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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ชาดก
เลมที่ ๔ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

ปญญาสนิบาตชาดก
๑. นฬินิกาบาตชาดก
วาดวยราชธิดาทําลายตบะของดาบส
[๑] ชนบทเรารอนอยู แมรัฐก็จะพินาศ ดูกอน
ลูกนฬินิกา มานี่เถิด เจาจงไปนําพราหมณผูนั้นมา
ใหเรา.
[๒] ขาแตพระราชบิดา หมอมฉันทนความ
ลําบากไมได ทั้งไมรูจักหนทาง จะไปยังปาที่ชางอยู
อาศัยไดอยางไรเลา เพคะ.
[๓] ดูกอนลูกนฬินิกา เจาจงไปอยูชนบทที่
เจริญดวยชาง ดวยรถ ดวยยานที่ตอดวยไม เจาจง
ไปดวยอาการอยางนี้เถิดลูก เจาจงพากองชาง กองมา
กองรถ กองพลราบไปแลว จักนําพราหมณผูนั้นมา
สูอํานาจไดดวยผิวพรรณ และรูปสมบัติของเจา.
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[๔] อาศรมของอิสิสิงคดาบสนั้น ปรากฏดวย
ธง คือ ตนกลวย แวดลอมดวยตนสมอ เปนที่นา
รื่นรมย นั่นคือแสงไฟ นั่นคือควันเห็นปรากฏอยู
อิสิสิงคดาบสผูมีฤทธิ์มากเห็นจะไมทําใหไฟเสื่อม.
[๕] อิสิสิงคดาบสเห็นพระราชธิดา ผูสวมใส
กุณฑลแกวมณีเสด็จมาอยู กลัวแลว เขาไปสูอาศรม
ที่มุงดวยใบไม สวนพระราชธิดาแสดงอวัยวะอันซอน
เรน และอวัยวะที่ปรากฏ เลนลูกขางอยูที่ประตูอาศรม
ของดาบสนั้น ฝายดาบสผูอยูในบรรณศาลา เห็น
พระนางกําลังเลนลูกขางอยู จึงออกจากอาศรมแลว
ไดกลาวคํานี้วา
[๖] ดูกอนทานผูเจริญ ตนไมของทานที่มีผล
เปนไปอยางนี้ มีชื่อวาอะไร แมทานขวางไปไกลก็
กลับมา มิไดละทานไป.
[๗] ขาแตทา นพราหมณ ตนไมที่มผี ลเปนไป
อยางนี้นั้น มีอยูม ากที่เขาคันธมาทน ที่ใกลอาศรม
ของขาพเจา ผลไมนั้นแกแมขา พเจาวางไปไปไกลกําลัง
มา ไมละขาพเจาไปเลย.
[๘] เชิญทานผูเจริญจงเขามาสูอาศรมนี้ จงบริโภค จงรับน้ํามันและภักษา เราจักให นีอ้ าสนะ
เชิญทานนั่งบนอาสนะนี้ เชิญบริโภคเหงามันและ
ผลไมแตที่นี้เถิด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 3

[๙] ที่ระหวางขาออนทั้งสองของทานนี้เปน
อะไร มีสัณฐานเรียบรอย ปรากฏดุจสีดํา เราถาม
ทานแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจา อวัยวะ
สวนยาวของทานเขาไปอยูในฝกหรือหนอ.
[๑๐] ขาพเจานี้เที่ยวแสวงหามูลผลาหารในปา
ไดพบหมีมีรูปรางนากลัวยิ่งนัก มันวิ่งไลขาพเจามา
โดยเร็ว มาทันเขาแลวทําใหขา พเจาลมลงแลวมันกัด
อวัยวะสวนยาวของขาพเจา แผลนั้นก็เหวอะหวะ และ
เกิดคันขึ้น ขาพเจาไมไดความสบายตลอดกาลทั้งปวง
ทานคงสามารถกําจัดความคันนี้ได ขาพเจาวิงวอนแลว
ขอทานไดโปรดกระทําประโยชนใหแกขาพเจาผูเปน
พราหมณเถิด.
[๑๑] แผลของทานลึก มีสีแดง ไมเนาเปอย
มีกลิน่ เหม็น และเปนแผลใหญ เราจะประกอบกระสายยาหนอยหนึ่งใหทาน ดามที่ทานจะพึงมีความสุข
อยางยิ่ง.
[๑๒] ดูกอนทานผูประพฤติพรหมจรรย การ
ประกอบมนตก็ดี การประกอบกระสายยาก็ดี โอสถ
ก็ดี ยอมแกไมได ขอทานจงเอาองคชาตอันออนนุม
ของทานเสียดสีกําจัดความคัน ตามที่ขาพเจาจะพึงมี
ความสุขอยางยิ่งเถิด.
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[๑๓] อาศรมของทานอยูทางทิศไหนแตที่นี้หนอ
ทานยอมรื่นรมยอยูในปาแลหรือ มูลผลาหารของทาน
มีเพียงพอแลหรือ สัตวรายไมเบียดเบียนทานแลหรือ.
[๑๔] แมน้ําชือ่ เขมา ยอมปรากฏแตปาหิมพานต
ในทิศเหนือตรงไปแตที่นี้ อาศรมอันนารืน่ รมยของ
ขาพเจาอยูที่ฝงแมน้ํานั้น ทานควรไปดูอาศรมของ
ขาพเจาบาง ตนมะมวง ตนรัง ตนหมากเมา ตนหวา
ตนราชพฤกษ ตนแคฝอย มีดอกบานสะพรั่ง ทาน
ควรไปดูอาศรมของขาพเจาซึ่งมีกินนรขับรองอยูโดย
รอบ ตนตาลมูลมัน ผลไมที่อาศรมของเรานั้น มีผล
ประกอบดวยสีและกลิ่น ทานควรไปดูอาศรมของ
ขาพเจา อันประกอบดวยภูมิภาคสวยงานนั้นบาง
ผลไมเหงาไม ที่อาศรมของขาพเจามีมาก ประกอบ
ดวยสี กลิ่น และรส พวกพรานยอมมาสูประเทศนั้น
อยาไดมาลักมูลผลาหารไปจากอาศรมของขาพเจานั้น
เลย.
[๑๕] บิดาของเราไปแสวงหามูลผลาหาร จะ
กลับมาในเย็นวันนี้ เราทั้งสองจะไปสูอาศรมนั้นได
ตอเมือ่ บิดากลับมาจากการแสวงหามูลผลาหาร.
[๑๖] พราหมณ ฤาษี และราชฤาษี ผูม ีรูปสวย
เหลาอื่นเปนอันมาก ยอมอยูใ กลทางโดยลําดับ ทาน
พึงถามถึงอาศรมของขาพเจากะทานพวกนั้นเถิด ทาน
พวกนั้นจะพาทานไปในสํานักของขาพเจา.
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[๑๗] ฟนเจาก็ไมหัก น้าํ เจาก็ไมตัก แมไฟเจา
ก็ไมติด เจาออนใจซบเซาอยูทําไมหนอ ดูกอนเจาผู
ประพฤติพรหมจรรย เมือ่ กอนฟนเจาก็หัก ไฟเจาก็
ติด แมไฟสําหรับผิงเจาก็จัดไว ตั่งเจาก็ตั้ง น้ําเจาก็
ตักไวไหเรา วันอืน่ ๆ เจาเปนผูประเสริฐดีอยู วันนี้
เจาไมหักฟน ไมตักน้ํา ไมติดไฟ ไมจัดเครื่องบริโภค
ไว ไมทักทายเรา ของอะไรของเจาหายไปหรือ หรือ
วาเจามีทุกขในใจอะไร.
[๑๘] ชฎิลผูป ระพฤติพรหมจรรยมาในอาศรมนี้
มีรูปรางนาดูนาชม เอวเล็กเอวบาง ไมสูงนัก ไมต่ํา
นัก รัศมีสวยงาม มีศีรษะปกคลุมดวยผมอันดําเปนเงา
งาม ไมมีหนวด บวชไมนาน มีเครื่องประดับเปน
รูปเชิงบาตรอยูที่คอ มีปมุ สองปุมงามเปลงปลั่งดัง
กอนทองคํา เกิดดีแลวที่อก หนาของชฎิลนั้นนาดูยิ่ง
นัก มีกรรเจียกจอนหอยอยูทหี่ ูทั้งสองขาง กรรเจียก
เหลานั้นยอมแวววาว เมื่อชฎิลนั้นเดินไปมา สายพัน
ชฎาก็งามแพรวพราว เครื่องประดับเหลาอื่นอีกสี่
อยางของชฎิลนั้น มีสีเขียว เหลือง แดง และขาว
เมื่อชฎิลนั้นเดินไปมา เครื่องประดับเหลานั้นยอมดัง
กริ่งกรางเหมือนฝูงนกติริฏิรองในเวลาฝนตก ฉะนั้น
ชฎิลนั้นไมไดคาดเครื่องรัดเอวที่ทําดวยหญาปลอง ไม
ไดนุงผาที่ทําดวยเปลือกไม เหมือนของพวกเรา ผา
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เหลานั้นพันอยูที่ระหวางแขงงามโชติชวง ปลิวสะบัด
ดังสายฟาแลบอยูในอากาศ ขาแตทานพอ ชฎิลนั้น
มีผลไมไมสุก ไมมีขั้วติดอยูที่สะเอวภายใตนาภี ไม
กระทบกัน กระดกเลนอยูเปนนิตย อนึ่ง ชฎิลนั้นมี
ชฎานาดูยิ่งนัก มีปลายงอนมากกวารอย มีกลิ่นหอม
มีศีรษะอันแบงดวยดีเปนสองสวน โอ ขอใหชฎาของ
เราจงเปนเชนนั้นเถิดหนอ และในคราวใด ชฎิลนั้น
ขยายชฎาอันประกอบดวยสี และกลิ่น ในคราวนั้น
อาศรมก็หอมฟุงไปเหมือนดอกอุบลเขียวทีถ่ ูกลมรําเพย
พัด ฉะนั้น ผิวพรรณของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก ไมเปน
เชนกับผิวพรรณทีก่ ายของขาพเจา ผิวกายของชฎิล
นั้นถูกลมรําเพยพัดแลว ยอมหอมฟุงไป ดุจปาไม
อันมีดอกบานในปลายฤดูรอน ฉะนั้น ชฎิลนั้นตีผลไม
อันวิจติ รงามนาดูลงบนพื้นดิน และผลไมทขี่ วางไป
แลวยอมกลับมาสูม ือของเขาอีก ขาแตทานพอ ผลไม
นั้นชือ่ ผลอะไรหนอ อนึ่ง ฟนของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก
ขาวสะอาดเรียบเสมอกันดังสังขอันขัดดีแลว เมื่อชฎิล
เปดปากอยูยอมยังใจใหผองใส ชฎิลนั้น ไมไดเคี้ยวผัก
ดวยฟนเหลานั้นเปนแน คําพูดของเขาไมหยาบคาย
ไมเคลื่อนคลาด ไพเราะ ออนหวาน ตรง ไมฟุงซาน
ไมคลอนแคลน เสียงของเขาเปนเครื่องฟูใจจับใจดัง
เสียงนกการเวก นําใจของขาพเจาใหกําหนัดยิ่งนัก
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เสียงของเขาหยดยอย เปนถอยคําไมสะบัดสะบิ้ง ไม
ประกอบดวยเสียงพึมพํา ขาพเจาปรารถนาจะไดเห็น
เขาอีก เพราะชฎิลนั้นเปนมิตรของขาพเจามากอน
แผลที่ตอสนิทดีเกลี้ยงเกลาในที่ทั้งปวงใหญ เกิดดีแลว
คลายกับกลีบบัว ชฎิลนั้นใหขา พเจาครอมตรงแผลนั้น
แหวกขาเอาแขงบีบไว รัศมีซานออกจากกายของชฎิล
นั้น ยอมเปลงปลั่งสวางไสวรุงเรือง ดังสายฟาอัน
แลบแปลบปลาบอยูในอากาศ ฉะนั้น อนึง่ แขนทั้ง
สองของชฎิลนั้นออนนุน มีขนเหมือนขนดอกอัญชัน
แมมอื ทั้งสองของชฏิลนั้นก็ประกอบดวยนิ้วมืออันเรียว
วิจิตรงดงาม ชฎิลนั้นมีอวัยวะไมระคาย มีขนไมยาว
เล็บยาว ปลายเปนสีแดง ชฎิลนั้นมีรูปงาม กอดรัด
ขาพเจาดวยแขนทั้งสองอันออนนุม บําเรอใหรื่นรมย
ขาแตทานพอ มือทั้งสองของชฏิลนั้นออนนุมคลาย
สําลี งามเปลงปลั่ง พื้นฝามือเกลี้ยงเกลาเหมือนแวน
ทอง ชฎิลนั้นกอดรัดขาพเจาดวยมือทั้งสองนั้นแลว
ไปจากที่นี้ ยอมทําใหขาพเจาเรารอนดวยสัมผัสนั้น
ชฎิลนั้นมิไดนําหาบมา มิไดหักฟนเอง มิไดฟนตนไม
ดวยขวาน แมมือทั้งสองของชฎิลนั้นก็ไมมีความกระดาง หมีไดกัดชฎิลนั้นเปนแผล เธอจึงกลาวกะขาพเจา
วา ขอทานชวยทําใหขาพเจามีความสุขเถิด ขาพเจา
จึงชวยทําใหเธอมีความสุข และความสุขก็เกิดมีแก
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ขาพเจาดวย ขาแตทานผูเปนพรหม เธอไดบอก
ขาพเจาวา ขาพเจามีความสุขแลว ก็ที่อนั ปูลาดดวย
ใบเถายางทรายของทานนี้กระจุยกระจายแลว เพราะ
ขาพเจาและชฎิลนั้น เราทั้งสองเหน็ดเหนื่อยแลว ก็
รื่นรมยกันในน้ําแลวเขาสูกุฎีอันมุงบังดวยใบไมบอยๆ
ขาแตทานพอ วันนี้มนตทั้งหลายยอมไมแจมแจงแก
ขาพเจาเลย การบูชาไฟขาพเจาไมชอบใจเลย แมการ
บูชายัญ ในที่นั้นขาพเจาก็ไมชอบใจ ตราบใดที่
ขาพเจายังมิไดพบเห็นชฎิล ผูประพฤติพรหมจรรย
ขาพเจาจะไมบริโภคมูลผลาหารของทานพอเลย ขาแต
ทานพอ แมทานพอยอมรูเปนแนแทวาชฎิลผูประพฤติ
พรหมจรรยอยูทศิ ใด ขอทานพอจงพาขาพเจาไปให
ถึงทิศนั้นโดยเร็วเถิด ขาพเจาอยาไดตายเสียในอาศรม
ของทานเลย ขาแตทานพอ ขาพเจาไดฟงถึงปาไม
อันวิจติ รมีดอกบาน กึกกองไปดวยเสียงนกรอง มี
ฝูงนกอาศัยอยู ขอทานพอชวยพาขาพเจาไปใหถึงปา
ไมนนั้ โดยเร็วเถิด ขาพเจาจะตองละชีวิตเสียกอนใน
อาศรมของทานพอเปนแน.
[๑๙] เราไมควรใหเจาผูยังเปนเด็กเชนนี้ ถึง
ความกระสันในปาเปนโชติรสนี้ ที่หมูคนธรรพและ
เทพอัปสรสองเสพเปนที่อยูอาศัยแหงฤาษีทั้งหลาย ใน
กาลกอน พวกมิตรยอมีบาง ไมมีบาง ชนทั้งหลาย
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ยอมทําความรักในพวกญาติและพวกมิตร กุมารใดยอม
ไมรูวา เราเปนผูมาแตไหน กุมารนี้เปนผูลามก อยู
ในกลางวันเพราะเหตุอะไร มิตรสหายยอมสนิทกัน
บอย ๆ เพราะความอยูรวมกัน มิตรนั้นนั่นแหละยอม
เสื่อมไป เพราะความไมอยูรวมของบุรุษทีไ่ มสมาคม
ถาเจาไดเห็นพรหมจารี ไดพูดกับพรหมจารี เจาจัก
ละคุณคือตปธรรมนี้เร็วไว ดุจขาวกลาที่สมบูรณแลว
เสียไปเพราะน้ํามากฉะนั้น หากเจาไดเห็นพรหมจารี
อีก ไดพูดกับพรทมจารีอีก เจาจักละสมณเดชนี้เร็วไว
ดุจขาวกลาที่สมบูรณแลวเสียไปเพราะน้ํามากฉะนั้น
ดูกอนลูกรัก พวกยักษนั้นยอมเที่ยวไปในมนุษยโลก
โดยรูปแปลก ๆ นรชนผูมีปญ
 ญาไมพึงคบพวกยักษ
นั้น พรหมจารียอ มฉิบหายไป เพราะความเกาะเกี่ยว
กัน.
จบนฬินิกาชาดกที่ ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 10

อรรถกถาปญญาสนิบาต
อรรถกถานฬินิกาชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภถึงการประเลาประโลมของปุราณทุติยิกา จึงตรัสพระดํารัสนี้วา
อุทฺทยฺหเต ชนปโท ดังนี้เปนตน.
ก็พระศาสดา เมือ่ จะตรัสจึงถามภิกษุนั้นวา เธอถูกใครทําใหเบื่อหนาย ? เมื่อภิกษุกราบทูลวา ถูกภริยาเกาเปนผูทําใหเบื่อหนาย ดังนี้ จึง
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุ หญิงคนนี้แลเปนผูทําความพินาศใหแกเธอ (ในบัดนี้
เทานั้น หามิได) แมในกาลกอน เธออาศัยผูหญิงคนนี้แลว เสื่อมจากฌาน
เปนผูถึงความพินาศอยางใหญหลวง ดังนี้ จึงทรงนําอดีตนิทานมาวา
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติ ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล ชื่อวา อุทิจจะ
พอเจริญวัยแลวไดศึกษาเลาเรียนศิลปะจนจบแลว บวชเปนฤาษีทําฌานและ
อภิญญาใหบังเกิดขึ้นแลว ก็สําเร็จการอยูอาศัยในหิมวันตประเทศ. เพราะ
อาศัยเหตุนั้น โดยนัยดังที่ไดกลาวมาแลว ในอลัมพุสาชาดกนั้นนั่นแล นาง
เนื้อตัวหนึ่ง จึงตั้งทองแลวคลอดลูก. เขาไดมีชื่อวา อิสิสิงโค เทียว.
ตอมาบิดาไดใหเขาผูเจริญวัยแลวบวช ศึกษาเลาเรียนการบริกรรมกสิณ. มิชา
มินานนัก เขาก็ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิดขึ้นได จึงไดเลนอยูดวยความสุข
อันเกิดแตฌาน ไดเปนผูมีตบะกลาแข็ง มีตบะอยางยอดเยี่ยม มีอินทรียอนั
ชนะอยางดียิ่ง. เพราะเดชะแหงศีลของดาบสนั้น ภพทาวสักกเทวราชจึงหวั่นไหว
ทาวสักกเทวราช ทรงใครครวญดูก็ทราบถึงเหตุ คิดวา เราจักใชอุบาย
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ทําลายศีลของดาบสนี้ใหได จึงหามฝนไมใหตก ในกาสิกรัฐทั้งหมดตลอด
๓ ป. แวนแควน ไดเปนราวกะวาถูกไฟแผดเผาแลว . เมื่อขาวกลาไมสมบูรณ
พวกมนุษยถูกทุพภิกขภัยเบียดเบียน จึงเรียกกันมาประชุมที่พระลานหลวง.
ลําดับนั้น พระราชาประทับยืนอยูที่ชองพระแกล ตรัสถามคนเหลานั้นวา นั่น
อะไรกัน ? พวกมนุษยผูไดรับความทุกข พากันกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา เมื่อฝนไมตกตลอด ๓ ป แวนแควนทั้งสิ้นก็เรารอน แลวกราบทูลอีกวา
ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคจงใหฝนตกเถิด. พระราชา แมจะสมาทานศีล
เขาจําอุโบสถ ก็ไมทรงสามารถจะใหฝนตกลงมาได. ในกาลนั้น ทาวสักกะ
เสด็จเขาไปยังหองอันประกอบดวยพระสิริของพระราชาพระองคนั้น ในเวลา
เที่ยงคืน ทรงทําแสงสวางครั้งหนึ่งแลว ไดประทับยืนที่กลางเวหาส. พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นแสงสวางนั้นแลว ตรัสถามวา ทานเปนใครกัน ? ทาวสักกะ
ตรัสตอบวา เราเปนทาวสักกะ. พระราชาตรัสถามวา พระองคเสด็จมาประสงค
อะไรหรือ ? ทาวสักกเทวราชตรัสวา มหาราชเจาเอย ! ฝนในแวนแควนของ
พระองคตกบางไหม ? พระราชาตรัสวา ไมตกเลย. ทาวสักกะตรัสถามวา
ก็พระองคทรงทราบเหตุที่ฝนไมตกหรือเปลา ? พระราชาตรัสวา ไมทราบเลย.
ทาวสักกเทวราชจึงตรัสชี้แจงวา มหาราช ! ในหิมวันตประเทศ มีดาบสชื่อ
วาอิสิสิงคะอาศัยอยู. พระดาบสนั้น มีตบะกลาแข็ง มีอินทรียอนั ชนะอยางดี
ยิ่ง เมื่อฝนตกลงมาเปนนิตย ทานโกรธแลวเพงดูอากาศ เพราะฉะนั้น ฝน
จึงไมตก. พระราชาตรัสถามวา บัดนี้ จะพึงทําอยางไรดีในเรื่องนี้ ? ทาวสักกะ
ตรัสวา เมื่อทําลายตบะของพระดาบสนั้นได ฝนก็จักตก. พระราชาตรัสถาม
วา ก็ใครเลาจะสามารถทําลายตบะของพระดาบสนั้นได. ทาวสักกะตรัสชีแ้ จงวา
มหาราช ก็พระราชธิดาพระนามวานฬินิกาของพระองคนี้แหละจะเปนผูสามารถ
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พระองคจงใหคนเรียกเธอมาแลวสั่งวา ลูกจงไปยังสถานที่ชื่อโนนแลว จง
ทําลายตบะของพระดาบสใหจงได. ทาวสักกเทวราช สั่งสอนพระราชาอยาง
นั้นแลว ก็ไดเสด็จไปยังที่อยูของพระองคตามเดิม ในวันรุงขึ้น พระราชา
ทรงปรึกษากับพวกอํามาตยแลวตรัสสั่งใหเรียกพระราชธิดามาแลว ตรัสพระ
คาถาแรกวา
ชนบทเรารอนอยู แมรัฐก็จะพินาศ ดูกอนลูก
นฬินิกา มานี่เถิด เจาจงไปนําพราหมณผนู ั้นมาใหเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต เม ความวา เจาจงนําพราหมณผู
ทําความพินาศใหแกเราคนนั้นมาไวในอํานาจของตน คือ จงทําลายศีลของ
ดาบสนั้น ดวยวิธีใหยินดีในกิเลสเถิด.
พระราชธิดานั้นสดับคาถานั้นแลว จึงตรัสคาถาที่ ๒ ตอบวา
ขาแตพระราชบิดา หมอมฉันทนความลําบาก
ไมได ทั้งไมรูจักหนทาง จะไปยังปาที่ชางอยูอาศัย
ไดอยางไรเลา เพคะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขกฺขมา ความวา ขาแตมหาราชเจา
หมอมฉันเปนผูอดทนตอความทุกขไมได ทั้งหมอมฉันก็ไมรูจักหนทาง
หมอมฉันนั้นจักไปไดอยางไรเลา เพคะ.
ลําดับนั้น พระราชาจึงไดตรัสคาถา ๒ คาถาวา
ดูกอนลูกนฬินิกา เจาจงไปอยูชนบทที่เจริญดวย
ชาง ดวยรถ ดวยยานที่ตอดวยไม เจาจงไปดวยอาการ
อยางนี้เถิดลูก เจาจงพากองชาง กองมา กองรถ
กองพลราบไปแลว จักนําพราหมณผูนั้นมาสูอํานาจ
ไดดวยผิวพรรณ และรูปสมบัติของเจา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทารุสงฺฆาฏยาเนน ความวา แม
นฬินิกา เจาจักไมตองเดินไป แตวา เจาไปสูชนบทที่เจริญ มีภิกษาหาได
งาย อันเกษมของตนดวยพาหนะชาง ดวยพาหนะรถทั้งหลายแลว ตอจาก
สถานที่นั้นไปในที่โลงแจง จงไปดวยยวดยานที่ปกปดแลวเปนตน ในทางน้ํา
จงไปดวยเรือและแพ ดวยยานที่ตอทําดวยไมเถิด. บทวา วณฺณรูเปน
ความวา เจาไมตองลําบากอยางนั้น พอไปแลว ก็จักนําพราหมณนั้นมาสู
อํานาจของตนได ดวยผิวพรรณและดวยรูปสมบัติของเจา.
พระราชาพระองคนั้น ตรัสพระดํารัสที่ไมควรจะตรัสกับพระราชธิดา
อยางนั้น ก็เพราะมุงอาศัยการที่จะรักษาแวนแควน. แมพระราชธิดานั้น ก็ทูล
รับสนองวา ดีละ. ลําดับนั้น พระราชาไดทรงพระราชทานสิ่งของที่ควร
พระราชทานทั้งหมดแกอํามาตยแลว ทรงสงพระราชธิดาไปกับพวกอํามาตย.
อํามาตยทั้งหลาย พาพระราชธิดาไปถึงปจจันตชนบทแลว ใหตงั้ คายพักแรมใน
ชนบทนั้น ใหยกพระราชธิดาขึ้นแลว. เขาไปยังหิมวันตประเทศ โดยหนทาง
ที่พรานปาชี้บอก ในเวลาเชา ก็ถึงที่ใกลอาศรมบทของดาบสนั้น.
ในขณะนั้น พระโพธิสัตวใหบุตรเฝาอยูที่อาศรมบท ตนเองเขาไปสู
ปาเพื่อผลไมนอยใหญ. พวกพรานปา ไมไปยังอาศรมบทเอง แตยืนอยูทที่ ี่
อยูของดาบสนั้น เมื่อจะแสดงที่อยูนั้นแกพระนางนฬินิกา จึงกลาวคํา ๒ คาถาวา
อาศรมของอิสิสิงคดาบสนั้น ปรากฏดวยธง คือ
ตนกลวย แวดลอมดวยตนสมอ เปนที่นารืน่ รมย นั่น
คือแสงไฟ นั่นคือควันเห็นปรากฏอยู อิสิสงิ คดาบส
ผูมีฤทธิ์มาก เห็นจะไมทําใหไฟเสื่อม.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กทลิธชปฺาโณ มีวิเคราะหวา
ชื่อวา กทลิธชปญญาณะ เพราะอรรถวา มีธงคือตนกลวยปรากฏอยู. บทวา
อกภุชิปริวาริโต ไดแก แวดลอมดวยปาไมสมอ. บทวา สงฺขาโต ความวา
นั่นคือแสงไฟลุกโพลงประจักษอยู ดวยฌานของอิสิสิงคดาบสนั้น. บทวา
มฺเ โน อคฺคึ ความวา เรายอมสําคัญวา อิสิสิงคดาบสจะไมทําไฟของ
พวกเราใหเสื่อม คือ ใหลุกโพลง บําเรออยู.
ฝายพวกอํามาตย พากันแวดลอมอาศรมในเวลาที่พระโพธิสัตวเขาไป
สูปาทันที ก็พากันตั้งกองอารักขา ใหพระราชธิดาถือเพศเปนฤาษี เอาผาใย
ไมสีทองชนิดบางทําเปนผานุงผาหม ประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ
แลว ใหพระราชธิดาถือเอาลูกขางอันวิจิตรผูกดวยเสนดาย สงเขาไปยังอาศรมบท พวกตนเองพากันยืนอารักขาอยูภายนอก. พระราชธิดานั้นเลนลูกขางนั้น
พลาง ก็ลวงล้ําถึงที่สุดจงกรม. ในขณะนั้น อิสสิ ิงคดาบส กําลังนั่งอยูแลว
บนแผนหินที่ใกลซุมประตูบรรณศาลา. พระดาบสนั้นมองเห็นหญิงนั้นกําลัง
เดินมา ตกใจกลัว ลุกขึน้ แลวเขาไปยังบรรณศาลา หยุดยืนอยู. แมพระราช
ธิดานั้น ก็ไปยังประตูบรรณศาลาของพระดาบสนั้นแลว ก็เลน (ลูกขาง)
ตอไปอีก
ก็พระศาสดา เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นใหยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก จึง
ไดตรัสพระคาถา ๓ คาถาวา
อิสิสิงคดาบสเห็นพระราชธิดา ผูสวมใสกุณฑล
แกวมณี เสด็จมาอยู กลัวแลว เขาไปสูอาศรมที่มุง
ดวยใบไม สวนพระราชธิดาแสดงอวัยวะที่ซอนเรน
และอวัยวะที่ปรากฏ เลนลูกขางอยูที่ประตูอาศรมของ
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ดาบสนั้น ฝายดาบสผูอยูในบรรณศาลา เห็นพระนาง
กําลังเลนลูกขางอยู จึงออกจากอาศรมแลวไดกลาว
คํานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เคณฺฑุเกนสฺส ความวา เลนลูกขาง
อยูที่ประตูอาศรม ของอิสิสิงคดาบสนั้น. บทวา วิทสยนฺตี แปลวา แสดง
อยู. บทวา คุยฺห ปกาสิตานิ จ ไดแก ประกาศแสดงอวัยวะที่ลับ และ
องคชาตของลับ และประกาศแสดงอวัยวะที่ปรากฏมีใบหนาและมือเปนตน.
บทวา อพรวิ ความวา เลากันวา พระดาบสนั้น ยืนอยูในบรรณศาลาแลว
คิดวา ถาวาคนคนนี้ จะพึงเปนยักษไซร ก็จะพึงเขามายังบรรณศาลาแลว
ฉีกเนื้อเราเคี้ยวกิน ผูนี้เห็นจักไมใชยักษ คงเปนดาบสแน.
เพราะฉะนั้น จึงเลาวา อิลิสงิ คดาบส ออก (จากอาศรม) แลวกลาว
คํานี้วา
ดูกอนทานผูเจริญ ตนไมของทานทีม่ ีผลเปนรูป
อยางนี้ มีชื่อวาอะไร แมทานขวางไปไกลก็กลับมา
มิไดละทานไปเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส เตว คต ความวา ตนไมชนิด
ใดของทานชางมีผลอันนาพึงใจเปนไปอยางนี้ ตนไมชนิดนั้นชื่อวาอะไรหนอ
คือ พระดาบสสําคัญลูกขางอันวิจิตรที่ตนเองไมไดเคยเห็นมาแลวในกาลกอน
วา ลูกขางนั้น พึงเปนผลแหงตนไม จึงไดถามอยางนั้น.
ลําดับนั้น พระราชธิดานั้น เมื่อจะบอกจึงไดตรัสคาถานี้แกพระดาบส
นั้นวา
ขาแตทานพราหมณ ตนไมที่มีผลเปนไปอยางนี้
นั้น มีอยูมากที่ภูเขาคันธมาทน ณ ที่ใกลอาศรมของ
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ขาพเจา ผลไมนั้น แมขาพเจาขวางไปไกลก็กลับมา
ไมละขาพเจาไปเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมีเป คนฺธมาทเน ไดแก ที่ภูเขา
คันธมาทน ณ ที่ใกลอาศรมของขาพเจา. บทวา ยสฺส เตว คต ไดแก
ตนไมที่มีผลเปนไปอยางนี้. ต อักษร กระทําการเชื่อมบทพยัญชนะ. พระราชธิดานั้น ไดกลาวมุสาวาท ดังนี้แล.
ฝายพระดาบสเชื่อแลว เมื่อจะทําการตอนรับดวยสําคัญวา ทานผูนั้น
เปนพระดาบส จึงกลาวคาถานี้วา
เชิญทานผูเจริญ จงเขามาสูอาศรมนี้ จงบริโภค
จงรับน้ํามันและภักษา เราจักให นี้อาสนะ เชิญทาน
นั่งบนอาสนะนี้ เชิญบริโภคเหงามันและผลไมแตที่นี้
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสมิม ความวา เชิญทานผูเจริญ
จงเขามาสูอาศรมนี้เถิด. บทวา อเทตุ ความวา เชิญทานบริโภคอาหารตาม
ที่เราไดตระเตรียมไวแลวเถิด. บทวา ปชฺช ไดแก น้ํามันสําหรับทาเทา.
บทวา ภกฺข ไดแก ผลไมนอยใหญอันมีรสอรอย. บทวา ปฏิจฉฺ แปลวา
จงรับ. บทวา อิทมาสน ความวา พระดาบสกลาวแลวอยางนั้น ในเวลา
ที่พระราชธิดาเขาไปแลว.
บทวา กินฺเต อิท ความวา เมื่อพระราชธิดาพระองคนั้น เขาไป
ยังบรรณศาลา นั่งบนระหวางไม เมื่อผาใยไมชนิดบางสีทอง แตกกลางเปน
๒ แฉก สรีระที่ปกปดก็เปดเผย. พระดาบส พอเห็นอวัยวะสวนที่ปกปด
แหงสรีระของมาตุคาม เพราะคาที่ตนไมเคยเห็นมาแตกอน จึงสําคัญวา นั่น
เปนแผล แลวกลาวอยางนี้วา
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ในระหวางขาออนทั้งสองของทาน นี้เปนอะไร
มีสัณฐานเรียบรอย ปรากฏดุจสีดํา เราถามทานแลว
ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจา อวัยวะสวนยาว
ของทาน เขาไปอยูในฝกหรือหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุปจฺฉิต ความวา สัณฐานปากแผล
อันมีศิลปะ ถูกสัมผัสดวยดี ในเวลาประชิดขาออน ๒ ขางเขากัน. จริงอยู
ที่ตรงนั้นไดกลายเปนหลุมบอ เพราะไมประกอบดวยลักษณะที่งดงาม และมี
สัณฐานปากแผลอันมีศิลปะนูนขึ้นชัด เพราะประกอบดวยลักษณะที่งดงาม.
บทวา กณฺหรีวปฺปกาสติ ความวา ปรากฏดุจสีดําที่ขางทั้ง ๒. บทวา
โกเส นุ เต อุตฺตมงฺค ปวิฏ ความวา อวัยวะสวนยาว คือ สัณฐานแหง
เพศของทาน ยอมไมปรากฏ คือ พระดาบสถามวา อวัยวะสวนยาว เขา
ไปอยูในฝกคือสรีระของทานหรือหนอ ?
ลําดับนั้น พระราชธิดานั้น เมื่อจะหลอกลวงพระดาบสนั้น จึงตรัส
คาถา ๒ คาถาวา
ขาพเจานี้ เที่ยวแสวงหามูลผลาหารในปา ได
พบหมีมีรูปรางนากลัวยิ่งนัก มันวิ่งไลขาพเจามาโดย
เร็ว มาทันเขาแลว ทําใหขาพเจาลมลงแลว มันกัด
อวัยวะสวนยาวของขาพเจาเสีย แผลนั้นก็เหวอะหวะ
และเกิดคันขึ้น ขาพเจาไมไดความสบายตลอดกาลทั้ง
ปวง ทานคงสามารถกําจัดความคันนี้ได ขาพเจา
วิงวอนแลว ขอทานไดโปรดกระทําประโยชนใหแก
ขาพเจา ผูเปนพราหมณเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสาทยึ ความวา พบหมีกําลังวิ่งมา
จึงพยายามเอากอนดินขวางปามัน . บทวา ปติตฺวา แปลวา วิ่งไลมา. บทวา
สหสฺชฌปฺปตฺโต ไดแก ถึงคือทันตัวขาพเจาโดยเร็ว. บทวา ปนุชฺช
ไดแก ทําใหขาพเจาลมลงแลว. บทวา อพฺพหิ ความวา มันใชปากกัด
อวัยวะสวนยาวของขาพเจาแลว ก็หลีกหนีไป จําเดิมแตนั้นมา ในที่ตรงนี้
แหละ จึงกลายเปนแผล. บทวา สฺวาย ความวา จําเดิมแตกาลนั้นมา
แผลของขาพเจานี้นั้น จึงเหวอะหวะ และตองทําการเกาเสมอ เพราะขอนั้น
เปนปจจัยแล ขาพเจาจึงไมไดรับความสุขทั้งทางรางกายและทางจิตใจ ตลอด
กาลทั้งปวง. บทวา ปโห แปลวา สามารถ. บทวา พฺราหฺมณตฺถ
ความวา พระราชธิดากลาววา ทานผูเจริญ ขาพเจาวิงวอนแลว กรุณาชวยทํา
ประโยชนนแี้ กขาพเจาผูเปนพราหมณเถิด คือความทุกขนี้ จักไดไมมีแก
ขาพเจา ไดแก จงชวยนําไปเสีย.
พระดาบสนั้น เธอคํามุสาวาทของพระราชธิดานั้นวา เปนจริง จึง
คิดวา ถาความสุขอยางนั้น จะมีแกทานไซร ขาพเจาก็จักทําใหดังนี้แลว ก็
มองดูสวนตรงนั้นแลว กลาวคาถาถัดไปวา
แผลของทานลึก มีสีแดง ไมเนาเปอย มีกลิ่น
เหม็น และเปนแผลใหญ เราจะประกอบกระสายยา
หนอยหนึ่งใหทานตามที่ทานจะพึงมีความสุขอยางยิ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สโลหิโต ไดแก มีสีแดง. บทวา
อปูติโก ไดแก เวนจากเนื้อเนา. บทวา ปกฺกคนฺโธ ไดแก มีกลิ่น
เหม็นนิดหนอย. บทวา กสายโยค ความวา ขาพเจาจักถือเอาน้ําฝาดจาก
ตนไมบางชนิดแลว ทําน้ําฝาดนั้นประกอบเปนยาสมานแผลแกทาน.
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ลําดับนั้น พระนางนฬินิกา จึงตรัสคาถาวา
ดูกอนทานผูประพฤติพรหมจรรย การประกอบ
มนตก็ดี การประกอบกระสายยาก็ดี โอสถก็ดี ยอม
แกไมได ขอทานจงเอาองคชาตอันออนนุมของทาน
เสียดสีกําจัดความคัน ตามที่ขาพเจาจะพึงมีความสุข
อยางยิ่งเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมนฺติ ความวา ดูกอนทานผูประพฤติ
พรหมจรรยผูเจริญ การประกอบมนตก็ดี การประกอบกระสายยาก็ดี โอสถมี
ดอกและผลเปนตนก็ดี ที่แผลของขาพเจานี้ ยอมแกไมไดเลย คือการประกอบ
มนตเปนตนเหลานั้น ถึงจะทําแลวหลาย ๆ ครั้ง ก็ไมเปนความผาสุกสบายแก
แผลนั้นเลย แตเมื่อทานใชองคชาตอันออนนุมของทานนั้น เสียดสีไปมาเทา
นั้น ความคันก็จะไมปรากฏ เพราะฉะนั้น ขอทานชวยเอาองคชาตนั้น กําจัด
ความคันใหทีเถอะ.
พระดาบสนั้น กําหนดวา คนคนนั้นพูดจริง ไมรูเลยวา ศีลจะขาด
ฌานจะเสื่อม ดวยเมถุนสังสัคคะ เมื่อพระราชธิดานั้นกลาววา เภสัช ดังนี้
เพราะความไมรูจักเมถุนธรรม เหตุที่ตนไมเคยเห็นมาตุคามมากอน จึงเสพ
เมถุนธรรม ในทันทีนั้น ศีลของดาบสนั้นก็ขาด ฌานก็เสื่อม. ดาบสนัน้
กระทําการรวมสังวาส ๒, ๓ ครั้ง ก็เหนื่อยออน จึงออกไปลงสูสระอาบน้ํา
ระงับดับความกระวนกระวายแลว กลับมานั่ง ณ บรรณศาลา ถึงขนาดนั้น
ก็สําคัญคนคนนั้นวา เปนดาบสอยูอีก เมื่อจะถามถึงที่อยู จึงกลาวคาถาวา
อาศมของทานอยูทางทิศไหน แตทนี่ ี้หนอ
ทานยอมรื่นรมยอยูในปาแลหรือ มูลผลาหารของทาน
มีเพียงพอแลหรือ สัตวรา ยไมเบียดเบียนทานแลหรือ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตเมน ไดแก อาศรมของทานผูเจริญ
อยูทางทิศไหนแตที่นี้. บทวา ภว นี้ เปนอาลปนะ.
ลําดับนั้น พระนางนฬินิกา ไดตรัสคาถา ๔ คาถาวา
แมน้ําชื่อเขมายอมปรากฏแตปาหิมพานต ในทิศ
เหนือตรงไปแตที่นี้ อาศรมอันนารื่นรมยของขาพเจา
อยูทฝี่ งแมน้ํานั้น ทานควรไปดูอาศรมของขาพเจาบาง
ตนมะมวง ตนรัง ตนหมากเนา ตนหวา ตนราชพฤกษ
ตนแคฝอย มีดอกบานสะพรั่ง ทานควรไปดูอาศรม
ของขาพเจา ซึงมีกินนรขับรองอยูโดยรอบ ตนตาล
มูลมัน ผลไมที่อาศรมของเรานั้น มีผลประกอบดวย
สีและกลิ่น ทานควรไปดูอาศรมของขาพเจา อัน
ประกอบดวยภูมิภาคสวยงามนั้นบาง ผลไม เหงาไม
ที่อาศรมของขาพเจามีมาก ประกอบดวยสี กลิ่น และ
รส พวกพรานยอมมาสูประเทศนั้น อยาไดมาลักมูล
ผลาหารไปจากอาศรมของขาพเจานั้นเลย.
ื
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตฺตราย ไดแก ทิศเหนือ. บทวา
เขมา ไดแก แมน้ําที่มีชอื่ อยางนั้น. บทวา หิมวนฺตา ปภาติ ความวา
ยอมไหลมาแตปาหิมพานต. บทวา อโห เปนนิบาต ใชในอรรถแหงความ
ออนวอน. บทวา อุทฺทาลกา ไดแก ตนไมที่ปองกันลม. บทวา กึปูริสาภิคีต
ไดแก ซึ่งมีพวกกินนรพากันแวดลอมโดยรอบแลว ขับรองอยูดวยเสียงอัน
ไพเราะ. บทวา ตาลา จ มูลา จ เมตฺถ ความวา ตนตาลอัน
นารัก โคนของตนไมเหลานั้นนั่นแหละ มีลําตนสมบูรณดวยสีและกลิ่นเปนตน
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และผลของตนไมเหลานั้นที่อาศรมของเรานั่น. บทวา ปหูตเมตฺถ ไดแก
ผลไมนานาชนิด เถาและเหงาของตนไม ที่อาศรมของขาพเจานั่นมีมาก. บทวา
มา เม ตโต ความวา พวกพรานจํานวนมาก ยอมพากันมายังอาศรมของ
ขาพเจานั้น ก็มูลผลาหารที่มีรสอรอยมากมาย ที่ขาพเจานํามาวางไวในที่นี้ ก็
มีอยู เมื่อขาพเจามัวแตชักชา พวกพรานเหลานั้น ก็จะพึงลักเอามูลผลาหาร
ไปเสีย ขอพวกพรานอยาไดมาลักมูลผลาหารของขาพเจาไปจากที่นั้นเลย เพราะ
ฉะนั้น พระราชธิดาจึงตรัสวา แมถาทานมีความประสงคจะไปกับเราก็เชิญ
หากไมมีความประสงคจะไปไซร เราก็จักไปละ.
ดาบสไดสดับดังนั้นแลว เพื่อจะยับยั้งพระราชธิดาไว จนกวาบิดา
ตนจะกลับมา จึงกลาวคาถาวา
บิดาของเราไปแสวงหามูลผลาหาร จะกลับมา
ในเย็นวันนี้ เราทั้งสองจะไปสูอาศรมนั้นได ก็ตอเมื่อ
บิดากลับมาจากการแสวงหามูลผลาหาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุโภว คจฺฉามเส ความวา เราทั้งสอง
คนแจงใหบิดาเราไดทราบแลว จึงจักไปได.
ลําดับนั้น พระราชธิดานั้น คิดแลววา ดาบสนี้ ไมรูวา เราเปนหญิง
เพราะคาที่ทานเจริญเติบโตมาในปาเทานั้น ตั้งแตแรก แตดาของดาบสนั้น
พอเห็นเราเขา ก็รูทันที คงถามวา เจามาทําอะไรในที่นี้ ? แลวคงจะเอา
ปลายไมคานตีเรา แมศรี ษะของเราก็ตองแตก เราควรจะไปเสีย ในเวลาที่
บิดาของเขายังไมมาดีกวา ถึงหนาที่ในการมาของเรา ก็เสร็จเรียบรอยแลว.
พระราชธิดานั้น เมื่อจะบอกอุบายแหงการมาแกดาบสนั้น จึงกลาวคาถานอก
นี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 22

พราหมณ ฤาษี และราชฤาษี ผูม ีรปู สวยเหลา
อืน่ เปนอันมาก ยอมอยูใ กลทางโดยลําดับ ทานพึง
ถามถึงอาศรมของขาพเจากะทานพวกนั้นเถิด ทาน
พวกนั้นจะพาทานไปในสํานักของขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชีสโย ความวา สหายเอย ! เรา
ไมสามารถจะชักชาอยูได เพราะพวกพราหมณ ฤาษี และพวกราชฤาษี ผูมี
รูปรางสวยงามเหลาอื่น ยอมอยูใกลทางโดยลําดับ คือ อยูใ กลทางไปอาศรม
ของเรา เราบอกแกเขาเหลานั้นแลวจักไป ทานพึงถามเขาเหลานั้นเถิด เขา
เหลานั้น จักนําทานไปสูสํานักเราเอง.
พระราชธิดานั้น กระทําอุบายสําหรับที่ตนจะหนีไปอยางนั้นแลว ออก
จากบรรณศาลาแลว กลาวกะดาบสผูกําลังมองดูอยูนั่นแหละวา ทานกลับไป
เถอะ แลวไดไปยังสํานักของพวกอํามาตย โดยหนทางที่มานั่นแล. พวก
อํามาตยเหลานั้น ไดพาพระราชธิดานั้นไปยังคายพักแรมแลว ก็ไปถึงกรุง
พาราณสีโดยลําดับ. ในวันนั้นนั่นเอง แมทาวสักกเทวราชก็ทรงดีใจ ยังฝน
ใหตกชุมฉ่ําทั่วแวนแควน. ตอแตนั้นมา ชนบทก็ไดมีภิกษาสมบูรณ. พอ
พระราชธิดานั้น กลับไปแลวเทานั้น ความเรารอนก็เกิดขึ้นในรางกายแมของ
อิสิสิงคดาบส. ดาบสนัน้ หวั่นไหวใจ เขาไปยังบรรณศาลา เอาผาปานคลุม
รางนอนเศราโศกอยูแลว.
ในเวลาเย็น พระโพธิสัตวกลับมามองไมเห็นบุตร จึงคิดวา เขาไป
เสียในที่ไหนหนอ แลววางหาบเขาไปยังบรรณศาลา มองเห็นเขานอน จึง
ลูบหลังพลางถามวา ลูกเอย ! เจาทําอะไร ? แลวไดกลาวคาถา ๓ คาถาวา
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ฟนเจาก็ไมหัก น้ําเจาก็ไมตัก แมไฟเจาก็ไมติด
เจาออนใจซบเซาอยูทําไมหนอ ดูกอนเจาผูประพฤติ
พรหมจรรย เมื่อกอนฟนเจาหัก ไฟเจาก็ติด แมไฟ
สําหรับผิงเจาก็จัดได ตั่งเจาก็ตั้ง น้ําเจาก็ตักไวใหเรา
วันอืน่ ๆ เจาเปนผูประเสริฐดีอยู วันนี้เจาไมหักฟน
ไมตักน้ํา ไมติดไฟ ไมจัดเครื่องบริโภคไว ไมทักทายเรา ของอะไรของเจาหายไปหรือ หรือวาเจามี
ทุกขในใจอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อินฺนานิ ไดแก ฟนที่นํามาจากปา
เจาก็ไมหัก. บทวา น หาสิโต ไดแก แมไฟเจาก็ไมใหลุกโพลง. บทวา
ภินฺทานิ ความวา เมื่อกอนเวลาที่เรามา เจาก็ไดหักฟนไวเรียบรอยแลว.
บทวา หุโต จ อคฺคิ ความวา ไฟสําหรับบูชาเจาก็ติด. บทวา ตปนี
ความวา แมไฟลุน ๆ คือไฟสําหรับผิง เจาเองก็ตระเตรียมจัดแจงไว. บทวา
ป ความวา และตั่งประจําสําหรับที่อยูของเรา เจาก็จัดตั้งไวแลวทีเดียว.
บทวา อุทกฺจ ความวา แมน้ําสําหรับลางเทา เจาก็ตักตั้งไวเหมือนกัน.
บทวา พฺรหฺมภูโต ความวา ในวันอื่นจากวันนี้ แมเจาเปนผูประเสริฐ
รื่นรมยอยูในอาศรมนี้. บทวา อภินฺนกฏโสิ ไดแก วันนี้เจาไมหักฟน.
บทวา อสิทฺธโภชโน ความวา หัวเผือกหัวมัน หรือใบไมอะไร ๆ ที่เจา
จะนึ่งไวสําหรับเราไมมีเลย. บทวา มมชฺช ความวา ลูกเอย ! วันนี้เจาไม
ยอมทักทายพอเลย. บทวา นฏ นุ กึ นี้ พระโพธิสัตวถามลูกดาบสวา
ของอะไรของลูกหายไปหรือ หรือวาลูกมีความทุกขในใจอะไรอยู รีบบอกเหตุ
แหงการนอนซบเซามาใหพอทราบบางเถอะ.
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ดาบสนั้น ฟงคําของบิดาแลว เมื่อจะเลาถึงเหตุการณนั้นใหทราบ
จึงเรียนวา
ชฎิลผูประพฤติพรหมจรรยมาในอาศรมนี้ มีรูป
รางนาดู นาชม เอวเล็กเอวบาง ไมสูงนัก ไมต่ํานัก
รัศมีสวยงาม มีศรี ษะปกคลุมดวยผมอันดําเปนเงางาม
ไมมหี นวด บวชไมนาน มีเครื่องประดับเปนรูปเชิง
บาตรอยูที่คอ มีปมุ สองปุมงามเปลงปลั่งดังกอนทองคํา
เกิดดีแลวที่อก. หนาของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก มีกรรเจียก
จอนหอยอยูที่หูทงั้ สองขาง กรรเจียกเหลานั้นยอม
แวววาว เมื่อชฏิลนั้นเดินไปมา สายพันชฎาก็งาม
แพรวพราว เครื่องประดับเหลาอื่นอีกสี่อยางของชฏิล
นั้นมีสีเขียว เหลือง แดง และขาว เมื่อชฎิลนั้นเดิน
ไปมา เครื่องประดับเหลานั้นยอมดังกริ่งกราง เหมือน
ฝูงนกติริฏิรองในเวลาฝนตก ฉะนั้น ชฎิลนั้นไมได
คาดเครื่องรัดเอวที่ทําดวยหญาปลอง ไมไดนุงผาที่ทํา
ดวยเปลือกไม เหมือนของพวกเรา ผาเหลานั้นพันอยู
ที่ระหวางแขงงามโชติชวง ปลิวสะบัดดังสายฟาแลบ
อยูในอากาศ ขาแตทานพอ ชฎิลนั้นมีผลไมไมสุก
ไมมขี ว้ั ติดอยูที่สะเอวภายใตนาภี ไมกระทบกัน
กระดูกเลนอยูเปนนิตย อนึ่ง ชฎิลนั้นมีชฎานาดูยิ่งนัก
มีปลายงอนมากกวารอย มีกลิ่นหอม มีศีรษะอันแบง
ดวยดีเปนสองสวน โอ ขอใหชฎาของเรา จงเปนเชน
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นั้นเถิดหนอ และในคราวใด ชฎิลนั้นขยายชฎาอัน
ประกอบดวยสีและกลิ่น ในคราวนั้น อาศรมก็หอม
ฟุงไป เหมือนดอกอุบลเขียวที่ถูกลมรําเพยพัด ฉะนั้น
ผิวพรรณของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก ไมเปนเชนกับผิวพรรณที่กายของขาพเจา ผิวกายของชฎิลนั้น ถูกลม
รําเพยพัดแลวยอมหอมฟุงไป ดุจปาไม อันมีดอกบาน
ในฤดูรอน ฉะนั้น ชฎิลนั้นตีผลไมอันวิจิตรงามนาดู
ลงบนพื้นดิน และผลไมที่ขวางไปแลว ยอมกลับมา
สูมือของเขาอีก ขาแตทานพอ ผลไมนั้นชื่อผลอะไร
หนอ อนึ่ง ฟนของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก ขาวสะอาด
เรียบเสมอกันดังสังขอันชัดดีแลว เมือ่ ชฎิลเปดปากอยู
ยอมยังใจใหผองใส ชฎิลนั้นคงไมไดเคี้ยวผักดวยฟน
เหลานั้นเปนแน คําพูดของเขาไมหยาบคาย ไมเคลื่อน
คลาด ไพเราะ ออนหวาน ตรง ไมฟุงซาน ไม
คลอนแคลน เสียงของเขาเปนเครื่องฟูใจ จับใจดัง
เสียงนกการเวก นําใจของขาพเจาใหกําหนัดยิ่งนัก
เสียงของเขาหยดยอย เปนถอยคําไมสะบัดสะบิ้ง ไม
ประกอบดวยเสียงพึมพํา ขาพเจาปรารถนาจะไดเห็น
เขาอีก เพราะชฎิลนั้นเปนมิตรของขาพเจามากอน
แผลที่ตอสนิทดี เกลี้ยงเกลาในที่ทั้งปวงใหญ เกิดดี
แลวคลายกับกลีบบัว ชฎิลนั้นใหขาพเจาครอมตรง
แผลนั้น แหวกขาเอาแขงบีบไว รัศมีซานออกจาก
กายของชฎิลนั้น ยอมเปลงปลั่งสวางไสวรุงเรือง ดัง
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สายฟาอันแลบแปลบปลาบอยูในอากาศ ฉะนั้น อนึ่ง
แขนทั้งสองของชฎิลนั้นออนนุม มีขนเหมือนขนดอก
อัญชัน แมมือทั้งสองของชฎิลนั้น ก็ประกอบดวยนิ้ว
มืออันเรียววิจิตรงดงาม ชฎิลนั้นมีอวัยวะไมระคาย
มีขนไมยาว เล็บยาว ปลายเปนสีแดง ชฎิลนั้นมีรูป
งาม กอดรัดขาพเจาดวยแขนทั้งสองอันออนนุม บําเรอ
ใหรื่นรมย ขาแตทา นพอ มือทัง้ สองของชฎิลนั้นออน
นุมคลายสําลี งามเปลงปลั่ง พื้นฝามือเกลี้ยงเกลา
เหมือนแวนทอง ชฎิลนั้นกอดรัดขาพเจา ดวยมือทั้ง
สองนั้นแลว ไปจากที่นี้ ยอมทําใหขาพเจาเรารอน
ดวยสัมผัสนั้น ชฎิลนั้นมิไดนําหาบมา มิไดหักฟนเอง
มิไดฟนตนไมดวยขวาน แมมือทั้งสองของชฎิลนั้นก็
ไมมีความกระดาง หมีไดกัดชฎิลนั้นเปนแผล เธอจึง
กลาวกะขาพเจาวาขอทานชวยทําใหขาพเจามีความสุข
เถิด ขาพเจาจึงชวยทําใหเธอมีความสุข และความสุข
เถิดมีแกขาพเจาดวย ขาแตทานผูเปนพรหม เธอได
บอกขาพเจาวา ขาพเจามีความสุขแลว ก็ที่อันปูลาด
ดวยใบเถายางทรายของทานนี้ กระจุยกระจายแลว
เพราะขาพเจาและชฎิลนั้น เราทั้งสองเหน็ดเหนื่อยแลว
รื่นรมยกันในน้ํา แลวเขาสูกฏุ ิอันมุงบังดวยใบไม
บอย ๆ ขาแตทานพอ วันนี้มนตทั้งหลายยอมไมแจม
แจงแกขาพเจาเลย การบูชาไฟขาพเจาไมชอบใจเลย
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แมการบูชายัญ ในที่นั้นขาพเจาก็ไมชอบใจ ตราบใด
ที่ขาพเจา ยังมิไดพบเห็นชฎิล ผูประพฤติพรหมจรรย
ขาพเจาจะไมบริโภคมูลผลาหารของทานพอเลย ขาแต
ทานพอ แมทานพอยอมรูเปนแนแตวา ชฎิลผูประพฤติ
พรหมจรรยอยูทศิ ใด ขอทานพอจงพาขาพเจาไปให
ลงทิศนั้นโดยเร็วเถิด ขาพเจาอยาไดตายเสียในอาศรม
ของทานเลย ขาแตทานพอ ขาพเจาไดฟงถึงปาไม
อันวิจติ รมีดอกบาน ถูกตองไปดวยเสียงนกรอง มี
ฝูงนกอาศัยอยู ขอทานพอชวยพาขาพเจาไปใหถึงปา
ไมนนั้ โดยเร็วเถิด ขาพเจาจะตองละชีวิตเสียกอนใน
อาศรมของทานพอเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธาคมา ไดแก ขาแตทานพอ ชฎิล
ผูประพฤติพรหมจรรยมายังอาศรมนี้. บทวา สุทสฺสเนยฺโย ไดแก มีรูปราง
ควรดูดวยดี. บทวา สุตนู ไดแก มีรูปรางบางกําลังดี ไมผอมนัก ไม
อวนนัก. บทวา วิเนติ ความวา ยอมยังอาศรมใหถึง คือใหเต็มเปยมดวย
รัศมีกายของตน คลายกับวาอาศรมมีแตรัศมีอยางเดียว. บทวา สุกณฺหกณฺหจฺฉทเนหิ โภโต ความวา ขาแตทานพอ ศีรษะของทานผูเจริญนั้น มี
สีดําสนิทดวยเสนผมที่มีสีคลายแมลงภู เพราะปกคลุมดวยสีดําเปนเงางามยอม
ปรากฏ คลายทําดวยแกวมณีที่ขัดสีดีแลว ฉะนั้น. บทวา อมสฺสุชาโต
ไดแก ชฎิลนั้นยังเปนหนุมแนน หนวดของเขาจึงยังไมปรากฏกอน. บทวา
อปุราณวณฺณี ไดแก ยังบวชไมนานนัก. บทวา อาธารรูปฺจ ปนสฺส
กณฺเ นี้ ทานกลาวหมายถึงแกวมุกดาหารวา ก็ชฎิลนั้นมีเครื่องประดับคลาย
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กับรูปเชิงบาตรสําหรับใชวางภาชนะภิกษาของพวกเราอยูที่คอ. บทวา คณฺฑา
นี้ ทานกลาวหมายถึงนมทั้งสองขาง. บทวา อุเร สุชาตา ไดแก เกิดดี
แลวที่อก. ปาฐะวา อุรโต ดังนี้ก็มี. บทวา ปภสฺสรา ไดแก สมบูรณ
ดวยรัศมี. ปาฐะวา ปภาสเร ดังนี้ก็มี ความวา ยอมสองสวาง. บทวา
ภุสทสฺสเนยฺย แปลวา นาดูยิ่งนัก. บทวา กฺุจิตคฺคา นี้ ทานกลาว
หมายถึงกรรเจียกจอน บทวา สุตฺตฺจ ความวา สายพันที่ชฎาของชฎิล
นั้น ยอมสองแสงแพรวพราว. ดวยบทวา สยมานิ จตสฺโส นี้ ทานแสดง
ถึงเครื่องประดับ ๔ อยางที่ทําดวยแกวมณี ทองคํา แกวประพาฬ และเงิน.
บทวา ตา สสเร ความวา เครื่องประดับเหลานั้นยอมดังกริ่งกราง เหมือน
ฝูงนกติริฏิรองในเวลาที่ฝนตก ฉะนั้น. บทวา เมขล แปลวา สายรัดเอว
สําหรับผูหญิง. ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน . คํานี้ทานกลาวหมายถึงผาไยไมชนิด
บางสําหรับนุง. บทวา น สนฺถเร ไดแก ไมใชผาเปลือกไม. มีคําที่ทาน
กลาวอธิบายไววา ขาแตทานพอ ชฎิลนั้นมิไดใชผาที่ทําดวยหญาปลอง หรือ
ที่ทําดวยเปลือกไม เหมือนของพวกเราเลย แตชฎิลนั้นใชผาใยไมชนิดบาง
สีทอง. บทวา อขิลกานิ ไดแก ไมสกุ ไมมีขั้ว. บทวา กฏิสโมหิตานิ
ไดแก ผูกติดอยูสะเอว. บทวา นิจจฺ กีฬ กโรนฺติ ความวา แมจะไม
กระทบกัน แตก็กระดกเลนอยูเปนนิตย. บทวา หนฺตาต แปลวา ขาแต
ทานพอผูเจริญ. บทวา กึ รุกฺขผลานิ ตานิ นี้ ทานกลาวหมายถึงแกวมณี
และผาพาดวา ผลไมเหลานั้น เปนผลไมชนิดไหน ที่ผูกดายเปนปมติดอยูที่
สะเอวของมาณพนั้น. บทวา ชฎา ทานกลาวหมายถึงมวยผมที่แซมเสียบติด
ดวยรัตนะ โดยเปนระเบียบวงรอบชฎา. บทวา เวลฺลิตคฺคา แปลวา มี
ปลายงอนขึ้น. บทวา เทฺวธาสิโร ไดแก ศีรษะของชฎิลนั้น มีชฎาที่ผูก
แบงดวยดีเปนสองสวน. บทวา ตถา ความวา ดาบสปรารถนาวา ชฎาของ
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ผม ทานพอมิไดผูกใหเหมือนชฎาของมาณพนั้นเลย โอ หนอ ขอใหชฎาแม
ของผมจงเปนเชนนั้นเถิด ดังนี้ จึงไดกลาวไวแลว . บทวา อุเปตรูปา ไดแก
ชฎามีสภาวะอันประกอบแลว . บทวา วาตสเมริตว ความวา กลิ่นหอม
ยอมฟุงขจรไปในอาศรมไพรสณฑนี้ เหมือนดอกอุบลเขียวที่ถูกลมรําเพยพัด
ฟุงไป ฉะนั้น . บทวา เนตาทิโส ความวา ขาแตทานพอ ผิวพรรณที่
สรีระของชฎิลนั้นทั้งนาดูยิ่งนัก ทั้งมีกลิ่นหอมดวย ไมเปนเชนกับผิวพรรณที่
กายของขาพเจาเลย. บทวา อคฺคคิมฺเห ไดแก ในสมัยตนฤดูฝน. บทวา
นิหนฺติ แปลวา ยอมตี. บทวา กึ รุกฺขผล นุโข ต ไดแก ผลไมนั้น
เปนผลของตนไมอะไรหนอ. บทวา สงฺขวรูปปนฺนา ไดแก มีสวนเปรียบ
เสมอดวยสังขอันขัดดีแลว. บทวา น นูน โส สากมขาทิ ความวา มาณพ
นั้น ไมไดเคี้ยวผัก หัวมันและผลไมดวยฟนเหลานั้น เหมือนอยางพวกเรา
เปนแน. ดาบสนั้นยอมแสดงวา เพราะเมื่อพวกเราพากันเคี้ยวผลไมเหลานั้น
อยู ฟนจึงมีสีเปลือกตมจับสนิท. บทวา อกกฺกส ความวา ขาแตทานพอ
คําพูดของดาบสนั้น แมจะพูดอยูบอย ๆ ก็ไมหยาบคาย ไมเคลื่อนคลาด
ออนหวานเพราะไพเราะหวานสนิท เปนคําตรงเพราะไมหลงลืม เปนคําสงบ
เรียบเพราะไมฟุงซาน เปนคําไมคลอนแคลน. เพราะเปนคํามั่นคงหลักฐาน.
บทวา รุท ความวา แมเสียงรองคือเสียงของเขาผูพูดอยู ยอมจับใจ เปน
เสียงดี ไพเราะหวานดุจเสียงนกการเวก ฉะนั้น. บทวา รฺชยเตว ความ
วา ใจของขาพเจา ยอมกําหนัดยิ่งนัก. บทวา พินฺทุสฺสโร ไดแก เสียง
ของเขาหยดยอย. บทวา มาณวาหุ ความวา เพราะมาณพนั้นไดเปนมิตร
ของขาพเจามากอน. บทวา สุสนฺธิ สพฺพตฺถ วีมฏิม วณ ความวา
ขาแตทานพอ แผลแผลหนึ่ง มีอยูท ี่ระหวางขาออนของมาณพนั้น แผลนั้น
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มีรอยตอสนิทดี สัมผัสดี เกลี้ยเกลาในที่ทั้งปวง คือ เกลี้ยงเกลาโดยรอบ
คลายกับปากแผลที่มีศิลปะ. บทวา ปุถุ ไดแก ใหญ. บทวา สุชาต
ไดแก ดํารงอยูเหมาะดี. บทวา ขรปตฺตสนฺนิภ แปลวา คลายกับกลีบ
ดอกบัว. บทวา อุตฺตริยาน ไดแก ครอม คือ ทับลง. บทวา ปฬยิ
แปลวา บีบไว. บทวา ตปนฺติ ความวา รัศมีมีสีดุจทองคําแผซานออก
จากสรีระของมาณพนั้น ยอมเปลงปลั่งสวางไสวและรุงเรือง. บทวา พาหา
ไดแก แมแขนทั้ง ๒ ขางของชฎิลนั้น ก็ออนนุม. บทวา อฺชนโลมสทิสา
ไดแก ประกอบพรอมดวยขนทั้งหลาย เชนกับขนดอกอัญชัน. บทวา วิจิตฺรวฏฏงฺคุลิกสฺส โสภเร ความวา แมมือทั้งสองขางของชฎิลนั้น ก็ประกอบ
ดวยนิ้วมืออันเรียวงดงาม มีลักษณะอันวิจิตร เชนกับยอดผาขนสัตว. บทวา
อกกฺกสงฺโค ไดแก มีอวัยวะนอยใหญปราศจากโรคภัย มีโรคหิดที่เบียดเบียนเปนตน. บทวา รมย อุปฏหิ ความวา บํารุง บําเรอใหขาพเจา
รื่นรมย. บทวา ตูลูปนิภา ไดแก เปนขออุปมาถึงความออนนุม. บทวา
สุวณฺณกมฺพตู ลวฏฏสุจฺฉวี ไดแก พืน้ ฝามือกลมเกลี้ยง และมีผิวพรรณดี
คลายพื้นแวนทองคํา อธิบายวา มีพื้นกลมเกลีย้ ง และมีผิวพรรณงดงาม.
บทวา สผุสิตฺวา ไดแก สัมผัสดวยดี คือ ใชมือทั้งสองของตนสัมผัส
ทําใหสรีระของขาพเจา ซาบซาน. บทวา อิโต คโต ไดแก ทั้ง ๆ ที่
ขาพเจามองดูอยูนั่นแหละ เธอก็จากที่นี้ไปเสียแลว . บทวา เตน ม ทหนฺติ
ความวา ดวยการกอดรัดสัมผัสนั้นของเขา ทําใหขาพเจาเรารอนอยูจนถึงบัดนี้
แหละ อธิบายวา ก็จําเดิมแตกาลที่ชฎิลนั้นจากไปแลวอยางนั้น ความเรารอน
ก็บังเกิดขึ้นในสรีระของขาพเจา ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงถึงความโทมนัสนอน
ซมอยูแลว. บทวา ขาริวธิ  ความวา ขาแตทานพอ มาณพนั้นมิไดยกหาบ
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เที่ยวไปเปนแน. บทวา ขีฬานิ ไดแก สิ้นความกระดาง. อีกอยางหนึ่ง
บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน บทวา สุขฺย ไดแก ความสุข. บทวา สนฺถตา
ไดแก อันปูลาด. บทวา วิกิณฺณรูปา จ ความวา ขาแตทานพอ ที่อัน
ปูลาดดวยใบเถายางทรายของทานนี้ กลายเปนที่เปรอะเปอนอากูล ดวยอํานาจ
การที่ขาพเจาและชฎิลนัน้ ลูบคลํา สัมผัสทางเพศกันและกัน ในวันนี้ คลาย
กระจุยกระจาย ดวยการนอนพลิกไปพลิกมา ฉะนั้น. บทวา ปุนปฺปุน
ปณฺณกุฏึ วชาม ความวา ชฎิลนั้น พูดวา ขาแตทานพอ ขาพเจาและ
ชฎิลนั้นอภิรมยกันแลว ก็เหน็ดเหนื่อย ออกจากบรรณศาลา พากันไปยัง
แมน้ํา รื่นรมยแลว พอปราศจากความกระวนกระวายแลวก็กลับเขาไปยังกุฎี
นี้นั่นแหละบอย ๆ. บทวา มนฺตา ความวา วันนี้ คือ ตัง้ แตกาลที่ชฎิล
นั้นจากขาพเจาไปแลว มนตทั้งหลาย ยอมไมแจมแจง คือ ยอมไมปรากฏ
ไดแก ยอมไมชอบใจขาพเจาเลย. บทวา น อคฺคหิ ุตฺต นป ยฺ ตตฺร
ความวา แมกิริยาของยัญมีจุดไฟ (สุมไฟ) ในการสังเวยเปนตน ที่ควรทํา
เพื่อตองการออนวอนทาวมหาพรหม ยอมไมแจมแจงแกขาพเจา ขาพเจาไม
ชอบใจเลย. บทวา น จาป เต ความวา ขาพเจาจะไมยอมบริโภค แม
ซึ่งมูลผลาหารที่ทานพอนํามาแลว. บทวา ยสฺส ทิส แปลวา ในทิศใด.
บทวา วน ไดแก ปาไมที่เกิดอยูแวดลอมอาศรมของมาณพนั้น.
เมื่อดาบสนั้น กําลังพร่ําเพออยูนั่นเอง พระมหาโพธิสัตว ไดฟงคํา
พร่ําเพอนั้นแลว ก็ทราบวา ศีลของดาบสนั้น เห็นทีจักถูกผูหญิงคนหนึ่งทําลาย
ใหขาดเสียแลวเปนแน ดังนี้ เมื่อจะกลาวสอนดาบสนั้น จึงกลาวคาถา ๖ คาถา
ความวา
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เราไมควรใหเจาผูยังเปนเด็กเชนนี้ ถึงความ
กระสันในปาโชติรส ที่หมูคนธรรพและเทพอัปสร
ซองเสพ เปนที่อยูอาศัยแหงฤาษีทั้งหลาย ในกาลกอน
พวกมิตรยอมมีบา ง ไมมีบาง ชนทั้งหลาย ยอมทํา
ความรักในพวกญาติและพวกมิตร กุมารใดยอมไมรูวา
เราเปนผูมาแตไหน กุมารนี้เปนผูลามก อยูในกลางวัน
เพราะเหตุอะไร มิตรสหายยอมสนิทกันบอย ๆ เพราะ
ความอยูรวมกัน มิตรนั้นนั่นแหละยอมเสื่อมไป เพราะ
ความไมอยูรวมของบุรุษที่ไมสมาคม ถาเจาไดเห็น
พรหมจารี ไดพูดกับพรหมจารี เจาจักละคุณคือตปธรรมนี้เร็วไว ดุจขาวกลาที่สมบูรณแลว เสียไปเพราะ
น้ํามาก ฉะนั้น หากเจาไดเห็นพรหมจารีอีก ไดพูด
กับพรหมจารีอกี เจาจักละสมณเดชนี้เร็วไว ดุจขาว
ถาที่สมบูรณแลว เสียไปเพราะน้ํามาก ฉะนั้น
ดูกอนลูกรัก พวกยักษนั้น ยอมเที่ยวไปในมนุษยโลก
โดยรูปแปลก ๆ นรชนผูมีปญญา ไมพึงคบพวกยักษ
นั้น พรหมจารียอ มฉิบหายไป เพราะความเกาะเกี่ยว
กัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิมสฺมา ไดแก อิมสฺมึ แปลวา
(ในปาอันเปนโชติรส) นี.้ คําวา หิ เปนเพียงนิบาต. บทวา โชติรเส
ไดแก ในปาอันมีรัศมีโชติชวงสวางไสวปกคลุมทั่ว. บทวา สนนฺตนมฺหิ
แปลวา ในกาลกอน. บทวา ปาปุเณถ แปลวา (ไม) ควรใหถึง. มีคํา
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อธิบายที่ทานกลาวไววา ลูกเอย ! กุลบุตรผูเปนบัณฑิตอยูในปาเห็นปานนี้
ไมควรใหเจาผูยังเปนเด็กเชนนี้ ถึงความกระสันเลย อธิบายวา ไมควรใหถึง.
บทวา ภวนฺติ ความวา พระมหาโพธิสัตว กลาวคาถานี้ เฉพาะคนที่อยู
ภายในเทานั้น. ความในคาถานั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ ธรรมดาวาหมูมิตร
ของปวงสัตวในโลก ยอมมีบาง ไมมีบาง ในบรรดาคนเหลานั้น พวกที่เปน
มิตร ยอมทําความรักในพวกญาติและพวกมิตรของตน. บทวา อยฺจ ชมฺโม
ไดแก (กุมารนี้) เปนมิคสิงคะ ผูลามก. บทวา กิสฺส ทิวา นิวิฏโ
ความวา เพราะคาที่ตนเกิดในทองของมิคีแลวเติบโตในปา ดวยเหตุอะไร
กุมารนั้นจึงอยูกับมาตุคาม โดยสําคัญวาเปนมิตรเลา. บทวา กุโตมิหิ
อาคโต ความวา กุมารนั้น ยอมไมรูวาคนมีฐานะมาอยางไร จะปวย
กลาวไปไยถึงหมูญาติและมิตรเลา. บทวา ปุนปฺปุน ความวา ลูกเอย !
ธรรมดาวาหมูมิตรยอมสนิทสนมกัน ติดตอกันบอย ๆ เพราะการอยูรวมกัน
คือ คบหากัน. บทวา เสฺวว มิตฺโต ความวา มิตรนั้นนั่นแหละ ยอม
เสื่อมไป คือยอมพินาศไป เพราะการไมอยูรวมกลาวคือการไมสมาคมกันนั้น
ของบุรุษผูที่ไมสมาคม. คําวา สเจ ความวา เพราะฉะนั้น ลูกเอย ! ถา
เจาไดเห็นพรหมจารีนั้นซ้ําอีก หรือวาไดพูดกับพรหมจารีนั้น เจาก็จักละ
จักทําใหคุณ คือตปธรรมของตนนี้ เสื่อมไปเร็วไว ดุจขาวกลาที่เผล็ดผล
สมบูรณดีแลว เสียไปเพราะน้ํามาก ฉะนั้น. บทวา อุสฺมาคต แปลวา
สมณเดช. บทวา วิรูปรูเปน แปลวา โดยรูปแปลก ๆ. มีคําที่ทานกลาว
อธิบายไววา พระโพธิสตั วกลาวสอนแลวซึ่งบุตรอยางนี้วา ดูกอนลูกรัก ก็
ภูตคือพวกยักษเหลานี้ ยอมเที่ยวไปในมนุษยโลก โดยรูปรางของตนปกปด
รูปแปลก ๆ ไว ก็เพื่อเคี้ยวกินพวกคนที่ตกไปสูอํานาจของตน นรชนผูมีปญ
 ญา
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ไมพึงคบหาพวกภูตคือยักษเหลานั้น เพราะถึงความเกาะเกี่ยวกันเชนนั้น การ
ประพฤติพรหมจรรย ยอมฉิบหายไป เจาถูกนางยักษิณีนั้นพบเห็นแลว แต
ยังไมถูกเคี้ยวกิน.
ดาบสนั้น ไดฟงถอยคําของบิดาแลวเกิดความกลัวขึ้นวา เพิ่งทราบ
วา หญิงคนนั้นคือนางยักษิณี จึงกลับใจแลว ขอขมาคุณพอวา คุณพอครับ
ผมจักไมขอไปจากที่นี้ พอยกโทษใหผมเถอะ. แมพระโพธิสัตวนั้น ปลอบใจ
ใหลูกสบายใจแลว จึงบอกถึงวิธีการเจริญพรหมวิหารวา มาณพนอย เอย !
เจามานี่ซิ เจาจงเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาเถิด. ดาบสนั้น
ปฏิบัติตามอยางนั้นแลว ก็ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิดขึ้นไดอีก.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศสัจจะ
ทั้งหลายแลว ทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ อุกกัณฐิตภิกษุ ดํารงอยู
ในโสดาปตติผล. พระราชธิดานฬินิกาในกาลนั้น ไดเปนปุราณทุติยิกา.
อิสิสงคดาบส ไดเปนอุกกัณฐิตภิกษุ สวนพระโพธิสัตวผูเปนบิดา
ก็คือเรานั่นเอง.
จบอรรถกถานฬินิกาชาดก
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๒. อุมมาทันตีชาดก
วาดวยเสนาบดีถวายนางอุมมาทันตีแดพระราชา
[๒๐] ดูกอนนายสุนันทสารถี นี่เรือนของใคร
หนอลอมดวยกําแพงสีเหลือง ใครหนอปรากฏอยูในที่
ไกล เหมือนเปลวไฟอันลุกโพลงอยูบนเวหาสและ
เหมือนเปลวไฟบนยอดภูเขาฉะนั้น ดูกอนนายสุนันทสารถี หญิงคนนี้เปนธิดาของใครหนอเปนลูกสะใภ
หรือเปนภรรยาของใคร ไมมผี ูหวงแหนหรือ สามีของ
นางมีหรือไม เราถามแลว ขอทานจงบอกแกเราโดยเร็ว.
[๒๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร ก็
ขาพระองคยอมรูจกั หญิงนั้นพรอมทั้งมารดา บิดา
และสามีของนาง ขาแตพระจอมภูมบิ าล บุรุษนั้นเปน
ผูไมประมาทในประโยชนของพระองคทั้งกลางคืน
กลางวัน สามีของนางเปนผูมีอิทธิพลกวางขวางและ
มั่งคั่งทั้งเปนอํามาตยคนหนึ่งของพระองค ขาแต
พระราชา หญิงนั้นเปนภรรยาของอภิปารกเสนาบดี
มีชื่อวา อุมมาทันตี พระเจาขา.
[๒๒] ดูกอนทานผูเจริญ ๆ ชื่อทีม่ ารดาและ
บิดาตั้งใหหญิงนี้ เปนชื่อเหมาะสมดี จริงอยางนั้นเมื่อ
นางมองดูเรา ยอมทําใหเราหลงใหลคลายคนบา.
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[๒๓] ในคืนเดือนเพ็ญ นางผูมีนัยนตาชมาย
คลายเนื้อทราย รางกายมีสีเหมือนดอกบุณฑริกนั่งอยู
ใกลหนาตาง ในคืนนั้น เราไดเห็นนางนุงหมผาสีแดง
เหมือนเทานกพิราบ สําคัญวาพระจันทรขนึ้ สองดวง
ราวใด นางมีหนากวาง ขาวสะอาด ประเลา ประลมอยูด วยอาการอันงดงาม ชมอยชมายชําเลืองดู
รา ดังจะปลนเอาดวงใจของเราไปเสียเลย เหมือน
นางกินนรเกิดบนภูเขาในปา ฉะนั้น ก็คราวนั้น นาง
ผูพริ้งเพรา มีตัวเปนสีทอง สวมกุณฑลแกวมณี ผา
นุงหมทอนเดียว ชําเลืองดูเราประดุจนางเนื้อทรายมอง
ดูนายพราน ฉะนัน้ เมื่อไรหนอ นางผูนี้เล็บแดง มี
ขนงาม มีแขนนุมนิ่ม ลูบไลดวยแกนจันทน มีนิ้วมือ
กลมเกลี้ยง มีกระบวนชดชอยงามตั้งแตศีรษะ จักได
ยั่วยวนเรา เมื่อไรหนอ ธิดาของทานเศรษฐีติรีฏิวัจฉะ
ผูมีทบั ทรวงอันกระทําดวยขายทอง เอวกลม จักกอด
รัดเราดวยแขนทั้งสองอันนุมนิม่ ประดุจเถายานทราย
รวมรัดตนไมที่เกิดในปาใหญ ฉะนั้น เมือ่ ไรหนอ
นางผูมีผิวงามแดงดังน้ําครั่ง มีถันเปนปริมณฑลดัง
ฟองน้ํา มีอวัยวะฉาบดวยผิวหนังเปลงปลั่งดังดอก
บุณฑริก จักจรดปากดวยปากกะเรา เหมือนดังนักเลง
สุราจรดจอกสุราใหแกนักเลงสุรา ฉะนั้น ในกาลใด
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เราไดเห็นนางผูมีรางกายทุกสวนอันนารื่นรมยใจยืนอยู
ในกาลนั้น เราไมรูสึกอะไร ๆ แกจิตของตนเลย
เราไดเห็นนางอุมมาทันตีผูสวมสอดกุณฑลมณีแลว
นอนไมหลับทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนแพขาศึก
มาตั้งพันครั้ง ถาทาวสักกะพึงประทานพรใหแกเรา
ขอใหเราพึงไดพรนั้นเถิด อภิปารกเสนาบดีพึงรื่นรมย
อยูกับนางอุมมาทันตีคืนหนึ่งหรือสองคืน ตอจากนั้น
พระเจาสีวิราชพึงไดรื่นรมยบาง.
[๒๔] ขาแตพระองคผูเปนภูตบดี เมื่อขาพระองคนมัสการเทวดาทั้งหลายอยู เทวดามาบอกเนื้อ
ความนี้แกขาพระองควา พระทัยของพระราชาใฝฝน
ในนางอุมมาทันตี ขาพระองคขอถวายนางแดพระองค
ขอพระองคจงใหนางบําเรอเถิด.
[๒๕] ก็เราพึงพรากเสียจากบุญและไมเปน
เทวดา อนึ่ง คนพึงรูความชั่วของเรานี้ และเมื่อทาน
ใหนางอุมมาทันตีภรรยาสุดที่รักแลวไมเห็นนาง ความ
แคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน.
[๒๖] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร
ประชาชนแมทั้งสิ้น นอกจากขาพระบาทและพระองค
ไมพึงรูกรรมที่ทํากัน ขาพระบาทยอมถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค พระองคจงทรงอภิรมยอยูกับนาง
เต็มพระหฤทัยปรารถนาแลว จงทรงสลัดเสีย.
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[๒๗] มนุษยใดผูกระทํากรรมอันลามก มนุษย
นั้นยอมสําคัญวา คนอื่นไมรกู ารกระทํานี้ เพราะวา
นรชนเหลาใดประกอบแลวบนพื้นปฐพี นรชนเหลานั้น
ยอมเห็นการกระทํานี้ คนอื่นใครเลาในแผนดินนี้ทั้งโลก
พึงเชื่อทานหรือวา นางอุมมาทันตีไมเปนที่รักแหงเรา
เมื่อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็น
นางภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแก
ทาน.
[๒๘] ขาแตพระจอมประชาชน นางอุมมาทันตี
นั้นเปนที่รักของขาพระบาทโดยแท ขาแตพระภูมิบาล
นางไมเปนที่รักของขาพระบาทก็หาไม ขอความเจริญ
มีแตพระองค เชิญพระองคเสด็จไปหานางอุมมาทันตี
เหมือนดังราชสีหเขาสูถ้ําศิลาเถิด.
[๒๙] นักปราชญทั้งหลายถูกความทุกขของตน
บีบคัน้ แลว ยอมไมละกรรมที่มีผลเปนสุข แมจะเปน
ผูหลงมัวเมาดวยความสุขก็ยอมไมประพฤติบาปกรรม.
[๓๐] ก็พระองคเปนทั้งพระมารดาพระบิดา
เปนผูเลี้ยงดู เปนเจานาย เปนผูพอกเลี้ยง และเปน
เทวดาของขาพระองค ขาพระองคพรอมดวยบุตรและ
ภรรยาเปนทาสของพระองค ขอพระองคทรงบริโภค
กามตามความสุขเถิด.
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[๓๑] ผูใดยอมทําบาปดวยความสําคัญวา เรา
เปนผูยิ่งใหญ และครั้นกระทําแลวก็ไมสะดุงกลัวตอ
ชนเหลาอื่น ผูนั้นยอมไมเปนอยูตลอดอายุยืนยาวเพราะ
กรรมนั้น แมเทวดาก็มองดูผูนั้นดวยนัยนตาอันเหยียด
หยาม.
[๓๒] ชนเหลาใดตั้งอยูในธรรม ยอมรับทาน
ที่เปนของผูอื่นอันเจาของมอบใหแลว ชนเหลานั้น
เปนผูรับดวย เปนผูใหในทานนั้นดวย ไดชื่อวาทํา
กรรมอันมีผลเปนสุขในเพราะทานนั้นแทจริง.
[๓๓] คนอื่นใครเลาในแผนดินทั้งโลก จะพึง
เชื่อทานหรือวา นางอุมมาทันตีไมเปนที่รักของเรา
เมื่อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็น
นางภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแก
ทาน.
[๓๔] ขาแตพระจอมประชาชน นางอุมมาทันตี
นั้นเปนที่รักของขาพระบาทโดยแท ขาแตพระภูมิบาล
นางไมเปนที่รักของขาพระบาทก็หาไม ขาพระบาท
ยอมถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค พระองคจงทรง
อภิรมยอยูกับนาง เต็มพระหฤทัยปรารถนาแลว จง
ทรงสลัดเสีย.
[๓๕] ผูใดกอทุกขใหแกผูอื่นดวยทุกขของตน
หรือกอความสุขของตนดวยความสุขของผูอื่น ผูใดรู
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อยางนี้วา ความสุขและความทุกขของเราก็เหมือนของ
ผูอื่น ผูนั้นชื่อวารูธรรม.
[๓๖] คนอื่นใครเลาในแผนดินทั้งโลก จะพึง
เชื่อทานหรือวา นางอุมมาทันตีไมเปนที่รักของเรา เมื่อ
ทานใหนางอุมนาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็นนาง
ภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน.
[๓๗] ขาแตพระองคผูจอมประชาชน พระองค
ยอมทรงทราบวา นางอุมมาทันตีนี้เปนที่รักของขาพระบาทขาแตพระจอมภูมบิ าล นางนั้นไมเปนที่รักของขา
พระบาทก็หาไม ขาพระบาทขอถวายสิ่งอันเปนที่รัก
ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูใหสิ่งอันเปนที่รัก ยอม
ไดสิ่งอันเปนที่รัก.
[๓๘] เรานั้นจักฆาตนอันมีกามเปนเหตุโดยแท
เราไมอาจฆาธรรมดวยอธรรมไดเลย.
[๓๙] ขาแตพระจอมประชาชน ผูแกลวกลากวา
นรชน ผูประเสริฐ ถาพระองคไมตองพระประสงคนาง
อุมมาทันตีผูเปนของขาพระบาทไซร ขาพระบาทจะ
สละนางในทามกลางชนทั้งปวง พระองคพึงตรัสสั่งให
นํานางผูพนจากขาพระบาทแลวมาจากที่นั้นเถิด พระเจาขา.
[๔๐] ดูกอนอภิปารกเสนาบดีผูกระทําประโยชน
ถาทานจะสละนางอุมมาทันตีผูหาประโยชนมิได เพื่อ
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สิ่งอันไมเปนประโยชนแกทาน ความคอนวาอยางใหญ
หลวงจะพึงมีแกทาน อนึ่ง แมการใสรายในพระนคร
ก็จะพึงมีแกทาน.
[๔๑] ขาแตพระจอมภูมบิ าล ขาพระบาทจักอด
กลั้นคําคอนวา คํานินทา คําสรรเสริญ และคําติเตียน
นี้ทั้งหมด คําคอนวาเปนตนนั้นจงตกอยูแกขาพระบาท
ขาแตพระจอมแหงชนชาวสีพี ขอพระองคทรงบริโภค
กามตามความสําราญเถิด ผูใดไมถือเอาความนินทา
ความสรรเสริญ ความติเตียน และแมการบูชา สิริ
และปญญายอมปราศจากผูนั้น เหมือนดังน้ําฝนปราศ
ไปจากที่ดอน ฉะนั้น ขาพระบาทจักยอมรับความทุกข
ความสุข สิ่งที่ลวงธรรมดาและความคับแคนใจทั้ง
หมดเพราะเหตุแหงการสละนี้ ดวยอกเหมือนดังแผน
ดินรองรับสิ่งของทั้งของคนมั่นคงและคนสะดุง ฉะนัน้ .
[๔๒] เราไมปรารถนาสิ่งที่ลวงธรรมดา ความ
คับแคนใจและความทุกขของชนเหลาอื่น เราแมผูเดียว
จักเปนผูตั้งอยูในธรรมไมยังประโยชนหนอยหนึ่งให
เสื่อม ขามภาระนีไ้ ป.
[๔๓] ขาแตจอมประชาชน บุญกรรมยอมให
เขาถึงสวรรค พระองคอยาไดทรงทําอันตรายแกขาพระบาทเสียเลย ขาพระบาทมีใจเลื่อมใสขอถวายนาง
อุมมาทันตีแดพระองค ดังพระราชาทรงประทาน
ทรัพยสําหรับบูชายัญแกพราหมณทั้งหลาย ฉะนั้น.
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[๔๔] ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการกระทํา
ประโยชนแนแท นางอุมมาทันตีและพรหมทั้งหมด
เห็นความชั่วอันเปนไปในภายหนา พึงติเตียนได.
[๔๕] ขาแตพระเจาสีวิราช ชาวนิคมและชาว
ชนบททั้งหมด ไมพึงคัดคานกรรมอันเปนธรรมนั้น
เลย ขาพระบาทขอถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค
ขอพระองคจงทรงอภิรมยอยูก ับนางเต็มพระหฤทัย
ปรารถนาแลว จงทรงสลัดเสีย.
[๔๖] ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการกระทํา
ประโยชนแนแท นางอุมมาทันตีและทานเปนสหาย
ของเรา ธรรมของสัตบุรุษทีป่ ระกาศดีแลว ยากที่จะ
ลวงละเมิดได เหมือนเขตแดนของสมุทร ฉะนั้น.
[๔๗] ขาแตพระราชา พระองคเปนผูควรของ
คํานับของขาพระองค เปนผูหวังประโยชนเกื้อกูล เปน
ผูทรงไว เปนผูประทานความสุข และทรงรักษาความ
ปรารถนาไว ยัญที่บูชาในพระองคยอมมีผลมาก ขอ
พระองคทรงรับนางอุมมาทันตีตามความปรารถนาของ
ขาพระบาทเถิด.
[๔๘] ดูกอนอภิปารกเสนาบดีผูเปนบุตรแหง
ทานผูกระทําประโยชน ทานไดประพฤติแลวซึ่งธรรม
ทั้งปวงแกเราโดยแท นอกจากทาน มนุษยอื่นใครเลา
หนอจักเปนผูกระทําความสวัสดีในเวลาอรุณขึ้น ใน
ชีวโลกนี้.
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[๔๙] พระองคเปนผูประเสริฐ เปนผูยอดเยี่ยม
พระองคทรงดําเนินโดยธรรม ทรงรูแจงธรรม มีพระ
ปญญาดี ขอพระองคผูอันธรรมคุมครองแลว จงทรง
พระชนมยั่งยืนนาน ขาแตพระองคผูรักษาธรรม ขอ
พระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด.
[๕๐] ดูกอนอภิปารกเสนาบดี เชิญทานฟงคํา
ของเราเถิด เราจักแสดงธรรมที่สัตบุรุษสองเสพแก
ทาน พระราชาชอบใจธรรมจึงจะดีงาม นรชนผูมี
ความไมประทุษรายตอมิตรเปนความดี การไมกระทํา
บาปเปนสุข มนุษยทั้งหลายพึงอยูเปนสุข ในแวนแควน
ของพระราชาผูไมทรงกริ้วโกรธ ทรงตั้งอยูในธรรม
เหมือนเรือนของตนอันมีรมเงาเย็นฉะนั้น เรายอมไม
ชอบใจกรรมที่ทําดวยความไมพิจารณาอันเปนกรรมไม
ดีนั้นเลย แมพระราชาเหลาใดทรงทราบแลวไมทรง
ทําเอง เราชอบใจกรรมของพระราชาเหลานั้น ขอ
ทานจงพึงอุปมาของเราตอไปนี้ เมื่อฝูงโควายขามฟาก
ไปอยู ถาโคผูนําฝูงวายไปคด โคทั้งหมดนั้นก็วาย
ไปคดในเมื่อโคนําฝูงวายคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็
ฉันนัน้ ผูใดไดรับยกยองวาเปนผูประเสริฐ ถาผูนั้น
ประพฤติอธรรมจะปวยกลาวไปไยถึงประชาชนนอกนี้
รัฐทั้งหมดยอมอยูเ ปนทุกข ถาพระราชาไมทรงตั้งอยู
ในธรรมเมื่อฝูงโควายขามฟากไปอยู ถาโคผูนําฝูงวายไป
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ตรง โคทั้งหมดนั้นก็วายไปตรง ในเมื่อโคนําฝูงวายไป
ตรง ฉันใด ในหมูม นุษยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับยกยองวา
เปนผูประเสริฐ ถาผูนั้นประพฤติธรรมจะปวยกลาวไป
ไยถึงประชาชนนอกนี้ รัฐทั้งหมดยอมอยูเ ปนสุข ถา
พระราชาทรงตั้งอยูในธรรม ดูกอนอภิปารกเสนาบดี
เราไมพึงปรารถนาเพื่อความเปนเทวดา และเพื่อครอบ
ครองแผนดินทั้งหมดนี้ โดยอธรรม รัตนะอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โค ทาส เงิน ผา และจันทนเทศ
มีอยูใ นมนุษยนี้ เราจะไมประพฤติผิดธรรมเพราะ
ความปรารถนารัตนะเหลานั้น บุคคลไมพึงประพฤติ
ผิดธรรมเพราะเหตุแหงสมบัตนิ ั้น เปนตนวามา หญิง
แกวมณี หรือแมพระจันทรและพระอาทิตยที่รักษาอยู
เราเปนผูองอาจ เกิดในทามกลางแหงชาวสีพีทั้งหลาย
ฉะนัน้ เราจะไมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแหง
สมบัตินั้น เราจะเปนผูนํา จะเปนผูเกื้อกูล เปนผู
เฟองฟู ปกครองแวนแควน จักเปนผูเคารพธรรม
ของชาวสีพี จะเปนผูคิดคนซึ่งธรรม เพราะฉะนั้น เรา
จะไมเปนไปในอํานาจแหงจิตของตน.
[๕๑] ขาแตพระมหาราชเจา พระองคทรงประพฤติธรรมอันไมมีความฉิบหาย เปนแดนเกษมอยูเปน
นิจแนแท พระองคจักดํารงราชสมบัติอยูยั่งยืนนาน
เพราะพระปญญาของพระองคเปนเชนนั้น พระองคไม
ทรงประมาทธรรมใด ขาพระองคขออนุโมทนาธรรม
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นั้นของพระองค กษัตริยเปนอิสระทรงประมาทธรรม
แลว ยอมเคลื่อนจากรัฐ ขาแตพระมหากษัตริยขัตติยราช ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและ
พระชนก ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลวจัก
เสด็จสูสวรรค ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม
ในพระราชบุตรและพระมเหสี ครั้นทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค ขอพระองคจง
ทรงประพฤติธรรมในมิตรและอํามาตย...ในราชพาหนะและทแกลวทหาร ...ในบานและนิคม ...ใน
แวนแควนและชนบท... ในสมณะพราหมณ ...ใน
เนื้อและนกทั้งหลาย...ครั้นพระองคทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลวจักเสด็จสูสวรรค ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงประพฤติธรรมเถิด เพราะวา
ธรรมที่ประพฤติแลว ยอมนําสุขมาให ครัน้ พระองค
ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค
ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมเถิด ดวยวาพระอินทร เทวดา พรอมทั้งพรหม
เปนผูถึงทิพยสถานเพราะธรรมที่ประพฤติแลว ขาแต
พระราชา พระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย.
จบอุมมาทันตีชาดกที่ ๒

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 46

อรรถกถาปญญาสนิบาต
อรรถกถาอุมมาทันตีชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารภ
อุกกัณฐิตภิกษุ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา นิเวสน กสฺส นุท สุนนฺท
ดังนี้เปนตน.
ไดยินวา วันหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ได
มองเห็นหญิงคนหนึ่ง ซึ่งประดับตกแตงรางกาย มีรูปรางงดงามอยางยิ่ง เกิด
มีจิตปฏิพัทธ ไมอาจจะกลับใจหักหามได มายังวิหาร จําเดิมแตนั้น ก็เปน
ผูออนแอเพราะโรค ดุจถูกลูกศรทิ่มแทงแลว มีสว นเปรียบดวยเนื้อที่วิ่งพลาน
ไป ฝายผอม รางกายมีเสนเอ็นขึ้นสะพรั่ง กลายเปนคนผอมเหลือง ไมยนิ ดี
(ในพระศาสนา) เมื่อไมไดความสบายใจ แมในอิริยาบถหนึ่ง จึงละเวนวัตร
มีอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตรเปนตน อยูชนิดที่เวนวางจากการประกอบความ
เพียรในอุทเทส ปริปุจฉา และกัมมัฏฐาน. เธอถูกพวกเพื่อนภิกษุถามวา
อาวุโส เมื่อกอนทานมีอินทรียเปลงปลั่ง มีสีหนาผองใส แตเดี๋ยวนี้ หาไดเปน
อยางนั้นไม เพราะเหตุอะไรกันหนอ ? จึงตอบวา อาวุโส ผมไมยินดียิ่ง
(ในพระศาสนา) เลย. ลําดับนั้น พวกเพื่อนภิกษุเหลานั้น จึงกลาวสอนเธอ
วา อาวุโสเอย ! ทานจงยินดียิ่ง (ในพระศาสนา) เถิด ธรรมดาวา การ
อุบัติเกิดแหงพระพุทธเจา เปนสภาวะที่ไดโดยยาก การไดฟง พระสัทธรรม
และการไดอัตภาพเปนมนุษย ก็เปนสิ่งที่ไดโดยยากเหมือนกัน ทานนั้นได
อัตภาพเปนมนุษยแลว เมื่อปรารถนาจะทําที่สุดแหงทุกขใหได จึงละคนผู
เปนญาติมีน้ําตานองใบหนาแลว บวชดวยศรัทธา เพราะเหตุไร ทานจึงตก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 47

ไปสูอํานาจแหงกิเลสเลา ขึ้นชื่อวา กิเลสเหลานั้น มีทั่วไปแกคนพาลทุก
จําพวก ตั้งแตสัตวมีชีวิตไสเดือนขึ้นไป มีอุปมาเหมือนผลไม กิเลสเหลานั้น
เปนที่ตั้งแหงวัตถุกาม กามแมเหลานั้น มีความยินดีนอย มีทกุ ขมาก มีความ
คับแคนมาก โทษในกามเหลานั้น มีประมาณยิ่ง กามทั้งหลาย เปรียบเหมือน
รางกระดูก กามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ กามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบ
เพลิงหญา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง กามทั้งหลายเปรียบ
เหมือนความฝน กามทัง้ หลายเปรียบเหมือนของที่ยืมเขามา กามทั้งหลาย
เปรียบเหมือนผลของตนไมที่มีพิษ กามทั้งหลาย เปรียบเหมือนหอกและหลาว
กามทั้งหลาย เปรียบเหมือนหัวงู ธรรมดาวาทานบวชแลว ในพระศาสนาเห็น
ปานนี้ ยังตกไปสูอํานาจของเหลากิเลส ซึ่งเปนเหตุกระทําความพินาศถึงอยาง
นั้นไดดังนี้ เมื่อไมสามารถจะใหภิกษุนั้นรับเอาถอยคําของตนได จึงพากันนํา
ไปเขาเฝาพระศาสดายังธรรมสภา เมือ่ พระองคตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพาภิกษุผูไมมีความปรารถนาจะมา ทําไม ? จึงพากันกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบวาภิกษุรูปนี้ เปนผูมีความเบื่อหนาย เจาขา. พระ
ศาสดาตรัสถามวา ที่เลามาเปนความจริงหรือ เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา เปน
ความจริง พระเจาขา ดังนี้ จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ โปราณกบัณฑิตทั้งหลาย
แมตามพร่ําสอน ซึ่งพระราชาผูครอบครองราชสมบัติอยู จนไมตกไปสูอํานาจ
กิเลสที่เกิดขึ้น หามจิตเสียได ไมยอมทําสิ่งที่ไมสมควร ดังนี้แลว ทรงนํา
อดีตนิทานมาตรัสวา
ในอดีตกาล ในแควนสีวี พระราชาทรงพระนามวา สีวี ทรงครอบ
ครองราชสมบัติ ในอริฏฐบุรีนคร. พระโพธิสัตว บังเกิดในพระครรภพระ
อัครมเหสีของพระราชาพระองคนั้นแลว. พระบรมวงศานุวงศทั้งหลาย พากัน
ขนานพระนามพระราชโอรสนั้นวา สีวิกุมาร. แมบุตรของทานเสนาบดี ก็
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คลอดแลว. พวกหมูญาติ พากันคางชื่อเด็กนั้นวา อภิปารกะ. เด็กทั้งสองคน
นั้น เปนสหายกัน พอเจริญวัยที่อายุได ๑๖ ป ไปยังกรุงตักกศิลา พอเลา
เรียนศิลปะจบแลว ก็พากันกลับมา. พระราชาไดทรงพระราชทานพระราชสมบัติใหพระราชโอรสครอบครอง. แมพระราชโอรสนั้น ก็ทรงแตงตั้ง
อภิปารกะไวในตําแหนงเสนาบดีแลว ทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรม.
ในพระนครนั้นนั่นเอง มีบุตรสาวของทานติริฏิวัจฉเศรษฐี ผูมีทรัพยสมบัติ
ประมาณ ๘๐ โกฏิ เธอมีรูปรางสวยยิ่งนัก เลอเลิศดวยความงาม ประกอบ
ดวยลักษณะอันงดงาม. ในวันตั้งชื่อ หมูญาติไดตั้งชื่อเธอวา อุมมาทันตี. ใน
เวลาเธอมีอายุได ๑๖ ป เธอมีผิวพรรณเกินล้ําหมูมนุษย งดงาม นาดูนาชม
ปานเทพยดาชั้นฟา. พวกปุถุชนที่พบเห็นเธอเขาทุกคน ๆ คน ไมสามารถจะ
ดํารงอยูไดโดยภาวะของตน เปนผูเมาแลว ดวยความเมาคือกิเลส เหมือนเมา
แลวดวยน้ําเมา ฉะนั้น ชื่อวา สามารถจะตั้งสติได ไมไดมีแลว. ครั้งนัน้
ทานติริฏิวัจฉะผูเปนบิดาของนาง เขาไปเฝาพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ อิตถีรัตนะอันสมควรแดพระเจาแผนดิน ไดบังเกิดขึ้น
แลวในเรือนของขาพระองค ขอพระองคไดโปรดสงพราหมณผูทานายลักษณะ
ทั้งหลายไป ใหพิจารณาอิตถีรัตนะนั้นแลว โปรดจงทําคามความพอพระทัย
เถิด. พระราชา ทรงรับคําแลวทรงสั่งพราหมณทั้งหลายไปแลว. พราหมณ
เหลานั้นไปยังเรือนของทานเศรษฐีแลว ไดรับการตอนรับดวยสักการะและ
สัมมานะ พากันบริโภคขาวปายาสแลว.
ในขณะนั้น นางอุมมาทันตี ผูประดับประดาดวยเครื่องอลังการพรอม
สรรพ ไดไปสูสํานักของพราหมณเหลานั้นแลว. พราหมณเหลานั้น พอพบ
เห็นนางเขาก็ไมสามารถจะดํารงสติไวได เปนผูเมาดวยความเมาคือกิเลส ไม
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ไดรูเลยวาตนกําลังบริโภคคางอยู. บางพวก ก็จบั คําขาวเอาวางไวบนศีรษะ
ดวยสําคัญวาเราจะบริโภค. บางพวก ก็ยัดใสในระหวางชอกรักแร. บางพวก
ก็ทุบตีฝาเรือน. พวกพราหมณไดกลายเปนคนบาไปแมทั้งหมด. นางเห็น
พราหมณเหลานั้นเขา จึงกลาววา ทราบวาพราหมณเหลานี้ จักตรวจดูลักษณะ
ของเรา ทานทั้งหลาย จงลากคอพราหมณเหลานั้นออกไปใหหมด ดังนี้แลว
ใหคนรับใชนําพราหมณเหลานั้นออกไป. พราหมณเหลานั้น เปนผูขวยเขิน
ไปยังพระราชนิเวศนแลว โกรธตอนางอุมมาทันตีจึงกราบทูลความเท็จวา ขอ
เดชะ ผุหญิงคนนั้น เปนหญิงกาลกรรณี มิไดสมควรแกพระองคเลยพระเจาขา.
พระราชา ทรงทราบวา หญิงคนนั้น เปนกาลกรรณี จึงมิไดทรงรับสั่งให
นําหญิงนั้นมา. นางอุมมาทันตีไดทราบเรื่องนั้นแลว จึงกลาววา พระราชาไม
ทรงรับเราดวยทรงสําคัญวา ทราบวาเราเปนคนกาลกรรณี ขึ้นชื่อวา หญิง
กาลกรรณี ยอมไมมีรูปรางอยางนี้เปนแน ดังนี้ จึงผูกอาฆาตในพระราชา
พระองคนั้นวา ชางเถอะ ก็ถาวาเราจักไดเขาเฝาพระราชา ก็จักรูกัน. ครัน้
ตอมา ทานบิดา ไดมอบเธอใหแกทานอภิปารกะ. นางไดเปนที่รัก ทีช่ อบ
ใจของทานอภิปารกะเสนาบดี. ถามวา ก็นางไดมีรูปรางงดงามอยางนี้ เพราะ
วิบากแหงกรรมอะไร ? ตอบวา ดวยวิบากแหงการถวายผาแดง.
ไดยินวา ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี นางไดบังเกิดในตระกูลที่ขัดสน
ในวันมหรสพ เธอมองเห็นผูหญิงทั้งหลายผูสมบูรณดวยบุญ นุงผาที่ยอมแลว
ดวยดอกดํา ประดับประดาตกแตงกําลังเลนกันอยู เปนเหตุใหเธอตองการจะ
นุงผาเชนนั้นเลนกับเขาบาง จึงบอกใหมารดาบิดาไดทราบ เมื่อทานทั้ง ๒
นั้นกลาววา ลูกเอย ! พวกเราเปนคนจนขัดสน พวกเราจะไดผาอยางนั้น
แตที่ไหนเลา ดังนี้ จึงกลาววา ถาอยางนั้นทานจงอนุญาตใหเรา ทําการรับ
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จางในตระกูลมั่งคั่งแหงหนึ่งเถิด พวกนายจางเหลานั้น รูค ุณของเราแลวก็คง
จักใหเอง ดังนี้ พอไดรับอนุญาตจากมารดาบิดาแลว จึงเขาไปยิ่งตระกูลหนึ่ง
กลาววา ดิฉันมาสมัครทํางานรับจาง เพื่อตองการผาที่ยอมดวยดอกคํา.
ลําดับนั้น พวกนายจางกลาวกะเธอวา เมื่อเจาทํางานครบ ๓ ปแลว พวกเรา
รูคุณความดีของเจาแลวจักใหแน. นางรับคําแลวเริ่มทํางาน พวกนายจาง.
เหลานั้น รูค ุณความดีของนางแลว ในเมื่อยังไมครบ ๓ ปบริบูรณดีนั่นเอง
จึงไดมอบผาชนิดอื่นพรอมกับผาที่ยอมแลวดวยดอกดําชนิดเนื้อแนน ใหแก
นางแลวสั่งนางวา เธอจงไปอาบน้ําพรอมกับพวกสหายของเธอเสร็จแลว จง
ลองนุงผา (นี้ดู). นางไปกับพวกหญิงสหายแลว วางผาที่ยอมแลวไวบนฝง
อาบน้ําแลว. ในขณะนั้น พระสาวกของพระทศพลทรงพระนามวากัสสปะ
รูปหนึ่ง มีจวี รถูกโจรชิงเอาไป นุงและหมกิ่งไมที่หักได มาถึงยังที่นั้นแลว.
นางเห็นทานแลวคิดวา ทานผูเจริญรูปนี้ เห็นทีจ่ ักถูกโจรชิงจีวรไปแลว ผา
นุงของเราเปนของหาไดยาก เพราะไมไดใหทานไวแมในกาลกอน จึงฉีกผา
นั้นออกเปน ๒ สวน คิดวา จักถวายสวนหนึ่งแดพระผูเปนเจา ดังนี้ ขึ้น
จากน้ําแลว นุงผานุงสําหรับสวนตัวแลวกลาววา ทานเจาขา นิมนตหยุดกอน
เจาขา จึงไปไหวพระเถระแลว ฉีกผานั้นในทามกลาง ไดถวายสวนหนึ่งแก
พระเถระนั้น. พระเถระนั้น ยืนอยูในที่กําบังสวนหนึ่ง ทิ้งกิ่งไมที่หักไดเสีย
นุงผาผืนนั้นชายหนึ่ง หมชายหนึ่ง แลวจึงออกไป. ลําดับนั้น เพราะรัศมี
แหงผาอาบทั่วรางพระเถระ ไดมีแสงรัศมีเปนอันเดียวกัน ดุจดังพระอาทิตย
ทอแสงออน ๆ ฉะนั้น. นางมองดูพระเถรนั้นแลว คิดวา ทีแรกพระผูเปน
เจาของเราไมงามเลย บัดนี้งามรุงโรจนดุจพระอาทิตยทอแสงออน ๆ ฉะนั้น
เราจักถวายแมผาทอนนี้แกพระผูเปนเจานี้แหละ. แลวถวายผาสวนที่สอง ได
ตั้งความปรารถนาวา ทานผูเจริญ ดิฉันเที่ยวไปในภพ พึงเปนผูทรงไวซึ่ง
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รูปอันงดงาม คนใดคนหนึ่ง พบเห็นดิฉันแลว อยาไดอาจดํารงอยูโดยภาวะ
ของตนเลย ผูหญิงอื่น ที่ชื่อวามีรูปสวยงานเกินกวาดิฉัน อยาไดมีเลย แม
พระเถระ กระทําอนุโมทนาแลว ก็หลีกไป. นางทองเที่ยวไปในเทวโลก
บังเกิดในอริฏฐบุรีในกาลนั้นแลว ไดมีรูปรางงดงาม เหมือนอยางที่ไดปรารถนา
ไวแลวนั้น.
ลําดับนั้น ในพระนครนั้น ประชาชนทั้งหลายไดโฆษณางานมหรสพ
ประจําเดือนกัตติกมาส (เดือน) ประชาชนทั้งหลายไดตระเตรียมพระนครไว
ในวันมหรสพ เพ็ญเดือนกัตติกมาสแลว. ทานอภิปารกเสนาบดีเมื่อจะไปยัง
ที่รักษา (ทีท่ ํางาน) ของตน จึงเรียกภริยาสุดที่รักนั้นมาแลวพูดวา อุมมาทันตี นองรัก ! วันนี้ เวลาค่ําคืนแหงกัตติกมาส จะมีมหรสพ พระราชา
จักทรงทําประทักษิณพระนคร เสด็จผานประตูเรือนของเรานี้เปนเรือนแรก นอง
อยาปรากฏตัวใหพระราชาทรงเห็นนะ เพราะถาพระองคเห็นนองแลว จักไม
อาจดํารงสติไวได. นางอุมมาทันตีนั้นรับคําสามีวา ไปเถอะ คุณพี่ (ถึงเวลา
นั้นแลว) ดิฉันจักรู ดังนี้ เมื่อสามีไปแลว จึงสั่งบังคับนางทาสีวา ในเวลา
ที่พระราชาเสด็จมายังประตูเรือนของเรานี้ เจาจงบอกแกเราใหทราบดวยนะ.
ลําดับนั้น เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว พระจันทรเพ็ญลอยเดนขึ้นแทนที่
พระนครที่ประดับประดาตกแตงแลว ดูงดงามปานเทวนคร ประทีปลุกโพลง
สวางไสวทั่วทุกทิศ พระราชาทรงประดับตกแตงดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ
ทรงประทับบนรถมาคันประเสริฐ แวดลอมดวยหมูอํามาตย ทรงกระทํา
ประทักษิณพระนครดวยยศใหญ เสด็จถึงประตูเรือนของทานอภิปารกเสนาบดี
เปนเรือนแรกทีเดียว. ก็เรือนหลังนั้น แวดลอมดวยกําแพงสีดังมโนศิลา มี
หอคอยอยูที่ซุมประตูอันประดับตกแตงจนงามเลิศ นาดูชม. ขณะนั้น นางทาสี
ไดเรียนแจงใหนางอุมมาทันตีทราบแลว. นางอุมมาทันนี้ใหนางทาสีถือพาน
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ดอกไมแลว ยืนพิงบานหนาตางดวยลีลาอันงดงามดุจนางกินรี โปรยดอกไม
ใสพระราชา. พระราชาเหลือบแลดูนาง ทันทีก็เกิดความเมาดวยความเมาคือ
กิเลส ไมอาจจะดํารงสติไวได จนไมสามารถจะจําไดวา เรือนหลังนี้ เปน
ของทานอภิปารกเสนาบดี.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสเรียกนายสารถีมาแลว เมื่อจะตรัสถาม จึง
ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถาวา
ดูกอนนายสุนันทสารถี นี่เรือนของใครหนอลอม
ดวยกําแพงสีเหลือง ใครหนอปรากฏอยูในที่ไกล
เหมือนเปลวไฟอันลุกโพลงอยูบนเวหาส และเหมือน
เปลวไฟบนยอดภูเขา ฉะนั้น ดูกอนนายสุนันทสารถี
หญิงคนนี้เปนธิดาของใครหนอ เปนลูกสะใภหรือเปน
ภรรยาของใคร ไมมีผูหวงแหนหรือ สามีของนาง
หรือไม เราถามแลวขอทานจงบอกแกเราโดยเร็ว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสฺส นุท ตัดบทเปน กสฺส นุ อิท
แปลวา นี้ (เรือน) ของใครหนอ. บทวา ปณฺฑมุ เยน ไดแก อันสําเร็จ
ดวยกําแพงอิฐสีแดง. บทวา ทิสฺสติ ความวา ปรากฏยืนอยูที่บานหนาตาง.
บทวา อจฺจิ ไดแก กองไฟที่มีลมโหมลุกโพลง. บทวา ธีตา นาย ตัด
บทเปน ธีตา นุ อย เปนธิดา (ของใคร) หนอ. บทวา อวาวตา ไดแก
ไมมีผูกีดกั้น คือ ไมมีผหู วงแหนหรือ. บทวา ภตฺตา ความวา สามีของ
นางมีหรือไม เจาจงบอกความนี้แกเรา.
ลําดับนั้น นายสารถี เมื่อจะกราบทูลแจงเนื้อความแดพระราชา จึง
ไดกราบทูลคาถา ๒ คาถาวา
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ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร ก็ขาพระองคยอมรูจักหญิงนั้นพรอมทั้งมารดา บิดา และสามี
ของนาง ขาแตพระจอมภูมิบาล บุรุษนัน้ เปนผูไม
ประมาทในประโยชนของพระองคทั้งกลางคืนกลางวัน
สามีของนางเปนผูมีอิทธิพลกวางขวางและมั่งคั่ง ทั้ง
เปนอํามาตยคนหนึ่งของพระองค ขาแตพระราชา
หญิงนั้น คือ ภรรยาของอภิปารกเสนาบดี เธอมีชื่อ
วา อุมมาทันตี พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มตฺยา จ ความวา ขาพระองคยอมรู
จักหญิงคนนั้นพรอมทั้งมารดาและบิดา. ศัพทวา อโถป นายสารถีกราบทูล
วา แมสามีของนางขาพระองคก็รูจัก. บทวา อิทฺโธ แปลวา เปนผูไดรบั
ความสําเร็จแลว. บทวา ผีโต ไดแก พรั่งพรอมดวยผาและเครื่องอลังการ
ทั้งหลาย. บทวา สุวฑฺฒิโต ไดแก เปนผูมั่งคั่งสมบูรณดี. บทวา นามเธยฺเยน
แปลวา มีชอื่ . จริงอยู หญิงคนนี้ ยอมทําบุรุษผูที่มองดูนางใหหลงใหลคลาย
คนบา คือ ไมใหบุรุษนัน้ ดํารงสติอยูได เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา
อุมมาทันตี ดังนี้.
พระราชาไดทรงสดับคําทูลนั้นแลว เมื่อจะทรงชมเชยชื่อของนางนั้น
จึงตรัสคาถาติดตอกันวา
ดูกอนทานผูเจริญ ๆ ชื่อที่มารดาและบิดาตั้งให
หญิงคนนี้ เปนชือ่ เหมาะสมดีจริงอยางนั้น เมื่อนาง
มองดูเรา ยอมทําใหเราหลงใหลคลายคนบา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มตฺยา จ เปตฺยา จ แปลวา ที่มารดา
และบิดา. บทวา มยฺห เปนสัมปทานะใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. บทวา
อวโลกยนฺตี ความวา เธอถูกเรามองดูแลว หันกลับมามองดูเราบาง ได
ทําเราใหหลงใหลคลายคนบา.
แมนางอุมมาทันตีนั้น ทราบวา พระราชาพระองคนั้นทรงหวั่นไหว
พระหทัยแลว จึงปดหนาตางแลว ไดเขาสูหองอันประกอบดวยสิริตามเดิม.
จําเดิมแตกาลที่พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นนางแลว พระองคไมไดมี
พระหทัยที่จะทรงการทําประทักษิณพระนครเลย. พระราชาตรัสเรียกนายสารถี
มาแลว ตรัสวา สุนันทะสหายเอย ! เจาจงกลับรถเถิด งานมหรสพนี้ไม
สมควรแกพวกเรา แตสมควรแกอภิปารกเสนาบดี ถึงพระราชสมบัติ ก็
สมควรแกอภิปารกเสนาบดีนั้นเหมือนกัน ดังนี้ จึงใหนายสารถีกลับรถแลน
ถึงสถานที่ เสด็จขึ้นพระปราสาทแลว ทรงบรรทมบนเพอบนที่บรรทมอัน
ประกอบดวยสิริ ตรัสวา
ในคืนเดือนเพ็ญ นางผูม ีนัยนตาชมายคลายเนื้อ
ทราย รางกายมีสีเหมือนดอกบุณฑริก นั่งอยูใกล
หนาตาง ในคืนนั้น เราไดเห็นนางนุงหมผาสีแดง
เหมือนเทานกพิราบ สําคัญวาพระจันทรขนึ้ สองดวง
คราวใด นางมีหนากวาง ขาวสะอาด ประเลาประโลม
อยูดวยอาการอันงดงาม ชมอยชมายชําเลืองดูเราดัง
จะปลนเอาดวงใจของเราไปเสียเลย เหมือนนางกินนร
เกิดบนภูเขาในปา ฉะนั้น ก็คราวนั้น นางผูพริ้งเพรา
มีตัวเปนสีทอง สวมกุณฑลแกวมณี ผานุงผาหมทอน
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เดียว ชําเลืองดูเราประดุจนางเนื้อทราย มองดูนาย
พราน ฉะนั้น เมือ่ ไรหนอ นางผูมีเล็บแดง มีขนงาม
มีแขนนุมนิ่ม ลูบไลดวยแกนจันทน มีนิ้วมือกลมเกลี้ยง
มีกระบวนชดชอย งามตั้งแตศีรษะจักไดยั่วยวนเรา
เมื่อไรหนอ ธิดาของทานเศรษฐีติริฏิวัจฉะ ผูมีทับทรวงอันกระทําดวยขายทอง เอวกลม จักกอดรัดเรา
ดวยแขนทั้งสองอันนุมนิ่ม ประดุจเถายานทราย รวบ
รัดตนไมที่เกิดในปาใหญ ฉะนั้น เมื่อไรหนอ นางผู
มีผิวงามแดงดังน้ําครั่ง มีถันเปนปริมณฑลดังฟองน้ํา
มีอวัยวะฉาบดวยผิวหนังเปลงปลั่งดังดอกบุณฑริก จัก
จรดปากดวยปากกะเรา เหมือนดังนี้เลงสุราจรดจอก
สุราใหแกนักเลงสุรา ฉะนั้น ในกาลใด เราไดเห็น
นางผูมีรางกายทุกสวนอันนารื่นรมยใจยืนอยู ในกาล
นั้น เราไมรูสึกอะไร ๆ แกจิตของตนเลย เราไดเห็น
นางอุมมาทันตีผูสวมสอดกุณฑลมณีแลวนอนไมหลับ
ทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนแพขาศีลมาตั้งพันครั้ง
ถาทาวสักกะพึงประทานพรใหแกเรา ขอใหเราพึงได
พรนัน้ เถิด อภิปารกเสนานดีพึงรื่นรมยอยูกับนาง
อุมมาทันตีคืนหนึ่งหรือสองคืน ตอจากนั้น พระเจาสีวิราช พึงไดรื่นรมยบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุณฺณมาเส ไดแก ในคือพระจันทรเพ็ญ. บทวา นิคมนฺทโลจนา ความวา ชื่อวา มิคมันทโลจนา เพราะอรรถวา
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มีนัยนตาชมายคลายนัยนเนื้อทรายที่กําลังตกใจกลัวลูกศร วิ่งหนีไปยืนแอบอยู
ในระหวางปาแลวเหลือบแลดูนายพราน ฉะนั้น. บทวา อุปาวิสี ความวา
เธอนั่งใกลหนาตาง เอาฝามือสวยงามสีเหมือนดอกปทุม หยิบดอกไมโปรยใส
แลวแลดูเรา. บทวา ปุณฺฑรีกตฺตจงฺคี ไดแก รางกายมีสีเหมือนดอกปทุม
แดง. บทวา เทฺว ปุณฺณมาโย ความวา ในวันนั้น คือในวันงานมหรสพ
นั้น เราไดเห็นนางนุงหมผาสีแดงเสมอสีเทานกพิราบนั้นแลว แลดูความงาม
แหงใบหนาของนางอยู ไดสําคัญวา พระจันทรขึ้นสองดวง เพราะความที่
พระจันทรเพ็ญลอยเดนขึ้นสองดวงคือ ดวงหนึ่งซึ่งมีประจําโลกขึ้นทางทิศพระวันออก ดวงหนึ่งขึ้นในนิเวศนของอภิปารกเสนาบดี. บทวา อฬารปมฺเหหิ
แปลวา มีหนากวาง. บทวา สุเภหิ แปลวา ขาวสะอา . บทวา วคฺคูภิ
แปลวา ดวยอาการสวยงาม. บทวา อุทิกฺขติ ไดแก ในขณะที่นางแลดูเรา
ดวยนัยนตาทั้งสองเห็นปานนั้น. บทวา ปพฺพเต ความวา คลายจะปลนเอา
ดวงใจของเราไปเสียเลย เหมือนนางกินรีเกิดบนภูเขาหิมวันต ในปาที่มีดอก
ไมบานสะพรั่ง อาศัยพิณซึ่งเทียบเสียงของตนกับเสียงสายพิณ ยอมชักนําใจ
บุรุษมาได ฉะนั้น. บทวา พฺรหตี คือนางผูประเสริฐ. บทวา สามา คือ
ผูมีตัวเปนสีทองคํา. บทวา เอกจฺจวสนา ไดแก อยูดวยผาชิ้นเดียว อธิบาย
วา ผานุงหมทอนเดียว. บทวา ภนฺตาวุทิกฺขติ พระราชาตรัสวา หญิงผู
สูงสุดคนนั้น มีเสนผมละเอียด มีหนาผากกวาง มีคิ้วยาวเรียว มีนัยนตาโต
งาม มีจมูกโดง มีริมฝปากแดง มีซี่ฟนทั้งหลายขาวสะอาด มีเขี้ยวคม มี
คอกลมเกลี้ยงดี มีแขนออนนิ่ม มีนมตั้งเตงสวยงาม มีเอวงามเหมือนนางเนื้อ
ทราย มีตะโพกใหญ มีรูปรางเสมอเหมือนตนกลวยทองคํา ในขณะที่นางแล
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ดูเราพลางหนีเขาปาดวยความกลัวแลวหันมามองดูเราเหมือนนางเนื้อทรายหัน
กลับมามองดูนายพราน ฉะนั้น. บทวา พาหามุทุ แปลวา มีแขนนุมนิ่ม.
บทวา สนฺนตธีรกุตฺติยา ไดแก มีกระบวนอันฉลาดชดชอย บทวา อุปฺิสฺสติ ม ความวา พระราชาทรงบนเพอปรารถนาวา นารีผูงดงามนั้น
มีเล็บทุกเล็บสีแดง มีกระบวนการอันฉลาดชดชอยงามตั้งแตศีรษะ เมื่อไรหนอ
จึงจักยั่วยวนเรา. บทวา กาฺจุนชาลุรจฺฉทา ไดแก ผูมีทับทรวงทําดวย
ทองคําประดับตกแตง. บทวา วิลากมชฺฌา ไดแก รางกายสวนที่เปนเอว.
บทวา พฺรหาวเน แปลวา ในปาใหญ. บทวา รตฺตสุจฺฉวี ไดแก มีผิว
ดุจแกวประพาฬงามแดงดังน้ําครั่ง ในที่ฝามือ ฝาเทา ปลายเล็บ และเนื้อ
ริมฝปาก. บทวา พินฺทุตฺถนี ไดแก มีนมเปนปริมณฑลดุจฟองน้ํา. บท
วา ตโต ความวา จําเดิมแตกาลที่เราไดเห็นนางยืนอยู. บทวา สกสฺส
จิตฺตสฺส อธิบายวา เราไมไดมีความเปนใหญ เกิดแกจิตของตนเลย. บทวา
กฺจิ น อธิบายวา พระราชาตรัสวา เราไมรูจักนางนั้นวาเปนใคร คือไม
รูวา ผูหญิงคนนี้ มีชื่อดังนั้น เราเกิดเปนบาขึ้นเสียแลว. บทวา ทิฏา
แปลวา พอเห็นนางแลว. บทวา น สุปฺปามิ ความวา เรายอมไมได
ความหลับทั้งกลางคืนและกลางวัน. บทวา โส จ ลเภถ ความวา ขอให
พรที่ทาวสักกะประทานแกเรา จงเปนของเราเถิด คือเราพึงไดพรนั้นเถิด.
พวกราชบุรุษจึงพากันไปบอกแกทานอภิปารกเสนาบดีวา ขาแตนาย
ทาน พระเจาแผนดินทรงกระทําประทักษิณพระนคร พอมาถึงประตูบานของ
ทานแลว ก็เสด็จกลับวังขึ้นสูปราสาท. อภิปารกเสนาบดีนั้น จึงไปยังเรือน
ของตนแลว เรียกนางอุมมาทันตีออกมาถามวา นองรักของพี่ นองแสดงตัว
ปรากฏแกพระราชาหรือจะ. นางตอบวา พี่จา มีชายคนหนึ่ง ทองใหญ
เขี้ยวโต ยืนมาบนรถ ดิฉันไมรูจักชายคนนั้นวา เปนพระราชา หรือมิใช
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พระราชา แตเมื่อผูคนเลากันวา เปนเอกบุรุษเปนใหญ ดังนี้ ดิฉันยืนอยู
ริมหนาตาง จึงไดโปรยดอกไมลงไป ชายผูนั้น ยืนอยูสักครูหนึ่งแลว ก็กลับ
ไป. อภิปารกเสนาบดีไดสดับคํานั้นแลวจึงกลาววา นองทําใหพี่ตองฉิบหาย
เสียแลวเปนแน ดังนี้ ครั้นวันรุงขึ้น จึงรีบไปยังพระราชนิเวศนแตเชาตรู
ยืนอยูที่ประตูหองอันเปนสิริ ไดยินเสียงพระราชาบนเพอถึงนางอุมมาทันตี จึง
คิดวา พระราชาพระองคนี้ มีจิตรักใครผูกพันในนองอุมมาทันตี ถาไมได
นางคงจักสวรรคตเปนแน เราควรจะชวยปลดเปลื้องโทษอันมิใชคุณทั้งของ
พระราชาและของเราเสีย แลวถวายชีวิตแดพระราชาพระองคนี้เถิด จึงกลับไป
สูเรือนของตนแลว สั่งใหเรียกคนใชคนสนิทผูหนึ่งมาสั่งวา นี่แนะพอคุณเอย
ตรงที่โนน มีตนไมใหญ มีโพรงอยูต นหนึ่ง ทานอยาใหใคร ๆ รูนะ พอพระ
อาทิตยอัสดงคตแลว ทานจงไปในที่นั้นแลว เขาไปนั่งอยูภายในตนไม เรา
จะทําพลีกรรมที่ตนไมนั้น พอไปถึงตนไมนั้นนมัสการเทวดาแลว จักวิงวอน
วา ขาแตเทวราชาผูยิ่งใหญ เมื่อมหรสพมีในพระนคร พระราชาของพวก
ขาพเจา ไมยอมทรงเลน กลับเสด็จไปยังหองอันเปนสิริ ทรงบรรทมบนเพอ
พวกขาพเจาไมทราบถึงเหตุในขอนั้นเลย พระราชาทรงมีอุปการะมากมายแก
พวกเทวดาฟาดิน ทรงสละทรัพยพันหนึ่งใหกระทําพลีกรรมทุกกึ่งป ขอพวก
ทานจงบอกวา พระราชาทรงเพอรําพันเพราะอาศัยเหตุชื่อนี้ ดังนี้ เราจัก
ออนวอนวา จงใหชีวิตทานแกราชาของพวกขาพเจาดวยเถิด ในขณะนั้น
ตัวทานพึงเปลี่ยนเสียงแลวกลาววา ดูกอนทานเสนาบดี ขึ้นชือ่ วาความเจ็บไข
มิไดมีแกพระราชาของพวกทานเลย แตพระองคมีจิตผูกพันรักใครในนาง
อุมมาทันตีผูเปนภรรยาของทาน หากพระองคไดนางก็จักดํารงชีวิตอยูได ถา
ไมไดก็จักสวรรคตเปนแน ถาทานปรารถนาจะใหพระองคดํารงพระชนมชีพอยู
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ก็จงถวายนางอุมมาทันตีแดพระองคเถิด ดังนี้ เมื่อเสนาบดีใหคนใชจําเอาถอย
คําอยางนี้แลวก็สั่งไป. คนใชนั้นไปนัง่ อยูในตนไมนั้น. ครั้นวันรุงขึ้น ทาน
เสนาบดีไปยังสถานที่นั้นแลว จึงกลาวคําออนวอน. คนใชไดทําตามคําสั่งทุก
ประการ. ทานเสนาบดีกลาววา ดี (ใชได) แลวไหวเทวดาฟาดิน บอกให
พวกอํามาตยทราบเรื่องแลว เขาไปยังพระนคร ขึ้นไปบนราชนิเวศนแลว
เคาะประตูหองบรรทมอันประกอบดวยสิริ. พอพระเจาแผนดินกลับไดสติ จึง
ตรัสถามวา นั่นใคร. เขากราบทูลวา ขอเดชะ ใตฝาละอองธุลีพระบาท
ขาพระองคคืออภิปารกเสนาบดี พระเจาขา. ลําดับนั้น พระราชาทรงเปดพระทวาร (ประตู) ใหเขา. เขาจึงเขาไปถวายบังคมแดพระราชาแลว กลาวคาถา
วา
ขาแตพระองคผูเปนภูตบดี (ผูเปนจอมแหงหมู
มนุษย) เมื่อขาพระองคนมัสการเทวดาทั้งหลายอยู
เทวดามาบอกเนื้อความนี้แกขาพระองควา พระทัย
ของพระราชาคลุมคลั่งในนางอุมมาทันตี ขาพระองค
ขอถวายนางแดพระองค ขอพระองคใหนางบําเรอเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา นมสฺสโต ไดแก เมื่อขาพระองคกระทํา
พลีกรรมบวงสรวงอยู เพื่อจะรูถึงเหตุแหงการบนเพอรําพันของพระองค.
บทวา ต ความวา ขาพระองคขอถวายนางอุมมาทันดีนั้นใหเปนบาทบริจาริกา
ประจําพระองค.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามทานเสนาบดีวา ดูกอนอภิปารกะผูสหาย
แมพวกเทวดารูเรื่องที่เราบนเพอเพราะมีจิตรักใครในนางอุมมาทันตีดวยหรือ
เสนาบดีทูลตอบวา เปนอยางนั้น พระเจาขา. พระราชาทรงดําริวา ขาววา
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ความชั่วของเรา ชาวโลกทั้งหมดรูกันแลว ดังนี้ จึงทรงดํารงอยูในธรรมคือ
ความตายแลว ตรัสคาถา ติดตอกันไปวา
ก็เราพึงพรากเสียจากบุญและไมเปนเทวดา อนึ่ง
คนพึงรูความชั่วของเรานี้ และเนื้อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยาสุดที่รักแลวไมเห็นนาง ความแคนใจอยาง
อยางรายแรง จะพึงมีแกทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิธเส ความวา ดูกอนอภิปารกเสนาบดี
ผูสหายเอย ! เมื่อเราบําเรออยูกับนางดวยอํานาจกิเลส พึงเสื่อมจากบุญ และ
จะไมไดเปนเทวดาผูสมมติเทพ เพราะเหตุเพียงการอยูบําเรอกับนางนั้น อนึ่ง
มหาชนพึงทราบความชั่วชาลามกนี้ ตอแตนั้นก็จะพึงติเตียนวา พระราชาทรง
กระทําสิ่งที่ไมสมควรเลย อนึ่ง ทานใหนางผูเปนภรรยาสุดที่รักแกเราแลว ภาย
หลังทานไมไดเห็นภรรยา ความคับแคนในใจ ก็จะพึงมีแกทาน.
คาถาที่เหลือ ที่เปนคําถามและคําตอบของตนแมทั้งสอง (คือของ
พระราชาและอภิปารกเสนาบดี) มีดังตอไปนี้
ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร ประชาชน
แมทั้งสิ้นนอกจากขาพระบาทและพระองค ไมพึงรู
กรรมที่ทํากัน ขาพระบาท ยอมถวายนางอุมมาทันตี
แกพระองค พระองคจงทรงอภิรมยอยูกบั นางเต็มพระ
หทัยปรารถนาแลว จงทรงสลัดเสีย.
มนุษยใดกระทํากรรมอันลามก มนุษยนั้นยอม
สําคัญวา คนอื่นไมรูการกระทํานี้เพราะวานรชนเหลา
ใดประกอบแลว บนพื้นปฐพี นรชนเหลานั้น ยอม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 61

เห็นการกระทํานี้ คนอื่นใครเลาในแผนดินนี้ทั้งโลก
พึงเชื่อทาน หรือวา นางอุมมาทันตีไมเปนที่รักแหง
เรา เมื่อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไม
เห็นนางภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรง จะพึง
มีแกทาน.
ขาแตพระจอมประชาชน นางอุมมาทันตีนั้นเปน
ที่รักของขาพระบาทโดยแท ขาแตพระภูมิบาล นางไม
เปนที่รักของขาพระบาทก็หาไม ขอความเจริญจงมีแด
พระองค เชิญพระองคเสด็จไปหานางอุมมาทันตีเถิด
เหมือนดังราชสีห เขาสูถ้ําศิลา ฉะนั้น.
นักปราชญทั้งหลาย ถูกความทุกขของตนบีบคั้น
แลวยอมไมละกรรมที่มีผลเปนสุข แมจะเปนผูหลงมัว
มาดวยความสุข ก็ยอมไมประพฤติบาปกรรม.
พระองคเปนทั้งพระมารดาและบิดาเปนผูเลี้ยงดู
เปนเจานายเปนผูพอกเลี้ยง และเปนเทวดาของขาพระองค ขาพระองคพรอมดวยบุตรและภรรยาเปนทาสของ
พระองค ขอพระองคทรงบริโภคกามตามความสุขเถิด.
ผูใดยอมทําบาปดวยคามสําคัญวา เราเปนผูยิ่ง
ใหญ และครั้นกระทําแลว ก็ไมสะดุงกลัวตอชนเหลา
อื่น ผูนั้นยอมไมเปนอยูตลอดอายุยืนยาวเพราะกรรม
นั้น แมเทวดาก็มองดูผูนั้น ดวยนัยนตาอันเหยียดหยาม.
ชนเหลาใดตั้งอยูในธรรม ยอมรับทานที่เปนของ
ผูอื่นอันเจาของมอบใหแลว ชนเหลานั้นเปนผูรับดวย
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เปนผูใหในทานนัน้ ดวย ไดชื่อวาทํากรรมอันมีผลเปน
สุขในเพราะทานนั้นแทจริง.
คนอื่นใครเลา ในแผนดินทั้งโลก จะพึงเชื่อ
ทานหรือวา นางอุมมาทันตีไมเปนที่รักของเรา เมื่อ
ทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็นนาง
ภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรง จะพึงมีแก
ทาน.
ขาแตพระจอมประชาชน นางอุมมาทันตีนั้น
เปนที่รักของขาพระบาทโดยแท ขาแตพระภูมิบาล
นางไมเปนที่รักของขาพระบาทก็หาไม ขาพระบาท
ยอมถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค พระองคจงทรง
อภิรมยอยูกับนาง เต็มพระหทัยปรารถนาแลว จงทรง
สลัดเสีย.
ผูใดกอทุกขใหแกผูอื่นดวยทุกขของตน หรือกอ
ความสุขของตนดวยความสุขของผูอื่น ผูใดรูอยาง
นี้วา ความสุขและความทุกขของเรานี้ก็เหมือนของ
ผูอื่น ผูนั้นชื่อวารูธรรม.
คนอื่นใครเลา ในแผนดินทั้งโลก จะพึงเชื่อ
ทานหรือวา นางอุมมาทันตีไมเปนที่รักของเรา เมื่อ
ทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็นนาง
ภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรง จะพึงมีแก
ทาน.
ขาแตพระองคผูจอมประชาชน พระองคยอม
ทรงทราบวา นางอุมมาทันตีนี้เปนที่รักของขาพระบาท
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ขาแตพระจอมภูมบิ าล นางนัน้ ไมเปนที่รักของขาพระบาทก็หาไม ขาพระบาทขอถวายสิ่งอันเปนที่รักแก
พระองคดวยสิ่งอันเปนที่รัก ขาแตพระองคผูประเสริฐ
ผูใหสงิ่ อันเปนที่รักยอมไดสั่งอันเปนที่รัก.
เรานั้นจักฆาตนอันมีกามเปนเหตุโดยแท เราไม
อาจฆาธรรมดวยอธรรมไดเลย.
ขาแตพระจอมประชาชน ผูแกลวกลาแกนรชน
ประเสริฐ ถาพระองคไมตองพระประสงคนางอุมมาทันตี ผูเปนของขาพระบาทไซร ขาพระบาทจะสละ
นางในทามกลางชนทั้งปวง พระองคพึงตรัสสั่งใหนํา
นางผูพนจากขาพระบาทแลวมาจากที่นั้นเถิด พระเจา
ขา.
ดูกอนอภิปารกเสนาบดีผูกระทําประโยชน ถา
ทานจะสละนางอุมมาทันตีผูหาประโยชนมิได เพื่อสิ่ง
อันไมเปนประโยชนนี้แกทาน ความคอนวาอยางใหญ
หลวง จะพึงมีแกทาน อนึ่ง แมการใสรายในพระนคร
ก็จะพึงมีแกทาน.
ขาแตพระจอมภูมบิ าล ขาพระบาทจักอดกลั้น
คําคอนวา คํานินทา คําสรรเสริญ และคําติเตียน
นี้ทั้งหมด คําคอนวาเปนตนนั้นจงตกอยูแกขาพระบาท
ขาแตพระจอมแหงชนชาวสีพี ขอพระองคทรงบริโภค
กามตามความสําราญเถิด. ผูใดไมถือเอาความนินทา
ความสรรเสริญ ความติเตียน และแมการบูชา สิริ
และปญญายอมปราศไปจากผูนั้น เหมือนดังน้ําฝน
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ปราศไปจากที่ดอน ฉะนั้น ขาพระบาทจักยอมรับ
ความทุกขและความสุข สิ่งทีล่ วงธรรมดาและความ
คับแคนใจทั้งหมด เพราะเหตุแหงการสละนี้ ดวยอก
เหมือนดังแผนดินรองรับสิ่งของทั้งของคนมั่นคง และ
คนสะดุง ฉะนั้น.
เราไมปรารถนาสิ่งที่ลวงธรรมดา ความคับแคน
ใจและความทุกขของชนเหลาอื่น เราผูเดียวเทานั้น
จักเปนผูตั้งอยูในธรรม ไมยังประโยชนหนอยหนึ่ง
ใหเสือ่ ม ขามภาระนี้ไป.
ขาแตจอมประชาชน บุญกรรมยอมใหเขาถึง
สวรรค พระองคอยาไดทรงทําอันตรายแกขาพระบาท
เสียเลย ขาพระบาทมีใจเลื่อมใสขอถวายนางอุมมาทันตี
แตพระองค ดังพระราชาทรงประทานทรัพยสําหรับ
บูชายัญแกพราหมณทั้งหลาย ฉะนั้น.
ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการกระทําประโยชน
แนแท นางอุมมาทันตีและทานเปนสหายของเรา
เทวดาและพรหมทั้งหมด เห็นความชั่วอันเปนไปใน
ภายหนา พึงติเตียนได.
ขาแตพระเจาสีวิราช ชาวนิคมและชาวชนบท
ทั้งหมด ไมพึงคัดคานกรรมอันเปนธรรมนั้นเลย ขาพระบาทขอถวายนางอุมมาทันตีแดพระองค พระองค
จงทรงอภิรมย อยูกับนางเต็มพระหทัยปรารถนาแลว
จงทรงสลัดเสีย.
ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการกระทําประโยชน
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แนแท นางอุมมาทันตีและทานเปนสหายของเรา ธรรม
ของสัตบุรุษที่ประกาศดีแลว ยากที่จะลวงละเมิดได
เหมือนเขตแดนของมหาสมุทร ฉะนั้น.
ขาแตพระราชา พระองคเปนผูควรของคํานับ
ของขาพระองค เปนผูหวังประโยชนนี้เกื้อกูล เปนผู
ทรงไว เปนผูประทานความสุข และทรงรักษาความ
ปรารถนาไว ดวยวา ยัญที่บชู าในพระองค ยอมมี
ผลมาก ขอพระองคทรงรับนางอุมมาทันตีตามความ
ปรารถนาของขาพระบาทเถิด.
ดูกอนอภิปารกเสนาบดีผูเปนบุตรแหงทานผูกระ
ทําประโยชน ทานไดประพฤติแลวซึ่งธรรมทั้งปวงแก
เราโดยแท นอกจากทาน มนุษยอื่น ใครเลาหนอ
จักเปนผูกระทําความสวัสดี ในเวลาอรุณขึ้น ในชีว
โลกนี้.
พระองคเปนผูประเสริฐเปนผูยอดเยี่ยม พระองค
ทรงดําเนินโดยธรรม ทรงรูแจงธรรม มีพระปญญาดี
ขอพระองคผูอันธรรมคุม ครองแลว จงทรงพระชนม
ยั่งยืนนาน ขาแตพระองคผูรักษาธรรม ขอพระองค
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด.
ดูกอนอภิปารกเสนาบดี เชิญทานฟงคําของเรา
เถิด เราจักแสดงธรรมที่สัตบุรษุ สองเสพแกทาน พระ
ราชาชอบใจธรรมจึงจะดีงาม นรชนผูมีความรูรอบจึง
จะดีงาม ความไมประทุษรายตอมิตรเปนความดี การ
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ไมกระทําบาปเปนสุข มนุษยทั้งหลายพึงอยูเปนสุข
ในแวนแควนของพระราชาผูไมทรงกริ้วโกรธ ทรงตั้ง
อยูในธรรม เหมือนเรือนของตนอันมีรมเงาเย็น ฉะนั้น
เรายอมไมชอบใจกรรมที่ทําดวยความไมพิจารณา อัน
เปนกรรมไมดีนั้นเลย แมพระราชาเหลาใด ทรงทราบ
แลวไมทรงทําเอง เราชอบใจ กรรมของพระราชาเหลา
นั้น ขอทานจงฟงอุปมาของเราตอไปนี้
เมื่อฝูงโคขามฟากไปอยู ถาโคผูนําฝูงวาย
ไปคด โคทั้งหมดนั้นก็วายไปนคด ในเมือ่ โคตัวผู
นําฝูงวายไปคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น ผู
ใดไดรับยกยองวา เปนผูประเสริฐ ถาผูนั้นประพฤติ
อธรรม จะปวยกลาวไปไย ถึงประชาชนนอกนี้เลา
รัฐทั้งหมดยอมอยูเ ปนทุก ถาพระราชาไมทรงตั้งอยู
ในธรรม เมื่อฝูงโค ขามฟากไปอยู ถาโคผูนําฝูง
วายไปตรง โคทั้งหมดนั้นก็วา ยไปตรง ในเมื่อโคตัวผู
นําฝูงวายไปตรง ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น ผู
ใดไดรับยกยองวาเปนผูประเสริฐ ถาผูนั้นประพฤติ
ธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประชาชนนอกนี้ รัฐทั้ง
หมดยอมอยูเปนสุข ถาพระราชาทรงตั้งอยูในธรรม
ดูกอนอภิปารกเสนาบดี เราไมพึงปรารถนาเพื่อความ
เปนเทวดา และเพื่อครอบครองแผนดินทั้งหมดนี้โดย
อธรรม รัตนะอยางใดอยางหนึ่ง คือ โค ทาส เงิน
ผา และจันทนเทศ มีอยูในมนุษยนี้ เราจะไมประพฤติ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 67

ผิดธรรม เพราะความปรารถนารัตนะเหลานั้น บุคคล
ไมพึงประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงสมบัตินั้น
เปนตนวา มา หญิง แกวมณี หรือแมพระจันทร
และพระอาทิตยที่รักษาอยู เราเปนผูองอาจ เกิดใน
ทามกลางแหงชาวสีพีทั้งหลาย ฉะนั้น เราจะไมประพูดผิดธรรม เพราะเหตุแตงสมบัตินั้น เราจะเปน
ผูนํา จะเปนผูเกื้อกูล เปนผูเฟองฟูปกครองแวนแควน
จักเปนผูเคารพธรรมของชาวสีพี จะเปนผูคิดคนซึ่ง
ธรรม เพราะฉะนั้น เราจะไมเปนไปในอํานาจแหง
จิตของตน.
ขาแตพระมหาราชเจา พระองคทรงประพฤติ
ธรรมอันไมมีความฉิบหาย เปนแดนเกษมอยูเปนนิจ
แนแท พระองคจักดํารงราชสมบัติอยูยั่งยื่นนานเพราะ
พระปญญาของพระองคเปนเชนนั้น พระองคไมทรง
ประมาทธรรมใด ขาพระองคขออนุโมทนาธรรมนั้น
ของพระองค กษัตริยผูเปนอิสระทรงประมาทธรรม
แลว ยอมเคลื่อนจากรัฐ.
ขาแตพระมหากษัตริยขตั ติยราช ขอพระองคจง
ทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและพระชน ครั้นทรง
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลวจักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองค จงทรงประพฤติธรรมในพระราชบุตรและพระมเหสี ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จ
สูสวรรค ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในมิตรและ
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อํามาตย... ในราชพาหนะและทแกลวทหาร... ใน
บานและนิคม...ในแวนแควนและชนบท...ในสมณะ
และพราหมณ... ในเนื้อและนกทั้งหลาย... ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงประพฤติ
ธรรมเถิด เพราะวาธรรมที่ประพฤติแลว ยอมนํา
สุขมาให ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้
แลว จักเสด็จสูสวรรค ขาแตพระมหาราชเจา ขอ
พระองคจงทรงประพฤติธรรมเถิด ดวยวาพระอินทร
เทวดา พรอมทั้งพรหม เปนผูถึงทิพยสถานเพราะ
ธรรมที่ประพฤติแลว ขาแตพระราชา พระองคอยา
ทรงประมาทธรรมเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพาป ความวา ขาแตพระองคผู
เปนจอมแหงหมูชน ขาพระองคผูเดียวเทานั้น จักปกปดเรื่องนี้แลว นํานาง
(อุมมาทันตี) มาถวาย เพราะฉะนั้น เวนจากพระองคและขาพระองคเสียแลว
ประชาชนคนอื่นแมทั้งหมด ไมพึงรู คือ จักไมรูแมเพียงกิริยาอาการแหง
เรื่องที่ทํามาแลวนี้. บทวา ภุเสหิ อธิบายวา ขาพระองคนํานางอุมมาทันตี
มาถวายพระองคแลว ขอพระองคจงทรงรวมอภิรมยกับนางเถิด จงทํากรรม
อันหยาบ คือ ตัณหาดุจตนไมตั้งอยูในปาของตน จงยังตัณหานั้นใหเจริญ
ไดแก จงทําความปรารถนาแหงใจใหเต็มเปยมเถิด. บทวา สชาหิ ความวา
ก็ครั้งพระองคทําความปรารถนาแหงใจเต็มที่แลว หากนางไมเปนที่ถูกพระทัย
ของพระองคไซร ภายหลังพระองคจะทอดทิ้งนางเสียก็ได ไดแก จงใหคืน
แกขาพระองคตามเดิมเถิด. บทวา กมฺม กร ความวา ดูกอ นอภิปารก-
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เสนาบดีผูเปนสหาย มนุษยผูใดทํากรรมอันเปนบาป ภายหลังมนุษยผูนั้น
สําคัญคือคิดวา ชนเหลาอื่นในโลกนีอ้ ยาสําคัญคือ อยารูกรรมอันเปนบาปนี้
(ของเรา) เลย ความคิดของบุคคลนั้นเปนความคิดที่ชั่วราย. ถามวา เพราะ
เหตุไร ? ตอบวา เพราะวานรชนเหลานั้น ยอมเห็นการกระทํานี้ อธิบายวา
ก็พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธบุตรทั้งหลาย เปนผูประกอบ
แลวดวยฤทธิ์เหลานั้น ยอมเห็นการกระทํานั้นนั่นแล. บทวา น เม ปยา
ความวา ดูกอ นอภิปารกเสนาบดีผูสหายรัก คนอืน่ ใครเลาในโลกนี้ คือใน
แผนดินทั้งสิ้น จะพึงเชื่อทานอยางนี้วา นางอุมมาทันตีมิไดเปนที่รักของตัว.
บทวา สีโหว เสลสฺส คุห ความวา ขาแตพระมหาราชเจา ถาพระองค
จะไมใหนํานางมาในที่นี้ไซร ขอพระองคจงเสด็จไปยังที่อยูของนางนั้นเถิด
คือ จงทําความปรารถนาของพระองคใหสําเร็จบริบูรณในที่นนั้ เถิด เหมือน
ราชสีห เมื่อเกิดความเรารอนแหงกิเลสขึ้น ก็จะเขาไปสูถ้ําแกวอันเปนที่อยู
ของนางราชสีหนอย ฉะนั้น. บทวา สุขปฺผล ความวา ดูกอนอภิปารกเสนาบดีผูสหายรัก หมูบ ัณฑิตถูกความทุกขกระทบตนแลว ยอมไมละกรรมที่
ใหผลเปนสุข หรือแมวา จะเปนผูลุมหลงแลว คือ หลงดวยโมหะ มัวเมา
ดวยความสุข ยอมไมยอมประพฤติกรรมอันเปนบาป. บทวา ยถาสุข สีวิ
กโรหิ กาม ความวา ขาแตพระเจาสีวิราชผูเปนใหญ ขึ้นชื่อวา ความติเตียน
ยอมไมมีแกนายผูใชใหทาสีของตนบํารุงบําเรอเลย ขอพระองคจงบริโภคกาม
ตามความสบายตามอัธยาศัย คือ จงทําความปรารถนาของพระองคใหบริบูรณ
เถิด. บทวา น เตน โส ชีวติ ความวา ดูกอนอภิปารกเสนาบดีผูสหายรัก
ผูใดทําบาปดวยสําคัญวา เราเปนผูยิ่งใหญ ครั้น ทําแลว ก็มไิ ดสะดุงมิไดกลัว
วาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย จักชี้แจงถึงกรรมนั้น เพราะกรรมนั้น ผูนั้น
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ยอมไมดํารงชีพอยูไดตลอดกาลนาน ยอมตายเสียโดยฉับพลันทีเดียว อนึ่งแม
เทวดาทั้งหลายก็ยอมพากันแลดูดวยสายตาอันเหยียดหยามวา การที่บุคคลนั้น
เอาหมอทรายผูกคอฆาตัวตายเสียยังประเสริฐกวาการครองราชสมบัติของพระราชาผูลามกนี้ มิใชหรือ. บทวา อฺาตก ความวา ขาแตพระมหาราชเจา
ทานที่เปนของตนเหลาอื่นอันเจาของเหลานั้นมอบใหแลว ชนเหลาใด ตัง้ อยู
ในธรรมของตนแลว ยอมรับทานนั้น ชนเหลานั้นแมทั้งหมด ชื่อวาเปนทั้ง
ผูรับและเปนทั้งผูใหในทานนั้น ยอมพากันทําแตกรรมที่มีผลเปนสุขอยางเดียว
ก็เมื่อปฏิคาหกรับทานอยู ทานนั้นยอมใหผลเปนอันมากแกทายก. คาถานั้นวา
อฺโ นุ ฯเปฯ อทฺธา ปยา ฯเปฯ โย อตฺตทุกฺเขน ความวา
ดูกอนอภิปารกเสนาบดีผูสหายรัก ผูใ ดตัวเองถูกความทุกขบีบคั้นแลว ยอม
ใสความทุกขนั้นใหแกผูอื่น คือนําความทุกขออกไปเสียจากสรีระของตัวแลว
ใสไปในสรีระของผูอื่น หรือถือเอาความสุขของตนดวยความทุกขของผูอื่น คือ
เอาความสุขของผูอื่นนั้นมาใสในตน ชื่อวายอมทําผูอื่นใหถึงความทุกข ดวย
สําคัญวา เราจักนําความทุกขของตนออกไปเสีย ดังนี้ ชื่อวายอมทําผูอื่นให
ถึงความทุกข ดวยสําคัญวา เราจักทําตัวเองใหมีความสุขสบาย ดังนี้ ชือ่ วา
ยอมทําความสุขของตนอื่นใหพินาศ ดวยสําคัญวา เราจักทําตัวเองใหมีความ
สุขสบาย ดังนี้ บุคคลนั้นชื่อวายอมไมรูธรรม. สวนผูใดยอมรูอยางนี้วา
ความสุขและความทุกขของเรานั้นเปนฉันใด ของคนอื่นก็เปนฉันนั้นเหมือนกัน
ดังนี้ ผูนั้นชือ่ วารูธรรม คือรูจักธรรม. บทวา ปเยน เต ทมฺม ความวา
ขาพระองคปรารถนาผลอันเปนที่รัก ดวยสิ่งอันเปนที่รักซึ่งเปนเหตุจึงไดถวาย
แดพระองค. บทวา ปย ลภนฺติ ความวา เมื่อยังทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ
ยอมไดสิ่งอันเปนที่รักเหมือนกัน . บทวา กามเหตุก ความวา ดูกอน
อภิปารกเสนาบดีผูสหายรัก เราเกิดความปริวิตกขึ้นวา เราจักทําสิ่งอันไมสมควร
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มีกามเปนเหตุแลว จักฆาตนเสีย. บทวา มยฺห สตึ ไดแก อันเปนของมี
อยูแกขาพระองค. ปาฐะวา มยฺห สติ ดังนี้ก็มี อธิบายวา พระองคทรง
สําคัญอยูอยางนี้วา นางอุมมาทันตีนั้นเปนของขาพระองค ถาพระองคไมทรง
ปรารถนานางแลวไซร. บทวา สพฺพชนสฺส ความวา ขาพระองคจักให
เสนาทั้งหมดประชุมกันแลว สละแกชนทั้งหมดนั้นวา หญิงคนนี้ไมเปนประโยชนแกเราเลย ดังนี้ . บทวา ตโต อวฺหเยสิ ความวา พระองคพึงนํา
นางมาจากที่นั้นเถิด เพราะไมมีใครหวงแหน. บทวา อทูสิย ไดแก ผูไม
มีความผิด. พระราชาตรัสเรียกอภิปารกเสนาบดีนั้นโดยชื่ออื่นอีกวา กัตตะ
ดังนี้ ดวยวาอภิปารกเสนาบดีนั้น ยอมทําประโยชนเกือ้ กูลแดพระราชา
เพราะฉะนั้น จึงเรียกกันวา กัตตะ. บทวา น จาป ตฺยสฺส ความวา แม
คนฝายตรงกันขามใคร ๆ ในพระนคร ไมพึงมีแกทานวา เสนาบดีทําการอัน
ไมใชหนาที่. บทวา นินฺท ความวา อภิปารกเสนาบดีกราบทูลวา จะมีคํา
คอนวาอยางเดียวเทานั้นก็หาไม หากแมใคร ๆ จักนินทาหรือสรรเสริญขาพระองคตอหนาก็ตาม จักยกโทษขึ้นติเตียนก็ตาม ขาพระองคจักอดกลั้นคํานินทา
คําสรรเสริญ และคําติเตียนนั้นทั้งหมด จงมาตกอยูแกขาพระองคเถิด. บทวา
ตมฺหา ความวา ผูใดไมถอื เอาคํานินทาเปนตนเหลานี้ สิริคืออิสริยยศ และ
ลักขีคือปญญา ยอมไปปราศจากบุรุษนั้น คือ ยอมตั้งอยูไมได เหมือนน้ํา
คือนําฝนไหลลงจากที่ดอน ฉะนั้น. บทวา อิโต ความวา จากเหตุที่ขาพระองคไดเสียสละนางแลวนี้. บทวา ธมฺมาติสารฺจ ความวา สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่เปนอกุศลธรรม เปนไปลวงพนธรรมมีอยู. บทวา ปฏิจฉฺ ิสฺสามิ แปลวา
จักรับเอาเฉพาะ. บทวา ถาวราน ตสาน ความวา อภิปารกเสนาบดี
ยอมแสดงวา มหาปฐพีจะไมยอมรับสิ่งใด ๆ ของพระขีณาสพทั้งหลาย และ
ของปูถุชนทั้งหลาย ก็หาไม คือยอมอดกลั้นสิ่งทั้งหมดได ฉันใด แมขา -
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พระองคก็ฉันนั้น จักยอมรับ จักอดกลั้นสิ่งเหลานี้ทั้งหมดใหได. บทวา
เอโกปม ความวา แมเราผูเดียวเทานั้น จักทําใหพน จักขาม คือจักนํา
ไปซึ่งภาระคือความทุกขของตนนี้เสีย. บทวา ธมฺเม ิโต ความวา เปนผู
ตั้งอยูในธรรมเครื่องวินิจฉัย ในธรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี และในธรรม
คือสุจริต ๓ ประการ. บทวา สคฺคูปค ความวา ธรรมดาวาบุญกรรมที่
เปนเหตุใหไดเปนเทวดานี้ ยอมเปนเหตุใหเขาถึงสวรรค. บทวา ยฺ ธน.
ไดแก ทรัพยในการบูชายัญ. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา
สขา ไดแก แมนางอุมมาทันตีก็เปนสหายของเรา แมตัวทานก็เปนสหาย
ของเรา. บทวา ปตโร ไดแก พระพรหม. บทวา สพฺเพ ความวา
มิใชแตเทวดาและพระพรหมเทานั้น แมประชาชนชาวเมืองทั้งหมด ก็จะพึง
พากันนินทาเราไดวา ชาวเราเอย ! พวกทานจงดูเถิด หญิงผูเปนสหายได
เปนภรรยาของเสนาบดีที่เคยเปนเพื่อนกันพระราชาพระองคนี้ยังทําไวในเรือน
ไดลงคอ. บทวา นเหต ธมฺม ความวา ชนทั้งหมดไมพึงเวนกรรมอัน
ประกอบดวยธรรมนี้เลย. บทวา ย เต มยา ความวา เพราะขาพระองค
ถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค ฉะนั้น สิ่งนี้จึงไมปรากฏวาเปนอธรรมเลย.
บทวา สต ความวา ธรรมทั้งหลายคือความอดทนเมตตาภาวนาศีลและ
มรรยาท ของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน จัดวาพรรณนาไวดีแลว.
บทวา สมุททฺ เวลาว ทุรจฺจยานิ อธิบายวา พระราชาตรัสวา เพราะฉะนั้น
แมเราก็จักไมกาวลวงขอบเขตแหงศีล เหมือนมหาสมุทรไมลวงลนฝงอันเปน
ขอบเขต ฉะนั้น. บทวา อาหุเนยฺโย เมสิ ความวา ขาแตมหาราชเจา
พระองคเปนผูสมควรแกของคํานับของตอนรับ และสักการะของขาพระองค.
บทวา ธาตา วิธาตา จสิ กามปาโล ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
พระองคชื่อวาเปนผูทรงไว เพราะทรงไวซึ่งขาพระองค ชือ่ วาเปนผูทรงไว
อยางพิเศษ เพราะทรงกอใหเกิดความสุขในอิสริยยศ และทรงรักษาความ
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ตองการที่ขาพระองคอยากไดและปรารถนาแลว จึงชื่อวา ผูรักษาความ
ปรารถนา. บทวา ตยี หุตา คือ นางที่ขาพระองคถวายแดพระองค. บทวา
กาเมน เม ความวา ขอพระองคจงทรงรับนางอุมมาทันตีตามความตองการ
ของขาพระองค คือ ตามความปรารถนาของขาพระองคเถิด. อภิปารกเสนาบดี
ถวายนางอุมมาทันตีแดพระราชา ดวยคําพูดอยางนี้. พระราชาทรงปฏิเสธวา
เราไมตองการนาง. พระราชาและทานเสนาบดีทั้ง ๒ คน ยอมละทิ้งนางอุมมาทันตี เหมือนบุคคลเอาหลังเทาเตะรังนกตกอยูบนพื้นดิน ใหลอยไปตกใน
ดง ฉะนั้น.
บัดนี้ พระราชาเมื่อจะทรงคุกคามขูทานเสนาบดีนั้น เพื่อจะไมให
เขากลาวตอไปอีก จึงตรัสคาถาเริ่มตนวา อทฺธา หิ ดังนี้. บรรดาบทเหลา
นั้น บทวา กตฺตุปุตฺตา ความวา แมบิดาของทานอภิปารกเสนาบดีนั้น ก็
มีชื่อวา กัตตะ เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น พระราชาจึงตรัสเรียกเขาอยางนั้น
มีคําที่ทานกลาวอธิบายไววา พระราชาตรัสคุกคามขูอภิปารกเสนาบดีนั้นวา
แนนอนละ เมื่อกอนแตนี้ ทานไดประพฤติธรรมทั้งหมดแกเรา ไดบําเพ็ญ
ประโยชนเกือ้ กูล และความเจริญแกเรา แตมาบัดนี้ ทานกลับกลายเปน
ปฏิปกษ เอาแตพูดถอยคําเปนอันมาก ทานอยาบนเพออยางนี้เลย คนอื่นที่
จะใหแสงสวางแกทานมีอยูหรือในชีวโลกนี้ ผูท ี่จะกระทําความสวัสดีใหทานใน
เวลาอรุณขึ้นมีอยูหรือ ก็ถาจักไดมีพระราชาองคอื่นมีจิตผูกพันรักใครในภรรยา
ของทานเหมือนอยางเราแลวไซร ก็จะพึงใชใหคนตัดศีรษะของทานเสียภายใน
อรุณทีเดียว แลวชิงนางมาไวในพระราชวังของพระองคเปนแน แตเราไมยอม
กระทําอยางนั้น เพราะกลัวตออกุศลกรรม ทานจงนิ่งเฉยเสียเถิด เรามิไดมี
ความตองการนางเลย. อภิปารกเสนาบดี พอไดสดับพระดํารัสนั้นแลว เมื่อ
ไมอาจจะกราบทูลคําอะไร ๆ อีกได จึงกลาวคาถาเริ่มตนวา ตฺว นุ ดังนี้
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ดวยมุงจะกลาวชมเชยพระราชา. เนือ้ ความแหงบาทคาถานั้นวา ขาแตพระมหาราชเจา พระองคเทานั้น เปนพระราชาผูประเสริฐสูงสุดแกพระราชาผู
เปนจอมแหงประชาชนทัง้ หมด ชนชมพูทวีปทั้งสิ้น พระองคเปนพระราชาผู
อันธรรมคุมครองแลว เพราะทรงรักษาธรรมเปนเครื่องวินิจฉัย ธรรมอัน
เกี่ยวเนื่องดวยประเพณีและธรรมคือความสุจริต พระองคเปนพระราชาผูรู
แจงธรรม เพราะรูแจงตลอดทั่วถึงธรรมเหลานั้น พระองคเปนผูมีปญญาเฉียบ
แหลม พระองคเปนผูอันธรรมที่รักษาไวคุมครองแลว ขอพระองคจงดํารง
พระชนมายุยั่งยืนยาวนานเถิด ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูรักษาคุมครอง
ธรรม ขอพระองคจงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสคาถาเริ่มตนวา
ตทิงฺฆ ดังนี้. ศัพทวา อิงฆฺ ในคาถานั้น เปนนิบาตใชในอรรถวาตักเตือน
อธิบายวา เพราะทานตักเตือนเรา ฉะนั้นทานจงฟงคําของเรา. บทวา สต
ไดแก ธรรมที่สัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตนซองเสพแลว. คําวา
สาธุ คือ ความดีงาม คือ ความประเสริฐสุด. พระราชาทรงชื่อวาเปนผู
ชอบใจในธรรม เพราะอรรถวา ทรงพอพระหทัยในวินิจฉัยธรรม ประเพณี
ธรรม และสุจริตธรรม. จริงอยู พระราชาเชนนั้นแมจําตองสละพระชนชีพ
ก็ไมยอมทรงทํากรรมอันมิใชพระราชกรณียกิจ เพราะฉะนั้น จึงเปนพระราชา
มีความดีงาม. บทวา ปฺาณวา คือถึงพรอมดวยญาณ. บทวา มิตฺตาน
อทุพฺโภ คือ ความเปนผูไมประทุษรายตอมิตร. บทวา ิตธมฺมสฺส คือ
มีธรรมทั้ง ๓ อยางตั้งไวดีแลว. บทวา อาเสถ คือ พึงนอนพึงนั่ง. จริง
อยู คําวา พึงนอน นี้เปนหัวขอแหงเทศนาเทานั้น ก็ในขอนี้ มีคําอธิบาย
วา พึงสําเร็จความสุขในอิริยาบถทั้ง ๔ ดังนี้. บทวา สีตจฺฉายาย ไดแก
เงาอันรมเย็น ระหวางบุตรภรรยา ญาติและมิตรทั้งหลาย. บทวา สฆเร
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คือ สกฆเร ไดแก ในบานของตนเอง พระราชาทรงแสดงวา พวกมนุษย
ที่ไมถูกเบียดเบียนดวยพลีกรรมและอาชญาอัน ไมเปนธรรมเปนตน พึงอยูเปน
สุข. บทวา น จาหเมต ความวา ดูกอนอภิปารกะผูสหาย กรรมอันใดที่
ทําแลวไมดีโดยมิไดพิจารณากอนทําลงไป เราไมชอบใจกรรมนั้นเสียเลย. บท
วา ตฺวาน อธิบายวา ก็เราชอบใจกรรมของพระราชาผูทรงรูแลว คือ
พิจารณาใครครวญแลวตนเองไมยอมทํา. ก็ในคําวา อิมา อุปมา นี้ มีความ
วา ขอทานจงตั้งใจฟงคําอุปมา ๒ ประการนี้ของเราเถิด. บทวา ชิมหฺ  แปล
วา ทางคด. บทวา เนตฺเต ไดแก โคอุสภะตัวประเสริฐนําฝูงแมโคไป.
คําวา ปเคว ความวา เมื่อพระราชาพระองคนั้น ทรงประพฤติอธรรมอยู
ประชาชนนอกนี้ก็ยอมพากันประพฤติอธรรมไปดวย คือ ยิง่ ประพฤติทําการ
หนักขึ้น. บทวา ธมฺมิโก ไดแก พระราชาทรงละการถึงอคติ ๔ ประการ
แลว เสวยราชสมบัติอยูโดยธรรม. บทวา อมรตฺต คือ ความเปนเทพเจา.
บทวา รตน ไดแก สวิญญาณกรัตนะและอวิญญาณกรัตนะ. บทวา วตฺถิย
คือ ผากาสิกพัสตร. บทวา อสฺสิตถฺ ิโย หมายถึงน้ําที่วิ่งไวเหมือนลมพัด
และหมายถึงผูหญิงที่มีรูปสวยงดงามยิ่งนัก. บทวา รตน มณิกฺจ หมาย
ถึงแกว ๗ ประการและสิ่งของที่มีราคามากมาย. บทวา อภิปาลยนฺติ ความ
วา ยอมรักษาชาวโลกทําใหสวางไสวอยู. บทวา น ตสฺส ความวา บุคคล
ไมควรประพฤติความผิด แมเพราะเหตุแหงความเปนพระเจาจักรพรรดินั้น
เลย. บทวา อุสภสฺมิ ความวา เพราะเราเกิดเปนพระราชาผูประเสริฐที่สุด
ในทามกลางประชาชนชาวสีพี ฉะนั้น เราจึงไมยอมประพฤติความผิดแมเปน
เหตุใหไดเปนพระเจาจักรพรรติ. บทวา เนตา ความวา เราทําใหมหาชน
ตั้งอยูในกุศลกรรมแลวนําไปยังเทวนครเปนผูประกอบประโยชน เพราะทํา
ประโยชนใหแกมหาชนนั้นเปนผูมีชื่อเสียงกระเดื่องเดน เพราะมีประชาชนรูจัก
ทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นวา เขาลือกันวา พระเจาสีวิราชเปนผูทรงประพฤติธรรม
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เปนผูปกครองแวนแควน เพราะทรงไดปกครองแวนแควนโดยความเปนธรรม
สม่ําเสมอ. บทวา อปจายมาโน คือ ออนนอมตอธรรมที่เกี่ยวเนื่องดวย
พระราชประเพณีของพระราชาแตครั้งโบราณกาล ของชนชาวสีพีทั้งหลาย.
บทวา โส อธิบายวา เรานั้นเปนผูเลือกเฟนธรรมนั้นอยูทีเดียว เพราะเหตุ
นั้น เราจึงไมเปนไปในอํานาจแหงจิตของตัวเอง.
อภิปารกเสนาบดีพอไดสดับธรรมกถาของพระมหาสัตวอยางนั้นแลว
เมื่อจะทําความชมเชย จึงกลาวคาถาเริ่มตนวา อทฺธา ดังนี้. บทวา นปฺปมชฺชสิ ความวา ไมทรงหลงลืมธรรมที่พระองคไดตรัสไวแลว คือ ทรงประพฤติ
ในธรรมนั้นเทานั้น. บทวา ธมฺม ปมชฺช ไดแก ทรงลืมธรรมเสียแลว
เปนไปดวยอํานาจอคติ อภิปารกเสนาบดีนั้น ครัน้ ทําความชมเชยพระมหาสัตว
อยางนี้แลว จึงกลาวคาถาสั่งสอน ๑๐ คาถาประกอบคําวา ธมฺม จร ดังนี้
เปนตนใหยิ่งขึ้นไปอีก. เนื้อความแหงคาถาเหลานั้น ไดพรรณนาไวแลว ใน
เรื่องเตสกุณชาดก ในหนหลังแล.
เมื่ออภิปารกเสนาบดีแสดงธรรมแดพระราชาอยางนี้แลว พระราชาก็
ไดทรงบันเทาพระทัยที่จะผูกพันรักใครในนางอุมมาทันตีเสียไดสิ้น.
พระศาสดา ครั้นไดทรงนําพระธรรมเทศนานั้นมาแลว จึงทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลายแลวประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุรูปนั้น ก็ดํารงอยูในโสดา
ปตติผล สุนันทสารถีในกาลนน ไดเปนพระอานนท . อภิปารกเสนาบดี
ไดเปนพระสารีบุตร นางอุมมาทันตี ไดเปนนางอุบลวรรณา บริษัท
ที่เหลือเปนพุทธบริษัท สวนพระเจาสีวิราช ก็คอื เราตถาคตนั่นแล.
จบอรรถกถาอุมมาทันตีชาดก
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๓. มหาโพธิชาดก
วาดวยปฏิปทาของผูนํา
[๕๒] ขาแตทานพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ
ทานจึงรีบรอนถือเอาไมเทา หนังสือ รม รองเทา
ไมขอ บาตร และผาพาด ทานปรารถนาจะไปยังทิศ
ไหนหนอ.
[๕๓] ตลอดเวลา ๑๒ ปที่อาตมภาพอยูในสํานัก
ของมหาบพิตรนี้ อาตมภาพไมเคยรูจักเสียงที่สุนัข สี่
เหลืองมันคํารามดวยหูเลย สุนัขมันแยกเขี้ยวขาวเหา
อยู คลายกับวาไมเคยรูจักกัน เพราะมันไดยินถอยคํา
ของมหาบพิตรกับพระชายาผูศรัทธาจึงกลาวกะอาตมภาพอยางนี้.
[๕๔] ขาแตทานพราหมณ โทษที่ขา พเจาทํา
แลวนัน้ จริงตามที่ทานกลาว ขาพเจานี้ยอมเลื่อมใส
ยิ่งนัก ขอทานจงอยูเถิด อยาเพิงไปเสียเลย ทาน
พราหมณ.
[๕๕] เมื่อกอนขาวสุกขาวลวน ภายหลังก็มีสิ่ง
อื่นเจือปน บัดนีแ้ ดงลวน เวลานี้เปนเวลาสมควรที่
อาตภาพจะหลีกไป อนึ่ง เมื่อกอนอาสนะมีในภายใน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 78

ตอมามีในทามกลาง ตอมามีขา งนอก ตอมาก็ถูกขับ
ไลออกจากพระราชนิเวศน อาตมภาพจะของดเสียเอง
ละ บุคคลไมควรคบหาคนที่ปราศจากศรัทธาเหมือน
บอที่ไมมีน้ํา ฉะนัน้ ถาแมบคุ คลจะพึงขุดบอน้ํานั้น
บอนัน้ ก็จะมีน้ําที่มีกลิ่นโคลนตม บุคคลควรคบคนที่
เลื่อมใสเทานั้น ควรเวนคนที่ไมเลื่อมใส ควรเขาไป
นั่งใกลคนที่เลื่อมใส เหมือนคนผูตองการน้ําเขาไปหา
หวงน้ํา ฉะนั้น ควรคบคนผูคบดวย ไมควรคบคนผูไม
คบดวย ผูใดไมคบคนผูคบดวย ผูนั้นชื่อวามีธรรมของ
อสัตบุรุษ ผูใดไมคบคนผูคบดวย ไมซอ งเสพคนผู
ซองเสพดวย ผูน ั้นแล เปนมนุษยชั่วชาที่สุด เหมือน
ลิง ฉะนั้น มิตรทั้งหลายยอมแหนงหนายกันดวยเหตุ
๓ ประการนี้ คือ ดวยการคลุกคลีกันเกินไป ๑ ดวย
การไมไปมาหากัน ๑ ดวยการขอในเวลาไมสมควร ๑
เพราะฉะนั้น บุคคล จึงไมควรไปมาหากันใหพร่ํา
เพรื่อนัก ไมควรเหินหางไปใหเนิ่นนาน และควรขอ
สิ่งที่ควรขอตามเหตุกาลที่สมควร ดวยอาการอยางนี้
มิตรทั้งหลายจึงจะไมแหนงหนายกัน คนที่รักกันยอม
ไมเปนที่รักกันไดเพราะการอยูรวมกันนานเกินควร
อาตมภาพมิไดเปนที่รักของมหาบพิตรมากอน เพราะ
ฉะนัน้ อาตมภาพจึงขอลาไปกอนละ.
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[๕๖] ถาพระคุณเจาไมรับทราบอัญชลี ของ
สัตวผูเปนบริวารมาออนวอนอยูอยางนี้ ไมกระทําตาม
คําขอรองของขาพเจา ขาพเจาวิงวอนพระคุณเจาถึง
เพียงนี้ ขอพระคุณเจาโปรดกลับมาเยี่ยมอีก.
[๕๗] ดูกอนมหาบพิตรผูผ ดุงรัฐ อันตรายจักไม
มี แมไฉนเราทั้งหลายพึงเห็นการลวงไปแหงวันและ
คืนของมหาบพิตรและของอาตมภาพ.
[๕๘] ถาถอยคําของทานเปนไปตามคติที่ดีและ
ตามสภาพ สัตวกระทํากรรมที่ไมควรทําบาง ที่ควร
ทําบาง เพราะความไมใครในกรรมที่สัตวกระทํา
สัตวอะไรในโลกนี้จะเปอนดวยบาปเลาถาเนื้อความ
แหงภาษิตของทานนั้นเปนอรรถเปนธรรมและเปน
ถอยคํางาม ไมชั่วชา ถาถอยคําของทานเปนความจริง
ลิงก็เปนอันเราฆาดีแลว ถาทานรูความผิดแหงวาทะ
ของตน ก็จะไมพงึ ติเตียนเราเลย เพราะวาวาทะของ
ทานเปนเชนนั้น.
[๕๙] ถาวาพระเปนเจาสรางชีวิต สรางฤทธิ์
สรางความพินาศ สรางกรรมดีและกรรมชั่ว ใหแก
โลกทั้งหมดไซร บุรุษผูกระทําตามคําสั่งของพระเปน
เจา ก็ยอมทําบาปได พระเปนเจายอมเปอนดวยบาป
นั้นเอง ถาเนื้อควานแหงภาษิตของทานเปนอรรถเปน
ธรรม...เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนั้น.
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[๖๐] ถาสัตวยอมเขาถึงสุขและทุกข เพราะเหตุ
แหงกรรมที่กระทําไวแลวในปางกอน กรรมเกาที่กระทําไวแลว เขายอมเปลื้องหนีน้ ั้นได ทางพนจากหนี้
เกามีอยู ใครเลาในโลกนี้จะเปอนดวยบาป ถาเนื้อ
ความแหงภาษิตของทาน เปนอรรถเปนธรรม...เพราะ
วาวาทะของทานเปนเชนนั้น.
[๖๑] รูปของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนอยูไดเพราะ
อาศัยธาตุ ๔ เทานั้น ก็รูปเกิดจากสิ่งใด ยอมเขาถึง
ในสิ่งนั้นอยางเดิม ชีพยอมเปนอยูในโลกนี้เทานั้น ละ
ไปแลวยอมพินาศในโลกหนา โลกนี้ขาดสูญ เมื่อโลก
ขาดสูญอยูอยางนี้ ชนเหลาใด ทั้งที่เปนพาลทั้งที่เปน
บัณฑิต ชนเหลานัน้ ยอมขาดสูญทั้งหมด ใครเลาใน
โลกนี้จะเปอนดวยบาป ถาเนื้อความแหงภาษิตของ
ทานเปนอรรถเปนธรรม...เพราะวาวาทะของทานเปน
เชนนั้น.
[๖๒] อาจารยทั้งหลายผูมีวาทะวา การฆามารดา
บิดา เปนกิจที่ควรทํา ไดกลาวไวแลวในโลก พวกคน
พาลผูสําคัญตนวาเปนบัณฑิต พึงฆามารดา บิดา พึงฆา
พี่ ฆานอง ฆาบุตรและภรรยา ถาประโยชนเชนนั้น
พึงมี.
[๖๓] บุคคลพึงนั่งหรือนอนที่รมไมใด ไมควร
หักกิ่งไมนั้น เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว-
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ทราม ถาเมื่อมีความตองการเกิดขึ้นก็ควรถอนไปแม
ทั้งราก แมประโยชนที่จะมีตอเรามาก วานรเปนอัน
เราฆาดีแลว ถาเนื้อความแหงภาษิตของทานเปนอรรถ
เปนธรรม เพราะวาทะของทานเปนเชนนั้น.
[๖๔] บุรุษผูม ีวาทะวาหาเหตุมิได ๑ ผูมีวาทะ
วาพระเจาสรางโลก ๑ ผูม ีวาทะวาสุขและทุกขเกิด
เพราะกรรมที่ทํามากอน ๑ ผูม ีวาทะวาขาดสูญ ๑ คน
ที่มีวาทะวาฆาบิดามารดาเปนกิจที่ควรทํา ๑ ทั้ง ๕ คนนี้
เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความสําคัญวาตนเปน
บัณฑิตในโลก คนเชนนั้นพึงกระทําบาปเองก็ได พึง
ชักชวนผูอื่นใหกระทําก็ได ความคลุกคลีดวยอสัตบุรุษ
มีทุกขเปนที่สุด มีผลเผ็ดรอนเปนกําไร.
[๖๕] ในปางกอน นกยางตัวหนึ่งมีรูปเหมือน
แกะ พวกแกะไมรงั เกียจ เขาไปยังฝูงแกะ ฆาแกะ
ทั้งตัวเมียตัวผู ครั้นฆาแลว ก็บินหนีไปดวยอาการ
อยางใด สมณพราหมณบางพวกก็มีอาการเหมือนอยาง
นั้น กระทําการปดบังตัว เที่ยวหลอกลวงพวกมนุษย
บางพวกประพฤติไมกินอาหาร บางพวกนอนบนแผน
ดิน บางพวกทํากิริยาขัดถูธุลีในตัว บางพวกตั้งความ
เพียรเดินกระโหยงเทา บางพวกงดกินอาหารชั่วคราว
บางพวกไมดื่มน้ํา เปนผูมีอาจาระเลวทราม เที่ยวพูด
อวดวาเปนพระอรหันต คนเหลานี้เปนอสัตบุรุษ เปน
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คนพาลแตมีความสําคัญวาตนเปนบัณฑิต คนเชนนั้น
พึงกระทําบาปเองก็ได พึงชักชวนผูอื่นใหกระทําก็ได
ความคลุกคลีดวยอสัตบุรุษ มีทุกขเปนที่สุด มีผลเผ็ด
รอนเปนกําไร.
พวกคนที่กลาววาความเพียรไมมี และพวกที่
กลาวหาเหตุติเตียนการกระทําของผูอื่นบาง กลาว
สรรเสริญการกระทําของตนบาง และพูดเปลา ๆ บาง
คนเหลานี้เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความ
สําคัญตนวา เปนบัณฑิต คนเชนนั้นพึงกระทําบาป
เองก็ได พึงชักชวนใหผูอื่นกระทําก็ได ความคลุกคลี
ดวยอสัตบุรุษมีทุกขเปนที่สุด มีผลเผ็ดรอนเปนกําไร
ก็ถาความเพียรไมพึงมี กรรมดีกรรมชั่วไมมีไซร
พระราชาก็จะไมทรงชุบเลี้ยงพวกชางไม แมนายชาง
ก็ไมพึงกระทํายนตทั้งหลาย แตเพราะความเพียรมีอยู
กรรมดีกรรมชั่วมีอยู ฉะนั้น นายชางกระทํายนตทั้ง
หลายใหสําเร็จ พระราชาจึงทรงชุบเลี้ยงนายชางไมไว
ถาฝนไมตก น้ําคางไมตกตลอดรอยป โลกนี้ก็พึงขาด
สูญ หมูสัตวก็พึงพินาศ แตเพราะฝนก็ตกและน้ําคาง
ก็ยังโปรยอยู ฉะนั้น ขาวกลาจึงสุกและเลี้ยงชาวเมือง
ใหดํารงอยูไดนาน ถาเมื่อฝูงโคขามฟากไปอยู โคผูนํา
ฝูงไปคด เมื่อมีโคผูนําฝูงไปคด โคเหลานั้นทั้งหมด
ก็ยอมไปคด ฉันใด ในหมูม นุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ผูใดไดรับยกยองวาเปนผูประเสริฐสุด ถาผูนั้นประ-
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พฤติไมเปนธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประชาชนนอก
นี้ ชาวเมืองทั้งปวงยอมอยูเปนทุกข ถาพระราชาไม
ทรงดํารงอยูในธรรม ถาเมื่อฝูงโคขามฟากไปอยู โค
ผูนําฝูงไปตรง เมื่อมีโคผูนําฝูงไปตรง โคเหลานั้น
ทั้งหมดก็ยอมไปตรง ฉันใด ในหมูม นุษยก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติวาเปนผูประเสริฐสุด ถา
แมผนู ั้นประพฤติเปนธรรมไมจําตองกลาวถึงประชาชน
นอกนี้ ชาวเมืองทั้งปวงยอมอยูเปนสุข ถาพระราชา
ทรงดํารงอยูในธรรม เมื่อตนไมใหญมีผล ผูใดเก็บ
ผลดิบมา ผูนั้นยอมไมรูรสแหงผลไมนั้น ทั้งพืชพันธุ
แหงตนไมนั้นก็ยอมพินาศ รัฐเปรียบดวยตนไมใหญ
พระราชาใดทรงปกครองโดยไมเปนธรรม พระราชา
นั้นยอมไมรูจักรสแหงรัฐนั้น และรัฐของพระราชานั้น
ก็ยอมพินาศ เมื่อตนไมใหญมผี ล ผูใดเก็บเอาผลสุก ๆ
มา ผูนั้นยอมรูรสแหงผลไมนั้น และพืชพันธุแหง
ตนไมนั้นก็ไมพนิ าศ รัฐเปรียบดวยตนไมใหญ พระราชาใดปกครองโดยธรรม พระราชานั้นยอมทรงทราบ
รสแหงรัฐนั้น และรัฐของพระราชานั้นก็ไมพินาศ.
อนึ่ง ขัตติยราชพระองคใด ทรงปกครองชนบท
โดยไมเปนธรรม ขัตติยราชพระองคนั้น ยอมทรงคลาด
จากพระโอสถทั้งปวง อนึ่ง พระราชาพระองคใด ทรง
เบียดเบียนชาวนิคมผูประกอบการซื้อขาย กระทําการ
ถวายโอชะและพลีกรรม พระราชาพระองคนั้นยอม
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คลาดจากสวนพระราชทรัพย พระราชาพระองคใด
ทรงเบียดเบียนนายพรานผูรูเขตแหงการประหารอยาง
ดี และเบียดเบียนทหารผูกระทําความชอบในสงคราม
เบียดเบียนอํามาตยผูรุงเรือง พระราชาพระองคนั้น
ยอมคลาดจากพลนิกาย อนึ่ง กษัตริยผูไมประพฤติ
ธรรม เบียดเบียนบรรพชิตผูแสวงหาคุณ ผูสํารวม
ประพฤติพรหมจรรย กษัตริยพระองคนั้นยอมคลาด
จากสวรรค อนึ่ง พระราชาผูไ มดํารงอยูในธรรม ฆา
พระชายาผูไมประทุษราย ยอมไดประสบเหตุแหงทุกข
อยางหนัก และยอมผิดพลาดดวยพระราชบุตรทั้งหลาย
พระราชาพึงประพฤติธรรมในชาวชนบท ชาวนิคม
พลนิกาย ไมพึงเบียดเบียนบรรพชิต พึงประพฤติ
สม่ําเสมอในพระโอรสและพระชายา พระราชาผูเปน
ภูมบิ ดีเชนนั้น เปนผูปกครองบานเมือง ไมทรงพิโรธ
ยอมทรงทําใหผูอยูใกลเคียงหวั่นไหว เหมือนพระอินทรผูเปนเจาแหงอสูร ฉะนั้น.
จบมหาโพธิชาดกที่ ๓
จบปญญาสนิบาต
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อรรกถามหาโพธิชาดก
พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
พระปรารภพระปญญาบารมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กินฺนุ
ทณฺฑ กิมาชิน ดังนี้.
เนื้อเรื่องนี้ จักมีแจมแจงในมหาอุมมังคชาดกขางหนา.
ก็ในกาลนั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในกาล
บัดนี้เทานั้น ถึงในกาลกอน ตถาคตก็เปนผูมีปญญาสามารถย่ํายีวาทะของคนอื่น
ไดเหมือนกัน ดังนี้ จึงทรงนําเอาอดีตนิทานมาตรัสดังนี้วา
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตทรงเสวยราชสมบัติ ในเมือง
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลผูสูงสุด มีทรัพย
สมบัติประมาณได ๘๐ โกฏิ ในแควนกาสี. มารดาบิดาทําการตั้งชื่อพระโพธิสัตว
นั้นวา โพธิกุมาร. โพธิกุหารนั้นเมื่อเจริญวัยเติบโต ไดศึกษาเลาเรียน
ศิลปศาสตรในเมืองตักกศิลาจนจบ แลวกลับมาตรอบครองเรือนอยู ในกาล
ตอมา ไดละความสุขอันเกิดแตกามเสียแลวเขาไปยังหิมวันตประเทศ บวช
เปนปริพาชก มีเหงาไมและผลไมในปานั้นนั่นเองเปนอาหาร อยูไดเปนเวลานาน
พอถึงเวลาฤดูฝน จึงออกจากปาหิมพานตแลว เที่ยวจาริกไปจนไดถึงกรุง
พาราณสีโดยลําดับ เขาไปอยูในพระราชอุทยาน ในวันรุงขึ้นเที่ยวไปภิกขาจาร
ในพระนคร โดยความเหมาะสมแกปริพาชก จนถึงประตูพระราชนิเวศน.
พระราชาประทับยืนอยูที่สีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวนั้น ทรง
เลื่อมใสในกิริยาอันสงบเสงี่ยมของทานรูปนั้น จึงตรัสสั่งใหราชบุรุษไปนิมนต
ทานเขามายังที่ประทับของพระองค ทรงกระทําปฏิสันถาร ไดทรงสดับ
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ธรรมกถาเล็ก ๆ นอย ๆ แลว ทรงถวายโภชนะมีรสชาติอันเลิศตาง ๆ แลว.
พระมหาสัตวรับภัตตาหารมาแลว คํานึงวา ขึ้นชื่อวา ราชสกุลนี้ มีความผิดมาก
(ที่จะเกิดแกตัวเรา) ทั้งหมูปจจามิตรก็มีมากมาย ใครหนอจักชวยบําบัดทุกขภัย
ที่จะเกิดขึ้นแกตัวเราได. พระโพธิสตั วนั้นไดมองเห็นสุนัขสีเหลืองตัวหนึ่ง
ซึ่งเปนที่โปรดปรานของพระราชา อยูในที่ใกล ๆ จึงหยิบขาวสุกกอนใหญ
แสดงที่ทาลอจะใหสุนัขนั้น. พระราชาทรงทราบอาการนั้น จึงใหคนนําเอา
ภาชนะมาใสภัตรแลวใหแกสุนัขนั้น. แมพระมหาสัตวก็ทําภัตกิจของพระราชา
พระองคนั้น ใหสําเร็จลงแลว. แมพระราชาทรงรับปฏิญญาของพระมหาสัตว
นั้นเรียบรอยแลว ใหชางสรางบรรณศาลาไวในพระราชอุทยาน ภายใน
พระนครแลว ทรงถวายเครื่องบริขารสําหรับบรรพชิต นิมนตใหพระมหาสัตว
นั้นอยูประจําในที่นั้น. ก็พระราชาไดเสด็จไปยังที่บํารุงของพระมหาสัตวนั้น
วันละ ๒-๓ ครั้งทุก ๆ วัน. ก็พอถึงเวลาฉัน พระมหาสัตวขึ้นนั่งบนพระแทน
สําหรับพระราชาแลวฉันโภชนะของพระราชาอยูเปนประจําทีเดียว ทําอยางนี้
จนเวลาลวงไปได ๑๒ ป จนพระราชาพระองคนั้น มีอํามาตย ๕ คน ทําการ
สั่งสอนอรรถและธรรม.
บรรดาอํามาตยทั้ง ๕ คนนั้น คนหนึ่งเปนอเหตุกวาที คนหนึ่ง
เปนอิสรกรณวาที คนหนึ่งเปนปุพเพกตวาที คนหนึ่งเปนอุจเฉทวาที
และคนหนึ่งเปนขัตตวิชชวาที. ในบรรดาอํามาตยทั้ง ๕ คนนั้น อํามาตยผูเปน
อเหตุกวาทีสั่งสอนมหาชนใหถือเอาอยางวา สัตวเหลานี้เปนผูหมดจดในสงสาร.
อํามาตยผูเปนอิสรกรณวาที สั่งสอนมหาชนใหถอื เอาอยางวา โลกนี้ พระเจา
เปนผูสราง. อํามาตยผูเปนปุพเพกตวาที สั่งสอนใหมหาชนเอาอยางวา ความสุข
หรือความทุกขของสัตวเหลานี้ เนื้อจะเกิดขึ้นมา ยอมเกิดขึ้นดวยเหตุที่ตนทํา
ไวในปางกอนนั่นแหละ. อํามาตยผูเปนอุจเฉทวาที สั่งสอนใหมหาชนเอาอยาง
วา ขึ้นชื่อวา บุคคลผูจากโลกนี้ไปยังโลกหนา ยอมไมมี โลกนี้ยอมขาดสูญ
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อํามาตยผูเปนขัตตวิชชวาที สั่งสอนใหมหาชนเอาอยางวา บุคคลควรฆามารดา
บิดาแลว มุงทําประโยชนของตนเองถายเดียวเถิด. อํามาตยทั้ง ๕ คนนัน้
ดํารงอยูในตําแหนงผูพิพากษาอรรถคดีแทนพระราชา แตกลับพากันกินสินบน
ตัดสินความทําคนที่มิไดเปนเจาของใหไดเปนเจาของ และทําคนที่เปนเจาของ
ไมใหไดเปนเจาของ.
ครั้นวันหนึ่ง บุรุษคนหนึ่ง เปนผูแพคดีความ เพราะถูกโกง เห็น
พระมหาสัตวเที่ยวภิกขาจารเขาไปยังพระราชนิเวศน จึงไหวพลางรําพันวา
ขาแตทานผูเจริญ ทานมาฉันในพระราชนิเวศน เพราะเหตุไรจึงไดแตแลดู
พวกอํามาตยผูวินิจฉัยคดี รับสินบนทําชาวโลกใหฉิบหายอยูเลา บัดนี้ ขาพเจา
เปนเจาของแท ๆ แตกลับถูกพวกอํามาตย ๕ คน รับสินบนจากมือลูกความ
โกงแลว ทําใหขาพเจาไมไดเปนเจาของ. ดวยอํานาจความสงสารในบุรุษคน
นั้น พระมหาสัตวนั้นจึงไปยังโรงวินิจฉัยแลว ตัดสินความโดยชอบธรรม
ไดทําคนที่เปนเจาของใหกลับไดเปนเจาของอีกเหมือนเดิม. มหาชนไดให
สาธุการดวยเสียงอันดังขึ้นพรอมกันทีเดียว. พระราชาไดทรงสดับเสียงนั้นแลว
จึงตรัสถามวา นี่เสียงอะไรกันนะ พอไดสดับขอความนั้นแลว จึงเสด็จเขาไป
นั่งใกลพระมหาสัตวผูทําภัตกิจเสร็จแลว ตรัสถามวา ทานผูเจริญ ทราบวา
วันนี้ พระคุณเจาตัดสินคดีความเองหรือ ? พระมหาสัตวทูลวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร. พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ เนื้อพระคุณเจาทําการตัดสิน
คดีความเปนประจําตอไป ความเจริญจักมีแกมหาชน จําเดิมแตวันนี้ไป ขอ
พระคุณเจาจงชวยตัดสินคดีใหดวยเถิด. พระมหาสัตวทูลวา มหาบพิตร
อาตมภาพเปนบรรพชิต การวินิจฉัยอรรถคดีนี้ มิใชกิจของอาตมภาพเลย.
พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ พระคุณทานควรทําความกรุณาในมหาชนเถิด
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พระคุณเจาไมตองวินิจฉัยตลอดทั้งวันก็ได คือ ในเวลาเชาออกจากอุทยาน
ผานมาในที่นี้ กรุณาแวะเขาไปยังโรงวินิจฉัยคดีแลว ทําการวินิจฉัยตัดสินความ
สัก ๔ เรื่อง พอฉันภัตตาหารเสร็จแลว จะกลับไปยังอุทยาน กรุณาชวยทํา
การวินิจฉัยตัดสินความใหอีก ๔ เรื่อง ถาทําไดอยางนี้ ความเจริญจักมีแก
มหาชน. พระมหาสัตวนั้น ถูกพระราชานั้นออนวอนอยูบอย ๆ เขา จึงยอม
รับวา สาธุ ดังนี้. ตั้งแตวันนั้นมา ก็ไดทําอยางนั้น. พวกลูกความโกงทั้งหลาย
ไมไดแลวซึ่งโอกาส.
ฝายพวกอํามาตย ๕ คนนั้นเลา เมื่อไมไดสินบนก็กลับกลายเปนผู
ขัดสน จึงพากันปรึกษาวา ตั้งแตเวลาที่โพธิปริพาชกนาตัดสินความ พวก
เราไมไดอะไร ๆ เลย เอาเถอะ พวกเราจักหาเรื่องปริพาชกนั้นแลว ยุยง
พระราชาใหตัดสิน ฆาปริพาชกนั้นใหได. พวกอํามาตยนั้น พากันเขาไปเฝา
พระราชาแลว กราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา (บัดนี้) โพธิปริพาชก
ปรารถนาจักทําความพินาศตอพระองค เมื่อพระราชาไมทรงเชื่อ ตรัสวา
โพธิปริพาชกนั้น เปนผูมีศีลมบูรณดวยความรู จักไมทํากรรมเห็นปานนั้น
เด็ดขาด จึงพากันกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา ประชาชนชาวเมือง
ทั้งสิ้น ถูกโพธิปริพาชกนั้น ทําใหอยูในเงื้อมมือของตนเสียแลว แตยังไมอาจ
ที่จะทําพวกขาพระองคทั้ง ๕ คนนี้ไดเทานั้น ถาพระองคไมทรงเชื่อถอยคํา
ของพวกขาพระองคไซร ในเวลาทีโ่ พธิปริพาชกนั้นมาในที่นี้ พระองคพึง
ทอดพระเนตรดูบริษัทเถิด. พระราชาทรงรับวา ดีละ ดังนี้แลว ประทับยืน
อยูที่สีหบัญชรทอดพระเนตรดูปริพาชกนั้นกําลังเดินมา ทรงเห็นบริวาร เพราะ
คาที่พระองคไมรูเทาทัน จึงทรงเจาใจพวกมนุษยที่มาฟองคดีความวา เปน
บริวารของพระมหาสัตวนั้น ทรงเชือ่ แลว ตรัสสั่งใหพวกอํามาตยนั้นเขามาเฝา
แลว ตรัสถามวา พวกเราจะทําอยางไรกัน ? พวกอํามาตยเหลานั้น กราบทูล
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วา ขอเดชะ ขอพระองคจงมีรับสั่งใหจับปริพาชกนั้นเถิด พระเจาขา. พระราชา
ตรัสวา เมื่อเรายังมองไมเห็นความผิดอันยิ่งใหญ จักสั่งใหจับเขาไดอยางไร.
พวกอํามาตยกราบทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระองคจงมีรับสั่งใหลดการอุปฏฐาก
ที่เคยทําตามปกติแกปริพาชกนั้นลงเสียบาง ปริพาชกเปนบัณฑิต พอเห็นการ
บํารุงนั้นคอย ๆ ลดลง คงจักไมยอมบอกใคร ๆ แลวแอบหนีไปเอง.
พระราชาตรัสวา ดีละ แลวตรัสสั่งใหลดการบํารุงพระมหาสัตวนั้นลง
โดยลําดับ. ในวันแรก เจาหนาที่จัด ใหพระมหาสัตวนั้นนั่งบนบัลลังกเปลาเปน
ลําดับแรก. ทานพอเห็นบัลลังกเปลาก็รูวา พระราชาเสื่อมศรัทธาเราเสียแลว
ครั้นกลับไปยังอุทยานแลว แมเปนผูมีความตองการจะหลีกไปเสีย ในวันนัน้
ทีเดียว แตก็ (หักใจ) ไมหลีกไปดวยคิดวา เราจักรูใหถองแทเสียกอนแลว
จึงจักหลีกไป. ครั้น ในวันรุงขึ้น เมื่อพระมหาสัตวนั้นนั่งบนบัลลังกเปลา
เจาหนาที่ไดถือเอาภัตตาหารธรรมดาและสิ่งอื่นมาแลว ไดถวายภัตตาหารที่
คลุกปนกัน . ในวันที่ ๓ เจาหนาที่ไมยอมใหเขาไปสูหองใหญ ใหพักอยูตรง
เชิงบันไดเทานั้นแลว ไดถวายภัตตาหารที่คลุกปนกัน. พระมหาสัตวนั้น ถือ
เอาภัตตาหารนั้นไปยังอุทยานแลว ไดกระทําภัตกิจ. ในวันที่ ๔ เจาหนาที่
ใหยืนอยูที่ปราสาทชั้นลางแลว ไดถวายภัตที่หุงดวยปลายขาว. พระมหาสัตว
นั้นรับภัตแมนั้น กลับไปยังอุทยาน ไดกระทําภัตกิจแลว. พระราชาตรัส
ถามพวกอํามาตยวา มหาโพธิปริพาชก แมเมื่อสักการะเสื่อมสิ้นลงแลว
ก็ยังไมยอมหลีกไป พวกเราจะทําอยางไรกันดี. พวกอํามาตยกราบทูลแนะ
อุบายวา ขาแตสมมุติเทพ เธอประพฤติเพื่อตองการภัตก็หามิได แตเธอ
ประพฤติเพื่อตองการเศวตฉัตร หากเธอประพฤติเพื่อตองการภัตจริง เธอ
ก็พึงหนีไปเสียแตในวันแรกนั่นแล. พระราชาตรัสถามวา บัดนี้ เราจะทํา
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อยางไรกันดี ? พวกอํามาตยกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา พรุงนี้
ขอพระองคจะตรัสสั่งใหฆาเขาเสียเถิด. ทาวเธอรับวา ดีละ แลวทรงมอบดาบ
ไวในมือของอํามาตยทั้ง ๕ คนเหลานั้น แลวตรัสสั่งวา พรุงนี้ พวกทานจง
มายืนซุมอยูที่ระหวางประตู พอปริพาชกนั้นเดินเขามา จงฟนศีรษะแลวชวย
กันสับใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย อยาใหใครรูเรื่องอะไรแลว เอาไปทิ้งไวในหลุม
คูถ อาบน้ําแลวพึงกลับมาเสีย. อํามาตยเหลานั้นรับวาดีละ แลวจึงนัดหมาย
กันและกันวา วันพรุงนี้ พวกเราจึงจักทําการอยางนั้น แลวตางก็พากันไปสู
ที่อยูของตน. เวลาเย็น แมพระราชาทรงเสวยโภชนะเสร็จแลว ทรงบรรทม
เหนือที่บรรทมอันประกอบดวยสิริ ไดทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระมหาสัตว. ในขณะนั้นนั่นเอง ความเศราโศกไดบังเกิดขึ้นแลวแกพระองค.
พระเสโทหลั่งไหลออกจากพระสรีระ พระองคไมไดรับความเบิกบานสําราญ
พระหทัย ทรงกระสับกระสายไปมาบนพระที่บรรทม. ลําดับนัน้ พระอัครมเหสี
ของพระองค บรรทมอยูใกล ๆ. ทาวเธอไมยอมทําแมเพียงการเจรจาปราศรัย
กับพระนางเลย. ลําดับนั้น พระนางจึงทูลถามทาวเธอวา ขาแตพระมหาราช
เพคะ ทําไมหนอ พระองคจึงไมทรงทําแมเหตุเพียงการสนทนาปราศรัย หรือวา
หมอมฉันมีความผิดอะไร ? พระราชาตรัสวา ดูกอนเทวี เธอไมมีความผิด
อะไรดอก แตทราบขาววา โพธิปริพาชกกลายเปนศัตรูตอพวกเราไป ดังนั้น
เราจึงสั่งใหอํามาตย ๕ คน จัดการเพื่อฆาเธอในวันพรุงนี้ อํามาตยเหลานั้น
จักฆาเธอฟนใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยแลวทิ้งในหลุมคูถ ก็โพธิปริพาชกนั้น ได
แสดงธรรมเปนอันมากแกพวกเราตลอดเวลา ๑๒ ป แมโทษสักนิดของเธอ
เราก็ไมเคยเห็นประจักษ เปนแตเพียงไดรับคําบอกเลาจากคนอื่น เราก็สั่งให
ฆาเธอเสียแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงเศราโศก.
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ลําดับนั้น พระนางจึงปลอบพระทัยพระราชาวา ขาแตสมมุติเทพ
หากวาโพธิปริพาชกนั้นกลายเปนศัตรูจริง เมื่อพระองครับสั่งใหฆาเธอเสีย
ทําไม พระองคจึงทรงเศราโศกเลา ขึ้นชื่อวา ศัตรูถึงจะเปนลูกก็ตองฆา เพื่อ
ความสวัสดิภาพแกตน พระองคอยาไดเศราโศกไปเลย. เพราะถอยคําของ
พระนาง ทาวเธอจึงไดรับความเบาพระทัย บรรทมหลับไป. ในขณะนั้น สุนัข
ตัวสีเหลืองชื่อวา โกไลยกะ ไดพึงถอยคํานั้น แลว จึงคิดวา พรุงนี้เราควร
จะชวยชีวิตโพธิปริพาชกนั้น ดวยกําลังของตน ดังนี้ พอถึงวันรุงขึ้น จึงลง
จากปราสาทแตเชาตรูแลว มายังพระทวารใหญ นอนเอาหัวพาดบนธรณีประตู
คอยมองดูหนทางที่พระมหาสัตวจะเดินผานมา. ฝายพวกอํามาตยเหลานั้นแล
ทุกคนตางถือดาบเดินมายืนแอบอยูตรงที่ซอกประตูแตเชาตรู. แมพระโพธิสัตว
กะวาไดเวลาแลว จึงออกจากอุทยานมายังประตูวัง.
ลําดับนั้น สุนัขโกไลยกะพอเห็นพระโพธิสัตวนั้นแลว จึงอาปาก
แยกเขี้ยวทั้งสี่ รองขึ้นดวยเสียงดังวา ขาแตทานผูเจริญ ทานไมไดภิกษาที่
อื่นในพื้นชมพูทวีปแลวหรือ พระเจาแผนดินของพวกเรา ทรงใหอํามาตย
๕ คน ทุกคนมีดาบอยูในมือ ซุมตรงซอกประตู เพื่อตองการจะฆา
ทานเสีย ทานอยามารับเอาความตายไวที่หนาผากเลย จงรีบกลับไปเสีย
โดยเร็วเถิด. พระมหาสัตว รูเนื้อความนั้นได เพราะคนเปนผูรูสําเนียง
เสียงรองของสัตวทุกชนิด จึงกลับจากที่ตรงนั้น ไปยังอุทยานถือเอาบริกขาร เพื่อเตรียมตัวจะหลีกไปเสีย. ฝายพระราชา ประทับยืนอยูที่
สีหบัญชร ทอดพระเนตรดูพระมหาสัตวทั้งเวลามาและเวลากลับไป จึงทรง
พระดําริวา ถาโพธิปริพาชกนี้ พึงเปนศัตรูตอเราไซร เมื่อกลับไปยังสวน
ก็จักใหประชุมหมูพลตระเตรียมการงาน หากไมเปนเชนนั้น ก็คงจักเก็บเอา
บริกขารของตนแลวเตรียมตัวจะเดินทางไป ขั้นแรก เราจักรูก ิริยาของโพธิปริพาชกนั้น ดังนี้ จึงเสด็จไปสูอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นพระมหาสัตวเดิน
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ออกจากบรรณศาลา ถึงทายที่จงกรมดวยคิดวา เราจักถือเอาบริกขารของตน
แลว จักไป จึงนมัสการ ประทับยืน ณ ที่ควรขางหนึ่ง ตรัสคาถาวา
ขาแตทานพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึง
รีบรอนถือเอาไมเทา หนังเสือ รม รองเทา ไมขอ
บาตรและผาพาด ทานปรารถนาจะไปยังทิศไหนหนอ.
ความแหงบาทคาถานั้นวา พระราชาตรัสถามวา ทานผูเจริญ แตกอน
ทานมาสูวังของเรา มิไดถือไมเทาเปนตนมาเลย แตในวันนี้ เพราะเหตุไร
ทานจึงไดรีบดวนถือเอาเครื่องบริกขารเหลานี้แมทั้งหมด คือ ไมเทา หนังเสือ
รม รองเทา หมอดิน ยาม ขอสําหรับสอยผลไม บาตรดินและผาพาดมาดวยเลา
ทานปรารถนาทิศไหนหนอ คือ ทานปรารถนาจะไปในที่ไหน.
พระมหาสัตว ไดฟงคํานั้นแลว ก็เขาใจวา พระราชาองคนี้ ยังไม
รูสึกถึงกรรมที่ตนเองไดทําไว จึงคิดวา เราจักใหทาวเธอรับรู จึงไดกลาว
คาถา ๒ คาถาวา
ตลอดเวลา ๑๒ ป ที่อาตมภาพอยูในสํานักของ
มหาบพิตรนี้ อาตมภาพไมเคยรูจักเสียงที่สุนัขสีเหลือง
มันคําราม ดวยหูเลย สุนัขมันแยกเขี้ยวขาวเหาอยู
คลายกับวาไมเคยรูจักกัน เพราะมันไดยินถอยคําของ
มหาบพิตรกับพระชายาผูสิ้นศรัทธา จึงกลาวกะอาตมภาพอยางนี้.
ความแหงบาทคาถานั้นวา พระมหาสัตวกลาววา บรรดาบทเหลานั้น
บทวา อภิกชุ ฺชิต ความวา เราไมเคยไดยินเสียงที่สุนัขของพระองคนี้รอง
ดวยเสียงอันดังอยางนี้เลย. บทวา ทตฺโตว แปลวา คลายไมเคยรูจักกัน.
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บทวา สภริยสฺส ความวา เพราะมันไดยินถอยคําของมหาบพิตรกับพระชายา
ตรัสบังคับใหอํามาตย ๕ คน เตรียมการเพื่อฆาอาตมภาพ จึงสงเสียงเหาอยาง
เอ็ดอึง คลายกับวาไมเคยรูจักกันวา ทานไมไดภิกษาในที่อื่นหรือ พระราชา
ตรัสสั่งใหอํามาตยฆาทาน ทานอยามาในที่นี้เลย. บทวา วีตสทฺธสฺส ม ปติ
ความวา สุนัขนั้น ไดฟงถอยคําของมหาบพิตร ผูหมดศรัทธาในระหวางตัวเรา
จึงกลาวอยางนี้.
ในลําดับนั้น พระราชาทรงยอมพระองครับผิด เมื่อจะทรงใหพระมหาสัตวนั้นยกโทษ จึงตรัสคาถาที่ ๔ วา
ขาแตทานพราหมณ โทษที่ขาพเจาทําแลวนั้น
จริงตามที่ทานกลาว ขาพเจานี้ ยอมเลื่อมใสยิ่งนัก
ขอทานจงอยูเถิด อยาเพิงไปเสียเลย ทานพราหมณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิยฺโย ความวา ขาพเจาไดสั่งบังคับไว
อยางนี้เปนความจริง นี้เปนความผิดของขาพเจา ก็ขาพเจานี้ เลื่อมใสทาน
เปนอยางยิ่งในบัดนี้ ขอทานจงอยูในที่นี้เหมือนเดิมเถิด อยาไปในที่อื่นเลย
นะพราหมณ.
พระมหาสัตว ไดฟงคํานั้นแลว จึงทูลวา ขอถวายพระพร ธรรมดาวา
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมอยูรวมกับขาศึกผูทําการงานโดยไมพิจารณาใหรอบคอบ
เชนอยางพระองค ดังนี้ เมื่อจะประกาศอนาจารแดพระราชานั้น จึงกลาวเปน
คาถาวา
เมื่อกอนขาวสุกขาวลวนภายหลังก็มสี ิ่งอื่นเจือปน
บัดนีแ้ ดงแลว เวลานี้เปนเวลาสมควรที่อาตมภาพจะ
หลีกไป อนึ่ง เมื่อกอนอาสนะมีในภายใน ตอมามีใน
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ทามกลาง ตอมามีขางนอก ตอมาก็จะถูกขับไลออกจาก
พระราชนิเวศน อาตมภาพของดเสียเองละ บุคคล
ไมควรคบหาคนที่ปราศจากศรัทธา เหมือนบอที่ไมมี
นํา ฉะนั้น ถาแมบุคคลจะพึงขุดบอน้ํานั้น บอนั้นก็
จะมีน้ําที่มีกลิ่นโคลนตม บุคคลควรคบคนที่เลื่อมใส
เทานั้น ควรเวนคนที่ไมเลื่อมใส ควรเขาไปนั่งใกล
คนที่เลื่อมใส เหมือนคนผูตองการน้ํา เขาไปหาหวงน้ํา
ฉะนัน้ ควรคบคนผูคบดวย ไมควรคบคนผูไมคบดวย
ผูใดไมคบคนผูคบดวย ผูนั้นชือ่ วามีธรรมของอสัตบุรษุ ผูใดไมคบคนผูคบดวย ไมซองเสพคนผูซองเสพ
ดวย ผูนั้นแลเปนมนุษยชั่วชาที่สุด เหมือนเนื้ออาศัย
กิ่งไม (ลิง) ฉะนั้น มิตรทั้งหลายยอมแหนงหนายกัน
ดวยเหตุ ๓ ประการนี้ คือ ดวยการคลุกคลีกันเกินไป
ดวยการไมไปมาหากัน ดวยการขอในเวลาไมสมควร
๑ เพราะฉะนั้น บุคคลจึงไมควรไปมาหากันใหพร่ําเพรื่อนัก ไมควรเหินหางไปใหเนิ่นนาน และควรขอ
สิ่งที่ควรขอตามเหตุกาลที่สมควร ดวยอาการอยางนี้
มิตรทั้งหลาย จึงจะไมแหนงหนายกัน คนที่รักกัน
ยอมไมเปนที่รักกันได เพราะการอยูรวมกันนานเกินควร อาตมภาพนี้ไดเปนที่รักของมหาบพิตรมาแตกอน
เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงขอลาไปกอนละ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพเสโต ความวา ขอถวายพระพร
เฉพาะในวันกอน ๆ ขาวสุกของอาตมภาพในนิเวศนของพระองคมีสีขาวลวน
พระองคเสวยขาวสุกชนิดใด ก็พระราชทานขาวสุกชนิดนั้น (แกอาตมภาพ).
บทวา ตโต ความวา ภายหลังจากนั้น คือ แมในกาลที่พระองคทรงหนาย
แหนงในอาตมภาพ เพราะทรงเชื่อถอยคําของคนที่ยุยง ขาวสุกจึงมีสิ่งอื่นคลุก
ระคนปนอยูดวย. บทวา อิทานิ คือ บัดนี้ ขาวสุกเกิดกลายเปนสีแดงลวน.
บทวา กาโล ไดแก คราวนี้เปนเวลาที่อาตมภาพจะตองไปจากสํานักของ
พระองคผูโงเขลา. บทวา อพฺภนฺตร ความวา ในครั้งแรก อาสนะของ
อาตมภาพมีอยูในภายใน คือ พวกเจาหนาที่นิมนตใหอาตมภาพนั่งบนพระราช
บัลลังก ทีม่ ีพื้นใหญอันประดับแลว มีเศวตฉัตรอันยกขึ้นแลว. บทวา มชฺเฌ
คือ ที่เชิงบันได. บทวา ปุรา นิทฺธมนา โหติ ความวา จับคอเสือกไส
ออกไป. บทวา อนุขเน ความวา ถาบุรุษไปถึงหนองที่ไมมีน้ํา เมื่อไม
เห็นน้ํา จึงคุยเปอกตมขุดขึ้น แมจะทําถึงขนาดนั้น หนองนั้น ก็คงยังมีแต
กลิ่นตมของน้ํา ดื่มกินไมได เพราะไมเปนที่ชอบใจ ฉันใด แมปจจัยที่บุคคล
เขาไปหาผูปราศจากศรัทธาแลวไดมา จึงเปนของนอยและเศราหมอง ไมเปน
ที่นาชอบใจ ไมสมควรที่จะบริโภค. บทวา ปสนฺน คือ มีศรัทธาตั้งมั่นแลว.
บทวา. รหท คือ หวงน้ําใหญที่ลึก. บทวา ภชนฺต ความวา บุคคลควร
คบผูที่คบตนเทานั้น. บทวา อภชนฺต คือ ผูเปนขาศึก. บทวา น ภชฺชเย
แปลวา ไมพึงคบหา. บทวา น ภชฺชติ ความวา บุรุษใดไมคบหาบุคคล
ผูคบตนซึ่งมีจิตคิดหวังประโยชน บุรษุ นั้น ชื่อวามีธรรมของอสัตบุรุษ. บทวา
มนุสฺสปาปฏโ ไดแก มนุษยลามก มนุษยขี้ทูด คือ มนุษยชั้นต่ํา.
บทวา สาขสฺสิโต คือ ลิง. บทวา อจฺจาภิกฺขณสสคฺคา คือ ดวยความ
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คลุกคลีกันมากเกินไป. บทวา อกาเล ความวา มิตรทั้งหลาย ชื่อวายอม
หนายแหนงกัน ดวยการขอของรักของคนอื่น ในกาลที่ยังไมถึงเวลาอันสมควร
เพราะการอยูรวมกันนานเกินไป ถึงพระองคก็ยังหมดความเมตตาในอาตมภาพ.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะมิตรทั้งหลาย ยอมแตกแยกกันดวยการคลุกคลี
กันเกินไป และดวยการเหินหางกัน ไป. คําวา จิราจร ความวา ไมปลอย
เวลาใหลวงเลยไปเสียจนนานแลว จึงไปหากัน. บทวา ยาจ ความวา ไมควรขอ
สิ่งที่สมควรขอ ในเวลาอันไมสมควร. บทวา น ชีรเร ความวา มิตรทั้งหลาย
ยอมไมแตกแยกกัน ดวยอาการอยางนี้. บทวา ปุรา เต โหม ความวา
ตลอดเวลาที่เรามาแลว ยังไมเปนที่รักของทาน เราก็จะขอไปอยางนี้.
พระราชา ตรัสวา
ถาพระคุณเจาไดรับทราบอัญชลี ของสัตวผูเปน
บริวารมานวอนอยูอยางนี้ ไมกระทําตามคําขอรอง
ของขาพเจา ขาพเจาวิงวอนพระคุณเจาถึงเพียงนี้ ขอ
พระคุณเจา โปรดกลับมาเยี่ยมอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาวพุาชฺฌสิ ความวา ขาแตทานผูเจริญ
ถาทานไมยอมรับรู คือ ไมยอมรับอัญชลีที่ขาพเจาวิงวอนกระทําอยูแลวอยางนี้.
บทวา ปริยาย ความวา พระราชา ตรัสวิงวอนวา ขอทานพึงหาโอกาสวาง
สักครั้งหนึ่ง เพื่อมาเยี่ยมในที่นี้อีก.
พระโพธิสัตว ทูลวา
ดูกอนมหาบพิตรผูผดุงรัฐ ถาเมื่อเราทั้งหลายอยู
อยางนี้ อันตรายจักไมมี แมไฉนเราทั้งหลาย พึงเห็น
การลวงไปแหงวันและคืนของมหาบพิตร และของ
อาตมภาพ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวฺเจ โน ความวา พระโพธิสัตว
แสดงวา ดูกอนมหาบพิตร ถาวาอันตรายจักไมมีแกเราทั้งสองผูแยกกันอยู
อยางนี้ ชีวติ ของพระองคหรือของอาตมภาพก็จักยืนยาว. บทวา ปสฺเสม
ความวา พวกเราพึงเห็นโดยแท.
พระมหาสัตว พอกลาวอยางนี้เสร็จแลว แสดงธรรมแกพระราชาแลว
จึงทูลวา ดูกอนมหาบพิตร ขอพระองคจงอยาทรงประมาทเลย ดังนี้แลว
ออกจากอุทยานเที่ยวภิกขาจารไปในสถานที่อันมีสวนเสมอกันแหงหนึ่ง ออกจาก
เมืองพาราณสีแลว ถึงหิมวันตประเทศโดยลําดับ พักอยูสิ้นกาลเล็กนอยแลว
กลับมาอยูในปาอาศัยบานปจจันตคามแหงหนึ่ง. นับแตเวลาที่พระมหาสัตวนั้น
ไปแลว พวกอํามาตยเหลานั้น ก็ไดพากันนั่ง ณ ที่โรงวินิจฉัยอีก กระทําการ
เบียดเบียน พากันคิดวา ถามหาโพธิปริพาชกจักกลับมาอีก ชีวิตของพวกเรา
คงไมมีแน พวกเราควรทําเหตุที่จะใหปริพาชกนั้นไมกลับมาอีกอยางไรดีหนอ.
ลําดับนั้น พวกเขาจึงปรึกษากันวา ธรรมดาสัตวทั้งหลายเหลานี้ ยอมไม
สามารถจะละถิ่นฐานที่ตนติดอยูได ถิ่นฐานที่มหาโพธิปริพาชกนั้น คิดอยูใน
ที่นี้คืออะไรหนอ. ตอจากนั้น พวกอํามาตยก็ทราบไดวา คงเปนพระอัครมเหสีของพระราชาเปนแน จึงปรึกษากันวา ขอที่มหาโพธิปริพาชกนั้น พึงมา
เพราะอาศัยพระอัครมเหสี นี้เปนฐานะที่จะมีได พวกเราจักรีบฆาพระอัครมเหสี
นั้นเสียโดยเร็ว. พวกอํามาตยเหลานั้น จึงพากันกราบทูลเนื้อความนี้แดพระราชาวา หลายวันมานี้ พวกขาพระองคไดยินเรื่องเรื่องหนึ่ง. พระราชาตรัส
ถามวา เรื่องอะไรกัน ? พวกอํามาตย กราบทูลเท็จวา เลาลือกันวา มหาโพธิปริพาชกและพระราชเทวี สงขาวสาสนโตตอบกันไปมาเสมอ. พระราชา
ตรัสถามวา ขาวสาสนนั้นสั่งใหทําอะไร ? พวกอํามาตย กราบทูลวา ทราบวา
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มหาโพธิปริพาชกนั้น สงขาวสาสนมาถึงพระราชเทวีวา เธออาจที่จะปลง
พระชนมพระราชาใหตายดวยกําลังของตนแลวยกเศวตฉัตรใใหแกเราไดหรือไม
สวนพระเทวีนั้นเลา ก็สงขาวสาสนตอบไปถึงมหาโพธิปริพาชกนั้นวา การปลง
พระชนมพระราชาเปนภาระของฉัน ขอใหมหาโพธิปริพาชกรีบมาเร็วเถิด.
เมื่อพวกอํามาตยเหลานั้น กราบทูลอยูบอย ๆ พระราชา ก็ทรงเชื่อ จึงตรัสสั่ง
ถามวา บัดนี้ พวกเราจะพึงทําอยางไรกันดี พวกอํามาตยจึงกราบทูลวาควร
ตรัสสั่งใหปลงพระชนมพระเทวีเสียดังนี้ ไมทันไดทรงใครครวญ ตรัสสั่งเวน
วา ถาอยางนั้น พวกทานจงฆาเธอเสีย แลวสับใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย โยน
มันลงไปในหลุมคูถ. พวกอํามาตยเหลานั้น ทําการตามรับสั่งแลว. ความที่
พระราชเทวีถูกปลงพระชนม ไดปรากฏเลื่องลือไปในพระนครทั้งสิ้น.
ครั้งนั้น พระราชโอรส ๔ พระองคของพระราชเทวีนั้น ทรงทราบวา
พระบิดา มีรบั สั่งใหปลงพระชนมพระมารดาของพวกเราผูหาความผิดมิไดเสีย
ดังนี้ จึงไดเปนศัตรูตอพระราชา. พระราชาไดเปนผูประสบภัยอยางใหญหลวง.
พระมหาสัตว ไดทราบเรื่องราวนั้น โดยเลากัน เปนทอด ๆ มา จึงดําริวา
เวนจากเราเสียแลว คนอื่นชื่อวาสามารถที่จะใหพระกุมารเหลานั้นยินยอมให
พระบิดาทรงอดโทษให ไมมีเลย เราจักชวยชีวิตพระราชา และจักเปลื้อง
พระกุมารใหพนจากบาป. ในวันรุงขึน้ ทานจึงเขาไปยังปจจันตคาม ฉันเนื้อ
วานรที่พวกมนุษยนํามาถวายแลว ขอหนังวานรนั้น นําเอามาตากแหงไวที่
อาศรม ทําจนหมดกลิ่นแลว ใชนุงบาง หมบาง พาดบาบาง. ถามวา
การที่พระมหาสัตวทําดังนั้น เพราะเหตุไร ? ตอบวา การที่ทําดังนั้น ก็เพราะ
เพื่อประสงคจะตอบผูคนวา วานรตัวนี้ มีอุปการะมากแกเรา. พระมหาสัตว
ถือเอาหนังวานรนั้น ไปยังเมืองพาราณสีโดยลําดับ แลวเขาไปหาพระกุมาร
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ทั้งหลาย ทูลตักเตือนวา ขึ้นชื่อวา กรรมคือการฆาพระบิดา เปนกรรมที่
รายแรงทารุณ พวกทานไมสมควรกระทํากรรมนั้นเลย ธรรมดาวาสัตวที่จะ
ไมแกไมตายเปนไมมี เรามาแลว (ในที่นี้) ก็ดวยความหวังวา จักไกลเกลี่ย
ใหพวกทานมีความสามัคคีกันและกันไว พอเราสงขาวสาสนไป พวกทานพึง
พากันมา พอสอนพระกุมารเสร็จแลว จึงเขาไปสูพระราชอุทยาน ภายใน
พระนคร ลาดหนังวานรลงแลว นั่งบนแผนหิน. ในขณะนั้น คนเฝาสวน
พอเห็นทานก็รีบไปกราบทูลแดพระราชา. พระราชา ทรงสดับขาวนั้นแลว
ก็ทรงบังเกิดความโสมนัส จึงพาอํามาตยทั้ง ๕ คนนั้นไปในที่นั้น ทรงนมัสการ
พระมหาสัตวแลวประทับนั่ง ปรารภจะทําปฏิสันถาร. สวนพระมหาสัตว มิได
รื่นเริงกับพระราชานั้น ลูบคลําหนังวานรเฉยเสีย. ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัส
กะพระมหาสัตวนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานไมยอมพูดจากับขาพเจา มัว
ลูบคลําหนังวานรอยูได หนังวานรของทานมีอุปการะมากกวาขาพเจาหรือ.
พระมหาสัตว ทูลวา เปนเชนนั้น มหาบพิตร วานรนี้มีอุปการะมากแกเรา
เรานั่งบนหลังของมันเที่ยวไป วานรนี้นําหมอน้ํามาใหแกเรา กวาดที่อยูใหเรา
ไดทําอภิสมาจาริกวัตรปฏิบัติแกเรา แตเรากลับกินเนื้อของมันเสียแลว เอา
หนังตากใหแหงไวปูนั่งบาง ปูนอนบาง เพราะวาตนมีใจทุรพล วานรนี้มี
อุปการะมากแกเราอยางนี้. พระมหาสัตว ยกหนังวานรและวานรขึ้นกลาวเปน
โวหาร เพื่อตองการจะทําลายวาทะของอํามาตยเหลานั้น อาศัยปริยายนั้น ๆ
จึงกลาวถอยคํานี้ ดวยประการฉะนี้. จริงอยู พระมหาสัตวนั้นกลาววา เรา
นั่งบนหลังมันเที่ยวไป เพราะทานเคยนุงหมหนังของมัน . ทานกลาววา มันนํา
หมอน้ํามาให เพราะทานเอาหนังของมันพาดบนบาแลวแบกหมอน้ํามา. ทาน
กลาววา มันกวาดที่อยูให เพราะทานเคยเอาหนังนั้นปดพื้น. ทานกลาววา
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มันทําวัตรปฏิบัติแกเรา เพราะหลังถูกหนังนั้นในเวลานอน และถูกเทาในเวลา
เหยียบ. ทานกลาววา แตเรากลับกินเนื้อของมันเสีย เพราะตนมีใจทุรพล
เพราะทานไดเนื้อของมันมาแลวบริโภคในเวลาหิว.
พวกอํามาตยเหลานั้น ไดฟง คํานั้นแลว มีความสําคัญวาทานกระทํา
ปาณาติบาตแลว จึงพากันปรบมือทําการหัวเราะเยาะวา ดูกอ นทานผูเจริญ
พวกทานจงดูกรรมของบรรพชิตเถิด ไดยินแลวใชไหมวา บรรพชิตนี้ ฆาลิง
กินแลว ยังถือเอาหนังเที่ยวไป (อีก). พระมหาสัตว เห็นพวกอํามาตยเหลานั้น
กระทําการเชนนั้น จึงคิดวา พวกอํามาตยเหลานั้นยังไมรูวา เราเอาหนังวานรมา
เพื่อตองการจะทําลายวาทะของตน เราจักใหพวกเขารูเสียบาง ขั้นแรกจึงเรียก
อํามาตยอเหตุกวาทีมาแลว ถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทานหัวเราะเยาะเรา
เพราะเหตุไร. เขาตอบวา เพราะทานการทํากรรมคือการประทุษรายตอมิตร
และยังกระทําปาณาติบาตดวย.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวคิดวา บุคคลใดเชื่อถืออํามาตยเหลานั้น
ดวยคติและดวยทิฏฐิแลวทําตามอยางนั้น จะมีอะไรที่จะพึงกลาววา บุคคลนั้น
การทําความชั่ว ดังนี้ เมื่อจะทําลายวาทะของอเหตุกวาทีของอํามาตยนั้น จึง
กลาวเปนคาถาวา
ถาถอยคําของทานเปนไปตามคติที่ดี และตาม
สภาพ สัตวกระทํากรรม ทีไ่ มควรทําบาง ที่ควรทําบาง
เพราะความไมไดใครในกรรมที่สัตวกระทํา สัตวอะไร
ในโลกนี้ จะเปอนดวยบาปเลา ถาเนื้อความแหงภาษิต
ของทานนั้นเปนอรรถเปนธรรม และเปนถอยคํางาม
ไมชั่วชา ถาถอยคําของทานเปนความจริง ลิงก็เปน
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อันเราฆาดีแลว ถาทานรูความผิดแหงวาทะของตน
ก็จะไมพึงติเตียนเราเลย เพราะวาวาทะของทานเปน
เชนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทีรณา แปลวา ถอยคํา. บทวา
สงฺคตฺยา ไดแก ทางไปที่ดี คือดวยการเขาถึงอภิชาตินั้น ๆ ในบรรดาอภิชาติ
ทั้ง ๖ อยาง. บทวา ภาวายมนุวตฺตติ ความวา ยอมเปนไปตามภาวะ
เปนสัมปทานะ ใชในอรรถแหงกรณะ. บทวา อกามา คือ ไมมีความปรารถนา
ไมมีความอยากได. บทวา อกรณีย วา ไดแก ความชั่วเปนสิ่งที่ไมควรทํา.
บทวา กรณีย วา ไดแก กุศลเปนสิ่งที่ควรทํา. บทวา กุพฺพติ แปลวา
ยอมกระทํา. คําวา กฺวิธ ตัดบทเปน โก อิธ แปลวา ใครในโลกนี.้
มีคําที่ทานกลาวอธิบายไววา ทานเปนอเหตุวาที เปนผูมีความเห็นเปนตนวา
ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย ดังนี้ จึงกลาววา
โลกนี้ ยอมเปลี่ยนไป คือ ยอมแปรไปตามคติที่ดี และตามสภาพ เสวยสุข
และทุกขในที่นั้น ๆ และสัตวผูไมมีความใคร ยอมทําบาปบาง บุญบาง ดวยวา
คําของทานนี้ ถาเปนเชนนั้น เมื่อบาปที่สัตวทําดวยไมมีความใคร (ในบาป)
มีอยู หากเปนไปอยูตามธรรมดาของตน สัตวอะไร ในโลกนี้ ยอมเปอน
ดวยบาป. ก็ถาสัตว ยอมเปอนดวยบาปที่ตนมิไดกระทําแลว ใคร ๆ ไมพึง
เปอนดวยบาปไมมีเลย. บทวา โส เจ อธิบายวา เนื้อความแหงภาษิต
ของทาน คือวาทะที่วาไมมีเหตุนั้น ถาเปนเนื้อความที่มีประโยชน สองถึง
ประโยชน เปนธรรมเปนเนื้อความที่ดีไมชั่วชา ถาถอยคําของทานผูเจริญที่วา
สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมเศราหมองเอง ยอมเสวยสุขและทุกขเอง
นี้เปนความจริง วานรก็เปนอันเราฆาดีแลว โทษอะไรในขอนี้จะพึงมีแกเรา.
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บทวา วิชานิย ความวา ดูกอนสหาย ก็ถาทานพึงรูถึงความผิดแหงวาทะ
ของตนไซร ทานก็ไมพึงติเตียนเรา. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะวา
วาทะของทานผูเจริญเปนเชนนั้น เพราะฉะนั้น ทานพึงสรรเสริญเราวา ผูนี้
ทําคามวาทะของเรา แตเมื่อไมรูวาทะของตน ก็ยอมติเตียนเรา.
พระมหาสัตว ขมปราบอํามาตยนั้น ไดทําใหเปนคนหมดปฏิภาณ
ดวยประการฉะนี้. แมพระราชาพระองคนั้น ก็ทรงเกอเขินในทามกลางบริษัท
ประทับนั่งพระศอตกอยู. แมพระมหาสัตว พอทําลายวาทะแหงอเหตุวาทีอํามาตย
นั้นแลว จึงเรียกอิสรกรณวาทีอํามาตยมาแลว ซักถามวา ดูกอ นทานผูมีอายุ
ทานหัวเราะเยาะเรา เพราะเหตุไร ถาวาทานแสดงวาทะวา สิ่งทั้งปวง พระเปนเจาสรางใหโดยความเปนสาระ ดังนี้แลว จึงกลาวเปนคาถาวา
ถาวาพระเปนเจาสรางชีวิต สรางฤทธิ์ สรางความ
พินาศ สรางกรรมดี และกรรมชั่ว ใหแกชาวโลก
ทั้งหมดไซร บุรษุ ผูกระทําตามคําสั่งของพระเปนเจา
ยอมทําบาปได พระเปนเจายอมเปอนดวยบาปนั้นเอง
ถาเนื้อควานแหงภาษิต ของทานเปนอรรถเปนธรรม
และเปนถอยคํางาม ไมชั่วชา ถาถอยคําของทานเปน
ความจริง ลิงก็เปนอันเราฆาดีแลว ถาทานรูความผิด
แหงวาทะของตน ก็จะไมพึงติเตียนเราเลย เพราะวา
วาทะของทานเปนเชนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กปฺเปติ ชีวิต ความวา ถาวาพระพรหม
หรือพระเปนเจาองคอื่น จะจัดแจงตรวจตราชีวิตใหแกชาวโลกทั้งหมดอยางนี้วา
ทานจงเลี้ยงชีพดวยการไถนา ทานจงเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน.
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บทวา อิทฺธึ พฺยสนภาวฺจ อธิบายวา ถาพระเปนเจาสราง คือทําฤทธิ์
ตางประเภท มีความเปนใหญเปนตน สรางความพินาศ มีความพินาศแหง
หมูญาติเปนตน และสรางกรรมดีกรรมชั่วที่เหลือทั้งหมด. บทวา นิทฺเทสการี
ความวา ถาวาบุรุษคนใดคนหนึ่งที่เหลือ กระทําตามคําสั่ง คือ คําบังคับ
ของพระเปนเจานั้น เมื่อเปนเชนนั้น ใคร ๆ ก็ยอมทําบาปได พระเปนเจา
เทานั้น ยอมรับบาปนั้นเสียเอง เพราะพระเปนเจากระทําบาปนั้น . คําที่เหลือ
พึงทราบโดยนัยกอน. อนึ่ง พึงทราบขอความในที่ทั้งหมดเหมือนในที่นี้เถิด.
พระมหาสัตว ครั้นทําลายอิสรกรณวาทะ ไดดวยอิสรกรณะนั้น
นั่นแล ดุจบุคคลเอากิ่งมะมวงขวางผลมะมวงใหหลนลงมาจากตน ดวยประการ
ฉะนั้นแลว จึงเรียกหาใหปุพเพกตวาทีอํามาตยเขามาแลวกลาววา ดูกอนทาน
ผูมีอายุ ทานหัวเราะเยาะเรา เพราะเหตุไร ถาทานสําคัญวา ปุพเพกตวาทะ
เปนความจริง ดังนี้แลว จึงกลาวเปนคาถาวา
ถาสัตวยอมเขาถึงความสุขและความทุกข เพราะ
เหตุแหงกรรมที่กระทําไวแลวในปางกอน กรรมเกาที่
กระทําไวแลว เขายอมเปลื้องหนี้นั้นได ทางพนจาก
หนี้เกามีอยู ใครเลาในโลกนี้จะเปอนดวยบาป ถา
เนื้อความแหงภาษิตของทาน เปนอรรถเปนธรรม
และเปนถอยคํางาม ไมชั่วชา ถาถอยคําของทานเปน
ความจริง ลิงก็เปนอันเราฆาดีแลว ถาทานรูความผิด
แหงวาทะของตน ก็จะไดพึงติเตียนเราเลย เพราะวา
วาทะของทานเปนเชนนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพกตเหตุ ไดแก เพราะเหตุที่ได
กระทํากรรมไวในปางกอน คือ เพราะการกระทํากรรมที่ตนไดการทําไวแลว
ในภพกอนแนนอน. บทวา ตเมโส มฺุจเต อิณ ความวา ผูใดยอมถึง
ความทุกข โดยการถูกฆาและถูกจองจําเปนตน ถาผูนั้น ยอมเปลื้องหนี้ คือ
บาปเกาที่เขาไดทําไวแลวนั้นในบัดนี้ เมื่อเปนเชนนี้ แมเราก็มีทางพนจากหนี้
เกานั้น ใครเลา ในโลกนี้จะเปอนดวยบาป เปรียบเหมือนเราเปนลิง ถูกลิง
ตัวนั้นซึ่งเปนปริพาชกมากอนฆากินเสีย ปริพาชกนั้นกลับมาเปนลิงในอัตภาพ
นี้ ก็จักถูกเราผูกลับมาเปนปริพาชกฆากินเสียเหมือนกัน ฉะนั้น.
พระมหาสัตว ครัน้ ทําลายวาทะของปุพเพกตวาทีอํามาตย แมนั้น
ดวยประการฉะนี้แลว จึงเรียกอุจเฉทวาทีอํามาตยมาตรงหนาแลว กลาวขูวา
ดูกอนทานผูมีอายุ ทานกลาวคําเปนตนวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล ดังนี้
และยังสําคัญอยูวา สัตวทั้งหลาย ยอมขาดสูญในโลกนี้เทานั้น ขึ้นชือ่ วา
สัตวผูไปสูปรโลกไมมีเลย ทานหัวเราะเยาะเรา เพราะเหตุไร ดังนี้แลว จึง
กลาวเปนคาถาวา
รูปของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนอยูไดเพราะ
อาศัยธาตุ ๔ เทานั้น ก็รูปเกิดจากสิ่งใด ยอมเขาถึง
ในสิ่งนั้นอยางเดิม ชีพยอมเปนอยูในโลกนี้เทานั้น
ละไปแลว ยอมพินาศในโลกหนา โลกนี้ขาดสูญ เมื่อ
โลกขาดสูญอยูอยางนี้ ชนเหลาใด ทั้งที่เปนพาล ทั้งที่
เปนบัณฑิต ชนเหลานั้น ยอมขาดสูญทั้งหมด ใครเลา
ในโลกนี้จะเปอนดวยบาป ถาเนื้อความแหงภาษิต
ของทานเปนอรรถเปนธรรม และเปนถอยคํางาม ไม
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ชัว่ ชา ถาถอยคําของทานเปนความจริง ลิงก็เปนอัน
เราฆาดีแลว ถาทานระความผิดแหงวาทะของตน ก็จะ
ไมพึงติเตียนเราเลย เพราะวาวาทะของทานเปน
เชนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุนฺน ไดแก ภูตรูปทั้ง ๔ มีปฐวีธาตุ
เปนตน. บทวา รูป ไดแก รูปขันธ. บทวา ตตฺเถว ความวา รูปนั้น
ยอมเกิดขึ้นจากสิ่งใด แมในเวลาดับ ก็ยอมกลับไปเปนสิ่งนั้นอยางเดิมแล.
พระมหาสัตวทําความเห็นของอุจเฉทวาทีอํามาตยนั้น ใหตั้งขึ้นอยางนี้วา บุรุษ
ผูประกอบดวยมหาภูตทั้ง ๔ นี้ กระทํากาละลงในเวลาใด รางกายที่เปนสวนดิน
ก็กลับกลายเปนดินไป สวนที่เปนน้ําก็กลายเปนน้ําไป สวนที่เปนไฟก็กลาย
เปนไฟไป และรางกายที่เปนสวนลมก็กลับกลายเปนลมไป บุรุษทั้งหลายผูมี
เกาอี้ยาวเปนที่ ๕ ยอมถือเอาซากที่ตายแลวลวงอินทรียทั้งหลาย กลับกลาย
เปนอากาศหมด ตราบใดที่รองเทาในปาชาปรากฏอยู กระดุกนกพิราบมีอยู
ทานของชนเหลานั้นมีเถาเปนเครื่องบูชา อันพวกคนเซอะบัญญัติไว บุคคล
ที่กลาววาทะวา มี ชื่อวาเปนคนเปลาแลกลาวเท็จ จะเปนพาลหรือเปนบัณฑิต
ก็ตาม เมื่อกายแตกตายทําลายไป ก็ยอมขาดสูญ คือ พินาศ ไดแก ไมปรากฏ
ตราบนั้น. บทวา อิเธว ความวา. ชีพยอมเปนอยูในโลกนี้เทานั้น. บทวา
เปจฺจ เปจฺจ วินสฺสติ ความวา สัตวที่บังเกิดในปรโลก ก็มิไดกลับมา
ในโลกนี้อีกดวยอํานาจแหงคติ ยอมพินาศขาดสูญไปในโลกนั้นทีเดียว เมื่อ
โลกขาดสูญอยูอยางนี้ ใครเลาจะเปอนดวยบาปในโลกนี.้
พระมหาสัตว ครั้นทําลายวาทะแมแหงอุจเฉทวาทีอํามาตยนั้น ดวย
ประการฉะนี้แลว จึงเรียกขัตตวิชชวาทีอํามาตยเขามาแลว กลาววา ดูกอน
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ทานผูมีอายุ ทานเที่ยวยกลัทธินี้วา บุคคลควรฆาแมมารดาบิดาแลว ทํา
ประโยชนแกตน ดังนี้ ทานหัวเราะเยาะเรา เพราะเหตุไร ดังนี้แลว จึงกลาว
เปนคาถาวา
อาจารยทั้งหลายผูมีวาทะวา การฆามารดาบิดา
เปนกิจที่ควรทํา ไดกลาวไวแลวในโลก พวกคนพาล
สําคัญตนวาเปนบัณฑิต พึงฆามารดา บิดา พึงฆาพี่
ฆานอง ฆาบุตรและภรรยา ถาวาประโยชนเชนนั้น
พึงมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตฺตวิธา ไดแก ผูมีความรูวาการฆา
มารดาบิดาเปนสิ่งที่ควรทํา. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน. คําวา
ขตฺตวิชฺชา นี้ เปนชื่อของอาจารยผูมีความรูวา การฆามารดาบิดาเปนสิ่งที่
ควรทํา. บทวา พาลา ปณฺฑิตมานิโน ความวา ชนทั้งหลายที่เปนคนพาล
สําคัญอยูวา พวกเราเปนบัณฑิต จักประกาศวาตนเปนบัณฑิต เปนผูมีความ
สําคัญวาเปนบัณฑิต จึงกลาวอยางนี้. บทวา อตฺโถ เจ ความวา อาจารย
กลาววา ถาประโยชนสกั นิดหนึ่งมีรูปเห็นปานนั้น จะพึงมีแกตนไซร บุคคล
ไมพึงเวนอะไร ๆ ไวเลย พึงฆาเสียทั้งหมด ดังนี้ แมทานก็เปนคนใดคนหนึ่ง
ในบรรดาอาจารยผูมีวาทะเชนนั้น .
พระมหาสัตว แสดงลัทธิของขัตตวิชชวาทีอํามาตยนั้นอยางนี้แลว
เมื่อจะประกาศลัทธิของตน จึงกลาวเปนคาถาวา
บุคคลพึงนั่งหรือนอนที่รม ไมใด ไมควรหักกิ่งไม
นั้น เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวทราม ถา
เมื่อมีความตองการเกิดขึ้น ก็ควรถอนไปแมทั้งราก
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แมประโยชนที่จะมีตอเรามาก วานรเปนอันเราฆาดี
แลว ถาเนื้อความแหงภาษิตของทานเปนอรรถเปน
ธรรม และเปนถอยคํางาม ไมชวั่ ชา ถาถอยคําของทาน.
เปนความจริง วานรเปนอันเราฆาดีแลว ถาทานรู
ความผิดแหงวาทะของตน ก็จะไมพึงติเตียนเราเลย
เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนั้น.
ในคาถานั้น มีอธิบายวา ดูกอนขัตติวิชชวาทีอํามาตยผูเจริญ ก็อาจารย
ของพวกเราพรรณนาไวอยางนี้วา บุคคลไมควรหักกิ่งหรือใบของตนไมที่ตน
ไดอาศัยรมเงา. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะบุคคลผูประทุษราย
ตอมิตรเปนคนเลว แตทานกลาวอยางนี้วา ถาเมื่อมีความตองการเกิดขึ้น ก็
ใหถอนไปแมกระทั่งราก ก็เราไดมคี วามตองการเสบียง เพราะฉะนั้น ถึง
แมวาเราฆาวานรนี้แลว ประโยชนพึงมีแกเรามากจริงอยางนั้น วานรก็เปน
อันเราฆาแลวดวยดี.
พระมหาสัตวนั้น ไดทําลายวาทะของขัตตวิชชวาทีอํามาตย แมนั้น
อยางนี้แลว เมื่ออํามาตยทั้ง ๕ คนเหลานั้น หมดปฏิภาณนั่งนิ่งเฉยอยู จึง
เรียกพระราชามาแลว ทูลใหทราบวา ดูกอนมหาบพิตร พระองคยอมพาเอา
มหาโจรผูปลนแวนแควนทั้ง ๕ คนเหลานี้ ตามเสด็จไป นาอนาถใจจริง
พระองคเปนคนโงเขลา ดวยวา บุรุษพึงถึงความทุกขอยางใหญหลวง ทั้งใน
ภพนี้และภพหนา เพราะการคลุกคลีกบั พวกคนพาลเห็นปานนี้ ดังนี้แลว เมื่อ
จะแสดงธรรมแกพระราชา จึงกลาวเปนคาถาวา
บุรุษผูมีวาทะวาหาเหตุมิได ๑ ผูมีวาทะวา
พระเจาสรางโลก ๑ ผูมีวาทะวาสุขและทุกขเกิดเพราะ
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กรรมที่ทํามากอน ๑ ผูมีวาทะวาขาดสูญ ๑ คนที่มี
วาทะวาฆามารดาบิดาเปนกิจที่ควรทํา ๑ คนทั้ง ๕
คนนี้ เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความสําคัญ
วาตนเปนบัณฑิตในโลก คนเชนนั้นพึงกระทําบาป
เองก็ได พึงชักชวนผูอื่นใหกระทําก็ได ความคลุกคลี
อสัตบุรุษเปนความชั่วราย มีผลเผ็ดรอนเปนกําไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาทิโส ความวา ดูกอนมหาบพิตร
บุรุษผูเชนเดียวกันกับบุรษุ ผูมีทิฏฐิและคติทั้ง ๕ คนเหลานี้ พึงกระทําบาป
แมดวยตนเองก็ได พึงทําการชักชวนคนอื่น ที่เชือ่ ฟงถอยคําของเขาใหทําบาป
ก็ได. บทวา ทุกฺกโฏ ความวา ความคลุกคลีกับอสัตบุรุษทั้งหลายเห็นปานนี้
ยอมเปนความชั่วราย และมีความเดือดรอนเปนกําไร ทั้งในโลกนี้ ทั้งใน
โลกหนา. เพื่อจะประกาศเนื้อความนี้ใหแจมแจง พึงนําพระสูตรเปนตนวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่งยอมเกิดขึ้น ภัยเหลานั้น
ทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นจากคนพาล ดังนี้มาแสดง หรือพึงนําขอความ เรื่อง
โคธชาดก สัญชีวชาดก และอกิตติชาดกเปนตนมาแสดงก็ได.
บัดนี้ พระมหาสัตวเมื่อจะเพิ่มพูนพระธรรมเทศนาใหเจริญ ดวยมุง
แสดงถึงขออุปมา จึงกลาวเปนคาถาวา
ในปางกอน มีนกยางตัวหนึ่ง มีรูปรางคลายแกะ
พวกและไมรังเกียจ เขาไปยังฝูงแกะ ฆาแกะทั้งตัว
เมียตัวผู ครั้นฆาแลว ก็บนหนีไปดวยอาการอยางใด
สมณพราหมณบางพวก ก็มอี าการเหมือนอยางนั้น
กระทําการปดบังตัว เที่ยวหลอกลวงพวกมนุษย
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บางพวกประพฤติไมกินอาหาร บางพวกนอนบน
แผนดิน บางพวกทํากิริยาขัดถูธุลีในตัว บางพวกตั้ง
ความเพียรเดินกระโหยงเทา บางพวกงดการกินอาหาร
ชั่วคราว บางพวกไมดื่มน้ําเปนผูมีอาจาระอันเลวทราม
เที่ยวพูดอวดวา เปนพระอรหันต.
คนเหลานี้เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความ
สําคัญวา ตนเปนบัณฑิต คนเชนนั้นพึงกระทําบาป
เองก็ได พึงชักชวนผูอื่นใหกระทําบางก็ได ความ
คลุกคลีดวยอสัตบุรุษเปนความชั้วราย มีผลเผ็ดรอน
เปนกําไร.
พวกคนที่กลาววา ความเพียรไมมี และพวกที่
กลาวหาเหตุติเตียนการกระทําของผูอื่นบาง กลาว
สรรเสริญการกระทําของตนบาง และพูดเปลา ๆ บาง
คนเหลานี้เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความ
สําคัญตนวา เปนบัณฑิต คนเชนนั้นพึงกระทําบาป
เองก็ได พึงชักชวนใหผูอื่นกระทําบาปก็ได ความ
คลุกคลีดวยอสัตบุรุษเปนความชั่วราย มีผลเผ็ดรอน
เปนกําไร.
ถาความเพียรไมพึงมี กรรมดีกรรมชั่วไมมี
ไซร พระราชาก็จะไมทรงชุบเลี้ยงพวกชางไม แม
นายชาง ก็ไมพึงกระทํายนตทั้งหลายใหสําเร็จได แต
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เพราะความเพียรมีอยู กรรมดีกรรมชั่วมีอยู เพราะ
ฉะนัน้ นายชางทํายนตทั้งหลายใหสําเร็จ พระราชา
จึงทรงชุบเลี้ยงนายชางไมไว.
ถาฝนไมพึงตก น้ําคางไมพึงตกตลอดรอยป
โลกนี้ก็พึงขาดสูญ หมูสัตวก็พึงพินาศ แตเพราะฝน
ก็ตก และน้ําคางก็ยังโปรยอยู เพราะฉะนั้น ขาวกลา
จึงสุก และเลี้ยงชาวเมืองใหดํารงอยูไดนาน.
ถาเมื่อฝูงโคขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงเดินไปคด
เมื่อมีโคผูนําฝูงเดินไปคด โคเหลานั้นทั้งหมด ก็ยอม
เดินไปคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ผูใดไดรับยกยองวาเปนผูประเสริฐสุด ถาผูนั้น
ประพฤติไมเปนธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประชาชน
นอกนี้เลา ชาวเมืองทั้งปวงยอมอยูเปนทุกข ถาพระราชาไมทรงดํารงอยูในธรรม.
ถาเมื่อฝูงโคขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงเดินไปตรง
เมื่อมีโคผูนําฝูงเดินไปตรง โคเหลานั้นทั้งหมด ก็ยอม
เดินไปตรง ฉันใด ในหมูม นุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ผูใดไดรับสมมุติวา เปนผูประเสริฐสุด ถาแมผูนั้น
ประพฤติเปนธรรม ไมจําตองกลาวถึงประชาชนนอกนี้
ชาวเมืองทั้งปวงยอมอยูเปนสุข ถาพระราชาทรงดํารง
อยูในธรรม.
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เมื่อตนไมใหญมีผล ผูใ ดเก็บผลดิบมา ผูนั้น
ยอมไมรูรสแหงผลไมนั้น ทัง้ พืชพันธุแหงตนไมนั้น
ก็ยอมพินาศไป รัฐเปรียบดวยตนไมใหญ พระราชา
พระองคใดทรงปกครองโดยไมเปนธรรม พระราชา
พระองคนั้น ยอมไมรูจักรสแหงรัฐนั้น และรัฐของ
พระราชาพระองคนั้น ก็ยอมพินาศไป.
เมื่อตนไมใหญมีผล ผูใดเก็บเอาผลสุก ๆ มา
ผูนั้นยอมรูรสแหงผลไมนั้น และพืชพันธุแหงตนไมนั้น
ก็ไมพินาศไป รัฐเปรียบดวยตนไมใหญ พระราชา
พระองคใดปกครองโดยธรรม พระราชาพระองคนั้น
ยอมทรงทราบรสแหงรัฐนั้น และรัฐของพระราชา
พระองคนั้น ก็ไมพินาศไป.
อนึ่ง ขัตติยราชพระองคใด ทรงปกครองชนบท
โดยไมเปนธรรม ขัตติยราชพระองคนั้น ยอมทรง
คลาดจากพระโอสถทั้งปวง.
อนึ่ง พระราชาพระองคใด ทรงเบียดเบียนชาว
นิคมผูประกอบการซื้อขาย กระทําการขวายโอชะและ
พลีกรรม พระราชาพระองคนั้น ยอมคลาดจากสวน
พระราชทรัพย พระราชาพระองคใด ทรงเบียดเบียน
นายพรานผูรูเขตแหงการประหารอยางดี และเบียดเบียนทหารผูกระทําความชอบในสงคราม เบียดเบียน
อํามาตยผูรุงเรือง พระราชาพระองคนั้น ยอมคลาด
จากพลนิกาย.
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อนึ่ง กษัตริยผูไมประพฤติธรรม เบียดเบียน
บรรพชิตผูแสวงหาคุณ ผูสํารวมประพฤติพรหมจรรย
กษัตริยพระองคนั้น ยอมคลาดจากสวรรค อนึ่ง
พระราชาผูไมดํารงอยูในธรรม ฆาพระชายาผูไม
ประทุษราย ยอมไดประสบบาปอยางหนัก และยอม
ผิดพลาดดวยพระราชบุตรทั้งหลาย.
พระราชาพึงประพฤติธรรมในชาวชนบท ชาวนิคม พลนิกาย ไมพึงเบียดเบียนบรรพชิต พึง
ประพฤติสม่ําเสมอในพระโอรส และพระชายา
พระราชาผูเปนใหญในแผนดินเชนนั้น เปนผูปกครอง
บานเมือง ไมทรงพิโรธ ยอมทรงทําใหผูอยูใกลเคียง
หวั่นไหว เหมือนพระอินทรผูเปนเจาแหงอสูร ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พกาสุ ปุพฺเพ ไดแก ในปางกอน
นกยาง. คําวา อสุ นี้เปนเพียงนิบาต. พระมหาโพธิปริพาชกกลาวคําอธิบาย
ไววา ดูกอนมหาบพิตร ในกาลกอน มีนกยางตัวหนึ่ง มีรูปรางคลายแกะ
หางของมันยาวมาก และมันเอาหางนั้นซุกซอนไวในระหวางขา เขาไปตอสูกับ
ฝูงแกะดวย รูปรางคลายแกะ ไลฆาแกะทั้งตัวผูและตัวเมียในที่นั้นแลว ก็บิน
หนีไปดวยอาการอยางใด. บทวา ตถาวิเธเก ความวา สมณะและพราหมณ
ทั้งหลายบางพวก ก็มีอาการอยางนั้น ทําการปกปดคือปดบังตัวเองดวยเพศ
บรรพชิต ทําเปนทีเหมือนหวังประโยชน เที่ยวหลอกลวงชาวโลกดวยวาจาอัน
ออนหวานเปนตน. บทวา อนาสกา เปนตน ทานกลาวไว เพื่อจะแสดง
กิริยาอาการปกปดของพวกสมณพราหมณเหลานั้น. จริงอยู สมณพราหมณ
บางพวกยอมพากันหลอกลวงพวกมนุษยวา พวกเราถือการไมกินอาหารเปนวัตร
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จึงไมตองใหพวกทานไปนําอาหารอะไร ๆ มาเลย. บางพวกก็หลอกลวงวา
พวกเราถือการนอนบนแผนดินเปนวัตร. แตสําหรับบางพวกก็ถือเอาการขัดฟอก
ธุลีเปนเครื่องปดบัง. บางพวกก็ถือการตั้งความเพียรดวยการเดินกระโหยงเทา
เปนวัตร, อธิบายวา พวกเขาเหลานั้น เมื่อเวลาเดินไปก็เขยงตัวขึ้นแลว
กระโหยงเทาเดินไป. บางพวกปดบังตัวดวยการงดกินอาหารโดยปริยาย คือ
อดไป ๗ วันบาง ๑๐ วันบาง จึงบริโภคสักครั้งหนึ่งเปนตน. บางพวกเปนผู
ไมยอมดื่มน้ํา พากันกลาววา พวกเราไมดื่มน้ําดอก. บทวา อรหนฺโต วทานา
ความวา บุคคลเหลานั้น เปนผูมีความประพฤติเลวทราม พากันเที่ยวพูดอยูวา
พวกเราเปนพระอรหันต. บทวา เอเต ความวา ดูกอนมหาบพิตร ชนทั้ง
๕ คนเหลานั้น หรือชนเหลาอื่นที่ชื่อวามีทิฏฐิและคติเหมือนอยางนี้ ชนเหลานี้
แมทั้งหมด ชื่อวา เปนอสัตบุรุษ. บทวา ยมาหุ ตัดบทเปน เย อาหุ
แปลวา พวกคนที่กลาววา. บทวา สเจ หิ วิริย นาสฺส ความวา
ดูกอนมหาบพิตร หากวาความเพียรที่เปนไปทางกายและทางใจ อันสัมประยุต
ดวยญาณไมพึงมีไซร บทวา กมฺม ความวา ถาแมกรรมดีและกรรมชั่ว
ไมพึงมีไซร. บทวา น ภเร ความวา เมื่อเปนเชนนี้ พระราชา ไมควร
ทรงชุบเลี้ยงนายชางไม หรือวาพวกขาราชการเหลาอื่นไวเลย. บทวา นป
ยนฺตานิ ความวา แมนายชางไม ก็ไมพึงทํายนตทั้งหลายมีปราสาท ๗ ชัน้
เปนตน. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะไมมีความเพียรและการงาน.
บทวา อุจฺฉชิ ฺเชยฺย ความวา ดูกอนมหาบพิตร ถาวาฝนไมตก น้ําคาง
ก็ไมตกตลอดกาลเพียงเทานี้ ถัดจากนั้น โลกนี้กพ็ ึงขาดสูญ ดุจกาลเปนที่ตั้ง
แหงกัป แตขึ้นชื่อวา ความขาดสูญยอมไมมี โดยทํานองที่อุจเฉทวาทีอํามาตย
กลาวแลว. บทวา ปาลยเต แปลวา ยอมเลี้ยง. พระมหาสัตวกลาวคาถา ๔
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คาถามีคําเริ่มตนวา ควฺเจ ตรมานาน ดังนี้ ก็เพื่อจะแสดงธรรมแก
พระราชาเทานั้น. พระมหาสัตว กลาวคาถามีคําเริ่มตนวา มหารุกฺขสฺส
ดังนี้เปนอาทิ ก็เพื่อจะแสดงธรรมแกพระราชาเหมือนกัน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา มหารุกฺขสฺส ไดแก ตนมะมวงที่มีรสอรอย. บทวา อธมฺเมน
ไดแก โดยตัง้ อยูในอคติ. บทวา รสฺจสฺส น ชานาติ ความวา พระราชาผูไมตั้งอยูในธรรม ยอมไมรูจักรส คือ โอชะแหงรัฐ ไดแก ยอมไม
ไดความสมบูรณดวยความเจริญ. บทวา วินสฺสติ แปลวา ยอมขาดสูญไป.
มนุษยทั้งหลาย ยอมพากันทั้งบานและนิคมแลวไปอาศัยสถานที่อันไมราบเรียบ
คือ ภูเขาอันตั้งอยูในที่สุดแดน. ทางแหงความเจริญทั้งหมด ก็ยอมขาดสูญไป.
บทวา สพฺโพสธีภิ ความวา พระราชา ยอมทรงคลาดจากพระโอสถทั้งหมด
มีรากไม เปลือกไม ใบไม ดอกไม และผลไมเปนตน และพระโอสถมี
เนยใส และเนยขนเปนตน ไดแก พระโอสถเหลานั้น ยอมไมถึงพรอม.
ดวยวา แผนดินของพระราชาผูไมตั้งอยูในธรรม ยอมเปนแผนดินที่ปราศจาก
โอชะ. เพราะแผนดินนั้น ปราศจากโอชะเสียแลว โอชะแหงโอสถทั้งหลาย
จึงไมมี ไดแก โอสถเหลานั้น ไมอาจจะรักษาโรคใหหายได. พระราชา
พระองคนั้น ชื่อวาเปนผูคลาดจากพระโอสถเหลานั้น ดวยประการฉะนี้. บทวา
เนคเม ความวา พระราชา ทรงเบียดเบียน คือ ทรงบีบคั้นพวกกุฏมพีผูอยู
ในนิคม. บทวา เย ยุตตฺ า ความวา อนึ่ง ทรงเบียดเบียนพวกพอคา
ทางบก และพวกพอคาทางน้ํา ผูประกอบการคาขาย มุงหนาสูความเจริญ
งอกงาม. บทวา โอชทานพลีกาเร ความวา ผูกระทําการถวายโอชะดวย
อํานาจการนําภัณฑะมา และการถวายสวย แตชนบทนั้น ๆ และกระทําพลีกรรม
อันตางชนิดเปนตนวาแบงเปน ๖ สวน และ ๑๐ สวน. บทวา ส โกเสน
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ความวา พระราชาพระองคนั้น ทรงเบียดเบียนประชาชนเหลานั้นอยู จึงชื่อวา
เปนพระราชาผูไมตั้งอยูในธรรม ชื่อวา ยอมเสือ่ มจากทรัพยและธัญญาหาร
คลาดจากสวนแหงพระราชทรัพย. บทวา ปหารวรเขตฺตฺู ความวา
นายขมังธนูผูรูเขตแหงการประหารอยางดีอยางนี้วา ควรจะยิงไปในที่ตรงนี้
ดังนี้. บทวา สงฺคาเม กตนิสฺสเม คือ นายทหารชั้นผูใหญทั้งหลาย
ผูเสร็จจากการรบในยุทธภูมิ. บทวา อุสฺสิเต คือ มหาอํามาตยผูเลิศลอย
คือมีชื่อเสียงโดงดัง. บทวา หึสย ไดแก ทรงเบียดเบียนเองก็ดี ใชใหผูอื่น
เบียดเบียนก็ดี ซึ่งคนทั้งหลายเห็นปานนี้. บทวา พเลน ไดแก หมูแหง
กําลัง. จริงอยู เหลาทหารแมที่เหลือก็ยอมละทิ้งพระราชาผูทรงประพฤติอยางนั้น
ดวยคิดวา พระราชาพระองคนี้ ทรงเบียดเบียน แมกระทั่งประชาชนผูมอบ
ราชสมบัติใหแกพระองค ซึ่งเปนผูมีอุปการะมากมาย ไฉนจะไมทรงเบียดเบียน
พวกเราเลา. พระราชาพระองคนั้น ชือ่ วา ยอมผิดพลาดจากหมูพลดวยประการ
ฉะนี้. บทวา ตเถว อิสโย หึส ความวา พระราชาผไมประพฤติธรรม ทรง
เบียดเบียนบรรพชิตผูแสวงหาคุณงามความดี ดวยการดาและการประหาร
เปนตน เหมือนทรงเบียดเบียนชาวบานเปนตน ฉะนั้น เมื่อกายแตกตายไป
ยอมเขาถึงอบายแนนอน คือ ไมอาจจะไปบังเกิดในสวรรคได ดังนั้น พระราชา
พระองคนั้นจึงชื่อวา ยอมคลาดจากสวรรค ดวยประการฉะนี้. บทวา ภริย
หนฺติ อทูสก ความวา พระราชา ทรงเชื่อถอยคําของพวกโจรผูเปนมิตรเทียม
แลวใหฆาพระชายาผูมีศีล ผูเจริญพรอมดวยบุตรและธิดา ซึ่งเจริญแลวใน
รมเงาแขนของตน. บทวา ลุทฺท ปสวเต ปาป ความวา พระราชา
พระองคนั้นยอมประสบ คือ ยอมสําเร็จผลซึ่งการเขาถึงนรกของตนเอง.
บทวา ปุตฺเตหิ จ ความวา พระราชาพระองคนั้น ยอมผิดพลาดจากพระโอรส
ทั้งหลายของพระองคในอัตภาพนี้ทีเดียว.
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พระมหาสัตวนั้น กลาวถึงเรื่องที่พระราชาพระองคนั้นทรงเชื่อถือ
ถอยคําของชนทั้ง ๕ คนเหลานั้น แลวจึงใหฆาพระเทวีเสีย และกลาวถึงเรื่อง
ที่พระราชาพระองคนั้น ทรงผิดพระทัยกับพระโอรสทั้งหลาย ในที่เฉพาะ
พระพักตรของพระราชาพระองคนั้นอยางนี้ เหมือนจับโจรที่มวยผม ฉะนั้น.
จริงอยู พระมหาสัตว หวังจะขมขี่พวกอํามาตยเหลานั้น หวังจะแสดงธรรม
และหวังจะเปดเผยเรื่องที่พระเทวีถูกพวกอํามาตยเหลานั้นฆาตาย จึงไดนําเอา
ถอยคํามาถือโอกาสกลาวเปนเนื้อความนี้ไวโดยลําดับ. พระราชา ทรงไดสดับ
คําของพระมหาสัตวนั้นแลว ก็ทรงทราบชัดถึงความผิดของพระองค. ลําดับนั้น
พระมหาสัตว จึงไดทูลพระราชาใหทรงทราบวา ดูกอนมหาบพิตร ตั้งแต
วันนี้ไป พระองคอยาไดทรงเชื่อถอยคําของพวกคนชั่วพวกนี้แลวกระทําอยางนี้
อีกเลย ดังนี้ เมื่อจะกลาวสอนพระราชา จึงกลาวคาถาเปนตนวา ธมฺมฺจเร
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมฺจเร ความวา ธรรมดาวา
พระราชาไมควรเบียดเบียนชาวชนบทดวยพลีกรรมอันไมเปนธรรม แตควร
ประพฤติธรรมในชาวชนบท ไมควรทําเจาของทรัพย ใหกลายเปนคนไมใช
เจาของทรัพย แตพึงประพฤติธรรมในชาวบานทั้งหลาย ไมควรลําบากในที่
มิใชฐานะ แตพึงประพฤติธรรมในหมูพลทั้งหลาย ควรหลีกเวนการฆา การ
จองจํา การดา และการเสียดสี และใหแตปจจัยแกบรรพชิตเหลานั้น ไมควร
เบียดเบียนบรรพชิตผูแสวงหาคุณธรรม ควรสถาปนาพระธิดาไวในตําแหนง
ที่สมควร มุง ใหพระโอรสทั้งหมดศึกษาเลาเรียนสรรพศิลปะ ทรงอุปการะเลี้ยง
ดูโดยชอบธรรม ทรงอนุเคราะหพระชายาดวยการทรงมอบความเปนใหญให
หาเครื่องประดับตกแตงให และทรงยกยองใหทัดเทียมเปนตน พึงประพฤติ
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ใหสม่ําเสมอ ทั้งในพระโอรสและในพระชายา. บทวา ส ตาทิโส ความวา
พระราชาผูเปนเชนนั้น ไมยอมทําลายพระราชประเพณี เสวยพระราชสมบัติ
โดยธรรม ยอมทําประชาชนผูอยูใกลเคียงใหหวั่นไหว ใหสะดุง ใหสะเทือน
ดวยพระราชอาชญา และพระเดชานุภาพของพระองค. คําวา อินฺโทว นี้
ทานกลาวไวเพื่อเปนคําอุปมา, อธิบายวา พระราชาพระองคนั้น ยอมทํา
ประชาชนผูอยูใกลเคียงใหหวั่นไหวเหมือนพระอินทรผูถึงการนับวา เปนเจา
แหงอสูรตั้งแตเวลาที่ทรงรบชนะแลวครอบครองพวกอสูรอยู ยอมทําพวกอสูร
ผูเปนขาศึกของพระองคใหหวั่นไหวอยู ฉะนั้น.
พระมหาสัตว ครัน้ แสดงธรรมแกพระราชาอยางนั้นแลว จึงไปทูล
เชิญพระกุมารทั้ง ๔ พระองคมาสั่งสอนแลว ประกาศถึงกรรมที่ทรงการทําแลว
แดพระราชา ใหพระราชาทรงยกโทษใหแลว ถวายโอวาทแกชนทั้งหมดวา
ดูกอนมหาบพิตร จําเดิมแตนี้ไป พระองคยังไมทันพิจารณากอนแลว อยาได
ทรงถือเอาถอยคําของพวกคนผูมุงทําลาย แลวทํากรรมอันสาหัสเห็นปานนี้
อีกเลย ดูกอนพระกุมารทั้งหลาย แมพวกทานก็อยาไดประทุษรายตอพระราชา
เลย. ลําดับนัน้ พระราชา จึงตรัสกะพระมหาสัตววา ทานผูเจริญ ขาพเจา
ผิดในพวกพระโอรส และพระเทวี เพราะไดอาศัยอํามาตยเหลานี้ มัวแตเชือ่ ฟง
ถอยคําของพวกมัน จึงไดกระทําบาปกรรมถึงเพียงนี้ ขาพเจาจะฆาอํามาตย
ทั้ง ๕ คนเหลานั้นเสีย. พระมหาสัตว ชี้แจงถวายวา ดูกอนมหาบพิตร พระองค
อยาไดกระทําถึงอยางนั้นเลย. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น ขาพเจาจะให
ตัดมือและเทาของพวกมันเสีย. พระมหาสัตวทูลวา แมกรรมอยางนี้ก็ไมควร
กระทําอีก. พระราชา ทรงรับวา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ทรงรับสัง่
ใหริบทรัพยสมบัติทั้งหมดเหลานั้น แลวทรงใหโกนผมเอาไวแหยม ๕ แหยม
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จองจําดวยขื่อคาและลาดดวยโคมัยแลว ใหขับไลออกไปจากแวนแควน. แม
พระโพธิสัตวพักอยูในที่นั้นสองสามวันแลว ถวายโอวาทแดพระราชาวา
ขอพระองค จงเปนผูไมประมาทเถิด ดังนี้แลว ก็กลับไปยังหิมวันตตามเดิม
ทําฌานและอภิญญาใหเกิดแลว เจริญพรหมวิหารอยูจนตลอดชีวิต พอสิน้ ชีพ
ก็ไดเขาถึงพรหมโลก.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น แมในปางกอน ตถาคตก็เปนผูมีปญญา
ย่ํายีเสียซึ่งถอยคําขมขี่ของผูอื่นเสียไดเหมือนกัน ดังนี้แลว ทรงประชุมชาดกวา
อํามาตยเจาความเห็นทั้ง ๕ คน ในกาลนั้น ไดเปนปูรณกัสสปะ มักขลิโคสาละ
ปกุธกัจจานะ อชิตเกสกัมพล และนิครนถนาฏบุตรในกาลนี้ สุนัขสีเหลือง
ไดเปนพระอานนท, สวนพระมหาโพธิปริพาชก ก็คือเราตถาคตนั้นเอง
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหาโพธิชาดก
จบอรรถกถาปญญาสนิบาต ดวยประการฉะนี้

รวมชาดกในปญญาสนิบาตนั้นมี ๓ ชาดก คือ
๑. นฬินิกาชาดก ๒. อุมมาทันตีชาดก ๓. มหาโพธิชาดก
สุภกถาพระชินเจาตรัสแลวเปน ๓ ชาดก และอรรถกถา.
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สัฏฐินิบาตชาดก
๑. โสณกชาดก
วาดวยพระราชาจะพระราชทานรางวัลแกผูพบโสณกกุมาร
[๖๖] เราจะใหทรัพยรอยหนึ่งแกใคร ๆ ผูได
ยินขาวแลวมาบอกแกเรา ไตรพบโสณกะผูสหายเคย
เลนมาดวยกันแลวบอกแกเรา เราจะใหทรัพยพันหนึ่ง
แกผทู ี่พบโสณกะนั้น ลําดับนั้น มาณพนอยมีผม
หาแหยมไดกราบทูลพระราชาวา พระองคจงทรง
ประทานทรัพยรอยหนึ่ง แกขาพระองคผูไดยินขาว
แลวมากราบทูล ขาพระองคพบโสณกะพระสหายเคย
เลนมาดวยกันแลว จึงกราบทูลแดพระองค ขอ
พระองคจงทรงประทานทรัพยพันหนึ่งแกขา พระองค
ผูพบโสณกะ.
[๖๗] โสณกกุมารนั้นอยูในชนบท แวนแควน
หรือนิคมไหนทานไดพบโสณกกุมาร ณ ที่ไหน เรา
ถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา.
[๖๘] ขอเดชะ ตนรังใหญหลายตนมีลําตนตรง
มีสีเขียวเหมือนเมฆ เปนที่ชอบใจนารื่นรมย อันอาศัย
กันและกัน ตั้งอยูใ นภาคพื้นพระราชอุทยานใน
แวนแควนของพระองคนั้นเอง พระโสณกะเมื่อ
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สัตวโลกมีความยึดมั่น เปนผูไมยึดมั่น เมื่อสัตวโลก
ถูกไฟเผา เปนคูดับแลว เพงฌานอยูที่โคนแหงตนรัง
เหลานั้น.
[๖๙] ลําดับนั้นแล พระราชาตรัสสั่งใหทําทาง
ใหราบเรียบแลว เสด็จไปยังที่อยูของพระโสณกะ
พรอมดวยจาตุรงคเสนา เมื่อเสด็จประพาสไปใน
ไพรวันก็เสด็จถึงภูมิภาคแหงอุทยาน ไดทอดพระเนตร
เห็นพระโสณกะ ผูนั่งอยูเมื่อสัตวโลกถูกไฟเผา เปน
ผูดับแลว.
[๗๐] ภิกษุนี้เปนคนกําพราหนอ ศีรษะโลน
ครองผาสังฆาฏิ ไมมีมารดา ไมมบี ิดา นั่งเขาฌาน
อยูที่โคนตนไม.
[๗๑] พระโสณกะไดฟงพระดํารัสนี้แลว จึงได
ทูลวา ดูกอนมหาบพิตร บุคคลผูถูกตองธรรมดวย
นามกาย ไมชื่อวาเปนคนกําพรา ผูใดในโลกนี้นําเสีย
ซึ่งธรรม ประพฤติตามอธรรม ผูนั้นชื่อวา เปนคน
กําพรา เปนคนลามก มีบาปกรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา
ขอถวายพระพร.
[๗๒] มหาชนรูจักนามของขาพเจาวา อรินทมะ
และรูจ ักขาพเจาวา พระเจากาสี ดูกอนทานโสณกะ
การอยูเปนสุข ยอมมีแกทานผูอ ยูในที่นี้แลหรือ.
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[๗๓] ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมที รัพย ไม
มีเรือนทุกเมื่อ (คือ) ทรัพยและขาวเปลือก ยอมไมเขา
ไปในฉาง ในหมอและในกระเชาของภิกษุเหลานั้น
ภิกษุทั้งหลายเปนผูแสวงหาอาหารอันสําเร็จแลว มีวัตร
อันงาม เยียวยาอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้น
ขอที่ ๒ ความเจริญยอมมีแกภกิ ษุผูไมมีทรัพย ไมมี
เรือน (คือ) ภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาต ทีไ่ มมีโทษ
และกิเลสอะไร ๆ ยอมไมประทุษราย ขอที่ ๓ ความ
เจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุ
พึงบริโภคบิณฑบาตอันดับแลว และกิเลสอะไรยอม
ไมประทุษราย ขอที่ ๔ ความเจริญยอมมีแกภิกษุผู
ไมมที รัพย ไมมเี รือน (คือ) ผูห ลุดพนแลว เที่ยวไปใน
แวนแควน ไมมีความของ ขอที่ ๕ ความเจริญยอม
มีแกภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) เมือ่ ไฟไหม
พระนครอยู อะไร ๆ สักหนอยหนึ่งของภิกษุนั้นยอม
ไมไหม ขอที่ ๖ ความเจริญยอมมี แกภิกษุผูไมมี
ทรัพย ไมมีเรือน (คือ) เมื่อโจรปลนแวนแควนอะไร ๆ
สักหนอยหนึ่งของภิกษุนั้นก็ไมหาย ขอที่ ๗ ความ
เจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุ
ผูมีวตั รงามถือบาตรและจีวร ไปสูหนทางที่พวกโจร
รักษาหรือไปสูหนทางที่มีอันตรายอื่น ๆ ยอมไปได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 122

โดยสวัสดี ขอที่ ๘ ความเจริญยอมมีแกภกิ ษุผูไมมี
ทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุจะหลีกไปยังทิศใด ๆ
ก็ไมมหี วงใยไปยังทิศนั้น ๆ.
[๗๔] ขาแตภิกษุ ทานสรรเสริญความเจริญ
เปนอันมากของภิกษุเหลานั้น สวนขาพเจายังกําหนัด
ในกามทั้งหลาย จะกระทําอยางไร กามทั้งหลายทั้งที่
เปนของมนุษย ทัง้ ที่เปนของทิพยเปนที่รักของขาพเจา
เมื่อเปนเชนนั้น ขาพเจาจะไดโลกทั้งสองดวยเหตุไร
หนอ.
[๗๕] นรชนผูกําหนัดในกาม ยินดีในกาม
หมกมุนอยูในกาม กระทําบาปกรรมแลวยอมเขาถึง
ทุคติ สวนนรชนเหลาใด ละกามทั้งหลายออกไปแลว
เปนผูไมมีภัยแตไหน ๆ บรรลุความที่จิตมีอารมณเปน
หนึ่งเกิดขึ้น นรชนเหลานั้นยอมไมไปสูทุคติ ดูกอน
พระเจาอรินทมะ อาตมภาพจักแสดงอุปมาถวาย
มหาบพิตร ขอมหาบพิตรจงทรงสดับขออุปมานั้น
บัณฑิตบางพวกในโลกนี้ยอมรูเนื้อความไดดวยขออุปมา
มีกาตัวหนึ่งเปนสัตวมีปญญานอยไมมีความคิด เห็น
ซากศพชางลอยอยูในหวงน้ําใหญในแมน้ําคงคา จึง
คิดวา เราไดยานนี้แลวหนอ และซากศพชางนี้จักเปน
อาหารจํานวนมิใชนอย ใจของกาตัวนั้นยินดีแลวใน
ซากศพชางนั้น ตลอดคืนและวัน เมื่อกาจิกกินเนื้อชาง
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ดื่มน้ํามีรสเหมาะสวน เห็นตนไมอันใหญในปา ก็ไม
ยอมบินไป แมน้ําคงคามีปกติไหลลงสูมหาสมุทร
พัดเอากาตัวนั้นซึ่งประมาทยินดีในซากศพขางไปสู
มหาสมุทร ซึ่งเปนที่ไปไมไดแหงนกทั้งหลาย กานั้น
มีอาหารหมดแลว ตกลงในน้ํา ไปขางหลัง ขางหนา
ขางเหนือ ขางใตไมได ไปไมถึงเกาะ สิ้นกําลังจมลง
ในทามกลางสมุทร อันเปนที่ไปไมไดแหงนกทั้งหลาย
ฝูงปลา จระเข มังกร และปลาราย ที่เกิดในมหาสมุทร
ก็ขม เหง ฮุบกินกานั้นตัวมีปกฉิบหายดิ้นรนอยู ดูกอน
มหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล พระองคก็ดี ชนเหลาอื่นผูยังบริโภคกามก็ดี ถายังกําหนัดในกามอยู
ไมละทิ้งกามเสีย นักปราชญทั้งหลายรูวา ชนเหลานั้น
มีปญญาเสมอกับกา ดูกอนมหาบพิตร อุปมานี้แสดง
อรรถอยางชัดแจง อาตมภาพแสดงถวายมหาบพิตร
แลว จักทรงทําหรือไม ก็จะปรากฏดวยเหตุนั้น.
[๗๖] บุคคลผูอนุเคราะหพึงกลาวตําหนึ่งหรือ
สองคํา ไมพึงกลาวยิ่งไปกวานั้น เปรียบเหมือนทาสใน
สํานักแหงนาย.
[๗๗] พระโสณกปจเจกพุทธเจา ผูมปี ญญาอัน
บุคคลนับไมได ครั้นทูลดังนี้ แลวพร่ําสอนบรมกษัตริย
ในอากาศแลวหลีกไป.
[๗๘] บุคคลผูอภิเษกทานผูสมควรใหเปน
กษัตริย เปนรัชทายาท และบุคคลผูถึงความฉลาด
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เหลานี้อยูที่ไหน เราจักมอบราชสมบัติ เราไมตองการ
ดวยราชสมบัติ เราจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึง
รูความตายในวันพรุงนี้ เราจะไมโงเขลา ตกอยูใน
อํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา.
[๗๙] พระโอรสหนุมของพระองค ทรงพระนาม
วาทีฆาวุ จะทรงบํารุงรัฐใหเจริญไดมีอยู ขอพระองค
ทรงอภิเษกพระโอรสนั้นไวในพระราชสมบัติ พระราชโอรสจักเปนพระราชาของขาพระบาททั้งหลาย.
[๘๐] ทานทั้งหลาย จงรีบเชิญทีฆาวุกุมารผู
บํารุงรัฐใหเจริญมาเถิด เราจักอภิเษกเธอไวในราช
สมบัติ เธอจักเปนพระราชาของทานทั้งหลาย.
[๘๑] ลําดับนั้น พวกอํามาตยไดไปเชิญทีฆาวุ
ราชกุมารผูบํารุงรัฐใหเจริญมาเฝา พระราชาทอด
พระเนตรเห็นเอกอัครโอรสผูนาปลื้มพระทัยนั้น จึง
ตรัสวา ลูกรักเอย คามเขตหกหมื่นบริบูรณโดย
ประการทั้งปวง ลูกจงบํารุงเขา พอขอมอบราชสมบัติ
ใหลกู พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความ
ตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยู
ในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา ชางหกหมื่น
เชือกประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง มีสายรัดลวน
ทองคํา เปนชางใหญมีรางกายปกปด ดวยเครื่องคลุม
ลวนทองคํา อันนายควาญชางผูถือโตมรและขอขึ้น
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กํากับ ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงชางเหลานั้น พอขอมอบ
ราชสมบัติใหลกู พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลา
จะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคน
โงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา มา
หกหมื่นตัว ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เปน
มาสินธพอาชาไนยโดยกําเนิด เปนพาหนะเร็ว อัน
นายสารถีผูถือแสและธนู ขึ้นกํากับ ลูกรักเอย ลูกจง
บํารุงมาเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอ
จักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวัน
พรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูในอํานาจ
แหงกามทั้งหลายเหมือนกา รถหกหมื่นคัน หุม เกราะ
ไวดีแลว มีธงอันยกขึ้นแลว หุมดวยหนังเสือเหลือง
ก็มี หุมดวยหนังเสือโครงก็มี ประดับดวยเครื่อง
อลังการทั้งปวง อันนายสารถีถือแลงธนูสวมเกราะขึ้น
ประจํา ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงรถเหลานั้น พอขอมอบ
ราชสมบัติใหลกู พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลา
จะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโง
เขลาตกอยูในอํานาจ แหงกามทั้งหลาย เหมือนกา
โคนมหกหมื่นตัวมีสีแดง ประกอบดวยโคจาฝูงตัว
ประเสริฐ ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงโคเหลานั้น พอขอ
มอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนีแ้ หละ ใคร
เลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปน
คนโงเขลา ตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา
สตรีหมื่นหกพันนางประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
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มีผาและอาภรณอนั วิจิตร สวมกุณฑลแกวมณี ลูกรัก
เอย ลูกจงบํารุงสตรีเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติ
ใหลกู พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรู
ความตายในวันพรุงนี้ พอจักไมยอมเปนคนโงเขลา
ตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา.
[๘๒] ขาแตพระบิดา หมอมฉันไดสดับวา
เมื่อหมอมฉันเปนเด็ก ๆ พระชนนีทิวงคต หมอมฉัน
ไมอาจจะเปนอยูหางพระบิดาได ลูกชางยอมติดตาม
หลังชางปาตัวเที่ยวอยูในที่มีภูเขาเดินลําบาก เสมอบาง
ไมเสมอบาง ฉันใด หมอมฉันจะอุมบุตรธิดาติดตาม
พระบิดาไปขางหลัง จักเปนผูอันพระบิดาเลี้ยงงาย
จักไมเปนผูอันพระบิดาเลี้ยงยาก ฉันนั้น.
[๘๓] อันตรายทําเรือที่แลนอยูในมหาสมุทร
ของพวกพอคาผูแสวงหาทรัพย ใหจมลงในมหาสมุทร
นั้น พวกพอคาพึงถึงความพินาศ ฉันใด ลูกรักเอย
เจานี้เปนผูกระทําอันตรายใหแกพอฉันนั้นเหมือนกัน.
[๘๔] ทานทั้งหลาย จงพาราชกุมารนี้ไปใหถึง
ปราสาทอันยังความยินดีใหเจริญเถิด พวกนางกัญญา
ผูมีมอื ประดับดวยทองคํา จักยังกุมารใหรื่นรมยใน
ปราสาทนั้น เหมือนนางเทพอัปสร ยังทาวสักกะให
รื่นรมย ฉะนั้น และกุมารนี้จกั รื่นรมยดวยนางกัญญา
เหลานั้น.
[๘๕] ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลายจึงเชิญพระราชกุมารไปยังปราสาท อันยังความยินดีใหเจริญ
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พวกนางกัญญาเห็นทีฆาวุกุมารผูยังรัฐใหเจริญนั้นแลว
จึงพากันทูลวา พระองคเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือ
วาเปนทาวสักกปุรินททะ พระองคเปนใครหรือเปน
โอรสของใคร หมอมฉันทั้งหลายจะรูจักพระองค
ไดอยางไร.
[๘๖] เราไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใช
ทาวสักกปุรินททะ เราเปนโอรสของพระเจากาสี
ชื่อทีฆาวุผูยังรัฐใหเจริญ เธอทั้งหลายจงบําเรอเรา
ขอความเจริญจงมีแกเธอทั้งหลาย เราจะเปนสามีของ
เธอทั้งหลาย.
[๘๗] พวกนางกัญญาในปราสาทนั้น ไดทูลถาม
พระเจาทีฆาวุผูบํารุงรัฐนั้นวา พระราชาเสด็จไปถึง
ไหนแลว พระราชาเสด็จจากที่นี้ไปไหนแลว.
[๘๘] พระราชาทรงกาวลวงเสียซึ่งเปอกตม
ประดิษฐานอยูบนบก เสด็จดําเนินไปสูทางใหญอัน
ไมมหี นาม ไมมรี กชัฏ สวนเรายังเปนผูดําเนินไปสู
ทางอันใหถึงทุคติ มีหนาม รกชัฏ เปนเครื่องไปสู
ทุคติแหงชนทั้งหลาย.
[๘๙] ขาแตพระราชา พระองคเสด็จมาดีแลว
ดุจราชสีหมาสูถ้ํา ฉะนั้น ขาแตพระมหาราชเจา
ขอพระองคจงทรงอนุศาสนพวกหมอมฉัน ขอพระองคทรงเปนอิสราธิบดีของพวกหมอมฉันทั้งปวงเถิด.
จบโสณกชาดกที่ ๑
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อรรถกถาสัฏฐินิบาต
อรรถกถาโสณกชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภถึงเนกขัมมบารมี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กสฺส
สุตฺวา สต ทมฺมิ ดังนี้.
ความพิสดารวา ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในทามกลาง
แหงภิกษุทั้งหลาย ผูกําลังพรรณนาถึงเนกขัมมบารมี ณ โรงธรรมสภา ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตออกมหาภิเนษกรมณแตในกาลนี้เทานั้นก็หาไม
แมในกาลกอน ตถาคตก็ไดออกมหาภิเนษกรมณแลวเหมือนกัน ดังนี้แลว
จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา
ในอดีตกาล พระเจาแผนดินแหงแควนมคธ ทรงครอบครองราชสมบัติ
อยู ณ กรุงราชคฤห. พระโพธิสัตว บังเกิดในพระครรภแหงพระอัครมเหสี
ของพระเจาแผนดินพระองคนั้นแลว. ก็ในวันทีจ่ ะขนานพระนาม พระชนก
และพระชนนี ไดทรงขนานพระนามพระโอรสนั้นวา อรินทมกุมาร. แม
บุตรของทานปุโรหิต ก็ไดคลอดในวันที่พระราชกุมารนั้นประสูติแลวเหมือนกัน
มารดาบิดาไดตั้งชื่อบุตรนั้นวา โสณกกุมาร. พระราชกุมารและกุมารทั้งสองนั้น
เจริญวัยขึ้นดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ครัน้ เจริญวัยแลว เปนผูมีรูปราง
อันสงางดงาม เปนผูพิเศษดวยรูป ไดไปเมืองตักกศิลาเลาเรียนศิลปศาสตร
จนจบสิ้น แลวออกจากเมืองตักกศิลานั้น พากันคิดวา เราทั้งสองจักศึกษา
ใหรูถึงศิลปะในลัทธิทั้งหมด และการเที่ยวจาริกไปในประเทศ ดังนี้แลว จึงพา
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กันเทียวจาริกไปโดยลําดับ จนถึงเมืองพาราณสีแลว พักอยูในพระราชอุทยาน
พอวันรุงขึ้นจึงพากันเขาไปยังพระนคร. ก็ในวันนั้น มนุษยบางพวกพากันคิดวา
พวกเราจักจัดทําสถานที่สวดมนตของพราหมณ จึงจัดแจงขาวปายาส ปูลาด
เสนาสนะเห็นกุมารทั้งสองคนนั้นเดินมา จึงเชื้อเชิญใหเขาไปในเรือนแลว
ใหนั่งบนอาสนะที่ตระเตรียมไว. บนอาสนะทั้งสองนั้น เขาปูลาดผาที่ทํา
มาจากแควนกาสีขาวสะอาดบนอาสนะ. ที่ปลู าดไวสําหรับพระโพธิสัตว. ปูลาด
ผากัมพลสีแดงไวสําหรับโสณกกุมาร. กุมารนั้น มองดูเครื่องหมายก็รูวา
ในวันนี้นั่นแหละ อรินทมกุมารสหายผูเปนที่รักของเรา จักไดเปนพระราชา
ครอบครองพระนครพาราณสี จักพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกเรา. กุมาร
แมทั้งสองคนนั้น การทําภัตกิจเสร็จแลว ก็ไดพากันไปยังอุทยานนั่นแหละ.
ในกาลนั้น เปนวันที่พระเจากรุงพาราณสีสวรรคตมาไดเปนวันที่ ๗ ราชตระกูล
ไมมีพระโอรส. ประชาชนทั้งหลายมีอํามาตยเปนหัวหนา สนานศีรษะแลว
ประชุมกัน เทียมผุสยรถปลอยไปดวยคิดวา ผุสยรถจักแลนไปหาทานผูควรแก
พระราชสมบัติ. ผุสยรถนั้น ออกจากพระนครแลนไปยังอุทยานโดยลําดับ
กลับที่ประตูอุทยาน แลวหยุดเตรียมรับทานผูควรครอบครองพระราชสมบัติให
ขึ้นไป.
พระโพธิสัตว ไดนอนคลุมศีรษะอยูบนแผนศิลาอันเปนมงคลแลว.
โสณกกุมาร นั่งอยูใกลพระโพธิสัตวนั้นแลว. โสณกกุมารนั้น ไดยินเสียงดนตรี
จึงดําริวา ผุสยรถมาถึง อรินทมกุมาร วันนี้เธอจักเปนพระราชา จักพระราชทาน
ตําแหนงเสนาบดีใหแกเรา แตเราไมตองการดวยอิสริยยศเลย เมื่อพระกุมาร
นี้เสด็จไปแลว เราจักออกบวช ดังนี้ จึงไดยืนแอบอยูในที่กําบังแหงหนึ่ง.
ปุโรหิต เขาไปยังอุทยานเห็นพระมหาสัตวหลับอยู จึงไดใหเจาพนักงานประโคม
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ดนตรีขึ้น. พระมหาสัตวตื่นนอนาขึ้นพลิกตัวกลับหลับตออีกหนอยแลวจึงลุกขึ้น
นั่งบนบัลลังกที่แผนศิลา. ลําดับนั้น ทานปุโรหิตประคองอัญชลี กราบทูล
พระองควา ขาแตสมมุติเทพ พระราชสมบัติถึงแกพระองคแล. พระมหาสัตว
ถามวา ราชตระกูลไมมีพระโอรสหรือ ? ปุโรหิตทูลวา เปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา. พระมหาสัตว ตอบรับวา ถาอยางนั้นก็ดี. ลําดับนัน้ ประชาชน
ทั้งหลาย ก็พากันอภิเษกพระมหาสัตวนั้น ในอุทยานนั้นทีเดียว แลวเชิญเสด็จ
ใหขึ้นรถ กลับเขาสูพระนครดวยบริวารใหญ. พระโพธิสัตวนั้น ทรงกระทํา
ประทักษิณพระนครแลว เสด็จขึ้นสูปราสาท. พระองคมิไดทรงระลึกถึงโสณก
กุมาร เพราะความมีอิสริยยศใหญ. ฝายโสณกกุมารนั้น เมื่อพระโพธิสัตวนั้น
เสด็จเขาไปสูพระนครแลว ตนเองก็มานั่งที่แผนศิลา. ลําดับนั้น ใบไมสีเหลือง
ของตนสาละ. หลุดรวงจากขั้วตกลงตรงหนาของกุมารนั้น . เขาพอไดเห็นใบไม
เหลืองนั้นแลวจึงคิดวา ใบไมนั้นหลนลงฉันใด แมสรีระของเรา ก็จักถึง
ความชรา หลนไปฉันนั้น ดังนี้แลว จึงเริ่มตั้งวิปสสนาดวยสามัญลักษณะมี
อนิจลักษณะเปนตน บรรลุปจเจกโพธิญาณแลว. ในขณะนั้นนั่นเอง เพศ
คฤหัสถของกุมารนั้น ก็อันตรธานไป. เพศบรรพชิต ก็ไดปรากฏแทน.
พระปจเจกพุทธเจานั้น เมื่อเปลงอุทานวา บัดนี้ ภพใหมของเราไมมี ดังนี้แลว
จึงไดไปยังเงื้อมเขาชื่อวานันทมูลกะ.
ฝายพระมหาสัตว ทรงระลึกถึงพระปกเจกพุทธเจานั้นได โดยลวงไป
ประมาณ ๔๐ ป แมจะทรงระลึกถึงพระโสณกะบอย ๆ วา โสณกะสหายของเรา
ไปไหนหนอ ไมไดขาวที่ใครจะกลาววา ขาพเจาไดยินขาว หรือวาขาพเจา
ไดพบเห็น ประทับนั่งบนพระราชบัลลังก็มีพื้นกวางใหญอันประดับประดาแลว
เปนผูอันเหลาชนผูประโคมฟอนรําขับรองเปนตนแวดลอมแลว เสวยสมบัติอยู
ทรงดําริวา ผูใดไดยินในสํานักแหงใคร ๆ แลวบอกแกเราวา โสณกกุมาร
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อยูในที่ชื่อโนน ดังนี้ เราจักใหทรัพยรอยหนึ่งแกผูนั้น ผูใดเห็นดวยตัวเองแลว
บอกแกเรา เราจักใหทรัพยพันหนึ่ง แกผูนั้น ดังนีแ้ ลว ทรงนิพนธอุทานขึ้น
บทหนึ่ง เมื่อจะทรงเปลงดวยทํานองเพลงขับ จึงตรัสเปนคาถาที่ ๑ วา
เราจะใหทรัพยรอยหนึ่งแกใคร ๆ ผูไดยินขาว
แลวมาบอกแกเรา ใครพะโสณกะผูสหายเคยเลนมา
ดวยกันแลว บอกแกเรา เราจะใหทรัพยพนั หนึ่งแก
ผูที่พบโสณกะนั้น.
ลําดับนั้น หญิงนักฟอนนางหนึ่ง จําเอาอุทานนั้นได เหมือนถอด
ออกจากพระโอษฐของพระราชานั้น จึงขับเปนเพลงขับ. หญิงคนอื่น ๆ ก็ขบั
เพลงขับนั้นตอ ๆ กันมาเปนลําดับ จนถึงนางสนมทั้งหมด ก็ไดขับเพลงขับนั้น
ดวยพากันคิดวา บทเพลงนี้ เปนบทเพลงขับที่พระราชาของเราทรงโปรดปราน
ดวยประการฉะนี้. แมชาวพระนครและชาวชนบท ก็ไดพากันขับเพลงขับนั้น
โดยลําดับเหมือนกัน . แมพระราชา ก็ทรงขับเพลงขับนั้นอยูบอยๆเชนเดียวกัน
ก็โดยลวงไปเปนเวลาประมาณ ๕๐ ป พระราชาพระองคนั้น ไดมีพระโอรส
และพระธิดาเปนอันมาก. พระโอรสองคใหญมีพระนามวา ทีฆาวุกุมาร. ใน
กาลนั้น พระโสณกปจเจกพุทธเจา ปรารถนาจะพบเห็นพระเจาอรินทมราช
จึงคิดวา เราจะไปแสดงถึงโทษในกาม และอานิสงสในการออกบวชแลว จะ
ชี้ชองใหพระราชานั้นทรงออกผนวช ดังนี้ จึงเหาะมาโดยอากาศดวยฤทธิ์แลว
นั่งในอุทยาน. ในกาลนัน้ เด็กชายมีผม ๕ แหยม อายุ ๗ ขวบคนหนึ่ง ถูก
มารดาใชใหไปหาฟนในปาใกลอุทยาน ก็ขับเพลงขับนั้นบอย ๆ อยางนั้น.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจาจึงเรียกกุมารนั้นมาถามวา ดูกอนกุมารเอย ทําไม
เจาจึงไมขับเพลงอื่นบางเลา ขับรองแตเพลงนี้เพลงเดียวเทานั้น เจาจําเพลงอื่น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 132

ไมไดบางหรือ. กุมารนัน้ ตอบวา จําไดขอรับ แตบทเพลงนี้เปนเพลงที่
โปรดปรานแหงพระราชาของพวกผม เพราะฉะนั้น ผมจึงขับรองเพลงนั้น
บอย ๆ. พระปจเจกพุทธเจาถามวา ก็เจาเคยเห็นใคร ๆ ขับรองตอบเพลงนี้
บางหรือไม. กุมารนั้นตอบวา ไมเคยเห็นเลยขอรับ. พระปจเจกพุทธเจา
กลาววา เราจักสอนใหเจาเรียนเพลงขับตอบนั้น เจาจักอาจไปยังสํานักของ
พระราชาแลวขับตอบหรือ. กุมารนั้นตอบวา ไดขอรับ. ลําดับนั้น พระโสณก
ปจเจกพุทธเจานั้น เมื่อจะบอกเพลงขับตอบแกกุมารนั้น จึงกลาวคาถาวา
มยฺห สุตฺวา ดังนี้เปนตน. ก็แลครั้นใหเรียนแลว จึงสงกุมารนั้นไปดวย
คําวา ดูกอนกุมาร เจาจงไป จงขับรองเพลงขับตอบนี้กับพระราชา พระราชา
จักพระราชทานอิสริยยศใหญใหแกเจา เจาจะตองการอะไรดวยฟนจงรีบไปเถิด.
กุมารนั้นรับวา ดีแลว เรียนเพลงขับตอบแลว ไหวพระปจเจกพุทธเจา
กลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงอยูในที่นี้จนกวาผมจะพาพระราชามา
ดังนี้แลว รีบไปหามารดากลาววา คุณแมครับ แมจงอาบน้ําใหผมแลว รีบ
แตงตัวใหผมเร็ว วันนีผ้ มจะเปลื้องแมใหพนจากความยากจน ครั้นมารดา
อาบน้ําแตงตัวใหแลว จึงมายังประตูวังแลวกลาววา นายประตูขอรับ ขอทาน
จงกราบทูลแดพระราชาวา มีเด็กคนหนึ่งมากลาววา ผมจะขับเพลงขับตอบ
กับพระองค ยืนคอยอยูที่ประตูวัง. นายประตูรีบไปกราบทูลแดพระราชา.
พระราชาตรัสสั่งใหเรียกเด็กมาวา จงมาเถิด แลวตรัสวา ดูกอนพอ เจาจัก
ขับเพลงขับตอบกับเราหรือ. เด็กนั้นกราบทูลวา เปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา.
พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้น เจาจงขับเถิด. เด็กนั้นกราบทูลวา ขอเดชะ
ขาพระองคขับในที่นี้ไมได ก็แตวา พระองคจงใหพวกราชบุรุษเที่ยวตีกลอง
ปาวประกาศในเมืองแลว ใหมหาชนประชุมกัน ขาพระองคจักขับในทามกลาง
มหาชน. พระราชาใหทําตามที่กุมารนั้นกลาว เสด็จประทับนั่งในทามกลาง
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ราชบัลลังก ในมณฑปที่เขาประดับประดาแลว สั่งใหพระราชทานอาสนะที่
สมควรแกเด็กคนนั้นแลว ตรัสวา บัดนี้ เจาจงขับเพลงขับของเจาไดแลว.
กุมารนั้นจึงกราบทูลวา ขอเดชะ พระองคจงขับกอน. ขาพระองคจักขับตอบ
ในภายหลัง. ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะทรงขับกอน จึงตรัสคาถาวา
เราจะใหทรัพยรอยหนึ่งแกใคร ๆ ผูไดยินขาว
แลวมาบอกแกเรา ใครพบโสณกะผูสหายเคยเลนมา
ดวยกันแลว บอกแกเรา เราจะใหทรัพยพนั หนึ่ง แกผู
ที่พบโสณกะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตฺวา ความวา เราจะใหทรัพยรอยหนึ่ง
แกใคร ๆ ทีไ่ ดยินที่อยูของโสณกะนั้นแลวมาบอกวา โสณกะสหายที่รักของ
ทานอยูในที่ชื่อโนน . บทวา ทิฏ ความวา เราจะใหทรัพยพันหนึ่งแกใคร ๆ
ที่พบเห็นโสณกะแลวมาบอกวา ขาพเจาพบเห็นโสณกะในที่ชื่อโนน ดังนี้.
เมื่อพระราชาทรงขับอุทานคาถาแรกอยางนี้แลว พระศาสดาผูตรัสรู
เองโดยเฉพาะ เมื่อจะทรงประกาศคาถาที่เด็กผูมีผม ๕ แหยมขับตอบ จึงได
ตรัสคาถา ๒ คาถานี้วา
ลําดับนั้น มาณพนอยผูมีผม ๕ แหยม ได
กราบทูลพระราชาวา พระองคจงทรงพระราชทาน
ทรัพยรอยหนึ่ง แกขาพระองคผูไดยนิ ขาวแลวมา
กราบทูล ขาพระองคพบเห็นโสณกะ พระสหายเคย
เลนมาดวยกันแลว จึงกราบทูลแดพระองค ขอ
พระองคจงพระราชทานทรัพยพันหนึ่ง แกขาพระองค
ผูพบเห็นโสณกะ.
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ก็เนื้อความแหงคาถาที่กุมารนั้นกลาวแลว มีอรรถาธิบาย ดังตอไปนี้
ขาแตพระมหาราชเจา พระองคทรงรับสั่งวา เราจะใหทรัพยแกผูที่ไดยินขาว
นั้นแลวมาบอกแกเรา ดังนี้ ขอพระองคจงพระราชทานทรัพยนั้นแกขาพระองค
ทีเดียว อนึ่ง พระองคตรัสวา เราจะใหทรัพยพันหนึ่งแกผูที่พบเห็นแลวกลับ
มาบอก ดังนี้ ขอพระองคจงพระราชทานทรัพยแมนั้น แกขาพระองคดวย
ขาพระองคพบเห็นสหายที่รักของพระองคแลว จึงไดทูลพระองควา บัดนี้
ขาพระองคไดเห็นโสณกะผูนี้แลว. เนื้อความตอแตนี้ไป บัณฑิตพึงเขาใจ
ไดโดยงายทีเดียว. บัณฑิตพึงทราบพระคาถาของพระสัมพุทธเจา โดยนัย
พระบาลีนั่นแล.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสถามวา
โสณกกุมารนัน้ อยูในชนบท แวนแควนหรือ
นิคมไหน ทานไดพบเห็นโสณกกุมาร ณ ที่ไหน
เราถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเราเถิด.
กุมารกราบทูลวา
ขอเดชะ ตนรังใหญหลายตนมีลําตนตรง มีสีเขียว
เหมือนเมฆ เปนที่ชอบใจนารืน่ รมย อันอาศัยกัน
และกัน ตั้งอยูในภาคพื้นพระราชอุทยานในแวนแควน
ของพระองคนั่นเอง พระโสณกะ เมื่อสัตวโลกมี
ความยึดมั่น เปนผูไมยึดมั่น เมื่อสัตวโลกถูกไฟเผา
เปนผูดับแลว เพงฌานอยูที่โคนแหงตนรังเหลานั้น.
ลําดับนั้นแล พระราชาตรัสสั่งใหทําทางให
ราบเรียบแลว เสด็จไปยังที่อยูของพระโสณกะพรอม
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ดวยจาตุรงคเสนา เมื่อเสด็จประพาสไปในไพรวัน
ก็เสด็จถึงภูมิภาคแหงอุทยาน ไดทอดพระเนตรเห็น
พระโสณกะ ผูนั่งอยูเมื่อสัตวโลกถูกไฟเผาเปนผูดับ
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุชุวสา ไดแก มีลําตนตั้งตรง. บทวา
มหาสาลา ไดแก ตนไมใหญ. บทวา เมฆสมานา คือ เชนกับเมฆสีดํา.
บทวา รมฺนา คือเปนที่นายินดี. บทวา อฺโฺนิสฺสิตา ไดแก กิ่ง
กับกิ่งเกี่ยวเกาะกันอยู รากกับรากเกี่ยวพันกันอยู. บทวา เตส ไดแก ภาคใต
พฤกษาในปา อันเปนอุทยานของพระองคเห็นปานน นเหลานั้น. บทวา ฌายติ
ความวา เพงอยูดวยฌานทั้ง ๒ คือ ลักขณูปนิชฌาน และอารัมมณูปนิชฌาน.
บทวา อนุปาทโน คือ เปนผูเวนจากความยึดมั่นในกาม. บทวา ทยฺหมาเนสุ
คือ เมื่อสัตวทั้งหลายถูกไฟ ๑๑ กองเผาอยู. บทวา นิพฺพุโต ความวา พระโสณกะผูเปนสหายของพระองคนี้ ทําไฟทุกกองเหลานั้นใหดับไดแลว เพงอยู
ดวยหทัยอันเย็น นั่งอยูบนแผนหิน ณ ที่โคนไมรังอันเปนมงคล ในอุทยาน
ของพระองค ทานงดงามเปรียบปานรูปทอง ฉะนั้น. คําวา ตโต จ อธิบายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในลําดับนั้น พระเจาอรินทมะนั้น พอไดทรงสดับคํา
ของกุมารนั้นแลว จึงทรงพระดําริวา เราจักพบเห็นพระโสณกปจเจกพุทธเจา
ดังนี้แลว เสด็จออกไปพรอมดวยจตุรงคเสนา. บทวา วิจรนฺโต ความวา
เสด็จมาตามหนทางตรงทีเดียว เมื่อเสด็จประพาสไปในชัฏปาใหญนั้นแลว จึง
เสด็จไปยังสํานักของพระโสณกะ ไดทอดพระเนตรเห็นทานกําลังนั่งอยู
พระราชานั้น ทรงนมัสการพระโสณกะนั้นแลว ประทับนัง่ ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง เมื่อทรงสําคัญซึ่งพระโสณกะนั้นวา เปนคนกําพรา เพราะวาพระองค
ยังทรงยินดีในกิเลสอยู จึงตรัสพระคาถานี้วา
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ภิกษุนี้เปนคนกําพราหนอ ศีรษะโลน ครองผา
สังฆาฏิ ไมมมี ารดา ไมมบี ิดา นั่งเขาฌานอยูที่โคน
ตนไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฌายติ ความวา เปนผูไมมีมารดา ไมมี
บิดา ถึงความกรุณาแลว (นาสงสาร) จึงนั่งเขาฌานอยู.
พระโสณกะไดฟงพระดํารัสนี้แลว จึงไดทูลวา
ดูกอนมหาบพิตร บุคคลของธรรมดวยนามกาย
ไมชื่อวาเปนคนกําพรา ผูใ ดในโลกนี้ นําเสียซึ่งธรรม
ประพฤติตามอธรรม ผูนั้นชือ่ วา เปนคนกําพรา เปน
คนลามก มีบาปกรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา ขอถวาย
พระพร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิม ความวา พระโสณกะไดสดับคํา
ติเตียนถึงเรื่องการบรรพชานี้ ของพระราชานั้นผูทรงยินดียิ่งในกิเลส ไมทรง
พอพระทัยการบรรพชา. บทวา เอตทพฺรวี ความวา พระโสณกะเมื่อจะ
ประกาศถึงคุณในการบรรพชา จึงไดกลาวคํานี้. บทวา ผสฺสย คือถูกตองอยู.
พระโสณกะเมื่อจะแสดงวา บุคคลผูตองอริยมรรคธรรมนั้นดวยกาย ยอมไม
ชื่อวา เปนคนกําพรา ดังนี้ จึงกลาวอยางนี้. บทวา นิรกตฺวา ไดแก
นําออกจากอัตภาพ. บทวา ปาโป ปาปปรายโน ความวา ชื่อวาเปนคน
ลามก เพราะตนเองกระทําแตความชั่ง ชื่อวา เปนผูมีบาปกรรมเปนที่ไปใน
เบื้องหนา เพราะเปนที่พึ่งแกชนเหลาอื่นผูกําลังทําบาป.
พระโสณกะนั้น ติเตียนพระโพธิสัตวดวยถอยคําอยางนี้. พระโพธิสัตว
ทรงทําเปนเหมือนไมทรงทราบวา พระโสณกะติเตียนพระองค ทรงบอกนาม
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และโคตรของพระองค เมื่อจะทรงทําปฏิสันถารกับพระโสณกะนั้น จึงตรัส
คาถาวา
มหาชนรูจักนามของขาพเจาวา อรินทมะ และ
รูจักขาพเจาวา พระเจากาสี ดูกอนทานโสณกะ การ
อยูเปนสุข ยอมมีแกทานผูอยูในที่นี้แลหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กจฺจิ ความวา พระราชาตรัสถามวา
ความไมสบายนอยหนึ่ง ยอมไมมีแกขาพเจากอน แตความอยูเปนสุขยอมมี
แกพระคุณเจาผูถึงแลวในที่นี้ คือผูอยูในอุทยานนี้แลหรือ.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจา จึงทูลตอบพระราชานั้นวา ขอถวาย
พระพร ขึ้นชื่อวาความไมสําราญ ยอมไมมีแกอาตมภาพผูอยูในอุทยานนี้เทานั้น
ก็หามิได แมอาตมภาพจะอยูในที่อื่น ๆ ก็ยังไมมีเลย ดังนี้แลว จึงเริ่มคาถา
แสดงความเจริญของสมณะแดพระราชาพระองคนั้นวา
(ขอที่ ๑) ความเจริญยอมมีแกภกิ ษุผไู มมีทรัพย
ไมมีเรือนทุกเมื่อ (คือ)ทรัพยและขาวเปลือกยอมไมเขา
ไปในฉางในหมอและในกระเชาของภิกษุเหลานั้น ภิกษุ
ทั้งหลายเปนผูแสวงหาอาหารอันสําเร็จแลว มีวัตร
อันงามเยียวยาอัตภาพใหเปนไป ดวยบิณฑบาตนั้น.
ขอที่ ๒ ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย
ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาต ที่ไมมีโทษ
และกิเลสอะไร ๆ ยอมไมประทุษราย.
ขอที่ ๓ ความเจริญ ยอมมีแกภกิ ษุผไู มมีทรัพย
ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาตอันดับแลว
และกิเลสอะไรยอมไมประทุษราย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 138

ขอที่ ๔ ความเจริญ ยอมมีแกภกิ ษุไมมีทรัพย
ไมมีเรือน (คือ) ผูห ลุดพนแลว เที่ยวไปในแวนแควน
ไมมีความของ.
ขอที่ ๕ ความเจริญ ยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย
ไมมีเรือน (คือ) เมือ่ ไฟไหมพระนครอยู อะไร ๆ
ก็หนอยหนึ่งของภิกษุน้นั ยอมไมไหม.
ขอที่ ๖ ความเจริญ ยอมมีแกภกิ ษุผไู มมีทรัพย
ไมมีเรือน (คือ) เมื่อโจรปลนแวนแควน อะไร ๆ
สักหนอยหนึ่งของภิกษุนั้นก็ไมหาย.
ขอที่ ๗ ความเจริญ ยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย
ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุผูมีวัตรงาม ถือบาตรและจีวร
ไปสูทนทางทิพวกโจรรักษา หรือไปสูหนทางที่มีอันตรายอื่น ๆ ยอมไปไดโดยสวัสดี.
ขอที่ ๘ ความเจริญ ยอมมีแกภกิ ษุผไู มมีทรัพย
ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุจะหลีกไปยังทิศใด ๆ ก็ไมมี
หวงใยไปยังทิศนั้น ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนาคารสฺส ความวา ขอถวายพระพร
ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีความกังวล ไมมที รัพย ละเพศฆราวาสเสียแลว
ถึงความเปนผูไมมีเรือนตลอดกาลทั้งปวง. บทวา น เตส ความวา มหาบพิตร ความเจริญขอแรก คือ ทรัพยและขาวเปลือกทั้งหลาย ยอมไมเขา
ไปในเรือนคลัง ไมเขาไปในหมอขาว ไมเขาไปในกระเชา ของภิกษุทั้งหลาย
ผูไมมีทรัพยเหลานั้น เพราะภิกษุเหลานั้นเปนผูมีวัตรอันงาม. บทวา
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ปรินิฏิิต ความวา หมผาสังฆาฏิแลว ถือบาตร (กระเบื้อง) แสวงหา
อาหารที่เขาหุงไวสุกแลว ในเรือนของชนเหลาอื่น ตามลําดับเรือน พิจารณา
อาหารนั้น ดวยอํานาจความเปนของปฏิกูล ๙ อยางแลวจึงบริโภค ยอมยัง
ความเปนอยูแหงชีวิตใหเปนไป ดวยบิณฑบาตที่ไดแลวจากการแสวงหานั้น.
บทวา อนวชฺชปณฺโฑ โภตฺตพฺโพ ความวา ปจจัย ๔ ที่เกิดขึ้นดวย
การแสวงหาไมสมควรมีเวชกรรม เปนตน หรือดวยอาชีพที่ผิดเห็นปานนี้
คือ การกลาวโกหกหลอกลวง การเปนหมอดู การรับใชคฤหัสถ การบริโภค
ลาภดวยลาภก็ดี แมที่เกิดขึ้นโดยธรรม ภิกษุไมพิจารณาเสียกอนแลวบริโภค
ชื่อวา บิณฑบาตมีโทษ ปจจัย ๔ ทีภ่ ิกษุละการแสวงหาอันไมสมควร เวน
อาชีพที่ผิดเสียแลว ใหปจจัยเกิดขึ้นโดยชอบธรรม ภิกษุพิจารณาโดยนัยดัง
กลาวแลววา เราพิจารณาแลวโดยแยบคาย จึงใชสอยจีวร ดังนี้เปนตนแลว
จึงบริโภค ชือ่ วา บิณฑบาตไมมีโทษ ภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาตที่ไมมีโทษ
เชนนี้ทีเดียว เมื่อภิกษุบริโภคบิณฑบาตที่ไมมีโทษอยูอยางนี้ กิเลสแมมี
ประมาณนอยหนึ่ง ก็ยอมไมเบียดเบียน คือ ยอมไมบีบคั้น เพราะอาศัย
ปจจัยทั้งหลาย ความเจริญแมที่สอง ยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน
นั้น ฉะนี้แล.
บทวา นิพฺพุโต ความวา แมบิณฑบาตที่เกิดขึ้นโดยชอบ
ธรรมของภิกษุผูเปนปุถุชน ภิกษุพิจารณาแลวจึงบริโภค ชื่อวา บิณฑบาต
ดับแลว สวนบิณฑบาตของพระขีณาสพ ชื่อวา บิณฑบาตดับแลวโดยสวน
เดียว ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะวาในบรรดาการบริโภค ๔
อยางเหลานี้คือ ไถยบริโภค ลักขโมยเขาบริโภค อิณบริโภค บริโภคอยาง
คนที่เปนหนี้เขา ทายัชชบริโภค บริโภคโดยไดรับมรดก สามิบริโภค บริโภค
โดยความเปนเจาของ พระขีณาสพนั้นยอมบริโภคบิณฑบาตนั้น ดวยอํานาจ
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แหงสามิบริโภค. ทานเปนเจาของ บริโภคบิณฑบาต โดยพนจากความเปน
ทาสแหงตัณหา กิเลสแมมีประมาณนอยหนึ่ง ยอมไมเบียดเบียนทาน เพราะ
การบริโภคเชนนั้น เปนปจจัย. บทวา มุตฺตสฺส รฏเ จรโต ความวา
เมื่อภิกษุไมของอยูในตระกูลอุปฏฐากเปนตน ประหนึ่งทองฟาไมมีเมฆ หรือ
เหมือนกับดวงจันทรที่ผองอําไพ พนจากปากราหู ฉะนั้น เที่ยวไปในบาน
แลนิคมเปนตน บรรดาความของมีราคะเปนตน ความของแมสักอยางหนึ่ง
ยอมไมมี จริงอยู บุคคลบางคนคลุกคลีอยูกับสกุลทั้งหลาย พลอยรวมโศก
เศราและพลอยรวมยินดีอยูกับเขา. บุคคลบางคนมีใจไมของอยู แมในมารดา
บิดา อยูคนเดียว เหมือนเด็กหนุมชาวบานโกรุนคร ฉะนั้น . แมปุถุชนผูเปน
แบบนี้ ก็ยอมมีความเจริญเหมือนกัน . บทวา นาสฺส กิฺจิ ความวา
จริงอยู ภิกษุรูปใดเปนผูมีบริขารมาก ภิกษุรูปนัน้ คิดวา โจรทั้งหลายอยา
ลักบริขารของเราไปเลย ดังนี้ จึงเก็บบริขารทั้งหลาย มีผาจีวรเปนตนที่เหลือ
ใชไวในตระกูลอุปฏฐากภายในเมือง ตอมาเมื่อไฟไหมในเมือง พอทราบขาววา
ตนเพลิงเกิดขึ้นที่ตระกูลโนน ก็เศราโศก ทุกขใจ. ขึ้นชื่อวา ความเจริญ
ยอมไมมีแกภิกษุเชนนี้เลย ดูกอนมหาบพิตร สวนภิกษุใด บําเพ็ญวัตรของ
สกุณชาติใหเต็มบริบูรณ คือมีแตบริขารที่ติดกายเทานั้น บริขารอะไร ๆ ของ
ภิกษุเชนนั้น ยอมไมถูกไฟไหม แมความเจริญขอที่หา ยอมมีแกภิกษุนั้นดวย
ประการนั้นแล.
บทวา วิลุปฺปมานมฺหิ ไดแก พากันปลน อีกอยางหนึ่ง
บาลี ก็ไดรูปอยางนี้เหมือนกัน . บทวา อหาริถ ความวา เมื่อพวกโจรออก
จากชัฏภูเขาเปนตน พากันมาปลนแวนแควน มีโจรคนหนึ่งแยงเอาบริขาร
ของภิกษุผูมีบริขารมากซึ่งฝากเก็บไวภายในบาน ฉันใด โจรยอมลักเอาบริขาร
อะไร ๆ ของภิกษุผูมีแตบริขารที่ติดกาย ไมมีทรัพย ฉันนั้นไมไดเลย แม
ความเจริญอันเปนขอที่หก ก็ยอมมีแกภิกษุนั้นเหมือนกันแล. บทวา เย
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จฺเ ปริปนฺถิกา ความวา ไปสูหนทางที่พวกโจรตั้งดานรักษาคุมครอง
เพื่อเก็บภาษีคนเหลาอื่นในที่นั้น ๆ. บทวา ปตฺตจีวร ความวา ภิกษุกระทํา
บริขาร ๘ แมทั้งหมด คือ บาตรดิน ผาบังสุกุลจีวรที่เย็บยอมเรียบรอยแลว
ประคดเอว ผากรองน้ํา กลองเข็ม มีด ถลกบาตร ซึ่งมีราคานอย ไมมี
ประโยชนแกพวกโจร ไมเหมาะที่จะเปนคาภาษีแกคนผูเก็บภาษี มีแตบริขาร
ติดกายเดินไปตามหนทาง ใคร ๆ ก็ไมเบียนเบียด ยอมไปไดโดยสวัสดี. บทวา
สุพฺพโต ความวา จริงอยู โจรทั้งหลายเห็นจีวรเปนตน ทําใหเกิดความ
โลภ ยอมลักไปก็มี นายดานภาษีคิดวา อะไรหนอที่มีอยูในมือของภิกษุรูปนี้
แลวจึงทําการตรวจคนถลกบาตรเปนตน สวนภิกษุผูมีวัตรอันงาม เมื่อชน
เหลานั้นเห็นเธอผูมีความประพฤติเบาพรอม ยอมไปไดสะดวก แมความเจริญ
ขอที่ ๗ ก็ยอ มมีแกภิกษุนั้น ดวยประการฉะนี้แล ความเจริญที่ ๘ คือ
ภิกษุไมตองเหลียวแลที่อยู เพราะไมมีบริขารอะไร ๆ ที่ตนเก็บไวในวิหาร
เกินกวาบริขารที่เนื่องในกาย จะตองไปสูทิศใด ก็ไปสูทิศนั้นได อยางไมตอง
หวงใย เหมือนกุลบุตรทัง้ ๒ ผูบวชแลวในถูปาราม บรรพชิตรูปที่แกกวาออก
จากเมืองอนุราธบุรีแลวเดินทางไป ฉะนั้น.
พระโสณกปจเจกพุทธเจา แสดงความเจริญแหงสมณะ ๘ อยาง
ดวยประการฉะนี้ แตแทที่จริงทานเปนผูสามารถจะแสดงความเจริญแหงสมณะ
ใหยิ่งกวานั้นได ตั้งรอย ตั้งพัน จนหาประมาณมิได ฝายพระราชา ทรงละ
เลยซึ่งถอยคําของพระโสณกะนั้น เพราะทรงยินดียิ่งในกาม จึงตรัสวา ขาพเจามิไดมีความตองการดวยความเจริญแหงสมณะ เมื่อจะทรงประกาศความที่
พระองคมีพระทัยนอมไปในกาม จึงตรัสวา
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ขาแตภิกษุ ทานสรรเสริญความเจริญ เปนอัน
มากของภิกษุเหลานั้น สวนขาพเจา ยังกําหนัดในกาม
ทั้งหลาย จะทําอยางไร กามทั้งหลายที่เปนของมนุษย
ทั้งที่เปนของทิพย เปนที่รักของขาพเจา เมื่อเปนเชน
นั้น ขาพเจาจักไดโลกทั้งสองดวยเหตุไรหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วณฺเณน ไดแก เหตุ.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจา จึงทูลกะพระราชานั้นวา
นรชนผูกําหนัดในกาม ยินดีในกาม หมกมุน
อยูในกาม กระทําบาปกรรมแลว ยอมเขาถึงทุคติ
สวนนรชนเหลาใด ละกามทั้งหลายออกไปแลว เปน
ผูไมมภี ัยแตไหน ๆ ยอมบรรลุถึงความที่จิตมีอารมณ
เปนหนึ่งเกิดขึ้น นรชนเหลานั้น ยอมไมไปสูทุคติ
ดูกอนพระเจาอรินทมะ อาตมภาพจักแสดงอุปมา
ถวายมหาบพิตร ขอมหาบพิตร จงทรงสดับขออุปมา
นั้น บัณฑิตบางพวกในโลกนี้ ยอมรูเนื้อความไดดวย
ขออุปมา มีกาตัวหนึ่ง เปนสัตวมีปญญานอย ไมมี
ความคิด เห็นซากศพชางลอยอยูในหวงน้ําใหญ ใน
แมน้ําคงคา จึงคิดวา เราไดยานนี้แลวหนอ และซาก
ศพชางนี้ จักเปนอาหารจํานวนมิใชนอย ใจของกา
ตัวนั้น ยินดีแลวในซากศพชางนั้น ตลอดทั้งคืนทั้งวัน
เมื่อกาจิกกินเนื้อชาง ดื่มน้ํามีรสเหมาะสวน เห็นตน
ไมอันใหญในปา ก็ไมยอมบินไป แมน้ําคงคามีปกติ
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ไหลลงสูมหาสมุทร พัดเอากาตัวนั้น ตัวประมาทยินดี
ในซากศพชาง ไปสูมหาสมุทร ซึ่งเปนที่ไปไมได
แหงนกทั้งหลาย กานั้นหมดอาหารแลว ตกลงในน้ํา
ไปขางหลัง ขางหนา ขางซาย ขางขวาไมได ไปไม
ถึงเกาะ สิ้นกําลังจมลงในทามกลางทะเล อันเปนที่
ไปไมไดแหงนกทั้งหลาย ฝูงปลา จระเข มังกร และ
ปลารายที่เกิดในมหาสมุทร ก็ขมเหงรุมกินกานั้น ตัว
มีปกอันใชการไมไดดิ้นรนอยู ฉันใด ดูกอ นมหาบพิตร พระองคก็ดี ชนเหลาอื่นผูยังบริโภคก็ดี ถา
ยังกําหนัดในกามอยู ไมละทิ้งตามเสีย นักปราชญทั้ง
หลายรูวา ชนเหลานั้น เปนอยูดวยปญญาเสมอกับกา
ฉันนัน้ เหมือนกันแล ดูกอนมหาบพิตร อุปมาขอนี้
อาตมภาพแสดงอรรถอยางชัดแจง ถวายมหาบพิตร
แลว พระองคจักทรงทําหรือไม ก็จะปรากฏดวยเหตุ
นั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาปานิ ความวา ดูกอนมหาบพิตร
พระองคและนรชนทั้งหลายผูยินดีในการอาศัยกามทั้งหลาย ทําแตบาปกรรม
มีการประพฤติชั่วดวยกายเปนตน ยอมเขาถึงทุคติ เพราะกามทั้งหลายอันเปน
ทิพยแลเปนของมนุษย ยอมไมไดแมในความฝน. บทวา ปหนฺตฺวาน
ไดแก ละกามเสียได ดุจบวนกอนเขฬะทิ้งฉะนั้น. บทวา อกุโตภยา ไดแก
ไมมีภัยมาจากที่ไหน ๆ ในบรรดากิเลสมีราคะเปนตน . บทวา เอโกทิภาวาชิคตา ไดแก ถึงความที่มีอารมณเปนหนึ่ง คือความเปนผูมีธรรมเครื่อง
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อยูอยางเอก. บทวา น เต ความวา บุคคลเหลานั้น คือบรรพชิตเหลานั้น
ยอมไมไปสูทุคติ. บทวา อุปมนฺเต ความวา ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพ
จักทําการเปรียบเทียบสักตัวอยางหนึ่ง ถวายแดพระองคผูมีความปรารถนาใน
กามที่เปนทิพยและเปนของมนุษย ที่ไมตางอะไรกับกาตัวมีใจผูกพันอยูใน
ซากศพชาง ฉะนั้น ขอพระองคจงทรงสดับขออุปมานั้นเถิด. บทวา กุณป
แปลวา ซากศพของชาง. บทวา มหณฺณเว ไดแก ในน้ําทั้งลึกทั้งกวาง.
คําวา กุณป นั้นทานกลาวหมายถึงวา มีชางใหญตัวหนึ่ง เที่ยวอยูตามริมฝง
แมน้ําคงคา ตกลงไปในแมน้ําคงคาไมสามารถจะขึ้นได ถูกกระแสแมน้ําพัด
ตายไปในแมน้ํานั้นนั่นแล.
บทวา วายโส ไดแก มีกาตัวหนึ่งบินมาโดยอากาศ. บทวา
ยานฺจ วติท ความวา กาตัวนั้นครั้นคิดดีอยางนี้แลวจึงจับอยูที่ศพ
ชางนั้น ไดกระทําความตกลงใจวา เราไดยานคือชางนี้แลวเราจับอยูบน
ยานคือชางนี้ จักเที่ยวไปไดอยางสบาย อนึ่ง ชางนี้แหละจักเปนอาหาร
ไดอยางมากมาย บัดนี้เราไมควรที่จะไปในที่อื่น. บทวา ตตฺถ รตฺตึ
ความวา กาตัวนั้นมีใจยินดียิ่งในศพชางนั้นนั่นแล ตลอดทั้งคืนและวัน. บทวา
น ปเลตฺถ ความวา กาตัวนั้น ไมยอมบินหลีกไป. บทวา โอตรณี
ไดแก แมน้ําคงคานั้นมีปกติไหลลงสูมหาสมุทร. บาลีวา โอหาริณี ดังนี้กม็ ี
อธิบายวา แมน้ําคงคามีปกติไหลลงพัดพาเอากานั้นไปสูมหาสมุทร. บทวา
อคติ ยตฺถ นั้น ทานกลาวหมายถึงทามกลางมหาสมุทร. บทวา โอตรณี
ไดแก หมดอาหาร. บทวา อุปฺปติตฺวา ความวา เมื่อหนังและเนื้อของชาง
นั้นหมดไปแลว โครงกระดูกก็ถูกกําลังคลื่นพัดจนหักจมลงในน้ํา อธิบายวา
ลําดับนั้น กาตัวนั้น เมือ่ ไมสามารถจะอยูในน้ําได จึงกระโดดบินขึ้นรูปครั้น
บินไปอยางนี้แลว. บทวา อคติ ยตฺถ ปกขิน ความวา ก็กาตัวนั้นบิน
ไปยังทิศประจิม เมื่อไมไดที่จับในทิศนั้น บินจากทิศประจิมนั้นไปยังทิศบูรพา
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บินจากทิศบูรพานั้นไปยังทิศอุดร บินจากทิศอุดรนั้นไปยังทิศทักษิณ บินไป
ยังทิศทั้ง ๔ ดวยอาการอยางนี้ ก็ยังไมบรรลุถึงที่สําหรับจับของตน ในทามกลาง
มหาสมุทร อันเปนสถานที่ไปไมถึงแหงพวกนกทั้งหลายนั้น . บัณฑิตพึงเห็น
เนื้อความอยางนี้ทีเดียววา ลําดับนั้น กาบินไปอยางนี้แลว ไดบินไปแตละทิศ
ในบรรดาทิศมีทิศประจิมเปนตน แตก็บินไปไมถึงเกาะ. บทวา ปาปตฺถ คือ
จมลงแลว. บทวา ยถา ทุพฺพลโก ไดแก จมลงเหมือนอยางคนหมดกําลัง
จมลง ฉะนั้น. บทวา สุสู ไดแก เหลาปลารายชนิดที่มีชื่อวา สุสุ. บทวา
ปสยฺหการา ความวา ฮุบกินกาตัวนั้น ซึ่งไมปรารถนาอยูนั่นแหละโดยพลการ.
บทวา วิปกฺขิก ไดแก กาตัวที่มีขนปกฉิบหายใชการไมได. บทวา คิทฺธี
เจ น วมิสฺสนฺติ ความวา พระองคก็ดี ชนเหลาอื่นก็ดี ถายังเปนผูยินดี
ในกาม ไมยอมสละละทิ้งกามเสียใหได. บทวา กากปฺาย เต ความวา
นักปราชญทงั้ หลาย ผูเปนบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมรูแจง ยอมรูช ัดวา
ชนเหลานั้นมีปญญาเสมอกับปญญาของกา ฉะนั้น. บทวา อตถสนฺทสฺสนี
กตา ไดแก อาตมภาพไดประกาศเนื้อความใหชัดแจงแลว. บทวา ตฺวฺจ
ปฺายเส ไดแก พระองคจักทรงรูแจงเอง. มีคําที่ทานกลาวอธิบายไววา
ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพเปนผูมุงหวังประโยชนเกื้อกูล จึงไดถวายโอวาท
แดพระองค ก็ถาพระองคจักทรงทําตามโอวาทนั้นไซร พระองคก็จักทรงบังเกิด
ในเทวโลก หากพระองคจักไมทรงทําตามโอวาทนั้น พระองคจักจมอยูใน
เปอกตมคือกาม ในกาลที่สุดแหงพระชนมชีพจักบังเกิดในนรก. พระองคเอง
จักทรงทราบสวรรคหรือนรกดวยเหตุนั้นอยางนี้ สวนอาตมภาพพนแลวจากภพ
ทั้งปวง ไมตองถือปฏิสนธิอีกตอไป ก็พระปจเจกพุทธเจา ผูถวายโอวาทนี้แด
พระราชาพระองคนั้น ไดแสดงถึงแมน้ําแลว แสดงถึงซากศพชางที่ถูกน้ํา
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พัดพาลอยไปในแมน้ําคงคา แสดงถึงกาตัวจิกกินซากศพ แสดงถึงการที่จิกกิน
ซากศพแลวดื่มน้ําของกาตัวนั้น แสดงถึงการที่มองดูไพรสณฑอันนารื่นรมยใจ
แสดงถึงการเขาไปสูมหาสมุทรของซากศพที่ลอยไปในแมน้ํา แสดงถึงการที่
ไมไดที่จับอาศัยบนซากชางแลว ถึงความพินาศไปในทามกลางมหาสมุทรของ
กา. บรรดาสิ่งเหลานั้น สงสารอันหาเบื้องตนและที่สุดมิได บัณฑิตพึงเห็นวา.
เปรียบเหมือนแมน้ํา. กามคุณ ๕ อยางในสงสารเปรียบเหมือนซากศพชางที่
ลอยอยูในแมน้ํา ปุถชุ นที่เปนคนพาล เปรียบเหมือนกา. กาลแหงปุถุชนผู
บริโภคกามคุณแลวเกิดโสมนัส เปรียบเหมือนกาลที่กาจิกกินซากศพแลวดื่มน้ํา.
การเห็นอารมณ ๓๘ ประการ ดวยอํานาจการสดับฟงของปุถุชนผูติดของอยูใน
กามคุณทั้งหลาย เปรียบเหมือนการเห็นไพรสณฑอันนารื่นรมยใจของกา ตัว
ติดของอยูในซากศพนั่นแล. ทานผูเปนบัณฑิตพึงเห็นการถึงความพินาศใน
มหานรก ของปุถุชนผูเปนคนพาล ผูยินดีในกามคุณ มีความชั่วเปนที่ไปใน
เบื้องหนา ไมสามารถจะไดที่ตั้งอาศัยในกุศลธรรมวาเปรียบเหมือนกาลที่กา
เมื่อซากศพเขาไปสูมหาสมุทรแลว ไมสามารถจะไดที่จับอาศัย ก็ถึงความ
พินาศไปฉะนั้น.
พระปจเจกพุทธเจา ถวายโอวาทแดพระราชาพระองคนั้น ดวยขอ
อุปมานี้อยางนี้แลว บัดนี้หวังจะทําโอวาทนั่นแหละ ใหตั้งอยูอยางมั่นคง
จึงกลาวคาถานี้วา
บุคคลผูอนุเคราะหพึงกลาวเพียงคําเดียว หรือ
สองคํา ไมพึงกลาวใหยิ่งไปกวานั้น เปรียบเหมือน
ทาสที่อยูในสํานักแหงเจานาย ฉะนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ภาเสยฺย ความวา บุคคลผูกลาว
ใหยิ่งไปกวาประโยชนเกือ้ กูลแกบุคคลผูไมเชื่อถือถอยคํา ยอมเปนเหมือนทาส
ในสํานักของเจานายฉะนั้น. ดวยวา ทาส แมเจานายจะเชื่อถือถอยคําหรือไม
เชื่อถือก็ตาม ตองกลาวอยูอยางนั้นนั่นแหละ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ตตุตฺตรึ น ภาเสยฺย ไมพึงกลาวใหยิ่งไปกวานั้น ดังนี้.
พระปจเจกพุทธเจา กลาวอยางนี้แลว จึงเหาะขึ้นไปดวยฤทธิ์ แลว
สั่งสอนพระราชาวา ถาพระองคจักทรงผนวชหรือไมทรงผนวชก็ตาม อาตมภาพ
ก็ไดถวายโอวาทแดพระองคแลว ดูกอนมหาบพิตร ขอพระองคจงเปนผูไม
ประมาทเถิด ดังนี้แลว จึงไปสูเงื้อมภูเขาชื่อนันทมูลกะตามเดิม.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระโสณกปจเจกพุทธเจา ผูม ีปญญาอันบุคคล
นับไมได ครั้นทูลดังนี้แลว พร่ําสอนบรมกษัตริยใน
อากาศแลวหลีกไป.
คาถานี้ จัดเปนอภิสัมพุทธคาถา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท วตฺวาน อธิบายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายพระปจเจกพุทธเจานั้น เปนผูมีปญญาอันบุคคลนับไมได ดวยปญญา
เปนเครื่องตรัสรูอนั เปนโลกุตระที่ใคร ๆ นับไมได พอทานกลาวคํานี้แลว
ก็เหาะขึ้นไปดวยฤทธิ์ พร่ําสอนบรมกษัตริยอยางนี้วา ถาพระองคจักทรงผนวช
ก็เปนเรื่องของพระองคผูเดียว หรือถาพระองคจักไมทรงผนวช ก็เปนเรื่องของ
พระองคอีกเชนกัน อาตมภาพถวายโอวาทแดพระองคแลว ขอพระองคจงเปน
ผูไมประมาทเถิด ดังนี้แลวหลีกไป.
ฝายพระโพธิสัตว ประทับยืนทอดพระเนตรดูพระปจเจกพุทธเจานั้น
ผูไปอยูโดยอากาศ เพียงเทาที่จะมองเห็นได ครั้นพระปจเจกพุทธเจานั้นลับ
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สายพระเนตรไปแลว จึงกลับไดความสลดพระทัย ทรงพระดําริวา พราหมณนี้
มีชาติต่ํา โปรยธุลลี ะอองเทาลงบนศีรษะของเราผูเกิดแลว ในวงศกษัตริย
อันมิไดปะปนระคนดวยวงศอื่น เขาเหาะขึ้นสูอากาศไปแลว แมตัวเราก็ควร
จะออกบวชใหไดในวันนี้ทีเดียว. ทาวเธอทรงปรารถนาที่จะมอบราชสมบัติ
แลวทรงผนวช จึงตรัสคาถา ๒ คาถาวา
บุคคลผูอภิเษก ทานผูสมควรใหเปนกษัตริย
เปนรัชทายาท และบุคคลผูถึงความฉลาด เหลานี้
อยูที่ไหน เราจักมอบราชสมบัติ เราไมตองการดวย
ราชสมบัติ เราจักบวชในวันนีแ้ หละ ใครเลา จะพึงรู
ความตายในวันพรุงนี้ เราจะไมโงเขลาตกอยูในอํานาจ
แหงกามทั้งหลายเหมือนกา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุเม ไดแก ทานเหลานี้อยูที่ไหน.
บทวา ราชกตฺตาโร ความวา บุคคลผูอภิเษก ทานผูสมควรเปนพระราชา
แลว ทําใหเปนพระราชาอยางสมบูรณ. บทวา สูตา เวยฺยตฺติมาคตา
ความวา รัชทายาท และบุคคลผูถึงความเปนผูฉลาด คือ รอบรูมงคลโดย
คลองปากเหลาอื่น บทวา รชฺเชน มตฺถิโก คือควานตองการดวยราชสมบัติ.
บทวา โก ชฺา มรณ สุเว ความวา เพราะวาใครที่จะมีความสามารถ
รูถึงเหตุนี้ไดวา ความตาย จักมีมาในวันนี้ หรือพรุงนี้กันแน.
เมื่อพระราชาทรงมอบราชสมบัติอยูอยางนี้ พวกอํามาตยไดสดับแลว
จึงกราบทูลวา
พระโอรสหนุมของพระองค ทรงพระนานวา
ทีฆาวุ จะทรงบํารุงรัฐใหเจริญได อยู ขอพระองคจง
ทรงอภิเษกพระโอรสนั้นไวในพระราชสมบัติ พระโอรสนั้นจักไดเปนพระราชาของขาพระบาททั้งหลาย.
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เบื้องหนาแตนั้น บัณฑิตพึงทําคาถาที่พระราชาตรัสแลว ใหเปน
ตัวอยางแลว พึงทราบคาถาสันพันธดวยอุทาน โดยนัยพระบาลีนั้นแล.
พระราชาตรัสวา
ทานทั้งหลาย จงรีบเชิญทีฆาวุกุมาร ผูบํารุงรัฐ
ใหเจริญมาเถิด เราจักอภิเษกเธอไวในราชสมบัติ เธอ
เปนพระราชาของทานทั้งหลาย.
พวกอํามาตยสดับพระดํารัสของพระเจาแผนดินแลว จึงพากันไปเชิญ
เสด็จทีฆาวุราชกุมารมา. แมพระราชาก็ทรงมอบพระราชสมบัติแกพระราชกุมาร
นั้นแลว.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ลําดับนั้น พวกอํามาตยไดไปเชิญทีฆาวุราชกุมาร
ผูบํารุงรัฐใหเจริญมาเฝา พระราชาทอดพระเนตรเห็น
เอกอัครโอรส ผูน าปลื้มพระทัยนั้น จึงตรัสวาลูกรักเอย
คามเขตของเราหกหมื่น บริบูรณโดยประการทั้งปวง
ลูกจงบํารุงเขา พอขอมอบราชสมบัติใหลกู พอจัก
บวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูถึงความตายในวัน
พรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูในอํานาจ
แหงกามทั้งหลายเหมือนกับกา.
ชางหกหมื่นเชือกประดับดวยเครื่องอลังการทั้ง
ปวง มีสายรัดลวนทองคํา เปนชางใหญมรี างกายปกปด
ดวยเครื่องคลุมลวนทองคําอันนายควาญชางผูถือโตมร
และขอขึ้นกํากับ ลูกรักเอยลูกจงบํารุงชางเหลานั้น พอ
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ขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้แหละ ใคร
เลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคน
โงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกับกา.
มาหกหมื่นตัวประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
เปนมาสินธพ เปนมาอาชาไนยโดยกําเนิด เปนพาหนะ
เร็ว อันนายสารถีผูถือแสและธนูขึ้นกํากับ ลูกรักเอย
ลูกจงบํารุงมาเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลกู
พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูถึงความตาย
ในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูใน
อํานาจแหงกามทั้งทลายเหมือนกับกา.
รถหกหมื่นคัน หุม เกราะไวดีแลว มีธงอันยกขึ้น
แลว หุมดวยหนึ่งเสือเหลืองก็มี หุมดวยหนึ่งเสือโครง
ก็มี ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนายสารถีถือ
แลงธนูสวมเกราะขึ้นประจํา ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงรถ
เหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชใน
วันนีแ้ หละ ใครเลาจะพึงรูถึงความตายในวันพรุงนี้
พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกาม
ทั้งหลายเหมือนกับกา.
แมโคนมหกหมื่นตัว มีสแี ดง ประกอบดวยโคจา
ฝูงตัวประเสริฐ ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงโคเหลานั้น พอ
ขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้แหละ
ใครเลาจะพึงรูถึงความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอม
เปนคนโงเขลา อยูใ นอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือน
กับกา.
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สตรีหมื่นหกพันนาง ประดับดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวง ผาและอาภรณอันวิจิตร สวนกุณฑลแกวมณี
ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงสตรีเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึง
รูถึงความตายในวันพรุงนี้ พอจักไมยอมเปนคน
โงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกับกา.
ลําดับนั้น พระกุมารจึงกราบทูลพระองควา
ขาแตพระบิดา หมอมฉันไดสดับวา เมื่อ
หมอมฉันเปนเด็ก ๆ พระชนนีทิวงคต หมอมฉันไม
อาจจะเปนอยูหางพระบิดาได ลูกชางยอมติดตามหลัง
ชางปา ตัวเที่ยวอยูในที่มีภูเขา เดินลําบาก เสมอบาง
ไมเสมอบาง ฉันใด หมอมฉันจะอุมบุตรธิดา ติดตาม
พระบิดาไปขางหลัง จักเปนผูอันพระบิดาเลี้ยงงาย
จักไมเปนผูอันพระบิดาเลี้ยงยาก ฉันนั้น.
พระราชาตรัสตอบวา
อันตราย ทําเรือที่แลนอยูในมหาสมุทร ของ
พวกพอคาผูแสวงหาทรัพย ใหจมลงในมหาสมุทรนั้น
พวกพอคาพึงถึงความพินาศ ฉันใด ลูกรักเอย เจานี้
เปนผูกระทําอันตรายใหแกพอ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
พระราชกุมารไมอาจจะกราบทูลถอยคําอะไร ๆ อีกได. ลําดับนั้น
พระราชาเมื่อจะทรงบังคับพวกอํามาตย จึงตรัสวา
ทานทั้งหลาย จงพาราชกุมารนี้ไปใหถึงปราสาท
อันยังความยินดีใหเจริญเถิด พวกนางกัญญาผูมีมือ
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ประดับดวยทองคํา จักยังกุมารใหรื่นรมยในปราสาท
นั้น เหมือนนางเทพอัปสร ยังทาวสักกะใหรื่นรมย
ฉะนัน้ และกุมารนี้จักรื่นรมย ดวยนางกัญญาเหลานั้น.
ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลาย จึงเชิญพระราชกุมาร
ไปยังปราสาทอันยังความยินดีใหเจริญ พวกนางกัญญา
เห็นทีฆาวุกุมาร ผูยังรัฐใหเจริญนั้นแลว จึงพากกัน
ทูลวา พระองคเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือวาเปน
ทาวสักกปุรินททะ พระองคเปนใครหรือเปนพระราช
โอรสของใคร หมอมฉันทั้งหลายจะรูจักพระองคได
อยางไร.
ทีฆาวุราชกุมาร จึงตรัสตอบวา
เราไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทา วสักกปุรินททะ เราเปนโอรสของพระเจากาสี ชื่อทีฆาวุ
ผูยังรัฐใหเจริญ เธอทั้งหลายจงบําเรอเรา ขอความ
เจริญจงมีแกเธอทัง้ หลาย เราจะเปนสามีของเธอ
ทั้งหลาย.
พวกนางกัญญาในปราสาทนั้น ไดทูลถาม
พระเจาทีฆาวุผูบํารุงรัฐนั้นวา พระราชาเสด็จไปถึง
ไหนแลว พระราชาเสด็จจากที่นี้ไปไหนแลว.
ทีฆาวุราชกุมารตรัสตอบวา
พระราชาทรงกาวลวงเสียซึ่งเปอกตม ประดิษฐานอยูบนบก เสด็จดําเนินไปสูทางใหญอันไมมีหนาม
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ไมมรี กชัฏ สวนเรายังเปนผูดําเนินไปสูทางอันใหถึง
ทุคติ มีหนาม รกชัฏ เปนเครื่องไปสูทุคติแหงชน
ทั้งหลาย.
นารีทั้งหลายจึงกราบทูลวา
ขาแตพระราชา พระองคเสด็จมาดีแลว ดุจ
ราชสีหมาสูถ้ําฉะนั้น ขาแตพระมหาราชเจา ขอ
พระองคจงทรงอนุศาสน พวกหมอมฉันขอพระองค
ทรงเปนอิสราธิบดี ของพวกหมอมฉันทั้งปวงเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขิปฺป ความวา ถาเชนนั้น พวกทาน
จงรีบนํามาเถิด. บทวา อาลป ความวา พระราชาตรัสพระดํารัสเปนตนวา
คามเขตของเรามีหกหมื่น ดังนี้ จึงคอยทรงทักทายแลว. บทวา สพฺพาลงฺการภูสิตา อธิบายวา ชางเหลานั้น ตกแตงแลวดวยเครื่องอลังการมีเครื่อง
ประดับสําหรับสวมหัวเปนตนทั้งปวง. บทวา เหมกปฺปนวาสสา ความวา
มีสรีระอันปกปดดวยเครื่องคลุมที่ขจิตดวยทองคํา. บทวา คามณีเยภิ คือ
พวกนายหัตถาจารย. บทวา อาชานียา จ ไดแก เปนมาที่รูจักเหตุและมิใช
เหตุมาตั้งแตเกิดทีเดียว. มาที่เกิดริมฝงแมน้ําสินธพ ในแควนสินธพเรียกวา
มาสินธพ. บทวา คามณีเยภิ คือ อิสสาจารย. บทวา อินฺทิยาจาปธาริภิ
คือทรงไวซึ่งอาวุธคือเขน และอาวุธคือแลงธนู. บทวา ทีปา อโถป
เวยฺยคฺฆา ไดแก มีหนังเสือเหลือง และหนังเสือโครงเปนเครื่องปกคลุม.
บทวา คามณีเยภิ หมายเอาผูขับรถ. บทวา จมฺมภิ ิ คือมีเกราะอันสวม
สอดไวแลว. บทวา โรหฺา คือมีสีตัวแดง. บทวา ปุงฺควูสภา ไดแก
ประกอบดวยโคเพศผูตัวประเสริฐกลาว คือ โคอุสภะ บทวา ทหรสฺเสว เม
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อธิบายวา ลําดับนั้น พระราชกุมารกราบทูลพระบิดาวา ขาแตพระบิดา เมื่อ
หมอมฉันยังเปนเด็กอยูนั่นแหละ หมอมฉันไดสดับวา พระชนนีสิ้นพระชนม
แลว หมอมฉันนั้นจักไมอาจจะมีชีวิตอยู. โดยปราศจากพระองคได. บทวา
โปโต ไดแก ลูกชางรุน ๆ. บทวา เชสฺสนฺต คือเที่ยวสัญจรไปอยู. บทวา
สามุทฺทิก ไดแก เรือที่แลนไปในมหาสมุทร. บทวา ธเนสิน ไดแก
ผูแสวงหาอยูซึ่งทรัพย. บทวา โวหาโร ความวา ปลารายก็ดี ผีเสื้อน้ําก็ดี
น้ําวนก็ดี อันคอยฉุดคราอยูภายใต ชื่อวาอันตรายเครื่องนําลงอยางวิจิตร.
บทวา ตตฺถ คือ ในมหาสมุทรนั้น. บทวา พาณิชา พฺยสนี สิยา ความวา
ลําดับนั้น พอคาเหลานั้น ก็จะฉิบหาย คือ พึงถึงความพินาศ. อีกอยางหนึ่ง
บาลีวา สิยุ ก็มี. บทวา ปุตฺตกลิ ไดแก ลูกเลว คือลูกกาลกรรณี.
พระกุมารไมอาจที่จะกราบทูลอะไร ๆ อีกตอไป. ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะ
ทรงบังคับพวกอํามาตย จึงตรัสพระดํารัสเปนตนวา กุมารนี้ ดังนี้. บทวา
ตตฺถ กมฺพสุ หตฺถาโย ความวา สุวรรณเรียกกันวา ทองคํา อธิบายวา
มีมือตกแตงดวยเครื่องอาภรณทองคํา. คําวา ยถา ความวา นารีเหลานั้น
ยอมกระทําตามที่ตนปรารถนา.
พระมหาสัตว ครัน้ ตรัสอยางนี้แลว จึงรับสั่งใหอภิเษกทีฆาวุราช
กุมารนั้นในที่นั้นนั่นเอง แลวใหกลับเขาไปสูพระนคร. สวนพระองคผูเดียว
เทานั้น เสด็จออกจากพระราชอุทยาน เขาไปปาหิมวันต สรางบรรณศาลาที่
ภูมิภาคอันนารื่นรมย แลวทรงผนวชเปนฤาษี มีรากไมและผลไมในปาเปน
อาหาร ยังอัตภาพใหเปนไป. ฝายมหาชนก็เชิญเสด็จพระกุมารไปยังกรุง
พาราณสี. พระกุมารนั้น ทรงกระทําประทักษิณพระนคร แลวเสด็จขึ้นสู
ปราสาท. บทวา ต ทิสฺวา อวจุ กฺา ความวา พวกนางฟอนเหลานั้น
เห็นพระกุมารนั้น เสด็จมาแลวดวยสิริโสภาคมีบริวารเปนอันมาก ยังไมรจู ักวา
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พระกุมารนี้มีพระนามชื่อโนน จึงไดพากันทูลถาม. บทวา มม ภรถ ความวา
นางทั้งหลายจงปรารถนาเฉพาะเรา. บทวา ปงฺก ไดแก เปอกตมคือกิเลส
มีราคะเปนตน. บทวา ถเล ไดแก การบรรพชา. บทวา อกณฺฏก ไดแก
ปราศจากหนามคือราคะเปนตน . ชื่อวา ไมรกชัฏ เพราะเครื่องรกชัฏ คือกิเลส
เหลานั้นแล. บทวา มหาปถ ไดแก ดําเนินไปสูทางใหญ อันจะเขาถึงสวรรค
และนิพพาน. บทวา เยน พระกุมารตรัสวา ชนทั้งหลายยอมดําเนินไปสูทุคติ
โดยทางผิดอันใด เราดําเนินไปแลวสูทางผิดอันนั้น. ลําดับนั้น พวกนางฟอน
เหลานั้น จึงพากันคิดวา พระราชาทรงละทิ้งพวกเรา เสด็จออกบรรพชาเสีย
กอนแลว ถึงพระกุมารนี้เลา ก็เปนผูมีพระหฤทัยกําหนัดในกามทั้งหลาย ถา
พวกเราจักไมยอมอภิรมยกับพระองค พระองคก็จะพึงเสด็จออกบรรพชาเสียอีก
พวกเราจักกระทําอาการคือการอภิรมยแกพระองค. ลําดับนั้น พวกนางฟอน
เมื่อจะใหพระกุมารรื่นรมยดวย จึงไดกราบทูลคาถาสุดทายแลว. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา คิริพฺพช ความวา การเสด็จมาของพระองคนั้น นับวา
เปนการเสด็จมาดีแลว ดุจการที่พระยาไกรสรราชสีหมาสูถ้ําทองอันเปนสถานที่
อยูของราชสีหตัวลูกนอย ฉะนั้น. บทวา ตฺว โน ความวา ขอพระองคจง
เปนพระสวามีผูเปนใหญของพวกหมอมฉันแมทั้งหมด.
พวกนารีเหลานั้น ครั้นกราบทูลอยางนี้แลว ก็ประโคมดุริยดนตรี
ทั้งปวงขึ้น ทําการฟอนรําขับรองมีประการตาง ๆ ใหเปนไปแลว เกียรติยศ
ไดยิ่งใหญขึ้นแลว. ทีฆาวุราชกุมารนั้น เปนผูถึงพรอมแลวดวยเกียรติยศ ก็
มิไดทรงระลึกถึงพระบิดาเลย ไดเสวยราชสมบัติโดยธรรม เปนไปตาม
ยถากรรมแลว. แมพระโพธิสัตวไดทรงกระทําฌานและอภิญญาใหบังเกิดขึ้น
แลว ในที่สดุ แหงพระชนมชีพ ก็ไดไปบังเกิดในพรหมโลก.
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พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตออกมหาภิเนษกรมณแตในบัดนี้เทานั้นก็หาไม แมใน
กาลกอน ก็ไดเคยออกมหาภิเนษกรมณแลวเหมือนกัน ดังนีแ้ ลวจึงไดทรง
ประชุมชาดกวา พระปจเจกพุทธเจาไดปรินิพพานแลวในกาลนั้น ทีฆาวุกุมาร
ในกาลนั้น ไดเปนราหุลกุมาร บริษทั ที่เหลือในกาลนั้น ไดเปนพุทธบริษัท
สวนพระเจาอรินทมะในกาลนั้น ก็คอื เราตถาคตแล.
จบอรรถกถาโสณกชาดก

๒. สังกิจจชาดก
วาดวยสังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแกพระเจาพรหมทัต
[๙๐] ลําดับนัน้ คนเฝาสวนเห็นพระเจาพรหมทัต จอมทัพ ประทับนั่งอยู ไดกราบทูลแด
ทาวเธอวา สังกิจจฤาษีที่พระองคทรงพระกรุณา ซึง่
ยกยองกันวาไดดีแลวในหมูฤาษีทั้งทลายมาถึงแลว
ขอเชิญพระองครีบเสด็จออกไปพบทานผูแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญโดยเร็วเถิด ก็ลําดับนั้น พระราชาผูจอมทัพ
อันหมูมิตรและอํามาตยลอมแลว เสด็จขึ้นรถอันเทียม
ดวยมาอาชาไนยรีบเสด็จไป พระราชาผูทรงบํารุง
แควนของชาวกาสีใหเจริญ ทรงเปลื้องเครื่องราช

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 157

กกุธภัณฑ ๔ อยาง คือ พัดวาลวีชนี อุณหิส พระขรรค
เศวตฉัตรและฉลองพระบาททรงเก็บวางไวแลว เสด็จ
ลงจากรถ ทรงดําเนินเขาไปหาสังกิจจฤาษี ผูนั่งอยู
ในพระราชอุทยานอันมีนามวาทายปสสะ ครั้นเสด็จ
เขาไปหาแลว ก็ทรงบันเทิงอยูกับฤาษ ครั้นทรง
สนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ประทับนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น ประทับนั่งแลว ลําดับนั้น
ไดทรงสําคัญกาลอยู แตนั้นทรงปฏิบัติเพื่อจะตรัสถาน
กรรมอันเปนบาป. จึงตรัสวา ขาพเจาขอถามทาน
สังกิจจฤาษีผูไดรับยกยองวา ไดดีแลวในหมูฤาษี
ทั้งหลาย อันหมูฤ าษีทั้งหลายหอมลอมนั่งอยู ในทาย
ปสสะอุทยานวา นรชนผูประพฤติลวงธรรม (เหมือน)
ขาพเจาประพฤติลวงธรรมแลวไปสูคติอะไรในปรดโลก
ขาพเจาถามแลว ไดโปรดบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจา
เถิด.
[๙๑] สังกิจจฤาษี ไดทูลตอบพระราชาผูบํารุง
แควนของชาวกาสีใหเจริญ ประทับนั่งอยูในทายปสสะ
อุทยานวา ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรทรงฟง
อาตมภาพ ถาเมื่อบุคคลเวนทางผิด ทําตามคําของ
บุคคลผูบอกทางถูกให โจรผูเปนดุจเสี้ยนหนามก็ไม
พึงพบหนาของบุคคลนั้น เมื่อบุคคลปฏิบัติอธรรม
แตถากระทําตามคําของบุคคลผูพร่ําสอนธรรม บุคคล
นั้นไมพึงไปสูทุคติเลย.
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[๙๒] ขอถวายพระพร ธรรมเปนทางถูก สวน
อธรรมเปนทางผิด อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรม
ยอมใหถึงสุคติ นรชนผูประพฤติอธรรม มีความ
เปนอยูไมสม่ําเสมอ ละโลกนีแ้ ลว ยอมไปสูคติใด
อาตมภาพจะกลาวคติ คือ นรกเหลานั้น ขอพระองค
ทรงสดับคําของอาตมภาพเถิด นรก ๘ ขุมนี้ คือ
สัญชีวนรก ๑ กาฬสุตตนรก ๑ สังฆาฏนรก ๑ โรรุวนรก ๑ มหาโรรุวนรก ๑ ตอมาถึงมหาอเวจีนรก ๑
ตาปนนรก ๑ ปตาปนนรก ๑ อันบัณฑิตทั้งหลาย
กลาวไวแลว กาวลวงไดยาก เกลื่อนกลนไปดวย
เหลาสัตว ผูมกี รรมหยาบชาเฉพาะขุมหนึง่ ๆ มี
อุสสทนรก ๑๖ ขุมเปนที่ทําบุคคลผูกระดางใหเรารอน
นากลัว มีเปลวเพลิงรุงโรจน มีภัยใหญขนลุกขนพอง
นาสะพรึงกลัว มีภัยรอบขาง เปนทุกข มี ๔ มุม ๔
ประตู จัดแบงไวเปนสวน ๆ มีกําแพงเหล็กกั้นโดย
รอบ
มีฝาเหล็กครอบ ภาคพื้นของนรกเหลานั้นลวน
แตเปนเหล็กแดงลุกโพลง ประกอบดวยเปลวไฟลุก
แผไปตลอดที่ ๑๐๐ โยชนโดยรอบ ตั้งอยูท ุกเมื่อ.
สัตวทั้งหลายมีเทาในเบื้องบนมีศีรษะในเบื้องต่ํา
ตกลงไปในนรกนั้น สัตวเหลาใดกลาวลวงเกินฤาษีทั้ง
หลายผูสํารวมแลว ผูมีตบะสัตวเหลานั้นผูมีความเจริญ
อันขจัดแลว ยอมหมกไหมอยูใ นนรก เหมือนปลาที่
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ถูกเฉือนใหเปนสวน ๆ ฉะนั้น สัตวทั้งหลายผูมีปกติ
กระทํากรรมอันหยาบชา มีตัวถูกไฟไหมทั้งขางใน
ขางนอกเปนนิตย แสวงหาประตูออกจากนรก ก็ไม
พบประตูที่จะออกตลอดปนับไมถวน สัตวเหลานั้นวิ่ง
ไปทางประตูขางหนา จากประตูดานหนาวิ่งกลับมา
ทางประตูขางหลัง วิ่งไปทางประตูดานซาย จากประตู
ดานซายวิ่งกลับมาทางประตูดานขวา วิง่ ไปถึงประตู
ใด ๆ ประตูนั้น ๆ ก็ปดเสีย สัตวทั้งหลายผูไปสูนรก
ยอมประคองแขนคร่ําครวญเสวยทุกขมิใชนอย นับได
แสนปเปนอันมาก เพราะเหตุนั้น บุคคลไมควรรุกราน
ทานที่เปนคนดี ผูสํารวม มีตบธรรม ซึ่งเปนดัง
อสรพิษมีเดชกําเริบรายลวงไดยากฉะนั้น.
พระเจาอัชชุนะ ผูเปนใหญในแควนเกตกะ มี
พระกายกํายําเปนนายขมังธนู มีพระหัตถตั้งพัน มี
มูลอันขาดแลวเพราะประทุษรายพระฤาษีโคตมโคตร
พระเจาทัณฑกีไดเอาธุลีโปรยรดกีสวัจฉฤๅษี ผูห า
ธุลีมิได พระราชานั้นถึงแลวซึ่งความพินาศ ดุจตน
ตาลขาดแลวจากรากฉะนั้น พระเจาเมชฌะคิดประทุษรายในมาตังคฤาษีผูเรืองยศ รัฐมณฑลของพระเจา
เมชฌะ พรอมดวยบริษัทก็สูญสิ้นไปในครั้งนั้น ชาว
เมืองอันธกวินทัย ประทุษรายกัณหทีปายนฤๅษี โดย
ชวยกันเอาไมพลองรุมตีจนตาย ก็ไปเกิดในยมสาธน
นรก สวนพระเจาเจติยราชนี้ ไดประทุษรายกปลดาบส
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แตกอนเคยเหาะเหินเดินอากาศได ภายหลังเสื่อมฤทธิ์
ลูกแผนดินสูบถึงมรณกาล เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิตทั้ง
หลายจึงไมสรรเสริญการลุอํานาจแหงฉันทาคติเปนตน
บุคคลไมควรเปนผูมีจิตประทุษราย พึงกลาววาจาอัน
ประกอบดวยสัจจะ ถาวานรชนผูใดดีใจประทุษราย
เพงเล็งทานผูรูผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ นรชน
ผูนั้นก็ไปสูนรกเบื้องต่ํา ชนเหลาใดพยายามกลาววาจา
หยาบคาย บริภาษบุคคลผูเจริญทั้งหลาย ชนเหลานั้น
ไมใชเหลากอ ไมใชทายาท เปนเหมือนตนตาลมีราก
อันขาดแลว.
อนึ่ง ผูใดฆาบรรพชิต ผูท ํากิจเสร็จแลว ผูแสวง
หาคุณอันยิ่งใหญ ผูนั้นจะตองหมกไหมอยูในกาฬสุตตนรกตลอดกาลนาน อนึง่ พระราชาพระองคใด
ตั้งอยูในอธรรม กําจัดชาวแวนแควน ทําชาวชนบท
ใหเดือดรอน สิ้นพระชนมไปแลว จะตองหมกไหม
อยูในตาปนนรกในโลกหนา และพระราชาพระองค
นั้นจะตองหมกไหมอยูตลอดแสนปทิพย อันกองเพลิง
หอมลอมเสวยทุกขเวทนา เปลวไฟมีรัศมีซานออก
จากกายของสัตวนั้น สรรพางคกายพรอมทั้งปลายขน
และเล็บ ของสัตวผูมีไฟเปนภักษา มีเปลวไฟเปนอัน
เดียวกัน สัตวนรกมีตัวถูกไฟไหม ทั้งขางในขางนอก
อยูเปนนิตย เปนผูอันทุกขเบียดเบียนรองไหคร่ําครวญ
อยู เหมือนชางถูกนายหัตถาจารยแทงดวยขอ ฉะนั้น.
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ผูใดเปนคนต่ําชา ฆาบิดาเพราะความโลภหรือ
เพราะความโกรธ ผูนั้นตองหมกไหมอยูใ นกาฬสุตต
นรกสิ้นกาลนาน บุคคลผูฆาบิดาเชนนั้น ตองหมก
ไหมอยูในโลกหกุมภีนรก นายนิรยบาลทัง้ หลายเอา
หอกแทงสัตวนรกนั้น ผูถูกไฟไหมอยูจนไมมีหนัง
ทําใหตาบอด ใหกนิ มูตรกินคูถ กดสัตวนรกเชนนั้นให
จมลงในน้ําแสบ นายนิรยบาลทั้งหลาย ใหสัตวนรก
กินกอนคูถที่รอนจัด และกอนเหล็กแดงอันลุกโพลง
ใหถือผาลทั้งยาวทั้งรอนสิ้นกาลนาน งัดปากใหอา
แลวเอาเชือกผูกไว ยัดกอนเหล็กแดงเขาไปในปาก
ฝูงสุนัขแดง ฝูงสนัขดาง ฝูงแรง ฝูงกา และฝูงนก
ตระกรุม ลวนมีปากเปนเหล็ก มากลุมรุมจิกกัดลิ้น
ใหขาด แลวกินลิน้ อันมีเลือดไหล เหมือนกินของ
อันเปนเดนเต็มไปดวยเลือด ฉะนั้น นายนิรยบาลเที่ยว
เดินทุบตีสัตวนรกผูฆาบิดานั้น ซึ่งมีรางกายอันแตก
ไปทั่ว เหมือนผลตาลที่ถูกไฟไหม จริงอยู ความ
ยินดีของนายนิรยบาลเหลานั้น เปนการเลนสนุก แต
สัตวนรกตองไดรับทุกข คนผูฆาบิดาเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในโลกนี้ ตองอยูในนรกเชนนัน้ .
ก็บุตรฆามารดาจากโลกนี้แลว ตองไปสูที่อยู
แหงพระยายม ยอมเขา ถึงความทุกขอยางยิ่ง ดวยผล
แหงกรรมของตน พวกนายนิรยบาลที่รายกาจ ยอมบีบ
คั้นสัตวผูฆามารดาดวยผาลเหล็กแดงบอย ๆ ใหสัตว
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นรกดื่มกินโลหิตที่เกิดแตตน อันไหลออกจากกายของ
ตน รอนประหนึง่ ทองแดงที่ละลายควางบนแผนดิน
สัตวนรกนั้นลงไปสูหวงน้ําเชนกับหนองและเลือด นา
เกลียดดังซากศพเนา มีกลิ่นเหม็นดุจกอนคูถ หมู
หนอนในหวงน้ํานั้นมีกายใหญ มีปากเปนเหล็กแหลม
ทําลายผิวหนังชอนไชไปในเนื้อและเลือด กัดกินสัตว
นรกนั้น ก็สัตวนั้นถึงนรกนั้นแลว จมลงไปประมาณ
ชั่วรอยบุรุษศพเนาเหม็นฟุงไปตลอดรอยโยชนโดยรอบ
จริงอยู แมจักษุของคนผูมีจักษุยอมคร่ําคราเพราะกลิ่น
นั้น ดูกอนพระเจาพรหมทัต บุคคลผูฆามารดา ยอมได
รับทุกขเห็นปานนี้.
พวกหญิงรีดลูกยอมกาวลวงลําธารนรกอันขรุขระ
ที่กาวลวงไดแสนยากดุจคมมีดโกน แลวตกไปสูแมน้ําเวตรณีที่ไปไดยาก ตนงิ้วทั้งหลายลวนแตเปนเหล็ก
มีหนาม ๑๖ องคุลี มีกิ่งหอยยอยปกคลุมแมน้ําเวตรณี
ที่ไปไดยากทั้งสองฟาก สัตวนรกเหลานั้นมีตัวสูง
โยชนหนึ่ง ถูกไฟที่เกิดเองแผดเผามีเปลวรุงเรืองยืน
อยู ดุจกองไฟตั้งอยูที่ไกล ฉะนั้น.
หญิงผูประพฤตินอกใจสามีก็ดี ชายที่คบหา
ภรรยาผูอื่นก็ดี ตองตกอยูในนรกอันเรารอนมีหนาม
คม สัตวนรกเหลานั้น ถูกนายนิรยบาลทิ่มแทงดวยอาวุธ
กลับเอาศีรษะลงตกลงมานอนอยู ถูกทิ่มแทงดวยหลาว
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เปนอันมาก ตื่นอยูตลอดกาลทุกเมื่อ ครั้นพอรุงสวาง
นายนิรยบาลก็ใหสตั วนรกนั้นเขาไปสูโลหกุมภีอันใหญ
เปรียบดังภูเขามีนา้ํ เสมอ ดวยไฟอันรอน บุคคลผูทุศีล
ถูกโมหะครอบงํา ยอมเสวยกรรมของตน ที่ตนกระทํา
ชั่วไวในปางกอน ตลอดวันตลอดคืนดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ภริยาใดที่เขาชวยมาดวยทรัพย ยอมดูหมิ่น
สามีแมผัวพอผัว หรือพี่ผัวนองผัว นายนิรยบาลเอาเบ็ด
มีสายเกี่ยวปลายลิ้นของหญิงนั้นครามา สัตวนรกนั้น
เห็นลิน้ ของตนยาวประมาณ ๑ วา เต็มไปดวยหมูหนอน
ไมอาจออนวอนนายนิรยบาล ตายไปหมกไหมใน
ตาปนนรก.
พวกคนฆาแกะ ฆาสุกร ฆาปลา ดักเนื้อ พวก
โจร คนฆาโค พวกพราน พวกคนผูกระทําคุณ
ในเหตุมิใชคุณ (คนสอเสียด) ถูกนายนิรยบาล
เบียดเบียนดวยหอกเหล็ก ฆอนเหล็ก ดาบและลูกศร
มีหัวลง ตกลงสูแ มน้ําแสบ คนทําคดีโกง ถูกนาย
นิรยบาลทุบตีดวยฆอนเหล็ก ทั้งเวลาเย็น เวลาเชา
แตนั้นยอมกินอาเจียนของสัตวนรกเหลาอืน่ ผูไดรับ
ความทุกขทุกเมื่อ ฝูงกาบาน ฝูงสุนัข ฝูงแรง ฝูง
กาปา ลวนมีปากเหล็กตางพากันรุมกัดกินสัตวนรก
ผูกระทํากรรมหยาบชา ดิ้นรนอยู ชนเหลาใดเปน
อสัตบุรุษ อันธุลปี กปด ใหเนือ้ ชนกันตายก็ดี ใหนก
ตีกันตายก็ดี ชนเหลานั้นตองไปตกอุสสทนรก.
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[๙๓] สัตบุรษุ ทั้งหลายยอมไปสูเบื้องบน เพราะ
กรรมที่ตนประพฤติดีแลวในโลกนี้ ขอเชิญพระองค
ทอดพระเนตรผลของกรรมทีบ่ ุคคลประพฤติดีแลว
เทพเจาทั้งหลายพรอมทั้งพระอินทร พระพรหมมีอยู
ดูกอนมหาบพิตรผูเปนอธิบดีแหงรัฐ เพราะเหตุนั้น
อาตมภาพขอทูลมหาบพิตร ขอมหาบพิตรจงทรง
ประพฤติธรรม ดูกอนพระราชา ขอเชิญพระองคทรง
ประพฤติธรรม เหมือนอยางธรรมทีบ่ ุคคลประพฤติดี
แลว ไมเดือดรอนในภายหลัง ฉะนั้น.
จบสังกิจจชาดกที่ ๒
จบสัฏฐินิบาต
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อรรถกถาสังกิจจชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในชีวกัมพวนาราม ทรงพระปรารภ
ปตุฆาตกรรม ของพระเจาอชาตศัตรู จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีพระ
ดํารัสเริ่มตนวา ทิสฺวา นิสินฺน ราชาน ดังนี้.
ความพิสดารวา พระเจาอชาตศัตรูนั้น อาศัยพระเทวทัต ไดให
ปลงพระชนมพระบิดาตามคําของพระเทวทัตแลว ไดทรงสดับวา พระเทวทัต
มีบริษัทแตกกัน ในกาลที่สุดแหงการทําลายสงฆ เมื่อมีโรคเกิดขึ้น จึงคิดวา
เราจักยังพระตถาคตเจาใหยกโทษใหแกเรา ดังนีแ้ ลว จึงไปสูกรุงสาวัตถีดวย
เตียงคานหาม ถูกแผนดินสูบที่ใกลประตูพระเชตวันมหาวิหาร จึงทรงรําพึงวา
พระเทวทัตเปนปฏิปกษตอพระสัมมาสัมพุทธเจา เขาไปสูแผนดินมีอเวจีมหานรกเปนที่ไปในเบื้องหนา แมตัวเรา ไดใหปลงพระชนมพระบิดา ผูเปน
พระธรรมราชาตั้งอยูในธรรม ก็เพราะอาศัยพระเทวทัตนั้น ก็ตัวเราจักถูก
แผนดินสูบหรือไมหนอ ดังนี้แลว จึงกลัว ไมไดความสบายใจในสิริราชสมบัติ
ทรงคิดวา เราจักนอนหลับสักหนอย พอจะเคลิ้มหลับเทานั้น ก็ปรากฏคลาย
กับวา นายนิรยบาล มาผลักใหตกไปในแผนดินเหล็กหนา ๙ โยชน แลวทิ่ม
แทงดวยหลาวเหล็ก หรือมีอาการคลายกับวาถูกสุนัขทั้งหลายแทะเนื้อกินอยู
จึงทรงเปลงพระสุรเสียงดวยสําเนียงอันนากลัวแลว เสด็จลุกขึ้น.
ครั้นในวันตอมา เมื่อวันเพ็ญแหงเดือนที่ ๔ ซึ่งเปนที่เบงบานแหง
ดอกโกมุท (คือวันเพ็ญกัตติกมาส) พระเจาอชาตศัตรูมีหมูอํามาตยแวดลอม
แลว ทอดพระเนตรเห็นอิสริยยศของพระองค จึงทรงดําริวา อิสริยยศแหง
พระบิดาของเรายิ่งใหญกวานี้ เราสั่งใหปลงพระชนมพระองคผูเปนธรรมราชา
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ชื่อเห็นปานนั้นเสีย เพราะอาศัยพระเทวทัต. เมือ่ พระองคทรงดําริอยูอยางนี้
นั่นแหละ ความเรารอนก็บังเกิดขึ้นในพระวรกายแลว พระสุรีระทุกสวน
ก็ชุมไปดวยเหงื่อ. ในลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงดําริวา ใครหนอแล จักสามารถ
บรรเทาภัยอันนี้ของเราได ดังนี้แลว ทรงทราบวา บุคคลอื่นเวนพระทศพล
เสียแลว ยอมไมมี จึงทรงดําริวา เราเปนผูมีความผิดอยางใหญหลวงตอพระ
ตถาคตเจา ใครเลาหนอ จักพาเราไปเฝาพระองคได ทรงกําหนดมั่นหมายวา
ใครอื่นนอกจากหมอชีวก เปนไมมีแน ทรงถือเอาการตกลงพระทัยนั้น ทรง
ทําอุบายที่จะเสด็จไป เปลงอุทานวา ดูกอนทานผูเจริญ ราตรีค่ําคืนนี้มี
ดวงจันทรแจมกระจางนารื่นรมยเสียจริง ๆ หนอ แลวตรัสวา วันนี้เราควร
ไปหาสมณะหรือพราหมณที่ไหนดีหนอ เมื่อเสวกามาตยผูเปนสาวกของทาน
ปูรณกัสสปะเปนตน กลาวพรรณนาคุณของครูทั้ง ๖ มีปรู ณกัสสปะเปนตน
ใหสดับ ก็ไมทรงเธอถอยคําของคนเหลานั้น กลับตรัสถามถึงหมอชีวก ถึง
หมอชีวกนั้นก็กลาวสรรเสริญพระคุณของพระตถาคตเจากอนแลว กราบทูลวา
พระองคผูประเสริฐ จงเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้นเถิด ดังนี้
พระองคจึงตรัสสั่งใหตระเตรียมยานพาหนะ คือชางแลวเสด็จไปยังชีวกัมพวัน
เขาไปเฝาพระตถาคตเจาพระองคนั้น ถวายบังคมแลว ทรงไดรับการปฏิสันถาร
จากพระตถาคตเจาแลว จึงทูลถามถึงสามัญญผลอัน จะพึงเห็นดวยตนเอง ได
ทรงสดับพระธรรมเทศนาวาดวยสามัญญผลอันไพเราะของพระตถาคตเจาแลว
ในเวลาจบการแสดงสามัญญผลสูตร ไดทรงประกาศพระองคเปนอุบาสกให
พระตถาคตเจาทรงอดโทษแลว จึงเสด็จกลับไป. จําเดิมแตนั้นมา ทาวเธอ
ก็ทรงถวายทาน รักษาศีล ทรงทําการสมาคมกับพระตถาคต ทรงสดับธรรมกถาอันไพเราะ เพราะไดคบกับกัลยาณมิตร จึงทรงละความหวาดกลัวเสียได
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โลมชาติชชู นั หวั่นไหวก็หายไป กลับไดแตความสบายพระทัย สําเร็จพระอิริยาบถทั้ง ๔ ดวยความสุขสําราญ.
ครั้นตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายพากันสนทนาในโรงธรรมสภาวา
แนะอาวุโสทั้งหลาย พระเจาอชาตศัตรูทรงทําปตุฆาตกรรมแลว ทรงสะดุง
หวาดกลัวตอภัย ไมไดความสบายพระทัยเพราะอาศัยสิริราชสมบัติ ทรงเสวย
แตความทุกขในทุก ๆ อิริยาบถ บัดนี้ทาวเธอมาอาศัยพระตถาคตเจา กลับหาย
สะดุงกลัวได เพราะการสมาคมกับกัลยาณมิตร จึงไดเสวยความสุขในอิสริยสมบัติ. พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทบแลว จึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาอชาตศัตรูกระทําปตุฆาตกรรมแลว อยู
เปนสุขสบาย เพราะอาศัยเราตถาคตแตเฉพาะในบัดนี้เทานั้นก็หาไม ถึงใน
กาลกอน เธอก็ทําปตุฆาตกรรมแลว อยูอยางเปนสุขสบาย เพราะอาศัยเรา
เหมือนกัน ดังนี้แลว ทรงชักนําอดีตนิทานมาตรัสวา
ในอดีตกาล พระเจาพรทมทัตเสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี
มีพระโอรสทรงพระนามวา พรหมทัตตกุมาร ในกาลนั้น พระโพธิสัตว
ถือปฏิสนธิในเรือนของปุโรหิต. เมื่อพระโพธิสัตวนั้นเกิดแลว มารดาบิดาได
ตั้งชื่อวา สังกิจจกุมาร. พรหมทัตตกุมารและสังกิจจกุมารแมทั้งสองนั้น
เจริญเติบโตดวยกันมาในราชนิเวศน. ทั้งสองคนไดเปนสหายกัน ครั้นเจริญวัย
จึงไดพากันไปเรียนศิลปะยังกรุงตักกศิลา เรียนศิลปะทั้งหมดจบแลวจึงกลับมา.
อยูตอมา พระราชาทรงพระราชทานฐานันดรศักดิ์ที่อุปราชแกพระโอรส. แม
พระโพธิสัตว ก็ไดอยูในสํานักทานอุปราชเหมือนกัน. ภายหลังตอมา ทาน
อุปราช ไดทอดพระเนตรเห็นอิสริยยศอันยิ่งใหญของพระบิดา ผูเสด็จประพาส
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เลนในพระอุทยาน ก็บังเกิดความโลภในราชสมบัตินั้นขึ้น จึงทรงดําริวางแผน
วา พระบิดาของเราก็เหมือนกับพระภาดาของเรา ถาเราจะรออยูจนพระบิดา
นี้สวรรคต เราก็จักไดราชสมบัติ เมือ่ เวลาแก ราชสมบัติที่เราไดในเวลาแกนั้น
จะมีประโยชนอะไร เราจักใหปลงพระชนมพระบิดาเสียแลว จึงยึดเอาราชสมบัติ ดังนีแ้ ลวบอกเนื้อความนั้นใหพระโพธิสัตวทราบ. พระโพธิสัตวจึงทูล
หามวา ขาแตทานสหาย ธรรมดาวาปตุฆาตกรรมเปนกรรมหนัก เปนทาง
แหงนรก ใคร ๆ ไมอาจจะทํากรรมอันนี้ได ขอพระองคอยาไดทรงการทําเลย.
ทานอุปราชนั้น ตรัสอุบายวิธีนั้นบอย ๆ เขา ก็ถูกพระโพธิสัตวทูลทัดทานไว
ถึง ๓ ครั้ง จึงเปลี่ยนไปปรึกษากับพวกคนรับใชใกลชิด. คนเหลานั้น ทูล
รับรองแลว ก็คอยมองหาอุบายที่จะลอบปลงพระชนมพระราชา. พระโพธิสัตว
ทราบถึงพฤติการณนั้นจึงไดแตคิดวา เราจักไมอยูรวมเปนอันเดียวกับคนพาล
นี้เด็ดขาด ดังนี้แลว จึงมิไดอําลามารดาบิดาเลย ออกไปทางประตูใหญแลว
เขาไปยังปาหิมวันต บวชเปนฤาษี บําเพ็ญฌานและอภิญญาใหบังเกิดขึ้นแลว
มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร เปนอยูอยางผาสุก. ในขณะเดียวกันนั้น
ทางฝายพระราชกุมารก็ใชใหตนฆาพระบิดาแลว เสวยอิสริยยศอันยิ่งใหญ.
พวกกุลบุตรทั้งหลายเปนอันมาก พอทราบขาววา สังกิจจกุมารบวช
เปนฤาษีแลว จึงพากันออกบวชในสํานักแหงสังกิจจดาบสนั้น. พระสังกิจจฤาษี
นั้น มีหมูฤๅษีเปนอันมากแวดลอมแลว อยูในหิมวันตประเทศนั้น . แมดาบส
ทั้งหมด ก็พลอยไดสมบัติดวยเหมือนกัน. ฝายพระราชา ครัน้ ใหคนฆาพระบิดา
แลว ก็เสวยความสุขสบายในราชสมบัติตลอดกาลเวลามีประมาณเล็กนอยเทานั้น
ตอแตนั้นมาก็สะดุงหวาดกลัวไมไดความสบายพระทัย ไดเปนเหมือนถึงกรรมกรณในนรก. ทาวเธอทรงระลึกถึงพระโพธิสัตวแลว ทรงดําริวา สหายของ
เราไดหามปรามแลววา ปตุฆาตกรรมเปนกรรมอันหนักมาก เมื่อเขาไมสามารถ
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จะใหเราเชื่อถือถอยคําของตนได จึงแสดงตนใหหมดโทษแลวหลบไปเสีย ถา
เขาจักอยูในที่นี้ไซร คงจักไมยอมใหเรากระทําปตุฆาตกรรมเปนแน พึงนํา
ภัยแมนี้ของเราไปเสีย เดี๋ยวนี้เขาอยูในที่ไหนหนอ ถาเรารูท ี่อยูของเขาก็จะ
ไดใหคนไปเรียกมา ใครกันหนอ จะพึงบอกที่อยูของเขาใหแกเราได. ตั้งแต
บัดนั้นมา ทาวเธอก็ตรัสสรรเสริญคุณของพระโพธิสัตวแตอยางเดียว ทั้งภายใน.
พระราชวังและในราชสภา. ครั้นกาลลวงไปนานแลวอยางนั้น พระโพธิสัตว
นั้นจึงคิดวา พระราชาทรงระลึกถึงเรา เราควรไปในราชสํานักนั้นแลวแสดง
ธรรมแกทาวเธอ ทําทาวเธอใหหายหวาดกลัว ดังนี้แลวอยูในหิมวันตได ๕๐ ป
มีพระดาบส ๕๐๐ เปนบริวาร พากันมาโดยทางอากาศ ลงในอุทยานชื่อ
ทายปสสะ มีหมูฤาษีเปนบริวารนั่งอยู ณ แผนศิลา. คนเฝาสวนเห็นหมูฤาษี
นั้นจึงถามวา ทานผูเจริญขอรับ ก็ทานผูเปนศาสดาของคณะมีนามวากระไร
พอเขาไดฟงวา ชื่อวา สังกิจจบัณฑิต ดังนี้ แมตัวเขาเองก็จําได จึงไดเรียน
ใหทราบวา ทานผูเจริญ ขอทานจงรออยูในที่นี้จนกวาขาพเจาจะทูลเชิญพระ
ราชาใหเสด็จมา พระราชาของพวกขาพเจา ทรงมีพระประสงคจะพบพระคุณเจา ดังนี้ ไหวแลวจึงรีบเขาไปยังพระราชวัง กราบทูลแดพระราชาวา พระ
โพธิสัตวนั้นมาแลว. พระราชาเสด็จไปยังสํานักของพระโพธิสัตวนั้น ทรงกระ
ทําสักการะบูชาอันเหมาะสมที่พระองคจะพึงทําถวายแลว จึงตรัสถามปญหา.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ลําดับนั้น คนเฝาสวนเห็นพระเจาพรหมทัต
ผูเปนจอมทัพประทับนั่งอยู ไดกราบทูลทาวเธอวา
พระสังกิจจฤๅษีที่พระองคทรงพระกรุณา ซึ่งยกยอง
กันวา ไดดีแลวในหมูฤๅษีทั้งหลาย มาถึงแลว ขอเชิญ
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พระองครีบเสด็จออกไปพบทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญโดยเร็วเถิด ก็ลําดับนั้น พระราชาผูจอมทัพ อัน
หมูม ติ รและอํามาตยแวดลอมแลว เสด็จขึน้ รถอันเทียม
ดวยมาอาชาไนยรีบเสด็จไป พระราชาผูทรงบํารุง
แวนแควนของชาวกาสีใหเจริญ ทรงเปลื้องเครื่อง
ราชกกุธภัณฑ ๕ อยางคือ พัดวาลวีชนี อุณหิส พระ
ขรรค เศวตฉัตร และฉลองพระบาท ทรงเก็บวาง
ไวแลว เสด็จลงจากรถ ทรงดําเนินเขาไปหาทาน
สังกิจจฤาษี ผูนั่งอยูในพระราชอุทยานอันมีนามวา
ทายปสสะ ครั้นเสด็จเขาไปหาแลวก็ทรงบันเทิงอยูกับ
ฤาษี ครั้น ทรงสนทนาปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไป
แลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นประทับ
นั่งแลว ลําดับนั้น ไดทรงสําคัญกาลอยู แตนั้นทรง
ปฏิบตั ิ เพื่อจะตรัสถามถึงกรรมอันเปนบาป จึงตรัสวา
ขาพเจาขอถามทานสังกิจจฤาษี ผูไดรับยกยองวา ได
ดีแลวในหมูฤาษีทงั้ หลาย อันหมูฤาษีทั้งหลายหอม
ลอมนั่งอยู ในทายปสสะอุทยานวา นรชนผูประพฤติ
ลวงธรรม (เหมือน) ขาพเจาประพฤติลวงธรรมแลว
จะไปสูคติอะไรในปรโลก ขาพเจาถามแลว ขอได
โปรดบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสฺวา ความวา พระศาสดาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คนเฝาสวนนั้นเห็นพระราชาประทับนั่งในราชสภา จึง
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กราบทูลใหพระองคไดทรงทราบแลว. บทวา ยสฺสาสิ ความวา กราบทูล
ใหทรงทราบถึงผูที่พระองคทรงรําพันถึง. บทวา ยสฺสาสิ ความวา ขาแต
มหาราชเจา พระองคทรงเอ็นดู มีพระหฤทัยออนโยนแกทานผูใด อธิบายวา
พระองคทรงรําพันถึงคุณของทานผูใดอยูเนือง ๆ ทานผูนั้น คือ สังกิจจฤาษี
นี้ที่ยกยองกันวา เปนผูไ ดดีแลวในหมูฤาษีทั้งหลาย มาถึงแลวโดยลําดับ มี
หมูฤาษีหอมลอมนั่งอยูบนแผนศิลา ในพระราชอุทยานของพระองค ดูงดงาม
เปรียบปานรูปทองคํา ฉะนั้น. บทวา ตรมานรูโป ความวา ขาแตมหาราชเจา ธรรมดาวา บรรพชิตทั้งหลาย เปนผูไมคลุกคลีในตระกูล หรือวา
ในหมูคณะ เมื่อพระองคเสด็จไปยังมิทันไดถึง ก็เกรงวาจะหลีกไปเสียกอน
เพราะฉะนั้น ขอพระองคจงรีบเสด็จออกไปพบทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
เพราะทานแสวงหาคุณมีศีลเปนตนอันใหญยิ่ง. บทวา ตโต ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองคนั้น พอไดทรงสดับถอยคําของคนเฝาสวน
นั้นแลว ก็ทรงรีบรอนเสด็จไปในลําดับแหงคํากราบทูลของตนเฝาสวนนั้นทัน
ที. บทวา นิกฺขิปฺป ความวา ไดยินวา พระราชาพระองคนั้น พอเสด็จ
ถึงประตูพระราชอุทยานก็ทรงฉุกคิดขึ้นวา ธรรมดาวา บรรพชิตทั้งหลาย เปน
ผูตั้งอยูในฐานะที่ควรเคารพ เราไมควรไปยังสํานักของทานสังกิจจดาบส ดวย
ทั้งเพศที่สูงสุด ทาวเธอจึงไดนําออกเสียซึ่งเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ อยาง
เหลานั้น คือ พัดวาลวีชนี มีดามเปนทองคําประดับดวยแกวมณี ๑ แผน
อุณหิสที่ทําดวยทองคํา ๑ พระขรรคมงคลที่หุมหอไวดีแลว ๑ เศวตฉัตร ๑
ฉลองพระบาททองคํา ๑ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทรงเปลื้องแลว. บทวา
ปฏิจฺฉท ความวา ทรงเก็บเครื่องราชกกุธภัณฑนั้นนั่นแลเสีย คือ ทรงมอบ
ไวในมือของผูรักษาเรือนคลัง. บทวา ทายปสฺสสฺมึ ไดแก ในอุทยานอัน
มีชื่ออยางนั้น. บทวา อถ กาล อมฺถ ความวา ลําดับนั้น พระองค
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ทรงทราบวา บัดนี้เปนเวลาที่จะถามปญหาได แตในบาลีวา ยถาถาล ดังนี้
อธิบายวา พระองคทรงสําคัญการถามปญหา โดยสมควรแกกาลที่พระองค
เสด็จมาแลว. บทวา ปฏิปชฺชถ คือ ปฏิบัติแลว . บทวา เปจฺจ ความวา
ละไปแลว อีกอยางหนึ่ง คําวา ละไปแลวนั้นเปนชื่อของปรโลก เพราะฉะนั้น
ทานทั้งหลายถึงปรโลก. บทวา มยา ความวา พระราชาตรัสถามวา ขาแต
ทานผูเจริญ ขาพเจาไดประพฤติลว งสุจริตธรรมแลว คือไดกระทําปตุฆาตกรรมแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจาเถิดวา บุคคลผูฆาบิดา
ยอมไปสูคติอะไร คือ ยอมไหมในนรกขุมไหน.
พระโพธิสัตว ไดสดับคํานั้นแลวจึงทูลวา ขอถวายพระพร ถาอยาง
นั้น ขอพระองคจงตั้งพระทัยสดับเถิด แลวจึงไดถวายโอวาทเปนอันดับแรก.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
สังกิจจฤาษี ไดกลาวตอบพระราชา ผูทรงบํารุง
แวนแควนของชาวกาสีใหเจริญ ประทับนั่งอยูในทายปสสะอุทยานวา ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรทรง
ฟงอาตมภาพ ถาเมื่อบุคคลเวนทางผิด ทําตามคําของ
บุคคลผูบอกกทางถูกให โจรผูเปนดุจเสี้ยนหนาม ก็ไม
พึงพบหนาของบุคคลนั้น. เมือ่ บุคคลปฏิบตั ิอธรรม แต
ถากระทําตามคําของบุคคลผูพร่ําสอนธรรม บุคคล
นั้นไมพึงไปสูทุคติเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฺปเถน ไดแก หนทางที่พวกโจร
ซองสุมกันอยู. บทวา มคฺคมนุสาสติ ความวา บอกหนทางอันเกษมให.
บทวา นาสฺส มคฺเคยฺย กณฺฏโก ความวา หนามคือพวกโจร ไมพึง
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เห็นหนาของบุรุษผูทําตามโอวาทนั้นตามหนทางเลย. บทวา โย ธมฺม คือ
ผูบอกสุจริตธรรมให. บทวา น โส ความวา บุรษุ นั้นไมพึงถึงทุคติชนิด
ตาง ๆ มีนรกเปนตน ดูกอ นมหาบพิตร จริงอยู อธรรมเปนเชนกับหนทาง
ที่ผิด สุจริตธรรมเปนเชนกับหนทางอันเกษม ก็พระองค เมื่อกาลกอนได
รับสั่งแกอาตมภาพวา เราจักปลงพระชนมพระบิดาแลว จักเปนพระราชาเอง
ถึงถูกอาตมภาพคัดคานหามไวแลว ก็มิไดเชื่อถอยฟงคําของอาตมภาพเลย ฆา
พระบิดาแลว ทรงเศราโศกอยูในบัดนี้ ธรรมดาวา บุคคลผูไมทําตามโอวาท
ของบัณฑิตทั้งหลาย ก็เหมือนบุคคลผูดําเนินไปในหนทางที่มีโจร ยอมถึงความ
พินาศอยางใหญหลวงแล.
พระโพธิสัตว ครั้นไดถวายโอวาทแดพระราชาพระองคนั้นอยางนี้
แลว เมื่อจะแสดงธรรมชั้นสูงขึ้นไป จึงทูลวา
ขอถวายพระพร ธรรมเปนทางถูก สวนอธรรม
เปนทางผิด อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมสงให
ถึงสุคติ นรชนผูประพฤติอธรรม มีความเปนอยูไม
สม่ําเสมอ ละโลกนี้ไปแลวยอมไปสูคติใด อาตมภาพ
จะกลาวคติคือนรกเหลานั้น ขอพระองคทรงสดับคํา
ของอาตมภาพเถิด.
นรก ๘ ขุมเหลานี้ คือ สัญชีวนรก ๑ กาฬสุตตนรก ๑ สังฆาฏนรก ๑ โรรุวนรก ๑ มหา
โรรุวนรก ๑ ตอมาก็ถึงมหาอเวจีนรก ๑ ตาปนนรก
๑ ปตาปนนรก ๑ อันบัณฑิตทั้งหลายกลาวไวแลว
กาวลวงไดยาก เกลื่อนกลนไปดวยเหลาสัตว ผูมี
กรรมหยาบชา ก็เฉพาะนรกขุมหนึ่ง ๆ มีอสุ สทนรก
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๑๖ ขุม เปนทีท่ ําบุคคลผูกระดางใหเรารอนนากลัว
มีเปลวเพลิงรุงโรจน มีภัยใหญ ขนลุกขนพองนาสะพรึงกลัว มีภยั รอบขาง เปนทุกข มี ๔ มุม
๔ ประตู จัดแบงไวเปนสวน ๆ มีกําแพงเหล็กกั้น
โดยรอบ มีฝาเหล็กครอบ ภาคพื้นของนรกเหลานั้น
ลวนแตเปนเหล็กแดงลุกโพลง ประกอบดวยเปลวไฟ
ลุกแผไปตลอดที่ ๑๐๐ โยชนโดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ.
สัตวทั้งหลายมีเทาในเบื้องบน มีศีรษะในเบื้องต่ํา
ตกลงไปในนรกนั้น สัตวเหลาใดกลาวลวงเกินฤๅษี
ทั้งหลายผูสํารวมแลว ผูม ีตบะ สัตวเหลานั้น ผูมีความ
เจริญอันขจัดแลว ยอมหมกไหมอยูในนรก เหมือน
ปลาที่ถูกเฉือนใหเปนสวน ๆ ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
ผูมีปกติกระทํากรรมอันหยาบชา มีตัวถูกไฟไหมทั้ง
ขางในขางนอกเปนนิตย แสวงหาประตูออกจากนรก
ก็ไมพบประตูที่จะออก ตลอดปนับไมถวน สัตวเหลา
นั้นวิง่ ไปทางประตูดานหนา จากประตูดานหนาวิ่ง
กลับมาทางประตูดานหลัง วิง่ ไปทางประตูดานซาย
จากประตูดานซาย วิ่งกลับมาทางประตูดานขวา วิ่ง
ไปถึงประตูใด ๆ ประตูนั้นก็ปดเสีย สัตวทั้งหลายผู
ไปสูนรก ยอมประคองแขนคร่ําครวญเสวยทุกขมิใช
นอย นับเปนหลาย ๆ พันป เพราะเหตุนั้น บุคคล
ไมควรรุกรานทานที่เปนคนดี ผูสํารวม มีตบธรรม
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ซึ่งเปนดุจอสรพิษมีเดชกําเริบรายลวงไดยา ฉะนั้น.
พระเจาอัชชุนะ ผูเปนใหญในแวนแควนเกตกถะ
มีพระกายกํายํา เปนนายขมังธนู มีพระหัตถตั้งพัน มี
มูลอันขาดแลว เพราะประทุษรายพระฤๅษีโคตมโคตร
ฝายพระเจาทัณฑกีไดเอาธุลีโปรยลงรดกีสวัจฉฤาษี ผู
หาธุลมี ิได พระราชาพระองคนั้น ถึงแลวซึ่งความ
พินาศ ดุจตนตาลขาดแลวจากราก ฉะนัน้ พระเจา
เมชฌะคิดประทุษราย ในมาตังคฤาษีผูเรืองยศ รัฐมณฑลของพระเจาเมชฌะ พรอมดวยบริษัทก็สูญ
สิ้นไปในครั้งนั้น ชาวเมืองอันธกวินทัย ประทุษราย
กัณหทีปายนฤาษี โดยชวยกันเอาไมพลองรุมตีจนตาย
ไปเกิดในยมสาธนนรก สวนพระเจาเจติยราชนี้ ได
ประทุษรายกปลดาบส แตกอนเคยเหาะเหินเดินอากาศ
ได ภายหลังเสื่อมสิน้ ฤทธ ถูกแผนดินสูบ ถึงมรณกาล
เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิตทั้งหลายจึงไมสรรเสริญการ
ลุอํานาจแหงฉันทาคติเปนตน บุคคลไมควรเปนผูมีจิต
ประทุษราย พึงกลาววาจาอันประกอบดวยสัจจะ ถาวา
นรชนผูใดมีใจประทุษราย เพงเล็งทานผูรู ผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ นรชนผูนั้น ยอมไปสูนรกเบื้องต่ํา.
ชนเหลาใดพยายามกลาววาจาหยาบคาย บริภาษ
บุคคลผูเจริญทั้งหลาย ชนเหลานั้น ไมใชเหลากอ
ไมใชทายาท เปนเหมือนตนตาลมีรากอันขาดแลว
อนึ่ง ผูใดฆาบรรพชิตผูทํากิจเสร็จแลว ผูแสวงหาคุณ
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อันยิ่งใหญ ผูนั้นจะตองหมกไหมอยูในกาฬสุตตนรก
ตลอดกาลนาน.
อนึ่ง พระราชาพระองคใด ตั้งอยูในอธรรม
กําจัดชาวแวนแควน ทําชาวชนบทใหเดือดรอนสิ้น
พระชนมไปแลว จะตองหมกไหมอยูในตาปนนรก
ในโลกหนา และพระราชาพระองคนั้น จะตองหมกไหมอยูตลอดแสนปทิพย อันกองเพลิงหอมลอมเสวย
ทุกขเวทนา เปลวไฟมีรัศมีซานออกจากกายของสัตว
นั้น สรรพางคกายพรอมทั้งปลายขนและเล็บของสัตว
ผูมีไฟเปนภักษา มีเปลวไฟเปนอันเดียวกัน สัตวนรก
มีตัวถูกไฟไหม ทั้งขางในและขางนอกอยูเปนนิตย
เปนผูอันทุกขเบียดเบียน รองไหคร่ําครวญอยูเหมือน
ชางลูกนายหัตถาจารยแทงดวยขอ ฉะนั้น.
ผูใดเปนคนต่ําชา ฆาบิดาเพราะความโลภหรือ
เพราะความโกรธผูนั้นตองหมกไหมอยูในกาฬสุตตนรก
สิ้นกาลนาน บุคคลผูฆาบิดาเชนนั้น ตองหมกไหมอยูใ น
โลหกุมภีนรก นายนิรยบาลทัง้ หลายเอาหอกแทงสัตว
นรกนั้นผูถูกไฟไหมอยูจนไมมีหนัง ทําใหตาบอด ให
กินมูตรกินคูถ กดสัตวนรกเชนนั้น ใหจมลงในน้ําแสบ
นายนิรยบาลทั้งหลายใหสัตว นรกกินกอนคูถที่รอนจัด
และกอนเหล็กแดงอันลุกโพลง ใหถือผาลทัง้ ยาวทั้งรอนสิ้นกาลนาน งัดปากใหอาแลวเอาเชือกผูกไว
ยัดกอนเหล็กแดงเขาไปในปาก ฝูงสุนัขแดง ฝูงสุนัข
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ดาง ฝูงแรง ฝูงกา และฝูงนกตระกรุม ลวนมีปาก
เปนเหล็ก ตางมารุมจิกกัดลิ้นใหขาดแลว กินลิ้นอัน
มีเลือดไหล เหมือนก็ของอันเปนเดนเต็มไปดวย
เลือด ฉะนั้น นายนิรยบาลเที่ยวเดินทุบตีสัตวนรกผูฆา
บิดานั้น ซึ่งมีรางกายอันแตกไปทั่ว เหมือนผลตาลที่
ถูกไฟไหม จริงอยู ความยินดีของนายนิรยบาลเหลานั้น
เปนการเลนสนุก แตสัตวนรกตองไดรับทุกข คนผู
ฆาบิดาเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ตองอยูใ นนรก
เชนนั้น.
ก็บุตรฆามารดาจากโลก นี้แลว ตองไปสูที่อยู
แตงพระยายม ยอมเขาถึงความทุกขอยางยิง่ ดวยผล
แหงกรรมของตน พวกนายนิรยบาลที่รายกาจ ยอม
บีบคัน้ สัตวผูฆามารดา ดวยผาลเหล็กแดงบอย ๆ ให
สัตวนรกดื่มกินโลหิตที่เกิดแตตน อันไหลออกจาก
กายของตน รอนดุจทองแดงที่ละลายควางบนแผนดิน
สัตวนรกนั้นลงไปสูหวงน้ําเชนกับหนองและเลือด
นาเกลียดดังซากศพเนา มีกลิ่นเหม็นดุจกอนคูถ หมู
หนอนในหวงน้ํานั้น มีกายใหญ มีปากเปนเหล็กแหลม
ทําลายผิวหนัง ชอนไชไปในเนื้อและเลือด กัดกิน
สัตวนรกนั้น ก็สัตวนั้นถึงนรกนั้นแลว จมลงไปประ
มาณชั่วรอยบุรษุ ศพเนาเหม็นฟุงไปตลอดรอยโยชน
โดยรอบ จริงอยู แมจักษุของตนผูมีจักษุ ยอมคร่ําครา
เพราะกลิ่นนั้น ดูกอนพระเจาพรหมทัต บุคคลผูฆา
มารดา ยอมไดรบั ทุกขเห็นปานนี้.
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พวกหญิงผูรีดลูกยอมกาวลวงลําธารนรกอันคม
แข็ง ที่กาวลวงไดแสนยาก ดุจคมมีดโกน แลว
ตกไปสูแมน้ําเวตรณีที่ไปไดยาก ตนงิ้วทั้งหลาย ลวน
แตเปนเหล็กมีหนาน ๑๖ องคุลี มีกิ่งหอยยอยปกคลุมแมน้ําเวตรณี ที่ไปไดยากทั้ง ๒ ฟาก สัตวนรก
เหลานั้น มีตัวสูงโยชนหนึ่งลูกไฟที่เกิดเองแผดเผา
มีเปลวรุงเรืองยืนอยู ดุจกองไฟ ตั้งอยูที่ไกล ฉะนั้น.
หญิงผูประพฤตินอกใจสามีก็ดี ชายทีค่ บหาภรรยาผูอื่นก็ดี ตองตกอยูในนรกอันเรารอนมีหนามคม
สัตวนรกเหลานัน้
ลูกนายนิรยบาลทิม่ แทงดวยอาวุธ
กลับเอาศีรษะลง ลงมานอนอยู ถูกทิ่มแทงดวย
หลาวเปนอันมาก ตื่นอยูตลอดกาลทุกเมื่อ ครั้นพอ
รุงสวาง นายนิรยบาล ก็ใหสัตวนรกนั้นเขาไปสู
โลหกุมภีอันใหญ เปรียบดังภูเขามีน้ําเสมอดวยไฟอัน
รอน บุคคลผูทุศลี ถูกโมหะครอบงํา ยอมเสวย
กรรมของตน ที่ตนเองกระทําชั่วไวในปางกอน ตลอด
วันตลอดคืน ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ภรรยาใดที่เขาชวยมาดวยทรัพย ยอมดู
หมิ่นสามี แมผัวพอผัว หรือพี่ผัวนองผัว นายนิรยบาล เอาเบ็ดมีสายเกี่ยวปลายลิ้นของหญิงนั้นฉุดครา
มา สัตวนรกนั้นเห็นลิ้นของตนซึ่งยาวประมาณ ๑ วา
เต็มไปดวยหมูหนอน ไมอาจออนวอนนายนิรยบาล
ยอมตายไปหมกไหมในตาปนนรก.
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พวกคนฆาแกะ ฆาสุกร ฆาปลาดักเนื้อ พวกโจร
คนฆาโค พวกพราน พวกคนผูกระทําคุณในเหตุมิใช
คุณ (คนสอเสียด) ลูกนายนิรยบาลเบียดเบียนดวย
หอกเหล็ก ฆอนเหล็ก ดาบและลูกศร พุง หัวใหตก
ลงสูแมน้ําแสบ คนทําคดีโกง ถูกนายนิรยบาลทุบตี
ดวยฆอนเหล็ก ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา แตนั้น ยอมกิน
อาเจียนของสัตวนรกเหลาอื่น ผูไดรับความทุกขทุกๆ
เมื่อ ฝูงกาบาน ฝูงสุนัข ฝูงแรง ฝูงกาปา ลวนมีปาก
เหล็ก ตางพากันรุมจิกกัดกินสัตวนรก ผูกระทํากรรม
อันหยาบชา ดิ้นรนอยู ชนเหลาใดเปนอสัตบุรุษ อัน
ธุลีปกปดใหเนื้อชนกันจนตายก็ดี ใหนกตีกันจนตาย
ก็ดี ชนเหลานั้น ตองไปตกอุสสทนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ปโถ ความวา ธรรมคือกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการ เปนทางที่ดําเนินไปสูสุคติ เปนทางเกษม ไมมีภัย
เฉพาะหนา. บทวา วิสมชีวิใน คือ สําเร็จการเลี้ยงชีพโดยอธรรม. บทวา
นิรเย ความวา อาตมภาพจะกลาวนรกที่บังเกิดแกสัตวเหลานี้แดพระองค.
บทวา สุโณหิ เม ความวา พระมหาสัตวแมถูกพระราชาตรัสถามถึงนรกที่
พวกชนผูฆาบิดาบังเกิดเกลา ก็มิไดแสดงนรกนั้นกอนแลวจึงกลาวอยางนี้ เพื่อจะ
แสดงมหานรก ๘ ขุม และอุสสทนรก ๑๖ ขุม. ถามวา เพราะเหตุไร ? แกวา
เพราะเมื่อพระมหาสัตวแสดงถึงนรกที่ตรัสถามนั้นกอน พระราชาพึงมีพระหฤทัยแตกสวรรคตเสียในที่นั้นเปนแนแท ก็พระราชาทอดพระเนตรเห็นสัตว
ทั้งหลายผูไหมอยูในนรกเหลานี้ ยอมจะถือเอาไวเปนตัวอยาง ทรงมีอุปตถัมภกกรรมอันเกิดพรอมแลว ดวยทรงเขาพระทัยวา แมสัตวเหลาอื่นก็มีกรรม
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อันชั่วชาเลวทรามมากเหมือนกับตัวเรา เราจักตองหมกไหมในระหวางแหงนรก
เหลานี้ ดังนี้แลว ก็จักเปนผูหาพระโรคคือความกลัวมิได ก็เมื่อพระมหาสัตว
แสดงนรกเหลานั้น ทําแผนดินใหแยกออกเปน ๒ ภาค ดวยกําลังแหงฤทธิ์
กอนแลว จึงแสดงภายหลัง เนื้อความแหงคําเหลานั้น มีดังตอไปนี้ สัตวนรก
ทั้งหลาย อันนายนิรยบาลถืออาวุธตาง ๆ อันลุกโพลงแลว ตัดใหเปนทอนนอย
ทอนใหญ ยอมมีชีวิตอยูบอย ๆ (คือตายแลวก็เกิดมารับกรรมอีก) ในนรกนี้
เหตุนั้น นรกนั้นจึงชื่อวา สัญชีวะ. นายนิรยบาลทั้งหลาย พากันบันลือ
โหรองติดกันไมขาดระยะ ถืออาวุธตางชนิดที่ไฟลุกโพลง ติดตามไลฆาสัตวนรก
ทั้งหลาย ผูกําลังวิ่งหนีไป ๆ มา ๆ อยูบ นเหนือแผนดินโลหะอันลุกโพลงดวย
ไฟ เมื่อสัตวลมลงบนแผนดินที่ลุกเปนไฟแลว จึงขึงสายบรรทัดอันลุกโชน
ดวยไฟ แลวถือขวานที่ไฟกําลังติด พากันโหรองทําสัตวนรกผูคร่ําครวญอยู
ดวยเสียงอันนาเวทนาเปนอยางมากใหเปน ๘ สวนบาง ๑๖ สวนบาง เปนไป
อยูในนรกนี้ เหตุนั้น นรกนั้นจึงชื่อวา กาฬสุตตะ. ภูเขาเหล็กลุกเปนไฟทั้งหลาย
ลูกใหญ ๆ หลายลูก กระทบสัตวอยูในนรกนี้ เหตุนั้น นรกนั้น จึงชื่อวา
สังฆาฏะ ไดยินวา นายนิรยบาลทั้งหลาย ใหสัตวนรกะขาไปในแผนดินเหล็ก
ที่ลุกโพลง ได ๙ โยชนเพียงเอว แลวกระทําไมใหหวั่นไหวในนรกนั้น ลําดับนั้น
ภูเขาเหล็กอันลุกโพลง ลูกใหญ ๆ เกิดขึ้นแตดานทิศบูรพา ครางกระหึ่มอยู
เหมือนเสียงอสนีบาต กลิ้งมาบดสัตวเหลานั้น ราวกะวาบดงากระทําใหเปนผง
แลวไปตั้งอยูในทิศปจฉิม แมภูเขาเหล็กที่ตั้งขึ้นแตทิศปจฉิม ก็กลิ้งไปเหมือน
อยางนั้นนั่นแล แลว ตั้งอยูในทิศบูรพา อนึ่ง ภูเขาทั้ง ๒ ลูกนั้นไดกลิง้ มา
ปะทะกันแลว บดขยี้สตั วนรก ดุจบีบลําออยในเครื่องยนตรสําหรับบีบออย
ฉะนั้น สัตวนรกทั้งหลาย ยอมเสวยทุกขในสังฆาฏนรกนั้น ตลอดหลายแสนป
เปนอันมาก ดวยประการฉะนี้.
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บทวา เทฺว จ โรรุวา ความวา โรรุวนรก ๒ คือ ชาลโรรุวะ ๑
ธูมโรรุวะ ๑. บรรดาโรรุวนรกทั้ง ๒ นัน้ ชาลโรรุวะเต็มไปดวยเปลวไฟอัน
แสดงคลายเลือด ดํารงอยูตลอดกัป. ธูมโรรุวะเต็มไปดวยควันอันแสบ. ใน
โรรุวนรกทั้ง ๒ นั้น เปลวไฟจะแทรกเขาไปตามปากแผลทั้ง ๙ ของพวก
สัตวนรกผูหมกไหมอยูในชาลโรรุวะแลว จึงเผาสรีระ. ควันแสบแทรกเขาไป
ตามปากแผลทั้ง ๙ ของเหลาสัตวนรกผูไหมอยูในธูมโรรุวะ แลวจึงคอยทํา
สรีระใหเปนผงไหลออกมาคลายดังแปง ฉะนั้น . สัตวนรกผูหมกไหมอยูในนรก
แมทั้ง ๒ นัน้ ยอมรองดัง ทานจึงเรียกนรกแมทั้ง ๒ นั้นวา โรรุวะ. ความ
วางเปลา คือระหวางคั่นของเปลวไฟ สัตวผูหมกไหมอยู และทุกขของสัตว
เหลานั้น ยอมไมมีในนรกนี้ เหตุนั้น นรกนั้นจึงชื่อวา อวิจิ. อวีจินรกเปน
สถานที่ใหญ จึงไดชื่อวา มหาอวีจิ. จริงอยู ในมหาอวิจินรกนั้น เปลวไฟ
ทั้งหลาย ตั้งขึ้นแตฝาดานทิศบูรพาเปนตนแลว กลับมากระทบในฝาดานทิศ
ปจฉิมเปนตน ทะลุฝากอนแลวจับขางหนาได ๑๐๐ โยชน เปลวไฟที่ตั้งขึ้น
ในเบื้องต่ํายอมกระทบเบื้องบน เปลวไฟที่ตั้งขึ้นเบื้องบนยอมกระทบในเบื้องต่ํา
ขึ้นชื่อวา เปลวไฟทั้งหลาย ในอวีจิมหานรกนี้ ยอมไมมีระหวางอยางนี้
นั่นแหละ ก็สถานที่มีประมาณ ๑๐๐ โยชน ภายในมหานรกนั้น เต็มไปดวย
สัตวทั้งหลายหาระหวางคั่นไมไดเลย ประดุจดังทะนานเต็มไปดวยน้ํานมและ
แปง ฉะนั้น ประมาณของเหลาสัตวผูหมกไหมอยู ยอมไมมีดว ยอิริยาบถทั้ง ๔
และสัตวเหลานั้น ยอมไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ยอมไหมอยูในที่เฉพาะ
ของตนเทานั้น. ขึ้นชื่อวา ระหวางแหงสัตวทั้งหลายในมหานรกนี้ ยอมไมมี
ดวยประการฉะนี้. อุเบกขาอันเปนอกุศลวิบาก ๖ อยางที่เหลือ ยอมเปน
อัพโภหาริก เพราะความที่ทุกขในมหานรกนั้นมีกําลัง เผาอยูเนือง ๆ เปรียบ
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เหมือนหยาดแหงน้ําผึ้ง ๖ หยาดในปลายลิ้น ยอมเปนอัพโภหาริก เพราะ
ความที่หยาดของทองแดงอันเปนสวนที่ ๗ เปนของมีกําลังเผาอยูเนืองๆ ฉะนั้น.
ทุกขเทานั้น ยอมปรากฏ คือ ยอมปรากฏหาระหวางมิได. ขึ้นชื่อวาระหวาง
แหงความทุกขในมหานรกนี้ ยอมไมมีดวยประการฉะนี้. อวีจิมหานรกนี้นั้น
รวมทั้งฝาทั้งหลาย วัดโดยผากลางได ๓๑๘ โยชน วัดโดยรอบได ๙๕๔ โยชน
รวมทั้งอุสสทนรกดวยเปนหมื่นโยชน. บัณฑิตพึงทราบความที่อวีจิมหานรกนั้น
เปนสถานที่ใหญถึงเพียงนี้.
นรกใดเผาสัตวทั้งหลายไมใหกระดิกได เพราะฉะนั้น นรกนั้นจึงชือ่ วา
ตาปนะ. นรกใดยอมยังสัตวทั้งหลายใหเรารอนอยางเหลือเกิน เพราะฉะนั้น
นรกนั้นจึงชื่อวา ปตาปนะ. นายนรยบาลทั้งหลาย ยอมใหสตั วนั่งบนหลาว
เหล็กที่ลุกโพลง มีประมาณเทาลําตาล ในตาปนนรกนั้น แผนดินภายใตแต
ที่นั้น ยอมลุกโพลง สวนหลาวไมติดไฟ สัตวทั้งหลายยอมลุกเปนเปลวเพลิง
นรกนั้น ยอมเผาสัตวไมใหกระดิกได ดวยประการฉะนี้. อนึง่ นายนิรยบาล
ยอมประหารสัตวผูเกิดในนรกนอกนี้ ดวยอาวุธทั้งหลายที่กําลังลุกโชนแลว
ใหขึ้นสูภูเขาเหล็กมีไฟโพลง. ในเวลาที่สัตวเหลานั้น ยืนอยูบ นยอดภูเขา ลม
อันมีกรรมเปนปจจัย ยอมประหารสัตวเหลานั้น สัตวเหลานั้นไมอาจจะทรงตัว
อยูไดบนภูเขานั้น ก็มีเทาในเบื้อง มีศรี ษะในเบื้องต่ําตกลงมา. ลําดับนั้น
หลาวเหล็กลุกเปนไฟ ยอมตั้งขึ้นแตแผนดินเหล็กเบื้องต่ํา. สัตวนรกเหลานั้น
ก็เอาศีรษะกระแตกหลาวเหล็กเหลานั้นทีเดียว มีรางกายทะลุเขาไปในหลาว
เหล็กเหลานั้นลุกโพลงไหมอยู. นรกนั้น ยอมเผาสัตวใหเรารอนเหลือเกิน
ดวยประการฉะนี้แล.
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ก็พระโพธิสัตว เมื่อจะแสดงนรกเหลานั้นใหปรากฏ จึงแสดงถึงสัญชีวนรกกอน เพราะไดเห็นสัตวนรกทั้งหลายผูหมกไหมอยูในสัญชีวนรกนัน้
มหาชนจึงเกิดความหวาดกลัวขึ้นเปนอยางมากแลว จึงใหสัญชีวนรกนั้น
อันตรธานหายไป ทําแผนดินใหแยกออกเปน ๒ สวนอีกครั้งหนึ่งแลว จึง
แสดงกาฬสุตตนรก. พอเมื่อความหวาดกลัวเปนอยางมากเกิดขึ้นแกมหาชน
เพราะไดเห็นสัตวทั้งหลายหมกไหมอยูในกาฬสุตตนรกเชนนั้น จึงบันดาลให
กาฬสุตตนรกนั้นอันตรธารหายไป. พระโพธิสัตวแสดงนรกโดยลําดับอยางนี้
ดวยประการฉะนี้. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวจึงเชิญเสด็จพระราชามาแลว ทูลวา
ขอถวายพระพร พระองคควรจะไดทอดพระเนตรสัตวทั้งหลายผูหมกไหมอยู
ในมหานรกทั้ง ๘ ขุมเหลานี้บาง จะไดทรงบําเพ็ญความไมประมาท ดังนี้แลว
หวังจะกลาวถึงหนาที่แหงมหานรกเหลานั้น ซ้ําอีกครั้ง จึงกลาวคําเปนตนวา
นรก ๘ ขุม ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺขาตา ความวา นรกทั้ง ๘ ขุมที่
อาตมภาพทูลแลวแกพระองคนี้ บัณฑิตทั้งหลาย ในกาลกอนก็ไดเคยกลาวไว
แลวเหมือนกันนะ. บทวา อากิณฺณา คือ บริบูรณ. บทวา ปจฺเจกา
โสฬสุสฺสทา ความวา มหานรกทั้ง ๘ ชุมเหลานี้ แตละขุม ๆ มีประอยู
๔ ประตู แตละประตูมีอุสสทนรกประตูละ ๔ มหานรกแหงหนึ่ง ๆ จึงไดมี
อุสสทนรกแหงละ ๑๖ ขุม รวมอุสสทนรกทั้งหมดเปน ๑๒๘ (เปนนรกยอย)
รวมกับมหานรกอีก ๘ ขุม จึงเรียกวานรก ๑๓๖ ขุม ดวยประการฉะนี้
(๘ x ๔ = ๓๒ x ๔ = ๑๒๘ + ๘= ๑๓๖). บทวา กทริยตาปนา ความวา
นรกเหลานี้แมทั้งหมด เปนสถานที่ทําคนผูแข็งกระดางใหเรารอน นากลัว
เพราะมีความทุกขเปนกําลัง มีเปลวไฟ เพราะมีเปลวไฟเกิดขึ้นแลวตั้งอยู
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ตลอดกัป มีภัยมากมาย เพราะมีความนากลัวอยูอยางมาก มีรูปรางนาขนลุก
ขนพอง เพราะพอบุคคลเห็นเขาก็ขนลุกขนพอง ดูพิลึก เพราะนาเกลียดนากลัว
มีภัยรอบดานเพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภัย มีความลําบาก เพราะหาความสุขไม
ไดเลย. บทวา จตุกฺโกณา ไดแก นรกแมทั้งหมดก็เปนเชนกับหีบ ๔ เหลีย่ ม.
บทวา วิภตฺตา คือ แบงไวเปนประตูทั้ง ๔ ดาน. บทวา ภาคโส มิตา
คือ นับตั้งไวเปนสวน ๆ ดวยสามารถทางประตูทั้งหลาย. บทวา อยสา
ปฏิกชฺชิตา ความวา นรกแมทั้งหมดถูกปดแลว ดวยกระเบื้องเหล็กประมาณ
๙ โยชน. บทวา ผุฏา ติฏนฺติ ความวา นรกแมทั้งหมด แผไปตั้งอยูตลอด
เนื้อที่ประมาณเพียงเทานี้. บทวา อุทธฺ ปาทา อวสิรา อธิบายวา พระโพธิสัตวกลาวอยางนี้ หมายถึงสัตวผูกลิ้งเกลือกตกไปอยู ในนรกนั้นบอย ๆ.
บทวา อติวตฺตาโร ความวา สัตวที่กลาวลวงเกินดวยวาจาหยาบคายทั้งหลาย.
ไดยินมาวา สัตวทั้งหลายผูกระทําความผิด ในสมณพราหมณผูดํารงอยูในธรรม
ยอมหมกไหมอยูในมหานรกโดยมาก็เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนี้. บทวา
เต ภูนหนา อธิบายวา สัตวผูกลาวลวงเกินพระฤๅษีเหลานั้น เปนผูมีความ
เจริญอันถูกกําจัดแลว เพราะกําจัดความเจริญของตนเอง ยอมหมกไหมอยู
คลายกับปลาที่เขาทําใหเปนชิ้น ๆ. บทวา อสงฺเขยฺเย ความวา ใคร ๆ ไม
สามารถจะนับได. บทวา กิพฺพิสการิโน คือ ผูมีปกติการทํากรรมอันทารุณ
โหดราย. บทวา นิกฺขมเนสิโน ความวา สัตวเหลานั้น แมจะคนหา
แสวงหาหนทางออกจากนรก ก็มิไดถึงประตูทางออกเลย. บทวา ปุรตฺถิเมน
ความวา ในเวลาที่ประตูยังไมปด สัตวเหลานั้นก็จะพากันมุงหนาวิ่งไปยังประตู
นั้น. อวัยวะมีผิวพรรณเปนตนของสัตวเหลานั้น ก็จะถูกไหมไฟในที่นั้นเอง.
พอเมื่อสัตวเหลานั้นวิ่งไปใกลจะถึงประตู ประตูก็ปดเสีย ประตูขางหลังก็ปรากฏ
คลายเหมือนวาถูกเปดแลว. แมในประตูดานอื่น ๆ ทั้งหมดก็นยั นี้เหมือนกัน.
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บทวา น สาธุรูเป ความวา บุคคล (อยา) พึงเขาไปเบียดเบียนพระฤาษี
ผูมีรูปดีดุจดังงูมีประการดังกลาวแลว ดวยที่นั่ง ดวยคําหยาบ หรือดวยกายกรรม
ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะจะตองไดเสวยความทุกขอยางใหญหลวง ในมหานรกทั้ง ๘ ขุม เหตุกระทบกระทั่งทานผูสํารวมแลว และมี
ตบธรรม.
บัดนี้ พระโพธิสัตวหวังจะแสดงถึงพระราชา ผูทรงกระทบกระเทียบ
พระฤๅษีเห็นปานนั้นแลว ประสบความทุกขนั้น ๆ จึงไดกลาวคําเปนตนวา
อติกาโย ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติกาโย ไดแก มีพระวรกาย
ใหญโต สมบูรณดวยกําลัง. บทวา มหิสฺสาโส ไดแก ผูถือธนู. บทวา
สหสฺสพาหุ ความวา มีแขนพันหนึ่ง เพราะสามารถยกธนูไดดว ยแขนพันแขน
ที่ตองใชบุคคลผูถือธนู ๕๐๐ คน ถึงจะยกขึ้นได. บทวา เกกกาธิโป คือ
ผูเปนใหญในเกกกรัฐ. บทวา วิภวงฺคโต ไดแก ถึงความพินาศ. เรื่อง
ทั้งหลายมีพิสดารแลวในสรภังคชาดก. บทวา อุปหจฺจ มน ไดแก ทําจิต
ของตนใหประทุษราย. บทวา มาตงฺคสฺมึ คือ ในมาตังคบัณฑิต. เรื่อง
ไดเลาไวแลวในมาตังคชาดก. บทวา กณฺหทีปายนาสชฺช คือ ทําราย
พระดาบสผูมีชื่อวา กัณหทีปายนะ. บทวา ยมสาธน ไดแก นรก. เรื่องมี
พิสดารแลวในฆฏชาดก. บทวา อิสนิ า ไดแก พระดาบสชื่อวา กปละ.
บทวา ปาเวกฺขี ไดแก เขาไปแลว. บทวา เจจฺโจ ไดแก พระเจาเจติยราช.
บทวา หีนตฺโต ไดแก มีอัตภาพอันเสื่อมไปรอบแลว คือ หมดฤทธิ์. บทวา
กาลปริยาย ไดแก ถึงเวลาตายโดยปริยาย. เรื่องกลาวไวแลวในเจติยชาดก.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่บุคคลผูเปนไปในอํานาจแหงจิต ผิดใน
ฤๅษีทั้งหลายแลว ยอมหมกไหมอยูในมหานรกทั้ง ๘. บทวา ตสฺมา หิ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 186

ฉนฺทาคมน ความวา บัณฑิตยอมไมสรรเสริญการถึงอคติแมทั้ง ๔ อยางมี
ฉันทาคติเปนตน. บทวา ปทุฏเน คือ โกรธแลว. บทวา คนฺตฺวา โส
นิรย อโธ ความวา บุคคลผูนั้น ยอมไปสูนรกเบื้องต่ํานั้นแล ดวยผลกรรม
ที่ตนควรไปสูเบื้องต่ํานั้น . แตในพระบาลีทานเขียนไวเปน นิรยุสฺสท ดังนี้.
ความขอนั้นหมายถึงวา ยอมไปสูอุสสทนรก. บทวา วุฑฺเฒ ไดแก ทาน
ผูเจริญโดยวัย และทานผูเจริญโดยคุณ. บทวา อนปจฺจา ความวา คน
เหลานั้น ยอมไมไดเหลากอหรือทายาท แมในระหวางแหงภพ. บทวา
ตาลวตฺถุ ความวา คนเหลานั้น ยอมถึงความพินาศอยางใหญหลวง แมใน
ทิฏฐธรรมคลายตนตาลที่มีรากอันขาดแลวฉะนั้น แลวไปบังเกิดในนรกทั้งหลาย.
บทวา หนฺติ ไดแก ทําใหตาย. บทวา จิร รตฺตาย ไดแก ตลอดกาล
ยาวนาน.
พระมหาสัตว ครั้นแสดงนรกที่พวกคนผูเบียดเบียนฤๅษีทั้งหลายหมก
ไหมอยู อยางนี้แลว เมื่อจะแสดงนรกที่พระราชาผูไมตั้งอยูในธรรมหมกไหม
อยูตอไป จึงกลาวคําเปนตนวา โย จ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
รฏ วิทฺธสโน ไดแก เปนผูถึงอคติดวยอํานาจฉันทาคติเปนตนแลว กําจัด
ชาวแวนแควนเสีย. บทวา อจฺจิสงฺฆปเรโต โส ไดแก พระราชาพระองค
นั้น เปนผูอันกลุมแหงเปลวไฟโหมลอมแลว. บทวา เตโชภกฺขสฺส ไดแก
เคี้ยวกินไฟอยูทีเดียว. บทวา คตฺตานิ ไดแก องคอวัยวะนอยใหญทั้งหมด
ในสรีระ ในที่ประมาณ ๓ คาวุต คือ เปลวไฟเปนกลุมเดียวกันทั้งหมด
มีพรอมกับอวัยวะเหลานี้ คือ ปลายขนและเล็บ. บทวา ตุณฺฑทฺทิโต ความวา
สัตวนรกนั้น ยอมคร่ําครวญ คลายชางที่นายหัตถาจารยแทงแลว ดวยขอ
กระทําใหมีอาการไมหวั่นไหว.
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พระมหาสัตว ครั้นแสดงนรกที่พวกพระราชา ผูไมตั้งอยูในธรรม
หมกไหมอยูอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงถึงนรกที่พวกบุคคลผูฆาบิดาเปนตน
หมกไหมอยู จึงกลาวคําเปนตนวา โย โลภา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา โลภา ไดแก เพราะความโลภในยศและในทรัพย. บทวา โทสา
ไดแก เพราะตนมีจิตอันโทสะประทุษรายแลว. บทวา นิตฺตจ ความวา
นายนิรยบาล นําคนผูฆาบิดานั้น ซึ่งหมกไหมอยูในโลหกุมภี ตลอดหลายพัน
ปออกมาแลว ทําสรีระซึ่งสูง ๓ คาวุตของสัตวนั้น ไมใหมีหนัง (ลอกหนัง
ออก) แลวผลักใหลมลงบนแผนดินโลหะอันไฟลุกโพลง ทิ่มแทงดวยหลาว
เหล็กอันคม จนละเอียดเปนผุยผง. บทวา อนฺธ กริตฺวา ความวา พระ
โพธิสัตว ทูลวา ดูกอนมหาบพิตร นายนิรยบาลทั้งหลาย ทรมานคนผูฆาบิดา
นั้น ใหลมหงายลงบนแผนดินโลหะที่ไฟกําลังลุกโพลง แลวเอาหลาวเหล็กที่
ติดไฟลุกโพลง ทิ่มแทงนัยนตาทั้ง ๒ ขางใหบอดสนิท แลวเอามูตร และ
กรีสอันรอนยัดใสเขาไปในปาก แลวหมุนเวียนสัตวนั้น ไป คลายตั่งที่ทําดวย
ฟาง แลวกดใหจมลงในน้ําโลหะอันแสบ ซึ่งตั้งอยูโดยตลอดกัป. บทวา
ตตฺต ปกฺกฏุ ิตมโยคุฬฺจ ความวา นายนิรยบาลทั้งหลายใหสัตวนรก
นั้นเคี้ยวกินเปอกตม คือคูถอันเดือดพลานแลว และกอนเหล็กอันลุกโชนอีก
ดวย ก็สัตวนรกนั้น พอเห็นคูถและกอนเหล็กที่นายนิรยบาล นํานาอยูนั้นแลว
ก็ปดปากเสีย ลําดับนั้น นายนิรยบาล จึงเอาผาลไถยาวมีปลายรอนยิ่งนัก ลุก
เปนเปลวไฟ งัดปากของสัตวนรกนั้นใหอาออกแลว ใสเบ็ดเหล็กที่ผูกสายเชือก
เขาไปเกี่ยวเอาลิ้นออกมา แลวยัดใสกอนเหล็กนั้นลงไปในปากที่อาอยูนั้น.
บทวา รกฺขสา ไดแก นายนิรยบาล. บทวา สามา จ ความวา พระ
โพธิสัตวทูลวา ดูกอนมหาบพิตร ฝูงสุนัขแดง ฝูงสุนัขมีสีดาง ฝูงแรงมีปาก
เปนโลหะ ฝูงกาปาและฝูงนกนานาชนิด เหลาอื่น ก็พากันมาชุมนุมฉุดกระชาก
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ลากเอาลิ้นของบุคคลผูฆาบิดานั้นออกมาดวยเบ็ด แลวกัดลิ้นที่นําออกไวบน
แผนดิน ดวยขอเหล็กหลายอัน คลายกะเอาอาวุธมาตัดทําใหเปนสวน ๆ โดย
อาการเหมือนกากบาท. บทวา วิปผฺ นฺทมาน ความวา ฝูงสัตวเหลานั้น
ยอมพากันเคี้ยวกินสัตวนรกทั้งหลาย เหมือนเคี้ยวกินของอันเปนเดนที่มีเลือด
ออก ฉะนั้น. บทวา ต ทฑฺฒกาฬ ความวา นายนิรยบาลเที่ยวเดินทุบ
ตีสัตวนรกผูฆาบิดานั้น ซึ่งมีสรีระอัน ไฟไหมแลวลุกโพลงอยู ประดุจดังผล
กะเบาอันไฟไหมอยู ฉะนั้น. บทวา ปริภินฺนคตฺต ไดแก มีตัวอันแตก
แลวในที่นั้น ๆ. บทวา นิปโปถยนฺตา ไดแก เอาคอนเหล็กที่ไฟลุกโพลง
ทุบตี. บทวา รตี หิ เตส ความวา ความยินดีนั้น ยอมเปนความสนุก
สนานของพวกนายนิรยบาลเหลานั้น. บทวา ทุกขฺ ิโน ปนีตเร ความวา
สวนสัตวนรกนอกนี้ ยอมเปนผูไดรับความทุกข. บทวา เปตฺติฆาฏิโน คือ
ผูฆาบิดา พระราชา ครั้นทอดพระเนตรเห็นนรกที่บุคคลผูฆาบิดาทั้งหลาย
หมกไหมอยูนี้ ไดเปนผูสะดุงกลัวแลว ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว ครัน้ ไดปลอบพระราชาพระองคนั้นแลว
จึงแสดงนรกที่บุคคลผูฆามารดาทั้งหลายหมกไหมอยู. บทวา ยมกฺขย คือ
ที่อยูของพระยายม ไดแก นรก. บทวา อตฺตกมฺมผลูปโค ไดแก เขา
ถึงแลวดวยผลกรรมของตน. บทวา อมนุสฺสา ไดแก พวกนายนิรยบาล.
บทวา หนฺตาร ชนยนฺตยิ า คือ ผูฆามารดา. บทวา พาเลหิ ความวา
นายนิรยบาลพันดวยผาลผูกดวยขอเหล็ก และบีบคั้นอยูดวยยนตเหล็ก. บทวา
ต คือบุคคลผูฆามารดานั้น. บทวา ปาเยนฺตี ความวา ก็เมื่อสัตวนรกนั้น
ถูกบีบคั้นอยู โลหิตยอมไหลออกจนเต็มกระเบื้องเหล็ก ลําดับนั้น พวกนาย
นิรยบาล ยอมนําสัตวนรกนั้นออกมาจากเครื่องยนต สรีระของสัตวนรกนั้น
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ยอมกลับเปนปกติตามเดิม ในขณะนั้นทีเดียว พวกนายนิรยบาล จึงใหสัตว
นรกนั้น นอนหงายบนแผนดิน แลวใหดื่มโลหิตที่กําลังเดือดพลาน ดุจทอง
แดงที่กําลังละลายอยู ฉะนั้น. บทวา โอคฺคยฺห ติฏติ ความวา นาย
นิรยบาลทั้งหลาย บีบสัตวนรกนั้นดวยยนตเหล็ก แลวโยนลงไปในบอตม คือ
คูถอันมากมายนาเกลียด และปฏิกลู ดวยกลิ่นเหม็นฟุงตลอดหลายพันป. สัตว
นรกนั้น ดิง่ ลงสูหวงน้ํานั้นอยู. บทวา อติกายา คือ มีสรีรูประมาณเทา
เรือโกลนลําหนึ่ง. บทวา อโยมุขา คือมีปากเปนเหล็กแหลม. บทวา ฉวึ
เภตฺวาน ความวา ทําลายตั้งแตผิวหนังไปจนกระทั่งกระดูก บางทีก็กินเขา
ไปถึงเหยื่อในกระดูก. บทวา ปคิทฺธา คือ เลื้อยไตไป. ก็หมูห นอนเหลา
นั้น ยอมกัดกินอยางเดียวเทานั้นก็หาไม ยังจะไดเขาไปทางปากลางเปนตน
ออกทางปากบนเปนตน เขาไปทางขางเบื้องซายเปนตนแลว ออกจากทางขาง
เบื้องขวาเปนตน ยอมทําสรีระทุกสวนใหเปนชองนอยชองใหญ สัตวนรกนั้น
ไดรับความลําบากเปนอยางยิ่งรองไหคร่ําครวญหมกไหมอยูในนรกนั้น. บทวา
โส จ ความวา บุคคลผูฆามารดานั้น ตกสูนรกมีประมาณลึกไดรอยชั่วบุรษุ
นั้นแลว ยอมจมลงไปจนมิดศีรษะทีเดียว ก็ซากศพนั้น ยอมเนาเปอยสงกลิ่น
ฟุงตลบไปจนตลอดที่รอยโยชนโดยรอบ. บทวา มาตุฆาฏี คือผูฆามารดา.
พระมหาสัตว ครั้นไดแสดงนรกที่บุคคลผูฆามารดาหมกไหมอยูอยาง
นี้แลว เมื่อจะแสดงถึงนรกที่พวกหญิงผูทําสัตวเกิดในครรภ ใหตกไปไหมอยู
จึงกลาวคาถาตอไปอีก. บทวา ขุรธารมนุกฺกมฺมา ไดแก กาวลวงนรกที่
มีคมประดุจมีดโกน ไดยินวา. นายนิรยบาลทั้งหลายในนรกนั้น ยอมถือเอา
มีดโกนที่คมเลนใหญ ๆ แลววางไวเบื้องบน แตนั้น หญิงเหลาใด ดื่มกิน
ยารอนที่ทําครรภตกไปเปนตนแลว ทําครรภใหตกไป นายนิรยบาลก็ติด
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ตามโบยตีหญิงผูที่ทําครรภใหตกไปเหลานั้น ดวยอาวุธทั้งหลายที่มีไฟลุกโพลง
หญิงเหลานั้น ก็ขาดออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย บนคมแหงมีดโกนที่คมกริบ ลุก
ขึ้นบอย ๆ กาวลวงซึ่งนรกมีคมแหงมีดโกนอันกาวลวงไดยากอยางยิ่งนั้น ครั้น
ลวงพนไปแลว ก็ยังถูกนายนิรยบาลไลติดตาม ยอมตกลงไปสูแมน้ําเวตรณี
อันไมเสมอขามไปไดยาก เหตุแหงกรรมในนรกนั้น ๆ จักมีแจงในเนมิชาดก.
พระมหาสัตว ครั้นไดแสดงนรกแหงพวกหญิงผูทําครรภใหตกไป
อยางนี้แลว เมื่อจะแสดงถึงนรกไมงิ้วมีหนามแหลม ที่พวกบุรษุ ผูผิดในภริยา
ของคนอื่น และพวกหญิงผูประพฤตินอกใจสามีหมกไหมอยูนั้น จึงกลาวคํา
เปนตนวา อโยมยา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุภโต มภิลมฺพนฺติ
ความวา กิ่งของไมงิ้วเหลานั้น หอยลงมาริมฝงแหงแมน้ําเวตรณีทั้ง ๒ ฟาก.
สัตวทั้งหลายผูมีสรีระที่ไฟลุกโพลงอยูเหลานั้น เปนผูมีเปลวไฟตั้งอยู. บทวา
โยชน ความวา สัตวเหลานั้นมีสรีระสูง ๓ คาวุต แตยอมเปนผูสูงถึงโยชนหนึ่ง
กับเปลวไฟที่ตั้งขึ้นแตสรีระ. บทวา เอเต สชนฺติ ความวา สัตวทั้งหลาย
ผูผิดในภริยาของตนเหลาอื่นนั้น ถูกนายนิรยบาลทิ่มแทงดวยอาวุธนานาชนิด
ตองขึ้นอยูในนรกไมงิ้วเหลานั้น. บทวา เต ปตนฺติ ความวา สัตวนรก
เหลานั้น ติดอยูที่คาคบแหงตนไม ไหมอยูหลายพันป ถูกนายนิรยบาลเอา
อาวุธทิ่มแทงเขาอีก ก็กลิ้งเอาศีรษะลงเบื้องต่ํา ตกลงมา. บทวา ปุถู คือ
มากมาย. บทวา วินิวทฺธงฺคา ความวา ในเวลาที่สัตวนรกเหลานั้น ตกลง
จาตนงิ้วนั้น หลาวทั้งหลายแทงขึ้นแตแผนดินเหล็กในภายใต คอยรับศีรษะ
ของสัตวเหลานั้นพอดี หลาวเหลานั้น ยอมแทงทะลุออกทางเบื้องต่ําของ
สัตวเหลานั้น . สัตวนรกเหลานั้น ถูกหลาวอันเปนอาวุธทีมแทงเอาแลวอยางนี้
ยอมนอนอยูตลอดกาลนาน. บทวา ทีฆ ความวา เมื่อไมไดการนอนหลับ
จึงตื่นอยูตลอดกาลยืดยาว. บทวา ตโต รตฺยา วิวสเน ความวา โดยลวง
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กาลนานในเวลาที่ลวงไปแหงราตรีทั้งหลาย. บทวา ปวชฺชนฺติ ความวา
สัตวนรกเหลานั้น ถูกนายนิรยบาลจับโยนเขาไปยังโลหกุมภี อันไฟลุกโพลง
มีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ โยชน คือโลหกุมภีที่เต็มไปดวยน้ําทองแดงอันไฟลุกโพลง
อยู ตั้งอยูต ลอดกัปแลว ไหมอยูในโลหกุมภีนนั้ . บทวา ทุสฺสีลา ไดแก
ผูประพฤติผิดในภริยาของคนอื่น.
พระมหาสัตว ครั้นไดแสดงนรกไมงิ้วที่พวกบุรุษผูปรารถนาผิดใน
ภริยาของคนอื่น และพวกหญิงผูประพฤตินอกใจสามี หมกไหมอยูอยางนี้แลว
เบื้องหนาแตนี้ไป เมื่อจะประกาศถึงสถานที่ของพวกหญิงผูไมบําเพ็ญวัตรใน
สามี และวัตรในพอผัวเปนตน พากันหมกไหมอยู จึงกลาวคําเปนตนวา
ยา จ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติมฺติ ความวา หญิงผูทํา
ซึ่งสามิกวัตรดังที่กลาวไวแลวในภิงสชาดก ลวงละเมิดดูหมิ่นสามี. บทวา
เชฏ วา ไดแก พี่ชายของสามี. บทวา นนนฺทน ไดแก นองสาวของ
สามี. จริงอยู ภริยาไมบําเพ็ญวัตรตาง ๆ ชนิดเปนตนวา การนิ้วมือนวดเทา
นวดหลัง ใหอาบน้ํา ใหบริโภคอาหาร แกชนเหลานี้แมแตคนใดคนหนึ่งให
บริบูรณ ไมตั้งหิริและโอตตัปปะในชนเหลานั้น ชื่อวา ยอมดูหมิ่นชนเหลานั้น
แมหญิงนั้น ก็ไปบังเกิดในนรก. บทวา วงฺเกน ความวา ก็เมื่อหญิงนั้น
ไมบําเพ็ญสามิกวัตรเปนตนใหบริบูรณ ดาบริภาษสามีเปนตน บังเกิดในนรก
นายนิรยบาลทั้งหลายจับหญิงนั้น ใหนอนลงบนแผนดินโลหะแลว เอาขอเหล็ก
งัดปากใหอาแลว เอาเบ็ดเกี่ยวปลายลิ้น ฉุดกระชากลากออกมาพรอมทั้งสาย
เชือกที่ผูกไว. บทวา กิมนิ  คือเต็มไปดวยหมูหนอน ทานกลาวคําอธิบาย
ไววา ดูกอนมหาบพิตร สัตวนรกนัน้ ถูกกระชากมาแลวอยางนี้ ยอมมอง
เห็นปลายลิ้นยาวประมาณวาหนึ่ง โดยวาของตนนั้น เต็มไปดวยหนอนทั้งหลาย
ตัวโตประมาณเทาเรือโกลนลําใหญ อันเกิดขึ้นในที่ที่ถูกทุบดวยอาวุธ. บทวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 192

วิฺาเปต. น สกฺโกติ ความวา แมตองการจะออนวอนนายนิรยบาล
ก็ไมอาจจะกลาวถอยคําอะไร ๆ ได. บทวา ตาปเน ความวา หญิงนั้น
ไหมอยูในตาปนนรกนั้นตั้งหลายพันปอยางนี้แลว ยังจะตองถูกหมกไหมอยูใน
มหานรกชื่อตาปนะอีก.
พระมหาสัตว ครั้นไดแสดงถึงมหานรกที่พวกหญิงผูไมบําเพ็ญวัตรใน
สามี และวัตรในแมผัวพอผัวเปนตนอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงถึงนรกที่พวกคน
ผูฆาสุกรเปนตน หมกไหมอยูในบัดนี้ จึงกลาวคําเปนตนวา โอรพฺภิกา
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวณฺเณ วณฺณการกา ไดแก ผูทําการ
สอเสียด. บทวา ขารนทึ ความวา บุคคลผูฆาแกะเปนตนเหลานี้ ถูกเบียด
เบียนดวยอาวุธทั้งหลายเหลานี้มีหอกเปนตน ยอมตกลงไปสูแมน้ําเวตรณี.
สถานที่ที่พวกฆาแกะเปนตนหมกไหมที่เหลือ จักมีแจงในเนมิชาดก. บทวา
กูฏการี ทานกลาวหมายถึงบุคคลผูทําการตัดสินคดีโกง และผูทําการโกงดวย
ตราชั่งเปนตน ในขอนัน้ นรกที่พวกผูตัดสินคดีโกง พิจารณาคดีโกง และ
โกงดวยราคา หมกไหมอยู จักมีแจงในเนมิชาดก. บทวา วนฺต คือ สิ่งที่
สํารอกออกมา. บทวา ทุรตฺตาน ไดแก มีอตั ภาพอันเปนไปไดยาก.
ขอนี้ทานกลาวอธิบายไววา ดูกอนมหาบพิตร สัตวผูมีอัตภาพอันถึงความ
ลําบากเหลานั้น เมื่อศีรษะถูกทุบดวยฆอนเหล็ก ก็ยอมอาเจียนออกมา แตนั้น
ยอมใสสิ่งอาเจียนออกมานั้นเขาไปในปาก ของสัตวบางพวก ในบรรดาสัตว
เหลานั้น ดวยกระเบื้องเหล็กอันไฟลุกโพลง. สัตวเหลานั้นชื่อวายอมบริโภค
สิ่งที่สัตวเหลาอื่นอาเจียนออกมา ดวยประการฉะนี้. บทวา เภรณฺฑกา
ไดแก สุนัขจิ้งจอก. บทวา วิปฺผนฺทมาน ความวา ถูกจับใหนอนคว่ําหนา
และดึงเอาลิ้นออกมา ดิน้ รนไปมาขางโนนขางนี้. บทวา มิเคน คือ เนื้อที่
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เที่ยวหากินน้ํา. บทวา ปกฺขินา คือนกชนิดนั้นนั่นเอง. บทวา คนฺตฺวา เต
ไดแก คนเหลานั้นไปแลว. บทวา นิรยุสฺสท ไดแก อุสสทนรก แตใน
บาลีทานเขียนไววา นรกเบื้องต่ํา. ก็นรกนั้น จักมีแจงในเนมิชาดกแล.
พระมหาสัตว ครั้นไดแสดงถึงนรกมีประมาณเทานี้ ดวยประการฉะนี้
แลว บัดนี้ เมื่อจะทําการเปดเทวโลกแดพระราชาแลว แสดงเทวโลกแด
พระราชา จึงทูลวา
สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไปสูเบื้องบน เพราะ
กรรมที่ตนประพฤติดีแลว ในโลกนี้ ขอเชิญพระองค
ทอดพระเนตรผลของกรรม ที่บุคคลประพฤติดีแลว
เทพเจาทั้งหลายพรอมทั้งพระอินทร พระพรหมมีอยู
ดูกอนมหาบพิตร ผูเปนอธิบดีแหงรัฐ เพราะเหตุนั้น
อาตมภาพขอทูลมหาบพิตร ขอมหาบพิตร จงทรง
ประพฤติธรรม ดูกอนพระราชา ขอเชิญพระองคทรง
ประพฤติธรรม เหมือนอยางธรรมทีบ่ ุคคลประพฤติ
ดีแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺโต ไดแก ผูเขาไปสงบระงับทวาร
๓ มีกายทวารเปนตน . บทวา อุทฺธ ไดแก เทวโลก. บทวา สหินฺทา
ไดแก พรอมดวยพระอินทรทั้งหลายในเทวโลกนั้น ๆ. จริงอยู พระมหาสัตว
เมื่อจะแสดงถึงหมูเทวดาทั้งหลาย อันประกอบดวยเทวดาชั้นจาตุมหาราชแด
พระราชาพระองคนั้น จึงทูลวา ขอถวายพระพร ขอพระองคจงทอดพระเนตร
เทวดาชั้นจาตุมหาราชทั้งหลาย จงทอดพระเนตรทาวมหาราชทั้ง ๔ จงทอด
พระเนตรเทวดาชั้นดาวดึงส จงทอดพระเนตรทาวสักกะเถิด ดังนี้ เมื่อจะ
แสดงเทวดาทั้งหลายพรอมทั้งพระอินทรและพระพรหม แมทั้งหมดเหลานั้น
อยางนี้ จึงแสดงตอไปวา นี้เปนผลของกรรมที่ประพฤติดีแลว แมนี้ก็เปนผล

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 194

ของกรรมที่ประพฤติดีแลวเชนเดียวกัน. บทวา ตนฺต พฺรมู ิ ความวา
เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจะขอทูลกะพระองค. บทวา ธมฺม ความวา ตั้งแต
วันนี้ไป ขอพระองคจงงดเวนเวรทั้ง ๕ มีปาณาติบาตเปนตน แลวจงบําเพ็ญ
บุญทั้งหลายมีทานเปนตนเถิด. บทวา ยถา ต สุจิณฺณ นานุตปฺเปยฺย
ความวา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมนั้นใหเปนอันประพฤติดีแลว คือ
จงทําบุญใหมาก โดยประการที่บุญกรรมมีทานเปนตนนั้น อันบุคคลประพฤติดีแลว กรรมที่บุคคลประพฤติดแี ลวนั้น ยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง
เพราะสามารถปกปดเสียไดซึ่งความเดือดรอนมีปตุฆาตกรรมเปนตนเหตุ.
พระราชาพระองคนั้น ครั้นไดทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตวแลว
ตั้งแตนั้นมา ก็ทรงไดรับความปลอดโปรงพระหฤทัย ฝายพระโพธิสัตวอาศัย
อยูในพระราชอุทยานนั้นสิ้นกาลเล็กนอยแลว ก็กลับไปยังสถานที่อยูของตน
ตามเดิมแล.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย จะใชแตในบัดนี้เทานั้นก็หาไม แมในกาลกอนพระเจาอชาตศัตรู
พระองคนี้ ก็ไดเราตถาคตทําใหทรงสบายพระหฤทัยแลว เหมือนกัน ดังนี้แลว
ทรงประชุมชาดกวา พระราชาในกาลครั้งนั้น ไดเปน พระเจาอชาตศัตรู
หมูฤาษีไดเปนพุทธบริษทั สวนสังกิจจบัณฑิตก็คือเราตถาคต นั่นแล.
จบอรรถกถาสังกิจจชาดก
จบอรรถกถาสัฏฐินิบาต ดวยประการฉะนี้แล

รวมชาดกในสัฏฐินิบาต
เชิญทานทั้งหลายพึงภาษิตของขาพเจาในสัฏฐินิบาต (ในนิบาตนี้)
มี ๒ ชาดก คือ โสณกชาดก ๑ สังกิจชาดก ๑ และอรรถกถา.
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สัตตตินิบาตชาดก
๑. กุสชาดก
วาดวยพระเจากุสราชลุมหลงรูปโฉมของนางประภาวดีี
[๙๔] รัฐของพระองคนี้ มีทรัพย มียาน
มีเครือ่ งราชกกุธภัณฑ สมบูรณดวยสิ่งที่นาปรารถนา
ทั้งปวง ขาแตพระมารดา ขอพระองคจงทรงปกครอง
ราชสมบัติของพระองคนี้ หมอนฉันจะขอทูลลาไปยัง
เมืองสาคละ ซึง่ เปนที่สถิตแหงพระนางประภาวดี
ที่รัก.
[๙๕] พระองคทรงนําหาบใหญมาดวยพระทัย
อันไมซื่อตรง จักตองทรงสวยทุกขใหญทั้งกลางวัน
และกลางคืน ขอเชิญพระองคเสด็จกลับไปยังกุสาวดี
นครเสียโดยเร็วเถิด หมอมฉันไมปรารถนาใหพระองค
ซึ่งมีผิวพรรณชั่วอยูในที่นี้.
[๙๖] ประภาวดีเอย พี่ติดใจในผิวพรรณของ
เธอ จึงจะจากที่นี้ไปยังเมืองกุสาวดีไมได พี่ยินดีใน
การเห็นเธอ ไดละทิ้งบานเมืองมารินรมยอยูในพระราชนิเวศนอันนารื่นรมยของพระเจามัททราช ดูกอน
นองประภาวดี พี่ติดใจในผิวพรรณของเธอจนลุมหลง
เที่ยวไปยังพื้นแผนดิน พี่ไมรจู ักทิศวา คนมาแลวจาก
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ที่ไหน พี่หลงไหลในตัวเธอ ผูมีดวงเนตรอันแจมใส
เหมือนดวงตามฤค ผูทรงผากรองทอง ดูกอนพระนอง
ผูมีตะโพนอันผึ่งกาย พี่ปรารถนาแตตัวเธอ พี่ไมตอง
การดวยราชสมบัติ.
[๙๗] ดูกอนพระเจากุสราช ผูใ ดปรารถนาคน
ที่เขาไมปรารถนาตน ผูนั้นยอมมีแตความไมเจริญ
หมอมฉันไมรักพระองค พระองคก็จะใหหมอมฉันรัก
เมื่อเขาไมรัก พระองคก็ยังปรารถนาใหเขารัก.
[๙๘] นรชนใดไดคนที่เขาไมรักตัว หรือที่รัก
ตัวมาเปนที่รัก เราสรรเสริญการไดในสิ่งนี้ ความไม
ไดในสิ่งนั้นเปนความชั่วชา.
[๙๙] พระองคทรงปรารถนา ซึ่งหมอมฉันผูไม
ปรารถนา เปรียบเหมือนพระองคเอาไมกรรณิการมา
แคะเอาเพชรในหิน หรือเหมือนเอาตาขายมาดักลม
ฉะนัน้ .
[๑๐๐] หินคงฝงอยูในหฤทัยมีลักษณะออน
ละมุนละไม ของเธอเปนเเน เพราะตั้งแตฉันมาจาก
ชนบทภายนอก ยังไมไดความชื่นชมจากเธอเลย
พระราชบุตรียังทําหนานิ่วคิ้วขมวด มองดูฉันอยูตราบ
ใด ฉันก็คงตองเปนพนักงาน เครื่องตนภายในบุรขี อง
พระเจามัททราชอยูตราบนั้น ตอเมื่อใดพระราชบุตร
ยิ้มแยมแจมใสมองดูฉัน ฉันก็จะเลิกเปนพนักงาน
เครื่องตน กลับเปนพระเจากุสราชเมื่อนั้น.
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[๑๐๑] ก็ถาถอยคําของโหรทั้งหลายจักเปนจริง
ไซร พระองคคงไมใชพระสวามีของหมอนฉันแนแท
เขาเหลานั้นคงจะบั่นเราออกเปนเจ็ดทอนแน.
[๑๐๒] ก็ถาถอยคําของโหรเหลาอื่นหรือของ
หมอมฉันจักเปนจริงไซร พระสวามีของเธอ นอกจาก
พระเจากุสราชผูมีพระเสียงดังราชสีห จะเปนคนอื่น
ไมมีเลย.
[๑๐๓] แนะนางขุชชา เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดี
แลว จักใหนายชางทําเครื่องประดับคอทองคําใหแกเจา
ถาเจาทําใหพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง
แลดูเราได... ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงาม
ดังงวงชางใหเจรจาแกเราได...ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชางใหยิ้มแยมแกเราได... ถา
เจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง ให
หัวเราะราเริงแกเราได แนะนางขุชชา เรากลับไป ถึง
กรุงกุสาวดีแลว จักใหนายชางทําเครื่องประดับคอ
ทองคําใหแกเจา ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง มาลูบคลําจับตัวเรา ดวยมือของ
เธอได.
[๑๐๔] พระราชบุตรีนี้ คงไมไดประสบแมความ
สําราญในสํานักแหงพระเจากุสราชเสียเลยเปนแน
พระนางจึงไมทรงกระทําแมเพียงการปฏิสันถาร ใน
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บุรษุ ผูเปนพนักงานเครื่องตน เปนคนรับใช ไมตอง
การดวยคาจาง.
[๑๐๕] นางขุชชานี้ เห็นจะไมตองถูกตัดลิ้น
ดวยมีดอันคมเปนแน จึงมาพูดคําหยาบชาอยางนี้.
[๑๐๖] ขาแตพระนางประภาวดี พระนางอยา
ทรงเทียบพระเจากุสราชนั้น ดวยพระรูปอันเลอโฉม
ของพระนางซิ ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง
พระนางจงกระทําไวในพระทัยวา พระเจากุสราช
พระองคนั้นทรงมีพระอิสริยยศใหญ แลวจงกระทํา
ความรักในพระเจากุสราช ผูมีความงามอันนี้ ขาแต
พระนางประภาวดี พระนางอยาทรงเทียบพระเจา
กุสราชพระองคนั้นดวยพระรูปอันเลอโฉมของพระนาง
ซิ ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง พระนางจงกระทํา
ไวในพระทัยวา พระเจากุสราชพระองคนั้นทรงมี
พระราชทรัพยเปนอันมาก... มีทแกลวทหาร. . มี
พระราชอาณาจักรสวางใหญ... เปนพระมหาราชา
มีพระสุรเสียงเหมือนเสียงราชสีห... มีพระสุรเสียง
ไพเราะ ... มีพระสุรเสียงหยดยอย ... มีพระสุรเสียง
กลมกลอม ... มีพระสุรเสียงลอนหวาน... ทรง
ชํานาญศิลปตั้งรอยอยาง... เปนกษัตริย... พระแมเจา
ประภาวดี พระนางอยาเทียบพระเจากุสราชนั้นดวย
พระรูปอันเลอโฉมของพระนางซิ พระนางจงกระทํา
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ไวในพระทัยวา พระราชาพระองคนั้น มีพระนาม
เหมือนกับหญาคาที่ทาวสักกะทรงประทาน แลวจง
กระทําความรักในพระเจากุสราชผูมีความงามอันนี้.
[๑๐๗] ชางเหลานี้ทั้งหมดเปนสัตวแข็งกระดาง
ตั้งอยูเหมือนจอมปลวก จะพากันพังกําแพงเขามา
เสียกอน ขอพระองคสงขาวแกพระราชาเหลานั้นวา
เชิญเสด็จมานําเอานางประภาวดีนี้ไปเถิด.
[๑๐๘] เราจะบั่นนางประภาวดีนี้ออกเปนเจ็ดทอน แลวจักใหแกกษัตริยผูเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อจะ
ฆาเรา.
[๑๐๙] พระราชบุตรผูมีผิวผองดังทองคํา ทรง
ผาโกไสยพัสตร มีพระเนตรนองดวยน้ําตา อันหมู
ทาสีแวดลอม เสด็จไปยังหองพระมารดา.
[๑๑๐] ขาแตพระมารดา หนาของลูกอันผัดแลว
ดวยแปง สองแลวที่กระจกเงา งดงาม มีดวงเนตร
คมคาย ผุดผองเปนนวลใย จักถูกกษัตริยทั้งหลาย
โยนทิ้งเสียในปาเปนแนแลว ฝูงแรงก็จะพากันเอาเทา
ยื้อแยงผมของลูกอันดํา มีปลายงอน ละเอียดออน
ลูบไลดวยน้ํามันหอมแกนจันทน ในทามกลางปาชา
อันเปรอะเปอนเปนแน แขนออนนุมทั้งสองของลูก
อันมีเล็บแดง มีขนละเอียด ลูบไลดวยจุรณจันทน
ก็จะถูกกษัตริยทั้งหลายตัดทิ้งเสียในปา และฝูงกาก็
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จะโฉบคาบเอาไปตามความปรารถนาเปนแน สุนขั
จิ้งจอกมาเห็นถันทั้งสองของลูกเชนกับผลตาลอันหอย
อยู ซึ่งลูบไลดวยกระแจะจันทนแควนกาสี ก็จะยืน
ครอมที่ถันทั้งสองของลูกเปนแน เหมือนลูกออนที่
เกิดแตตนของมารดา ตะโพนอันกลมผึ่งผายของลูก
ผูกรัดดวยสรอยสะอิ้งทอง ก็จะถูกกษัตริยทั้งหลายตัด
เปนชิ้น ๆ แลวโยนทิ้งไปในปา ฝูงสุนัขจิ้งจอกก็จะ
พากันมาฉุดคราไปกิน ฝูงสุนขั ปา ฝูงกา ฝูงสุนัขจิ้งจอกและสัตวที่มีเขี้ยวเหลาอื่นซึ่งมีอยู ไดกินนาง
ประภาวดีแลว คงไมรูจักแกกนั เปนแน ขาแตพระมารดา ถากษัตริยทั้งหลายผูมาแตที่ไกลไดนําเอาเนื้อ
ของลูกไปหมดแลว พระมารดาไดทรงโปรดขอเอา
กระดูกมาเผาเสียในระหวางทางใหญ พระมารดา
ไดสรางสวนดอกไมแลว จงปลูกตนกรรณิการในสวน
เหลานั้น ขาแตพระมารดา ในกาลใด ดอกกรรณิการ
เหลานั้นบานแลวในเวลาหิมะตกในฤดูเหมันต ใน
กาลนัน้ ขอพระมารดาพึงรําลึกถึงลูกวา ประภาวดีมี
ผิวพรรณอยางนี้.
[๑๑๑] พระมารดาของพระนางประภาวดีเปน
ขัตติยานี มีพระฉวีวรรณดังเทพอัปสรไดประทับยืน
อยูแลว ทอดพระเนตรเห็นดาบและธนูวางอยูตรง
พระพักตรพระเจามัททราช ภายในบุร.ี
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[๑๑๒] จึงทรงพิลาปรําพันวา พระองคจะทรง
ฆาธิดาของหมอมฉัน บั่นใหเปนทอน ๆ ดวยดาบนี้
แลวจะประทานแกกษัตริยทั้งหลาย แนหรือเพคะ.
[๑๑๓] ลูกนอยเอย พระบิดาไมทรงกระทําตาม
คําของแมใครประโยชน เจานั้นเปรอะเปอนโลหิต
ไปสูสํานักพระยายมในวันนี้ ถาบุรุษผูใดไมทําตามคํา
ของบิดามารดาผูเกื้อกูลมองเห็นประโยชน บุรษุ นั้น
ยอมไดรับโทษอยางนี้ และจะตองเขาถึงโทษที่ลามก
กวา ในวันนี้ถาลูกจะทรงไวซึ่งกุมารทรงโฉมงดงาม
ดังสีทอง เปนกษัตริยเกิดกับพระเจากุสราช สวม
สรอยสังวาลยแกวมณีแกมทอง อันหมูพระญาติบูชา
แลวไซร ลูกก็จะไมตองไปยังสํานักพระยายม ลูกหญิง
เอย เสียงกลองชัยเภรีดังอยูอึ่งมี่ และเสียงชางรองกอง
อยูในตระกูลแหงกษัตริยทั้งหลายใด ลูกเห็นอะไร
เลาหนอที่มีควานสุขยิ่งกวาตระกูลนั้น จึงไดมาเสีย
เสียงมาศึกคะนองรองคํารนอยูที่ประตู เสียงกุมาร
รองรําทําเพลงอยูในตระกูลกษัตริยทั้งหลาย ลูกเห็น
อะไรเลาหนอที่มีความสุขยิ่งไปกวาตระกูลนั้น จึงได
มาเสีย ในตระกูลแหงกษัตริยท ั้งหลาย มีนกยูง นกกระเรียนและนกดุเหวาสงเสียงรองกองเสนาะเพราะ
จับใจ ลูกเห็นอะไรเลาหนอที่จะมีความสุขยิ่งไปกวา
ตระกูลนั้น จึงไดมาเสีย.
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[๑๑๔] พระเจากุสราชพระองคใด ผูม ีพระปรีชา
อยางยอดเยี่ยม ผูย่ํายีกษัตริยทั้งเจ็ดพระนคร ทรง
ปราบปรามแควนอื่นใหพายแพ พึงทรงปลดเปลื้อง
เราทั้งหลายใหพนจากทุกขได พระเจากุสราชพระองค
นั้นประทับอยูที่ไหนหนอ.
[๑๑๕] พระเจากุสราชพระองคใดผูมีพระปรีชา
อยางยอดเยี่ยม ผูย่ํายีกษัตริยทั้งเจ็ดพระนคร ทรง
ปราบปรามแควนอื่นใหพายแพ จักทรงกําจัดกษัตริย
เหลานั้นทั้งหมดได พระเจากุสราชพระองคนั้น
ประทับอยูที่นี่แหละเพคะ.
[๑๑๖] เจาเปนบาไปแลวหรือจึงไดพูดอยางนี้
หรือวาเจาเปนอันธพาล จึงไดพูดอยางนี้ ถาพระเจา
กุสราชพึงเสด็จมาจริง ทําไมพวกเราจะไมรูจัก
พระองคเลา.
[๑๑๗] พระเจากุสราชนั้นทรงปลอมพระองค
เปนบุรุษพนักงานเครื่องตน ทรงพระภูษาหยักรั้งมั่นคง
กําลังกมพระองคลางหมออยู ในระหวางพระตําหนัก
ของพระกุมารีทงั้ หลายเพคะ.
[๑๑๘] เจาเปนหญิงชั่วชาจัณฑาลหรือ หรือวา
เจาเปนหญิงประทุษรายตระกูล เจาเกิดแลวในตระกูล
พระเจามัททราช เหตุใดจึงกระทําพระสวามีใหเปน
ทาส.
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[๑๑๙] หมอมฉันไมไดเปนหญิงชั่วชาจัณฑาล
ไมใชเปนหญิงประทุษรายตระกูล นั่นพระเจากุสราช
โอรสของพระเจาโอกกากราช ขอความเจริญจงมีแด
พระมารดา แตพระมารดาทรงเขาพระทัยวาเปนทาส.
[๑๒๐] ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา พระราชาพระองคใด ทรงเชื้อเชิญพราหมณสองหมื่นคน
ใหบริโภคภัตตาหารในกาลทุกเมื่อ พระราชาพระองค
นั้น คือ พระเจากุสราชพระโอรสแหงพระเจาโอกกากราช แตพระมารดาเขาพระทัยวาเปนทาส เจา
พนักงานเตรียมชางไวสองหมื่นเชือก. . . เตรียมมา
สองหมื่นตัว... ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา เจา
พนักงานรีดนมโคสองหมื่นตัว ในกาลทุกเมือ่ เพื่อพระ
ราชาพระองคใด พระราชาพระองคนั้น คือ พระเจา
กุสราชโอรสของพระเจาโอกกากราช แตพระมารดา
เขาพระทัยวาเปนทาส.
[๑๒๑] ดูกอนเจาผูเปนพาล เจากระทํากรรม
อันชัว่ รายเหลือเกิน ที่เจาไมบอกพอวา พระเจากุสราชผูเ ปนกษัตริยมีทแกลวทหารมาก ผูเปนพระยาชาง
มาดวยเพศแหงกบ.
[๑๒๒] ขาแตพระมหาราชผูจอมทัพ ขอพระ
องคไดทรงพระกรุณา โปรดงดโทษแกหมอมฉัน ที่
ไมทราบวาพระองคเสด็จมาในที่นี้ดวยเพศที่ไมมีใครรู
จักดวยเถิด.
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[๑๒๓] คนเชนหมอนฉันมิไดปกปดเลย หมอม
ฉันนัน้ เปนพนักงานเครื่องตน พระองคเทานั้นทรง
เลื่อมใสแกหมอมฉัน ขาแตพระองคผูประเสริฐ แต
พระองคไมมีกรรมชั่วชา ที่หมอมฉันจะตองอดโทษ.
[๑๒๔] ดูกอนเจาคนพาล เจาจงไปขอขมาโทษ
พระเจากุสราชผูมีกําลังมากเสีย พระเจากุสราชที่เจา
ขอขมาแลว จักประทานชีวิตใหเจา.
[๑๒๕] พระนางประภาวดีผูมีผิวพรรณดังเทพธิดา ทรงรับพระดํารัสของพระบิดาแลว ไดซบพระ
เศียรลงกอดพระบาทพระเจากุสราช ผูม พี ระกําลัง
มาก.
[๑๒๖] ราตรีเหลานี้ที่ลวงไป เวนจากพระองค
นั้นเพียงใด หมอมฉัน ขอถวายบังคมพระยุคลบาท
ของพระองคดวยเศียรเกลา เพียงนั้น ของพระองค
โปรดอยาทรงพิโรธหมอมฉันเลย หมอมฉันขอตั้ง
สัตยปฏิญาณแกพระองค โปรดทรงสดับหมอมฉัน
เถิดเพคะ หมอมฉันจะไมพงึ ทําความชิงชังแกพระองคอีกตอไปละ ถาพระองคจะไมทรงโปรดกระทํา
ตามคําของหมอมฉันผูทูลวิงวอนอยูอยางนี้ พระบิดา
คงเขนฆาหมอมฉัน แลวทรงประทานแกกษัตริยทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้เปนแน.
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[๑๒๗] เมื่อพระนองออนวอนอยูอยางนี้ ไฉน
พี่จะไมทําตามคําของพระนองเลา พี่ไมโกรธพระนอง
เลยนะคนงาม อยากลัวเลยประภาวดี พี่ขอตั้งสัตย
ปฏิญาณตอพระนอง โปรดขอจงทรงฟงพี่เถิดนะ
พระราชบุตรี พี่จะไมพึงกระทําความเกลียดชังแกพระ
นองนางอีกตอไปละ ดูกอนนองประภาวดีผูตะโพก
อันผึ่งผาย พี่สามารถจะทําลายตระกูลกษัตริยมัททราช
มากมายแลวนําพระนองนางไปได แตเพราะความรัก
พระนองนาง พี่จึงสูยอมทนทุกขมากมายได.
[๑๒๘] เจาพนักงานทั้งหลาย จงตระเตรียมรถ
และมา อันวิจิตรดวยเครื่องอลังการตาง ๆ ทั้งมั่นคง
แข็งแรง ทานทั้งหลายจงเห็นความพยายามของเราผู
กําจัดศัตรูทั้งหลายใหพายแพไปในบัดนี้ ก็นารีทั้งหลายภายในพระราชวังของพระเจามัททราชนั้น พา
กันมองดูพระโพธิสัตว ผูเสด็จเยื้องกรายดุจราชสีห
ทรงปรบพระหัตถเสวยพระกระยาหารถึงสองเทาพระองคนั้น.
[๑๒๙] ก็พระเจากุสราช ครั้นเสด็จขึน้ ประทับ
บนคอชางสาร โปรดใหนางประภาวดีประทับเบื้อง
หลังแลว เสด็จเขาสูสงคราม ทรงบันลือพระสุรสีหนาท กษัตริยเจ็ดพระนคร ทรงสดับพระสุรสีหนาท
ของพระเจากุสราช ผูบันลืออยู ถูกความกลัว แต
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เสียงของพระเจากุสราชคุกคามแลว พากันแตกหนีไป
เหมือนดังฝูงมฤคไดยินเสียงแหงราชสีหกพ็ ากันหนีไป
ฉะนัน้ พวกพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา ผู
อันความกลัวแตเสียงพระเจากุสราชคุกคามแลว ก็พา
กันแตกตื่นเหยียบย่ํากันและกัน ทาวสักกะจอมเทพ
ไดทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว ทรงมีชัยในทาม
กลางสงครามนั้น มีพระทัยชืน่ ชมยินดี ทรงพระราช
ทานแกวมณีอันรุงโรจนดวงหนึ่ง แกพระเจากุสราช
พระเจากุสราชทรงชนะสงคราม ไดแกวมณีอันรุงโรจน แลวเสด็จประทับบนคอชางสารเสด็จเขาสูพระ
นคร ตรัสสั่งใหจบั กษัตริยเจ็ดพระนครทั้งเปน ใหมัด
นําเขาถวายพระสัสสุระ ทูลวา ขอเดชะ กษัตริยเหลา
นี้เปนศัตรูของพระองค ศัตรูทั้งหมดซึ่งคิดจะกําจัด
พระองคเสียนี้ ตกอยูในอํานาจของพระองคแลว เชิญ
ทรงกระทําตามพระประสงคเถิด พระองคทรงกระทํา
กษัตริยเหลานั้นใหเปนทาสแลว จะทรงปลอยหรือจะ
ทรงประหารเสียตามแตพระทัยเถิด.
[๑๓๐] กษัตริยเหลานี้เปนศัตรูของพระองค มิ
ไดเปนศัตรูของหมอนฉัน ขาแตพระมหาราช พระองค
เปนใหญกวาหมอมฉัน จะทรงปลอยหรือจะทรง
ประหารศัตรูเหลานั้นก็ตามเถิด.
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[๑๓๑] พระราชธิดาของพระองค ลวนทรง
งดงามดังเทพกัญญา มีอยูถึง ๗ พระองค ขอพระองค
โปรดพระราชทานแกกษัตริยท ั้ง ๗ นั้นองคละองค
ขอกษัตริยเหลานั้นจงเปนพระชามาดา ของพระองค
เถิด.
[๑๓๒] ขาแตพระมหาราช พระองคเปนใหญ
กวาหมอมฉันทั้งหลาย และกวาพวกลูกของหมอมฉัน
ทั้งหมด เชิญพระองคนั่นแหละทรงพระราชทานพวก
ลูกของหมอมฉันแกกษัตริยเหลานั้น ตามพระราช
ประสงคเถิด.
[๑๓๓] ในกาลนั้น พระเจากุสราชผูมีพระสุรเสียงดังเสียงราชสีห ไดทรงยกพระราชธิดาของเจา
มัททราช ประทานใหแกกษัตริย พระองคนั้นองค
ละองค กษัตริยทงั้ ๗ พระองคทรงอิ่มพระทัยดวยลาภ
นั้น ทรงขอบพระคุณพระเจากุสราชผูมีพระสุรเสียง
ดังเสียงราชสีหแลวพากันเสด็จกลับไปยังนครของตน ๆ
ในขณะนั้นทีเดียว ฝายพระเจากุสราชผูมีพระกําลัง
มาก ทรงพาพระนางประภาวดีและดวงแกวมณีอันงาม
รุงโรจนเสด็จกลับยังกรุงกุสาวดี เมื่อพระเจากุสราช
และพระนางประภาวดีทั้ง ๒ พระองคนั้น ประทับอยู
ในพระราชรถคันเดียวกัน เสด็จเขากรุงกุสาวดี มี
พระฉวีวรรณและพระรูปพระโฉมทัดเทียมกัน มิได
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ทรงงดงามยิ่งหยอนกวากันเลย พระมารดาของพระ
มหาสัตวและพระชยัมบดีราชกุมารทั้ง ๒ พระองคได
เสด็จไปตอนรับถึงนอกพระนคร แลวเสด็จกลับ
พระนครพรอมดวยพระราชโอรส ในกาลนั้น พระเจา
กุสราชและพระนางประภาวดี ก็ทรงสมัครสมานกัน
ไดทรงปกครองราชอาณาจักรกุสาวดีใหรุงเรือง
ตลอดมา.
จบกุสชาดกที่ ๑

อรรถกถาสัตตตินิบาต
อรรถกถากุสชาดก
พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภภิกษุผูไมยินดีในพระธรรมวินัยมีใจคิดจะสึกรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรม
เทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อิทนฺเต รฏ ดังนี้.
ไดยินวา กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีคนหนึ่ง ไดถวายชีวิตในพระศาสนา
บรรพชาแลว. วันหนึ่ง เธอเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี เห็นสตรีนางหนึ่ง
ซึ่งแตงกายงดงาม มองดูดวยอํานาจถือเอานิมิตอันงาม ถูกกิเลสเขาครอบงํา
จนหมดความยินดียิ่งอยูแลว. เธอมีผมและเล็บงอกยาวขึ้น มีจีวรเศราหมอง
มีตัวผอมเหลืองเกิดแลว มีกายอันสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น. มีอปุ มาเหมือนอยาง
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บุพนิมิต ๕ ประการที่ปรากฏแกเทวบุตรทั้งหลาย ผูมีอันจะตองจุติเปนธรรมดา
ในเทวโลก คือ พวงมาลัย ยอมเหี่ยวแหง ๑ ผานุงหมเศราหมอง ๑ ผิวกาย
อันเศราหมอง ยอมกาวลงในสรีระ ๑ เหงื่อไหลออกจากรักแรทั้ง ๒ ขาง ๑
เทวดาไมรื่นรมยในทิพยอาสน ๑ ฉันใด บุพนิมิต ๕ ประการก็ยอมปรากฏ
แกภิกษุผูไมยินดีในพระธรรมวินัยมีใจคิดจะสึก ผูจะตองเคลื่อนจากศาสนา
เปนธรรมดา ไดแก ดอกไมคือศรัทธา ยอมเหี่ยวแหงไป ๑ ผาคือศีลยอม
เศราหมอง ๑ ผิวพรรณอันเศราหมอง ยอมกาวลงในสรีระ ดวยความเปนผู
เกอเขิน และดวยอํานาจแหงความไมมียศ ๑ เหงื่อคือกิเลสทั้งหลาย ยอม
ไหลออก ๑ ภิกษุนั้น ยอมไมยนิ ดีในปา ที่โคนตนไมในเรือนอันวางเปลา
ฉันนั้นเหมือนกัน. นิมิตทั้งหลายปรากฏแลวแกภกิ ษุนั้น. ลําดับนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย จึงไดนําเธอเขาไปในสํานักของพระศาสดาแลว แสดงใหทรงทราบวา
ภิกษุรูปนี้ คิดตองการจะสึก พระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ไดยินวา เธอคิดจะสึกจริงหรือ เมื่อภิกษุรูปนั้นกราบทูลตามความเปนจริงแลว
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธออยาตกอยูในอํานาจแหงกิเลสเลย ธรรมดาวา
มาตุคามนี้เปนขาศึก (ตอการประพฤติพรหมจรรย) เธอจงหักหามจิตที่คิด
รักใครเยื่อใยในมาตุคามนั้นเสีย จงยินดีในพระศาสนาเถิด จริงอยู บัณฑิต
ครั้งโบราณทั้งหลาย แมจะเปนผูมีเดช ยอมตองเสื่อมไปได เพราะเปนผูมีจิต
คิดรักใครในมาตุคาม และเปนผูหมดเดชถึงความพินาศยอยยับเพราะมาตุคาม
ดังนี้แลว ไดทรงนิ่งเฉยอยู ไดรับการอาราธนาจากภิกษุเหลานั้น จึงทรงนํา
อดีตนิทานมาตรัสวา
ในอดีตกาล พระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวา พระเจา
โอกกากราช ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม ในราชธานีชื่อกุสาวดี ใน
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แวนแควนมัลละ. ทาวเธอมีพระอัครมเหสีทรงพระนามวา สีลวดี ซึ่ง เปน
ใหญกวานางสนมจํานวน ๑๖,๐๐๐ นาง. พระนางสีลวดีนั้น หามีพระโอรส
และพระธิดาไม ลําดับนั้น ชาวเมืองและชาวแวนแควนทั้งหลายจึงพากันมา
ประชุมที่พระทวารพระราชนิเวศนแลว รองเรียนแดพระราชาพระองคนั้นวา
บานเมืองจักพินาศ บานเมืองจักฉิบหาย พระราชาทรงใหเปดสีหบัญชรออก
แลวตรัสถามวา เมื่อเราครองรัฐอยู ขึ้นชื่อวาการกระทําสิ่งอันไมเปนธรรม
ยอมไมมี พวกทานจะมารองเรียกทําไมกัน. พวกประชาชนกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูประเสริฐ เปนความจริง ขึ้นชื่อวาการกระทําสิ่งที่ไมเปนธรรมมิได
มีเลย ก็แตวาพระโอรสผูจะสืบวงศของพระองค ยังไมมี ชนเหลาอื่นจักชวงชิง
เอาพระราชสมบัติแลว ทําบานเมืองใหพินาศลมจม เพราะฉะนั้น ขอพระองค
จงทรงปรารถนาพระโอรสผูสามารถ จะปกครองพระราชสมบัติโดยธรรมเถิด
พระเจาขา. พระราชาตรัสวา เราก็ตอ งการปรารถนาพระโอรสอยู แตจะทํา
อยางไรดี. ประชาชนกราบทูลวิธีการวา ขอเดชะ ขั้นแรก ขอพระองคจงทรง
ปลอยนางฟอนรุนเล็กสักนางหนึ่ง กระทําใหเปนนางฟอนโดยธรรมไปสัก ๗
วันกอน ถานางไดบุตรก็เปนการดี ถาไมได ตอจากนั้น ขอใหทรงปลอย
นางฟอนชั้นกลาง แตนั้นขอใหทรงปลอยนางฟอนชั้นสูง บรรดานางสนมมี
ประมาณเทานี้ นางสนมผูมีบุญคนหนึ่งจักไดพระโอรสเปนแนแท พระราชา
ทรงกระทําตามถอยคําของชาวเมืองเหลานั้นทุกอยาง ทรงอภิรมยตามความสุข
สบายตลอด ๗ วัน จึงตรัสถามนางสนมที่พากันกลับมาแลววา พวกเธอพอจะ
ใหบุตรไดบางไหม ? หญิงทั้งหมดกราบทูลวา ขอเดชะ หมอนฉันทั้งหลาย
ใหไมไดเลย พระเจาขา พระราชาทรงเสียพระทัยวา โอรสจักไมเกิดแกเรา
เปนแน. ชาวเมืองทั้งหลายก็พากันรองเรียนขึ้นเหมือนอยางนั้นซ้ําอีก พระราชาตรัสวา พวกทานทั้งหลาย จะพากันมารองเรียนเอาอะไรกัน เราไดปลอย
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พวกนางฟอนไปตามคําของพวกทานแลว จนถึงเหลือนางคนหนึ่ง ก็ยงั ไมได
บุตร บัดนี้เราจะกระทําการอยางไรกัน. พวกชาวเมืองกราบทูลวา ขอเดชะ
นางเหลานั้น จักเปนผูทุศีล ไมมีบุญ นางเหลานี้ ไมมีบุญสําหรับจะไดบุตร
เมื่อนางสนมเหลานี้ไมไดบุตร พระองคก็อยาทรงถอยพระอุตสาหะเสียเลย
พระนางเจาสีลวดีพระอัครมเหสีของพระองคทรงสมบูรณดวยศีล ขอพระองค
จงทรงปลอยพระนางไปเสียเถิด พระนางจักไดพระโอรสเปนแนแท ทาวเธอ
ทรงรับรองวา ดีละ ดังนี้แลวจึงรับสั่งใหคนเที่ยวตีกลองเปาประกาศวา ขาวดี
ในวันที่ ๗ แตวันนี้ไป พระราชา จะทรงนําพระนางเจาสีลวดี ใหเปนนาง
ฟอนรําโดยธรรมแลวปลอยไป บรรดาผูชายทั้งหลาย จงมาประชุมกัน ครั้น
พอถึงวันที่ ๗ จึงใหตกแตงประดับประดาพระนางเจาแลว ใหลงจากพระราชนิเวศนปลอยไป. ดวยเดชะแหงศีลของพระนาง พิภพของทาวสักกะก็แสดง
อาการเรารอนขึ้น. ทาวเธอจึงทรงใครครวญวา เกิดเหตุอะไรขึ้นหนอ ก็ทรง
ทราบวา พระนางเจาปรารถนาพระโอรส จึงทรงพระดําริวา เราควรจะให
พระโอรสแกพระนางนี้ จึงทรงใครครวญตอไปวา พระโอรสที่สมควรแก
พระนางนี้ ในเทวโลกมีอยูหรือไมหนอ ก็ไดทรงเห็นพระโพธิสัตว.
ไดยินวา พระโพธิสัตวนั้น สิน้ อายุในภพชั้นดาวดึงส ในกาลนั้น
และเปนผูใครจะไดเสด็จไปบังเกิดในเทวโลกเบื้องบนตอไป ทาวสักกเทวราช
จึงเสด็จไปยังประตูวิมานของพระโพธิสัตวนั้น ตรัสวา ดูกอนทานผูเชนเรา
ทานควรจะไปยังมนุษยโลกแลว ถือปฏิสนธิในครรภพระอัครมเหสี ของ
พระเจาโอกกากราช ใหพระโพธิสัตวยอมรับแลว จึงตรัสกะเทพบุตรอีกคน
หนึ่งวา ถึงทานก็จักตองเปนโอรสของพระนางนี้ แลวไดเสด็จไปยังประตู
พระราชนิเวศน ของพระราชาดวยเพศแหงพราหมณแก ดวยทรงพระดําริวา
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ก็ใคร ๆ จงอยาไดทําลายศีลของพระนางนี้เสียเลย. แมมหาชนอาบน้ําตกแตง
รางกายแลว ก็ไปประชุมที่ประตูพระราชนิเวศนดวยคิดวา เราจักรับเอาพระเทวี ครั้นเห็นทาวสักกะจึงไดกระทําการเยาะเยยวา ทานผูเฒาจะมาทําไม.
ทาวสักกะตรัสวา ทานทั้งหลาย จะติเตียนเราทําไม ถึงแมวา รางกายของเรา
จะแกเฒาก็จริง แตความกระชุมกระชวย ก็ยังไมหมดสิ้นไป เรามาดวยคิดวา
ถาเราจักไดพระนางสีลวดีก็จะพาพระนางไป ดังนี้แลว จึงไดเสด็จเขาไปยืน
คอยอยูขางหนา ใคร ๆ ทัง้ หมดดวยอานุภาพของตน. คนอื่นไมอาจยืนบังหนา
ไดเลย ดวยเดชแหงทาวสักกะนั้น. พอพระนางเจาประดับดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวง เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทาวเธอก็ควาที่พระหัตถแลว ก็พา
หลีกไป. ลําดับนั้น ประชาชนทั้งหลายผูอยู ณ ทีน่ ั้นจึงพากันติเตียนพระนางวา
ดูเอาเถิดทานผูเจริญ พราหมณแก พาเอาพระเทวีผูทรงไวซึ่งพระรูปโฉมอัน
อุดมถึงเพียงนี้ไป ตาแกชางไมรูจักสิ่งที่เหมาะสมแกตนเสียเลย แมพระเทวี
ก็มิไดทรงขวยเขินละอายพระทัยวา พราหมณแกพาเราไป. แมพระราชา
ประทับยืนใกลชองพระแกล ก็ทรงคอยดูอยูวา ใครหนอจะพาพระเทวีไป
ครั้นไดเห็นพราหมณแกนั้น ก็ทรงเสียพระทัย. ทาวสักกะทรงพาพระนาง
ออกจากประตูพระนคร ทรงเนรมิตเรือนหนหลังหนึ่ง ใกลกับประตูเมือง
ทําการเปดบานประตูไว และจัดแจงเครื่องลาดที่ทําดวยไมไวแลว. ลําดับนั้น
พระนางจึงตรัสถามทาวเธอวา นี่เรือนของทานหรือคะ ? ทาวเธอจึงตรัสตอบวา
ใชแลวนองนาง แตกาลกอนพี่อยูคนเดียว บัดนีพ้ ี่กับเธออยูดวยกัน ๒ คน
แลว พี่จักตองทองเที่ยวไปหาขาวสารเปนตนมาไว เชิญนองนางนอนพักผอน
เสียบนเครื่องลาดไมนี้กอนเถิด แลวทรงเอาพระหัตถอันออนนุมคอยลูบคลํา
พระนาง ทรงบันดาลใหทิพยสัมผัสแผซานไปทั่ว ใหพระนางบรรทมหลับใน
ที่นั้น. ดวยความแผซานแหงทิพยสัมผัส พระนางจึงหมดความรูสึก (หลับไป).
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ลําดับนั้น ทาวสักกะจึงทรงอุมเอาพระนางไปยังพิภพชั้นดาวดึงส ดวยอานุภาพ
ของตน ใหพระนางทรงบรรทมเหนือทิพยไสยาสน ในวิมานอันประดับประดา
แลว. ในวันที่ ๗ พระนางจึงตื่นจากบรรทมแลว ทอดพระเนตรเห็นสมบัตินั้น
ก็ทรงทราบไดวา พราหมณคนนั้นคงไมใชมนุษยธรรมดา เห็นทีจักเปนทาว
สักกะแนนอน.
ในสมัยนั้น แมทาวสักกเทวราช ทรงมีนางฟอนชั้นทิพยแวดลอม
ประทับนั่งที่โคนไมปาริฉัตตกะ. พระนางทรงเห็นทาวสักกะนั้นแลว จึงเสด็จ
ลุกออกจากที่บรรทม เสด็จเขาไปหาทาวเธอ ถวายบังคมแลว ประทับยืนอยู
สวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น ทาวสักกะจึงตรัสกะพระนางวา พระเทวีนองรัก
ที่จะใหพรแกเธอสักอยางหนึ่ง ขอเธอจงเลือกรับเอาเถิด. พระนางทูลวา
ขอเดชะ ถาอยางนั้น ขอพระองคจงประทานโอรสแกหมอมฉันสักพระองค
หนึ่งเถิด. ทาวสักกะตรัสวา ดูกอนพระเทวี จะวาแตพระโอรสคนหนึ่งเลย
พี่จะใหพระโอรสสัก ๒ พระองคแกเธอ แตวาในพระโอรสทั้ง ๒ พระองคนั้น
พระองคหนึ่ง ทรงมีปญญาแตรูปรางไมสวยงาม พระองคหนึ่งรูปรางสวยงาม
แตหาปญญามิได ในพระโอรสทั้ง ๒ พระองคนั้น เธอจะปรารถนาตองการ
คนไหนกอน. พระนางทูลตอบวา ขอเดชะ หมอมฉันปรารถนาอยากไดพระโอรสที่มีปญญากอน. ทาวสักกเทวราชนั้นตรัสรับวา ดีละ ดังนี้แลว ทรง
ประทานสิ่งของ ๕ สิ่งอันไดแก หญาคา ๑ ผาทิพย ๑ จันทนทิพย ๑ ดอก
ปาริฉัตตกทิพย ๑ พิณชื่อโกกนท ๑ แกพระนางแลว ทรงพาพระนางเหาะ
เขาไปยังหองบรรทมของพระราชา ใหพระนางบรรทมบนพระยี่ภูรวมพระแทน
ที่เดียวกันกับพระราชา ทรงบรรจงลูบพระนาภีของพระนางดวยพระอังคุฏฐะ
(นิ้วหัวแมมือ). ในขณะนั้น พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ
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พระนาง แมทาวสักกะ ก็เสด็จไปยังสถานที่อยูของพระองคตามเดิม. พระเทวี
ทรงทราบวา พระองคทรงตั้งพระครรภ เพราะพระนางเปนบัณฑิต. ลําดับนัน้
พระราชา ทรงตื่นจากพระบรรทม ทอดพระเนตรเห็นพระนาง จึงตรัสถามวา
ดูกอนพระเทวี นีใ่ ครนะพาเธอมา. พระเทวีทูลวา ทาวสักกะเพคะ พระราชา
ตรัสวา ฉันไดเห็นประจักษแกสายตาวา ตาพราหมณแกคนหนึ่ง ไดพาเธอ
ไป ทําไม เธอจึงมาหลอกลวงฉัน. พระเทวีทูลวา ขอพระองคจงทรงเชื่อเถิด
เพคะ ทาวสักกะพาหมอมฉันไป ไดพาไปถึงเทวโลก. พระราชาตรัสวา ฉัน
ไมเชื่อเลย พระเทวี. ลําดับนั้น พระนางจึงไดแสดงหญาคาที่ทาวสักกะ ทรง
ประทานไวแกพระราชานั้น ทูลวา ขอพระองคทรงเชื่อเถิด. พระราชาตรัสวา
นั่นเรียกชื่อวา หญาคา ที่ไหน ๆ ใคร ๆ ก็หาเอามาได ดังนี้ จึงไมทรงเชื่อ.
ลําดับนั้น พระนางจึงทรงนําเอาสิ่งของ ๔ สิ่งมีผาทิพยเปนตนแสดงแกทาวเธอ
พระราชาพอไดทอดพระเนตรเห็นสิ่งของเหลานั้นแลว จึงยอมเชื่อ แลวตรัส
ถามวา ดูกอ นพระนางผูเจริญ เรื่องทาวสักกะนําพาเธอไป จงพักไวกอน
ก็แตวาเธอไดบุตรหรือไมเลา. พระเทวีทูลวา ขาแตมหาราชเจา หมอมฉัน
ไดพระโอรสแลว บัดนี้หมอมฉันกําลังตั้งครรภ ทาวเธอไดทรงสดับถอยคํา
แลว ก็ทรงดีพระทัย จึงทรงพระราชทานเครื่องบริหารพระครรภแกพระนาง
พอไดถวนกําหนดทศมาส พระนางเจาก็ประสูติพระราชโอรส. พระชนกและ
พระชนนีมิไดทรงขนานพระนามอยางอื่นแกพระราชโอรสนัน้ ทรงขนาน
พระนามวา กุสติณราชกุมาร. ในกาลที่พระกุสติณราชกุมารเสด็จยางพระบาท
ไปได เทพบุตรอีกองคหนึ่ง ก็ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางอีก. พอ
ไดครบ ๑๐ เดือนเต็ม พระนางก็ประสูติพระโอรสอีกพระองคหนึ่ง. พระชนก
และพระชนนี ไดทรงขนานพระนามพระกุมารที่ประสูติใหมนั้นวา ชยัมบดี-
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ราชกุมาร. พระราชกุมารทั้ง ๒ พระองคนั้น ทรงเจริญพระชันษาดวยพระ
อิสริยยศอันยิ่งใหญ. พระโพธิสัตวเจาทรงมีปญญา ไมตองทรงศึกษาเลาเรียน
ศิลปศาสตรอะไร ๆ ในสํานักของพระอาจารย ก็ทรงถึงความสําเร็จใน
ศิลปศาสตรทั้งหมดได ดวยพระปญญาของพระองคเอง.
ลําดับนั้น ในกาลที่พระโพธิสัตวเจานั้น ทรงเจริญพระชนมายุได
๑๖ พระชันษา พระราชาทรงปรารถนาจะมอบพระราชสมบัติให จึงรับสั่งให
พระเทวีมา แลวตรัสวา ดูกอนพระเทวีผูเจริญ ฉันจะมอบราชสมบัติใหแก
พระโอรสองคใหญของเธอแลว จักใหนางฟอนทั้งหลายบํารุงบําเรอ ขณะที่เรา
ทั้ง ๒ ยังมีชีวิตอยูนี่แหละ จักไดเห็นลูกของเราครอบครองราชสมบัติ ก็ลูก
ของเราจะชอบใจพระราชธิดาของกษัตริยพระองคใด ในชมพูทวีปทั้งสิ้น เรา
จะไดนําพระราชธิดานั้นมาสถาปนาใหเปนอัครมเหสีของลูก เธอจงรูจิตใจของ
ลูกวา จะชอบพระราชธิดาองคไหนกัน. พระนางรับวา ดีละ แลวทรงสงนาง
บริจาริกาคนหนึ่งไป ดวยพระดํารัสวา เจาจงไปบอกเรื่องนี้แกกุมารแลว จง
รูจิตใจ. นางบริจาริกานั้นไป ทูลเรื่องนั้น แกพระกุมารนั้นแลว. พระมหาสัตว
ไดสดับถอยคํานั้นแลว จึงคิดวา เรามีรูปรางไมสะสวยงดงาม พระราชธิดา
ผูสมบูรณดวยรูป แมถกู นําตัวมาพอเห็นเรา ก็จักหนีไปดวยคิดวา เราจะมี
ประโยชนอะไร ดวยกุมารผูมีรูปรางนาเกลียด ความอับอายก็จะพึงมีแกเรา
ดวยประการฉะนี้ ประโยชนอะไร เราจะอยูเปนฆราวาส เราบํารุงมารดาบิดา
ผูยังทรงพระชนมไปกอน พอทานทั้งสองนั้นสวรรคตแลว ก็จักออกบวช.
พระองคจึงตรัสบอกวา เราไมมีความตองการดวยพระราชสมบัติ ไมตองการ
ดวยหมูนางฟอน พอพระชนกและพระชนนีสวรรคตไปแลว เราก็จักบวช.
นางบริจาริกานั้น สดับพระดํารัสแลว จึงกลับมากราบทูลพระดํารัสของพระกุมารนั้นแดพระเทวี. แมพระเทวีก็กราบทูลแดพระราชาแลว พระราชาทรง
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สดับถอยคําทูลนั้นแลว ก็ทรงเสียพระทัย พอลวงผานไป ๒ - ๓ วัน ก็ทรง
สงขาวสาสนไปอีก แมพระกุมารนั้น ก็คัดคานอีกเหมือนเดิม. พระกุมารทรง
คัดคานอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๔ จึงทรงดําริวา ธรรมดาวาลูกจะขัดขืน
คัดคานมารดาบิดาอยูร่ําไป ก็ไมเหมาะสมเลย เราจักกระทําอุบายสักอยางหนึ่ง.
พระกุมารนั้น จึงเสด็จไปเรียกหัวหนาชางทองคนหนึ่งมาแลว พระราชทาน
ทองคําไปเปนอันมาก รับสั่งวา ทานจงทํารูปผูหญิงใหสักรูปหนึ่งเถิด แลว
ทรงสงนายชางทองนั้นไป เมื่อนายชางทองนั้นไปแลว จึงทรงเอาทองคําสวน
อื่นมาทําเปนรูปผูหญิงดวยพระองคเอง. ก็ธรรมดาวา ความประสงคของพระโพธิสัตวทั้งหลาย ยอมสําเร็จตลอดไป. รูปทองที่พระโพธิสัตวทรงกระทําขึ้น
เองนั้น ชางงดงามเสียเหลือลน จนไมมีถอยคําจะรําพันดวยลิ้นได. ลําดับนั้น
พระมหาสัตวจึงทรงแตงตัวรูปหญิงนั้น ใหนุงผาโขมพัสตรแลว ทรงใหวางไว
ในหองอันเปนสิริ. พระมหาสัตวนั้น ครั้นทรงเห็นรูปผูหญิงที่หัวหนาชางทอง
นํามา จึงทรงติรูปนั้นแลว ตรัสวา เธอจงไปนําเอารูปหญิงที่ตั้งอยูในหองอัน
เปนสิริของเรามาเทียบดูซิ นายชางทองนั้นเขาไปยังหองอันเปนสิริ มองเห็น
รูปหญิงนั้นแลว สําคัญวานางเทพอัปสรนางหนึ่ง มารวมอภิรมยกับพระกุมาร
จึงไมอาจจะเหยียดมือไปจับ กลับออกมากราบทูลวา พระแมเจาพระองคไร
ประทับอยูเพียงพระองคเดียวเทานั้น ในหองอันเปนสิริ ขาพระองคไมอาจจะ
เขาไปได. พระราชกุมารตรัสวา ดูกอนพอ ทานจงไปนํามาเถิด รูปทองคํา
นี้เราทําขึ้นมาเอง แลวทรงสงไปอีก. นายชางทองนั้นจึงกลับเขาไปยกออกมา.
พระราชกุมารใหเก็บรูปทีช่ างทองทํามานั้น ไวเสียในหองสําหรับเก็บทอง
แลวใหคนตกแตงรูปที่พระองคทรงกระทํา แลวทรงใหยกขึ้นวางบนรถ สงไป
ยังสํานักของพระมารดา ดวยพระดํารัสวา ถาผูหญิงงดงามเหมือนอยางรูปนี้
มีอยู หมอมฉันจักอยูครอบครองเรือน.
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พระเทวีนั้น รับสั่งใหเรียกพวกอํามาตยมาแลว ตรัสวา ทานทั้งหลาย
พระโอรสของเรามีบุญมาก เปนพระโอรสที่ทาวสักกะประทานให อยากได
นางกุมาริกาที่รูปสวยเหมือนรูปนี้ พวกทานไดหญิงมีรูปรางเห็นปานนี้ จงพามา
จงตั้งรูปนี้ไวบนยานอันปกปดแลว เที่ยวไปตลอดชมพูทวีปทั้งสิ้น ถาไดพบ
พระธิดาของพระราชาพระองคใด มีรูปรางงดงามเห็นปานรูปนี้ไซร ก็จงถวาย
รูปทองนั้นแดพระราชาพระองคนั้นนั่นแล แลวกราบทูลวา พระเจาโอกกากราช
จักกระทําอาวาหวิวาหมงคลกับพระองค ทูลกําหนดนัดวันแลว จงรีบ
กลับมา. อํามาตยเหลานั้น รับพระราชเสาวนียแลว นํารูปนั้นออกจากเมือง
พรอมดวยบริวารเปนอันมาก เที่ยวเสาะแสวงหาไปถึงราชธานีใด ก็สังเกตวา
ในสถานที่ที่มหาชนมาประชุมกัน ในเวลาเย็นในราชธานีนั้น ก็ตกแตงรูป
หญิงนั้นดวยเครื่องประดับ อันประกอบดวยผาและดอกไม ยกขึ้นตั้งบนวอ
ทองคําแลว ตั้งไวที่ริมหนทางที่จะไปยังทาน้ํา สวนพวกตนตางพากันหลบไป
ยืนอยูที่สวนขางหนึ่ง เพื่อคอยสดับฟงถอยคําของมหาชนผูมาแลวและมาแลว
ฝายมหาชนครั้นมองดูรูปหญิงนั้น ไมเขาใจวาเปนรูปทองคํา จึงชวนกัน
ชมเชยวา หญิงนี้แมเปนเพียงหญิงมนุษย ก็ยังสวยงามอยางที่สุด เปรียบ
ประดุจนางเทพอัปสร ทําไมจึงมายืนอยูในที่นี้ หรือวามาจากไหน หญิงงาม
เห็นปานนี้ ในเมืองของพวกเราไมเคยมีเลย ดังนี้แลวก็พากันหลีกไป. พวก
อํามาตยไดฟงถอยคํานั้นแลว จึงปรึกษากันวา ถานางทาริกางามปานรูปนี้
พึงมีในเมืองนี้ไซร ชนทัง้ หลายพึงกลาววา นางคนนี้เหมือนกับพระราชธิดา
องคโนน นางคนนี้เหมือนธิดาของอํามาตยคนโนน ในเมืองนี้คงไมมีนางงาม
คลายกับรูปนี้เปนแนแท จึงถือเอารูปหญิงนั้นไปยังเมืองอื่น ๆ ตอไปอีก.
พวกอํามาตยเหลานั้นเที่ยวไปอยางนี้ จนถึงเมืองสาคละ ในแควนมัททะ
โดยลําดับ. ก็พระเจามัททราช ในเมืองสาคละนี้ มีพระธิดาอยู ๘ พระองค
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ทรงพระรูปพระโฉมงดงามสูงสุดเปรียบประดุจนางฟา พระราชธิดาผูเปน
พระพี่ใหญกวาพระธิดาเหลานั้นทั้งหมด มีพระนามวา ประภาวดี เพราะมี
พระรัศมีแผซานออกจากพระสรีระของพระนาง คลายแสงดวงอาทิตยอันออน.
แมในเวลากลางคืน ในหองอันมีเนื้อที่กวางประมาณ ๔ ศอก ก็ไมตองทําการ
ตามประทีปโคมไฟ. บริเวณหองนั้นทั้งหมด จะมีแสงสวางเสมอเปนอันเดียว
กันทีเดียว. ก็และพระนางประภาวดีนั้น มีพระพี่เลี้ยงคนหนึ่งเปนหญิงคอม
พิการ นางพี่เลี้ยงนั้น พอใหพระนางประภาวดีเสวยเสร็จเรียบรอยแลว จึงจะ
ใหนางวรรณทาสี ๘ คนถือหมอน้ําจํานวน ๘ หมอ ไปยังทาน้ําในเวลาเย็น
เพื่อตักน้ําไปสรงสนานพระนาง ครัน้ มองเห็นรูปทองคําที่ตั้งไวขางริมทางที่จะ
เดินไปยังทาน้ํานั้น จึงเขาใจไปวา เปนพระนางประภาวดี พากันโกรธวา
พระนางนี้ชางวายากเสียจริง ๆ ตรัสวา เราจักสรงสนานน้ําแลว สงพวกเรามา
ตักน้ํา กลับมายืนดักอยูที่หนทางจะไปสูทาน้ํากอนหนาเรา แลวจึงพากันกลาว
วา ขาแตพระนางเจาผูทําสกุลใหไดรบั ความละอาย ไมสมควรเปนอยางยิ่ง
ที่พระนางจะมายืนอยูในที่นี้กอนกวาพวกหมอมฉัน ถาพระเจาแผนดินจักทรง
ทราบไซร ก็คงจักทําพวกหมอมฉันใหพินาศเปนแน ดังนี้แลว จึงเอามือแตะ
ที่ขางแกมของรูปเทียมนั้น. ฝามือก็คลายกับวาจะแตกออกไป. ลําดับนั้น นาง
จึงรูวาเปนรูปทองคํา หัวเราะขบขันอยู จึงไปหาพวกนางวรรณทาสีแลวกลาว
วา พวกเธอจงมาดูการทําของฉัน ฉันไดแตะตองดวยสําคัญผิดวา รูปนี้ คือ
พระนางเจาของเรา รูปเปรียบนี้ จะมีคาราคาอะไร ในสํานักแหงพระธิดา
ของเรา เพียงแตใหมือของเราไดรับความเจ็บไปอยางเดียว.
ลําดับนั้น พวกราชทูตจึงพากันถือเอารูปหญิงนั้นแลว ถามนางพี่เลี้ยง
นั้นวา ทานกลาววา ธิดาของเราสวยงามกวารูปเทียมนี้ ทานกลาวหมายถึง
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ใครกัน นางพี่เลี้ยงตอบวา พระธิดาของพระเจามัททราช ทรงพระนามวา
ประภาวดี รูปเปรียบนี้มีราคาไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของพระนางเลย. พวกอํามาตย
เหลานั้นพากันดีใจ ไปยังพระทวารพระราชวัง สั่งใหกราบทูลวา พวกราชทูต
ของพระเจาโอกกากราชมาคอยเฝาอยูที่พระทวาร พระเจาขา. พระราชาเสด็จ
ลุกจากอาสนะ ประทับยืนแลวตรัสสั่งวา พวกทานจงเรียกเขาเขามาเถิด. พวก
ราชทูตเหลานั้นเขาไปแลว ถวายบังคมพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแต
มหาราชเจา พระราชาของพวกขาพระองค ตรัสถามวา พระองคทรงพระสําราญ
ดีหรือ พระเจาขา พระราชาทรงกระทําสักการะและตอนรับแลว ตรัสถาม
พวกอํามาตยวา พวกทานมานี่เพื่อประสงคอะไร พวกอํามาตยจึงกราบทูลวา
พระราชาของขาพระองค มีพระโอรสพระนามวา กุสกุมาร มีพระสุรเสียง
กองกังวานคลายกับเสียงราชสีห พระราชาทรงมีพระประสงคจะมอบพระราช
สมบัติใหแกพระโอรสนั้น จึงสงพวกขาพระองคมาเฝาถวายบังคมพระองค
นัยวา พระองคจงพระราชทานพระนางประภาวดีพระธิดาของพระองค แก
พระโอรสนั้นเถิดพระเจาขา และขอจงทรงรับไทยธรรมพรอมดวยรูปทองคํา
นี้เถิด พอกราบทูลเสร็จแลวจึงไดนอมถวายรูปทองคํานั้น แดพระราชา
พระองคนั้น. แมพระเจามัททราชนั้น ก็ทรงดีพระทัย ทรงยอมรับดวยทรง
พระดําริวา จักมีวิวาหมงคลกับพระราชาผูใหญเห็นปานนี้. ลําดับนั้น พวกทูต
จึงกราบทูลทาวเธอวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไมอาจจะรอชาอยูได จัก
ตองรีบไปกราบทูลการไดพบพระราชธิดาแดพระราชาใหทรงทราบ เพื่อวา
พระองคจักไดเสด็จมารับพระนางไป. พระเจามัททราชพระองคนั้น ทรงรับวา
ดีละ แลวทรงจัดแจงเครื่องทําสักการะแกพวกทูตเหลานั้น. พวกทูตเหลานั้น
กลับไปยังกรุงกุสาวดีแลว กราบทูลเรื่องราวนั้นแดพระราชาและพระเทวีให
ทรงทราบ. พระราชาเสด็จออกจากกุสาวดีนคร พรอมดวยบริวารเปนอันมาก
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เสด็จถึงเมืองสาคละโดยลําดับ . ฝายพระเจามัททราช ก็ทรงกระทําการตอนรับ
ใหทาวเธอเสด็จเขาไปสูพระนครแลว ไดทรงกระทําสักการะอยางใหญยิ่ง.
โดยลวงไปวันหนึ่ง สองวัน และสามวัน พระนางสีลวดีทรงพระดําริวา ใคร
จะรูวา พระราชธิดานั้นจักเปนอยางไร เพราะความที่พระนางเจาเปนบัณฑิต
จึงกราบทูลพระเจามัททราชวา หมอมฉันใครจะไดเห็นพระสุณิสา (ในอนาคต)
เพคะ. ทาวเธอทรงรับวา ดีละ แลวรับสั่งใหเรียกพระราชธิดาประภาวดีมาเฝา.
พระราชธิดาประภาวดี ทรงตกแตงพระองคดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ
แวดลอมไปดวยหมูพระพี่เลี้ยงนางนมเสด็จออกมาไหวแมผัว. พระนางสีลวดี
นั้น ครั้นไดทอดพระเนตรเห็นพระนาง จึงทรงพระดําริวา ราชธิดาองคนี้
เปนหญิงมีรูปรางงดงามมากนัก สวนโอรสของเรามีรูปรางไมงดงาม ถาพระราช
ธิดาองคนี้ ไดทอดทัศนาการเห็นโอรสของเราเขา แมวันเดียวก็คงจะไมอยู
รวมดวยเด็ดขาด คงจะรีบหนีไปเปนแนแท เห็นทีเราจักตองทํากลอุบาย.
พระนางสีลวดี จึงใหเชิญเสด็จพระเจามัททราชมาแลว กราบทูลวา ขาแตมหาราช
เพคะ พระสุณิสาสมควรแกพระโอรสของหมอมฉัน ก็แตวาจารีตอันสืบมาจาก
ประเพณีแหงสกุลของหมอมฉันมีอยู ถาพระราชธิดาองคนี้จักประพฤติตาม
จารีตประเพณีนี้ได หมอมฉันก็จักรับ พระราชธิดาองคนี้ไว. พระราชาตรัสวา
ก็จารีตประเพณีของพระองคเปนอยางไรละ พระนางสีลวดีตรัสตอบวา ประเพณี
ในราชวงศของหมอมฉันมีอยูวา พระวรชายาจะพบหนาพระราชสวามีในเวลา
กลางวันไมได จนกวาจะทรงตั้งพระครรภเสียกอน จึงจะพบหนากันได หากวา
พระราชธิดาประภาวดีพระองคนี้ จักทรงทําตามประเพณีนี้ได หมอมฉันจึงจะ
รับพระนางไว. พระราชา จึงตรัสถามพระธิดาวา ดูกอนแม แมจักประพฤติ
ตามอยางที่วานั้นไดหรือไมเลา. พระราชธิดาประภาวดีนั้น จึงทูลวา ไดเพคะ
เสด็จพอ.
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ลําดับนั้น พระเจาโอกกากราช จึงไดถวายพระราชทรัพยเปนอันมาก
แดพระเจามัททราช แลวทรงรับพระนางประภาวดีนั้นเสด็จกลับไป. แมพระเจามัททราช ก็ทรงสงพระราชธิดาไปดวยบริวารใหญ. พระโอกกากราช
เสด็จกลับกรุงกุสาวดีแลว มีพระบรมราชโองการใหตกแตงพระนคร ปลอย
นักโทษทั้งหมด ทรงกําหนดการอภิเษกพระราชโอรส ทรงสถาปนาพระนาง
ประภาวดีใหเปนอัครมเหสีแลว ทรงใหราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศวา บัดนี้
ราชอาณาจักรเปนของพระเจากุสราชแลว. พระราชาทั้งหลายในพื้นชมพูทวีป
ทั้งหมด พระองคใดมีพระราชธิดา พระราชาพระองคนั้น ขอทรงสงพระราช
ธิดาไปถวายแดพระเจากุสราช พระราชาเหลานั้นไดมีพระราชโอรส พระราชา
เหลานั้น ทรงหวังความเปนมิตรไมตรีกับพระเจากุสราชนั้น ก็ทรงสงพระราช
โอรสของพระองคไปเปนพระราชอุปฏฐาก. พระโพธิสัตวเจา ทรงมีพระนาง
สนมเปนบริวารมากมาย ทรงปกครองพระราชสมบัติดวยพระอิสริยยศอันใหญ
ยิ่งเกรียงไกร. ฝายพระนางประภาวดี ยอมไมไดเพื่อจะเห็นพระโพธิสัตวเจานั้น
ในเวลากลางวันเลย แมพระโพธิสัตวเจาก็ไมไดเห็นพระนางในเวลากลางวัน
เหมือนกัน. พระราชาและพระราชินีทั้ง ๒ พระองค เห็นกันก็แตเฉพาะเวลา
กลางคืนเทานั้น. แมรัศมีที่ฉายออกจากพระสรีระของพระนางประภาวดีในเวลา
กลางคืนนั้น ก็ไมสามารถจะสองใหเห็นพระพักตรชัดถนัดได. พระโพธิสัตวเจา
เสด็จออกจากหองที่ประทับเฉพาะในเวลากลางคืนเทานั้น. พอ ๒, ๓ วันผาน
พนไป พระโพธิสัตวเจาพระองคนั้น ก็ทรงมีความปรารถนาจะไดเห็นพระพักตรพระนางประภาวดีในเวลากลางวัน จึงทูลพระมารดาใหทรงทราบ. พระ
มารดาก็ทรงหามเสียวา อยาชอบใจไปนักเลยพอ (อยาทุรนทุรายใจไปนักเลย)
ขอจงรอไปจนกวาจะไดพระโอรสสักพระองคหนึ่งกอนเถิด. พระโพธิสตั วเจา
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นั้น ก็ทรงออนวอนอยูบอย ๆ. ลําดับนั้น พระเทวีจึงมีพระกระแสรับสัง่ กะ
พระโพธิสัตวเจานั้นวา ถาอยางนั้น พอจงไปยังโรงชางแลวยืนอยูดวยเพศ
แหงคนเลี้ยงชาง แมจะพาพระนางประภาวดีไปในที่ตรงนั้น ขอเชิญพอจงดู
นางเสียใหเต็มเนตร แตอยาใหนางรูจักพอไดเปนเด็ดขาด. พระโพธิสัตวเจา
นั้นจึงรับวา ดีละ แลวไดเสด็จไปยังโรงชาง. ลําดับนั้น พระมารดาของพระ
โพธิสัตวเจานั้น จึงมีพระดํารัสตรัสสั่งใหคนตกแตงโรงชางแลวตรัสชักชวน
พระนางประภาวดีวา มาเถิดลูก เราทั้ง ๒ คนไปดูชางตนของพระภัสดากันเถิด
แลวจึงเสด็จไปยังโรงชางนั้น ทรงชี้แสดงแกพระนางประภาวดีวา ชางเชือกนี้
มีชื่อวาอยางโนน ดังนี้. พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นนางเสด็จดําเนินไป
ขางพระมารดา จึงทรงหยิบเอาขี้ชางกอนหนึ่งขวางไปที่หลังพระนางดวยการ
ปลอมตัวเปนคนเลี้ยงชางทีเดียว. พระนางประภาวดีทรงกริ้วโกรธเปนอยางมาก
จึงมีพระกระแสรับสั่งวา เราจักใหพระราชาทรงตัดมือของเจาเสีย แลวทูล
พระเทวีใหลงโทษ. ฝายพระราชมารดา ก็ทรงปลอบประโลมเอาพระทัยวา
อยาทรงกริ้วโกรธไปเลยแมเจา แลวทรงลูบหลังให. ตอมาพระราชาทรงตองการที่จะไดเห็นพระนางซ้ําอีก จึงเสด็จไปทอดพระเนตรพระนางที่โรงมา ดวย
การปลอมตัวเปนคนเลี้ยงมา แลวทรงเอากอนขี้มาขวางไปเหมือนเดิมนั้นอีก.
แมในกาลนั้น พระนางก็ไดทรงกริ้วใหญ พระสัสสุ (แมผัว) ก็ตองทรงปลอบ
ประโลมอีก.
ในวันตอมา พระนางประภาวดี ทรงใครจะไดเห็นพระมหาสัตวเจา
จึงทูลบอกแกพระสัสสุ แตก็ถูกพระสัสสุทรงหามวา อยาเลย แมอยาชอบใจเลย
ดังนี้ ก็ทลู ออนวอนอยูบอย ๆ แลว. ลําดับนั้น พระเทวี จึงตรัสกะพระนางวา
ถาอยางนั้น ในวันพรุงนี้ ลูกชายของฉันจักกระทําประทักษิณพระนคร แมจง
เปดสีหบัญชรคอยดูเขาเถิด. ก็ครั้นตรัสอยางนี้แลว ในวันรุงขึน้ จึงมีพระ
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กระแสรับสัง่ ใหคนตกแตงพระนครแลว โปรดใหพระชยัมบดีราชกุมาร
(นองชายพระเจากุสราช) ทรงเครื่องตนอยางกษัตริย ใหประทับนั่งบนหลัง
ชางแลว ใหพระโพธิสัตวเจาประทับนั่งบนอาสนะขางหลัง ใหกระทําประทักษิณ
พระนคร แลวทรงพาพระนางประภาวดีไปประทับยืนที่สีหบัญชร ตรัสวา
แมจงดูความเลิศดวยความงามแหงพระสิริของสามีแมเถิด. พระนางประภาวดี
ทรงสําคัญวา เราไดพระสวามีที่มีความสมควรกันแลว ดังนี้แลว ก็ทรงมีพระทัย
โสมนัสเปนอยางยิ่ง. ก็ในวันนั้น พระมหาสัตวเจาปลอมพระองคเปนนาย
ควาญชาง ประทับนั่งบนอาสนขางหลัง ของพระชยัมบดีราชกุมาร ก็ไดทอด
พระเนตรดูพระนางประภาวดี สําเร็จตามพระประสงค ไดทรงแสดงอาการ
ยั่วเยา ตามความพอพระทัยดวยอํานาจการทํามือใหขวักไขวแปลก ๆ เปนตน.
เมื่อชางพระที่นั่งคลอยผานไปแลว พระราชมารดาจึงตรัสถามพระนางประภาวดี
วา แมเห็นพระภัสดาของแมแลวหรือ พระนางทูลวา เห็นแลวเพคะทานแม
แตนายควาญชาง ผูนั่งอยูบนอาสนะหลังของพระภัสดานั้น ชางเปนคนที่ดื้อ
สอนยากเสียเหลือเกิน แสดงการทํามือขวักไขวใหแปลก ๆ เปนตนแกหมอมฉัน
เพราะเหตุไร เขาจึงจัดใหคนผูไมมีสงาราศีเชนเจาคนนั้น ขึ้นไปนั่งบนอาสน
ขางหลังพระเจาแผนดินได. พระเทวีจึงตรัสวา ดูกอนแม ธรรมดาวาการ
ระวังภัยบนอาสนดานหลังของพระราชา อันบุคคลพึงปรารถนา. พระนาง
ประภาวดี จึงทรงดําริวา ควาญชางคนนี้ ชางไดอภัยเปนพิเศษเสียเหลือเกิน
ไมเคยสําคัญพระราชาวา เปนพระราชาเสียบางเลย หรือวาควาญชางคนนี้เปน
พระเจากุสราชกันแน ก็พระเจากุสราชนี้ คงจักมีรูปรางนาเกลียดอยางเหลือเกิน
เปนแนทีเดียว เพราะฉะนั้น เขาจึงไมยอมแสดงองคพระเจากุสราชนั้นแกเรา.
พระนางประภาวดีจึงทรงกระซิบกะนางคอมที่ใกลหูวา ดูกอนแมคอม เธอจง
ไปดูใหรูทีหรือวา พระเจากุสราชประทับบนอาสนขางหนา หรือวาประทับบน
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อาสนขางหลังกันแน. หญิงคอมจึงทูลถามวา ก็หมอมฉันจักทราบไดอยางไร
เลาเพคะ. พระนางจึงตรัสวา ถาแมวานายควาญชางคนนั้นจักเปนพระราชาไซร
ก็จักเสด็จลงจากหลังชางกอน เธอจงรูดวยสัญญา (วิธี) อยางนี้. นางคอม
นั้นไดมายืนดูอยู ณ ที่สว นขางหนึ่งแลวมองเห็นพระมหาสัตวเจาลงมากอน
มองเห็นพระชยัมบดีราชกุมารเสด็จลงมาทีหลัง. แมพระมหาสัตวเจาทรงมองไป
ขางโนนบาง ขางนี้บาง ก็ไดทอดพระเนตรเห็นนางคอม ก็ทรงทราบวา
นางคอมนี้จักมาเพราะเหตุชื่อนี้ จึงรับสั่งใหเรียกนางคอมมาแลว ตรัสกําชับ
อยางกวดขันวา เธออยาไดบอกเรื่องนี้แกพระนางประภาวดีเปนเด็ดขาด แลว
ทรงสงไป. นางคอมนั้นกลับไปก็กราบทูลพระนางประภาวดีวา พระเจากุสราช
ผูเสด็จประทับอยูบนอาสนะขางหนาเสด็จลงกอน. พระนางประภาวดี ก็ทรง
เชื่อถอยคํา ของนางคอมนั้น. ในวันตอมา พระราชาทรงมีพรูประสงคจะได
ทอดพระเนตรเห็นพระนางประภาวดีอีก จึงทรงทูลออนวอนพระราชมารดา
แลว พระราชมารดาไมอาจจะทรงหามได จึงตรัสสั่งวา ถาอยางนั้น พอจง
ปลอมเพศไมใหใคร ๆ รูจ ักแลว จงไปยังอุทยาน. พระราชาเสด็จไปยังอุทยาน
แลวทรงยืนแชน้ําอยู ในสระโบกขรณีประมาณแคคอ ทรงเอาใบบัวปกปด
พระเศียร ทรงยืนเอาดอกบัวที่บานบังพระพักตรไว. แมพระราชมารดาของ
พระโพธิสัตวเจานั้น ก็ทรงพาพระนางประภาวดีไปยังพระราชอุทยาน ทรงชี้
ชวนใหชมอยูวา แมจงดูพฤกษาเหลานี้ จงดูหมูสกุณา จงดูหมูมิคะเปนตน
ไดเสด็จมาถึงฝงแหงสระโบกขรณี.
พระนางประภาวดีนั้น ทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีอันดาดาษไป
ดวยดอกบัว ๕ ชนิด ทรงปรารถนาจะเสด็จลงสรง จึงเสด็จลงสูสระโบกขรณี
พรอมดวยนางบริจาริกาทั้งหลาย ทรงเลนอยูครั้นพอทอดพระเนตรเห็นดอกบัว
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ที่พระโพธิสัตวเจาซอนอยูนั้น ทรงใครจะเก็บ จึงทรงเอื้อมพระหัตถออกไป.
ลําดับนั้น พระราชา จึงทรงเปดใบบัวออกแลว เขาควาพระนางดวยพระหัตถ
พลางรองวา เราคือพระเจากุสราช. พระนางพอไดทอดพระเนตรเห็นพระพักตรของพระโพธิสัตวเจานั้นแลว ทรงรองขึ้นดวยสําคัญวา ยักษจับเรา
แลวทรงถึงวิสัญญีภาพ สิ้นพระสติสมฤดีอยู ในที่ตรงนั้นเอง. ลําดับนั้น
พระราชา จึงทรงปลอยพระหัตถละจากพระนาง. ครั้นพอพระนาง ทรงรูสึก
พระองคไดแลว จึงทรงดําริวา ไดยินวา พระเจากุสราช ทรงจับมือเรา ก็เรา
ถูกพระเจากุสราชนี้ ขวางดวยกอนคูถชางที่โรงชาง แลวขวางดวยกอนคูถมาที่
โรงมา ก็พระเจากุสราชนี้แล ประทับนั่งบนอาสนหลังชางทรงเกี้ยวเรา เรา
ไมมีความตองการพระภัสดาผูมีพักตรอันนาเกลียดถึงขนาดนี้ เราจักทิ้งพระภัสดานี้เสีย เมื่อยังมีชีวิตอยู ก็จักไดสามีคนอื่น ดังนี้แลว จึงใหคนเรียกพวก
อํามาตยที่ตามเสด็จมากับพระนางแลว ตรัสวา พวกทานจงทําการตระเตรียม
ยานพาหนะใหเรา เราจักไปในวันนี้แหละ. พวกอํามาตยเหลานั้นจึงกราบทูล
แดพระราชาใหทรงทราบ. พระราชาจึงทรงพระดําริวา ถาพระนางไมไดเพื่อ
จะกลับไป ดวงหทัยของพระนางคงจักแตกเปนแน ขอใหพระนางกลับไปกอน
เถิด เราจักนําพระนางกลับมาดวยกําลังของตนเองอีกครั้ง พอทรงดําริแลว
ตอนั้นมาจึงทรงอนุญาตใหพระนางประภาวดีนั้นเสด็จกลับไป. พระนางเสด็จ
กลับไปยังเมืองของพระราชบิดาตามเดิม. แมพระมหาสัตวเจา ก็เสด็จออกจาก
พระราชอุทยานเขาไปสูพระนคร เสด็จขึ้นสูพระปราสาทอันประดับแลว. จริงอยู
พระนางมิไดทรงมีความยินดีพระโพธิสัตวเจา ดวยอํานาจการที่ไดทรงตั้งความ
ปรารถนาไวในปางกอน. แมพระโพธิสัตวเจานั้น ที่มีพระรูปกายไมงดงาม
ก็ดวยอํานาจบุรพกรรมขอพระองคเอง.
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ไดยินวา ในอดีตกาล มีหมูบา นอันตั้งอยูขางประตูเมืองพาราณสี
ตระกูล ๒ ตระกูล คือ ตระกูลที่อาศัยอยูขางถนน หนาหมูบานตระกูล ๑
อาศัยอยูขางถนนหลังหมูบานตระกูล ๑. ตระกูลหนึ่งมีลูกชาย ๒ คน ตระกูล
หนึ่งมีลูกสาว ๑ คน ในบรรดาบุตรชายทั้ง ๒ คนนั้น พระโพธิสัตวเปน
นองชาย. มารดาบิดาไดไปขอนางกุมาริกานั้น มาใหแกพี่ชาย. พระโพธิสัตว
ผูเปนนองชาย ยังไมมีภริยา จึงอาศัยอยูในบานของพี่ชาย. อยูมาวันหนึ่ง
พี่สะใภไดทอดขนมที่มีรสชาติอรอยยิ่งนัก ในเรือนนั้น. แตพระโพธิสัตวได
ไปปาเสีย พี่สะใภจึงไดแบงขนมไวใหแกพระโพธิสัตวนั้นสวนหนึ่ง สวนที่
เหลือนั้นก็แจกกันบริโภคจนหมด. ในขณะนั้น พระปจเจกพุทธเจาไดมาถึง
ประตูเรือนเพื่อภิกษา พี่สะใภของพระโพธิสัตว จึงคิดวา เราจักคอยทําขนม
ใหนองผัวใหม ดังนี้แลว จึงถือเอาขนมสวนที่เก็บไวใหพระโพธิสัตวนั้น ไป
ถวายแดพระปจเจกพุทธเจาเสีย. แมพระโพธิสัตวนั้น ก็กลับมาจากปาใน
ขณะนั้นพอดี. ตอนนั้น นางจึงพูดกับพระโพธิสัตวนั้นวา นองชายเอย จง
ทําจิตใจใหผองใสเถิดหนา ขนมอันเปนสวนของนอง พี่ไดถวายแดพระปจเจก
พุทธเจาแลว. พระโพธิสตั วนั้นกลับโกรธวา เจากินขนมอันเปนสวนของเจา
หมดแลว กลับมาเอาขนมอันเปนสวนของขาไปถวายพระชิชะ แลวขาจักกิน
อะไรเลา จึงรีบตามพระปจเจกพุทธเจาไปเอาขนมจากบาตรกลับคืนมา.
ที่สะใภนั้น จึงรีบไปยังเรือนมารดาแลว นําเอาเนยใสที่ยังใหมและใสสะอาด
มีสคี ลายดอกจําปามาแลว ใสบาตรจนเต็มถวายพระปจเจกพุทธเจาแทน.
เนยใสนั้นไดแผเปนรัศมีออกไปแลว. นางพอไดเห็นรัศมีนั้นแลว จึงตั้งความ
ปรารถนาไววา ขาแตทานผูเจริญ ในที่ที่ดิฉันจะเกิดแลวขางหนา ขอให
รางกายของดิฉันจงเกิดมีรัศมีเปลงปลัง่ และมีรูปรางสดสวยงดงามเปนอยางยิ่ง
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เถิด อนึ่ง ขออยาใหดิฉันไดอยูรวมในที่แหงเดียวกันกับคนที่เปนอสัตบุรุษ
ดังนองผัวของดิฉันคนนี้เลย. พระนางประภาวดี มิไดทรงยินดีชอบใจพระโพธิสัตวเจานั้น ก็ดวยอํานาจความปรารถนา ที่ทรงตั้งไวแลวในกาลกอน
ดวยประการฉะนี้. แมพระโพธิสัตว ก็ใสขนมนัน้ ลงในบาตรที่เต็มดวยเนยใส
แลวตั้งความปรารถนาไววา ขาแตทานผูเจริญ พีส่ ะใภของขาพเจาคนนี้ แม
จะอยูในที่ไกลแสนไกลตัง้ รอยโยชนกต็ าม ขอใหขาพเจาพึงมีความสามารถไป
นํามาเปนบาทบริจาริกาของขาพเจาใหจงไดเถิด. ดวยอํานาจแหงบุรพกรรมที่
พระโพธิสัตวนั้นโกรธ แลวเอาขนมกลับคืนมานั้น พระโพธิสัตวเจาจึงไดเปน
ผูมีรูปรางอันไมงดงาม นาเกลียดแลวแล.
ฝายพระนางประภาวดีนั้น ก็มิไดทรงปรารถนาพระโพธิสัตวนั้นเลย.
พระโพธิสัตวเจานั้น เมือ่ พระนางประภาวดีเสด็จไปแลว ก็ทรงเศราโศกเสีย
พระทัย. แมเหลานางบริจาริกาทั้งหลายจะพากันบํารุงบําเรออยูโดยประการ
ตาง ๆ ก็ตาม แตหญิงที่เหลือทั้งหลาย ก็ไมอาจที่จะใหพระโพธิสัตวเจานั้น
เหลียวมองดูตนไดเลย. ก็เมื่อพระราชาพระองคนั้น ทรงพรากเวนจากพระนาง
ประภาวดีเสียแลว พระราชนิเวศนแมทั้งหมดของพระองค ก็เงียบสงัดคลาย
เหมือนวางเปลา. ทาวเธอทรงรําพันวา บัดนี้ นางคงไปถึงเมืองสาคละแลว
ดังนี้ พอใกลรุงก็เสด็จไปเฝาพระมารดา กราบทูลวา ขาแตทานแม ลูกจัก
ไปตามพระนางประภาวดีมา ขอทานแมจงครอบครองราชสมบัติแทนดวยเถิด
ดังนี้ จึงตรัสปฐมคาถาวา
รัฐของพระองคนี้ มีทรัพย มียาน มีเครื่องราชกกุธภัณฑ สมบูรณดวยสิ่งที่นาปรารถนาทั้งปวง
ขาแตพระมารดา ขอพระองคจงทรงปกครองราช
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สมบัติของพระองคนี้ หมอมฉันจะขอทูลลาไปยังเมือง
สาคละ ซึ่งเปนที่สถิตแหงพระนางประภาวดีที่รัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สโยคฺค ไดแก พรั่งพรอมไปดวยเครื่อง
ประกอบเชนชางเปนตน. บทวา สกายุร ไดแก มีเครื่องราชกกุธภัณฑ
๕ อยางพรอมบริบูรณ. บทวา อนุสาส อมฺม ความวา ไดยินวา พระราชา
พระองคนั้น ทรงพระดําริวา ขึ้นชื่อวาการมอบราชสมบัติใหแกผูชายครอบครอง
รองจากตน เปนการไมสมควร จึงไมทรงมอบ (ราชสมบัติ) ใหแกพระบิดา
หรือพระอนุชา เมื่อจะทรงมอบใหแกพระมารดา จึงไดตรัสไวอยางนี้.
พระราชมารดานั้น ทรงไดสดับพระราชดํารัสนั้นแลว จึงทรงมี
รับสั่งวา ดูกอนลูก ถาอยางนั้น ลูกจงเปนผูไมประมาท เพราะขึ้นชื่อวา
มาตุคามมีใจไมบริสุทธิ์ ดังนี้แลว ทรงเอาโภชนะมีรสอันเลิศตาง ๆ บรรจุใส
ภาชนะทองคําจนเต็มแลว ทรงรับสัง่ วา ลูกพึงบริโภคโภชนะนี้ ในระหวาง
เดินทาง แลวทรงสงไป. พระราชาพระองคนั้น ทรงรับภาชนะนั้นแลว ถวายบังคมพระมารดา ทรงทําประทักษิณ ๓ ครั้ง แลวกราบทูลวา เมื่อหมอมฉัน
ยังมีชีวิตอยู คงจะไดกลับมาเห็นพระมารดาอีก ดังนี้แลว จึงเสด็จเขาสูหอง
อันเปนสิริ ทรงเหน็บพระแสงอาวุธ ๕ อยาง ทรงหยิบกหาปณะพันหนึ่ง
บรรจุลงในยาม พรอมทัง้ ภาชนะพระกระยาหาร ทรงถือพิณโกกนุท เสด็จ
ออกจากพระนคร ทรงดําเนินไปตามบรรดา ทรงมีพระกําลังมาก มีเรี่ยวแรง
เขมแข็งเพียงเชาชั่วเที่ยง ก็ทรงดําเนินไปไดถึงตั้ง ๕๐ โยชน เสวยพระกระยาหารแลว ทรงดําเนินตอไปอีก ๕๐ โยชน โดยสวนแหงวันที่เหลือเทานั้น
ก็ทรงเดินทางไปไดสิ้นทางระยะถึง ๑๐๐ โยชน ในเวลาเย็นเสด็จพักสรงน้ําแลว
เสด็จเขาถึงเมืองสาคละ. เมื่อพระองคพอไดเสด็จเขาไปแลวเทานั้น ดวยเดช
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แหงพระโพธิสัตว พระนางประภาวดีจะทรงบรรทมอยูบนพระที่มิได ตอง
เสด็จลงมาบรรทมเหนือภาคพื้น. พระโพธิสัตวมีพระอินทรียอันเหน็ดเหนื่อย
ทรงดําเนินมาตามถนน ผูหญิงคนหนึ่งแลเห็นพระองคเขา จึงใหเรียกมาแลว
เชิญใหประทับนั่ง ใหลางพระบาทจัดที่บรรทมถวาย. พระโพธิสัตวเจานั้น
มีพระวรกายเหน็ดเหนื่อยมา พอบรรทมก็หลับสนิท. ลําดับนั้น หญิงคนนั้น
พอเมื่อพระโพธิสัตวเจาบรรทมหลับแลว ก็จัดแจงโภชนะมีรสอันเลิศตาง ๆ
เสร็จแลว จึงปลุกพระโพธิสัตวใหตื่นบรรทม แลวเชิญใหเสวยพระกระยาหาร
พระโพธิสัตวเจาทรงขอบพระทัย ไดพระราชทานกหาปณะพันหนึ่งกับภาชนะ
ทองคําแกหญิงคนนั้น. ทาวเธอทรงเก็บพระแสงเบญจาวุธไวที่บานของหญิง
คนนั้นนั่นแล แลวรับสัง่ วา เรายังมีสถานที่ควรจะไปอีก ดังนี้แลว ทรงถือ
เอาพิณเสด็จไปยังโรงชาง ตรัสวา ขอทานจงใหขาพเจาพักอยู ณ ที่นสี้ ัก
วันหนึ่งเถิด ขาพเจาจะทําการขับรองเพลงใหพวกทานไดฟง ดังนี้ พอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากคนเลี้ยงชางแลว ก็บรรทมหลับอยู ณ ที่แหงหนึ่งไดสักครู
พอระงับหายความเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายแลว ก็ทรงลุกออกมาแกหอพิณ
ทรงดีดพิณขับรองประสานเสียง ดวยทรงพระดําริวา ชนชาวนครสาคละ จง
ฟงเสียงพิณนี้.
พระนางประภาวดี ทรงบรรทมบนภาคพื้น พอไดทรงสดับเสียนั้น
ก็ทรงทราบไดทีเดียววา เสียงพิณนี้มิใชเสียงพิณของคนอื่น พระเจากุสราช
ตองเสด็จมาเพื่อจะเอาตัวเรากลับไปโดยมิตองสงสัย. แมพระเจามัททราชทรง
สดับเสียงนั้นแลว ทรงพระดําริวา ใครนะชางขับรองเพลงไพเราะเหลือเกิน
พรุงนี้เราจะใหคนเรียกคนผูนั้นมาทําการขับรองใหเราฟง. พระโพธิสัตวเจา
ทรงพระดําริวา เราอยูในที่นี้ไมอาจจะไดเห็นพระนางประภาวดี สถานที่นี้ดู
ไมเหมาะเสียเลย จึงไดเสด็จออกไปแตเชาตรูทีเดียว ไปเสวยพระกระยาหาร
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เชาที่ในเรือนของหญิงที่พระองคไดเสวยแลว ในเวลาเย็นวันแรกนั่นแล ทรง
เก็บพิณไวแลว เสด็จไปยังสํานักนายชางหมอของพระราชาแลว เขาขอฝากตัว
เปนศิษยของนายชางหมอคนนั้น เพียงวันเดียวเทานั้น ก็ทรงขนเอาดินมาจน
เต็มเรือน แลวบอกวา ทานอาจารยขอรับ ผมจะทําภาชนะให เมื่อนายชางหมอ
พูดวา ดีซิ จงทําเถิด จึงทรงวางกอนดินกอนหนึ่งลงบนไมแปนแลว ทรง
ปนหมุนไมแปน. พระองคทรงปนหนเดียวเทานั้น แปนก็หมุนอยูตั้งแตเชา
จนเลยเที่ยง. พระองคทรงปนภาชนะเล็กบางใหญบางหลายชนิดหลากสี เมื่อ
จะทรงปนภาชนะเพื่อประโยชนแกพระนางประภาวดี ไดทรงกระทําใหมี
ลวดลายเปนรูปตาง ๆ. จริงอยู ขึ้นชื่อวา ความประสงคของพระโพธิสัตว
ทั้งหลาย ยอมสําเร็จได. พระองคทรงอธิษฐานวา ขอใหพระนางประภาวดี
จงไดเห็นรูปเหลานั้น แตเพียงพระองคเดียวเทานั้น. พระองคทรงผึ่งภาชนะ
ทั้งหมดใหแหงแลว ทรงเผาเสร็จแลว เก็บไวจนเต็มเรือน. นายชางหมอนํา
ภาชนะเหลานั้นไปยังราชตระกูล. พระเจามัททราชทอดพระเนตรเห็นภาชนะ
เหลานั้นแลว ตรัสถามวา ภาชนะเหลานั้นใครทํา. นายชางหมอกราบทูลวา
ขาพระองคเองพระเจาขา. พระราชาตรัสวา ภาชนะที่เจาไดเคยทํามาแลว
เราจําไดเปนอยางดี เจาจงบอกมานะวา ภาชนะเหลานั้นใครทํา. นายชางหมอ
กราบทูลวา ศิษยของขาพระองคทําพระเจาขา. พระราชาตรัสวา ผูนั้นไม
สมควรเปนศิษยของเจา ผูนั้นจงเปนอาจารยของเจา เจาจงศึกษาศิลปะใน
สํานักของเขาเถิด และจําเดิมแตวันนี้ไป ขอใหเขาทําภาชนะทั้งหลาย สําหรับ
ธิดาของเราทุก ๆ องค และเจาจงใหทรัพยพันหนึ่งนี้แกเขาดวย ดังนี้ ให
พระราชทานทรัพยพันหนึ่งแลว ตรัสวา เจาจงนําภาชนะเล็ก ๆ เหลานั้นไปให
พระธิดาทั้งหลายของเราดวย.
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นายชางหมอคนนั้น นําเอาภาชนะเหลานั้นไปยังตําหนักของพระราชธิดาเหลานั้นแลว กราบทูลวา ภาชนะเล็ก ๆ เหลานี้ขาพระองคขอถวายไว
เพื่อสําหรับพระนางไดทรงเลน. พระราชธิดาเหลานั้นทั้งหมดเสด็จมาแลว.
นายชางหมอก็ไดถวายภาชนะที่พระมหาสัตวการทําไวเพื่อประโยชนแกพระ
นางประภาวดี เฉพาะพระนางทีเดียว. พระนางทรงรับภาชนะนั้นมาแลว
ทรงเห็นพระรูปของพระองคพระรูปของพระมหาสัตว และรูปของหญิงคอม
ในภาชนะนั้นทีเดียว ก็ทรงทราบวา ภาชนะนี้ไมใชคนอื่นทํา พระเจา
กุสราชนั่นแล ทรงกระทํา ทรงแคนเคืองแลว ขวางของเหลานั้นลงบน
ภาคพื้น แลวตรัสวา เราไมมีความตองการดวยของสิ่งนี้ ใครอยากได
ทานจงเอาไปใหเขาเถิด. ลําดับนั้น พระราชธิดาผูเปนพระภคินีทั้งหลายของ
พระนาง ทรงทราบวา พระนางทรงกริ้ว ก็พากันทรงยิ้มวา พระพี่เขาพระทัยวา
ภาชนะเล็ก ๆ นี้ พระเจากุสราชทรงกระทํากระมัง ภาชนะนี้ ไมใชพระเจา
กุสราชนั้นทรงกระทําหรอก ชางหมอเขากระทําตางหาก พระพี่นางจงรับเอา
ไวเถิด พระนางก็มิไดตรัสบอก ถึงเรื่องที่พระเจากุสราชนั้น ทรงกระทํา
ภาชนะและเรื่องที่พระเจากุสราชนั้น เสด็จมาถึงแลว แกพวกพระภคินีเหลานั้น
นายชางหมอไดใหกหาณะพันหนึ่งแกพระโพธิสัตวแลว กลาววา นี่แนะพอเอย
พระราชาทรงชอบใจเจา ไดยินวาจําเดิมแตนี้ไป เจาพึงกระทําภาชนะสําหรับ
พระราชธิดาทุก ๆ พระองค เราจักนําไปถวายแดพระราชธิดาเหลานั้นเอง
พระโพธิสัตวเจานั้น จึงตรัสวา ทานพอครับ ผมจักไมการทําเพื่อพระราชธิดา
เหลานั้น พระโพธิสัตวเจานั้น ทรงพระราชดําริวา เราขืนอยูในที่นี้ เห็นจะ
ไมอาจที่จะไดเห็นพระนางประภาวดีได จึงพระราชทานทรัพยพันหนึ่งนั้นแก
นายชางหมอนั้นทีเดียว แลวจึงเสด็จไปยังสํานักของนายชางสาน ผูเปนอุปฏฐาก
ของพระราชา ขอสมัครเปนศิษยของนายชางสานนั้น แลวทรงกระทําใบตาล
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เพื่อประโยชนแกพระนางประภาวดีแลว แสดงรูปตาง ๆ คือ รูปเศวตฉัตร
สถานที่สําหรับดื่ม พระนางประภาวดี ทรงยืนจับผาเปนตนในใบตาลนั้น นาย
ชางสานไดถือเอาใบตาลนั้นและของอยางอื่นอีก ที่พระโพธิสัตวนั้น ทรงกระทํา
แลว นําไปยังราชตระกูล พระราชา ทอดพระเนตรเห็นตรัสถามวา สิ่งของ
เหลานั้นใครทํา นายชางสาน กราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระองคทําเองพระเจา
ขา พระราชาตรัสวา เราจําของที่เจาทําไดดี จงบอกมาเถิดวาของเหลานั้นใคร
ทํากันแน นายชางสานกราบทูลวา ขอเดชะ ศิษยของขาพระองคกระทําพระ
เจาขา พระราชาทรงรับสั่งวา ผูนั้นไมสมควรเปนศิษย เขาจงเปนอาจารย
ของเจาจึงเหมาะ เจาจงศึกษาศิลปะในสํานักของเขาและจําเดิมแตวันนี้ไป ขอ
ใหเขาทําสิ่งของอยางนี้ แกพวกธิดาของเรา และเจาจงใหทรัพยพันหนึ่งนี้แก
เขาดวย ดังนี้แลว ทรงพระราชทานทรัพยพันหนึ่งแลวตรัสวา เจาจงนําเอา
สิ่งของเครื่องประดับเหลานั้น ไปใหพวกธิดาของเราดวย.
แมนายชางสานั้น ก็ไดถวายใบตาลที่พระโพธิสัตว ทรงกระทําเพื่อ
ประโยชนแกพระนางประภาวดีเฉพาะพระนางทีเดียว ชนอื่น ยอมไมเห็นรูป
ทั้งหลายในใบตาลนั้น ฝายพระนางประภาวดี พอไดทอดพระเนตรเห็น ก็ทรง.
ทราบวา พระเจากุสราชทรงกระทํา ก็ทรงกริ้วขวางลงบนพื้นแลวรับสั่งวา
ใครอยากได ก็จงเอาไปเถิด ลําดับนั้น พวกพระภคินีที่เหลือ ก็ทรงหัวเราะ
เยาะพระนาง นายชางสาน ถือเอาทรัพยพันหนึ่ง ไปใหพระโพธิสัตวแลวบอก
เรื่องราวนั้นใหทราบ พระโพธิสัตวเจานั้น ยังทรงดําริวา แมที่นี้ก็ไมใชสถาน
ที่ที่เราควรจะอยู จึงมอบทรัพยพันหนึ่งคืนใหนายชางสานนั้นแลว เสด็จไปยัง
สํานักของนายชางรอยดอกไมของพระราชา แจงความประสงคขอเปนศิษย
ทรงรอยพวงมาลาแปลก ๆ หลายอยางหลายชนิด ไดกระทําทรงเทริดอันหนึ่ง
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ซึ่งวิจิตรดวยรูปตาง ๆ เพื่อประโยชนแกพระนางประภาวดี นายมาลาการ
ถือเอาพวงมาลาทั้งหมดนั้น ไปยังราชตระกูล พระราชาทอดพระเนตรเห็น
จึงตรัสถามวา ดอกไมเหลานี้ ใครรอยเปนพวงมาลา นายมาลาการ กราบ
ทูลวา ขาพระองครอยเองพระเจาขา พระราชาตรัสวา ดอกไมที่เจาเคยรอย
แลว เราจําไดดี จงบอกมานะวา ดอกไมเหลานี้ใครรอย นายมาลาการกราบทูล
วา ศิษยของขาพระองครอยเปนพวงมาลา พระเจาขา พระราชาตรัสวา ผูนั้น
ไมสมควรเปนศิษยของเจา เขาจงเปนอาจารยของเจาเถิด เจาจงเรียนศิลปะ
ในสํานักของเขา และจําเดิมแตวันนี้ไป ขอใหเขาไดรอยดอกไมใหพวกธิดา
ของเราเถิด และเจาจงใหทรัพยพันหนึ่งนี้แกเขา ดังนี้แลว จึงพระราชทาน
ทรัพยพันหนึ่งแลวรับสั่งวา เจาจงนําเอาดอกไมเหลานั้นไปใหพวกธิดาของเรา
ดวย.
แมชางรอยดอกไมนั้น ก็ไดถวายทรงเทริดที่พระมหาสัตว ทรงกระทํา
เพื่อประโยชนแกพระนางประภาวดี เฉพาะพระหัตถพระนางที่เดียว พระนาง
ทรงเห็นรูปตาง ๆ ของพระองคและของพระราชาพรอมทั้งรูปอื่น ๆ อีกเปน
อันมาก ในทรงเทริดนั้นก็ทรงทราบวา พระเจากุสราชนั้น ทรงการทํา จึง
ทรงกริ้วแลวขวางลงบนภาคพื้น พวกภคินีที่เหลือ พากันหัวเราะเยาะพระนาง
เหมือนอยางนั้นทีเดียว แมนายมาลาการ ก็ไดนําทรัพยมาใหพระโพธิสัตวเจา
บอกเรื่องนั้นใหทราบแลว พระโพธิสัตวเจานั้น จึงทรงพระดําริวา แมสถานที่
นี้ ก็ไมใชทที่ ี่เราจะอยูได จึงคืนทรัพยพันหนึ่ง ใหแกนายมาลาการนั้น แลว
เสด็จไปยังสํานักของเจาพนักงานหองเครื่องตนของพระราชา ขอฝากตัวเปน
ศิษย ภายหลังวันหนึ่ง เจาพนักงานเครื่องตนไปถวายแดพระราชา ก็ไดให
ชิ้นเนื้อติดกระดูกชิ้นหนึง่ แกพระโพธิสัตวเจา เพื่อใหปงเปนประโยชนสว นตัว
พระโพธิสัตวเจา ทรงปงเนื้อนั้นใหมีกลิ่นหอมตลบฟุงไป จนทั่วพระนคร
ทั้งหมด พระราชา ทรงไดกลิ่นเนื้อนั้น จึงตรัสถามวา เจาปงเนื้อสวนอื่น
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ของเจาไวในหองเครื่องตนหรือ เจาพนักงานเครื่องตน กราบทูลวา ไมมีเลย
พระเจาขา ก็แตวาขาพระองค ไดใหชิ้นเนื้อติดกระดูกแกลูกมือของขาพระองค
เพื่อใหปงบริโภค กลิ่นนัน้ เห็นจะเปนกลิ่นของเนื้อนั้นนั่นเองพระเจาขา พระ
ราชา ทรงรับสั่งใหนําเนื้อนั้นมาแลว ทรงแตะวางที่ปลายพระชิวหาหนอยหนึ่ง
จากเนื้อชิ้นนั้น ในขณะนั้นทีเดียวรสแหงชิ้นเนื้อนั้น ก็แผซาบซานไปทั่ว
ประสาท สําหรับรสถึงเจ็ดพัน พระราชา ทรงติดใจในรสตัณหา จึงทรง
พระราชทานทรัพยพันหนึ่ง แกเจาพนักงานเครื่องตนนั้น แลวทรงรับสั่งวา
จําเดิมแตนี้ไป เจาจงใหลูกมือของเจาปรุงภัตตาหารให แกพวกธิดาของเรา
และแกเราดวยแลว เจาจงนํามาใหเรา สวนลูกมือของเจานั้น จงนําไปใหพวก
ธิดาของเรา.
เจาพนักงานเครื่องตนไปบอกแกพระโพธิสัตวนั้น ใหทราบแลว
พระโพธิสัตวเจานั้น จึงทรงพระดําริวาบัดนี้ ความปรารถนาแหงใจของเราถึง
ที่สุดแลว เราจักไดเห็นพระนางประภาวดีในบัดนี้แน จึงทรงดีพระทัยแลว
คืนทรัพยพันหนึ่งนั้นใหแกเจาพนักงานเครื่องตนนั้น ในวันรุงขึ้น ทรงจัดแจง
เครื่องเสวยเสร็จแลว สงเครื่องตนของพระราชาไปแลว สวนพระองคเอง
ทรงหาบกระเชาเครื่องเสวยของพวกพระราชธิดา เสด็จขึ้นไปยังปราสาท ที่
ประทับของพระนางประภาวดี พระนางไดทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวเจา
นั้น ทรงหาบกระเชาเครื่องกระยาเสวย เสด็จขึ้นปราสาทมา จึงทรงพระดําริ
วา พระเจากุสราชนี้ มากระทําการงาน ที่พวกทาสและกรรมกรจะพึงกระทํา
ชางไมสมควรแกพระองคเลย ก็ถาเราจักนิ่งเฉยเสียสัก ๒, ๓ วัน เธอก็จะ
มีความสําคัญวา บัดนี้ พระนางประภาวดีนี้ปรารถนาเรา ก็จะไมไปไหน มอง
ดูแตเรา จักอยูในที่นี้ทีเดียว บัดนี้ เราจักดาวาพระองคเสียเลยไมใหอยูในที่นี้
แมแตเพียงชั่วครูหนึ่งแลว จักใหทรงหนีไป พระนางทรงเปดพระทวารแงม
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ไวครึ่งหนึ่ง ทรงเอาพระหัตถขางหนึ่งยึดบานประตูไว อีกบานหนึ่ง ทรงใส
ลิ่มเสียแลว ตรัสพระคาถาที่ ๒ วา
พระองคทรงนําหาบใหญ มาดวยพระทัยอันไม
ซื่อตรง จักตองทรงเสวยทุกขมาก ทั้งกลางวันและ
กลางคืน ขอเชิญพระองคเสด็จกลับไป ยังกุสาวดีนคร
เสียโดยเร็วเถิด หมอมฉันไมปรารถนาใหพระองค ผู
มีผิวพรรณชั่วอยูใ นที่นี้.
เนื้อความแหงคาถานั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ ขาแตมหาราชเจา พระ
องคเปนผูปรุงภัตตาหาร มิไดทรงทําการงานนี้ แมแกบุคคลผูตีศีรษะของ
พระองคใหแตก ดวยจิตอันซื่อตรง แตทรงนําหาบใหหาบหนึ่งมาเพื่อ
ประโยชนแกเรา ดวยจิตอันไมซื่อตรง จักเสวยความทุกขใหญทั้งกลางวัน
กลางคืน และในกาลอันเปนสวนแหงราตรี จะมีประโยชนอะไรดวยความ
ลําบากที่ทานไดรับอยูนั้น ขอเชิญทานกลับไปยังเมืองกุสาวดี อันเปนเมือง
ของพระองคเสียเถิด ขอจงไปสถาปนานางยักษิณี ซึ่งมีหนาและทรวดทรง
คลายกับขนมเบื้องเสมอเชนกันกับพระองคแลว ทรงเสวยราชสมบัติเถิด สวน
ตัวหมอมฉัน ไมปรารถนาที่จะใหทานผูมีผิวพรรณอันชั่วชา ผูมีทรวดทรงอัน
ไมงดงามอยูในที่นี้ตอไป.
พระโพธิสัตวเจานั้น ทรงดีพระทัยวา เราไดรับถอยคําจากสํานักของ
พระนางประภาวดีแลว จึงไดตรัสพระคาถา ๓ พระคาถาวา
ประภาวดีเอย พี่ติดใจในผิวพรรณของเธอ จึง
จะจากที่นี้ไปยังเมืองกุสาวดีไมได พี่มีความพอใจใน
การเห็นเธอ จึงไดละทิ้งบานเมืองมารื่นรมยอยูในพระ
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ราชนิเวศน อันนารื่นรมยของพระเจามัททราช ดูกอน
นองประภาวดี พี่ติดใจในผิวพรรณของเธอจนลุมหลง
เที่ยวไปยังพื้นแผนดิน พี่ไมรจู ักทิศวา พีม่ าแลวจาก
ที่ไหน พี่หลงใหลในตัวเธอ ผูมีดวงเนตรอันแจมใส
ดุจดวงตามฤค ผูท รงภูษากรองทอง และหอยสังวาลย
ทอง ดูกอนพระนองนางผูมีตะโพกอันผึ่งผาย พี่มี
ความตองการ แตตัวเธอเทานั้น พี่ไมตองการดวย
พระราชสมบัติเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รมามิ คือยินดียิ่ง แตมิไดกระสัน.
บทวา สนฺมฬ
ุ ฺหรูโป ไดแก เปนผูลุมหลงเพรียบดวยกิเลส. บทวา ตยิมฺหิ
มตฺโต ความวา พี่เปนผูมัวเมาในตัวเธอ คือเปนผูเมาจนทั่วในตัวเธอ.
บทวา โสวณฺณจีรวสเน คือผูนุงผาอันขจิตดวยทอง. บทวา นาห รชฺเชน มตฺถิโก ความวา จะมีความตองการดวยราชสมบัติก็หามิได.
เมื่อพระโพธิสัตวเจานั้น ตรัสอยางนี้แลว พระนางเจาจึงทรงพระดําริ
วา เราคําวาพระเจากุสราช ดวยหวังวาจักใหเธอเจ็บแสบ แตพระเจากุสราช
พระองคนี้ กลับพูดเกี่ยวพันอีก ก็ถาเธอจักบอกกลาวขึ้นวา เราเปนพระเจา
กุสราช แลวเขามาจับมือเรา ใครจะหามเธอได ครจะพึงไดยินถอยคําของเรา
ทั้งสองนี้ได จึงทรงปดพระทวารใสลิ่มแลว เสด็จเชาขางใน. สวนพระโพธิสัตว
เจานั้น ก็ทรงหาบกระเชาเครื่องเสวยไปเที่ยวแจกภัตตาหาร ใหพระราชธิดา
ทั้งหลายไดเสวยแลว. พระนางประภาวดี ทรงสงนางคอมไปดวยพระดํารัสวา
เธอจงไปนําเอาภัตรที่พระเจากุสราชปรุงแลวมา. นางคอมนั้น นํามาแลว
กราบทูลวา ขอพระแมเจาจงเสวยเถิด. พระนางตรัสวา ฉันจะไมขอยอม
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บริโภคภัตรที่พระเจากุสราชนั้นปรุงแลว เธอจงบริโภคเสียเองเถิด จงนําเอา
ผักที่ตนไดมาแลว จัดแจงหุงตมภัตร นํามาใหเราแทน และเรื่องที่พระเจา
กุสราชติดตามมา เธออยาไปบอกแกใคร ๆ นะ.
จําเดิมแตนั้นมา นางคอมก็นําเอาเครื่องเสวยอันเปนสวนของพระนาง
เจา มาบริโภคเสียเอง นําเอาอาหารที่เปนสวนของตน นอมเขาไปถวายพระ
นางแทน. จําเดิมแตนั้นมา แมพระเจากุสราช ก็มิไดทรงทอดพระเนตร
เห็นพระนางอีกเลย จึงทรงพระราชดําริวา พระนางประภาวดี ยังมีความ
เสนหาในตัวเรา หรือวาไมมีกันหนอ จําเราจักทดลองดูพระนาง.
พระโพธิสัตวเจานั้น ครั้นทรงใหพระราชธิดาทุกพระองคเสวยเสร็จแลว
จึงหาบกระเชาเครื่องเสวยออกมา พอมาถึงประตูพระตําหนักของพระนาง
ก็ทรงกระทืบพื้นปราสาทดวยพระบาท กระแทกภาชนะทั้งหลายทรงทอด
ถอนพระทัยใหญ ทําเปนประหนึ่งวาถึงวิสัญญีสลบ ทรงคูงอพระองคลม
กลิ้งลงไป ดวยเสียงที่พระโพธิสัตวเจานั้นทรงทอดถอนพระทัยใหญ พระนางจึงทรงเปดพระทวารออกมา ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวนั้นถูกไมคาน
หาบเครื่องเสวยทับเอา จึงทรงดําริวา พระเจากุสราชนี้ เปนพระราชาผูเลิศ
ในชมพูทวีปทั้งสิ้น ไดทรงเสวยความลําบากทั้งกลางคืนและกลางวัน เพราะ
อาศัยเรา และเพราะพระองคเปนสุขุมาลชาติ จึงถูกหาบเครื่องเสวยทับเอาแลว
ลมลง พระองคยังมีพระชนมอยูหรือสิ้นพระชนมเสียแลวหนอ. พระนางจึง
เสด็จออกจากพระตําหนัก ทรงกมพระศอลงดูพระพักตร เพื่อจะตรวจพระวาโย
ที่ชองพระนาสิกของพระเจากุสราชนั้น . พระเจากุสราชนั้น ทรงอมพระเขฬะ
ไวเต็มพระโอฐ แลวถมรดไปที่พระสรีระของพระนาง. พระนางกริ้วตอพระเจา
กุสราชนั้นมาก ทรงดาพระองคแลว เสด็จเขาไปยังพระตําหนัก ทรงปดพระ
ทวารเสียครั้งหนึ่งแลว ประทับยืนอยู ตรัสพระคาถาวา
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ดูกอนพระเจากุสราช ผูใดปรารถนาคนที่เขาไม
ปรารถนาตน ผูนั้นยอมมีแตความไมเจริญ หมอมฉัน
ไมรักพระองค พระองคก็จะใหหมอมฉันรัก เมื่อเขา
ไมรัก พระองคยังปรารถนาใหเขารัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภูติ หมายถึงความไมเจริญ.
ฝายพระเจากุสราชนั้น แมจะถูกพระนางคําวา ก็มิไดทรงทําความ
เดือนรอนใจใหบังเกิดขึ้นเสีย เพราะเหตุพระทัยปฏิพัทธในพระนาง จึงตรัส
พระคาถาอันเปนลําดับตอไปวา
นรชนใด ไดคนที่เขาไมรักตัว หรือคนที่รักตัว
มาเปนที่รัก เราสรรเสริญการไดในสิ่งนี้ ความไมได
ในสิ่งนั้นเปนความชั่วชา.
เมื่อพระเจากุสราชตรัสอยูอยางนี้ก็ตาม พระนางก็มิไดทรงลดละ
กลับตรัสพระวาจาแข็งกระดางยิ่งขึ้น ทรงปรารถนาที่จะใหพระเจากุสราชนั้น
เสด็จหนีไปเสียใหพน จึงตรัสพระคาถาอันเปนลําดับตอไปวา
พระองคทรงปรารถนาซึ่งหมอมฉัน ผูไมปรารถนา เปรียบเหมือนพระองคเอาไมกรรณิการมาแคะ
เอาเพชรในหิน หรือเหมือนเอาตาขายมาดักลมฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กณิการสฺส ทารุนา คือไมแหงตน
กรรณิการ. บทวา พาเธสิ คือปด ไดแก บังลม.
พระราชา ไดทรงสดับพระดํารัสนั้นแลว จึงตรัสพระคาถา ๓ คาถาวา
หินคงฝงอยูในหฤทัยอันมีลักษณะออนละมุน
ละไม ของเธอเปนแน เพราะตั้งแตฉันมาจากชนบท
ภายนอก ยังไมไดความชื่นชมจากเธอเลย แมราชบุตร
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ยังทําหนานิ่วคิ้วขมวดมองดูฉนั อยูตราบใด ฉันก็คง
ตองเปนพนักงานเครื่องตนภายในบุรี ของพระเจา
มัททราชอยูตราบนั้น ตอเมือ่ ใดแมราชบุตรียิ้มแยม
แจมใส มองดูฉัน ฉันก็จะเลิกเปนพนักงานเครื่องตน
กลับไปเปนพระเจากุสราชเมื่อนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา. มุทุลกฺขเณ ไดแก หฤทัยของเธอ
ประกอบดวยลักษณะแหงหญิงผูออนโยน. บทวา โย คือ โย อห. บทวา
ติโรชนปทาคโต ความวา ตั้งแตฉันมาจากแวนแควนภายนอกอยูในวังของ
เธอ ยังไมไดความชื่นชมแมแตเพียงการตอนรับเลย ฉันจึงเขาใจอยางนี้วา
เธอคงเอาหินเขาไปวางไวในหัวใจของเธอเปนแน เพราะเธอหามการบังเกิด
ขึ้นแหงความรักในตัวฉันเสียได. บทวา ภูกุฏึ กตฺวา ไดแก ทําหนาผาก
ยืนยูยี่เหมอนเถาวัลยดวยความโกรธ. บทวา อาฬาริโก ความวา พระเจา
กุสราชตรัสวา ในขณะนั้น ฉันก็คงเปนพนักงานเครื่องตน คลายกับทาสผู
ปรุงภัตรในภายในบุรี ของพระเจามัททราช ฉะนั้น. บทวา อุมฺหายมานา
ไดแก แสดงอาการราเริง คือยิ้มแยมแจมใส. บทวา ราชา โหม ความวา
ในขณะนั้น ฉันก็จะเปนเหมือนพระราชาผูเสวยราชสมบัติอยูในพระนครกุสาวดี
เพราะเหตุไร นองจึงหยาบคายอยางนี้ ดูกอนพระนางผูเจริญ ทั้งแตนี้ตอไป
ขอพระนองนางอยาไดทรงกระทําแบบนี้อีกเลยนะ.
พระนางไดทรงสดับพระดํารัสของพระเจากุสราชนั้นแลว จึงทรงดําริ
วา พระเจากุสราชนี้ยิ่งพูดยิ่งติดแนนหนักขึ้น เราจักพูดมุสาวาท ใหทาวเธอ
หนีไปเสียจากที่นี้โดยอุบาย จึงตรัสคาถาวา
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ก็ถาถอยคําของโหรทั้งหลาย จักเปนจริงไซร
พระองคคงไมใชพระสวามีของหมอมฉันแนแท เขา
เหลานั้น คงจะบั่นเราออกเปน ๗ ทอนแน.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น มีอธิบายวา ขาแตมหาราชเจา พวก
หมอดูเปนอันมาก เมื่อถูกถามวา พระเจากุสราชเปนพระสวามีของฉันหรือ
ไมเปน ดังนี้ พวกหมอดูเหลานั้น ก็จะทํานายวา ทราบวาทานทั้งหลาย
จงบั่นเราออกเปน ๗ ทอนเถิด ทานจักไมเปนพระสวามีของฉันเปนแนแท.
พระราชา ไดทรงสดับถอยคํานั้นแลว เมื่อจะทรงคัดคานพระนาง
จึงตรัสวา ดูกอนพระนางผูเจริญ หากวาฉันจะถามหมอดูในบานเมืองของฉัน
บาง พวกหมอดูเหลานั้นตองพยากรณวา ขึ้นชื่อวา พระสวามีของเธอ นอกจาก
พระเจากุสราช ผูมีพระสุรเสียงดุจราชสีหแลว จะเปนคนอื่นไปไมมีเลย แม
ฉันเอง ก็ตองกลาวกะพวกญาติและมิตรของฉันอยางนี้เหมือนกัน ดังนีแ้ ลว
จึงตรัสพระคาถาตอไปอีกวา
ก็ถาถอยคําของโหรเหลาอื่น หรือของหมอมฉัน
จักเปนจริงไซร พระสวามีของเธอ นอกจากพระเจา
กุสราช ผูมีพระสุรเสียงดุจราชสีห จะเปนคนอื่นไป
ไมมีเลย.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น มีอธิบายวา ก็ถาถอยคําของพวกหมอดู
เหลาอื่นเปนความจริง ขึ้นชื่อวา พระสวามีของเธอจะเปนคนอื่นไปไมไดเลย.
พระนางทรงสดับถอยคําของพระเจากุสราชนั้นแลว จึงทรงดําริวา
เราไมสามารถที่จะใหพระเจากุสราชนี้ ทรงละอายหรือหนีพนไปไดเลย พระเจา
กุสราชนี้ จะมีประโยชนอะไรแกเรา จึงทรงปดพระทวาร ไมทรงแสดง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 241

พระองค. แมพระเจากุสราชนั้น ก็ทรงหาบกระเชาเครื่องเสวยกลับลงมาแลว
ตั้งแตนั้น ก็ไมไดทรงพบเห็นพระนางไดอีกเลย. พระองคทรงการทําการงาน
หนาที่ผูจัดแจงภัตร แสนจะสําบากเปนอยางยิ่ง เสวยภัตตาหารเชาแลว ตอง
ทรงผาฟน ลางภาชนะใหญนอยเสร็จแลว เสด็จไปตักน้ําดวยหาบ เมือ่ จะ
บรรทมก็บรรทมที่ขางหลังรางน้ํา ตื่นบรรทมก็ตื่นแตเชาตรูทีเดียว ทรงตม
ขาวยาคูเปนตน ทรงหาบไปเองใหพระราชธิดาทั้งหลายเสวย แตพระองค
ตองทรงเสวยทุกขอยางสาหัสเชนนี้ ก็เพราะอาศัยความกําหนัด ดวยอํานาจ
ความเพลิดเพลินติดใจในกามารมณ. วันหนึ่งพระองคทอดพระเนตรเห็นนาง
คอมเดินไปขางประตูหองเครื่อง จึงตรัสเรียกมา แตนางคอมนั้นก็ไมอาจจะ
ไปเฝาพระองคได เพราะเธอกลัวพระนางประภาวดี จึงรีบเดินหนีไป. ลําดับนั้น
พระองคจึงรีบเสด็จติดตามไปทัน แลวตรัสทักนางคอมนั้นวา คอมเอย. นาง
คอมนั้นเหลียวกลับมายืนอยูแลว ถามวา นั่นใคร แลวทูลวา หมอมฉันไมทัน
ไดยินวาเปนพระสุรเสียงของพระองค. ลําดับนั้น พระเจากุสราชจึงตรัสกะนาง
คอมนั้นวา แนะคอมเอย แหม ! นายของเจาชางจิตใจแข็งเหลือเกินนะ เรา
มาอยูในพระราชวังของพวกเจาตลอดกาลเพียงเทานี้ ยังไมไดแมเพียงการถาม
ขาวถึงความไมมโี รคเลย เรื่องอะไรจักใหไทยธรรม ขอนั้นจงยกไวกอนเถิด
ก็แตวาเจาควรจักกระทําพระนางประภาวดีของเราใหใจออนแลว ใหไดพบกับ
เราบางเถิด. นางคอมรับพระราชดํารัสแลว. ลําดับนั้น พระเจากุสราชจึงตรัส
หยอกเยานางคอมวา ถาเจาสามารถที่จะใหเราไดพบพระนางประภาวดีนั้นได
เราจักทําความคอมของเจาใหตรงแลว จักใหสายสรอยคอเสนหนึ่ง ดังนี้แลว
จึงตรัสพระคาถา ๕ พระคาถา ดังตอไปนี้วา
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แนะนางขุชชา เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแลว
จักใหนายชางทําเครื่องประดับคอทองคําใหแกเจา ถา
เจาทําใหพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง
ใหแลดูเราได แนะนางขุชชา เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดี
แลว จักใหนายชางทําเครื่องประดับคอทองคําใหแกเจา
ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง
ใหเจรจากับเราได แนะนางขุชชา เรากลับไปถึงกรุง
กุสาวดีแลว จักใหนายชางทําเครื่องประดับคอทองคํา
ใหแกเจา ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงาม
ดังงวงชางใหยิ้มแยมแกเราได แนะนางขุชชา เรากลับ
ไปถึงกรุงกุสาวดีแลว จักใหนายชางทําเครื่องประดับ
คอทองคําใหแกเจา ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมี
ขาออนงามดังงวงชางใหหัวเราะราเริงแกเราได แนะ
นางขุชชา เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแลว จักใหนาย
ชางทําเครื่องประดับคอทองคําใหแกเจา ถาเจาทํา
พระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง ใหมา
ลูบคลําจับตัวเรา ดวยมือของเธอได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนกฺข คีวนฺเต ความวา เราจักให
ชางทําคอของเจา ใหเปนทองคําทั้งหมดทีเดียว. บาลีวา เราจักทําทองคําที่คอ
ดังนี้ก็มี. อธิบายวา เราจักประดับเครื่องประดับอันสําเร็จดวยทองคําที่คอของ
เจา. บทวา โอโลเกยฺย ความวา ถาพระนางประภาวดี พึงแลดูเราตาม
คําพูดของเจา คือ ถาเจาจักสามารถใหพระนางมองดูเราได. แมในบทเปนตน
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วา พึงใหพระนางเจรจากับเราได ก็มีนัยเหมือนกันนี้ทีเดียว. สวนในบทวา
อุมฺหาเยยฺย ความวา พึงหัวเราะดวยการหัวเราะเบา ๆ. บทวา ปมฺหาเยยฺย
ความวา พึงหัวเราะดวยการหัวเราะดัง ๆ.
นางคอมนั้น ไดฟงถอยคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว จึงทูลวา ขาแต
พระองคผูประเสริฐ ขอเชิญพระองคเสด็จกลับไปเถิด อีกประมาณสัก ๒-๓
วัน หมอมฉันจักกระทําพระนางใหอยูในอํานาจของพระองค พระองคคอย
ทอดพระเนตรความพยายามของหมอมฉันเถิด ดังนี้แลว จึงตรวจตราดูหนาที่
การงานของคนนั้นเสร็จแลว จึงไปยังพระตําหนักของพระนางประภาวดี ทําที่
เหมือนวาปดกวาดหองที่ประทับของพระนาง เก็บแมกอนดินที่พอจะใชขวาง
ไดไมใหเหลือเลย โดยทีส่ ุดแมกระทั่งรองเทา ก็นําออกไปแลวเก็บกวาดหอง
ทั้งหมด จัดตั้งที่นั่งสูงครอมระหวางธรณีประตูหอง ลาดตั่งต่ําอันหนึ่งเพื่อ
พระนางประภาวดี แลวทูลวา ขาแตพระแมเจา เชิญพระแมเจาเสด็จมาเถิด
หมอมฉันจักหาเหาบนศีรษะของพระแมเจาให แลวเชิญใหพระนางประทับนั่ง
บนตั่งต่ํานั้น วางศีรษะของพระนางไวในระหวางแหงขาของตนแลว เลือกหา
ไขเหาสักประเดี๋ยวหนึ่งก็ทูลวา ตายจริง บนศีรษะของพระแมเจานี้ มีเหา
มากมายเหลือเกิน แลวหยิบเอาเหาจากศีรษะของตน ออกมาวางไวบนพระหัตถ
ของพระนาง แลวทูลดวยถอยคําอันเปนที่รักวา ขอพระแมเจาจงทอดพระเนตรเหาบนศีรษะของพระแมเจาซิวา มีประมาณเทาไร เมื่อจะกลาวถึงคุณงาม
ความดีของพระมหาสัตวเจา (พระเจากุสราช) จึงกราบทูลเปนคาถาวา
พระราชบุตรพระองคนี้ คงไมไดประสบแม
ความสําราญในสํานักแหงพระเจากุสราชเสียเลยเปนแน
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พระนางจึงไมทรงกระทํา แมเพียงการปฏิสันถาร ใน
บุรษุ ผูเปนเจาพนักงานเครื่องตน เปนคนรับใชที่ไม
ตองการดวยคาจาง.
เนื้อความแหงคาถานั้น มีอธิบายวา พระราชบุตรีพระองคนี้ ยอม
ไมไดความสุขสําราญแมมีประมาณเล็กนอย ดวยเครื่องระเบียบดอกไมของหอม
เครื่องลูบไล ผา และเครื่องประดับจากในพระราชวังของพระเจากุสราช ผู
เปนจอมแหงประชาชน ในพระนครกุสาวดี ในกาลกอนแมสักอยางเดียวเลย
แมวัตถุเพียงวาหมากพลูที่พระเจากุสราช จะพระราชทานแกพระนางนี้ ก็คง
จักไมเคยมีเลย. เพราะเหตุไร ? เพราะธรรมดาวาผูหญิงทั้งหลาย ยอมไม
อาจที่จะทําลายหัวใจ ในสามีผูนอนทับอวัยวะแมในวันหนึ่งได. สวนพระราช
บุตรีนี้ ยอมไมการทําแมเพียงวาการปฏิสันถาร ในบุรุษผูเปนพนักงานเครื่อง
ตน ผูรับจาง คือในบุรษุ คนหนึ่ง ผูเขาถึงความเปนผูจัดแจงภัตร แสดงถึง
วาเปนคนรับจาง แตไมมีความตองการแมดวยราคาคาจาง ละราชสมบัติมา
ยอมเสวยทุกขอยูอยางนี้ เพราะอาศัยพระแมเจาผูเดียวเทานั้น ขาแตพระแมเจา
ถาแมพระแมเจาไมมีความรัก ในพระเจากุสราชนั้น พระราชาผูเลิศเดนใน
ชมพูทวีปทั้งหมด ก็จะทรงลําบากเพราะอาศัยพระแมเจา เพราะฉะนั้น ขอ
พระแมเจาควรจะพระราชทานอะไร ๆ สักเล็กนอยแดพระเจากุสราชนั้นบางเถิด.
พระนางประภาวดี ไดทรงสดับถอยคํานั้นแลว ก็ทรงโกรธกริ้วตอ
นางคอม. ลําดับนั้น นางคอมจึงควาพระนางที่พระศอจับเหวี่ยงเขาไปในหอง
สวนตนยืนอยูขางนอกปดประตูแลว ฉุดเชือกสําหรับชักลูกดาลมาเก็บไว.
พระนางประภาวดีไมอาจจะทรงจับเชือกนั้นได ประทับยืนอยูที่ใกลพระทวาร
เมื่อไมอาจจะทรงเปดประตูได จึงตรัสพระคาถานอกนี้วา
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นางขุชชานี้ เห็นจะไมตอ งถูกตัดลิ้นดวยมีดอัน
คมเปนแน จึงมาพูดคําหยาบชาอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุนิสิเตน ไดแก ดวยมีดอันคมกริบ
ที่ลับไวแลว เปนอยางดี. บทวา เอว ทุพฺภาสิต ความวา นางชุชชานี้
มากลาวอยูซึ่งถอยคําอันเปนทุพภาษิต ไมสมควรที่ใคร ๆ จะพึงฟงไดอยางนี้.
ลําดับนั้น นางคอมก็ยังคงถือเชือกสําหรับชักดาลยืนอยูนั่นแลทูลวา
ขาแตแมเจาผูหาบุญมิได ผูวายาก รูปรางของทานจักกระทําอะไรได เรา
ทั้งหลายจักกินรูปรางของทานเลี้ยงชีวิตไดหรือ เมื่อจะประกาศคุณงามความดี
ของพระโพธิสัตวเจา ดวยคาถา ๑๓ คาถา จึงกลาวคาถาอันมีนามวา ขุชชา
ครรชิต (ถอยคําขมขูของนางคอม) ดังตอไปนี้
ขาแตพระนางประภาวดี พระนางอยาทรงเทียบ
พระเจากุสราชนั้น ดวยพระรูปอันเลอโฉมของ
พระนางซิ ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง พระนาง
จงกระทําไวในพระทัยวา พระเจากุสราชพระองคนั้น
ทรงมีพระอิสริยยศอันเกรียงไกร แลวจงกระทําความ
รักในพระเจากุสราช ผูม ีความงามชนิดนี้ ขาแต
พระนางประภาวดี พระนางอยาทรงเทียบพระเจา
กุสราชพระองคนั้น ดวยพระรูปอันเลอโฉมของพระนางซิ ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง พระนางจง
กระทําไวในพระทัยวา พระเจากุสราชพระองคนั้น
ทรงมีพระราชทรัพยเปนอันมาก ขาแตพระนาง
ประภาวดี พระนางอยาทรงเทียบพระเจากุสราช
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พระองคนั้น ดวยพระรูปอันเลอโฉมของพระนางซิ
ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง พระนางจงกระทําไว
ในพระทัยวา พระเจากุสราชนั้นทรงมีทแกลวทหาร
มาก...ทรงมีพระราชอาณาจักรกวางใหญ...ทรงเปน
พระมหาราช ... ทรงนี้พระสุรเสียงเหมือนเสียงราชสีห
...ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ. ...ทรงมีพระสุรเสียง
หยดยอย ... ทรงมีพระสุรเสียงกลมกลอม ... ทรงมี
พระสุรเสียงออนหวาน... ทรงชํานาญทางศิลปะตั้งรอย
อยาง... ทรงเปนกษัตริย ... พระแมเจาประภาวดี
พระนางอยาทรงเทียบพระเจากุสราชพระองคนั้น ดวย
พระรูปอันเลอโฉมของพระนางซิ พระนางจงกระทํา
ไวในพระทัยวา พระราชาพระองคนั้น มีพระนาม
เหมือนกับหญาคา ที่ทาวสักกะทรงประทานแลว จง
กระทําความรักในพระเจากุสราช ผูม ีความงามอันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา น รูเปน ปาเมสิ อาโรเหน
ปภาวติ ความวา แนะพระนางประภาวดี แมอยาไดเปรียบเทียบพระเจา
กุสราช ผูเปนจอมแหงชนดวยความเลอเลิศ และความเสื่อมโทรม ดวยพระรูป
ของตนอยางนี้ คือวา จงถือเอาประมาณอยางนี้. บทวา มหายโส ความวา
แมจงทําไวในพระทัยอยางนี้วา พระเจากุสราชพระองคนั้น ทรงมีอานุภาพ
มาก. บทวา รุจิเร ไดแก ในการเห็นสิ่งอันเปนที่รัก. บทวา กรสฺสุ
ความวา นางคอมกลาววา แมเจาจงกระทําตัวใหเปนที่รักแกพระเจากุสราชนั้น.
ในขอความทั้งหมดก็มีนัยเหมือนกันนี้ทีเดียว. อีกอยางหนึ่ง บทวา มหายโส
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ไดแก มีบริวารมากมาย. บทวา มหทฺธโน ไดแก มีโภคะมากมาย. บทวา
มหพฺพโล ไดแก มีเรี่ยวแรงมาก. บทวา มหารฏโ ไดแก มีรัฐไพบูลย.
บทวา มหาราชา ไดแก เปนพระราชาผูเลิศเดนในชมพูทวีปทั้งสิ้น. บทวา
สีหสฺสโร ไดแก มีเสียงเสมอดวยเสียงแหงราชสีห. บทวา วคฺคุสฺสโร
ไดแก มีเสียงประกอบดวยลีลาศ. บทวา พินฺทุสฺสโร ไดแก มีเสียงกลม
ไมแตก. บทวา มฺชุสฺสโร ไดแก มีเสียงดี. บทวา มธุรสฺสโร ไดแก
มีเสียงอันประกอบดวยความออนหวาน. บทวา สตสิปฺโป ไดแก พระองค
ที่ศิลปะตั้งหลายรอยอยาง ซึ่งมิไดทรงศึกษาในสํานักของชนเหลาอื่น สําเร็จ
ขึ้นเองโดยกําลังความสามารถของพระองคเอง. บทวา ขตฺติโย ไดแก เปน
กษัตริยผูบริสุทธิ์ไมไดเจือปน เกิดแลวในเชื้อสายแหงพระเจาโอกกากราช.
บทวา กุสราชา ไดแก พระองคเปนพระราชามีพระนามเสมอดวยหญาคา
ที่ทาวสักกเทวราชประทาน. จริงอยู นางคอมกลาววา ขอพระนางจงรูเถิดวา
ขึ้นชื่อวาพระราชาองคอื่น ผูมีรูปเห็นปานนี้ไมมีเลย ดังนี้แลว จงกระทํา
ความรักแกพระเจากุสราชนี้ แลวกลาวถอยคําพรรณนาคุณงามความดีของ
พระเจากุสราชนั้น ดวยคาถาทั้งหลายมีประมาณเทานี้.
พระนางประภาวดี ทรงไดสดับคําของนางคอมนั้นแลว จึงทรงตวาด
นางคอมวา แนะแมคอม เจาออกจะขมขูเกินไปแลว เราถึงอยูดวยมือจักให
รูความที่เจามีสามี แมนางคอมนั้นขมขูพระนางแลว ดวยเสียงอันดังวา หมอม
ฉันรักษาพระนางอยู มิไดกราบทูลวาพระเจากุสราชเสด็จมา แกพระราชบิดา
ของพระนาง เอาละ ถึงอยางไร ในวันนี้หมอมฉันจักกราบทูลใหพระราชา
ทรงทราบ แมพระนางทรงดําริวา ใคร ๆ พึงไดยิน จึงตกลงยินยอมนางคอม.
ลําดับนั้น แมพระโพธิสัตวเจา เมื่อไมไดเห็นพระนาง ทรงลําบากอยู
ดวยพระกระยาหารที่ไมดี ดวยการบรรทมอยางลําบาก จึงทรงดําริวา นางคอม
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นี้ จะมีประโยชนอะไรแกเรา เราอยูมาตั้ง ๗ เดือนแลว ยังไมไดเห็นพระ
นางเลย นางคอมนี้ ชางหยาบคายรายกาจเสียเหลือเกิน เราจักไปเยี่ยมพระราช
มารดาและพระราชบิดาละ ในขณะนั้นทาวสักกเทวราช ทรงรําพึงอยู ก็ทรง
ทราบวา พระโพธิสัตวนั้นทรงเบื่อหนายระอาพระทัย จึงทรงดําริวา พระราชา
ไมไดเห็นพระนางประภาวดีมาถึง ๗ เดือน เราจักทําใหพระราชาไดเห็นสม
ประสงค จึงทรงเนรมิตบุรุษทั้งหลาย ใหเปนทูตไปยังพระราชา ๗ พระนคร
ทรงสงขาวสาสนไปเฉพาะแกพระราชาแตละองควา พระนางประภาวดี ทรง
ละทิ้งพระเจากุสราชกลับมาแลว ถาพระองคมีพระประสงค ก็จงเสด็จมารับ
เอาพระนางประภาวดีไปเถิด พระราชาทั้ง ๗ พระนครเหลานั้น จึงพากัน
มาพรอมดวยบริวารใหญ เสด็จถึงกรุงสาคละตางก็มิไดทรงทราบถึงเหตุที่ตาง
ฝายตางมาของกันและกัน พระราชาเหลานั้น ตางตรัสถามกันวา พระองคเสด็จ
มาทําไม ครั้นทรงทราบเรื่องราวนั้น ตางองคก็ทรงพิโรธพระเจามัททราช
พระองคนั้น ตรัสกันวา ไดยินวา พระเจามัททราช จักยกลูกสาวคนเดียวให
แกพระราชา ๗ พระนคร ทานทั้งหลายจงดูความประพฤติอันไมสมควรของ
พระราชานั้น พระองคชางมาเยาะเยยพวกเราได เราทั้งหลายจงชวยกันจับทาว
เธอใหไดเถิด ดังนั้น ทุก ๆ พระองคจึงสงพระราชสาสนเขาไปวา พระเจา
มัททราช จงใหพระนางประภาวดีแกพวกเรา หรือวาจะตอยุทธ แลวยกพล
ลอมพระนครเขาไว พระเจามัททราช ทรงสดับพระราชสาสน ก็ตกพระทัย
พระกายสั่น จึงตรัสเรียกอํามาตยทั้งหลายมาตรัสถามวา เราจะทําอยางไรกันดี
ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลาย จึงกราบทูลพระองควา ขอเดชะ พระราชาแมทั้ง
๗ พระองค เสด็จมาเพราะอาศัยพระนางประภาวดี ตางพระองคก็ตรัสวา
ถาพระเจามัททราชไมใหพระนาง เราทั้งหลายจักพังกําแพงเมืองเขามาสูพระนคร จักยังพระเจามัททราชนั้น ใหถึงความสิ้นชีวิตแลว จักพาเอาพระนาง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 249

ประภาวดีนั้นไป ดังนั้นเมื่อกําแพงยังไมทันจะพังนี้แหละ พวกเราควรจะรีบ
สงพระนางประภาวดีไปใหกษัตริยเหลานั้นเสียกอน ดังนี้แลว จึงกราบทูลคาถา
นี้วา
ชางเหลานี้ทั้งหมด เปนสัตวแข็งกระดางตั้งอยู
เหมือนจอมปลวก จะพากันพังกําแพงเขามาเสียกอน
ขอพระองคจงสงขาว แกพระราชาเหลานั้นวา เชิญ
เสด็จนานําเอาพระนางประภาวดีนี้ไปเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปถทฺธา ไดแก เปนสัตวเขมแข็งยิ่งนัก.
บทวา อาเนเตต ปภาวติ ความวา ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองค
จงสงพระราชสาสนนี้ไปวา เชิญเสด็จมารับพระนางประภาวดีนี้ไปเถิด เพราะ
ฉะนั้น ขอพระองคจงรีบสงพระนางประภาวดีไปถวายพระราชาเหลานั้นเสีย
กอน ทีช่ างเหลานั้น ยังไมทําลายกําแพงเมืองเขามา.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา ถาเราสงนางประภาวดีไป
ใหแกกษัตริยองคหนึ่ง กษัตริยที่เหลือ ก็จักกระทําการรบ เราไมอาจที่จะให
แกกษัตริยเมืองเดียวได ก็นางประภาวดีนี้ทิ้งพระราชาผูเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้น
มาเสีย ดวยรังเกียจวา เปนผูมีรูปรางนาเกลียด บัดนี้จงรับผลของการกลับ
มานั้นเถิด เราจักฆานางเสียแลวตัดออกเปน ๗ ทอน สงไปใหแกพระราชา
๗ พระองคดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถาเปนลําดับตอไปวา
เราจะบั่นนางประภาวดีนี้ออกเปนเจ็ดทอน แลว
จักใหแกกษัตริยผูเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อจะฆาเรา.
ถอยคําของพระเจามัททราชนั้น ไดปรากฏไปทั่วพระราชนิเวศนทั้งสิ้น
นางบริจาริกาทั้งหลาย ก็เขาไปทูลแดพระนางประภาวดีวา ไดยินวา พระราชา
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จะทรงบั่นพระแมออกเปน ๗ ทอนแลว สงไปใหพระราชา ๗ พระนคร,
พระนางทรงสดับคํานั้นแลว ก็ทรงหวาดกลัวยอมรณภัย เสด็จลุกจากที่ประทับ
มีพระภคินีทั้งหลายแวดลอมแลว เสด็จไปยังพระตําหนักของพระมารดา.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระราชบุตร ผูมีผิวผองดังทองคํา ทรงผาโกไสยพัสตร มีพระเนตรนองดวยน้ําตา อันหมูทาสีแวด
ลอม เสด็จไปยังพระตําหนักของพระมารดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สามา ไดแก มีผิวพรรณดุจทองคํา.
บทวา โกเสยฺยวาสินี ไดแก นุงผาที่ทอดวยไหมอนแซมขจิตดวยทองคํา.
พระนางเสด็จไปเฝาพระมารดาแลว ถวายบังคมพระมารดา ทรง
กําสรวลสะอึกสะอื้น กราบทูลวา
ขาแตพระมารดา หนาของลูกอันผัดแลวดวย
แปง สองแลวที่กระจกเงา งดงาม มีดวงเนตรคมคาย
ผุดผองเปนนวลใย จักถูกกษัตริยทั้งหลาย โยนทิ้งเสีย
ในปาเปนแนแลว ฝูงแรง ก็จะพากันเอาเทายื้อแยง
ผมของลูกอันดํา มีปลายงอน ละเอียดออน ลูบไล
ดวยน้ํามันหอมแกนจันทน ในทามกลางปาชาอัน
เปรอะเปอนเปนแน. แขนออนนุนทั้งสองของลูกอันมี
เล็บแดง มีขนละเอียด ลูบไลดว ยจุณจันทน ก็จะถูก
กษัตริยทั้งหลาย ตัดทิ้งเสียในปา และฝูงกาก็จะโฉบ
คาบเอาไปตามความปรารถนาเปนแน สุนขั จิ้งจอกมา
เห็นถันทั้งสองของลูก เชนกับผลตาลอันหอยอยู ซึ่ง
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ลูบไลดวยกระแจะจันทนแควนกาสี ก็จะยืนครอมที่
ถันทั้งสองของลูกเปนแน เหมือนลูกออนที่เกิดแตตน
ของมารดา ตะโพกอันกลมผึ่งผายของลูก ผูกรัดดวย
สรอยสะอิ้งทอง ก็จะถูกกษัตริยทั้งหลายตัดเปนชิ้น ๆ
แลวโยนทิ้งไปในปา ฝูงสุนัขจิ้งจอก ก็จะพากันมาฉุด
คราไปกิน ฝูงสุนขั ปา ฝูงกา ฝูงสุนัขจิ้งจอกและสัตว
ที่มีเขีย้ วเหลาอื่น ซึ่งมีอยูไดกินนางประภาวดีแลว คง
ไมรูจกั แกกันเปนแน ขาแตพระมารดา ถากษัตริย
ทั้งหลายผูมาแตที่ไกล ไดนําเอาเนื้อของลูกไปหมด
แลว พระมารดาไดทรงโปรดขอเอากระดูกมาเผาเสีย
ในระหวางทางใหญ ขอพระมารดาไดสรางสวนดอก
ไมแลว จงปลูกตนกรรณิการในสวนเหลานั้น ขาแต
พระมารดา ในกาลใด ดอกกรรณิการเหลานั้นเบง
บานแลว ในเวลาหิมะตกในฤดูเหมันต ในกาลนั้น
ขอพระมารดา พึงระลึกถึงลูกวา ประภาวดีมีผิวพรรณ
อยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กกฺกูปนิเสวิต ความวา ผัดแลวดวย
แปงสําหรับผัดหนา ๕ อยางเหลานี้คือ สาสปกักกะ แปงที่ทําดวยเมล็ดพันธุ
ผักกาด ๑ โลณกักกะ แปงที่ทําดวยเกลือ ๑ มัตติกกักกะ แปงที่ทําดวยดิน ๑
ติลกักกะ แปงที่ทําดวยเมล็ดงา ๑ หลิททกักกะ แปงที่ทําดวยขมิ้น ๑. บทวา
อาทาสทนฺตาถรุปจฺจเวกฺขิต ไดแก สองแลวที่กระจกมีดามอันทําดวยงา
คือ มองดูที่กระจกนั้นแลวแตงตัว. บทวา สุภ ไดแก มีใบหนาอันงดงาม.
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บทวา วิรช ไดแก ปราศจากละออง คือหมดมลทินเครื่องเศราหมอง. บทวา
อนงฺคณ ไดแก เวนจากโทษมีฝและสิวเปนตน. บทวา ฉุฑฺฑ ความวา
ขาแตพระมารดา ใบหนาของลูกสวยออกอยางนี้ คงจะถูกพวกกษัตริยทั้งหลาย
โยนทิ้งเสียในบัดนี้เปนแน. บทวา วเน คือ ในราวปา. พระนางคร่ําครวญวา
หนาของพระนางจักทิ้งอยูในปา. บทวา อสิเต ไดแก ดําเปนมันขลับ. บทวา
เวลฺลิตคฺเค ไดแก มีปลายงอนขึ้นขางบน. บทวา สีวถิกาย คือในสุสาน.
บทวา ปริกฑฺฒยนฺติ ความวา พวกแรงทั้งหลาย ที่ชอบเคี้ยวกินเนื้อมนุษย
ก็จะเอาเทาทั้ง ๒ ตะกุยยื้อแยงผมของลูกซึ่งงามถึงเพียงนี้เปนแน. บทวา คยฺห
ธโก คจฺฉติ เยน กาม ความวา ขาแตพระมารดา นกชื่อวา ธังกะ
จักโฉบเอาแขนของลูกที่สวยออกอยางนี้ไปจิกกินแลว จักบินไปตามความ
ปรารถนา. บทวา ตาลูปนิเภ ไดแก คลายกับผลตาลมีสีเหลืองดุจทอง.
บทวา กาสิกจนฺทเนน ไดแก ลูบไลแลวดวยจุณไมจันทนมีเนื้ออันละเอียด.
บทวา ถเนสุ เม ความวา ขาแตพระมารดา สุนัขจิ้งจอกมาเห็นนมทั้ง ๒
ขางของลูกงามออกอยางนี้ ซึ่งตกอยูในสุสาน ก็จะเอาปากกัดครอมลงที่นมทั้ง
๒ ขาง ของลูกนั้นเปนแนแท ประดุจลูกออนของมารดาผูเกิดแตตนของตน
ฉะนั้น. บทวา โสณี คือ แผนสะเอว. บทวา สุโกฏฏิต ไดแก ที่บุคคล
เอาไมคางโคทุบแตงจนงามดี. บทวา อวตฺถ คือทิ้งแลว. บทวา ภกฺขยิตฺวา
ความวา ขาแตพระมารดา สัตวทั้งหลายมีจํานวนเทานี้เหลานี้ เคี้ยวกินเนื้อ
ของลูกแลว จักไมแกเปนแนแท. บทวา สเจ มสานิ หาเรสุ ความวา
ขาแตพระมารดา ถาพวกกษัตริยเหลานั้น ยังมีจิตปฏิพัทธผูกพันในลูก พึง
แลเนื้อของลูกออก เมื่อเปนเชนนั้น พระมารดาจงขอเอากระดูกมา. บทวา
อนุปนฺเถ ทหาถ น ความวา พระนางประภาวดีทูลวา ขอพระมารดา
พึงเผาลูกเลีย ในระหวางแหงทางเล็กและทางใหญ. บทวา เขตฺตานิ ความวา
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ขาแตพระมารดา ขอใหพระมารดาจงสรางสวนดอกไมขึ้น ในบริเวณสถานที่
ที่เผาศพของลูกแลว. บทวา เอตฺถ ความวา พึงปลูกตนกรรณิการทั้งหลาย
ในบริเวณเนื้อที่เหลานั้นดวย. บทวา หิมจฺจเย ไดแก ในเดือน ๔ ที่พน
จากหิมะตกแลว. บทวา สเรยฺยาถ ความวา พระมารดาพึงเอาดอกไม
เหลานั้นบรรจุจนเต็มผอบแลว วางไว ณ พระเพลา แลวพึงระลึกวา ประภาวดี
ลูกของเรา มีผิวพรรณดังดอกกรรณิการ ดังนี้.
พระนางประภาวดีนั้นถูกมรณภัยคุกคามแลว จึงทรงบนเพออยูบน
พระตําหนักของพระมารดา ดวยประการฉะนี้. ฝายพระเจามัททราชก็ตรัสสั่ง
อํามาตยใหถือขวานและระฆังแลว ทรงบังคับวา นายเพชฌฆาตผูฆาโจร จง
มาในที่นี้เดี๋ยวนี้ การที่นายเพชฌฆาตนั้นเขามา ก็ปรากฏทั่วไปในเรือนหลวง
ทั้งสิ้น. ลําดับนั้น พระมารดาของพระนางประภาวดีทรงสดับวา นาย
เพชฌฆาตนั้นมาแลว ก็เสด็จลุกจากอาสนะ ทรงเพรียบพรอมดวยความ
เศราโศก ไดเสด็จไปยังพระสําหนักของพระราชา.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระมารดาของพระนางประภาวดีเปนขัตติยานี
มีพระฉวีวรรณดุจดังเทพอัปสร ไดประทับยืนอยูแลว
ทอดพระเนตรเห็นดาบและธนู วางอยูตรงพระพักตร
พระเจามัททราชภายในบุร.ี
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทฏฐาสิ ความวา พระนางเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ
เสด็จไปยังพระตําหนักของพระราชาแลว ประทับยืนอยู. บทวา ทิสฺวา
อสิฺจ สูณฺจ ความวา พระนางทอดพระเนตรเห็นขวานและธนู ที่เขา
วางไวบนพื้นใหญขางพระพักตรพระราชา อันประดับประดาแลว ณ ภายในบุรี
จึงทรงรําพันอยูตรัสพระคาถาวา
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พระองคจะทรงฆาพระธิดาของหมอมฉัน บั่น
ใหเปนทอน ๆ ดวยดาบนี้ แลวจะประทานแกกษัตริย
ทั้งหลาย แนหรือเพคะ.
คําวา ดาบ ในคาถานั้น พระองคตรัสประสงคถึงขวาน. จริงอยู
ขวานนั้นชื่อวาดาบ ในที่นี้. บทวา สุสฺ ตนุมชฺฌิม ไดแก ฟนให
เปนทอนถึงกลางตัว.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะทรงใหพระเทวีนั้นรูสํานึก จึงตรัสวา
ดูกอนพระเทวี ทานพูดอะไร ก็พระธิดาของทานมาทอดทิ้งพระราชาผูเลิศใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้น ดวยรังเกียจวา มีรปู รางชั่วชา เมื่อหนทางที่มายังไมพินาศ
ทีเดียว ก็พาเอาความตายมาโดยหนาผาก บัดนี้ จงรับผลแหงความเปนอิสระ
เพราะอาศัยรูปของตนเถิด. พระนางไดทรงสดับพระราชดํารัสของทาวเธอแลว
จึงเสด็จไปยังพระตําหนักของพระธิดา ทรงรําพันเพอตรัสวา
พระลูกนอยเอย พระราชบิดาไมทรงกระทําตาม
คําของแมผูใครประโยชน เจานั้นจะเปรอะเปอนโลหิต
ไปสูสํานักพระยายมในวันนี้ ถาบุรุษผูใดไมทําตามคํา
ของบิดามารดาผูเกื้อกูลมองเห็นประโยชน บุรษุ ผูนั้น
ยอมไดรับโทษอยางนี้ และจะตองเขาถึงโทษที่ลามก
กวา ในวันนี้ ถาลูกจะทรงไวซึ่งกุมาร ทรงโฉมงดงาม
ดังสีทอง เปนกษัตริยเกิดกับพระเจากุสราช สวม
สรอยสังวาลยแกวมณีแกมทอง อันหมูพระญาติบูชา
แลวไซร ลูกก็จะไมตองไปยังสํานักของพระยายม
ลูกหญิงเอย เสียงกลองชัยเภรีดังอยูอึงมี่ และเสียง
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ชางรองกองอยู ในตระกูลแหงกษัตริยทั้งหลายใด
ลูกเห็นอะไรเลาหนอที่มีความสุขยิ่งกวาตระกูลนั้น จึง
ไดมาเสีย เสียงมาศึกคึกคะนอง รองคํารนอยูที่ประตู
เสียงกุมารรองรําทําเพลงอยู ในตระกูลกษัตริยทั้งหลาย
ลูกเห็นอะไรเลาหนอ ที่มีความสุขยิ่งไปกวาตระกูลนั้น
จึงไดมาเสีย ในตระกูลแหงกษัตริยทั้งหลาย มีนกยูง
นกกระเรียนและนกดุเหวา สงเสียงรองกองเสนาะ
ไพเราะจับใจ ลูกเห็นอะไรเลาหนอที่จะมีความสุขยิ่ง
ไปกวาตระกูลนั้น จึงไดมาเสีย.
ในคาถานั้น พระเทวีตรัสเรียกพระนางประภาวดีนั้นวา ดูกอนลูกนอย
ดังนี้. คํานั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ ในวันนี้เจาจะกระทําอะไรในที่นี้ เขาไปใน
วังของสามี ยอมมัวเมาดวยความเมาในรูป. เพราะฉะนั้น พระราชบิดาจึงไม
ยอมกระทําตามคําของแม แมจะออนวอนอยูอยางนี้ ในวันนี้ เจานั้นจะตอง
เปอนดวยโลหิตไปสูสํานักพระยายม คือไปสูภพแหงพระยามัจจุราช. บทวา
ปาปยฺจ ไดแก ยอมเขาถึงโทษอันชั่วชากวาโทษที่ไดรับอยูนี้อีกดวย. บทวา
สเจว อชฺช ธาเรสิ ความวา แนะแม ถาเจาไมตกอยูในอํานาจแหงจิตใจ
ก็จะไดพระโอรส มีรูปโฉมงดงามดังสีทองเหมือนกับรูปรางของตัว ซึ่งไดแลว
เพราะอาศัยพระเจากุสราชผูเปนจอมแหงชน. บทวา ยมกฺขย ความวา แม
เมื่อเปนเชนนี้ เจาก็จะไมตองไปสูนิเวศนแหงพระยายม. บทวา ตโต ความวา
ในตระกูลแหงกษัตริยใด มีความสนุกสนานเพลิดเพลินถึงเพียงนี้ เจาเห็น.
อะไรเลา ทีม่ ีความสุขยิ่งไปกวาสถานที่เชนนั้น คือแตราชตระกูลกุสาวดี ที่
ครึกครื้นอยูดวยเสียงแหงกลองชัย และเสียงคึกคะนองรองคํารนแหงชางและ
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นกกระเรียนในระหวางทาง จึงไดมาเสียในที่นี้. บทวา หสิสติ แปลวา
รองดังกอง. บทวา กุมาโร ไดแก กุมารคนธรรพนักฟอนรํา ซึ่งศึกษา
ชํานาญดีแลว. บทวา อุปโรทติ ไดแก ถือเอาดนตรีชนิดตาง ๆ แลวทํา
การขับรอง. บทวา โกกิลาภินิกุชฺชิเต ความวา ในตระกูลแหงพระเจากุสราช มีพวกนกกาเหวาทั้งหลายรองระงมอยู ประหนึ่งเซ็งแซไปดวยการ
บํารุงบําเรอดวยการฟอนรําขับรองประโคม อันเปนไปตลอดเวลาเย็น และ
เวลาเชา.
พระเทวีนั้น ทรงเจรจากับพระนางประภาวดี ดวยคาถามีประมาณ
เทานี้ ดวยประการฉะนี้แลว จึงทรงดําริวา ถาในวันนี้ พระเจากุสราชผูเปน
จอมแหงชน พึงประทับอยูในที่นี้ไซร ก็จะทรงออกตีพระราชาทั้ง ๗ พระนคร
เหลานี้ ใหแตกหนีไป พึ่งเปลื้องเสียซึ่งพระลูกของเรา ใหพนจากความทุกข
แลว พึงพาลูกของเรากลับไป แลวตรัสคาถาวา
พระเจากุสราชพระองคใด ผูมีพระปรีชาอยาง
ยอดเยี่ยม ผูย่ํายีกษัตริยทั้ง ๗ พระนคร ทรงปราบปราม
แควนอื่นใหพายแพ พึงทรงปลดเปลื้องเราทั้งหลาย
ใหพน จากทุกขได พระเจากุสราชพระองคนั้น
ประทับ อยูที่ไหนหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสฬารปฺาโณ ไดเก ผูมีปญญายิ่ง.
ในลําดับนั้น พระนางประกาศจึงทรงดําริวา เมื่อมารดาของเรา
พรรณนาคุณของพระเจากุสราชอยู ปากยอมไมเพียงพอ เราจักบอกวาพระเจา
กุสราชนั้นทรงทําการงาน ในหนาทีพ่ นักงานหองเครื่องตน ประทับอยูในที่นี้
นั่นแหละ แดพระมารดานั้นกอน จึงทูลเปนคาถาวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 257

พระเจากุสราชพระองคใด ผูมีพระปรีชาอยาง
ยอดเยี่ยม ผูย่ํายีกษัตริยทั้ง ๗ พระนคร ทรงปราบปราบแควนอื่นใหพายแพ จักทรงกําจัดกษัตริยเหลานั้น
ทั้งหมดได พระเจากุสราชพระองคนั้น ประทับอยู
ที่นี่แหละเพคะ.
ลําดับนั้น พระมารดาของพระนางประภาวดีนั้น จึงทรงดําริวา ลูกเรา
คนนี้ เห็นจะหวาดกลัวตอมรณภัย จึงละเมอเพอไป ดังนี้แลว จึงตรัสเปน
พระคาถาวา
เจาเปนบาไปแลวหรือไร จึงไดพูดอยางนี้ หรือ
วาเจาเปนอันธพาล จึงไดพูดอยางนี้ ถาพระเจากุสราช
พึงเสด็จมาจริง ทําไมพวกเราจะไมรูจักพระองคเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาลา ไดแก เปนผูโงเขลาไมมีความรู.
บทวา กึ น ชาเนมุ ความวา เพราะเหตุไร แมจึงไมรูจักพระองค. ดวยวา
พระเจากุสราชพระองคนั้น เพียงแตไดเสด็จมาถึงกลางทางเทานั้น ก็จะตอง
สงพระราชสาสนมาถึงยังพวกเรา เสนาประกอบไปดวยองคทั้ง ๔ มีธงชักขึ้นไสว ก็ตองปรากฏ ก็ลกู กลาวถึงพระเจากุสราชพระองคนั้น เพราะกลัวตาย
กระมัง.
เมื่อพระมารดาตรัสอยางนี้ พระนางประภาวดีจึงทรงดําริวา พระมารดาของเราไมยอมเชื่อ และไมทรงทราบวาพระเจากุสราชพระองคนั้น
เสด็จมาประทับอยูในที่นี้ถึง ๗ เดือนแลว เราจักแสดงพระเจากุสราชนั้นแก
พระมารดา จึงจับพระหัตถพระมารดา ทรงเปดบานพระแกล ทรงยื่นพระหัตถ
ออกไปแลว ทรงชี้ใหทอดพระเนตร พรอมกราบทูลเปนพระคาถาวา
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พระเจากุสราชนั้น ทรงปลอมพระองคเปนบุรุษ
พนักงานเครื่องตน ทรงพระภูษาหยักรั้งมั่นคง กําลัง
กมพระองคลางหมออยู ในระหวางพระตําหนักของ
พระกุมารทั้งหลายเพคะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุมารีปุรมนฺตเร ความวา จงประทับ
ยืนที่หนาตาง ทอดพระเนตรไปในระหวางพระตําหนักของเหลากุมารีผูเปน
พระราชธิดาของพระองคเถิด. บทวา สเวล ความวา กําลังนุงหยักรั้ง
ลางหมออยู.
ไดยินวา ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเจาทรงพระดําริวา วันนี้ ความ
ปรารถนาของเราคงถึงที่สุด พระนางประภาวดีกลัวตายหนักเขา คงทูลพระ
มารดาและพระบิดาใหทรงทราบวา เรามาอยูที่นี่เปนแนแท เราจะจัดแจงลาง
ถวยชามแลว จักเก็บไว ดังนี้แลว จึงเสด็จไปตักน้ํามาแลว ก็ลงมือลางถวย
ชามทั้งหลายอยู ลําดับนัน้ พระมารดาจึงบริภาษพระนาง ตรัสเปนพระคาถาวา
เจาเปนหญิงชั่วชาจัณฑาลหรือ หรือวาเจาเปน
หญิงประทุษรายตระกูล เจาเกิดแลวในตระกูลพระเจา
มัททราช เหตุใดจึงทําพระสวามีใหเปนทาส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวณี ไดแก ชางถาก. บทวา อาทูสิ
กุลคนฺธินี ไดแก หรือวาเจาเปนหญิงประทุษรายตระกูล. บทวา กามุก
ความวา เจาเกิดในตระกูลเห็นปานนี้ เหตุไรจึงไดทําพระสวามีของตนใหเปน
ทาสเลา.
ในลําดับนั้น พระนางประภาวดี ทรงพระดําริวา พระมารดาของเรา
เห็นจะไมทรงทราบวา พระเจากุสราชนี้ เสด็จมาประทับอยางนี้ เพราะอาศัย
เรา จึงทูลคาถานอกนี้วา
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หมอมฉันไมไดเปนหญิงชั่วชาจัณฑาล ไมใช
เปนหญิงประทุษรายตระกูล นัน่ พระเจากุสราช พระ
โอรสของพระเจาโอกกากราช ขอความเจริญจงมีแด
พระมารดา แตพระมารดาทรงเขาพระทัยวา เปนทาส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอกฺกากปุตฺโต ความวา ขาแตพระ
มารดา นั่นคือพระโอรสแหงพระเจาโอกกากราช แตพระแมเจาทรงเขาพระ
ทัยวาเปนทาส หยอมฉันจะเรียกพระเจากุสราชนั้นวา เปนทาสเพราะเหตุอะไร.
บัดนี้ พระนางประภาวดี เมื่อจะทรงพรรณนาถึงพระเกียรติยศของพระเจา
กุสราชพระองคนั้น จึงทูลวา
ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา พระราชาพระ
องคใด ทรงเชื้อเชิญพราหมณสองหมื่นคน ใหบริโภค
ภัตตาหาร ในกาลทุกเมื่อ พระราชาพระองคนั้น คือ
พระเจากุสราชพระโอรสแหงพระเจาโอกกากราช แต
วาพระมารดาเขาพระทัยวาเปนทาส ขอความเจริญจง
มีแดพระมารดา เจาพนักงานทั้งหลาย เตรียมชางไว
สองหมื่นเชือก ในกาลทุกเมื่อ เพื่อพระราชพระองค
ใด พระราชาพระองคนั้น คือพระโอรสของพระเจา
โอกกากราช แตวาพระมารดาเขาพระทัยวาเปนทาส
ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา เจาพนักงานทั้งหลาย
เตรียมรถไวสองหมื่นคัน ในกาลทุกเมื่อ เพื่อพระราชา
พระองคใด พระราชาพระองคนั้น คือพระโอรสของ
พระเจาโอกกากราช แตวาพระมารดาเขาพระทัยวา
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เปนทาส ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา เจาพนัก
งานทั้งหลาย เตรียมรีดนมโคไวสองหมื่นตัว ในกาล
ทุกเมื่อ เพื่อพระราชาพระองคใด พระราชาพระองค
นั้น คือพระโอรสของพระเจาโอกกากราช แตวาพระ
มารดาเขาพระทัยวา เปนทาส.
ก็เมื่อพระนางประภาวดีนั้น ทรงพรรณนาถึงพระอิสริยยศ ของพระ
มหาสัตวดวยคาถา ๕ คาถาอยางนี้แลว ลําดับนัน้ พระมารดาของพระนาง
ก็ทรงเชื่อ ดวยทรงพระดําริวา ลูกสาวของเราคนนี้ กลาวถอยคํายางไม
สะทกสะทาน ถอยคํานี้คงเปนอยางนี้แน จึงรีบเสร็จไปยังพระตําหนักของพระ
ราชา กราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ ทาวเธอก็เสด็จไปยังพระตําหนักของ
พระนางประภาวดีโดยดวน ตรัสถามวา เปนความจริงหรือลูก ไดยินวา พระ
เจากุสราช เสด็จมาในที่นี้ พระนางประภาวดี กราบทูลวา เปนความจริงเชน
นั้น ขาแตพระบิดา พระเจากุสราชพระองคนั้น ทรงทําหนาที่พนักงานเครื่อง
ตนแกพระธิดาทั้งหลายของพระองค ถึงวันนี้ลวงไปได ๗ เดือนแลว ทาว
เธอยังไมทรงเธอพระนาง จึงตรัสถามนางคอม นางก็กราบทูลตามความเปน
จริงทุกประการ พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว เมื่อจะทรงติเตียนพระธิดา จึง
ตรัสพระคาถาวา
ดูกอนเจาผูเปนพาล เจากระทํากรรมอันชั่วราย
เหลือเกิน ที่เจาไมบอกพอวา พระเจากุสราชผูเปน
กษัตริย มีทแกลวทหารมาก ผูเ ปนพระยาชาง มาดวย
เพศแหงกบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ คือ โดยสวนเดียวเทานั้น.
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พระราชาพระองคนั้น ครั้นทรงติเตียนพระธิดาแลว ก็รบี เสด็จไปยัง
สํานักของพระโพธิสัตวนั้นโดยดวน ทรงมีปฏิสนั ถารอันพระโพธิสัตวทรงกระทําแลว จึงทรงประคองอัญชลี เมื่อจะทรงแสดงโทษของพระองค จึงตรัส
พระคาถาวา
ขาแตพระมหาราชผูจอมทัพ ขอพระองคไดทรง
พระกรุณาโปรดงดโทษแกหมอมฉันดวย ที่ไมทราบ
วาพระองคเสด็จมาในที่นี้ ดวยเพศที่ไมมีใครรูจักดวย
เถิด.
พระมหาสัตวเจา ทรงสดับคํานั้นแลว จึงทรงพระดําริวา ถาเราจัก
กลาวคําตัดพอตอวาขึ้น หัวใจของทาวเธอ ก็จักแตกเสียในที่นี้เปนแน เราควร
จักเอาใจทาวเธอไว ประทับยืนอยูในระหวางภาชนะทีเดียว ตรัสคาถานอกนี้วา
คนเชนหมอมฉัน มิไดปกปดเลย หมอมฉันนั้น
เปนพนักงานเครื่องตน พระองคเทานั้นทรงเลื่อมใส
แกหมอมฉัน ขาแตพระองคผูประเสริฐ แตพระองค
ไมมีกรรมชั่วชา ที่หมอมฉันจะตองอดโทษ.
พระราชา ทรงไดรับปฏิสันถารจากสํานักของพระโพธิสัตวเจานั้นแลว
จึงเสด็จขึ้นสูปราสาท รีบตรัสสั่งใหหาพระนางประภาวดีมาเฝา ทรงหวังจะสง
ไปเพื่อตองการใหอดโทษ จึงตรัสคาถาวา
ดูกอนเจาคนพาล เจาจงไปขอขมาโทษพระเจา
กุสราช ผูมกี ําลังมากเสียเถิด พระเจากุสราชที่เจาขอ
มาแลว จักประทานชีวิตใหเจา.
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พระนางประภาวดีนั้น ไดสดับพระดํารัสของพระบิดาแลว จึงพรอม
ดวยพระภคินีทั้งหลาย และพวกนางบริจาริกาเปนจํานวนมาก เสด็จไปยังสํานัก
ของพระโพธิสัตวนั้น ฝายพระโพธิสัตวเจานั้น ประทับยืนดวยเพศแหงคน
ลางหมอเชนนั้นแล ทรงทราบวา พระนางประภาวดีนั้น เสด็จมายังสํานักของ
พระองค จึงทรงพระดําริวา วันนี้เราจักทําลายมานะของแมประภาวดี ใหนาง
หมอบลงในโคลนใกลเทาของเราใหจงได จึงทรงราดน้ําที่พระองคตักมาทั้ง
หมด ทรงเหยียบย่ําที่ประมาณเทามณฑลแหงลานนวดขาว ทําใหเปนโคลน
ไปหมด พระนางประภาวดีนั้น เสด็จไปยังสํานักของพระเจากุสราชผูพระโพธิสัตวนั้น ทรงมอบลงที่ใกลพระบาทของพระองค ประทับนัง่ ที่โคลนแลว
ทรงขอโทษพระโพธิสัตวนั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระนางประภาวดี ผูมีผวิ พรรณดังเทพธิดา ทรง
รับพระดํารัสของพระบิดาแลว ไดซบพระเศียรลง
กอดพระบาทพระเจากุสราช ผูมีพระกําลังมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิรสา ความวา พระนางประภาวดี
ทรงหมอบพระเศียรลง แลวทรงจับพระเจากุสราชที่พระบาท ก็แล ครั้นทรง
จับแลว เมื่อจะยังพระโพธิสัตวเจานั้น ใหทรงอดโทษ จึงไดภาษิตพระคาถา
๓ คาถาวา
ราตรีเหลานี้ที่ลวงไป เวนจากพระองคนั้นเพียง
ใด หมอมฉัน ขอถวายบังคมพระยุคลบาท ของพระ
องคดวยเศียรเกลาเพียงนั้น ขอพระองคโปรดอยาทรง
พิโรธหมอมฉันเลย หมอมฉัน ขอตั้งสัตวปฏิญาณ
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แกพระองค โปรดทรงสดับหมอมฉันเถิด เพคะ
หมอมฉันจะไมพึงทําความชิงชัง แกพระองคอีกตอ
ไปละ ถาพระองคจะไมทรงโปรดกระทําตามคําของ
หมอมฉัน ผูทูลวิงวอนอยูเชนนี้ พระบิดาคงเขนฆา
หมอม แลวทรงประทานแกกษัตริยท ั้งหลาย ณ
กาลบัดนี้เปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รตฺยา ไดแก ทั้งกลางคืนและกลางวัน
บทวา ตา อิมา ไดแก ราตรีเหลานี้นั้นทั้งหมด ลวงไปแลวเวนจากพระ
องค. บทวา สจฺจนฺเต ปฏิชานามิ ความวา ขาแตพระมหาราช หมอมฉัน
กระทําการเกลียดชังพระองค ตลอดกาลมีประมาณเพียงเทานี้ บัดนี้หมอนฉัน
จะขอปฏิญาณคําสัตยอยางนี้แกพระองค พระองคจงสดับถอยคําอื่นอีก จํา
เดิมแตนี้ไป หมอมฉัน จักไมกระทําการเกลียดชังพระองคอีกตอไป. บทวา
เอวฺเจ ความวา ถาพระองคไมทรงทําตามถอยคําของหมอมฉัน ผูวิงวอน
อยูอยางนี้.
พระราชา ไดทรงสดับคํานั้นแลว จึงทรงพระดําริวา ถาเราจักพูด
วา เธอคนเดียวเทานั้น จักรูเรื่องนี้ ดังนี้ หัวใจของนางก็จักแตก เราจัก
ปลอบใจเธอ แลวจึงตรัสวา
เมื่อพระนองรักออนวอนอยูอยางนี้ ไฉนพี่จัก
ไมทําตามคําของพระนองเลา พี่ไมโกรธพระนองเลย
นะคนงาม อยากลัวเลยประภาวดี พี่ขอตั้งสัตยปฏิญาณตอพระนอง โปรดขอจงทรงฟงพี่เถิดนะ พระ
ราชบุตร พี่จะไมพึงกระทําความเกลียดชัง แกพระ
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นองนางอีกตอไปละ ดูกอนนองประภาวดี ผูมีตะโพกอัน
กลมผึ่งผาย พี่สามารถจะทําลายตระกูลกษัตริยมัททราช
มากมายแลว นําพระนองนางไปได แตเพราะความ
รักพระนองนาง พี่จึงสูยอมทนทุกขมากมาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ น กาหามิ ความวา เพราะเหตุไร
เราจึงจะไมทําตามคําของเธอเลา. บทวา วิกุทฺโธ ตฺยสฺมิ ความวา เราไม
มีความโกร ไมมีความแคนเคืองตอเธอเลย. บทวา สจฺจนฺเต ความวา
เราจักขอใหปฏิญาณคําสัตยนี้แกเธอสัก ๒ ขอ คือ จะไมขอโกรธเคือง ๑
ไมทําความเกลียดชัง ๑. บทวา ตว กามา ความวา เพราะรักใคร คือ
ปรารถนาเธอ. บทวา ติติกฺขิสฺส แปลวา อดทน. บทวา พหุมทฺทกุล
หนฺตฺวา ความวา เราสามารถที่จะฆาตระกูลพระเจามัททราชแลว นําเอาเธอ
ไปโดยพลการก็ได.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวเจานั้น ทอดพระเนตรเห็นพระนางประภาวดี
พระอัครมเหสีของพระองค ประหนึง่ วา เทพกัญญาผูเปนบริจาริกาของทาว
สักกเทวราช ก็ทรงยังขัตติยมานะใหบังเกิดขึ้น ทรงพระดําริวา ไดทราบวา
เมื่อเรายังมีชีวิตอยูทั้งคน พระราชาทัง้ หลายเหลาอื่น จักมาแยงเอาพระอัครมเหสีของเราไปเชียวหรือ จึงทรงแสดงทาทางอันสงาเสด็จลงไปยังพระลาน
หลวง ประดุจราชสีห ทรงประกาศบันลือเปลงเสียงโหรองคบพระหัตถอยู
เอ็ดอึงวา ชาวเมืองทั้งสิ้น จงทราบเถิดวา เรามาแลว ตรัสสั่งวา บัดนี้
เราจักจับกษัตริยทั้ง ๗ พระนครเหลานั้น จับใหไดทั้งเปน ทานทั้งหลายจง
จัดแจงเทียมรถเปนตนมาใหเรา แลวตรัสคาถาอันเปนลําดับไปวา
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เจาพนักงานทั้งหลาย จงตระเตรียมรถและมา
อันวิจติ รดวยเครื่องอลังการตาง ๆ ใหมั่นคงแข็งแรง
ทานทั้งหลายจงเห็นความพยายามของเรา ผูกําจัดศัตรู
ทั้งหลายใหพายแพไปในบัดนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นานาจิตฺเต ไดแก วิจิตรดวยเครื่อง
อลังการตาง ๆ. บทวา สมาหิเต นี้ ทานกลาวหมายถึงมาทั้งหลาย อธิบายวา
มาที่ฝกหัดมาดีแลว ไมพยศ. บทวา อถ ทกฺขถ เม เวค ความวา
ทานทั้งหลายจักไดเห็นความหาญศึกของเราในกาลนี้.
พระโพธิสัตวเจานั้น ทรงสงพระเจามัททราชไปดวยพระดํารัสวา ขึ้น
ชื่อวา การจับพระราชาทั้ง ๗ พระนคร เปนหนาที่ของหมอมฉันเอง พระองค
จงเสด็จไปสรงสนาน ทรงประดับรางกายแลว เสด็จขึ้นไปยังปราสาทเถิด.
ฝายพระเจามัททราช ก็ไดทรงสงพวกอํามาตยไป เพื่อทําการอุปฏฐากพระโพธิสัตวเจานั้น. พวกอํามาตยเหลานั้น พากันจัดแจงกั้นพระวิสูตรลอมรอบ
ที่ประตูหองเครื่องตนนั้นทีเดียว แลวใหพวกเจาพนักงานชางกัลบก เขาไป
ตัดพระเกศา ปลงพระมัสสุพระโพธิสัตวเจานั้น. พระองคทรงใชชางทําการ
ปลงพระมัสสุเสร็จแลว ทรงสรงสนานชําระพระเศียรเกลา ทรงประดับเครื่อง
แตงตัวสําหรับกษัตริยทั้งหมด มีอํามาตยทั้งหลายหอมลอมเปนบริวาร เสด็จ
ขึ้นสูปราสาท ทอดพระเนตรดูไปรอบ ๆ ทุกทิศแลว ทรงปรบพระหัตถอยู
ฉาดฉาน. สถานที่ที่พระองคทรงมองดูแลวก็หวั่นไหว. พระองคจึงตรัสวา
ทานทั้งหลายจงคอยดูการบุกเขาตอสูกับขาศึกของเราในบัดนี้.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
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ก็นารีทั้งหลาย ภายในพระราชวัง ของพระเจา
มัททราชนั้น พากันมองดูพระโพธิสัตวเจา ผูเสด็จ
เยื้องกรายดุจราชสีห ทรงปรบพระหัตถเสวยพระกระยาหารถึงสองเทาพระองคนั้น.
คําอันเปนคาถานั้น มีอธิบายวา ก็พวกหญิงพากันเปดหนาตาง ใน
ภายในบุรีแหงพระราชาแลว มองดูพระโพธิสัตวเจานั้น ผูทรงเยื้องกรายและ
ปรบพระหัตถอยูในที่นั้น.
ลําดับนั้น พระเจามัททราช ทรงสงชางตัวประเสริฐ อันประดับแลว
มีควาญชางประจําพรอมเสร็จไปถวาย. ทาวเธอเสด็จขึ้นประทับบนคอชางซึ่งมี
เศวตฉัตรอันยกขึ้นแลว ตรัสวา พวกทานทั้งหลายจงพาพระนางประภาวดี
มาเถิด แลวใหพระนางประทับนั่ง ณ เบื้องพระปฤษฎางค อันจตุรงคินีเสนา
แวดลอมเปนกระบวนทัพ เสด็จออกทางประตูดานทิศปราจีน ทอดพระเนตร
เห็นกองทัพของขาศึก จึงเปลงพระสุรสีหนาทขึ้น ๓ ครั้งวา เราคือพระเจา
กุสราช ใครรักชีวิต ก็จงยอมออนนอมกับเราเสียเถิด แลวไดทรงกระทําการ
ปราบปรามกษัตริยทั้ง ๗ พระนคร.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระเจากุสราช ครั้นเสด็จขึ้นประทับบนคอ
ชางสาร โปรดใหพระนางประภาวดีประทับเบื้องหลัง
แลว เสด็จเขาสูสงคราม ทรงบันลือพระสุรสีหนาท
กษัตริย ๗ พระนคร ทรงสดับพระสุรสีหนาทของ
พระเจากุสราช ผูบันลืออยู ถูกความกลัวแตเสียง
ของพระเจากุสราชคุกคามแลว พากันแตกหนีไป
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เหมือนดังฝูงมฤค พอไดยินเสียงของราชสีห ก็พากัน
หนีไป ฉะนั้น พวกพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา
ผูอันความกลัวแตเสียงพระเจากุสราชคุกคามแลว ก็พา
กันแตกตื่นเหยียบย่ํากันและกัน ทาวสักกะจอมเทพ
ไดทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว ทรงมีชัยในทาม
กลางสงครามนั้น มีพระทัยชืน่ ชมยินดี ทรงพระราชทานแกวมณี อันรุงโรจนดวงหนึ่งแกพระเจากุสราช
พระเจากุสราชทรงชนะสงคราม ไดแกวมณีอันรุงโรจน
แลว เสด็จประทับบนคอชางสาร เสด็จเขาสูพระนคร
รับสั่งใหจับกษัตริย ๗ พระนครทั้งเปน ใหมัดนําเขา
ถวายพระสัสสุระ ทูลวา ขอเดชะ กษัตริยเหลานี้
เปนศัตรูของพระองค ศัตรูทั้งหมด ซึ่งคิดจะกําจัด
พระองคเสียนี้ ตกอยูในอํานาจของพระองคแลว เชิญ
ทรงกระทําตามพระประสงคเถิด พระองคทรงกระทํา
กษัตริยเหลานั้นใหเปนทาสแลว จะทรงปลอย หรือจะ
ทรงประหารเสีย ตามแตพระทัยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปลายึสุ ความวา กษัตริยเหลานั้น
ไมอาจจะตั้งสติได เปนผูมีจิตวิปลาสแตกกระจัดกระจายไป. บทวา กุสสทฺ
ทภยฏฏิตา ความวา เปนผูถูกภัยอันเกิดขึ้น เพราะอาศัยเสียงแหงพระเจา
กุสราชกระทบโสตประสาทแลว จึงเปนผูมีจิตอันหลงลืม. บทวา อฺมฺ
สฺส ฉินฺทนฺติ ความวา ฆาฟนเหยียบย่ํากันเอง. บาลีวา ภินฺทึสุ ดังนี้ก็มี.
บทวา ตสฺมึ ความวา ทาวสักกะทอดพระเนตรเห็นการบุกรบขาศึกจนมีชัย
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ของพระมหาสัตวนั้น ในสงครามครั้งสําคัญ จนแตกไปดวยอํานาจแหงเสียง
ของพระโพธิสัตวอยางนี้ ก็มีพระทัยยินดี จึงพระราชทานแกวมณีดวงหนึ่ง
ชื่อวา เวโรจนะ แกพระมหาสัตวเจานั้น . คําวา พระนคร หมายเอาบุรีคือ
พระนคร บทวา พนฺธติ ฺวา ไดแก ใชผาสาฎกของพวกกษัตริยเหลานั้น
นั่นเองมัดกษัตริยเหลานั้นเอาแขนไวขางหลัง. บทวา กาม กโรหิ เต ตฺยา
ความวา พระมหาสัตวเจาทูลวา ขอพระองคจงทรงการทําตามความตองการ
ความปรารถนา ความชอบใจของพระองคเถิด ดวยวากษัตริยเหลานั้น พระองค
กระทําใหเปนทาสแลว.
พระราชา ตรัสวา
กษัตริยเหลานี้ เปนศัตรูของพระองค มิไดเปน
ศัตรูของหมอมฉัน ขาแตพระมหาราชเจา พระองค
(เปนใหญ) วาหมอมฉัน จะทรงปลอย หรือจะทรง
ประหารศัตรูเหลานั้นก็ตามเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺวฺเว โน ความวา ขาแตพระ
มหาราชเจา พระองคผูเดียวเทานั้น ทรงเปนใหญกวาพวกหมอมฉัน.
เมื่อพระเจามัททราชตรัสอยางนี้แลว พระมหาสัตวจึงทรงพระดําริวา
ประโยชนอะไร เราจะฆาพวกกษัตริยเหลานี้ การมาของกษัตริยทั้ง ๗ พระนคร
เหลานั้น อยาไดเปลาจากประโยชนเสียเลย พระธิดาของพระเจามัททราช
ซึ่งเปนพระกนิษฐภคินีของพระนางประภาวดี ก็มีอยูถึง ๗ พระองค เราจักยก
พระนางใหแกกษัตริยทั้ง ๗ พระนครเหลานั้น ดังนี้แลว จึงตรัสคาถาวา
พระราชธิดาของพระองค ลวนทรงงดงามดังเทพ
กัญญา มีอยูถึง ๗ พระองค ขอพระองคโปรดพระราช
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ทานแกกษัตริยทั้ง ๗ นัน้ องคละองค ขอกษัตริยเหลา
นั้น จงเปนพระชามาดาของพระองคเถิด.
พระเจามัททราชทรงสดับคํานั้นแลว ก็เต็มพระทัยที่จะพระราชทาน
พระธิดาทั้งหลายของพระองค จึงตรัสคาถาวา
ขาแตพระมหาราชเจา พระองคเปนใหญกวา
หมอมฉันทั้งหลาย และแกพวกลูกของหมอมฉัน
ทั้งหมด เชิญพระองคนั่นแหละ ทรงพระราชทาน
พวกลูกของหมอมฉัน แกกษัตริยเหลานั้นตามพระราช
ประสงคเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺว โน สพฺเพส ความวา ขาแต
มหาราชเจา ผูเปนจอมแหงชนชาวแควนกุสะ พระองคพูดอะไร พระองค
ผูเดียวเปนใหญเหนือพวกหมอมฉันทั้งหมด คือ พระราชาทั้ง ๗ พระนคร
เหลานี้ดวย เหนือหมอมฉันดวย และเหนือพวกลูก ๆ ของหมอมฉันเหลานั้น
ดวย. บทวา ยทิจฺฉสิ ความวา พระองคทรงประสงคพระธิดาพระองคใด
เพื่อกษัตริยพระองคใด ก็จงประทานพระธิดาองคนั้น แกกษัตริยพระองค
นั้นเถิด.
พระมหาสัตวเจา จึงตรัสสั่งใหพวกเจาพนักงานตกแตงพระธิดาของ
พระเจามัททราชทั้ง ๗ พระองคเหลานั้น แลวพระราชทานแกพระราชาทั้ง ๗
พระองคนั้น องคละองค.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงไดทรงภาษิตพระคาถา ๕ พระคาถาวา
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ในกาลนั้น พระเจากุสราชผูมีพระสุรเสียงดัง
เสียงราชสห ไดทรงยกพระราชธิดาของพระเจามัททราช ประทานใหแกกษัตริย ๗ พระองคนนั้ องคละองค
กษัตริยทั้ง ๗ พระองค ทรงอิ่มพระทัยดวยลาภนั้น
ทรงขอบพระคุณพระเจากุสรา ผูมีพระสุรเสียงดัง
เสียงราชสีหแลวพากันเสด็จกลับไปยัง พระนครของ
ตน ๆ ในขณะนั้นทีเดียว ฝายพระเจากุสราช ผูมี
พระกําลังมาก ทรงพาพระนางประภาวดี และดวง
แกวมณีอันงามรุงโรจน เสด็จกลับยังกรุงกุสาวดี เมื่อ
พระเจากุสราชและพระนางประภาวดีทั้ง ๒ พระองค
นั้น ประทับอยูในพระราชรถคันเดียวกัน เสด็จเขา
กรุงกุสาวดี มีพระฉวีวรรณและพระรูปพระโฉมทัด
เทียมกัน มิไดทรงงดงามยิ่งหยอนไปกวากันเลย
พระมารดาของพระมหาสัตว และพระชยัมบดีราชกุมารทั้ง ๒ พระองค ไดเสด็จไปตอนรับถึงนอก
พระนคร แลวเสด็จกลับพระนคร พรอมดวยพระราช
โอรส ในกาลนั้น พระเจากุสสราชและพระนางประภาวดี
ก็ทรงสมัครสมานกัน ไดทรงปกครองราชอาณาจักร
กุสาวดี ใหรุงเรืองตลอดมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณิตา ไดแก ทรงเอิบอิ่ม. บทวา
ปายึสุ ความวา กษัตริยเหลานั้น เมื่อพระโพธิสัตวผูเปนจอมแหงชนชาว
กุสะ ประทานโอวาทวา บัดนี้ ทานทั้งหลายพึงเปนผูไมประมาทเถิด ดังนี้แลว
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ก็พากันกลับไป. บทวา อคมาสิ ความวา ฝายพระเจากุสราช เสด็จพักอยู
ประมาณ ๒-๓ วัน ก็ทูลลาพระสัสสุระวา หมอมฉันจักกลับไปยังพระนครของ
หมอมฉัน แลวก็เสด็จกลับ. บทวา เอกรเถ ยนฺตา ไดแก พระเจากุสราช
และพระนางประภาวดีแมทั้ง ๒ พระองค เสด็จขึ้นสูราชรถคันเดียวกันเสด็จไป.
บทวา สมานา วณฺณรูเปน ความวา ทรงทัดเทียมเสมอกันดวยผิวพรรณ
และพระรูปโฉม. บทวา นาฺมฺมติโรจยุ ความวา องคหนึ่งจะงดงาม
กวาองคหนึ่งก็หามิได. ไดยินวา พระมหาสัตวมีพระรูปโฉมงดงาม มีผิวพรรณ
ดุจดังสีทอง ถึงความเปนผูล้ําเลิศดวยความงาม เพราะอานุภาพของแกวมณี.
บทวา สคฺฉิ ความวา ลําดับนั้น พระมารดาของพระมหาสัตวเจานั้น
ทรงสดับวา พระมหาสัตวเสด็จกลับมา จึงใหพวกราชบุรุษตีกลองปาวรองไป
ทั่วพระนคร แลวทรงถือเครื่องบรรณาการเปนอันมาก เสด็จออกไปตอนรับ
แลวเสด็จกลับมาดวยกัน. ก็พระเจากุสราชพระองคนั้น ทรงกระทําประทักษิณ
พระนครพรอมกับพระชนนี ตรัสใหเลนการมหรสพสมโภช ๗ วัน แลวเสด็จ
ขึ้นสูพื้นปราสาทอันประดับประดาแลว. พระภัสดาและพระชายาแมทั้ง ๒ พระ
องคนั้น ก็ไดมีความสามัคคีกัน. ตัง้ แตนั้นมา พระเจากุสราชและพระนาง
ประภาวดี ก็ทรงสมัครสมานสามัคคีกัน ทรงรืน่ เริงบันเทิงอยู ทรงปกครอง
แผนดินใหรุงเรืองสุขสําราญ ตลอดพระชนมายุทั้ง ๒ พระองค ดวยประการ
ฉะนี้.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูเบื่อหนายในธรรมวินัยรูปนั้น ก็บรรลุ
โสดาปตติผล แลวทรงประชุมชาดกวา พระชนนีและพระชนกนาถของ
พระเจากุสราช ในกาลนัน้ คือตระกูลมหาราชในบัดนี้ ชยัมบดีราช
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กุมารผูเปนอนุชาของพระเจากุสราช ในกาลนั้น คือพระอานนท
ในบัดนี้ นางคอมคือนางขุชชุตตราอุบาสิกา ในบัดนี้ พระนาง
ประภาวดี คือพระมารดาของพระราหุล ในบัดนี้ บริษัทที่เหลือใน
กาลนั้นไดเปนพุทธบริษทั สวนพระเจากุสราชก็คือเราตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแล.
จบอรรถกถากุสชาดก

๒. โสณนันทชาดก
วาดวยพระราชาไปขอขมาโทษโสณดาบส
[๑๓๔] พระผูเปนเจาเปนเทวดา เปนคนธรรพ
เปนทาวสักกปุรินททะ หรือวาเปนมนุษยผูมีฤทธิ์
ขาพเจาทั้งหลายจะรูจักพระผูเปนเจาไดอยาไร.
[๑๓๕] อาตมภาพไมใชเปนเทวดา ไมใชเปน
คนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ อาตมภาพเปน
มนุษยผูมีฤทธิ์ ดูกอนภารถะ มหาบพิตรจงทราบ
อยางนี้.
[๑๓๖] ความชวยเหลืออันมิใชนอยนี้ เปนกิจที่
พระผูเปนเจากระทําแลว คือ เมื่อฝนตก พระผูเปนเจา
ก็ไดทําไมใหมีฝน แตนั้น เมื่อลมจัดและแดดรอน
พระผูเปนเจาก็ไดทําใหมีเงาบังรมเย็น แตนั้น พระผู
เปนเจาไดทําการปองกันลูกศรในทามกลางแหงศัตรู
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แตนั้น พระผูเปนเจาไดทําบานเมืองอันรุงเรืองและ
ชาวเมืองเหลานั้นใหตกอยูในอํานาจ ของขาพเจา
แตนั้น พระผูเปนเจาไดทํากษัตริย ๑๐๑ พระองคให
เปนผูติดตามของขาพเจา ขาพเจาขอขอบคุณ พระผูเปนเจายิ่งนัก พระผูเปนเจาจะปรารถนาสิ่งที่จะให
จิตชื่นชม คือ ยานอันเทียมดวยชาง รถอันเทียมดวย
มา และสาวนอยทั้งหลายที่ประดับประดาแลว หรือ
รมณียสถานอันเปนที่อยูอาศัยอันใด ขอพระผูเปนเจา
จงเลือกเอาสิ่งนั้นตามประสงคเถิด ขาพเจาขอถวาย
แกพระผูเปนเจา หรือวาพระผูเปนเจาจะปรารถนา
แควนอังคะหรือแควนมคธ ขาพเจาก็ขอถวายแก
พระผูเปนเจา หรือวาพระผูเปนเจาปรารถนาแควน
อัสสกะหรือแควนอวันตี ขาพเจาก็มีใจยินดีขอถวาย
แควนเหลานั้นใหแกพระผูเปนเจา หรือแมพระผูเปนเจาปรารถนาราชสมบัติกงึ่ หนึ่งไซร ขาพเจาก็ขอ
ถวายแกพระผูเปนเจา ถาพระคุณเจามีความตองการ
ดวยราชสมบัติทั้งหมด ขาพเจาก็ขอถวาย พระคุณเจา
ปรารถนาสิ่งใด ขอพระคุณเจาบอกมาเถิด.
[๑๓๗] อาตมภาพไมมีความตองการดวยราชสมบัติ บานเมือง ทรัพย หรือแมชนบท อาตมภาพ
ไมมีความตองการเลย.
[๑๓๘] ในแวนแควนอาณาเขตของมหาบพิตร
มีอาศรมอยูในปา มารดาและบิดาทั้งสองทานของ
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อาตมภาพ อยูในอาศรมนั้น อาตมภาพอยูในอาศรม
นั้น อาตมภาพไมไดเพื่อทําบุญในทานทั้งสอง ผูเปน
บุรพาจารยนั้น อาตมภาพขอเชิญมหาบพิตรผูประเสริฐ
ยิ่งไปขอขมาโทษโสณดาบสเพื่อสังวรตอไป.
[๑๓๙] ขาแตทา นพราหมณ ขาพเจาจะขอทํา
ตามคําที่พระคุณเจากลาวกะขาพเจาทุกประการ ก็แต
วา บุคคลผูจะออนวอนขอโทษมีประมาณเทาใด ขอ
พระคุณเจาจงบอกบุคคลมีประมาณเทานั้น.
[๑๔๐] ชาวชนบทมีประมาณหนึ่งรอยเศษ
พราหมณมหาศาลก็เทากัน กษัตริยผูเปนอภิชาตผู
เรืองยศเหลานี้ทั้งหมด มหาบพิตรซึ่งทรงพระนาม
วาพระเจามโนชะ บุคคลผูจะออนวอนขอโทษประมาณ
เทานี้กพ็ อแลว ขอถวายพระพร.
[๑๔๑] เจาพนักงานทั้งหลายจงเตรียมชาง จง
เตรียมมา นายสารถีทานจงเตรียมรถ ทานทั้งหลาย
จงถือเอาเครื่องผูก จงยกธงชัยขึ้นที่คันธงทั้งหลาย
เราจะไปยังอาศรมอันเปนที่อยูของโกสิยดาบส.
[๑๔๒] ก็ลําดับนั้น พระราชาพรอมดวย
จาตุรงคเสนา ไดเสด็จไปยังอาศรมอันนารื่นรมย ซึ่ง
เปนที่อยูของโกสิยดาบส.
[๑๔๓] ไมคานอันทําดวยไมกระทุมของใคร ผู
ไปเพื่อหาบน้ํา ลอยมายังเวหาสมิไดถูกบา หาง
ประมาณ ๔ องคุล.ี
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[๑๔๔] ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพชื่อวาโสณะ
เปนดาบสมีวัตรอันสมาทานแลว มิไดเกียจคราน
เลี้ยงดูมารดาบิดาอยูทุกคืนทุกวัน ดูกอนมหาบพิตรผู
เปนเจาแหงทิศ อาตมภาพระลึกถึงอุปการคุณที่ทาน
ทั้งสองไดกระทําแลว ในกาลกอน จึงนําผลไมปาและ
เผือกมันมาเลี้ยงดูมารดาบิดา.
[๑๔๕] ขาพเจาทั้งหลาย ปรารถนาจะไปยัง
อาศรมซึ่งเปนที่อยูของโกสิยดาบส ขาแตทานโสณะ
ขอทานไดโปรดบอกทางจะไปยังอาศรมนั้นแกขาพเจา
ทั้งหลายเถิด.
[๑๔๖] ดูกอนมหาบพิตร ทางนี้เปนทางสําหรับ
เดินคนเดียว ขอเชิญมหาบพิตรเสด็จไปยังปาอัน
สะพรั่งไปดวยตนทองหลาง มีสีเขียวชอุม ดังสีเมฆ
โกสิยดาบสอยูในปานั้น.
[๑๔๗] โสณมหาฤๅษีครัน้ กลาวคํานี้แลว ได
พร่ําสอนกษัตริยทั้งหลาย ณ กลางหาว แลวรีบหลีกไป
ยังสระอโนดาต แลวกลับมาปดกวาดอาศรมแตงตั้ง
อาสนะแลว เขาไปสูบรรณศาลาแจงใหดาบสผูเปน
บิดาทราบวา ขาแตทานมหาฤๅษี พระราชาทั้งหลายผู
อภิชาตเรืองยศเหลานี้เสด็จมาหา ขอเชิญบิดาออกไป
นั่งนอกอาศรมเถิด มหาฤๅษีไดฟงคําของโสณบัณฑิต
นั้นแลว รีบออกจากอาศรมมานั่งอยูที่ประตูของตน.
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[๑๔๘] โกสิยดาบสไดเห็นพระเจามโนชะนั้น
ซึ่งมีหมูกษัตริยห อ มลอมเปนกองทัพ ประหนึ่งรุงเรือง
ดวยเดช เสด็จมาอยู จึงกลาวคาถานี้ความวา กลอง
ตะโพน สังข บัณเฑาะว และมโหระทึก ยังพระราชา
ผูเปนจอมทัพใหรา เริงอยู ดําเนินไปแลวขางหนาของ
ใคร หนาผากของใครสวมแลวดวยแผนทองอันหนา
มีสีดจุ สายฟา ใครกําลังหนุมแนน ผูกสอดดวยกํา
ลูกศร รุงเรืองดวยสิริ เดินมาอยู อนึ่ง หนาของใคร
งานผุดผอง ดุจทองคําอันละลายควางที่ปากเบา มีสี
ดังถานเพลิง ใครหนอรุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู
ฉัตรพรอมดวยคันนารื่นรมยใจ สําหรับกัน้ แสงอาทิตย
อันบุคคลกางแลวเพื่อใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริ
กําลังเดินมาอยู ชนทั้งหลายถือพลัดวาลวีชนีเครื่องสูง
เดินเคียงองคของใคร ผูมีบุญอันประเสริฐ มาอยูโดย
คอชางเศวตฉัตร มาอาชาไนย และทหารสวมเกราะ
เรียงรายอยูโดยรอบของใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริ
กําลังเดินมาอยู กษัตริย ๑๐๑ พระนครผูเรืองยศ เปน
อนุยนตเดินแวดลอมตามอยูโดยรอบของใคร ใครหนอ
รุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู จาตุรงคเสนา คือ พลชาง
พลมา พลรถ และพลเดินเทา เดินแวดลอมตามอยู
โดยรอบของใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมา
อยู เสนาหมูใหญนี้นับไมถวน ไมมีที่สุดดุจคลื่นใน
มหาสมุทร กําลังหอมลอมตามหลังใครมา.
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[๑๔๙] กษัตริยที่กําลังเสด็จมานั้น คือ พระเจา
มโนชราชาธิราชเปนเพียงดังพระอินทรผูเปนใหญกวา
เทวดาชั้นดาวดึงส เขาถึงความเปนบริษทั ของนันทดาบส กําลังมาสูอาศรมอันเปนที่ประพฤติพรหมจรรย
เสนาหมูใหญนี้นับไมถวน ไมมีที่สุด ดุจคลื่นใน
มหาสมุทร กําลังตามหลังพระเจามโนชะนั้นมา.
[๑๕๐] พระราชาทุกพระองค ทรงลูบไลดวย
จันทนหอม ทรงผากาสิกพัสตรอยางดี ทุกพระองค
ทรงประคองอัญชลีเขาไปยังสํานักของฤๅษีทั้งหลาย.
[๑๕๑] พระคุณเจาผูเจริญไมมีโรคพาธดอกหรือ
พระคุณเจาสุขสําราญดีอยูหรือ พระคุณเจาพอยังอัตภาพใหเปนไปไดสะดวกดวยการแสวงหามูลผลาหาร
แลหรือ เหงามันและผลไมมีมากแลหรือ เหลือบ ยุง
และสัตวเลื้อยคลานมีนอยแลหรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาฬมฤค ไมมมี าเบียดเบียนบางหรือ.
[๑๕๒] ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพทั้งหลาย
ไมมีโรคาพาธ มีความสุขสําราญดี เยียวยาอัตภาพ
ไดสะดวกดวยการแสวงหามูลผลาหาร ทั้งมูลมันผลไม
ก็มมี าก เหลือบ ยุงและสัตวเลื้อยคลานมีนอย ในปา
อันเกลื่อนกลนไปดวยพาฬมฤคไมมีมาเบียดเบียนอาตมภาพ เมื่ออาตมภาพไดอยูในอาศรมนี้หลายป มาแลว
อาตมภาพไมรูสึกอาพาธอันไมเปนที่รื่นรมยแหงใจ
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เกิดขึน้ เลย ดูกอนมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดีแลว
เสด็จมาถึงแลว ขอจงตรัสบอกสิ่งที่ทรงชอบพระหฤทัย
ซึ่งมีอยู ณ ที่นี้เถิด ขอเชิญมหาบพิตรเสวยผลมะพลับ
ผลมะหาด ผลมะซาง และผลหมากเมา อันเปนผลไม
มีรสหวานนอย ๆ เชิญเลือกเสวยแตผลที่ดี ๆ เถิด
น้ํานี้เย็นนํามาแตซอกเขา ขอเชิญมหาบพิตรดื่มเถิด
ถาพระองคทรงปรารถนา.
[๑๕๓] สิ่งใดที่พระคุณเจาให ขาพเจาขอรับสิ่ง
นั้น พระคุณเจากระทําใหถึงแกขาพเจาทั้งปวง ขอ
พระคุณเจาจงเงี่ยโสตสดับคําของนันทดาบสติทานจะ
กลาวนั้นเถิด ขาพเจาทั้งหลายเปนบริษัทของนันทดาบส มาแลวสูสํานักของพระคุณเจา ขอพระคุณเจาโปรด
สดับคําของขาพเจา ของนันทดาบสและของบริษัทเถิด.
[๑๕๔] ชาวชนบทรอยเศษ พราหมณมหาศาล
ประมาณเทานั้น กษัตริยอภิชาตผูเรืองยศทั้งหมดนี้
และพระเจามโนชะผูเจริญ จงเขาใจคําของขาพเจา
ยักษทั้งหลายภูตและเทวดาทั้งหลายในปา เหลาใด
ซึ่งมาประชุมกันอยูในอาศรมนี้ ขอจงฟงคําของขาพเจา ขาพเจาขอกระทําความนอบนอมแกเทวดาทั้งหลายแลวจักกลาวกะฤๅษีผูมีวตั รอันงาม ขาพเจานั้น
ชาวโลกสมมติแลววาเปนชาวโกสิยโคตรรวมกับทาน
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จึงนับวาเปนแขนขวาของทาน ขาแตทานโกสิยะผูมี
ความเพียร เมื่อขาพเจาเปนผูประสงคจะเลี้ยงดูมารดา
บิดาของขาพเจา ฐานะนี้ชื่อวาเปนบุญ ขอทานอยา
ไดหามขาพเจาเสียเลย จริงอยู การบํารุงมารดาบิดานี้
สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว ขอทานจงอนุญาตการ
บํารุงมารดาบิดานี้แกขาพเจา ทานไดกระทํากุศลมา
แลวสิน้ กาลนาน ดวยการลุกขึน้ ทํากิจวัตรและการบีบ
นวด บัดนี้ขาพเจาปรารถนาจะทําบุญในมารดาและ
บิดา ขอทานจงใหโลกสวรรคแกขาพเจาเถิด ขาแต
พระฤๅษี มนุษยทงั้ หลายซึ่งมีอยูในบริษัทนี้ ทราบบท
แหงธรรมในธรรมวาเปนทางแหงโลกสวรรค เหมือน
ดังทานทราบ ฉะนั้น การบํารุงมารดาบิดาดวยการ
อุปฏฐากและการบีบนวดชื่อวานําความสุขมาให ทาน
หามขาพเจาจากบุญนั้น ชื่อวาเปนอันหามทางอัน
ประเสริฐ.
[๑๕๕] ขอมหาบพิตรผูเจริญทั้งหลาย ผูเปน
บริษทั ของนันทะ จงสดับถอยคําของอาตมภาพ ผูใด
ยังวงศตระกูลแตเกากอนใหเสือ่ ม ไมประพฤติธรรม
ในบุคคลผูเจริญทั้งหลาย ผูนั้นยอมเขาพึงนรก ดูกอน
ทานผูเปนใหญในทิศ สวนชนเหลาใดเปนผูฉลาดใน
ธรรมอันเปนของเกา และถึงพรอมดวยจารีต ชนเหลา
นั้นยอมไมไปสูทุคติ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย
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พี่สาวนองสาว ญาติและเผาพันธุ ชนเหลานั้นทั้งหมด
ยอมเปนภาระของพี่ชายใหญ ขอพระองคทรงทราบ
อยางนี้เถิด มหาบพิตร ดูกอนมหาบพิตรผูเ ปนจอมทัพ
ก็อาตมภาพเปนพี่ชายใหญ จึงตองรับภาระอันหนัก
ทั้งสามารถจะปฏิบัติทานเหลานั้นได เหมือนนายเรือ
รับภาระอันหนัก สามารถจะนําเรือไปไดโดยสวัสดี
ฉะนัน้ เหตุนั้น อาตมภาพจึงไมละลืมธรรม.
[๑๕๖] ขาพเจาทั้งหลายไดไปแลวในความมืด
วันนี้ ขาพเจาทั้งหลายเกิดความรูขึ้นแลว ทานโกสิย
ฤๅษีไดแสดงธรรมแกขาพเจาทั้งหลาย เหมือนสองแสง
อันรุงเรืองจากไฟ ฉะนั้น พระอาทิตยเปนเทพเจาแหง
แสง มีรัศมีเจิดจา เมื่ออุทัย ยอมแสดงรูปดีและรูปชั่ว
ใหปรากฏแกสัตวทั้งหลาย ฉันใด ทานโกสิยฤๅษีก็
แสดงธรรมแกขาพเจาทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๕๗] ถาพี่จะไมรับอัญชลีของขาพเจาผูวิงวอนอยูอยางนี้ ขาพเจา จักดําเนินไปตามถอยคําของ
พี่ จักบํารุงบําเรอพี่ผูอยูดวยความไมเกียจคราน.
[๑๕๘] ดูกอนนันทะ เธอรูแจงสัทธรรมที่สัตบุรษุ ทั้งหลายแสดงแลวเปนแน เธอเปนคนงาม มี
มารยาทอันงดงาม พี่ชอบใจเปนยิ่งนัก พี่จะกลาวกะ
มารดาบิดาวา ขอทานทั้งสองจงฟงคําของขาพเจา
ภาระนี้หาใชเปนภาระเพียงชั่วครั้งชั่วคราวของขาพเจา
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ไม การบํารุงที่ขา พเจาบํารุงแลวนี้ ยอมนําความสุข
มาใหแกมารดาบิดาได แตนนั ทะยอมกระทําการ
ขอรองออนวอนเพื่อบํารุงทานทั้งสองบาง บรรดาทาน
ทั้งสองผูสงบระงับ ผูประพฤติพรหมจรรย หากวา
ทานใดปรารถนา ขาพเจาจะบอกกะทานนั้น ขอให
ทานทั้งสองผูหนึ่งจงเลือกนันทะตามความปรารถนา
เถิด นันทะจะบํารุงใครในทานทั้งสอง.
[๑๕๙] ดูกอนพอโสณะ เราทั้งสองคนอาศัย
เจาอยู ถาเจาอนุญาต แมก็จะพึงไดจุมพิตลูกนันทะผู
ประพฤติพรหมจรรยที่ศีรษะ.
[๑๖๐] ใบออนของตนอัสสัตถพฤกษ เมื่อลม
รําเพยพัดตองแลว ยอมหวั่นไหวไปมา ฉันใด หัวใจ
ของแมก็หวั่นไหว เพราะนาน ๆ จึงไดเห็นลูกนันทะ
ฉันนัน้ เมื่อใด เมื่อแมหลับแลวฝนเห็นลูกนันทะมา
แมก็ดใี จอยางลนเหลือวาลูกนันทะของแมนี้มาแลว
แตเมือ่ ใด ครั้นแมตื่นขึ้นแลว ไมไดเห็นลูกนันทะ
ของแมมา ความเศราโศกและความเสียใจมิใชนอ ย
ก็ทับถมยิ่งนัก วันนี้ แมไดเห็นลูกนันทะผูจากไปนาน
กลับมาแลว ขอลูกนันทะจงเปนที่รักของบิดาเจาและ
ของแมเอง ขอลูกนันทะจงเขาไปสูเรือนของเราเถิด
ดูกอนพอโสณะ ลูกนันทะเปนที่แสนรักของบิดา
ลูกนันทะยังไมไดเขาไปสูเรือนใด ขอใหลูกนันทะจง
ไดเรือนนั้น ขอลูกนันทะจงบํารุงแมเถิด.
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[๑๖๑] ดูกอนฤาษี มารดาเปนผูอนุเคราะห เปน
ที่พึ่งและเปนผูใหขีรรสแกเรากอน เปนทางแหงโลกสวรรค มารดาปรารถนาเจา มารดาเปนผูใหขีรรส
กอน เปนผูเลี้ยงดูเรามา เปนผูช ักชวนเราในบุญกุศล
เปนทางแหงโลกสวรรค มารดาปรารถนาเจา.
[๑๖๒] มารดาหวังผลคือบุตร จึงนอบนอมแก
เทวดา และไตถามถึงฤกษ ฤดูและปทั้งหลาย เมื่อ
มารดานั้นมีระดู ความกาวลงแหงสัตวผูเกิดในครรภ
ก็ยอมมี เพราะสัตวเกิดในครรภนั้น มารดาจงแพทอง
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา เปนผูมี
ใจดี มารดาบริหารครรภอยูหนึ่งปหรือหยอนกวาปแลว
จึงคลอด เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานัน้ วา ชนยันตี
และชเนตตี ผูยังบุตรใหเกิด มารดายอมปลอบบุตร
ผูรองไหอยูใหรื่นเริง ดวยการใหดื่มน้ํานมบาง ดวย
การขับกลอมบาง ดวยการอุม แนบไวกับอกบาง
เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา ปลอบบุตรให
รื่นเริง ตอแตนั้น มารดาเห็นบุตรผูยังเปนเด็กออน
ไมรูจกั เดียงสา เลนอยูทามกลางสายลมและแสงแดด
อันกลาก็เขารับขวัญ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียก
มารดานั้นวา โปเสนตี ผูเลี้ยงดูบุตร มารดายอม
คุนครองทรัพยแมทั้งสองฝาย คือ ทรัพยของมารดา
และทรัพยของบิดา เพื่อบุตรนัน้ ดวยตั้งใจวา ทรัพย
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ทั้งสองฝายพึงเปนของบุตรแหงเรา มารดายังบุตรให
ศึกษาดังนี้วา อยางนี้ซิลูก อยางโนนซิลูก ยอมลําบาก
เมื่อบุตรกําลังรุนหนุมคะนอง มารดายอมคอยมองดู
บุตรผูหลงเพลิดเพลินในภรรยาผูอื่น จนพลบค่ําก็ยัง
ไมกลับมา ยอมเดือดรอนดวยประการฉะนี้.
บุตรผูอันมารดาเลี้ยงดูมาแลว ดวยความลําบาก
อยางนี้ ไมบํารุงมารดา บุตรนั้นชื่อวาประพฤติผิดใน
มารดายอมเขาถึงนรก บุตรผูอันบิดาเลี้ยงมาแลวดวย
ความลําบากอยางนี้ ไมบํารุงบิดา บุตรนั้นชื่อวาประพฤติผิดในบิดา ยอมเขาถึงนรก เราไดสดับมาวา
เพราะไมบํารุงมารดา แมทรัพยที่เกิดแกบุตรทั้งหลายผู
ปรารถนาทรัพยยอมฉิบหาย หรือบุตรนัน้ ยอมเขาถึง
ความยากแคน เราไดสดับมาวา เพราะไมบํารุงบิดา
แมทรัพยที่เกิดแกบุตรทั้งหลายผูปรารถนาทรัพย ยอม
ฉิบหาย หรือบุตรนั้นยอมเขาถึงความยากแคน ความ
รื่นเริง ความบันเทิง และความหัวเราะเลนหัวกันทุก
เมื่อ บัณฑิตผูรูแจงพึงไดเพราะการบํารุงมารดา ความ
รื่นเริง ความบันเทิง และความหัวเราะเลนหัวกันทุก
เมื่อ บัณฑิตผูรูแจงพึงไดเพราะการบํารุงบิดา สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือทาน การให ๑ ปยวาจา เจรจา
คํานารัก ๑ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน ๑
สมานัตตตา ความเปนผูมีตนเสมอในธรรมทั้งหลาย
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ตามสมควรในที่นนั้ ๆ ๑ ยอมมีในโลกนี้ เหมือน
เพลารถยอมมีแกรถที่กําลังแลนไป ฉะนัน้ ถาวา
สังคหวัตถุเหลานี้ไมพึงมีไซร มารดาก็จะไมพึงไดรับ
ความนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแหงบุตร หรือ
บิดาก็จะไมพึงไดความนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุ
แหงบุตร ก็เพราะบัณฑิตทั้งหลายยอมพิจารณาเห็น
สังคหวัตถุนี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้นยอมถึงความ
เปนผูประเสริฐ และเปนผูอันเทวดาและมนุษยพึง
สรรเสริญ มารดาและบิดาบัณฑิตเรียกวา เปนพรหม
ของบุตร เปนบุรพาจารยของบุตร เปนผูค วรรับของ
คํานับของบุตร และวาเปนผูอนุเคราะหบุตร เพราะ
เหตุนั้นแล บุตรผูเ ปนบัณฑิต พึงนอบนอมและ
สักการะมารดาบิดาทั้ง ๒ นั้นดวย ขาว น้ํา ผานุง
ผาหม ที่นอน การขัดสี การใหอาบน้ํา และการ
ลางเทา บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญบุตรนั้น ดวย
การบํารุงในมารดาบิดาในโลกนี้ ครั้นบุตรนั้นละโลก
นี้ไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค.
จบโสณนันทชาดกที่ ๒
จบสัตตตินิบาต
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อรรถกถาโสณนันทชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภภิกษุผูเลี้ยงมารดารูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
เทวตา นุสิ ดังนี้.
เนื้อเรื่องของชาดกนี้ คลายกับเรื่องในสุวรรณสามชาดกทีเดียว.
ก็ในกาลนั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธออยาติเตียน
ภิกษุรูปนี้เลย บัณฑิตแตปางกอนทั้งหลาย แมไดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น
ก็ยังไมยอมรับเอาราชสมบัตินั้น ยอมเลี้ยงแตมารดาบิดาถายเดียว แลวทรงนํา
อตีตนิทานมา ตรัสวา
ในอดีตกาล กรุงพาราณสี ไดเปนพระนครที่มีชื่อวา พรหมวัธน.
พระราชาทรงมีพระนามวา มโนชะ เสวยราชสมบัติอยูในพระนครนั้น. มี
พราหมณมหาศาลผูหนึ่ง มีทรัพยสมบัติประมาณ ๘๐. โกฏิ แตหาบุตรมิได
อาศัยอยูในพระนครนั้น. นางพราหมณีผูเปนภริยาของพราหมณนั้น เมื่อ
พราหมณผูสามีนั้นกลาววา นางผูเจริญ เธอจงปรารถนาบุตรเถิด ดังนี้ ก็ได
ปรารถนาแลว. ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เสด็จจุติจากพรหมโลก ทรงถือปฏิสนธิ
ในครรภของนางพราหมณีนั้น. เมื่อกุมารนั้นเกิดแลว มารดาบิดาจึงตั้งชื่อวา
โสณกุมาร ในกาลเมื่อโสณกุมารนั้นเดินได แมสัตวอื่น ก็จุติจากพรหมโลก
ถือปฏิสนธิในครรภของนางพราหมณีนั้นอีก มารดาบิดาตั้งชื่อกุมารนั้นวา
นันทกุมาร เมื่อกุมารทั้ง ๒ คนนั้นเรียนพระเวท จนจบการศึกษาศิลปศาสตร
ทั้งหมดแลว พราหมณผูบิดามองเห็นรูปสมบัติอันเจริญวัย จึงเรียกนางพราหมณี
มา แลวพูดวา แนะนางผูเจริญ เราจักผูกพันโสณกุมารลูกชายของเราไวดวย
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เครื่องผูกคือเรือน นางรับวา ดีละ แลวบอกเนื้อความนั้นแกบุตรใหทราบ.
โสณกุมารนั้น จึงพูดวา อยาเลยแม เรื่องการอยูครองเรือนสําหรับฉัน ฉัน
จะปฏิบัติคุณพอและคุณแมจนกวาชีวิตจะหาไม เมื่อคุณพอและคุณแมลวงไป
แลว ก็จะเขาปาหิมพานตบวช. นางพราหมณี จึงบอกเนื้อความนั้นแกพราหมณ
ใหทราบ. คนทั้ง ๒ คนนั้น แมกลาวอยูบอย ๆ ก็ไมไดความยินยอมพรอมใจ
จากโสณกุมารนั้น จึงเรียกนันทกุมารมาแลวพูดวา ลูกเอย ถาอยางนั้น เจาจง
ครอบครองทรัพยสมบัติเถิด เมื่อนันทกุมารพูดวา ฉันจะยื่นศีรษะออกไปรับ
กอนเขฬะ ที่พี่ชายถมทิ้งแลวไมไดแน ก็ตัวฉันเองเมื่อพอแมถึงแกกรรมแลว
ก็จะออกบวชพรอมกับพีช่ ายเหมือนกัน ฟงคําของลูกชายทั้งสองคนนั้นแลว
จึงพากันคิดวา ลูกชายทั้งสองคนนี้กําลังหนุมอยูอยางนี้ ก็ยังละกามารมณ
ทั้งหลายเสียได จะปวยกลาวไปไยถึงเราทั้งสองคนเลา พวกเราพากันบวชเสีย
ใหหมดเถิด จึงพูดกะบุตรทั้งสองคนวา ลูกเอย เมื่อแมและพอหาชีวิตไมแลว
การบวชของเจาทั้ง ๒ จะมีประโยชนอะไร เราทั้งหมดจักออกบวชพรอมกัน
เสียในบัดนี้เถิด แลวกราบทูลแดพระราชา สละทรัพยทั้งหมดลงในทางทาน
กระทําชนผูเปนทาสใหเปนไท ใหสงของที่สมควรใหแกหมูญาติ พรอมกัน
ทั้ง ๔ คนดวยกัน ออกจากนครพรหมวัธน สรางอาศรมอยูในชัฏปาอันนา
รื่นรมยใจ อาศัยสระอันดารดาษไปดวยดอกปทุมเบญจวรรณ ในหิมวันตประเทศ แลวบรรพชาอาศัยอยูในอาศรมนั้น. แมพระโสณะและพระนันทะ
ทั้ง ๒ นั้น ก็ชวยกันปฏิบัติมารดาบิดา ตื่นเชาก็จัดไมสําหรับชําระฟนและน้ํา
ลางหนาใหแกทานทั้ง ๒ แลวไปกวาดบรรณศาลาและบริเวณอาศรม ตั้งน้ําฉัน
ไวเสร็จแลว พากันไปเลือกผลไมนอยใหญ ซึ่งมีรสอันอรอยมาจากปา นํามา
ใหมารดาบิดาไดบริโภค ถึงยามรอนก็หาน้ําเย็นมาใหอาบ คอยชําระสะสาง
มวยผมใหสะอาด กระทําการบีบนวดเปนตน แกมารดาบิดาทั้งสองคนนั้น.
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ดวยการปฏิบัติอยูอยางนี้ เวลาลวงไปนาน คราวหนึ่ง นันทบัณฑิต
ดําริวา เราจะใหมารดาบิดาไดบริโภคผลไมนอยใหญที่เราหามาไดกอน. เธอ
จึงรีบไปลวงหนาพี่ชายแตเชาตรู หาผลไมลูกเล็กลูกใหญ เทาที่พอจะหาได
มาจากที่ที่ตนเคยเก็บเมื่อวานบาง วานซืนบาง แลวรีบนํามาใหมารดาบิดา
บริโภคกอน. มารดาบิดาบริโภคผลไมแลว บวนปากสมาทานอุโบสถ. สวน
โสณบัณฑิตไปยังที่ไกล ๆ เลือกหาผลไมนอยใหญ ที่มรี สอันอรอยกําลังสุกงอมดี
แลวนําเขาไปให. ลําดับนั้น มารดาบิดาจึงกลาวกะโสณบัณฑิตนั้นวา ลูกเอย
เราไดบริโภคผลไมที่นองชายของเจาหามาใหเรียบรอยแลวแตเชาตรู (เดีย๋ วนี้)
สมาทานอุโบสถแลว บัดนี้เราไมมีความตองการ. ผลไมดี ๆ ของโสณดาบส
นั้น ไมมีใครไดบริโภคเลย ก็จะเนาเสียไปดวยประการฉะนี้. แมในวันตอ ๆ มา
ก็เปนเชนนั้นอีกเหมือนกัน. พระโสณดาบสนั้น สามารถจะไปยังสถานที่ไกล ๆ
แลวนําผลไมมาไดดวยอาการอยางนี้ เพราะทานไดอภิญญา ๕ ประการ. แต
มารดาบิดา ก็มิไดบริโภค. ลําดับนัน้ พระมหาสัตวจึงคิดวา มารดาบิดา
ของเราเปนสุขุมาลชาติ นองนันทะไปหาผลไมลูกเล็กลูกใหญดิบบางสุกบาง
มาใหทานบริโภค เมื่อเปนเชนนี้ ทานทั้งสองนี้ ก็จะไมเปนอยูเชนนี้ไดตลอด
กาลนาน เราจักหามเธอเสีย. ลําดับนัน้ โสณบัณฑิต จึงเรียกนองชายนั้นมา
แลวบอกวา ดูกอนนอง จําเดิมแตนี้ไปเมื่อนองหาผลไมมาไดแลว จงรอให
พี่กลับมาเสียกอน เราทั้งสองคนจักใหมารดาบิดาบริโภคพรอม ๆ กัน . แมเมื่อ
พระมหาสัตวกลาวอยางนี้แลว พระนันทะ ก็มุงหวังแตความดีของตนอยางเดียว
จึงมิไดกระทําตามคําของพี่ชาย. ลําดับนั้น พระมหาสัตวคิดวา นองนันทะ
ไมกระทําตามคําของเรา กระทําหนาที่อันไมสมควร จะตองขับไลเธอไปเสีย
แตนั้น เราผูเดียวเทานั้นจะปฏิบัติมารดาบิดา จึงดีดนิ้วมือขูขับนันทดาบสดวย
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วาจาวา ดูกอนนันทะ เจาเปนคนที่ไมอยูในถอยคํา ไมกระทําตามคําของ
บัณฑิตทั้งหลาย เราเปนพี่ชายของเจา มารดาบิดาจงเปนหนาที่รับผิดชอบ
ของเราผูเดียว เราผูเดียวเทานั้นจักปฏิบัติมารดาบิดา เจาจักไมไดเพื่อจะอยู
ในที่นี้ จงไปในที่อื่น. นันทบัณฑิตนั้น ถูกพระโสณบัณฑิตพี่ชายนั้นขับไล
ไมอาจจะอยูในสํานักของพี่ชายได จึงไหวพี่ชายแลวเขาไปหามารดาบิดา. เลา
ความนั้นใหฟง ไหวมารดาบิดาแลว เขาไปสูบรรณศาลาของตน เพงดูกสิณ
เปนอารมณ ในวันนั้นนั่นเอง ก็ทําอภิญญา ๕ และสมาบัติใหบังเกิดขึ้นไดแลว
คิดวา เราจะนําทรายแกวมาแตเชิงเขาสิเนรุ โปรยลงในบริเวณบรรณศาลาแหง
พี่ชายของเรา ก็เปนการเพียงพอที่จะใหพี่ชายอภัยโทษเราได แมการกระทํา
อยางนี้จักยังไมงดงาม เราก็จะไปนําน้ํามาจากสระอโนดาต รดลงในบริเวณ
บรรณศาลาแหงพี่ชายของเรา ก็จะพอยังพี่ชายใหอภัยโทษเราได แมอยางนี้
ก็จักยังไมงดงาม ถาเราพึงทําพี่ชายของเราใหอภัยโทษเราได ดวยอํานาจเทวดา
ทั้งหลาย เราก็จะนําทาวมหาราชทั้ง ๔ และทาวสักกะมาก็พอจะยังพี่ชายให
อภัยโทษได แมอยางนี้จักยังไมงดงาม เราจักไปนําพระราชาทั้งหลาย มีพระเจา
มโนชะผูเปนพระราชาล้ําเลิศ ในชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้ไปเปนประธาน ก็พอจะให
พี่ชายอภัยโทษเราได เมื่อเปนเชนนี้คุณงามความดีแหงพี่ชายของเรา ก็จะแผ
ตลบทั่วไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น จักปรากฏประดุจพระจันทรและพระอาทิตย
ฉะนั้น.
ขณะนั้น พระนันทดาบสนั้น ก็เหาะไปดวยฤทธิ์ ลงที่ประตูพระราช
นิเวศนของพระราชานั้น ในพรหมวัธนนคร สั่งใหราชบุรุษกราบทูลแดพระ
ราชาวา ไดยินวา พระดาบสองคหนึ่ง ตองการจะเขาเฝาพระองค. พระราชา
ทรงดําริวา เราเห็นบรรพชิตจะไดประโยชนอะไร ชะรอยวาบรรพชิตรูปนั้น
คงจักมาเพื่อตองการอาหารเปนแน จึงจัดสงภัตตาหารไปถวาย. พระดาบส

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 289

ไมปรารถนาภัตร. พระองคจึงทรงสงขาวสารไปถวาย พระดาบสนั้น ก็มไิ ด
ปรารถนาขาวสาร. จึงทรงสงผาไปถวาย พระดาบสก็มิไดรับผา. จึงทรงสง
หมากพลูไปถวาย. พระดาบสนั้น ก็มิไดรับหมากพลู. ลําดับนั้น พระองค
จึงทรงสงทูตไปยังสํานักของพระดาบสนั้นวา พระผูเปนเจามาแลว เพื่อประสงค
อะไรกัน พระดาบสเมื่อถูกทูตถามจึงบอกวา เรามาเพื่อบํารุงพระราชา. พระ
ราชาทรงสดับคํานั้นแลว จึงรับสั่งใหคนไปบอกวา พวกคนอุปฏฐากของเรา
มีอยูมากมายแลว ทานดาบสจงบําเพ็ญหนาที่ดาบสของตนเถิด. พระดาบสฟง
คํานั้นแลว จึงกลาววา เราจักถือเอาราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ดวยกําลัง
ของเราแลว ถวายแกพระราชาของทานทั้งหลาย. พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว
จึงทรงพระดําริวา ธรรมดาวา บรรพชิตทั้งหลายเปนบัณฑิต คงจักทราบ
อุบายอะไรบางกระมัง จึงรับสั่งใหนิมนตพระดาบสนั้นเขามา ใหนั่งบนอาสนะ
ทรงไหวแลว ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ไดยินวา พระผูเปนเจา
จะถือเอาราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นแลว ยกใหแกขาพเจาหรือ. พระดาบส
ทูลวา เปนเชนนั้นมหาบพิตร พระราชาตรัสถามวา พระผูเปนเจาจักถือเอา
ไดอยางไร. พระดาบสทูลวา ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพจะมิตองใหโลหิต
แมมาตรวาแมลงวันตัวนอย ดื่มกินได โดยกําหนดอยางต่ําใหบังเกิดขึ้นแก
ใคร ๆ เลย ทั้งไมกระทําความสิ้นเปลืองแหงพระราชทรัพยของพระองคดวย
จักถือเอาดวยฤทธิ์ของอาตมภาพแลว ยกถวายแดพระองค ก็แตวา ไมควรจะ
การทําความชักชาอยางเดียว รีบเสด็จออกเสียในวันนี้แหละ. พระราชาทรง
เชื่อถอยคําของนันทดาบสนั้น แวดลอมไปดวยหมูเสนางคนิกร เสด็จออกจาก
พระนคร ผิวาความรอนเกิดขึ้นแกหมูเสนา นันทบัณฑิตก็เนรมิต ใหมีเงา
กระทําใหรมเย็นดวยฤทธิ์ของตน เมื่อฝนตก ก็มิไดตกลงในเบื้องบนหมูเสนา
หามความรอนและความหนาวเสียได บันดาลใหอันตรายทั้งหมดเปนตนวา
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ขวากหนาม และตอไมในระหวางทาง ใหอันตรธานสูญหายไปหมด กระทํา
หนทางใหราบเรียบดุจมณฑลแหงกสิณ แมตนเองปูแผนหนังนั่งบนบัลลังก
มีหมูเสนาแวดลอม แลวเหาะลอยไปในอากาศ.
พระนันทบัณฑิตนั้น พาหมูเสนาไปดวยอาการอยางนี้ ลุถึงแควน
โกศลเปนครัง้ แรก จึงสั่งใหหยุดกองทัพตั้งคายไมไกลเมือง แลวสงทูตเขาไป
ทูลพระเจาโกศลราชวา จะใหการยุทธแกพวกเราหรือวาจะใหเศวตฉัตร.
พระเจาโกศลราชนั้น ไดทรงสดับถอยคําของทูตก็ทรงพิโรธตรัสวา เราไมใช
พระราชาหรืออยางไร เราจะใหการรบ ทรงกระทําเสนาขางหนาเสด็จยกพล
ออกไป. เสนาทั้งสองฝายเริ่มจะรบกัน. ลําดับนัน้ นันทบัณฑิตจึงเนรมิต
หนังเสือเหลือง ซึ่งเปนอาสนะที่นั่งของตนใหใหญโต ขึงไวในระหวางกองทัพ
ทั้ง ๒ แลวคอยรับลูกศรที่พวกเสนาทั้ง ๒ ฝาย ตางยิงกันไปมาดวยแผนหนัง
นั้นทีเดียว. เสนาแมสักคนหนึ่ง ใคร ๆ ทีช่ ื่อวาถูกลูกศรแทงแลว ไมไดมีเลย.
กองทัพแมทั้ง ๒ นั้น ก็หมดความอุตสาหะ ลงยืนเฉยอยู เพราะลูกศรที่อยู
ในมือหมดดวยกันทั้ง ๒ ฝาย. นันทบัณฑิตจึงไปยังสํานักของพระเจามโนชราช
ทูลปลอบเอาพระทัยวา พระองคอยาทรงวิตกไปเลย มหาบพิตร แลวไปยัง
สํานักของพระเจาโกศลราชทูลวา พระองคอยาทรงวิตกไปเลย มหาบพิตร
อันตรายจักไมมีแกพระองค ราชสมบัติของพระองคก็จักคงยังเปนของพระองค
อยูทีเดียว ขอใหพระองคทรงออนนอมแกพระเจามโนชราชอยางเดียวเทานั้น.
พระเจาโกศลราชทรงเชือ่ นันทบัณฑิตนั้น ก็ทรงรับวาดีละ ดังนี้. ลําดับนั้น
นันทบัณฑิตจึงนําเสด็จทาวเธอไปยังสํานักของพระเจามโนชราช แลวทูลวา
ดูกอนมหาบพิตร พระเจาโกศลราชทรงยอมออนนอมตอพระองค แตขอให
ราชสมบัติของพระเจาโกศลราชนี้ จงยังคงเปนของทาวเธออยูตามเดิมเถิด.
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พระเจามโนชราชทรงรับวาดีละ ทรงกระทําพระเจาโกศลราชพระองคนั้น ให
อยูในอํานาจของพระองคแลว ยกพลเสนาทั้ง ๒ กองทัพเสด็จไปยังแควนอังคะ
ไดแควนอังคะแลว ตอจากนั้น ก็ไปยังแควนมคธ ไดแควนมคธ โดยอุบาย
อยางนี้ ทรงกระทําพระราชาทั้งหลาย ในชมพูทวีปทั้งสิ้น ใหตกอยูในอํานาจ
ของพระองคไดทั้งหมด แตนั้น ก็เปนผูมีพระราชาเหลานั้น เปนบริวาร เสด็จ
ไปยังพรหมวัธนนครทีเดียว. ก็พระเจามโนชราชนี้ ทรงถือเอาราชสมบัติอยู
ถึง ๗ ป ๗ เดือน ๗ วันจึงเสร็จเรียบรอย. พระเจามโนชราชนัน้ รับสั่งให
พระราชาเหลานั้นนําของเคี้ยวและของบริโภคมีประการตาง ๆ จากราชธานีของ
คนทุก ๆ พระนคร ทรงพาพระราชาทั้ง ๑๐๑ พระองคเหลานั้น ชวนกันดื่ม
เครื่องดื่มเปนการใหญกบั พระราชาเหลานั้นตลอดถึง ๗ วัน.
นันทบัณฑิตดาบสคิดวา พระราชายังเสวยความสุขที่เกิดแตความเปน
ใหญอยูตราบใด เราจักไมแสดงตนแกทาวเธอตราบนั้น จึงเที่ยวไปบิณฑบาต
ในอุตตรกุรุทวีปแลว ไปอยูที่ปากถ้ําทองในหิมวันตประเทศ ๗ วัน. แม
พระเจามโนชราช ในวันที่ ๗ ทรงแลดูสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญของพระองค
ก็ทรงระลึกถึงนันทบัณฑิตดาบสวา อิสริยยศทั้งหมดนี้ มารดาบิดาของเรามิ
ไดให ชนเหลาอื่นก็มิไดใหแกเรา บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยนันทบัณฑิตดาบส
ก็เราไมไดเห็นทานเลยถึง ๗ วันเขาวันนี้แลว บัดนี้ทานผูใหอิสริยยศแกเรา
อยูที่ไหนหนอ. นันทบัณฑิตนั้นไดทราบวา ทาวเธอระลึกถึงตน จึงเหาะมา
ยืนอยูบนอากาศตรงพระพักตรพระราชา. พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็น
นันทดาบสมายืนอยู จึงทรงพระดําริอยางนี้วา เรายังไมทราบวา พระดาบส
นี้จะเปนเทวดาหรือมนุษย ก็ถาเธอเปนมนุษย เราจักยกราชสมบัติในชมพูทวีป
ทั้งหมดใหแกเธอทีเดียว ถาเธอเปนเทวดา เราจักกระทําเครื่องสักการะสําหรับ
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เทวดาแกเธอ. พระราชาพระองคนั้น เมื่อจะทรงสอบถามนันทบัณฑิตนั้นให
ทราบชัด จึงตรัสพระคาถาเปนปฐมวา
พระผูเปนเจาเปนเทวดา เปนคนธรรพ เปนทาว
สักกปุรินททะ หรือวาเปนมนุษยผูมีฤทธิ์ ขาพเจาทั้งหลายจะรูจักพระผูเปนเจาไดอยางไร.
นันทดาบสนั้นสดับคําของพระราชานั้นแลว เมื่อจะทูลบอกตามความ
จริง จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา
อาตมภาพไมใชเปนเทวดา ไมใชเปนคนธรรพ
ไมใชทาวสักกปุรินททะ อาตมภาพเปนมนุษยผูมีฤทธิ์
ดูกอนภารถะ มหาบพิตร จงทราบอยางนี้เถิด.
นันทบัณฑิตเรียกพระราชาพระองคนั้นอยางนี้วา ภารถ ดังนี้ ใน
คาถานั้น เพราะพระองคเปนผูทรงไวซึ่งภาระของรัฐ.
พระราชาทรงไดสดับคํานั้นแลว จึงทรงพระดําริวา ไดยินวา พระดาบส
นี้เปนมนุษย เธอมีอุปการะมากถึงเพียงนี้แกเรา เราจักใหเธออิ่มหนําดวย
อิสริยยศ จึงตรัสวา
ความชวยเหลืออันมิใชนอ ยนี้ เปนกิจที่พระผู
เปนเจากระทําแลว คือ เมื่อฝนตกพระผูเปนเจาก็ได
ทําไมใหมีฝน แตนั้น เมื่อลมจัดและแดดรอน พระ
ผูเปนเจาก็ไดทําใหมีเงาบังรมเย็น แตนั้น พระผูเปน
เจาไดทําการปองกันลูกศร ในทามกลางแหงศัตรู
แตนั้น พระผูเปนเจาไดทําบานเมืองอันรุงเรืองและ
และชาวเมืองเหลานั้นใหตกอยูในอํานาจ ของขาพเจา
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แตนั้นพระผูเปนเจาไดทํากษัตริย ๑๐๑ พระองค ให
เปนผูติดตามของขาพเจา ขาพเจาขอขอบคุณพระผู
เปนเจายิ่งนัก พระผูเปนเจาจะปรารถนาสิ่งที่จะใหจิต
ชื่นชม คือ ยานอันเทียมดวยชาง รถอันเทียมดวยมา
และสาวนอยทั้งหลายที่ประดับประดาแลว หรือรมณียสถานอันเปนที่อยูอาศัย อันใด ขอพระผูเปนเจา จง
เลือกเอาสิ่งนั้นตามประสงคเถิด ขาพเจาขอถวายแก
พระผูเปนเจา หรือวาพระผูเปนเจาจะปรารถนาแควน
อังคะหรือแควนมคธ ขาพเจาก็ขอถวายแกพระผูเปน
เจา หรือวาพระผูเปนเจาปรารถนาแควนอัสสกะ หรือ
แควนอวันตี ขาพเจาก็มีใจยินดีขอถวายแควนเหลานั้น
ใหแกพระผูเปนเจา หรือแมพระผูเปนเจาปรารถนา
ราชสมบัติกึ่งหนึ่งไซร ขาพเจาก็ขอถวายแกพระผูเปน
เจา ถาพระคุณเจามีความตองการดวยราชสมบัติทั้งหมด ขาพเจาก็ขอถวาย พระคุณเจาปรารถนาสิ่งใด
ขอพระคุณเจาบอกมาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตรูปมิท ไดแก มีสภาพอันพระคุณเจา
กระทําแลว . บทวา เวยฺยาวจฺจ ไดแก การงานที่ชวยเหลือกันทางกาย.
บทวา อโนวสฺส ไดแก มิใหฝนตก. อธิบายวา พระคุณเจาไดกระทําโดย
ประการที่ฝนจะไมตกลงมา. บทวา สีตจฺฉาย ไดแก มีเงาอันรมเย็น. บทวา
วสิโน เต ไดแก พระคุณเจาไดกระทําประชาชนชาวแควนเหลานั้น ให
อยูในอํานาจของขาพเจา. บทวา ขตฺเย ไดแก กษัตริยทั้งหลาย. แมใน
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อรรถกถาทานก็กลาวไวอยางนี้เหมือนกัน. บทวา ปติตาสฺสุ มย ไดแก
ขาพเจายินดียิ่งนัก. บทวา วร ต ภุชฺ มิจฺฉสิ ความวา คําวา ภุญชะนี้
เปนชื่อของรัตนะ (สิ่งที่ทําใหเกิดความยินดี) อธิบายวา ขาพเจาจะใหพร
แกทาน ทานปรารถนารัตนะอันใด ทานจงเลือกเอารัตนะอันนั้นเถิด. พระราชาทรงแสดงรัตนะนั้น โดยรวบยอดดวย คําวา หตฺถิยาน ดังนี้เปนตน.
บทวา อสฺสกาวนฺตี ไดแก แควนอัสสกะ หรือแควนอวันตี. ดวยบทวา
รชฺเชน นี้ พระราชาทรงแสดงวา ถาแมพระคุณเจามีความปรารถนาราชสมบัติ
ในชมพูทวีปทั้งหมด ขาพเจาก็จะใหราชสมบัตินั้นแกพระคุณเจา แลวจักมี
มือถือโลและอาวุธ วิ่งไปขางหนารถของพระคุณเจา ดังนี้. บทวา ยทิจฺฉสิ
ความวา พระคุณเจาปรารถนาสิ่งใด ทุกอยางที่ขาพเจากลาวมาแลวเหลานี้
ก็จงบอกคือจงสั่งสิ่งนั้นแกขาพเจาเถิด.
นันทบัณฑิตดาบส ไดฟงพระดํารัสนั้นแลว เมื่อจะชี้แจงความ
ประสงคของตนใหแจมแจง จึงทูลวา
อาตมภาพ ไมมีความตองการดวยราชสมบัติ
บานเมือง ทรัพย หรือแมชนบท อาตมภาพไมมคี วาม
ตองการเลย.
นันทบัณฑิตทูลตอไปวา ดูกอ นมหาบพิตร ถาพระองคมีความรัก
ในอาตมภาพ ขอไดทรงกระทําตามคําของอาตมาภาพสักอยางหนึ่ง แลวทูล
เปนคาถาวา
ในแวนแควนอาณาเขตของมหาบพิตร มีอาศรม
อยูในปา มารดาและบิดาทั้งสองทานของอาตมภาพ
อยูใ นอาศรมนั้น อาตมภาพอยูในอาศรมนั้น อาตม-
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ภาพไมไดเพื่อทําบุญในทานทั้งสอง ผูเปนบุรพาจารย
นั้น อาตมภาพขอเชิญมหาบพิตร ผูประเสริฐยิ่งไป
ขอขมาโทษโสณดาบส เพื่อสังวรตอไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รฏเ ไดแก ในความเปนพระราชา.
บทวา วิชิเต ไดแก สถานที่ที่พระองคแผราชอาญาไป. บทวา อสฺสโม
ไดแก ในปาแหงหิมวันตประเทศนั้น มีอาศรมอยูแ หงหนึ่ง. บทวา สมฺมนฺติ
ไดแก อยูในอาศรมนั้น. บทวา เตสาห ตัดบทเปน เตสุ อห แปลวา
อาตมภาพมิไดกระทําบุญในบุรพาจารยทั้ง ๒ นัน้ . บทวา กาตเว ความวา
อาตมาภาพไมไดกระทําบุญ กลาวคือวัตรปฏิบัติและการนําผลไมนอยใหญมา
เพราะวาพี่ชายของอาตมภาพชื่อโสณบัณฑิต ไดขับไลอาตมภาพ เพราะความ
ผิดอยางหนึ่งของอาตมภาพวา เจาจงอยาอยูในที่นี้เลย. บทวา อชฺฌาวร
ความวา อาตมภาพจะขออัญเชิญพระองคผูประเสริฐยิ่ง พรอมดวยบริวาร
เสด็จไปขอขมาโทษโสณบัณฑิต คือ อาตมภาพจะขอสํารวมตอไป. บาลีวา
ยาเจมิ ม วร แปลวา อาตมภาพจะขอพรอันนี้ ดังนี้ก็มี. อธิบายวา
อาตมภาพจะไปออนวอนพระโสณะใหยกโทษพรอมกับพระองค คือ อาตมภาพ
จะรับเอาพรอันนี้จากสํานักของพระองค.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะนันทดาบสนั้นวา
ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาจะขอทําตามคําที่
พระคุณเจากลาวกะขาพเจาทุกประการ ก็แตวา บุคคล
ผูจะออนวอนขอโทษมีประมาณเทาใด ขอพระคุณเจา
จงบอกบุคคลมีประมาณเทานั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กโรมิ ความวา พระราชารับสั่งวา
ขาพเจาจะใหราชสมบัติในชนพูทวีปทั้งหมด จักมิไดกระทํากรรมอะไรมี
ประมาณเพียงเทานี้ ขาพเจาก็จะกระทําตามคําของทาน. บทวา กึวนฺโต
ไดแก มีประมาณเทาใด.
นันทบัณฑิตทูลวา
ชาวชนบทมีประมาณหนึ่งรอยเศษ พราหมณ
มหาศาลก็เทากัน กษัตริยผูเปนอภิชาต ผูเรืองยศเหลา
นี้ทั้งหมด ทั้งมหาบพิตรซึ่งทรงพระนามวา พระเจา
นโนชะ บุคคลผูจะออนวอนขอโทษ ประมาณเทานี้
ก็พอแลว ขอถวายพระพร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชานปทา ไดแก คฤหบดีมหาศาล.
บทวา พฺราหฺมณา ไดแก พราหมณผูจบพระเวทประมาณรอยเศษเทากัน.
บทวา อล เหสฺสนฺติ ความวา จักเปนการเพียงพอแลว . บทวา ยาจกา
ไดแก บุคคลที่จะไปขอรองใหโสณบัณฑิตยกโทษ เพื่อประโยชนแกอาตมภาพ.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะนันทบัณฑิตนั้นวา
เจาพนักงานทั้งหลาย จงเตรียมชาง จงเตรียมมา
นายสารถี ทานจงเตรียมรถ ทานทั้งหลายจงถือเอา
เครื่องผูก จงยกธงชัยขึ้นที่คันธงทั้งหลาย เราจะไปยัง
อาศรมอันเปนที่อยูของโกสิยดาบส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยเชนฺตุ ความวา นายควาญชางทั้งหลาย
จงจัดเตรียมชาง และนายควาญมาทั้งหลาย จงจัดเตรียมมา. บทวา รถ
สนฺนยฺห สารถิ ความวา ดูกอนสารถีผูเปนสหาย แมตัวทานก็จงผูกสอด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 297

รถนั้น. บทวา อาพนฺธนานิ ความวา ทานทั้งหลาย จงถือเอาเครื่องที่
สําหรับจะผูกทั่ว ๆ ไป ในชาง มาและรถทั้งหลาย. บทวา ปาเทสุสฺสารยทฺธเช
ความวา จงยกคือใหยกธงที่คันธงซึ่งตั้งอยูบนรถ. บทวา โกสิโย ความวา
พระราชาตรัสวา พระดาบสผูโกสิยโคตร อยูในอาศรมใด ดังนี้.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ก็ลําดับนั้น พระราชาพรอมดวยจาตุรงคเสนา
ไดเสด็จไปยังอาศรมอันนารื่นรมย ซึ่งเปนที่อยูของ
โกสิยดาบส.
นี้เปนคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเพิ่มเขามา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโต จ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระราชาพระองคนั้น ครั้นตรัสอยางนี้แลว ในลําดับนั้น จึงทรงพากษัตริย
๑๐๑ พระองค แวดลอมดวยเสนาหมูใหญ ใหพระดาบสนันทบัณฑิตนําหนา
เสด็จออกจากพระนคร. บทวา จตุรงฺคินี ความวา เสด็จไปยังอาศรมพรอม
ดวยจตุรงคเสนา. แมกําลังเสด็จประทับอยูในระหวางทาง ทานก็กลาวไวอยาง
นี้ เพราะจะตองเสด็จไปอยางแนนอน นันทบัณฑิตดาบส เดินทางไปพรอม
ดวยหมูพลเสนาประมาณได ๒๔ อักโขภิณี เนรมิตทางที่กวางได ๘ อุสภะ
ใหราบเรียบ ดวยอานุภาพแหงฤทธิ์ แลวลาดแผนหนังในอากาศทีเดียว นั่ง
ขัดสมาธิบนแผนหนังนั้น มีเสนาแวดลอมแลว กลาวถอยคําอันประกอบดวย
ธรรมะ กับพระราชาผูประทับนั่งบนคอชาง ทําประทับแลว เสด็จไปดวยกัน
หามเสียซึ่งอันตรายมีความเย็นและความรอนเปนตน ไดไปแลว.
ในวันเมื่อพระนันทดาบสนั้นมาถึงอาศรม โสณบัณฑิตดาบส รําพึงวา
นองชายของเราออกไปเสียนานถึง ๗ ป ๗ เดือน ๗ วันแลว จึงเล็งแล
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ดูดวยทิพยจักษุญาณวา บัดนี้เธอไปอยูที่ไหนหนอ ก็เห็นวา นองชายของเรา
กําลังพาพระราชา ๑๐๑ พระองค พรอมดวยบริวารประมาณ ๒๔ อักโขภิณีมา เพื่อจะใหเรายกโทษเปนแนแท จึงดําริตอไปวา กษัตริยเหลานั้น พรอม
ทั้งบริษัทไดเห็นปาฏิหาริยของนองชายเราเปนอันมาก แตยังมิไดทราบอานุภาพ
ของเรา ก็จะพากันมาเจรจาขมขูดูหมิ่นเราวา ผูนี้แหละเปนชฏิลโกง ชางไมรู
จักประมาณตนเองเสียเลย จะมาตอยุทธกับพระผูเปนเจาของเราทั้งหลาย ดังนี้
ทั้งหมดก็จะพึงมีนรกอเวจีเปนที่เปนไปในเบื้องหนา เราจักแสดงอิทธิปาฏิหาริย
แกพวกกษัตริยและบริษทั เหลานั้น พระโสณบัณฑิตดาบสนั้น จึงวางไมคาน
สําหรับทาบน้ําในอากาศ โดยมิใหถกู บาหางประมาณ ๔ องคุลี แลวเหาะไป
ทางอากาศ ในที่ไมไกลแตพระราชา เพื่อจะนําเอาน้ํามาจากสระอโนดาด
นันทบัณฑิตดาบส พอเห็นพี่ชายเหาะมา ไมอาจจะแสดงตนได จึงอันตรธาน
ไปในที่นั่งนั้นทีเดียว หนีเขาไปยังปาหิมวันต พระเจามโนชราช ทอดพระเนตร
เห็นพระโสณบัณฑิตดาบสนั้น เหาะมาดวยเพศฤาษีอันนาเลื่อมใส จึงตรัสพระ
คาถาวา
ไมคานอันทําดวยไมกระทุมของใคร ผูไปเพื่อ
หาบน้ํา ลอยมายังเวหาสมิไดลูกบา หางประมาณ
๔ องคุลี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาพมฺพโย ไดแก ทําดวยไมกระทุม.
บทวา อส อสผุส เอติ ความวา ไมคานนี้มิไดถูกตองบา ลอยมาอยู.
บทวา อุทกาหารสฺส ความวา ไมคานนี้ของใคร ผูไปอยูเพื่อนําน้ํามา คือ
ทานชื่ออะไร หรือวา ทานมาจากไหนกัน.
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แมเมื่อพระราชาตรัสอยางนี้แลว พระมหาสัตวจึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพชื่อวา โสณะ เปน
ดาบสมีวัตรอันสมาทานแลว มิไดเกียจครานเลี้ยงดู
มารดาบิดาอยูทุกคืนทุกวัน ดูกอนมหาบพิตร ผูเปน
เจาแหงทิศ อาตมภาพระลึกถึงอุปการคุณ ที่ทานทั้ง
สองไดกระทําแลว ในกาลกอน จึงนําผลไมปาและ
เผือกมันมาเลี้ยงดูมารดาบิดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหิตพฺพโต ความวา พระโสณบัณฑิต
ดาบสนั้นกลาววา อาตมภาพเปนดาบสองคหนึ่ง เปนผูมีวัตรอันสมาทานแลว
คือเปนผูสมบูรณดวยศีลและมารยาท. บทวา ภรามิ แปลวา เลี้ยงดูประจํา.
บทวา อตนฺทิโต ไดแก เปนผูไมเกียจคราน. บทวา ปุพฺเพกตมนุสฺสร
ความวา อาตมภาพระลึกถึงอยูซึ่งบุญคุณ ที่มารดาและบิดาทั้งสองนั้นได
กระทําไวแลวแกอาตมภาพในกาลกอน.
พระราชา ไดทรงสดับคํานั้นแลว มีพระประสงคใครจะทอดพระเนตร
อาศรม พรอมดวยพระโพธิสัตวนั้น จึงไดตรัสคาถาอันเปนลําดับตอไปวา
ขาพเจาทั้งหลาย ปรารถนาจะไปยังอาศรม ซึ่ง
เปนที่อยูของโกสิยดาบส ขาแตทานโสณะ ขอทานได
โปรดบอกทาง ทีจ่ ะไปยังอาศรมนั้น แกขาพเจาทั้ง
หลายเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสม ความวา ขาพเจาทั้งหลาย
ปรารถนาจะไปยังอาศรมบทของทานทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว จึงเนรมิตหนทางสําหรับไปยังอาศรมบท
ดวยอานุภาพของตน แลวทูลกะพระเจามโนชราชนั้นวา
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ดูกอนมหาบพิตร หนทางนี้เปนหนทางสําหรับ
เดินคนเดียว ขอเชิญมหาบพิตร เสด็จไปยังปาอัน
สะพรั่งไปดวยตนทองหลาง มีสีเขียวชอุมดังสีเมฆ
โกสิยดาบสอยูในปานั้น.
เนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้น มีดังตอไปนี้ ดูกอนมหาบพิตร
หนทางนี้เปนหนทางเทาสําหรับเดินไปไดเพียงคนเดียว ขอเชิญพระองคเสด็จ
ไป โดยทิศาภาคที่หมูไมอันสะพรั่งไปดวยตนทองหลาง มีดอกอันเบงบาน
ดีแลว มีสีเหมือนเมฆปรากฏอยูนี้. บิดาของอาตมภาพผูโกสิยโคตร อยูใน
อาศรมนี้ นัน่ คืออาศรมแหงบิดาของอาตมภาพ.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
โสณมหาฤๅษี ครั้นกลาวคํานี้แลว ไดพร่ําสอน
กษัตริยทั้งหลาย ณ กลางหาวแลวรีบหลีกไปยัง
สระอโนดาต แลวกลับมาปดกวาดอาศรม แตงตั้ง
อาสนะแลว เขาไปสูบรรณศาลา แจงใหดาบสผูเปน
บิดาทราบวา ขาแตทานมหาฤๅษี พระราชาทั้งหลาย
ผูเปนอภิชาตเรืองยศเหลานี้ เสด็จมาหา ขอเชิญบิดา
ออกไปนั่งนอกอาศรมเถิด มหาฤๅษี ไดฟงคําของ
โสณบัณฑิตนั้นแลว รีบออกจากอาศรมมานั่งอยูที่
ประตูของตน.
นี้เปนพระคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเพิ่มขึ้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกฺกามิ ไดแก ไปยังสระอโนดาต.
บทวา อสฺสม ปริมชฺชิตฺวา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฤๅษีนั้นรีบไป
ยังสระอโนดาตโดยเร็วพลัน แลวตักน้ําดื่มมา เมื่อพระราชาเหลานั้น ยังไม
ทันถึงอาศรมนั่นแล ก็กลับมากอนจัดแจงตั้งหมอน้ําดื่มไวในโรงน้ํา แลวอบน้ํา
ดวยดอกไมในปาทั้งหลาย ดวยคิดวา มหาชนจักไดดื่มน้ํา แลวถือเอาไมกวาด
มากวาดอาศรม จัดแจงแตงตั้งอาสนะของบิดาไวที่ประตูบรรณศาลาแลว เขา
ไปบอกใหบิดาไดทราบ. บทวา อุปาวิสิ ไดแก นั่งบนอาสนะสูง.
สวนมารดาของพระโพธิสัตว นั่งบนอาสนะต่ํากวาบิดา ซึ่งตั้งอยู
ขางหลัง. พระโพธิสัตวนั่งอยูบนอาสนะต่ํา ณ สวนขางหนึ่ง.
ฝายนันทบัณฑิตดาบส ในเวลาที่พระโพธิสัตวไปตักน้ําดื่มมาจากสระ
อโนดาต กลับมายังอาศรมแลว จึงไปยังสํานักของพระราชา ใหหยุดพัก
กองทัพไว ณ ที่ใกลอาศรม. ลําดับนั้น พระเจามโนชราชทรงสรงสนาน
ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง มีกษัตริย ๑๐๑ พระองค หอมลอมเปน
บริวาร พานันทบัณฑิตเสด็จเขาไปยังอาศรม ดวยความเปนผูเลิศดวยความงาม
แหงสิริอันยิ่งใหญ เพื่อจะขอใหพระโพธิสัตวยกโทษ. ลําดับนั้น บิดาพระโพธิสัตวเห็นพระราชานั้นเสด็จมาดังนั้น จึงถามพระโพธิสัตว. แมพระโพธิสัตว
ก็ไดเลาถึงความเปนไปทั้งหมดใหบิดาไดทราบ.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
โกสิยดาบสไดเห็นพระเจามโนชะนั้น ซึ่งมีหมู
กษัตริยหอมลอมเปนกองทัพ ประหนึ่งรุงเรืองดวยเดช
เสด็จมาอยู จึงกลาวคาถานี้ความวา กลอง ตะโพน
สังข บัณเฑาะว และมโหระทึก ยังพระราชาผูเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 302

จอมทัพใหราเริงอยู ดําเนินไปแลวขางหนาของใคร
หนาผากของใครสวมแลวดวยแผนทองอันหนามีสีดุจ
สายฟา ใครกําลังหนุมแนนผูกสอดดวยกําลูกศร รุงเรืองดวยสิริ เดินมาอยู อนึ่งหนาของใครงามผุดผอง
ดุจทองคําอันละลายควางที่ปากเบา มีสีดงั ถานเพลิง
ใครหนอรุงเรืองดวยสิริ กําลังเดินมาอยู ฉัตรพรอม
ดวยคันนารื่นรมยใจ สําหรับกัน้ แสงอาทิตย อันบุคคล
กางแลวเพื่อใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริ กําลังเดิน
มาอยู ชนทั้งหลาย ถือพัดวาลวีชนีเครื่องสูง เดินเคียง
องคของใคร ผูมบี ุญอันประเสริฐ มาอยูโ ดยคอชาง
เศวตฉัตร มาอาชาไนย และทหารสวมเกราะ
เรียงรายอยูโดยรอบของใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริ
กําลังเดินมาอยู กษัตริย ๑๐๑ พระนครผูเรืองยศเสด็จ
พระราชดําเนินแวดลอมตามอยูโดยรอบของใคร ใคร
หนอรุงเรืองดวยสิริ กําลังเดินมาอยู จาตุรงคเสนา
คือ พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา เดิน
แวดลอมตามอยูโดยรอบของใคร ใครหนอรุงเรือง
ดวยสิริ กําลังเดินมาอยู เสนาหมูใหญนี้นับไมถวน
ไมมที ี่สุดดุจคลื่นในมหาสมุทรกําลังหอมลอมตามหลัง
ใครมา.
พระมหาสัตว เมื่อจะบอกพระนามของพระเจามโนชราชนั้น จึงได
กลาวคาถา ๒ คาถาเหลานี้วา
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กษัตริยที่กําลังเสด็จมานั้น คือ พระเจามโนราชาราช เปนเพียงดังพระอินทรผูเปนใหญกวาเทวดาชั้น
ดาวดึงส เขาถึงความเปนบริษทั ของนันทดาบส กําลัง
มาสูอาศรม อันเปนที่ประพฤติพรหมจรรย เสนาหมู
ใหญนี้ นับไมถวน ไมมีที่สุด ดุจคลื่นในมหาสมุทร
กําลังตามหลังพระเจามโนชะนั้นมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชลนฺตริว แปลวา ราวกะรุงเรืองอยู.
บทวา ปฏิปนฺนานิ ความวา เครื่องดนตรีเหลานี้มาขางหนาของใคร. บทวา
ทาสยนฺตา ไดแก ใหยินดีอยู. บทวา กฺจนปฏเฏน ความวา พระดาบส
ผูเปนบิดา ถามวา ลูกเอย ที่สุดแหงหนาผากของใครสวมแลว ดวยแผนทอง
คืออุณหิสอันทําดวยทองคํา มีสีประดุจสายฟา. บทวา ยุวา ไดแก กําลัง
รุนหนุม. บทวา กลาปสนฺนทฺโธ ไดแก มีแลงลูกศรอันผูกสอดเสร็จแลว.
บทวา อุกฺกามุขปหฏว ไดแก ประดุจทองคําที่กําลังควางอยูในเตาของ
นายชางทอง. บทวา ขทิรงฺคารสนฺนิภ ไดแก มีสีคลายถานเพลิงของไม
ตะเคียนที่เขาถากไวดีแลว. บทวา อาทิจฺจรสาวรณ ไดแก สําหรับกั้น
รัศมีทั้งหลายแหงดวงอาทิตย. บทวา องฺค ปริคฺคยฺห ความวา เดินลอมรอบ
คือเดินแวดลอมองค. บทวา วาลวีชนิมุตฺตม ไดแก พัดวาลวีชนีอันเปน
เครื่องสูงสุดชนิดหนึ่ง. บทวา จรนฺติ แปลวา เดินไปพรอม ๆ กัน. บทวา
ฉตฺตานิ ไดแก ฉัตรที่พวกทหารหมเกราะนั่งบนหลังมาถือไว. บทวา
ปริกิรนฺติ ความวา ยืนเรียงรายกันอยู ในทิศาภาคทั้งหมดโดยรอบของใคร.
บทวา จตุรงฺคินี ความวา เสนาอันประกอบดวยองค ๔ มีชางเปนตนเหลานั้น.
บทวา อกฺโขภินี ไดแก ไมอาจจะนับได บทวา สาครสฺเสว ไดแก
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หาที่สุดมิไดประดุจลูกคลื่นในมหาสมุทรฉะนั้น . บทวา ราชาภิราชา ความวา
ชื่อวาเปนพระราชาภิราช เพราะเปนผูอันพระราชาทั้ง ๑๐๑ พระองคบูชาแลว
หรือวาเปนพระราชาที่ยิ่งกวาพระราชาเหลานั้น. บทวา ชยต ปติ ความวา
เปนผูเจริญที่สุดกวาเทวดาชั้นดาวดึงสทั้งหลายผูถึงความชนะแลว. บทวา
อชิฌาวร ความวา พระราชาพระองคนั้น เขาถึงความเปนบริษัทของนันทดาบสมาอยู เพื่อใหลูกยกโทษ.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระราชาทุกพระองค ทรงลูบไลดวยจันทนหอม
ทรงผากาสิกพัสตรอยางดี ทุกพระองคทรงประคอง
อัญชลีเขาไปยังสํานักของฤาษีทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺฌุปาคมุ ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระราชาเหลานั้นแมทั้งหมด ทรงลูบไลดวยผงจันทนอันมีกลิน่ หอม
ทรงผาซึ่งมาจากแควนกาสีอยางดีเลิศ ทรงยกอัญชลีขึ้นบนพระเศียร เขาไป
ยังสํานักของฤาษีทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พระเจามโนชราช ทรงนมัสการบิดาของพระโพธิสัตว
นั้นแลว ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง เมื่อจะทรงกระทําปฏิสันถารจึงตรัส
คาถา ๒ คาถาวา
พระคุณเจาผูเจริญไมมีโรคาพาธดอกหรือ พระคุณเจาสุขสําราญดีอยูหรือ พระคุณเจาพอยังอัตภาพ
ใหเปนไปไดสะดวก ดวยการแสวงหามูลผลาหาร
แลหรือ เหงามันและผลไมมีมากแลหรือ เหลือบ ยุง
และสัตวเลื้อยคลานมีนอยแลหรือ ในปาอันเกลื่อนกลน
ไปดวยพาฬมฤค ไมมีมาเบียดเบียนบางหรือ.
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ตอไปนี้เปนคาถาที่พระดาบสบิดาของพระโพธิสัตว และพระเจา
มโนชราชกลาวถามและตอบกัน ๒ คนวา
ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพทั้งหลายไมมีโรคาพาธ มีความสุขสําราญดี เยียวยาอัตภาพไดสะดวก
ดวยการแสวงหามูลผลาหาร ทัง้ มูลมัน ผลไมก็มีมาก
เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานมีนอย ในปาอัน
เกลื่อนกลนไปดวยพาฬมฤค ไมมีมาเบียดเบียนอาตมภาพ เมื่ออาตมภาพไดอยูในอาศรมนี้หลายปมาแลว
อาตมภาพไมรูสึกอาพาธ อันไมเปนที่รื่นรมยแหงใจ
เกิดขึน้ เลย ดูกอนมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดีแลว
และพระองคไมไดเสด็จมาราย พระองคผเู ปนอิสระ
เสด็จมาถึงแลว ขอจงตรัสบอกสิ่งที่ทรงชอบพระหฤทัย ซึ่งมีอยู ณ ที่นี้เถิด ขอเชิญมหาบพิตรเสวย
ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง และผลหมากเมา
อันเปนผลไมมีรสหวานนอย ๆ เชิญเลือกเสวยแตผลที่
ดี ๆ เถิด น้ํานี้เย็น นํามาแตซอกเขา ขอเชิญมหาบพิตรดื่มเถิด ถาพระองคทรงปรารถนา.
สิ่งใดที่พระคุณเจาให ขาพเจาขอรับเอาสิ่งนั้น
พระคุณเจากระทําใหถึงแกขาพเจาทั้งปวง ขอพระคุณเจาจงเงี่ยโสตสดับคําของนันทดาบส ทีท่ านจะ
กลาวนั้นเถิด ขาพเจาทั้งหลายเปนบริษัทของนันทดาบสมาแลวสูสํานักของพระคุณเจาขอพระคุณเจาโปรด
สดับคําของขาพเจา ของนันทดาบสและของบริษัท
เถิด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 306

คาถาเหลานี้ มีขอ ความเกี่ยวเนื่องกันชัดแลว โดยสวนมากทีเดียว.
สวนในที่นี้ ขาพเจาจักกลาวเฉพาะคําที่ยังไมชัดเจนเทานั้น. บทวา ปเวทย
ความวา พระดาบสทูลวา ขอพระองคจงตรัสบอกสิ่งนั้นที่มีอยูในที่นี้ ซึ่งเปน
ที่ชอบพระทัยของพระองค แกอาตมภาพเถิด. บทวา ขุทฺทกปฺปานิ ความวา
ผลไมตาง ๆ เหลานั้นมีรสหวาน มีสว นเปรียบดวยรสหวานนิดหนอย. บทวา
วร วร ความวา ของพระองคจงเลือกเอาผลไมที่ดี ๆ จากผลไมเหลานี้แลว.
เชิญเสวยเถิด. บทวา คิริคพฺภรา ไดแก จากสระอโนดาต. บทวา สพฺพสฺส
อคฺฆิย ความวา ขาพเจาทั้งหลายถามแลวดวยสิ่งใด สิ่งนั้นชื่อวาเปนอัน
ขาพเจาทั้งหลายรับแลว อนึ่งชื่อวา สิ่งนั้นเปนของอันพระคุณเจาใหแลวทีเดียว
อธิบายวา พระคุณเจากระทําใหเปนของถึงแกชนนี้ทั้งหมด ดวยการกระทํา
มีประมาณเพียงเทานี้ คือ กระทําสิ่งทั้งหมดแกขาพเจาทั้งหลายกอน บทวา
นนฺทสฺสาป ความวา พระคุณเจากระทําสิ่งทั้งหมดแกขาพเจาทั้งหลายกอน
แลว บัดนี้ นันทบัณฑิต ปรารถนาจะกลาวถอยคําเล็กนอย ขอพระคุณเจา
จงฟงคําของเธอกอน. บทวา อชฺฌาวรมฺหา ความวา พระราชาตรัสวา
ขาพเจาทั้งหลายมาแลวดวยเหตุอื่นก็หาไม ก็ขาพเจาทั้งหลายเปนบริษัทของ
นันทบัณฑิตมาแลว เพื่อจะยังทานทั้งหลายใหยกโทษ. บทวา ภว ความวา
พระคุณเจาผูมีชื่อวา โสณบัณฑิต จงสดับเถิด.
เมื่อพระเจามโนชราชตรัสอยางนี้แลว นันทบัณฑิตจึงลุกจากอาสนะ
ไหวมารดาบิดาและพี่ชาย เมื่อจะเจรจากับบริษัท จึงกลาววา
ชาวชนบทรอยเศษ พราหมณมหาศาลประมาณ
เทานั้น กษัตริยอภิชาตผูเรืองยศทั้งหมดนี้ และพระเจา
มโนชะผูเจริญ จงเขาใจคําของขาพเจา ยักษทั้งหลาย
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ภูตและเทวดาทั้งหลายในปา เหลาใด ซึ่งมาประชุมกัน
อยูในอาศรมนี้ ขอจงฟงคําของขาพเจา ขาพเจาขอ
กระทําความนอบนอมแกเทวดาทั้งหลายแลว จักกลาว
กะฤๅษีผูมีวัตรอันงาม ขาพเจานั้นชาวโลกสมมติแลว
วา เปนชาวโกสิยโคตรรวมกับทาน จึงนับวาเปน
แขนขวาของทาน ขาแตทานโกสิยะผูมีความเพียร
เมื่อขาพเจาเปนผูประสงคจะเลี้ยงดูมารดาบิดาของ
ขาพเจา ฐานะนีช้ ื่อวาเปนบุญ ขอทานอยาไดหาม
ขาพเจาเสียเลย จริงอยู การบํารุงมารดาบิดานี้ สัตบุรษุ ทั้งหลายสรรเสริญแลว ขอทานจงอนุญาตการ
บํารุงมารดาบิดานี้แกขาพเจา ทานไดกระทํากุศลมา
แลวสิน้ กาลนาน ดวยการลุกขึ้นทํากิจวัตรและการ
บีบนวด บัดนี้ ขาพเจาปรารถนาจะทําบุญในมารดา
และบิดา ขอทานจงใหโลกสวรรคแกขาพเจาเถิด
ขาแตพระฤๅษี มนุษยทั้งหลายซึ่งมีอยูในบริษัทนี้
ทราบบทแหงธรรมในธรรมวาเปนทางแหงโลกสวรรค
เหมือนดังทานทราบ ฉะนั้น การบํารุงมารดาบิดาดวย
การอุปฏฐากและการบีบนวด ชื่อวานําความสุขมาให
ทานหามขาพเจาจากบุญนั้น ชื่อวา เปนอันหามทาง
อันประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุมฺนฺตุ ความวา จงรู คือ จง
กระทําใหดีใหประจักษ. บทวา สมิตาโร ไดแก มาประชุมกันอยูพรอมแลว.
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บทวา อรฺเ ภูตภพฺยานิ ความวา ภูตทั้งหลายดวย เทวดาทั้งหลาย
ผูถึงแลวซึ่งแดนแหงความเจริญดวย และเทวดาหนุม ๆ ทั้งหลายดวยเหลาใด
ในปาหินวันตประเทศนี้ เทวดาเหลานั้นทั้งหมด จงฟงคําของขาพเจา. บทวา
นโม กตฺวาน ความวา พระนันทบัณฑิตนั้น ครั้นใหสัญญานี้แกบริษัทแลว
กระทําการนอบนอมแกเทวดาทั้งหลาย ผูเกิดแลวในชัฏแหงปานั้นนั่นแล จึง
ไดกลาวแลว. เนื้อความแหงคํานั้น มีอธิบายวา ในวันนี้แหละเทวดาผูอยูใน
หิมวันตประเทศทั้งหลายเปนอันมาก พึงมาประชุมกันเพื่อจะฟงธรรมกถาของ
พี่ชายเรา เพราะฉะนั้น นันทบัณฑิตจึงไดกลาววา ก็ความนอบนอมนี้ เปน
ความนอบนอมแกทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงเปนสหายของขาพเจา.
นันทบัณฑิตนั้นประคองอัญชลีแกเทวดาทั้งหลาย ยังบริษัทใหทราบแลว จึง
กลาวคําเปนตนวา ขาพเจาจักกลาวกะพระฤๅษี ดังนี้. คําวา อิสึ ในคาถา
นั้น ทานกลาวหมายถึงโสณบัณฑิต. บทวา สมฺมโต ความวา ธรรมดาวา
พี่ชายทั้งหลาย ยอมเปนผูเสมอดวยรางกาย เพราะฉะนั้น พระนันทบัณฑิตนั้น
จึงสมมติเอาวา ขาพเจาเทากับเปนแขนขวาของทาน จึงแสดงวา ทานทั้งหลาย
จึงควร เพื่อจะยกโทษใหแกขาพเจาดวยเหตุนั้น. บทวา วีร ไดแก ขาแตพี่
ผูมีความพยายาม ผูมีความบากบั่นมาก. บทวา ปฺุญมิท าน ความวา
นันทบัณฑิตกลาววา ขึ้นชื่อวาการบํารุงมารดาบิดานี้ เปนบุญ คือ เปนเหตุที่
จะยังหมูสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อบังเกิดในสวรรค เพราะฉะนั้น ทานอยาได
หามขาพเจาผูจะทําบุญนั้นเลย. บทวา สพฺภิเหต ความวา จริงอยู ธรรมดาวา
การบํารุงมารดาบิดานี้ บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแลว คือเขาไปรูแลวและ
พรรณนาแลว. บทวา มเมต อุปนิสฺสช ความวา ขอทานจงอนุญาต คือ
จงสละ จงใหการบํารุงมารดาบิดานี้แกขาพเจาเถิด. บทวา อุฏ านปาทจริยาย
ไดแก ดวยความเพียรเปนเหตุใหลุกขึ้น และดวยการบําเรอเทา. บทวา กต
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ไดแก ทานกระทํากุศลไวแลวสิ้นกาลนาน. บทวา ปฺุานิ ความวา บัดนี้
ขาพเจาใครจะทําบุญในมารดาบิดาทั้ง ๒. บทวา มม โลกทโท ความวา
นันทบัณฑิตกลาววา ขอทานจงใหโลกสวรรคแกขาพเจานั้น ดวยวา ขาพเจา
กระทําวัตรคือการบํารุงมารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น จักไดอิสริยยศหาประมาณมิได
ในเทวโลก ขอทานจงเปนทายกของขาพเจานั้นเถิด. บทวา ตเถว ความวา
ทานยอมรูดวยประการใด แมชนเหลาอื่นที่มีอยูในบริษัทนี้ ชนเหลานั้น
ยอมกลาวซึ่งธรรมทั้งหลายมีประการตาง ๆ คือสวนแหงธรรม กลาวคือความ
เปนผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญที่สุดนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน. ถามวา
ชนเหลานั้นกลาววาอยางไร ? ตอบวา ชนเหลานั้นกลาววา ธรรมคือการบํารุง
มารดาบิดานี้ เปนทางแหงโลกสวรรค. บทวา สุขาวห ความวา นําความสุข
มาใหแกมารดาบิดา ดวยการลุกขึ้นและดวยการบําเรอ. บทวา ต ม ความวา
โสณบัณฑิตผูเปนพี่ชาย ยอมหามคือกีดกันขาพเจานั้น แมผูปฏิบัติชอบอยางนี้
เสียจากบุญนั้น. บทวา อริยมคฺคาวโร ความวา ยอมหามเสียซึ่งอริยมรรค.
นระนั้นหามอยูซึ่งบุญอยางนี้ คือ นระนี้ชื่อวายอมเปนผูหามเสียซึ่งหนทางแหง
เทวโลกกลาวคืออริยะ เพื่อจะแสดงซึ่งความรักแกขาพเจา.
เมื่อนันทบัณฑิตกลาวอยางนี้แลว พระมหาสัตวจึงประกาศวา ทาน
ทั้งหลายไดสดับถอยคําของนันทบัณฑิตนี้กอนแลว บัดนี้ ขอเชิญสดับถอยคํา
ของขาพเจาบาง ดังนี้แลว จึงกลาววา
ขอมหาบพิตรผูเจริญทั้งหลาย ผูเปนบริษัทของ
นองนันทะ จงสดับถอยคําของอาตมภาพ ผูใดยัง
วงศตระกูลแตเกากอนใหเสื่อม ไมประพฤติธรรมใน
บุคคลผูเจริญทั้งหลาย ผูนั้นยอมเขาถึงนรก ดูกอน
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ทานผูเปนใหญในทิศ สวนชนเหลาใด เปนผูฉลาด
ในธรรมอันเปนของเกา และถึงพรอมดวยจารีต ชน
เหลานั้น ยอมไมไปสูทุคติ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย
พี่สาว นองสาว ญาติและเผาพันธุ ชนเหลานั้นทั้งหมด
ยอมเปนภาระของพี่ชายใหญ ขอพระองคทรงทราบ
อยางนี้เถิดมหาบพิตร ดูกอนมหาบพิตรผูเ ปนจอมทัพ
ก็อาตมภาพเปนพี่ชายใหญ จึงตองรับภาระอันหนัก
ทั้งสามารถจะปฏิบัติทานเหลานั้นได เหมือนนายเรือ
รับภาระอันหนัก สามารถจะนําเรือไปไดโดยสวัสดี
ฉะนัน้ เหตุนั้น อาตมภาพจึงไมละลืมธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาตุรชฺฌาวรา มม ความวา ทาน
ผูเจริญทั้งหลาย คือพระราชาทั้งหลายทั้งหมด ซึง่ เปนบริษัทแหงนองชายของ
ขาพเจาพากันมาแลว จงฟงถอยคําของขาพเจากอนบาง. บทวา ปริหาปย
ไดแก ใหเสื่อมรอบอยู. บทวา ธมฺมสฺส ไดแก ธรรมคือความประพฤติ
ออนนอมตอผูใหญ คือธรรมอันเปนประเพณี. บทวา กุสลา ไดแก
เฉียบแหลม. บทวา จาริตฺเตน จ ไดแก เปนผูสมบูรณดวยมารยาทและ
ศีล. บทวา ภารา ความวา ชนเหลานั้นทั้งหมด อันพี่ชายใหญพึงนําไป
คือพึงปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ชนเหลานั้นจึงชื่อวาเปนภาระของพี่ชายใหญนั้น.
บทวา นาวิโก วิย ความวา เหมือนอยางวา นายเรือรับภาระหนัก บรรทุก
ลงในเรือแลว ก็ตองอุตสาหะพยายามที่จะนําเรือไปในทามกลางมหาสมุทรดวย
ความสวัสดี สินคาและชนทั้งหมดพรอมทั้งเรือ ยอมเปนภาระของนายเรือนั้น
คนเดียว ฉันใด ญาติทั้งหมด ยอมเปนภาระของขาพเจาผูเดียว และขาพเจา
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อาจสามารถที่จะปฏิบัติเลี้ยงดูชนเหลานั้นได ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพเจาจึง
ไมละเลยเชฏฐาปจายนธรรมนั้น อนึง่ ขาพเจาเปนพี่ชายใหญ ของชนเพียงนี้
เทานั้นก็หาไม ขาพเจายังเปนพี่ชายใหญของชาวโลกแมทั้งสิน้ อีกดวย เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาแล จึงสมควรแลวที่จะปฏิบัติมารดาบิดาพรอมทั้งนองนันทะดวย.
พระราชาเหลานั้นแมทั้งหมด ไดทรงสดับคํานั้นแลว ก็พากันดี
พระทัยตรัสวา เราทั้งหลายรูแลวในวันนี้เองวา ไดยินวา หนาที่คือการปฏิบัติ
มารดาบิดาทั้งหลายที่เหลือ ยอมเปนหนาที่ของพี่ชายใหญ จึงพากันทอดทิ้ง
นันทบัณฑิต เขาไปอาศัยพระมหาสัตว เมื่อจะทรงกระทําความชมเชยพระมหาสัตวนั้น จึงตรัสคาถา ๒ คาถาวา
ขาพเจาทั้งหลาย ไดไปแลวในความมืด วันนี้
ขาพเจาทั้งหลาย เกิดความรูขนึ้ แลว ทานโกสิยฤๅษี
ไดแสดงธรรมแกขา พเจาทั้งหลาย เหมือนสองแสง
อันรุงเรืองจากไฟ ฉะนั้น พระอาทิตยเปนเทพเจาแหง
แสง มีรัศมีเจิดจาเมื่ออุทัย ยอมแสดงรูปดีและรูปชั่ว
ใหปรากฏแกสัตวทั้งหลาย ฉันใด ทานโกสิยฤๅษี
แสดงธรรมแกขาพเจาทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิคตมฺหา ความวา ในกาลกอนแตนี้
ขาพเจาทั้งหลายตกอยูในความมืดอันปกปดเสียซึ่งเชฏฐาปจายนธรรม จึงไมรู
จักธรรมนั้น ขาพเจาทั้งหลายไดเกิดความรูขึ้นในวันนี้เอง เหมือนแสงประทีป
สองสวางอยูฉะนั้น. บทวา เอวเมว โน ความวา ไฟที่ลุกโพลงอยูบนยอดเขา
อันมืดทึบ สองแสงสวางอยูโดยรอบ ยอมแสดงรูปทั้งหลายใหปรากฏไดฉันใด
พระฤาษีโกสิยโคตรผูเจริญ ก็แสดงธรรมแกพวกเราฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา
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วาสุเทโว ความวา เทวดาผูเปนเจาแหงแสง เปนผูสองแสงสวาง และเปน
ผูประกาศธรรม.
พระมหาสัตว ทําลายความเลื่อมใสในนันทบัณฑิตนั้นแลว ยังพระราชาเหลานั้น ซึ่งมีพระทัยเลื่อมใสในเธอ เพราะไดเห็นปาฏิหาริยทั้งหลาย
ของนันทบัณฑิตตลอดกาลเพียงเทานี้ ใหกลับมาถือเอาถอยคําของตนแลว
ไดทําใหพระราชเหลานั้นทั้งหมดนั่นแล ตางจองดูหนาของตน ดวยกําลังแหง
ญาณของตน ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น นันทบัณฑิต คิดวา พี่ชายของเราเปนบัณฑิต เปน
ธรรมกถึกอยางเฉียบแหลม ไดแยกพระราชาของเราแมทั้งหมด กระทําใหเปน
ฝกฝายของตนได เวนพีช่ ายของเรานี้เสียแลว คนอื่นที่จะเปนที่พึ่งของเราได
ไมมีเลย จําเราจักตองออนวอนพี่ชายของเรานี้ผูเดียวเถิด จึงกลาวคาถานี้วา
ถาพี่จะไมรับอัญชลีของขาพเจา ผูวงิ วอนอยู
อยางนี้ ขาพเจาก็จักดําเนินไปตามถอยคําของพี่ จัก
บํารุงบําเรอพี่ ผูอ ยูดวยความไมเกียจคราน.
เนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้น มีดังตอไปนี้ ถึงแมวาพี่จะไมยอมรับ
คือ ไมรับอัญชลีของขาพเจา ผูวิงวอนอยูอยางนี้ ซึ่งขาพเจาประคองอยูเพื่อ
ตองการใหพี่ยกโทษ พีจ่ งบํารุงมารดาบิดาเถิด สวนขาพเจา ก็จะประพฤติ
ตามถอยคําของพี่ คือจักเปนผูกระทําตามถอยคํา จะตั้งใจบํารุงดวยความเปน
ผูไมเกียจคราน ทุกคืนทุกวัน คือขาพเจาจักปฏิบัติบํารุงพี่.
แมตามปกติพระมหาสัตว จะมิไดถือโทษหรือผูกเวรในนันทบัณฑิต
เลยก็ตาม แตเมื่อนันทบัณฑิตนั้น กลาวถอยคําอันกระดางกระเดื่องเปนอยางยิ่ง
จึงไดกระทําดังนั้น ก็เพื่อจะขมใหเธอลดละมานะเสีย ครัน้ มาบัดนี้ไดสดับ
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ถอยคําของเธอ จึงมีจิตยินดีเกิดความเลื่อมใสในเธอ กลาววา นันทะนองเอย
บัดนี้พี่ยกโทษใหแกเธอแลว และเธอจักไดปฏิบัติมารดาบิดา เมื่อจะประกาศ
คุณของนันทบัณฑิตนั้น จึงกลาววา
ดูกอนนันทะ เธอรูแจงสัทธรรมที่สตั บุรุษ
ทั้งหลายแสดงแลวเปนแน เธอเปนคนดี มีมารยาท
อันงดงาม พี่ขอบใจเปนยิ่งนัก พี่จะกลาวกะมารดา
บิดาวา ขอทานทัง้ สองจงฟงคําของขาพเจา ภาระนี้
หาใชเปนภาระเพียงชั่วครั้งชั่วคราวของขาพเจาไม
การบํารุงที่ขาพเจาบํารุงแลวนี้ ยอมนําความสุขมาให
แกมารดาบิดาได แตนันทะยอมทําการขอรองออนวอน
เพื่อบํารุงทานทั้งสองบาง บรรดาทานทั้งสองผูสงบ
ระงับ ผูประพฤติพรหมจรรย หากวาทานใดปรารถนา
ขาพเจาจะบอกกะทานนั้น ขอใหทานทั้งสองผูหนึ่งจง
เลือกนันทะตามความปรารถนาเถิด นันทะจะบํารุง
ใครในทานทั้งสอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริโย ไดแก เปนคนดี. บทวา
อริยสมาจาโร ไดแก เธอเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย. บทวา พาฬฺห
ความวา บัดนี้เธอยอมเปนที่ชอบใจแกพี่ยิ่งนัก. บทวา สุณาถ ความวา
ขาแตมารดาและบิดา ขอทานจงฟงคําของขาพเจา. บทวา นาย ภาโร ความวา
ภาระคือการปฏิบัติมารดาบิดานี้ จะวาเปนเพียงภาระของขาพเจา ในกาลบางครั้งบางคราวก็หาไม. บทวา ต ม ความวา ทานทั้งหลาย ไดสําคัญวาการ
บํารุงมารดาบิดานั้นเปนภาระขาพเจาคนเดียว ก็เลี้ยงดูทานทั้งหลายได. บทวา
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อุปฏานาย ยาจติ ความวา นันทะไดมาออนวอนเรา เพื่อจะขอบํารุง
ทานทั้งสองบาง. บทวา โย เจ อิจฉฺ ติ ความวา ดวยวาขาพเจาไมสมควร
จะพูดวา เธอจงบํารุงมารดาหรือบิดาของพี่ แตบรรดาทานทั้งสอง ผูสงบระงับ
แลว ผูประพฤติพรหมจรรย ถาทานผูใดใครผูหนึ่งปรารถนา ขาพเจาจะบอก
กะทานผูนั้น บรรดาทานทั้งสอง ขอใหทานเลือกเอานันทะตามความปรารถนา
เถิด ทานทั้งหลายยอมชอบใจนันทะนองชายของขาพเจานั้น ในบรรดาทาน
ทั้งสอง นันทะนี้สมควรจะบํารุงใคร ดวยวาเราทั้งสองคน ตางก็เปนบุตรของ
ทานดวยกันนั่นแล.
ลําดับนั้น มารดาจึงลุกขึ้นจากอาสนะกลาววา พอโสณบัณฑิตเอย
นองชายของพอจากไปเสียนานแลว แมเธอมาแลว จากที่ไกลอยางนี้ แมก็ไม
อาจจะออนวอนได ดวยวาเราทั้งสองคน ไดอาศัยพออยูแลว แตบัดนี้พอ
อนุญาตแลว แมก็จักไดกอดรัดลูกนันทะ ผูประพฤติพรหมจรรยนี้ ดวยแขน
ทั้งสองแลว พึงไดการจูบศีรษะ เมือ่ จะประกาศเนื้อความนี้ จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนพอโสณะ เราทั้งสองคนอาศัยเจาอยู ถา
เจาอนุญาต แมก็จะพึงไดจุมพิตลูกนันทะผูประพฤติ
พรหมจรรยที่ศีรษะ.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว พูดวา ขาแตแม ถาอยางนั้นลูกยอมอนุญาต
แมจงไปสวมกอดนันทะลุกชายของแมแลวจงจูบและจุมพิตที่ศีรษะนันทะ จงทํา
ความเศราโศกภายในใจของแมใหดับไปเสียเถิด. มารดาพระโพธิสัตวนั้น จึง
ไปหานันทะนั้นแลวสวมกอดนันทบัณฑิต ในทามกลางบริษัททีเดียว แลวจูบ
และจุมพิตนันทะนั้น ที่ศรี ษะดับความเศราโศกในควงใจเสียใหหายแลว เมื่อจะ
เจรจากับพระมหาสัตว จึงกลาววา
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ใบออนของตนอัสสัตถพฤกษ เมื่อลมรําเพยพัด
ตองแลว ยอมหวัน่ ไหวไปมา ฉันใด หัวใจของแมก็
หวั่นไหว เพราะนาน ๆ จึงไดเห็นลูกนันทะ ฉันนั้น
เมื่อใด เมื่อแมหลับแลวฝนเห็นลูกนันทะมา แมก็ดีใจ
อยางลนเหลือวา ลูกนันทะของแมนี้มาแลว แตเมื่อใด
ครั้นแมตื่นขึ้นแลว ไมไดเห็นลูกนันทะของแมมา
ความเศราโศกและความเสียใจมิใชนอย ก็ทับถมยิ่งนัก
วันนี้ แมไดเห็นลูกนันทะผูจากไปนาน กลับมาแลว
ขอลูกนันทะ จงเปนที่รักของบิดาเจาและของแมเอง
ขอลูกนันทะ จงเขาไปสูเรือนของเราเถิด ดูกอนพอ
โสณะเอยลูกนันทะเปนที่แสนรักยิ่งของบิดา ลูกนันทะ
ยังไมไดเขาไปสูเรือนใด ขอใหลูกนันทะจงไดเรือนนั้น
ขอลูกนันทะจงบํารุงแมเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาลุเตริต ความวา มารดาของพระมหาสัตวกลาววา ใบของตนอัสสัตถพฤกษถูกลมพัดแลว ยอมโยกไหวไปมา
ฉันใด ในวันนี้หัวใจของแม ก็ยอมหวั่นไหว เพราะไดพบเห็นลูกนันทะ ซึ่ง
จากไปนานฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา สุตฺตา ความวา ดูกอนพอโสณะเอย
คราวใดเมื่อแมหลับแลวฝนเห็นนันทะมา แมในคราวนั้น แมก็ดีใจเหลือเกิน.
บทวา ภตฺตุ จ ไดแก ยอมเปนที่รักแหงพอและแม. บทวา นนฺโท โน
ปาวิสี ฆร ความวา ดูกอนพอโสณะเอย นันทะลูกชายของแมจงเขาไปสู
บรรณศาลา บทวา ย ความวา เพราะเหตุที่นันทะนั้น ยอมเปนที่รักอยาง
สนิทแทของบิดา เพราะฉะนั้น นันทะนั้น จึงไมตองจากเรือนนี้ไปอีก. บทวา
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นนฺโท ต ความวา ดูกอนพอโสณะเอย นันทะปรารถนาสิ่งใด จงไดสิ่ง
นั้นเถิด. บทวา ม นนฺโท ความวา ดูกอนพอโสณะเอย พอจงบํารุงบิดา
ของพอเถิด สวนนันทะจงบํารุงแม.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวรับคําของมารดาวา จงเปนไปตามคําพูดของ
แมอยางนี้เถิด ดังนี้แลว จึงกลาวสอนนองชายวา ดูกอนนองนันทะ นองได
สวนปนของพี่แลว ธรรมดาวามารดาเปนผูกระทําคุณไวเปนยิ่งนัก นองอยา
ประมาทพึงตั้งใจปฏิบัติทานเถิด เมื่อจะประกาศคุณของมารดา จึงไดกลาว
คาถา ๒ คาถาวา
ดูกอนฤๅษี มารดาเปนผูอนุเคราะห เปนที่พึ่ง
และเปนผูใหขีรรสแกเรากอนเปนทางแหงโลกสวรรค
มารดาปรารถนาเจา มารดาเปนผูใหขีรรสกอน เปน
ผูเลี้ยงดูเรามา เปนผูชักชวนเราในบุญกุศล เปนทาง
แหงโลกสวรรค มารดาปรารถนาเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุกมฺปกา ไดแก เปนผูมีจิตใจ
ออนโยน. บทวา ปุพฺเพ รสทที ไดแก เปนผูใหรสคือนํานมของตนเปน
ครั้งแรกทีเดียว. บทวา มาตา ต ความวา มารดาของเราไมปรารถนาเรา
ทานเลือกเจา คือปรารถนาเจา. บทวา โคตฺตี ไดแก เปนผูปกครองดูแล.
บทวา ปุ
ฺ ูปสฺหิตา ไดแก เปนที่อยูอาศัยแหงบุญ เปนผูใหซึ่งบุญ.
พระมหาสัตว ครัน้ ไดพรรณนาคุณงามความดีของมารดาดวยคาถา
๒ คาถาอยางนี้แลว พอมารดากลับมานั่ง ณ อาสนะเดิม จึงกลาวสอนนอง
อีกวา ดูกอนนองนันทะเอย นองไดมาราดาผูทํากิจที่ทําไดยากไวแลว แมเรา
ทั้งสองคน มารดาทานก็ไดประคับประคองมาโดยยากลําบาก บัดนี้นองอยาได
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ประมาทนะ จงพยายามปฏิบัติมารดาทานเถิด นองอยาใหทานบริโภคผลไม
นอยใหญทั้งหลายที่ไมอรอยอีกนะ เมื่อจะประกาศวามารดาไดเปนผูกระทํากิจ
อันแสนยากที่คนอื่นจะทําได ในทามกลางบริษัทนั่นแล จึงกลาววา
มารดาหวังผลคือบุตร จึงนอบนอมแกเทวดา
และไตถามถึงฤกษ ฤดูและปทั้งหลาย เมือ่ มารดานั้น
มีระดู ความกาวลงแหงสัตวผูเกิดในครรภ ก็ยอมมี
เพราะสัตวเกิดในครรภนั้น มารดาจึงแพทอง เพราะ
เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา เปนผูมีใจดี
มารดาบริหารครรภอยูหนึ่งป หรือหยอนกวาปแลวจึง
คลอด เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียนมารดานั้นวา ชนยันตี
และชเนตตี ผูยังบุตรใหเกิด มารดายอมปลอบบุตร
ผูรองไหอยูใหรื่นเริงดวยการใหดื่มน้ํานมบางดวยการ
ขับกลอมบาง ดวยการอุมแนบไวกับอกบาง เหตุนั้น
บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา ปลอบบุตรใหรื่นเริง ตอ
แตนั้น มารดาเห็นบุตรผูยังเปนเด็กออน ไมรูจักเดียงสา
เลนอยูทามกลางสายลมและแสงแดดอันกลา ก็เขารับ
ขวัญ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา
โปเสนตี ผูเลี้ยงดูบุตร มารดายอมคุมครองทรัพยแม
ทั้งสองฝาย คือทรัพยของมารดา และทรัพยของบิดา
เพื่อบุตรนั้น ดวยตั้งใจวา ทรัพยทั้งสองฝายพึงเปน
ของบุตรแหงเรา มารดายังบุตรใหศึกษาดังนี้วา อยางนี้
ซิลูก อยางโนนซิลูก ยอมลําบาก เมื่อบุตรกําลังรุน
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หนุมคะนอง มารดายอมคอยมองดูบุตร ผูหลงเพลิดเพลินในภรรยาผูอนื่ จนพลบค่าํ ก็ยังไมกลับมา ยอม
เดือดรอนดวยประการฉะนี้.
บุตรผูอันมารดาเลี้ยงดูมาแลว ดวยความลําบาก
อยางนี้ ไมบํารุงมารดา บุตรนั้นชื่อวา ประพฤติผิด
ในมารดา ยอมเขาถึงนรก บุตรผูอันบิดาเลี้ยงมาแลว
ดวยความลําบากอยางนี้ ไมบํารุงบิดา บุตรนั้นชื่อ
วาประพฤติผิดในบิดา ยอมเขาถึงนรก เราไดสดับ
มาวา เพราะไมบํารุงมารดา แมทรัพยที่เกิดแกบุตร
ทั้งหลาย ผูปรารถนาทรัพยยอมฉิบหายหรือบุตรนั้น
ยอมเขาถึงความยากแคน เราไดสดับมาวา เพราะไม
บํารุงบิดา แมทรัพยที่เกิดแกบุตรทั้งหลาย ผูปรารถนา
ทรัพย ยอมฉิบหาย หรือบุตรนั้นยอมเขาถึงความ
ยากแคน ความรืน่ เริง ความบันเทิงและความหัวเราะเลนหัวกันทุกเมื่อ บัณฑิตผูรูแจงพึงไดเพราะ
การบํารุงมารดา ความรื่นเริง ความบันเทิงและ
ความหัวเราะเลนหัวกันทุกเมือ่ บัณฑิตผูรแู จงพึง
ไดเพราะการบํารุงบิดา สงคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ
ทาน การให ๑ ปยวาจา เจรจาคํานารัก ๑ อัตถจริยา
การประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา ความเปนผูมี
ตนเสมอในธรรมทั้งหลายตามสมควรในทีน่ ั้น ๆ ๑
ยอมมีในโลกนี้ เหมือนเพลารถ ยอมมีแกรถที่กําลัง
แลนไป ฉะนั้น ถาสังคหวัตถุเหลานี้ ไมพึงมีไซร
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มารดาก็จะไมพึงไดรับความนับถือหรือการบูชา เพราะ
เหตุแหงบุตร หรือบิดาก็จะไมพึงไดความนับถือหรือ
การบูชา เพราะเหตุแหงบุตร ก็เพราะบัณฑิตทั้งหลาย
ยอมพิจารณาเห็นสังคหวัตถุนี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้น
ยอมถึงความเปนผูประเสริฐ และเปนผูอันเทวดาและ
มนุษยพึงสรรเสริญ มารดาและบิดา บัณฑิตเรียกวา
เปนพรหมของบุตร เปนบุรพาจารยของบุตร เปนผู
ควรรับของคํานั้นจากบุตร และวาเปนผูอนุเคราะห
บุตร เพราะเหตุนั้นแล บุตรผูเปนบัณฑิตพึงนอบนอม
และสักการะมารดาบิดาทั้ง ๒ นั้นดวย ขาว น้ํา ผานุง
ผาหม ที่นอน การขัดสี การใหอาบน้ํา และการ
ลางเทา บัณฑิตทั้งหลาย ยอมสรรเสริญบุตรนั้น ดวย
การบํารุงในมารดาบิดาในโลกนี้ ครั้นบุตรนั้นละโลกนี้
ไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺตผล แปลวา ผลคือบุตร. บทวา
เทวตาย นมสฺสติ ความวา ยอมทําการนอบนอมบวงสรวงเทวดาวา ขอ
ใหบุตรจงบังเกิดมีแกขาพเจาเถิด. บทวา นกฺขตฺตานิ จ ปุจฺฉติ ความวา
และยอมถามถึงนักขัตฤกษทั้งหลายอยางนี้วา บุตรผูเกิดแลวโดยฤกษยามไหน
จึงจะมีอายุยืนยาวนาน เกิดฤกษยามไหนมีอายุสั้น. บทวา อุตฺสวจฺฉรานิ จ
ความวา อนึ่ง มารดายอมถามถึงฤดูและปทั้งหลายอยางนี้วา บุตรที่เกิดในฤดู
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ไหน ในบรรดาฤดูทั้ง ๖ จึงจะมีอายุยืนยาวนาน เกิดในฤดูไหนจึงจะมีอายุ
สั้น หรือเมือ่ มารดามีอายุเทาไร บุตรเกิดมาจึงจะมีอายุยืน เมื่อมารดามีอายุ
เทาไร บุตรเกิดมาจึงจะมีอายุสั้น. บทวา อุตุสิ นหาตาย ไดแก เมื่อระดู
เกิดขึ้นแลว ชื่อวา อาบในเพราะระดู (มารดาชื่อวามีระดู). บทวา อวกฺกโม
ความวา การตั้งครรภยอมมีเพราะการประชุมพรอมแหงเหตุ ๓ ประการ
ครรภจึงตั้งขึ้นในทอง. บทวา เตน ความวา มารดานั้นยอมแพทองเพราะ
ครรภนั้น. บทวา เตน ความวา ในกาลนั้นมารดาจึงเกิดความรักในบุตรธิดา
ซึ่งเปนประชาเกิดขึ้นตองของตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา สุหทา
หญิงมีใจดี. บทวา เตน ความวา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา ชนยันตีบาง ชเนตตีบาง แปลวาผูยังบุตรใหเกิด. บทวา องฺคปาวุรเณนจ
ความวา ดวยการใหบุตรนอนในระหวางนมทั้ง ๒ ยังสัมผัสแหงสรีระใหแผ
ไปทั่วแลว จึงใหอบอุนดวยเครื่องคลุมคืออวัยวะนั่นแล. บทวา โตเสนฺตี
ไดแก ใหรสู ึก ใหราเริง. บทวา มมฺม กตฺวา อุทิกฺขติ ความวา มารดา
ทําการรับขวัญอยางนี้วา โอหนอ ลมพัดแดดแผดเผาในเบื้องบนบุตรของเรา
ยอมมองดูดวยน้ําใจอันรักใคร. บทวา อุภยมฺเปตสฺส ความวา มารดายอม
ไมตองการจะใหทรัพยแมทั้ง ๒ ฝายนี้ แกชนเหลาอื่น จะเก็บรักษาไวในหอง
อันมั่นคงเปนตน เพื่อประโยชนแกบุตรนี้. บทวา เอว ปุตฺต อทุ ปุตฺต
๑

๒

๑. เหมหฺโต สิสิรมุตู ฉ วา วสนฺโต คิมฺหวสฺสานา สรโทติ กมา มาสา เทฺว เทฺว วุตฺตานุสาเรน ฤดูทั้ง ๖ คือ เหมันตะ ฤดูหิมะ สิสิร ฤดูหนาว วสันตะ ฤดูใบไมผลิ คิมหะ
ฤดูรอน วัสสานะ ฤดูฝน สรทะ ฤดูอบอาว ฤดูละ ๒ เดือน ๆ เรียงลําดับนับตามขอที่กลาว
แลวนั้น (จากอภิธานัปปทีปก า ขอที่ ๗๙)
๒. เหตุแหงการตั้งครรภ็มี ๓ ประการคือ มาตาปตโร จ สนฺนิปติตา โหนฺติ มารดาบิดาอยู
รวมกัน ๑ มาตา จ อุตุนี โหติ มารดามีระดู ๑ คพฺโภ จ ปจฺจปฏิโต โหติ สัตวผูจะ
เกิดถือปฏิสนธิในทองมารดานั้น ๑ (มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก).
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ความวา มารดาใหบุตรศึกษาอยูเปนนิตยวา โอลกู นอยเอย เจาจงเปนผูไม
ประมาท ในราชสกุลเปนตนอยางนี้ อนึ่ง เจาจงกระทํากรรมอยางโนน มารดา
ยอมลําบาก ดวยประการฉะนี้. บทวา อิติ มาตา วิหฺติ ไดแก ยอม
เหน็ดเหนื่อย. บทวา ปตฺตโยพฺพเน ความวา เมื่อบุตรถึงความเปนหนุม
หรือเปนสาว กําลังคะนอง มารดารูวา บุตรนั้นมัวเมาในภรรยาผูอื่นจนมืดค่ํา
ก็ยังไมกลับมา จึงจองมองดูลูกอยูดวยนัยนตาอันเปยกชุมดวยน้ําตา. บทวา
วิหฺติ แปลวา เหน็ดเหนื่อย. บทวา กิจฺฉาภโต ไดแก บุตรที่มารดา
เลี้ยงดูมา คือ ทะนุบํารุงมาดวยความยากลําบาก. บทวา มิจฉฺ าจริตฺวาน
ไดแก ไมปฏิบัติมารดา. บทวา ธนาป คือ ทรัพยสมบัติทั้งหมด. อีกอยางหนึ่ง
บาลีก็เปนอยางนี้เหมือนกัน. มีคําที่ทานกลาวอธิบายไววา ขาพเจาไดสดับมาวา
แมทรัพยที่บังเกิดขึ้นแกบุตรผูอยากไดทรัพย แตมไิ ดปฏิบัติมารดา ยอมพินาศ
ฉิบหายไป. บทวา กิจฺฉ วา โส ความวา ทรัพยของเขายอมพินาศไปบาง
เขายอมเขาถึงความลําบากเองบาง ดวยประการฉะนี้. บทวา ลพฺภเมต
ความวา ความสุขมีความบันเทิงเปนตน ในโลกนี้และในโลกหนา บัณฑิต
ผูรูแจงจะพึงไดเพราะการบํารุงมารดา คือบัณฑิตผูเชนนั้นอาจจะได. บทวา
ทานฺจ ความวา บุตรพึงใหทานแกมารดาบิดาทั้ง ๒ พึงเจรจาถอยคําอัน
เปนที่รัก พึงประพฤติประโยชน ดวยอํานาจการกระทําหนาที่ ที่บังเกิดขึ้นแลว
ใหเสร็จไป. บทวา ธมฺเมสุ ความวา ความเปนผูมีตนเสมอในธรรม คือ
ความเปนผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญ อันบุตรพึงกระทําในที่นั้น ๆ
คือ ในทามกลางบริษัทหรือในที่ลับ ดวยอํานาจการกราบไหวเปนตน บุตร
จะทําการอภิวาทเปนตนในที่ลับแลว ไมยอมกระทําในบริษัทไมสมควรเลย
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พึงเปนผูประพฤติเสมอในที่ทั้งหมดทีเดียว. บทวา เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ
ความวา ถาวาสังคหวัตถุทั้ง ๔ ประการเหลานั้น จะไมพึงมีไซร. บทวา
สมเปกฺขนฺติ ความวา บัณฑิตทั้งหลาย ยอมเล็งเห็นโดยนัย โดยเหตุ
โดยชอบ. บทวา มหตฺต แปลวา ความเปนผูประเสริฐ. บทวา พฺรหฺมา
ไดแก มารดาบิดาทั้งหลาย เปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐสุด เสมอดวยพระพรหมของพวกบุตร. บทวา ปุพฺพาจริยา ไดแก เปนอาจารยคนแรก.
บทวา อาหุเนยฺยา ไดแก เปนผูควรรับของคํานับ คือเปนผูสมควรแกสักการะ
ทุกอยาง บทวา อนฺเนน อโถ ไดแก ทั้งขาว ทั้งน้ํา. บทวา เปจฺจ
ความวา ในที่สุดแหงการทํากาลกิริยา (ตาย) บุตรนั้นไปจากโลกนี้แลว ยอม
บันเทิงอยูในโลกสวรรค.
พระมหาสัตว ไดแสดงพระธรรมเทศนาจบลง ประดุจวาพลิกภูเขา
สิเนรุขึ้น ดวยประการฉะนี้. พระราชาเหลานั้น และหมูพลนิกายแมทั้งหมด
ไดสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว ตางก็พากันเลื่อมใสแลว. ลําดับนั้น พระมหาสัตว จึงแนะนําพระราชาเหลานั้น ใหตั้งอยูในศีลหา แลวสั่งสอนวา ขอ
มหาบพิตรทั้งหลาย จงเปนผูไมประมาทในบุญมีทานเปนตนเถิด แลวสงเสด็จ
พระราชาเหลานั้นกลับไป. พระราชาเหลานั้นแมทั้งหมด ทรงปกครองราช
สมบัติโดยธรรม ในเวลาสิ้นพระชนมายุ ก็ทรงกระทําเทพนครใหเต็ม.
โสณบัณฑิต และนันทบัณฑิตดาบส ๒ พี่นอง ไดปฏิบัตบิ ํารุงมารดาบิดา
ตราบจนถึงสิ้นอายุ ก็ไดไปบังเกิดในพรหมโลก.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูเลี้ยงมารดาบิดาไดตั้งอยูในโสดาปตติผล
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แลว จึงทรงประชุมชาดกวา มารดาบิดาของเราในกาลนั้น ไดมาเปนตระกูล
มหาราชในบัดนี้ พระเจามโนชราชในกาลนั้น ไดมาเปนพระสารีบุตร.
พระราชา ๑๐๑ พระองค ไดมาเปนพระอสีติมหาเถระ และมาเปนพระสาวก
อื่น ๆ. หมูพลนิกาย ๒๔ อักโขภิณี ก็ไดมาเปนพุทธบริษัท. นันทบัณฑิต
ไดมาเปนพระอานนท สวนโสณบัณฑิต ก็คือเราตถาคตนั่นเอง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาโสณนันทชาดก
จบอรรถกถาสัตตตินิบาต ดวยประการฉะนี้

รวมชาดกในสัตตตินิบาตนั้น มี ๒ ชาดก คือ
กุสชาดก ๑ โสณนันทชาดก ๑ ชาดกทัง้ สองนี้ปรากฏอยูในสัตตตินิบาต และอรรถกถา.
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อสีตินิบาตชาดก
๑. จุลลหังสชาดก
วาดวยพญาหงสติดบวง
[๑๖๓] ดูกอนสุมุขะ ฝูงหงสพากันบินหนีไป
ไมเหลียวหลัง แมทานก็จงไปเสียเถิด อยาหวังอยูใน
ที่นี้เลย ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมม.ี
[๑๖๔] ขาพระองคจะพึงไปหรือไมพึงไป ความ
ไมตาย ก็ไมพึงมี เพราะการไปหรือการไมไปนั้น เมือ่
พระองคมีความสุขจึงอยูใกล เมื่อพระองคไดรับทุกข
จะพึงละไปอยางไรได ความตาย พรอมกับพระองค
หรือวาความเปนอยูเวนจากพระองค ความตายนั้นแล
ประเสริฐกวา เวนจากพระองคแลว พึงเปนอยูจะ
ประเสริฐอะไร ขาแตพระมหาราชผูเปนจอมหงส
ขาพระองคพึงละทั้งพระองคผูทรงถึงทุกขอยางนี้ ขอ
นี้ไมเปนธรรมเลย คติของพระองค ขาพระองคยอม
ชอบใจ.
[๑๖๕] คติของเราผูติดบวงจะเปนอื่นไปอยางไรเลา นอกจากเขาโรงครัวใหญ คตินั้นยอมชอบใจ
แกทานผูมีความคิดผูพนแลวอยางไร ดูกอนหงสสุมุขะ
ทานจะพึงเห็นประโยชนอะไร ในการสิ้นชีวติ ของเรา
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และของทานทั้งสอง หรือของพวกญาติที่เหลือ ดูกอน
ทานผูมีปกทั้งสองดังสีทอง เมื่อทานยอมสละชีวิตใน
เพราะคุณอันไมประจักษ ดังคนตาบอดกระทําแลว
ในที่มดื จะพึงยังประโยชนอะไรใหรุงเรืองได.
[๑๖๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาฝูงหงส
ทั้งหลาย ทําไมหนอพระองคจึงไมทรงรูอรรถในธรรม
ธรรมอันบุคคลเคารพแลว ยอมแสดงประโยชนแก
สัตวทั้งหลาย ขาพระองคนั้นเพงเล็งอยูซึ่งธรรมและ
ประโยชนอันตั้งขึ้นจากธรรม ทั้งเห็นพรอมอยูซึ่ง
ความกักดีในพระองค จึงมิไดเสียดายชีวิต ความที่
มิตรเมื่อระลึกถึงธรรมไมพึงทอดทิ้งมิตรในยามทุกข
แมเพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมของสัตบุรุษ
ทั้งหลายโดยแท.
[๑๖๗] ธรรมนี้นั้นทานประพฤติแลว และความ
ภักดีในเราก็ปรากฏแลว ทานจงทําตามความปรารถนา
ของเรานี้เถิด ทานเปนอันเราอนุมัติแลว จงไปเสีย
เถิด ดูกอนทานผูถึงพรอมดวยปญญา ก็แลเมื่อกาล
ลวงไปอยางนี้ คือ เมื่อเราติดบวงอยูในทีน่ ี้ ทานพึง
กลับไป ปกครองหมูญาติทั้งหลายของเราใหจงดีเถิด.
[๑๖๘] เมือ่ สุวรรณหงสตวั ประเสริฐ ประพฤติ
ธรรมอันประเสริฐ กําลังโตตอบกันอยูดวยประการฉะนี้
นายพรานไดปรากฏแลว เหมือนดังมัจจุราชปรากฏ
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แกบุคคลผูปวยหนัก ฉะนั้น สุวรรณหงสทั้งสอง
เกื้อกูลกันมาสิ้นกาลนานนั้น เห็นศัตรูเดินมาแลว ก็
นิ่งเฉยมิไดเคลื่อนจากที่ ฝายนายพรานผูเปนศัตรู
ของพวกนก เห็นพญาหงสธตรฐซึ่งเปนจอมหงส
กําลังเดินสายไปมาแตที่นั้น ๆ จึงรีบเดินเขาไป ก็นาย
พรานนั้นครั้นรีบเดินเขาไปแลว เกิดความสงสัยขึ้นวา
หงสทั้งสองนั้นติดบวงหรือไม จึงคอยลดความเร็วลง
คอย ๆ เดินเขาไปใหใกลสุวรรณหงสทั้งสอง ไดเห็น
ตัวหนึ่งติดบวง อีกตัวหนึ่งไมติดบวง แตมายืนอยู
ใกลตวั ติดบวง จึงเพงดูตัวที่ติดบวงผูเปนโทษ ลําดับ
นั้น นายพรานนั้นเปนผูมีความสงสัย จึงไดกลาวถาม
สุมขุ หงสตัวมีผิวพรรณเหลือง มีรางกายใหญ เปน
ใหญในหมูหงส ซึ่งยืนอยูวา เพราะเหตุไรหนอ
พญาหงสตัวที่ติดบวงใหญ ยอมไมกระทําซึ่งทิศ
เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานผูไมติดบวงเปนผูมี
กําลัง จึงไมบินหนีไป พญาหงสตัวนี้เปนอะไรกับ
ทานหรือ ทานพนแลวทําไมจึงยังเฝาหงสตัวติดบวงอยู
หงสท้งั หลายพากันละทิ้งหนีไปหมด เพราะเหตุไร
ทานจึงยังอยูตัวเดียว.
[๑๖๙] ดูกอนนายพรานนก พญาหงสนั้นเปน
ราชาของเรา ทั้งเปนเพื่อนเสมอดวยชีวิตของเราดวย
เราจึงไมละทานไป จนกวาจะถึงที่สุดแหงกาละ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 327

[๑๗๐] ก็ไฉนพญาหงสนี้จึงไมเห็นบวงที่ดักไว
ความจริงการรูอันตรายของตน เปนเหตุของบุคคล
ผูใหญทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น บุคคลผูใหญเหลานั้น
ควรรูอ ันตราย.
[๑๗๑] เมื่อใดมีความเสื่อม เมื่อนั้น สัตวแม
เขาใกลขายหรือบวงกไมรูสึก ในเมื่อถึงคราวจะสิ้น
ชีวิต.
[๑๗๒] ดูกอนทานผูมีปญญามาก ก็แลบวง
ทั้งหลายที่เขาดักไวมีมากอยาง สัตวทั้งหลายยอมเขา
มาติดบวงที่เขาดักอําพรางไว ในเมื่อถึงคราวจะสิ้น
ชีวิตอยางนี้.
[๑๗๓] เออก็การอยูรวมกันกับทานนี้ พึงมีสุข
เปนกําไรหนอ และขอทานอนุญาตแกขาพเจาทั้งสอง
เถิด
และขอทานพึงใหชีวิตแกขาพเจาทั้งสองดวยเถิด.
[๑๗๔] เรามิไดผูกทานไว และไมปรารถนาจะ
ฆาทาน เชิญทานรีบไปจากที่นี้ตามความปรารถนา
แลวจงอยูเปนสุขตลอดกาลนานเถิด.
[๑๗๕] ขาพเจาไมปรารถนาจะมีชีวิตอยู โดย
เวน จากชีวิตของพญาหงสนี้ ถาทานยินดีเพียง
ตัวเดียว ขอใหทานปลอยพญาหงสนี้ และจงกิน
ขาพเจา ขาพเจาทั้งสองเปนผูเสมอกัน ดวยรูปทรง
สัณฐานและวัย ทานไมเสื่อมแลวจากลาภ ขอทานจง
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เปลี่ยนขาพเจากับพญาหงสนี้เถิด เชิญทานพิจารณา
ดูในขาพเจาทั้งสอง เมื่อทานมีความปรารถนาเฉพาะ
ตัวเดียว จงเอาบวงผูกขาพเจาไวกอน จงปลอย
พญาหงสในภายหลัง ถาทานทําตามที่ขาพเจาขอรอง
ลากของทานก็คงมีประมาณเทานั้นเหมือนกัน ทั้งทาน
จะไดเปนมิตรกับฝูงหงสธตรฐจนตลอดชีวิต.
[๑๗๖] มิตรอํามาตย ทาส ทาสี บุตร ภรรยา
และพวกพองหมูใหญทั้งหลาย จงดูพญาหงสธตรฐ
พนจากที่นี้ไปไดเพราะทาน บรรดามิตรทั้งหลาย
เปนอันมาก มิตรเชนทานนั้นหามีในโลกนี้ เหมือน
ทานผูเปนเพื่อนรวมชีวิต ของพญาหงสธตรฐไม
เรายอมปลอยสหายของทาน พญาหงสจงบินตาม
ทานไปเถิด ทานทั้งสองจงรีบไปจากที่นี้ตามความ
ปรารถนา จงรุงเรืองอยูในทามกลางหมูญาติ.
[๑๗๗] สุมขุ หงสมีความเคารพนาย มีความ
ปลื้มใจ เพราะพญาหงสตัวเปนนายหลุดพนจากบวง
เมื่อจะกลาววาจาอันรื่นหูไดกลาววา ดูกอนนายพราน
ขอใหทานพรอมดวยหมูญาติทั้งปวงจงเบิกบานใจ
เหมือนขาพเจาเบิกบานใจในวันนี้ เพราะไดเห็น
พญาหงสพนจากบวงฉะนั้น.
[๑๗๘] เชิญทานมานี่ เราจักบอกทานถึงวิธีที่
ทานจักไดทรัพยเปนลาภของทาน พญาหงสธตรฐ
นี้ยอมไมมุงรายอะไร ๆ ทานจงรีบไปภายในบุรี จง
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แสดงขาพเจาทั้งสองซึ่งไมติดบวงเปนอยูตามปกติ จับ
อยูที่กระเชาทั้งสองขาง แกพระราชาวา ขาแตพระมหาราช หงสธตรฐทั้งสองนี้เปนอธิบดีแหงหงส
ทั้งหลาย เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของหงสทั้งหลาย
สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี พระราชาจอม
ประชาชนทอดพระเนตรเห็นพญาหงสนี้แลว ก็จะ
ทรงปลาบปลื้มพระหฤทัย จักพระราชทานทรัพยเปน
อันมากแกทานโดยไมตองสงสัย.
[๑๗๙] นายพรานไดสดับคําของหงสสุมุขะ
ดังนั้นแลว จัดแจงการงานเสร็จแลว รีบเขาไปภาย
ในบุรี แสดงหงสทั้งสองที่มิไดติดบวง เปนอยูตาม
ปกติ จับอยูที่กระเชาทั้งสองขาง แกพระราชาวา
ขาแตมหาราช หงสธตรฐทั้งสองนี้ เปนอธิบดีแหง
หงสทั้งหลาย เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของหงส
ทั้งหลาย สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี.
[๑๘๐] ก็หงสทั้งสองนี้มาอยูในเงื้อมมือของทาน
ไดอยางไร ทานเปนพราน นําหงสซึ่งเปนใหญกวา
หงสใหญทั้งหลายมาในที่นี้ไดอยางไร.
[๑๘๑] ขาแตพระจอมประชานิกร ขาพระองค
ดักบวงเหลานี้ไวที่เปอกตม ซึ่งเปนที่ ๆ ขาพระองค
เขาใจวา จะกระทําความสิ้นชีวิตแกนกทั้งหลายได
พญาหงสไดมาติดบวงเชนนั้น สวนหงสตัวนี้มิได
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ติดบวงของขาพระองค แตเขามาจับอยูใ กล ๆ พญาหงสนั้น ไดกลาวกะขาพระองค หงสนี้ประกอบ
แลวดวยธรรม ไดกระทํากรรมอันแสนยากที่บุคคล
ผูมิใชพระอริยะจะพึงทําได ประกาศภาวะอันสูงสุด
ของตน พยายามในประโยชนของนาย หงสนี้ควร
จะมีชวี ิตอยู ยอมสละชีวิตของตน มายืนสรรเสริญคุณ
ของนาย รองขอชีวิตของนาย ขาพระองคไดสดับคํา
ของหงสนี้แลว เกิดความเลื่อมใส จึงปลอยพญาหงส
นั้นจากบวง และอนุญาตใหกลับไดตามสบาย สุมุขหงสตัวมีความเคารพนาย มีความปลื้มใจ เพราะ
พญาหงสตัวเปนนายหลุดพนจากบวง เมื่อจะกลาว
วาจาอันรื่นหู ไดกลาววา ดูกอ นนายพราน ขอให
ทานพรอมดวยหมูญาติทั้งปวงจงเบิกบานใจ เหมือน
ขาพเจาเบิกบานใจในวันนี้ เพราะไดเห็นพญาหงส
พนจากบวง ฉะนัน้ เชิญทานมานี่ เราจักบอกทาน ถึง
วิธีทที่ านจักไดทรัพยอันเปนลาภของทาน พญาหงส
ธตรฐนี้ยอมไมมุงรายอะไร ๆ ทานจงรีบเขาไปภาย
ในบุรี จงแสดงขาพเจาทั้งสองซึ่งไมติดบวง เปนอยู
ตามปกติ จับอยูทกี่ ระเชาทั้งสองขาง แกพระราชาวา
ขาแตพระมหาราช หงสธตรฐทั้งสองนี้เปนอธิบดีแหง
หงสทั้งหลาย เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของหงส
ทั้งหลาย สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี พระราชา
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ผูเปนจอมประชาชน ทอดพระเนตรเห็นพญาหงสนี้
แลว จะทรงปราโมทยปลาบปลื้มพระหฤทัย จัก
พระราชทานทรัพยเปนอันมากแกทาน โดยไมตอง
สงสัย ขาพระองคจึงนําหงสทั้งสองนี้มา ตามคําของ
หงสตัวนี้อยางนี้ และหงสทั้งสองนี้ ขาพระองค
อนุญาตใหไปยังเขาจิตตกูฏนั้นแลว หงสตวั นี้ เปนสัตว
ประกอบดวยธรรมอยางยิ่ง ตกอยูในเงื้อมมือของศัตรู
อยางนี้ ไดทําใหนายพรานเชนขาพระองค เกิดความ
เปนผูมีใจออนโยน ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ขาพระองค ไมเห็นเครื่องบรรณาการอยางอื่นนอก
จากนี้ ที่จะนํามาถวายแดพระองค ขาแตพระองคผู
เปนจอมมนุษย ขอพระองคทรงทอดพระเนตรดูเครื่อง
บรรณาการนั้น ณ บานพรานนกทั้งปวง.
[๑๘๒] พญาหงสเห็นพระราชาประทับนั่งบน
ตั่งทองอันงดงาม เมื่อจะกลาววาจาอันรื่นหู จึงไดทูล
วา พระองคไมมีโรคาพาธหรือ ทรงสุขสําราญดีอยู
หรือ พระองคทรงปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้
โดยธรรมหรือ.
[๑๘๓] ดูกอนพญาหงส เราไมมีโรคาพาธ เรา
สุขสําราญดี อนึง่ เราปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ
นี้โดยธรรม.
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[๑๘๔] โทษอะไร ๆ ยอมไมมีในหมูอาํ มาตย
ของพระองคแลหรือ อํามาตยเหลานั้น ยอมไมหวงใย
ชีวิต เพราะประโยชนของพระองคแลหรือ.
[๑๘๕] โทษอะไร ๆ ยอมไมมีในหมูอาํ มาตย
ของเรา และอํามาตยเหลานั้น ยอมไมหวงใยชีวิต
เพราะประโยชนของเรา.
[๑๘๖] พระอัครมเหสีของพระองค เปนผูมี
พระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟง มีปกติตรัสวาจาอันนา
รัก ทรงประกอบดวยพระโอรส พระรูปโฉม และ
อิสริยยศ ทรงคลอยตามพระราชอัธยาศัย ของพระองค
แลหรือ.
[๑๘๗] พระอัครมเหสีของเรา เปนผูมีพระชาติ
เสมอกัน ทรงเชือ่ ฟง มีปกติตรัสวาจาอันนารัก ทรง
ประกอบดวยพระโอรส พระรูปโฉม และอิสริยยศ
ทรงคลอยตามอัธยาศัยของเรา.
[๑๘๘] ทานตกอยูในเงื้อมมือของมหาศัตรู ได
รับทุกขใหญหลวงไมเบื้องตน พึงไดรับทุกขนั้นบาง
แลหรือ นายพรานวิ่งเขาไปโบยตีทานดวยทอนไมแล
หรือ เพราะวาปกติของคนหยาบชาเหลานี้ ยอมมี
เปนประจําอยางนั้น.
[๑๘๙] ขาแตพระมหาราช ในยามมีทุกขอยางนี้
ตองมีความปลอดโปรงใจ จริงอยู นายพรานนี้ มิได
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ทําอะไร ๆ ในขาพระองคทั้งสองเหมือนศัตรู นายพรานคอย ๆ เดินเขาไปและไดปราศรัยขึ้นกอน ใน
กาลนัน้ สุมขุ หงสบัณฑิตนี้ไดกลาวตอบ นายพราน
ไดฟงคําของสุมุขหงสนั้นแลว ก็เกิดความเสื่อมใส
ปลอยขาพระองคจากบวงนั้น และอนุญาตใหขาพระองคกลับไดตามสบาย สุมุขหงสปรารถนาทรัพยเพื่อ
นายพรานนี้ จึงคิดชวนกันมาในสํานักของพระองค
เพื่อประโยชนแกนายพรานนี้.
[๑๙๐] ก็การที่ทานทั้งสองมาในที่นี้ เปนการมา
ดีแลว และเราก็มคี วามปราโมทยเพราะไดเห็นทานทั้ง
สอง แมนายพรานนี้ก็จะไดทรัพยอันมากมายตามที่
เขาปรารถนา.
[๑๙๑] พระราชาผูเปนจอมมนุษย ทรงยังนายพรานใหเอิบอิม่ ดวยโภคสมบัติทั้งหลาย พญาหงสได
กลาววาจาอันรื่นหู อนุโมทนา.
[๑๙๒] ไดยินวา อํานาจของเราผูทรงธรรม
ยอมเปนไปในที่เทาใด ที่เทานัน้ มีประมาณนอย ความ
เปนใหญในที่ทั้งปวงจงมีแกทาน ขอทานจงปกครอง
ตามปรารถนาเถิด ทานวัตถุก็ดี เครื่องอุปโภคก็ดีและ
สิ่งอื่นใดที่เขาไปสําเร็จประโยชน เราขอยกสิ่งนั้น ๆ
ซึ่งลวนเปนของปลื้มใจใหแกทา น และขอสละความ
เปนใหญใหแกทาน.
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[๑๙๓] ก็ถาวา สุมุขหงสบัณฑิตนี้สมบูรณดวย
ปญญา พึงเจรจาแกเราตามปรารถนา ขอนัน้ พึงเปนที่
รักอยางยิ่งของเรา.
[๑๙๔] ขาแตมหาราช ไดยินวา ขาพระองค
หาอาจจะพูดสอดขึ้นในระหวาง เหมือนพญานาคเลื้อย
เขาไปภายในศิลาฉะนั้นไม ขอนั้นไมเปนวินัยของ
ขาพระองค พญาหงสประเสริฐกวาขาพระองค และ
พระองคก็สูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย เปนพระเจาแผนดิน
จอมมนุษย ทั้งสองพระองคควรแกการบูชาดวยเหตุ
มากมาย ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย เมื่อพระองค
ทั้งสองกําลังตรัสกันอยู เมือ่ การวินิจฉัยกําลังเปนไป
อยู ขาพระองคผูเปนสาวก ไมพึงพูดสอดขึ้นใน
ระหวาง.
[๑๙๕] ไดยินวา นายพรานกลาวโดยความจริง
วา สุมุขหงสเปนบัณฑิต เพราะวานัยเชนนี้ไมพึงมี
แกบุคคลผูไมไดรับอบรมเลย ความมีปกติอันเลิศ
และสัตวอันอุดมอยางนี้ มีเพียงเทาที่เราเห็นแลว เรา
ไมไดดีเห็นผูอื่นเปนเชนนี้ เราจึงยินดีดวยปกติและ
วาจาอันไพเราะของทานทั้งสอง ก็การที่เราพึงเห็นทาน
ทั้งสองไดนาน ๆ เชนนี้ เปนความพอใจของเราโดยแท.
[๑๙๖] กิจใดที่บุคคลพึงกระทําในมิตร กิจนั้น
พระองคทรงกระทําแลว ในขาพระองคทั้งสอง ขา-
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พระองคทั้งสอง ยอมเปนผูอันพระองคคงปลอยดวย
ความภักดีในขาพระองคทั้งสอง โดยไมตอ งสงสัย
ก็ความทุกขคงเกิดขึ้นในหมูหงสเปนอันมากโนนเพราะ
มิไดเห็นขาพระองคทั้งสอง ในระหวางญาติหมูใหญ
เปนแน ขาแตพระองคผูปราบปรามศัตรู ขาพระองค
ทั้งสอง อันพระองคทรงอนุญาต กระทําประทักษิณ
พระองคแลว พึงไปพบญาติทั้งหลาย เพื่อกําจัดความ
เศราโศกของหงสเหลานั้น ขาพระองคยอมจะไดปติ
อันไพบูลย เพราะไดมาเฝาพระองคผูทรงพระเจริญ
โดยแท การสงเคราะหญาตินี้เปนประโยชนอันใหญ
หลวงแท.
[๑๙๗] พญาหงสธตรฐ ครั้นกราบทูลพระเจา
สาคลราชผูเปนจอมประชาชนเชนนี้แลว ไดเขาไปหา
หมูญาติ เพราะอาศัยเชาวนอันสูงสุด หงสเหลานั้น
เห็นหงสทั้งสองผูยิ่งใหญมิไดปวยเจ็บกลับมา ตางก็สง
เสียงวา เกเก เกิดเสียงอื้ออึงทั่วไป หงสที่เคารพนาย
ไดที่พึ่งเหลานั้น ตางก็โสมนัสยินดี เพราะนายรอด
พนภัย พากันหอมลอมนายโดยรอบ ๆ.
[๑๙๘] ประโยชนทั้งปวง ของชนทั้งหลายผูถึง
พรอมดวยกัลยาณมิตร ยอมสําเร็จผลเปนสุข เปรียบ
เหมือนหงสธตรฐทั้งสองไดกลับมาอยูใกลหมูญาติ
ฉะนัน้ .
จบจุลลหังสชาดกที่ ๑
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อรรถกถาอสีตินิบาต
อรรถกถาจุลลหังสชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภ
การเสียสละชีวิตของทานพระอานนทเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มี
คําเริ่มตนวา สุมขุ ดังนี้.
ความพิสดารวา บรรดาพวกนายขมังธนู ที่พระเทวทัตเสี้ยมสอนให
ไปปลงพระชนมพระตถาคตเจาเหลานั้น คนที่ถูกสงไปกอนเขาทั้งหมดกลับมา
รายงานวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ กระผมไมอาจที่จะปลงพระชนมพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้นไดเลย เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงมี
ฤทธานุภาพใหญหลวงยิ่งนัก พระเทวทัตนั้นจึงกลาววา เออชางเถอะ เจาไม
ตองปลงพระชนมพระสมณโคดมดอก เราจักปลงพระชนมพระสมณโคดม
เอง เมื่อพระตถาคตเจาเสด็จจงกรมอยู ณ รมเงาเบื้องหลังแหงภูเขาคิชฌกูฏ
ตนจึงขึ้นไปบนภูเขาคิชฌกูฏเอง แลวกลิ้งศิลากอนใหญดวยกําลังแหงเครื่อง
ยนตร ดวยคิดวา เราจักปลงพระชนมพระสมณโคดมดวยศิลากอนนี้. ในกาล
นั้น ยอดเขาสองยอดก็รับเอาศิลาที่กลิ้งตกลงไปนั้นไวได. แตสะเก็ดศิลาที่
กะเทาะจากศิลากอนนั้น กระเด็นไปตองพระบาทพระผูมีพระภาคเจา ทําพระโลหิตใหหอขึ้นแลว เวทนามีกําลังเปนไปทั่วแลว . หมอชีวกกระทําการผา
พระบาทของพระคถาคตเจาดวยศัสตรา เอาเลือดรายออก นําเนื้อรายออกจน
หมด ชําระลางแผลสะอาดแลว ใสยากระทําใหพระองคหายจากพระโรค. พระศาสดาทรงหายเปนปกติดีแลว มีภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมเปนบริวาร เสด็จ
เขาไปยังพระนครดวยพระพุทธลีลาใหญทีเดียว.
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ลําดับนั้น พระเทวทัตมองเห็นดังนั้น จึงคิดวา ใคร ๆ เห็นพระสรีระ
อันถึงแลว ซึ่งสวนอันเลิศดวยพระรูปพระโฉมของพระสมณโคดม ถาเปน
มนุษย ก็ไมอาจที่จะเขาไปทํารายได ก็ชางของพระราชาชื่อวา นาลาคิรี มีอยู
ชางนั้นเปนชางที่ดุรายกาจ ฆามนุษยได เมื่อไมรูจักคุณพระพุทธเจา พระธรรม
และพระสงฆ จักยังพระสมณโคดมนั้นใหถึงความสิ้นชีวิตได เธอจึงไปทูลเนื้อ
ความนั้นแดพระเจาอชาตศัตรูราช พระราชาทรงรับรองวาดีละ ดังนี้แลวรับสั่ง
ใหเรียกหานายหัตถาจารยมาแลว ทรงพระบัญชาวา แนะเจา พรุงนี้เจาจงมอม
ชางนาลาคิรีใหมึนเมาแลวจงปลอยไปบนถนน ทีพ่ ระสมณโคดมเสด็จมา แต
เชาทีเดียว แมพระเทวทัตก็ถามนายหัตถาจารยนั้นวา ในวันอื่น ๆ ชางนาลาคิรี
ดื่มสุรากี่หมอ เมื่อเขาบอกใหทราบวา ๘ หมอ พระคุณเจาผูเจริญจึงกําชับวา
พรุงนี้ทานจงใหชางนั้นดื่มเพิ่มขึ้นเปน ๑๖ หมอแลว พึงกระทําใหมีหนาเฉพาะ
ในถนนที่พระสมณโคดมเสด็จผานมา. นายหัตถาจารยนั้น ก็รับรองเปนอันดี
พระราชาใหราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศไปทั่วพระนครวา พรุงนี้นายหัตถาจารยจักมอมชางนาลาคิรีใหมึนเมาแลว จักปลอยในนคร ชาวเมืองทั้งหลาย
พึงรีบกระทํากิจที่จําตองกระทําเสียใหเสร็จแตเชาทีเดียว แลวอยาเดินระหวาง
ถนน. แมพระเทวทัตลงจากพระราชนิเวศนแลวก็ไปยังโรงชาง เรียกคนเลี้ยง
ชางมาสั่งวา ดูกอนพนายทั้งหลาย เราสามารถจะลดคนมีตําแหนงสูงใหต่ําและ
เลื่อนคนมีตําแหนงต่ําใหสูงขึ้น ถาพวกเจาตองการยศ พรุงนี้เชา จงชวยกัน
เอาเหลาอยางแรง กรอกชางนาลาคิรีใหได ๑๖ หมอ ถึงเวลาพระสมณโคดม
เสด็จมา จงชวยกันแทงชางดวยปลายหอกซัด ยัว่ ยุใหมันอาละวาดใหทําลายโรง
ชาง ชวยกันลอใหหันหนาตรงไปในถนนที่พระสมณโคดมเสด็จมา แลวให
พระสมณโคดมถึงความสิ้นชีวิต. พวกคนเลี้ยงชางเหลานั้น พากันรับรอง
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เปนอันดี. พฤติการณอันนั้นไดเซ็งแซไปทั่วพระนคร. เหลาอุบาสกผูนับถือ
พระพุทธเจา. พระธรรม พระสงฆ ไดทราบขาวนั้น ก็พากันไปเขาเฝาพระศาสดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเทวทัตสมคบกันกับพระเจา
อชาตศัตรูราช ใหปลอยชางนาลาคิรีในหนทางที่พระองคจะเสด็จไปในวันพรุง
นี้ เพราะฉะนั้นในวันพรุงนี้ ขอพระองคอยาไดเสด็จเขาไปบิณฑบาตเลย จง
ประทับอยูในที่นี้เถิด พวกขาพระองค จักถวายภิกษา แกภิกษุสงฆมีพระ
พุทธองคเปนประมุขในวิหารนี้แล. พระศาสดามิไดตรัสรับคําวา พรุงนี้เราจัก
ไมเขาไปบิณฑบาต ทรงพระดําริวา ในวันพรุงนี้ เราจักทรมานชางนาลาคิรี
กระทําปาฏิหาริยทรมานพวกเดียรถีย จักเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห. มี
ภิกษุแวดลอมเปนบริวาร ออกจากพระนครไปยังพระเวฬุวันมหาวิหารทีเดียว.
พวกชนชาวเมืองราชคฤห จักถือเอาภาชนภัตเปนอันมากมายังวิหารเวฬุวัน
เหมือนกัน พรุงนี้ โรงภัตจักมีในวิหารทีเดียว แลวทรงรับอาราธนาแกพวก
อุบาสกเหลานั้น ดวยเหตุนี้ พวกอุบาสกเหลานั้นทราบความวา ทรงรับอาราธนา
ของพระตถาคตเจาแลว จึงพากันกลาววา พวกเราจักนําภาชนภัตมาถวายทาน
ในวิหารทีเดียว แลวหลีกไป.
แมพระศาสดาทรงแสดงธรรมในปฐมยาม ทรงแกปญหาของเทวดา
ในมัชฌิมยาม ทรงสําเร็จสีหไสยาสนในสวนแรกแหงปจฉิมยาม ทรงเขาผล
สมาบัติในสวนที่ ๒ แหงปจฉิมยาม ในสวนที่ ๓ แหงปจฉิมยาม ทรงเขา
พระกรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูเหลาเวไนยสัตวอันมีอุปนิสัยที่จะไดตรัสรูธรรม
พิเศษ ทอดพระเนตรเห็นการตรัสรูธรรมของสัตว ๘,๔๐๐ ในเวลาการทรง
ทรมานชางนาลาคิรี ครัน้ ราตรีกาลสวางไสวแลว ก็ทรงกระทําการชําระพระสรีระแลว ตรัสเรียกพระอานนทผูมีอายุมาแลว ตรัสวา ดูกอนอานนท เธอจง
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บอกแกภิกษุแมทั้งหมดในมหาวิหาร ๑๘ แหง อันตั้งเรียงรายอยูในเมือง
ราชคฤหเพื่อใหเขาไปในเมืองราชคฤหพรอมกันกับเรา. พระเถระไดกระทําตาม
พระพุทธฎีกาแลว. พวกภิกษุทั้งหมดมาประชุมกันในพระเวฬุวัน พระศาสดา
มีภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมเปนบริวาร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมืองราชคฤห.
ลําดับนั้น พวกคนเลี้ยงชางก็ปฏิบัติตามพระเทวทัตสั่ง. สมาคมใหญไดมีแลว
พวกมนุษยผูถึงพรอมดวยศรัทธากลาวกันวา ไดยินวา ในวันนี้ พระพุทธเจา
ผูมหานาคกับชางนาลาคิรีซึ่งเปนสัตวดิรัจฉาน จักกระทําสงครามกัน พวกเรา
จักไดเห็นการทรมานชางนาลาคิรีดวยพุทธลีลา อันหาที่เปรียบมิได จึงพากัน
ขึ้นสูปราสาทหองแถวและหลังคาเรือนแลวยืนดู. ฝายพวกมิจฉาทิฏฐิผูหาศรัทธา
มิไดก็พากันกลาววา ชางนาลาคิรีเชือกนี้ดุรายกาจ ฆามนุษยไดไมรูจักคุณ
แหงพระพุทธเจาเชนกัน วันนี้ชางเชือกนั้น จักขยี้สรีระอันมีพรรณดุจทองคํา
ของพระโคดม จักใหถึงความสิ้นชีวิต พวกเราจักไดเห็นหลังปจจามิตรในวัน
นี้ทีเดียว แลวไดพากันขึ้นไปยืนดูบนตนไมและปราสาทเชนกัน . แมชา ง
นาลาคิรีพอเหลือบเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา จึงยังมนุษยทั้งหลายใหสะดุง
กลัว ทําลายบานเรือนเปนอันมาก ขยี้บดเกวียนเสียแหลกละเอียดเปนหลายเลน
ยกงวงขึ้นชู มีหูกางหางชี้ วิ่งรี่ไปทางพระผูมีพระภาคเจา ประหนึ่งวา
ภูเขาเอียงเขาทับพระพุทธองค ฉะนั้น. ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น จึงกราบทูล
เนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชางนาลาคิรีเชือก
นี้ ดุรายกาจฆามนุษยได วิ่งตรงมานี่ ก็ชางนาลาคิรีนี้มิไดรูจักพระพุทธคุณ
เปนตนแล ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จกลับเถิด พระเจาขา ขอพระสุคตเจา
จงเสด็จกลับเสียเถิด. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยา
ไดกลัวไปเลย เรามีกําลังสามารถพอที่จะทรมานชางนาลาคิรีเชือกนี้ได.
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ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรผูมีอายุ ทูลขอโอกาสกะพระศาสดาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมดาวากิจที่บังเกิดขึ้นแกบิดา ยอมเปนภาระของ
บุตรคนโต ขาพระองคผูเดียวจะขอทรมานชางเชือกนี้. ลําดับนั้น พระศาสดา
จึงตรัสหามพระสารีบุตรนั้น วาดูกอ นสารีบุตร ขึ้นชื่อวา กําลังแหงพระพุทธเจา
เปนอยางหนึ่ง สวนกําลังของพวกสาวกเปนอีกอยางหนึ่ง เธอจงยับยั้งอยูเถิด.
พระเถระผูใหญ ๘๐ โดยมากตางก็พากันทูลขอโอกาสอยางนี้เหมือนกัน.
พระศาสดาตรัสหามพระมหาเถระเหลานั้นแมทั้งหมด. ลําดับนั้น ทาน
พระอานนท ไมสามารถจะทนดูอยูได ดวยความรักมีกําลังในพระศาสดาจึง
คิดวา ชางเชือกนี้ จงฆาเราเสียกอนเถิด ดังนี้แลว ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชน
แกพระตถาคตเจา ไดออกไปยืนอยูเบื้องพระพักตรแหงพระศาสดา. ลําดับนั้น
พระศาสดาจึงตรัสกะทานวา อานนท เธอจงหลีกไป อานนท เธอจงหลีกไป
เธออยามายืนขวางหนาตถาคต. ขาแตพระองคผูเจริญ ชางเชือกนี้ดุรายกาจ
ฆามนุษยได เปนเชนกับไฟบรรลัยกัลป จงฆาขาพระองคเสียกอนแลว จึงมา
ยังสํานักของพระองคในภายหลัง. พระอานนทเถระ แมถกู พระศาสดาตรัสหาม
อยูถึง ๓ ครัง้ ก็ยังคงยืนอยูอยางนั้นทีเดียวมิไดถอยกลับมา. ลําดับนั้น
พระศาสดาจึงใหพระอานนทถอยกลับมาดวยกําลังแหงฤทธิ์ แลวประทับยืนอยู
ในระหวางภิกษุทั้งหลาย. ในขณะนั้น หญิงคนหนึ่งเห็นชางนาลาคิรี มีความ
สะดุงกลัวยอมรณภัย จึงวิ่งหนี ทิ้งทารกที่ตนอุมเขาสะเอวไวในระหวางกลาง
แหงชางและพระตถาคตเจา แลววิ่งหนีไป. ชางวิ่งไลตามหญิงนั้นแลวกลับมา
ยังที่ใกลทารก. ทารกจึงรองเสียงดัง พระศาสดาทรงแผเมตตาไปยังชางนาลาคิรี
ทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะยิ่งนักดุจเสียงพรหม รับสั่งรองเรียกวา แนะ
เจาชางนาลาคิรีที่เจริญ เขาใหเจาดื่มเหลาถึง ๑๖ หมอ มอมเมาเสียจนมึนมัว
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ใชวาเขากระทําเจาดวยประสงควา จักใหจับคนอื่นก็หาไม แตเขากระทําดวย
ประสงคจะใหจับเรา เจาอยาเที่ยวอาละวาดใหเมื่อยขาโดยใชเหตุเลย จงมานี่เถิด
ชางนาลาคิรีเชือกนั้น พอไดยินพระดํารัสของพระศาสดา จึงลืมตาขึ้นดูพระรูป
อันเปนสิริของพระผูมีพระภาคเจา กลับไดความสังเวชใจ หายเมาสุราดวยเดช
แหงพระพุทธเจา จึงหอยงวงและลดหูทั้งสองขาง ไปหมอบอยูแทบพระบาท
ทั้งสองของพระตถาคตเจา.
ลําดับนั้น พระศาสดาจึงตรัสกะชางนาลาคิรีนั้นวา ดูกอนเจาชาง
นาลาคิรี เจาเปนชางสัตวดิรัจฉาน เราเปนพุทธะเหลาชางตัวประเสริฐ ตัง้ แต
นี้ไป เจาจงอยาดุราย อยาหยาบคาย อยาฆามนุษย จงไดเฉพาะจึงเมตตาจิต
ทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาออกไปลูบที่กระพองแลว ตรัสพระคาถาวา
เจาชางมีงวง เจาอยาเบียดเบียนชางตัวประเสริฐ
(หมายถึงพระตถาคตเจา) แนะเจาชางมีงวง เพราะวา
การเบียดเบียนชางตัวประเสริฐ เปนเหตุนาํ ความทุกข
มาให แนะเจาชางมีงวง ตั้งแตไหนแตไรมาจนกาล
บัดนี้ ผูฆาชางตัวประเสริฐ ยอมไมไดพบสุคติเลย
เจาอยาเมา เจาอยาประมาท ดวยวาผูประมาทแลว
ยอมไปสูสุคติไมได เจาจงกระทําหนทางที่จะพาตัวเจา
ไปสูสุคติเถิด.
พระศาสดาทรงแสดงธรรมดวยประการฉะนี้ สรีระทั้งสิ้นของชางนั้น
ไดเปนรางกายมีปติถูกตองแลวหาระหวางคั่นมิได. ถาไมเปนสัตวดิรัจฉาน
ก็จักไดบรรลุโสดาปตติผล. มนุษยทงั้ หลายเห็นปาฏิหาริยนั้น ตางพากันสงเสียง
ปรบมืออยูอื้ออึง พวกที่เกิดความโสมนัสยินดีก็โยนเครื่องอาภรณตาง ๆ ไป
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เครื่องอาภรณเหลานั้น ก็ไปปกคลุมสรีระของชาง. ตั้งแตวันนั้นมา ชาง
นาลาคิรีก็ปรากฏนามวา ธนปาลกะ ก็ในขณะนั้น สัตว ๘๔,๐๐๐ ในสมาคม
แหงชางธนปาลกะก็ไดดื่มน้ําอมฤต. พระศาสดาทรงใหชางธนปาลกะตั้งอยูใน
ศีล ๕ ประการ ชางนั้นก็เอางวงดูดละอองธุลีพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา
แลวเอาโปรยลงบนหัวของตน ยอตัวถอยหลังออกมายืนอยูในที่อุปจาร พอ
แลเห็นถวายบังคมพระทศพลกลับเขาไปยังโรงชาง. ตั้งแตวันนั้นมา ชาง
นาลาคิรีนั้น ก็กลายเปนชางที่ไดรับการฝกแลวเชือกหนึ่ง ในบรรดาชางที่ได
รับการฝกแลวทั้งหลายอยางนี้ ไมเคยเบียดเบียนใครใหเดือดรอนอีกตอไปเลย.
พระศาสดาทรงสําเร็จสมดังมโนรถแลว ทรงอธิษฐานวา ทรัพยสิ่งของอันใด
อันผูใดทิ้งไวแลว ทรัพยสิ่งของอันนั้นจงเปนของผูนั้นตามเดิม แลวทรง
พระดําริวา วันนี้เราไดกระทําปาฏิหาริยอยางใหญแลว การเที่ยวจาริกไปเพื่อ
บิณฑบาตในพระนครนี้ไมสมควร ทรงทรมานพวกเดียรถียแลว มีภิกษุสงฆ
แวดลอมเปนบริวาร ประดุจกษัตริยที่มีชัยชนะแลวเสด็จออกจากพระนคร
ทรงดําเนินไปยังพระวิหารเวฬุวันทีเดียว. แมพวกชนชาวเมืองก็พากันถือเอา
ขาวน้ําและของเคี้ยวเปนอันมากไปยังวิหาร ยังมหาทานใหเปนไปทั่วแลว ใน
เวลาเย็นวันนั้น ภิกษุทงั้ หลายประชุมกันเต็มธรรมสภาสนทนากันวา ดูกอ น
อาวุโสทั้งหลาย พระอานนทเถระเจาผูมีอายุ ไดยอมเสียสละชีวิตของทานเพื่อ
ประโยชนแกพระตถาคตเจา ชื่อวากระทํากรรมที่กระทําไดยาก ทานเห็นชาง
นาลาคิรีแลว แมถูกพระศาสดาตรัสหามอยูถึง ๓ ครั้ง ก็ยังไมถอยไป ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย นาสรรเสริญพระอานนทเถรเจาผูมีอายุ กระทําสิ่งซึ่งยากที่จะ
กระทําได. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงสดับถอยคําสรรเสริญเกียรติคุณของ
พระอานนทนั้น ดวยโสตธาตุเพียงดังทิพย จึงทรงพระดําริวา ถอยคําสรรเสริญ
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เกียรติคุณของอานนทกําลังเปนไปอยู เราควรจะไปในที่นั้น จึงเสด็จออกจาก
พระคันธกุฎี เสด็จไปยังโรงธรรมสภาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันนี้
พวกเธอกําลังสนทนากันดวยเรื่องอะไรเลาหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลให
ทรงทราบวา เรื่องชื่อนี้พระพุทธเจาขา จึงตรัสวา ใชแตในบัดนี้เทานั้นก็หาไม
ถึงเมื่อกาลกอน ครั้งอานนทเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ก็ไดเคยสละชีวิตเพื่อ
ประโยชนแก (เรา) ตถาคตแลวเหมือนกัน ดังนี้แลวไดทรงนิ่งเฉยอยู เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลอาราธนา จึงไดทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวา สาคละ
สวยราชสมบัติอยูโดยธรรมในสาคลนคร ในแควนมหิสกะ. ในกาลนั้น ใน
หมูบานนายพรานแหงหนึ่ง ซึ่งไมไกลจากพระนคร มีนายพรานคนหนึ่งเอา
บวงดักนกมาเที่ยวขายในพระนครเลี้ยงชีวิตอยู. ก็ในที่ไมไกลจากพระนคร มี
สระบัวหลวงอยูสระหนึ่งชื่อมานุสิยะ สระกวางยาวประมาณ ๑๒ โยชน สระนั้น
ดาดาษไปดวยดอกบัว ๕ ชนิด. มีหมูนกตางเพศตางพรรณมาลงที่สระนั้น
นายพรานนั้นดักบวงไว โดยมิไดเลือกวาเปนนกชนิดไร. ในกาลนั้น พญาหงส
ธตรฐ มีหงสเกาหมื่นหกพันตัวเปนบริวารอาศัยอยูในถ้ําทองใกลภูเขาจิตตกูฏ.
มีหงสตัวหนึ่งชื่อ สุมุขะ ไดเปนเสนาบดีของพญาหงสนั้น กาลครั้งนั้น หงสทอง
๒ - ๓ ตัวจากฝูงหงสนั้น บินไปยังมานุสิยสระ เทีย่ วไปในสระนั้น ซึ่งมีที่หากิน
อยางพอเพียงตามความสบาย แลวกลับมายังภูเขาจิตตกูฏ บอกแกพญาหงส
ธตรฐวา ขาแตมหาราช มีสระบัวแหงหนึ่ง ชื่อมานุสิยะ อยูใ นถิ่นของมนุษย
มีที่เที่ยวแสวงหาอาหารอยางสมบูรณ พวกขาพเจาจะไปหาอาหารในสระนั้น
พญาหงสนั้นจึงหามวา ขึ้นชื่อวาถิ่นของมนุษย ยอมเปนที่นารังเกียจ มาก
ไปดวยภัยเฉพาะหนา อยาไดชอบใจแกพวกเจาเลย ถูกหงสเหลานั้นรบเราอยู
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บอย ๆ จึงกลาววา ถาสระนั้น ยอมเปนที่ถูกใจของพวกทาน เราก็จะไป
ดวยกัน จึงพรอมดวยบริวารไดไปยังสระนั้น พญาหงสธตรฐนั้น พอรอนลง
จากอากาศ ก็เอาเทาถลําเขาไปติดบวงอยูทีเดียว. ลําดับนั้น บวงของนายพราน
นั้น ก็รัดเทาเอาไวแนน ดุจถูกรัดดวยซี่เหล็กฉะนั้น. ลําดับนั้นพญาหงสจึง
ฉุดบวงมาดวยคิดวา เราจักทําบวงใหขาด ครั้งแรกหนึ่งถลอกปอกหมด
ครั้งที่สองเนื้อขาด ครั้งที่สามเอ็นขาด ในครั้งทีสี่บวงนั้นเขาไปถึงกระดูก
โลหิตไหลนอง เวทนามีกําลังเปนไปทั่วแลว. พญาหงสนั้น จึงคิดวา ถาเรา
รองวาติดบวง พวกญาติของเราก็จะพากันสะดุงตกใจกลัว ไมทันไดกินอาหาร
ถูกความหิวแผดเผาแลว ก็จะหนีไปตกลงในมหาสมุทรเพราะหมดกําลัง.
พญาหงสนั้นพยายามอดใจทนตอทุกขเวทนา จนถึงเวลาพวกหงสที่เปนญาติ
ทั้งหลายกินอาหารอิ่มแลว กําลังเลนเพลินอยู จึงรองขึ้นดวยเสียงอันดังวา
ติดบวง. หงสทั้งหลายไดยินเสียงดังนั้น มีความกลัวตอมรณภัยเปนกําลัง
ตางก็คุมกันเปนพวก ๆ บายหนาไปยังภูเขาจิตตกูฏบินไปโดยเร็ว เมื่อหงส
เหลานั้นพากันกลับไปหมดแลว สุมุขหงสที่เปนเสนาบดีคิดวา ภัยนี้บังเกิดขึ้น
แกมหาราชของเราหรือไมหนอ เราจักทราบถึงเรื่องนั้น จึงบินไปโดยเร็วไว
มองไมเห็นพระมหาสัตว ในระหวางหมูหงสที่ไปอยูขางหนา จึงมาคนดูฝูงกลาง
ก็มิไดเห็นพระมหาสัตวแมในที่นั้น จึงตรวจคนฝูงสุดทายก็มิไดเห็นพระมหาสัตว แมในที่นั้นอีก จึงแนใจวา ภัยนั้นบังเกิดขึ้นแกพญาหงสนั้น โดย
ไมตองสงสัยทีเดียว จึงรีบกลับมายังที่เดิมเห็นพระมหาสัตวติดบวงยืนเกาะอยู
บนหลังตม มีโลหิตไหลนองทนทุกขเวทนาอยางสาหัส จึงบอกวา ขาแตมหาราช
ขอพระองคอยาไดกลัวไปเลย แลวกลาววา ขาพระองคจักสละชีวิตของขาพระองค
จักยังพระองคใหหลุดจากบวง จึงบินรอนลงมาปลอบพระมหาสัตวเกาะอยูบน
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หลังตม. ลําดับนั้น พระมหาสัตว เมื่อจะทดลองใจสุมุขหงสนั้น จึงกลาว
คาถาเปนปฐมวา
ดูกอนสุมุขะ ฝูงหงสพากันบินหนีไปไมเหลียวหลัง แมทานก็จงไปเสียเถิด อยาหวังอยูใ นที่นี้เลย
ความเปนสหายในเราผูติดบวง ยอมไมมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุวิจินนฺตา ไดแก ไมหว งใยดวย
ความรัก คือดวยความอาลัย. บทวา ปกฺกมนฺติ ความวา พญาหงสนั้น
กลาววา ฝูงหงสทั้งหลายซึ่งลวนเปนหมูญาติของเรา เปนจํานวนหงสมีประมาณ
เกาหมื่นหกพันตัวเหลานั้น มิไดมองดูเราดวยอํานาจความอาลัยรัก ทิ้งเราแลว
บินหนีไปหมด ถึงตัวทานก็จงรีบหนีไปเสียเถิด อยูหวังการอยูในที่นี้เลย
ดวยวา ขึ้นชื่อวา ความเปนสหายในตัวเรา ยอมไมมีผลเพราะการติดบวงอยางนี้
อธิบายวา บัดนี้เราไมอาจที่จะกระทํากิจดวยความเปนสหายสักนอยหนึ่งแกทาน
ไดเลย เราไมสามารถจะกระทําอุปการะได จะมีประโยชนอะไรแกทาน ทาน
อยาชักชาเลย จงรีบบินหนีไปเสียเถิดนะ.
เบื้องหนาแตนั้น สุมุขหงสกลาววา
ขาพระองคจะพึงไปหรือไมพึงไป ความไม
ตายก็ไมพึงมี เพราะการไปหรือการไมไปนั้น เมื่อ
พระองคมีความสุขจึงอยูใกล เมื่อพระองคไดรับความ
ทุกขจะพึงละไปอยางไรได ความตายพรอมกับพระองค
หรือวาความเปนอยูเวนจากพระองค ความตายนั้นแล
ประเสริฐกวา เวนจากพระองคแลว จะพึงเปน
อยูประเสริฐอะไร ขาแตพระมหาราชจอมหงส
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ขาพระองคพึงละทิ้งพระองคซึ่งทรงถึงทุกขอยางนี้ ขอ
นี้ไมเปนธรรมเลย คติของพระองค ขาพระองคยอม
ชอบใจ.
ในลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงกลาววา
คติของเราผูติดบวงจะเปนอื่นไปอยางไรเลา
นอกจากเขาโรงครัวใหญ คตินั้นยอมชอบใจ แก
ทานผูมีความคิด ผูพนแลวอยางไร ดูกอนสุมุขหงส
ทานจะพึงเห็นประโยชนอะไร ในการสิ้นชีวติ ของเรา
และของทานทั้งสอง หรือของพวกญาติที่เหลือ ดูกอน
ทานผูมีปกทั้งสองดังสีทอง เมื่อทานยอมสละชีวิตใน
เพราะคุณอันไมประจักษ ดังคนตาบอดกระทําแลวใน
ที่มืด จะพึงยังประโยชนอะไรใหรุงเรืองได.
สุมุขหงสกลาวตอบวา
ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาฝูงหงสทั้งหลาย
ทําไมหนอ พระองคจึงไมทรงรูอรรถในธรรม
ธรรมอันบุคคลเคารพแลว ยอมแสดงประโยชนแก
สัตวทั้งหลาย ขาพระองคนั้นเพงเล็งอยู ซึ่งธรรมและ
ประโยชนอันตั้งจากธรรม ทัง้ เห็นพรอมอยู ซึ่งความ
ภักดีในพระองค จึงมิไดเสียดายชีวิต ความที่มิตร เมื่อ
ระลึกถึงธรรม ไมพึงทอดทิ้งมิตรในยามทุกข แม
เพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย
โดยแท.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาววา
ธรรมนี้นั้นทานประพฤติแลว และความภักดี
ในเราก็ปรากฏแลว ทานจงทําตามความปรารถนา
ของเรานี้เถิด ทานเปนอันเราอนุมัติแลว จงไปเสีย
เถิด ดูกอนทานผูถึงพรอมดวยปญญา ก็แลเมื่อกาล
ลวงไปอยางนี้ คือ เมือ่ เราติดบวงอยูในทีน่ ี้ ทานพึง
กลับไปปกครองหมูญาติทั้งหลายของเราใหจงดีเถิด.
เมื่อสุวรรณหงสตัวประเสริฐ ประพฤติธรรม
อันประเสริฐ กําลังโตตอบฉันอยูดวยประการฉะนี้
นายพรานไดปรากฏแลว เหมือนดังมัจจุราชปรากฏ
แกบุคคลผูปวยหนัก ฉะนั้น สุวรรณหงสทั้งสอง
เกื้อกูลกันมาสิ้นกาลนานนั้น เห็นศัตรูเดินมาแลว ก็
นิ่งเฉยมิไดเคลื่อนจากที่ ฝายนายพราน ผูเปนศัตรู
ของพวกนก เห็นพญาหงสธตรฐจอมหงสกําลัง
เดินสายไปมาแตที่นั้น ๆ จึงรีบเดินเขาไป ก็นาย
พรานนั้นครั้นรีบเดินเขาไปแลว เกิดความสงสัยขึ้นวา
หงสทั้งสองนั้นติดบวงหรือไม จึงคอยลดความเร็วลง
คอย ๆ เดินเขาไปใหใกลสุวรรณหงสทั้งสอง ไดเห็น
ตัวหนึ่งติดบวง อีกตัวหนึ่งไมติดบวง แตมายืนอยูใกล
ตัวที่ติดบวง จึงเพงดูตัวที่ติดบวงที่เปนโทษ ลําดับนั้น
นายพรานนั้นเปนผูมีความสงสัย จึงไดกลาวถามสุมุขหงสตัวมีผิวพรรณเหลือง มีรา งกายใหญ เปนใหญใน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 348

หมูห งส ซึ่งยืนอยูวา เพราะเหตุไรหนอ พญาหงส
ที่ติดบวงใหญ ยอมไมกระทําซึ่งทิศ เมือ่ เปนเชนนั้น
เพราะเหตุไร ทานผูไมติดบวง เปนผูมีกําลัง จึงไมบนิ
หนีไป พญาหงสนี้เปนอะไรกับทานหรือ ทานพน
แลวทําไมจึงยังเฝาหงสตัวติดบวงอยู หงสทั้งหลายพา
กันละทิ้งหนีไปหมด เพราะเหตุไร ทานจึงยังอยูตัวเดียว.
สุมุขหงสจึงกลาวตอบวา
ดูกอนนายพรานนก พญาหงสนั้นเปนราชา
ของเรา ทั้งเปนเพื่อนเสมอดวยชีวิตของเราดวย เรา
จึงไมละทานไปจนกวาจะถึงที่สุดแตงกาละ
นายพราน จึงกลาววา
ก็ไฉนพญาหงสนี้ จึงไมเห็นบวงทีด่ ักไว
ความจริงการรูอันตรายของตน เปนเหตุของบุคคล
ผูใหญทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น บุคคลผูใหญเหลานั้น
ควรรูอ ันตราย.
สุมุขหงส จึงกลาวตอบวา
เมื่อใดมีความเสื่อม เมื่อนั้น สัตวแมเขาไป
ในขายหรือบวงก็ไมรูสึก ในเมือ่ ถึงคราวจะสิ้นชีวิต.
นายพราน จึงกลาววา
ดูกอนทานผูมีปญญามาก ก็แลบวงทั้งหลาย
ที่เขาดักไวมีมากอยาง สัตวทั้งหลายยอมเขามาติด
บวงทีเ่ ขาดักอําพรางไว ในเมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิต
อยางนี้.
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เนื้อความแหงคาถาเหลานี้ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยอันมาแลวในบท
บาลีทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คจฺเฉ วา ความวา สุมุขหงสนั้นกลาววา
ขาแตมหาราช ขาพระองคพึงไปจากที่นี้หรือไมไปก็ตามเถิด แตที่ขาพระองค
จะพึงไมตายเพราะการไปหรือการไมไปนั้นไมมีเลย เพราะวาขาพระองค ถึงจะ
ไปจากที่นี้หรือไมไปคงไมพนจากความตายไปไดเปนแนแท ก็ในกาลกอนแต
นี้ พระองคมีความสุข ขาพระองคก็ไดอยูใกลชิด บัดนี้พระองคกําลังไดรับทุกข
ขาพระองคจะทอดทิ้งไปเสียอยางไรได. บทวา มรณ วา ความวา เมือ่
ขาพระองคไมไป พึงตายเสียพรอมกับพระองคอยางหนึ่ง หรือเมื่อขาพระองค
ไป แตมีชีวติ อยูเวนจากพระองคอยางหนึ่ง ในสองอยางนี้ การตายเสียพรอม
กันกับพระองคนั้นแล เปนของประเสริฐของขาพระองคยิ่งนัก สวนการที่
ขาพระองคจะพึงมีชีวิตอยูเวนเสียจากพระองคนั้น ไมเปนของประเสริฐแกขาพระองคเลย. บทวา รุจจฺ เต ความวา ความสําเร็จนั้นแล ยอมเปนที่ชอบใจ
ของขาพระองค. บทวา สา กถ ความวา ดูกอนสุมุขหงสผูเปนสหาย เมื่อ
เราติดบวงที่ทําดวยหนังสัตวรายอยางมั่นคงไปแลวในมือของบุคคลอื่น คตินั้น
จึงเปนที่ชอบใจกอน แตเมื่อทานมีความคิดมีปญญาพนจากบวงแลว ยังเปน
ที่ชอบใจอยูอยางไร. บทวา ปกฺขมิ า ไดแก สมบูรณดวยขนปก. บทวา
อภินฺน ความวา เมื่อเราแมทั้งสองสิ้นชีวิตไปแลว ทานยังจะเห็นประโยชน
อะไรของเรา ของทานหรือของพวกญาติที่เหลือ. น อักษร ในคําวา ยนฺน นี้
ใชในความอุปมา. บทวา กฺจนเทปจฺฉ ไดแก มีขนปกทั้งสองประดุจสีทอง
อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน ความวา มีปกทั้งสองขางเชนกับทอง.
บทวา ตมสา ไดแก ในความมืด อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. น
อักษร ขางตนเชื่อมความกับบทนี้. บทวา กต ความวา ประหนึ่งวากระทํา
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แลว มีคํากลาวอธิบายวา เมื่อทานจะยอมสละชีวิตก็ตาม ชีวิตของเราก็ไม
รอดแน การสละชีวิตของทานนั้น จึงชื่อวาไมประจักษคุณเพราะไมไดรับ
ประโยชนแมสักนอยหนึ่งเลย เปรียบเหมือนคนตาบอด กระทําในที่มืด. ทาน
มายอมเสียสละชีวิตในการเสียสละอันไมประจักษคุณของทานเชนนี้ จะพึงยัง
ประโยชนอะไรใหรุงเรืองได. บทวา ธมฺโม อปจิโต สนฺโต ความวา ธรรม
ที่บุคคลบูชาแลว นับถือแลว เคารพแลว. บทวา อตฺถ ทสฺเสติ ไดแก
แสดงถึงความเจริญ. บทวา อเปกฺขาโน คือพิจารณาอยู. บทวา ธมฺมา จตฺถ
ความวา อนึ่งขาพระองคเห็นอยู ซึ่งประโยชนอันตั้งขึ้นแลวจากธรรม. บทวา
ภตฺตึ คือความรักเยื่อใย. บทวา สต ธมฺโม คือเปนสภาวะของบัณฑิตทั้ง
หลาย. บทวา โย มิตฺโต ความวา มิตรใดไมพึงทอดทิ้งมิตรในเวลาไดรับ
อันตราย ธรรมนี้แลชื่อวาเปนสภาพของมิตรผูไมทอดทิ้งอยูนั้น ธรรมของ
สัตบุรุษทั้งหลายแจมแจงแลว คือปรากฏแลวโดยแท. บทวา กาม กรสฺสุ
ความวา ทานจงกระทําตามความปรารถนาของเรา คือตามถอยคําของเราที่
เราปรารถนาไวนี้. บทวา อปเตฺวว คเต กาเล ความวา ก็แลเมื่อกาล
เวลาผานไปแลวอยางนี้ คือเมื่อเราติดบวงอยูในที่นี้. บทวา ปรมสวุต คือ
พึงระแวดระวังอยางแข็งแรง.
บทวา อิจฺเจว มนฺตยนฺตาน ไดแก กําลังกลาวขอรองกันอยูอยางนี้
วา ทานจงไป เราไมไป ดังนี้. บทวา อริยาน คือเปนผูประเสริฐดวยความ
ประพฤติ. บทวา ปจฺจนิสฺสถ ความวา นายพรานนุงผายอมฝาดประดับ
พวงมาลาสีแดง ถือคอนกําลังเดินมาอยูทีเดียว ปรากฏขึ้นแกหงสทั้ง ๒. บทวา
อาตุราน คือ ประดุจดังพระยามัจจุราชปรากฏแกคนไขทั้งหลาย ฉะนั้น.
บทวา อภิส
ิ ฺจิกฺข ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุวรรณหงสแมทั้งสอง
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เหลานั้นเห็นศัตรูเดินมาอยู. บทวา หิตา ไดแก เปนผูอุดหนุนกัน มีจิต
รักใครสนิทสนมซึ่งกันและกันมาเปนเวลาชานาน. บทวา น จลฺเจสุ ไดแก
มิไดเคลื่อนจากที่ คงเกาะอยูตามเดิมทีเดียว. ดวยวา สุมุขหงสคิดวา นายพราน
นี้มาแลว ถาตองการประหารก็จงประหารเรากอน จึงนั่งเกาะบังพระมหาสัตว
ไวเบื้องหลัง. บทวา ธตรฏเ หมายเอาหมูหงสธตรฐทั้งหลาย. บทวา
สมุฑฺเฑนฺเต ความวา นายพรานเห็นหงสนั้นกําลังเดินกลับไปกลับมาขางโนน
ขางนี้เพราะกลัวตาย. บทวา อาสชฺช ไดแก เขาไปจนใกลหงสทั้งสองนอกนี้.
บทวา ปจฺจกมฺปตฺถ ไดแก นายพรานคิดใครครวญอยูวา หงสนั้นติดบวง
หรือยังไมติด จึงคอย ๆ ยอง คือลดความเร็วเสียแลวไดคอย ๆ เดินไป. บทวา
อาสชฺช พนฺธ ความวา นายพรานเห็นสุมุขหงสเกาะอยูใกลพระมหาสัตว
ซึ่งติดบวงอยู. บทวา อาทีนว ไดแก นายพรานเห็นพระมหาสัตวซึ่งเปน
โทษทีเดียวมองดูอยู. บทวา วิมโต ความวา นายพรานนั้นเกิดความสงสัย
ขึ้นวา เหตุไรหนอ หงสตัวทีไมติดบวงจึงไดเกาะอยูใกลชิดกับตัวที่ติดบวง
เราจักถามดูใหรูเหตุ. บทวา ปณฺฑเร หมายเอาสุมุขหงสนั้น อีกอยางหนึ่ง
อธิบายวา เปนสัตวบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศราหมอง คือ มีสีเหมือนทองที่เขา
หลอมไวดีแลว. บทวา ปวฑฺฒกาเย ไดแก มีรางกายอันเติบโตแลวมี
รางกายใหญโต. คําวา ยนฺนู หมายเอาหงสตัวที่ติดบวงใหญนี้. บทวา ทิส
น กุรุเต อธิบายวา ไมยอมคบแมสักทิศหนึ่ง การกระทําดังนั้นเปนการ
สมควรแลว. บทวา พลี คือเปนสัตวสมบูรณดวยกําลัง. นายพรานยอมเรียก
หงสนั้นวา สัตวมีปก. บทวา โอหาย คือทิ้งไปแลว. บทวา ยนฺติ ความวา
ฝูงหงสที่เหลือพากันบินไปหมด. บทวา อวหียสิ แปลวา เหลืออยู. บทวา
ทิชามิตฺต คือ ไมเปนมิตรแกพวกนกทั้งหลาย. บทวา ยาว กาลสฺส
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ปริยาย ไดแก จนกวาวาระสุดทายแหงความตายจะมาถึง. บทวา กถ ปนาย
ความวา ทานกลาววา พญาหงสนั้นเปนพระราชาของทาน ธรรมดาวาพระราชา
ทั้งหลายยอมเปนบัณฑิต ก็พระราชาของทานเปนบัณฑิต แมดวยประการฉะนี้
เพราะเหตุไร จึงมิไดเห็นบวงที่ดักไว เพราะวาธรรมดาอันนี้ ยอมเปนบท
อธิบายวา ขึ้นชื่อวา ความรูสึกในอันตรายของตน ยอมเปนบท คือเปนเหตุ
ของบุคคลทั้งหลาย ผูถึงแลวซึ่งความเปนผูใหญดวยยศ หรือความเปนผูใหญ
ดวยความรู เพราะฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้น จึงควรรูถึงอันตราย. บทวา
ปราภโว คือ ความไมเจริญ. บทวา อาสชฺชาป คือ ถึงหากจะเขาไปจน
ใกลชิดก็ไมรสู ึกตัว. บทวา ตตา คือ ลอไว ซุมไว. บทวา คุยฺหมาสชฺช
ความวา บรรดาบวงเหลานั้น บวงใดที่อําพรางไวคือลวงไว สัตวทั้งหลาย
เขาใกลบวงนั้น ยอมถูกรัดรึง. บทวา อเถว ความวา เมื่อถึงคราวสิ้นชีวิต
อยางนี้ สัตวทั้งหลายยอมถูกรึงรัดติดอยูเปนแนแททีเดียว.
สุมุขหงสนั้น กระทํานายพรานใหเปนผูมีน้ําใจออน ดวยการเจรจา
ปราศรัยดวยประการฉะนี้แลว เพื่อจะขอชีวิตของพระมหาสัตว จึงกลาวคาถาวา
เออก็การอยูรว มกันกับทานนี้ พึงมีสขุ เปนกําไร
หนอ และขอทานอนุญาต แกขาพเจาทั้งสองเถิด แล
ขอทานพึงใหชีวิตแกขาพเจาทั้งสองดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อป นาย ตัดบทเปน อป นุ อย.
บทวา สุขุทรฺ โย คือมีผลเปนสุข. บทวา อป โน อนุมฺาสิ ความวา
ขอทานพึงอนุญาตใหขาพเจาทั้งสองกลับไปยังภูเขาจิตตกุฏเพื่อเยี่ยมญาติทั้งหลาย
เถิด. บทวา อป รน ซีวติ  ทเท ความวา อนึ่ง ทานมีความคุนเคยบังเกิด
แลวดวยถอยคํานี้ จึงอยูพึงฆาขาพเจาทั้งสองเสียเลย.
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นายพรานถูกจรึงดวยถอยคําอันออนหวานของสุมุขหงสนั้น จึงกลาว
คาถาวา
เรามิไดผูกทานไว และไมปรารถนาจะฆาทาน
เชิญทานรีบไปจากที่นี้ตามความปรารถนา แลวจงอยู
เปนสุขตลอดกาลนานเถิด.
ลําดับนั้น สุมุขหงสจึงกลาวคาถา ๔ คาถาวา
ขาพเจาไมปรารถนาจะมีชีวิตอยู โดยเวนจาก
ชีวิตของพญาหงสนี้ ถาทานยินดีเพียงตัวเดียว ขอ
ใหทานปลอยพญาหงสนี้ และจงกินขาพเจา ขาพเจา
ทั้งสองเปนผูเสมอกัน ดวยรูปทรงสัณฐานและวัย
ทานไมเสื่อมแลวจากลาก ขอทานจงเปลี่ยนขาพเจา
กับพญาหงสนี้เถิด เชิญทานพิจารณาดูในขาพเจา
ทั้งสอง เมื่อทานมีความปรารถนาเฉพาะตัวเดียว จง
เอาบวงผูกขาพเจาไวกอน จงปลอยพญาหงสใน
ภายหลัง ถาทานทําตามที่ขาพเจาขอรอง ลาภของทาน
ก็คงมีประมาณเทานั้นเหมือนกัน ทั้งทานจะไดเปน
มิตรกับฝูงหงสธตรฐจนตลอดชีวิตดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอต ความวา ขาพเจาไมปรารถนาความ
เปนอยูของขาพเจาโดยปราศจากชีวิตของพญาหงสนี้เลย. บทวา ตุลฺยสฺมา
ไดแก ขาพเจาทั้งสองยอมเปนผูสม่ําเสมอกัน. บทวา นิมินา ตุว คือ
ทานจงแลกเปลี่ยนตัวกันเสียเถิด. บทวา ตวสฺมสุ ความวา สุมุขหงสนั้น
กลาววา ทานมีความปรารถนาในขาพเจาทั้งสอง ทานจะประโยชนอะไร
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ดวยพญาหงสนี้ จงยังความโลภใหเกิดในขาพเจา. บทวา ตาวเทว คือ
เพียงเทานั้นแล. บทวา ยาจนาย จ ไดแก คําขอรองของขาพเจาอันใด
ขอทานพึงกระทําตามคําขอรองนั้นเถิด.
นายพรานก็มีใจออนลงอีก เพราะการแสดงธรรมนั้น ประดุจปุยนุน
ที่เขาใสลงในน้ํามัน ฉะนั้น เมื่อจะยกพระมหาสัตวใหเปนรางวัลแกสุมุขหงส
นั้น จึงกลาวเปนคาถาวา
มิตร อํามาตย ทาส ทาสี บุตร ภรรยา และ
พวกพองหมูใหญทั้งหลาย จงดูพญาหงสธตรฐ
พนจากที่นี้ไปไดเพราะทาน บรรดามิตรทั้งหลายเปน
อันมาก มิตรเชนทานนั้นหามีในโลกนี้ เหมือนทาน
ผูเปนเพื่อนรวมชีวิต ของพญาหงสธตรฐไม เรา
ยอมปลอยสหายของทาน พญาหงสจงบินตามทาน
ไปเถิด ทานทั้งสองจงรีบไปจากที่นี้ตามความปรารถนา
จงรุงเรืองอยูในทามกลางหมูญาติเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน เปนเพียงนิบาต. บทวา ตยา มุตฺต
ความวา จริงอยู ทานตัวเดียวชื่อวา ยอมปลอยพญาหงสนี้ เพราะฉะนั้น หมู
ญาติอันใหญทั้งหลาย และเปนมิตรกันเหลานั้น จงดูพญาหงสนี้ที่ทานปลอย
แลว จึงไปสูภูเขาจิตตกูฏจากที่นี้. คําวา พวกพอง ในคาถานี้ หมายเอา
บุคคลที่เกี่ยวของกันทางสายโลหิตอันเดียวกัน. บทวา วิชฺชเร คือ ไมเคยมี.
บทวา ปาณสาธารโณ คือ มีชีวิตรวมกัน มีชีวติ ที่แยกออกจากกันไมได.
อธิบายวา ทานเปนสหายของพญาหงสนี้ดวยประการใด แมชนทั้งหลายมาก
ดวยกันเหลาอื่น ชนที่ชอื่ วาเปนมิตรเชนทานนี้ ยอมไมมีดวยประการนั้น.
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บทวา ตวานุโค ความวา ทานจงพาพญาหงสซึ่งกําลังไดรับความลําบากนี้
บินไปขางหนา พญาหงสนี้จงบินติดตามทานไปขางหลังเถิด.
บุตรของนายพราน ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงเดินเขาไปใกลพระมหาสัตวดวยจิตอันประกอบดวยเมตตา ตัดบวงออกแลวสวมกอดอุมออกจาก
สระ ใหจับอยูที่พื้นหญาแพรกออนใกลขอบสระ คอย ๆ แกบวงที่รัดเทาออก.
ดวยจิตอันออนโยน ขวางทิ้งเสียในที่ไกล เกิดมีความรักใครในพระมหาสัตว
อยางเหลือกําลัง จึงไปตักน้ํามาลางเลือดใหแลว ลูบคลําอยูบอย ๆ ดวยเมตตา
จิต. ดวยอานุภาพแหงเมตตาจิตของบุตรนายพรานนั้น เอ็นกับเอ็น เนื้อกับเนื้อ
หนังกับหนังที่เทาของพระโพธิสัตวก็ติดสนิทหายเปนปกติดีอยางเดิมในขณะนั้น
ทีเดียว ขอเทาของพระมหาสัตวก็งอกขึ้นเต็ม มีผิวงดงามผองใส มีขนงอกงาม
เกิดขึ้นเหมือนอยางเดิมเหมือนกับเทาไมเคยถูกบวงรัดมาแตกอนเลย. พระโพธิสัตวไดรับความสุขอยูโดยความเปนปกติทีเดียว. ลําดับนั้น สุมุขหงสได
ทราบวา พระมหาสัตวมีความสุขสบายเพราะอาศัยตน ก็เกิดความโสมนัสยินดี
ไดกระทําการชมเชยนายพรานแลว.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
สุมุขหงสมีความเคารพนาย มีความปลื้มใจ
เพราะพญาหงสเปนนายหลุดพนจากบวง เมื่อจะ
กลาววาจาอันรื่นหูไดกลาววา ดูกอนนายพราน ขอให
ทานพรอมดวยหมูญาติทั้งปวงจงเบิกบานใจเหมือน
ขาพเจาเบิกบานใจในวันนี้ เพราะไดเห็นพญาหงส
พนจากบวง ฉะนัน้ .
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วงฺกงฺโค ไดแก นอมคอลงเคารพ.
บทวา เอว ลุทฺทก ความวา สุมุขหงสกระทําความชมเชยนายพรานอยางนี้
แลว ไดทลู พระโพธิสัตววา ขาแตมหาราชเจา นายพรานนี้กระทําอุปการะ
อยางใหญแกเราทั้งสอง ดวยวา นายพรานนี้ไมกระทําตามคําของขาพระองคแลว
กระทําเราทั้งสองไวในหงสกีฬาแลว ใหแกอิสรชนทั้งหลาย จึงจะพึงไดรับ
ทรัพยเปนอันมาก หรือวาฆาเราทั้งสองเสียแลวเอาเนื้อขาย ก็ยอมไดรับทรัพย
เปนอันมากเหมือนกัน แตขามิไดเห็นแกชีวิตของตัว จึงไดกระทําตามคําของ
ขาพระองค เราทั้งสองควรนํานายพรานไปยังสํานักของพระราชา แลวกระทํา
ชีวิตของเขาใหเปนสุข. พระมหาสัตวก็เห็นดวย สุมุขหงส กลาวกับพระมหาสัตวดวยภาษาของตนแลว จึงเรียกบุตรนายพรานมาถามดวยภาษาของมนุษยอีก
วา แนะสหาย ทานดักบวงเพื่ออะไร เมื่อไดรับคําตอบวา เพื่อตองการทรัพย
จึงกลาววา เมื่อเปนเชนนั้น ทานจงพาเราทั้งสองเขาไปยังพระนครแลวแสดง
แกพระราชา ขาพเจาทั้งสองจักยังพระราชาใหพระราชทานทรัพยเปนจํานวน
มากแกทาน แลวกลาวเปนคาถาวา
เชิญทานมานี่เถิด เราจักบอกทานถึงวิธีที่ทาน
จักไดทรัพย เปนลาภของทาน พญาหงสธตรฐนี้
ยอมไมมุงรายอะไร ๆ ทานจงรีบไปภายในบุรี จง
แสดงขาพเจาทั้งสองซึ่งไมติดบวง เปนอยูตามปกติ จับ
อยูที่กระเชาทั้งสองขาง แกพระราชาวา ขาแตพระมหาราชเจา หงสธตรฐทั้งสองนี้เปนอธิบดีแหงหงสทั้ง
หลาย เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของหงสทั้งหลาย
สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี พระราชาจอม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 357

ประชาชนทอดพระเนตรเห็นพญาหงสนี้แลว ก็จะ
ทรงปลาบปลื้มพระหฤทัย จักพระราชทานทรัพยเปน
อันมาก. แกทานโดยไมตองสงสัย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุสิกฺขามิ แปลวา แนะนํา. บทวา
ปาป คือ ลามก. บทวา รฺโญ ทสฺเสหิ โน อุโภ ความวา ทานจงแสดง
ขาพเจาแมทั้งสองนี้แดพระราชา. สุมุขหงสกลาวอยางนี้ดวยเหตุ ๔ ประการ
คือ แสดงอานุภาพแหงปญญาพระโพธิสัตว ๑ เพื่อยังมิตรธรรมของตนให
ปรากฏแจมแจง ๑ เพื่อใหนายพรานไดทรัพย ๑ เพื่อยังพระราชาใหตั้งอยูใน
ศีล ๑. บทวา ธตรฏา ความวา ก็แลครั้นทานนําขาพเจาทั้งสองไปแลว
จงกราบทูลแดพระราชาอยางนี้วา ขาแตพระมหาราชเจา หงสตัวเปนอธิบดีของ
หงสทั้งหลาย ทั้งสองนี้เกิดในตระกูลธตรฐ บรรดาหงสทั้งสองตัวเหลานี้ ตัว
นี้เปนพระราชา ตัวนอกนี้เปนเสนาบดี ทานจงยังพระราชานั้นใหสําเหนียกรู
ดวยประการฉะนั้น . คําแมทั้ง ๓ มีคําวา ปติโต ดังนี้เปนตน เปนคําที่แสดง
อาการดีพระทัยทีเดียว.
เมื่อสุมุขหงสกลาวอยางนี้แลว นายพรานจึงกลาววา ขาแตนาย ทาน
ทั้งสองอยาไดชอบใจการเขาไปเฝาพระราชาเลย ธรรมดาวา พระราชาทั้งหลาย
มีพระทัยกลับกลอก พึงกระทําทานไวในหังสกีฬา หรือมิฉะนั้น ก็จะฆาทานทั้ง
สองเสีย เมื่อสุมุขหงสกลาววา ดูกอนสหาย ทานอยากลัวเลย แมบุคคลที่มีน้ําใจ
เหี้ยมโหดเปนนายพราน มีฝามือเปอนเลือดเชนอยางทาน ขาพเจายังทําใหใจ
ออนลงแลวหมอบอยูแทบเทาทั้ง ๒ ของขาพเจาไดดวยธรรมกถา ธรรมดาวา
พระราชาทั้งหลาย เปนผูมีพระปญญาและมีบุญยอมทรงรูจักดวยถอยคําอันเปน
พุทธภาษิต ขอทานจงรีบนําขาพเจาทั้งสองไปแสดงแกพระราชาเถิด จึงกลาว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 358

วา ถาอยางนั้นทานทั้งสองอยาโกรธเรานะ เราจะนําไปตามความประสงคของ
ทานทั้งสองเทานั้น แลวจึงอุมสุวรรณหงสทั้งสอง ใสลงในกระเชานําไปยัง
ราชตระกูลแสดงแกพระราชา เมื่อพระราชาตรัสถามก็กราบทูลเรื่องราวตาม
ความเปนจริงใหทรงทราบทุกประการ.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
นายพรานไดสดับคําของสุมุขหงส ดังนั้น
แลว จัดแจงการงานเสร็จแลว รีบเขาไปภายใน
บุรี แสดงหงสทั้งสองที่มิไดติดบวง เปนอยูตามปกติ
จับ อยูที่กระเชาทั้งสองขางแกพระราชาวา ขาแตมหาราช หงสธตรฐทั้งสองนี้ เปนอธิบดีแหงหงสทั้งหลาย
เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของหงสทั้งหลาย สวน
หงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี.
พระราชาทรงสดับคํานั้น จึงตรัสถามวา
ก็หงสทั้งสองนี้มาอยูในเงื้อมมือของทานได
อยางไร ทานเปนพรานนําหงสซึ่งเปนใหญ แกหงส
ใหญทั้งหลายมาในที่นั้นไดอยางไร.
นายพราน จึงกราบทูลวา
ขาแตพระจอมประชากร ขาพระองคดักบวง
เหลานี้ไวที่เปอกตม ซึ่งเปนที่ ๆ ขาพระองคเขาใจวา
จะกระทําความสิ้นชีวิตแกนกทั้งหลายได พญาหงส
ไดมาตดบวงเชนนั้น สวนหงสตัวนั้นไดติดบวงของ
ขาพระองค แตเขามาจับอยูใกล ๆ พญาหงสนั้น ได
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กลาวกะขาพระองค หงสนี้ประกอบแลวดวยธรรม ได
กระทํากรรมอันแสนยากที่บุคคล ผูมใิ ชพระอริยจะพึง
ทําได ประกาศภาวะอันสูงสุดของตนพยายามใน
ประโยชนของนาย หงสนี้ควรจะมีชีวิตอยู ยอมสละ
ชีวิตของตนมายืนสรรเสริญคุณของนาย รองขอชีวิต
ของนาย ขาพระองคไดสดับคําของหงสนี้แลวเกิด
ความเลื่อมใส จึงปลอยพญาหงสนั้นจากบวง และ
อนุญาตใหกลับไดตามสบาย สุมุขหงสมีความเคารพ
นาย มีความปลื้มใจ เพราะพญาหงสตัวเปนนายหลุด
พนจากบวง เมือ่ จะกลาววาจาอันรื่นหู ไดกลาววา
ดูกอนนายพราน ขอใหทานพรอมดวยหมูญ
 าติทั้งปวง
จงเบิกบานใจ เหมือนขาพเจาเบิกบานใจในวันนี้
เพราะไดเห็นพญาหงสพนจากบวง ฉะนัน้ เชิญทาน
มานี่ เราจักบอกทาน ถึงวิธีที่ทานจักไดทรัพยอันเปน
ลาภของทาน พญาหงสธตรฐนี้ ยอมไมมงุ รายอะไร ๆ
ทานจงรีบเขาไปภายในบุรี จงแสดงขาพเจาทั้งสองซึ่ง
ไมติดบวง เปนอยูตามปกติ จับอยูที่กระเชาทั้งสอง
ขาง แกพระราชาวา ขาแตพระมหาราช หงสธตรฐทั้ง
สองนี้ เปนอธิบดีแหงหงสทั้งหลาย เพราะวาหงสตัว
นี้เปนราชของหงสทั้งหลาย สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี พระราชาผูเปนจอมประชาชน ทอดพระ
เนตรเห็นพญาหงสนี้แลว จะทรงปราโมทยปลาบ-
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ปลื้มพระหฤทัย จักพระราชทานทรัพยเปนอันมาก
แกทาน โดยไมตองสงสัย ขาพระองคจึงนําหงส
ทั้งสองนี้มา ตามคําของหงสตัวนี้อยางนี้ และหงส
ทั้งสองนี้ ขาพระองคอนุญาตใหไปยังเขาจิตตกูฏ
นั้นแลว หงสตัวนี้ เปนสัตวประกอบดวยธรรมอยางยิ่ง
ตกอยูในเงื้อมมือของศัตรูอยางนี้ ไดทําใหนายพราน
เชนกับขาพระองคเกิดความเปนผูมีใจออนโยน ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคไมเคยเห็นเครื่อง
บรรณาการอยางอื่นนอกจากนี้ ที่จะนํามาถวายแด
พระองค ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย ขอพระองค
ทรงทอดพระเนตรดูเครื่องบรรณาการการนั้น ณ บาน
พรานนกทั้งปวง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺมุนา อุปทายิ ความวา สุมุขหงส
นั้นไดกลาวคําใด นายพรานก็ไดกระทําตามคํานั้นใหสําเร็จดวยกายกรรม. บทวา
คนฺตฺวา อธิบายวา นายพรานจัดแจงกระทํากระเชาทางดานที่พญาหงสจับ
ใหสูง กระทํากระเชาทางดานที่หงสที่เปนเสนาบดีจับใหต่ําลงเล็กนอยแลว อุม
เอาหงสทั้งสองนั้นใสลงในกระเชา ยังมหาชนใหแตกตื่นกันมาดูดวยคําวา
พญาหงสและหงสที่เปนเสนาบดีจะไปเฝาพระราชา ทานทั้งหลายจงคอยดูเถิด
เมื่อมนุษยทั้งหลายพากันราเริงอยูวา พญาหงสตัวมีสีเหมือนทอง ถึงความเปน
เลิศดวยความงามเห็นปานนี้ พวกเรายังไมเคยเห็นเลย ดังนี้ ก็รีบเขาไปภาย
ในเมือง บทวา อทสฺสยิ ความวา นายพรานใหราชบุรุษเขาไปกราบทูล
แดพระราชาวา พญาหงสนาเฝาพระองค เมื่อพระราชามีพระทัยยินดีตรัสสั่ง
ใหเรียกมาวา จงเขามาเถิด จึงรีบนําเขาไปแสดง. บทวา หตฺถตฺถ ทาน
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กลาวอธิบายไววา มาแลวคือถึงแลวในมือ. บทวา มหานฺตาน ความวา
พระราชาตรัสถามวา ตัวทานเปนนายพราน ไดบรรลุถึงความเปนนายผูใหญ
ของเหลาหงสธตรฐ ซึ่งมีผิวพรรณดังทอง ถึงแลวซึ่งความเปนใหญดวยยศ
ไดอยางไร. พระบาลีวา ทานถึงความเปนใหญในที่นี้ ดังนีก้ ็มี อธิบายวา
ทานไดถึงความเปนผูยิ่งใหญแกหงสทั้งสองนี้ไดอยางไร. บทวา วิหิตา คือ
ประกอบแลว. บทวา ย ยทายตน มฺเ ความวา ขาแตมหาราช ขา
พระองคยอมสําคัญสถานที่อันเปนที่ประชุมใด ๆ ซึ่งเปนที่รัดรึงชีวิตแหงนกทั้ง
หลาย คือเปนที่กระทําความสิ้นไปแหงชีวิตไว ขาพระองคก็ดักบวงทั้งหลาย
ในเปอกตมทั้งหลายในที่นั้น ๆ. บทวา ตาทิส ไดแก พญาหงสนาติดเครื่อง
รัดรึงชีวิตอยางนั้น ซึ่งขาพระองคดักไวในสระชื่อมานุสิยะ. บทวา ปาส คือ
บวงที่ผูกไวในสระนั้น. บทวา อุปาสีโน คือมิไดคิดถึงชีวิตของตัวเขาไปจับ
อยูใกล ๆ. บทวา มมาย ความวา หงสที่เปนเสนาบดีนี้ไดปราศรัยกับขา
พระองค คือไดกลาวกับขาพระองค. บทวา สุทกุ ฺกร ความวา หงสนี้ได
กระทํากรรมที่บุคคลผูมิใชอริยะ เชนพวกเรากระทําไดโดยแสนยาก. บทวา
ทหเต ภาวมุตฺตม ความวา หงสนั้นยอมประกาศ คือเปดเผยอัธยาศัยอันสูง
สุดของตน. บทวา อตฺตโนย ตัดบทเปน อตฺตโน อย. บทวา อนุตฺถุนนฺโต
ความวา พรรณนาคุณของนายแลวกลาวออนวอนขาพระองควา ขอทานจงให
ชีวิตแกพญาหงสนี้เสียเถิด. บทวา ตสฺส ความวา เนื้อหงสนั้นพูดออน
วอนอยูอยางนี้ ขาพระองคก็ไดอนุญาตวา ทานจงกลับไปยังภูเขาจิตตกูฏตาม
สบาย จงเห็นหมูญาติเถิด. บทวา เอติเถว หิ ความวา ก็หงสทั้งสองนี้ ขาพระองคไดอนุญาตใหกลับไปยังภูเขาจิตตกูฏใกลมานุสิยสระนี้ทีเดียว. บทวา
เอว คโต คือตกอยูในเงื้อมมือของศัตรูอยางนี้. ชนเยยฺยาถ มทฺทว ความ
วา กระทําใหเกิดเมตตาจิตในตน. บทวา อุปยาน. ไดแก เครื่องบรรณาการ.
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บทวา สพฺพสากุณิกคาเม ความวา ขาพระองคไมเห็นเครื่องบรรณาการ
อยางอื่นในบานพรานนก แมทั้งหมด คือไมเห็นเครื่องบรรณาการเห็นปานนี้
สําหรับพระองค คือยังไมเห็นเครื่องบรรณาการที่นายพรานนกนั้น เคยนํามา
ถวายพระองค. บทวา ต ปสฺส ความวา ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงมนุษย
เชิญพระองคทอดพระเนตรเครื่องบรรณาการ ทีข่ าพระองคนํามาถวายนั้นเถิด.
นายพรานยืนกราบทูลสรรเสริญคุณของสุมุขหงสอยู ดวยประการฉะนี้
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสสั่งใหจัดอาสนะ มีราคาเปนอันมาก ประทานแก
พญาหงส และใหจัดตั่งอันเจริญ กระทําดวยทองคํา ประทานแกสุมุขหงส
เมื่อหงสทั้งสองเกาะอยูในที่นั้นแลว จึงรับสั่งใหนําเอาภาชนะทองมาใสขาวตอก
น้ําผึ้งและน้ําออยปนกันประทาน เมื่อเสร็จกิจแหงการบริโภคแลว ทรงประคอง
อัญชลีอาราธนา ใหพระมหาสัตวแสดงธรรมกถาแลว ประทับนั่ง ณ ตั่งทองคํา.
พระมหาสัตวนั้น เมื่อพระราชาตรัสอาราธนา จึงไดกระทําการปฏิสันถารแลว.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พญาหงสเห็นพระราชาประทับนั่งบนตั่งทอง
อันงดงาม เมือ่ จะกลาววาจาอันรื่นหู จึงไดทูลวา
พระองคไมมีโรคาพาธหรือ ทรงสุขสําราญดีอยูหรือ
พระองคทรงปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรม
หรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
กอนพญาหงส เราไมมโี รคาพาธ เราสุขสําราญดี อนึ่ง เราปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้
โดยธรรม.
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พระมหาสัตวทูลถามวา
โทษอะไร ๆ ยอมไมมใี นหมูอํามาตยของพระองค
แลหรือ อํามาตยเหลานั้นยอมไมหวงใยชีวติ เพราะ
ประโยชนของพระองคแลหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
โทษอะไร ๆ ยอมไมมใี นหมูอํามาตยของเรา
และอํามาตยเหลานั้น ยอมไมหวงใยชีวิต เพราะ
ประโยชนของเรา.
พระมหาสัตวทูลถามวา
พระอัครมเหสีของพระองค เปนผูมพี ระชาติ
เสมอกัน ทรงเชือ่ ฟง มีปกติตรัสวาจาอันนารัก ทรง
ประกอบดวยพระโอรส พระรูปโฉม และอิสริยยศ
ทรงคลอยตามพระราชอัธยาศัย ของพระองคแลหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
พระอัครมเหสีของเรา เปนผูมีพระชาติเสมอกัน
ทรงเชื่อฟง มีปกติตรัสวาจาอันนารัก ทรงประกอบ
ดวยพระโอรส พระรูปโฉม และอิสริยยศ ทรงคลอย
ตามอัธยาศัยของเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชาน ไดแก พระเจาสาคลราช. บทวา
วงฺกงฺโค ไดแก พญาหงสธตรฐ. บทวา ธมฺเมน มนุสาสสิ ความวา
สั่งสอนโคตรรม. บทวา โทโส ไดแก ความผิด. บทวา ตวตฺเถสุ ไดแก
ในประโยชนทั้งหลายมีการรบเปนตน ของพระองคซึ่งบังเกิดขึ้นแลว. บทวา
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นาวกงฺขนฺติ ความวา อํามาตยเหลานั้นใหชีวิตเสียสละอยู ยอมไมปรารถนา
ชีวิตของตนแมนอยหนึ่ง คือ สละชีวิตกระทําประโยชนเพื่อพระองคผูเดียว.
บทวา สาทิสี ไดแก เปนผูมีชาติเสมอกัน. บทวา อสฺสวา ไดแก เปน
ผูรับเอาซึ่งถอยคํา. บทวา ปุตฺตรูปยสูเปตา ไดแก เปนผูเขาถึงแลวดวย
พระโอรสทั้งหลาย ดวยพระรูปโฉมทั้งหลายและดวยยศทั้งหลาย. บทวา ตว
ฉนฺทวสานุคา ความวา พญาหงสทูลถามวา พระเทวียังเปนไปตาม
พระราชอัธยาศัยของพระองค คืออยูในอํานาจของพระองคหรือ อธิบายวา
ยอมไมเปนไปดวยอํานาจแหงจิตของตนหรือ.
เมื่อพระโพธิสัตวกระทําปฏิสันถารดวยประการฉะนี้แลว พระราชา
เมื่อจะตรัสถอยคํากับพญาหงสนั้นอีก จึงตรัสวา
ทานตกอยูในเงื้อมมือของมหาศัตรู ไดรับทุกข
ใหญหลวงในเบื้องตน พึงไดรับทุกขนั้นบางแลหรือ
นายพรานวิ่งเขาไปโบยตีทาน ดวยทอนไมแลหรือ
เพราะวาปกติของคนหยาบชาเหลานี้ ยอมมีเปนประจํา
อยางนั้น.
พญาหงสทูลตอบวา
ขาแตพระมหาราช ในยามมีทุกขอยางนี้ ตอง
มีความปลอดโปรงใจ จริงอยู นายพรานนี้มิไดทํา
อะไร ๆ ในขาพระองคทั้งสองเหมือนศัตรู นายพราน
คอย ๆ เดินเขาไป และไดปราศรัยขึ้นกอน ในกาลนั้น
สุมขุ หงสบัณฑิตมิไดกลาวตอบ นายพรานไดฟงคํา
ของสุมุขหงสนั้นแลว ก็เกิดความเลื่อมใส ปลอยขา-
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พระองคจากบวงนั้น และอนุญาตใหขาพระองคกลับ
ไดตามสบาย สุมขุ หงสปรารถนาทรัพยเพื่อนายพรานนี้
จึงคิดชวนกันมาในสํานักของพระองค เพื่อประโยชน
แกนายพรานนี้.
พระราชาจึงตรัสวา
ก็การที่ทานทั้งสองมาในที่นี้ เปนการมาดีแลว
และเราก็มีความปราโมทย เพราะไดเห็นทานทั้งสอง
แมนายพรานนี้ก็จะไดทรัพยอันมากมายตามที่เขา
ปรารถนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาสตฺตุหตฺถตฺถต คโต ไดแก
ไปแลวในเงื้อมมือของศัตรูผูใหญ. บทวา อาปติตฺวาน ไดแก รีบวิ่งตรง
เขาไป. บทวา ปาติก ไดแก ตามธรรมดา. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็เปนอยางนี้
เหมือนกัน. มีคํากลาวอธิบายวา บุคคลผูหยาบชาเหลานี้ ยอมมีปกติเปน
อยางนี้เหมือนกันหมด เขาทุบตีนกทั้งหลายดวยทอนไม เขาทําใหตายแลว
ก็ไดคาจาง. บทวา กิฺจิรสฺมาสุ ไดแก มิไดลวงเกินอะไร ๆ ในขาพระองค
ทั้งสอง. บทวา สตฺตูว ไดแก ประหนึ่งวาศัตรู. บทวา ปจฺจกมฺปตฺถ
ความวา ขาแตมหาราชเจา นายพรานนี้เห็นขาพระองคแลว ยองเขาไป
หนอยหนึ่งดวยสําคัญวาติดบวง. บทวา ปุพฺเพว ไดแก นายพรานนี้แล
ไดปราศรัยกะขาพระองคกอน. บทวา ตทา ไดแก ในกาลนัน้ . บทวา
เอตทตฺถาย ไดแก คิดกันแลวเพื่อประโยชนแกบตุ รนายพรานนี้. บทวา
ธนมิจฺฉตา ความวา สุมุขหงสนั้นปรารถนาอยูซึ่งทรัพยเพื่อนายพรานนี้
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จึงคิดชักชวนกันมายังสํานักของพระองค. บทวา สฺวาคตฺเจวิท ความวา
ทานผูเจริญทั้งสองอยาคิดไปเลย การมาในที่นี้ของทานผูเจริญทั้งสองนี้ เปน
การมาดีแลว. บทวา ลภต แปลวา จงได.
ก็พระราชาครั้นตรัสอยางนี้แลว ก็ทรงมองดูอํามาตยคนใดคนหนึ่ง
เมื่ออํามาตยนั้นทูลวา พระองคจะตองพระประสงคอะไร พระเจาขา จึงตรัสวา
เจาจงพานายพรานนี้ไปใหชางกัลบกตัดผม โกนหนวด ใหอาบน้ําลูบไลดวย
ของหอมแลว ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เมื่ออํามาตยนํานายพรานมา
จัดทําตามรับสั่งแลว พากลับมาเฝาแลว จึงทรงยกบานสวย ซึ่งเก็บสวยได
แสนกหาปณะในปหนึ่ง ประทานแกเขาแลว ไดประทานหญิง ๒ คน เรือน
หลังใหญ รถอันประเสริฐและเงินทองอยางอื่นอีกเปนอันมาก.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระราชาผูเปนจอมมนุษย ทรงยังนายพรานให
เอิบอิม่ ดวยโภคสมบัติทั้งหลาย พญาหงสไดกลาว
วาจาอันรื่นหูอนุโนทนา.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงแสดงธรรมแกพระราชา ทาวเธอทรงสดับ
ธรรมกถาของพระมหาสัตวนั้นแลว ก็ทรงดีพระทัย ทรงพระดําริวา เราจัก
กระทําสักการะแกพญาหงสผูแสดงธรรม จึงทรงประทานเศวตฉัตรแก
พญาหงสนั้น เมื่อจะใหพญาหงสรับราชสมบัติ จึงตรัสวา
ไดยินวา อํานาจของเราผูทรงธรรม ยอมเปน
ไปในที่เทาใด ที่เทานั้นมีประมาณนอย ความเปน
ใหญในที่ทั้งปวงจงมีแกทาน ขอทานจงปกครองตาม
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ปรารถนาเถิด ทานวัตถุก็ดี เครื่องอุปโภคก็ดี และสิ่ง.
อื่นใดที่เขาไปสําเร็จประโยชน เราขอยกสิ่งนั้น ๆ ซึ่ง
ลวนเปนของปลื้มใจใหแกทาน และขอสละความเปน
ใหญใหแกทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วโส วตฺตติ ความวา อํานาจของเรา
เปนไปในสถานที่เทาใด. บทวา กิฺจิ น คือ สถานที่นั้นมีประมาณเล็กนอย
ยิ่งนัก. บทวา สพฺพตฺถิสฺสริย ความวา สมบัติทงั้ หมดและความเปนใหญ
นั้นแล จงมีแกทานเถิด. บทวา ยฺจฺมุปกปฺปติ ความวา สิ่งของ
เครื่องบําเพ็ญทานเพราะความเปนผูใครในบุญก็ดี การยกเศวตฉัตรขึ้นเสวย
ราชสมบัติก็ดี หรือของสิ่งอื่นใด ยอมเปนที่ชอบใจแกทาน ขอเชิญทานจง
กระทําสิ่งนั้นเถิด. บทวา เอต ททามิ โว วิตฺต ความวา เราสละความ
เปนใหญอันเปนของของเราพรอมดวยเศวตฉัตรใหแกทาน
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดมอบเศวตฉัตรที่พระราชาประทานใหแกตน
ถวายกลับคืนพระองคอีกทีเดียว พระราชาทรงพระดําริวา เราไดฟงธรรมกถา
ของพญาหงสกอนแลว ก็แตวาบุตรของนายพรานสรรเสริญยกยองสุมุขหงส
นี้เปนนักหนาวา มีถอยคําไพเราะยิ่งนัก เราจักฟงธรรมกถาของสุมุขหงสนี้
บาง ทาวเธอเมื่อจะทรงสนทนากับสุมุขหงสนั้น จึงตรัสคาถาอันเปนลําดับ
ตอไปวา
ก็ถาวา สุมุขหงสบัณฑิตนี้สมบูรณดว ยปญญา
พึงเจรจาแกเราตามปรารถนา ขอนั้นพึงเปนที่รัก
อยางยิ่งของเรา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถา แปลวา ถาวา. มีคําที่ทานกลาว
อธิบายไววา ถาวาสุมุขหงสนั้นเปนบัณฑิต ถึงพรอมแลวดวยความรอบรู
ก็พึงเจรจาแกเราตามความปรารถนา คือตามความพอใจของตน ขอนั้นจะพึง
เปนที่รักอยางยิ่งของเรา.
ลําดับนั้น สุมุขหงสจึงทูลวา
ขาแตมหาราช ไดยินวา ขาพระองคหาอาจจะ
พูดสอดขึ้นในระหวาง เหมือนพญานาคเลื้อยเขาไป
ภายในศิลา ฉะนัน้ ไม ขอนั้นไมเปนวินัยของขาพระองค พญาหงสประเสริฐกวาขาพระองค และ
พระองคก็สูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย เปนพระเจาแผนดิน
จอมมนุษย ทั้งสองพระองคควรแกการบูชา ดวยเหตุ
มากมาย ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย เมื่อพระองค
ทั้งสองกําลังตรัสกันอยู เมื่อการวินิจฉัยกําลังเปนไปอยู
ขาพระองคผูเปนสาวก ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาคราชาริวนฺตร ไดแก ประหนึ่ง
พญานาคที่จะเลื้อยเขาไปในระหวางแหงศิลา ฉะนั้น. บทวา ปฏิวตฺถุ
ความวา ขาพระองคไมอาจที่จะพูดสอดขึ้นในระหวางพระองคทั้งสองได. บทวา
น เม โส ความวา ถาขาพระองคพึงกลาวสอดขึ้นไซร การกระทําเชนนั้น
มิใชวินัยของขาพระองคเลย. บทวา อมฺหากฺเจว ไดแก พญาหงส
ประเสริฐกวาขาพระองค และหงสอีกเกาหมื่นหกพัน. บทวา อุตฺตมสตฺตโว
คือเปนสัตวที่สูงสุด. บทวา ปูชา ความวา พระองคทั้งสองเปนผูควรแกการบูชา
และควรแกการสรรเสริญของขาพระองคดวยเหตุมากมาย. บทวา เปสฺเสน
คือเปนเสวกผูการทําการขวนขวาย.
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พระราชาทรงสดับคําของสุมุขหงสนั้น ก็ทรงเบิกบานพระทัยแลว
ตรัสวา บุตรนายพรานกลาวสรรเสริญทานวา บุคคลอื่นที่จะแสดงธรรมไพเราะ
เชนกับทานไมพึงมี และไดตรัสตอไปวา
ไดยินวา นายพรานกลาวโดยความจริงวา
สุมขุ หงสเปนบัณฑิต เพราะวานัยเชนนี้ ไมพึงมีแก
บุคคลผูไมไดรับการอบรมเลย ความมีปกติอันเลิศ
และสัตวอันอุดมอยางนี้ มีเพียงเทาที่เราเห็นแลว เรา
ไมไดเห็นผูอื่นเปนเชนนี้ เราจึงยินดีดวยปกติและ
วาจาอันไพเราะของทานทั้งสอง ก็การที่เราพึงเห็น
ทานทั้งสองไดนาน ๆ เชนนี้ เปนความพอใจของเรา
โดยแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน คือ โดยสภาพ โดยเหตุการณ.
บทวา อกตตฺตสฺส คือ บุคคลที่มีอัตภาพยังมิไดปรับปรุง คือ ยังประทุษรายมิตร. บทวา นโย หมายเอาปญญา. บทวา อคฺคปกติมา คือ มีสภาพ
อันเลิศ. บทวา อุตฺตมสตฺตโว คือเปนสัตวที่สูงสุด บทวา ยาวตตฺถิ มยา
ไดแก ชื่อวาที่เราเห็นแลวมีอยูประมาณเทาใด. บทวา นาฺ ความวา
เรายอมไมเห็นคนอื่น แมเห็นปานนี้ในสถานที่ที่เราเห็นแลวนั้น. บทวา
ตุฏโสฺมิ โว ปกติยา ความวา ดูกอ นพญาหงสผูเปนสหาย เราดีใจ
เพราะไดเห็นทานทั้งสองตามปกติกอนทีเดียว. บทวา วากฺเยน ความวา แต
บัดนี้เราไดดีใจเพราะถอยคําอันไพเราะของเธอทั้งสอง. บทวา จิร ปสฺเสยฺย
โว ความวา พระราชาตรัสวา เราใหทานอยูในที่นี้แล ไมอยากใหทานจากไป
แมชั่วครูหนึ่ง จะไดเห็นทานเปนเวลานาน ๆ การเห็นนี้เปนความพอใจของเรา
ดวยประการฉะนี้.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะสรรเสริญพระราชา จึงทูลวา
กิจใดที่บุคคลพึงกระทําในมิตร กิจนัน้ พระองค
ทรงกระทําแลวในขาพระองคทั้งสอง ขาพระองค
ทั้งสอง ยอมเปนอันพระองคปลอยดวยความภักดีใน
ขาพระองคทั้งสอง โดยไมตองสงสัย ก็ความทุกข
คงเกิดขึ้นในหมูหงสเปนอันมากโนน เพราะมิไดเห็น
ขาพระองคทั้งสอง ในระหวางญาติหมูใหญเปนแน
ขาแตพระองคผูปราบปรามศัตรู ขาพระองคทั้งสอง
อันพระองคทรงอนุญาต กระทําประทักษิณพระองค
แลว พึงไปพบญาติทั้งหลาย เพื่อกําจัดความเศราโศก
ของหงสเหลานั้น ขาพระองคยอมจะไดปติอันไพบูลย
เพราะไดมาเฝาพระองค ผูทรงพระเจริญโดยแท
การสงเคราะหญาตินี้เปนประโยชนอันใหญหลวงแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตรสฺมาสุ ไดแก พระองคไดกระทํากิจ
ทุกอยางในขาพระองค. บทวา จตฺตา นิสฺสสย ตฺยมฺหา ไดแก ขาพระองค
ทั้งสองยอมเปนอันพระองคทรงปลอยแลวทีเดียว โดยมิตองสงสัยเลย บทวา
ภตฺติรสฺมาสุ ยา ตว ความวา พระมหาสัตวแสดงวา ความภักดีในขาพระองค
ทั้งสองของพระองคอันใด ขาพระองคยอมเปนอันพระองคทรงปลอยแลว
โดยไมตองสงสัยเพราะความภักดีนั้น อนึ่ง ขาพระองคทั้งสองพลัดพรากแลว
แมอยูปราศแลว ชื่อวาอยูรวมกันก็หาไม. บทวา อสฺมาก ความวา
ความทุกขบังเกิดขึ้นแลวในหงสทั้งหลายเปนอันมาก เพราะไมไดเห็นขาพระองคทั้งสอง. บทวา ปสฺเสมุรินทฺ ม แปลวา ขาแตพระองคผูปราบขาศึก
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ใหราบคาบ ขาพระองคทั้งสองพึงไดเห็น. บทวา ภวต คือ ขาพระองคได
มาเฝาพระองคผูทรงพระเจริญ. บทวา เอโส วาป มหาอตฺโถ ความวา
ความคุนเคยกับหมูญาติกลาวคือการสงเคราะหญาตินี้ เปนความประสงคอยาง
ใหญหลวงของขาพระองคอยางแทจริง.
เมื่อพระมหาสัตวทูลอยางนี้แลว พระราชาก็ไดทรงอนุญาตใหหงส
ทั้งสองนั้นกลับไป แมพระมหาสัตวก็ทูลแสดงโทษในการประพฤติชั่ว ๕ อยาง
และแสดงอานิสงสในศีลแดพระราชาแลว ถวายโอวาทวา ขอพระองคจงรักษา
ศีลนี้ จงเสวยราชสมบัติโดยธรรม จงสงเคราะหมหาชนดวยสังคหวัตถุ ๔
ประการ แลวไดทูลลาบินกลับไปยังภูเขาจิตตกูฏ.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พญาหงสธตรฐ ครั้นกราบทูลพระเจาสาคลราชผูเ ปนจอมประชาชนเชนนี้แลว ไดเขาไปหาหมู
ญาติ เพราะอาศัยเชาวนอันสูงสุด หงสเหลานั้นเห็น
หงสทั้งสอง ซึ่งยิ่งใหญมิไดปวยเจ็บกลับมา ตางก็พา
กันสงเสียงวา เกเก เกิดเสียงอื้ออึงทั่วไป หงสเคารพ
นายไดที่พึงเหลานั้น ตางก็โสมนัสยินดี เพราะนาย
รอดพนภัย พากันหอมลอมนายโดยรอบ ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปาคมุ ความวา พญาหงสธตรฐ
และสุมุขหงสที่เปนเสนาบดีทั้งสองนั้น ครั้นไดเวลาอรุณขึ้นแลว ก็บริโภค
น้ําผึ้งขาวตอกและน้ําออยเปนตน อันพระราชาและพระเทวีทรงยกขึ้นดวย
ใบตาลทองสองใบแลว กระทําสักการะดวยของหอม และระเบียบดอกไม
เปนตนแลว ลงจากใบตาลทองนั้น กระทําประทักษิณพระราชาบินขึ้นไปสู
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เวหาส เมื่อพระราชาทรงประคองอัญชลีตรัสวา ดูกอนนายเอย ทานทั้งสอง
จงพากันไปดีเถิด จึงออกโดยสีหบัญชรบินไปหาหมูญาติของตน ดวยความเร็ว
อันสูงสุด. บทวา ปรเม แปลวา สูงสุด. บทวา เกเก ความวา ไดสงเสียง
รองวา เกเก ดวยเสียงรองตามสภาพของตน. บทวา ภตฺตุนา ภตฺตุคารวา
ไดแก มีความเคารพนายเหลานั้น. บทวา ปริกรึสุ ความวา หงสทั้งหลาย
ตางก็พากันดีใจเพราะนายพนภัยกลับมา จึงพากันแวดลอมอยูรอบขาง. บทวา
ลทฺธปจฺจยา คือ เปนผูไดที่พึ่งพํานักแลว.
ครั้นหงสเหลานั้นเขาลอมหงสทั้งสองอยางนี้แลว จึงทูลถามพญาหงส
วา ขาแตมหาราช พระองครอดพนมาไดอยางไร พระมหาสัตวจึงเลาเรื่องที่ตน
รอดพนมาได เพราะอาศัยสุมุขหงส และกิจการที่พระเจาสาคลราชและบุตร
นายพรานกระทํา หมูหงสทั้งหลายไดยินดังนั้น ก็พากันดีใจกลาวชมเชยให
พรวา ขอใหสุมุขหงสที่เปนเสนาบดี และบุตรนายพรานพรอมทั้งพระราชา
จงมีความสุข ปราศจากทุกข จงมีชวี ิตอยูตลอดกาลนาน.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ประโยชนทั้งปวง ของตนทั้งหลายผูถึงพรอม
ดวยกัลยาณมิตร ยอมสําเร็จผลเปนสุขเปรียบเหมือน
หงสธตรฐทั้งสอง ไดกลับมาอยูใกลหมูญาติ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิตฺตวต ไดแก ถึงพรอมแลวดวย
กัลยาณมิตร. บทวา ปทกฺขิณา ไดแก สําเร็จเปนความสุข ประกอบดวย
ความเจริญ. บทวา ธตรฏา ความวา เหลาหงสธตรฐ คือพญาหงส
และสุมุขหงสแมทั้งสองเหลานั้น ถึงพรอมดวยกัลยาณมิตรทั้งสอง คือ
พระราชาและบุตรนายพราน จึงเจริญดวยความสุขอยางนี้ ฉันใด. บทวา
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าติสงฺฆมุปาคมุ ความวา ประโยชน กลาวคือการเขาถึงหมูแหงญาติของ
เหลาหงสธตรฐนั้น สําเร็จความสุขเกิดแลว ฉันใด ประโยชนทั้งหมดแมของ
ชนเหลาอื่นผูถึงพรอมดวยกัลยาณมิตร ยอมสําเร็จผลเปนสุขฉันนั้นเหมือน
กันแล.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้นก็หาไม ถึงเมื่อกาลกอน อานนทนี้กไ็ ด
สละชีวิตเพื่อประโยชนแกตถาคตแลวเหมือนกัน แลวทรงประมวลชาดกวา
นายพรานในครั้งนั้น ไดเปนฉันนภิกษุในบัดนี้ พระราชานานวา สาคละใน
ครั้งนั้น ไดเปนสารีบุตร สุมุขหงสที่เปนเสนาบดี เปนอานนท หมูหงส
เกาหมื่นหกพันเปนพุทธบริษัท พญาหงสธตรฐ เปนเราตถาคตผูโลกนาถ
เธอทั้งหลายจงทรงจําชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาจุลลหังสชาดก
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๒. มหาหังสชาดก
วาดวยหงสชื่อสุมขุ ะ ไมละทิ้งพญาหงสติดบวง
[๑๙๙] หงสเหลานั้นถูกภัยคุกคามแลว ยอม
บินหนีไป ดูกอนสุมขะ ผูมีขนเหลือง มีผิวพรรณ
ดังทอง ทานจงบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด
หมูญาติละทิ้งเราซึ่งตกอยูในอํานาจบวงตัวเดียว บิน
หนีไปไมเหลียวหลังเลย ทานจะอยูผูเดียวทําไม ดูกอน
สุมขุ ะผูประเสริฐกวาหงสทั้งหลาย ทานจงกลับไป
เสียเถิด ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมมี ทาน
อยาคลายความเพียรเพื่อความไมมีทุกข จงหนีไปเสีย
ตามความปรารถนาเถิด.
[๒๐๐] ขาแตพญาหงสธตรฐ ก็ขาพระองคแม
มีความทุกขเปนเบือ้ งหนา ก็จะไมละทิ้งพระองคเลย
ความเปนอยูหรือความตายของขาพระองค จักมีพรอม
กับพระองค ขาแตพญาหงสธตรฐ ก็ขาพระองค
แมมคี วามทุกขเปนเบื้องหนาก็จะไมละทิ้งพระองคเลย
พระองคไมควรจะชักชวนขาพระองคใหประกอบ ใน
กรรมอันประกอบดวยความไมประเสริฐเลย ขาแต
พระองคผูประเสริฐสุดกวาหงสทั้งหลาย ขาพระองคเปนสหายสหชาติของพระองค เปนผูดํารงอยู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 375

ในจิตของพระองค ใคร ๆ ก็รูวา ขาพระองคเปน
เสนาบดีของพระองค ขาพระองคไปจากที่นี่แลว จะ
กลาวอวดอางในทามกลางหมูญ
 าติไดอยางไร ขาแต
พระองคผูประเสริฐกวาหงสทั้งหลาย ขาพระองค
ละทิ้งพระองคไปจากที่นี่แลว จะกลาวกะฝูงหงส
เหลานั้นไดอยางไร ขาพระองคจักยอมสละชีวิตไวใน
ที่นี้ ไมสามารถจะทํากิจอันไมประเสริฐได.
[๒๐๑] ดูกอนสุมุขะ ทานไมอาจจะละทิ้งเราซึ่ง
เปนทั้งนายทั้งสหาย ชื่อวาตั้งอยูในทางอันประเสริฐ
นี้แลเปนธรรมเนียมของโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย จริง
อยู เมื่อเรายังเห็นทาน ความกลัวยอมไมเกิดขึ้นเลย
ทานจักใหเราเปนอยูอยางนี้รอดชีวิตได.
[๒๐๒] เมื่อสุวรรณหงสทั้งสองที่ประเสริฐ ซึ่ง
ประพฤติธรรมอันประเสริฐ กําลังโตตอบกันดวย
ประการฉะนี้ นายพรานถือทอนไมกระชับแนนรีบ
เดินเขามา สุมุขหงสเห็นนายพรานนั้นกําลังเดินมา จึง
ไดรองเสียงดังยืนอยูขางหนาพญาหงส ปลอบพญาหงสตัวหวาดกลัวใหเบาใจดวยคําวา ขาแตพระองคผู
ประเสริฐกวาหงสทั้งหลาย อยาทรงกลัวเลย ดวยวา
บุคคลทั้งหลายเชนกับพระองคยอมไมกลัว ขาพระองค
จะประกอบความเพียรอันสมควร ประกอบดวยธรรม
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พระองคจะพนจากบวงดวยความเพียรอันผองแผวนั้น
ไดโดยพลัน.
[๒๐๓] นายพรานไดฟงคําสุภาษิตของสุมุขหงส
นั้น แลวขนลุกชูชัน นอบนอมอัญชลีแกสุมุขหงส
แลวถามวา เราไมเคยไดฟง หรือไมเคยไดเห็นนกพูด
ภาษามนุษยได ทานแมจะเปนนกก็พูดภาษาอัน
ประเสริฐ เปลงวาจาจากภาษามนุษยได พญาหงสตัว
นี้เปนอะไรกับทานหรือ ทานพนแลวทําไมจึงเฝาหงส
ตัวติดบวงอยู หงสทั้งหลายพากันละทิ้งไปหมด เพราะ
เหตุใดทานจึงยังอยูตัวเดียว.
[๒๐๔] ดูกอนนายพรานผูเปนศัตรูของนก
พญาหงสนั้นเปนราชาของขาพเจา ทรงตัง้ ขาพเจาให
เปนเสนาบดี ขาพเจาไมสามารถจะละทิ้งพระองคซึ่ง
เปนอธิบดีของหงส ในคราวมีอันตรายได พญาหงส
นี้เปนนายของหมูห งสเปนอันมาก และของขาพเจา
อยาใหพระองคผูเดียวพึงถึงความพินาศเสียเลย ดูกอน
นายพรานผูสหาย เพราะเหตุที่พญาหงสนี้เปนนายของ
ขาพเจา ขาพเจาจึงยินดีรื่นรมยอยู.
[๒๐๕] ดูกอนหงส ทานยอมนอบนอมกอน
อาหาร ชื่อวามีความประพฤติธรรมอันประเสริฐ
ขาพเจาจะปลอยนายของทาน ทานทั้งสองจงไปตาม
สบายเถิด.
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[๒๐๖] ดูกอนสหาย ถาทานดักหงสและนกทั้ง
หลายดวยประโยชนของตน ขาพเจาจะขอรับทักษิณา
อภัยของทานนี้ ดูกอนนายพราน ถาทานไมไดดัก
หงสและนกทั้งหลายดวยประโยชนของตน ทานไมมี
อิสระ ถาทานปลอยเราทั้งสองเสีย ทานก็ชื่อวากระทํา
ความเปนขโมย.
[๒๐๗] ทานเปนคนรับใชของพระราชาพระองค
ใด จงนําขาพเจาไปใหถึงพระราชาพระองคนั้น ตาม
ปรารถนาเถิด พระเจาสังยมนะจักทรงกระทําตาม
พระประสงค ในพระราชนิเวศนนั้น.
[๒๐๘] นายพรานอันสุมขุ หงสกลาวดวยประการอยางนี้แลว จึงเอามือทั้งสองประคองพญาหงสทอง
ตัวมีสีดังทองคํา คอย ๆ วางลงในกรง นายพรานพา
พญาหงสทั้งสอง ตัวมีผิวพรรณอันผุดผองคือ สุมขุ หงส
และพญาหงสธตรฐซึ่งอยูในกรงหลีกไป.
[๒๐๙] พญาหงสธตรฐอันนายพรานนําไปอยูได
กลาวกะสุมุขหงสวา ดูกอนสุมุขะ เรากลัวนก ดวย
นางหงสตัวมีผิวพรรณดังทองคํา มีขาไดลักษณะ นาง
รูวาเราถูกฆา ก็จกั ฆาตนเสียโดยแท ดูกอนสุมุขะ ก็
ราชธิดาของพญาปากหงส นามวาสุเหมา มีผิวงามดัง
ทองคําจักร่ําไหอยู เหมือนนางนกกระเรียนตัวกําพรา
ร่ําไหอยูที่ริมฝงสมุทรฉะนั้นเปนแน.
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[๒๑๐] การที่พระองคเปนใหญกวาโลกคือ หงส
ใคร ๆ ไมสามารถจะประมาณคุณได เปนครูของหมู
คณะใหญ พึงตามเศราโศกถึงหญิงคนเดียวอยางนี้
เหมือนไมใชความประพฤติของผูมีปญญา ลมยอมพัด
พานทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็น เด็กออนยอมเก็บผล
ไมทั้งดิบทั้งสุก คนตาบอดผูโลกในรสยอมถือเอา ฉัน
ใด ธรรมดาหญิงก็ฉันนั้น พระองคไมรูจกั ตัดสินใจ
ในเหตุทั้งหลายปรากฏแกขาพระองคเหมือนคนเขลา
พระองคจะถึงมรณกาลแลว ยังไมทรงทราบกิจที่ควร
และไมควร พระองคเห็นจะเปนกึ่งคนบา บนเพอไป
ตาง ๆ ทรงสําคัญหญิงวาเปนผูประเสริฐ แทจริงหญิง
เหลานี้ เปนของทั่วไปแกคนเปนอันมาก เหมือนโรง
สุราเปนสถานที่ทั่วไปแกพวกนักเลงสุราฉะนั้น อนึ่ง
หญิงเหลานี้มีมารยาเหมือนพยับแดด เปนเหตุแหงความ
เศราโศกเปนเหตุเกิดโรคและอันตราย อนึง่ หญิง
เหลานี้เปนคนหยาบคาย เปนเครื่องผูกมัด เปนบวง
เปนถ้ําที่อยูของมัจจุราชบุรุษใดพึงหลงระเริงใจในหญิง
เหลานั้น บุรุษนั้นชื่อวาเปนคนเลวทรามในหมูนระ.
[๒๑๑] วัตถุใด อันทานผูเจริญทั้งหลายรูจักดี
แลว ใครควรจะติเตียนวัตถุนั้นเลา ขึ้นชือ่ วาหญิงทั้ง
หลายมีคุณมาก เกิดแลวในโลก ความคะนองอัน
บุคคลตั้งไวแลวในหญิงเหลานั้น ความยินดีอันบุคคล
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ตั้งเฉพาะไวแลวในหญิงเหลานั้น พืชทั้งหลาย (มี
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกและ
พระเจาจักรพรรดิเปนตน) ยอมงอกขึ้นในหญิงเหลา
นั้น สัตวเหลานั้นพึงเจริญ บุรุษไรมาเกี่ยวของชีวิต
หญิงดวยชีวิตของตนแลว พึงเบื่อหนายในหญิงเหลา
นั้น ดูกอนสุมุขะ ทานนั่นแหละ ไมตองคนอื่นละ ก็
ประกอบในประโยชนของหญิงทั้งหลาย เมื่อภัยเกิด
ขึ้นแกทานในวันนี้ ความคิดเกิดขึ้นเพราะความกลัว
จริงอยู บุคคลทั้งปวงผูถึงความสงสัยในชีวิต มีความ
หวาดกลัว ยอมอดกลั้นความกลัวไวได เพราะวา
บัณฑิตทั้งหลายเปนผูดํารงอยูในฐานะอันใหญ ยอม
ประกอบในประโยชนอันมากทีจ่ ะประกอบได พระราชาทั้งหลาย ยอมทรงปรารถนาความกลาหาญของ
มนตรีทั้งหลาย เพื่อทรงประสงคที่จะไดความกลาหาญนั้น ปองกันอันตรายและสามารถปองกันพระ
องคเองดวย วันนี้ทานจงกระทําดวยประการที่พวก
พนักงานเครื่องตนของพระราชา อยาเชือดเฉือนเรา
ทั้งสองในโรงครัวใหญเถิด จริงอยางนั้น สีแหงขน
ปกทั้งหลายจะฆาทานเสีย เหมือนขุยไมไผ ฉะนั้น
ทานแมนายพรานจะปลอย แลวไมปรารถนาจะบินหนี
ไป ยังเขามาใกลบว งเองอีกทําไมเลา วันนี้ ทานถึง
ความสงสัยในชีวิตแลว จงถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน
อยายื่นปากออกไปเลย.
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[๒๑๒] ทานนั้นจงประกอบความเพียร ที่สมควรอันประกอบดวยธรรม จงประพฤติการแสวงหาทาง
ที่จะชวยใหเรารอดชีวิต ดวยความเพียรอันผองแผว
ของทานเถิด.
[๒๑๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวานกทั้ง
หลาย อยาทรงกลัวเลย ผูที่สมบูรณดวยญาณวิริยะเชน
พระองคยอมไมกลัวเลย ขาพระองคจักประกอบความ
เพียรที่สมควรอันประกอบดวยธรรม พระองคจะหลุด
พนจากบวง ดวยความเพียรอันผองแผวของขาพระองค โดยเร็วพลัน.
[๒๑๔] นายพรานนั้น เขาไปยังประตูพระราชวังพรอมดวยหาบหงสแลว จึงสงนายประตูวา ทานจง
ไปกราบทูลถึงเราแดพระราชาวา พญาหงสธตรฐนี้
มาแลว.
[๒๑๕] ไดยินวา พระเจาสัญญมนะทอดพระเนตรเห็นหงสทองทั้งสองตัวรุงเรืองดวยบุญ หมายรู
ดวยลักษณะ แลวตรัสสั่งกะพวกอํามาตยวา ทานทั้ง
หลายจงใหผา ขาว น้ํา และเครื่องบริโภค แกนาย
พราน เงินเปนสิ่งกระทําความปรารถนาแกเขา เขา
ประมาณเทาใด ทานทั้งหลายจงใหแกเขาประมาณ
เทานั้น.
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[๒๑๖] พระเจากาสีทอดพระเนตรเห็นนาย
พรานผูมีความผองใส แลวจึงตรัสวา ดูกอนเขมกะผู
สหาย ก็สระโบกขรณีนี้เต็มไปดวยฝูงหงส ตั้งอยู (น้ํา
เต็มเปยม) อยางไรทานจึงถือบวงเดินเขาไปใกลพญา
หงสซึ่งอยูในทามกลางฝูงหงส ที่นาชอบใจเกลื่อน
กลนไปดวยฝูงหงสที่เปนญาติ ซึ่งมิใชหงสชั้นกลางได
และจับเอามาไดอยางไร.
[๒๑๗] วันนี้เปนราตรีที่ ๗ ของขาพระองค
ขาพระองคเปนผูไมประมาท แอบอยูในตุม คอยติด
ตามรอยเทาของพญาหงสนี้ ซึ่งกําลังเขาไปยังที่ถือ
เอาเหยื่อ ลําดับนัน้ ขาพระองคไดเห็นรอยเทาของ
พญาหงสนั้น ซึง่ กําลังเที่ยวแสวงหาเหยื่อ จึงดักบวง
ลงในที่นั้น ขาพระองคจับพญาหงสนั้นมาไดดวย
อุบายอยางนี้ พระเจาขา.
[๒๑๘] ดูกอนนายพราน หงสนมี้ ีอยูส องตัว
ไฉนทานจึงกลาววามีตัวเดียว จิตของทานวิปริตไป
แลวหรือ หรือวาทานคิดจะหาประโยชนอะไร.
[๒๑๙] หงสตัวที่มีพื้นแดง มีสีงดงามดุจทองคํา
กําลังหลอม รอบ ๆ คอจรดทรวงอกนั้น ขามาติด
บวงของขาพระองค แตหงสตัวที่ผุดผองนี้มิไดติดบวง
เมื่อจะกลาวถอยคําเปนภาษามนุษย ไดยืนกลาวถอยคํา
อันประเสริฐกะพญาหงสที่ติดบวง ซึ่งกระสับกระสายอยู.
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[๒๒๐] ดูกอนสุมุขหงส เหตุไรหนอทานจึงยืน
ขบคางอยูในบัดนี้ หรือวาทานมาถึงบริษัทของเราแลว
กลัวภัย จึงไมพูด.
[๒๒๑] ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี
ขาพระองคเขาสูบริษัทของพระองคแลว จะกลัวภัยก็
หาไม ขาพระองคจักไมพูดเพราะกลัวภัยก็หาไม แต
เมื่อประโยชนเชนนั้นเกิดขึ้นแลว ขาพระองคจึงจัก
พูด.
[๒๒๒] เราไมเห็นบริษัทผูยิ่งใหญ พลรถ พล
เดินเทา เกราะ โล และนายขมังธนูผูสวมเกราะของ
ทานเลย ดูกอนสุมุขหงส ทานอาศัยสิ่งใดหรือวาเขาไป
ในสถานที่ใดแลวไมกลัวสิ่งที่จะพึงกลัว เราไมเห็นสิ่ง
นั้น หรือสถานที่นั้นแมเปนเงิน ทองหรือนครที่สราง
ไวอยางดีซึ่งมีคูรายรอบ ยากทีจ่ ะไปได มีหอรบและ
เชิงเทินอันมั่นคงเลย.
[๒๒๓] ขาพระองคไมตองการดวยบริษัทผูยิ่ง
ใหญหรือนครหรือทรัพย เพราะขาพระองคไปสูทาง
โดยสถานที่มิใชทาง ขาพระองคเปนสัตวเที่ยวไปใน
อากาศ ก็พระองคทรงสดับขาววา ขาพระองคเปน
บัณฑิต และเปนผูละเอียดคิดขออรรถ ถาพระองค
ทรงดํารงมั่นอยูในความสัตยไซร ขาพระองคจะพึง
กลาววาจาอันมีอรรถดวยคําที่ขาพระองคกลาวแลวแม
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จะเปนสุภาษิต ก็จักทําอะไรแกพระองคผูหาความสัตย
มิได ผูไมประเสริฐ มักตรัสคําเท็จ ผูหยาบชา.
[๒๒๔] พระองคไดตรัสสั่งใหขุดสระชื่อวาเขมะ
นี้ตามถอยคําของพวกพราหมณ และพระองคตรัสสั่ง
ใหประกาศอภัยทั่วสิบทิศ หงสเหลานั้นจึงไดพากัน
บินลงสูสระโบกขรณี อันมีน้ําใสสะอาด ในสระโบกขรณีนั้นมีอาหารอยางเพียงพอและไมมีการเบียดเบียน
นกทัง้ หลายเลย พวกขาพระองคไดยินคําประกาศนี้
แลว จึงพากันบินมาในสระของพระองค พวกขาพระองคนั้น ๆ ก็ถูกบวงรัดไว นี่เปนคําตรัสเท็จของ
พระองค บุคคลกระทํามุสาวาท และความโลภคือ
ความอยากได อันลามกเปนเบื้องหนาแลว กาวลวง
ปฏิสนธิในเทวโลกและมนุษยโลกทั้งสอง ยอมเขาถึง
นรกอันไมเพลิดเพลิน.
[๒๒๓] ดูกอนสุมุขหงส เรามิไดทําผิด ทั้งมิ
ไดจับทานมาดวยความโลก ก็เราไดสดับมาวา ทาน
ทั้งหลายเปนบัณฑิตเปนผูละเอียดและคิดขออรรถ ทํา
ไฉนทานทั้งหลายจึงจะมากลาววาจาอันอาศัยอรรถใน
ที่นี้ ดูกอนสุมุขหงสผูสหาย นายพรานผูนี้เราสงไป
จึงไปจับเอาทานมาดวยความประสงคนั้น.
[๒๒๖] ขาแตพระจอมแหงชนชาวกาสี เมื่อ
ชีวิตนอมเขาไปใกลความตายแลว ขาพระองคทั้งหลาย
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ถึงมรณกาลแลว จะไมพึงกลาววาจาอันมีเหตุเลย ผู
ใดฆาเนื้อดวยเนื้อตอ ฆานกดวยนกตอ หรือดักผูเลื่อง
ลือดวยเสียงที่เลื่องลือ จะมีอะไรเปนเลวทราม
ยิ่งกวาความเลวทรามของผูนนั้ ก็ผูใดพึงกลาววาจา
อันประเสริฐแตประพฤติธรรมไมประเสริฐ ผูนั้น
ยอมพลาดจากโลกทั้งสอง คือโลกนี้และโลกหนา
บุคคลไดรับยศแลวไมพึงมัวเมา ถึงความทุกขอัน
เปนเหตุสงสัยในชีวิตแลว ไมพึงเดือดรอน พึง
พยายามในกิจทั้งหลายร่ําไป และพึงปดชองทั้งหลาย
ชนเหลาใดเปนผูเจริญ ถึงเวลาใกลตาย ไมลวงเลย
ประโยชนอยางยิ่ง ประพฤติธรรมในโลกนี้ ชนเหลา
นั้นยอมไปสูไตรทิพยดวยประการอยางนี้ ขาแต
พระจอมแตงชนชาวกาสี พระองคทรงสดับคํานี้แลว
ขอจงทรงรักษาธรรมในพระองค และไดทรงโปรด
ปลอยพญาหงสธตรฐที่ประเสริฐสุดกวาหงสทั้งหลาย
เถิด พระเจาขา.
[๒๒๗] ชาวพนักงานทั้งหลาย จงนําน้ํา น้ํามัน
ทาเทาและอาสนะอันมีคามากนาเถิด เราจะปลอยพญาหงสธตรฐ ซึ่งเรืองยศออกจากกรง และสุมุขหงส
เสนาบดีตัวมีปญญา เปนผูละเอียดคิดอรรถที่ยากไดงาย
ผูใดเมื่อพระราชามีสุขก็สขุ ดวย เมื่อพระราชามีทุกข
ก็ทุกขดวย ผูเชนนี้แลยอมสมควรเพื่อจะบริโภคกอน
ขาวของนายได เหมือนสุมุขหงสเปนราชสหายทั่วไป
แกสัตวมีชีวิต ฉะนั้น.
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[๒๒๘] พญาหงสธตรฐเขาไปเกาะตั่ง อันลวน
แลวไปดวยทองคํามี ๘ เทา นารื่นรมยใจ เกลี้ยงเกลา
ลาดดวยผาแควนกาสี สุมขุ หงสเขาไปเกาะเกาอี้อัน
ลวนแลวไปดวยทองคํา หุมดวยหนังเสือโครง ใน
ลําดับแหงพญาหงสธตรฐ ชนชาวกาสีเปนอันมาก
ตางถือเอาโภชนะอันเลิศที่เขาสงไปถวายพระราชา นํา
เขาไปใหแกพญาหงสทั้งสองนั้น ดวยภาชนะทองคํา.
[๒๒๙] พญาหงสธตรฐผูฉลาด เห็นโภชนะอัน
เลิศที่เขานํามาให อันพระเจากาสีประทานสงไป จึง
ไดถามธรรมเนียม เครื่องปฏิสันถารในกาลเปนลําดับ
นั้นวา พระองคไมมีพระโรคาพาธแลหรือ ทรงสําราญ
ดีอยูหรือ ทรงปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดย
ธรรมหรือ.
[๒๓๐] ดูกอนพญาหงส เราไมมีโรคาพาธ
อนึ่ง เรามีความสําราญดีและเราก็ปกครองรัฐมณฑล
อันสมบูรณนี้โดยธรรม.
[๒๓๑] โทษอะไร ๆ ไมมใี นหมูอํามาตยของ
พระองคแลหรือ และอํามาตยเหลานั้น ไมอาลัยชีวิต
ในประโยชนของพระองคแลหรือ.
[๒๓๒] โทษอะไรๆไมมีในหมูอํามาตยของเรา
และอํามาตยเหลานั้น ไมอาลัยชีวิตในประโยชนของ
เรา.
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[๒๓๓] พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน ทรง
เชื่อฟง มีพระเสาวนียอันนารัก ทรงประกอบดวยพระโอรส พระรูป พระโฉม และพระยศ เปนไปตาม
พระราชอัธยาศัยของพระองค แลหรือ.
[๒๓๔] พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน ทรง
เชื่อฟง มีพระเสาวนียอันนารัก ทรงประกอบดวยพระโอรส พระรูป พระโฉม และพระยศเปนไปตาม
อัธยาศัยของเรา.
[๒๓๕] พระองคมิไดทรงเบียดเบียนชาวแวน
แควน ทรงปกครองใหปราศจากอันตรายแตที่ไหน ๆ
โดยความไมเกรี้ยวกราดโดยธรรม โดยความสม่ําเสมอ
แลหรือ.
[๒๓๖] เรามิไดเบียดเบียนชาวแวนแควน ปก
ครองใหปราศจากอันตรายแตที่ไหน ๆ โดยความไม
เกรี้ยวกราด โดยธรรม โดยความสม่ําเสมอ.
[๒๓๗] พระองคทรงยําเกรงสัตบุรุษ ทรงเวน
อสัตบุรุษแลหรือ พระองคไมทรงละทิ้งธรรม ไมทรง
ประพฤติคลอยตามอธรรมแลหรือ.
[๒๓๘] เรายําเกรงสัตบุรุษ เวนอสัตบุรุษ
ประพฤติคลอยตามธรรมละทิ้งอธรรม.
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[๒๓๙] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย พระองค
ทรงพิจารณาเห็นชัดซึ่งพระชนมายุอันเปนอนาคตยัง
ยืนยาวอยูหรือ พระองคทรงมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความมัวเมา ไมสะดุงกลัวปรโลกหรือ.
[๒๔๐] ดูกอนพญาหงส เราพิจารณาเห็นชัด
ซึ่งอายุอันเปนอนาคตยังยืนยาวอยู เราตั้งอยูแลวใน
ธรรม ๑๐ ประการ จึงไมสะดุงกลัวปรโลก เราเห็น
กุศลธรรมที่ดํารงอยูในตนเหลานี้ คือ ทาน ศีล การ
บริจาค ความซื่อตรง ความออนโยน ความเพียร ความ
ไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความ
ไมพิโรธ แตนั้นปติและโสมนัสไมใชนอย ยอมเกิด
แกเรา ก็สมุ ุขหงสนี้ไมทันคิดถึงคุณสมบัติของเรา ไม
ทราบความประทุษรายแหงจิต จึงเปลงวาจาอันหยาบ
คาย ยอมกลาวถึงโทษที่ไมมีอยูในเรา คําของสุมุขหงสนี้ ยอมไมเปนเหมือนคําของคนมีปญญา.
[๒๔๑] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษย ความ
พลั้งพลาดนั้นมีแกขาพระองคโดยความรีบรอน ก็เมื่อ
พญาหงสธตรฐติดบวง ขาพระองคมีความทุกขมากมาย
ขอพระองคไดทรงโปรดเปนที่พึ่ง ของขาพระองค
เหมือนบิดาเปนที่พึ่งของบุตร และดุจแผนดินเปนที่
พึ่งของหมูสัตวฉะนั้นเถิด ขาแตพระองคผูเปนราช-
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กุญชร ขอพระองคไดทรงโปรดงดโทษแกขาพระองค
ผูถูกความผิดครอบงําเถิด.
[๒๔๒] เรายอมอนุโมทนาแกทานดวยอาการ
อยางนี้ เพราะทานไมปกปดความในใจ ดูกอนหงส
ทานซื่อตรง จงทําลายความของใจเสียเถิด.
[๒๔๓] ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่ง
มีอยูใ นนิเวศนของเราผูเปนพระเจากาสี คือ เงิน ทอง
แกวมุกดา แกวไพฑูรยอันมากมาย แกวมณี สังข
ไขมุก ผา จันทนแดง และเหล็กอีกมาก เราขอให
ทรัพยเครื่องปลื้มใจทั้งหมดนีแ้ กทาน และขอสละ
ความเปนใหญใหแกทาน.
[๒๔๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขาพระองคทั้งสองเปนอันพระองคทรงยําเกรง และทรง
สักการะโดยแท ขอพระองคทรงเปนพระอาจารยของ
ขาพระองคทั้งสอง ซึ่งประพฤติอยูในธรรมทั้งหลาย
เถิด ขาแตพระองคผูเปนอาจารย ผูปราบปรามขาศึก
ขาพระองคทั้งสองอันพระองคทรงยอมอนุญาตแลว จัก
กระทําประทักษิณพระองคแลว จักกลับไปหาหมูญาติ.
[๒๔๕] พระเจากาสีทรงดําริ และทรงปรึกษา
ขอความที่ไดกลาวมาตลอดราตรีทั้งปวง แลวทรง
อนุญาตพญาหงสทั้งสอง ซึง่ ประเสริฐสุดกวาหงส
ทั้งหลาย.
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[๒๔๖] เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต เมื่อราตรี
สวางจา พญาหงสทั้งสองก็พากันบินไปจากพระราชนิเวศนของพระเจากาสี.
[๒๔๗] หงสเหลานั้น เห็นพญาหงสทั้งสองที่
ยิ่งใหญไมมีโรคกลับมาถึง จึงพากันสงเสียงวา เกเก
ไดเกิดเสียงอื้ออึงขึ้น หงสมคี วามเคารพนายเหลานั้น
ไดปจจัยมีปติโสมนัส เพราะนายหลุดพนกลับมา พา
กันกระโดดโลดเตน เขาไปหอมลอมโดยรอบ.
[๒๔๘] ประโยชนทั้งปวง ของบุคคลผูสมบูรณ
ดวยกัลยาณมิตรยอมใหสําเร็จความสุขความเจริญ
เหมือนพญาหงสธตรฐและสุมขุ หงส สมบูรณดวย
กัลยาณมิตร เกิดประโยชน ใหสําเร็จความสุขความ
เจริญกลับมายังหมูญาติ ฉะนัน้ .
จบมหาหังสชาดกที่ ๒
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อรรถกถามหาหังสชาดก
พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
พระปรารภการสละชีวิตของพระอานนทเถระทีเดียว ตรัสพระธรรมเทศนา
นี้มีคําเริ่มตนวา เอเต หสา ปกฺกมนฺติ ดังนี้.
สวนเรื่องราวก็คงเหมือนกับเรื่องที่กลาวมาแลวนั่นแล.
ก็ในวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย พระอานนทผูมีอายุสละชีวิตของตนเพื่อประโยชนแกพระตถาคต
กระทํากิจอันยากที่ผูอื่นจะกระทําได ทานเห็นชางนาลาคิรีแลว แมถูกพระศาสดาตรัสหามอยูถึง ๓ ครั้ง ก็ไมยอมกลับเลยทันที นาชมเชยพระอานนทเถระ
ผูมีอายุ กระทํากิจที่ผูอื่นกระทําไดยาก. พระศาสดาทรงพระดําริวา ถอยคํา
สรรเสริญคุณของพระอานนทกําลังเปนไปอยู เราควรไปในที่นั้น จึงเสด็จ
ออกจากพระคันธกุฎี เสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่ง
สนทนากันดวยเรื่องอะไร ในบัดนี้ เมือ่ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแตบัดนี้เทานั้นก็หาไม ถึงในกาลกอน
อานนทแมบังเกิดแลว ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ก็ไดยอมเสียสละชีวิตของตน
เพื่อประโยชนแกตถาคตแลวเหมือนกัน ดังนี้แลว จึงทรงดุษณีภาพ เมื่อภิกษุ
เหลานั้นทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี พระเจากรุงพาราณสีทรงพระนามวา
สังยมะ มีพระอัครมเหสีทรงพระนามวา เขมา. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวมี
หมูหงสเกาหมื่นหกพันแวดลอมเปนบริวาร อาศัยอยู ณ ภูเขาจิตตกูฏ. อยูมา
*

* บาลีเปนสังยมนะบาง สัญญมนะบาง.
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วันหนึ่ง พระนางเขมาเทวีไดทรงพระสุบินนิมิตในเวลาใกลรุงวา มีพญาหงสทอง ๒ ตัว มาจับอยูที่พระราชบัลลังก แลวแสดงธรรมกถาดวยเสียงอัน
ไพเราะ เมื่อพระนางเทวีประทานสาธุการทรงสดับธรรมกถาอยู ยังมิทันเอิบอิ่ม
ในการสดับธรรมทีเดียว ราตรีก็สวางเสียแลว พญาหงสทั้งสอง ครั้นแสดง
ธรรมแลว จึงพากันบินออกไปทางชองพระแกล แมพระนางก็รับสั่งวา ทาน
ทั้งหลายจงรีบลุกขึ้น ชวยกันจับ ชวยกันจับหงสที่กําลังบินหนีไป กําลังเหยียด
พระหัตถอยูนั่นแล ก็ตื่นจากพระบรรทม เหลานางกํานัลไดยินพระราชเสาวนีย
ของพระนาง ก็พากันแยมสรวลเล็กนอยวา หงสที่ไหนกัน พระนางจึงทรงทราบ
ในขณะนั้นวา ทรงสุบินนิมิตไป จึงทรงดําริวา สิ่งที่ไมเปนความจริง เราจะ
ไมฝนเห็น พญาหงสที่มีสีประดุจทองคําคงจักมีอยูในโลกนี้เปนแนแท แต
ถาเราจักทูลพระราชาวา หมอมฉันใครจะฟงธรรมของพญาหงสทองทั้งหลาย
พระองคจะตรัสวา ขึ้นชื่อวาหงสทองทั้งหลาย เรายังไมเคยเห็นเลย และ
ธรรมดาวาหงสทั้งหลาย จะกลาวถอยคําได ก็ไมเคยมีมาเลย ดังนี้ ก็จักเปน
ผูไมทรงขวนขวายให แตเมื่อเราทูลวา เราตั้งครรภมีอาการแพตองแลว
พระองคคงจักทรงสืบเสาะแสวงหาโดยอุบายอยางใดอยางหนึ่ง ความปรารถนา
ของเราจักสําเร็จสมดังมโนรถ ดวยอาการอยางนี้ พระนางจึงแสรงแสดงอาการ
ประชวร ใหสัญญาแกเหลานางกํานัล ทรงบรรทมนิ่งอยู พระราชาประทับนั่ง
ณ พระราชอาสน มิไดทอดพระเนตรเห็นพระนางในเวลาที่พระนางเคยเขาเฝา
จึงตรัสถามนวา พระนางเขมาไปไหน ทรงสดับวา ประชวร จึงเสด็จไปยัง
สํานักของพระนาง ประทับนั่ง ณ ประเทศสวนหนึ่ง ขางที่พระบรรทม ทรง
ลูบพระปฤษฎางคตรัสถามวา ดูกอนนางผูเจริญ เธอไมสบายเปนอะไรไปหรือ.
พระนางทูลตอบวา ขอเดชะ ความไมสบายอยางอื่นมิไดมี แตอาการทรงครรภ
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บังเกิดขึ้นแกหมอมฉัน. พระราชาตรัสวา ดูกอนพระนาง ถาเชนนั้นจงบอก
นาเถิด เธอปรารถนาสิ่งใด เราจะนอมนําสิ่งนั้นมาใหเธอโดยเร็ว พระนาง
ทูลวา ขาแตมหาราชเจา หมอมฉันปรารถนาจะทําการบูชาดวยของหอมและ
ระเบียบดอกไมเปนตน แกพญาหงสทองตัวหนึ่ง ซึ่งจับอยูที่ราชบัลลังก มี
เศวตฉัตรอันยกขึ้นไวแลว ใหสาธุการสดับธรรมกถา (ของพญาหงสนั้น)
ถาหมอมฉันไดอยางนี้ การไดดวยประการดังนี้นั้นเปนการดี ถาหากไมได
ชีวิตของหมอนฉันก็จะไมมี. ลําดับนั้น พระราชาจึงทรงปลอบเอาพระทัย
พระนางวา ถาสุพรรณหงสมีอยูในมนุษยโลก เธอก็คงจักไดสมประสงค อยา
เสียใจไปเลย แลวเสด็จออกจากหองอันมีสิริ ตรัสปรึกษากับพวกอํามาตยวา
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย พระนางเขมาเทวีตรัสกะเราวา หมอมฉันไดสดับ
ธรรมกถาของพญาหงสทองจึงจะมีชีวิตอยูได ถาไมไดแลวชีวิตของหมอมฉัน
ก็จะไมมี หงสที่มีสีดุจทองคํายังมีอยูบางหรือ. พวกอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ
ขาพระองคทั้งหลายไมเคยเห็น ทั้งไมเคยไดยินเลย พระเจาขา. พระราชา
ตรัสถามวา ก็มีใครจะพึงรูจักบาง. พวกอํามาตยกราบทูลวา พวกพราหมณ
พระเจาขา.
พระราชาตรัสสั่งใหเชิญพราหมณทั้งหลายมา ทรงกระทําสักการะแลว
ตรัสถามวา ขาแตทานอาจารยทั้งหลาย หงสที่มีสีดังทองคํายังมีอยูบางหรือ.
พวกพราหมณทูลวา พระเจาขา ขาแตมหาราชเจา สัตวดิรัจฉาน ๖ จําพวก
เหลานี้ คือ ปลา ปู เตา เนื้อ นกยูง หงส มีมาในมนตของขาพเจา
ทั้งหลายวา มีสีดุจทองคํา บรรดาสัตวทั้ง ๖ จําพวกนี้ ขึ้นชื่อวาเหลาหงสที่
เกิดในตระกูลธตรฐ เปนสัตวฉลาดประกอบดวยความรู นับทั้งพวกมนุษยดวย
ยอมเปนสัตวที่มีพรรณประหนึ่งทองคํา รวมเปน ๗ จําพวก ดวยประการฉะนี้.
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พระราชาทรงดีพระทัยตรัสถามวา เหลาหงสที่เกิดในตระกูลธตรฐนั้นอยูที่
ไหนเลา ทานอาจารย. พวกพราหมณทูลวา ขาแตมหาราชเจา ขาพระองค
ไมทราบพระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา มีใครรูจักพวกหงสเหลานั้นบาง
เมื่อพวกพราหมณทูลวา พวกบุตรนายพรานจักทราบ จึงตรัสสั่งใหเรียกพวก
นายพราน ในแควนของพระองคมาประชุมกันทัง้ หมด แลวตรัสถามวา
ดูกอนพอ ชือ่ วาหงสตระกูลธตรฐมีสีดังทองคํา อยู ณ ที่ไหน. ลําดับนั้น
นายพรานคนหนึ่งจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ไดทราบมาวา
ตระกูลแหงญาติทั้งหลายกลาวสืบ ๆ กันมาวา หงสเหลานั้นอยู ณ ภูเขาจิตตกูฏ
ในประเทศหิมวันต. พระราชาตรัสถามวา ก็ทานพอจะรูอุบายที่จะจับหงส
เหลานั้นไดหรือ. พวกนายพรานกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระองคไมทราบ
พระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา ก็ชนเหลาไหนจักทราบเลา. พวกนายพราน
กราบทูลวา พวกพราหมณ พระเจาขา. ทาวเธอจึงรับสั่งใหเรียกพราหมณที่
เปนบัณฑิตมาแลว ตรัสบอกความที่พวกหงสมีพรรณดังทองคํา มีอยู ณ
ภูเขาจิตตกูฏแลว ตรัสถามวา ทานทั้งหลายยังจะรูจักอุบายที่จะจับหงสเหลานั้น
หรือ. พวกพราหมณทูลวา ขาแตมหาราชเจา ประโยชนอะไรที่จะตองไปจับ
หงสเหลานั้น ถึงภูเขาจิตตกูฏนั้น ขาพระองคจักนําหงสเหลานั้นมาสูที่ใกล
พระนครแลว จักจับเอาดวยอุบาย. พระราชาตรัสถามวา ก็อุบายอะไรเลา.
พวกพราหมณกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคจงตรัสสั่งใหขุดสระใหญ
ชื่อวาเขมะ ประมาณ ๓ คาวุตทางทิศเหนือแตพระนคร ใหเต็มดวยน้ําแลว
ปลูกธัญชาติตาง ๆ กระทําใหดารดาษไปดวยดอกบัวเบญจพรรณ ใหนายพรานผูฉลาดคนหนึ่งอยูประจํารักษา อยาใหหมูมนุษยเขาไปใกล ใหคนอยู
๔ มุมสระคอยประกาศอภัย สกุณชาติตาง ๆ ก็จักลงจากทิศทั้งหลายซึ่งเห็นได
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หงสเหลานั้นไดสดับวา สระนั้นเปนที่เกษมสําราญ โดยที่เลาลือกันสืบ ๆ มา
ก็จักพากันมา เมื่อเปนเชนนั้น พระองคพึงใหดักดวยบวงอันทําดวยขนสัตว
แลวจับเอาหงสเหลานั้นเถิด.
พระราชาทรงสดับคํานั้น จึงใหสรางสระมีประการดังกลาวแลว ใน
ประเทศที่พวกพราหมณเหลานั้นทูลบอก แลวตรัสสั่งใหเรียกนายพรานผูฉลาด
มา ทรงปลอบประโลมนายพรานนั้นวา จําเดิมแตนี้ไป ทานจงเลิกกระทําการ
งานของตนเสียเถิด เราจักเลี้ยงดูบุตรและภรรยาของทานเอง ทานเปนผูไม
ประมาทแลว พึงรักษาสระเขมะ ใหพวกมนุษยถอยกลับแลว ประกาศอภัย
ในมุมสระทั้ง ๔ พึงบอกถึงฝูงนกที่มาแลวและมาแลวแกเรา. เมื่อสุวรรณหงส
ทั้งหลายมาแลว ทานจักไดสักการะใหญ แลวใหรักษาสระเขมะ. จําเดิมแต
นั้นมา นายพรานนั้นก็ปฏิบัติอยูในที่นั้น โดยนัยที่พระราชาตรัสสั่งไวทีเดียว.
ก็นายเนสาทนั้นปรากฏชือ่ วา นายเขมเนสาท ดังนี้ทีเดียว เพราะรักษาสระเขมะ.
และจําเดิมแตนั้นมา สกุณชาติทั้งหลายตาง ๆ ชนิดก็พากันลงสูสระนั้น. พวก
หงสตาง ๆ พากันมาดวยเสียงประกาศชักชวนกันตอ ๆ มาวา เขมสระไมมีภัย.
ทีแรกพวกติณหงสมากอน แลวพวกบิณฑุหงสก็พากันมาดวยเสียงประกาศของ
พวกติณหงสเหลานั้น แลวพวกมโนศิลาวรรณหงส ก็พากันมาดวยเสียงประกาศ
ของพวกบัณฑุหงส แลวเสตหงสก็พากันมาดวยเสียงประกาศของพวกมโนศิลา
วรรณหงสนั้น ตอจากนั้นพวกปากหงสก็พากันมาดวยเสียงประกาศของเสตหงส
เหลานั้น ครั้นพวกหงสเหลานั้นมาแลว นายเขมเนสาทจึงไดมาเฝากราบทูล
แดพระราชาวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ หงสมากินอาหารในสระถึง ๕
ประเภทแลว พวกหงสมีสีดังทองคํา ก็คงจักมาใน ๒-๓ วันนี้เปนแน เพราะ
พวกปากหงสมาแลว ขอพระองคอยาไดทรงวิตกไปเลย พระเจาขา พระราชา
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ทรงสดับคํานั้น จึงใหราชบุรุษเที่ยวตีกลสองประกาศทั่วไปในพระนครวา บุคคล
อื่นอยาพึงเขาไปในเขมสระนั้น บุคคลผูใดเขาไป บุคคลผูนั้นจักถึงการตัดมือ
และเทาและถูกริบเรือนดวย. จําเดิมแตวันนั้นมา ใคร ๆ ก็ไมอาจเขาไปใน
สระนั้น ก็พวกปากหงสทั้งหลายอาศัยอยูในถ้ําทอง ใกลภูเขาจิตตกูฏ แม
ปากหงสเหลานั้นเปนสัตวมีกําลังมาก อนึ่ง วรรณะแหงสรีระของพวกปากหงส
เหลานั้น ก็มิไดผิดแปลกกับหงสตระกูลธตรฐ ก็ธิดาแหงพญาหงสปากราช
มีวรรณะประดุจทองคํา พญาปากหงสนั้น ดําริวา ธิดาของเรานี้ สมควรแก
ธตรฐราชหงสที่มีความยิ่งใหญ จึงสงนางไปใหเปนบาทบริจาริกาของพญาหงสธตรฐนั้น นางไดเปนที่รักทําเจริญของพญาหงสธตรฐนั้น เพราะเหตุ
นั้นแล ตระกูลหงสทั้งสองนั้น จึงไดเกิดมีความคุนเคยกันอยางสนิทสนม.
อยูมาวันหนึ่ง พวกหงสที่เปนบริวารของพระโพธิสัตวถามพวกปากหงส
วา ทุก ๆ วันนี้ พวกทานไปเที่ยวหาอาหารกินที่ไหน. พวกเราไปหาอาหารกิน
ในเขมสระใกลเมืองพาราณสี. ก็พวกทานไปเที่ยวหากินที่ไหนเลา. เมื่อพวก
หงสเหลาธตรฐบอกวา พวกเราไปหาอาหารกินในที่โนน ๆ พวกปากหงสจึง
กลาวพรรณนาคุณเขมสระวา ทําไมพวกทานจึงไมไปยังสระเขมะ ดวยวาสระ
นั้นเปนที่นารื่นรมย เกลื่อนกลาดไปดวยสกุณชาติตาง ๆ ชนิด ดารดาษไป
ดวยดอกบัวเบญจพรรณ สมบูรณดว ยพืชพรรณธัญญาหารและผลไมตาง ๆ
มีหมูภมรตาง ๆ ชนิดบินวอนอยูอึงมี่ ในมุมสระทัง้ ๔ มีเสียงประกาศอภัยเปน
ไปอยูตลอดกาลเปนนิตย ไมวามนุษยไร ๆ ไมสามารถที่จะเขาไปใกลไดเลย
จะปวยกลาวไปไยถึงการกระทําอันตรายอยางอื่น ๆ เลา สระมีคุณเห็นปานนี้แล
พวกเหลาหงสธตรฐเหลานั้น ไดสดับคําของพวกปากหงสแลว จึงพากันไป
บอกแกสุมุขหงสวา ไดยินวา มีสระ สระหนึ่งชือ่ เขมะ มีคุณภาพเห็นปานนี้
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อยูใกลเมืองพาราณสี พวกปากหงสไปเที่ยวหาอาหารกินในสระนั้น แมทานก็
จงบอกแกพญาหงสธตรฐที่มีความเปนใหญยิ่ง ถาพระองคอนุญาต แมพวก
ขาพเจาก็จะพึงไปหาอาหารในที่นั้นบาง สุมุขหงสจึงบอกแกพญาหงส แม
พญาหงสนั้นก็คิดวา ขึ้นชื่อวามนุษยทั้งหลายมีเลหเหลี่ยมมาก มีความคิด
แหลม ฉลาดในอุบาย นาจะมีเหตุในที่นั้น ขึ้นชื่อวาสระยอมไมมีในที่นั้น
ตลอดกาลมีประมาณเทานี้ บัดนี้ชะรอยจะมีใครมาขุดไว และจักขุดไวเพื่อคอย
ดักจับพวกเราเปนแน พญาหงสจึงกลาวกะสุมุขหงสวา ทานอยาพอใจไปใน
ที่นั้นเลย สระนั้นพวกมนุษยเหลานั้นมิไดขุดไวตามธรรมดาของตน คงจะขุดไว
เพื่อตองการจับพวกเรา ขึ้นชื่อวามนุษยทั้งหลาย มีเลหเหลี่ยมมากมาย มี
ความคิดแหลม ฉลาดในอุบาย ทานทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่โคจรของตนตาม
เดิมเถิด พวกหงสทองก็ไดบอกแกสุมุขหงสวา พวกเราใครจะไปยังเขมสระ
ดังนี้ ถึงสองครั้งสามครั้ง สุมุขหงสจึงบอกความที่พวกหงสเหลานั้นใครจะไป
ในสระนั้นแกพระมหาสัตว. ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงกลาววา พวกญาติ
ทั้งหลายของเรา จงอยาไดลําบากเพราะอาศัยเราเลย ถากระนั้น เราทั้งหลาย
จะไปดวยกัน มีหงสเกาหมื่นหกพันแวดลอมเปนบริวาร พากันไปหากินใน
สระนั้น เลนหงสกีฬาแลวบินกลับมายังเขาจิตตกูฏ. ฝายนายพรานเขมกะใน
เวลาที่หงสเหลานั้นมาเที่ยวบินกลับไปแลว จึงไปกราบทูลแดพระราชาวา
พวกหงสทองเหลานั้นพากันมาแลว พระราชาทรงดีพระทัยตรัสสั่งวา ดูกอน
สหายเขมกะ ทานจงพยายามจับหงสทองนั้นไปใหสักตัวหนึ่งหรือสองตัว เรา
จักใหยศใหญแกทาน แลวจึงประทานเครื่องเสบียงสงนายพรานนั้นไป นาย
เขมกเนสาทนั้นไปถึงที่สระนั้นแลว จีนนั่งนิ่งอยูในเรือนกรงที่มีสัณฐานดังตุม
พิจารณาดูทําเลหากินของพวกหงส ธรรมดาวาพระโพธิสัตวทั้งหลาย เปนผูมี
ปกติไมประพฤติมักได เพราะเหตุนั้น พระมหาสัตวจึงจิกกินขาวสาลีไป โดย
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ลําดับจําเดิมแตที่ที่ตนรอนลง. ฝายหงสนอกนั้นเที่ยวจิกกินขางโนนบาง ขางนี้
บาง ลําดับนั้น บุตรนายพราน จึงคิดวา หงสตัวนี้มีปกติไมประพฤติมักได
เราควรดักหงสตัวนี้เถิด ในวันรุงขึน้ เมื่อหงสทั้งหลายยังไมทันรอนลงมาสู
สระนั่นแล จึงนั่งในเรือนกรงที่มีสัณฐานดังตุมนั้นแลว คอย ๆ กระเถิบไปสู
ที่นั้น แลวจึงซอนตัวอยูในพงหญาในที่ไมไกลนักแลดูอยูตามชอง.
ในขณะนั้น พระมหาสัตวมีหงสเกาหมื่นหกพันเปนเบื้องหนา รอนลง
ในสถานที่ที่ตนเอยรอนลงแลวในวันวานนั่นเอง จับอยูที่แองจิกกินขาวสาลี
ไปพลาง. นายเนสาทแลดูตามชองลูกกรง เห็นอัตภาพของพระโพธิสัตวนั้น
ถึงแลวซึ่งสวนอันงามเลิศดวยรูปราง จึงคิดวา หงสตัวนี้ มีรางกายโตเทา
ดุมเกวียน มีพรรณาดุจทองคํา มีรอยแดง ๓ รอยคาดอยูที่คอ มีรอยพาดลงไป
ทางลําคอไปโดยระหวางทอง ๓ รอย มีรอยแลนไปตลอดโดยสวนแหงเบื้อง
หางอีก ๓ รอย ยอมรุง เรืองประดุจลิ่มทองคําที่บุคคลวางไวบนกลุมไหมกัมพลแดง หงสตัวนี้คงเปนพญาแหงหงสเหลานั้นเปนแนแท เราจักจับหงส
ตัวนี้แหละ. แมพญาหงสเที่ยวหาอาหารไดเปนอันมาก เลนกีฬาในนํา มี
ฝูงหงสแวดลอมกลับไปยังเขาจิตตกูฏทีเดียว พระโพธิสัตวเที่ยวหากินอาหาร
โดยทํานองนี้ตลอดกาลประมาณ ๕-๖ วัน. ในวันที้ ๗ นายพรานเขมกะ
ขวั้นเชือกเสนใหญที่ทําดวยขนหางมาสีดําใหมั่นคง กระทําใหเปนบวงมีคัน
ทราบโดยถองแทวา ในวันพรุงนี้ พญาหงสจักรอนลงในที่นี้ จึงดักบวงไว
ใตน้ํา. ในวันรุงขึ้นพญาหงสเมื่อโผลงมา จึงเอาเทาถลําลงไปในบวง.
ทันใดนั้น บวงของนายพรานนั้นก็รวบรัดเทาไว เหมือนมีใครมาฉุดคราดวย
ลวดเหล็ก. พญาหงสนั้นจึงคิดวา เราจักกระตุกบวงนั้นใหขาด จึงรวบรวม
กําลังฉุดครามาแลวใหตกลงไป. ในครั้งแรก หนังอันมีสีประดุจทองคําก็ขาดไป
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ในครั้งที่สอง เนื้อซึ่งมีสีประดุจผากัมพลก็ขาดไป. ในครั้งที่สาม เสนเอ็นก็ได
ขาดไปจนจรดกระดูก. พระโพธิสัตวดําริวา ในครั้งที่สี่เทาคงขาดแน. ธรรมดา
วาพระราชาเปนผูมีอวัยวะอันเลวทราม ไมเหมาะสมเลย จึงมิไดกระทําความ
พยายามอีกตอไป. ทุกขเวทนาไดแผซานไปอยางแรงกลา พระโพธิสัตวจึง
ดําริวา ถาเรารองแสดงอาการวาติดบวง พวกญาติของเราก็จักตกใจไมทันได
กินอาหาร บินหนีไปทั้งที่ตนกําลังหิวจัดอยูทีเดียว ก็จักตกลงไปในทามกลาง
มหาสมุทร พระองคจึงทรงอดกลั้นตอทุกขเวทนา แมตกอยูในอํานาจบวงก็
ทําทีเปนเหมือนจิกกินขาวสาลีอยู ในเวลาที่หงสเหลานั้นกินอาหารอิ่มหนําแลว
เลนหงสกีฬาอยู จึงรองขึ้นดวยเสียงอันดังวาติดบวง. หงสทั้งหลายไดยินเสียง
นั้น ตางก็กลัวตายเปนกําลัง จึงมุงหนาตรงไปยังเขาจิตตคกูฏเปนพวก ๆ บิน
หนีไปโดยนัยกอนนั่นแล.
สุมุขหงสที่เปนเสนาบดีคิดวา ภัยนี้บังเกิดขึ้นแกมหาราชบางหรือไม
หนอ เราจักทราบเหตุนั้น จึงรีบบินไปคนหาในระหวางแหงหมูหงสที่บินไป
ขางหนา โดยนัยดังกลาวแลวแตหนหลังทีเดียว มิไดเห็นพระมหาสัตวในหมู
แมทั้งสามหมู คิดวา ภัยนี้บังเกิดขึ้นแกมหาราชของเรานี้เปนแนแททีเดียว
จึงหวนกลับมาก็ไดเห็นพระมหาสัตวบวง มีรางกายเปอนโลหิตเรารอนอยู
ดวยความทุกขจับอยูบนหลังเปอกตมจึงกลาววา ขาแตมหาราช พระองคอยา
กลัวเลย ขาพระองคจะสละชีวิตของขาพระองคใหนายพรานปลอยพระองคเสีย
รอนลงมาปลอบประโลมพระมหาสัตว จับอยูบนหลังเปอกตม. ลําดับนั้น พระมหาสัตวดําริวา เมื่อหงสเกาหมื่นหกพันทิ้งเราหนีไป สุมุขหงสนี้กลับมาแต
ตัวเดียว เธอจักทิ้งเราหนีไปในเวลาที่บุตรนายพรานมาแลวหรือไมหนอ เปน
สัตวมีกายเปอนดวยโลหิตหอยอยูที่ปลายบวงทีเดียว ไดกลาวคาถา ๓ คาถาดวย
สามารถจะทดลองใจวา
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หงสเหลานั้น ถูกภัยคุกคามแลว ยอมบินหนีไป
ดูกอนสุมุขะผูมขี นเหลือง มีผวิ พรรณดังทองคํา ทาน
จงบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด หมูญ
 าติละทิ้งเรา
ซึ่งตกอยูในอํานาจบวงตัวเดียว บินหนี้ไปไม
เหลียวหลังเลย ทานจะอยูผูเดียวทําไม ดูกอนสุมุขะ
ผูประเสริฐกวาหงสทั้งหลาย ทานจงกลับไปเสียเถิด
ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมมีทานอยาคลาย
ความเพียรเพื่อความไมมีทุกข จงหนีไปเสียตามความ
ปรารถนาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภยเมริตา ความวา ถูกภัยรุกราน ถูก
ภัยคุกคาม คือหวั่นไหวดวยภัย. คําวา หริ และคําวา เหม ในบทที่สาม
เปนชื่อของทองคําเหมือนกันนั่นแหละ. แมหงสนั้นมีพรรณเหมือนทองคํา
เพราะมีหนังเปนสีทอง เพราะเหตุนั้น พญาหงสจึงเรียกสุมุขหงสนั้นอยางนี้.
คําวา สุมุข คือ ดูกอนพอผูมีหนาตาดี. บทวา อนเปกฺขมานา ไดแก
พวกญาติเหลานั้น มิไดแลดูหมดความหวงใย. บทวา ปเตว ไดแก พอจง
บินกลับไปเสียเถิด. บทวา อนีฆาย ความวา พออยาไดคลายความเพียร
เพราะความหมดทุกขอันจะพึงถึง เพราะไปเสียจากที่นี่.
สุมุขหงสเสนาบดีสดับคํานั้น จึงคิดวา พญาหงสนี้ยังไมรูจักวาเรา
เปนมิตรแท ยอมกําหนดเราวาเปนมิตรไมมีความรักใคร เราจักแสดงความรัก
แกพญาหงสนี้ ดังนี้ ไดกลาวคาถา ๔ คาถาวา
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ขาแตพญาหงสธตรฐ ก็ขาพระองคแมมีความ
ทุกขเปนเบื้องหนา ก็จะไมละทิ้งพระองคเลย ความ
เปนอยูหรือความตายของขาพระองค จักมีพรอมกับ
พระองค ขาแตพญาหงสธตรฐ ก็ขาพระองค แมมี
ความทุกขเปนเบื้องหนา ก็จะไมละทิ้งพระองคเลย
พระองคไมควรจะชักชวนขาพระองคใหประกอบ
ในกรรมอันประกอบดวยความอันไมประเสริฐเลย
ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดกวาหงสทั้งหลาย ขาพระองคเปนสหายสหชาติของพระองค เปนผูดํารงอยู
ในจิตของพระองค ใคร ๆ ก็รูวา ขาพระองคเปน
เสนาบดีของพระองค ขาพระองคไปจากที่นี่แลว จะ
กลาวอวดอางในทามกลางหมูญ
 าติไดอยางไร ขาแต
พระองคผูประเสริฐกวาหงสทั้งหลาย ขาพระองค
ละทิ้งพระองคไปจากที่นี่แลว จะกลาวกะฝูงหงส
เหลานั้นไดอยางไร ขาพระองคจักยอมสละชีวติ ไวใน
ที่นี้ ไมสามารถจะทํากิจอันไมประเสริฐได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาห ความวา ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคแมอันความทุกขทางกายและความทุกขทางใจถูกตองแลว ก็ไมยอมละทิ้ง
พระองค. บทวา อนริยสยุตฺเต ไดแก ประกอบพรอมแลวดวยความอันไม
ประเสริฐ เพราะเปนกรรมที่บุคคลผูประทุษรายมิตรทั้งหลาย ผูไมประเสริฐพึง
กระทํา. บทวา กมฺเม ไดแก กรรมที่จะตองละทิ้งพระองคไป. บทวา
สกุมาโร ไดแก เปนเด็กเสมอกัน อธิบายวา เปนกุมารที่ถือปฏิสนธิในวัน
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เดียวกัน ทําลายฟองไขในวันเดียวกันแลวเติบโตเจริญมาดวยกัน . บทวา สขา
ตฺยมฺหิ ไดแก ขาพระองคเปนสหายที่รักเสมอดวยดวงตาขางขวาของพระองค.
บทวา สจิตฺเต ไดแก ขาพระองคตั้งอยูในจิตของพระองค ยอมเปนไปใน
อํานาจของพระองค อธิบายวา เมื่อพระองคยังมีชีวิตอยู ขาพระองคก็มีชีวิตอยู
เมื่อพระองคสิ้นชีวิตขาพระองคก็สิ้นชีวิตเหมือนกัน. บาลีเปน สจิตฺเต ดังนี้
ก็มี อธิบายวา ขาพระองคดํารงอยูในจิตของพระองค ตั้งอยูดวยดีแลว. บทวา
าโต ไดแก รูจักกันทั่วไป ปรากฏในระหวางหงสทั้งหมด. บทวา วิกตฺถิสฺส
ความวา ขาพระองคถูกหงสเหลานั้นถามวา พญาหงสไปไหน จักบอกวา
อยางไร. บทวา กินฺเต วกฺขามิ ความวา ขาพระองคจักกลาวกะหมูหงสที่ถาม
ถึงขาวคราวของพระองค เหลานั้นวาอยางไร.
เมื่อสุมุขหงสบันลือสีหนาทดวยคาถา ๔ คาถาอยางนี้แลว พระมหาสัตว
เมื่อจะพรรณนาคุณของสุมุขหงสนั้นจึงกลาววา
ดูกอนสุมุขะ ทานไมอาจจะละทิ้งเราผูเปนทั้งนาย
ทั้งสหาย ชื่อวาตั้งอยูในทางอันประเสริฐนี้แล เปน
ธรรมเนียมของโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย จริงอยู เมื่อ
เรายังเห็นทาน ความกลัวยอมไมเกิดขึ้นเลย ทานจัก
ใหเราผูเปนอยูอยางนี้รอดชีวิตได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอโส ธมฺโม ไดแก นี้แลเปนสภาพของ
บัณฑิตในปางกอนทั้งหลาย. บทวา ภตฺตาร สขาร ม ไดแก เปนทั้งนาย
ดวย เปนทั้งเพื่อนดวย. บทวา ภย ไดแก ความสะดุงตกใจกลัว ยอมไมเกิด
แกเรา เหมือนกับวาเราอยูในทามกลางหมูหงส บนภูเขาจิตตกูฏฉะนั้น. บทวา
มยฺห ไดแก พอจักใหเรารอดชีวิต.
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เมื่อหงสทั้งสองนั้นกําลังพูดกันอยูอยางนี้ทีเดียว นายลุททบุตรยืนอยู
ที่ขอบสระ เห็นหงสบินหนีไปถึง ๓ หมูแลว จึงมองดูสถานที่ที่ตนดักบวงไว
วา เปนอยางไรหนอ เห็นพระโพธิสัตวหอยอยูที่คันบวงมีความโสมนัสเกิดขึ้น
แลว เหน็บชายกระเบนหยักรั้งถือไมคอนลุยลงไปดังวาไฟบรรลัยกัลป เสือก
ศีรษะในเบื้องบนไปยังเลนที่จะตองเหยียบดวยเทา พุงตัวไปขางหนารีบเขาไป
จนใกล.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
เมื่อสุวรรณหงสทั้งสองที่ประเสริฐซึ่งประพฤติ
ธรรมอันประเสริฐ กําลังโตตอบกันดวยประการฉะนี้
นายพรานถือทอนไมกระชับแนนรีบเดินเขามา สุมขุ หงสเห็นนายพรานนั้นกําลังเดินมา จึงไดรองเสียงดัง
ยืนอยูข างหนาพญาหงส ปลอบพญาหงสที่หวาดกลัว
ใหเบาใจดวยคําวา ขาแตพระองคผูประเสริฐกวา
หงสทั้งหลาย อยาทรงกลัวเลย ดวยวาบุคคลทั้งหลาย
เชนกับพระองคยอมไมกลัว ขาพระองคจะประกอบ
ความเพียรอันสมควร ประกอบดวยธรรม พระองคจะ
พนจากบวงดวยความเพียร อันผองแผวนั้นไดโดย
พลัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยวุตฺติน ไดแก ประพฤติอยูในคลอง
ธรรมอันประเสริฐ. บทวา ภุส ไดแก มีกําลังมัน่ คงแข็งแรง. บทวา อปริพฺรูหยิ ความวา สุมุขหงสเมื่อจะกลาวคําวา พระองคอยากลัวเลย ดังนี้เปนตน
อันมาแลวในคาถาอันเปนลําดับตอไป ไดรองเสียงดัง คือไดสงเสียงดัง. บทวา
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อฏาสิ ความวา สุมุขหงสนั้นโดยยอมสละชีวิตแลวยืนขางหนาพญาหงส
ดวยคิดวา ถานายพรานจักประหารพญาหงส เราก็จักรับการประหารนั้นเสีย
เอง. บทวา วิสฺสาชย คือใหโลงใจใหคลองใจ. บทวา พฺยถ ไดแก พญาหงสตัวหวาดกลัวแลว สุมุขหงสไดปลอบพญาหงสใหเบาใจดวยคําวา มา ภายิ
นี้. บทวา ตาทิสา ไดแก บุคคลผูถึงพรอมดวยความรูและความเพียรเชนกับ
พระองค. บทวา โยค คือประกอบดวยญาณวิริยะ. บทวา ยุตฺต คือเหมาะ
สม. บทวา ธมฺมูปสฺหิต คืออาศัยเหตุ. บทวา เตน ปริยาปทาเนน คือ
ดวยความเพียรเปนเครื่องประกอบอันบริสุทธิ์ ดังที่ขาพระองคไดกลาวแลวนั้น.
บทวา ปโมกฺขสิ แปลวา พระองคจักหลุดพน.
สุมุขหงสปลอบพระมหาสัตวใหเบาใจอยางนี้แลว จึงไปยังที่ใกลนายลุททบุตร เปลงวาจาภาษามนุษยอันไพเราะวา ดูกอนสหาย ทานชื่อไร เมื่อ
นายพรานตอบวา ดูกอนพญาหงส ตัวมีผิวพรรณดังทอง เรามีชื่อวา เขมกะ
จึงกลาววา ดูกอนเขมกะผูเปนสหาย ทานอยาไดกระทําความสําคัญวา หงสที่
ติดในบวงอันทานดักไวนั้นเปนหงสธรรมดาสามัญ หงสที่ติดบวงของทานนี้ คือ
พญาหงสธตรฐประเสริฐกวาหงสเกาหมื่นหกพัน ถึงพรอมดวยญาณและ
ศีลาจารวัตร ดํารงอยูในฝายแหงความสรรเสริญ หงสนี้ไมสมควรที่ทานจะฆา
เสียเลย ขาพเจาจักกระทํากิจที่ควรกระทําดวยสรีระนี้แกทาน แมพญาหงสนี้
มีพรรณประดุจทองคํา ถึงตัวขาพเจาก็มีพรรณดุจทองคําเชนเดียวกัน แต
ขาพเจาจักยอมสละชีวิตของตน เพื่อประโยชนแกพญาหงสนี้ หากวาทาน
ประสงคจะเอาขนปกทั้งหลายของพญาหงสนี้ ก็จงเอาขนปกของขาพเจาเถิด
ถาแมวาทานประสงคจะเอาหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยางหนึ่ง ก็จงเอาจากสรีระของ
ขาพเจาผูเดียว หรือถาทานประสงคจะกระทําพญาหงสนั้นใหเปนหงสกีฬา
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(หงสเตนระบํา) ก็จงกระทําขาพเจาผูเดียว ถาทานประสงคจะใหบังเกิดทรัพย
ก็จงเอาพญาหงสนั้นขายทั้งเปน ๆ กระทําทรัพยใหบังเกิดขึ้น ขอทานอยาได
ฆาพญาหงสตัวประกอบดวยคุณมีญาณเปนตนนี้เสียเลย เพราะถาทานจักฆา
พญาหงสนั้น ทานจักไมพนจากอบายมีนรกเปนตน สุมุขหงสกลาวคุกคาม
นายพรานนั้นดวยภัยในอบายมีนรกเปนตน ใหเชื่อถือถอยคําอันไพเราะของตน
แลวกลับไปยังสํานักของพระโพธิสัตวอีก ปลอบประโลมพระองคใหเบาใจแลว
ยืนอยู นายเนสาทสดับคําของสุมุขหงสนั้น จึงคิดวา หงสนี้แมเปนสัตวดิรัจฉาน
ยังกระทํามิตรธรรมเห็นปานนี้ อันไมนาจะกระทํากับมนุษยเลย แทจริง แม
พวกมนุษยดวยกัน ก็ยังไมอาจจะกระทํามิตรธรรมไดอยางนี้ ดูชางนาอัศจรรย
พญาหงสนี้เปนสัตวถึงพรอมดวยปญญา กลาววาจาไพเราะชื่อวาเปนผูแสดงธรรม
ยอมกระทําสรีระทั้งสิ้นของเราใหเต็มไปดวยปติและโสมนัส เขามีโลมชาติชูชัน
ทิ้งทอนไมตั้งอัญชลีไวเหนือศีรษะ ประหนึ่งวานอบนอมนมัสการพระอาทิตย
ยืนกลาวสรรเสริญคุณของสุมุขหงสอยู.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
นายพรานไดฟงคําสุภาษิตของสุมุขหงสนั้นแลว
ขนลุกชูชันนอบนอมอัญชลีแกสุมุขหงสแลวถามวา เรา
ไมเคยไดฟงหรือไมเคยไดเห็นนกพูดภาษามนุษยได
ทานแมจะเปนนก ก็พูดภาษาอันประเสริฐเปลงวาจา
ภาษามนุษยได พญาหงสตัวนี้เปนอะไรกับทานหรือ
ทานพนแลวทําไมจึงเฝาหงสตัวติดบวงอยู หงสทั้งหลาย
พากันละทิ้งไปหมด เพราะเหตุใด ทานจึงยังอยูตัวเดียว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺชลิสฺสูปนามยิ ความวา นายพราน
นั้นนอมอัญชลีแกสุมุขหงสนั้น คือกระทําการชมเชยสุมุขหงสนั้นดวยคาถาอัน
เปนลําดับตอไป. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มานุสึ ไดแก ภาษาอันเปน
ของมนุษย. บทวา อริย ไดแก ดี ไมมีโทษ. บทวา จชนฺโต คือ กลาวอยู.
มีคําที่ทานอธิบายไววา ดูกอนสหาย ทานแมเปนนก ก็ไดกลาววาจาภาษา
มนุษยกับเราในวันนี้ กลาววาจาอันไมมีโทษ เปลงวาจาภาษามนุษย เราเห็น
แลวโดยประจักษ เพราะวาสิ่งอัศจรรยนี้เราไมเคยไดยินมา ไมเคยไดเห็นมา
ในกาลกอนแตนี้เลย. บทวา กินฺนุ ตาย ความวา ทานเขาไปใกลนกใด
นกนั้นยอมเปนอะไรกับทาน.
สุมุขหงสถูกนายพรานผูมีจิตชื่นชมไตถามดวยถอยคําอยางนี้แลวจึงดําริ
วา นายพรานนี้ เปนผูมีใจออนเกิดแลว บัดนี้เราจักแสดงคุณของเราเพื่อให
นายพรานนี้มีใจออนยิ่งขึ้นรูปอีกทีเดียว จึงกลาววา
ดูกอนนายพรานผูเปนศัตรูของนก พญาหงส
เปนราชาของขาพเจา ทรงตั้งขาพเจาใหเปนเสนาบดี
ขาพเจาไมสามารถจะละทิ้งพระองคซึ่งเปนอธิบดีของ
หงส ในคราวมีอนั ตรายได พญาหงสนี้เปนนายของ
หมูห งสเปนอันมากและของขาพเจา อยาใหพระองค
พึงถึงความพินาศเสียเลย ดูกอ นนายพรานผูสหาย
เพราะเหตุที่พญาหงสนี้เปนนายของขาพเจา ขาพเจา
จงยินดีรื่นรมยอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นุสฺสเห ไดแก ไมสามารถจะทิ้งไปได.
บทวา มหาคณาย ไดแก แมของหมูหงสใหญ. บทวา มา เกโก ความวา
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เมื่ออํามาตยราชเสวกเชนขาพเจายังมีอยู ขอพระองคอยาไดถึงความพินาศแตผู
เดียวเลย บทวา ยถา ต ไดแก ขาพเจากลาวไวฉันใด ก็ฉันนั้นแล. บทวา
สมฺม คือผูเปนมิตรที่รัก. บทวา ภตฺตาย อภิรโต รเม ความวา พระองค
เปนนาย ขาพเจาจึงยินดียิ่งแดพระองค รื่นรมยอยูในที่ใกลไมเบื่อหนาย.
นายเนสาทสดับถอยคําอันไพเราะ ทั้งอาศัยธรรมของสุมุขหงสนั้นแลว
ก็เกิดความโสมนัสยินดี มีโลมชาติชูชัน คิดวา ถาเราจักฆาพญาหงสที่
ประกอบดวยคุณมีศีลเปนตนเชนนี้ คงจักไมพนจากอบายทั้ง ๔ ไปได พระราชา
ทรงพระประสงคจะกระทําเราอยางใด ก็จงทรงกระทําอยางนั้นเถิด เราจะ
กระทําพญาหงสนี้ ใหเปนรางวัลแกสุมุขหงสแลวจักปลอยไป จึงไดกลาว
คาถาวา
ดูกอนหงส ทานยอมนอบนอมกอนอาหาร
ชื่อวา มีความประพฤติธรรมอันประเสริฐ ขาพเจาจะ
ปลอยนายของทาน ทานทั้งสองจงไปตามสบายเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยวุตฺติ ไดแก เปนผูประกอบแลว
ดวยวัตรของทานผูประเสริฐดวยอาจาระทั้งหลาย กลาวคือการรักษามิตรธรรม.
บทวา โย ปณฺฑมปจายสิ ความวา ทานใดบูชากอนอาหารที่ไดแลวจาก
สํานักของนาย. บทวา คจฺฉถูโภ ความวา ทานแมทั้งสอง จงยังหมูญาติ
ซึ่งมีหนาอันชุมดวยน้ําตาใหราเริงอยู จงไปตามความสบายเถิด.
ก็นายเนสาทครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงเขาไปใกลพระมหาสัตวดวยจิต
อันออนโยนแลว โนนคันบวงลงมาใหจับอยูที่หลังเปอกตม แกพระมหาสัตวนั้น
ออกจากคันบวง อุมขึ้นนําออกจากสระ ใหจับอยูบนลานหญาแพรกออน
คอย ๆ แกบวงที่รัดเทาทั้งสองออก เขาไปตั้งไวซึ่งความรักในพระมหาสัตว
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อยางแรงกลา ไปตักน้าํ มาลางเลือดลูบคลําอยูไปมาดวยเมตตาจิต. ขณะนั้น
ดวยอานุภาพแหงเมตตาของนายเนสาทนั้น เสนเอ็นกับเสนเอ็น เนื้อกับเนื้อ
หนึ่งกับหนัง ก็ติดตอสนิทกัน เทาก็หายเปนปกติ มิไดมีสวนผิดแปลกกับอวัยวะ
สวนอื่น ๆ เลย. พระโพธิสัตวถึงความสุขสบายแลว จับอยูโ ดยความ
เปนปกติทีเดียว. สุมุขหงสเห็นพญาหงส ไดรับความสบายเพราะอาศัยตน
ก็เกิดความโสมนัสยินดี จึงคิดวา นายเนสาทชื่อวาไดกระทําอุปการะไวแกเรา
เปนอันมากมีอยู สวนเรายังไมมีอุปการะแกเขาเลย ก็ถานายเนสาทนี้จับเอา
เราไป เพื่อประโยชนแกพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน นํา
ไปยังสํานักของอิสรชนเหลานั้น จักไดทรัพยมาก ถาเขาจับเอาไปเพื่อ
ประโยชนแกตน ขายเราแลวจักไดทรัพยเหมือนกัน เราจักถามเขาดูกอน
ลําดับนั้น สุมุขหงส เมื่อจะกลาวถามนายเนสาทนั้น เพราะความที่ตนใครที่จะ
กระทําอุปการะ จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนสหาย ถาทานดักหงสและนกทั้งหลาย
ดวยประโยชนของตน ขาพเจาจะขอรับทักษิณาอภัย
ของทานนี้ ดูกอนนายพราน ถาทานไมไดดักหงส
และนกทั้งหลายดวยประโยชนของตน ทานไมมีอิสระ
ถาทานปลอยเราทั้งสองเสีย ทานก็ชื่อวากระทําความ
เปนขโมย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ ความวา ดูกอนนายเนสาทผูเปนสหาย
ถาทานดักบวงหงสและนกอันเหลือทั้งหลายดวยประโยชนของตน คือเพื่อ
ประโยชนแกตน. บทวา อนิสฺสโร ความวา ทานเปนผูไมมีอิสระที่จะปลอย
ขาพเจาเสีย จงไปยังสํานักของผูที่บังคับทานนั้นเถิด พึงกระทําการลักแตอยา
การทําหนี้เลย.
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นายเนสาทสดับคํานั้น จึงกลาววา เรามิไดจับทานทั้งหลายเพื่อ
ประโยชนแกตนเลย แตพระเจากรุงพาราณสีทรงพระนามวา สังยมะ มีรบั สั่ง
ใหเราจับ แลวจึงเลาเรื่องทั้งหมด จําเดิมแตกาลที่พระนางเทวีทรงเห็นสุบินนิมิต จนกระทั่งถึงพระราชาทรงทราบความที่พวกหงสทองเหลานั้นมาแลว จึง
ตรัสสั่งวา ดูกอนเขมกะผูเปนสหาย ทานจงพยายามจับหงสสักตัวหนึ่งหรือสอง
ตัวใหได เราจักใหยศแกทาน แลวประทานเสบียงสงไป สุมุขหงสสดับเรื่อง
ราวนั้นแลว จึงคิดวา นายเนสาทนี้ มิไดเห็นแกชีวิตของตน ปลอยเราไปเสีย
ชื่อวาการทํากิจอันยากที่คนอื่นจะกระทําได ถาเราจักไปยังภูเขาจิตตกูฏจากที่นี่
อานุภาพแหงบุญบารมีของพญาหงสธตรฐ ก็จะไมปรากฏ และมิตรธรรม
ของเราก็จักไมปรากฏ ทัง้ บุตรนายพรานก็จักไมไดยศใหญ พระราชาก็จักมิได
ตั้งอยูในศีล ๕ ความปรารถนาของพระเทวีก็จักไมถึงที่สุด จึงกลาววา ดูกอน
สหาย เมื่อเปนเชนนี้ ทานจะปลอยขาพเจายังไมได ทานตองแสดงขาพเจา
แกพระราชา ทาวเธอจักทรงกระทําขาพเจาตามพอพระทัย.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ทานเปนคนรับใชของพระราชาพระองคใด จง
นําขาพเจาไปใหถึงพระราชาพระองคนั้นตามปรารถนา
เถิด พระเจาสังยมนะจักทรงกระทําตามพระประสงค
ในพระราชนิเวศนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺเสว ความวา ทานจงนําขาพเจาไป
ยังสํานักของพระเจาสังยมราชนั้นเถิด. บทวา ตตฺถ คือ ในพระราชนิเวศนนั้น.
บทวา ยถาภิฺ ความวา พระองคจักทรงกระทําตามพระราชประสงค คือ
ตามความพอพระทัย.
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นายเนสาทสดับคํานั้นจึงกลาววา ดูกอนทานที่เจริญ ทานอยาพอใจ
ใหพระราชาทอดพระเนตรเลย ขึ้นชื่อวาพระราชาทั้งหลายเปนที่นาเกรงกลัว
พึงกระทําทานใหเปนหงสระบํา หรือไมก็พึงฆาทานเสีย. ลําดับนั้นสุมุขหงส
จึงกลาวกะนายเนสาทนั้นวา ดูกอนนายพรานผูสหายผูใหชีวิต ทานอยาไดคิด
ถึงขาพเจาเลย ขาพเจาไดทําคนหยาบชาเชนทานใหออนโยนดวยธรรมกถา
ไฉนจักทําพระราชาใหเกิดความออนโยนบางไมได ดวยวาพระราชาทั้งหลาย
เปนผูฉลาดรูจักวาจาที่เปนสุภาษิตหรือทุพภาษิต ทานจงนําขาพเจาทั้งสองไป
ยังสํานักของพระราชาโดยเร็วเถิด แตเมื่อจะนําไป อยานําไปดวยการผูกมัด
จงยังขาพเจาใหเกาะในกรงดอกไมนําไป อนึ่ง เมื่อทานจะกระทํากรงดอกไม
ทานจงกระทํากรงของพญาหงสธตรฐใหใหญ คาดดวยดอกบัวสีขาว สวนของ
ขาพเจาจงกระทําใหเล็ก คาดดวยดอกบัวสีแดง แลวจงพาพญาหงสธตรฐไป
ขางหนา พาขาพเจาไปขางหลัง กระทําใหต่ําเล็กนอย แลวจงนําไปแสดงแด
พระราชาเถิด. นายพรานนั้นสดับคําของสุมุขหงสนั้นแลว จึงคิดวา สุมุขหงส
คงจะปรารถนาเฝาพระราชา ใหประทานยศใหญแกเรา ก็เกิดความโสมนัสยินดี
เอาเถาวัลยออน ๆ มากระทําใหเปนกรง คาดดวยดอกปทุมแลว ไดพาไป
โดยนัยดังกลาวแลวทีเดียว.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
นายพรานอันสุมุขหงสกลาวดวยประการอยางนี้
แลว จึงเอามือทั้งสองประคองพญาหงสทองตัวมีสีดัง
ทองคํา คอย ๆ วางลงในกรง นายพรานพาพญาหงส
ทั้งสอง ซึ่งมีผิวพรรณอันผุดผอง คือ สุมขุ หงสและ
พญาหงสธตรฐซึ่งอยูในกรงหลีกไป.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺฌโวทหิ คือวางลงไวแลว. บทวา
ภสฺสรวณฺณิเน คือมีพรรณอันถึงพรอมดวยรัศมี.
ในเวลาที่นายลุททบุตรพาหงสทั้งสองไปดวยอาการอยางนี้ พญาหงส
ธตรฐระลึกถึงพระราชธิดาของพญาปากหงส ซึ่งเปนภรรยาของตน จึงเรียก
สุมุขหงสแลวพร่ํารําพันดวยอํานาจกิเลส.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พญาหงสธตรฐ อันนายพรานนําไปอยู ได
กลาวกะสุมุขหงสวา ดูกอนสุมุขะ เรากลัวนัก ดวย
นางหงสที่มีผิวพรรณดังทองคํา มีขาไดลักษณะ นาง
รูวาเราถูกฆา ก็จกั ฆาตนเสียโดยแท ดูกอ นสุมุขะ
ก็ราชธิดาของพญาปากหงส นามวาสุเหมา ซึ่งมีผิว
งามดังทองคําจักร่ําไหอยู เหมือนนางนกกระเรียนที่
กําพรา ร่ําไหอยูทรี่ ิมฝงสมุทรฉะนั้นเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภายามิ ความวา เรากลัวยอมรณภัย.
บทวา สามาย แปลวา ดวยนางที่มีผิวพรรณดังทองคํา. บทวา ลกฺขณูรยุ า
แปลวา มีขาอันถึงพรอมดวยลักษณะ. บทวา วธมฺาย ความวา เมื่อ
นางรูวาเราถูกฆา คือเปนผูมีความสําคัญวา สามีอันเปนที่รักของเราถูกฆาตาย
เสียแลว. บทวา วธิสฺสติ ความวา จักฆาตัวตายดวยคิดวา เมื่อสามีอันเปน
ที่รักของเราตายแลว ประโยชนอะไรที่เราจะมีชีวิตอยู. บทวา ปากหสา
คือ ราชธิดาของพญาปากหงส. บทวา สุเหมา คือ ราชธิดาที่มีพระนาม
อยางนี้. บทวา เหมสุตฺตจา คือ มีผิวหนังงดงามดุจทองคํา. บทวา
โกฺจีว ความวา นางคงจักรองไหคร่ําครวญอยูเปนแนแท เสมือนหนึ่งนาง
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นกกระเรียน เมื่อผัวจมลงสูสมุทรกลาวคือน้ําเค็ม ตายเสียแลว ก็ยอมวาเหว
คร่ําครวญอยูฉะนั้นแล.
สุมุขหงสไดสดับคํานั้นแลว จึงคิดวา พญาหงสนี้เปนผูสมควรที่จะ
สั่งสอนผูอื่น มาพร่ํารําพันไปดวยอํานาจกิเลส เพราะอาศัยมาตุคาม เกิด
เปนประหนึ่งเวลาที่น้ํามีอาการรอน และเปนประหนึ่งเวลาที่นาอันไมมีรั้งลอม
กั้น ถากระไรเราพึงประกาศโทษมาตุคาม ดวยกําลังแหงญาณของตน พึงยัง
พญาหงสนี้ใหรูสึก จึงไดกลาวคาถาวา
การที่พระองคเปนใหญกวาโลกคือหงส ใคร ๆ
ไมสามารถจะประมาณคุณได เปนครูของหมูคณะใหญ
พึงตามเศราโศกถึงหญิงคนเดียวอยางนี้ เหมือนไมใช
ความประพฤติของผูมีปญญา ลมยอมพัดพานทั้งกลิ่น
หอมและกลิ่นเหม็น เด็กออนยอมเก็บผลไมทั้งดิบ
ทั้งสุก คนตาบอดผูโลภในรสอาหาร ยอมถือเอาอาหาร
ฉันใด ธรรมดาหญิงก็ฉันนั้น พระองคไมรูจักตัดสินใจ
ในเหตุทั้งหลาย ปรากฏแกขาพระองคเหมือนคนเขลา
พระองคจะถึงมรณกาลแลว ยังไมทรงทราบถึงกิจที่
ควรและไมควร พระองคเห็นจะเปนกึ่งคนบา บนเพอ
ไปตาง ๆ ทรงสําคัญหญิงวาเปนผูประเสริฐ แทจริง
หญิงเหลานี้ เปนของทั่วไปแกคนเปนอันมาก เหมือน
โรงสุราเปนสถานที่ทั่วไปแกพวกนักเลงสุรา ฉะนั้น
อนึ่ง หญิงเหลานี้มีมารยาเหมือนพยับแดด เปนเหตุ
แหงความเศราโศก เปนเหตุเกิดโรคและอันตราย อนึ่ง
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หญิงเหลานี้เปนคนหยาบคาย เปนเครื่องผูกมัด เปน
บวง เปนถ้ํา ที่อยูของมัจจุราช บุรุษใดพึงหลงระเริงใจ
ในหญิงเหลานั้น บุรษุ นั้นชื่อวาเปนคนเลวทรามในหมู
นระ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหนฺโต คือเปนผูยิ่งใหญ. บทวา
โลกสฺส คือแกโลกของหมูหงส. บทวา อปฺปเมยฺโย ไดแก ใคร ๆ ไม
พึงอาจจะประมาณดวยคุณทั้งหลายได. บทวา มหาคณี ไดแก เปนครูของ
คณะอันประกอบแลวดวยคณะใหญ. บทวา เอกิตฺถึ ความวา ทานผูเจริญ
เห็นปานนี้ พึงตามเศราโศกถึงหญิงคนเดียว ความตามเศราโศกนี้ ประหนึ่ง
มิใชของผูมีปญญาเลย เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงมีความสําคัญพระองควา
เปนผูโงเขลาในวันนี้เอง. บทวา อาเทติ คือยอมถือเอา. บทวา เฉกปาปก
คือที่ดีทั้งชั่ว. บทวา อามกปกฺก คือดิบดวยสุกดวย. บทวา โลโล คือ
โลภในรส. มีคําที่ทานอธิบายไววา ขาแตมหาราช ธรรมดาวาลมยอมพัดสระดอกปทุมเปนตน ซึ่งมีกลิ่นหอม และพัดสถานที่อันเต็มไปดวยกองหยาก
เหยื่อเปนตนซึ่งมีกลิ่นเหม็น ยอมพัดเอากลิ่นทั้งหอมทั้งเหม็นทั้งสองอยางดวย
ประการฉะนี้ฉันใด อนึง่ เด็กเล็ก ๆ นั่งอยูใตตนมะมวงและตนหวาทั้งหลาย
เอื้อมมือออกไปเก็บผลทั้งที่ยังดิบและสุก ซึ่งหลนลงมาแลวเคี้ยวกินฉันใด อนึ่ง
คนตาบอดผูโลภในรสอาหาร เมื่อเขายกภัตรเขามาให ยอมถือเอาอาหารทั้งที่
มีแมลงและไมมีแมลงทุกอยางฉันใด ขึ้นชื่อวาหญิงทั้งหลาย ยอมถือเอา คือ
ยอมคบแมคนตาบอด คนเข็ญใจ คนมีตระกูลสูง คนไมมีตระกูล คนรูปสวย
คนรูปชั่ว ทัง้ หมด ดวยอํานาจกิเลสฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตมหาราช พระองค
มาบนรําพันเพราะเหตุแหงหญิงทั้งหลาย ผูมีธรรมอันลามกเชนกับลมและเด็ก
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เล็ก ๆ และคนตาบอด. บทวา อตฺเถสุ หมายเอาทั้งเหตุและมิใชเหตุ. บทวา
มนฺโท คืออันธพาล. บทวา ปฏิภาสิ ม คือยอมตั้งขึ้นเฉพาะขาพเจา.
บทวา กาลปริยาย ความวา พระองคถึงเวลาใกลมรณะเห็นปานนี้แลว ยัง
ไมรูสึกอีกวา สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา ในเวลานี้ สิ่งนี้ควรกลาว สิ่งนี้ไม
ควรกลาวในกาลนี้. บทวา อฑฺฒมุ ฺมตฺโต ไดแก ชะรอยวาเปนบาไปครึ่ง
หนึ่ง. บทวา อุทีเรสิ ความวา พระองคบนรําพันเพอ เหมือนบุรุษที่ดื่มสุรา
แลว แตไมเมามายจนเกินไป บนถึงสิ่งโนนบาง สิ่งนี้บางตาง ๆ นานา. บทวา
เสยฺยา คือเลิศสูงสุด. บรรดาบททั้งหลาย บทวา มายา เปนตน ความวา
ขึ้นชื่อวาผูหญิงทั้งหลาย เปนผูมีมารยาดวยอรรถวา หลอกลวง เปรียบเหมือน
พยับแดดดวยอรรถวา เปนสิ่งที่ใคร ๆ เขาไปจับตองถือเอาไมได เปนผูมี
ความเศราโศกเพราะเปนปจจัยแหงความเศราโศกเปนตน เปนผูมีโรค และมี
อันตรายเปนอเนกประการ ทั้งชื่อวาเปนคนหยาบคาย เพราะกระดางกระเดื่อง
ดวยกิเลสมีความโกรธเปนตน อนึ่ง ขึ้นชื่อวาหญิงเหลานั้นเปนเครื่องผูกมัด
เพราะบุคคลถูกผูกมัดดวยเครื่องจํามีขื่อคาเปนตน ก็เพราะอาศัยหญิงเหลานั้น
อนึ่ง หญิงเหลานั้นแหละชื่อวา เปนพระยามัจจุราช อันสิงอยูในถ้ํา คือ สรีระ
ก็พระราชาทั้งหลายจับโจรไดแลว ก็ตดั ศีรษะเสียดวยขวานอันคมแลวเสียบไวที่
ปลายหลาว ก็เพราะโจรพวกนี้อาศัยกามเปนเหตุ มีกามเปนแดนมอบใหซึ่งผล
มีกามเปนอธิกรณทีเดียว.
ลําดับนั้น พญาหงสธตรฐ แสดงวา พอยังไมรูจักคุณของมาตุคาม
พวกบัณฑิตเทานั้นจึงจะรูจัก ใคร ๆ ไมควรติเตียนหญิงเหลานี้เลย เพราะ
ความที่ตนเปนผูมีจิตหลงใหลไฝฝนในมาตุคามจึงกลาวคาถาวา
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วัตถุใด ชนทานผูเจริญทั้งหลายรูจักดีแลว ใคร
ควรจะติเตียนวัตถุนั้นเลา ขึ้นชื่อวาหญิงทั้งหลาย มี
คุณมาก เกิดแลวในโลก ความคะนองอันบุคคลตั้งไว
แลวในหญิงเหลานั้น ความยินดีอันบุคคลตั้งเฉพาะไว
แลวในหญิงเหลานั้น พืชทั้งหลาย (มีพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวก และพระเจาจักรพรรดิเปนตน) ยอมงอกขึ้นในหญิงเหลานั้น สัตว
เหลานั้นพุงเจริญ บุรษุ ไรมาเกี่ยวของชีวติ หญิงดวย
ชีวิตของตนแลว พึงเบื่อหนายในหญิงเหลานั้น ดูกอน
สุมขะ ทานนั่นแหละ ไมตองคนอื่นละ ประกอบ
ในประโยชนของหญิงทั้งหลาย เมื่อภัยเกิดขึ้นแกทาน
ในวันนี้ เพราะคิดจึงเกิดขึ้น เพราะความกลัว จริงอยู
บุคคลทั้งปวงถึงความสงสัยในชีวิตมี ความหวาดกลัว
ยอมอดกลั้นความกลัวไวได เพราะวาบัณฑิตทั้งหลาย
เปนผูดํารงอยูในฐานะอันใหญ ยอมประกอบใน
ประโยชนอันมากที่ประกอบได พระราชาทั้งหลาย
ยอมทรงปรารถนาความกลาหาญของมนตรีทั้งหลาย
เพอทรงประสงคที่จะไดความกลาหาญนั้น ปองกัน
อันตรายและสามารถปองกันพระเองดวย วันนี้ทาน
จงกระทําดวยประการที่พวกพนักงานเครื่องตน ของ
พระราชา อยาเชือกเฉือนเราทั้งสองในโรงครัวใหญ
เถิด จริงอยางนั้น สีแหงขนปกทั้งหลาย จะฆาทาน
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เสีย เหมือนขุยไมไผ ฉะนั้น ทานแมนายพรานจะ
ปลอยแลว ก็ไมปรารถนาจะบินหนีไป ยังเขามาใกล
บวงเองอีกทําไมเลา วันนี้ ทานถึงความสงสัยในชีวิต
แลวจงถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน อยายื่นปากออกไปเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ความวา วัตถุกลาวคือมาตุคามใด
อันทานผูเจริญดวยปญญาทั้งหลายบัญญัติแลว คือปรากฏแกทานเหลานั้นที
เดียว มิไดปรากฏแกพวกชนพาล. บทวา มหาภูตา ไดแก มีคุณมากคือ
มีอานิสงสมาก. บทวา อุปปชฺชิสุ ความวา บังเกิดกอน เพราะเพศหญิง
ปรากฏเปนครั้งแรกในกาลแหงปฐมกัลป. บทวา ตาสุ ความวา ดูกอนพอ
สุมุขะ ความคะนองกายและความคะนองวาจา อันบุคคลตั้งมั่น คือตั้งลงฝงไว
ในหญิงเหลานั้น และความยินดีในกามคุณก็ตั้งอยูเฉพาะในหญิงเหลานั้นดวย.
บทวา วีชานิ ความวา พืชเปนตนวาพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
พระอริยสาวกและพระเจาจักรพรรดิ ก็ยอมงอกขึ้นในหญิงเหลานั้น. บทวา
ยทิท คือสัตวทั้งหลายเหลานั้น แมทงั้ หมด. บทวา ปชายเร ความวา พญาหงสยอมแสดงวา ยอมเจริญพรอมแลวในทองของหญิงเหลานั้นแล. บทวา
นิพฺพิเช แปลวา หมดความอาลัยใยดี. บทวา ปาณมาสชฺช ปาณิภิ
ความวา ใคร ๆ ที่เอาชีวิตของตนเขาคลุกเคลากับชีวิตของหญิงเหลานั้น ถึง
กับสละชีวิตของตน จึงไดหญิงนั้นมาแลว จะพึงเบื่อหนายเสียไดเลา. บทวา
นาฺโ ความวา ดูกอนพอสุมุขะ ไมตองกลาวถึงคนอื่นละ เมื่อเราอยูใน
ทามกลางหมูหงสที่พื้นภูเขาจิตตกูฏ มองไมเห็นพอ จึงถามวา สุมุขหงสไป
ไหน หงสทั้งหลายตอบวา สุมุขหงสนี้พามาตุคามไปเสวยความยินดีอยางสูงสุด
อยูในถ้ําทอง พอนั่นแล ยอมประกอบในประโยชนของหญิงอยางนี้ คือเปน
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ผูประกอบแลวประกอบทั่วแลวทีเดียว ไมตองกลาวถึงคนอื่น. บทวา ตสฺส
ตฺยชฺช ความวา พญาหงสนั้นกลาวดังนี้ดวยหมายความวา เมื่อความกลัว
ตาย บังเกิดขึ้นแกพอในวันนี้ ชะรอยวาพอจะกลัวมรณภัยนี้ จึงเกิดความคิด
อันละเอียดซึ่งแสดงถึงโทษของนาตุคามนี้ขึ้น. บทวา สพฺโพ หิ คือผูใดผู
หนึ่ง บทวา สสยปฺปตฺโต คือผูที่ถึงความสงสัยในชีวิต. บทวา ภีรุ ไดแก
แมเปนผูมีความหวาดสะดุงกลัว ก็ระงับความกลัวไวได. บทวา มหนฺตาโน
ความวา สวนชนเหลาใดยอมเปนบัณฑิตดวย ตั้งอยูในฐานะใหญดวย เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวาเปนผูดํารงอยูในฐานะใหญ. บทวา อตฺเถ ยุชฺ นฺติ ทุยฺยุเช
ความวา ชนเหลานั้น ยอมประกอบ คือ สืบตอพยายามในประโยชนนั้นใหเกิด
ความอุตสาหะวา อยากลัวเลยพอ พอจงเปนนักปราชญเถิด จึงไดกลาวไว
อยางนี้. บทวา อาปท ความวา คนกลาหาญยอมปองกันเสียไดซึ่งอันตราย
อันจะมีมาถึงนาย เพราะฉะนั้น พระราชาทั้งหลาย จึงทรงปรารถนาความ
กลาหาญของเหลามนตรี เพื่อประโยชนอยางนี้แล. บทวา อตฺตปริยาย
อธิบายวา อีกอยางหนึ่ง คนกลานั้นยอมอาจที่จะกระทําการคุมครองตนเองได
ดวย. บทวา วิกนฺติสุ แปลวา เชือดแลว. มีคําที่ทานกลาวอธิบายไววา
ดูกอนสหายสุมุขะ เราตั้งพอไวในตําแหนงอันเปนลําดับกับตัวเราเอง
เพราะฉะนั้น พอครัวของพระราชา อยาไดเชือดเฉือดเราทั้งสองในวันนี้
เพื่อตองการเนื้อโดยประการใด ทานจงกระทําโดยประการนั้นเถิด เพราะ
วาสีแหงขนปกของเราทั้งหลายซึ่งเปนเชนนั้น จะฆาพอเสีย. บทวา ต วธิ
ความวา พญาหงสกลาวอยางนี้ ดวยความประสงคที่จะใหเขาใจวา สีอยางนี้
สีอยางนี้นั้นจะฆาพอเสีย เหมือนขุยไผที่อาศัยตนไผเกิดขึ้น ก็ยอมจะฆาไมไผ
เสียฉะนั้น คือสีอยางนี้อยาฆาทานและเราเสียเลย. บทวา มุตฺโตสิ ความวา
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พอเปนผูอันนายลุททบุตร ปลอยแลวคือสละแลวพรอมกับเราดวยคําอยางนี้วา
ทานจงกลับไปยังเขาจิตตกูฏตามสบายเถิด ดังนี้แลว อยาปรารถนาที่จะติดบวง
อีกเลย. บทวา สย อธิบายวา พอปรารถนาจะเฝาพระราชา ชื่อวาเขาถึงการ
ถูกฆาเองทีเดียว ภัยของเราทั้งสองนี้มาแลว เพราะอาศัยพออยางนี้. บทวา
โสสชฺช ความวา ในวันนี้พอถึงความสงสัยในชีวิตแลว. บทวา อตฺถ
คณฺหาหิ มา มุข ความวา พอจงถือเอาเหตุที่จะใหปลอยพวกเราในบัดนี้เถิด
คือวา เราทั้งสองจะหลุดพนไดโดยประการใด ก็จงพยายามโดยประการนั้น
เถิด พอกลาวคําเปนตนวา ลมยอมพัดกลิ่นหอมและเหม็นฉันใด ดังนี้ ขอ
อยาไดยื่นปากออกเพื่อประสงคจะติเตียนหญิงเลย.
พระมหาสัตว ครั้นสรรเสริญมาตุคามอยางนี้แลว กระทําใหสุมุขหงส
หมดคําพูดที่จะโตตอบได ทราบวา สุมุขหงสนั้นมีความเสียใจ เพื่อจะกลาว
ยกยองสุมุขหงสในกาลบัดนี้ จึงกลาวคาถาวา
ทานนั้นจงประกอบความเพียร ที่สมควรอัน
ประกอบดวยธรรม จงประพฤติการแสวงหาทางที่จะ
ชวยใหเรารอดชีวติ ดวยความเพียรอันผองแผวของ
ทานเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ความวา ดูกอนสุมุขะผูเปนสหาย
พอนั้น. บทวา โยค ความวา บัดนี้ พอจงประกอบความเพียรที่เราเคยประกอบ
ไวในกาลกอน จงประพฤติการแสวงหาใหเรารอดชีวิต. บทวา ตว ปริยาปทาเนน คือ ดวยความเพียรเครื่องประกอบอันบริสุทธิ์ของพอนั้น. บาลีวา
ปริโยทาเตน ดังนี้ก็มี. อธิบายวา ดวยการปองกัน อธิบายวา อันเปนของ
ของพอเพราะพอกระทําเอง จงประพฤติหาชองทางใหเรารอดชีวิตดวยเถิด.
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สุมุขหงสไดสดับคํานั้นจึงคิดวา พญาหงสกลัวตอมรณภัยยิ่งนัก
ไมรูจักกําลังของเรา เราจักเฝาพระราชาไดสนทนากันบางเล็กนอยแลวจักทราบ
เราจักใหพญาหงสนี้เบาใจเสียกอน จึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระองคที่ประเสริฐกวานกทั้งหลาย อยา
ทรงกลัวเลย ผูทสี่ มบูรณดวยญาณวิริยะเชนพระองค
ยอมไมกลัว ขาพระองคจักประกอบความเพียรที่
สมควรอันประกอบดวยธรรม พระองคจะหลุดพน
จากบวง ดวยความเพียรอันผองแผวของขาพระองค
โดยเร็วพลัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาสา ไดแก บวงคือความทุกข.
เมื่อพญาหงสทั้งสองนั้น สนทนากันอยูดวยภาษาของนกฉะนี้ นาย
ลุททบุตรมิไดรูเรื่องอะไรดวยเลย ไดแตพาเอาพญาหงสทั้งสองนั้นไปดวย
หาบแลว ก็เขาไปยังกรุงพาราณสีอยางเดียว นายพรานนั้นถูกมหาชนผูมีความ
แปลกประหลาด อันเกิดแตความอัศจรรยที่ไมเคยมีติดตามไปอยู ก็ไปถึงประตู
พระราชวัง กราบทูลความที่ตนมาถึงแลว แดพระราชา.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
นายพรานนั้น เขาไปยังประตูพระราชวัง
พรอมดวยหาบหงสแลว จึงสั่งนายประตูวา ทานจง
ไปกราบทูลถึงเราแดพระราชาวา พญาหงสธตรฐนี้
มาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิเวเทถ ม ความวา นายพรานเขา
ไปสั่งนายประตูวา ทานทั้งสองจงกราบทูลถึงเราแดพระราชาอยางนี้วา นาย-
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พรานเขมกะกลับมาแลว. บทวา ธตรฏาย ความวา จงกราบทูลใหทรงทราบ
ตอไปวา พญาหงสธตรฐนี้ก็มาถึงแลว .
นายประตูรีบไปกราบทูลตามคําสั่ง พระราชาทรงปลื้มพระทัยตรัสสั่งวา
จงมาเร็ว ๆ ทรงแวดลอมไปดวยหมูอํามาตย ประทับนั่งบนราชบัลลังกอนั มี
เศวตฉัตรยกชั้นไวแลว ทอดพระเนตรเห็นนายพรานเขมกะนําเอาพญาหงส
ขึ้นนาสูพระลานหลวง ทรงมองดูพญาหงสทั้งสองตัวมีสีดุจทองคํา จึงทรงพระ
ดําริวา ความปรารถนาของเราสําเร็จสมประสงคแลว จึงทรงบังคับอํามาตย
ทั้งหลายถึงกิจที่ควรกระทําแกนายพรานนั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ไดยินวา พระเจาสังยมนะทอดพระเนตรเห็น
หงสทอง ทั้งสองตัว รุงเรืองดวยบุญ หมายรูดวย
ลักษณะ แลวตรัสรับสั่งกะพวกอํามาตยวา ทาน
ทั้งหลายจงใหผา ขาว น้ํา และเครื่องบริโภคแก
นายพราน เงินเปนสิ่งกระทําความปรารถนาแกเขา
เขาปรารถนาประมาณเทาใด ทานทั้งหลายจงใหแกเขา
ประมาณเทานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺุสงฺกาเส ไดแก มีบุญเชนเดียว
กับตน. บทวา ลกฺขณสมฺมเต ไดแก สมมติกันวาประเสริฐรูกันโดยทั่ว ๆ
ไปแลว. บทวา ขลุ เปนนิบาต เชื่อมขอความดวยบทเบื้องตนวา ไดยินวา
พระราชาทรงทอดพระเนตรหงสทั้งสองนั้น ดังนี้. บทวา เทถ ความวา
พระราชาเมื่อจะทรงกระทําอาการคือความเลื่อมใสใหปรากฏเปนตน. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา กามงฺกโร หิรฺสฺส ความวา เงินทองยอมเปนกิริยา
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แหงความใครของเขา. บทวา ยาวนฺต ความวา นายพรานนี้ประสงคทรัพยสิน
สักเทาใด ๆ ทานทั้งหลายก็จงใหเงินมีประมาณเทานั้นแกเขาเถิด.
พระราชาตรัสสั่งใหกระทําอาการคือความเลื่อมใสอยางนี้ ทรงบันเทิง
ดวยความปติและโสมนัส รับสั่งกะพวกอํามาตยวา ทานทั้งหลายจงไปเถิด
จงไปตบแตงประดับนายพรานนี้แลวนํากลับมา. ลําดับนั้น พวกอํามาตยจึงพา
เขาลงจากพระราชนิเวศน ใหชางกัลบกตัดผมโกนหนวด แลวอาบน้ําลูบไล
ทาตัวประดับดวยเครื่องอลังการ เสร็จแลวจึงนํากลับมาเฝาพระราชา. ลําดับนั้น
พระราชาจึงตรัสสั่งวา ทานทั้งหลายจงใหหมูบาน ๑๒ หมูท ี่เก็บสวยไดแสน
กหาปณะในปหนึ่ง รถที่เทียมมาอาชาไนย และเรือนหลังใหญที่ตบแตงไวแลว
ไดประทานยศใหญแกนายพรานเขมกะนั้น นายพรานนั้นครั้นไดยศใหญแลว
ปรารภที่จะประกาศการงานของตน จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ
หงสสองตัวที่ขาพระองคนํามาถวายพระองคนี้ มิใชหงสธรรมดาสามัญ ดวยวา
หงสมีชื่อวาธตรฐเปนพระราชาแหงหมูหงสเกาหมื่นหกพัน ตัวนี้มีชื่อวาสุมุขะ
เปนเสนาบดี ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามนายพรานนั้นวา ดูกอนสหาย
หงสทองสองตัวนี้ ทานจับมาไดอยางไร.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระเจากาสีทอดพระเนตรเห็นนายพรานผูมี
ความผองใส แลวจึงตรัสวา ดูกอนเขมกะผูส หาย ก็
สระโบกขรณีนี้เต็มไปดวยฝูงหงสตั้งอยู (น้ําเต็มเปยม)
อยางไรทานจึงถือบวงเดินเขาไปใกลพญาหงส ซึ่งอยู
ในทามกลางฝูงหงส ที่นาชอบใจเกลื่อนกลนไปดวย
ฝูงหงสที่เปนญาติ ซึ่งมิใชหงสชั้นกลางไดและจับเอา
มาไดอยางไร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสนฺนตฺต ไดแก ผูมีภาวะผองใส คือ
ถึงความโสมนัสยินดีแลว. บทวา ยทาย ความวา ดูกอนเขมกะสหายที่รัก
ถาหากวาสระโบกขรณีของเรานี้ เต็มไปดวยฝูงหงสตั้งเกาหมื่นหกพันตั้งอยูไซร.
บทวา กถ รุจี มชฺฌคต ความวา เมื่อเปนเชนนี้ทานถือเอาบวงเดินเขาไป
ใกลพญาหงสที่สูงสุด ซึ่งมิใชหงสชั้นกลาง และมิใชหงสชั้นเล็ก ซึ่งอยูใน
ทานกลางฝูงหงสทั้งหลายอันนารักนาดู นาพึงพอใจเหลานั้นไดอยางไร และ
ทานจับเอามาไดอยางไร.
นายเขมกะสดับถอยคําของพระราชานั้น จึงกราบทูลวา
วันนี้เปนราตรีที่ ๗ ของขาพระองค ขาพระองค
เปนผูไมประมาท แอบอยูในตุม คอยติดตามรอยเทา
ของพญาหงสนี้ ซึ่งกําลังเขาไปยังที่ถือเอาเหยื่อ
ลําดับนั้น ขาพระองคไดเห็นรอยเทาของพญาหงส
นั้น ซึ่งกําลังเที่ยวแสวงหาเหยื่อ จึงดักบวงลงในที่นั้น
ขาพระองคจับพญาหงสนั้นมาไดดวยอุบายอยางนี้
พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทานานิ ความวา ที่สําหรับยึดเอา
เปนที่หากิน. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา อุปาสโต คือ
เขาไปใกล. บทวา ปท คือ รอยเทาที่พญาหงสเหยียบลงในพื้นที่สําหรับ
หากิน. บทวา ฆฏสฺสิโต คือ อาศัยอยูในกรุงที่ทําคลาย ๆ ตุม บทวา
อถสฺส ความวา ลําดับนั้น ครั้นถึงวันที่ ๖ ขาพระองคก็ไดเห็นรอยเทาของ
พญาหงสนี้ซึ่งเที่ยวแสวงหาที่ถือเอาอาหาร. บทวา เอวนฺต อธิบายวา นาย
พรานนั้นกราบทูลอุบายที่ตนจับพญาหงสทั้งหมดดวยคําวา ขาพระองคจับ
พญานกนั้นมาไดดวยวิธีอยางนี้แล.
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พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว จึงทรงพระดําริวา นายพรานผูนี้ แม
ยืนกราบทูลอยูที่ประตูวัง ก็กราบทูลถึงการมาของพญาหงสธตรฐตัวเดียว แม
บัดนี้ก็ยังกราบทูลอยูอีกวา ขอพระองคจงทรงรับพญาหงสธตรฐนี้ตัวเดียว
เถิด เหตุอะไรจะพึงมีในขอนี้หนอ จึงตรัสคาถาวา
ดูกอนนายพราน หงสนี้มีอยูสองตัว ไฉนทาน
จึงกลาววามีตัวเดียว จิตของทานวิปริตไปแลวหรือไร
หรือวาทานคิดจะหาประโยชนอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปลฺวฏ คือ ความแปรปรวน. บทวา
อาทู กินฺนุ ชิคึสสิ ความวา หรือวาทานคิดเห็นอยางไรหนอ พระราชา
ตรัสถามวา ทานปรารถนาจะถือเอาพญาหงสที่เหลืออยูอีกตัวหนึ่งนี้ไปใหคน
อื่น จึงคิดหรือ.
ลําดับนั้น นายเนสาทจึงกราบทูลวา ขอเดชะ จิตของขาพระองคจะได
วิปริตก็หาไม ขาพระองคมิไดปรารถนาที่จะใหหงสที่เหลืออีกตัวหนึ่งนี้แกผูอื่น
ดวยวา เมื่อขาพระองคดักบวงไว หงสตัวเดียวเทานั้นติดบวง เมื่อจะกระทํา
เนื้อความใหแจมแจง จึงทูลวา
หงสตัวที่มีพื้นแดง มีสงี ดงามดุจทองคํากําลัง
หลอม รอบ ๆ คอจรดทรวงอกนั้น เขามาติดบวงของ
ขาพระองค แตหงสตัวที่ผุดผองนี้มิไดติดบวง เมื่อ
จะกลาวถอยคําเปนภาษามนุษย ไดยืนกลาวถอยคําอัน
ประเสริฐกะพญาหงสที่ติดบวง ซึ่งกระสับกระสายอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โลหิตกา ตาลา ไดแก พื้นมีสีแดง
คือมีรอยแดง ๓ รอย. บทวา อุร สหจฺจ ไดแก รอยแดง ๓ รอยนี้พาดลง
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ไปทางลําคอจนจรดทรวงอก มีคําที่ทานกลาวอธิบายไววา ขาแตมหาราช
พญาหงสตัวที่มีรอยแดง ๓ รอย มีรัศมีงดงามประดุจทองคํามีสีสุกเหลานี้
วงลอมรอบคอลากไปถึงทรวงอกตั้งอยูนั้น ตัวเดียวเทานั้นเขาไปติดในบวงของ
ขาพระองค. บทวา ภสฺสโร คือบริสทุ ธิ์ ถึงพรอมแลวดวยรัศมี. บทวา
อาตุร คือเปนไข กําลังไดรับทุกข. บทวา อฏาสิ ความวา สวนพญาหงส
นี้ ครั้นทราบวาพญาหงสธตรฐติดบวง จึงบินกลับมาปลอบเอาใจพญาหงส
ธตรฐนี้ แตกระทําการตอนรับในเวลาที่ขาพระองคไปถึง กระทําการปฏิสันถาร
ดวยถอยคําอันไพเราะกับขาพระองคในทามกลางอากาศทีเดียว กลาวสรรเสริญ
คุณของพญาหงสธตรฐดวยถอยคําเปนภาษามนุษยมากมาย กระทําใจของ
ขาพระองคใหออนโยนแลว ไดยืนอยูขางหนาพญาหงสอีกทีเดียว ขาแต
พระองคผูประเสริฐ ลําดับนั้น ขาพระองคไดสดับถอยคําอันเปนสุภาษิตของ
สุมุขหงส เปนผูมีจิตเลื่อมใส จึงไดปลอยพญาหงสธตรฐไป พญาหงส
ธตรฐพนจากบวงดวยประการฉะนี้ อันการที่ขาพระองคนําเอาพญาหงสทั้ง
สองตัวนี้ มาในที่นี้นั้น สุมุขหงสตัวเดียวไดกระทําขึ้น.
นายเขมกเนสาทนั้น กราบทูลสรรเสริญคุณของสุมุขหงสอยางนี้.
พระราชาทรงสดับคํานั้น จึงมีพระประสงคใครจะสดับธรรมกถาของสุมุขหงส
เมื่อพระองคทรงกระทําสักการะแกนายลุททบุตรอยูทีเดียว พระอาทิตยอัสดงคต
แลวแสงประทีปสวางไสวอยูทั่วไป อิสรชนมีกษัตริยเปนตนมาประชุมกันเปน
อันมาก แมพระนางเขมาเทวี ทรงแวดลอมดวยนางฟอนตาง ๆ ประทับนัง่ ขาง
พระปรัศวเบื้องขวาของพระราชา. ในขณะนั้น พระราชาทรงพระประสงคจะ
ใหสุมุขหงสแสดงธรรมกถาจึงตรัสคาถาวา
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ดูกอนสุมุขหงส เหตุไรหนอ ทานจึงยืนขบคาง
อยูในบัดนี้ หรือวาทานมาถึงบริษัทของเราแลว กลัว
ภัย จึงไมพูด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หนุ สหจฺจ ความวา ไดยินวา ทาน
มีถอยคําอันไพเราะ เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรทานจึงยืนปดปากเสียในกาลนี้.
บทวา อาทู คือ บางครั้ง. บทวา ภยา ภีโต ไดแก หรือวาทานกลัวภัย
อันเกิดจากอํานาจราชศักดิ์ในบริษัทจึงไมพูด.
สุมุขหงสไดสดับคํานั้นแลว เมื่อจะแสดงความที่ตนมิไดเกรงกลัวภัย
จึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี ขาพระองคเขามาสูบริษัทของพระองคแลว จะกลัวภัยก็
หาไม ขาพระองคจักไมพูดเพราะกลัวภัยก็หาไม แต
เมื่อประโยชนเชนนั้นเกิดขึ้นแลว ขาพระองคจึงจัก
พูด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาทิเส ความวา ก็แตวา ขาพระองค
นั่งคอยโอกาสที่จะพูดอยูดวยคิดวา เมื่อประโยชนเห็นปานนั้นบังเกิดขึ้น เรา
จึงจักพูด.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว เมื่อจะทรงกระทําความแยมสรวล
เพราะทรงประสงคจะใหสุมุขหงสนั้นกลาวถอยคําเพิ่มเติมขึ้นอีก จึงตรัสวา
เราไมเห็นบริษัทผูยิ่งใหญ พลรถ พลเดินเทา
เกราะ โล และนายขมังธนูผสู วมเกราะของทานเลย
ดูกอนสุมุขหงส ทานอาศัยสิ่งใดหรือวาเขาไปใน
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สถานที่ใดแลว ไมกลัวสิ่งที่จะพึงกลัว เราไมเห็นสิ่ง
นั้น หรือสถานที่นั้น แมเปนเงิน ทอง หรือนครที่
สรางไวอยางดี ซึง่ มีคูรายรอบ ยากที่จะไปได มีหอ
รบและเชิงเทิน อันมั่นคงเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิสฺสร ความวา เรายังมองไมเห็น
บุคคลผูถืออาวุธยืนแวดลอม เพื่อตองการรักษาในที่สุดบริษัทของทานเลย.
บทวา อสฺส ในบทวา นาสฺส นั่นเปนเพียงนิบาต. บทวา จมฺม ไดแก
หนังสําหรับปองกันตัว. บทวา กีต วา ไดแก แผนโลหะ บางทีทานกลาววา
เปนแผนจานกระเบื้องก็มี. พระราชาทรงแสดงวา แมผูที่ถือจานกระเบื้องก็ยัง
ไมมีในสํานักของทานเลย. บทวา วมฺมิเน ไดแก ผูกสอดแลวดวยเกราะ.
บทวา น หิรฺ ความวา ทานอาศัยสิ่งใด จึงไมมีความกลัวภัย เรายัง
มองไมเห็นสิ่งนั้นแมจะเปนเงินในสํานักของทานเลย.
สุมุขหงส เมื่อถูกพระราชาตรัสถามอยางนี้วา อะไรเปนเหตุที่ทานไม
กลัว เมื่อจะบอกถึงเหตุนั้น จึงกราบทูลคาถาตอไปวา
ขาพระองคไมตองการดวยบริษัทผูยิ่งใหญ หรือ
นคร หรือทรัพย เพราะขาพระองคไปสูทางโดยสถาน
ที่มิใชทาง ขาพระองคเปนสัตวเที่ยวไปในอากาศ ก็พระองคทรงสดับขาววา ขาพระองคเปนบัณฑิตและเปน
ละเอียดคิดขออรรถ ถาพระองคทรงดํารงมันอยูใน
ในความสัตยไซร ขาพระองคจะพึงกลาววาจาอันมี
อรรถ ดวยวาคําที่ขาพระองคกลาวแลว แมจะเปน
สุภาษิต ก็จักทําอะไรแกพระองคผูหาความสัตยมิได
ผูไมประเสริฐ มักตรัสคําเท็จ ผูหยาบชา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิสฺสเรน ไดแก บริวารผูรักษา. บทวา
อตฺโถ ความวา ขาพระองคไมมีกิจดวยสิ่งนี้ เพราะอะไร เพราะขาพระองค
สรางหนทางไปโดยสถานที่อันมิใชทาง คือ โดยอันที่ไมใชทางของบุคคลผูเชนกับ
พระองค เพราะวาขาพระองคเที่ยวไปในอากาศ. บทวา ปณฺฑิตาตฺยมฺหา
ความวา ไดยินวา พระองคทรงสดับวา ขาพระองคเปนบัณฑิต พระองคมี
พระประสงคจะใครสดับธรรมจากสํานักของขาพระองค จึงใหจับขาพระองคทั้ง
สองมาดวยเหตุนั้นแล บทวา สจฺเจ จสฺสุ ความวา ก็ถาพระองคเปนผูดํารงอยู
ในความสัตยไซร ขาพระองคจะพึงกลาววาจาอาศัยเหตุ. บทวา อสจฺจสฺส ความ
วา คําที่ขาพระองคกลาว ถึงจะเปนสุภาษิตก็จะกระทําอะไรแกพระองค ผูเวน
ขาดแลวจากวจีสัจจะได ประดุจเข็มที่ทําดวยงา ยอมไมมีประโยชนแกสมณะ
ฉะนั้น.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา เพราะเหตุไร ทานจึงกลาว
กะเราวา เราเปนผูกลาวเท็จ มิใชผูประเสริฐ เรากระทําอะไรไวเลา. ลําดับ
นั้น สุมุขหงสจึงกราบทูลกะพระองควา ขาแตมหาราชเจา ถาอยางนั้นพระองค
จงทรงสดับเถิด แลวกราบทูลวา
พระองคไดตรัสสั่งใหขดุ สระชื่อวา เขมะนี้ ตาม
ถอยคําของพวกพราหมณ และพระองครับสั่งให
ประกาศอภัยทั่วสิบทิศ หงสเหลานั้น จึงไดพากันบินลง
สูสระโบกขรณี อันมีน้ําใสสะอาด ในสระโบกขรณี
นั้นมีอาหารอยางเพียงพอ และไมมีการเบียดเบียนนก
ทั้งหลายเลย พวกขาพระองคไดยินคําประกาศนี้แลว
จึงพากันบินมาในสระของพระองค พวกขาพระองค
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นั้น ๆ ก็ถูกบวงรัดไว นี่เปนคําตรัสเท็จของพระองค
บุคคลกระทํามุสาวาท และความโลภคือความอยากได
อันลามก เปนเบื้องหนาแลว กาวลวงปฏิสนธิในเทวโลกและมนุษยโลกทั้งสอง ยอมเขาถึงนรกอันไมนา
เพลิดเพลิน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ไดแก ตฺว ตัวพระองคเอง. บทวา
เขม ไดแก สระโบกขรณีซึ่งมีชื่ออยางนี้. บทวา ฆุฏ ไดแก พระองครับ
สั่งใหบุคคลยืนประกาศอยู ที่มุมสระทั้ง ๔ มุม. บทวา ทสธา ไดแก พระองค
ประกาศอภัยนั้นในทิศทั้งสิบเหลานั้น. บทวา โอคฺคยฺห ไดแก จากสํานักของ
หงสที่บินลงแลว จึงมาแลว. บทวา ปหูต ขาทน ไดแก มีอาหารสําหรับ
กินเปนตนวา ดอกปทุม ดอกอุบล และขาวสาลีอยางเพียงพอ. บทวา อิท
สุตฺวา ความวา ไดยินอภัยโทษนี้ จากสํานักของหงสเหลานั้นซึ่งบินลงยัง
สระโบกขรณีของพระองคแลว จึงกลับมาแลว. บทวา ตวนฺติเก ความวา
ขาพระองคจึงพากันมายังสระโบกขรณีที่พระองคไดขุดขึ้นในสํานักของพระองค.
บทวา เต เต ไดแก พวกขาพระองคนั้น ๆ ก็ไดพากันติดบวงของพระองค.
บทวา ปุรกฺเขตฺวา ไดแก กระทําไวขางหนา. บทวา อิจฺฉาโลภ ไดแก
ความโลภอันลามกกลาวคือความอยากได. บทวา อุโภสนฺธึ ความวา บุคคล
ผูประพฤติธรรมอันลามกเหลานี้ กระทําไวในเบื้องหนา ยอมกาวลวงปฏิสนธิ
ในเทวโลกและมนุษยโลก ชื่อวา ยอมกาวลวงปฏิสนธิอันเปนสุคติ. บทวา
อสาต ไดแก ยอมเขาถึงนรก.
สุมุขหงส กระทําพระราชาใหขวยเขินพระทัยในทามกลางบริษัทอยาง
นี้ทีเดียว ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามสุมุขหงสนั้นวา ดูกอนสุมุขหงส ใช
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วาเรามีความประสงค จะไปจับทานมาฆากินเนื้อก็หาไม แตเราทราบวา ทาน
เปนบัณฑิต ประสงคจะพึงถอยคําอันเปนสุภาษิต จึงไดใหจับทานมา เมื่อจะ
ทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ดูกอนสุมุขหงส เรามิไดทําผิด ทั้งมิไดจับทาน
มาดวยความโลภ ก็เราไดสดับมาวา ทานทั้งหลาย
เปนบัณฑิต เปนผูละเอียด และคิดขออรรถ ทําไฉน
ทานทั้งหลายจึงจะมากลาววาจาอันอาศัยอรรถในที่นี้
ดูกอนสุมุขหงสผสู หาย นายพรานผูนี้เราสั่งไป จึงไป
จับเอาทานมา ดวยความประสงคนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาปรชฺฌาม ความวา เราฆาทานเสีย
จึงจะชื่อวาประพฤติผิด แตเรามิไดฆาทานเลย. บทวา โลภาย มคฺคหึ ความ
วา ทั้งเราประสงคจะกินเนื้อทานจึงไดจับทานมา ดวยความโลภก็หาไม. บทวา
ปณฺฑิตาตฺยตฺถ ความวา แตเราไดยินวาทานเปนบัณฑิต. บทวา อตฺถจินฺตกา ไดแก จะคิดคนขอความอันลี้ลับได. บทวา อตฺถวตึ ไดแก ถอยคํา
อันอาศัยเหตุ. บทวา ตถา แปลวา ดวยเหตุนั้น. บทวา วุตฺโต แปลวา เปน
ผูอันเรากลาวแลว. บทวา สุมุข มคฺคหิ คือรองเรียกวา ดูกอนสุมุขะเอย
ม อักษร กระทําการเชื่อมบท. บทวา อคฺคหิ ความวา เราจับมาเพื่อใหแสดง
ธรรมตางหาก.
สุมุขหงส ไดสดับคํานั้นแลว จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคมีประสงคเพื่อจะทรงสดับคําอันเปนสุภาษิต ทรงกระทํากิจอันไมสมควร
เสียแลว แลวกราบทูลวา
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ขาแตพระจอมแหงชนชาวกาสี เมื่อชีวิตนอมเขา
ไปใกลความตายแลว ขาพระองคทั้งหลาย ถึงมรณกาลแลว จะไมพึงกลาววาจาอันมีเหตุเลย ผูใดฆาเนื้อ
ดวยเนื้อตอ ฆานกดวยนกตอ หรือดักผูเลื่องลือดวย
เสียงที่เลื่องลือ จะมีอะไรเปนความเลวทรามยิ่งกวา
ความเลวทรามของผูนั้น ก็ผใู ดพึงกลาววาจาอัน
ประเสริฐ ผูนั้นยอมพลาดจากโลกทั้งสอง คือโลกนี้
และโลกหนา บุคคลไดรับยศแลวไมพึงมัวเมา ถึง
ความทุกขอันเปนเหตุสงสัยในชีวิตแลว ไมพึงเดือด
รอน พึงพยายามในกิจทั้งหลายร่ําไป และพึงปดชอง
ทั้งหลาย ชนเหลาใดเปนผูเจริญ ถึงเวลาใกลตายไม
ลวงเลยประโยชนอยางยิ่ง ประพฤติธรรมในโลกนี้ ชน
เหลานั้นยอมไปสูไตรทิพยดวยประการอยางนี้ ขาแต
พระจอมแหงชนชาวกาสี พระองคทรงสดับคํานี้แลวขอ
จงทรงรักษาธรรมในพระองค และไดทรงโปรดปลอย
พญาหงสธตรฐ ซึ่งประเสริฐสุดกวาหงสทั้งหลายเถิด
พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปนีตสฺมิ ไดแก นอมเขาไปใกล
ความตาย. บทวา กาลปริยาย ความวา พระองคถึงวาระใกลมรณกาลแลว
จักไมกลาวอะไรเลย พระองคผูกมัดผูที่จะแสดงธรรมกถาแลว ขูใหกลัวดวย
มรณภัย คิดวาเราจักฟงธรรมดังนี้ ชื่อวา กระทํากรรมอันไมสมควรแลว.
บทวา มิเคน ไดแก เนื้อที่ไดรับการฝกหัดไวเปนอยางดีแลว. บทวา หนฺติ
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ก็คือ หนติ (เปนเอกวจนะ) แปลวา ยอมฆา. บทวา ปกฺขินา ไดแก นกที่
นํามาลอนั่นแหละ. บทวา สุเตน วา ไดแก สระดอกปทุม เชนเดียว
กับเนื้อและนกตออันปรากฏเสียงลือกันวา เขมสระไมมีภัย. บทวา สุต ไดแก
ผูแสดงธรรมที่เลื่องลือกันอยางนี้วา ทานผูเปนบัณฑิต มีปกติกลาวถอยคําอัน
วิจิตร. บทวา กีเลฺย ความวา ผูใดดักผูเลื่องลือ คือพึงเบียดเบียนทําใหเดือด
รอน ดวยเครื่องผูกคือบวงดวยคิดวา เราจักฟงธรรม. บทวา ตโต ความวา
สิ่งอะไรอยางอื่นที่จะเลวทรามของชนเหลานั้นยังมีอยูอีกเลา. บทวา อริยรุท
ความวา ผูใ ดกลาวคําอันประเสริฐ คือถอยคําอันดีแตปาก. บทวา ธมฺมวสฺสิโต ไดแก อาศัยธรรมอันเลวทรามนั้นดวยการกระทํา. บทวา อุโภ คือ
จากโลกทั้งสองคือเทวโลกและมนุษยโลก. บทวา อิธ เจว ความวา บุคคล
นี้แมบังเกิดในโลกนี้บังเกิดในโลกหนา คือบุคคลเห็นปานนี้ชื่อวา กําจัดเสีย
จากโลกแหงสุคติทั้งสองเสียแลว ยอมเขาถึงนรกอยางเดียว. บทวา ปตฺตสสย
ไดแก บุคคลแมถึงความสงสัยในชีวิตคือถึงความทุกขแลวก็ไมพึงลําบาก. บทวา
สวเร วิวรานิ จ ความวา พึงปดพึงกั้นเสียซึ่งชองทะลุของตน. บทวา วุฑฺฒา
ไดแกเปนบัณฑิตผูเจริญดวยคุณ. บทวา สมฺปตฺตา กาลปริยาย ไดแก
เปนผูถึงแลวซึ่งเวลาใกลมรณกาล ไมลวงพนไปไดแลว. บทวา เอเวเต ตัด
บทเปน เอว เอเต บทวา อิท ไดแก ถอยคําอันอาศัยเหตุที่ขาพระองค
กราบทูลไวแลวนี้. บทวา ธมฺม ไดแก ทั้งธรรมที่เปนประเพณีทั้งธรรมที่
เปนสุจริต.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา
ชาวพนักงานทั้งหลาย จงนําน้ํา น้าํ มันทาเทา
และอาสนะอันมีคามากมาเถิด เราจะปลอยพญาหงส
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ธตรฐ ซึ่งเรืองยศออกจากกรง และสุมุขหงสเสนาบดี
ที่มีปญ
 ญา เปนผูละเอียดคิดอรรถที่ยากไดงาย ผูใด
เมื่อพระราชามีสุขก็สุขดวย เมื่อพระราชามีทุกขก็ทุกข
ดวย ผูเชนนี้แลยอมสมควรเพือ่ จะบริโภคกอนขาวของ
นายได เหมือนสุมุขหงสเปนราชสหายทั่วไปแกสัตว
มีชีวติ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทก ไดแก น้ําสําหรับลางเทา. บทวา
ปชฺช ไดแก น้ํามันชโลมเทา. บทวา สุเข ไดแก เมื่อทรงสําราญอยู.
พวกชาวพนักงานมีอํามาตยเปนตน ไดฟงรับสั่งของพระราชาแลว จึง
นําอาสนะมาเพื่อพญาหงสทั้งสองนั้น แลวจึงลางเทาของพญาหงสทั้งสอง
นั้น ซึ่งจับอยูบนอาสนะดวยน้ําหอม ชโลมดวยน้ํามันที่เคี่ยวใหเดือดแลวตั้ง
รอยครั้ง.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พญาหงสธตรฐเขาไปเกาะตั่ง อันลวนแลวไป
ดวยทองคํามี ๘ เทา นารื่นรมยใจ เกลี้ยงเกลา ลาด
ดวยผาแควนกาสี สุมขุ หงสเขาไปเกาะเกาอี้ อันลวน
แลวไปดวยทองคํา หุมดวยหนังเสือโครง ในลําดับ
แหงพญาหงสธตรฐ ชนชาวกาสีเปนอันมาก ตาง
ถือเอาโภชนะอันเลิศที่เขาสงไปถวายพระราชา นําเขา
ไปใหแกพญาหงสทั้งสองนั้น ดวยภาชนะทองคํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏ ไดแก เปนตั่งที่สําเร็จขึ้นดวย
การกระทํา. บทวา กาสิกวตฺถิน ไดแก เปนตั่งที่ปูลาดดวยผาอันมาจาก
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แควนกาสี. บทวา โกจฺฉ ไดแก ตั่งที่เขาสานไวในทามกลาง. บทวา
เวยฺยคฺฆปริสิพฺพิต ไดแก ตั่งสําหรับเปนที่ประทับนั่งของพระอัครมเหสี
ในวันมงคล หุมดวยหนึ่งเสือโครง. กาฺจนปตฺเตหิ ไดแก ภาชนะทองคํา.
บทวา ปุถู ไดแก เปนจํานวนมาก. บทวา กาสิโย ไดแก ชนผูอยูใน
แควนกาสี. บทวา อภิหาเรสุ คือ นอมเขาไป. บทวา อคฺค รฺโ
ปวาสิต ความวา ชนชาวกาสีเปนอันมาก นําเอาโภชนะมีรสอันเลิศตาง ๆ
ที่พวกเขาใสไวในจานทอง ๑๐๘ ใบ สําหรับสงไปถวายพระราชา เขาไปเพื่อ
ประโยชนเปนบรรณาการแกพญาหงส.
ก็เมื่ออํามาตยนอมนําโภชนะนั้นเขาไปอยางนี้แลว พระเจากาสิกราช
ทรงรับภาชนะทองคําจากมือของพวกอํามาตยเหลานั้น ดวยพระหัตถแลว จึง
ทรงนอมนําเขาไปดวยพระองคเองเพื่อจะทรงยกยอง พญาหงสทั้งสองนั้น จึง
จิกกินขาวตอกอันระคนดวยน้ําผึ้งจากภาชนะนั้น และจึงดื่มน้ําหวาน. ลําดับนั้น
พระมหาสัตวเห็นอาการที่นํามาลวนแตของดีเลิศ และความเลื่อมใสของพระราชาจึงไดกระทําปฏิสันถาร.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พญาหงสธตรฐที่ฉลาด เห็นโภชนะอันเลิศที่
เขานํามาให อันพระเจากาสีประทานสงไป จึงไดถาม
ธรรมเนียม เครื่องปฏิสันถารในกาลเปนลําดับนั้นวา
พระองคไมมีพระโรคาพาธแลหรือ ทรงสําราญดีอยู
หรือ ทรงปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรม
หรือ.
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พระราชาตรัสวา
ดูกอนพญาหงส เราไมมีโรคาพาธ อนึ่ง เรามี
ความสําราญดี และเราก็ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ
นี้โดยธรรม.
พระมหาสัตวทูลถามวา
โทษอะไร ๆ ไมมใี นหมูอาํ มาตยของพระองค
แลหรือ และอํามาตยเหลานั้น ไมอาลัยชีวิตในประโยชน
ของพระองคแลหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
โทษอะไร ๆ ไมมีในหมูอํามาตยของเรา และ
อํามาตยเหลานั้นไมอาลัยชีวิตในประโยชนของเรา.
พระมหาสัตวทูลถามวา
พระมเหสีซงึ่ มีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟง มี
พระเสาวนียอันนารัก ทรงประกอบดวยพระโอรส
พระรูป พระโฉม และพระยศ เปนไปตามพระราช
อัธยาศัยของพระองคแลหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
พระมเหสีซงึ่ มีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟง
มีพระเสาวนียอันนารัก ทรงประกอบดวยพระโอรส
พระรูป พระโฉม และพระยศ เปนไปตามอัธยาศัย
ของเรา.
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พระมหาสัตวทูลถามวา
พระองคมิไดทรงเบียดเบียนชาวแวนแควน ทรง
ปกครองใหปราศจากอันตรายแตที่ไหน ๆ โดยความ
ไมเกรี้ยวกราด โดยธรรม โดยความสม่ําเสมอแลหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
เรามิไดเบียดเบียนชาวแวนแควน ปกครองให
ปราศจากอันตรายแตที่ไหน ๆ โดยความไมเกรี้ยวกราด
โดยธรรม โดยความสม่ําเสมอ.
พระมหาสัตวทูลถามวา
พระองคทรงยําเกรงสัตบุรุษ ทรงเวนอสัตบุรุษ
แลหรือ พระองคไมทรงละทิ้งธรรม ไมทรงประพฤติ
คลอยตามอธรรมแลหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
เรายําเกรงสัตบุรุษ เวนอสัตบุรุษ ประพฤติคลอย
ตามธรรม ละทิ้งอธรรม.
พระมหาสัตวทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย พระองคทรง
พิจารณาเห็นชัดซึ่งพระชนมายุ อันเปนอนาคตยังยืน
ยาวอยูหรือ พระองคทรงมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความมัวเมา ไมสะดุงกลัวปรโลกหรือ.
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พระราชาตรัสตอบวา
ดูกอนพญาหงส เราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุ
อันเปนอนาคตยังยืนยาวอยู เราตั้งอยูแลวในธรรม
๑๐ ประการ จึงไมสะดุงกลัวปรโลก เราเห็นกุศลธรรม
ที่ดํารงอยูในตนเหลานี้ คือ ทาน ศีล การบริจาค
ความซื่อตรง ความออนโยน ความเพียร ความไม
โกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความ
ไมพิโรธ แตนั้นมีปตแิ ละโสมนัสไมใชนอย ยอมเกิด
แกเรา ก็สุมขุ หงสนี้ ไมทันคิดถึงคุณสมบัติของเรา
ไมทราบความประทุษรายแหงจิต จึงเปลงวาจาอัน
หยาบคาย ยอมกลาวถึงโทษที่ไมมีอยูในเรา คําของ
สุมขุ หงสนี้ ยอมไมเปนเหมือนคําของคนมีปญญา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสฺวา ไดแก มองเห็นเครื่องดื่มและ
เครื่องบริโภคอันเลิศมากมายเหลานั้น. บทวา เปสิต ไดแก ทีพ่ ระราชาให
นํามาแลวทรงนอมเขาไปให. บทวา ขตฺตธมฺมาน ไดแก ธรรมสําหรับ
กระทําปฏิสันถาร ในบุคคลผูกระทําคราวแรก. บทวา โต ปุจฺฉิ อนนฺตรา
คือในกาลนั้น. บทวา กจฺจิ นุ โภโต ความวา คาถา ๖ คาถาที่พญาหงส
ธตรฐทูลถามตามลําดับ ลวนมีเนื้อความกลาวไวแลวแตหนหลังทีเดียว. บทวา
อนุปฺปฬ ไดแก พญาหงสธตรฐทูลถามวา พระองคมิไดทรงบีบคั้นชาว
เมือง เหมือนบุคคลบีบออยดวยเครื่องยนตบางหรือ. บทวา อกุโตจิอุปทฺทว
ไดแก หาอันตรายจากที่ไหน ๆ มิไดเลย. บทวา สเมน อนุสาสสิ ไดแก
พระองคทรงปกครองแควนนี้ โดยธรรม โดยสม่าํ เสมออยูหรือ. บทวา สนฺโต
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ไดแก ทานผูเปนสัปบุรุษซึ่งประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน. บทวา นิรงฺกตฺวา
คือไมละทิ้งธรรม. บทวา อนาคต ทีฆ ไดแก พระองคทรงเห็นชัดพระชนมายุของพระองคอันเปนอนาคตวา ยังเปนไปยั่งยืนอยูหรือ. บทวา สมเวกฺขสิ ความวา พญาหงสธตรฐทูลถามวา พระองคทรงทราบวา อายุสังขาร
เปนของนอยหรือ. บทวา มทนีเย คือในอารมณมีรูปเปนตน ที่นําความ
มึนเมามา. บทวา น สนฺตสิ คือไมทรงหวาดกลัว. มีคําที่ทานกลาวอธิบาย
ไววา พระองคเปนผูไมประมาทแลวในกามคุณทั้งหลายมีรูปเปนตน มิไดทรง
สะดุงกลัวตอปรโลก เพราะทรงกระทํากุศลมีทานเปนตนหรือ. บทวา ทสสุ
หมายเอาราชธรรม ๑๐ ประการ. เจตนาที่เปนไปในทานเปนตน ชื่อวา ทาน
ศีล ๕ และศีล ๑๐ เปนตน ชื่อวา ศีล การบริจาคไทยธรรม ชื่อวา บริจาค ความ
เปนผูซื่อตรง ชื่อวาความซื่อตรง ความเปนผูออนโยน ชื่อวาความออนโยน
กรรมคือการรักษาอุโบสถ ชื่อวา ตบะ สวนเบื้องตนแหงเมตตา ชื่อวา ความ
ไมโกรธ สวนเบื้องตนแหงกรุณา ชือ่ วา ความไมเบียดเบียน ความอดกลั้น
ชื่อวาความอดทน ความไมขัดเคือง ชื่อวา ความไมพิโรธ. บทวา อจินฺเตตฺวา
ไดแก ไมทนั คิดถึงคุณสมบัติของเราเหลานั้น. บทวา ภาวโทส คือโทษที่เกิด
แกจิต. บทวา อนฺาย แปลวา ไมร.ู บทวา อสฺมาก ความวา ขึ้นชื่อวา
โทษที่เกิดขึ้นแกจิตของเรา ยอมไมมี หงสสุขุมะนี้มิไดทราบถึงสิ่งที่ตัวควรจะ
รูนั้น จึงไดกลาววาจาหยาบคายออกมา. บทวา อโยนิโส คือโดยมิใชอุบาย.
บทวา ยานสฺมาสุ ความวา หงสสุขุมะนี้ยอมกลาวถึงโทษที่ไมมีอยูในเรา.
บทวา นยิท ตัดบทเปน น อิท อธิบายวา เพราะฉะนั้น คําของสุมุขหงสนี้
จึงเหมือนคําของผูมีปญญาก็หาไม คือดวยเหตุนี้แล สุมุขหงส จึงปรากฏแกเรา
เหมือนมิใชเปนบัณฑิต.
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สุมุขหงส ไดสดับคํานั้นแลว จึงคิดวา พระราชาทรงประกอบไปดวย
คุณอันใหญ ถูกเรารุกราน และโกรธเคืองพระองค เราจักขอขมาโทษพระองค
เสียเถิด จึงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษย ความพลั้ง
พลาดนั้น มีแกขาพระองคโดยความรีบรอน ก็เมือ่
พญาหงสธตรฐติดบวง ขาพระองคมีความทุกขมาก
มาย ขอพระองคไดทรงโปรดเปนที่พึ่งของขาพระองค
เหมือนบิดาเปนที่พึ่งของบุตร และดุจแผนดินเปนที่
พึ่งของหมูสัตวฉะนั้นเถิด ขาแตพระองคผูเปนราช
กุญชร ขอพระองคไดทรงโปรดงดโทษใหแกขาพระองคผูถูกความผิดครอบงําดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติสาร ไดแก ความพลาดพลั้งทุกอยาง.
บทวา เวเคน ไดแก ขาพระองคเมื่อจะกราบทูลขอความนี้ ไดกราบทูลไป
โดยความรีบรอน คือโดยความผลุนผลัน. บทวา ทุกฺข ไดแก ความทุกข
อันเปนไปทางจิต ไดมีแกขาพระองคมากมาย เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงได
กราบทูลคํานั้น ออกไปดวยอํานาจความโกรธ ขาแตมหาราชเจา ขอพระองค
จงทรงอดโทษนั้นแกขาพระองคเถิด. บทวา ปุตฺตาน ไดแก พระองคเปรียบ
เหมือนเปนบิดาของบุตรทั้งหลาย. บทวา ธรณีริว ไดแก อนึ่งเลา ขอพระองค
จงเปนที่พึ่งของขาพระองค เหมือนแผนดินเปนที่พํานักอาศัยของเหลาสัตว
ฉะนั้น. บทวา อธิปนฺนาน ไดแก ขาพระองคผูกําลังถูกโทษ คือความผิด
ทวมทับแลว . บทวา ขมสฺสุ ความวา สุมุขหงสนั้นลงจากอาสนะ ประคอง
อัญชลีดวยปกทั้งสองขางแลว จึงกราบทูลคํานี้ไว.
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ลําดับนั้น พระราชาจึงทรงสวมกอดสุมุขหงสนั้นแลว ทรงพาไปให
เกาะบนตั่งทองคํา เมื่อจะทรงรับการแสดงโทษ จึงตรัสวา
เรายอมอนุโมทนาแกทานดวยอาการอยางนี้
เพราะทานไมปกปดความในใจ ดูกอนหงส ทาน
ซื่อตรง จงทําลายความของใจเสียเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุโมทาม ความวา เรายอมอดโทษ
นั้นแกทาน บทวา ย ความวา เพราะเหตุที่ทานมิไดซอนเรนสิ่งที่ควรจะปด
บังในใจของตน. บทวา ขีล ไดแก เสาเขื่อนแหงจิต คือ หลักตอแหงจิต
ก็พระราชาครั้นตรัสอยางนี้แลว ทรงเลื่อมใสธรรมกถาของพระมหาสัตวและความซื่อตรงของสุมุขหงส จึงทรงพระดําริวา ธรรมดาผูมีความเลื่อม
ใส ตองกระทําอาการแสดงความเลื่อมใส เมื่อจะทรงมอบสิริราชสมบัติของ
พระองค แกพญาหงสทั้งสองนั้น จึงตรัสคาถาวา
ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่ง มีอยูใน
นิเวศนของเรา ผูเ ปนพระเจากาสี คือ เงิน ทอง
แกวมุกดา แกวไพฑูรยอันมากมาย แกวมณี สังข
ไขมุก ผา จันทนแดง และเหล็กอีกมาก เราขอให
ทรัพยเครื่องปลื้มใจทั้งหมดนีแ้ กทาน และขอสละความ
เปนใหญใหแกทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถิ คือที่เก็บเอาไว. บทวา มุตฺตา
ไดแก แกวมุกดาทั้งที่เจียระไนแลว และยังมิไดเจียระไน. บทวา มณโย ได
แก เครื่องใชที่ทําดวยแกวมณีทั้งหลาย. บทวา สงฺมุตฺตฺจ ไดแก แกว
สังขทักษิณาวัฏ และแกวไขมุกดีกลมประดุจผลมะขามปอม. บทวา วตฺถิก
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ไดแก ผาเนื้อละเอียดซึ่งนํามาจากแควนกาสี. บทวา อชิน ไดแก หนังมฤค
เหลือง. บทวา โลห กาฬายส ไดแก โลหะมีสแี ดงและโลหะมีสีดํา. บทวา
อิสฺสริย ความวา เราขอสละราชสมบัติในพระนครพาราณสี มีอาณาเขตกวาง
ยาว ๑๒ โยชนกับเศวตฉัตรประดับมาลาทองใหแกทาน.
ก็พระราชาครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงทรงบูชาพญาหงสแมทั้งสองนั้น
ดวยเศวตฉัตร มอบราชสมบัติให. ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะสนทนากับ
พระราชา จึงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขาพระองคทั้งสอง
เปนอันพระองคทรงยําเกรง และทรงสักการะโดยแท
ขอพระองคทรงเปนพระอาจารย ของขาพระองคทั้ง
สอง ซึ่งประพฤติอยูในธรรมทั้งหลายเถิด ขาแต
พระองคผูเปนอาจารยผูปราบปรามขาศึก ขาพระองค
ทั้งสองอันพระองคทรงยอมอนุญาตแลวจักกระทําประทักษิณพระองคแลว จักกลับไปหาหมูญาติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมสุ ไดแก ธรรมคือกุศลกรรมบถ
๑๐ ประการ. บทวา อาจริโย ความวา พระองคเปนผูฉลาดกวาขาพระองคทั้ง
สอง เพราะฉะนั้น ขอพระองคจงเปนอาจารยของขาพระองคเถิด. อีกอยางหนึ่ง
พระมหาสัตวทูลวา อนึ่ง พระองคจงเปนอาจารยของขาพระองคทั้งสองเถิด
เพราะพระองคตรัสราชธรรม ๑๐ ประการ และเพราะพระองคทรงแสดงโทษ
แกสุมุขหงสแลว ทรงกระทําการงดโทษ เพราะฉะนั้น ขอพระองคจงเปน
อาจารยของขาพระองคทั้งสอง ดวยเหตุที่ใหศึกษามรรยาท แมในวันนี้เถิด.
บทวา. ปสฺเสมุรินฺทม ความวา ขาแตพระองคผูย่ํายี่ซึ่งขาศึก ขาพระองค
จักเห็นหมูญาติทั้งหลาย.
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พระราชาประทานอนุญาตใหพญาหงสทั้งสองนั้นกลับไป. แมเมื่อ
พระโพธิสัตวแสดงธรรมอยูทีเดียว อรุณขึ้นมาแลว.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระเจากาสีทรงดําริ และทรงปรึกษาขอความ
ตามที่ไดกลาวมาตลอดราตรีทั้งปวง แลวทรงอนุญาต
พญาหงสทั้งสอง ซึ่งประเสริฐสุดกวาหงสทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถากถ ความวา พระเจากาสิราชทรง
พระดําริถึงเนื้อความอยางใดอยางหนึ่ง ที่พระองคควรจะดําริและทรงปรึกษา
กับพญาหงสทั้งสองนั้น. บทวา อนฺุสิ ไดแก พระองคทรงอนุญาตวา
ทานทั้งสองจงพากันกลับไปเถิด.
พระโพธิสัตวอันพระราชานั้นทรงอนุญาตอยางนี้แลว จึงทูลถวาย
โอวาทพระราชาวา ขอพระองคอยาไดทรงประมาท จงเสวยราชสมบัติโดยชอบ
ธรรมเถิด แลวใหพระราชาประดิษฐานอยูในศีล ๕ ประการ พระราชาทรง
นอมขาวตอกอันระคนดวยน้ําผึ้ง และน้ําหวานเขาไปใหแกพญาหงสทั้งสอง
นั้นดวยภาชนะทองคํา ในเวลาที่เสร็จอาหารกิจแลว จึงทรงบูชาดวยของหอม
และระเบียบดอกไมเปนตน ทรงเอาผอบทองคําประคองพระโพธิสัตวยกขึ้น
ดวยพระองคเอง ฝายพระนางเขมาเทวี ทรงยกสุมขุ หงสขึ้น. ลําดับนั้น ทาว
เธอทั้งสองจึงใหเผยสีหบัญชรแลวตรัสวา ดูกอนนาย ทานทัง้ สองจงกลับไป
ในเวลามีอรุณขึ้นเถิด แลวทรงปลอยพญาหงสนั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสวา
เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต เมื่อราตรีสวางจา
พญาหงสทั้งสอง ก็พากันบินไปจากพระราชนิเวศน
ของพระเจากาสี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิคาหิสุ ไดแก แลนขึ้นไปสูอากาศ.
พระมหาสัตวบินขึ้นไปจากผอบทองคํา แลวประเลาประโลมพระราชาวา ขาแตมหาราชเจา พระองคอยาไดเสียพระทัยไปเลย พระองคพึงเปน
ผูไมประมาท ทรงประพฤติในโอวาทของขาพระองคเถิด ดังนี้แลว จึงพาสุมุข
หงสบินไปยังภูเขาจิตตกูฏทีเดียว ฝายหงสเกาหมื่นหกพัน แมเหลานั้นแล พา
กันบินออกจากถ้ําทอง จับอยูบนพื้นภูเขา เห็นพญาหงสนั้นบินกลับมา จึงบิน
ไปตอนรับหอมลอมแลว หงสทั้งสองนั้นแวดลอมไปดวยหมูญาติเขาไปยังภูเขา
จิตตกูฏ.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
หงสเหลานั้น เห็นพญาหงสทั้งสองที่ยิ่งใหญ
ไมมีโรคกลับมาถึง จึงพากันสงเสียงวา เกเก ไดเกิด
เสียงอื้ออึงขึ้น หงสมีความเคารพนายเหลานั้น ได
ปจจัยมีปติโสมนัส เพราะนายหลุดพนกลับมา พากัน
กระโดดโลดเตน เขาไปหอมลอมโดยรอบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกรุ ไดแก ไดเปลงเสียงดังลั่นเซ็งแซ
ไปหมด. บทวา ปรเม คือสูงสุด. บทวา เกเก ความวา พวกหงส
เหลานั้น ไดกระทําเสียงวา เกเก. ดวยเสียงรองตามภาษาของตน. บทวา ภตฺตุคารวา ไดแก เต็มไปดวยความเคารพในพญาหงสที่เปนนาย. บทวา
ปริกรึสุ ความวา หงสเหลานั้นมีความยินดีดวยเหตุที่นายพนจากภัยมาได จึง
พากันเขาไปหอมลอมนายนั้นอยูโดยรอบ. บทวา ลทฺธปจฺจยา ไดแก
ไดที่พึ่งพํานักแลว.
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พวกหงสเหลานั้น ครั้นหอมลอมอยูอยางนี้แลว จึงพากันไตถามวา
ขาแตมหาราชเจา พระองคพนมาไดอยางไร. พระมหาสัตวจึงเลาถึงความที่ตน
พนมาได เพราะอาศัยสุมุขหงส และเลาถึงกิจการที่กระทํากันในราชตระกูล
และกิจการที่นายลุททบุตรกระทํา ใหพวกหงสเหลานั้นฟง ฝูงหงสไดสดับ
เรื่องราวนั้นแลว จึงกลาวอวยพรอีกวา สุมุขหงสเสนาบดี และนายพราน
จงเปนผูมีความสุขนิราศทุกข มีชีวิตอยูยืนยาวนานเถิด.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสคาถาสุดทายวา
ประโยชนทั้งปวง ของบุคคลผูสมบูรณดวยกัลยาณมิตร ยอมใหสําเร็จความสุขความเจริญ เหมือน
พญาหงสธตรฐ และสุมุขหงสสมบูรณดว ยกัลยาณมิตร เกิดประโยชนใหสําเร็จความสุขความเจริญกลับ
มายังหมูญาติ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิตตฺ วต ไดแก ผูถึงพรอมดวยกัลยาณมิตร. บทวา ปทกฺขิณา ไดแก ยอมสําเร็จความสุขและประกอบไปดวยความ
เจริญ. บทวา ธตรฏา ความวา เปรียบเหมือนพญาหงสเหลาธตรฐแม
ทั้งสองนั้น คือพญาหงสและสุมุขหงสเสนาบดี สมบูรณดวยกัลยาณมิตรทั้ง
สอง คือพระราชาและนายลุททบุตร. บทวา าติสงฺฆมุปาคมุ ความวา
ประโยชนของหงสทั้งสองนั้น กลาวคือ การไดกลับมาถึงหมูญาติ ยอมประกอบ
ไปดวยความสุขความเจริญเกิดแลว คือวาประโยชนทั้งหลายของผูสมบูรณ ดวย
กัลยาณมิตรแมเหลาอื่น ก็ยอมประกอบไปดวยความสุขความเจริญอยางนี้
เหมือนกัน.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ใชวาอานนทจะสละชีวิตเพื่อเราตถาคตในบัดนี้เทานั้นก็หามิได
ถึงเมื่อกอน อานนทก็ไดสละชีวิตเพื่อตถาคตแลวเหมือนกัน แลวจึงทรง
ประมวลชาดกวา นายพรานในกาลนัน้ ไดมาเปนภิกษุชื่อวาฉันนะในกาลนี้
พระนางเขมาเทวีไดมาเปนภิกษุณีชื่อวาเขมา พระราชาไดมาเปนสารีบุตร
สุมุขหงสเสนาบดี ไดมาเปนภิกษุชื่อวาอานนท บริษัทนอกนั้นไดมาเปน
พุทธบริษัท สวนพญาหงสธตรฐไดมาเปนเราตถาคตสัมมาสัมพุทธเจาแล.
จบอรรถกถามหาหังสชาดก
๓. สุธาโภชนชาดก
วาดวยอาหารเปนทิพย
[๒๔๙] ขาพเจาไมซื้อ ไมขาย อนึ่ง แมความ
สั่งสมของขาพเจา ก็ไมมใี นที่นี้ ภัตนี้มนี ิดหนอยทั้ง
หาไดแสนยาก ขาวสุกแลงหนึ่งนี้หาพอแกเราสองคน
ไม.
[๒๕๐] บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย
ควรแบงของสวนกลางใหตามสวนกลาง ควรแบงของ
มากใหตามมาก การไมใหยอมไมควร ดูกอ นโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทาน
จงขั้นสูทางของพระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค.
เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข.
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[๒๕๑] ผูใด เมื่อแขกนัง่ แลว บริโภคโภชนะ
ผูเดียว พลีกรรมของผูนั้นยอมไรผล ทั้งความเพียร
แสวงหาทรัพยของผูนั้นก็ไรประโยชน ดูกอนโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทาน
จงขึ้นสูทางแหงพระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค
เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข.
[๒๕๒] ผูใด เมื่อแขกนัง่ แลว ไมบริโภคโภชนะ
แตผูเดียว พลีกรรมของผูนั้นยอมมีผลจริง ทั้งความ
เพียรแสวงหาทรัพยของผูนั้นก็มีประโยชนจริง ดูกอน
โกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน
ทานจงขึ้นสูทางของพระอริยเจา จงใหทานและจง
บริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข.
[๒๕๓] บุรษุ เขาไปสูสระแลว บูชาที่แมน้ําชื่อ
พหุกาก็ดี ที่สระชื่อคยาก็ดี ที่ทาน้ําชื่อโทณะก็ดี ที่ทา
น้ําชื่อติมพรุก็ดี ทีห่ วงน้ําใหญ มีกระแสเชีย่ วก็ดี การ
บูชา และความเพียรของเขาในที่นั้น ๆ ยอมมีผล ผู
ใด เมื่อแขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตผูเดียว จะ
กลาววาไรผลนั้นไมได ดูกอนโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุ
นั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูทางของ
พระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข.
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[๒๕๔] ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะ
แตผูเดียว ผูนั้นเปรียบเหมือน กลืนเบ็ดอันมีสายยาว
พรอมทั้งเหยื่อ ดูกอนโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูทางของพระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภค
คนเดียวยอมไมไดความสุข.
[๒๕๕] พราหมณเหลานีม้ ีผิวพรรณงามจริง
หนอ เพราะเหตุไร สุนขั ของทานนี้จึงเปลงรัศมีตางๆ
ได ขาแตพราหมณ ทานทัง้ หลายใครเลาหนอจะบอก
แกขาพเจาได.
[๒๕๖] ทานทั้งสองนี้ คือ จันทเทพบุตรและ
สุริยเทพบุตร สวนผูนี้คือ มาตลีเทพสารถี สวนเราเปน
ทาวสักกะจอมเทพชาวไตรทศ และสุนัขตัวนี้เรียกวา
ปญจสิขเทพบุตร.
[๒๕๗] ฉิ่ง ตะโพน และเปงมาง ยอมปลุกเทพ
บุตรผูหลับแลวใหตื่นและตื่นแลวยอมเพลิดเพลินใจ.
[๒๕๘] ชนเหลาใด เหลาหนึ่ง มีความตระหนี่
เหนียวแนน มักบริภาษสมณพราหมณทั้งหลาย ชน
เหลานั้นทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้แลว เมื่อตายแลว
ยอมไปสูนรก ชนเหลาใดเหลาหนึ่งหวังสุคติตั้งอยูใน
ธรรม คือ ความสํารวมและการแจกทาน ชนเหลานั้น
ทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้แลว เมื่อตายไป ยอมไป
สูสุคติ.
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[๒๕๙] ทานนั้นชื่อโกสิยเศรษฐี มีความตระหนี่มธี รรมอันลามก ในชาติกอ นเปนญาติของพวกเรา
พวกเรามาแลวในที่นี้ เพื่อประโยชนแกทานเทานั้น
ดวยคิดวา โกสิยะนี้อยาไดมีธรรมอันลามกไปนรกเลย.
[๒๖๐] ก็ทานเหลานั้น เปนผูใครประโยชนแก
ขาพเจาโดยแท เพราะมาพร่ําสอนขาพเจาอยูเนือง ๆ
ขาพเจานั้นจักทํา ตามคําที่ทานทั้งหลายผูแสวงหา
ประโยชนกลาวแลวทุกประการ ขาพเจานั้นจักของด
เวนจากความเปนคนตระหนี่เสียในวันนี้แหละ อนึ่ง
ขาพเจาจะไมพึงทําบาปกรรมอะไร ๆ ขึ้น ชื่อวาการไม
ใหอะไร ๆ จะไมมแี กขาพเจา และขาพเจายังไมไดให
แลวจะไมขอดื่มน้าํ ขาแตทาววาสวะ ก็เมื่อขาพเจา
ใหอยูอ ยางนี้ตลอดกาลทั้งปวง แมโภคสมบัติของ
ขาพเจาจักสิ้นไป แตนั้นขาพเจาจักละกามทั้งหลาย
ตามสวนที่มีอยูแลวจักบวช.
[๒๖๑] เทพธิดาเหลานั้น อันทาวสักกะผู
ประเสริฐกวาเทวดารักษาแลว ยอมบันเทิงอยู ณ ภูเขา
คันธมาทนอันเปนภูเขาประเสริฐสุด ครั้งนั้นนารท
ดาบสผูประเสริฐ วาฤาษี ผูไปไดในโลกทั้งปวง ไดมา
ถือเอากิ่งไมอันประเสริฐ มีดอกบานดีแลว ดอกไมนั้น
สะอาด มีกลิ่นหอม เทพยดาชาวไตรทศกระทําสักการะ
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เปนดอกไมสูงสุด อันทาวสักกะผูประเสริฐกวาอมรเทพ
เสพแลว แตพวกมนุษยและพวกอสูรไมได เวนไวแต
พวกเทวดา เปนดอกไมมีประโยชน สมควรแกเทวดา
เหลานั้น ลําดับนั้น นางเทพนารี ๔ องค คือ นาง
อาสา นางศรัทธา นางศิริ และนางหิริ ผูม ผี ิวพรรณ
เปรียบดวยทองคํา เปนใหญกวานางเทพนารีผูรื่นเริง
ตางลุกขึ้นกลาวกะนารทมุนี ผูเ ปนพราหมณผูประเสริฐ
วา ขาแตทานมหานุนีผูประเสริฐ ถาดอกปาริฉัตตะนี้
พระคุณเจาไมเจาะจงแลว ก็ขอจงใหแกพวกดีฉันเถิด
คติทั้งปวงจงสําเร็จแกพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงให
แกพวกดีฉัน เหมือนทาววาสวะฉะนั้นเถิด นารทดาบส
เห็นนางเทพธิดาทั้ง ๔ มาขอดอกไม จึงกลาววา ทาน
พูดดวยคําชวนทะเลาะ เราไมมีความตองการดวยดอก
ไมเหลานี้สักนอยหนึ่ง บรรดาเจาทั้งสี่ ผูใดประเสริฐ
กวา ผูนั้นจงประดับดอกไมนั้นเถิด.
[๒๖๒] ขาแตทานนารทะผูอุดม พระคุณเจา
นั่นแลจงพิจารณาดูพวกดิฉัน พระคุณเจาปรารถนา
ใหแกนางใด ก็จงใหแกนางนัน้ ก็บรรดาพวกดิฉัน
พระคุณเจาจักใหแกนางใด นางนั้นแหละ จักเปนผู
อันดีฉันทั้งหลายยกยองวาประเสริฐสุด.
[๒๖๓] ดูกอนนางผูมีกายงาม คํานีไ้ มสมควร
ใครเปนพราหมณ ใครกลาวการทะเลาะ เพราะฉะนัน้
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ทานทั้งหลายจงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหงภูต
เถิด ถาทานทั้งหลายไมทราบในที่นี้วา ตนสูงสุดหรือ
วาธรรมสูงสูด.
[๒๖๔] นางเทพธิดาเหลานั้น อันนารทดาบส
กลาวแลว เปนผูโกรธแคนอยางยิ่ง เปนผูมัวเมาใน
ผิวพรรณ พากันไปสูสํานักของทาวสหัสนัยน แลว
ทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหงภูตวา ใครหนอเปนผู
ประเสริฐ.
[๒๖๕] ทาวปุรินททะผูประเสริฐกวาเทวดา ผู
อันเทวดากระทําอัญชลี ทรงเห็นนางเทพธิดาทั้ง ๔ นั้น
ผูมีใจริษยา จึงตรัสวา ดูกอนเจาผูงามเลิศ เจาทั้งปวง
เปนเชนเดียวกัน จงยกไวกอน ใครเลาหนอไดกลาว
การทะเลาะขึ้น.
[๒๖๖] ทานนารทมหามุนีใด ผูเที่ยวไปในโลก
ทั้งปวง ผูตั้งอยูในธรรม มีความบากบั่นอยางแทจริง
ทานนั้นไดกลาวกะพวกหมอมฉัน ณ ภูเขาคันธมาทนอัน
เปนภูเขาประเสริฐวา ทานทั้งหลายจงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหงภูตเถิด ถาทานทั้งหลายไมทราบ
ในทีน่ ี้วา ตนประเสริฐหรือธรรมประเสริฐ.
[๒๖๗] ดูกอนเจาผูมีกายงาม ทานมหามุนมี ี
นามวาโกสิยะ อยูในปาใหญโนน ทานไมใหกอนแลว
ยอมไมบริโภคภัต ทานพิจารณาเสียกอนแลวจึงใหทาน
ถาทานจักใหแกนางใด นางนั้นแลเปนผูประเสริฐ.
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[๒๖๘] ก็ทานโกสิยดาบสนั้นอยูในทิศทักษิณ
ริมฝงแมน้ําคงคา ขางหิมะวันตบรรพตโนน ทานหา
น้ําและโภชนะไดโดยยาก ดูกอ นเทพสารถี ทานจง
นําสุธาโภชนไปถวายทาน.
[๒๖๙] มาตลีเทพสารถีนั้น อันทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดารับสั่งใหแลว ไดขึ้นรถเทียมดวย
มาพันตัว เขาไปยังอาศรมโดยเร็วพลัน เปนผูมีกาย
ไมปรากฏ ไดถวายสุธาโภชนแกมุนี.
[๒๗๐] ก็เมือ่ เราบําเรอไฟที่เราบูชาแลว ยืนอยู
ใกลพระอาทิตยอันมีแสงสวาง บรรเทาความมืดใน
โลกอันสูงสุดเสียได ทาววาสวะผูครอบงําภูตทั้งปวง
หรือวาใครหนอมาวางภัต อันขาวสะอาดลงในฝามือ
ของเรา ภัตนี้ขาวเปรียบดังสังข ไมมีสิ่งอืน่ เปรียบปาน
นาดู สะอาด มีกลิ่นหอมนารัก ยังไมเคยมีเลย เรายัง
ไมเคยเห็นดวยตาตนเองเลย เทวดาองคไหน เอา
สุธาโภชนมาวางบนฝามือของเรา.
[๒๗๑] ขาแตมหามุนีผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ขาพเจาอันทาวสักกะผูเปนจอมเทพทรงใชแลว จึงได
รีบนําเอาสุธาโภชนมาถวาย พระคุณเจาจงรูจักขาพเจา
วามาตลีเทพสารถี นิมนตพระคุณเจาบริโภคภัตอัน
อุดม อยาหามเสียเลย ก็สุธาโภชนที่บริโภคแลวนั้น
ยอมขจัดบาปธรรมได ๒ ประการ คือ ความหิว ๑
ความระหาย ๑ ความไมยินดี (กระสัน) ๑ ความ
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กระวนกระวาย ๑ ความเหน็ดเหนื่อย ๑ ความโกรธ ๑
ความเขาไปผูกโกรธ ๑ ความวิวาท ความสอเสียด ๑
ความหนาว ๑ ความรอน ๑ ความเกียจคราน ๑
สุธาโภชนนี้มีรสสูงสุด.
[๒๗๒] ดูกอนมาตลี การที่ยังไมใหกอนแลว
บริโภค ไมสมควรแกเรา วัตรของเราดังนี้เปนวัตร
อันอุดม อนึ่ง การบริโภคคนเดียวพระอริยเจาไมบูชา
และบุคคลผูมิไดแบงให ยอมไมไดประสบความสุข.
[๒๗๓] ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูฆาหญิง
คบหาภรรยาของชายอื่น ประทุษรายตอมิตร และดา
สมณพราหมณผมู ีวัตรดีงาม ชนเหลานั้นทั้งปวงทีเดียว
มีความตระหนี่เปนที่ ๕ เปนคนเลวทราม เพราะเหตุนั้น
อาตมาไมไดใหกอนแลว ไมดมื่ แมกระทั่งน้ํา อาตมา
จักใหทานที่ทานผูรูสรรเสริญแลว แกหญิงหรือชาย
เพราะวาทานเทลานั้นเปนผูมีศรัทธา รูความประสงค
ของผูข อ ปราศจากความตระหนี่ บัณฑิตยกยองวา
เปนผูสะอาด และมีความสัตยในโลกนี้.
[๒๗๔] ลําดับนั้น นางเทพกัญญา ๔ องค คือ
นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ และนางหิริ ผูมีผิวพรรณเปรียบดังทองคํา ซึ่งทาวสักกะผูประเสริฐกวา
เทวดาทรงอนุมัติสงไปแลว ไดไปยังอาศรมอันเปนที่
อยูของโกสิยดาบส โกสิยดาบสไดเห็นนางเทพกัญญา
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ทั้งปวงนั้น ผูบันเทิงอยางยิ่ง มีผิวพรรณงามดังเปลว
เพลิงจึงไดกลาวกะนางเทพกัญญาทั้ง ๔ ในทิศทั้ง ๔
ตอหนามาตลีเทพสารถีวา ดูกอนเทวดาในบุรพทิศ
ทานผูประดับประดาแลว งดงามดังดวงดาวประกายพรึกอันประเสริฐกวาดาวทั้งหลาย ทานมีชื่อวา
อยางไร จงบอกไป ดูกอนเทวดาผูมีรางกายคลายกับ
รูปทองคํา อาตมาขอถามทาน ทานจงบอกแกอาตมา
ทานเปนเทวดาอะไร.
[๒๗๕] ดิฉนั ชื่อวาสิริเทวี ไดรับการบูชาใน
หมูม นุษย เปนผูไมเสพสัตวลามกทุกเมื่อ มาสูสํานัก
ของพระคุณเจาเพราะความทะเลาะกันดวยสุธาโภชน
ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจา
จงแบงสุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง ขาแตทา นมหามุนี
ผูสูงสุดกวาผูบูชาทั้งหลาย ดิฉันปรารถนาความสุขแก
นรชนใด นรชนนั้นยอมบันเทิงดวยกามคุณารมณ
ทั้งปวง ขอพระคุณเจาจงรูจักดิฉันวา สิริ ขาแต
พระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอไดโปรดแบง
สุธาโภชนนั้นใหดฉิ ันบาง.
[๒๗๖] นรชนทั้งหลายผูประกอบดวยศิลปะ
วิทยา จรณะ ความรู และการงานของตน มีความเพียร
เปนผูที่ทานละทิ้งเสียแลว ยอมไมไดประโยชนอะไร
ความขาดแคลนที่ทานทําแลวนั้นไมดีเลย อาตมาเห็น
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นรชนผูเปนคนเกียจครานบริโภคมาก ทั้งมีตระกูลต่ํา
มีรูปแปลก ดูกอนนางสิริ บุคคลผูมีโภคทรัพยมี
ความสุข ยอมใชสอยนรชนที่ทานตามรักษาไว แมจะ
สมบูรณดวยชาติ ใหเปนเหมือนทาส เพราะฉะนั้น
อาตมารูจักทาน (วาเปน) ผูไมมีสัจจะ ไมรูสิ่งที่ควร
และไมควร แลวคบคนผูสมบูรณดวยศิลปะเปนตน
เปนผูหลง นําผูรูใหตกไปตาม นางเทพกัญญาเชนทาน
ยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา ที่ไหนสุธาโภชนจะ
สมควรเลา เชิญไปเสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.
[๒๗๗] ใครเปนผูมีฟนขาว สวมกุณฑล มี
รางกายอันวิจิตร ทรงเครื่องประดับอันเกลี้ยงเกลา
ทําดวยทองคํา นุง หมผามีสีดงั สายน้ําหยด ทัดชอ
ดอกไมสีแดงดังเปลวไฟไหมหญาคา ยอมงดงาม ทาน
เปนเหมือนนางเนื้อทรายที่นายพรานยิงผิดแลว มองดู
อยูเหมือนดังเขลา ฉะนั้น ดูกอ นทานผูมีดวงตาออนหวาน ในที่นี้ใครเปนสหายของทาน ทานอยูในปา
แตผูเดียว ไมกลัวหรือ.
[๒๗๘] ขาแตทานโกสิยดาบส ในทีน่ ี้ ดิฉัน
ไมมีสหาย ดิฉันเปนเทวดาชื่อวา อาสา เกิดในดาวดึงส
พิภพ มายังสํานักของพระคุณเจาเพราะหวังจะขอ
สุธาโภชน ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ
ขอไดโปรดแบงสุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง.
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[๒๗๙] พอคาทั้งหลายผูแสวงหาทรัพย ยอม
ขึ้นเรือแลนไปในทะเลดวยความหวัง พอคาเหลานั้น
ยอมจมลงในทะเลนั้น ในกาลบางครั้ง เขาสิ้นทรัพย
ทั้งทรัพยอันเปนตนทุนก็สูญหายแลวกลับมา ชาวนา
ทั้งหลายยอมไถนาดวยความหวัง หวานพืชก็กระทํา
โดยแยบคาย เขาไมไดประสบผลอะไร ๆ จากขาวกลา
นั้น เพราะเพลี้ยลงบาง เพราะฝนแลงบาง อนึ่ง
นรชนทั้งหลายผูแสวงหาความสุข มุงหวังเปน
เบื้องหนา ยอมกระทําการงานของตนเพื่อนาย นรชน
เหลานั้นอันศัตรูเบียดเบียนแลว ไมไดประโยชน
อะไร ๆ ยอมพากันหนีไปสูทิศทั้งหลายก็เพื่อประโยชน
แกนาย สัตวทั้งหลายผูแสวงหาความสุข เปนผูใคร
จะไปสวรรค ละทิ้งธัญญาติ ทรัพยและหมูญาติแลว
บําเพ็ญตบะอันเศราหมองอยูตลอดกาลนาน เดินทาง
ผิด ยอมไปสูทุคติเพราะความหวัง เพราะฉะนั้น
ความหวังเหลานี้ เขาสมมติวาทําใหเคลื่อนคลาดจาก
ความจริง ดูกอนนางอาสา ทานจงนําความหวัง
สุธาโภชนในตนออกเสียเถิด นางเทพกัญญา เชนทาน
ยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา ที่ไหนสุธาโภชนจะ
สมควรเลา เชิญไปเสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.
[๒๘๐] ทานรุงเรืองดวยยศ มียศ เขาเรียกโดย
ชื่ออันนาเกลียดเปนเจาทิศ ดูกอนนางผูมีรางกายคลาย
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ทองคํา อาตมาขอถามทาน ขอทานจงบอกอาตมา
ทานเปนเทวดาอะไร.
[๒๘๑] ดิฉันชื่อวาศรัทธาเทวี ไดรับการบูชาใน
หมูม นุษย เปนผูไมคบสัตวลามกทุกเมื่อ มายังสํานัก
ของพระคุณเจา เพราะวิวาทกันดวยสุธาโภชน ขาแต
พระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจา
โปรดแบงสุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง.
[๒๘๒] ก็ในกาลบางคราว มนุษยทงั้ หลายถือ
เอาทานการใหบาง ทมะ การฝกฝนบาง จาคะ การ
บริจาคบาง สัญญมะ ความสํารวมบาง แลวกระทํา
ดวยศรัทธา แตมนุษยพวกหนึ่งกระทําโจรกรรมบาง
พูดเท็จบาง ลอลวงบาง สอเสียดบาง ทานอยา
ประกอบตอไป บุรุษผูมีความเพงเล็งในภรรยาทั้งหลาย
ผูสม่ําเสมอกัน ผูป ระกอบดวยศีล ผูมีวตั รในการ
ปฏิบตั ิสามีดี ยอมนําความพอใจในกุลสตรี ออกเสีย
กลับไปทําความเชื้อตามคําของนางกุมภทาสี ดูกอน
นางศรัทธา ทานนั่นแล เปนผูใหชายอื่นคบหาภรรยา
ของผูอ ื่น ทานยอมทําบาป ละทิ้งกุศล นางเทพกัญญา
เชนทานยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา ที่ไหนสุธาโภชน
จะสมควรแกทานเลา เชิญทานไปเสียเถิด อาตมาไม
ชอบใจทาน.
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[๒๘๓] เมื่ออรุณขึ้นไปในที่สุดแหงราตรี นาง
เทพธิดาใด เปนผูทรงไวซึ่งรูปอันอุดมปรากฏอยู
ดูกอนเทวดา ทานเปรียบเหมือนนางเทพธิดานั้น จะ
พูดกะอาตมาหรือ ขอทานจงบอกกะอาตมา ทานเปน
นางอัปสรอะไร ทานมีชื่อวาอะไร ยืนอยูดังเถาวัลยดํา
ในฤดูรอน และดังเปลวไฟอันหอมลอมดวยใบไม
สีแดงถูกลมพัดดูงาม ฉะนั้น ทานดูเหมือนจะพูดแต
มิไดเปลงถอยคําออกมา แลดูอยูดังนางเนื้อเขลา
ฉะนัน้ .
[๒๘๔] ดิฉนั ชื่อหิริเทวี ไดรับการบูชาในหมู
มนุษยไมเสพสัตวลามกทุกเมื่อ มายังสํานักของพระคุณเจา เพราะวิวาทกันดวยสุธาโภชน ดิฉันนั้นไม
อาจจจะอสุธาโภชนกับพระคุณเจา เพราะการขอของ
หญิง ดูเหมือนจะเปนกิริยาที่นาละอาย.
[๒๘๕] ดูกอ นทานผูมีรางกายอันงดงาม ทาน
จักไดตามอุบายที่ชอบ นี้เปนธรรมทีเดียว ทานจะได
สุธาโภชนเพราะการขอก็หาไม เพราะฉะนัน้ อาตมา
พึงเชื้อเชิญทานผูมีไดขอสุชาโภชนใด ๆ อาตมาจะให
สุธาโภชนแมนั้น ๆ แกทาน ดูกอนทานผูมีรางกายอัน
งดงามคลายทองคํา วันนี้ อาตมาขอเชิญทานไปใน
อาศรมของอาตมา อาตมาจะบูชาทานดวยรสทุกอยาง
ครั้นบูชาแลวจึงจักใหบริโภคสุธาโภชน.
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[๒๘๖] นางหิริเทพธิดานั้น ผูไมคบสัตวลามก
ในกาลทุกเมื่อ อันโกสิยดาบสผูมีความรุง เรืองอนุมัติ
แลว ไดเขาไปสูอาศรมอันนารืน่ รมย สมบูรณดวย
น้ําและผลไม อันทานผูประเสริฐบูชาแลว ณ ที่ใกล
อาศรมนั้น มีรุกขชาติเปนอันมาก กําลงผลิดอกออก
ผล คือ มะมวง มะหาด ขนุน ทองกวาว มะรุม
อีกทั้งตนโลท บัวบก การะเกด จันทนกระพอ หมาก
หอมควาย กําลังออกดอกสะพรั่ง ในทีใ่ กลอาศรมนั้น
มากไปดวยตนไมใหญ ๆ คือ ตนสาละ ตนกุม ตนหวา
ตนโพธิ์ ตนไทร ตนมะซาง ไมยางทราย ราชพฤกษ
แคฝอย ตนจิก ตนลําเจียก มีกิ่งกานหอยยอยลงมา
กําลังสงกลิ่นหอมนายวนใจ ถัว่ แระ ออยแขม ถั่วปา
ตนมะพลับ ขาวฟาง ลูกเดือย ถั่วเหลืองเมล็ดเล็ก
กลวยไมมีเมล็ด ขาวสาลี ขาวเปลือก ราชดัด ขาวสาร
ที่เกิดเองมีอยูเปนอันมากที่อาศรมนั้น มีสระโปกขรณี
ที่เกิดเอง งดงามไมขุน มีทาราบเรียบ น้ําใสจืดสนิท
ไมมีกลิ่นเหม็น อนึ่ง ในสระโปกขรณีนั้น มีปลา
ตาง ๆ ชนิด คือ ปลาดุก ปลากระทุงเหว ปลากราย
กุง ปลาตะเพียน ปลาฉลาด ปลากา วายอยูคลาคล่ํา
ในสระโปกขรณีอนั มีขอบคัน เปนปลาที่ปลอย มีเหยือ่
มากชนิด มีนกตาง ๆ ชนิด คือ หงส นกกระเรียน
นกยูง นกจากพราก นกออก นกกระเหวาลาย นก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 457

เงือก นกโพระดก มีอยูม ากมาย มีขนปกอันวิจิตร
พากันจับอยูอยางสบาย ปลอดภัย มีอาหารมาก มีสัตว
และหมูเ นื้อนานาชนิดมากมาย คือ ราชสีห เสือโครง
ชาง หมี เสือปลา เสือดาว แรด โคลาน กระบือ
ละมั่ง กวาง เนื้อทราย หมูปา ระมาด หมูบาน
กวางทอง แมว กระตาย วัวกระทิง มีอยูม าก พื้นดิน
หินเขา ดาดาษงามวิจิตรดวยดอกไม ทั้งฝูงนกก็สง
เสียงรองกึกกอง เปนที่อยูอาศัยของหมูปกษี.
[๒๘๗] นางหิริเทพธิดานั้น ผูมีผิวพรรณงดงาม
ทัดดอกไมเขียว เดินเขาไปยังอาศรม ดังสายฟาแลบ
ในกอนเมฆใหญ โกสิยดาบสไดจัดตั่งอันมีพนักที่ถัก
ไวเรียบรอย สําเร็จดวยหญาคาสะอาด มีกลิ่นหอม
ลาดดวยหนังชะมด เพื่อนางหิรเิ ทพธิดานั้น แลวได
กลาววา ดูกอนนางงาม เชิญนั่งทีอาสนะนี้ตามสบาย
เถิด ในกาลนั้น เมือ่ นางหิริเทพธิดานั่งลงบนตั่งแลว
โกสิยมหามุนีผูทรงชฎาอันรุงเรือง ไดรบี นําสุธาโภชน
มาพรอมกับน้ําดวยใบบัวใหม ๆ ดวยตนเอง เพื่อจะให
พอความประสงค นางหิริเทพธิดามีความปลื้มใจ รับ
สุธาโภชนดวยมือทั้งสอง แลวไดกลาวกะโกสิยดาบสผู
ทรงชฎาวา ขาแตทานผูประเสริฐ เอาละ ดิฉันเปน
ผูอันพระคุณเจาบูชาแลว ไดชัยชนะแลว จะพึงไปสู
ไตรทิพยในบัดนี้ นางหิริเทพธิดานั้น เปนผูมัวเมาแลว
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ดวยความเมาในผิวพรรณ อันโกสิยดาบสกลาวอนุญาต
แลว ไดกลับไปในสํานักของทาวสหัสนัยน แลว
กราบทูลวา ขาแตทาววาสวะ นี่สุธาโภชน ขอพระองค
จงพระราชทานชัยชนะแกหมอมฉัน แมทา วสักกะก็
ไดทรงบูชานางหิริเทพธิดาในกาลนั้น เทวดาพรอม
ดวยพระอินทร ไดพากันบูชานางสุกัญญาผูอุดม นาง
หิริเทพธิดานั้นเขาไปนั่งบนตั่งใหมในกาลใด ในกาล
นั้น เทวดาและมนุษยทั้งหลายประคองอัญชลีบูชา
แลว.
[๒๘๘] ทาวสหัสนัยนผูเปนจอมแหงชาวไตรทศ
ตรัสกะมาตลีเทพสารถีนั้นตอไปวา ทานจงไปถามทาน
โกสิยดาบสตามคําของเราวา ขาแตทานโกสิยะ เวน
นางอาสาเทพธิดา นางศรัทธาเทพธิดา และนางสิริเทพธิดา นางหิริเทพธิดาผูเดียวไดสุธาโภชนเพราะเหตุ
อะไร.
[๒๘๙] มาตลีเทพสารถี ขึ้นรถอันเลื่อนลอยไป
ตามสบาย รุงเรืองเชนกับเครื่องใชสอย มีงอนอันแลว
ไปดวยทองชมพูนุทมีสีแดงคลายทองคํา ประดับ
ประดาแลว ประกอบไปดวยเครื่องลาดทองคํางามวิจิตร ในรถนี้มีภาพมากมาย คือรูปพระจันทร รูป
ชาง รูปใด รูปมา รูปกินนร รูปเสือโครง รูปเสือเหลือง รูปเนื้อทราย ลวนแลวไปดวยทองคํา และมี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 459

รูปนกทั้งหลาย อันลวนแลวดวยรัตนะตาง ๆ ดุจ
กระโดดโลดเตนอยู รูปเนื้อในรถนั้นจัดไวเปนหมู ๆ
ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย เทพบุตรทั้งหลายเทียมมา
อัศวราชมีสีเหลืองดังทองคํา ประมาณพันตัว คลาย
ดังชางหนุมมีกําลังประดับประดาแลว มีเครื่องทับ
ทรวงลวนแลวดวยขายทองคํา มีภูหอยหู ไปโดยเสียง
ปกติไมขัดของ มาตลีเทพสารถีขึ้นสูยานอันประเสริฐ
นั้นแลว บันลือแลวตลอดสิบทิศนี้ ยังทองฟาภูเขาและ
ตนไมใหญอันเปนเจาไพร พรอมทั้งสาคร ตลอดทั้ง
เมทนีดล ใหหวั่นไหว มาตลีเทพสารถีนั้น รีบเขา
ไปในยาศรมอยางนี้แลว กระทําผาทิพประพารเฉวียง
ปาขางหนึ่งแลวกลาวกะทานโกสิยดาบส ผูเปนพหูสูต
ผูเจริญ มีวัตรอันแนะนําดีแลว ผูเปนพราหมณ ผู
ประเสริฐวา ขาแตทานโกสิยดาบส เชิญทานฟงพระ
ดํารัสของพระอินทร ขาพเจาเปนทูต ทาวปุรินททะ
ตรัสถามทานวา ขาแตทานโกสิยดาบส เวนนางอาสา
เทพธิดา นางศรัทธาเพทธิดาและนางสิริเทพธิดา นาง
หิริเทพธิดาผูเดียวไดสุธาโภชน เพราะเหตุอะไร.
[๒๙๐] ดูกอนมาตลีเทพสารถี นางสิริเทพธิดา
ตอบอาตมาวา "แน" สวนนางศรัทธาเทพธิดาตอบ
อาตมาวา "ไมเที่ยง" นางอาสา อาตมาเขาใจวาเปนผู
กลาวเคลื่อนคลานจากความจริง สวนนางหิริเทพธิดา
ตั้งอยูในคุณอันประเสริฐ.
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[๒๙๑] นางกุมารีก็ดี หญิงที่สกุลรักษาแลวก็ดี
หญิงหมายก็ดี หญิงมีสามีก็ดี รูฉ ันทราคะ ที่เกิดแรง
กลาในบุรุษทั้งหลาย แลวหามกันจิตของตนไดดวยหิริ
เปรียบเหมือนบรรดาพวกนักรบผูแพในสนานรบ ที่ตอ
สูกันดวยลูกศรและหอกแลวลมลงและกําลังหนีไป
นักรบเหลาใดยอมสละชีวิตกลับมาไดดวยหิริ นักรบ
เหลานั้นเปนของคนละอายใจ ยอมมารับนายอีก
ฉะนัน้ นางหิริเทพธิดานี้ เปนผูหามนรชนเสียจาก
บาป เปรียบเหมือนทํานบเปนที่กั้นกระแสน้ําเชี่ยวไว
ได ฉะนั้น ดูกอนเทพสารถี เพราะเหตุนั้น ทานจง
กราบทูลแดพระอินทรวา นางหิริเทพธิดานั้น อันทาน
ผูประเสริฐ บูชาแลวในโลกทั้งปวง.
[๒๙๒] ขาแตทานโกสิยดาบสผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ ทาวมหาพรหม ทาวมหินทร หรือทาวปชาบดี
ใครเลาเขาใจความเห็นนั้นของพระคุณเจา นางหิริเทพ.
ธิดานี้เปนธิดาของทาวมหินทร ไดรับยกยองวาเปนผู
ประเสริฐสุดแมในเทวดาทั้งหลาย.
[๒๙๓] ขอเชิญพระคุณเจามาขึ้นรถอันเปนของ
ขาพเจานี้ ไปสูไตรทิพยในกาลบัดนี้เถิด ขาแตทานผู
มีโคตรเสมอดวยพระอินทร ทั้งพระอินทรก็ทรงหวัง
พระคุณเจาอยู ขอพระคุณเจาจงถึงความเปนสหายกับ
พระอินทรในวันนี้เถิด.
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[๒๙๔] สัตวทั้งหลายผูไมกระทําบาปกรรมยอม
หมดจดไดดวยอาการอยางนี้ อนึ่ง ผลของกรรมที่
บุคคลประพฤติดีแลว ยอมไมเสื่อมสูญ สัตวเหลาใด
เหลาหนึ่งไดเห็นสุธาโภชนแลว สัตวเหลานั้นทั้งหมด
ทีเดียว ถึงความเปนสหายกับพระอินทร.
[๒๙๕] นางหิริเทพธิดาเปนนางอุบลวรรณา
โกสิยดาบสเปนภิกษุเจาของทาน ปญจสิขเทพบุตร
เปนพระอนุรุทธะ มาตลีเทพสารถีเปนพระอานนท
สุริยเทพบุตรเปนพระกัสสป จันทเทพบุตรเปนพระโมคคัลลานะ นารทดาบส เปนพระสารีบุตร ทาว
วาสวะเปนพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา ฉะนี้แล.
จบสุธาโภชนชาดกที่ ๓
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อรรถกถาสุธาโภชนชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภ
ภิกษุผูมีอัธยาศัยในการบําเพ็ญทานรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่ม
ตนวา นคุตฺตเม คิริวเร คนฺธมาทเน ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุรูปนั้นเปนกุลบุตรคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี ไดฟง
พระธรรมเทศนาของพระศาสดา จิตเลื่อมใสแลว จึงออกบวชกระทําศีลให
บริบูรณประกอบดวยธุดงคคุณ มีเมตตาจิตแผไปในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
เปนผูไมประมาทในการบํารุงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ วันละ
๓ ครั้ง เปนผูถึงพรอมดวยมรรยาท มีอัธยาศัยชอบในการใหทานไดบําเพ็ญ
สาราณียธรรมจนครบบริบูรณแลว ภิกษุรูปนั้นเมื่อปฏิคาหกทั้งหลายยังมีอยู
ยอมใหสิ่งของที่ตนไดแลวจนหมดสิ้น แมตนเองถึงกับอดอาหาร เพราะฉะนั้น
เธอจึงไดปรากฏในหมูภิกษุวา เปนผูมีอัธยาศัยในการจําแนกทาน ยินดียิ่งในทาน.
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุชื่อโนนเปนผูมีอัทธยาศัยในการจําแนกทาน ยินดียิ่งแลวในทาน
ตัดความโลภเสียไดแลว มีน้ําประมาณเพียงซองมือหนึ่งที่ตนไดมา ก็ถวาย
แกเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายจนหมด เธอมีอัธยาศัยดุจพระโพธิสัตว พระศาสดาทรงไดยินถอยคํานั้นดวยพระโสตธาตุเพียงดังทิพย จึงเสด็จออกจาก
พระคันธกุฎีเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุม
สนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เมื่อชาติกอน เปนผูไมใหทานเปนประจํา
เปนผูตระหนี่ ไมใหของอะไร ๆ แกใคร ๆ แมหยาดน้ํามันดวยปลายหญา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 463

ตอมาเราไดทรมานเธอกระทําใหหมดพยศ พรรณนาผลแหงทาน ใหตั้งอยูใน
ทานแลว เธอไดรับพรในสํานักแหงเราวา แมไดน้ํามาเล็กนอยเพียงซองมือ
หนึ่ง ยังมิไดใหทานแลว ก็จักไมดื่มน้ํานั้น ดวยผลแหงการที่ไดรับพรในสํานัก
ของเรานี้ เธอจึงเปนผูมีอัธยาศัยในการจําแนกทาน เปนผูยินดียิ่งแลวในทาน
ครั้นตรัสฉะนี้แลว ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู เมื่อพวกภิกษุผูฉลาดดวยอนุสนธิใน
เรื่องเทศนาเหลานั้น กราบทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนคฤหบดีคนหนึ่ง เปนผูมั่งคั่งมีทรัพยมาก
มีโภคสมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ ภายหลังพระราชาไดทรงพระราชทานตําแหนง
เศรษฐีแกพระโพธิสัตวนั้น เศรษฐีนั้นไดเปนผูอันพระราชาทรงบูชาแลว
และอันชาวเมืองชาวชนบทนับถือบูชาแลว วันหนึ่ง เธอแลดูสมบัติของตนแลว
คิดวา ยศนีเ้ รามิไดนอนหลับอยูไดแลว หรือวาเราทํากายที่จริตเปนตนไวใน
อดีตภพแลวไดมาก็หามิได เขาบําเพ็ญกายสุจริตเปนตนใหบริบูรณแลวจึง
ไดมา แมในอนาคตกาลเลา เราก็ควรจะกระทําที่พึ่งของเรา เธอจึงไปยังสํานัก
ของพระราชากราบทูลวา ขอเดชะ ทรัพยในเรือนของขาพระองคมีอยูถึง ๘๐
โกฏิ ขอพระองคจงรับทรัพยนั้นไว เมื่อพระราชาตรัสสั่งวา เราไมมีความ
ตองการทรัพยของทาน ทรัพยของเราก็มากมายอยูแลว ตั้งแตนี้ไป ทาน
ปรารถนาสิ่งใด ก็จงถือเอาสิ่งนั้นเถิด จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระองค
จะไดใหทรัพยของขาพระองคเปนประโยชนอยางไรดีหนอ ลําดับนั้น พระราชา
จึงตรัสวา ทานจงกระทําตามความพอใจเถิด ดังนี้ เธอจึงใหสรางศาลาทาน
ขึ้น ๖ แหง คือที่ประตูพระนคร ๔ แหง ที่ทามกลางพระนคร ๑ แหง และ
ที่ประตูเรือนของตน ๑ แหง กระทําการบริจาคทรัพยวันละหกแสน บําเพ็ญ
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มหาทานอยูทุก ๆ วัน เธอใหทานอยูอยางนี้จนตลอดชีวิต แลวสั่งสอนพวก
ลูก ๆ วา เจาอยาไดตัดทานวงศนี้ของเราเสีย ครัน้ สิ้นชีวิตแลวไดไปบังเกิด
เปนทาวสักกเทวราช แมบุตรของเศรษฐีนั้นก็ใหทานเหมือนบิดาฉะนั้น ครั้น
ทําลายขันธก็ไปบังเกิดเปนพระจันทเทพบุตร บุตรของพระจันทเทพบุตรก็
บําเพ็ญทานเหมือนบิดา ไดบังเกิดเปนสุริยเทพบุตรแลว บุตรแหงสุริยเทพบุตร
นั้นบําเพ็ญทานเหมือนบิดาก็ไดบังเกิดเปนพระมาตลีเทพบุตร บุตรแหงพระมาตลีก็บําเพ็ญทานเหมือนบิดา บังเกิดเปนปญจสิขเทพบุตร.
สวนบุตรคนที่ ๖ แหงปญจสิขเทพบุตรนั้นไดเปนเศรษฐีมีนามวา
มัจฉริยโกสิยะ มีทรัพยสมบัติถึง ๘๐ โกฏิ เศรษฐีนั้นเปนคนตระหนี่เหนียวแนน
มานึกวา บิดาและปูของเราเปนคนพาล ทิ้งทรัพยที่แสวงหามาดวยความลําบาก
เสียแลว สวนเราจักรักษาทรัพยไว จักไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ เลย จึงใหรื้อ
โรงทานทั้ง ๖ แหงนั้นเผาไฟเสียสิ้น ลําดับนั้น พวกยาจกมาประชุมกันที่ประตู
เรือนของเศรษฐีนั้น ยกแขนทั้งสองขึ้นรองคร่ําครวญดวยเสียงอันดังวา ขาแต
มหาเศรษฐีขอทานจงอยากระทําทานวงศแหงบิดาและปูของตนใหฉิบหายเสียเลย
ทานจงใหทานเถิด มหาชนไดยินก็พากันติเตียนเศรษฐีนั้นวา มัจฉริยโกสิยเศรษฐี
ตัดทานวงศของตนเสียแลว เศรษฐีนนั้ ก็มีความละอายไดตั้งคนรักษาไวเพื่อคอย
หามยาจกผูมาที่ประตูเรือน พวกยาจกเหลานั้นหมดที่พึ่งก็มิไดมองดูประตูเรือน
ของเศรษฐีนั้นอีกเลย จําเดิมแตนั้นมา เขาก็รวบรวมทรัพยเองทีเดียว ไมบริโภค
ดวยตนเอง ทั้งไมใหบุตรและภรรยาเปนตนบริโภคอีกดวย ตนเองบริโภค
ขาวปลายเกรียนปนรํา มีน้ําสมพะอูมเปนกับขาว นุงผาเนื้อหยาบที่ชางหูกทอ
สักวาเปนดังรากไมผลไม กั้นรมใบตาล ใชรถเกาคร่ําคราเทียมดวยโคแกเปน
ยานพาหนะ ทรัพยอันเปนของเศรษฐีผูเปนอสัตบุรุษนั้นไดเปนดังสุนัขไดผล
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มะพราวดวยประการฉะนี้.
วันหนึ่ง มัจฉริยโกสิยเศรษฐีนั้น เมื่อจะไปสูที่เฝาพระราชาคิดวา
เราจะไปชวนอนุเศรษฐีไปดวย จึงไดไปยังเรือนของอนุเศรษฐีนั้น ใน
ขณะนั้น อนุเศรษฐีแวดลอมดวยบุตรธิดา กําลังบริโภคขาวปายาสที่ปรุง
ดวยของที่เจือดวยเนยใสใหม น้ําผึ้งสุกและน้ําตาลกรวด อนุเศรษฐีนั้น
ครั้นเห็นมัจฉริยโกสิยเศรษฐีมาจึงลุกจากอาสนะ กลาววา เชิญทานมหาเศรษฐี
มานั่งที่บัลลังกนี้ เชิญบริโภคขาวปายาสดวยกัน มหาเศรษฐีพอเห็นขาวปายาส
นั้นก็เกิดน้ําลายไหล อยากจะใครบริโภคบาง แตมาคิดอยางนี้วา ถาเราบริโภค
เราก็จะตองกระทําสักการะตอบแทนในเวลาที่อนุเศรษฐีไปยังเรือนของเรา เมื่อ
เปนเชนนี้ทรัพยของเราก็จักพินาศ เราจักไมบริโภคละ ลําดับนั้นมหาเศรษฐี
แมถูกอนุเศรษฐีออนวอนอยูบอย ๆ จึงกลาวกะอนุเศรษฐีนั้นวา เราพึ่งบริโภค
มาเดี๋ยวนี้เอง เรายังอิ่มอยู แลวมิไดปรารถนาจะบริโภค แตเมื่ออนุเศรษฐี
บริโภคอยู มหาเศรษฐีนั่งมองดูอยูมีน้ําลายไหลออกจากปาก เมื่อเสร็จภัตกิจ
ของอนุเศรษฐี จึงไปยังพระราชนิเวศนดวยกัน กลับจากพระราชนิเวศนมาถึง
เรือนของตน ถูกความอยากในรสแหงขาวปายาสบีบคั้นอยู จึงคิดวา ถาเรา
จักพูดวา เราอยากบริโภคขาวปายาส มหาชนก็จะพลอยอยากบริโภคกับเราดวย
สิ่งของเปนอันมากมีขาวสารเปนตนก็จักหมดเปลืองไป เราจักไมบอกแกใคร ๆ
มหาเศรษฐีนั้นคิดถึงแตขาวปายาสอยูอยางเดียว ทําคืนและวันใหลวงไป มิได
บอกแกใคร ๆ เพราะกลัวทรัพยจะหมด อดกลั้นความอยากไว เมื่อไมอาจจะ
อดกลั้นโดยลําดับได ก็เปนผูมีโรคผอมเหลืองเกิดขึ้น แมเมื่อเปนเชนนี้
มหาเศรษฐีก็ไมบอกใครเพราะกลัวทรัพยจะหมดไป ในเวลาตอมาก็เปนผูหมด
กําลัง จึงเขาไปสูที่นอนแลวแอบซอนนอนอยู.
ลําดับนั้น ภรรยาจึงเขาไปใกลมหาเศรษฐีนั้นแลวเอามือบีบนวดพลาง
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ถามวา ขาแตนาย ทานไมสบายเปนอะไรไปหรือ. ไมเปนอะไรหรอกนาง
ผูเจริญ. ความไมสบายในรางกายของทานเองมีอยูหรือ. ความไมสบาย
ในรางกายของเราก็ไมมี. ขาแตนาย ทานเปนผูผอมเหลืองเกิดขึ้นแลว
ทานมีความคิดอะไรบางหรือ หรือวาพระราชากริ้วทานหรือพวกลูก ๆ
กระทําการดูหมิ่น หรือความอยากอะไรบังเกิดขึ้นแลวแกทาน. เออความ
อยากเกิดขึ้นแลวแกเรา. ถาเชนนั้นขอทานจงบอกมาเถิด. ทานจักอาจรักษา
ถอยคําของเราไวไดหรือ. ถาเปนวาจาที่ขาพเจาควรจะรักษา ขาพเจาก็
จักรักษาไว แมเมื่อภรรยากลาวรับรองอยูอยางนี้ มหาเศรษฐีก็ไมอาจจะ
บอกไดเพราะกลัวเสียทรัพย ครั้นถูกภรรยารบเราอยูบอย ๆ จึงไดบอกวา
ดูกอนนางผูเจริญ วันหนึ่ง เราเห็นอนุเศรษฐีบริโภคขาวปายาสที่ปรุงดวยของ
อันเจือดวยเนยใสใหมน้ําผึ้งน้ําตาลกรวด จําเดิมแตวันนั้นมา ก็เกิดอยากจะ
บริโภคขาวปายาสอยางนั้นบาง. ดูกอนทานผูเปนอสัตบุรุษ ตัวทานยากจน
นักหรือ ขาพเจาจักหุงขาวปายาสใหเพียงพอแกชาวพระนครทั้งสิ้น. คราวนั้น
ไดเปนดุจดังวากาลที่มหาเศรษฐีถูกตีที่ศีรษะดวยทอนไม เขาโกรธภรรยามาก
กลาววา เรารูอยูวาทานเปนผูมีทรัพยมาก ถาวาทรัพยที่นํามาจากเรือนสกุล
ของทานมีอยู ทานจงหุงขาวปายาสแจกแกชาวเมืองทั้งหลายเถิด. ถาเชนนั้น
ขาพเจาจะหุงใหพอแกชาวบานผูอยูในถนนเดียวกัน. ประโยชนอะไรดวยชน
เหลานั้นแกทาน พวกเขาก็จงกินของของตนเองซิ. ถาอยางนั้นขาพเจาจะหุง
ใหพอแกชนผอยูรอบเรือนขางละเจ็ด ๆ ตั้งแตเรือนนี้ไป. ทานจะประโยชน
อะไรดวยชนเหลานั้น . ถาอยางนั้น ขาพเจาจะหุงใหเฉพาะทานและขาพเจาเพียง
สองคนเทานั้น. ตัวทานเปนอะไรเลา ขาวปายาสนี้ไมสมควรแกทาน. ครัน้
ภรรยากลาววา ถาอยางนั้น ขาพเจาจะหุงใหพอแกทานคนเดียวเทานั้น.
มหาเศรษฐีจึงกลาววา ก็ถาทานจะหุงเฉพาะเราคนเดียวแลว จงอยาหุง
ในเรือนนี้เลย ดวยวาเมื่อทานหุงในเรือนนี้ ชนมากมายก็คอยหวังจะบริโภค
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ก็ทานจงเอาแปงขาวสารของเราแบงออกเปน ๔ สวน น้ําตาลกรวดสักหยิบมือ
หนึ่ง นมเนยและน้ําผึ้งอยางละขวดกับภาชนะสําหรับหุงใบหนึ่งใหแกเรา เราจัก
เขาไปสูปา หุงในที่นั้นแลวบริโภค ภรรยาไดกระทําตามคําสั่งทุกประการ เศรษฐี
ใหคนใชเอาผาหอของนั้นทั้งหมดแลวใหถือไปสง แลวกลาววา เจาจงไปยืน
อยูในที่โนน สงคนใชไปขางหนาแลวไปแตผูเดียว เอาผาคลุมแปลงเพศไมให
ใครรูจักไปถึงที่ปานั้น ใหคนใชทําเตาที่โคนกอไมแหงหนึ่งริมแมน้ํา ใหหา
ฟนและน้ํามาแลวบอกวา เจาจงไปยืนอยูที่หนทางแหงหนึ่ง ถาเห็นใคร ๆ มา
พึงใหสัญญาแกเรา อนึ่ง เมื่อเวลาที่เรารองเรียกเจาจึงคอยมา สงคนใชไปแลว
จึงคิดไฟหุงขาวปายาส.
ในขณะนั้น ทาวสักกเทวราชทรงทอดพระเนตรสิริสมบัติของ
พระองคอยางนี้คือ เทพนครอันประดับแลวประมาณหมื่นโยชน ถนนแลว
ดวยทองคําหกสิบโยชน เวชยันตปราสาทสูงพันโยชน สุธรรมาสภากวางหา
รอยโยชน อาสนหินออนมีสีเหลืองดุจผากัมพลเหลืองกวางใหญหกสิบโยชน
เศวตฉัตรมีพวงดอกไมทองเวียนรอบหารอยโยชน นางเทพอัปสรนับไดสองโกฏิครึ่ง และอัตภาพอันประดับตกแตงแลว ครั้นทรงเห็นฉะนี้จึงใครครวญวา
ยศนี้เราไดมาเพราะกระทําอะไรหนอ จึงไดทรงเห็นทานที่พระองคบําเพ็ญให
เปนไป เมื่อเปนเศรษฐีในเมืองพาราณสี ในลําดับนั้น จึงทรงตรวจดูตอไปวา
ชนทั้งหลายมีบุตรของเราเปนตนเกิดแลวในที่ไหน ไดทอดพระเนตรเห็นที่เกิด
ของชนทั้งปวงคือ บุตรของเราไดเกิดเปนจันทเทพบุตร บุตรของจันท
เทพบุตรเกิดเปนสุริยะ บุตรของสุริยะเกิดเปนมาตลี บุตรของมาตลีเกิดเปน
ปญจสิขคันธัพพเทพบุตร จึงทรงตรวจดูตอไปวา บุตรของปญจสิขเทพบุตร
เปนเชนไร ก็ไดทรงเห็นบุตรของปญจสิขเทพบุตรเปนผูเขาไปตัดวงศทานของ
พระองคเสีย ลําดับนั้น พระองคจึงทรงปริวิตกวา ผูนี้เปนอสัตบุรุษ เปนผู
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ตระหนี่ มิไดบริโภคดวยตนเอง ทั้งไมใหแกชนเหลาอื่นดวย เขาไปตัดทานวงศ
ของเราเสีย ทํากาลกิริยาแลวจักไปบังเกิดในนรก เราจักใหโอวาทแกเขา จัก
ใหประดิษฐานทานวงศของเราตอไป จักทําเหตุอันจะใหเขามาเกิดในเทพนครนี้
ทาวเธอจึงใหเรียกจันทเทพบุตรเปนตนมา แลวจึงมีบัญชาสั่งวา เธอทั้งหลาย
จงมา เราจักไปยังมนุษยโลกดวยกัน มัจฉริยโกสิยเศรษฐีเขาไปตัดวงศของพวก
เราเสียแลว ใหเผาโรงทานเสียสิ้น ตนเองก็ไมบริโภค พวกชนเหลาอื่นก็ไม
ใหเขาเลย ก็บัดนี้เขาเปนผูใครจะบริโภคขาวปายาส คิดวา เมื่อหุงขาวปายาส
ในเรือนก็จะตองใหขาวปายาสแกคนอื่นบาง จึงเขาปาหุงกินแตคนเดียว เราจัก
ทรมานเศรษฐีนี้ กระทําใหรูจักผลของทานแลวจักกลับมา ก็แตวาเศรษฐีนี้
เมื่อถูกพวกเราทั้งหมดขออยูพรอม ๆ กัน ก็จะพึงตายเสียในที่นั้นทีเดียว ใน
เวลาที่เราไปขอขาวปายาสนั่งอยูกอนแลว พวกทานพึงแปลงเปนพราหมณไปขอ
โดยลําดับเถิด ครั้นสั่งแลวทาวเธอก็เนรมิตเพศเปนพราหมณเขาไปหาเศรษฐี
นั้นกอน แลวถามวา หนทางที่จะไปยังเมืองพาราณสีไปทางไหน ทานผูเจริญ.
ลําดับนั้น มัจฉริยโกสิยเศรษฐีจึงกลาวกะทาวเธอวา ทานเปนคนบา
หรือ จึงไมรูจักแมจนกระทั่งทางไปเมืองพาราณสี จะมาทําอะไรทางนี้เลา
จงไปทางโนนซิ ทาวสักกะทรงสดับถอยคําของเขาแลว ทําเปนเหมือนไมไดใน
ตรัสถามวา ทานพูดวาอยางไร แลวก็เดินกระเถิบเขาไปใกลเขาอีก แมเศรษฐี
นั้นก็รองตะโกนวา แนะพราหมณหูหนวกคนราย ทานจะมาทําไมทางนี้เลา จง
ไปขางหนาซิ ลําดับนั้นทาวสักกะจงกลาวกะเขาวา ดูกอนทานผูเจริญ ทาน
รองเอะอะทําไม ควันและไฟยังปรากฏอยู ทานคงหุงขาวปายาสสุกแลว ชะรอย
วาคงจะนิมนตพราหมณทั้งหลายมาฉันในที่นี้ ในเวลาที่พวกพราหมณฉันแลว
แมขาพเจาก็จักพลอยไดบริโภคสักหนอยหนึ่ง ทานไมนิมนตขาพเจาบางหรือ
เศรษฐีตอบวา การนิมนตพวกพราหมณในที่นี้ไมมีเลย ทานจงไปขางหนาเถิด
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ทาวสักกะจึงกลาววา ถาอยางนั้นทานโกรธขาพเจาทําไม ในเวลาที่ทานบริโภค
แลว ขาพเจาก็คงจักไดบริโภคบางสักเล็กนอย ลําดับนั้นเศรษฐีหมายเอาอาหาร
ที่ตนขอภรรยาไดมาแลว จึงกลาวกะทาวสักกะนั้นวา ขาพเจาจักไมใหแมเพียง
เมล็ดเดียวแกทาน ภัตนี้มีนอยพอขาพเจาบริโภคเพียงคนเดียวเทานั้น อนึ่ง
ก็ภัตนี้ขาพเจาก็ตองขอเขาจึงไดมา ทานจงแสวงหาอาหารของทานจากที่อื่น
เถิด แลวกลาวคาถาวา
ขาพเจาจะไมซื้อ จะไมขาย อนึ่ง แมความสั่ง
สมของขาพเจา ในที่นี้ก็ไมมีเลย ภัตนมีนิดหนอย
ทั้งหาไดแสนยากยิ่งนัก ขาวสุกแลงหนึ่งนิทาพอแกเรา
สองคนไม.
ทาวสักกะไดทรงสดับคํานั้น จึงรับสั่งวา ขาพเจาจักกลาวโศลกสักบท
หนึ่งดวยเสียงอันไพเราะใหทาน ขอทานจงฟงโศลกคาถาสรรเสริญคุณนั้น เมื่อ
เศรษฐีนั้นกําลังคัดคานหามปรามอยูที่เดียววา ขาพเจามิไดมีความตองการดวย
โศลกคาถาสรรเสริญของทาน ทาวเธอก็ไดกลาวคาถาสองคาถาวา
บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย ควรแบง
ของสวนกลางใหตามสวนกลาง ควรแบงของมากให
ตามมาก การไมใหเสียเลยหาควรไม ดูกอ นโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุฉะนั้น ขาพเจาจะบอกกะทาน ทาน
จงขึ้นสูหนทางของพระอริยเจา จงใหทานและจง
บริโภค เพราะผูบริโภคคนเดียวหาไดความสุขไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุมชฺฌโต มชฺฌก ความวา แม
ของมีประมาณนอย บุคคลควรแบงออกในทามกลางกระทําใหเปนสองสวน
ใหทานเสียสวนหนึ่ง แมสวนที่เหลืออยูจากสวนที่ใหทานไปแลวนั้น
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พึงแบงออกในทามกลาง แมจากสวนกลางอันนอยนั้นอีกครั้งหนึ่ง พึงใหสวน
หนึ่งทีเดียว. บทวา อทาน นูปปชฺชติ ความวา สิ่งที่ใหทานนั้นจะนอย
หรือมากก็ตาม ก็เปนอันไดชื่อวาใหแลว ขึ้นชื่อวาการไมใหเสียเลยยอมไมควร
ทานแมนั้นยอมมีผลมากทีเดียว.
มัจฉริยโกสิยเศรษฐี สดับคําของทาวสักกะนั้นแลวจึงกลาววา ดูกอน
พราหมณ ทานพูดจานาพอใจมาก เมื่อขาวปายาสสุกแลว ทานจักไดหนอยหนึ่ง
ทานจงนั่งลงเถิด ทาวสักกะจึงนั่งลง ณ สถานที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทาว
สักกะนั่งแลว จันทเทพบุตรจึงเขาไปใกลเศรษฐีโดยทํานองนั้นทีเดียว ยังถอย
คําใหเปนไปเหมือนอยางนั้น เมื่อเศรษฐีนั้นคัดคานหามปรามอยู ไดกลาว
คาถาสองคาถาวา
บุคคลใด เมือ่ แขกนั่งแลว บริโภคโภคชนะอยูแต
ผูเดียว พลีกรรมของบุคคลผูนั้นยอมไรผล ทั้งความ
เพียรแสวงหาทรัพยก็ไรประโยชน ดูกอนโกสิยเศรษฐี
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจะขอบอกกะทาน ทานจงขึ้น
สูหนทางของพระอริยเจา จงใหทานและบริโภค
เพราะผูบริโภคคนเดียวหาไดความสุขไม.
คําวา ความเพียรแสวงหาทรัพย ในคาถานั้น หมายเอาความเพียร
ที่ใหเกิดทรัพย.
เศรษฐีฟงคําของจันทเทพบุตรนั้นแลว ก็ไดกลาวถอยคําอยางนั้น
เหมือนกัน แลวจึงพูดดวยความลําบากยากแคนวา ถาอยางนั้นทานจงนั่ง
ลงเถิด ทานจักไดหนอยหนึ่ง จันทเทพบุตรไปนั่งในสํานักของทาวสักกะ
ในลําดับนั้น สุรยิ เทพบุตรจึงเขาไปบอกเศรษฐีนั้นโดยทํานองนั้นเหมือนกัน
แลวจึงกลาวเหมือนอยางนั้น เมื่อเศรษฐีนั้นกําลังคัดคานหามปรามอยูทีเดียว
ไดกลาวคาถาสองคาถาวา
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ผูใดเมื่อแขกนั่งแลว มิไดบริโภคโภชนะแตผู
เดียว พลีกรรมของผูนั้นยอมมีผลจริง ทั้งความเพียร
แสวงทาทรัพยก็ยอมมีประโยชนโดยแท ดูกอนโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจะขอกลาวกะทาน ทาน
จงขึ้นสูหนทางของพระอริยเจา จงใหทานและจง
บริโภค เพราะผูบริโภคคนเดียวหาไดความสุขไม.
เศรษฐีไดสดับคําของสุริยเทพบุตรนั้นแลว จึงพูดดวยความลําบากยาก
เย็นวาถาอยางนั้นทานจงนั่งลงเถิด จักไดหนอยหนึ่ง สุริยเทพบุตรนั้นจึงไปนั่ง
ในสํานักจันทเทพบุตร ลําดับนั้น มาตลีเทพบุตร จึงเขาไปหาเศรษฐีนั้นโดย
อุบายอยางเดียวกันนั้นแล แลวกลาวถอยคําเหมือนอยางนั้น เมื่อเศรษฐีนั้น
กําลังคัดคานหามปรามอยูทีเดียว ก็ไดกลาวคาถาเหลานั้นวา
ก็บุรุษไปสูสระแลวบูชาทีแ่ มน้ําชื่อพหุกาก็ดี ที่
สระชือ่ คยาก็ดี ทีท่ าชื่อโทณะก็ดี ที่ทาชือ่ ติมพรุก็ดี
ที่หวงน้ําใหญ มีกระแสอันเชี่ยวก็ดี การบูชาและความ
เพียรของเขาในทีน่ ั้น ๆ ยอมมีผลมีกําไรได ผูใดเมื่อ
แขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตคนเดียว จะกลาว
วาไรผลนั้นไมได ดูกอนโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจะขอพูดกะทาน ทานจงขึ้นสูหนทางของพระ
อริยเจาจงใหทานดวย จงบริโภคดวย เพราะผูกินคน
เดียวหาไดความสุขไม.
เนื้อความแหงคาถาเหลานั้นวา บุรุษใดคิดวาเราจักกระทําพลีกรรมแก
นาคและยักษเปนตน จึงเขาไปสูสระแหงใดแหงหนึ่ง ในบรรดาสมุทร แอง
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และสระโบกขรณีเปนตนแลวบูชาอยู กระทําพลีกรรมอยูในที่นั้น ๆ อนึ่ง บุคคล
บูชาอยูที่แมน้ําชื่อพหุกา ที่สระโบกขรณีชื่อคยา หรือที่ทาโทณะก็ดี ที่ทาชื่อ
ติมพรุก็ดี หรือที่หวงน้ําใหญมีกระแสอันเชี่ยวก็ดี. บทวา อตฺร จสฺส ความวา
ถาวาการบูชาและความเพียรของบุรุษนั้นใน. คือนั้น ๆ คือในสระเปนตนเหลานั้น
ยอมมี คือมีผลกําไรถึงพรอมอยูไซร คําที่บุคคลจะพึงกลาวในคํานี้วา ผูใดเมื่อ
แขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตคนเดียวยอมไรผลดังนี้ ก็จะไมมีเลย ดูกอ น
โกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจะขอบอกกะทาน ทานจงใหทาน ดวย จง
บริโภคเองดวย ทานจงขึ้นสูทางของพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน
ผูยินดียิ่งแลวในทาน เพราะวา ผูกินคนเดียว คือผูบริโภคอยูแตเพียงคนเดียว
ยอมไมไดรับความสุขเลย.
เศรษฐีสดับคําของมาตลีเทพบุตรนั้นแลว ประหนึ่งถูกยอดภูเขาทับ
จึงพูดดวยความลําบากใจวา ถาอยางนั้นทานจงนั่งลงเถิด จักไดหนอยหนึ่ง
มาตลีเทพบุตรจึงไปนั่งในที่ใกลกับสุริยเทพบุตร ในลําดับนั้น ปญจสิขเทพ
บุตรจึงเขาไปหาเศรษฐีโดยทํานองนั้นอีก แลวกลาวถอยคําเหมือนอยางนั้น
เมื่อเศรษฐีกําลังคัดคานหามปรามอยูทีเดียว จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ผูไดเมื่อแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะอยูแตผูเดียว
ผูนั้นเทากับกลืนกินเบ็ดอันมีสายยาวพรอมทั้งเหยื่อ
ดูกอนโกสิยเศรษฐี เพราะฉะนั้น ขาพเจาขอบอกกะ
ทานทานจงขึ้นสูหนทางของพระอริยเจา จงใหทานดวย
จงบริโภคดวย เพราะผูกินคนเดียวหาไดความสุขไม.
มัจฉริยโกสิยเศรษฐีไดสดับคํานั้น ทอดถอนใจอยูดวยกําลังแหงความ
ทุกขทีเดียว กลาววา ถาอยางนั้น ทานจงนั่งลงเถิด จักไดหนอยหนึ่ง ปญจสิขเทพบุตรจึงไปนั่งในที่ใกลมาตลีเทพบุตร เมื่อพราหมณทั้ง ๕ คนเหลานั้นพอ
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นั่งพรอมกันเทานั้น ขาวปายาสก็สุกพอดีดวยประการฉะนี้ ลําดับนั้นโกสิยเศรษฐี
จึงยกขาวปายาสนั้นลงจากเตาแลวกลาววา ทานทั้งหลายจงนําใบไมมาไมเราเถิด
พราหมณเหลานั้นมิไดลุกขึ้น นั่งอยูใ นที่เดิมนั่นแลเหยียดมือไปนําใบยางทราย
มาจากปาหิมวันต โกสิยเศรษฐีเห็นใบไมใหญนกั จึงพูดวา ขาวปายาสนี้
เราควรจะใหแกทานในใบไมเหลานั้นไมมี ทานจงนําใบตะเคียนเปนตนมา
พราหมณเหลานั้นก็นําเอาใบไมทั้งหลายมาแลว ใบไมแตละใบที่นํามานั้นใหญ
ประมาณเทาโลของทหาร โกสิยเศรษฐีนั้นจึงเอาทัพพีทักขาวปายาสใหแก
พราหมณทั้งหมดคนละทัพพี แมในเวลาที่ใหแกพราหมณปญจสิขอันเปนคน
สุดทายกวาพราหมณทั้งหมด ขาวปายาสนั้นก็หาปรากฏวาพรองลงไปถึงกนหมอ
ไม.
เศรษฐีนั้นครั้นใหแกพราหมณทั้ง ๕ คนแลว สวนตนนั่งจับหมอไว
ในขณะนั้น ปญจสิขเทพบุตรจึงลุกขึ้นแปลงรางเปนสุนัขเขาไปยืนขางหนา
พราหมณเหลานั้นถายปสสาวะแลวก็ไป พวกพราหมณเอามือปดขาวปายาสของ
คนไวหยาดน้ําปสสาวะกระเซ็นถูกหลังมือของโกสิยเศรษฐี พวกพราหมณจึงเอา
เตาน้ําไปตักน้ําเอามาเกลี่ยขาวปายาส กระทําประดุจจะบริโภค โกสิยเศรษฐี
จึงกลาววา ทานทั้งหลายจงใหน้ําแกขาพเจาบาง ขาพเจาลางมือแลวจักบริโภค.
ทานจงนําน้ําของทานมาลางมือแลวบริโภคเองเถิด. ขาพเจาใหขาวปายาสแก
พวกทานแลว ทานจงใหน้ําแกขาพเจาสักหนอยหนึ่งเถิด. พวกเราชื่อวายอม
ไมกระทํากรรมคือการใหกอนขาวตอบกอนขาว (ทานใหกอนขาวเราและเรา
ใหกอนขาวตอบ). เศรษฐีกลาววา ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงชวยดูหมอขาว
นี้ เราไปลางมือแลวจักกลับมา แลวจึงลงไปสูแมน้ํา ในขณะนั้น สุนัขจึงถาย
ปสสาวะลงไวจนเต็มหมอขาว เศรษฐีนั้นกลับมาเห็นสุนัขกําลังถายปสสาวะ
จึงถือเอาทอนไมใหญมาขูตวาดสุนัขนั้นอยู สุนขั นั้นกลับเปนสัตวใหญโต
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ประมาณเทามาอาชาไนยไลติดตามเศรษฐีนั้น แลวแปลงรางเปนสัตวมีสีตาง ๆ
เปนสีดําบาง สีขาวบาง สีคลายทองคําบาง ดางบาง ต่ําบาง สูงบาง เปน
สัตวมีสีตาง ๆ อยางนี้ ไลติดตามมัจฉริยโกสิยเศรษฐีไป เศรษฐีมีความกลัว
ตอมรณภัย จึงเขาไปหาพวกพราหมณ แมพวกพราหมณเหลานั้นก็พากันเหาะ
ขึ้นไปยืนอยูบนอากาศ เศรษฐีเห็นอิทธิฤทธิ์ของพวกพราหมณเหลานั้น จึง
กลาวคาถาวา
พราหมณเหลานี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ เหตุ
ไฉน สุนัขของทานนี้จึงเปลงรัศมีสีตาง ๆ ได ขาแต
พราหมณ พวกทานใครเลาจะบอกขาพเจาได.
ทาวสักกเทวราชทรงสดับคํานั้น จึงตรัสคาถาวา
ผูนี้คือจันทเทพบุตร ผูนี้คือสุริยเทพบุตร และ
ผูนี้คือมาตลีเทพสารถีมาแลวในที่นี้ เราคือทาวสักกะ
เปนจอมของเทวดาพวกไตรทศ สวนสุนขั แลเราเรียก
ปญจสิขเทพบุตร.
ทาวสักกเทวราชครั้นตรัสคาถานี้แลว เมื่อจะทรงชมเชยยศของปญจสิข
เทพบุตร นัน้ จึงตรัสคาถาวา
ฉิ่ง ตะโพน และเปงมาง ยอมปลุกเทพบุตรผู
หลับแลวนั้นใหตนื่ และตื่นขึ้นแลวยอมเพลิดเพลินใจ.
เศรษฐีไดสดับคําของทาวสักกะนั้น จึงถามวา ขาแตทาวสักกะ ปญจสิข
เทพบุตรนี้ไดทิพยสมบัติเห็นปานนี้ เพราะทํากรรมอะไรไว เมื่อทาวสักกะจะ
ทรงแสดงวาบุคคลผูไมใหทานเปนปกติ มีกรรมอันเปนบาป มีความตระหนี่
จะไปเทวโลกไมได ยอมไปเกิดในนรก จึงตรัสคาถาวา
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ชนเหลาใด ผูมีความตระหนี่เหนียวแนน มัก
บริภาษสมณพราหมณทั้งหลาย ชนเหลานั้นทอดทิ้ง
สรีระรางกายไวในโลกนี้แลว เมื่อกายแตกยอมไปสู
นรก.
ทาวสักกะครั้นตรัสคาถานี้แลว หวังจะทรงแสดงการไดเฉพาะซึ่งเทวโลกของบุคคลทั้งหลายผูตั้งอยูในธรรม จึงตรัสคาถาวา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งหวังสุคติ ตั้งอยูแลวในธรรม
คือความสํารวมและความจําแนก ชนเหลานั้นทอดทิ้ง
สรีระรางกายไวในโลกนี้แลว เมื่อกายแตกยอมไปสู
สุคติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสีสมานา ความวา ชนเหลาใด
เหลาหนึ่งเมื่อจะหวัง ยอมหวังสุคติ ชนเหลานัน้ ทั้งหมดเปนผูตั้งอยูแลวใน
ธรรมคือศีล ๑๐ ประการ ที่นับวาความสํารวมอยางหนึ่ง ในธรรมคือการให
ทานที่มีแตการจําแนกอยางหนึ่ง ทอดทิ้งรางกายกลาวคือสรีระไวในโลกนี้ที
เดียว เพราะการแตกกายของเขา ยอมเขาถึงสุคติ.
ทาวสักกะครั้นตรัสอยางนี้แลว หวังจะทรงประกาศแกเศรษฐีนั้นวา
ดูกอนโกสิยเศรษฐี พวกเรามายังสํานักของทานเพื่อตองการขาวปายาสก็หาไม
แตพวกเราเอ็นดูทานจึงพากันมาดวยความกรุณา จึงตรัสคาถาวา
ตัวทานนั้นชื่อโกสิยะ มีความตระหนี่ มีธรรม
อันลามก เปนญาติของเราทั้งหลายในชาติกอน เรา
ทั้งหลายพากันมาในที่นี้เพื่อประโยชนนี้แกทานผูเดียว
ดวยคิดวา โกสิยะนี้อยาไดมีธรรมอันลามกไปนรกเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ความวา ทานนั้นเปนญาติของ
พวกเรา. บทวา มา ปาปธมฺโม ความวา เราพากันนาดวยคิดอยางนี้วา เศรษฐี
เปนญาติของเรา อยาไดเปนผูมีธรรมอันลามกไปนรกเสียเลย.
โกสิยเศรษฐีสดับคํานั้น มีจิตยินดีวา ไดยินวาเทพบุตรเหลานั้นใครประโยชนแกเราปรารถนาจะยกเราขึ้นจากนรก ใหประดิษฐานบนสวรรค จึงกลาว
คาถาวา
ก็ทานเหลานั้นเปนผูใครประโยชนแกขา พเจา
โดยแนแท เพราะเหตุที่มาตามพร่ําสอนขาพเจาอยู
เนือง ๆ ขาพเจานั้นจักกระทําตามคําทั้งหมดที่ทานผู
แสวงหาประโยชนกลาวแลวทุกประการ.
ขาพเจานั้น จะเวนจากความเปนคนตระหนี่เสีย
ในวันนี้แหละ อนึ่ง ขาพเจาจะไมพึงกระทําบาปอะไร ๆ
อนึ่ง ชื่อวาการไมใหของอะไร ๆ จะไมมแี กขาพเจา
อีก อนึ่ง ขาพเจายังไมใหแลว จะไมดื่มแมจนกระทั่งน้ํา ขาแตทาววาสวะ ก็เมื่อขาพเจาใหอยูอยางนี้
ตลอดกาลทั้งปวง แมโภคทรัพยทั้งหลายของขาพเจา
จักหมดไป ขาแตทาวสักกะ แตนั้นขาพเจาจักละกาม
ทั้งหลายที่ยังคงมีอยูอยางนี้ไปแลวจักบวช.
ในคาถานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา แกขาพเจา หมายเอาแกตัวขาพเจา
เองคําวา ทาน หมายเอาทานทั้งหลาย. คําวา ขาพเจา อธิบายวา ทานทั้งหลาย
มาตามพร่ําสอนขาพเจาอยูดวยเหตุใด ทานทั้งหลายก็ยอมเปนผูใครประโยชน
แกขาพเจาดวยเหตุนั้น. คําวาทุกประการ อธิบายวา ทานกลาวอยางใด ขาพเจา
จักกระทําอยางนั้นทุกประการ. คําวา เวน คือ ขาพเจาจะเวนจากความเปนคน
ตระหนี่. คําวา การไมใหจะไมมี อธิบายวา อนึ่ง จาเดิมแตนี้ไป ขึ้นชื่อวาการ
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ไมใหแมประมาณสักวาครึ่งหนึ่งแหงคําขาวของขาพเจา จะไมมีอีกตอไปเลย.
คําวา อนึ่ง ยังไมให อธิบายวา อนึ่ง ขาพเจาไดน้ํามาแมประมาณเพียงซองมือ
หนึ่งถายังมิใหทานกอนแลว จะไมดื่มกินน้ํานั้นเลย. คําวา จักหมดไป คือจัก
สิ้นไป. คําวา ยังคงมีอยูอ ยางนี้ อธิบายวา ขาพเจาจักละกามอันมีสวนตามที่
ยังเหลืออยูดวยอํานาจวัตถุกามและกิเลสกามทีเดียว.
ทาวสักกะทรงทรมานมัจฉริยโกสิยเศรษฐี กระทําใหหมดพยศ ให
รูจักผลแหงทาน ใหตั้งอยูในศีล ๕ ดวยธรรมเทศนาแลว จึงพากันเสด็จ
กลับเทพนครของพระองคพรอมดวยเทพบุตรเหลานั้น ฝายมัจฉริยโกสิย
เศรษฐีเขาไปยังพระนคร ขอพระบรมราชานุญาตแลว ใหทรัพยแกยาจก
ทั้งหลาย ดวยคําวา ทานทั้งหลายจงถือเอาทรัพยจนเต็มภาชนะที่ตนถือมา
แลว ๆ นั้นเถิด แลวออกจากเรือนไปในขณะนั้น ไปสรางบรรณศาล
ในระหวางแมน้ําคงคาและชาตสระแหงหนึ่ง ทีข่ างทิศทักษิณ แตหิมวันต
ประเทศแลวจึงบรรพชา มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร ไดอยูในที่นั้น
เปนเวลานานตลอดกาลถึงชรา.
ในกาลนั้นธิดาของทาวสักกะมีอยู ๔ นาง คือ นางอาสา นางศรัทธา
นางสิริ นางหิริ นางทั้ง ๔ นั้นถือเอาของหอมและระเบียบดอกไม อันเปน
ทิพยมากมายไปยังสระอโนดาตเพื่อประสงคจะเลนน้ํา ครั้นเลนน้ําในสระนั้น
แลวจึงพากันนั่งอยูบนพื้นมโนศิลา ในขณะนั้น พราหมณดาบสชื่อนารทะ
ไปยังพิภพดาวดึงส เพื่อตองการจะพักผอนในกลางวันจึงกระทําที่อยูในกลางวัน
ในสวนนันทนวันและสวนจิตรลดาวัน แลวถือเอาดอกปาริฉัตตกะเพื่อบังเงา
ประหนึ่งรม ไปยังกาญจนคูหาอันเปนที่อยูของตน โดยที่สดุ แหงพื้นมโนศิลา
ลําดับนั้น พวกนางเทพธิดาทั้ง ๔ เห็นดอกไมในมือของดาบสนั้นจึงพากันขอ
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสคาถาวา
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นางเทพธิดาเหลานั้น อันทาวสักกะผูประเสริฐ
กวาเทวดารักษาแลว บันเทิงอยู ณ ภูเขาคันธมาทน
ซึ่งเปนภูเขาสูงสุด ในกาลนัน้
นารทดาบสผู
ประเสริฐกวาฤาษี ผูสามารถไปตลอดโลกทั้งปวง ได
มาถือเอากิ่งไมอันประเสริฐมีดอกบานงามดีแลว
ดอกไมนั้นสะอาดมีกลิ่นหอม เทพยดาชั้นดาวดึงสพา
กันกระทําสักการะ เปนดอกไมสูงสุด ทาวสักกะผู
ประเสริฐกวาเทวดาทั้งหลายไดเสพแลว สวนพวก
มนุษยเหลาอื่น หรือพวกอสูรไมไดแลว เวนไวแตพวก
เทวดา เปนดอกไมที่มีประโยชนอันสมควรแกพวก
เทวดาเหลานั้น ในลําดับนั้น นางเทพนารีทั้ง ๔ คือ
นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ และนางหิริ ผูมี
ผิวพรรณประหนึง่ ทองคํา เปนใหญกวานางเทพธิดา
ผูรื่นเริง ลุกาขึน้ กลาวกะนารทมุนีผูเปนพราหมณ
ประเสริฐกวาพวกเทวดามากวา ขาแตมหามุนีผู
ประเสริฐ ถาดอกปาริฉัตตกะนี้ พระผูเปนเจาไมเจาะ
จงแลว ก็จงใหแกพวกขาพเจาเถิด คติทั้งปวงจงสําเร็จ
แกพระผูเปนเจา ขอพระผูเปนเจาจงใหแกพวกขาพเจาดุจทาววาสวะฉะนั้นเถิด นารทดาบสเห็นนาง
เทพธิดาทั้ง ๔ พากันขอดอกไมนั้น จึงกลาววา ทาน
พูดถอยคําชวนทะเลาะ เราหามีความตองการดวย
ดอกไมเหลานี้สักนอยหนึ่งไม บรรดาพวกเจาทั้ง ๔
นางใดประเสริฐกวา นางนั้นก็จงประดับดอกไมนั้นเถิด.
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ในคาถาเหลานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา เปนภูเขาอันประเสริฐ นี้
เปนไวพจนของคําแรกที่วาเปนภูเขาสูงสุด. คําวา ทาวสักกเทวราชผูประเสริฐ
กวาเทวดาทรงรักษาแลว คือนางเทพธิดาทั้ง ๔ นัน้ เปนผูอันทาวสักกะทรง
รักษาแลว. คําวา สามารถไปตลอดโลกทั้งปวง อธิบายวา เปนผูสามารถ
ที่จะไปไดในโลกทั้งหมด คือทั้งในเทวโลกทั้งในมนุษยโลก. คําวา ถือเอา
กิ่งไมอันประเสริฐ อธิบายวา ถือเอาดอกไมมีชื่ออันไดแลววา ทุมวรสาขะ เพราะดอกไมนี้เกิดจากกิ่ง. คําวา พากันทําสักการะ คือมี
สักการะอันกระทําแลว. คําวา ผูประเสริฐกวาหมูอมร ดังนี้ พระศาสดา
ตรัสหมายเอาทาวสักกะ. คําวา เวนไวแตพวกเทวดา อธิบายวา นอก
จากพวกเทวดาและทานผูมีฤทธิ์แลว พวกมนุษยหรือพวกอมนุษยมียักษ
เปนตนเหลาอื่นไมไดแลว. คําวา มีประโยชนอันสมควรแกพวกเทวดา
เหลานั้น อธิบายวา เปนประโยชนคือสมควรเหมาะแกพวกเทวดาเหลานั้น
ทีเดียว. คําวา ผูม ีผิวพรรณประหนึ่งทองคํา อธิบายวา มีผิวหนัง
ประดุจทองคํา. คําวา ลุกขึ้น อธิบายวา นางเทพนารีเหลานั้นปรึกษากันวา
พระผูเปนเจาเปนผูเวนขาดแลวจากระเบียบดอกไมของหอม และเครื่องลูบไล
เปนตน คงจักไมประดับดอกไม จักทิ้งเสียในประเทศแหงหนึ่ง เราจักขอ
กะทานแลวจักประดับดอกไม เมื่อจะเหยียดมือออกไปขอ จึงลุกขึ้นพรอมกัน
ทีเดียว. คําวา เปนใหญกวานางเทพธิดาผูรื่นเริง คือเปนผูสูงสุดกวานางผู
รื่นเริงทั้งหลาย. คําวา มุนี หมายเอาฤาษี. คําวา ไมเจาะจง คือไมเจาะจง
วา เราจักใหดอกไมนี้แกชนชื่อโนน. คําวา คติทั้งปวงจงสําเร็จแดพระผู
เปนเจา อธิบายวา นางเทพธิดาเหลานั้น กลาวถอยคําอันเปนมงคลแก
นารทมุนีนั้นวา ขอคติแหงใจของพระผูเปนเจาทั้งหมดจงสําเร็จเถิด ขอ
พระผูเปนเจาจงเปนผูไดสิ่งที่ตนปรารถนาแลวและปรารถนาแลวเถิด. คําวา
ดุจทาววาสวะฉะนั้น อธิบายวา ทาววาสวะผูเปนบิดาของหมอมฉันทั้งหลาย
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ประทานสิ่งที่หมอมฉันปรารถนาแลว อยากไดแลว ฉันใด แมพระผูเปนเจา
ก็จงใหแกพวกหมอมฉันเหมือนกันฉันนั้นเถิด. คําวา นั้น หมายเอาดอกไม
นั้น. คําวา เห็น คือมองเห็น. คําวา ชวนทะเลาะ อธิบายวา ทานกลาว
ถอยคํามีการถือเอาตาง ๆ กอใหเกิดความทะเลาะวิวาท คําวา เหลานี้
อธิบายวา เราไมมีความตองการดวยดอกไมเหลานี้ นารทมุนีแสดงวา
เราเปนผูเวนขาดแลวจากการทัดทรงประดับดอกไม. คําวา บรรดาพวกทาน
นางใดประเสริฐกวา อธิบายวา นางใดเปนผูเจริญที่สุดในระหวางทานทั้งหลาย.
คําวา นางนั้นจงประดับ อธิบายวา นางนั้นจงประดับดอกไมนี้.
แมนางเทพนารีทั้ง ๔ นั้น ครัน้ ไดสดับคําของดาบส จึงกลาวคาถาวา
ขาแตนารทดาบสผูสูงสุด พระผูเปนเจานั่นแล
จงพิจารณาดูพวกขาพเจา ปรารถนาจะใหแกนาง
ใด จงเริ่มใหแกนางนั้น ก็บรรดาพวกขาพเจา
พระผูเปนเจาจักใหแกนางใด นางนั้นแล พวกขาพเจา
สมมุติวาเปนผูประเสริฐสุด.
คําวา ผูสูงสุด ในคาถานั้น มีอธิบายวา ขาแตมหามุนีผูอุดม
พระผูเปนเจานั่นแล จงใครครวญดูพวกขาพเจา. นารทดาบสสดับคําของ
นางทั้ง ๔ นั้น เมื่อจะเจรจากะนางเหลานั้น จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนนางผูมีกายอันงาม คํานี้ไมสมควร ใครเลา
เปนพราหมณ ใครกลาวการทะเลาะ ถาพวกทานยัง
ไมทราบในที่นี้วา ตนประเสริฐหรือธรรมประเสริฐ ก็
จงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตเถิด.
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อธิบายความแหงคาถานั้นวา ดูกอนนางผูมีกายอันงามผูเจริญ คําที่
พวกทานกลาวแลวนี้ไมสมควรแกเรา ดวยวาเนื้อเปนอยางนี้ เมื่อเรากระทํานาง
หนึ่งในบรรดาพวกทานใหเปนผูประเสริฐ นางที่เหลือใหเปนคนเลวแลว ความ
ทะเลาะวิวาทก็จะพึงมีขึ้น ใครจะเปนพราหมณผูลอยบาป ใครพึงกลาวการ
ทะเลาะคือพึงทําความทะเลาะใหเจริญ ดวยวาการทําความทะเลาะใหเกิดขึ้น
ยอมไมสมควรแกเราผูมีรูปเห็นปานนี้ เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปจาก
ที่นี้แลว จงถามทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งหลายซึ่งเปนบิดาของตนเอาเอง
เถิด ถาพวกทานยังไมทราบวาคนประเสริฐหรือธรรมประเสริฐ.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสพระคาถาวา
นางเทพธิดาเหลานั้น ที่นารทดาบสไดกลาว
ขึ้น เปนผูมีความโกรธแคนอยางยิ่ง เปนผูมัวเมาแลว
ดวยความเมาในผิวพรรณ จึงไปสูสํานักแหงทาวสหัสนัยน แลวทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหงภูตวา
บรรดาพวกหมอมฉัน ใครเลาเปนผูประเสริฐกวากัน.
ในคาถานั้น มีอธิบายวา คําวา มีความโกรธแคนอยางยิ่ง คือ
นางทั้ง ๔ นั้น เมื่อนารทดาบสไมใหดอกไม ก็เปนผูมีความโกรธยิ่งนักหนา.
คําวา ไดกลาวขึ้น คือ เมื่อนารทดาบสกลาววา พวกทานจงไปถามทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงภูตเอาเองเถิด. คําวา ทาวสหัสนัยน คือไปสูสํานักของทาวสักกะ.
คําวา ใครเลา อธิบายวา นางเทพธิดาทั้ง ๔ ทูลถามวา ในระหวางขาพระองค
ทั้งหลาย ใครคนไหนเลาเปนผูสูงสุด.
นางเทพธิดาทั้ง ๘ ยืนทูลถามดังนั้นแลว. (พระศาสดา จึงตรัสพระ
คาถาวา)
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ทาวปุรินททะผูประเสริฐกวาเทวดา ผูอันเทวดา
กระทําอัญชลีแลว ทรงเห็นพระธิดาทั้ง ๔ นั้น มีใจ
พะวักพะวงอยู จึงตรัสวา ดูกอนธิดาผูงามเลิศ พวกเจา
ทั้งปวงเปนผูเชนเดียวกัน จงยกไวกอน ในที่นี้ใคร
เลาหนอ ไดกลาวการทะเลาะขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตา ทิสฺวา ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทาวสักกเทวราชเห็นนางเทพธิดาทั้ง ๔ ซึ่งมายังสํานักของตน.
บทวา อายตฺตมนา ความวา มีใจหงุดหงิดมีจิตฟุงซาน. บทวา กตฺชลี
ความวา ผูอันเทวดาทั้งหลายนอบนอมอยูกระทําอัญชลีแลว. บทวา สาทิสี
ความวา พวกเจาทั้งหมดเปนผูเหมือนกันจงยกไวกอน. บทวา โกเนธ
ความวา ก็ใครเลาหนอ ในที่นี้. บทวา กลห อุทีรเย ความวา กลาว
การทะเลาะวิวาทนี้ขึ้น คือทําความทะเลาะใหเกิดขึ้น.
ลําดับนั้น นางเทพนารีทั้ง ๔ เมื่อจะกราบทูลแดทาวสักกะนั้นจึงกลาว
คาถาวา
นารทมหามุนีใด ผูเที่ยวไปยังโลกทั้งปวงดํารงอยู
ในธรรม มีความเพียร บากบั่นนั่นอยูในความสัตย
อยางแทจริง ทานนั้นไดบอกแกพวกหมอมฉัน ณ
ที่ภูเขาคันธมาทน ซึ่งเปนภูเขาอันประเสริฐวา ถา
พวกทานยังไมทราบในที่นี้วา ตนประเสริฐหรือธรรม
ประเสริฐ ก็จงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหง
ภูตเอาเองเถิด.
คําวา มีความเพียร ในคาถานั้น หมายเอามีความบากบั่นเปนเครื่อง
กาวไปขางหนาอยางแทจริง.
ทาวสักกเทวราชทรงสดับดังนั้น จึงทรงพระดําริวา นางทั้ง ๔ นี้
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ลวนเปนธิดาของเราทั้งหมด ถาเราจักกลาวนางคนหนึ่ง ในบรรดานางเหลานี้
วา เปนผูถึงพรอมดวยคุณ เปนผูสูงสุดแลวไซร นางที่เหลือก็จักโกรธ เรา
ไมอาจตัดสินความเรื่องนี้ได เราจักสงธิดาของเราทั้ง ๔ เหลานี้ ไปยังสํานัก
ของโกสิยดาบส ในหิมวันตประเทศ เธอจักวินิจฉัยความเรื่องนี้แกนางเหลานั้น
เอง จึงตรัสบอกวา พอจะตัดสินความของเจาทั้งหลายไมได ในหิมวันตประเทศมีดาบสองคหนึ่งชื่อวา โกสิยะ พอจักมอบสุธาโภชนไปถวายแกเธอ
เธอยังไมใหแกผูอื่นกอนแลว จักไมบริโภค ก็เมื่อจะใหเธอ จะใครครวญเสีย
กอนแลว จึงใหแกบุคคลผูมีคุณ ในบรรดาเจาทั้งหลาย นางคนใดไดรับภัต
จากมือของเธอ นางคนนั้นจักเปนผูสูงสุด แลวจึงตรัสคาถาวา
ดูกอนเจาผูมีกายอันงดงาม มหามุนผี ูอยูใน
ปาใหญโนน ยังมิไดใหกอนแลว หาบริโภคภัตไม
เมื่อโกสิยดาบสจะใหก็พิจารณาเสียกอนแลวจึงให
ถาเธอจักใหแกนางคนใด นางคนนั้นแลเปนผูประเสริฐ.
คําวา ผูอยูในปาใหญ ในคาถานั้น หมายเอาผูมีปกติอยูในราวปา
อันใหญ.
ทาวสุกกะสงนางทั้ง ๔ ไปยังสํานักของดาบส ดวยประการฉะนี้
แลวใหเรียกมาตลีเทพบุตรมา เมื่อจะสงไปยังสํานักของดาบสนั้น จึงตรัสคาถา
ติดตอกันไปวา
ก็โกสิยดาบสนั้นอยูในทิศทักษิณ ริมฝงแมน้ํา
คงคา ขางหิมวันตบรรพตโนน โกสิยดาบสนั้น
มีน้ําดืม่ และโภชนะหาไดยาก ดูกอนเทพสารี ทาน
จงนําสุธาโภชนไปใหถึงเธอ.
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บรรดาบทเหลานั้น คําวา อยู หมายเอาอาศัยอยู. คําวา ทิศทักษิณ
ไดแก ทิศทักษิณ ของภูเขาหิมวันท. คําวา ขาง คือขางภูเขาหิมวันต.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสวา
มาตลีเทพสารถีนั้น อันทาวสักกะผูประเสริฐกวา
เทวดาใชใหไปแลว จึงขึ้นรถเทียมดวยมาพันตัว ไป
ยังอาศรมบทโดยรวดเร็วอยางนี้ เปนผูมีรา งกายอันไม
ปรากฏ ไดถวายสุธาโภชนแกมนุ ี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทิสฺสมาโน ความวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย มาตลีนั้นรับคําสั่งของทาวสักกเทวราชแลว ก็ไปยังอาศรมบทนั้น
มีกายอันมิไดปรากฏใหเห็น ไดถวายสุธาโภชนแกดาบสนั้น ก็เมื่อจะถวาย
ไดวางถาดสุธาโภชนลงในมือของเธอ ผูประกอบความเพียรอยูตลอดราตรี
บําเรอไฟในเวลาใกลรุง เมื่อราตรีสวางแลว ยืนนอบนอมนมัสการพระอาทิตย
ซึ่งกําลังขึ้นสูทองฟา.
โกสิยดาบสรับโภชนะนั้นแลว ยืนกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ก็เมื่อเราบําเรอไฟที่เราบูชาแลว ยืนอยูใกล
พระอาทิตยซึ่งแรกขึ้น มีแสงสวาง บรรเทาความมืดใน
โลกอันสูงสุดเสียได ทาววาสวะผูครอบงําภูตทั้งหมด
หรือวาใครเลามาวางภัตขาวสะอาดลงในฝามือของเรา
ภัตนี้ขาวสะอาด มีพรรณขาวประดุจสังขขาวนาดูยิ่ง
กวาปุยนุน สะอาดมีกลิ่นหอมนารักใคร ยังไมเคยมี
เลย แมเราเองก็ยังไมเคยเห็นมากอน ดวยชาตจักษุ
ของเรา เทวดาองคไหนเลามาวางไวในฝามือของเรา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทคฺคิหุตฺต ความวา เมื่อเราบําเรอ
ไฟที่เราบูชาแลว ออกจากโรงไฟยืนอยูที่ประตูบรรณศาลา ยืนอยูใกลดวง
อาทิตยซึ่งมีแสงสวาง บรรเทาความมืดในโลกอันสูงสุดเสียได ทาววาสวะผู
ครอบงํากาวลวงเสียซึ่งภูตทั้งหมดเปนไปอยู หรือมิใชหนอ มาวางภัตอันขาว
สะอาดลงบนมือของเราอยางนี้ โกสิยดาบสนั้นเปนผูยืนอยูทีเดียว ไดกลาว
สรรเสริญสุธาโภชนอันวิเศษดวยคําเปนตนวา มีพรรณขาวประดุจสังข ดังนี้.
ลําดับนั้น มาตลีเทพสารถีจึงตอบวา
ขาแตมหามุนี ผูแสวงทาคุณอันยิ่งใหญ ขาพเจาถูกทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดา ใชใหนํา
สุธาโภชนมาโดยดวน พระคุณเจาจงรูจักขาพเจาวา
ชื่อมาตลีเทพสารถี และจงบริโภคภัตอันอุดม อยา
หามเสียเลย เพราะสุธาโภชนที่บริโภคแลวนั้น ยอม
ขจัดบาปธรรมไดถึง ๑๒ ประการ คือ ความหิว ๑
ความกระหาย ๑ ความกระสัน ๑ ความกระวนกระวาย
๑ ความเหน็ดเหนื่อย ๑ ความโกรธ ๑ ความเขาไป
ผูกโกรธ ๑ ความวิวาท ความสอเสียด ๑ ความ
หนาว ๑ ความรอน ๑ ความเกียจคราน ๑ ภัตนี้มรี ส
อันสูงสุด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุธาภิหาสึ ความวา ขาพเจานําสุธาโภชน
นี้มาเฉพาะพระคุณเจา. บทวา ชานาสิ ม ความวา ขอพระคุณเจาจงรูจักขาพเจาวา ผูนี้คือเทพสารถีมีนามวา มาตลี. บทวา มาภิวารยิ ความวา
ขอพระคุณเจา อยาไดหามเสียเลยวา เราจักไมบริโภคภัตนี้ดังนี้ จงฉันเถิด
อยากระทําความชักชาเลย. บทวา ปาปเก ความวา ดวยวาสุธาโภชน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 486

ที่บุคคลบริโภคแลวนี้ ยอมขจัดเสียไดซึ่งธรรมอันลามกถึง ๑๒ ประการ คือ
ยอมขจัดความหิวเปนที่ ๑ กอน ขจัดความกระหายน้ําเปนที่ ๒ ความกระสัน
เปนที่ ๓ ความกระวนกระวายกายเปนที่ ๔ ความเหน็ดเหนื่อยเปนที่ ๕
ความโกรธเปนที่ ๖ ความเขาไปผูกโกรธเปนที่ ๗ ความวิวาทเปนที่ ๘
ความสอเสียดเปนที่ ๙ ความหนาวเปนที่ ๗ ความรอนเปนที่ ๑๑ ความ
เกียจครานเปนที่ ๑๒ สุธาโภชนมีรสอันสูงสุด คือมีรสอันอุดมถึงเพียงนี้
ยอมขจัดบาปธรรม ๑๒ ประการเหลานี้เสียได.
โกสิยดาบสดับคํานั้นแลว เมื่อจะกระทําใหแจงซึ่งการสมาทานวัตร
ของตน จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนมาตลีเทพสารถี เรายังไมไดใหกอนแลว
บริโภคยอมไมสมควร วัตรของเรานี้เปนวัตรอันอุดม
อนึ่ง การบริโภคคนเดียว พระอริยเจาไมบูชาแลว ก็
ชนผูมิไดแบงบริโภคเสียแตผูเดียว ยอมไมประสบ
ความสุขเลย.
โกสิยดาบสครั้นกลาวคาถาแลว ผูอันมาตลีถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ พระคุณเจาเห็นโทษอะไรในการไมใหคนอื่นเสียกอนแลว
บริโภค จึงไดสมาทานวัตรนี้ จึงตอบวา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูฆาหญิง คบหา
ภรรยาของชายอื่น ประทุษรายตอมิตร อนึ่ง ยอมฆา
สมณพราหมณ ผูมีวัตรอันดีงาม ชนเหลานั้นทั้งหมด
ทีเดียว มีความตระหนี้เปนที่หา ชือ่ วาเปนผูเลวทราม
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไมใหกอนแลวจึงไมดื่มแมจน
กระทัง่ น้ํา ขาพเจานั้น จักใหทานแกหญิงหรือชาย ที่ผู
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รูสรรเสริญแลว เพราะทานเหลานั้นเปนผูมีศรัทธา รู
ถอยคําที่ปฏิคาหกขอ ปราศจากความตระหนี่ สมมติ
วาเปนผูสะอาดและมีความสัตยในโลกนี้.
ในคาถานั้นมีคําอรรถาธิบายวา คําวา กอน คือไมใหกอนแลว
อยางหนึ่ง โกสิยดาบสแสดงวา วัตรนี้เปนวัตรอันอุดมของเรามากอน คือเรา
สมาทานวัตรนี้มากอนดวยประการฉะนี้แล. คําวา การบริโภคคนเดียว
คือการกินของบุคคลคนเดียว พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ไมบูชาแลว. คําวา ความสุข คือยอมไมไดรับความสุขทั้งที่เปนทิพยและ
เปนของมนุษย.
คําวา ฆาหญิง ไดแก ฆาสตรี. คําวา เหลาใด คือเหลาใดเหลาหนึ่ง.
คําวา ดา คือ ยอมดา. คําวา ผูมีวัตรอันดีงาม หมายเอาสมณพราหมณผู
ประกอบในธรรม. คําวา มีความตระหนี่เปนที่หา อธิบายวา ความตระหนี่
เปนที่หาของชนเหลานั้น เหตุนั้น ชนเหลานั้นจึงชื่อวามีความตระหนี่เปนที่หา. คําวา
เลวทราม คือ ธรรมทั้ง ๕ ประการเหลานี้จึงชื่อวา อธรรม. คําวา เพราะเหตุนั้น
เราจึงสมาทานวัตรนี้วา ถายังมิไดใหกอนแลว จักไมบริโภคแมน้ําดังนี้ เพราะ
กลัวความเปนอธรรมที่หา . คําวา ขาพเจานั้น อธิบายวา ขาพเจานั้นจักให
ทานแกหญิงหรือ. คําวา ผูรูสรรเสริญแลว หมายเอาผูรูซึ่งไดแกบัณฑิตมี
พระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลว. คําวา สมมติ เปนผูสะอาดแลวมีความ
สัตย อธิบายวา บุรุษทัง้ หลายเหลานั้นเปนผูประกอบไปดวยศรัทธาอันหยั่งลง
เชื่อมั่น เปนผูรูถอยคําปราศจากความตระหนี่ ยอมชื่อวาเปนผูสะอาดและสมมติ
วาสูงสุด.
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มาตลีสดับคํานั้น จึงยืนแสดงกายใหปรากฏ. ในขณะนั้น นางเทพกัญญาทั้ง ๔ เหลานั้น ไดมายืนอยูในทิศทั้ง ๔ คือนางสิริยืนอยูในทิศปราจีน
นางอาสายืนอยูในทิศทักษิณ นางศรัทธายืนอยูในทิศประจิม นางหิริ ยืนอยู
ในทิศอุดร.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสคาถาวา
ลําดับนั้น นางเทพกัญญาทั้ง ๔ คือนางอาสา
นางศรัทธา นางสิริ และนางหิริ ผูม ีผิวพรรณประดุจ
ทองคํา ซึงทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดาทั้งหลาย
อนุมตั ิสงไปแลว ไดไปยังอาศรมซึ่งเปนที่อยูของ
โกสิยดาบสนั้น โกสิยดาบสไดเห็นนางเทพกัญญา
ทั้งปวงนั้น มีผิวพรรณอันงามประดุจเปลวเพลิง เปน
บันเทิงอยางยิ่ง จึงไดกลาวกับนางเทพกัญญาทั้ง ๔
ในทิศทั้ง ๔ ตอหนามาตลีวา ดูกอนเทวดาใน
บูรพาทิศ ทานมีชอื่ วาอยางไร จงบอกไป ทานเปนผู
มีสรีระอันประดับแลว งดงามดุจดาวประกายพรึก
อันประเสริฐกวาดาวทั้งหลาย ดูกอนทานผูมีรางกาย
คลายกับรูปทองคํา เราถามทาน ทานจงบอกแกเราวา
ทานเปนเทวดาอะไร.
นางสิริไดสดับคําดังนั้นแลว เมื่อจะกระทําตนใหปรากฏ จึงกลาวคาถาวา
ขาพเจามีสิรชิ ื่อวา นางสิริเทวี เปนผูไมเสพคบหา
สัตวลามกอันหมูม นุษยบูชาแลวทุกเมื่อ มาสูสํานักของ
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ทานเพราะความทะเลาะกันดวยเรื่องสุธาโภชน ขาแต
ทานผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอทานจงแบงสุธาโภชน
นั้นใหขาพเจาบาง.
ขาแตมหามุนี ผูสูงสุดกวาผูบูชาทั้งหลาย
ขาพเจาปรารถนาควานสุขแกนรชนใด นรชนนั้นบันเทิงอยูดวยสรรพกามสมบัติทงั้ หลาย ทานจงรูจัก
ขาพเจาวา สิรี ขาแตทานผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอ
ทานจงแบงสุธาโภชนใหขาพเจาบางเถิด.
ในคาถานั้นมีคําอธิบายวา คําวา ลําดับนั้น คือ ในกาลนั้น. คําวา
อนุมัติ คือ รับรูแลว อธิบายวา เปนผูอันทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา
ทั้งหลาย อนุมัติแลวดวย สงไปแลวดวยในกาลนั้น. คําวา เปนผูบันเทิง
อยางยิ่ง อธิบายวา เปนผูรื่นเริงอยางยิ่ง ทุกนางมิไดมีเหลือเลย พระบาลี
บางฉบับเปน สาม แปลวา เอง อธิบายวา ก็โกสิยดาบสนั้นเห็นนางเทพกัญญาเหลานั้นเองทีเดียว. คําวา ๔ หมายเอานางเทพกัญญาทั้ง ๔ อีกอยาง
หนึ่ง พระบาลีเปนจตุราก็มี อธิบายวา ประกอบพรอมดวยทิศทั้ง ๔. คําวา
ประเสริฐกวาดาวทั้งหลาย คือ ประเสริฐกวาดวงดาราทั้งหมด. คําวา
มีรางกายคลายรูปทองคํา คือมีสรีระเหมือนกับรูปเปรียบทองคํา. คําวา
ขาพเจามีชื่อวา นางสิรี คือ ขาพเจามีนามวา สิรี. คําวา มาสูสํานัก
ของทาน คือมายังสํานักของพระผูเปนเจา. คําวา จงแบง คือ แบงให
ขาพเจาไดดวยประการใด. ขอทานจงทําดวยประการนั้นเถิด อธิบายวา จงให
สุธาโภชนแกขาพเจาบาง. คําวา จงรู คือจงรูจัก. คําวา สูงสุดกวาผูบูชาทั้ง
หลาย คือเปนผูอุดมกวาผูบูชาอยูซึ่งไฟ.
โกสิยดาบสสดับคํานั้น จึงกลาวคาถาวา
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นรชนทั้งหลายผูมีความเพียรประกอบดวยศิลปะ
วิทยาและความประพฤติดี ความรูและการงานของตน
เปนผูทานละทิ้งเสียแลว ยอมไมไดประโยชนอะไร
กิจทีมีความขาดแคลนอันใดที่ทานทําแลว กิจนั้นไมดี
เลย. เราเห็นนรชนผูเปนบุรุษเกียจคราน บริโภคมาก
ทั้งมีตระกูลต่ํามีรูปแปลก ดูกอ นนางสิรี นรชนที่ทาน
รักษาไวแมสมบูรณดวยชาติผูมีโภคทรัพย มีความสุข
ยอมใชเหมือนทาส. เพราะฉะนั้น เรารูจกั ทานเปนผู
ไมมีสจั จะ ไมรูสงิ่ ที่ควรและไมควรแลว และเสพคบ
หาเปนผูหลงนําผูรูใหตกไปตาม นางเทพธิดาเชนทาน
ยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา สุธาโภชนจักมีแตไหน
เลา จงไปเสียเถิด ทานไมชอบใจแกเรา.
ในคาถานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา ศิลปะ คือประกอบดวยศิลปะ
มีศิลปะที่เกี่ยวกับชางมารถและธนูเปนตน . คําวา วิทยาและความประพฤติดี
หมายเอาวิชาที่นับเอาพระเวททั้ง ๓ และศีล. คําวา ความรูและการงานของ
ตน คือเปนผูประกอบดวยความเพียรแหงบุรุษของตน. คําวา อะไร คือ
วา ยอมไมไดยศหรือความสุข แมมปี ระมาณเล็กนอย. คําวา กิจนั้น คือ
ความกังวลอันใดที่ทานกระทําแลว แกบุคคลผูเรียนศิลปะทั้งหลายแลวเที่ยวไป
เมื่อตองการความเปนใหญกิจนั้นไมดีเลย. คําวา มีรูปแปลก คือมีรูปผิดปกติ.
คําวา ที่ทานรักษาไว คือที่ทานตามรักษาไวแลว. คําวา สมบูรณดวยชาติ
คือถึงพรอมแลวดวยชาติบาง ถึงพรอมแลวดวยศิลปะวิทยาความประพฤติและ
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การงานอันประกอบดวยปญญาบาง. คําวา ยอมใช คือยอมกระทําการใชสอย.
คําวา เพราะฉะนั้น คือเหตุนั้น. คําวา ไมมีสัจจะ คือทานไมมีสัจจะ เพราะ
ไมประพฤติอยูในสัจจะที่นับวา สภาวะ คือเวนจากความเปนผูสูงสุด. คําวา
ไมรูและเสพคบหา คือไมแบงไมรูจักสิ่งที่ควรและไมควร เสพอยูซึ่งนรชน
นอกนี้แมถึงพรอมแลวดวยศิลปะเปนตน. คําวา ทําผูรูใหตกไปตาม คือทํา
บัณฑิตใหตกไปตาม คือทําบัณฑิตใหตกไปแลวเที่ยวเบียดเบียนอยู. คําวา
สุธาโภชนจักมีแตที่ไหนเลา อธิบายวา สุธาโภชนของทานผูมีคุณเลวทราม
เชนนั้นจะมีแตที่ไหน ทานยอมไมชอบใจเรา ทานจงกลับไปเสีย อยาอยูในที่นี้
เลย.
นางสิรีเทพธิดานั้น ครั้นถูกโกสิยดาบสนั้นหามแลว ก็อันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเอง ลําดับนั้น โกสิยดาบสนั้นเมื่อจะเจรจากับนางอาสา
เทพธิดา จึงกลาวคาถาตอไปวา
ใครนั่นเปนผูมีฟนขาว สวมกุณฑลมีรางกาย
อันวิจติ ร ทรงเครื่องประดับเกลี้ยงเกลาทําดวยทองคํา
นุงหมผามีสีดังสายน้ําหยด ยอมงดงามเหมือนดัง
ประดับชอดอกไมมีสีแดงดุจเปลวไฟไหมหญาคา
ฉะนัน้ . ทานเปนเหมือนนางเนื้อทรายคะนอง ที่นาย
ขมังธนูยิงผิดแลว มองดูอยูดุจทําเขลา ฉะนั้น ดูกอน
นางเทพธิดาผูมีดวงตาอันขาว ในที่นี้ ใครเปนสหาย
ของทาน ทานอยูในปาใหญ แตผูเดียวไมกลัวหรือ.
ในคาถานั้นมีอธิบายวา คําวา มีรางกายอันวิจิตร คือประกอบดวย
องคอวัยวะอันวิจิตร. คําวา ทรงเครื่องประดับเกลี้ยงเกลาทําดวยทองคํา
คือทรงเครื่องอลังการทองคําอันเกลี้ยงเกลา อันสําเร็จขึ้นจากการกระทํา. คําวา
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มีสีดังสายน้ําหยด คือ นุง หมผาทุกูลพัสตรอันเปนทิพย มีสีดจุ สายน้ําที่หยด
ลงแลว คําวา นุงหม คือทั้งนุงแลวดวย หมแลวดวย. คําวา แดงดุจ
เปลวไฟไหมหญาคา คือ มีสีแดงเหมือนเปลวแหงไฟที่กําลังไหมหญาคา.
คําวา ประดับชอดอกไม มีคําอธิบายวา ประดับชอดอกไม เชนชอดอกอโศก
ที่หูทั้งสองขาง. คําวา นายขมังธนู หมายเอานายพราน. คําวา ยิงผิด
คือ ยิงพลาดไป. คําวา ดุจทําเขลา อธิบายวา นางเนื้อนั้นกลัวแลว จึง
ยืนอยูในระหวางปามองดูนายพรานนั้นดุจทําเปนเขลา ฉันใด ทานก็แลดูเรา
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในลําดับนั้น นางอาสา จึงตอบวา
ขาแตโกสิยดาบส ในที่นี้สหายของขาพเจา
ยอมไมมี ขาพเจาเปนเทวดามีชื่อวา อาสา เกิดใน
ดาวดึงสพิภพ มาสูสํานักของทานเพราะหวังสุธาโภชน
ขาแตทานผูมีปญญาอันประเสริฐ ทานจงแบงสุธา
โภชนนั้นใหแกขาพเจาบาง.
คําวา เกิดในดาวดึงสพิภพ ในคาถานั้น หมายความวา เปนผูเกิด
พรอมแลวในพิภพชั้นดาวดึงส.
โกสิยดาบสสดับคํานั้น เมื่อจะแสดงวา ทานใหความหวังดวยความ
สําเร็จผลแหงความหวังแกบุคคลที่ทานชอบใจ หาใหแกผูที่ทานไมชอบใจไม
ความพินาศแหงความปรารถนาที่ทานตั้งใจไวโดยชอบมิไดมี ดังนี้ ไดกลาว
เปนคาถาวา
พอคาทั้งหลาย มีความหวังแสวงหาทรัพย ยอม
ขึ้นเรือแลนไปในทะเล อนึ่ง พอคาเหลานั้น ยอมจม
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ในทามกลางมหาสมุทรนั้น ในกาลบางครั้ง เขามี
ทรัพยสิ้นไป ทั้งทรัพยอันเปนตนทุนก็สูญหายไปแลว
ก็กลับมา ชาวนาทั้งหลาย ยอมไถนาดวยความหวัง
หวานพืชก็กระทําโดยแยบคาย เขาไมไดประสบผล
อะไร ๆ จากขาวกลานั้น เพราะเพลี้ยตกลงบาง เพราะ
ฝนแลงบาง ในภายหลัง นรชนทั้งหลายผูแสวงหา
ความสุข ทําความหวังขางหนา ยอมทําการงานของตน
เพื่อนาย นรชนเหลานั้น ถูกศัตรูเบียดเบียนแลว ไม
ไดประโยชนอะไร ๆ ยอมหนีไปสูทิศทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชนแกนายอีก สัตวผูแสวงหาความสุขเหลานี้
เปนผูใครจะไปสวรรค ละทิ้งธัญชาติทรัพยและหมู
ญาติเสียแลว ยอมทําความเพียรอันเศราหมองตลอด
กาลนาน เดินทางผิดยอมไปสูทุคติเพราะความหวัง
เพราะฉะนั้น ทานชื่อวา อาสา ที่เขาสมมติวา เปนผู
มักกลาวใหเคลื่อนคลาดจากความจริง ดูกอนนางอาสา
ทานจงนําความหวังในสุธาโภชนในตนออกเสีย นาง
เทพธิดาเชนทาน ยังไมสมควรอาสนะและนําสุธาโภชน
จักมีแตที่ไหนเลา ทานจงไปเสียเถิด ทานไมเปนที่
ชอบใจของเรา.
ในคาถานั้นมีอธิบายวา คําวา แลนไป คือ แลนเรือไป. คําวามีทรัพย
สิ้นไป คือ ทรัพยสูญไปแลว โกสิยดาบสกลาวอธิบายไววา ชนเหลาหนึ่ง
ยอมอิ่มเอิบดวยอํานาจของทาน และชนอีกพวกหนึ่งก็เสื่อมโทรมดวยอํานาจ
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ของทาน ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น คนที่มีธรรมอันลามกเหมือน
อยางทานจึงไมมี. คําวา ทําโดยแยบคาย คือ ยอมกระทํากิจนั้น ๆ
โดยอุบาย. คําวา เพราะเพลี้ยตกลงบาง อธิบายวา เพราะอันตราย
ที่เกิดแกขาวกลาทั้งหลาย มีฝนตกไมเสมอกันและสัตวจําพวกหนู มอด หมู
และสัตวพวกแมลงตาง ๆ และโรคเกิดจากขาวสาลีเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง
ตกลง. คําวา นั้น อธิบายวา โกสิยดาบสกลาววา ชาวนาเหลานั้น
ยอมไมประสบผลอะไร ๆ จากขาวกลานั้น ทานผูเดียวยอมกระทํากรรมคือ
การตัดความหวังของชาวนาแมเหลานั้น. คําวา ในภายหลัง กระทําการงาน
ของตน อธิบายวา กระทําความบากบั่นของบุรุษในยุทธภูมิทั้งหลาย. คําวา
กระทําความหวังขางหนา คือ กระทําความหวังที่จะเปนใหญขา งหนา.
คําวา เพื่อประโยชนแกนาย คือ เพื่อความตองการของนาย. คําวา ถูก
ศัตรูเบียดเบียน คือ เปนผูถูกขาศึกทั้งหลายเบียดเบียนแลว มีทรัพยสมบัติ
ก็ถูกยื้อแยงแลว มีเสนาและพาหนะถูกกําจัดแลว . คําวา หนีไป คือ ยอม
หนีไป. คําวา ไมไดประโยชนอะไร ๆ คือ ไมไดความเปนใหญ
โกสิยดาบสกลาววา ทานผูเดียวยอมกระทําใหชนแมเหลานี้ ไมไดความเปน
ใหญดวยประการฉะนี้. คําวา ผูใครจะไปสวรรค คือ เปนผูปรารถนาจะ
ไปยังสวรรค. คําวา เศราหมอง หมายเอาความลําบากกายมีความเพียร
๕ อยาง ซึง่ หมดโอชะแลวเปนตน. คําวา ตลอดกาลนาน ไดแก สิ้น
กาลนานยิ่งนัก. คําวา ทานชื่อ อาสา ที่เขาสมมติวาเปนผูมักกลาวให
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง อธิบายวา สัตวเหลานั้นยอมไปสูทุคติเพราะ
ความหวังอยางนี้ เพราะฉะนั้น ทานมีชื่อวา อาสา เปนผูที่เขาสมมติแลววา
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เปนผูมักกลาวใหคลาดเคลื่อนจากความจริง คือถึงการนับวาเปนผูกลาวให
คลาดเคลื่อนจากความจริง โกสิยดาบสยอมเรียกนางเทพธิดานั้นวา ดูกอน
อาสา ดังนี้.
แมนางอาสานั้น ครั้นถูกโกสิยดาบสหามเสียแลว จึงอันตรธาน
หายไป. ในลําดับนั้น โกสิยดาบสเมื่อจะเจรจากับนางศรัทธา จึงกลาวคาถาวา
ทานผูมียศ รุงเรื่องอยูดวยยศ ยืนอยูเปนเจา
ในทิศ เราเรียกโดยชื่ออันนาเกลียด ดูกอนนางผูมี
รางกายคลายทองคํา เราขอถามทาน ทานจงบอกเรา
วา ทานเปนเทวดาอะไร.
ในคาถานั้นคําวา รุงเรือง คือ รุงโรจนอยู. คําวา เราเรียกโดยชื่ออัน
นาเกลียด อธิบายวา เราเรียกอยูโดยชือ่ อันนาเกลียดคือลามกอยางนี้วา นาง
อื่นอีกบาง นางคนหลังบาง. คําวา เปนเจาในทิศ ไดแก ทานยืนรุงเรืองอยู.
ลําดับนั้น นางศรัทธาจึงกลาวคาถาวา
ขาพเจามีชื่อวา ศรัทธาเทวี ที่มนุษยบชู าแลวเปน
ผูไมเสพคบสัตวผูลามกในกาลทุกเมื่อ มาสูสํานัก
ของทาน เพราะวิวาทดวยสุธาโภชน ขาแตทานผูมี
ปญญาอันประเสริฐ ทานจงแบงสุธาโภชนนั้นให
ขาพเจาบางเถิด.
ในคาถานั้นมีคําอธิบายวา คําวา ศรัทธา ไดแก การเชื่อถอยคําของ
บุคคลคนใดคนหนึ่ง มีโทษก็มี ไมมโี ทษก็มี. คําวา บูชา คือ บูชาแลว
ดวยอํานาจแหงสวนอันไมมีโทษ. คําวา ไมเสพคบสัตวผูลามกในกาลทุก
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เมื่อ อธิบายวา เปนผูมีศรัทธาอันหาโทษมิได จริงอยู คําวา ศรัทธา นี้
เปนชื่อของเทวดาผูสามารถตบแตงจัดแจง แมในบุคคลอื่นมีการจัดแจงโดย
สวนเดียวเปนสภาพ.
ลําดับนั้น โกสิยดาบสจึงกลาววากะนางศรัทธานั้นวา
ก็บางคราวมนุษยทั้งหลาย ถืออาการใหบาง
การฝกฝนบาง การบริจาคบาง การสํารวมบาง
ยอมกระทําดวยความเชื่อ แตมนุษยพวกหนึ่งกระทํา
โจรกรรมบาง พูดเท็จบาง ลอลวงบาง กลาวสอเสียด
บาง ทานอยาประกอบตอไปเลย.
บุรุษผูมีความเพงเล็งในภรรยาทั้งหลาย ผู
ประกอบดวยศีล ผูมีวัตรในการปฏิบัติสามีดีแลว และ
เปนผูเสมอกัน ยอมนําความพอใจในนางกุลธิดาออก
เสีย เพราะเขาทําความเชื่อตามคําของนางกุมกทาสีอีก
ดูกอนนางศรัทธา ตัวทานนั่นแล ใหชนอืน่ เสพคบ
ภรรยาของผูอื่น ทานยอมทําบาป ละทิ้งกุศลเสีย นาง
เชนทานไมสมควรแกอาสนะและน้ํา สุธาโภชนจักมี
แตไหนเลา ทานจงไปเสีย ทานไมเปนที่ชอบใจ
ของเรา.
ก็ดาบสนั้น กลาวกะนางเทพธิดาผูมีชื่อวา ศรัทธานั้นวา สัตวเหลา
นี้เชื่อถอยคําของผูใดผูหนึ่งแลว ยอมกระทํากรรมนั้น ๆ เขายอมทํากรรมซึ่งไม
สมควรกระทําใหมากกวากรรมที่ควรกระทําเสียอีก กรรมนัน้ ทั้งหมด ยอม
ชื่อวา เปนกรรมที่ทานใชใหเขาทําแลวทุกอยาง ดังนี้ กลาวไวแลว ดวยความ
มุงหมายอยางนี้.
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ในคาถานั้นมีคําอธิบายวา ก็การใหที่ประกอบดวยเจตนามีวัตถุ ๑๐
ประการ ชือ่ วาทาน. การฝกอินทรีย ชื่อวาการฝกฝน การบริจาคไทยธรรม ชื่อวาการบริจาค ศีล ชื่อวาการสํารวม. คําวา ถือเอาดวยความเชื่อ
อธิบายวา แมถือเอาแลว ก็ยอมกระทําตามคําของบุคคลผูกลาวอยูวา การ
ใหทานเปนตนเหลานี้ มีอานิสงสมาก ทานพึงกระทําเถิด ดังนี้ เพราะความ
เชื่อ. คําวา ลอลวง ความวา มนุษยทั้งหลาย ยอมกระทํากรรมมีการโกง
ดวยตาชั่งเปนตน หรือกรรมมีการโกงชาวบานเปนตน. คําวา แตมนุษยพวก
หนึ่ง มีอธิบายวา ฝายมนุษยอีกพวกหนึ่งเชื่อถอยคําของชนบางพวกวา ทาน
พึงกระทําโจรกรรมเปนตน เพื่อประโยชนแกคนเหลานั้นดวยเหลานี้ดวย ใน
กาลทั้งหลายซึ่งเห็นปานนี้ ดังนี้ แลวกระทํากรรมแมเหลานี้. คําวา ทานอยา
ประกอบตอไป อธิบายวา แมชนเหลาอื่นไมเชื่อถอยคําของบุคคลผูกลาวอยู
วา กรรมเหลานั้น เต็มไปดวยโทษมีทุกขเปนผล ทานไมควรทําดังนี้ ก็ยัง
ขืนกระทํา กรรมนั้น ทานอยาไดชักชวนตอไป เพราะกรรมที่บุคคลกระทํา
ดวยอํานาจของทานนั้น มีโทษก็มี ไมมีโทษก็มี ดวยประการฉะนี้. คําวา
เสมอกัน คือเปนผูเสมอกันดวยชาติ โคตรและศีลเปนตน. คําวา เพงเล็ง
อธิบายวา ตัณหา ทานกลาววาความเพงเล็ง อธิบายวา เปนผูมีความหวงใย
ยังมีตัณหา. คําวา ความพอใจ ไดแก เปนผูมีจิตรักใครแลว ยอมกระทํา
ความกําหนดดวยสามารถแหงความพอใจ. คําวา ความเชื่อ ไดแก ยอม
กระทําความเชื่อตามถอยคําแมของนางกุมภทาสี จริงอยู เมื่อนางกุมภทาสีนั้น
กลาวอยูวา ดิฉันจักกระทําอุปการะชื่อนี้แกทาน ดังนี้ บุรุษนั้นเชื่อแลวก็ทิ้งแม
หญิงผูมีตระกูลเสีย กลับมาเห็นกับนางทาสีนั้นแล. อนึ่ง บุรุษกระทําความเชื่อ
ตามถอยคําของนางกุมภทาสีวา หญิงมีชื่อนั้น มีจติ รักใครในตัวทาน ดังนี้แลว
ยอมเสพภรรยาของชนอื่น. คําวา ดูกอนนางศรัทธา ตัวทานนั่นแลใหชนอื่น
เสพในภรรยาของผูอื่น มีอธิบายวา เพราะเหตุที่ชนทั้งหลายเชื่อฟงคํานั้น ๆ
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จึงเสพภรรยาของชนอื่นกระทํากรรมอันเปนบาปละกุศลเสีย เพราะอํานาจของ
ทาน เพราะฉะนั้น ตัวทานนั่นแล ชือ่ วาเปนผูเสพซึ่งภรรยาของชนอื่น ทาน
ยอมกระทํากรรมอันเปนบาปทั้งหลาย ยอมละทิง้ กุศลเสีย บุคคลที่มีธรรมอัน
ลามก ผูทําโลกใหฉิบหายเหมือนกับทานไมมีอีกแลว ทานจงไปเสียเถิด ทาน
ไมเปนที่ชอบใจแกเรา.
นางศรัทธานั้น ก็ไดอันตรธานหายไปในที่นั้นเอง. ฝายโกสิยดาบส
เมื่อจะเจรจากับนางหิรีผูยืนอยูดานทิศอุดร จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา
เมื่ออรุณขึ้นไปในที่สุดแหงราตรี นางเทพธิดา
ใด เปนผูทรงไวซึ่งรูปอันงดงามปรากฏอยู ดูกอน
เทวดา ทานเปรียบเหมือนนางเทพธิดานั้น จะพูดกะ
เราหรือ ทานจงบอกแกเราวาทานเปนนางอัปสรอะไร
ทานมีชื่อวาอยางไร ยืนอยูประดุจเถาวัลยดําในฤดูรอน
และประดุจเปลวไฟที่หอมลอมอยูดวยใบไมสีแดง ถูก
ลมพัดแลวดูงามฉะนั้น ทานเปนผูราวกะวาจะพูดแต
มิไดเปลงวาจาออกมา แลดูอยูเหมือนนางเนื้อเขลา
ฉะนัน้ .
ในคาถานั้นมีคําอธิบายวา คําวา ในที่สุดแตงราตรี หมายถึงราตรี
อันเปนที่สุดทาย อธิบายวา กาลเปนที่สุดแหงกลางคืน. คําวา ขึ้นไป คือเมื่อ
อรุณขึ้นไปแลว. คําวา ใด อธิบายวา นางเทพธิดาใดเปนผูทรงไวซึ่งรูปอันงดงาม เพราะมีผิวพรรณดังทองคําปรากฏอยูทางดานทิศบูรพาในเวลากลางคืน.
คําวา ประดุจเถาวัลยดําในฤดูรอน คือประหนึ่งวา เถาวัลยมสี ีดําในสมัย
แหงฤดูรอน ฉะนั้น. คําวา ประดุจเปลวไฟ ไดแก ประดุจเปลวเพลิง แม
นางเทพธิดานั้น ยืนอยูประดุจเถาวัลยคําที่งอกขึ้นออน ๆ มีสีแดงดีในนาที่ไฟ
ไหมแลวใหม ๆ. คําวา หอมลอมอยูด วยใบไมสีแดง คือมีใบไมตาง ๆ
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ซึ่งมีสีแดงแวดลอมแลว. คําวา ทานมีชื่อวาอยางไรยืนอยู อธิบายวา
เถาวัลยคําออนนั้น ถูกลมพัดแลวไหวไปมาอยูดูงดงามตั้งอยูดวยประการใด
ทานมีชื่อวาอยางไร ยืนอยูดวยประการนั้น. คําวา ราวกะวาจะพูด อธิบาย
วา ทานไดเปนผูราวกะวาปรารถนาจะพูดกับเรา แตหาเปลงถอยคําไม.
ลําดับนั้น นางหิรีเทพธิดานั้น จึงกลาวคาถาวา
ขาพเจามีชื่อวานางหิรีเทวี ไดรับการบูชาแลว
ในหมูม นุษยทั้งหลาย เปนผูไมเสพสัตวผูลามกใน
กาลทุกเมื่อ มายังสํานักของทาน เพราะวิวาทกันดวย
เรื่องสุธาโภชน ขาพเจานั้น มิอาจที่จะขอสุธาโภชน
กะทานได เพราะการขอของหญิงดูเหมือนจะเปนของ
นาละอาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิราห คือ ขาพเจาชื่อหิรี. บทวา สุธป
ความวา ขาพเจานั้นไมอาจแมเพื่อขอสุธาโภชนกะทาน. เพราะเหตุไร บทวา
โกปนรูปาวิย ยาจนิตฺถิยา ความวา เพราะการขอของหญิงดูเหมือนจะ
เปนของนาละอาย เปนเชนกับการเปดเผยอวัยวะลับ เปนเหมือนปราศจาก
ความละอาย.
โกสิยดาบสไดสดับคํานั้น จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ดูกอนนางผูมีกายงดงาม ทานจักไดตามธรรม
ตามอุบายที่ชอบ นี้เปนธรรมดาทีเดียว ก็สุธาโภชนนั้น
ทานจะไดเพราะการขอก็หาไม เพราะฉะนัน้ เราพึง
เชื้อเชิญทานผูมิไดขอสุราโภชนนั้น ทานตองการสุธาโภชนใด ๆ เราจะใหสุธาโภชนนั้น ๆ แกทาน. ดูกอน
นางผูมีสรีระคลายทองคํา วันนี้เราขอเชิญทานไปใน
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อาศรมของเรา เราจะบูชาทานดวยสรรพรส ครั้นบูชา
ทานแลว จึงจักบริโภคสุธาโภชน.
ในคาถานั้นมีคําอธิบายวา คําวา ตามธรรม คือตามสภาพ. คําวา ตาม
อุบายที่ชอบ คือตามเหตุ. คําวา สุธาโภชนนั้นทานจะไดเพราะการขอก็
หาไม อธิบายวา สุธาโภชนนี้ ทานจะไมไดเพราะการขอเลย นางเทพธิดาทั้ง
๓ นอกนี้ ไมไดแลวเพราะเหตุนั้นแล. คําวา เพราะฉะนั้น คือเพราะเหตุนั้น.
คําวา ทานตองการสุธาโภชนใดๆ อธิบายวา เรามิไดเชื้อเชิญทานแตอยาง
เดียวเทานั้น ก็ทานปรารถนาสุธาโภชนชนิดใด เราจะใหสุธาโภชนแมนั้นแก
ทาน. คําวา นางผูมีสรีระคลายทองคํา คือนางผูมีสรีระเต็มไปดวยสิริประดุจ
กองแหงทองคํา. คําวา บูชาแลว อธิบายวา เรามิไดบูชาทานดวยสุธาโภชน
อยางเดียวเทานั้น ทานยังเปนผูสมควรที่เราควรจะบูชาดวยสรรพรส แมเหลา
อื่นอีกดวย. คําวา จักบริโภค อธิบายวา เราบูชาทานแลว สวนที่เหลือ
ของสุธาโภชนจักมี เราจักบริโภคสวนที่เหลือนั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ในกาลนั้น นางหิรีเทพธิดาผูไมของเกี่ยวกับ
สัตวผูลามกในกาลทุกเมื่อนั้น เปนผูอันดาบสชื่อ
โกสิยะ ผูมีความรุงเรืองยอมใหเขาไปสูอาศรมอันนา
รื่นรมย มีน้ําและผลไมสมบูรณอันทานผูประเสริฐ
บูชาแลว ณ ทีใ่ กลอาศรมสถานนั้นมากไปดวยหมูรุกขะ
ชาตินานาชนิด อันผลิดอกออกผล มีทั้งมะมวง
มะหาด ขนุน ทองกวาว มะรุม อีกทั้งตนโลท และ
บัวบก การะเกด จันทนกะพอ และหมากหอมแก ลวน
กําลังออกดอกบานสะพรั่ง. ในที่นั้นมากไปดวยตนไม
ชนิดใหญ ๆ คือตนรัง ตนกุม ตนหวา ตนโพธิ์ ตน
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ไทร อีกทั้งมะซาง ราชพฤกษ แคฝอย ไมยา งทราย
ไมจิก และลําเจียก ตางก็มีกิ่งอันหอยยอยลงมา กําลัง
สงกลิน่ หอมฟุงนายวนใจนัก ถั่วแระ ออยแขม ถั่วปา
ตะโก ขาวฟาง ลูกเดือย ถั่วขาวเล็ก กลวยมีเมล็ด
กลวยไมมีเมล็ด ขาวสาลี ขาวเปลือก ราชดัด และ
ขาวสารอันเกิดเอง ก็มีอยูในอาศรมนั้นมากมาย ก็
เบื้องหนาดานทิศอุดรแหงอาศรมสถานนั้น มีสระ
โบกขรณีอันงามราบรื่น มีพื้นทาขึ้นลงเรียบเสมอกันมี
น้ําใสจืดสนิทไมมีกลิ่นเหม็น อนึ่ง ในสระโบกขรณีนั้น
มีปลาตางชนิด คือ ปลาดุก ปลากะทุงเหว ปลา
กราย กุง ปลาตะเพียน ปลาฉลาด ปลากา วาย
เกลื่อนกลาดไปในสระโบกขรณีที่มีขอบคัน พากัน
แหวกวายอยางสบายทั้งเหยื่อก็มาก และที่ใกลเคียง
สระโบกขรณีนั้น มีนกตางชนิด คือหงส นกกระเรียน
นกยูง นกจากพราก นกออก กระเหวาลาย นกยูง
ทอง นกพริกและนกโพระดกมากมาย ลวนมีขนปก
อันงดงาม พากันจับอยูอยางสบาย ทั้งอาหารก็มมี าก
ในที่ใกลเคียงสระโบกขรณีนั้น มีปาณชาติและหมูเนื้อ
ตาง ๆ มากมาย คือราชสีห เสือโครง ชาง หมี เสือ
ปลา เสือดาว แรดและโคลาน กระบือ ละมั่ง กวาง
เนื้อทราย หมูปา ระมาด หมูบาน กวางทอง แมว
กระตาย วัวกระทิง เปนอันมากลวนงามวิจิตรหลาก
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หลาย พื้นดินและหินเขาดารดาษงามวิจิตรไปดวยดอก
ไม ทัง้ ฝูงนกก็สงเสียงรองกึกกอง เปนที่อาศัยของหมู
ปกษี.
ในคาถาเหลานั้น มีอรรถาธิบายวา คําวา ผูมีความรุงเรือง คือ
เปนผูถึงพรอมแลวดวยอานุภาพ. คําวา ใหเขาไปสูอาศรม คือ เชิญให
เขาไปยังอาศรมบท. ย อักษรเปนพยัญชนะสนธิ. คําวา มีน้ํา คือ สมบูรณ
ดวยน้ําในที่นั้น ๆ ผลไม คือ สมบูรณดวยผลไมมากมาย. คําวา พระอริยะ
บูชาแลว คือ พระอริยะทั้งหลาย ผูมีปกติไดฌาน ผูเวนแลวจากโทษคือ
นิวรณ บูชาแลวคือสรรเสริญแลว. คําวา หมูร ุกขชาติ หมายถึงหมูไมที่
กําลังผลิดอกออกผล. คําวา มะรุม ก็คือตนมะรุม. คําวา อีกทัง้ ตนโลท
และบัวบก คือ ตนโลทดวย ตนบัวบกดวย. คําวา การะเกด และจันทนกะพอ คือ ตนไมที่มีชอื่ อยางนั้นทีเดียว. คําวา กุม ก็คือตนกุมนั่นแล.
คําวา ราชพฤกษ คือ ตนราชพฤกษ (ตนคูน). คําวา ไมจิกและลําเจียก
ไดแก ตนจิกและลําเจียก ๕ ชนิด. คําวา ถั่วแระ หมายถึงอปรัณชาติ
ชนิดหนึ่ง. คําวา ออยแขม ไดแก ตนออย. คําวา ถั่วปา ก็คือถั่วราชมาษ
กลวยมีเมล็ดเรียกวา โมจะ คําวา ขาวสาลี คือ ขาวสาลีตาง ๆ ชนิด ซึ่ง
อาศัยชาตสระเกิดแลวมีประการตาง ๆ. คําวา ขาวเปลือก ไดแก ขาวเปลือก
ตางชนิด. คําวา ราชดัด คือตนราชดัด (ตนสมอ). คําวา ขาวสาร หมายถึง
รวงขาวสารอันเกิดขึ้นเอง ไมมีรําและแกลบ. คําวา อาศรมสถานนั้น
อธิบายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในสวนแหงทิศอุดรของอาศรมนั้น. คําวา
สระโบกขรณี หมายถึงสระโบกขรณีที่เกิดขึ้นเอง ดารดาษไปดวยดอกบัว
๕ ชนิด. คําวา ราบรื่น คือ เวนจากของโสโครกมีดีปลา และสาหรายเปนตน.
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คําวา มีทาเรียบ คือ มีทาเรียบเสมอกัน มีพื้นที่มิไดขาด. คําวา ไมมี
กลิ่นเหม็น คือ ประกอบดวยน้ํา มีกลิ่นอันไมนารังเกียจคือมีกลิ่นหอม.
คําวา นั้น หมายถึงในสระโบกขรณีนั้น. คําวา สบาย คือไมมีภัย. คําวา
ปลาดุก นี้เปนชื่อของปลาจําพวกนั้น . คําวา กระเหวาลาย หมายถึง
จําพวกนกดุเหวา. คําวา งดงาม คือมีขนปกอันงดงาน. คําวา นกยูงทอง
ไดแก นกยูงที่มีหงอนตั้งขึ้น. อีกอยางหนึ่ง แมนกเหลาอื่นที่มีหงอนงอกขึ้น
บนหัว ก็เรียกวา สิขิณฑะเหมือนกัน. คําวา มีปาณชาติ คือเหลาสัตวที่มี
ชีวิตทั้งหลายพากันมา. คําวา แรด หมายถึงพวกแรดตาง ๆ. คําวา โคลาน
ไดแก พวกโคลานทั้งหลาย. คําวา ระมาด หมายถึงสัตวที่มีหูเหมือนโค.
คําวา วัวกระทิง หมายถึงเนื้อที่มีเขาแหลม. คําวา พื้นดินและหินเขา
อธิบายวา หลังแผนหินมีพื้นเรียบเสมอพื้นดิน ดารดาษดวยดอกไมอันงาม
วิจิตร. คําวา ทั้งฝูงนกก็สงเสียงรองกึกกอง อธิบายวา ภาคพื้นและ
ภูเขาในที่นั้นมีรูปเห็นปานนี้ อันฝูงนกทั้งหลายรองกึกกองไปทั่วแลว.
พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงพรรณนาอาศรมของโกสิยดาบสอยาง
นี้แลว บัดนี้ พระองคหวังจะทรงแสดงอาการ ที่นางหิรีเขาไปในอาศรมนั้น
เปนตน จึงตรัสวา
นางหิรีเทพธิดานั้นมีผิวพรรณงาม ทัดดอกไม
เขียว เดินเขาไปยังอาศรมประหนึ่งมหาเมฆ ขณะ
เมื่อฟาแลบสวาง ฉะนั้น โกสิยดาบสไดพูดคํานี้
กะนางหิรีเทพธิดา ผูผูกของผมเรียบรอยดีแลวดวย
หญาคาอันสะอาด มีกลิ่นหอม มีเกาอี้นั่งตั้งไวที่ประตู
บรรณศาลา ใชลาดดวยหนังเสืออชินะ เพื่อนางหิรี
นั้นวา ดูกอนนางงาม เชิญทานนั่งบนอาสนะนี้ตาม
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สบายเถิด ในกาลนั้น เมื่อนางนั่งเกาอี้แลว โกสิย
ดาบสมหามุนี ผูท รงชฎาอันรุงเรืองไดรีบนําสุธาโภชนมาพรอมกับน้ํา ดวยใบบัวใหมเอง เพื่อจะให
เพียงพอตามความประสงค นางหิรีเทพธิดานั้น
เปนผูนีใจเบิกบาน รับสุธาโภชนีนั้นดวยมือทั้งสอง
แลว จึงกลาวกะโกสิยฤๅษีผูทรงชฎาวา ขาแต
มุนีผปู ระเสริฐ เอาเถิด ขาพเจาเปนผูไดชัยชนะที่
พระผูเปนเจาบูชาแลว จะพึงไปสูไตรทิพยสถานใน
บัดนี้ นางหิรีเทพธิดานั้น เปนผูมัวเมาแลวดวยความ
เมาในผิวพรรณ เปนผูอันโกสิยดาบส ผูม คี วามรุงเรือง
กลาวอนุมัติแลว กลับไป ณ สํานักของทาวสหัสนัยน
ทูลวา ขาแตทาววาสวะ สุธาโภชนนี้โกสิยดาบส
ใหแลว ขอพระบิดาจงประโยคทานความชํานะใหแก
หมอมฉันเถิด แมทาวสักกะ ก็ไดทรงบูชานางหิรีนั้น
ในกาลนั้น เทวดาทั้งหลายพรอมดวยพระอินทร ได
พากันบูชานางสุรกัญญาผูสูงสุด นางหิรเี ทพธิดานั้น
ทาวสักกะใหนั่งบนเกาอี้ทองคําอันใหม ในกาลใด
เปนผูอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายบูชาแลว ดวยการ
ประนมหัตถในกาลนั้น.
ในคาถานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา มีผิวพรรณงาม คือมีผิวดี. คําวา
ทัดดอกไมเขียว ความวา หอยดอกไมสีเขียว ลูบคลํากิ่งไมเขียวนั้น ๆ. คําวา
ประหนึ่งมหาเมฆ อธิบายวา นางหิรีเทพธิดานั้น เปนผูอันโกสิยดาบสนั้น
เชื้อเชิญแลว จึงเดินเขาไปสูอาศรมของทาน ประหนึ่งสายฟาแลบในระหวาง
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มหาเมฆฉะนั้น. คําวา นั้น คือ เพื่อนางหิรีเทพธิดานั้น. คําวา ผูผูกชองผม
เรียบรอยดีแลว คือ ผูมีศีรษะอันผูกไวดีแลว. คําวา หญาคา คือ สําเร็จ
ดวยหญาคา เจือดวยหญาไทรเปนตน . คําวา มีกลิน่ หอม คือ มีกลิ่นหอม
เพราะเจือดวยหญาไทรและหญาที่มีกลิ่นหอมอยางอื่น. คําวา ลาดดวยหนัง
เสือ ไดแก ใชหนังเสืออชินะปูไวขางบน. คําวา มีเกาอี้นั่ง คือ ลาด
เกาอี้เห็นปานนี้ ไวที่ประตูบรรณศาลา. คําวา นั่งบนอาสนะนี้ตามสบาย
มีอธิบายวา ทานจงนั่งบนอาสนะนี้ตามความสุขสบายเถิด. คําวา เพื่อจะให
เพียงพอตามความประสงค อธิบายวา นางปรารถนาอยูซึ่งสุธาโภชนพออิ่ม.
คําวา ดวยใบบัวใหม ไดแก ดวยใบบัวอันสดที่นํามาจากสระโบกขรณีใน
ขณะนั้นเอง. คําวา เอง คือดวยมือของตนเอง. คําวา พรอมกับน้ํา คือ
ประกอบดวยน้ําทักษิณา. คําวา นําสุธาโภชนมา คือ นําสุธาโภชนมา
เฉพาะแลว. คําวา รีบ คือรีบนํามาดวยกําลังแหงความโสมนัส. คําวา เอาเถิด
นี้เปนนิบาตใชในขอความเปนอุปสรรค. คําวา ผูไดชัยชนะ คือเปนผูถึง
แลวซึ่งความชนะ. คําวา อนุมัติแลว คือ อนุญาตแลววา ทานจงไปตาม
ความพอใจ ณ บัดนี้เถิด. คําวา ทูล ความวา นางหิรีนั้นกลับไปยังไตรทศบุรี
แลว กลาวในสํานักของทาวสักกะวา สุธาโภชนนี้โกสิยดาบสใหแลว. คําวา
นางสุรกัญญา หมายถึงนางเทพธิดา. คําวา สูงสุด คือ ประเสริฐ. คําวา
นางเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลวดวยประนมหัตถ อธิบายวา
เปนผูอันเทวดาทั้งหลายดวย อันมนุษยทั้งหลายดวย บูชาแลว ดวยยกมือ
ประนม. คําวา ในกาลนั้น อธิบายวา นางเขาไปยังเกาอี้ กลาวคือตั่งทองคํา
ใหมที่ทาวสักกะประทานแลว เพื่อตองการนั่งในกาลใด ในกาลนั้น ทาวสักกะ
และเทวดาที่เหลือจึงพากันบูชานางผูนั่งบนตั่งนั้น ดวยดอกปาริฉัตตกะเปนตน.
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ทาวสักกะครั้นบูชานางอยางนี้แลว จึงทรงดําริวา เพราะเหตุอะไร
เลาหนอ โกสิยดาบสจึงไมใหแกนางเทพธิดาที่เหลือ ไดใหสุธาโภชนแก
นางหิรีนี้ผูเดียว ทาวเธอจึงสงมาตลีเทพสารถีไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตองการจะรู
เหตุนั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ทาวสหัสนัยนผูเปนจอมแหงชาวไตรทศ ไดตรัส
กะมาลีนั้นตอไปอีกวา ทานจงไปถามโกสิยดาบส
ตามคําของเราวา ขาแตโกสิยดาบส เวนนางอาสา
นางศรัทธา และนางสิริเสีย นางหิรีผูเดียวไดสุธาโภชน
แลว เพราะเหตุอะไร.
ในคาถานั้นมีคําอธิบายวา คําวา ตรัส คือไดตรัสไวแลว. คําวา ตาม
คําของเรา คือทานจงกลาวคําพูดของเรากะโกสิยดาบส. คําวา นางอาสา
นางศรัทธา และนางสิรี ความวา เวนจากนางอาสา นางศรัทธาและนางสิรี
เสีย นางหิรผี ูเดียวเทานั้นไดสุธาโภชนแลว เพราะเหตุอะไร.
มาตลีเทพสารถีนั้น รับคําของทาวสักกะนั้นแลว จงไดขึ้นรถ
ไพชยนตไป.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
มีตลีขึ้นรถนัน้ เลื่อนลอยไปตามสบายรุงเรือง
อยู เชนกับดวยเครื่องใชสอย มีงอนรถสําเร็จ
ไปดวยทองชมพูนุท มีสแี ดงคลายทองวิเศษ มีเครื่อง
ลาดวิจิตรดวยทองคําอันประดับแลว รูปทั้งหลายมีอยู
มากมายในรถนั้น คือ รูปพระจันทร ชาง โค มา
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กินนร เสือโครง เสือเหลือง เนื้อทราย ลวนสําเร็จ
ดวยทองคํา นกทั้งหลายในรถนัน้ ทําดวยรัตนะตางๆ
ดุจกระโดดโลดเตนอยู หมูม ฤคในรถนั้น จัดไวตามฝูง
ลวนสําเร็จดวยแกวไพฑูรย พวกเทพบุตรไดเทียม
พระยามาอัศวราช ซึ่งมีสีดังทองคําในรถนั้น คลาย
ชางหนุมมีกําลัง ประมาณพันตัว อันประดับแลว
มีเครือ่ งประดับทับทรวง อันทําดวยขายทองคํา ทั้ง
หอยเครื่องประดับหู ไปโดยเสียงปกติไมขัดของ
มาตลีขึ้นสูยานอันประเสริฐนั้น บันลือแลวตลอด
ทิศทั้งสิบเหลานี้ ใหทองฟาภูเขาและตนไมใหญอัน
เปนเจาแหงไพร พรอมทั้งสาครตลอดทั้งเมทนีดลให
สนั่นหวั่นไหวทั่วไป.
มาตลีนั้นเขาไปยังอาศรมโดยเร็วพลันอยางนี้
กระทําผาทิพยปาวารเฉวียงบาขางหนึ่ง กระทําอัญชลี
แลว กลาวกะโกสิยดาบสผูเปนพราหมณประเสริฐ
กวาหมูเทวดา ผูเปนพหูสูตผูเจริญ ผูม ีวัตรอันฝกหัด
ดีแลววา ขาแตโกสิยดาบส ทานจงฟงถอยคํา
ของพระอินทร ขาพเจาเปนทูตทาวปุรินททเทวราช
ตรัสถามทานวา ขาแตโกสิยดาบส ยกเวนนาง
อาสานางศรัทธา นางสิรีเสีย เพราะเหตุไร นางหิรีจึง
ไดสุธาโภชนแตผูเดียว.
ในคาถานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา เลื่อนลอยไปตามสบาย ความวา
มาตลีขึ้นรถไฟชยนตนั้นเลื่อนลอยไปตามสบาย. คําวา ขึ้น คือ ขึ้นสูรถนั้น
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ไดแก ไดกระทําการตระเตรียมจะเหาะไป. คําวา เชนกับดวยเครื่องใชสอย
คือ เชนกับดวยภัณฑะเครื่องอุปกรณทั้งหลาย. คําวา รุงเรือง อธิบายวา
รถนี้รุงเรืองแลวเหมือนเครื่องอุปกรณ อันมีสเี สมอดวยเปลวไฟของมาตลี
นั้นรุงเรืองอยูฉะนั้น. คําวา แลวไปดวยทองคําชมพูนุท อธิบายวา มี
งอนรถสําเร็จไปดวยทองคํามีสีแดง กลาวคือทองชมพูนุท. คําวา มีเครื่อง
ลาดอันวิจิตรดวยทองคํา คือประกอบแลวดวยเครื่องลาดอันเปนมงคล อัน
วิจิตรดวยรัตนะ ๗ ประการ สําเร็จดวยทอง. คําวา รูปพระจันทร อธิบายวา
รูปพระจันทรอันสําเร็จไปดวยทองคํามีอยูในรถนัน้ . คําวา ชาง คือ รูปชาง
อันสําเร็จดวยทองคํา สําเร็จดวยเงินและสําเร็จดวยแกวมณี แมในคําวา โค
เปนตน ก็มนี ัยเหมือนกันทีเดียว. คําวา นกทั้งหลายในรถนั้นดุจกระโดด
โลดเตนอยู อธิบายวา แมฝูงนกอันสําเร็จดวยรัตนะตาง ๆ กําลังกระโดด
โลดเตนอยูในรถนั้นตามลําดับทีเดียว. คําวา จัดไวตามฝูง อธิบายวา
ประกอบแลวกับฝูงของตน ๆ แสดงไวแลว. คําวา พระยามาอัศวราชมีสี
ดังทองคํา ไดแกพระยามาอัศวราชมโนมัยมีสีทอง. คําวา คลายชางหนุม
มีกําลัง คือเชนกับชางรุนหนุมอันถึงพรอมดวยกําลัง. คําวา มีเครื่อง
ประดับทับทรวงอันกระทําดวยขายทองคํา คือประกอบดวยเครื่องอลัง
การทับทรวงอันแลวดวยขายทองคํา. คําวา หอยเครื่องประดับหู ไดแก
ประกอบดวยเครื่องประดับหู กลาวคือพวงระยา. คําวา ไปโดยเสียงปกติ
คือมีการวิ่งไปเปนปกติ ดวยอาการสักวาเสียงเทานั้น ปราศจากการประหาร
ดวยปฏัก. คําวา ไมขัดของ อธิบายวา พวกเทพบุตรเทียมพระยามา
อัศวราชเห็นปานนี้ จึงไมมีความขัดของวิ่งไปเร็วในรถนั้น. คําวา บันลือ
มีอธิบายวา มาตลีไดกระทําการบันลือเปนอันเดียวกันดวยเสียงแหงยาน.
คําวา เจาแหงไพร อธิบายวา เปนเจาแหงปา และชัฏปา. คําวา ให
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สนั่นหวั่นไหว คือใหสะเทือนสะทานทั่วไป บัณฑิตพึงทราบความหวั่นไหว
ดวยความหวั่นไหวแหงวิมาน อันตั้งอยูในอากาศในรถนั้น. คําวา กระทํา
ผาทิพยปาวารเฉวียงบาขางหนึ่ง อธิบายวา มีผาทิพยปาวารกระทําเฉลียง
บาไวขางหนึ่ง. คําวา ผูเจริญ คือเจริญดวยคุณ. คําวา มีวัตรอันฝกหัด
ดีแลว คือประกอบดวยวัตร ไดแกมารยาทอันฝกหัดไวดีแลว . คําวา กลาว
ความวา มาตลีหยุดรถนั้นในอากาศแลว จึงลงไปกลาวอยางนี้. คําวา
ผูเปนพราหมณประเสริฐกวาหมูเทวดา อธิบายวา ผูเปนพราหมณ
ประเสริฐแกเทวดาทั้งหลาย.
โกสิยดาบสสดับคําของมาตลีนั้นแลว จึงไดกลาวคาถาวา
ดูกอนมาตลีเทพสารถี นางสิรีเทพธิดากลาวตอบ
ขาพเจาวา แน สวนนางศรัทธากลาวตอบขาพเจาวา
ไมเที่ยง แตนางอาสาเราสมมติวา เปนผูกลาวให
คลาดเคลื่อนจากความจริง สวนนางหิรีเปนผูตั้งอยู
ในคุณอันประเสริฐ.
ในคาถานั้น มีคําอธิบายวา นางสิรีตอบกะเราวาแน เพราะคบชนที่ถึง
พรอมแลว ดวยศิลปศาสตรเปนตนบาง ชนที่ไรจากคุณเชนนั้นบาง สวนนาง
ศรัทธาตอบกะเราวา ไมเที่ยง เพราะบุคคลละวัตถุนั้น ๆ แลว จึงไปบังเกิดขึ้นใน
ที่อื่น เพราะอาการที่มีแลวกลับไมมี ฝายนางอาสาพูดตอบกะเราวา พวกชน
ผูมีความตองการดวยทรัพย แลนเรือไปยังมหาสมุทร พอขาดทุนหมดแลวจึง
กลับ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเปนผูพูดใหผิด สวนนางหิรีเปนผูตั้งอยูในคุณอัน
บริสุทธิ์ และในคุณอันประเสริฐ กลาวคือเปนผูมีหิรีและโอตตัปปะเปนปกติ.
เมื่อโกสิยดาบสจะพรรณนาคุณของนางหิรีนั้นในบัดนี้ จึงกลาว
คาถาวา
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นางกุมารีก็ดี หญิงที่สกุลรักษาแลวก็ดี หญิงแก
ที่ไมมีสามีก็ดี หญิงมีสามีก็ดี เหลานี้ไดรูฉนั ทราคะที่
เกิดขึน้ แรงกลาในบุรุษทั้งหลายแลว หามกันจิตของตน
เสียไดดวยความละอายใจ เปรียบเหมือนนักรบเหลาใด
ที่ตองสละชีวิตในสนานรบ อันกําลังตอสูดวยลูกศรและ
หอก เมื่อพวกนักรบแพแลวในระหวางผูที่ลมไปอยู
และหนีไป ยอมกลับมาดวยความละอายใจ พวกนัก
ที่แพสงครามเหลานั้น เปนผูม ีใจละอาย ยอมมารับ
นายอีกฉะนั้น. นางหิรีนี้เปนผูมีปกติหามชนเสียจาก
บาป เหมือนทํานบเปนสถานที่กั้นกระแสน้ําเชี่ยวไว
ได ฉะนั้น ดูกอนเทพสารถี เพราะฉะนั้น ทานจง
ทูลตามคําที่เรากลาวแลวนั้นแดพระอินทรวา นางหิรี
นั้น อันทานผูประเสริฐบูชาแลวในโลกทั้งปวง ฉะนั้น.
ในคาถาเหลานั้น มีคําอธิบายวา คําวา หญิงแก หมายถึง
หญิงหมาย. คําวา หญิงมีสามี หมายถึงหญิงรุนสาวที่มีสามี. คําวา
ของตน อธิบายวา หญิงเหลานั้นแมทั้งหมด รูสกึ มีความกําหนัดดวย
สามารถแหงความพอใจของ คนบังเกิดขึ้นแลวในบุรุษอื่น ยอมหามกันจิต
ของคนเสียได คือไมกระทํากรรมอันลามก เพราะความละอายวา กรรมนี้ไม
สมควรแกเรา. คําวา ลมไปอยูและหนีไป อธิบายวา ในระหวางแหงผู
ที่ลมไปอยูดวย ผูหนีไปอยูดวย. คําวา สละชีวิต อธิบายวา นักรบเหลาใด
ยอมเปนผูมีใจละอาย ยอมสละชีวิตของตนแลวกลับมาดวยความละอาย ก็แล
ครั้นกลับมาแลวอยางนี้ นักรบเหลานั้น จึงเปนผูมีใจละอาย ยอมรับนายของ
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ตนอีก. คือแกไขนายใหพนจากเงื้อมมือของศัตรูแลวรับเอาไป. คําวา หาม
ชนเสียจากบาป อธิบายวา นางหิรีนั้นเปนผูมีปกติหามชนเสียจากกรรมอัน
ลามก อีกอยางหนึ่ง พระบาลีเปน ปาปโต ชน นิวาริณี ดังนี้ก็มี. คําวา
นั้น หมายถึงนางหิรีนั้น. คําวา อันทานผูประเสริฐบูชาแลว อธิบายวา
อันทานผูประเสริฐทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตนบูชาแลว. คําวา ทานจง
ทูลตามคําที่เรากลาวแลวนั้นแดพระอินทร อธิบายวา เพราะเหตุที่นาง
หิรีมีคุณมาก มีเพศที่ทานผูประเสริฐบูชาแลวอยางนี้ เพราะฉะนั้น ทานจง
ไปบอกแกพระอินทรวา นางหิรีนั้นมีเพศอันสูงสุดอยางนี้.
มาตลีสดับคํานั้น จึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตโกสิยะผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทาวมหาพรหม ทาวมหินทรเทวราชหรือทาวปชาบดี ใคร
เลาจะเขาใจความเห็นขอนีข้ องทาน นางหิรีนี้ เปน
ธิดาของทาวมหินทรเทวราช ยอมไดสมมติวาเปนผู
ประเสริฐที่สุดแมในหมูเทวดาทั้งหลาย.
ในคาถานั้น มีคําอธิบายวา คําวา ความเห็น. ไดแก ใครเลาจะ
เขาใจความเห็นวา ขึ้นชื่อวา นางหิรีนี้เปนผูมีคุณมาก อันทานผูประเสริฐบูชา
แลว. คําวา เขาใจ คือใหเขาไปในน้ําใจ. คําวา สมมติวาประเสริฐที่
สุด อธิบายวา นางหิรีนั้น นับจําเดิมแตไดสุธาโภชนในสํานักของทานแลว
ก็ไดเสนาสนะทองคําในสํานักของพระอินทรอีก เปนผูเทพยดาทั้งปวงบูชาอยู
ยอมไดรับสมมติวาเปนผูสูงสุด.
เมื่อมาตลีกําลังกลาวอยูอยางนี้ทีเดียว ธรรมคือความเสื่อมไดบัง
เกิดขึ้นแลว แกโกสิยดาบสในขณะนั้นนั่นเอง ลําดับนั้น มาตลีจึงกลาววา
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ขาแตโกสิยะ ทานปลงอายุสังขารเสียไดแลว แมธรรมคือการเคลื่อนก็ถึง
พรอมแกทานแลว ทานจะประโยชนอะไรดวยมนุษยโลก เราจะไปยังเทวโลก
ดวยกันเถิด ดังนี้ เปนผูปรารถนาจะนําโกสิยดาบสนั้นไปในเทวโลกนั้น จึง
กลาวคาถาวา
เชิญเถิด ทานจงมา จงขึ้นรถคันนี้อันเปนของ
ขาพเจาไปสูไตรทิพย ในกาลบัดนี้เถิด ขาแตทานผู
มีโคตรเสมอดวยพระอินทร ทั้งพระอินทรก็ทรงหวัง
ทานอยู ทานจงถึงความเปนสหายกับพระอินทรในวัน
ทีเดียว.
ในคาถานั้น มีอธิบายวา คําวา เปนของขาพเจา คือเปนสิ่งที่นา
รักนาพอใจ. คําวา ผูมีโคตรเสมอดวยพระอินทร อธิบายวา ผูมีโคตร
เสมอกับพระอินทรในภพกอน. คําวา หวัง ไดแก ทั้งพระอินทร ก็ทรง
ปรารถนาหวังใหทานมาอยู.
เมื่อมาตลีนั้นกําลังพูดอยูกับโกสิยดาบสดวยประการฉะนี้ทีเดียว
โกสิยดาบสก็จุติจากอัตภาพนั้น บังเกิดเปนอุปปาติกเทพบุตรขึ้นยืนอยูบน
ทิพยรถ ลําดับนั้น มาตลีจึงนําทานไปยังสํานักของทาวสักกะ ทาวสักกะ
พอเห็นทาน ก็มีพระทัยยินดี ไดประทานนางหิรีเทวี ซึ่งเปนธิดาของ
พระองคใหเปนอัครมเหสีของทานแลว โกสิยเทพบุตรนั้น ไดมีอิสริยยศมาก
มายหาประมาณมิได.
พระศาสดาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงตรัสวา ขึ้นชื่อวากรรมของ
สัตวผูมีคุณไมทราม ยอมหมดจดไดอยางนี้ แลวจึงตรัสพระคาถาสุทายวา
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สัตวทั้งหลาย ผูไมกระทํากรรมอันเปนบาป ยอม
หมดจดไดดวยอาการอยางนี้ อนึ่ง ผลของกรรมที่บุคคล
ประพฤติดีแลว ยอมไมเสื่อมสูญไป สัตวเหลาใด
เหลาหนึ่ง ไดเห็นสุธารโภชนแลว สัตวเหลานั้นทั้งหมด
ทีเดียว ถึงความเปนสหายกับพระอินทรแลว.
ในคาถานั้น มีคําอธิบายวา สัตวทั้งหลายผูไมไดกระทํากรรมอันลามก
ยอมบริสุทธิ์อยางนี้ สัตวทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดเห็นสุธาโภชนที่โกสิยดาบสใหแกนางหิรีเทพธิดาในประเทศหิมวันตนั้น ในกาลนั้น สัตว
เหลานั้น แมทั้งหมดอนุโนทนาทานนั้นแลว กระทําจิตใหเลื่อมใสในทานนั้น
แลว ถึงความเปนสหายของพระอินทร.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้นก็หาไม ถึงเมื่อกอน ตถาคตก็ไดทรมานภิกษุ
ผูไมยินดียิ่งแลวในการใหทาน ผูมีความตระหนี่อันกระดางนี้แลวเหมือนกัน
แลวทรงประมวลชาดกวา นางเทพธิดาชื่อวา หิรีในกาลนั้นไดเปนนางอุบลวรรณา โกสิยดาบสไดเปนภิกษุเจาของทาน ปญจสิขเทพบุตรเปน
อนุรุทธะ มาตลีเทพสารถีเปนอานนท สุริยเทพบุตรเปนกัสสป จันท
เทพบุตรเปนโมคคัลลานะ นารทดาบสไดเปนสารีบุตร สวนทาวสักกเทวราชไดเปนเราตถาคตเอง ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสุธาโภชนชาดก
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๔. กุณาลชาดก
วาดวยนกดุเหวา
[๒๙๖] เลากันมาอยางนี้ ไดยินมาอยางนี้ ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย
ไดยินวา ทีภ่ ูเขาหิมพานต อันทรงไวซึ่งแผนดินที่มีโอสถทุกชนิด ดาดาษ
ไปดวยดอกไมและของหอมมากมายหลายพันธุ เปนที่สัญจรไปมาแหงชาง โค
กระบือ กวางทอง จามรี เนื้อฟาน แรด ระมาด ราชสีห เสือโครง
เสือเหลือง หมี หมาไน เสือดาว นาก ชะมด เสือปลา กระตายและวัว
กระทิง เปนที่อยูอาศัยแหงหมูชางใหญ ชางตระกูลอันประเสริฐ เกลื่อนกลน
อยูทั่วปริมณฑลอันราบเรียบ มีตาง ลิง อีเห็น ละมั่ง เนื้อสมัน เนื้อฟาน
มาและลา กินนร ยักษและรากษสอยูอาศัย ดาดาษไปดวยหมูไมนับไมถวน
ทรงไวซึ่งดอกตูมและกาน มีดอกบานตลอดปลาย มีนกเขา นกโพระโดก
นกหัสดีลิงค นกยูง นกพิราบ นกพริก นกกระจาบ นกยาง นกแขกเตา
และนกการเวกสงเสียงรองกึกกองไพเราะ เปนประเทศที่ประดับไปดวยแรธาตุ
หลายรอยชนิด เปนตนวาอัญชัน มโนศิลา หรดาล มหาหิงค ทอง เงิน
และทองคํา เปนไพรสณฑอันนารื่นรมยเห็นปานนี้ มีนกดุเหวาชื่อกุณาละ
มีตัว ปก และขนงดงามยิ่งนัก อาศัยอยู และนกดุเหวาชื่อกุณาละนั้น มีนาง
นกดุเหวาเปนนางบําเรอ ประมาณ ๓,๕๐๐ ตัว นางนกดุเหวาสองตัวเอาปาก
คาบทอนไมใหนกดุเหวาชื่อกุณาละนั้นจับตรงกลางแลวพาบินไป ดวยความ
ประสงควา นกดุเหวากุณาละนั้น อยาไดมีความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลย
นางนกดุเหวา ๕๐๐ ตัว บินไปเบื้องค่ํา ดวยความประสงควา ถานกกุณาละ
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นี้จะตกจากคอน พวกเราจะเอาปกรับไว นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไป
ขางบนดวยความประสงควา แดดอยาไดสองถูกนกกุณาละเลย นางนกดุเหวา
บินไปโดยชางทั้งสองขางละ ๕๐๐ ตัว ดวยความประสงควา ความหนาว
ความรอน หญา ละออง ลม หรือน้ําคาง อยาไดถูกนกกุณาละนี้เลย นาง
นกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไปขางหนาดวยความประสงควา คนเลี้ยงโค คน
เลี้ยงปศุสัตว คนเกี่ยวหญา คนหาฟน หรือคนทําการงานในปาอยาไดขวางปา
นกกุณาละนั้นดวยทอนไม กระเบื้อง กอนหิน กอนดิน กระบอง ศาสตรา
หรือกอนกรวดเลย นกกุณาละนี้อยาไดกระทบดวยกอไม เครือเถา ตนไม
กิ่งไม เสา หิน หรือพวกนกที่มีกําลังกวาเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว
บินไปขางหลังเจรจาดวยถอยคําอันเกลี้ยงเกลา ออนหวาน ไพเราะจับใจ ดวย
ความประสงควา นกกุณาละนี้ อยาไดเงียบเหงาอยูบนคอนนี้เลย นางนก
ดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไปยังทิศานุทิศ นําผลไมนานาชนิดจากตนไมตาง ๆ
มาใหดวยความประสงควา นกกุณาละนี้อยาไดลําบากเพราะความหิวเลย
ไดยินวา นางนกดุเหวาเหลานั้นพานกกุณาละนั้นจากปานี้ไปสูปาโนน จาก
สวนนี้ไปสูสวนโนน จากทาน้ํานี้ไปสูทาน้ําโนน จากยอดเขานี้ไปสูยอดเขาโนน
จากสวนมะมวงนี้ไปสูสวนมะมวงโนน จากสวนชมพูนี้ไปสูสวนชมพูโนน จาก
สวนขนุนสํามะลอนี้ไปสูสวนขนุนสํามะลอโนน จากสวนมะพราวนี้ไปสูสวน
มะพราวโนนโดยรวดเร็ว เพื่อตองการใหราเริง ยินดี นกกุณาละอันนางนก
ดุเหวาเหลานั้นบําเรออยูทุก ๆ วันอยางนี้ ยังรุกรานอยางนี้วา อีถอยฉิบหาย
อีถอยละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผอเรอ อีใจงาย อีไมระจักคุณคน
อีไปตามใจเหมือนลม.
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[๒๙๗] ดูกอนทานผูเจริญ ไดยินวา ณ ดานทิศบุรพาแหงขุนเขา
หิมพานต มีแมน้ําอันไหลมาแตซอกเขาอันละเอียดสุขุม มีสีเขียว ณ ภูเขา
หิมพานตอันเปนประเทศที่นารื่นเริงบันเทิงใจดวยกลิ่นหอม อันเกิดเดี๋ยวนั้น
จากดอกอุบล ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกบัวขม ดอกบัวผัน ดอกจงกลนี
และดอกบัวเผื่อน เปนปาทึบมากไปดวยไมตาง ๆ ชนิด คือไมโกฏดํา ไมจิก
ไมเกด ไมยา งทราย ไมออยชาง ตนบุนนาค ตนพิกุล ตนหมากหอม ตน
ประยงค ตนขมิ้น ตนสาละ ตนสน ตนจําปา ตนอโศก ตนกากะทิง
ตนหงอนไก ตนราชดัด ตนโลดทะนง และตนจันทน เปนราวปาที่สลางไป
ดวยตนกฤษณาดํา ตนปทุม ตนประยงค ตนเทพทาโรและตนกลวย ทรงไว
ซึ่งตนรกฟา ตนมวกเหล็ก ตนปรู ตนซาก ตนกรรณิการ ตนชบา ตน
วานหางชาง ตนทองหลาง ตนทองกวาว ตนคัดเคา ตนมะลิปา ตนแกว
ตนซึกและตนขานางอันงามยิ่งนัก และมีไมดอกสําหรับรอยเปนพวงมาลัย
ดาดาษไปดวยดอกมะลิ วานเปราะหอม ตนคนทา ตนกํายาน ตนแฝกหอม
ตนกระเบาและไมกอ เปนประเทศอันประดับไปดวยลดาวัลย ดาดาษยิ่งนัก
มีหมูหงส นกนางนวล นกกาน้ําและนกเปดน้ํา สงเสียงรองกึกกอง เปนที่
สถิตอยูแหงหมูฤๅษีสิทธิว์ ิทยาธรสมณะและดาบส เปนประเทศที่ทองเที่ยวไป
แหงหมูมนุษย เทพยดา ยักษ รากษส ทานพ คนธรรพ กินนรและ
พญานาค เปนไพรสณฑที่นารื่นรมยเห็นปานนี้ มีนกดุเหวาขาวชื่อ ปุณณมุขะ
มีถอยคําอันไพเราะยิ่งนัก มีนัยนตาแดงดังนัยนตาคนเมาสอดสายไปมา อาศัย
อยู ไดยินวา พญานกปุณณมุขะนี้ มีนางนกดุเหวาบําเรอ ๓๕๐ ตัว เลากัน
มาวา นางนกดุเหวา ๒ ตัว เอาปากดาบทอนไมใหพญานกปุณณมุขะนั้น
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จับตรงกลางพาบินไป ดวยความประสงควา พญานกปุณณมุขะนั้นอยาไดมี
ความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลย นางนกดุเหวา ๕๐ ตัว บินไปเบือ้ งต่ํา
ดวยความประสงควา ถาพญานกปุณณมุขะนี้จักพลาดจากคอน พวกเราจัก
เอาปกทั้งสองรับไว นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินขึ้นไปขางบนดวยความ
ประสงควา แสงแดดอยาไดแผดเผานกดุเหวาชาวชื่อปุณณมุขะนั้นเลย นาง
นกดุเหวาบินไปโดยขางทั้งสองขางละ ๕๐ ตัว ดวยความประสงควา ความหนาว
ความรอน หญา ธุลีหรือน้ําคาง อยาไดตกตองนกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะ
นั้นเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินขึ้นไปชางหนาดวยความประสงควา
คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว คนเกี่ยวหญา คนหาฟน หรือคนทํางานในปา
อยาไดขวางปานกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะนั้นดวยทอนไม กระเบื้อง กอนหิน
กอนดิน ไมคอน ศาสตรา หรือกอนกรวดเลย และนกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะ
นี้ อยาไดกระทบกับกอไม เถาวัลย ตนไม กิ่งไม เสา หิน หรือกับนก
ที่มีกําลังมากกวาเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินไปขางหลังเจรจาดวยวาจา
อันเกลี้ยงเกลา ออนหวาน ไพเราะจับใจ ดวยความประสงควา นกดุเหวา
ขาวชื่อปุณณมุขะนี้อยาเงียบเหงาบนคอนเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินไป
ยังทิศานุทิศ นําเอาผลไมนานาชนิดจากตนไมตาง ๆ มาใหดวยความประสงค
วา นกดุเหวาชื่อปุณณมุขะนี้ อยาไดลําบากเพราะความหิวเลย ไดยินวา
นางนกดุเหวาเหลานั้น พานกดุเหวาชาวชื่อปุณณมุขะนั้น จากปานี้ไปสูปาโนน
จากสวนนี้ไปสูสวนโนน จากทาน้ํานี้ไปสูทาน้ําโนน จากยอดเขานี้ไปสูยอดเขา
โนน จากสวนมะมวงนี้ไปสูสวนมะมวงโนน จากสวนชมพูนี้ไปสูสวนชมพูโนน
จากสวนขนุนสํามะลอนี้ไปสูสวนขนุนสํามะลอโนน จากสวนมะพราวนี้ไปสู
สวนมะพราวโนน โดยรวดเร็ว เพื่อตองการใหราเริง ไดยนิ วา นกดุเหวา
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ขาวชื่อปุณณมุขะ อันนางนกดุเหวาเหลานั้นบําเรออยูทุกวัน ๆ ยอมสรรเสริญ
อยางนี้วา ดีละ ๆ นองหญิงทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายบํารุงบําเรอสามีอยางนี้
สมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลธิดา.
[๒๙๘] ไดยินวา ในกาลตอมา นกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะไดเขา
ไปหาพญานกกุณาละถึงที่อยู พวกนางนกดุเหวาบริจาริกาของพญานกกุณาละ
ไดเห็นพญานกปุณณมุขะนั้นกําลังบินมาแตไกล จึงพากันเขาไปหา แลวพูด
กะพญานกปุณณมุขะนั้นวา ดูกอนสหายปุณณมุขะ พญานกกุณาละนี้เปน
นกหยาบชา มีวาจาหยาบคายเหลือเกิน แมไฉน พวกเราจะพึงไดวาจาอัน
นารักเพราะอาศัยทานบาง พญานกปุณณมุขะจึงตอบวา บางทีจะไดกระมัง
นองหญิงทั้งหลาย แลวเขาไปหาพญานกกุณาละกลาวสัมโมทนียกถากับ
พญานกกุณาละแลว สถิตอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพญานก
ปุณณมุขะไดกลาวกะพญานกกุณาละวา ดูกอนสหายกุณาละ เพราะเหตุไร
ทานจึงปฏิบัติผิดตอนางนกทั้งหลายที่มีชาติเสมอกัน เปนลูกของผูมีสกุล ซึ่ง
ปฏิบัติดีตอทานเลา ดูกอนสหายกุณาละ นางนกทั้งหลายถึงเขาจะพูดไมถูกใจ
เราก็ควรจะพูดใหถูกใจ จะปวยกลาวไปไยถึงนางนกที่พูดถูกใจเลา เมื่อพญา
นกปุณณมุขะกลาวอยางนี้แลว พญานกกุณาละไดรุกรานพญานกปุณณมุขะ
อยางนี้วา แนะสหายลามกชั่วถอย เจาฉิบหาย เจาละลาย ใครจะเปน
ผูฉลาดดวยการชนะเมียยิ่งไปกวาเจา ก็แหละพญานกปุณณมุขะถูกรุกรานอยาง
นี้แลว ก็กลับไปเสียจากที่นั้น.
[๒๙๙] ไดยินวา สมัยตอมา โดยกาลลวงไปไมนานนัก อาพาธ
อันแรงกลาเกิดขึ้นแกพญานกปุณณมุขะ คือ ลงเปนโลหิต เกิดเวทนากลาแข็ง
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จวนจะตาย ครั้งนั้น พวกนางนกดุเหวา ที่เปนบริจาริกาของพญานกปุณณมุขะ
เกิดความปริวิตกวา พญานกปุณณมุขะนี้ อาพาธหนักนกแล ไฉนจะพึงหายจาก
อาพาธนี้หนอ นางนกดุเหวาเหลานั้น ละทิ้งพญานกปุณณมุขะไวแตตัวเดียว
ไมมีเพื่อนสอง พากันเขาไปหาพญานกกุณาละ พญานกกุณาละไดเห็นนางนก
ดุเหวาเหลานั้นพากันมาแตไกล ครัน้ แลวไดกลาวกะนางนกดุเหวานั้นวา พวก
อีถอย ผัวของเจาไปไหนเสียเลา นางนกดุเหวาเหลานั้นจึงตอบวา ทานสหาย
กุณาละ พญานกปุณณมุขะอาพาธหนักนักแล ไฉนจะพึงหายจากอาพาธหนักนั้น
เมื่อนางนกดุเหวาเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว พญานกกุณาละไดรุกรานนางนก
ดุเหวาเหลานั้นอยางนี้วา อีถอยฉิบหาย อีถอยละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง
อีเผอเรอ อีใจงาย อีไมรูจักคุณคน อีไปตามใจเหมือนลม ครัน้ กลาวรุกราน
แลว ไดเขาไปหาพญานกปุณณมุขะ แลวรองเรียกวา เฮยสหายปุณณมุขะ
พญานกปุณณมุขะขานรับวา อาสหายกุณาละ ไดยินวา พญานกกุณาละเขาไป
ประคบประหงมพญานกปุณณมุขะดวยปกและจะงอยปาก พอใหลุกขึ้นไดแลว
ใหดื่มยาตาง ๆ อาพาธของพญานกปุณณมุขะก็สงบระงับ.
[๓๐๐] ไดยินวา พญานกกุณาละไดกลาวกะพญานกปุณณมุขะที่หาย
จากไขยังไมนานนักวา ดูกอนสหายปุณณมุขะ เราเห็นมาแลว นางกัณหา
สองพอ นางมีผัว ๕ คน ยังมีจิตปฏิพัทธในบุรุษคนที่ ๖ ซึ่งเปนคนเปลี้ย
เหมือนศพศีรษะขาด.
และในเรื่องนี้มีคําเปนยาถาอีกสวนหนึ่งวา
ครั้งนั้น นางคนหนึ่งลวงละเมิดสามี ๕ คนคือ
พระเจาอัชชุนะ พระเจานกุละ พระเจาภีมเสน พระ-
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เจายุธิษฐิล และพระเจาสหเทพ แลวไดกระทําลามก
กับบุรุษเปลี้ยแคระ.
ดูกอนสหายปุณณมุขะ เราเห็นนาแลว นางสมณีชื่อปญจตปาวี อยู
ในทามกลางปาชา อดอาหาร ๔ วันจึงบริโภคครั้งหนึ่ง ไดกระทํากรรมอัน
ลามกกับนักเลงสุรา ดูกอ นสหายปุณณมุขะ เราเห็นมาแลว นางเทวีนามวา
กากวดี อยูใ นทามกลางสมุทร เปนภรรยาของพญาครุฑชื่อวาทาวเวนไตย
ไดกระทํากรรมอันลามกกับกุเวรผูเจนจบในการฟอน ดูกอนสหายปุณณมุขะ
เราเห็นมาแลว นางขนงามนามวา กรุงคเทวี รักใครไดเสียกับเอฬกกุมาร
ไดกระทํากรรมอันลามกกับธนันเตวาสีผูเปนคนใชของฉฬังคกุมาร เปนความ
จริง เราไดรูมาอยางนี้แล พระมารดาของพระเจาพรหมทัต ทรงทอดทิ้ง
พระเจาโกศลราช ไดทรงกระทํากรรมอันลามกกับพราหมณชื่อปญจาลจัณฑะ
หญิง ๕ คนนี้ก็ดี หญิงอื่นก็ดี ไดกระทํามาแลว
ซึ่งกรรมอันลามก เพราะเหตุนั้น เราจึงไมวิสาสะ
ไมสรรเสริญหญิงทั้งหลาย มหาปฐพีอันทรงไวซึ่ง
สรรพสัตว ยินดีเสมอกัน เปนที่รับรองสิ่งดีและ
สิ่งชั่ว ทนทานไดหมด ไมดิ้นรน ไมหวั่นไหว ฉันใด
หญิงทั้งหลายก็เหมือนกัน นรชนจึงไมควรวิสาสะกับ
หญิงเหลานี้ ราชสีหซึ่งเปนสัตวดุราย กินเนื้อและ
เลือดเปนอาหาร มีอาวุธ ๕ อยาง เปนสัตวหยาบชา
ยินดีในการเบียดเบียนสัตวอื่น ขมขี่สัตวทงั้ หลายกิน
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ฉันใด หญิงทั้งหลายก็ฉันนั้น นรชนจึงไมควรวิสาสะ
กับหญิงเหลานั้น.
ดูกอนปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงทั้งหลายไมใชแพศยา ไมใชนางงาม
ไมใชหญิงสัญจร ชื่อทั้ง ๓ นี้ ไมใชชอื่ โดยกําเนิด หญิงเหลานี้คือ แพศยา
นางงาม หญิงสัญจร เปนชื่อผูฆา หญิงทั้งหลายมุนมวยผมเหมือนพวก
โจรประทุษรายใหเปนพิษเหมือนสุราเจือยาพิษ พูดโออวดเหมือนคนขายของ
ตลบตะแลง พลิกแพลงเหมือนเขาเนื้อ สองลิ้นเหมือนงู ปกปดเหมือนหลุมคูถ
ที่ปดดวยกระดาน ใหเต็มไดยากเหมือนไฟ ใหยนิ ดีไดยากเหมือนรากษส นําไป
โดยสวนเดียวเหมือนพญายม กินทุกอยางเหมือนไฟ พัดพาไปทุกอยางเหมือน
แมน้ํา ประพฤติตามปรารถนาเหมือนลม ไมทําอะไรใหวิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ
ผลิตผลเปนนิตยเหมือนตนไมมีพิษ.
และในเรื่องนี้มีคํากลาวเปนคาถาไวอีกสวนหนึ่งวา
หญิงทั้งหลายมุนมวยผมเหมือนโจร ประทุษราย
เหมือนสุราเจือยาพิษ พูดโออวดเหมือนคนขายของ
ตะแลงพลิกแพลงเหมือนเขาเนือ้ สองลิ้นเหมือน
งู ปกปดเหมือนหลุมคูถที่ปดดวยกระดาน ใหเต็ม
ไดยากเหมือนไฟ ใหยินดีไดยากเหมือนรากษส นําไป
สวนเดียวเหมือนพญายม กินทุกอยางเหมือนไฟ พัด
พาไปทุกอยางเหมือนแมน้ํา ประพฤติตามปรารถนา
เหมือนลม ไมทําอะไรใหวิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ
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ผลิตผลเปนนิตยเหมือนตนไมมีพิษ หญิงทั้งหลายเปน
ผูกํารัตนะไวในมือจนนับไมถวน ทําโภคสมบัติใน
เรือนใหพินาศ.
[๓๐๑] ดูกอนปุณณมุขะ ทรัพย ๔ อยางนี้ คือ โคผู โคนม ยาน
ภรรยา ไมควรใหอยูในสกุลอื่น บัณฑิตไมพึงรักษาทรัพย ๔ อยางนี้ใหอยู
พรากจากเรือน.
คนฉลาดยอมไมฝากทรัพย ๔ อยางนี้ คือ โคผู ๑
โคนม ๑ ยานพาหนะ ๑ ภรรยา ๑ ไวในตระกูลญาติ
เพราะวาคนที่ไมมียานพาหนะ ยอมใชรถที่ฝากไว
ยอมฆาโคผูเสีย เพราะใชลากเข็นเกินกําลัง ยอมฆา
ลูกโคเพราะรีดนม ภรรยายอมประทุษรายในตระกูล
ญาติ.
[๓๐๒] ดูกอนสหายปุณณมุขะ สิ่งของ ๖ อยางนี้ เมือกิจธุระเกิดขึ้น
ใชประโยชนอะไรไมได คือ
ธนูไมมีสาย ๑ ภรรยาอยูใ นตระกูลญาติ ๑
เรือที่ฝงโนน ๑ ยานพาหนะที่เพลาหัก ๑ มิตรอยูไกล
๑ สหายลามก ๑ สิ่งของทั้ง ๖ นี้ เมื่อกิจธุระเกิดขึ้น
ใชประโยชนไมได.
[๓๐๓] ดูกอนสหายปุณณมุขะ หญิงยอมดูหมิ่นสามีเพราะเหตุ ๘
ประการ คือ เพราะสามีเปนคนจน ๑ เพราะสามีเจ็บกระเสาะกระแสะ ๑
เพราะสามีเปนคนแก ๑ เพราะสามีเปนนักเลงสุรา ๑ เพราะสามีเปนคนโง ๑
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เพราะสามีเปนคนมัวเมา ๑ เพราะคลอยตามในกิจทุกอยาง ๑ เพราะไมกอ
ใหทรัพยทุกอยางเกิดขึ้น ๑ ดูกอนสหายปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงยอมดูหมิ่น
สามีดวยเหตุ ๘ ประการนี้.
และในเรื่องนี้มีถอยคําเปนคาถาอีกสวนหนึ่งวา
หญิงยอมดูหมิ่นสามีดวยเหตุ ๘ ประการ คือ
ความจน ๑ เจ็บกระเสาะกระแสะ ๑ เปนคนแก ๑
เปนนักเลงสุรา ๑ เปนคนโง ๑ เปนคนมัวเมา ๑
คลอยตามในกิจทุกอยาง ไมกอ สิ่งปรารถนาทุกอยาง
ใหเกิดขึ้น ๑.
[๓๐๔] ดูกอนสหายปุณณมุขะ หญิงยอมนําความประทุษรายมาให
สามี ดวยเหตุ ๙ ประการ คือ หญิงเปนคนมักไปปา ๑ มักไปสวน ๑ มักไป
ทาน้ํา ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑ มักไปหาตระกูลอื่น ๑ มักชอบใชกระจกและ
ชอบประดับดวยผา ๑ มักดื่มน้ําเมา ๑ มักเยี่ยมมองหนาตาง ๑ มักยืนแอบ
ประตู ๑ ดูกอ นสหายปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงยอมนําความประทุษรายมาให
สามีเพราะเหตุ ๙ ประการนี้แล.
และในเรื่องนี้มีถอยคํากลาวเปนคาถาไวอีกสวนหนึ่งวา
หญิงยอมนําความประทุษรายมาใหสามีดวยเหตุ
๙ ประการนี้ คือ มักไปปา ๑ มักไปสวน ๑ มักไป
ทาน้ํา ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑ มักไปหาตระกูลอื่น ๑
มักชอบใชกระจกและชอบประดับดวยผา ๑ มักดื่ม
น้ําเมา ๑ มักเยี่ยมมองหนาตาง ๑ มักยืนแอบประตู ๑.
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[๓๐๕] ดูกอนสหายปุณณมุขะ หญิงยอมยั่วยวนชายดวยเหตุ ๔๐
ประการ คือ ดัดกาย กมตัว กรีดกราย ทําอาย แกะเล็บ เอาเทา
เหยียบกัน เอาไมขีดแผนดิน ทํากระโดดเอง ใหเด็กกระโดด เลนเอง ให
เด็กเลน จุมพิตเด็ก ใหเด็กจุมพิต กินเอง ใหเด็กกิน ใหของแกเด็ก
ขอของจากเด็ก ทําตามที่เด็กกระทํา พูดเสียงสูง พูดเสียงต่ํา พูดเปดเผย
พูดกระซิบ ทําซิกซี้ดวยการฟอน การขับ การประโคม รองไห กรีดกราย
ดวยการแตงกาย ทําปง ยักเอว สายผาที่ปดของลับ เลิกขา ปดขา ใหเห็นนม
ใหเห็นรักแร ใหเห็นทองนอย หลิ่วตา เลิกคิ้ว เมมปาก แลบลิ้น ขยายผา
กลับนุงผา สยายผม มุน ผม ดูกอนสหายปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงยอม
ยั่วยวนชายดวยเหตุ ๔๐ ประการนี้แล.
[๓๐๖] ดูกอนสหายปุณณมุขะ พึงทราบเถิดวา หญิงเปนคนประทุษรายสามีดวยเหตุ ๒๕ ประการ คือ ยอมพรรณนาการไปแรมคืนของสามี
ยอมไมระลึกถึงสามีที่ไปแรมคืน ยอมไมยินดีกะสามีที่มาแลว ยอมกลาวโทษ
สามี ไมกลาวคุณแหงสามี ยอมประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกสามี ยอม
ไมประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกสามี ยอมการทํากิจที่ไมสมควรแกสามี ยอม
ไมกระทํากิจที่สมควรแกสามี ยอมคลุมหัวนอน นอนเบือนหนาไปทางอื่น
ยอมนอนพลิกกลับไปมา ยอมทําวุนวายนอนถอนหายใจยาว ยอมทําระทม
ทุกข ยอมไปอุจจาระปสสาวะบอย ๆ ยอมประพฤติตรงกันขาม ไดยินเสียง
ชายอื่นยอมเงี่ยหูฟง ยอมลางผลาญทรัพยสมบัติ ยอมทอดสนิทชิดชอบกับชาย
ผูคุนเคย ยอมออกนอกบานเสมอ ประพฤติผิดจากความดี ยอมประพฤติ
นอกใจไมเคารพในสามี มีใจประทุษราย ยอมยืนอยูที่ประตูเนือง ๆ ยอมทํา
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ใหเห็นรักแร นม ยอมไปเพงดูทิศตาง ๆ ดูกอนสหายปุณณมุขะ พึงทราบ
เถิดวา หญิงเปนคนประทุษรายสามีดวยเหตุ ๒๕ ประการนี้แล.
และในเรื่องนี้มีคํากลาวเปนคาถาอีกสวนหนึ่งวา
หญิงยอมพรรณนาการไปแรมทางไกลของสามี
ยอมไมเศราโศกถึงการไปของสามี ครั้นเห็นสามีกลับ
มาก็ไมแสดงความยินดี ยอมไมกลาวคุณแหงสามีใน
กาลไหน ๆ อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิงผู
ประทุษราย หญิงผูไมสํารวม ยอมประพฤติสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกสามี ยอมทําประโยชนของสามีไม
เสื่อม ยอมกระทํากิจที่ไมสมควรแกสามี ยอมคลุม
หัวนอน นอนเปอนหนาไปทางอื่น อาการเหลานี้เปน
ลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงยอมนอนพลิก
กลับไปมา ยอมทําวุนวาย นอนถอนหายใจยาว ยอม
ทําระทมทุกข ยอมไปอุจจารปสสาวะบอย ๆ อาการ
เหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงยอม
ประพฤติตรงกันขาม ไมกระทํากิจที่สมควรแกสามี
ยอมเงี่ยหูฟงเมื่อชายอื่นพูด ลางผลาญโภคสมบัติ
กระทําความสนิทสนมชมชอบกับชายอื่น อาหารเหลา
นี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงยอมทํา
ทรัพยสมบัติที่สามีไดมาโดยความลําบาก หามาไดโดย
ฝดเคือง เก็บสะสมไวไดดวยความยากแคนใหพินาศ
อนึ่ง ยอมกระทําความสนิทสนมชมชอบกับชายที่
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คุนเคยกัน อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิงผู
ประทุษราย หญิงออกนอกบานเสมอ ประพฤติผิด
จากความดี มีใจคิดประทุษรายในสามีอยูเ ปนนิตย
เปนผูประพฤตินอกใจ ปราศจากความเคารพ อาการ
เหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงยอม
ยินอยูท ี่ใกลประตูเนือง ๆ แสดงนมบาง รักแรบาง
ใหเห็น มีจิตวอกแวกเพงดูทิศตาง ๆ อาการเหลานี้
เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย แมน้ําทัง้ ปวงมีทาง
คดเคี้ยว และปาทั้งปวงรกเรี้ยวดวยตนไม ฉันใด
หญิงทั้งปวงเมื่อไดชอง (ที่ลบั ) พึงกระทํากรรมอัน
ลามก ฉันนั้น ถาวาพึงไดโอกาส ที่ลับ หรือพึงได
ชองเชนนั้น หญิงทั้งปวงพึงกระทํากรรมอันลามก
เปนแน ไมไดชายที่สมบูรณอนื่ ก็ยอมทํากับคนเปลี้ย
ในพวกนารีที่หลายใจ เปนผูกระทําความยั่วยวนแก
ชายทั้งหลาย ไมมีใครขมขี่ได ถานารีเหลาใดแมจะ
ทําใหพอใจโดยประการทั้งปวง ก็ไมควรวางใจในนารี
เหลานั้น เพราะวา นารีเหลานั้นเสมอดวยทาน้ํา.
[๓๐๗] บัณฑิตไดเห็นเรื่องอยางไร ของพระเจา
กินนรและพระนางกินรีเทวี แลวพึงรูเถิดวา หญิง
ทั้งปวงยอมไมยินดีในเรือนของตน พระนางกินรีเทวี
ทรงเห็นบุรษุ อื่นแมจะเปนคนงอยเปลี้ย ยังละทิ้ง
พระราชสวามีเชนพระเจากินนร ไปทํากรรมอันลามก
กับบุรุษเปลี้ยนั้นได.
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[๓๐๘] พระเจาพกะและพระเจาพาวรีย ทรง
หมกมุนอยูในกามเกินสวน พระมเหสียังประพฤติ
อนาจารกับคนใชใกลชิด ซ้ําตกอยูในอํานาจ พึงมี
หรือที่หญิงจะไมประพฤติลวงชายอื่น นอกจากคนนั้น.
[๓๐๙] พระนางปงคิยานีพระมเหสีทรี่ ักของ
พระเจาพรหมทัตผูเปนใหญในโลกทั้งปวง ไดประพฤติ
อนาจารกับคนเลี้ยงมาผูใกลชิด และเปนไปในอํานาจ
พระนางปงคิยานีผูใครกามนัน้ ไมไดประสบความใคร
ทั้งสองราย.
[๓๑๐] บุรุษผูไมถูกผีสิง ไมควรเชื่อหญิง
ทั้งหลายผูหยาบชา ใจเบา อกตัญู ประทุษรายมิตร
หญิงเหลานั้นไมรจู ักสิ่งที่กระทําแลว สิ่งที่ควรกระทํา
ไมรูจกั มารดาบิดาหรือพี่นอง ไมมีล0ะอาย ลวงเสีย
ซึ่งธรรม ยอมเปนไปตามอํานาจจิตของตน เมือ่ มี
อันตราย และเมือ่ กิจเกิดขึ้น ยอมละทิ้งสามแมจะอยู
ดวยกันมานาน เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่อนุเคราะห
แมเสมอกับชีวิต เพราะเหตุนั้น เราจึงไมวิสาสะกับ
หญิงทั้งหลาย จริงอยู จิตของหญิงเหมือนจิตของวานร
ลุม ๆ ดอน ๆ เหมือนเงาไม หัวใจของหญิงไหวไป
ไหวมา เหมือนลอรถที่กําลังหมุน เมื่อใด หญิงทั้งหลาย
ผูมุงหวัง เห็นทรัพยของบุรุษที่ควรจะถือเอาได เมื่อนัน้
ก็ใชวาจาออนหวานชักนําบุรุษไปได เหมือนชาว
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กัมโพชลวงมาดวยสาหราย ฉะนั้น เมื่อใด หญิง
ทั้งหลายผูมุงหวัง ไมเห็นทรัพยของบุรุษที่ควรถือเอา
ได เมื่อนั้น ยอมละทิ้งบุรุษนั้นไปเหมือนคนขามฟาก
ถึงฝงโนนแลวละทิ้งแพไป ฉะนั้น หญิงทั้งหลาย
เปรียบดวยเครื่องผูกรัด กินทุกอยางเหมือนเปลวไฟ
มีมายากลาแข็ง เหมือนแมน้ํามีกระแสเชี่ยว ยอมคบ
บุรษุ ไดทั้งที่นารักทั้งที่ไมนารัก เหมือนเรือจอดไม
เลือกฝงนี้และฝงโนน ฉะนั้น หญิงทั้งหลายไมใชของ
บุรษุ คนเดียวหรือสองคน ยอมรับรองทั่วไปเหมือน
รานตลาด ผูใดสําคัญมั่นหมายหญิงเหลานั้นวาของเรา
ก็เทากับดักลมดวยตาขาย แมน้ํา หนทาง รานเหลา
สภาและบอน้ํา ฉันใด หญิงในโลกก็ฉันนั้น เขตแดน
ของหญิงเหลานั้น ไมมี หญิงทั้งหลายเสมอดวยไฟ
กินเปรียง เปรียบดวยงูเหา ยอมเลือกคบแตบุรุษที่มี
ทรัพย เหมือนโคเลือกกินหญาที่ดี ๆ ในภายนอก
ฉะนัน้ ไฟกินเปรียง ๑ ชางสาร ๑ งูเหา ๑ พระราชา
ผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ๑ หญิงทั้งปวง ๑ สิ่งทั้ง ๕ นี้
นรชนพึงคบดวยความระวังเปนนิตย เพราะสิ่งทั้ง ๕ นี้
มีความแนนอนที่รไู ดยากแท หญิงที่งามเกินไป ๑
หญิงที่คนหมูมากรักใคร ๑ หญิงที่เหมือนมือขวา ๑
หญิงที่เปนภรรยาคนอื่น ๑ หญิงที่คบหาดวยเพราะเหตุ
แหงทรัพย ๑ หญิง จําพวกนี้ ไมควรคบ.
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[๓๑๑] ไดยินวา ในครั้งนั้น พญาแรงชือ่ อานนท รูแจงซึ่งคาถา
ทั้งเบื้องตน ทามกลางและที่สุดของพญานกกุณาละแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้
ในเวลานั้นวา
ถาบุรุษจะพึงใหแผนดินอันเต็มดวยทรัพยนี้ แก
หญิงที่ตนนับถือไซร หญิงนัน้ ไดโอกาส ก็จะพึงดูหมิ่นบุรุษนั้น เราจึงไมยอมตกอยูในอํานาจของพวก
หญิงเผอเรอ เมือ่ มีอันตรายและเมื่อกิจธุระเกิดขึ้น
หญิงยอมละทิ้งผัวหนุมผูหมัน่ ขยัน มีความประพฤติ
ไมเหลาะแหละ เปนที่รักเปนที่พอใจ เพราะฉะนั้น
เราจึงไมวิสาสะกับหญิงทั้งหลาย บุรุษไมควรวางใจวา
หญิงคนนี้ปรารถนาเรา ไมควรวางใจวา หญิงคนนี้
รองไหกระซิกกระซี้เรา เพราะวา หญิงทั้งหลาย
ยอมคบไดทั้งบุรุษที่นารักทั้งบุรุษที่ไมนารัก เหมือน
เรือจอดไดทั้งฝงโนนฝงนี้ฉะนั้น ไมควรวิสาสะกะ
ใบไมลาดที่เกา ไมควรวิสาสะกะมิตรเกาที่เปนโจร
ไมควรวิสาสะกะพระราชาวาเปนเพื่อนของเรา ไมควร
วิสาสะกะหญิงแมจะมีลูก ๑๐ คนแลว ไมควรวิสาสะ
ในหญิงที่กระทําความยินดีให เปนผูลวงศีล ไมสํารวม
ถึงแมภรรยาจะพึงเปนผูมีความรักแนนแฟน ก็ไมควร
วางใจ เพราะวาหญิงทั้งหลายเสมอกับทาน้ํา หญิง
ทั้งหลายพึงฆาชายก็ได พึงตัดเองก็ได พึงใชใหผูอื่น
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ตัดก็ได พึงตัดคอแลวดื่มเลือดกินก็ได อยาพึงกระทํา
ความสิเนหาในหญิงผูมีความรักใครอันเลวทราม ผูไม
สํารวม ผูเปรียบเทียบดวยทาน้ํา คําเท็จของหญิง
เหมือนคําจริง คําจริงของหญิงเหมือนคําเท็จ หญิง
ทั้งหลายยอมเลือกคบแตชายที่มีทรัพย ดังโคเลือกกิน
หญาที่ดี ๆ ในภายนอก หญิงทั้งหลายยอมประเลา
ประโลมชายดวยการเดิน การจองดู ยิม้ แยม นุงผา
หลุด ๆ ลุย ๆ และพูดไพเราะ หญิงทั้งหลายเปนโจร
หัวใจแข็ง ดุราย เปนน้ําตาลกรวด ยอมไมรูอะไร ๆ
วา เปนเครื่องลอลวงในมนุษย ธรรมดาหญิงในโลก
เปนคนลามก ไมมีเขตแดน กําหนัดนักทุกเมื่อและ
คะนอง กินไมเลือก เหมือนเปลวไฟไหมเชื้อทุกอยาง
บุรษุ ชื่อวาเปนที่รักของหญิงไมมี ไมเปนที่รักก็ไมมี
เพราะหญิงทั้งหลาย ยอมคบบุรุษไดทั้งที่รักทั้งที่ไมรัก
เหมือนเรือจอดไดทั้งฝงนี้และฝงโนน บุรษุ ชื่อวาเปน
ที่รักของหญิงไมมี ไมเปนที่รักก็ไมมี หญิงยอมผูก
พันชายเพราะตองการทรัพย เหมือนเถาวัลยพันไม
หญิงทั้งหลายยอมติดตามชายที่มีทรัพย ถึงจะเปนคน
เลี้ยงชาง เลี้ยงมา เลี้ยงโค คนจัณฑาล สัปเหรอ
คนเทหยากเยื่อก็ชาง หญิงทั้งหลาย ยอมละทิ้งชายผู
มีตระกูลแตไมมีอะไร เหมือนซากศพ แตติดตาม
ชายเชนนั้นไดเพราะเหตุแหงทรัพย.
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[๓๑๒] ไดยินวา ในครั้งนั้น พราหมณผูประเสริฐชื่อนารทะรูชัด
ซึ่งคาถาทั้งเบื้องตน ทามกลางและที่สุดของพญาแรงอานนทแลว ไดกลาวคาถา
เหลานั้นในเวลานั้นวา
ดูกอนพญานก ทานทั้งหลายจงพึงขาพเจากลาว
มหาสมุทร ๑ พราหมณ ๑ พระราชา ๑ หญิง ๑ สี-่
อยางนี้ยอมไมเต็ม แมน้ําสายใดสายหนึ่งอาศัยแผนดิน
ไหลไปสูมหาสมุทร แมน้ําเหลานั้นก็ยังมหาสมุทรให
เต็มไมได เพราะฉะนั้น มหาสมุทรชื่อวาไมเต็ม เพราะ
ยังพรอง สวนพราหมณเรียนเวทอันมีการบอกเปนที่
หาไดแลว ยังปรารถนาการเรียนเวทอันไปอีก เพราะ
ฉะนัน้
พราหมณจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง
พระราชาทรงชนะแผนดินทั้งหมด อันบริบูรณดวย
รัตนะนับไมถวน พรอมทั้งมหาสมุทรและภูเขา ครอบครองอยู ก็ยังปรารถนามหาสมุทรฝงโนนอีก เพราะ
ฉะนัน้ พระราชาจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง หญิง
คนหนึ่ง ๆ มีสามีคนละ ๘ คน สามีลวนเปนคนแกลว
กลา มีกําลังสามารถนํามาซึ่งกามรสทุกอยาง หญิงยัง
กระทําความพอใจในชายคนที่ ๙ อีก เพราะฉะนั้น
หญิงจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง หญิงทุกคนกิน
ทุกอยางเหมือนเปลวไฟ พาไปไดทุกอยางเหมือนแมน้ํา เหมือนกิ่งไมมีหนาม ยอมละชายไปเพราะเหตุ
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แหงทรัพย ชายใดพึงวางความรักทั้งหมดในหญิง
ชายนั้นเหมือนดักลมดวยตาขาย เหมือนตักน้ําใส
มหาสมุทรดวยมือขางเดียว จะพึงไดยินแตเสียงมือ
ของตน ภาวะของหญิงที่เปนโจร รูม าก หาความจริง
ไดยาก เปนอาการที่ใคร ๆ รูไดยาก เหมือนรอยทาง
ปลาในน้ําฉะนั้น หญิงไมมีความพอ ออนโยน พูด
ไพเราะ ใหเต็มไดยากเสมอแมนา้ํ ทําใหลม จม บุคคล
รูดังนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล หญิงเปนเหมือน
น้ําวน มีมายามาก ทําพรหมจรรยใหกําเริบ ทําให
ลมจม บุคคลรูดงั นี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล เมื่อ
หญิงคบบุรุษใด เพราะความพอใจ หรือเพราะเหตุแหง
ทรัพย ยอมเผาบุรุษนั้นโดยพลัน เหมือนไฟปาเผา
สถานที่เกิดของตนฉะนั้น.
[๓๑๓] ไดยินวา ในครั้งนั้น พญานกกุณาละ รูแจงแลวซึ่งเบื้องตน
ทามกลางและที่สุดแหงคาถาของนารทพราหมณผูประเสริฐ จึงไดภาษิตคาถา
เหลานั้นในเวลานั้นวา
บัณฑิตพึงเจรจากับบุรษุ ผูถือดาบอยางคมกลา
พึงเจรจากับปศาจผูดุราย แมจะพึงเขาไปนั่งใกลงูพิษ
ราย แตไมควรเจรจากับหญิงตัวตอตัว เพราะวาหญิง
เปนผูย่ํายีจิตของโลก ถืออาวุธ คือ การฟอนรํา
ขับรองและการเจรจา ยอมเบียดเบียนบุรุษผูไมตั้งสติ
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ไวเหมือนหมูรากษสที่เกาะเบียดเบียนพวกพอคาฉะนั้น
หญิงไมมีวินัย ไมมีสังวร ยินดีในน้ําเมาและเนื้อสัตว
ไมสํารวม ผลาญทรัพยที่บุรุษหามาไดโดยยากใหฉิบหาย เหมือนปลาติมิงคละกลืนกินมังกรในทะเลฉะนั้น
หญิงมีกามคุณ ๕ อันนายินดีเปนทําเลหากิน เปนคน
หยิ่ง จิตไมเที่ยงตรง ไมสํารวม ยอมเขาไปหาชาย
ผูประมาทเหมือนแมน้ําทั้งหลาย อันไหลไปสูมหาสมุทรฉะนั้น หญิงไดชื่อวาฆาชายดวยราคะและโทสะ
เขาไปหาชายคนใด เพราะความพอใจ เพราะความ
กําหนัด หรือเพราะตองการทรัพย ยอมเผาชายเชน
นั้นเสีย เชนดังเปลวไฟ หญิงรูวาชายมั่งคั่ง มีทรัพย
มาก ยอมเขาไปหาชาย ยอมใหทั้งทรัพยและตนเอง
ยอมเกาะชายที่มีจิตถูกราคะยอมเหมือนเถายานทราย
เกาะไมสาละในปาฉะนั้น หญิงประดับรางกายหนาตา
ใหสวย เขาไปหาชายดวยความพอใจมีประการตาง ๆ
ทํายิ้มนอยยิ้มใหญ ใชมารยาตั้งรอย เหมือนดังคน
เลนกลและอสุรินทรราหู หญิงประดับประดาดวยทอง
แกวมณีและมุกดาถึงจะมีคนสักการะและรักษาไวใน
ตระกูลสามี ก็ยังประพฤตินอกใจสามี ดังหญิงที่อยู
ในทรวงอก ประพฤตินอกใจทานพฉะนั้น จริงอยู
นรชนผูมีปญญาเครื่องพิจารณา แมจะมีเดช มีมหาชน
สักการะบูชา ถาตกอยูในอํานาจของหญิงแลว ยอม
ไมรุงเรือง เหมือนพระจันทรถูกราหูจับฉะนั้น โจร
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ผูมีจติ โกรธ คิดประทุษราย พึงกระทําแกโจรอื่นซึ่ง
เปนขาศึกที่มาประจัญหนา สวนผูตกอยูในอํานาจของ
หญิง ไมมีอุเบกขา ยอมเขาถึงความพินาศยิ่งกวานั้นอีก
หญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากลากผมและหยิกขวนดวย
เล็บ คุกคามทุบตีดวยเทา ดวยมือและทอนไม ก็กลับ
วิ่งเขาหา เหมือนหมูแมลงวันที่ซากศพฉะนั้น บุรุษ
ผูมีจกั ษุคือปญญา ปรารถนาความสุขแกตน พึงเวน
หญิงเสียเหมือนกับบวงและขายที่ดักไวในสกุลในถนน
สายหนึ่ง ในราชธานี หรือในนิคม ผูใ ดสละเสียแลว
ซึ่งตบะคุณอันเปนกุศล ประพฤติจริตอันมิใชของ
พระอริยะ ผูนั้นตองกลับจากเทวโลกไปคลุกเคลาอยู
กับนรก เหมือนพอคาซื้อหมอแตกฉะนั้น บุรุษผูตก
อยูในอํานาจของหญิง ยอมถูกติเตียนทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา กรรมของตนกระทบแลว เปนคนโงเขลา
ยอมไปพลั้ง ๆ พลาด ๆ โดยไมแนนอน เหมือนรถที่
เทียมดวยลาออกถึงยอมไปผิดทางฉะนั้น ผูตกอยูในอํานาจ
ของหญิง ยอมเขาถึงนรกเปนที่เผาสัตวใหรุมรอนและ
นรกอันมีปาไมงิ้ว มีหนามแหลมดังหอกเหล็ก แลว
มาในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ยอมไมพน จากวิสัยเปรต
และอสุรกาย หญิงยอมทําลายความเลนหัว ความยินดี
ความเพลิดเพลินอันเปนทิพย และจักรพรรดิสมบัติ
ในมนุษยของชายผูป ระมาทใหพินาศ และยังทําชาย
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นั้นใหถึงทุคติอีกดวย ชายเหลาใดไมตองการหญิง
ประพฤติพรหมจรรย ชายเหลานั้นพึงไดการเลนหัว
ความยินดีอันเปนทิพยจักรพรรดิสมบัติในมนุษย และ
นางเทพอัปสรอันอยูในวิมานทอง โดยไมยากเลย ชาย
เหลาใดไมตองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย ชาย
เหลานั้นพึงไดคิดที่กาวลวงเสียซึ่งกามธาตุ รูปธาตุ
สมภพ และคติที่เขาถึงวิสัยความปราศจากราคะ โดย
ไมยากเลย ชายเหลาใดไมตองการหญิง ประพฤติ
พรหมจรรย ชายเหลานั้นเปนผูดับแลว สะอาด พึง
ไดนิพพานอันเกษม อันกาวลวงเสียซึ่งทุกขทั้งปวง
ลวงสวนไมหวั่นไหว ไมมีอะไรปรุงแตง โดยไมยาก
เลย.
[๓๑๔] พญานกกุณาละในครั้งนั้นเปนเรา พญา
นกดุเหวาขาวเปนพระอุทายี พญาแรงเปนพระอานนท
นารทฤาษีเปนพระสารีบุตร บริษัททั้งหลายเปนพุทธบริษทั เธอทั้งหลายจงทรงจํากุณาลชาดกไวอยางนี้แล.
จบกุณาลชาดกที่ ๔
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อรรถกถากุณาลชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ ริมสระชื่อกุณาละ ทรงพระปรารภ
ภิกษุ ๕๐๐ รูป ซึ่งถูกความเบื่อหนายอยากจะสึกบีบคั้นแลว จึงตรัสพระธรรม
เทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา เอวมกฺขายติ ดังนี้.
ลําดับเรื่องในกุณาลชาดกนั้นดังนี้
ดังไดสดับมาวา ระหวางเมืองกบิลพัสดุ กับเมืองโกลิยะทั้งสอง
เมืองนี้ มีแมน้ําชื่อวา โลหินี สายเดียวเทานั้นไหลผานลงมา ชนชาวสากิยะ
และชนชาวโกลิยะจึงทําทํานบกั้นน้ํานั้นรวมอันเดียวกันแลวจึงตกกลา. ครั้งหนึ่ง
ในตนเดือน ๗ ขาวกลาเฉาลง พวกกรรมกรของชนชาวนครทั้งสองนั้นจึง
ประชุมกัน บรรดากรรมกรทั้งสองเมืองนั้น พวกกรรมกรชาวเมืองโกลิยะ
กลาวขึ้นกอนวา น้ําที่ปด กั้นไวนี้ ถาจะไขเขานาทั้งสองฝาย ก็ไมพอเลี้ยง
ตนขาวของพวกเราและพวกทาน ก็ขาวกลาของพวกเราจักสําเร็จเพราะน้ํา
คราวเดียวเทานั้น พวกทานจงใหน้ํานี้แกพวกเราเถิด แมพวกกรรมกรชาว
เมืองกบิลพัสดุก็พูดขึ้นวา เมื่อพวกทานไดขาวกลาเอาบรรจุไวในฉางจนเต็ม
แลวตั้งปงอยู พวกเราไมอาจที่จะถือเอากหาปณะทองคํา เงิน นิล มณี
สัมฤทธิ์ แบกกระเชากระสอบเปนตน เที่ยวไปขอซื้อตามประตูเรือนของทานได
แมขาวกลาของพวกเราก็จักสําเร็จไดเพราะน้ําคราวเดียวเทานั้นเหมือนกัน ขอ
พวกทานจงใหน้ํานี้แกพวกเราเถิด ทั้งสองฝายตางก็ขึ้นเสียงเถียงกันวา พวกเรา
จักไมให แมพวกเราก็จักไมยอมใหเหมือนกัน ดังนี้ ครั้นพูดกันมากขึ้น ๆ
อยางนี้ กรรมกรคนหนึง่ ก็ลุกขึ้น ตีเอาคนหนึ่งเขา แมคนที่ถูกตีนั้น ก็ตีคน
อื่น ๆ ตอไป ตางฝายตางตีกันอยางนี้ ก็เกิดทะเลาะกระทบชาติแหงราชตระกูล
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พวกกรรมกรชาวโกลิยะกลาวขึ้นกอนวา พวกมึงจงพาพวกเด็ก ๆ สากิยะซึ่งอยู
ในเมืองกบิลพัสดุไปเถิด อายพวกสังวาสกับนองสาวของตัวเองเหมือนสัตว
เดียรัจฉาน มีหมาบานและหมาปาเปนตน ถึงจะมีกําลังเปนตนวา ชาง มา โล
และอาวุธ ก็จักกระทําอะไรแกพวกกูได แมพวกกรรมกรชาวสากิยะก็กลาว
ตอบวา พวกมึงก็เหมือนกันจงพาเด็กขี้เรื้อนไปเสียในบัดนี้ อายพวกอนาถา
หาที่ไปไมได เที่ยวอาศัยอยูในโพรงไมกระเบาเหมือนสัตวเดียรัจฉาน ถึงจะมี
โยธาหาญเปนตนวาชาง มา โลและอาวุธ ก็จักกระทําอะไรแกพวกกูได ชน
เหลานั้นตางฝายตางก็ไปรองเรียนอํามาตยผูเปนเจาหนาที่ในการนั้น พวก
อํามาตยจึงเสนอเรื่องราวแกราชตระกูลตอไป ในลําดับนั้น พวกกษัตริยสากิยะ
ทั้งหลายจึงตรัสวา พวกเราจะสําแดงเรี่ยวแรงและกําลังของตนที่สังวาสกับ
นองสาวใหดู แลวตระเตรียมการรบยกออกไป แมกษัตริยพวกโกลิยะก็ตรัสวา
พวกเราก็จะสําแดงใหเห็นเรี่ยวแรงและกําลังของคนที่อาศัยอยูในตนกระเบา
แลวตระเตรียมการรบยกออกไปเหมือนกัน.
เรื่องที่วิวาทกันนี้บางอาจารยกลาววา พวกทาสีของชาวสากิยะและชาว
โกลิยะไปสูแ มน้ําเพื่อตักน้ํา ตางปลดเอาเทริดลงวางไวที่พื้นดินแลว นั่งพักผอน
สนทนากันอยูอยางสบาย ทาสีคนหนึ่งหยิบเอาเทริดของตนหนึ่งไปดวยเขาใจวา
เปนของตน อาศัยเทริดนั้นเปนเหตุ จึงเกิดทะเลาะกันขึ้นวา เทริดของกู
เทริดของมึง ดังนี้ ครั้นแลวชนชาวนครทั้งสอง เริ่มแตทาสกรรมกรโดยลําดับ
มาจนถึงเสวกนายบาน อํามาตยอุปราชและพระราชาทั้งหมดตางฝายตางก็เตรียม
ออกไปทําสงครามกัน แตนัยกอนจากนัยนี้มีมาในอรรถกถามากแหงดวยกัน
และรูปเครื่องก็เหมาะสม เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงควรถือเอาเรื่องที่วิวาทกัน
เพราะแยงน้ํานั้นแล ก็กษัตริยสากิยะและโกลิยะทั้งสองฝายนั้น ครั้นเตรียมรบ
พรอมแลว ก็ยกออกไปในเวลาเย็นดวยประการฉะนี้แล.
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ในสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยู ณ เมืองสาวัตถี
ทรงทอดพระเนตรดูสัตวโลกในเวลาใกลรุงทีเดียว ไดทอดพระเนตรเห็นกษัตริย
ทั้งสองพระนครเหลานี้ มีการตระเตรียมรบแลวยกกองทัพออกไปอยางนี้ เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นแลวจึงทรงใครครวญตอไปวา เมื่อเราไปหามการทะเลาะนี้
จักระงับหรือไมหนอ ก็ทรงเห็นวา เราไปในที่นั้นแลว จักแสดงชาดก ๓ เรื่อง
เพื่อระงับการทะเลาะวิวาท การทะเลาะวิวาทก็จักระงับลงในขณะนั้น ครัน้ แลว
เราจักแสดงชาดกอีก ๒ เรื่องเพื่อตองการจะใหแสดงความสามัคคีนั้น แลวจัก
แสดงอัตตทัณฑสูตรตอไป กษัตริยผอู ยูในพระนครทั้งสอง เมื่อไดฟงเทศนา
ของเราแลว ก็จักใหพระราชกุมารฝายละ ๒๕๐ พระองค เราจักใหพระราชกุมาร
เหลานี้บรรพชา สมาคมใหญจักมีดวยประการฉะนี้ ครั้นตกลงพระหฤทัยดังนี้
แลว พอรุงเชาก็ทรงกระทําการชําระพระสรีระ เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในเมือง
สาวัตถี เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ถึงเวลาเย็นก็เสด็จออกจากพระคันธกุฎี
มิไดตรัสบอกแกใคร ๆ เลย ทรงถือเอาบาตรแลจีวรดวยพระองคเอง ทรงคู
บัลลังกประทับนั่งในอากาศระหวางเสนาทั้งสองฝาย ทรงเปลงพระรัศมีออกจาก
พระเกศ ทําใหเกิดความมืดในเวลากลางวัน เพื่อใหเกิดความทอใจแกพวก
นักรบเหลานั้น ลําดับนั้น เมื่อพวกนักรบเหลานั้นเกิดความทอใจแลว พระองค
จึงทรงแสดงพระองคใหปรากฏ ทรงเปลงพระพุทธรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ
ฝายเหลากษัตริยสากิยะชาวเมืองกบิลพัสดุครั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจา จึงดําริวา
ญาติผูประเสริฐของพวกเราเสด็จมาแลว ชะรอยพระองคคงจะไดทรงทราบวา
พวกเรากระทําการทะเลาะวิวาทกัน จึงพากันวางเครื่องอาวุธเสียดวยตกลงใจวา
ก็เมื่อพระศาสดาเสด็จมาแลว พวกเราไมอาจที่จะใหอาวุธตกตองรางกายของ
ผูอื่นได พวกชาวเมืองโกลิยะจะฆาจะแกงพวกเราเสียก็ตามทีเถิด แมพวก
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กษัตริยชาวเมืองโกลิยะก็คิดและกระทําอยางนั้นเหมือนกัน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงเสด็จลงมาประทับนั่ง ณ พุทธอาสนอันประเสริฐ ซึ่งพวก
กษัตริยจัดถวายบนเนินทรายในประเทศอันรื่นรมย ทรงรุงเรืองอยูดวยพระพุทธสิริอันงดงามหาสิ่งเปรียบมิได แมพระราชาทั้งสองฝายนั้น ก็พากันถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่งอยู.
ลําดับนั้น พระศาสดาแมทรงทราบเรื่องอยู แตก็ไดตรัสถามพวก
กษัตริยเหลานั้นอีกวา ดูกอนมหาราชทั้งหลาย พวกทานมา ณ ที่นี้ทําไม
กษัตริยเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันทั้งปวงมา ณ ที่นี้
เพื่อตองการจะดูแมน้ําก็หามิได เพื่อตองการจะเที่ยวเลนก็หามิได เพื่อตองการ
จะดูภาพอันนารื่นรมยในปาดงก็หามิได ก็แตวาหมอมฉันมา ณ ที่นี้ เพราะการ
เริ่มสงครามกันขึ้น. ดูกอนมหาราช พวกเธอเกิดทะเลาะวิวาทกันดวยเรื่อง
อะไรเลา. เพราะเรื่องน้ําพระเจาขา. ดูกอนมหาราช น้ํามีราคาเทาไร. น้ําราคา
เล็กนอย พระเจาขา. ดูกอนมหาราช ก็แผนดินราคาเทาไร. แผนดินมีราคา
ประมาณมิได พระเจาขา. ดูกอนมหาราช ก็กษัตริยเลามีราคาเทาไร. กษัตริย
ก็มีราคาประมาณมิไดเหมือนกันพระเจาขา. พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอน
มหาราชทั้งหลาย ไฉนพวกทานจึงจะยังกษัตริยทั้งหลายซึ่งหาคามิไดใหพินาศ
ไป เพราะอาศัยน้ําซึ่งมีราคาเพียงเล็กนอยเลา ครั้นตรัสดังนี้แลว จึงตรัส
เทศนาผันทนชาดกความวา ดูกอนมหาราชทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาการหายใจคลอง
เพราะเหตุทะเลาะวิวาทกันนั้นไมมีเลย ดวยวารุกขเทวดาคนหนึ่งกับหมีตัวอาฆาต
กัน เพราะเหตุทะเลาะวิวาทกัน เวรนั้นก็ตกตามอยูตลอดกัปนี้ทั้งสิ้น ลําดับตอ
นั้นไป ไดตรัสเทศนาทุททภชาดกความวา ดูกอ นมหาราชทั้งหลาย เกิดมา
เปนคนไมควรหันไปตามเหตุที่ถึงของบุคคลอื่น (คือไมควรเก็บเอาเรื่องของ
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คนอื่นมาคิด) จะเลาใหฟง พวกสัตวจตุบทในประเทศหิมวันตซึ่งกวางประมาณ
๓,๐๐๐ โยชน ยึดถือเรือ่ งของคนอื่น พากันวิ่งจะไปลงทะเล เพราะฟงคําของ
กระตายตัวหนึ่ง เพราะฉะนั้น บุคคลจึงไมควรยึดถือเอาเรื่องของคนอื่น ตอจาก
นั้นพระองคตรัสเทศนาลฏกิกชาดกความวา ดูกอนมหาราชทั้งหลาย บางคราว
ผูที่มีกําลังนอยก็หาชองทําลายผูมีกําลังมากได บางคราวผูมีกําลังมากก็ไดชอง
ทําแกผูมีกําลังนอย แมแตนางนกไซยังฆาพญาชางตัวประเสริฐได สมเด็จ
พระบรมศาสดาตรัสเทศนาชาดก ๓ เรื่อง เมื่อทรงพระประสงคจะระงับการ
ทะเลาะวิวาทดังนี้แลว จึงตรัสเทศนาชาดกอีก ๒ เรื่อง เพื่อแสดงสามัคคีธรรม
เหมือนดังนั้นอีก คือตรัสเทศนารุกขธรรมชาดกวา ดูกอนมหาราชทั้งหลาย
ก็เมื่อบุคคลพรอมเพรียงกันอยูแลว ใคร ๆ ก็ไมอาจหาชองทํารายได แลวตรัส
เทศนาวัฏฏกชาดกความวา ดูกอนมหาราชทั้งหลาย เมื่อฝูงนกกระจาบพรอม
เพรียงกันอยู นายพรานก็ไมอาจหาชองทํารายได ตอเมื่อใดฝูงนกกระจาบเกิด
แกงแยงกันขึ้น เมื่อนั้นบุตรนายพรานคนหนึ่ง จึงทําลายชีวิตเอานกกระจาบ
เหลานั้นไปเสีย ขึ้นชือ่ วาความหายใจคลองในการทะเลาะวิวาทยอมไมมีเลย
พระศาสดาตรัสชาดก ๕ เรื่องเหลานี้อยางนี้แลว ในที่สุดจึงตรัสเทศนาอัตตทัณฑสูตร.
พระราชาแมทั้งหมดสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว ก็ทรงเลื่อมใส
ปรึกษากันวา ถาหากวาพระศาสดาไมเสด็จมา พวกเราก็จักฆาฟนซึ่งกันและกัน
จนเลือดไหลนองเปนแมน้ํา พวกเราไดชีวิตเพราะอาศัยพระศาสดา ก็ถาพระ
ศาสดาจักทรงครอบครองฆราวาส ราชสมบัติในทวีปใหญทั้ง ๔ มีทวีปนอย
๒,๐๐๐ เปนบริวารก็จะตกอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองค และพระองคจักมี
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พระราชโอรสกวาพัน แตนั้นก็จักมีกษัตริยเปนบริวารเสด็จเที่ยวไป ก็แตวา
พระองคทรงสละราชสมบัติเชนนั้นเสียแลว เสด็จออกบรรพชาจนไดบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณ ถึงอยางนั้นเดี๋ยวนี้ พระองคก็ควรมีกษัตริยเปนบริวาร
เสด็จเที่ยวไป ครั้นปรึกษากันดังนี้แลว กษัตริยทั้งสองพระนครนั้นจึงถวาย
พระราชกุมารฝายละ ๒๕๐ องค พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงใหพระราชกุมาร
เหลานั้นบรรพชาแลว เสด็จไปสูมหาวัน จําเดิมแตวัน รุงขึ้นเปนตนไป พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุราชกุมารเหลานั้นแวดลอมเปนบริวารเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
ไปในพระนครทั้งสอง คือบางคราวก็เสด็จไปเมืองกบิลพัสดุ บางคราวก็เสด็จ
ไปเมืองโกลิยะ แมชาวพระนครทั้งสองก็กระทําสักการะใหญแกพระองค ฝาย
พวกภิกษุราชกุมารเหลานั้น บวชดวยความเคารพในสมเด็จพระบรมครู หา
ไดบวชดวยความเต็มใจของตนไม จึงไดเกิดความกระสันอยากจะสึก ใชแต
เทานั้นพวกภรรยาเกาของภิกษุเหลานั้น ยังกลาวถอยคําและสงขาวสาสนไป
ยั่วยวนชวนใหเกิดความเบื่อหนายอีก ภิกษุราชกุมารเหลานั้นก็ยิ่งเบื่อหนาย
หนักขึ้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาดูก็ทรงทราบวา ภิกษุเหลานั้นเกิด
ความเบื่อหนายขึ้นแลว จึงทรงใครครวญวา ภิกษุเหลานั้นอยูรวมกับพระพุทธเจาเชนเรายังมีความเบื่อหนายอีก ธรรมกถาเชนไรหนอ จึงเปนที่สบาย
ของภิกษุเหลานี้ได ก็ทรงเห็นวากุณาลธรรมเทศนาเปนที่สบาย ลําดับนัน้
พระองคจึงทรงตรึกตอไปวา เราจักพาภิกษุเหลานั้นไปยังประเทศหิมวันต ประกาศโทษของมาตุคามตามถอยคําของนกดุเหวาชื่อกุณาละใหภิกษุเหลานั้นไดฟง
กําจัดความเบื่อหนายเสียแลว จักแสดงพระโสดาปตติมรรคแกเธอ ครั้นเวลา
รุงเชา พระองคจึงทรงนุงหมถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาต ณ เมือง
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กบิลพัสดุ พอเวลาปจฉาภัตรก็เสด็จกลับจากบิณฑบาต รับสั่งใหหาภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นมาในเวลาเสร็จภัตกิจแลว ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอเคยเห็นหิมวันตประเทศอันเปนสถานที่นารื่นรมยแลวหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังไมเคยเห็นเลย พระเจาขา จึงตรัสถามวา ก็พวก
เธอจักไปเที่ยวยังประเทศหิมวันตไหมเลา กราบทูลวา ขาพระองคทั้งหลาย
ไมมีฤทธิ์ จักไปอยางไรไดเลา พระเจาขา ตรัสวา ถาใครคนใดคนหนึ่งจะพา
พวกเธอไป เธอจะไปหรือไมเลา พระภิกษุเหลานั้นก็กราบทูลวา ขาพระองค
จักไป พระเจาขา.
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงพาภิกษุเหลานั้น แมทั้งหมดไปดวยฤทธิ์
ของพระองค ทรงเหาะไปในอากาศจนถึงปาหิมวันต ประทับยืนอยูบนทองฟา
ทรงชี้ใหชมภูเขา ๗ ลูกตาง ๆ กัน คือ ภูเขาทอง ภูเขาเงิน ภูเขาแกวมณี
ภูเขาหรดาล ภูเขามอ ภูเขาโลน ภูเขาแกวผลึก แลวทรงชีใ้ หดูแมน้ําใหญ
ทั้ง ๕ สาย คือ คงคา ยมนา อจิรวดี สรภู มหี แลวทรงชี้ใหดูสระทัง้
๗ แหง คือ สระชื่อกัณณมุณฑะ รถาการ มัณฑากิณี สีหปบาต ฉัททันต
อโนดาต กุณาละ ภูเขาที่ไดชื่อวาหิมวันตนั้นสูงถึง ๕๐๐ โยชน กวาง ๓,๐๐๐
โยชน พระศาสดาทรงชี้สถานอันนารื่นรมยนี้ ซึ่งเปนเพียงบางสวนของภูเขา
หิมวันตนั้น ดวยอานุภาพของพระองค แลวทรงชี้ถึงสัตว ๔ เทาเปนตนวา
ราชสีห เสือโครง ตระกูลชาง และสัตว ๒ เทา มีนกดุเหวาเปนตน ซึ่ง
อาศัยอยูที่ภูเขาหิมวันตนั้น แตบางสวนอีก ตอจากนั้นทรงชี้ถึงปาอันเปนที่
รื่นรมยราวกะวา สวนทีป่ ระดับตกแตงไว มีทั้งพรรณไมอันมีดอกออกผล
เกลื่อนกลนดวยหมูนกนานาชนิด ทัง้ ดอกไมน้ําและดอกไมบก ดานทิศ-
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ตะวันออกของภูเขาหิมวันตนั้นมีพื้นแผนสุวรรณ ดานทิศตะวันตกมีพื้นหรดาล
จําเดิมแตกาลที่ภิกษุเหลานั้น เห็นสถานที่และวัตถุอันนารื่นรมยเหลานี้ แลว
ความกําหนัดยินดีในชายาก็เสื่อมหายไป. ลําดับนั้น พระศาสดาจึงทรงพาภิกษุ
เหลานั้นลงจากอากาศ เสด็จประทับนั่งบนอาสนะมโนศิลาอันมีปริมณฑลได
๓ โยชน ภายใตตนรังอันตั้งอยูตลอดกัป ซึ่งมีปริมณฑลได ๗ โยชน ขึน้ อยู
บนพื้นมโนศิลาอันกวางใหญประมาณ ๖๐ โยชน อยูดานทิศตะวันตกแหง
ภูเขาหิมวันต เมื่อภิกษุเหลานั้นแวดลอมพรอมกันแลว จึงทรงเปลงพระรัศมี
มีพรรณ ๖ ประการ ดุจดวงสุริยะอันชัชวาลยสอ งสวางกลางทองมหาสมุทร
ทําทะเลใหกระเพื่อมขึ้นลงฉะนั้น แลวทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสเรียก
ภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งอันใดที่พวกเธอไมเคยเห็นในเขา
หิมวันตนี้ ก็จงถามเราเถิด ในขณะนั้น นางนกดุเหวาสวยงาม ๒ ตัว คาบ
ทอนไมที่ปลายทั้งสองขาง ใหนกตัวเปนสามีของตนจับตรงกลาง แลวมีนางนก
ดุเหวาบินไปขางหนา ๘ ตัว ขางหลัง ๘ ตัว ขางซาย ๘ ตัว ขางขวา ๘ ตัว
ขางลาง ๘ ตัว ขางบนบินบังเปนเงา ๘ ตัว พวกนางนกดุเหวาเหลานั้นบิน
แวดลอมนกดุเหวานั้น บินไปในอากาศโดยอาการอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นเห็น
ฝูงนกทั้งหมด จึงทูลถามพระศาสดาวา ฝูงนกเหลานี้ชื่อนกอะไร พระเจาขา
พระศาสดาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนวงศเกาของเรา เราไดตั้ง
ประเพณีนี้ไว แตกอนนางนกดุหวาทั้งหลาย ก็ไดบําเรอเราอยางนี้มาเหมือน
กัน แตคราวนั้นฝูงนกนี้ยังเปนฝูงใหญ นางนกที่บินตามแวดลอมเรามีประมาณ
ถึง ๓,๕๐๐ ตัว. ในกาลตอมาก็รวงโรยลงโดยลําดับ จนเวลานี้เหลืออยูเพียง
เทาที่เห็นอยูนี้ พวกภิกษุจึงทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางนกเหลานี้
ไดเคยบําเรอพะองคมาในปาชัฏเห็นปานนี้อยางไร พระเจาขา ลําดับนั้น
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พระศาสดาจึงตรัสแกพวกภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น
เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงถอยคําของเราเถิด แลวทรงดํารงพระสติ เมื่อจะทรง
นําอดีตนิทานมาแสดง จึงมีพระพุทธกีฎาวา
เลากันมาอยางนี้ ไดยินมาอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ ไดยินวา ที่
ภูเขาหิมพานตอันทรงไวซึ่งแผนดินมีโอสถทุกชนิด ดารดาษไปดวยดอกไมและ
ของหอมทุกชนิด เปนทีส่ ัญจรเที่ยวไปแหงชาง โค กระบือ กวาง เนื้อทราย
จามรี กวาง แรด ละมาด ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาไน
เสือดาว นาก ชะมด แมว กระตาย วัวกระทิง เปนที่อาศัยอยูแหงชางใหญ
และชางตระกูลอันประเสริฐเกลื่อนกลนอยูทั่วปริมณฑลอันราบเรียบมี คาง ลิง
อีเห็น ละมั่ง เนื้อลาย เนื้อสมัน เนื้อกระ หนามา กินนร ยักษรากษสอาศัยอยู
มากมายดารดาษไปดวยหมูไมเปนอเนก ทรงไว ซึ่งดอกตูมและกานมีดอกอัน
แยมบานตลอดปลาย มีฝงู นกออก นกโพระดก นกหัสดีลิงค นกยูง นกพิราบ
นกพริก นกกระจาบ นกยาง นกแขก นกการเวก สงเสียงรองกองระงมไพร
มาตรวาฝูงละรอย ๆ เปนภูมิประเทศที่ประดับดวยแรธาตุหลายรอยชนิดเปนตน
วา อัญชัน มโนศิลา หรดาล มหาหิงค ทอง เงิน ทองคํา เปนปาชัฏอัน
นารื่นรมยเห็นปานนี้ มีนกดุเหวาตัวหนึ่งชื่อกุณาละ มีตัวปกและขนงดงาม
ยิ่งนักอาศัยอยู และนกดุเหวาชื่อกุณาละนั้น มีนางนกดุเหวาเปนบริวาร สําหรับ
บําเรอถึง ๓,๕๐๐ ตัว นางนก ๒ ตัวเอาปากคาบทอนไมใหนกกุณาละนั้น
จับตรงกลางพาบินไป ดวยประสงควา นกกุณาละนั้นอยาไดมีความเหน็ดเหนื่อย
ในหนทางไกลเลย เหลานางนกดุเหวา ๕๐๐ ตัวบินไปเบื้องต่ํา ดวยประสงควา
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ถานกกุณาละนี้ตกจากที่เกาะแลว พวกเราก็จะเอาปกรับไว นางนกอีก ๕๐๐
คอยบินไปขางบนดวยคิดวา แสงแดดอยาไดสองถูกพญานกกุณาละนี้เลย
นางนกบินไปขาง ๆ ทั้งสองอีกขางละ ๕๐๐ ดวยประสงควา พญานกกุณาละนี้
อยาไดถูกความหนาว ความรอน หญา ละออง ลมและน้ําคางเลย นางนก
อีก ๕๐๐ บินไปขางหนา ดวยประสงควา เด็กเลี้ยงโค เด็กเลี้ยงสัตว คน
เกี่ยวหญา คนหักฟน คนทํางานในปา อยาไดขวางปานกกุณาละนั้นดวย
ทอนไม กระเบื้อง เครื่องมือ หิน กอนดิน ไมกระบอง ศาสตรา หรือกอนกรวด
เลย นางนกอีก ๕๐๐ บินไปขางหนาดวยประสงควา นกกุณาละนี้ อยาไดถูกกอไม
เครือเถา ตนไม กิ่งไม เสาหรือหิน หรือนกทีม่ ีทําลังมากกวาเลย นางนก
อีก ๕๐๐ บินไปขางหลังเจรจาดวยถอยคําที่ละเอียดออนหวานไพเราะ ดวย
ประสงควา นกกุณาละนี้อยาไดเงียบเหงาอยูบนที่จับเลย ยังมีนางนกอีก ๕๐๐
บินไปในทิศานุทิศ นําผลไมอันอรอยจากตนไมหลายชนิดมาให ดวยประสงค
วา นกกุณาละนี้อยาไดลําบากดวยความหิวในระหวางทางเลย ไดยินวา นางนก
เหลานั้น พานกกุณาละนั้นเขาปา ออกปาเขาสวน ทาน้ํา ซอกภูเขา สวนมะมวง
สวนชมพู สวนขนุนสํามะลอ สวนมะพราว โดยรวดเร็ว เพื่อตองการให
รื่นเริง ไดยนิ วา เมื่อนางนกเหลานั้นบําเรออยูครบถวนเชนนี้ พญานกกุณาละ
ก็ยังรุกรานเอาพวกนางนกเหลานั้นวา อีถอยฉิบหาย อีถอยละลาย อีโจร
อีนักเลง อีเผอเรอ อีใจงาย อีไมรูจักคุณของตน อีตามใจคนเหมือนลม.
มีอรรถาธิบายดังตอไปนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินมีอยางนี้ ได
ฟงมาอยางนี้วา ชัฏแหงปานนี้เปนสถานที่เต็มไปดวยโอสถทุกชนิด มีเนื้อความ
พิสดารวา คําวา ทรงไวซึ่งแผนดินมีโอรสทั้งหมด มีอธิบายวา ประกอบ
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ดวยภาคพื้นดินทรงไวซึ่งโอสถทั้งหมด มีรากไมเปลือกไมใบไมและดอกไม
เปนตน อีกอยางหนึ่ง คือเปนประเทศที่ทรงไวซึ่งภาคพื้นอันประกอบดวย
โอสถทั้งหมด ดวยวาประเทศนั้น เปนประเทศที่ทรงไวซึ่งแผนดินอันประกอบ
ไปดวยโอสถทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงกลาวกันมาอยางนี้ และไดยนกันมา
อยางนี้ มีคาํ กลาวอธิบายวา ในชัฏแหงปานั้นมีแผนดินที่มีเครื่องยาทั้งหมด
แมในการประกอบบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้ หมือนกันทีเดียว. คําวา ดารดาษดวย
ดอกไมและของหอมมิใชนอย อธิบายวา ดารดาษแลวดวยดอกไมที่เกิด
ขึ้นเพื่อเปนผลและระเบียบดอกไมสําหรับเปนเครื่องประดับมิใชนอย. คําวา
กวาง หมายถึงจําพวกเนื้อที่มีสีเปนทอง. คําวา นาก หมายถึงจําพวกนาก.
คําวา แมว หมายเอาแมวตัวใหญ ๆ มณฑลแหงชางรุนเรียกวามณฑลอัน
ราบรื่น. คําวา ชางใหญ หมายถึงชางขนาดใหญ มีอธิบายวา มีสกุลชาง
ตัวประเสริฐ ๑๐ ตระกูล ซึ่งเปนชางใหญมีมณฑลอันราบเรียบและฝูงชางรุน
อาศัยอยู. คําวา อิสสมฤค หมายถึงราชสีหดํา. คําวา เนื้อสมัน หมายถึง
เนื้อสมันตัวใหญ ๆ. คําวา เนื้อกระ หมายถึงเนื้อลาย. คําวา หนามา
หมายถึงนางยักษิณีที่มีหนาคลายมา. คําวา กินนร ไดแก พวกกินนรตาง
ประเภทเปนตนวา เทพกินนร จันทกินนร ทุมกินนร (คือกินนรบนตนไม)
นกตอยตีวิดมานพ นกกระเรียน กินนรมีผาหอยหูเปนตน . คําวา ดารดาษ
ดวยหมูไมเปนอเนกทรงไวซึ่งดอกตูมและกานมีดอกอันแยมบาน
ตลอดปลาย อธิบายวา ดารดาษดวยหมูไมเปนอันมาก ลวนแตทรงไวซึ่ง
ดอกตูมและทรงกาน มีดอกอันบานดีแลว บานตลอดถึงปลาย นกหัสดีลิงค
ชื่อวา อารณะ นกเหลานี้บางทีเรียกวา เจลาวกะก็มี. คําวา เทพและกนก
ทั้งสองนั้น หมายถึงสุพรรณชาติอยางเดียว อธิบายวา เปนประเทศที่ประดับ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 547

ดวยธาตุหลายรอยชนิดมีอัญชันเปนตนเหลานี้ และกองแหงธาตุซึ่งมีสีเปนอัน
มาก. คําวา ทานผูเจริญ นี้เปนคําทักทายโดยธรรม. คําวา งดงาม คือ
งามตั้งแตจะงอยปากตลอดถึงภายใตสวนแหงทอง. คําวา ๓,๕๐๐ คือ ๔,๐๐๐
หยอน ๕๐๐ หมายความวา ๓,๕๐๐ นั่นเอง. คําวา ในหนทางไกล คือใน
ทางที่จะไป คือระยะทางอันไกล. คําวา เบียดเบียน คือบีบคั้นหรือทวมทับ.
คําวา ถูก อธิบายวา ความหนาวเปนตน อยาไดเขาไปกระทบเลย. คําวา
ขวางปา นี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความวา เด็กเลี้ยงโคเปนตน อยาไดขวางปา
พญานกนั้นเลย. คําวา ถูกตอง คือพญานกนั้นอยาไดถูกกอไมเปนตนเลย.
คําวา ละเอียด คือกลมเกลี้ยง. คําวา ออนคือนารัก. คําวา หวาน คือ
ไมหยาบคาย. คําวา ไพเราะ หมายถึงวาจาที่เปลงดวยเสียงอันไพเราะ. คําวา
เจรจา คือบําเรออยูดวยสามารถกระทําการฟอนรําขับรอง. คําวา ผลไมอัน
อรอยจากตนไมหลายชนิด หมายถึงผลไมมีรสแปลก ๆ ตาง ๆ ชนิด. คําวา
เขาปาออกปา อธิบายวา บรรดาปาดอกไมเปนตน นางนกเหลานั้นไดนํา
พญานกเขาไปยังปานี้ โดยปาแหงใดแหงหนึ่งทีเดียว แมในคําวาสวนเปนตน
ก็มีนัยเหมือนกัน. คําวา สวนมะพราว หมายถึงสวนมะพราวแหงอื่นจาก
สวนมะพราวนั้น. คําวา พา หมายความวา นางนกเหลานั้นพาพญานกไป
อยางนี้ เขาไปถึงสถานที่นั้นโดยเรงรีบ เพื่อตองการใหรื่นเริง. คําวา บํารุง
บําเรออยูตลอดวันยังค่ํา อธิบายวา บําเรออยูทั้งวัน. คําวา รุกราน
อธิบายวา ไดยินวา นางนกเหลานั้นบํารุงบําเรอพญานกนั้นตลอดวันอยางนี้
ใหลงจากตนไมที่อยู จับอยูที่กิ่งไมเปนตน ปรารถนาอยูวา ไฉนหนอ เราพึง
ไดถอยคําอันไพเราะบาง ในเวลาที่พญานกบอกใหกลับ คิดวา พวกเรา
จักไปยังที่อยูของตนแลว ก็พักอยู. สวนพญานกกุณาละ เมื่อจะสงพวก
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นางนกเหลานั้นใหกลับไป ไดรุกรานดวยคําวา อีฉิบหายเปนตน . คําวา
อีฉิบหาย ในขอความนั้น หมายความวา พวกเจาจงกลับไป. คําวา อีถอยละ
ลาย หมายความวา จงฉิบหายโดยประการทั้งปวง อธิบายวา พญานกกลาววา
อีโจร เพราะนําทรัพยและขาวเปลือกเปนตนในเรือนใหพินาศ เรียกวา อีนักเลง
เพราะมีมายามาก เรียกวา อีเผอเรอ เพราะไมมีสติ เรียกวา อีใจงาย
เพราะมีใจโลเล เรียกวา อีไมรูจักคุณคน เพราะทําลายมิตร กระทําความ
พินาศให.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสตอไปวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมเมื่อเราเปนสัตวดิรัจฉาน . ก็ยอมรูวา หญิงทั้งหลายเปนคนอกตัญู
เปนคนมีมายามาก เปนคนประพฤติอนาจาร เปนคนทุศีล ดวยประการฉะนี้
แมในคราวนั้น เราก็มิไดอยูในอํานาจของหญิงเหลานั้น กลับใหหญิงเหลานั้น
อยูในอํานาจของตน พระองคทรงนําเสียซึ่งความเบื่อหนายของภิกษุเหลานั้น
ออกไป ดวยพระธรรมกถาอยางนี้แลว ก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู ในขณะนั้น
มีนางนกดุเหวาดํา ๒ ตัว ใหนกสามีจับตรงกลางทอนไมแลวคาบบินมา แมใน
สวนเบื้องต่ําเปนตนก็มีนางนกประจําขางละ ๔ ตัว ๆ ไดมาถึงประเทศนั้น ภิกษุ
เหลานั้น เห็นนกเหลานั้นจึงทูลถามพระศาสดา พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แตปางกอนมีนกดุเหวาขาวตัวหนึ่งชื่อปุณณมุขะ เปนสหายของเรานี้
เปนวงศของนกดุเหวาปุณณมุขะนั้น เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลถามโดยนัยกอนทีเดียว
จึงตรัสวา ดูกอนทานผูเจริญ ไดยินวา ขางทิศตะวันออกแหงภูเขาหิมพานตนั้น
มีแมน้ําอันไหลมาแตซอกเขาอันละเอียดสุขุมดียิ่งนัก มีสีเขียว.
อธิบายวา ซอกเขาอันละเอียดสุขุมดี เพราะมีน้ําอันใสสะอาดดีเปนที่เกิด
ของแมน้ําเหลานี้ เพราะฉะนั้น แมน้ําเหลานั้นจึงไดชื่อวามีซอกเขาอันละเอียด
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สุขุมดีเปนแดนเกิด แมน้ําที่ไหลผานจากเขาหิมพานตนั้น มีสีเขียวเพราะมี
หวงน้ําเจือดวยหญาเขียว ไหลผานมาลงสระกุณาละ แมน้ําทั้งหลายซึ่งมีซอกเขา
อันละเอียดสุขุมเปนแดนเกิดมีสีเขียวไหลผานไปเห็นปานนี้ ยอมไหลไปในที่ใด
บัดนี้ พระศาสดา เมือ่ จะทรงพรรณนาดอกไมทั้งหลายในสระชื่อกุณาละซึ่ง
แมน้ําเหลานั้นไหลลงมา จึงไดตรัสวาเปนประเทศที่นารื่นเริงบันเทิงใจดวย
กลิ่นหอมอันเกิดในบัดนั้นจากดอกอุบล ดอกปทุม ดอกกุมุท ดอกนลิน
บัวผัน จงกลนี บัวเผื่อน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ดอกอุบล หมายถึงดอกอุบลเขียว. คําวา
ดอกนลิน หมายถึงบัวขาว. คําวา บัวผัน หมายถึงมีดอกบัวทุกชนิดครบ
บริบูรณ. คําวา ในบัดนั้น ไดแก ดอกไมเหลานี้งอกงามขึ้นในบัดนั้น คือ
เกิดขึ้นใหม ๆ ภูเขาหิมพานตนั้นประกอบดวยประเทศที่มีกลิ่นหอมมีกลิ่นเปนที่
ฟูใจ และเปนที่รื่นเริงใจ เพราะสามารถที่จะผูกน้ําใจไวได.
บัดนี้ พระศาสดาเมื่อจะทรงพรรณนาถึงตนไมเปนตนในสระนั้น จึง
ตรัสเนื้อความดังตอไปนี้.
ดูกอนทานผูเจริญ ไดยินวา ณ ภูเขาหิมพานตซึ่งเปนปาอันเปน
ทิวแถวประกอบดวยพรรณไมตางชนิด คือบัวตาง ๆ พรรณและพรรณตนไม
คือไมจิก ไมเกด ไมยางทราย ซึ่งมีกงิ่ หอยยอยลงมา ไมออยชาง ตนบุนนาค
ตนพิกุล ตนงา ตนประยงค ตนขมิ้น ตนรัง ตนจําปา ตนอโศก ตนนาก
ตนหงอนไก ตนเสม็ด ตนโลท ตนจันทน ซึ่งมีกงิ่ เห็นแผกายกัน อันเปน
ปาชัฏซึ่งเต็มไปดวยตนกระทําพัก ตนปทุม ตนประยงค ตนเทพทาโร
ตนกลวย ทรงไวซึ่งตนไมรกฟา ตนมวกเหล็ก ตนประดู ตนสัก นี้
กรรณิการ ตนกัณณวิรา ตนหางชาง ตนทองหลาง ตนทองกวาว ตนคัดเคา
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ตนมะลิปา ตนแกว ตนซึกอันไมมีโทษ ตนขานางซึ่งงดงามดียิ่งนัก และ
ดอกไมสําหรับรอยเปนพวงมาลัยตาง ๆ พรรณ ดารดาษไปดวยกอมะลิและ
นมแมว ลําเจียก กฤษณา แฝก ซึ่งลวนมีดอกตูมออนสะพรั่ง เปนประเทศ
ที่มีพรรณไมดอกงอกงามขึ้นเปนพุม และดารดาษประดับดวยเครือวัลย ไดยิน
เสียงหมูหงส นกนางนวล นกกาน้ํา นกเปดน้ํา รองกองระงมไพร เปนที่
สถิตอยูแหงหมูวิทยาธรฤษีสิทธิสมณดาบส เปนประเทศที่ประชุมอยูของหมู
มนุษย เทพยดา ยักษ รากษส ทานพ คนธรรพ กินนร พญานาค ใน
ไพรสณฑอันนารื่นรมยสําราญเห็นปานนี้ มีนกดุเหวาขาว มีถอยคําอัน
ออนหวานยิ่งนัก มีตาแดงดังนัยนตาคนเมาสอดสายไปมาอาศัยอยู. ดูกอนทาน
ผูเจริญ ไดยนิ วา นกดุเหวาชื่อปุณณมุขะนั้น มีนางนกดุเหวาเปนนางบําเรอ
๓๕๐ ตัว กลาวกันวา นางนกดุเหวา ๒ ตัวคาบทอนไมตัวละขางใหพญานก
ปุณณมุขะจับที่ตรงกลางพาบินไป ดวยความประสงคจะมิใหพญานกปุณณมุขะ
นั้นเหน็ดเหนื่อยในหนทางยืดยาว นางนกอีก ๕๐ ตัวบินไปในเบื้องต่ําดวย
ประสงควา ถาพญานกปุณณมุขะพลาดจากที่จับแลวจะไดเอาปกทั้งสอง
ประคองรับไว นางนกอีก ๕๐ ตัวบินไปในเบื้องบน ดวยประสงคจะปองกัน
มิใหแดดสองตองพญาปุณณมุขะได นางนกอีก ๑๐๐ ตัวบินไปขางซายและ
ขางขวาขางละ ๕๐ ตัว ดวยประสงคมิใหหนาวรอน หญา ละออง ลมและน้ําคาง
ตกตองพญานกปุณณมุขะนั้น นางนกอีก ๕๐ ตัวบินไปขางหนาดวยประสงค
จะปองกันพวกเลี้ยงโค พวกเลี้ยงสัตว คนหาหญา คนหาฟน คนทํางานในปา
มิใหประหารดวยไม ดวยกระบอง ดวยเครื่องมือ ดวยกอนหิน ไมคอน ศัสตรา
และกอนกรวด. นางนกอีก ๕๐ ดวยบินไปเบื้องหลัง ดวยประสงคมิใหพญานกปุณณมุขะกระทบกอไมเครือเถา ตนไม กิ่งไม เสาหิน และนกมีกําลัง
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มากกวา ยังมีนางนกอีก ๕๐ ตัว เปลงเสียงอันละเอียดออนหวานไพเราะจับใจ
บินตามไปขางหลัง ดวยประสงคมิใหพญานกปุณณมุขะ ซึง่ จับอยูบนคอน
มีความเงียบเหงา ยังมีนางนกอีก ๕๐ ตัวบินไปในที่ตาง ๆ นําผลไมมีรสอัน
อรอยมากมายมาให ดวยประสงคจะมิใหพญานกปุณณมุขะหิวโหย ในระหวาง
ทาง ดูกอนทานผูเจริญ ไดยินวา นางนกทิชกัญญาเหลานั้นพาพญานกปุณณมุขะ
เขาปาออกปา เขาสวนออกสวนไปยังทาน้ํา ยอดภูเขา สวนมะมวง สวนชมพู
สวนขนุนสํามะลอ สวนมะพราว โดยรวดเร็ว เพื่อใหมีความรื่นเริงยินดี
ไดยินวา เมื่อนางนกทั้งหลายบําเรออยูอยางนี้ตลอดวัน พญานกปุณณมุขะ
ยอมสรรเสริญอยางนี้วา ดีมาก ๆ นองหญิงทั้งหลาย การปฏิบัติผัวอยางนี้
สมควรแกพวกเจาผูเปนลูกเหลาตระกูล. ดูกอนผูเจริญ ไดยนิ วาในกาลตอมา
พญานกปุณณมุขะดุเหวาขาว ไดไปหาพญานกกุณาละ พวกนางนกดุเหวา
บริจาริกาของพวกพญานกกุณาละเห็นพญานกปุณณมุขะแตไกล จึงออกไปหา
แลวพูดกะพญานกดุเหวาปุณณมุขะนั้นวา ขาแตสหายปุณณมุขะ พญากุณาละ
นี้หยาบชา มีวาจาหยาบคาย พวกเราจะไดฟงวาจาอันเปนที่รัก เพราะอาศัย
ทานไดบางหรือไมหนอ พญานกปุณณมุขะจึงตอบวา บางทีจะไดบางกระมัง
นองหญิงทั้งหลาย แลวก็พาไปหาพญากุณาละ กลาวสัมโมทนียกถากับพญา
กุณาละแลว ก็สถิตอยู ณ ที่สมควรขางหนึ่ง ครั้นเรียบรอยแลว พญานก
ปุณณมุขะก็กลาวกะพญานกกุณาละนั้นวา ดูกอนสหายกุณาละ เพราะเหตุไร
ทานจึงปฏิบัติผิดตอหญิงทั้งหลายที่เปนลูกเหลาตระกูล มีชาติเสมอกัน ซึ่งนาง
ปฏิบัติดีตอทาน ดูกอนสหายกุณาละ ไดยินเขาวากันวา หญิงทั้งหลายที่
บริบูรณดวยมารยาทถึงจะพูดไมถูกใจเรา เราก็ควรพูดใหถูกใจเขา ก็จะปวย
กลาวไปไยถึงหญิงที่มีมารยาทดี พูดถูกใจเราและเราจะไมพูดใหถูกใจเขาเลา
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เมื่อพญานกปุณณมุขะกลาวอยางนี้ พญานกกุณาละจึงรุกรานเอาพญานก
ปุณณมุขะวา ดูกอนสหายลามกชั่วชา ใครเขาจะฉลาดผจญเมียยิ่งไปกวาเธอเลา
พญานกปุณณมุขะถูกพญานกกุณาละรุกรานเอาก็กลับจากที่นั้น.
ไดยินวา ตอมาโดยสมัยอื่นอีก อาพาธอันแรงกลาไดเกิดขึ้นแกพญานกปุณณมุขะโดยกาลไมนานทีเดียว คือลงเปนโลหิต เกิดเวทนากลาแข็งจวน
ตาย. ลําดับนั้น นางนกดุเหวาซึ่งเปนบริจาริกาของพญานกปุณณมุขะก็เกิดความ
ปริวิตกวา พญานกปุณณมุขะนี้เกิดอาพาธหนักแลว จะหายหรือไมหายจาก
โรคนี้ก็ไมรูได คิดแลวก็ทั้งพญานกปุณณมุขะไวแตเพียงตัวเดียว ไมมีเพื่อน
พากันเขาไปหาพญานกกุณาละ ฝายพญานกกุณาละ ไดเห็นนางนกเหลานั้น
บินมาแตไกล ครั้นเห็นแลวจึงไดกลาวกะพวกนางนกเหลานั้นวา ดูกอนพวก
อีถอย ก็ผัวของเจาไปเสียไหนเลา. นางนกทั้งหลายจึงตอบวา ขาแตสหาย
กุณาละเอย พญานกปุณณมุขะดุเหวาขาวเจ็บหนัก จะหายจากอาพาธนั้นหรือ
ไมหายก็ไมรูได เมื่อนางนกทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว พญานกกุณาละก็รุกราน
เอาพวกนางนกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกอนอีถอย พวกเจาจงฉิบหาย ดูกอนอีถอย
พวกเจาจงพินาศ อีพวกโจร อีพวกนักเลง อีเผอเรอ อีใจงาย อีไมรูจัก
คุณคน อีตามใจตนเหมือนลม ครั้นรุกรานแลว จึงเขาไปหาพญานกปุณณมุขะ
ดุเหวาขาวแลวรองเรียกวา นี่แนะสหายปุณณมุขะเอย. พญานกปุณณมุขะก็
ตอบรับวา อะไรนะสหายกุณาละ ครั้นแลวพญานกกุณาละก็ประคบประหงม
พญานกปุณณะดวยปกและจะงอยปาก พอใหลกุ ขึ้นไดแลว ก็ใหดื่มยาตาง ๆ
อาพาธของพญานกปุณณมุขะก็หายลงในขณะนั้นทีเดียว.
พระอรรถกถาจารยกลาวอธิบายไววา คําวา ดอกประยงค หมายถึง
จําพวกดอกไมขาว. ห อักษรในคําวา หสนา นั้นเปนบทสนธิ. แทจริงเปน
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อสนา เทานั้น. คําวา ติริฏิ หมายถึงรุกขชาติชนิดหนึ่ง. คําวา ตนจันทน
หมายถึงตนจันทนแดง. คําวา ในปาอันเปนทิวแถว คือในปาอันประกอบ
ดวยทิวแถวของหมูไมเหลานี้. คําวา อันเปนปาชัฏซึ่งเต็มไปดวยตน
เทพทาโรและตนกลวย หมายถึงปาตนเทพทาโรและปากลวยทั้งหลาย. คําวา
ตนสัก คือรุกขชาติชนิดหนึ่ง. คําวา กรรณิการ หมายถึงตนกรรณิการ
ซึ่งมีดอกใหญ. คําวา กัณณวิรา หมายถึงตนกรรณิการที่มีดอกเล็ก. คําวา
ทองกวาว หมายถึงตนราชพฤกษก็ได. คําวา ตนคัดเคา หมายถึงตน
โยธกาก็ได. คําวา ทรงไวซึ่งตนมะลิปา ตนแกว ตนซึกอันไมมีโทษ
ตนขานางซึ่งงามดียิ่งนัก และดอกไมสําหรับรอยเปนพวงมาลัยตาง ๆ พรรณ
อธิบายวา ทรงไวซึ่งดอกไมทั้งหลายแหงตนมะลิปา ตนแกว ตนไมที่ไมมีโทษ
ตนซึก ตนไมที่งดงาม ตนขานางซึ่งรอยเปนมาลัยได. คําวา นมแมว
หมายถึงตนคนทาก็ได. คําวา ลําเจียก หมายถึงทั้งตนทั้งใบของลําเจียก.
คําวา ดารดาษไปดวยกอ หมายถึงกอไมที่เกิดในน้ํา และกอไมที่เกิดบน
ภูเขา ดารดาษไปดวยดอกมะลิเปนตนเหลานี้. คําวา เปนพุมและประดับ
ดวยเครือวัลย หมายถึงประเทศที่ดารดาษและประดับดวยพรรณไมตางชนิด
มีไมดอกเปนตน และเครือวัลยตาง ๆ ชนิด ซึ่งยกขึ้นเปนพุมอยางดีในที่นั้น ๆ.
คําวา มีหมูสถิตอยู อธิบายวา มีหมูพวกวิทยาธรเปนตนสถิตอยูในที่นั้น.
คําวา พญานกปุณณมุขะ อธิบายวา นกที่ไดชื่อวาปุณณมุขะ เพราะมี
หนาเต็ม และไดชื่อวาเปนนกดุเหวาขาว เพราะสิ่งเหลาอื่นถูกตอง. คําวา
มีนัยนตาสอดสาย คือมีนัยนตาสายไปสายมา. คําวา มีตาเหมือนคนเมา
อธิบายวา มีตาแดงเหมือนตาของคนเมา อนึ่ง มีตาประกอบดวยประมาณ.
คําวา นองหญิงทั้งหลาย เปนคํารองเรียกดวยโวหารอันประเสริฐ. คําวา
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ปฏิบัติ คือพึงรับใชตลอดวันยังค่ํา พญานกปุณณมุขะกลาวดวยคําอันเปนที่รัก
แลวจึงสงพวกนางนกเหลานั้นไป ดวยประการฉะนี้ ก็ในกาลบางครั้ง พญานก
กุณาละพรอมดวยบริวารไดไปหาพญานกปุณณมุขะ บางครั้งพญานกปุณณมุขะ
ก็มาหาพญานกกุณาละ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอ น
ทานผูเจริญ ไดยินวาในกาลบางครั้ง ดังนี้เปนตน . คําวา สหาย หมายเอา
เพื่อนที่รักใครกัน. คําวา อาศัย ไดแก ตั้งใจเขาไปอาศัย. คําวา พึงได
อธิบายวา พวกเราพึงไดดวยคําอันเปนที่รักจากสํานักของพญานกกุณาละ. คําวา
บางกระมัง อธิบายวา พึงไดบางเปนแน เราจักลองพูดกะพญานกกุณาละดู.
คําวา มีชาติเสมอกัน คือมีชาติรวมกัน. คําวา จงฉิบหาย คือ จงปราศจาก
ไป. คําวา ลามก คือ เลวทราม. คําวา ฉลาด อธิบายวา คนอื่นใครเลา
ที่เขาจะฉลาดเหมือนอยางทานยังจะมีอยู. คําวา ชายาชิเนน หมายความวา
เมียเอาชนะตัว อีกอยางหนึ่ง บาลีเปน ชายาชิเตน ดังนี้เลยก็มี อธิบายวา
พญานกกุณาละไดรุกรานพญานกปุณณมุขะวา ขึน้ ชื่อวาใครที่จะฉลาดเหมือน
อยางทาน ที่ถูกหญิงใหทานแพแลวยังมีอยู ดังนี้ เพื่อตองการจะมิใหกลาว
ถอยคําเชนนั้นอีกตอไป. คําวา จากที่นั้น อธิบายวา พญานกปุณณมุขะ
คิดวา พญานกกุณาละโกรธเราแลว จึงกลับจากที่นั้นทีเดียว พรอมดวยบริวาร
กลับไปยังที่อยูของตนทีเดียว. คําวา ไมรู นี้เปนคําแสดงถึงความวิตกดวย
ความสงสัย พวกนกเหลานั้นคิดกันอยางนี้วา พญานกปุณณมุขะนี้ จะพึงหาย
จากการเจ็บไขนี้ หรือไมหายก็ไมรู ดังนี้ จึงพากันละทิ้งพญานกปุณณมุขะ
นั้นแลวหลีกไป. คําวา ของเจา หมายเอาผัวของพวกเจา. คําวา ก็ไมรู
อธิบายวา พวกนางนกเหลานั้นกลาววา พญานกปุณณมุขะนี้จะหายจากการ
เจ็บไขนั้นหรือไมหายก็ไมรูได ในเวลาที่พวกขาพเจาไปแลว เธอคงจักตายแน
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ดวยวาพวกขาพเจารูวา พญานกปุณณมุขะนี้จักตายในบัดนี้ จึงไดพากันมา
เพื่อจะเปนบาทบริจาริกาของทาน. คําวา ไปหา อธิบายวา พญานกกุณาละ
คิดวาพวกนางนกเหลานี้คิดวา พวกเราจักพากันมาในเวลาที่สามีตายแลว ก็จกั
ดูนาเกลียด จึงพากันละทิ้งพญานกปุณณมุขะนั้นแลวพากันมา สวนเราจะไป
จัดแจงยาตาง ๆ มีดอกไมและผลไมเปนตน กระทําสหายของเราใหหายโรค
ครั้นคิดดังนี้แลว พระมหาสัตวซึ่งมีกําลังดุจพญาชางสาร จึงบินไปในอากาศ
เขาไปหาพญานกปุณณมุขะโดยทิศาภาคที่เธออยู. คําวา ห เปนนิบาต พญานก
กุณาละเมื่อจะถามวา ทานยังมีชีวิตอยูหรือสหาย จึงไดกลาวอยางนี้ แม
พญานกปุณณมุขะนอกนี้ กลาวตอบพญานกกุณาละวา เออ เรายังมีชีวิตอยู
สหายเอย. คําวา ใหดื่ม คือใหดื่มยาตาง ๆ ชนิด. คําวา หาย อธิบายวา
โรคของพญานกปุณณมุขะก็สงบลงในขณะนั้น.
ฝายนางนกดุเหวาทั้งหลายแมเหลานั้น พอพญานกปุณณมุขะหายเจ็บ
ก็พากันกลับมา. พญานกกุณาละหาผลไมนอยใหญมาใหพญานกปุณณมุขะกินอยู
สองสามวัน พอพญานกปุณณมุขะมีกําลังดีแลว จึงกลาววา สหายเอย บัดนี้
ทานก็หายจากโรคแลว จงอยูกับนางบริจาริกาของทานเถิด เราจักไปยังที่อยู
ของเรา ลําดับนั้น พญานกปุณณมุขะจึงกลาววา นางนกบริจาริกาเหลานั้นพากัน
ละทิ้งเราเมื่อไขหนัก หนีไปเสีย เราไมตองการอยูกับอีพวกนักเลงเหลานี้
ตอไป พระมหาสัตวไดสดับคํานั้นจึงกลาววา ดูกอนสหาย ถาเชนนั้นเราจะ
กลาวความลามกของหญิงทั้งหลายใหทานไดฟง วาแลวก็พาพญานกปุณณมุขะ
ไปยังพื้นมโนศิลาขางเขาหิมพานต พักอยูที่มโนศิลาโคนไมรั้งอันมีปริมณฑล
๗ โยชน พญานกปุณณมุขะกับบริวารก็พากันสถิตอยูในที่ควรขางหนึ่ง. ฝาย
เทวดาก็เที่ยวปาวรองไปทั่วหิมพานตวา วันนี้พญานกกุณาละจะแสดงธรรม
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ดวยพุทธลีลาที่พื้นมโนศิลา ขอใหทานทั้งหลายไปฟง เทวดาในกามาวจรทั้ง
๖ ไดรู เพราะการรองปาวประกาศตอ ๆ ไป ก็พากันมาประชุมในที่นั้นเปน
อันมาก ใชแตเทานั้น พวกนาค ยักษ รากษส สุบรรณ วิชาธร แรง
และเทวดาที่อาศัยอยูในดงก็โฆษณาเนื้อความนั้นตอ ๆ ไป. คราวนั้นพญาแรง
ชื่อวาอานนท มีแรงหมื่นหนึ่งเปนบริวารอาศัยอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เมื่อไดยนิ เสียง
ปาวรองเปนโกลาหล ก็พาบริวารมาอยูขางหนึ่ง ดวยความประสงคจะฟงธรรม
นารทฤๅษีผูสําเร็จอภิญญา ๕ มีดาบสบริษัทหมื่นหนึ่ง อยูในหิมวันตประเทศ
ไดยินเสียงปาวรองก็คํานึงวา ไดยินวา พญานกกุณาละสหายของเราจะชี้
โทษของหญิงทั้งหลาย จักมีสมาคมใหญ ควรเราจักไปฟงเทศนาของพญา
นกกุณาละ คิดแลวก็พาดาบสหมื่นหนึ่งมาดวยฤทธิ์ ครั้นถึงก็สถิต ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ลําดับนัน้ พระมหาสัตวอางพญานกปุณณมุขะเปนพยานแลวก็
แสดงเหตุที่ตนไดเห็นมาแลวในอดีตภพ ซึ่งประกอบดวยโทษแหงหญิงโดยชาติ
สรญาณ (ญาณที่ระลึกชาติได).
เมื่อพระศาสดา จะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา ไดยินวา
พญานกกุณาละไดกลาวกับพญานกปุณณมุขะดุเหวาขาว ซึ่งหายจากไขและหาย
ยังไมนานวา ดูกอนสหายปุณณมุขะ เราเคยเห็นมาแลว นางกัณหา ๒ พอ
นางมีผัว ๕ คน ยังมีจิตปฏิพัทธผูกพันในบุรุษที่ ๖ ซึ่งเปนคนเปลี้ยหลังโกง
โคงงอ คอกมลงมาถึงทองเหมือนคนศีรษะขาด และเรื่องนี้มีคํากลาวเปนคาถา
อีกสวนหนึ่งวา
ครั้งนั้น นางคนหนึ่ง ลวงละเมิดสามี ๕ คน คือ
พระเจา อัชชุนะ พระเจา นกุล พระเจา ภีมเสน
พระเจา ยุธษิ ฐิล พระเจาสหเทพ แลวทําลามกกับ
บุรษุ เปลี้ยเตี้ยแคระอีก.
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ดูกอนสหายปุณณมุขะ เรายังไดเคยเห็นอีก นางสมณีชื่อวาปญจตปาวี
อาศัยอยูในทามกลางปาชา ถือพรตยอมอดอาหาร ๔ วันจึงบริโภคครั้งหนึ่ง
ไดกระทํากรรมอนลามกกับพวกนักเลงสุรา ดูกอ นสหายปุณณมุขะ เรายังได
เคยเห็นมาแลวอีก นางเทวีมีนามวา กากวันตี อยูในทามกลางสมุทร เปน
ภรรยาของทาวเวนไตยพญาครุฑ ไดกระทํากรรมอันลามกกับ กุเวรผูเจนในการ
ฟอน ดูกอนสหายปุณณมุขะ เราเคยเห็นมาแลว นางขนงาม ชื่อวากุรุงคเทวี
รักใครไดเสียอยูกินกับเอฬกกุมารไดกระทํากรรมอันลามกกับฉพังคกุมารเสนาบดี และธนันเตวาสีคนใชของฉฬังคกุมารอีก เปนความจริงเราไดรูมาอยางนี้
แหละ แมพระมารดาของพระเจาพรหมทัต ก็ไดทรงทอดทิ้งพระเจาโกศลราช
กระทํากรรมอันลามกกับพราหมณชื่อวา ปญจาลจัณฑะ พญานกกุณาละกลาว
เปนคาถาตอไปวา
หญิงทั้งหลายที่กลาวมาแลวนั้นก็ดี หญิงอื่นก็ดี
ไดกระทํามาแลวซึ่งกรรมอันลามก เพราะเหตุนั้น เรา
จึงไมวิสสาสะ ไมสรรเสริญหญิงทั้งหลาย แผนดิน
อันทรงไวซึ่งสรรพแกวยินดีเสมอกัน รับรองสิ่ง
ที่ดีและชั่ว ทนทานไดหมด ไมดิ้นรน ไมหวั่นไหวฉันใด หญิงทั้งหลายก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ไมควรวิสสาสะกับหญิงทั้งหลาย อนึ่ง ราชสีหพาฬมฤคดุราย บริโภคเนื้อเลือดเปนอาหาร ยินดีในการ
ที่จะเบียดเบียนสัตว ใชอาวุธ ๕ (คือปาก ๑ เทา ๔)
ขมขีส่ ัตวทั้งหลายกินฉันใด หญิงทั้งหลายยอมใชอาวุธ
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๕ อยาง (คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) เหมือนกัน
ฉันนัน้ เพราะฉะนั้นจึงไมควรวิสสาสะกับหญิงทั้งหลาย
เหลานั้น.
ดูกอนสหายปุณณมุขะ หญิงทั้งหลายไมใชแพศยา ไมใชนางงาม
ไมใชหญิงสัญจร ชื่อทั้ง ๓ นี้ไมใชชื่อโดยกําเนิด หญิงเหลานี้ คือแพศยา
นางงาม หญิงสัญจร ชื่อวาเปนผูฆา หญิงทั้งหลายมุนมวยผมเหมือนพวกโจร
ประทุษรายใหเปนพิษเหมือนสุราเจือยาพิษ พูดโออวดเหมือนคนขายของ
ตลบตะแลงพลิกพลิ้วเหมือนเขาเนื้อ สองลิ้นเหมือนงู ปกปดความชั่วเหมือนเอา
แผนกระดานปดหลุมคูถไว บรรทุกใหเต็มยากเหมือนบาดาล ทําใหยินดีไดยาก
เหมือนรากษส กวาดไปไมมีเหลือเหมือนพระยม กินไมเลือกเหมือนไฟ พัด
พาไปไมเลือกเหมือนแนน้ํา ประพฤติตามอําเภอใจตัวเหมือนลม ไมทําอะไร
ใหพิเศษเหมือนเขาพระเมรุมาศ (อธิบายวา สัตวเขาไปที่ภูเขาพระเมรุแลวจะ
มีสีเปนทองเหมือนกันไปหมด) ผลิตผลเปนนิตยเหมือนตนไมมีพิษ มีคาถา
กลาวความเหลานี้ไวอีกสวนหนึ่งวา
หญิงทั้งหลายเกลาผมเหมือนโจร ประทุษราย
เหมือนสุรามีพิษ พูดโออวดเหมือนคนขายของ ตลบตะแลงเหมือนเขาเนื้อ สองลิ้นเหมือนงู ปดความชั่ว
เหมือนปดหลุมคูถ ทําใหเต็มไดยากเหมือนบาดาล
ทําใหยินดีไดยากเหมือนรากษส นําไปอยางเดียว
เหมือนพระยม กินไมเลือกเหมือนไฟ พัดใหลอยไป
ไมเลือกเหมือนแมน้ํา ประพฤติตามใจตัวเหมือนลม
ไมทําอะไรใหวิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ ผลิตผลเปน
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นิตยเหมือนตนไมมีพิษ หญิงทั้งหลายเปนผูกอบกํา
รัตนะทั้งหลายไวในมือจนนับไมถวน ทําโภคสมบัติ
ในเรือนใหพินาศ.
คําวา ซึ่งหายจากไข อธิบายวา เปนไขมากอนแลวจึงหายใน
ภายหลัง. คําวา เราเคยเห็นมาแลวดังนี้ พระอรรถกถาจารยนําเรื่องพิสดาร
มาสาธกไววา ไดยินวา ในกาลอันลวงมาแลว พระเจาพรหมทัต ผูเปนพระราชา
ในแควนกาสี เสด็จไปที่ไดราชสมบัติในแควนโกศลเพราะพระองคมีพลพาหนะ
อันมากมาย ฆาพระเจาโกศลเสียแลว พาพระอัครมเหสีของพระเจาโกศลราช
ซึ่งกําลังทรงพระครรภออน ๆ มาดวย เสด็จไปยังเมืองพาราณสี ทรงตั้งให
เปนพระอัครมเหสีของพระองค ไมชานางก็ประสูติพระธิดา โดยปกติพระเจา
พรหมทัตมิไดมีพระโอรสพระธิดา ทาวเธอจึงทรงยินดีมากถึงกับออกพระโอฐ
วา ดูกอนนางผูเจริญ เราจะใหพร พระอัครมเหสีก็ทรงยึดเปนคํามั่นสัญญาไว
พระประยูรญาติทั้งหลาย ถวายพระนามพระราชกุมารีนั้นวา นางกัณหา เมื่อ
นางเจริญวัยแลว พระมารดาจึงบอกวา พระราชบิดาของเจา พระราชทานพรไว
แมไดถือเปนคํามั่นสัญญาไวแลว เจาจงเลือกตามความพอใจของเจาเถิด นาง
กัณหาทูลวา ทรัพยสมบัติใด ๆ ของหมอมฉัน ซึ่งจะไมมีนั้นหามิได ขอ
อนุญาตใหหมอมฉันเลือกสามีไดตามความชอบใจเถิด ที่นางหมดความอาย
ความกลัวทูลพระราชมารดาไดดังนั้น ก็เพราะกิเลสแรงกลา พระมารดาจึง
นําความกราบทูลตอพระเจาพรหมทัต ๆ ตรัสรับวาดีแลว จึงปาวรองบุรุษ
มาแลว ใหธิดาเลือกตามความชอบใจ พวกบุรษุ ทั้งหลายก็พากันประดับประดา
ดวยเครื่องอลังการมาประชุมพรอมหนากันที่หนาพระลาน นางกัณหาถือผอบ
ดอกไมยืนอยูที่ชองพระแกลอันสูงแลดูบุรุษเหลานั้นก็มิไดชอบใจสักคนหนึ่ง.
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คราวนั้นมีราชกุมาร ๕ พระองค เปนราชบุตรแหงพระเจาบัณฑุราช
องคหนึ่งมีพระนามวาอัชชุน องคหนึ่งมีพระนามวานกุล องคหนึ่งมีพระนามวา
ภีมเสน องคหนึ่งมีพระนามวายุธิษฐิล องคหนึ่งมีพระนามวาสหเทพ พากัน
ไปเลาเรียนศิลปศาสตร ในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข เมืองตักกศิลา สําเร็จแลว
ใครจะทราบถึงจารีตในประเทศตาง ๆ จึงพากันไปเที่ยวถึงเมืองพาราณสีไดยิน
เขาวุนวายกันในเมืองจึงเขาไปถาม ครั้นทราบความแลวก็ปรึกษากันวาจะไป
บาง กุมารทั้ง ๕ องคนั้นมีรูปรางงามผองใสคลาย ๆ กัน ตางก็พากันไปยืนอยู
ตอ ๆ กัน. ฝายนางกัณหานั้นเห็นราชกุมารทั้ง ๕ ก็มีความสิเนหาทุก ๆ องค
จึงโยนพวงมาลัยไปคลองใหทั้ง ๕ แลวกราบทูลพระมารดาวา หมอมฉันเลือก
เอาคนทั้ง ๕ คนนี้ พระมารดาก็ไปกราบทูลพระเจาพรหมทัต ๆ ไมพอพระทัย
แตไมอาจตรัสวาไมได เพราะพระราชทานพรไวเสียแลว จึงตรัสถึงชาติตระกูล
และนามบิดา ครั้นทรงทราบวา เปนราชกุมารของพระเจาบัณฑุราช ก็พระราชทานราชสักการะแลว ยกนางกัณหาใหเปนบริจาริกาพระราชกุมารทั้ง ๕
องค นางกัณหาก็บําเรอราชกุมารทั้ง ๕ ดวยสามารถกิเลสอยูบนปราสาท ๗ ชั้น
และนางกัณหานั้นมีบุรุษคอยรับใชอยูค นหนึ่ง เปนคนเปลี้ยคอม เมื่อนางกัณหา
บําเรอราชกุมารที่ ๕ ดวยกิเลสแลว พอราชกุมารนั้นออกไปภายนอก นางมี
เวลาวาง เมื่อกิเลสลุกลามขึ้นก็ทําความชั่วกับบุรุษเปลี้ย เมื่อนางเจรจากับบุรุษ
เปลี้ยนั้นไดกลาววา คนอื่นซึ่งเปนที่รักของเรายิ่งกวาทานไมมี เราจักฆาพระราช
กุมารทั้ง ๕ เสีย เอาเลือดในลําคอมาลางเทาทานดังนี้ ถึงพระราชกุมารทั้ง ๕ นาง
ก็พูดอยางนี้ คือ เวลาคลอเคลียอยูกับราชกุมารพี่ชายใหญ นางก็พูดวาหมอมฉัน
รักพระองคยิ่งกวาพระราชกุมารทั้ง ๔ ชีวิตของหมอมฉันสละถวายพระองคแลว
ถาบิดาของหมอมฉันทิวงคต หมอมฉันจะใหเขาถวายราชสมบัติแกพระองคดังนี้
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เวลานางคลอเคลียอยูกับราชกุมารองคอื่นอีก นางก็กลาวอยางนี้ทั้ง ๔ พระองค
พระราชกุมารทั้ง ๕ องคก็ทรงยินดีดวยนางกัณหายิ่งนัก ดวยใสใจวา นางกัณหา
รักตนและอิสริยยศจะเกิดกับตนก็เพราะอาศัยนางกัณหา ตอมาภายหลังวันหนึ่ง
นางกัณหาประชวรไข พระราชกุมารทั้ง ๕ ก็ไปนั่งแวดลอม องคหนึ่งนวดฟน
ศีรษะ อีก ๔ องคนวดมือและเทาทั้ง ๔ เจาเปลี้ยนั่งอยูใกลเทา. สวนนาง
กัณหาก็ใหอาณัติสัญญาอยางรวม ๆ แกพระอัชชุนผูเปนเชษฐาดวยศีรษะ เปน
เชิงแสดงใหรูวา คนอื่นซึ่งเปนที่รักของหมอมฉันยิ่งกวาพระองคไมมี เมื่อ
หมอมฉันมีชีวิตอยูก็จักมีชีวิตอยูสําหรับพระองค ถาพระราชบิดาทิวงคตแลวจะ
ใหเขาถวายราชสมบัติแกพระองค สวนราชกุมารอีก ๘ องค นางก็ใหอาณัติ
สัญญาดวยมือและเทาตามทิศที่นั่ง แสดงเลศนัยอยางเดียวกัน ใชแตเทานั้น
ยังทําลิ้นใหอาณัติสัญญาแกบุรุษเปลี้ยตามถอยคําที่เคยพูด คือวา เจาคนเดียว
เทานั้นเปนที่รักของขา ขาจักมีชีวิตอยูสําหรับเจา ทุก ๆ คนเห็นอาณัติสัญญา
แลวก็รูเนื้อความ เพราะนางเคยพูดมาแตกอนเนือง ๆ แตอัชชุนกุมารสังเกตเห็น
อาการเคลื่อนไหวมือเทาและลิ้นของนางก็ดําริวา นางกัณหาใหอาณัติสัญญาแก
เราฉันใด ชะรอยจะใหแกผูอื่นฉันนั้น เห็นจะทําความรักใครชิดชมกับอายเปลี้ย
ดวย โดยไมตองสงสัย ดําริแลวจึงพานองชายออกไปขางนอกแลวไตถามวา
นาง ๕ ผัวแสดงทาดวยศีรษะใหเรา เจาเห็นหรือไม พระราชกุมาร
๔ องคก็รับวาเห็น อัชชุนกุมารจึงถามวา เจารูเทาทันหรือไม พระราชกุมาร
ทั้ง ๔ ตอบวา ไมรู อัชชุนกุมารจึงถามวา ก็ที่นางทําอาณัติสัญญาใหเจาทั้ง
๔ ดวยมือ และเทาทั้ง ๔ นั้นเจารูหรือไมเลา. พระราชกุมารทั้ง ๔ ตอบวารู.
อัชชุนกุมารตรัสวา นางใหสัญญาแกพวกเราดวยเรื่องอยางเดียวกันนั่นแหละ
แลวถามตอไปวา ที่นางแสดงกิริยาพิรุธดวยลิ้นแกอายเปลี้ยนั้น เจารูเทาทัน
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หรือไมเลา พระราชกุมารทั้ง ๔ ก็ตอบวาไมรู ลําดับนั้น อัชชุนกุมารจึงบอก
แกนองชายวา ชะรอยนางนี่จะไดประพฤติชั่วกับอายเปลี้ยดวยอีกคนหนึ่งเปน
แน เมื่อเห็นวานองชายทั้ง ๔ ไมเชื่อ จึงเรียกใหบุรุษเปลี้ยเขามาถาม บุรุษ
เปลี้ยก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดสิ้น พระราชกุมารทั้ง ๕ ไดฟงแลวก็หมดความ
ยินดีรักใคร ติเตียนมาตุคามโดยอเนกปริยายวา นาสลดใจนัก ขึ้นชื่อวา
มาตุคามแลวลามกทุศีล มาสละละคนที่บริบูรณดวยชาติและสวยงามเชนพวกเรา
เสีย แลวไปประพฤติลามกกับดวยอายเปลี้ยอันนาเกลียดปฏิกลู ได ก็ใครเลาที่
เขาเปนนักปราชญจะพึงรื่นรมยยินดีกบั ดวยหญิงทั้งหลาย ผูหาความละอายมิได
มีแตธรรมลามก เมื่อติเตียนแลว พระราชกุมารทั้ง ๕ ก็ตกลงใจกันวา ไม
ตองการอยูเปนฆราวาสจึงพากันเขาไปสูปาหิมพานต ถือเพศบรรพชา กระทํา
กสิณบริกรรม เมื่อสิ้นอายุแลวก็ไดไปตามยถากรรม.
ก็ในกาลนั้น พญานกกุณาละเกิดเปนอัชชุนกุมาร ฉะนั้นเมื่อแสดง
เหตุที่ตนไดเห็นมาจึงกลาววา เราไดเห็นมาแลว ดังนี้.
คําวา สองพอ ในพระพุทธพจนนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายถึงพระเจากรุงโกศลกับพระเจากาสิกราช. คําวา มีผัว ๕ คน หมาย
ความวา ผัวของนางมีถึง ๕ คน. ย อักษรเปนเพียงนิบาตที่แทรกเขามา.
คําวา ยังมีจิตปฏิพัทธ คือมีจิตผูกพันอยู. คําวา ถึงทอง อธิบายวา
ไดยินวา คอของชายเปลี้ยนั้นโคงลงมาตลอดหนาอกถึงทอง เพราะฉะนั้น เขา
จึงปรากฏเหมือนมีศีรษะขาด. คําวา ลวงละเมิดสามี ๕ คน อธิบายวา นาง
ลวงละเมิดสามีทั้ง ๕ คนเหลานั้นเสียแลว. คําวา กับบุรษุ เปลี้ย อธิบายวา
นางทํากรรมอันลามกกับบุรุษเปลี้ยเตี้ยแคระ. พญานกกุณาละครั้นกลาวเรื่องนี้
จบลงแลว เมื่อจะแสดงเรื่องที่ตนเคยเห็นมา เรือ่ งอื่นอีกจึงกลาวตอไปวา
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ดูกอนสหายปุณณมุขะ ยังมีอีกเราไดเห็นมาแลว นางสมณี ชือ่ ปญจตปาวีอาศัย
อยูในปาชา ถือพรตอดอาหาร ๔ วัน จึงบริโภคครั้งหนึ่ง นางไดทํากรรม
ลามกกับนักเลงสุรา บรรดาเรื่องเหลานั้น เรื่องที่หนึ่งนี้ พระอรรถกถาจารย
นําเอานิทานพิสดารมาสาธกวา ดังไดยินมา ในอดีตกาล ยังมีนางสมณีนุงขาว
รูปหนึ่งชื่อปญจตปาวีอาศัยอยูในเมืองพาราณสี นางใหทําบรรณศาลาอาศัยอยู
ในปาชา นางถือพรตอดอาหารขามเวลาถึง ๔ วัน จึงฉันครั้งหนึ่ง จนเกียรติคุณ
ปรากฏดุจกับพระจันทรและพระอาทิตยถึงกับพวกชาวพาราณสีไอจามหรือพลาด
หกลม ก็เปลงเสียงนมัสการนางปญจตปาวี. ตอมาภายหลัง ครั้งหนึ่งเปนเวลา
นักขัตฤกษ วันแรกพวกชางทองก็ชักชวนพวกไปสรางปรําขึ้นหลังหนึ่ง แลว
จัดหาของตาง ๆ เปนตนวา ปลา เนื้อ สุรา ของหอม นั่งลอมกันจะเสพสุรา
เวลานั้นชางทองคนหนึ่งทํากระติกเหลาตกลง ก็ตกใจเปลงเสียงนมัสการนาง
ปญจตปาวี ในที่นั้นมีชายฉลาดคนหนึ่งพูดขึ้นวา ทานนี้เขลานัก ไฉนจึง
นอบนอมไหวผูหญิงซึ่งมีจิตกลับกลอกเลา ชางทองนั้นตอบวา ดูกอนสหายเอย
ทานอยาพูดอยางนี้ อยาทํากรรมที่จะนําไปตกนรกเลย บุรุษผูฉลาดจึงตอบวา
ทานนี้งมงายหาปญญามิได มาพนันกันพันหนึ่งหรือ ตอไปนีอ้ ีก ๗ วัน เราจะ
ไปพานางปญจตปาวีมาใหแตงตัวงดงามแลวใหมานั่งที่นี่ ใหถือกระติกเหลา
รินใหเรากินใหได ขึ้นชื่อวามาตุคามแลว ที่จะมีศีลยั่งยืนนั้นไมมีเลย ชางทอง
คนนั้นก็ตอบวา เปนไปไมได จึงพนันกับบุรุษผูเปนบัณฑิตพันหนึ่ง.
บุรุษบัณฑิตนั้นระบุเรื่องการพนันใหชางทองอื่น ๆ ฟงแลวครั้นรุงขึ้น
เวลาเชาก็เขาไปในปาชา นั่งนมัสการพระอาทิตยอยูใกลกับทีอ่ ยูของนางปญจตปาวี เมื่อนางปญจตปาวีเขาไปเที่ยวภิกขาจารในพระนคร กลับมาพบบุรุษนั้น
แลวก็คิดวา ดาบสรูปนี้เห็นจะมีฤทธิมากมาย เราอยูริมปาชานี่เขามาอยูกึ่งกลาง
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เห็นจะมีสัปบุรุษธรรมอยูในภายใน จําเราจักเขาไปทําความเคารพ คิดแลว
นางก็เขาไปไหว ดาบสปลอมแกลงนิ่งเฉย มิไดเหลียวดูและไมทุกทาย วันที่
๒ ก็ทําอยางนั้นอีก พอถึงวันที่ ๓ เมือ่ นางปญจตปาวีไหวเเลว ดาบสปลอม
กมหนาพูดวา ไปเถอะ ครั้นวันที่ ๔ จึงทักทายปราศรัยวา ทานไมลําบากดวย
ภิกขาหารดอกหรือ นางปญจตปาวีดีใจมากที่ไดรับคําปฏิสันถาร ครั้นวันที่ ๕
นางไดรับคําปฏิสันถารมากขึ้นอีก ถึงตองนั่งอยูหนอยหนึ่งจึงลุกไป ครั้นวันที่
๖ พอนางมานั่งไหว ดาบสปลอมก็ถามวา นองหญิงวันนี้เสียงขับรองเอิกเกริก
ในเมืองพาราณสีทําไมกันหนอ นางปญจตปาวีตอบวา พระผูเปนเจาไมรู
ดอกหรือ เขาเลนมหรสพกันกึกกองในพระนคร นั่นเปนเสียงนักเลนมหรสพ
ดาบสปลอมแกลงทําเปนไมรูวาเสียงอะไร แกลงถามเรื่องอื่นตอไปวา เจามา
ประพฤติพรตอยูนี้เวนอาหารเทาไร นางตอบวาเวน ๔ วัน แลวยอนถามวา
ก็พระผูเปนเจาเวนเทาไรเลา ดาบสปลอมตอบวา เวน ๗ วัน ที่แทก็เท็จทั้งนั้น
เวนแตกลางวัน กลางคืนกินทุกคืน แลวดาบสปลอมถามตอไปวา นองหญิง
เจาบวชมากี่ปแลว ครั้นนางบอกวา ๑๒ ป แลวยอนถามบางวา พระผูเปนเจา
เลาบวชมากี่ปแลว จึงตอบวา ๖ ปแลว แลวถามตอไปวาเจาไดบรรลุธรรม
เครื่องระงับแลวหรือ ครั้นนางปฏิเสธวาไมไดบรรลุและยอนถามบาง ดาบส
ปลอมก็บอกวา ยังไมไดบรรลุเหมือนกัน ตอนั้นก็รําพันเปนเชิงชวนให
เกิดความตองการดังนี้วา นองหญิงเอย เราทั้งสองนี้มิไดรับความสุขทั้ง ๒ อยาง
ทางกามโภคีสําหรับผูครองเรือนที่จะเปนสุขดวยทรัพยสมบัติก็ไมได เนกขัมมสุข
เครื่องระงับทางใจก็ไมเกิดขึ้น ไฟนรกมันจะรอนแตเราสองคนเทานั้นหรือ
ถาเราจักประพฤติอยางมหาชนคนหมูมากเขาทํากัน ขาเห็นจะทนทุกขเชนนี้อยู
อีกไมได จักตองสึกเปนคฤหัสถ ทรัพยสมบัติของแมก็ยังมีอยูบาง พอจะกอราง
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สรางตัวตอไป นางปญจตปาวีไดฟงคําเชนนั้นก็เกิดความกําหนัดรักใคร จึง
ปฏิญาณความในใจออกมาวา ขาแตพระผูเปนเจา เรื่องนี้เปนหัวอกอันเดียวกัน
แตจนใจที่มิรูจะหันหนาไปหาใคร ถาทานจะไมทอดทิ้งขาพเจาแลวไซร ขาพเจาจะยอมเปนนองสาวสึกไปอยูรับใชทาน ดาบสปลอมจึงตอบวา ถาปลงใจ
เชนนั้นก็มาเถิด พี่จะไมทอดทิ้ง จะเลี้ยงเจาเปนภรรยา วาแลวก็พากันไปใน
เมือง อยูสมัครสังวาสอยางสามีภรรยาทั้งหลายแลว ก็ใหนางถือกระดิกสุรา
พากันไปสูปรําสุราบาน นั่งดื่มสุราอยู. ฝายนายชางทองก็แพเสียเงินพันหนึ่ง
นางปญจตปาวีก็เกิดบุตรธิดาดวยนักเลงสุรานั้นหลายคน. ในคราวนั้น พญานก
กุณาละเกิดเปนนักเลงสุรา เมื่อนําเหตุนั้นมาแสดงจึงไดกลาววา เราไดเห็น
มาแลวดังนี้.
อดีตนิทานในเรื่องที่ ๒ มีพรรณนาไวแลวในอรรถกถาแหงกากวันตี
ชาดก ในจตุกนิบาต ในกาลนั้นพญานกกุณาละเกิดเปนพญาครุฑ เพราะฉะนั้น
เมื่อจะประกาศเหตุที่ตนประสบมาแลวจึงไดกลาววา เราไดเห็นมาแลว ดังนี้.
ในเรือ่ งที่ ๓ นี้ พระอรรถกถาจารยนําเรื่องพิสดารมาสาธกไววา ใน
อดีตกาล พระเจาพรหมทัตปลงพระชนมพระเจาโกศลราช ทรงริบเอาราชสมบัติ
แลว พาพระอัครมเหสีของพระเจาโกศลไปสูเมืองพาราณสี แมทรงทราบอยูวา
นางนั้นมีครรภ ก็ยังทรงตั้งนางนั้นเปนพระอัครมเหสี ครั้นนางมีครรภแกแลว
ก็ประสูติพระราชบุตรอันงดงามดุจดังทองคํา. นางจึงดําริวา เมื่อกุมารนี้เติบโต
พระเจาพาราณสีก็จักใหฆาทิ้งเสีย ดวยทรงเห็นวาเปนบุตรของขาศึก ไมตอง
พระประสงคจะเลี้ยงไว อยาใหบุตรของเราตายดวยมือคนอื่นเลย. นางดําริ
แลวจึงสั่งนางนมวา เจาจงเอาผาเกา ๆ หอทารกนีแ้ ลว จงนําไปทิ้งเสียที่ปาชา
ผีดิบ นางนมทําตามสั่งอาบน้ําชําระเกลาแลวจึงกลับมา.
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ฝายพระเจาโกศลราชทิวงคตแลวไปเกิดเปนรุกขเทวดา จึงบันดาล
ดวยอานุภาพของตนใหคนเลี้ยงแพตอนแพะไปสูประเทศนั้น นางแพะตัวหนึ่ง
ไปพบทารกนั้นเขาก็เกิดความสิเนหา จึงใหทารกนั้นดื่มกินน้ํานมแลว ก็เที่ยว
ไปแลวกลับมาใหกินอีก ๓-๔ ครั้ง. คนเลี้ยงแพะเห็นกิริยาของนางแพะนั้น
จึงเขาไปดู เห็นทารกนั้นแลวก็เกิดความรักใครเหมือนบุตร จึงอุมมาใหภรรยา
ของตน. ภรรยาของคนเลี้ยงแพะไมมีบุตร ก็ไมมีนมจะใหกิน จึงใหทารก
กินนมแพะตัวนั้น. แตวนั นั้นมา นางแพะก็ตายลง ๒ ตัว ๓ ตัวทุกวัน คน
เลี้ยงแพะจึงคิดวา ถาเรายังเลี้ยงเด็กคนนี้ไว นางแพะก็คงจะตายหมดแน จะ
เลี้ยงมันไวทําไม จึงเอาทารกนั้นวางลงในภาชนะดินใบหนึ่ง แลวเอาอีกใบหนึ่ง
คว่ําปดลง เอาแปงถั่วมายาปดปากไมใหมีชองแลว ปลอยใหลอยน้ําไป. มีคน
จัณฑาลผัวเมียซึ่งเปนคนซอมของเกาในพระราชนิเวศน ลงไปลางปอที่ทา
ขางใต เห็นภาชนะลอยมาก็รีบวายไปพาขึ้นมาบนฝง พอเปดขึ้นก็ไดเห็นทารก
รูปงดงาม. ภรรยาของคนจัณฑาลไมมีบุตรก็มีความรักใครทารกเหมือนดังบุตร
จึงนําไปเลี้ยงไวที่เรือน พอทารกนั้นเจริญวัยได ๗ ป เมื่อบิดามารดาไปสู
ราชตระกูล ก็พากันไปดวย พอทารกนั้นเจริญวัยได ๑๖ ป ก็ไดไปชวยทํา
การปฏิสังขรณของเกาในราชตระกูล ก็พระอัครมเหสีของพระเจาพรหมทัตนั้น
มีพระราชธิดาพระองคหนึ่ง พระนามวา กุรุงคเทวี มีรูปรางงดงาม ตั้งแต
นางกุรุงคเทวีไดเห็นกุมารนั้น ก็มีจิตผูกพันรักใคร ไมยินดีในผูอื่น. นางเสด็จไปที่ทําการของกุมารนั้นเนือง ๆ เมื่อพบกันบอย ๆ เขา ทัง้ สองก็มีจิต
ผูกพันรักใครกัน ลอบประพฤติสังวาสกันในที่ลับในราชตระกูลนั่นเองนาน ๆ
เขา พวกเหลาบริจาริกาก็รูเรื่องนั้น จึงนําความกราบทูลพระเจาพรหมทัต
พระเจาพรหมทัตทรงพระพิโรธ จึงใหประชุมอํามาตยทั้งหลาย ตรัสปรึกษา
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โทษวา ลูกคนจัณฑาลทําอยางนี้ ทานทั้งหลายจงวางบทกําหนดโทษตามควร
แกโทษเถิด. อํามาตยทั้งหลายก็กราบทูลวา โทษผิดใหญหลวงควรทําโทษ
ทรมานกอนแลว จึงฆาในภายหลัง.
ในขณะนั้น รุกขเทวดาผูเปนบิดาของกุมารนั้น จึงมาเขาสิงนาง
อัครมเหสีผูเปนมารดา นางก็เขาไปเฝาพระเจาพรหมทัต ดวยอานุภาพแหง
เทวดาแลวทูลวา ขาแตมหาราชเจา กุมารนี้ไมใชลูกคนจัณฑาล กุมารนี้เกิด
ในครรภของหมอมฉัน เปนบุตรพระเจาโกศลราช หมอมฉันไดทูลมุสาวาท
แกพระองควา พระโอรสตายแลว ดวยคิดวาเปนบุตรของพระราชาผูเปนขาศึก
ของพระองค จึงมอบใหนางนมเอาไปทิ้งเสียในปาชาผีดิบ คนเลี้ยงแพะคนหนึ่ง
จึงรับปฏิบัติตอมา ครั้นเกิดเหตุแมแพะตายขึ้นหลายตัว คนเลี้ยงแพะก็เอา
ไปลอยน้ําเสีย. คนจัณฑาลซึ่งเปนผูซอมของเกาในราชตระกูลของพระองค
พบกุมารนี้ลอยน้ํามาจึงเอาเลี้ยงไว ถาพระองคไมทรงเธอจงใหหาเขาเหลานั้น
มาตรัสถามดูเถิด. พระเจาพรหมทัตตรัสใหหาคนเหลานั้น ตั้งตนแตนางนม
เขามาตรัสถาม เขาเหลานั้นก็ทูลความตั้งแตตนจนอวสาน. พระเจาพรหมทัตก็
ทรงยินดีวา กุมารประกอบดวยชาติ จึงใหสรงสนานแตงเครื่องอลังการแลว
พระราชทานราชธิดาให และคนทั้งหลายขนานนามวา เอฬกกุมาร ถือเอาเหตุ
ที่แพะตาย ตอมาพระเจาพรหมทัตจึงพระราชทานเสนา พาหนะแกเอฬกกุมาร
แลวสงใหไปปกครองราชสมบัติของบิดา เอฬกกุมารก็พานางกุรุงคเทวีไป
ครองราชสมบัติ ภายหลังพระเจาพรหมทัตทรงดําริเห็นวา เอฬกกุมารมิได
ศึกษาศิลปศาสตร จึงทรงตั้งฉฬังคกุมารเปนเสนาบดี ดวยเห็นวาเปนอาจารย
ของพระองค.
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ตอมาภายหลัง นางกุรุงคเทวีลอบลักประพฤติอนาจารกับฉฬังคกุมาร.
ฉฬังคกุมารมีคนใชคนหนึ่งชื่อธนันเตวาสี ฉฬังคกุมารเคยใชใหนําสิ่งของเปน
ตนวา ผาและเครื่องประดับไปใหนางกุรุงคเทวี นางกุรุงคเทวีก็ประพฤติลามก
กับคนใชนั้นอีก.
เมื่อพญานกกุณาละนําเอาเหตุนี้มาแสดง จึงไดกลาววา เราไดเห็น
มาแลว. คําวา นางขนงาม ในพระบาลีนั้น ทานกลาวหมายถึงนางผูมีทอง
อันประดับดวยขนเปนแถว ๆ. คําวา กับ ฉฬังคกุมารเสนาบดีและธนันเตวาสี
อธิบายวา แมนางปรารถนาอยูกับเอฬกกุมาร ก็ไดกระทํากรรมอันลามกกับ
ฉฬังคกุมารเสนาบดีและธันนเตวาสีคนใชของเสนาบดีนั้นอีกดวย พญานก
กุณาละกลาววา หญิงทัง้ หลายมีความประพฤติเลวทรามอยางนี้ เปนผูทุศีล
มีธรรมอันลามกดวยเหตุนี้ เราจึงไมสรรเสริญหญิงเหลานั้นเลย พระมหาสัตว
นําอดีตนิทานนี้มาแสดงแลว ก็ในกาลนั้น เธอไดเปนฉฬังคกุมาร เพราะฉะนั้น
จึงนําเหตุที่ตนเห็นมากลาวใหฟง.
แมในเรื่องที่ ๔ พระอรรถกถาจารยนําเรื่องพิสดารมาสาธกไววา ใน
กาลอันลวงมาแลว พระเจาโกศลราชยึดราชสมบัติเมืองพาราณสีได จึงทรงตั้ง
พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี ซึ่งทรงครรภอยูแลว ใหเปนอัครมเหสี
ของพระองค ตอมาไมชานัก พระอัครมเหสีนั้นก็ประสูติพระราชโอรส สวน
พระเจาโกศลราชก็ทรงเลี้ยงไวดวยความรักใคร เหมือนโอรสของพระองค
เหตุพระองคหาพระโอรสมิได ครั้นพระกุมารนั้นทรงเจริญก็ใหศึกษาศิลปศาสตร
แลว สงไปใหครองเมืองพระชนก พระราชกุมารก็ไปเสวยสมบัติอยูในเมือง
พาราณสี.
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ตอมาภายหลัง พระมารดาของพระเจาพาราณสีจึงเขาไปทูลลา
พระเจาโกศลราชวาจะไปเยี่ยมพระราชบุตร แลวนางก็พาบริวารเปนอันมาก
ไปสูเมืองพาราณสี หยุดพักอาศัยในนิคมหนึ่งอันอยูในระหวางแควนทั้งสอง
มีพราหมณกุมารคนหนึ่งชื่อปญจาลจัณฑะ รูปรางสะสวยอยูที่นิคมนั้น ไดนํา
เครื่องบรรณาการมาถวายพระนาง. พระนางพอเห็นก็มีจิตปฏิพัทธรักใครลอบ
ทําลามกกับพราหมณผูนั้น พักอยู ๒ - ๓ วัน แลวจึงไปยังเมืองพาราณสี พบ
กับพระราชบุตรแลวก็รบี กลับมาพักที่นิคมนั้นอีก ลอบประพฤติอนาจารกับ
พราหมณนั้นอีก ๒-๓ วันแลว จึงไปยังเมืองโกศล ตั้งแตนั้นมาไมชานานนัก
นางก็เขาไปทูลลาพระเจาโกศล อางเหตุไปเยี่ยมพระราชโอรสอีก เวลาไป
และกลับก็ไปพักพระพฤติอนาจารกับพราหมณที่นิคมนั้นอยูตั้งครึ่งเดือน.
ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย ขึ้นชื่อวาหญิงเหลานี้ เปนผูทุศีล มีปกติ
ชอบกลาวคําเท็จ. พระมหาสัตวแสดงอดีตนิทานเรื่องนี้ จึงกลาวคําเปนตนวา
เปนความจริงเราเห็นมาอยางนี้ พระอรรถกถาจารยกลาวคําอธิบายในพระบาลี
นั้นวา คําวา พระมารดาของพระเจาพรหมทัต หมายถึงพระชนนีของ
พรหมทัตกุมาร ซึ่งไดเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี ไดยินวา ในกาลนั้น
พญานกกุณาละไดเปนพราหมณ ชื่อปญจาลจัณฑะ เพราะฉะนั้น เมื่อจะ
แสดงเหตุที่ตนไดรูมานั้น จึงไดกลาวอยางนี้.
คําวา หญิงที่กลาวมาแลวนี้ อธิบายวา ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย
ก็หญิงทั้ง ๕ คนนี้ ไดกระทํากรรมอันลามกแลว ทานจงอยาไดสําคัญวา
หญิงเหลาอื่นจะไมกระทํา หญิงเหลานี้ก็ดี หญิงเหลาอื่นอีกมากมายก็ดี ได
กระทํากรรมอันลามกในกาลทุกเมื่อแล เราอยูในที่นี้ จะพึงกลาวถึงเรื่องของ
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หญิงที่ประพฤตินอกใจไดทั้งโลก. คําวา สัตวโลก อธิบายวา แผนดิน
เมทนีดล วสุนธรา ปฐพี กลาวคือโลกยอมรับรองทั้งสิ่งดีและชั่ว ฉันใด
คําวา สรรพแกวยินดีเสมอกัน อธิบายวา ชื่อวา ยินดีเสมอกัน
ในสิ่งทั้งหมดดวยภาวะแมรับรอง ดวยวา แผนดินนั้นเปนที่รับรองทุกสิ่ง
ทุกอยางทั้งดีและชั่ว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเปนที่รับรองสิ่งที่สูงที่สุดและต่ํา
ที่สุด แมหญิงทั้งหลายก็เหมือนกัน ยอมเปนทีร่ ับรองของสิ่งที่ดีที่สุดและชั่ว
ที่สุดทุกชนิดดวยอํานาจกิเลส จริงอยู หญิงทั้งหลายเมื่อไดโอกาส ชือ่ วา
จะไมกระทํากรรมอันลามกกับบุรุษไร ๆ ยอมไมมีเลย. คําวา ทนทานไดหมด
อธิบายวา ธรรมดาวา แผนดินยอมทนทานไดทั้งหมดทีเดียว คือไมสะทก
สะทาน ไมดิ้นรน ไมหวั่นไหว ฉันใด หญิงทั้งหลายก็เหมือนกัน ยอมทนทาน
ไดในบุรุษทั้งหมด ดวยอํานาจความยินดีในโลก ถาหากวา ชายคนใดเปนที่
ถูกใจนาง นางยอมไมดิ้นรนและไมกระทําความโกลาหล เพราะจะรักษาชายนั้น
อนึ่ง แผนดินยอมไมสะเทือนไมหวั่นไหว ฉันใด แมหญิงทั้งหลายก็ฉันนั้น
เมถุนธรรมสะเทือน ไมหวั่นไหวดวยเมถุนธรรม คือไมอาจที่จะใหเต็มดวย
เมถุนธรรมนัน้ ได. คําวา พาฬมฤค หมายถึงเนื้อราย. คําวา มีอาวุธ ๕
อยางนี้ ทานกลาวหมายถึงปากและเล็บเทาทั้ง ๔. คําวา รายกาจ คือ
หยาบชาโหดรายทารุณ. คําวา หญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน อธิบายวา
ราชสีหมีอาวุธ ๕ อยาง คือ ปาก ๑ และมีเทาอีก ๔ ฉันใด หญิงทั้งหลาย
ก็เหมือนกัน มีอาวุธ ๕ อยาง คือ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ราชสีหนนั้
เมื่อจะถือเอาอาหารของตน ยอมถือเอาดวยอาวุธ ๕ อยางนั้น ฉันใด แม
พวกหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน เมื่อจะถือเอาอาหารคือกิเลส ยอมประหารดวย
อาวุธมีรูปเปนตน แลวจึงถือเอา ราชสีหนั้นดุราย ขมขี่สัตวจับกินเปนอาหาร
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ฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน หยาบชา ขมขี่กิน จริงอยางนั้น หญิง
ทั้งหลายยอมกระทําอาการคือความขมขี่ในบุรุษผูมีศีลอยางเครงครัดดวยกําลัง
ของตน ใหถึงความพินาศแหงศีลเสียได ราชสีหย อมยินดีแตที่จะเบียดเบียน
สัตวอื่นฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ยินดีในการเบียดเบียนผูอื่นดวย
อํานาจกิเลส. คําวา หญิงเหลานั้น อธิบายวา หญิงผูไมประกอบดวยคุณสมบัติอยางนี้ นรชนไมควรวิสาสะเลย. คําวา สัญจร หมายถึงหญิงโสเภณี
มีคํากลาวอธิบายวา ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย ชือ่ ของหญิงทั้งหลายเปนตนวา
แพศยาเหลานี้เปนชื่อเดิมของพวกนางก็หาไม หญิงเหลานั้นมีชื่อวา แพศยา ชื่อ
วานารี ชื่อวาสัญจร ชื่อวาเกี่ยวพันธก็หาไม แตหญิงเหลานั้นโดยชื่อเดิมแลว
เรียกวาผูฆา หญิงเหลานั้นเรียกกันตาง ๆ วา แพศยา นารี สัญจร. คําวา
ผูฆา หมายความวา ฆาสามี ขอความอันนี้ บัณฑิตพึงแสดงดวยเรื่องมหาหังสชาดก. จริงอยู ทานกลาวไวในชาดกนั้นวา
อนึ่ง หญิงนีม้ ีมารยาเหมือนพยับแดด เปนวัตถุ
ที่ตั้งแหงความเศราโศก โรคและอุปทวันตราย และ
หญิงนี้เปนคนหยาบนัก เปนเครื่องผูกมัด เปนบวง
เปนถ้ํา และเปนที่อยูของพญามัจจุราช บุรุษใดระเริง
ใจในหญิงเหลานั้น บุรุษนั้นนับวาเปนคนอธรรมใน
นรชนทั้งหลาย.
คําวา เกลามวยผม คือ มีมวยผมเกลาไวแลว. จริงอยู พวกโจร
ที่อยูในดง ยอมผูกมวยผมแลวจึงแยงชิงทรัพยฉันใด แมพวกหญิงเหลานี้ก็
เหมือนกัน นําเอาพวกบุรุษไปสูอํานาจกิเลสแลวปลนทรัพย. คําวา ประทุษราย
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ใหเปนพิษเหมือนสุราเจือยาพิษ คือ เหมือนสุราที่เจือดวยยาพิษ ฉะนั้น
อธิบายวา สุราที่เจือยาพิษแสดงอาการที่แปลก ๆ ฉันใด แมหญิงเหลานี้ก็
เหมือนกัน เปนผูมีความกําหนัดในบุรุษทั้งหลายอื่น ไมรูจักกิจนอยใหญ เมื่อ
กระทํากิจในบุรุษอื่นแลวกระทํากะบุรุษอื่นตอไปอีก ชื่อวายอมแสดงอาการ
แปลก ๆ. คําวา พูดโออวด อธิบายวา คนขายของยอมกลาวอวดคุณภาพ
แหงสินคาของตน ฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ปดบังโทษอันมิใชคุณ
ของตนเสียแลว ประกาศแตคุณอยางเดียว. คําวา ตลบตะแลง อธิบายวา
เขาของเนื้อบิดไปบิดมา ฉันใด พวกหญิงเหลานี้ ก็ตลบตะแลงพลิกไปพลิกมา
เพราะความที่ตนมีจิตเบาฉันนั้นเหมือนกัน. คําวา เหมือนงู อธิบายวา
หญิงทั้งหลายชื่อวามีสองลิ้นเหมือนงู เพราะเปนคนมักกลาวเท็จเสมอ ๆ. คําวา
เหมือนบอคูถ อธิบายวา บอคูถยอมถูกปดดวยไมกระดานฉันใด แมหญิง
ทั้งหลายก็ปกปดรางกายดวยผาและเครื่องอาภรณเที่ยวไปฉันนั้นเหมือนกัน
อีกอยางหนึ่ง บอที่ปกปดดวยหยากเยื่อเปนตน เมื่อเหยียบลงไปยอมใหเกิด
ความลําบากแกเทาฉันใด แมหญิงเหลานี้ก็เหมือนกัน เมื่อใครเขาไปคบหา
ดวย ก็ใหเกิดทุกขแกผูนั้น. คําวา เหมือนบาดาล อธิบายวา บาดาลใน
มหาสมุทร ยอมทําใหเต็มไดยากฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ยอมทํา
ใหเต็มไดยากดวยเหตุ ๓ ประการ คือ ดวยเมถุน ๑ ดวยการตลอด ๑ ดวย
การแตงตัว ๑ เพราะเหตุนั้นแล สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หญิงทุกคนไมอิ่มดวยธรรม ๓ ประการ คือ ดวยเมถุนธรรม ๑ ดวย
การตลอด ๑ ดวยการแตงตัว ๑ ยอมกระทํากาละดังนี้เปนตน. คําวา เหมือน
รากษส อธิบายวา ธรรมดาวารากษส ใคร ๆ ไมอาจจะใหยินดีดวยทรัพยได
เพราะตนอยากกินเนื้ออยางเดียว รากษสนั้น ยอมหามทรัพยแมเปนจํานวน
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มากเสียแลว ปรารถนาแตเนื้ออยางเดียว ฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน
ยอมไมยินดีดวยทรัพยแมมาก เพราะตนปรารถนาเมถุน หญิงเหลานั้นยอม
ไมรับทรัพย ปรารถนาเมถุนอยางเดียว. คําวา เหมือนพระยม อธิบายวา
พระยมมีแตนําไปโดยสวนเดียว มิไดยกเวนใคร ๆ ไวเลย ฉันใด แมหญิง
เหลานี้ก็เหมือนกัน ยอมไมเหลือใคร ๆ ไวเลย ในบรรดาบุคคลที่สมบูรณ
ดวยชาติเปนตน นางยอมใหถึงความพินาศแหงศีลดวยอํานาจกิเลสทั้งหมด
ในวาระแหงจิตดวงที่ ๒ ก็ยอมนําไปสูนรก. คําวา เปรียบเหมือนไฟ
อธิบายวา ธรรมดาวาเปลวไฟยอมกินสิ่งทั้งหมด แมสะอาดหรือไมสะอาด
ฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ยอมเสพสิ่งทั้งหมดตั้งแตเลวจนถึงดีที่สุด
แมในขอความที่เปรียบดวยแมน้ํา ก็มนี ัยเหมือนกันทีเดียว. คําวา ตามใจตัว
อธิบายวา หญิงเหลานั้น ยอมมีความรักใครในสถานทีใด ก็ยอมวิ่งไปในสถาน
ที่นั้นทันที. คําวา เหมือนเขาพระสุเมรุ อธิบายวา ในปาหิมพานตมี
ภูเขาทองอยูลูกหนึ่ง แมกาซึ่งมีสีดําแกพอเขาไปใกลภูเขานั้น ก็กลับกลายเปน
สีทอง ภูเขานั้นมีอุปมาฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน มิไดกระทําสิ่งใด
ใหวิเศษเลย ยอมมองเห็นชายที่เขาไปใกลตนเหมือนเปนคนเดียวกันหมด.
คําวา เหมือนตนไมมีพิษ อธิบายวา ตนไมที่มีผลสุก เชนกับมะมวงนั้น
ยอมผลิตผลเปนนิจ และยอมเปนผลที่ไมสมบูรณดวยสีเปนตน บุคคลไมมี
ความสงสัยบริโภคผลไมนั้น ยอมตายฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ยอม
ปรากฏเหมือนเปนที่นารื่นรมยดวยอํานาจรูปเปนตน เพราะผลิตผลเปนนิจ
ก็เมื่อผูใดเสพอยู ยอมนําผูนั้นใหเกิดความประมาทแลว ฉุดใหตกลงไปในอบาย
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวไววา
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ผูใดเสพถามเพราะไมรูจักโทษ กามก็ยอมฆา
ผูนั้นเสีย เหมือนบริโภคผลไมที่มีพิษ ฉะนัน้ .
อีกอยางหนึ่ง ตนไมมีพิษยอมนําความพินาศมาใหในกาลทุกเมื่อ
เพราะมีผลเปนนิจ ฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ยอมนําความฉิบหาย
มาใหในกาลทุกเมื่อ ดวยอํานาจความพินาศแหงคุณมีศีลเปนตน. อีกอยางหนึ่ง
ราก เปลือก ใบ ดอก ผลของตนไมมีพิษนั้นยอมเปนพิษ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวามีผลเปนนิจฉันใด แมรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แมทั้ง ๕ อยาง
ของหญิงเหลานั้น ก็เปนพิษเหมือนกันฉันนั้น เพราะฉะนั้น หญิงเหลานั้น
จึงชื่อวาเผล็ดผลเปนนิจ ประหนึ่งตนไมมีพิษ ฉะนั้น. คําวา มีคาถากลาว
ความนี้ไวอีกสวนหนึ่ง อธิบายวา พญานกกุณาละกลาวอยางนี้ เพื่อจะ
กระทําเนื้อความนั้นใหปรากฏยิ่งขึ้น ดวยคําอันประพันธขึ้นเปนคาถา. คําวา
หญิงทั้งหลาย เปนผูกอบกําเอารัตนะไวในมือจนนับไมถวน อธิบายวา
หญิงทั้งหลาย เปนผูกระทําอันตรายแกรัตนะทั้งหลายที่สามีหามาได ดวยความ
เหนื่อยยาก นําเอารัตนะแมเหลานั้นไปใหชายเหลาอื่น ยอมประพฤติอนาจาร.
เบื้องหนาแตนี้ไป พญานกกุณาละเมื่อจะแสดงกถาอันสละสลวยของ
คนโดยประการตาง ๆ จึงกลาววา ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย ทรัพย ๔ อยางนี้
คือ โคผู โคนม ยาน ภริยา ไมควรใหอยูในตระกูลอื่น ผูเปนบัณฑิต
ยอมไมยอมใหทรัพย ๔ อยางนี้อยูพรากจากเรือน.
พญานกกุณาละ กลาวคาถาแสดงถึงเหตุผลแหงทรัพย ๔ อยางนั้น
ตอไปวา
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คนฉลาด ยอมไมใหทรัพย ๔ อยางอยูในตระกูล
ญาติ คือ โคผู ๑ โคนม ๑ ยานพาหนะ ๑ ภริยา ๑
เพราะเหตุวา คนทั้งหลายที่ไมมียานยอมใชรถที่ฝากไว
ยอมฆาโคตัวผูเสีย เพราะใชลากเข็ญเกินกําลัง และ
ยอมฆาลูกโคเพราะรีดนมแมโคจนหมด ภริยายอม
ประทุษรายตระกูลญาติ.
ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย ของ ๖ อยางนี้ เมื่อเกิดธุระจําเปนขึ้นแลว
ใชประโยชนอะไรไมไดเลย อันไดแก
ธนูไมมีสาย ๑ ภริยาอยูในตระกูลญาติ ๑ เรืออยู
ฝงโนน ๑ รถเพลาหัก ๑ มิตรอยูไกล ๑ สหายชั่ว ๑
ทั้ง ๖ ประการนี้ เมื่อเกิดธุระขึ้นแลว ใชประโยชน
อะไรไมไดเลย.
ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย หญิงยอมดูหมิ่นสามีดวยฐานะ ๘ อยาง คือ
ดูหมิ่นเพราะความจน ๑ เพราะความเจ็บกระเสาะกระแสะ ๑ เพราะความชรา ๑
เพราะเปนนักเลงสุรา ๑ เพราะโงเซอะ ๑ เพราะมัวเมา ๑ เพราะหมุนตาม
การงานไมทัน ๑ เพราะทําใหทรัพยเกิดขึ้นไมได ๑ ตอไปนี้เปนคาถาอีก
สวนหนึ่ง อันแสดงถึงเหตุแหงวัตถุทั้ง ๘ นั้นวา
หญิงทั้งหลาย ยอมดูหมิน่ สามีดวยเหตุ ๘ ประการ
คือ ความจน ๑ เจ็บกระเสาะกระแสะ ๑ แกชรา ๑
เปนนักเลงสุรา ๑ โลเซอะ ๑ มัวเมา ๑ หมุนตาม
การงานไมทัน ๑ ทําทรัพยใหเกิดขึ้นเพื่อใหสําเร็จ
ความปรารถนาทั้งหมดไมได ๑.
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ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย หญิงทั้งหลายยอมนําความประทุษรายมาให
สามีดวยฐาน ๙ อยาง คือมักไปเที่ยวสถานที่รื่นรมย ๑ มักไปเที่ยวอุทยาน ๑
มักไปเที่ยวตามทาน้ํา ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑ มักไปหาตระกูลผูอื่น ๑
มักใชกระจกและประดับดวยผา ๑ มักดื่มน้ําเมา ๑ มักเยี่ยมมองหนาตาง ๑ มัก
ยืนแอบประตู ๑ ตอไปนี้เปนคาถาประพันธอีกสวนหนึ่ง แสดงฐานะทั้ง ๙
นั้นวา
หญิงทั้งหลาย ยอมนําความประทุษรายมาดวย
ฐานะ ๙ ประการเหลานี้ คือ มักไปเที่ยวตามสถาน
รื่นรมย ๑ ไปเที่ยวสวน ๑ ไปสูแมน้ํา ๑ ไปหาตระกูล
ญาติ ๑ ไปหาตระกูลอื่น ๑ มักประดับดวยผา ๑ มัก
ดื่มน้ําเมา ๑ มักมองหนาตาง ๑ มักแอบประตู ๑.
ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย หญิงยอมยั่วยวนชายดวยฐานะ ๔๐ อยาง
คือ ทําดัดกาย ทําทากม ทํากรีดกราย ทําอาย ทําทีแกะเล็บ ทําทาเอาเทา
เหยียบกัน ทําทาเอาไมขีดแผนดิน ทําทากระโดดเอง ทําทาใหเด็กกระโดด
ทําทาวิ่ง ใหเด็กวิ่ง เลนกับเด็ก ใหเด็กเลน จูบเด็ก ใหเด็กจูบ กินเอง
ใหเด็กกิน ใหของแกเด็ก ทําทีขอคืน ทําทาวอนขอ เลียนแบบเด็ก ทํา
เสียงสูง ทําเสียงต่ํา ทําพูดเปดเผย ทําพูดกระซิบ ทําซิกซี้ ฟอน ขับ เปา
รองให คร่ําครวญ กรีดกราย แตงกาย ทําปง ทํายักเอว ทําสายผาที่ปด
ของลับ ทําเลิกขา ทําปดขา ทําทาใหเห็นนม ทําใหเห็นรักแร ทําใหเห็น
ทองนอย ทําหลิ่วตา ทําเลิกคิ้ว ทําเมมปาก ทําแลบลิ้น ทําขยายผาและ
กลับนุงผา ทําสยายและมุนผม.
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ดูกอนสหายปุณณมุขะเอย นักปราชญพงึ ทราบเถิดวา หญิงเปนคน
ประทุษรายดวยฐานะ ๒๕ อยาง คือ ยอมพรรณนาการไปแรมคืนของสามี
ยอมไมแสดงความยินดีตอสามีที่กลับมาถึง ยอมกลาวโทษสามี ยอมไมกลาว
คุณงามความดีแหงสามี ยอมประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกสามี ยอมไม
ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนตอสามี ยอมกระทํากิจที่ไมสมควรแกสามี ยอมไม
ทํากิจที่สมควรแกสามี ยอมคลุมหัวนอนเบือนหนาหนี ยอมนอนพลิกกลับไป
กลับมา ยอมนอนถอนใจยาวทําวุนวาย ยอมทําระทมทุกข ยอมไปถายอุจจาระ
ปสสาวะบอย ๆ ยอมประพฤติตรงกันขาม ยอมเงี่ยหูฟง เพราะไดยินคนอื่นพูด
ยอมลางผลาถะทรัพยสมบัติ ยอมทําทอดสนิทชิดชมกับชายผูค ุนเคย ยอมออก
นอกบานเสมอ ยอมประพฤติผิดจากความดี ยอมประพฤตินอกใจไมเคารพใน
สามีและคิดประทุษราย ยอมยืนที่ประตูเนือง ๆ ยอมทําใหชายอื่นเห็นรักแร
ยอมทําใหชายอื่นเห็นนม ยอมไปเพงมองดูทิศตาง ๆ ดูกอนสหายปุณณมุขะ
บัณฑิตพึงทราบเถิดวา หญิงเปนคนประทุษรายดวยฐานะ ๒๕ อยางเหลานี้
มีคาถาประพันธกลาวฐานะ ๒๕ อยางเหลานี้ไวอีกสวนหนึ่งวา
หญิงยอมเปนคนประทุษรายดวยฐานะ ๒๕ อยาง
คือ ยอมพรรณนาการไปแรมทางไกลของสามี เมื่อ
สามีไปแลวก็ไมเศราโศกถึง ครั้นเห็นสามีกลับมาก็ไม
แสดงความยินดี ยอมไมกลาวถึงคุณงามความดีของ
สามีในกาลไหน ๆ เลย เหลานี้เปนลักษณะองหญิง
ผูประทุษรายสามี หญิงเปนผูไมสํารวม ยอมประพฤติ
สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกสามี ยอมทําประโยชนของ
สามีใหเสื่อม ยอมกระทํากิจที่ไมสมควรแกสามี ยอม
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คลุมหัวนอนเบือนหนาไปทางอื่น เหลานีเ้ ปนลักษณะ
ของหญิงผูประทุษรายสามี ยอมนอนพลิกกลับไป
กลับมา นอนถอนหายใจทําวุนวาย ยอมทําระทมทุกข
ยอมไปอุจจาระปสสาวะบอย ๆ เหลานี้เปนลักษณะ
ของหญิงผูประทุษรายสามี ยอมประพฤติตรงกันขาม
ไมกระทํากิจที่สมควรทําแกสามี ยอมเงี่ยหูฟงเมื่อผูอื่น
พูด ลางผลาญทรัพยสมบัติ กระทําความสนิทสนม
กับชายอื่น เหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย
สามี ยอมกระทําทรัพยสมบัตทิ ี่สามีไดมาโดยความยาก
ลําบาก ทํามาไดโดยฝดเคือง เก็บสะสมไวไดดวย
ความยากแคนใหพินาศไป อนึ่ง ยอมกระทําความ
สนิทสนมกับชายอื่นที่คุนเคยกัน เหลานีเ้ ปนลักษณะ
ของหญิงผูประทุษรายสามี ยอมออกนอกบานเสมอ
ประพฤติผิดจากความดี มีจติ คิดประทุษรายในสามีอยู
เปนนิตย เปนผูประพฤตินอกใจไมเคารพ เหลานี้
เปนลักษณะของหญิงผูประทุษรายสามี นางยอมยืนอยู
ที่ใกลประตูเนือง ๆ แสดงนมบาง รักแรบาง มีจิต
วอกแวกเพงดูทิศตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนลักษณะของ
หญิงผูประทุษรายสามี แมน้ําทั้งปวงมีทางไปอัน
คดเคี้ยว และปารกเรี้ยวดวยตนไม ฉันใด หญิงทั้งปวง
เมื่อไดชองที่ลับ ก็ยอมทํากรรมอันลามกไดฉันนั้น
ถาวาไดโอกาส ไดที่ลับ หรือไดชองเชนนั้นแลว ที่
หญิงทั้งปวงจะไมทําลามกไมมเี ลย ไมไดคนอื่นก็ทํา
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กับคนเปลี้ย ในจําพวกนารีที่หลายใจ ไมมีใครขมขี่ได
เปนผูกระทําใหเกิดความยั่วยวนแกชายทั้งหลาย หาก
นารีพวกใดถึงจะทําใหเกิดปติไดโดยประการทั้งปวงก็ดี
ก็ไมควรระเริงดวย เพราะวานารีเหลานั้นเสมอดวย
ทาน้ํา.
พระอรรถกถาจารยกลาวอธิบายไววา คําวา โคผู โคนม ทาน
กลาวไวดวยอํานาจลิงควิปลาส. คําวา ภริยายอมประทุษรายตระกูลญาติ
อธิบายวา นางเปนผูไมมีความกลัว ยอมประพฤติอนาจารแมกับพวกทาส
เปนตนที่คุนเคยกัน ในตระกูลญาตินั้นจําเดิมแตกาลที่ตนเปนเด็กทีเดียว ถึง
พวกญาติจะรู ก็มิไดกระทําการขมขี่ ปดบังเสียซึ่งโทษอันมิใชเกียรติของตน
ยอมทําเปนเหมือนไมรู. คําวา ใชประโยชนไมได อธิบายวา หวัง
ประโยชนไมได ไมพึงไดประโยชนเลย คือกระทํากิจไมได. คําวา ไมมีสาย
คือธนูที่ปราศจากสาย. คําวา สหายลามก หมายถึงมิตรชั่ว. คําวา เพราะ
ความจน คือ เพราะความขัดสน แมในบททั้งหมดก็มีนัยเหมือนกัน อธิบาย
ความในคาถานั้นวา สามีที่ยากจน ยอมไมอาจที่จะชวยเหลือตนไดดวยกิเลส
เพราะเครื่องประดับเปนตนไมมี เพราะฉะนั้น ภรรยาจึงดูหมิ่นสามีดวยประการ
ฉะนี้ แมสามีที่เจ็บปวย ก็ไมอาจจะชวยเหลืออะไรไดดวยวัตถุกามและกิเลส
กาม สามีทแี่ กเฒาชรา ก็ไมสามารถที่จะหยอกเยาและทําความยียวนใหเกิดขึ้น
ไดทั้งทางกายและทางจิต สามีที่เปนนักเลงสุรา ก็มักพาเอาเครื่องประดับมี
สรอยขอมือของนางเปนตน เขาไปยังโรงสุราเสียดวย. คําวา โง อธิบายวา
สามีที่เปนอันธพาล ยอมไมฉลาดในการยียวน. คําวา มัวเมา อธิบายวา สามี
ที่เปนนักเลงยอมอภิรมยกับพวกทาสีในเรือนของตน และยอมคําวาภรรยา
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ภรรยาจึงดูหมิ่นสามีดวยเหตุนั้นแล ภรรยายอมดาวาสามีผูไมอนุวัตรตามใน
กิจการทั้งปวงวา สามีของเรานี้หมดเดชเสียแลว จึงอนุวัตรตามการงานไมทัน
เราเลย. สวนสามีคนใดมอบทรัพยทั้งหมดใหปกครองสมบัติ ภรรยาก็ยอมยึด
เอาธนสารสมบัติทั้งหมดไวในเงื้อมมือ ดูหมิ่นสามีประดุจทาส ปรารถนาสมบัติ
ก็ฉุดคราไลสามีออกไปเสียนอกบานดวยคําวา ประโยชนอะไรดวยตัวทาน.
คําวา ถึงความโงเซอะ คือความเปนผูโงเขลา. คําวา ผูมวั เมา คือ
เลินเลอ. คําวา หญิงทั้งหลายยอมนําความประทุษรายมาใหสามี
อธิบายวา ภรรยายอมนําความประทุษรายมาใหสามี ประทุษรายสามีคือกระทํา
กรรมอันลามกแกสามี. คําวา มักไปเที่ยวตามสถานที่รื่นรมย อธิบายวา
ภรรยาบอกลาสามีบาง ไมบอกบาง ไปเที่ยวยังสวนดอกไมเปนตนแหงใด
แหงหนึ่งเนือง ๆ ประพฤติอนาจารในสวนนั้น กลาวหลอกลวงสามีผูโงเขลา
ใหเชื่อวา วันนี้เราจะไปกระทําพลีกรรมแกรุกขเทวดาในสวนดังนี้เปนตน.
ฝายสามีที่เปนคนฉลาดยอมฉลาดยอมรูทันวา หญิงคนนี้คงจะไปประพฤติ
อนาจารในที่นั้นเปนแนแลวไมใหนางไปอีก ในบททั้งหมด บัณฑิตพึงทราบ
ขอความอยางนี้เหมือนกัน. คําวา ตระกูลผูอื่น หมายถึงบานเรือนของคน
ที่เคยเห็นกันและเคยคบกันเปนตน นางกลาวกะสามีเปนตนวา กําไรทีเ่ รา
ประกอบขึ้นไวในตระกูลโนนมีอยู ทรัพยที่ใหเปนของขอยืมในตระกูลโนน
มีอยู เราจะไปจัดแจงเรื่องนั้นใหสําเร็จดังนี้แลวก็ไป คําวา มักเยี่ยมมอง
หนาตาง อธิบายวา ชอบมองตามชองมีชองหนาตางเปนตน. คําวา มักยืน
แอบประตู อธิบายวา ยืนอยูที่ประตูแสดงรูปรางทรวดทรงของตน. คําวา
ยั่วยวน คือ กลาวยียวนสามี อธิบายวา หญิงผูอยูในสํานักของสามีแลว
แสดงนิมิตแกชายอื่น.
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คําวา ดัดกาย อธิบายวา กระทําความสังเกตไวกอนทีเดียววา
ทานพึงรูวาโอกาสมีหรือไมมี ดวยความสําคัญวา เราเห็นเขาแลว
จักทําการดัดกาย แมมิไดกระทําความสังเกต ยืนอยูขางหลังสามี ยอมทํา
ดัดกายคือแสดงอาการดัดกาย ดวยคิดวา ชายคนนี้จักไฝฝนถึงเราอยางนี้.
คําวา ทํากม อธิบายวา แกลงทําวัตถุอยางใดอยางหนึ่งใหตกลงบนพื้น ทํา
เปนเหมือนกมลงเก็บของนั้นแสดงหลัง. คําวา ทํากรีดกราย อธิบายวา
แสดงอาการกรีดกราย ดวยอิริยาบถทั้งหลายมีการเดินเปนตน หรือดวยเครื่อง
ประดับ. คําวา ทําอาย อธิบายวา ทําเปนอายแลวปกปดสรีระดวยผา หรือ
แอบอยูตามบานประตูหรือฝา. คําวา ทําแกะเล็บ อธิบายวา เอาเล็บเทา
กับเล็บเทา เอาเล็บมือกับเล็บมือครูดสีกัน. คําวา ไม หมายถึงทอนไม.
คําวา เด็ก อธิบายวา จับบุตรของตนเองบาง บุตรของคนอื่นบาง แลวยก
ชูขึ้นเองบาง ใหคนอื่นยกชูขึ้นบาง. คําวา เลน อธิบายวา เลนเองบาง
ใหเด็กเลนบาง แมในการจูบเปนตนก็มีนัยเหมือนกัน . คําวา ให อธิบายวา
ใหผลไมบาง ใบไม ดอกไมบางอยางใดอยางหนึ่งแกเด็กนั้น. คําวา ขอ
คือขอคืนสิ่งเหลานั้นแล. คําวา ทําเอาอยาง คือทําตามอยางที่เด็กทํา. คําวา
สูง หมายถึงเสียงสูงดวยอํานาจ ทําเสียงดังหรือชมเชย. คําวา ต่ํา หมายถึง
เสียงต่ํา ดวยอํานาจทําเสียงเล็ก ดวยอํานาจการกลาวคําที่ไมพอใจหรือดวย
อํานาจการกลาวคําหมิ่นประมาท. คําวา พูดเปดเผย หมายถึงพูดไมปกปด
ในทามกลางชนหมูมาก. คําวา พูดกระซิบ หมายถึงพูดปกปดในที่ลับ.
คําวา ฟอน หมายถึงกระทํานิมิตดวยการฟอนเปนตนเหลานี้. คําวา รองไห
คือกระทํานิมิตดวยเหตุแหงการรองไห บัณฑิตพึงกลาวถึงเรื่องของนางพราหมณี
ของปุโรหิตที่เศรษฐีบุตร อุมขึ้นสูขางทางหนาตาง ในคืนวันฝนตกคืนหนึ่ง
พามาแลว นํามาเปนตัวอยาง. คําวา ทําซิกซี้ หมายถึงหัวเราะดวยเสียง
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อันดัง หญิงยอมกระทํานิมิตแมดวยอาการอยางนี้. คําวา รักแร หมายถึง
รักแรทั้งสองขาง. คําวา ปาก หมายถึงริมปากขางบน. คําวา เมม คือ
เอาฟนเมม. คําวา ผม หมายถึงมวยผม อธิบายวา หญิงยอมการทํานิมิต
แกชายอื่นแมดวยการสยายและนุนผมอยางนี้ อีกอยางหนึ่ง นางกระทําดวย
คิดวาใคร ๆ จักกําหนัดหรือไมกําหนัดก็ตามแลวจักกําหนัด.
คําวา พึงทราบเถิดวาหญิงเปนคนประทุษราย อธิบายวา บัณฑิต
พึงทราบไวเถิดวา หญิงนี้ประทุษรายในเราคือโกรธเรา ครัน้ โกรธแลวจักการทํา
อนาจาร. คําวา แรมคืน อธิบายวา หญิงกลาวคําเปนตนวา ทรัพยที่เราประกอบ
ขึ้นไวในบานโนนจักฉิบหาย ทานจงไปจัดแจงทรัพยนั้นใหสําเร็จดังนี้ เมื่อสามี
ไปแลว ปรารถนาจะกระทําอนาจารจึงพรรณนาการไปแรมคืน. คําวา สิ่งที่ไม
เปนประโยชน หมายถึงสิ่งทีมิใชความเจริญ. คําวา มิใชกิจ คือ มิใชกิจที่
ควรกระทํา. คําวา คลุมหัว คือนุงอยางมั่นคง. คําวา พลิกกลับไปกลับมา
อธิบายวา พลิกไปขางโนนทีขางนี้ที. คําวา ทําวุนวาย คือทําใหเกิดความโกลาหลแกลงปลุกคนใชทนี่ อนอยูใกลเทาใหจุดไฟ กระทําความอึกกระทึกครึกโครมมีประการตาง ๆ ยอมยังความรื่นรมยทางกิเลสของสามีนั้นใหพินาศขาดไป.
คําวา ทําระทมทุกข คือนางกลาวคําเปนตนวา เราปวดศีรษะเหลือเกิน.
คําวา ตรงกันขาม อธิบายวา ยอมเปนผูมีปกติประพฤติเปนขาศึก ดวย
อํานาจแหงอาการตาง ๆ เปนตนวา เมื่อสามีตองการอาหารเย็น ก็ใหอาหาร
รอนดังนี้. คําวา ลางผลาญทรัพยสมบัติ อธิบายวา ทําโภคสมบัติที่สามี
หามาไดดวยความเหนื่อยยาก ใหฉิบหายไปดวยความเปนคนเกะกะเพราะสุรา
เปนตน. คําวา ความสนิทชิดชม ไดแก ทําความสนิทสนมดวยอํานาจ
กิเลส. คําวา ออกนอกบานเสมอ อธิบายวา ออกนอกบานเพื่อเลือกหา
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ชายชู. คําวา ในสามี ไดแก ยอมเปนผูประพฤตินอกใจดวยความไมเคารพ
ในสามี และเปนผูมีจิตคิดประทุษราย. คําวา หญิงทั้งปวง อธิบายวา
เวนเสียจากหญิงผูทํากิเลสใหเบาบางดวยวิปสสนาแลว หญิงที่เหลือยอมกระทํา
บาปทั้งหมด. คําวา เมื่อได คือเมื่อมีโอกาส. คําวา ชอง อธิบายวา เมื่อได
ที่ลับพอจะปรึกษากันและพอจะรวมกันได. คําวา คราวหรือที่ลับ อธิบายวา
พึงกระทําโอกาสหรือที่ลับ เพื่อตองการกระทําบาป. คําวา โน เปนเพียง
นิบาต. คําวา ได หมายความวา ไดแลว. อีกอยางหนึ่ง บาลีเปน อลทฺธา
ดังนี้ก็มี อธิบายวา เมื่อไมไดบุรุษที่สมบูรณคนอื่น ก็พึงการทํากรรมอันเปน
บาปแมกับชายเปลี้ย หรือกับชายที่มีรูปรางนาเกลียดยิ่งกวานั้น. คําวา ทําให
เกิดปติ คือทําใหเกิดความยินดียิ่งกวานั้น. คําวา ขมขี่ อธิบายวา ไมอาจที่จะ
แนะนําดวยการขมขี่ได. คําวา เสมอดวยแมนา้ํ อธิบายวา ทาน้ํามิได
หวงหามใคร ๆ ในบรรดาคนที่สูงสุด และต่ําที่สุดผูลงไปอาบน้ํา ฉันใด แม
หญิงเหลานั้นเมื่อมีที่ลับ หรือคราวหรือชอง ก็ยอ มไมหามบุรุษใด ๆ เหมือนกัน
ฉะนั้น.
ตอไปนี้ พระอรรถกถาจารยนําเรื่องตางๆ มาสาธกไววาในอดีตกาลมี
พระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวา กินนร เสวยราชยอยูในเมืองพาราณสี
มีพระรูปโฉมงามยิ่งนัก อํามาตยพันหนึ่งยอมนําหีบเครื่องหอมมาถวายทุก ๆ วัน
เมื่อประพรมเครื่องหอมในพระราชนิเวศนทั่วแลว ก็ผาหีบทําเปนไมฟนหอม
หุงพระกระยาหารถวาย พระเจากินนรมีปุโรหิตมีปญญาหลักแหลมผูหนึ่งชื่อ
ปญจาลจัณฑะ มีชนมายุเทากับพระองค ก็ที่ตอกับปราสาทของพระเจากินนร
นั้น มีตนหวาตนหนึ่งอยูในกําแพงวัง กิ่งหวาทอดขามกําแพงออกไป มีบุรษุ
เปลี้ยคนหนึ่ง รูปรางชัว่ ชานาเกลียด อาศัยอยูที่รมไมหวา. อยูมาวันหนึ่ง
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นางกินรีเทวีเยี่ยมมองไปตามชองหนาตาง เห็นบุรุษเปลี้ยนั้นแลว ก็ผกู พัน
รักใคร เวลาราตรี ยังพระเจากินนรใหทรงยินดีดวยกิเลสแลว และบรรทม
หลับไป นางจึงคอย ๆ ลุกขึ้นจัดอาหารอันประณีตมีรสอรอย ใสขันทองหอไว
ที่ชายพก แลวก็ไตเชือกลงทางหนาตาง ปนขึ้นบนตนหวาไตลงมาตามกิ่ง
เชิญบุรุษเปลีย้ ใหกินอาหาร แลวทําการอันลามกกับบุรุษเปลี้ยสําเร็จแลว ก็
กลับขึ้นปราสาทตามทางเดิม ประพรมสรีระกายดวยของหอมแลวก็เขาไปนอน
กับพระเจากินนร พระพฤติลามกอยางนี้เสมอมา พระเจากินนรก็มิไดทรงทราบ
จนอยูมาวันหนึ่งเสด็จประทักษิณพระนคร เวลาเสด็จกลับพระราชนิเวศน ได
ทอดพระเนตรเห็นบุรุษเปลี้ยมีอาการนากรุณาอยางยิ่ง จึงตรัสถามปุโรหิตวา
เห็นมนุษยเปรตนั่นหรือไม ครั้นปุโรหิตรับพระราชโองการวาเห็นแลว จึง
ตรัสถามตอไปวา บุรุษที่มีรูปรางนาเกลียดเห็นสภาวะปานฉะนี้ จะมีหญิงคบหา
ดวยอํานาจฉันทราคะบางหรือไม บุรุษเปลี้ยไดฟงพระราชดํารัสดังนั้นก็เกิด
มานะขึ้นมา พระเจาแผนดินพูดอะไรเชนนี้ ชะรอยจะไมรูวาเทวีของตัวมาหาเรา
คิดแลวก็ประนมมือไหวตนหวากลาววาจาคอย ๆ วา เชิญเทพยดาซึ่งเปนเจา
สิ่งอยูที่ตนหวาฟงเราเถิด คนอื่น ๆ นอกจากทานแลวก็ไมมีใครรู.
ปุโรหิตเห็นกิริยาของบุรุษเปลี้ยจึงคิดวา พระอัครมเหสีของพระราชา
คงไดไตตนหวามาทําลามกกับบุรุษเปลี้ยนี้เปนแนแลว คิดแลวจึงทูลถามวา ขอ
พระราชทาน ในเวลาราตี พระองคทรงสัมผัสสรีระกายแหงพระเทวี เปนเชน
ไรบาง พระเจากินนรตรัสตอบวา สิ่งอื่นก็ไมแลเห็น เปนแตเวลาเที่ยงคืนสรีระกายของนางเย็น ปุโรหิตจึงทูลวา ขอพระราชทาน ถากระนั้นหญิงอื่นยกไว
กอนเถิด พระนางกินรีอัครมเหสีของพระองคไดประพฤติแลวซึ่งกรรมอัน
ลามกกับบุรษุ เปลี้ยนี้ พระเจากินนรตรัสตอบวา สหายพูดอะไรกัน นางกินรี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 585

สมบูรณดวยรูปรางอันอุดมเห็นปานนั้น จะมารวมอภิรมยกับบุรุษเปลี้ยอันนา
เกลียดอยางยิ่งนี้ได. ขอพระราชทาน ถากระนั้นพระองคจงสะกดรอยตามคอยจับ
ดูเถิด. พระเจากินนรก็ทรงรับ ครั้นเสวยอาหารเย็นแลว ก็เขาบรรทมกับนางกินรี
ตั้งพระหฤทัยคอยสะกดจับ พอถึงเวลาเคยบรรทมหลับตามปกติ ก็ทรงแสรงทํา
เหมือนหลับไป ฝายนางกินรีก็ลกุ ขึ้นตามเคย พระเจากินนรก็สะกดรอยตาม
ไปยืนอยูที่เงาตนหวา วันนั้นบุรุษเปลี้ยโกรธขูตะคอกวา ทําไมถึงมาชา แลวเอา
มือตบเขาที่กกหูนางเทวี นางเทวีก็รองขอโทษวา นายอยาเพิ่งโกรธเลย ขาพเจา
รอใหพระราชาหลับจึงมาได วาแลวก็ประพฤติปฏิบัติบุรุษเปลี้ยเหมือนหญิง
บําเรอในเรือน เมื่อบุรุษเปลี้ยตบหูนางกินรีนั้น กุณฑลหนาราชสีหหลุดจากหู
กระเด็นไปอยูใกลพระบาทพระเจากินนร พระเจากินนรเห็นสมควรจึงเก็บ
เอาไปเปนพยานก็ทรงเก็บเอาไป ฝายนางกินรีประพฤติอนาจารกับบุรุษเปลี้ย
นั้นแลวก็กลับไปโดยนัยหนหลัง เริม่ จะนอนดวยพระราชสามี.
พระเจากินนรก็ทรงหามเสีย พอรุงขึ้น จึงรับสั่งใหคนไปบอกวา ให
นางกินรีเทวีประดับเครื่องอลังการที่เราใหทั้งหมดเขามาเฝา. นางกินรีก็สั่งใหทูล
วา กุณฑลหนาราชสีหสงไปไวที่ชางทองเสียแลว นางก็มิไดมาเฝา ครั้นพระเจา
กินนรรับสั่งใหหาอีก นางก็ประดับกุณฑลขางเดียวเขาไปเฝา พระเจากินนรตรัส
ถามวากุณฑลไปไหน นางก็ทูลวา สงไปที่ชางทอง. พระเจากินนรจึงรับสั่งใหหา
ชางทองมีแลวตั้งกะทูถามวา ทําไมเจาจึงไมใหกุณฑลแกนางกินรี ชางทอง
ก็ทูลวา มิไดรับเลาไวเลย พระเจากินนรก็ทรงพระพิโรธตรัสวา เฮย อีนาง
จัณฑาล คนอยางกูนี้แหละจะเปนชางทองของมึงละ ตรัสแลวก็ขวางกุณฑล
ลงไปตรงหนานางกินรีแลว หันมาตรัสกับปุโรหิตวา สหายพูดจริงทีเดียว จงไป
สั่งไปตัดหัวอีนี่เสีย ปุโรหิตก็พานางกินรีไปซอนไวในที่แหงหนึ่งภายในพระ-
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ราชวังนั้น แลวกลับไปเฝากราบทูลวา ขอพระราชทาน อยาไดทรงกริ้วนาง
กินรีเลย หญิงทั้งปวงยอมเหมือนกันอยางนี้ทั้งหมด ถาไมทรงเชื่อ ตองพระ
ประสงคทรงทราบเรื่องทุศีลของหญิงทั้งหลายแลว ขาพระองคจะสําแดงใหดู
ความลามกความมีมายาของหญิงทั้งหลาย เชิญเสด็จปลอมพระองคประพาสไป
ในชนบทดวยกันเถอะ พระเจากินนรก็ทรงรับ ทรงมอบราชสมบัติใหพระมารดาแลว ก็เสด็จซอกซอนไปกับปุโรหิต.
เมื่อพระเจากินนรกับปุโรหิตไปไดประมาณโยชนหนึ่งแลว พักนัง่
อยูขางบนหนทางใหญ มีกุฎมพีคนหนึ่งกระทําวิวาหมงคลกันเพื่อบุตรชาย
ใหนางกุมารีคนหนึ่งนั่งอยูในยานกําบัง แลวพาผานมาดวยบริวารเปนอัน
มาก ปุโรหิตไดเห็นแลวจึงทูลวา ขอพระราชทาน ถาตองพระประสงค
ขาพระองคสามารถจะใหนางกุมารีคนนี้ทําลามกกับพระองคได พระเจากินนร
ตรัสวา เพื่อนพูดอะไร เขามากับบริวารเปนอันมาก ทานไมสามารถ
จะทําได ปุโรหิตจึงทูลวา ขอพระราชทาน ถาฉะนั้นก็คอยทอดพระเนตร
ทูลแลวก็ลอบไปขางหนา วงมานเขาใกล ๆ หนทาง ใหพระเจากินนร
ประทับในมาน แลวตนก็ไปนั่งรองใหอยูขางทาง พอกุฎม พีนั้นเห็นเขา
ก็ถามวา พอนั่งรองไหทําไม จึงตอบวา ขาแตนาย ภริยาของขาครรภแก ขา
พาเดินทางมาหวังจะไปยังตระกูลของเขา พอมาถึงกลางทาง นางก็เจ็บทอง
ทนลําบากอยูในมาน เพื่อนหญิงสักคนหนึ่งก็ไมมี ตัวขาก็ไมกลาเขาไป ไมรู
วาจะเปนอะไรตอไป ถาไดหญิงสักคนหนึ่งจะคอยยังชั่ว กุฎม พีนั้นจึงตอบวา
ถากระนั้นก็อยารองไหไปเลย พวกหญิงของเราที่มาดวยกันมีเปนอันมาก พอ
จะไปชวยไดสักคนหนึ่ง ปุโรหิตจึงกลาววา ถากระนั้นขอใหนางกุมารีคนนี้
แหละไป จักไดเปนสวัสดิมงคลแกเขา กุฎมพีนั้นคิดเห็นวา ชายผูนั้นพูดถูก
แลว สวัสดิมงคลจักมีแกสะใภของเราเปนแน และดวยนิมิตนี้ สะใภของเราจัก
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เจริญดวยบุตรและธิดา คิดแลวจึงสงนางกุมารีคนนั้นไป นางกุมารีนั้นก็เขาไป
ในมาน พอเห็นพระเจากินนรเขาก็เกิดรักใคร ไดประพฤติลามกดวยกันแลว
พระราชาทรงถอดพระธํามรงคพระราชทาน พอสําเร็จกิจ นางกุมารีนั้นกลับมา
ชนทั้งหลายก็ถามวา เขาคลอดลูกเปนชายหรือหญิง นางก็ตอบวาเปนชาย
งามเหมือนดังทอง. กุฎมพีก็พานางกุมารีไป ฝายปุโรหิตก็กลับมาเฝาพระเจา
กินนรแลวทูลวา ขอพระราชทาน พระองคไดทอดพระเนตรแลว นางกุมารี
รุนสาวยังลามกถึงเพียงนี้ ก็จะประสาอะไรถึงหญิงพวกอื่น ออ พระองค
ประทานอะไรแกนางไปบางหรือเปลา พระเจากินนรตรัสวา เราใหแหวนที่
ติดมือมาแกนางไป ปุโรหิตจึงทูลวา พระองคประทานมันทําไม วาแลวก็วิ่ง
ไปยึดยานไว ครั้นคนทั้งหลายถามวาอะไรกัน ก็ตอบวา นางกุมารีคนนี้หยิบ
เอาแหวนที่วางไวขางศีรษะของนางพราหมณีภรรยาของขามา ขอแหวนใหขา
เถิดแม นางก็มารียื่นมือออกไปหยิกมือปุโรหิต ตะคอกวา ตาโจร เอาของ
แกไปเถิด แลวสงแหวนคืนให. ปุโรหิตสําแดงหญิงที่ประพฤตินอกใจผัว
หลายคนถวายพระเจากินนร ดวยอุบายตาง ๆ อยางอื่นแลวทูลวา ขอพระ
ราชทาน ทีน่ ี่เทานี้ก็พอแลว ขอเชิญเสด็จไปที่อื่นบางเถิด พระเจากินนรตรัสวา
ถึงจะเที่ยวไปใหทั่วชมพูทวีป หญิงทั้งปวงก็จักเปนเชนเดียวกันหมด เราจะ
ตองการดูอะไรมันอีกเลา กลับเถิด ตรัสแลวก็เสด็จกลับเมืองพาราณสี. ปุโรหิต
จึงทูลขอประทานโทษนางกินรีวา ขอพระราชทาน ขึ้นชื่อวาหญิงทั้งหลายแลว
ยอมลามกอยางนี้ ปกติของเขาเปนอยางนี้เอง พระองคจงงดโทษนางกินรี
เสียเถิด พระเจากินนรก็ทรงยกโทษใหรับสั่งใหไลไปเสียจากพระราชนิเวศน
เมื่อทรงขับไลจากตําแหนงแลว ก็ทรงตั้งหญิงอื่นเปนอัครมเหสี แลวรับสั่งให
ไลบุรุษเปลี้ยเสียจากที่นั้นและใหตัดกิ่งตนหวาเสีย.
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ในคราวนั้น พญานกกุณาละเกิดเปนปญจาลจัณฑปุโรหิต เมื่อนําเหตุ
ที่ตนไดเห็นมาแสดงจึงกลาววา
บัณฑิตไดเห็นแลวซึ่งเรื่องอะไร ของพระเจา
กินนรและนางกินรี ก็พึงรูเถิดวา หญิงทั้งปวงยอม
ไมยินดีในเรือนของตน ภรรยาไปเห็นบุรุษอื่นแมเปน
งอยเปลี้ย ยังทิ้งเสียซึ่งสามีอยางกับพระเจากินนรได.
อธิบายความแหงคาถานั้นวา บัณฑิตเห็นเหตุแหงความหนายแหนง
ชองกินนรและนางกินรีเหลานี้ คือ พระราชาผูเปนกินนรและนางกินรีเทวี
แลวก็พึงรูเถิดวา หญิงทั้งปวงยอมไมยินดีในเรือนแหงสามีของตน. จริงอยาง
นั้น นางกินรีเทวีผูเปนอัครมเหสีของพระเจากินนร เห็นบุรุษเปลี้ยคนอื่น
ยังยอมสละพระราชาพระองคนั้น ซึ่งเปนผูมีความฉลาดในการอภิรมยเชนนั้น
เสียแลว กระทํากรรมอันเปนบาปกับมนุษยเปรตนั้นได.
เรื่องอื่นยังมีอีก ในอดีตกาล พระเจาพาราณสีทรงพระนามวา พกะ
เสด็จทรงราชยโดยธรรม ยังมีหญิงชื่อปญจปาป เปนธิดาของคนยากไรคนหนึ่ง
ซึ่งอยูในบานขางประตูตะวันออกเมืองพาราณสี เลากันมาวา เมื่อชาติกอน
นางเกิดเปนธิดาของคนยากไรคนหนึ่ง นั่งขยําดินทาฝาเรือนอยู เวลานัน้ มี
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งคํานึงวา จักหาดินละเอียดที่ไหนหนอ มาฉาบทา
เงื้อมฝาที่อยูอาศัย ครั้นตกลงใจวา อาจหาไดในเมืองพาราณสีดังนี้แลว จึง
หมคลุมถือบาตรเขาไปในเมือง ไปยืนอยูใกลหญิงนั้น นางแลเห็นพระปจเจก
พุทธเจาแลวก็โกรธ จึงพูดขึ้นดวยใจรายวา ชิ้นดินก็ขอ. พระปจเจกพุทธเจา
ก็นิ่งมิไดหวั่นไหว นางเห็นพระปจเจกพุทธเจามิไดหวั่นไหว ก็เกิดมีใจเลือ่ มใส
อีกจึงกลาววา สมณะ ทานจักไดดินเหนียวหรือ วาแลวก็ยกดินเหนียวกอนใหญ
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ใสลงในบาตร. พระปจเจกพุทธเจาก็เอาไปฉาบทาเงื้อมฝาที่อาศัย ไมชานัก
หญิงคนนั้นก็จุติจากอัตภาพนั้น ไปถือปฏิสนธิในทองหญิงทุคตะ ชาวบาน
ใกลประตูนอกเมืองนั้น เมื่อครบ ๑๐ เดือนแลวนางก็คลอด ดวยผลที่ไดถวาย
ดินเหนียว รางกายของนางจึงประกอบดวยสัมผัสดียิ่งนัก แตเพราะวิบากที่
แลดูพระปจเจกพุทธเจาดวยความโกรธ มือ เทา ปาก ตา จมูก ๕ แหง
จึงวิกลวิปริตไป ดังนั้น เขาจึงพากันตั้งชื่อใหวา นางปญจปาป.
วันหนึ่ง พระเจาพาราณสีจึงทรงปลอมพระองคเที่ยวตรวจพระนครไป
ถึงประเทศที่นั้นเขา. นางปญจปาปเลนอยูกับดวยนางทาริกาเพื่อนบาน ไม
รูจักพระเจาพาราณสีก็เอามือควาพระหัตถเขา พระเจาพาราณสีถูกสัมผัสมือ
ของนางปญจปาปก็ดํารงพระองคไวไมอยู ดุจดังสัมผัสทิพยเกิดกําหนัดยินดีใน
สัมผัสยิ่งนัก จึงเอาพระหัตถจับนางปญจปาป ซึ่งมีรูปวิกลถึงปานนั้นแลวตรัส
ถามวา เจาเปนลูกสาวของใคร ครัน้ นางตอบวา เปนลูกสาวชาวบานที่ประตู
จึงทรงซักถามไดความวา ยังไมมีสามี ก็ตรัสวา เรานี้แหละจะเปนสามีของเจา
เจาจงไป ขออนุญาตตอบิดามารดา. นางปญจปาปก็เขาไปหาบิดามารดาแลว
บอกวา ชายคนหนึ่งเขาตองการขา บิดามารดาคิดเห็นวา ชายคนนั้นเห็นจะ
ไมใชคนทุคตะจึงกลาววา ถาเขาอยากไดคนอยางเองก็ดีแลว. นางจึงกลับมา
บอกวา บิดามารดาอนุญาตแลว. พระเจาพาราณสีก็อยูกับนางปญจปาปที่เรือน
นั้น จนรุงเชาจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศน ตั้งแตนั้นมา พระเจาพาราณสีก็ทรง
ปลอมพระองคไปหานางปญจปาปเสมอ ไมทรงปรารถนาจะเหลียวแลหญิง
คนอื่นเลย.
ตอมาวันหนึ่ง บิดาของนางปญจปาปบังเกิดโรคลงโลหิต ยาที่จะรักษา
โรคนั้นก็คือ ขาวปายาสอันปรุงดวยนมสดลวน กับเนยใส น้ําผึ้ง น้ําตาลกรวด
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เปนตน แตคนปานนั้นขัดสน จึงไมสามารถจะหามาได. ลําดับนั้น มารดา
ของนางปญจปาปจึงพูดกะลูกสาววา ผัวของเจาสามารถหาขาวปายาสไดหรือไม
เลา. นางปญจปาปจึงตอบวา ผัวของขาเห็นจะจนกวาบานเรา แตเอาเถอะ
จะลองถามเขาดูกอน อยาวิตกไปเลย วาดังนี้แลว นางปญจปาปก็วางกิริยา
ทาทางวาทุกขรอน นั่งคอยทารอเวลาที่พระเจาพาราณสีเคยเสด็จมา ครั้นพอ
พระเจาพาราณสีเสด็จมาแลว ตรัสถามวา เจาเสียใจอะไร ทรงสดับความนั้น
แลว จึงตรัสวา ดูกอนนองหญิง ยาขนานนี้เปนยาสําหรับทานผูเปนใหญ
เราจะไดมาแตที่ไหน ตรัสดังนี้ แลวทรงติดตอไปอีกวา เราไมสามารถ
เที่ยวไปมาอยางนี้ได นาจะตองประสบอันตรายตามหนทางแน ก็แตวา
ถาจะพานางปญจปาปเขาไปไวในวัง ชนทั้งหลายที่ไมรูวานางนี้มีสมบัติคือ
สัมผัสดี ก็จักพากันหัวเราะเยาะเยยวา พระเจาแผนดินของเราไปพาเอานาง
ยักษิณีที่ไหนมา จําเราจักทําใหชาวพระนครเขารูสัมผัสของนางเสียกอนเถิด
จึงจะปลดเปลื้องขอครหานินทาได.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะนางวา เจาอยาวิตกไปเลย ขาจะหา
ขาวปายาสมาใหบิดาของเจา ครั้นทรงอภิรมยกับนางปญจปาปแลว ก็เสด็จ
กลับพระราชนิเวศน. พอวันรุงขึ้น จึงตรัสสั่งใหหุงขาวปายาสอยางวา
ใหเอาใบไมมาทําหอเปนสองหอ บรรจุขาวปายาสลงแลว ก็ใสพระจุฬามณี
ลงไปในหอหนึ่งผูกเสียใหดี พอเวลาราตรี ก็เสด็จไปสงหอขาวใหแลว
กําชับวา เราเปนคนจนเทานี้ก็หาไดโดยยาก เจาจงบอกับบิดาวา วันนี้
จงกินขาวปายาสหอนี้ พรุงนี้จึงคอยกินอีกหอหนึ่ง. นางปญจปาปก็ทําตามสั่ง
พอบิดานางปญจปาปบริโภคเขาไปหนอยหนึ่ง ก็อิ่มหนําสําราญมีความสุขสบาย
เพราะขาวปายาสนั้นมีรสโอชายิ่งนัก. นางปญจปาปก็นําเอาขาวปายาสที่เหลือ
ใหมารดา แลวจึงบริโภคเองในภายหลัง ก็พออิ่มทั้ง ๓ คน. สวนหอขาวที่มี
จุฬามณีก็เก็บไวเพื่อวันตอไป.
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ครั้นพระเจาพาราณสีเสด็จกลับพระราชนิเวศน สรงพระพักตรเสร็จ
แลว จึงตรัสสั่งใหพนักงานนําจุฬามณีมาถวาย เมื่อเจาพนักงานทูลวา หาไมพบ
ก็ตรัสสั่งวา คนใหทั่วพระนคร. เขาพากันคนจนทั่วแลวก็หาไมได จึงตรัสสั่ง
ตอไปวาใหคนดานนอกพระนคร ทีส่ ุดจนหอเขาของในเรือนคนทุคตะก็อยา
เวน ราชบุรษุ ทั้งหลายก็พากันเที่ยวคน จึงไปพบจุฬามณีในเรือนนางปญจปาป
ก็พากันผูกมัดเอาบิดามารดาหาวาเปนโจร ชนทัง้ สองจึงรองวา ขาพเจาไมใช
โจร คนอื่นนํามาให ครั้นเขาชักไซวาใคร ก็บอกวาลูกเขย ครั้นเขาถามหา
ตัววาไปไหนก็ซัดวา ลูกสาวรูแลว บิดาจึงหันมาพูดกับลูกสาววา เจารูจัก
ผัวเจาหรือไม. นางก็ตอบวา ไมรูจัก. บิดาก็กลาววา ถากระนั้นชีวิตของเรา
ก็ไมมี. นางปญจปาปจึงกลาววา ผัวของขามาในเวลามืดแลว ก็กลับไปใน
เวลามืด ขาจึงไมรูวารูปรางเขาเปนอยางไร แตถา ถูกมือแลวก็รูได แลวนาง
ก็บอกแกราชบุรุษทั้งหลายเชนนั้น ราชบุรุษทั้งหลายจึงนําความมากราบทูล.
พระเจาพาราณสีทําเปนไมรูไมเห็น จึงตรัสสั่งวา ถาเชนนั้นจงใหหญิงคนนั้น
นั่งอยูในมานที่หนาพระลาน แลวเจาชองมานพอมือลอดได สั่งชาวเมืองมา
ประชุมใหหญิงนั้นจับโจรใหไดดวยสัมผัสมือ ราชบุรุษทั้งหลายก็ทําตามรับสั่ง
พากันไปยังสํานักของนางปญจปาป แลดูรูปรางแลวก็เกิดเดือดรอนเกลียดชังวา
ถุย ถุย อีปศาจ ตางไมอาจถูกตองได ครั้นพานางมาแลวก็ใหนั่ง ในมาน
ที่หนาพระลาน จัดการใหชาวพระนครทั้งหมดมาประชุมพรอมกัน นางปญจปาปก็จับ มือบุรุษที่มาแลวและยื่นเขาไปในชองมาน บอกขานเรื่อยไปวา
ไมใชสามี บุรุษทั้งหลายที่ไดสัมผัสถูกตอง ก็ติดของในสัมผัสแหงนางอยาง
สัมผัสทิพย ตางคนก็คิดในใจวา ถาหญิงคนนี้ควรแกสินไหม เราจะยอมหาให
ถึงจะตายเปนทาสกรรมกรก็ไมวา จะพาไปเลี้ยงไวในเรือน ตางคนตางไม
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สามารถจะหลีกไปได จนราชบุรุษทัง้ หลาย โบยดวยไมจึงไดหนีไป คนทั้งปวง
ตั้งแตอุปราชลงไปก็มีอาการปานกับจะเปนบา พอหมดคนอื่นแลว พระเจา
พาราณสีตรัสวา จะเปนเราเองบางกระมัง จึงยื่นพระหัตถเขาไป พอนางจับ
พระหัตถก็รอ งเสียงดังลั่นวา จับโจรไดแลว พระเจาพาราณสีจึงตรัสถามราช
บุรุษทั้งหลายวา เมื่อนางนี้จับมือเขา พวกเจามีความคิดอะไรบาง. ราชบุรุษ
ทั้งหลายก็กราบทูลตามความเปนจริง.
ลําดับนั้น พระเจาพาราณสีจึงตรัสวา ที่เราใหทําอยางนี้ก็เพื่อจะนํา
หญิงนี้มาไวในวัง แตยังคิดเห็นวา เมื่อทานทั้งหลายไมรูสัมผัสของหญิงนี้
ก็จะหมิ่นประมาทเราได เพราะฉะนั้น จึงใหเจาทั้งหลายรูไว จงวาไปดูที หญิงนี้
จะสมควรอยูในเรือนใคร ราชบุรุษทั้งหลายก็กราบทูลวา สมควรอยูในวังของ
พระองค ครั้นแลวพระเจาพาราณสี ก็พระราชทานอภิเษกตั้งใหเปนพระอัครมเหสี และพระราชทานอิสริยยศแกบิดามารดาของนาง. ตั้งแตนั้นมา
พระเจาพาราณสี ก็ทรงมัวเมาดวยนางปญจปาป จนไมเอาพระทัยใสในอันที่
จะตัดสินความของราษฎร และไมทรงเหลียวแลหญิงอื่น พวกนางนักสนม
ทั้งหลายจึงคอยจองหาโทษใส.
ตอมาวันหนึ่ง นางปญจปาปฝนเห็นเปนนิมิตที่ตนจะไดเปนอัครมเหสี
พระเจาแผนดิน ๒ พระองค นางจึงกราบทูลใหทรงทราบ พระเจาพาราณสี
จึงรับสั่งใหหาผูมาทํานายฝนเขามาเฝาตรัสถามวา ฝนเห็นอยางนี้จะมีผลเปน
อยางไร พวกทํานายฝนไดสินบนจากนางสนมอื่น ๆ แลวจึงทูลทํานายวา ขอ
พระราชทานโอกาส การที่พระราชเทวีทรงสุบินวา ไดนั่งบนคอชางเผือกนั้น
เปนบุรพนิมิตนํามรณะมาสูพระองค ที่พระนางทรงสุบินวา นั่งอยูบนคอชาง
แลวลูบคลําพระจันทรเลนนั้น เปนบุรพนิมิตที่นําพระราชาขาศึกมาสูพระองค
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ครั้น พระเจาพาราณสีทรงซักวา ถาฉะนั้นจะควรทําอยางไร จึงกราบทูลวา
ขอพระราชทานโอกาส ไมควรจะใหสําเร็จโทษพระนางเสีย ควรใสเรือปลอย
ลอยไปตามแมน้ํา พระเจาพาราณสี จึงใหนางปญจปาปลงในเรือพรอมทั้งอาหาร
และเครื่องอลังการ พอเวลาราตรีก็ปลอยลอยไปในแมน้ํา เรือนางปญจปาป
ลอยไปตามน้ํา ก็ไปจนถึงหนาฉาน พระเจาพาวรียซึ่งทรงลงเลนเรืออยูขางใตน้ํา
เสนาบดีของพระเจาพาวรียแลเห็นเรือจึงรองวา เรือนั้นเปนของเรา พระเจา
พาวรียตรัสวาของในเรือเปนของเรา พอเรือมาถึงเขาไดทอดพระเนตรเห็นนาง
ปญจปาป จึงตรัสถามวา นางนี่ชื่อไร รูปรางคลายปศาจ. นางปญจปาป
ยิ้มแลว ทูลความวา ตนเปนอัครมเหสีของพระเจาพกะ และทูลเลาเหตุทั้งปวง
ใหทรงทราบ ก็นางปญจปาปนั้นมีชื่อเสียงปรากฏตลอดชมพูทวีป พระเจา
พาวรีย จึงทรงจับมือจูงขึ้นจากเรือ พอจับเขาก็เกิดกําหนัดยินดีในสัมผัสจน
ไมรูสึกวา หญิงอื่นมี จึงทรงตั้งนางปญจปาปไวในที่อัครมเหสี นางก็เปน
ที่รักเสมอพระชนมชีพ พระเจาพกะทรงทราบขาวก็ทรงดําริวา เราจักไมยอม
ใหพระเจาพาวรียตั้งนางปญจปาปเปนอัครมเหสี จึงรวบรวมเสนาเสด็จเปน
กระบวนทัพไปตั้งพักอยูที่ทาน้ํา แลวสงราชสาสนไปวา ใหพระเจาพาวรียคืน
ภริยาใหหรือจะรบกันก็ตามที พระเจาพาวรียจึงตอบไปวา เรายอมรบไมยอม
ใหภริยา แลวทรงตระเตรียมการรบ พวกอํามาตยทั้งสองฝายจึงปรึกษากันวา
ที่จะพากันมาตายเพราะเหตุแหงมาตุคามนั้นไมสมควรเลย นางปญจปาป ควร
ไดแกพระเจาพกะ เพราะไดเคยเปนสามีมากอน แตก็ควรไดแกพระเจาพาวรีย
เพราะทรงเก็บไดในเรือ ตางก็กราบทูลพระเจาแผนดินทั้งสองใหทรงสัญญา
พระราชาทั้งสองพระองคก็ตกลงพระหฤทัยสั่งใหสรางพระนครขึ้นฝงนครแลว
เสด็จประทับอยู นางปญจปาปทําหนาที่เปนอัครมเหสีของสองพระราชา คืออยู
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ประจําฝายละ ๗ วัน เมื่อนางลงไปยังอีกฝายหนึ่ง นางไดทําลามกกับชาว
ประมงคอมคนหนึ่งซึ่งเปนคนขับเรือในกลางแมน้ํา.
คราวนั้น พญานกกุณาละเกิดเปนพระเจาพกะ เพราะเหตุนั้น เมื่อ
จะนําเรื่องที่ตนไดทราบมาแลวมาแสดง จึงกลาววา
พระเจาพกะและพระเจาพาวรียหมกมุนอยูใน
กามเกินสวนแลว ภริยาของทานยังประพฤติลวงกับ
คนใชใกลชิดและอยูในอํานาจอีก มีหรือทีห่ ญิงจะไม
ประพฤติลวงคนอื่นนอกจากคนนั้นอีก.
คําวา หมกมุนอยูใ นกามเกินสวนแลว อธิบายวา หมกมุนอยู
ในกามเกินประมาณอยูแลว. คําวา ประพฤติลวง หมายถึงประพฤติอนาจาร.
คําวา ใกลชดิ และอยูในอํานาจ อธิบายวา ประพฤติลวงในสํานักแหงชาย
ผูกระทําการรับใชของตนซึ่งอยูใกลชิดและเปนไปในอํานาจของตน มีคํากลาว
อธิบายวา ไดกระทํากรรมอันชั่วรายกับคนใชนั้น. คําวา คนอื่นนอกจาก
คนนั้น อธิบายวา ไฉนเลาหญิงจะไมประพฤติลวงกับชายอื่นนอกจากชาย
คนนั้นอีก.
ยังมีเรื่องอื่นอีก ในอดีตกาล อัครมเหสีพระเจาพรหมทัตมีนามวา
ปงคิยานี เปดสีหบัญชรแลดูไปเห็นคนเลี้ยงมามงคล ก็มีจิตปฏิพัทธ ครั้นเมื่อ
พระเจาพรหมทัตบรรทมหลับ ก็ลอบลงทางหนาตาง ประพฤติลวงกับคน
เลี้ยงมาแลวกลับขึ้นปราสาท ประพรมสรีระดวยของหอมแลว ก็เขาไปนอน
กับพระเจาพรหมทัต ตอมาพระเจาพรหมทัดทรงดําริวา เพราะเหตุอะไรหนอ
เวลาเที่ยงคืนสรีระของพระเทวีจึงเย็นเสมอ เห็นทีจ่ ะตองสะกดรอยดู วันหนึ่ง
ทรงแสรงทําอาการเหมือนหลับ พอนางลุกไปพระองคก็เสด็จตามไปขางหลัง
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ทอดพระเนตรเห็นนางประพฤติลวงกับคนเลี้ยงมา แลวก็เสด็จกลับขึ้นสูที่
บรรทม สวนปงคิยานีประพฤติลวงแลวก็กลับมานอนอยูที่นอนนอย รุง เชา
พระเจาพรหมทัตใหหานางปงคิยานีมาแลว ทรงชี้โทษใหเห็นแจงแลวตรัสวา
หญิงทั้งปวง ยอมมีธรรมดาลามกดังนี้แลว พระองคทรงงดโทษฆา จองจํา ตัด
ทําลายใหเปนแตถอดออกจากตําแหนงแลว ทรงตั้งหญิงอื่นเปนพระอัครมเหสี
ตอไป.
คราวนั้น พญานกกุณาละเกิดเปนพระเจาพรหมทัต เพราะเหตุนั้น
เมื่อจะแสดงถึงเหตุที่ตนเห็นมาเอง จึงกลาววา
นางปงคิยานีภรรยาที่รักของพระเจาพรหมทัต ผู
เปนใหญแหงปวงสัตวโลก ไดประพฤติลวงแกคน
เลี้ยงมาผูใกลชิด และเปนไปในอํานาจแลว นางผูใคร
ตอกามนั้น ก็ไมไดประสบกับความใครทงั้ สองราย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต วาป ความวา นางพระพฤตินอก
ใจอยางนี้ ก็ไมไดประสบกับสิ่งทั้งสองคือ คนเลี้ยงมานั้น หรือตําแหนง
อัครมเหสีนั้น คือ ไดเปนผูพลาดแลวทั้งสองอยาง. บทวา กามกามินี
ความวา ผูปรารถนากาม.
พญานกกุณาละกลาวโทษหญิงทั้งหลายวา มีธรรมอันลามกอยางนี้
อยางนี้ ดังกับเรื่องอดีตที่ไดพรรณนามาแลว เมื่อจะกลาวโทษแหงหญิงทั้งหลาย
โดยปริยายอื่นอีก จึงกลาววา
บุรุษผูไมถูกผีสิง ไมควรเชื่อหญิงทั้งหลายผู
หยาบชา ใจเบา อกตัญู ประทุษรายมิตร หญิง
เหลานั้นไมรูจักสิง่ ที่กระทําแลว สิ่งที่ควรกระทํา ไมรู
จักมารดาบิดาหรือพี่นอง ไมมคี วามละอาย ลวงเสีย
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ซึ่งธรรม ยอมเปนไปตามอํานาจจิตของตน เมือ่ มี
อันตราย และเมือ่ กิจเกิดขึ้น ยอมละทิ้งสามีแมจะอยู
ดวยกันมานาน เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่อนุเคราะห
แมเสมอกับชีวิต เพราะเหตุนั้น เราจึงไมวิสาสะกับ
หญิงทั้งหลาย จริงอยู จิตของหญิงเหมือนจิตของวานร
ลุม ๆ ดอน ๆ เหมือนเงาไม หัวใจของหญิงไหวไป
ไหวมา เหมือนลอรถที่กําลังหมุน เมื่อใด หญิงทั้งหลายผูมุงหวัง เห็นทรัพยของบุรุษที่ควรจะถือเอาได
เมื่อนัน้ ก็ใชวาจาออนหวานาชักนําบุรุษไปได เหมือน
ชาวกัมโพชลวงมาดวยสาหราย ฉะนั้น เมือ่ ใด หญิง
ทั้งหลายผูมุงหวังไมเห็นทรัพยของบุรษุ ที่ควรถือเอาได
เมื่อนัน้ ยอมละทิง้ บุรุษนั้นไป เหมือนคนขามฟากถึง
ฝงโนนแลวละทิ้งแพไป ฉะนัน้ หญิงทั้งหลายเปรียบ
ดวยเครื่องผูกรัด กินทุกอยางเหมือนเปลวไฟ มีมายา
กลาแข็งเหมือนแมน้ํามีกระแสเชี่ยว ยอมคบบุรษุ ได
ทั้งที่นารักทั้งที่ไมนารัก เหมือนเรือจอดไมเลือกฝงนี้
และฝง โนน ฉะนัน้ หญิงทั้งหลายไมใชของบุรุษคน
เดียวหรือสองคน ยอมรับรองทั่วไปเหมือนรานตลาด
ผูใดสําคัญมั่นหมายหญิงเหลานั้นวา ของเรา ก็เทากับ
ดักลมดวยตาขาย แมน้ํา หนทาง รานเหลา สภา
และบอน้ํา ฉันใด หญิงในโลกก็ฉันนั้น เขตแดนของ
หญิงเหลานั้นไมมี หญิงทั้งหลายเสมอดวยไฟกินเปรียง
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เปรียบดวยงูเหา ยอมเลือกคบแตบุรุษที่มีทรัพย เหมือน
โคเลือกกินหญาที่ดี ๆ ในภายนอก ฉะนั้น ไฟกินเปรียง
๑ ชางสาร ๑ งูเหา ๑ พระราชาผูไดรับมูรธาภิเษก
แลว ๑ หญิงทั้งปวง ๑ สิ่งทั้ง ๕ นี้ นรชนพึงคบดวย
ความระวังเปนนิตย เพราะสิ่งทั้ง ๕ นี้ มีความแนนอน
ที่รูไดยากแท หญิงที่งามเกินไป ๑ หญิงทีค่ นหมูมาก
รักใคร ๑ หญิงที่เหมือนมือขวา ๑ หญิงที่เปนภรรยา
คนอื่น ๑ หญิงที่คบหาดวยเพราะเหตุแหงทรัพย ๑
หญิง จําพวกนี้ ไมควรคบ.
ในคาถาเหลานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา หยาบชา หมายความวาราย
กาจ. คําวา หยาบชา นี้ ทานกลาวหมายถึงหญิงที่มีความกําหนัดรักใคร แมใน
โจรที่เขาผูกนําไปฆา ดุจในเรื่องกณเวรชาดกฉะนั้น. คําวา ใจเบา อธิบายวา
เพียงชั่วครูเดียวเทานั้น ก็มีใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เรื่องหญิงใจเบานี้ บัณฑิตพึง
แสดงดวยเรื่องจุลลธนุคคหชาดก สวนความเปนผูไมรูจักคุณคน ของพวก
หญิงเหลานี้ บัณฑิตพึงแสดงดวยเรื่องตักการิยชาดก ในเอกนิบาต. คําวา
ไมถูกผีสิง อธิบายวา บุรุษที่ไมถูกเทวดาเขาสิง หรือไมถูกยักษเขาสิง
หรือไมถูกภูตผีเขาสิงไมควรเชื่อหญิงผูมีวาทะวาตนเปนผูมีศีลพรตเลย สวน
บุรุษที่ถูกภูตเขาสิงจึงควรเชื่อ. คําวา สิ่งที่ทําแลว หมายถึงอุปการคุณที่คนอื่น
ทําแลวแกตน. คําวา สิ่งที่ควรทํา หมายถึงกิจที่ตนควรทํา. คําวา ไมรู
จักมารดา อธิบายวา หญิงเหลานั้นละทิ้งญาติแมทั้งหมด ชือ่ วา ยอมไมรูจัก
แมมารดาเปนตน เพราะคอยติดตามบุรุษที่คนมีจิตรักใครผูเดียวเทานั้น ดุจ
มารดาของมหาปนถกุฎมพี. คําวา เปนคนเลว ไดแก ไมมียางอาย. คําวา
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ของตน หมายถึงใจของตัวเอง. คําวา เมื่อมีอันตราย หมายถึงอันตราย
ทุกชนิด. คําวา กิจ หมายถึงหนาที่ที่ควรกระทํานั้น ๆ. คําวา ลุม ๆ ดอน ๆ
คือ ขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนอยางวาเงาไมในประเทศที่มีพื้นที่ไมเสมอกัน ยอมลง
ไปสูที่ลุมบาง ขึ้นไปสูที่คอนบาง ฉันใด แมใจของหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน
ยอมไมเลือกวาใคร ๆ ทั้งสูงสุดและต่ําสุด. คําวา ไหวไปไหวมา คือไม
ตั้งอยูในที่เดียว. คําวา ลอรถ อธิบายวา ใจของหญิงยอมหมุนไปเหมือน
กงลอที่หมุนไปตามเกวียนฉะนั้น. คําวา ที่ควรจะถือเอาได หมายถึงทรัพย
อันเปนวัตถุที่ตนควรจะถือเอาได. คําวา ทรัพย หมายถึงทรัพยทุกชนิด.
คําวา ชักพาไป คือ นําพาไปสูอํานาจของตน.
คําวา ดวยสาหราย หมายถึงสาหรายที่เกิดในน้ํา ไดยินวา
เมื่อชาวกัมโพชทั้งหลายปรารถนาจะจับมาจากปา จึงกั้นคอกลงในที่แหงหนึ่ง
ตกแตงประตูแลวเอาน้ําผึ้งทาสาหรายที่ลอยอยูบนน้ํา ที่พวกมาปาเคยกิน
แลว ทอดหญาบนฝงใหตอเนื่องกับสาหรายตอ ๆ ไปจนถึงประตูคอกทา
น้ําผึ้งตลอดมา พวกมาปาลงไปดื่มน้ําแลวเที่ยวกินหญาทาน้ําผึ้ง ดวยคิด
ใจในรส ก็ยอมเขาไปสูที่นั้นโดยลําดับ. พวกชาวกัมโพชเหลานั้น
ลอมาดวยสาหรายนําไปสูอํานาจได ฉันใด แมหญิงเหลานี้เห็นทรัพย
แลวยอมชักนําบุรุษไปสูอํานาจ ดวยถอยคําอันละเอียดออนหวานเพราะ
ตองการจะเอาทรัพยนั้นดวยประการฉะนี้. คําวา แพ หมายถึงสิ่งที่
ผูกมัดกันเขาอยางใดอยางหนึ่ง ทีย่ ึดถือเอาเมื่อตองการจะขามฟาก. คําวา
อุปมาเหมือนเครื่องผูกมัด อธิบายวา เชนกับเครื่องผูกรัด เพราะผูกใจ
บุรุษทั้งหลายไว. คําวา มีมายากลาแข็ง คือมีมายาหลักแหลม มีมายาเร็ว.
คําวา เหมือนแมน้ํา อธิบายวา หญิงทั้งหลายมีมายาเร็วพลัน เหมือนแนน้ํา
ซึ่งมีน้ําตกลงมาจากภูเขา ยอมมีกระแสน้ําเชี่ยว ฉะนั้น. คําวา เหมือน
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รานตลาด อธิบายวา รานตลาดที่เขาวางของขาย ยอมมีอุปการะแกทรัพย
ที่มีมูลคาเหลานั้น ฉันใด แมพวกหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน . คําวา ผูใด
อธิบายวา บุรุษผูใดสําคัญวาหญิงเหลานั้นเปนของตน. คําวา ดัก อธิบายวา
บุรุษนั้นพึงดักลมดวยตาขาย. คําวา ฝงฝาของเขาไมมีเลย อธิบายวา
สถานที่มีแมน้ําเปนตนเหลานี้ ยอมไมมีความขีดคั้นวา จะพึงไปไดในที่นี้ ใน
เวลาโนนเทานั้น บุคคลพึงเขาไปไดในขณะที่ตนปรารถนาแลว ๆ ทั้งกลางคืน
ทั้งกลางวันไมมีกําหนดวา คนชื่อโนนเทานั้นจึงจะเขาไปได ผูมีความประสงค
จะเขาไป ก็ยอมเขาไปไดทุกคนฉันใด แมความขีดคั้นของพวกหญิงเหลานั้น
ก็ยอมไมมีฉันนั้นเหมือนกัน .
คําวา เสมอดวยไฟอันกินเปรียง อธิบายวา ไฟยอมไมอิ่ม
ดวยเธอ ฉันใด แมหญิงเหลานี้ ก็ยอมไมอมิ่ ดวยความยินดีในกิเลส
ฉันนั้นเหมือนกัน. คําวา อุปมาเหมือนหัวงูเหา อธิบายวา หญิง
ทั้งหลายเชนกับหัวงูเหา ดวยเหตุ ๕ ประการเหลานี้ คือ เปนผูมักโกรธ ๑
มีพิษราย ๑ ผูกโกรธไว ๑ มีลิ้นชั่ว ๑ มักจะประทุษรายมิตร ๑ บรรดาเหตุ
ทั้ง ๕ อยางนั้น บัณฑิตพึงทราบวา มีพิษรายเพราะมีความกําหนัดมาก มี
ลิ้นชั่ว เพราะกลาวคําสอเสียดประทุษรายมิตร เพราะมักประพฤตินอกใจสามี.
คําวา เหมือนโคที่เลือกกินหญาในภายนอก อธิบายวา โคทั้งหลายละทิ้ง
สถานที่ซึ่งตนเคยหากินแลว เลือกกินแตหญาที่อรอย ๆ ที่ตนชอบใจในภายนอก
ฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ยอมละทิ้งบุรุษที่หมดทรัพยสิน แลวคบ
กับชายที่มีทรัพยคนอื่นตอไปอีก. คําวา ไดมูรธาภิเษก หมายถึงพระเจาแผนดิน. คําวา หญิง หมายถึงหญิงทั้งหมด. คําวา นี้ หมายถึงชนทั้ง ๕
จําพวกเหลานี้ . คําวา ดวยความระวังเปนนิตย อธิบายวา นรชนพึงเปน
ผูมีความระวังอยูเปนนิตย มีสติตั้งอยูอยางมั่นคง คือ เปนผูไมประมาท. คําวา
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รูไดยาก คือรูไดแสนจะลําบาก. คําวา สภาพที่แนนอน หมายถึงอัธยาศัย
อธิบายวา จริงอยู ไฟถึงจะบําเรออยูนาน ถาเผลอก็ไหมเอาได ชางสารที่
คุนเคยกันมานานก็ยังฆาคนเลี้ยงได งูเหาแมเลี้ยงไวจนเชื่อง ถาประมาทก็กัด
คนเลี้ยงได พระราชาแมจะทรงโปรดปราน ถาพลั้งก็ถึงชีวิต หญิงทั้งหลาย
ก็เหมือนกัน ถึงจะคลุกคลีกันมาเปนเวลาสักเพียงไร ถาเกิดไมพอใจ ก็อาจจะ
ฆาใหถึงตายได. คําวา หญิงที่งามเกิน อธิบายวา หญิงที่สวยงามเกินไป
ผูชายไมควรคบหาดวย. คําวา หญิงที่คนหมูมากรักใคร หมายถึงหญิง
อันเปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของชายเปนอันมาก ประหนึ่งหญิงงามเมือง ที่
คนพอใจตั้งครึ่งแควนกาสี ชายไมควรคบ. คําวา หญิงที่เหมือนมือขวา
หมายถึงหญิงที่สันทัดในการฟอนรําและการขับรอง จริงอยู หญิงเชนนั้นยอม
มีคนปรารถนามาก มีเพื่อนมาก เพราะฉะนั้นจึงไมควรคบ. คําวา หญิงที่
เห็นแกทรัพย อธิบายวา หญิงใดคบชายเพราะเห็นแกทรัพยอยางเดียว
หญิงนั้นแมไมมีใครหวงแหน ชายก็ไมควรคบหา ดวยวาหญิงชนิดนั้น เมื่อ
ไมไดทรัพยยอมเกรี้ยวกราด.
เมื่อพญานกกุณาละกลาวอยางนี้แลว มหาชนไดฟงคาถาอันไพเราะ
ของมหาสัตว ก็ใหสาธุการวา นาชมเชย ทานกลาวดีจริง ๆ. แมพญานก
กุณาละนั้นไดกลาวโทษของหญิงทั้งหลาย ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แลวก็นิ่งอยู
พญาแรงชื่อวา อานนท ไดฟงคํานั้นแลว จึงกลาววา ดูกอนพญานกกุณาละ
ผูเปนสหาย แมขาพเจาก็จักขอกลาวโทษของพวกหญิงตามกําลังความรูของ
ขาพเจาบาง วาแลวก็ปรารภกถาแสดงโทษตอไป.
พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงเรื่องราวที่พญาแรงปรารภกถาแสดงโทษ
ของหญิงนั้น จึงตรัสวาไดยินวาในครั้งนั้น พญาแรงชื่ออานนท รูแจงซึ่งคาถา
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เบื้องตน ทามกลาง และเบื้องปลายของพญานกกุณาละแลว จึงไดภาษิตคาถา
เหลานั้นในเวลานั้นวา
ถาบุรุษจะพึงใหแผนดินอันเต็มดวยทรัพยนี้ แก
หญิงที่ตนนับถือไซร หญิงนัน้ ไดโอกาสก็จะพึงดูหมิ่น
บุรษุ นั้น เราจึงไมยอมตกอยูในอํานาจของพวกหญิง
เผอเรอ เมื่อมีอันตรายและเมื่อกิจธุระเกิดขึ้น หญิง
ยอมละทิ้งผัวหนุมผูหมั่นขยัน มีความประพฤติไม
เหลาะแหละ เปนที่รักเปนที่พอใจ เพราะฉะนั้น เรา
จึงไมวิสาสะกับหญิงทั้งหลาย บุรุษไมควรวางใจวา
หญิงคนนี้ปรารถนาเรา ไมควรวางใจวา หญิงคนนี้
รองไหกระซิกกระซี้เรา เพราะวา หญิงทั้งหลายยอม
คบไดทั้งบุรุษที่นารัก ทั้งบุรษุ ที่ไมนารัก เหมือนเรือ
จอดไดทั้งฝงโนนฝงนี้ ฉะนั้น ไมควรวิสาสะละใบไม
ลาดที่เกา ไมควรวิสาสะกะมิตรเกาที่เปนโจร ไมควร
วิสาสะกะพระราชาวา เปนเพื่อนของเรา ไมควร
วิสาสะกะหญิงแมจะมีลูก ๑๐ คนแลว ไมควรวิสาสะ
ในหญิงที่กระทําความยินดีให เปนผูลวงศีลไมสํารวม
ถึงแมภรรยาจะพึงเปนผูมีความรักแนนแฟน ก็ไมควร
วางใจ เพราะวาหญิงทั้งหลายเสมอกับทาน้ํา หญิง
ทั้งหลายพึงฆาชายก็ได พึงตัดเองก็ได พึงใชใหผูอื่น
ตัดก็ได พึงตัดคอแลวดื่มเลือดกินก็ได อยาพึงกระทํา
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ความสิเนหาในหญิงผูมีความรักใครอันเลวทราม ผูไม
สํารวม ผูเปรียบเหมือนดวยทาน้ํา.
คําเท็จของหญิงเหมือนคําจริง คําจริงของหญิง
เหมือนคําเท็จ หญิงทั้งหลายยอมเลือกคบแตชายที่มี
ทรัพย ดังโคเลือกกินหญาที่ดี ๆ ในภายนอก หญิง
ทั้งหลายยอมประเลาประโลมชายดวยการเดิน การ
จองดู ยิ้มแยม นุงผาหลุด ๆ ลุย ๆ และพูดเพราะ
หญิงทั้งหลายเปนโจรหัวใจแข็งดุราย เปนนําตาลกรวด
ยอมไมรูอะไร ๆ วาเปนเครื่องลอลวงในมนุษย ธรรมดา
หญิงในโลกเปนคนลามก ไมมีเขตแดน กําหนัดนัก
ทุกเมือ่ และคะนองกินไมเลือก เหมือนเปลวไฟไหม
เชื้อทุกอยาง บุรุษชื่อวาเปนที่รักของหญิงไมมี ไมเปน
ที่รักก็ไมมี.
เพราะหญิงทั้งหลายยอมคบบุรุษไดทงั้ ที่รักทั้งที่
ไมนารักเหมือนเรือจอดไดทั้งฝงนี้และฝงโนน.
บุรุษชื่อวาเปนที่รักของหญิงไมมี ไมเปนที่รักก็
ไมมี หญิงยอมผูกพันชายเพราะตองการทรัพย เหมือน
เถาวัลยพันไม หญิงทั้งหลายยอมติดตามชายที่มีทรัพย
ถึงจะเปนคนเลี้ยงชาง เลี้ยงมา เลี้ยงโค คนจัณฑาล
สัปเหรอ คนเทหยากเยื่อก็ชาง หญิงทั้งหลายยอม
ละทิ้งชายผูมีตระกูลแตไมมีอะไร เหมือนซากศพ แต
ติดตามชายเชนนั้นได เพราะเหตุแหงทรัพย.
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ในคาถาเหลานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา เบื้องตนทามกลางและ
เบื้องปลาย คือ พญาแรงรูแจงซึ่งเบื้องตน ทามกลางและเบื้องปลายแหงคาถา
คําวา ไดชอง คือไดโอกาส. คําวา อยากไดเรา อธิบายวา บุรุษไมพึงวิสาสะ
กับหญิงทั้งหลายดวยคิดวา หญิงนี้อยากไดเรา. คําวา ใบไมลาดที่เกา อธิบาย
วา บุรุษไมพึงวิสาสะกับใบไมลาดซึ่งเกาที่เขาลาดไวแลว เมื่อวานนี้ หรือใน
วันกอน ๆ เมือ่ ยังมิไดลองตบ ๆ ดูกอน หรือยังมิไดพิจารณาแลว ไมพึงใชสอย
ดวยวาสัตวเลื้อยคลานพึงเขาไปอาศัยอยู หรือวาศัตรูพึงซุกศาสตราไวในเครื่อง
ลาดนั้น. คําวา เพื่อนเกาที่เปนโจร อธิบายวา โจรซึ่งซุมอยูในที่ที่คอย
ประทุษรายคนเดินทาง บุคคลไมควรวิสาสะวาเปนมิตรเกาของเรา เพราะ
ธรรมดาวา โจรทั้งหลายยอมฆาคนที่รูจักตัวเสียทีเดียว. คําวา เปนเพื่อน
ของเรา อธิบายวา ดวยวา พระราชานั้นมักกริ้วโกรธไดอยางรวดเร็ว เพราะ
ฉะนั้น บุคคลจึงไมควรวิสาสะกับพระราชาวา เปนเพื่อนของเรา. คําวา มีลูก
สิบคน อธิบายวา บุรุษไมพึงวิสาสะดวยคิดวา หญิงนี้แกแลว บัดนี้คงจะ
ไมประพฤตินอกใจ จักรักษาตนดังนี้. คําวา ทําความยินดี อธิบายวา
กระทําความยินดีแกพวกชนพาล. คําวา เปนผูลวงศีล คือเปนผูกาวลวงศีล
เสียแลว. คําวา มีความรักอันฝงแนน อธิบายวา ถึงแมวาหญิงจะมีความรัก
ฝงแนน แมเปนเชนนั้นบุคคลก็ไมพึงวิสาสะกับหญิงนั้น ถามวา เพราะ
เหตุไร ? ตอบวา เพราะหญิงทั้งหลายเสมอดวยแมน้ํา อธิบายวา ธรรมดา
หญิงยอมเปนของทั่วไป แกชายทั้งหมดเปรียบเหมือนทาน้ํา. คําวา พึงฆา
อธิบายวา หญิงทั้งหลายที่โกรธสามี หรือมีความรักใครชายอื่น พึงกระทํา
การฆาเปนตนนี้ทั้งหมด. คําวา มีความรักใครอันเลวทราม คือมีอัธยาศัย
อันเลว. คําวา ความรักใคร อธิบายวา อยาไดทําความสิเนหาในพวกหญิง
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เห็นปานนี้. คําวา เสมอดวยทาน้ํา คือเชนกับทาน้ํา ดวยอรรถวาทั่วไป
แกหมูชนทั้งหมด.
คําวา เท็จ คือคํามุสาวาทของหญิงเหลานั้น เชนกับคําจริง
ทีเดียว. คําวา ดวยการเดินเปนตน อธิบายวา บัณฑิตพึงแสดงอุมมาทันตีชาดก ดวยการจองดู และการเลาโลม พึงแสดงเรื่องนฬินิกาชาดก ดวย
การนุงผาไมมิดชิด พึงแสดงเรื่องของพระนันทเถระมีคําเปนตนวา ขาแตบุตร
แหงเจา ขอทานพึงรีบมาไว ๆ เถิดดังนี้ ดวยการพูดไพเราะ. คําวา เปนโจร
คือหญิงทั้งหลายเปนโจรดวยนําทรัพยที่สามีหามาไดใหพินาศไป. คําวา หัวใจ
แข็ง คือมีดวงใจอันแข็งกระดาง. คําวา ดุราย คือ มีใจคิดประทุษราย
อธิบายวา มักโกรธดวยเหตุเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น. คําวา บนเปนน้ําตาลกรวด คือเปนประดุจน้ําตาลกรวดดวยการบนแตถอยคําที่หาประโยชน
มิได. คําวา ลามก คือเปนผูหาความยั้งคิดมิได เปนผูเลวทราม. คําวา
ยอมดวยกิเลส อธิบายวา เปนผูมีความกําหนัดในกาลทุกเมื่อ. คําวา คะนอง
คือเปนผูคะนองดวยความคะนองกายเปนตน. คําวา เหมือนเปลวไฟ อธิบายวา
เปลวไฟยอมกินเธอทั้งหมดไมเลือกฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็เหมือนกัน ยอม
กินทุกอยางไมเลือกฉันนั้น. คําวา ยอมคลุกคลี อธิบายวา กระเสือกกระสน
เคลาคลึงพัวพัน. คําวา เหมือนเถาวัลย อธิบายวา เถาวัลยยอมพันตนไม
ฉันใด แมหญิงเหลานั้น ถึงจะเกาะชาย ชื่อวายอมเกาะทรัพย. คําวา เปนคน
เลี้ยงชาง อธิบายวา บรรดาคนเลี้ยงชางเปนตน คนเลี้ยงโคเรียกกันวาโค
บุรุษ. คําวา สัปเหรอ หมายถึงคนเผาศพ อธิบายวา คนเฝาปาชา. คําวา
เทหยากเยื่อ ไดแกบุคคลที่ทําความสะอาดในสถานที่อันสกปรก. คําวา มีทรัพย
อธิบายวา บรรดาบุคคลเหลานี้ทั้งหมด หญิงยอมคิดวามชายที่มีทรัพย. คําวา
ไมมีอะไร หมายถึงไมมีทรัพย. คําวา เชนวา คือเชนกับคนจัณฑาลที่กิน
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เนื้อหมา หญิงทั้งหลายยอมถึง คือยอมคบบุรุษแมไมมีคุณวิเศษดวยทรัพยนั้น
เพราะฉะนั้น หญิงทั้งหลายจึงโดดติดตามชาย เพราะเหตุแหงทรัพย.
พญาแรง ชื่อวาอานนท ดํารงอยูในความรูของตนกลาวโทษ แหง
หญิงทั้งหลายอยางนี้แลวก็นิ่งอยู นารทฤษีไดฟงคําของพญาแรงอานนทนั้น
แลว ก็ดํารงอยูในญาณของตน กลาวโทษแหงหญิงเหลานั้น บาง.
พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงถึงเรื่องนารทฤษี กลาวโทษแหงหญิงจึง
ตรัสวา ไดยินวา ครั้งนั้นพราหมณฤษีชื่อวานารทะ รูแจงชัดซึ่งเบื้องตน ทาม
กลางและเบื้องปลายแหงคาถาของพญาแรง ชื่อวาอานนทแลว จึงกลาวคาถา
เหลานั้นในเวลานั้นวา
ดูกอนพญานกทิชัมบดี ทานทั้งหลายจงพึงขาพเจา
กลาว มหาสมุทร ๑ พราหมณ ๑ พระราชา ๑ หญิง ๑ ทั้ง
๔ อยางนี้ยอมไมเต็มแมน้ําสายใดสายหนึ่งอาศัยแผนดิน
ไหลไปสูมหาสมุทร แมน้ําเหลานั้นก็ยังมหาสมุทรให
เต็มไมได เพราะฉะนั้น มหาสมุทรชื่อวาไมเต็ม เพราะ
ยังพรอง สวนพราหมณเรียนเวทอันมีการบอกเปนที่ ๕
ไดแลว ยังปรารถนาการเรียนยิ่งขึ้นไปอีก เพราะ
ฉะนัน้
พราหมณจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง
พระราชาทรงชนะแผนดินทั้งหมด อันบริบูรณดวย
รัตนะนับไมถวน พรอมทั้งมหาสมุทรและภูเขา ครอบ
ครองอยู ก็ยังปรารถนามหาสมุทรฝงโนนอีก เพราะ
ฉะนัน้ พระราชาจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง หญิง
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คนหนึ่ง ๆ มีสามีคนละ ๘ คน สามีลวนเปนคนแกลวกลา มีลําลังสามารถนํามาซึ่งกามรสทุกอยาง หญิงยัง
กระทําความพอใจในชายคนที่ ๙ อีก เพราะฉะนั้น
หญิงจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง.
หญิงทุกคนกินทุกอยางเหมือนเปลวไฟ พาไปได
ทุกอยางเหมือนแมน้ํา เหมือนกิง่ ไมมีหนาม ยอมละชาย
ไปเพราะเหตุแหงทรัพย ชายใดพึงวางความตรัสทั้งหมด
ในหญิง ชายนั้น เหมือนดักลมดวยตาขาย เหมือนตัก
นาใสมหาสมุทรดวยมีอยางเดียว จะพึงไดยินแตเสียง
มือของตน.
ภาวะของหญิงที่เปนโจร รูม าก หาความจริงได
ยาก เปนอาคารที่ใคร ๆ รูไดยาก เหมือนรอยทางปลา
ในน้ํา ฉะนั้น หญิงไมมีความพอ ออนโยน พูดเพราะ
เต็มไดยากเสมอแมน้ํา ทําใหลมจม บุคคลรูดังนี้แลว
พึงเวนเสียใหหางไกล หญิงเปนเหมือนน้ําวน มีมายา
มา ทําพรหมจรรยใหกําเริบ ทําใหลมจม. บุคคลรู
ดังนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล เมื่อหญิงคบบุรุษใด
เพราะความพอใจ หรือเพราะเหตุแหงทรัพย ยอมเผา
บุรษุ นั้น โดยพลัน เหมือนไฟปาเผาสถานที่เกิดของตน
ฉะนัน้ .
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ในคาถาเหลานั้น มีอรรถาธิบายวา นารทฤษีเรียกพญานกกุณาละตัว
ประเสริฐกวาพวกนกวา ทิชัมบดี. คําวา ไหลซานเปนตน ทานกลาวไวแลว
เพื่อแสดงถึงภาชนะแหงเหมืองที่ตั้งอยูแลว. คําวา เพราะยังพรองอยู คือยัง
พรองอยูทีเดียว เพราะสมุทรนั้นเปนที่ขังน้ําไวมากมาย. คําวา เรียนเวท หมาย
ถึง ทองพระเวทแลว. คําวามีการบอกเปนคํารบที่ ๕ หมายถึงพระเวททั้ง ๔
หมวด มีอิตหิ าสเปนที่ ๕. คําวา พรอง อธิบายวา ดวยวาพราหมณนั้น
ชื่อวายอมไมเต็มเปยมดวยพระเวทที่คนพึงศึกษา เพราะคนมีอัธยาศัยอันกวาง
ขวาง. คําวา ประกอบดวยรัตนะ คือประกอบบริบูรณดวยรัตนะตาง ๆ.
คําวา พรอง อธิบายวา เพราะพระราชานั้นยอมไมเต็ม เพราะตนมีความ
อยากมาก. คําวา มี หมายความวา มีผัว อีกอยางหนึ่ง บาลีเปนสิยาดังนี้ก็มี.
คําวา นํามาซึ่งรสในกามทั้งปวง คือ นํารสแหงกามมาครบทุกอยาง. คําวา
คนที่ ๙ นี้ ทานกลาวไวเพื่อจะแสดงภาวะที่ลวงมาแลว ถึง ๘ คน แมหญิง
คนนั้น ก็ยอมกระทําความพอใจแมในชายคนที่ ๑๐ คนที่ ๒๐ หรือในคนที่ยิ่ง
ไปกวานั้นได. คําวา พรอง อธิบายวา แมหญิงคนนั้นก็ยอมไมเต็มเพราะ
มีกามตัณหามาก. คําวา เหมือนกิ่งไมที่มีหนาม คือเชนกับดวยกิ่งไมที่มี
หนามในหนทางอันคับแคบ จริงอยู หนามนั้น ยอมคลองเกี่ยวมาไดฉันใด แม
หญิงเหลานี้ก็ยอมคลองเกี่ยวเอาชายนาดวยรูปเปนตนฉันนั้น อนึ่ง กิ่งไมคําที่
อวัยวะมีมือเปนตน ยอมทําใหเกิดความทุกขฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็ฉันนั้น
เหมือนกัน แตพอถูกตัวเทานั้น ก็เกี่ยวเอาดวยสัมผัสแหงสรีระ ยอมใหถึง
ความพินาศอยางใหญหลวง. คําวา ไป คือไปตามติดตามชายอื่น. คําวา ดัก
ไดแก จับ. คําวา ตักน้ํา อธิบายวา บุคคลลงสูแมน้ําเพื่อจะอาบน้ําแลว
ตักน้ําในสมุทรทั้งสิ้นดวยมือขางเดียววักเอา ๆ แลวก็ทิ้งไป. คําวา ของตน
อธิบายวา บุคคลเอามือขางเดียวของคนประหารมือนั้น ก็ยอมทําใหเกิดเสียง.
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คําวา ความรักทั้งปวง อธิบายวา บุรุษผูใดเมื่อหญิงบอกวา ทานคนเดียว
เปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพึงพอใจดังนี้เชื่อมั่นอยูวา คํานี้เปนความจริง
อยางนี้แลว พึงวางอัธยาศัยของตนทั้งหมดไวในหญิงทั้งหลาย บุรุษผูนั้น ชื่อวา
การทําการดักลมเปนตนดวยตาขายเปนตน . คําวา ไป หมายถึงการวายไป
ของพวกปลา. คําวา ไมมีพอ คือเวนขาดจากคําวาเพียงพอดวยคําของคฤหัสถ.
คําวา เต็มไดยาก อธิบายวา แมน้ําใหญเต็มไดยากดวยน้ําฉันใด แมหญิง
ก็เต็มไดยากดวยความยินดีในกิเลสฉันนั้น เหมือนกัน. คําวา น ในขอความ
ที่วา สีทนฺติ น วิทิตฺวาน นี้ เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา บุคคลรูแลววา
หญิงทั้งหลายยอมทําใหลมจมลงไปในอบายทั้ง ๔ ดวยการแนะนําพูดจา. คําวา
เหมือนน้ําวน อธิบายวา น้ําวนก็ดี มายาก็ดี ยอมทําหัวใจของตนใหหลงใหล
ใหเปนไปในอํานาจของตนไดฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน. คําวา
ใหกําเริบ อธิบายวา ทําพรหมจรรยใหกําเริบ ดวยอรรถวา ใหพินาศและ
ดวยอรรถวาถือเอา. คําวา ดวยความพอใจ คือดวยการอยูรวมกันดวยความ
รักใคร. คําวา หรือเพราะอยากไดทรัพย คือหรือเพราะเหตุแหงทรัพย.
คําวา ที่เกิดของตน อธิบายวา ไฟปาไหมไปยังประเทศใด ๆ ก็เผาประเทศ
นั้น ๆ ซึ่งเปนที่เกิดของคนฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็ฉันนั้น คบกับบุรุษใด ๆ
ดวยอํานาจกิเลส ก็ตามเผาบุรุษนั้น ๆ คือไปถึงความพินาศอยางใหญหลวง.
เมื่อนารทฤษีประกาศโทษของหญิงทั้งหลายอยางนี้แลว พระมหาสัตวก็ประกาศโทษของหญิงเหลานั้นใหวิเศษขึ้นไปอีก.
พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงการที่พญานกกุณาละประกาศโทษของหญิง
โดยพิเศษนั้น จึงตรัสวา ไดยินวา ครั้งนั้นพญานกกุณาละรูแจงแลวซึ่งเบื้องตน
ทามกลางและที่สุดแหงคาถาของนารทพราหมณ จึงภาษิตคาถาทั้งหลายนี้
ในเวลานั้นวา
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บัณฑิตพึงเจรจากับบุรษุ ผูถือดาบอยางคมกลา
พึงเจรจากับปศาจผูดุราย แมจะพึงเขาไปนั่งใกลงูพิษราย แตไมควรเจรจากับหญิงตัวตอตัว เพราะวา
หญิงเปนผูย่ํายีจิตของโลก ถืออาวุธ คือ การฟอนรํา
ขับรองและการเจรจา ยอมเบียดเบียนบุรุษผูไมตั้งสติ
ไว เหมือนหมูรากษสที่เกาะเบียดเบียนพวกพอคา
ฉะนัน้ หญิงไมมีวินัย ไมมีสังวร ยินดีในน้ําเมา
และเนื้อสัตว ไมสํารวม ผลาญทรัพยที่บุรุษหามาได
โดยยากใหฉิบหาย เหมือนปลาติมิงคละกลืนกินมังกร
ในทะเลฉะนั้น หญิงมีกามคุณ ๕ อันนายินดีเปนทําเล
หากิน เปนคนหยิง่ จิตไมเที่ยงตรง ไมสํารวม ยอม
เขาไปหาชายผูประมาทเหมือนแมน้ําทั้งหลาย อันไหล
ไปสูมหาสมุทร ฉะนั้น หญิงไดชื่อวาฆาขายดวยราคะ
และโทสะ เขาไปหาชายคนใด เพราะความพอใจ
เพราะความกําหนัด หรือเพราะตองการทรัพย ยอม
เผาชายเชนนั้นเสีย เชนดังเปลวไฟ หญิงรูว าชายมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก ยอมเขาไปหาชาย ยอมใหทงั้ ทรัพยและ
ตนเอง ยอมเกาะชายที่มีจิตถูกราคะยอม เหมือนเถา
ยานทรายเกาะไมสาละในปา ฉะนั้น หญิงประดับ
รางกายหนาตาใหสวย เขาไปหาชายดวยความพอใจ
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มีประการตาง ๆ ทํายิ้มนอยยิ้มใหญ ใชมารยาตั้งรอย
เหมือนดังคนเลนกลและอสุรนิ ทราหู หญิงประดับ
ประดาดวยทอง แกวมณี และมุกดาถึงจะมีคนสักการะ
และรักษาไวในตระกูลสาม ก็ยงั ประพฤตินอกใจสามี
ดังหญิงที่อยูในทรวงอกประพฤตินอกใจทานพ ฉะนัน้
จริงอยู นรชนผูม ีปญญาเปนเครื่องพิจารณา แมจะ
มีเดช มีมหาชนสักการะบูชา ถาตกอยูในอํานาจของ
หญิงแลว ยอมไมรุงเรือง เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ
ฉะนัน้ โจรผูมจี ิตโกรธคิดประทุษราย พึงกระทําแก
โจรอืน่ ซึ่งเปนขาศึกที่มาประจัญหนา สวนผูตกอยู
ในอํานาจของหญิง ไมมีอุเบกขา ยอมเขาถึงความ
พินาศยิ่งกวานั้นอีก หญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชาก
ลากผม และหยิกขวนดวยเล็บ คุกคามทุบตีดวยเทา
ดวยมือ และทอนไม กลับวิ่งเขามาหา เหมือนหมู
แมลงวันที่ซากศพฉะนั้น บุรษุ ผูมีจักษุคือปญญา
ปรารถนาความสุขแกตน พึงเวนหญิงเสีย เหมือนกับ
บวงและขายที่ดักไวในสกุล ในถนนสายหนึ่ง ใน
ราชธานี หรือในนิคม ผูใ ดสละเสียแลวซึ่งตบะคุณ
อันเปนกุศล ประพฤติจริตอันมิใชของพระอริยะ ผูนั้น
ตองกลับจากเทวโลกไปคลุกเคลาอยูกับนรก เหมือน
พอคาซื้อหมอแตก ฉะนั้น บุรษุ ผูตกอยูในอํานาจของ
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หญิง ยอมถูกติเตียนทั้งในโลกนี้และโลกหนา กรรม
ของตนกระทบแลว เปนคนโงเขลา ยอมไปพลั้ง ๆ
พลาด ๆ โดยไมแนนอน เหมือนรถที่เทียมดวยลาโกง
ยอมไปผิดทาง ฉะนั้น ผูตกอยูในอํานาจของหญิง
ยอมเขาถึงนรกเปนที่เผาสัตวใหรุมรอน และนรกอัน
มีปาไมงิ้ว มีหนามแหลมดังหอกเหล็ก แลวมาใน
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ยอมไมพนจากวิสัยเปรต และ
อสุรกาย หญิงยอมทําลายความเลนหัว ความยินดี
ความเพลิดเพลินอันเปนทิพย และจักรพรรดิสมบัติ
ในมนุษยของชายผูป ระมาทใหพินาศ และยังทําชาย
นั้นใหถึงทุคติอีกดวย ชายเหลาใดไมตองการหญิง
ประพฤติพรหมจรรย ชายเหลานั้นพึงไดการเลนหัว
ความยินดีอันเปนทิพย จักรพรรดิสมบัตใิ นมนุษย
และนางเทพอัปสรอันอยูในวิมานทอง โดยไมยากเลย
ชายเหลาใดไมตองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย ชาย
เหลานั้นพึงไดคติที่กาวลวงเสียซึ่งกามธาตุ รูปธาตุ
สมภพ และคติที่เขาถึงวิสัยความปราศจากราคะโดย
ไมยากเลย ชายเหลาใดไมตองการหญิง ประพฤติ
พรหมจรรย ชายเหลานั้นเปนผูดับแลว สะอาดพึงได
นิพพานอันเกษม อันกาวลวงเสียซึ่งทุกขทั้งปวง ลวง
สวน ไมหวั่นไหว ไมมีอะไรปรุงแตง โดยไมยากเลย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 612

ในคาถาเหลานั้นมีอรรถาธิบายวา คําวา พึงเจรจา อธิบายวา บัณฑิต
พึงเจรจาแมกับบุรุษผูยืนถือดาบกลาววา ถาทานเจรจากับเรา เราจักตัดศีรษะ
ทานเสียดังนี้ อนึ่ง บัณฑิตพึงเจรจากับปศาจที่กําลังโกรธจัดยืนกลาวอยูวา เรา
จักกินทานเสียในขณะที่ทานพูดทีเดียว จักทําใหทานถึงความพินาศแหงชีวิต
อนึ่ง พึงเขาไปนั่งใกลงูที่มีเดชสูงซึ่งกลาววา เราจักกัดทานผูเขามาใกลแลวทํา
ใหพินาศ แตเมื่ออยูคนเดียวแลว อยาไดเจรจากับหญิงในที่ลับสองตอสอง
เปนอันขาด. คําวา เปนผูย่ํายีจิตของสัตวโลก อธิบายวา หญิงทั้งหลาย
เปนผูเหยียบย่ําจิตของสัตวโลก คือบีบคั้นจิตของชาวโลก. คําวา เหมือน
หมูนางรากษส อธิบายวา หมูนางรากษสอาศัยอยูที่เกาะกลางสมุทรนิมิตเพศ
เปนหญิงมนุษย มาลอลวงพวกพอคาพาไปไวในอํานาจของตนแลวเคี้ยวกินเสีย
ฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็ฉันนั้น กระทําสัตวโลกไวในอํานาจขอนตนดวยกามคุณ
ทั้ง ๕ มีรปู เปนตน แลวใหถือความพินาศอยางใหญหลวง. คําวา วินัย
หมายถึงความประพฤติ. คําวา สังวร หมายถึงมรรยาท. คําวา หามาได
อธิบายวา หญิงทั้งหลายยอมกลืนกิน คือ ยอมทําทรัพยที่สามีหามาไดดวย
ความเหนื่อยยากใหพินาศไป. คําวา ไมเที่ยงตรง คือมีจิตไมแนนอน. คําวา
ไหลไปสูสมุทร คือไหลไปสูน้ําเค็มไดแกสมุทรนั่นเอง. คําวา แมน้ํา
หมายถึงแมน้ําทุกสาย. อีกอยางหนึ่ง พระบาลีเปน นทิโย เลยดังนี้ก็มี อธิบาย
วา แมน้ําทั้งหลาย ยอมไหลลงสูสมุทรฉันใด หญิงทั้งหลายยอมซานไปหาชาย
ผูประมาท. ดวยความประมาทฉันนั้นเหมือนกัน. คําวา ความพอใจ หมายถึง
ความรัก. คําวา ความกําหนัด หมายถึงความยินดีในกามคุณทั้ง ๕. คําวา
เห็นแกทรัพย หมายถึงวา หรือเพราะเหตุแหงทรัพย. คําวา ดังเปลวไฟ
อธิบายวา ประดุจไฟที่ลุกโพลงแลว เพราะความถึงพรอมแหงโทษ. คําวา
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ฆาชายดวยราคะ โทสะ อธิบายวา เปนผูฆาดวยกามราคะ และโทสะ
อีกอยางหนึ่ง บาลีเปน ราคโทสคติโย ดังนี้ก็มี. คําวา ยอมซานไปหา
อธิบายวา เขาไปผูกพันชายนั้น ดวยถอยคําอันไพเราะ. คําวา มีทรัพยมาก
หมายถึงมีเงินมีทองมาก. บาลีเปน สธนา ดังนี้กม็ ี อธิบายวา แมใหทรัพย
ของตนอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็ยังซานไปหาเพื่อตองการผาและเครื่องประดับ.
คําวา พรอมทั้งตน อธิบายวา ยอมเปนเหมือนเสียสละตัวของตัวดวยตัวเอง
แกชายนั้นผูเดียว. คําวา เกาะแนน อธิบายวา พัวพันบีบคั้นอยางเหลือเกิน
เพื่อตองการเอาทรัพย. คําวา ดวยความพอใจมีประการตาง ๆ คือดวย
อาการหลายอยาง. คําวา ประดับรางกายหนาตาใหวิจิตร คือ มีรางกาย
อันงดงาม และมีหนางดงามดวยสามารถแหงเครื่องประดับ.
คําวา ยิ้มใหญ ไดแก หัวเราะดวยเสียงดัง. คําวา ยิ้มนอย คือหัวเราะ
ดวยเสียงคอย. คําวา ดังคนเลนกลและอสุรินทราหู หมายถึงบุรุษผูกระทํา
การลอลวงและทาวอสุรินท. คําวา เหมือนหญิงที่อยูในทรวงอกประพฤติ
ลวงทานพ อธิบายวา มีเรื่องกลาวไวในกรัณฑชาดกวา ทานพตนหนึ่งให
ภรรยานั่งในผอบแลวกลืนเขาไวในทอง วันหนึ่งไปคายผอบออกชมเชยกันแลว
ลงอาบน้ําในสระ วิชาธรตนหนึ่งเหาะมาเห็นภรรยาทานพก็ลงไปทําชูดวย พอ
ทานพขึ้นจากน้ํา นางก็เอาวิชาธรอมไวเสีย ทานพก็เอาภรรยาซึ่งอมชูใสไวใน
ผอบอมไปอีก พระอรรถกถาจารยแสดงวา หญิงที่อยูในทรวงอกแมถูกกลืน
เก็บไวในทองยังทิ้งทานพเสีย ประพฤติลวงกับวิชาธรตนอื่น ดังในเรื่อง
กรัณฑชาดก มีคําเปนตนวา ดูกอนทานผูเจริญ ทานไปไหนกันมาตั้ง ๓ คน
เลาหนอดังนี้ หญิงทั้งหลายยอมประพฤตินอกใจอยางนี้ จะปวยกลาวไปไยถึง
หญิงเหลานี้ ที่มิไดมีใครดูแลรักษา. คําวา ไมรุงเรือง อธิบายวา ยอมไม
รุงโรจน เหมือนพระเจาหาริต พระเจาโสมกัสสปะ และพระเจากุสราช ฉะนั้น.
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คําวา ยิ่งกวานั้น อธิบายวา ยอมถึงความพินาศยิ่งกวาความพินาศที่ศัตรู
การทําไปนั้นอีก. คําวา ไมมีอุเบกขา หมายถึงยังมีความอยาก. คําวา
ฉุดกระชากลากผมหยิกขวนดวยเล็บ อธิบายวา มีผมอันถูกฉุดกระชาก
มีตัวถูกขวนดวยเล็บถูกคุกคามแลว. คําวา ทุบตี อธิบายวา และถูกทุบตี
ดวยอวัยวะมีเทาเปนตน ชายใดยอมการทําอาการแปลก ๆ เหลานี้ ดวยอํานาจ
กลีโทษ หญิงทั้งหลายยอมเขาไปหาชายผูเลวทรามเชนนั้นแลวอภิรมยดวย.
ถามวา นางยอมประคับประคองชายที่มีอาการวิปริตเหลานั้น ยอมไมรนื่ รมย
ชายที่มีความประพฤติเรียบรอย เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะหมูแมลงวัน
ยอมชอบศพ. คําวา หมูแมลงวันทีซ่ ากศพ อธิบายวา ถาชายชั่วทํา
เชนนั้น หญิงยอมอยูดวย เหมือนแมลงวันชอบอยูในซากศพชางเปนตน
อันนาเกลียดฉะนั้น.
คําวา เปนเหมือนบวง อธิบายวา พึงเวนหญิงพวกเหลานี้
เสีย โดยทีแ่ ทบุรุษผูมีจักษุดวยปญญาจักษุ ผูม ีความตองการดวยความ
สุขอันเปนทิพย และความสุขอันเปนของมนุษย สําคัญอยูวาหญิงนั้น
เปนประดุจบวงแหงเทพยดา ผูเปนเจาแหงความรัก กลาวคือ กิเลสมาร
ในที่เหลานี้พึงเวนเสีย เหมือนเนื้อและนกเวนบวงและตาขายที่พวกนายพราน
ดักไวเพื่อจะจับฉะนั้น. คําวา สละเสีย คือ ทิ้งเสียซึ่งคุณคือตบะอันสามารถ
ไดซึ่งสมบัติอันยิ่งใหญในสวรรคและมนุษย. คําวา ผูใด อธิบายวา บุรุษ
ผูใดมาประพฤติซึ่งจริตกลาวคือความยินดีในกามคุณ ในกามคุณทั้งหลายอัน
ไมประเสริฐไมบริสุทธิ์. คําวา จักเคลื่อนจากเทวดาไปคลุกเคลาอยูกับ
นรก อธิบายวา บุรุษผูนั้นจักกลับจากเทวโลกแลวมาถือเอากําเนิดในนรก.
คําวา เหมือนพอคาซื้อหมอน้ําอันแตก อธิบายวา พอคาโงใหสิ่งของ
มีราคามาก แลกเอาหมอน้ําที่แตกไปฉันใด บุรุษนี้เปนเหมือนอยางนั้นแล.
คําวา บุรษุ นั้น หมายถึงบุรุษผูตกอยูในอํานาจของหญิงทั้งหลาย. คําวา
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โดยไมแนนอน คือไมแนนอนก็จักไหมอยูในอบายทั้งหลาย ตลอดกาลมี
ประมาณเพียงเทานี้. คําวา พลั้ง ๆ พลาด ๆ อธิบายวา พลาดจากเทวโลก
หรือมนุษยโลกแลว ยอมไปสูอบายอยางเดียว ถามวา เปรียบเหมือนอะไร ?
ตอบวา เปรียบเหมือนรถที่ลาโกงพาไปผิดทางฉะนั้น อธิบายวา รถที่เทียม
ดวยลาโกง ยอมแวะออกจากทางไปนอกทางฉันใด บุรุษผูลอุ ํานาจแหงหญิง
ก็ฉันนั้น. คําวา มีปาไมงวิ้ มีหนามแหลมเปนหอกเหล็ก อธิบายวา
นรกนั้น มีปา ไมงิ้วเปนเหล็กประกอบดวยหนามเหมือนหอก. คําวา วิสัยเปรต
อสุรกาย หมายเอาวิสัยแหงเปรตและวิสัยแหงกาลกัญชิกอสูร.
คําวา ผูประมาท คือ ผูเลินเลอ จริงอยู ชายเหลานั้นเปน
ผูประมาทแลวในหญิงทั้งหลาย ยอมไมกระทําคุณงามความดีอันเปนมูลราก
แหงสมบัติเหลานั้น หญิงเหลานั้นทั้งหมดชื่อวา ยอมทําบุรุษผูประมาทแลว
เหลานั้น ใหพินาศไปดวยประการฉะนี้. คําวา ทําบุรุษผูนั้นใหตกไป
อธิบายวา หญิงเหลานั้นยอมยังบุรุษเห็นปานนั้นใหกระทําแตอกุศลกรรม
ดวยสามารถแหงความประมาท ชือ่ วายอทําบุรุษนั้นใหตกไปยังทุคติ.
คําวา อยูวมิ านทอง คือมีปกติอยูในวิมานอันสําเร็จดวยทองคํา. คําวา
ไมตองการดวยหญิง อธิบายวา ชายเหลาใดเปนผูไมมีความตองการ
ดวยหญิงทั้งหลายแลว ยอมประพฤติพรหมจรรย. คําวา กาวลวงเสียซึ่ง
กามธาตุ หมายถึงหนทางดําเนิน เพราะกาวลวงกามธาตุเสียได. คําวา รูป
ธาตุสมภพ หมายถึงความมีพรอมแหงธาตุ กลาวคือทางดําเนินที่กาวลวง
กามธาตุ ยอมเปนของหาไดไมยาก แกชนเหลานั้นเลย. คําวา คติที่เขาถึง
ความปราศจากราคะ อธิบายวา การบังเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาสในวิสัย
แหงบุคคลผูปราศจากราคะแมนั้น ก็เปนของหาไดไมยากแกชนเหลานั้น. คําวา
ลวงสวน อธิบายวา ไมเปนไปลวงคือเปนธรรมที่ไมถึงความพินาศ. คําวา
ไมหวั่นไหว คือไมกระทบกระเทือนดวยกิเลสทั้งหลาย. คําวา ดับแลว
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คือมีกิเลสอันดับแลว. คําวา สะอาด คือพระนิพพานเห็นปานนี้ อันทาน
ผูบริสุทธิ์สะอาดทั้งหลายจะพึงไดโดยไมยากเลย.
พระมหาสัตว ยังเทศนาใหจบลงจนถึงอมตมหานิพพานอยางนี้แลว
สัตวทั้งหลายเปนตนวา กินนรและพระยานาคในปาหิมพานตและเทวดาที่อยูใน
อากาศก็พากันใหสาธุการวา นาอัศจรรยจริง พญานกกุณาละกลาวอยางลีลาของ
พระพุทธเจาดีมาก.
พญาแรงชื่อวา อานนท พราหมณฤาษีชื่อนารทะ และพญานกปุณณมุขะดุเหวา ก็พาบริวารของตน ๆ ไปสูที่อยูเดิม แทพระมหาสัตวก็กลับไป
ยังที่อยูของตนเชนเดียวกน ฝายพวกที่กลาวมาแลวนอกนี้ ยอมไปมาหาสูกันเสมอ
และตั้งอยูในโอวาทของพระมหาสัตว ก็ยอมมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว เมื่อจะทรงประชุม
ชาดก จึงตรัสคาถาที่สุดวา
พญานกกุณาละในครั้งนั้นเปนเรา พญานก
ดุเหวาขาว เปนพระอุทายี พญาแรงเปนพระอานนท
นารทฤาษีเปนพระสารีบุตร บริษัททั้งหลายเปนพุทธบริษทั เธอทั้งหลายจงทรงจํากุณาลชาดกไวอยางนี้แล.
ฝายพระภิกษุราชกุมารทั้งหลาย เวลาจะไปก็ไปดวยอานุภาพของพระ
ศาสดา แตเวลามานั้น มาดวยอานุภาพของตน คือ พระศาสดาทรงแสดง
กัมมัฏฐานใหภิกษุเหลานั้นในปามหาวัน พระภิกษุเหลานั้น ไดบรรลุพระ
อรหัตในวันนั้นเอง และไดมีเทวดาสมาคมใหญ. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงแสดงมหาสมัยสูตร เมื่อจบลง เทวดาทั้งหลายไดบรรลุมรรคผลมีพระ
โสดาบันเปนตน.
จบอรรถกถากุณาลชาดก
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๕. มหาสุตโสมชาดก
วาดวยพระเจาสุตโสมทรงทรมานพระยาโปริสาท
[๓๑๕] ดูกอนพอครัว เพราะเหตุไรจึงทํากรรม
อันรายกาจเชนนี้ ทานเปนคนหลง ฆาหญิงและชาย
ทั้งหลาย เพราะเหตุแหงเนื้อหรือเพราะเหตุแหงทรัพย.
[๓๑๖] ขาแตทานผูเจริญ มิใชเพราะเหตุแหง
ตน ทรัพย ลูกเมีย สหายและญาติ แตพระจอมภูมบิ าล
ผูเปนนายขาพเจา พระองคเสวยมังสะเชนนี้.
[๓๑๗] ถาทานขวนขวายในกิจของเจานาย ทํา
กรรมอันรายกาจเชนนี้ เวลาเชาทานเขาไปถึงภายใน
พระราชวังแลว พึงแถลงเหตุนั้น แกเราเฉพาะ
พระพักตรพระราชา.
[๓๑๘] ขาแตทานกาฬหัตถี ขาพเจาจักกระทํา
ตามที่ทานสั่ง เวลาเชาขาพเจาเขาไปถึงภายในพระ
ราชวังแลว จะแถลงเหตุนั้น แกทานเฉพาะพระพักตร
พระราชา.
[๓๑๙] ครั้นราตรีสวางแลว พระอาทิตยอุทัย
กาฬหัตถีเสนาบดีไดพาคนทําเครื่องตนเขาเฝาพระราชา
แลว ไดทูลถามวา ขาแตมหาราชเจา ไดทราบ
ดวยเกลาวา พระองคทรงใชพนักงานวิเศษใหฆาหญิง
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และชาย พระองคเสวยเนื้อมนุษยเปนความจริงหรือ
พระเจาขา.
[๓๒๐] จริงอยางนั้นแหละ ทานกาฬหัตถี เรา
ใชพนักงานวิเศษ เมื่อเขาทํากิจเพื่อเรา ทานบริภาษเขา
ทําใน.
[๓๒๑] ปลาอานนทซึ่งติดอยูในรสของปลา
ทุกชนิด กินปลาจนหมด เมือ่ บริษัทหมดไป กิน
ตัวเองตาย พระองคเปนผูประมาทแลว ยินดีหนักใน
รส ถายังเปนพาลไมทรงรูสึกตอไป จําจะตองละทิ้ง
พระโอรส พระมเหสี และพระประยูรญาติ กับเสวย
พระองคเอง เหมือนปลาอานนทฉะนั้น เพราะได
ทรงสดับเรื่องนี้ ขอความพอพระทัยของพระองคจง
คลายไป ขาแตพระราชาผูเปนใหญ วามนุษย อยา
ไดโปรดเสวยเนื้อมนุษยเลย อยาไดทรงทําแวนแควน
นี้ใหวา งเปลาเหมือนปลาฉะนั้นเลย.
[๓๒๒] กุฎม พีนามวาสุชาต โอรสผูเกิดแตตน
ของเขาไมไดชื่นชมพู เขาตายเพราะชิ้นชมพูสินไป
ฉันใด ดูกอนทานกาฬหัตถี เราก็ฉันนั้น ไดบริโภค
อาหารอันมีรสสูงสุดแลว ไมไดเนื้อมนุษย เห็นจัก
ตองละชีวิตเปนแน.
[๓๒๓] ดูกอนมาณพ เจาเปนผูมีรูปงาม เกิด
ในตระกูลพราหมณโสตถิยะ เจาไมควรกินสิ่งที่ไม
ควรกินนะพอ.
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[๓๒๔] บรรดารสทั้งหลาย ปานะนี้ก็เปนรส
อยางหนึ่ง เพราะเหตุไร คุณพอจึงหามผม ผมจักไป
ในสถานที่ที่ผมจักไดรสเชนนี้ ผมจักออกไปจักไมอยู
ในสํานักของคุณพอ เพราะผมเปนผูที่คุณพอไมยินดี
จะเห็นหนา.
[๓๒๕] ดูกอนมาณพ ขาจักไดบุตรที่เปนทายาท
แมเหลาอื่นเปนแน แนะเจาคนต่ําทราม เจาจงพินาศ
เจาจงไปเสียในสถานที่ที่ขาจะไมพึงไดยิน.
[๓๒๖] ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน
พระองคก็เหมือนกัน ขอเชิญสดับถอยคําของขา.
พระองค เขาจักเนรเทศพระองคเสีย จากแวนแควน
เหมือนอยางมาณพนักดื่มสุราฉะนั้น.
[๓๒๗] สาวกของพวกฤาษีผูมีตนอันอบรมแลว
นามวาสุชาต เขาปรารถนานางอัปสรจนไมกินไมดื่ม
กามของมนุษยในสํานักถามอันเปนทิพย เทากับเอา
ปลายหญาคาจุมน้ํามาเทียบกับน้ําในมหาสมุทร ดูกอน
ทานกาฬหัตถี เราไดบริโภคของกินที่มีรสอยางสูงสุด
แลว ไมไดเนื้อมนุษย เห็นจักตองละทิ้งชีวิตไปฉะนั้น.
[๓๒๘] เปรียบเหมือนพวกหงสธตรฐสัญจรไป
ทางอากาศ ถึงความตายทั้งหมดเพราะบริโภคอาหาร
ที่ไมควร ฉันใด ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน
พระองคก็ฉันนั้นแลโปรดทรงสดับถอยคําของขา
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พระองค พระองคเสวยมังสะที่ไมควร เหตุนั้นเขา
จัดเนรเทศพระองค.
[๓๒๙] ทานอันเราหามวาจงหยุด ก็เดินไม
เหลียวหลัง ดูกอนทานผูประพฤติพรหมจรรย ทาน
ไมไดหยุด แตกลาววาหยุด ดูกอนสมณะ นี้ควร
แกทานหรือ ทานสําคัญดาบของเราวา เปนขนปกนก
ตะกรุมหรือ.
[๓๓๐] ดูกอนพระราชา อาตมาเปนผูหยุดแลว
ในธรรมของตน ไมไดเปลี่ยนนามและโคตร สวน
โจรบัณฑิตกลาววาไมหยุดในโลก เคลื่อนจากโลกนี้
แลวตองเกิดในอบายหรือนรก ดูกอนพระราชา ถา
มหาบพิตรทรงเชื่ออาตมา มหาบพิตรจงจับพระเจา
สุตโสมผูเปนกษัตริย มหาบพิตรทรงบูชายัญดวย
พระเจาสุตโสมนั้น จักเสด็จไปสวรรค ดวยประการ
อยางนี้.
[๓๓๑] ชาติภูมิของทานอยูถึงในแควนไหน
ทานมาถึงในพระนครนี้ดวยประโยชนอะไร ดูกอน
ทานพราหมณ ขอทานจงบอกประโยชนนั้นแกขาพเจา
ทานปรารถนาอะไร ขาพเจาจะใหตามที่ทานปรารถนา
ในวันนี้.
[๓๓๒] ขาแตพระจอมธรณี คาถา ๔ คาถา มี
อรรถอันลึกประเสริฐนัก เปรียบดวยสาคร หมอมฉัน
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มาในพระนครนี้เพื่อประโยชนแกพระองค ขอพระองค
โปรด ทรงสดับ คาถาอันประกอบดวยประโยชนอยาง
ยอดเยี่ยมเถิด.
[๓๓๓] ชนเหลาใดมีความรู มีปญญา เปน
พหูสตู คิดเหตุการณไดมาก ชนเหลานัน้ ยอมไม
รองไห การที่บณ
ั ฑิตทั้งหลายเปนผูบรรเทาความ
เศราโศก ดูกอนไดนี้แหละ เปนที่พึ่งอยางยอดเยี่ยมของ
นรชน ดูกอนทานสุตโสม พระองคทรงเศราโศกถึง
อะไร พระองคเอง พระประยูรญาติ พระโอรส
พระมเหสี ขาวเปลือก ทรัพย หรือเงินทอง ดูกอน
ทานโกรัพยะผูประเสริฐสุด หมอมฉันขอฟงพระดํารัส
ของพระองค.
[๓๓๔] หมอมฉันมิไดเศราโศกถึงตน โอรส
มเหสี ทรัพยและแวนแควน แตธรรมของสัตบุรุษที่
ประพฤติมาแตเกากอน หมอมฉันผัดเพี้ยนไวตอ
พราหมณ หมอมฉันเศราโศกถึงการผัดเพี้ยนนั้น
หมอมฉันดํารงอยูในความเปนใหญในแวนแควนของ
ตน ไดทําการผัดเพี้ยนไวกับพราหมณ (ถาพระองค
ทรงปลอยหมอมฉัน ไป หมอมฉันไดฟงธรรมนั้นแลว)
จักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
[๓๓๕] คนมีความสุขหลุดพนจากปากของ
มฤตยูแลว จะพึงกลับมาสูเงื้อมมือของศัตรูอีก ขอนี้
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หมอมฉันยังไมเชือ่ ดูกอนทานโกรัพยะผูประเสริฐสุด
พระองคจะไมเสด็จเขาใกลหมอมฉันละซิ พระองค
ทรงพนจากเงื้อมมือของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราช
มณเฑียรของพระองคแลว จะมัวทรงเพลิดเพลินกาม
คุณารมณ ทรงไดพระชนมชีพอันเปนที่รักแสนหวาน
ที่ไหนจักเสด็จกลับมายังสํานักของหมอมฉันเลา.
[๓๓๖] ผูมีศลี บริสุทธิ์พึงปรารถนาความตาย ผู
มีธรรมลามก ที่นักปราชญติเตียน ไมพึงปรารถนาชีวิต
นรชนใดพึงกลาวเท็จ เพราะเหตุเพื่อประโยชนแกคน
ใด เหตุเพื่อประโยชนแกตนนั้น ยอมไมรกั ษานรชน
นั้นจากทุคติไดเลย ถาแมลมจะพึงพัดเอาภูเขามาได
ดวงจันทรและดวงอาทิตยจะพึงตกลงมา ณ แผนดิน
ได และแมน้ําทุกสายจะพึงไหลทวนกระแสไดถึงอยาง
นั้น หมอมฉันก็ไมพึงพูดเท็จเลยพระราชา.
[๓๓๗] ฟาพึงแตกได ทะเลพึงแหงได แผนดิน
อันทรงไวซึ่งภูติพึงพลิกได เมรุบรรพตจะพึงเพิกถอน
ไดพรอมทั้งราก ถึงอยางนั้น หยอมฉันก็จะไมกลาว
เท็จเลย.
[๓๓๘] ดูกอนพระสหาย หมอมฉันจะจับดาบ
และหอกจะทําแมการสาบานแกพระองคก็ได หมอม
ฉันอันพระองคทรงปลอยแลว เปนผูใชหนี้หมดแลว
จักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
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[๓๓๙] การผัดเพี้ยนอันใด อันพระองคทรง
ดํารงอยูในความเปนใหญ ในแวนแควนของพระองค
ทรงทําไวกับพราหมณ การผัดเพี้ยนนั้นตอพราหมณ
ผูประเสริฐ พระองคจงทรงรักษาความสัตยเสด็จกลับ
มา.
[๓๔๐] การผัดเพี้ยนอันใด อันหมอมฉันผูดํารง
อยูในความเปนใหญ ในแวนแควนของตน ไดทําไว
กับพราหมณ การผัดเพี้ยนนั้น ตอพราหมณผูประเสริฐ
หมอมฉันจักรักษาความสัตยกลับมา.
[๓๔๑] ก็พระเจาสุตโสมนั้น ทรงพนจาก
เงื้อมมือของเจาโปริสาทแลว ไดเสด็จไปตรัสกะ
พราหมณนั้นวา ดูกอนทานพราหมณ ขาพเจาขอฟง
สตารหาคาถาซึ่งไดฟงแลว จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน
แกขาพเจา.
[๓๔๒] ขาแตทานสุตโสม การสมาคมกับสัตบุรษุ คราวเดียวเทานั้น การสมาคมนั้นยอมรักษาผูนนั้
ไว การสมาคมกับอสัตบุรุษ แมมากครั้งก็รักษาไมได
พึงอยูรวมกับสัตบุรุษ พึงกระทําความสนิทสนมกับ
สัตบุรุษ เพราะรูท ั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษ ยอมมีแต
ความเจริญ ไมมีความเสื่อม ราชรถอันวิจิตรตระการตา
ยังคร่ําคราได และแมสรีระก็เขาถึงชราโดยแต สวน
ธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเขาถึงความคร่ําครา สัตบุรุษ
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กับสัตบุรุษเทานั้นรูกันได ฟาและแผนดินไกลกัน ฝง
ขางโนนของมหาสมุทรเขากลาวกันวาไกล ขาแตพระ
ราชา ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นักปราชญทั้งหลายกลาววา ไกลยิ่งกวานั้น.
[๓๔๓] คาถาเหลานี้ชื่อสาหัสสิยา ควรพัน มิใช
ชื่อสตารหา ควรรอย ดูกอนพราหมณ เชิญทานรีบมา
รับเอาทรัพยสี่พันเถิด.
[๓๔๔] คาถาควรแปดสิบและควรเกาสิบ แม
ควรรอยก็มี ดูกอนพอสุตโสม พอจงรูดวยตนเอง
คาถาชื่อสาหัสสิยา ควรพันมีที่ไหน.
[๓๔๕] หมอมฉันปรารถนาความเจริญทางศึกษา
ของตน สัตบุรษุ ทัง้ หลายผูสงบพึงคบหาหมอมฉัน ขา
แตทูลกระหมอม หมอมฉันไมอิ่มดวยสุภาษิต เหมือน
ดังมหาสมุทรไมอิ่มดวยแมนา้ํ ฉะนั้น ขาแตพระราชา
ผูประเสริฐสุด ไฟไหมหญาและไมยอมไมอิ่ม เเละ
สาครก็ไมอิ่มดวยแมน้ําทั้งหลาย ฉันใด แมบัณฑิต
เหลานั้นฉันนั้น ไดฟงคําสุภาษิตแลว ยอมไมอิ่ม
ดวยสุภาษิต ขาแตพระทูลกระหมอมจอมประชาชน
เมื่อใดหมอมฉันฟงคาถาทีมีประโยชนตอทาสของตน
เมื่อนัน้ หมอมฉันยอมตั้งใจฟงคาถานั้นโดยเคารพ ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันไมมีความอิ่มในธรรม
เลย.
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[๓๔๖] รัฐมณฑลของทูลกระหมอมนี้ บริบูรณ
ดวยสิ่งที่นาปรารถนาทุกอยางพรอมทั้งทรัพย ยวดยาน
และพระธํามรงค ทูลกระหมอมทรงบริภาษหมอมฉัน
เพราะเหตุแหงถามทําไม หมอมฉันขอทูลลาไปใน
สํานักโปริสาท ณ บัดนี้.
[๓๔๗] กองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ
และกองราบ ลวนแตเชี่ยวชาญการธนูพอที่จะรักษา
ตัวได เราจะยกทัพไปจับศัตรูฆาเสีย.
[๓๔๘] โปริสาทไดทํากิจที่ทําไดแสนยาก จับ
หมอมฉันไดทั้งเปนแลวปลอยมา หมอมฉันระลึกถึง
บุรพกิจเชนนั้นอยู ขาแตพระทูลกระหมอมจอมประชาชน หมอมฉันจะประทุษรายตอโปริสาทนั้นได
อยางไร.
[๓๔๙] พระเจาสุตโสมถวายบังคมพระราชบิดา
และพระราชมารดาทรงอนุศาสนพร่ําสอนชาวนิคม
และพลนิกรแลว เปนผูตรัสคําสัตย ทรงรักษาความ
สัตย ไดเสด็จไปในสํานักของโปริสาท.
[๓๕๐] หมอมฉันผูดํารงอยูในความเปนใหญใน
แวนแควนของตน ไดทําการผัดเพี้ยนไวกับพราหมณ
การผัดเพี้ยนนั้น ตอพราหมณผูประเสร็ฐ หมอมฉัน
เปนผูรักษาความสัตยกลับมาแลว ดูกอนทานโปริสาท
เชิญทานบูชายัญกินเราเถิด.
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[๓๕๑] การกินของหมอมฉัน ยอมไมหายไปใน
ภายหลัง จิตกาธารนี้ก็ยังมีควันอยู เนื้อทีส่ ุกบนถาน
อันไมมีควัน ชือ่ วาสุกดีแลว หมอมฉันจะขอฟงสตารหาคาถาเสียกอน.
[๓๕๒] ดูกอนทานโปริสาท พระองคเปนผูทรง
ประพฤติไมชอบธรรม ตองพลัดพรากจากรัฐมณฑล
เพราะเหตุแหงทอง สวนคาถานี้ยอมกลาวสรรเสริญ
ธรรม ธรรมและอธรรมจะลงรอยกันไดที่ไหน คนผู
ประพฤติไมชอบธรรม หยาบชา มีฝามือชุม ดวยเลือด
เปนนิตยยอมไมมสี ัจจะ ธรรมจักมีแตที่ไหน พระองค
จักทรงทําประโยชนอะไรดวยการสดับเลา.
[๓๕๓] ผูใดเที่ยวลาเนื้อเพราะเหตุแหงมังสะ
หรือผูใดฆาคนเพราะเหตุแหงตน แมคนทั้งสองนั้น
ยอมเสมอกันในโลกเบื้องหนา เพราะเหตุไรหนอพระ
องคจึงประณามเฉพาะหมอมฉันวา ประพฤติไมชอบ
ธรรม.
[๓๕๔] เนื้อสัตว ๑๐ ชนิด อันกษัตริยผูรูขัตติยธรรมไมควรเสวย ดูกอนพระราชา พระองคเสวยเนื้อ
มนุษยซึ่งเปนเนื้อที่ไมควรเสวยเพราะฉะนั้น พระองค
จึงชื่อวาประพฤติไมชอบธรรม.
[๓๕๕] พระองคพนจากเงื้อมมือของโปริสาท
เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของพระองคแลว ทรง
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เพลิดเพลินในกามคุณารมฌ ยังเสด็จกลับมาสูเงื้อมมือ
ของหมอมฉันผูเปนศัตรูอีก พระองคเปนผูไมฉลาด
ในขัตติยธรรมเลยนะ พระราชา.
[๓๕๖] ชนเหลาใดเปนผูฉลาดในขัตติยธรรม
ชนเหลานั้นตองตกนรกโดยมาก พระฉะนัน้ หมอม
ฉันจึงละขัตติยธรรมเปนผูรักษาความสัตยกลับมา ดูกอนทานโปริสาท เชิญพระองคบูชายัญเสวยหมอมฉัน
เถิด.
[๓๕๗] ปราสาทราชมณเฑียร แผนดิน โค
มา หญิงที่นารักใคร ผาแควนกาสี และแกนจันทน
พระองคทรงไดทุกสิ่งทุกอยางในพระนครนั้น เพราะ
พระองคเปนพระเจาแผนดิน ทรงเห็นอานิสงสอะไร
ดวยความสัตย.
[๓๕๘] รสเหลาใดมีอยูในแผนดิน สัจจะเปน
รสที่ยงั ประโยชนใหสําเร็จกวารสเหลานั้น เพราะวา
สมณพราหมณผูตั้งอยูในสัจจะยอมขามพนฝงแหงชาติ
และมรณะได.
[๓๕๙] พระองคพนจากเงื้อมมือของโปริสาท
เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของพระองคแลว ทรง
เพลิดเพลินในกามคุณารมณยังเสด็จกลับ มาสูเงื้อมมือ
ของหมอมฉันผูเปนศัตรูอีก ขาแตพระจอมประชาชน
พระองคไมทรงกลัวความตายแนละหรือ พระองคผู
ตรัสคําสัตยไมมีพระทัยทอแตละหรือ
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[๓๖๐] หมอมฉันไดทํากัลยาณธรรมหลายอยาง
ไดบูชายัญอันไพบูลยที่บัณฑิตสรรเสริญ ไดชําระทาง
ปรโลกบริสุทธิแลว ผูที่ตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัว
ตาย หมอมฉันไดทํากัลยาณธรรมหลายอยาง ไดบูชา
ยัญอันไพบูลยที่บัณฑิตสรรเสริญ หมอมฉันไมเดือดรอนที่จักไปยังปรโลก ดูกอนทานโปริสาท เชิญพระองคบชู ายัญเสวยหมอมฉันเถิด.
หมอมฉันไดบํารุงพระชนกและพระชนนีแลว
ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม ไดชําระทางปรโลก
บริสทุ ธิ์แลว ผูท ี่ตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตาย
หมอมฉัน ไดบํารุงพระชนกและพระชนนีแลว ได
ปกครองราชสมบัติโดยธรรม จึงไมเดือดรอนที่จัก
ไปยังปรโลก ดูกอ นทานโปริสาท เชิญพระองค
บูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด.
หมอมฉัน ไดกระทําอุปการกิจในพระประยูรญาติ
และมิตร แลวไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม ได
ชําระทางปรโลกบริสุทธิแลว ผูที่ตั้งอยูในธรรม ใครเลา
จะกลัวตาย หมอมฉันกระทําอุปการกิจในพระประยูร
ญาติและมิตรแลว ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม
จึงไมเดือดรอนที่จักไปยังปรโลก ดูกอนทานโปริสาท
เชิญพระองคบูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด.
หมอมฉันไดใหทานโดยอาการเปนอันมาก แกชน
เปนอันมาก ไดอปุ ถัมภสมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 629

ไดชําระทางปรโลกใหบริสุทธิ์ ผูที่ตั้งอยูในธรรม ใคร
เลาจะกลัวตาย หมอมฉันไดใหทานโดยอาการเปนอัน
มาก แกชนเปนอันมาก ไดอุปถัมภสมณพราหมณ ให
อิ่มหนําสําราญ จึงไมเดือดรอนที่จักไปยังปรโลก ดู
กอนโปริสาท เชิญพระองคบูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด.
[๓๖๑] บุรษุ รูอยูจะพึงกินยาพิษ หรือจับอสรพิษทีม่ ีฤทธิ์รายแรง มีเดชกลาไดหรือ ผูไดพึงกินคน
ผูกลาวคําสัตยเชนพระองค ศีรษะของผูนนั้ พึงแตก
๗ เสีย่ ง.
[๓๖๒] นรชนไดฟงธรรมแลว ยอมรูแจงบุญ
และบาป ใจของหมอมฉันจะยินดีในธรรม เพราะได
ฟงคาถาบางกระมัง.
[๓๖๓] ดูกอนมหาราช การสมาคมกับสัตบุรุษ
แมคราวเดียวเทานั้น การสมาคมนั้นยอมรักษาผูนั้นไว
การสมาคมกับอสัตบุรุษแมมากครั้ง ก็รักษาไมได พึง
อยูรวมกับสัตบุรษุ . พึงกระทําความสนิทสนมกับสัตบุรษุ เพราะรูทั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษ ยอมมีแต
ความเจริญ ไมมีความเสื่อม ราชรถอันวิจิตรตระการตา
ยังคร่ําคราได และแมสรีระก็เขาถึงชราโดยแท สวน
ธรรมของสัตบุรุษุ ยอมไมเขาถึงความคร่ําครา สัตบุรุษ
เทานั้น ยอมรูกันได ฟาและแผนดินไกลกัน ฝงขาง
โนนของมหาสมุทร เขาก็กลาวกันวาไกลกัน ธรรม
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ของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นักปราชญทั้งหลายกลาววาไกลกันยิ่งกวานั้น.
[๓๖๔] ดูกอนพระสหายผูจอมประชาชน คาถา
เหลานี้มีอรรถมีพยัญชนะดี พระองคตรัสไพเราะ
หมอมฉันไดสดับแลว เพลิดเพลินปลื้มใจ ชื่นใจ
อิ่มใจ หมอมฉันขอถวายพร ๔ ประการแกพระองค.
[๓๖๕] ดูกอนทานผูมีธรรมอันลามก พระองค
ไมรูสกึ ความตายของพระองค ไมรูสึกประโยชนและ
มิใชประโยชน นรกและสวรรค เปนผูคิดในรส ตั้งมั่น
ในทุจริต จะใหพรอะไร หมอมฉันพึงทูลพระองควา
ขอใหทรงประทานพร แมพระองคประทานแลว จะ
กลับไมประทานก็ได ความทะเลาะวิวาทนี้ อันพระองคจะพึงเห็นเอง ใครจะเขามาเปนบัณฑิตวินิจฉัย
ความทะเลาะวิวาทนี้.
[๓๖๖] คนเราใหพรใดแลวจะกลับไมให ยอม
ไมควรใหพรนั้น ดูกอนพระสหาย ขอพระองคจง
ทรงมัน่ พระทัยรับพรเถิด แมชีวิตหมอมฉัน ก็จะสละ
ถวายได.
[๓๖๗] ศักดิข์ องพระอริยะยอมเสมอกับศักดิ์
พระอริยะ ศักดิข์ องผูมีปญญายอมเสมอกับศักดิ์ผูมี
ปญญา หมอมฉันพึงเห็นพระองคเปนผูหาโรคมิได
ตลอด ๑๐๐ ป นี้เปนพรขอที่ ๑ หมอมฉันปรารถนา.
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[๓๖๘] ศักดิข์ องพระอริยะ ยอมเสมอกับศักดิ์
พระอริยะ ศักดิ์ของผูมีปญญา ยอมเสมอกับศักดิ์ผูมี
ปญญา พระองคพึงเห็นหมอมฉันผูหาโรคมิไดตลอด
๑๐๐ ป นี้เปนพรที่ ๑ หมอมฉันขอถวาย.
[๓๖๙] พระเจาแผนดินผูเปนกษัตริย ไดนาม
บัญญัติวามูรธาภิสิตเหลาใด ในชมพูทวีปนี้ พระองค
อยาไดเสวยพระเจาแผนดินเหลานั้น นี้เปนพรขอที่ ๒
หมอมฉันปรารถนา.
[๓๗๐] พระเจาแผนดินผูเปนกษัตริย ไดนาม
บัญญัติวามูรธาภิสิตเหลาใด ในชมพูทวีปนี้ หมอมฉัน
จะไมกินพระเจาแผนดินเหลานั้น นี้เปนพรขอที่ ๒
หมอมฉันขอถวาย.
[๓๗๑] กษัตริยรอยเอ็ดพระองค ที่พระองค
ทรงจับรอยพระหัตถไวทรงกันแสง พระพักตรชุม
ดวยพระอัสสุชล ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยกษัตริย
เหลานั้น ใหกลับไปในแควนของตน ๆ นี้เปนพรขอ
ที่ ๓ หมอมฉันปรารถนา.
[๓๗๒] กษัตริยรอยเอ็ดพระองค ที่หมอมฉัน
ทรงจับรอยพระหัตถไวทรงกันแสง พระพักตรชุม
พระอัสสุชล หมอมฉันจะปลอยกษัตริยเหลานั้น ให
กลับไปยังแวนแควนของตน ๆ นี้เปนพรขอที่ ๓
หมอมฉันขอถวาย.
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[๓๗๓] รัฐมณฑลของพระองคเปนชอง เพราะ
นรชนเปนอันมากหวาดเสียวเพราะความกลัว หนีเขา
หาทีซ่ อนเรน ขอพระองคโปรดทรงงดเวนเนื้อมนุษย
เถิดพระราชา นี้เปนพรขอที่ ๔ หมอมฉันปรารถนา.
[๓๗๔] นั่นเปนอาหารที่ชอบใจของหมอมฉัน
มานานแลว หมอมฉันเขาปาก็เพราะเหตุแหงอาหารนี้
หมอมฉันจะพึงงดอาหารนี้ไดอยางไร ขอพระองค
ทรงเลือกพรขอที่ ๔ อยางอื่นเถิด.
[๓๗๕] ดูกอนพระจอมประชาชน คนเชน
พระองคมัวพะวงอยูวา นี้เปนที่รักของเรา ทําตนให
เหินหางจากความดี ยอมไมไดประสบสิ่งที่รักทั้งหลาย
ตนแลประเสริฐที่สุด ประเสริฐอยางยอดเยี่ยม ดวยวา
ผูมีตนอันอบรมแลวจะพึงไดสิ่งที่รักในภายหลัง.
[๓๗๖] เนื้อมนุษยเปนที่รักของหมอมฉัน ดูกอน
พระเจาสุตโสม โปรดทรงทราบอยางนี้ หมอมฉันไม
สามารถจะงดเวนได เชิญพระองคทรงเลือกพรอยางอื่น
เถิด พระสหาย.
[๓๗๗] ผูใ ดแล มัวรักษาของรักวา นีเ่ ปนของ
รักของเรา ทําตนใหเหินหางจากความดี เสพของรัก
ทั้งหลายอยู เหมือนนักเลงสุราดื่มสุราเจือยาพิษฉะนั้น
ผูนั้นยอมไดรับทุกขในโลกหนา เพราะกรรมอันลามก
นั้น สวนผูใดในโลกนี้ พิจารณาแลวละของรักได
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เสพอริยธรรมทั้งหลายแมดวยความยาก เหมือนคน
เปนไขดื่มยาฉะนัน้ ผูนั้นยอมไดรับความสุขในโลกหนา
เพราะกัลยาณกรรมนั้น.
[๓๗๘] หมอมฉันสูละทิ้งพระชนก และพระ
ชนนี ตลอดทั้งเบญจกามคุณที่นาเพลิดเพลินเจริญใจ
เขาปาก็เพราะเหตุแหงเนื้อมนุษย หมอมฉันจะถวาย
พรขอนั้นแกพระองคไดอยางไร.
[๓๗๙] บัณฑิตทั้งหลายไมกลาววาจาเปนสอง
สัตบุรุษทั้งหลายยอมมีปฏิญาณเปนสัตยโดยแท พระองคไดตรัสกะหมอมฉันวา เชิญรับพรเถิดพระสหาย
พระองคไดตรัสไวอยางนี้ เพราะฉะนั้น พระดํารัสที่
พระองคตรัสยอมไมสมกัน.
[๓๘๐] หมอมฉันเขาถึงการไดบาป ความเสื่อม
ยศ เสื่อมเกียรติ บาป ทุจริต ความเศราหมองเปน
อันมาก เพราะเนือ้ มนุษยเปนเหตุ หมอมฉันจะพึง
ถวายพรนั้น แกพระองคไดอยางไร.
[๓๘๑] คนเราใหพรใดแลว จะกลับไมให ยอม
ไมควรใหพรนั้น ดูกอนพระสหาย ขอพระองคทรงมั่น
พระทัยรับพรเถิด แมชีวิตของหมอมฉันก็ยอมสละ
ถวายได.
[๓๘๒] การสละชีวิตไดนี้เปนธรรมของสัตบุรุษ
สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมมีปฏิญาณเปนสัจจะโดยแท
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พรทีพ่ ระองคไดประทานไวแลว ขอไดโปรดประทาน
เสียโดยพลันเถิด ดูกอนพระราชาผูประเสริฐสุด
พระองคจงทรงสมบูรณดวยธรรมขอนั้นเถิด นรชนพึง
สละทรัพยเพราะเหตุแหงอวัยวะอันประเสริฐ เมื่อจะ
รักษาชีวิตไว พึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรม พึง
สละทั้งอวัยวะ ทัง้ ทรัพย และแมชีวิตทั้งหมด.
[๓๘๓] บุรษุ พึงรูแจงธรรมจากผูใด และชน
เหลาใด เปนสัตบุรุษกําจัดความสงสัยของบุรุษนั้นได
ขอนัน้ เปนที่พึงที่พํานักของบุรุษนั้น ผูมีปญญาไมพึง
ทําลายไมตรีจากบุคคลนั้น.
[๓๘๔] นั่นเปนอาหารที่ชอบใจของหมอมฉัน
มานานแลว หมอมฉันขาพเจาก็เพราะเหตุแหงอาหารนี้
ดูกอนพระสหาย ถาหาก พระองคตรัสขอเรื่องนี้
กะหมอมฉัน หมอมฉันยอมถวายพรขอนี้แดพระองค.
[๓๘๕] พระองคเปนศาสดาของหมอมฉัน และ
เปนพระสหายของหมอมฉันดวย ดูกอนพระสหาย
หมอมฉันไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค แม
พระองคก็ขอไดทรงโปรดกระทําตามคําของหมอมฉัน
เราทั้งสองจะไปปลดปลอยดวยกัน.
[๓๘๖] หมอมฉัน เปนศาสดาของพระองค และ
เปนพระสหายของพระองคดวย ดูกอนพระสหาย
พระองคไดทรงกระทําตามคําของหมอมฉัน แมหมอม
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ฉันก็จะทําตามพระดํารัสของพระองค เราทั้งสองจะ
ไปปลดปลอยดวยกัน.
[๓๘๗] พระองคทั้งหลาย ไมพึงประทุษรายแก
พระราชานี้ ดวยความแคนวา เราทั้งหลายเปนผูถูก
เจากัมมาสบาท ผูมีเทาดางเบียดเบียน ถูกรอยฝามือ
รองไหหนาชุมดวยน้ําตา ขอพระองคทั้งหลายจงทรง
รับสัจจปฏิญาณตอหมอมฉัน.
[๓๘๘] หมอมฉันทั้งหลายจะไมประทุษรายแก
พระราชานี้ ดวยความแคนวา เราทั้งหลายเปนผูถูก
เจากัมมาสบาทเบียดเบียน ถูกรอยฝามือรองไหหนาชุม
ดวยน้ําตา หมอมฉันทั้งหลายขอรับสัจจปฏิญาณตอ
พระองค.
[๓๘๙] บิดาหรือมารดาเปนผูมีความกรุณา
ปรารถนาประโยชนแกบุตร ฉันใด แมพระราชา
พระองคนี้ก็จงเปนเหมือนพระชนกชนนีของทาน
ทั้งหลาย และทานทั้งหลายก็จงเปนเหมือนโอรส
ฉันนัน้ .
[๓๙๐] บิดาหรือมารดาเปนผูมีความกรุณา
ปรารถนาประโยชนแกบุตร ฉันใด แมพระราชา
พระองคนี้ ขอจงเปนเหมือนพระชนกชนนีของหมอม
ฉันทัง้ หลาย แมหมอมฉันทั้งหลายก็จะเปนเหมือน
โอรส ฉันนั้น.
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[๓๙๑] พระองคเคยเสวยกระยาหารอันโอชารส
ลวนแตเนื้อสัตว ๔ เทาและนก ที่พวกวิเศษปรุงให
สําเร็จเปนอยางดี ดังทาวสักกรินทเทวราชเสวยสุธาโภชนฉะนั้น ไฉนจะทรงละไป ยินดีอยูในปาแต
พระองคเดียวเลา นางกษัตริยเหลานั้น ลวนแตเอวบาง
รางเล็กสะโอดสะองประดับประดาแลว แวดลอม
บําเรอพระองคใหเบิกบานพระทัย ดังเทพอัปสร
แวดลอมพระอินทรในทิพยสถานฉะนั้น ไฉนจะทรง
ละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา พระแทน
บรรทมพนักแดง โดยมากปูลาดดวยผาโกเชาว ลวน
ลาดดวยเครื่องลาดอันงดงาม ประดับดวยเครื่อง
อลังการอันวิจิตร พระองคเคยทรงบรรทมสําราญ
พระทัยบนทามกลางพระแทนบรรทมเชนนั้น ไฉนจะ
ทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา เวลา
พลบค่ํามีการฟอนรําสงสําเนียงเสียงตะโพนสําทับ
ดนตรี รับประสานเสียงลวนแตสตรีไมมีบุรุษเจือปน
การขับและการประโคมก็ลวนแตไพเราะ ไฉนจะทรง
ละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา พระราช
อุทยานนามวา มิคชินวัน บริบูรณดวยบุบผชาติเปน
อันมาก พระนครของพระองคประกอบดวยพระราช
อุทยานเชนนี้ เปนที่นารื่นรมยใจยิงนัก ทั้งสมบูรณ
ดวยมา รถและคชสาร ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปา
แตพระองคเดียวเลา.
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[๓๙๒] ในกาฬปกษ พระจันทรยอมเสื่อมลง
ทุกวัน ๆ ฉันใด ดูกอนพระราชา การคบอสัตบุรุษ
ยอมเปรียบเหมือนกาฬปกษฉะนั้น หมอมฉันก็เหมือน
กัน อาศัยคนครัวเครื่องตนเปนคนชั่วเลวทราม ไดทํา
บาปกรรมอันเปนเหตุใหไปสูทุคติ ในศุกลปกษ
พระจันทรยอมเจริญขึ้น ทุกวัน ๆ ฉันใด การคบ
สัตบุรุษยอมเปรียบเหมือนศุกลปกษฉะนั้น ขาแต
พระเจาสุตโสม ขอจงทรงทราบวา หมอมฉันก็เหมือน
กัน อาศัยพระองคจักกระทํากุศลกรรมอันเปนเหตุให
ไปสูสุคติ ขาแตพระจอมประชาชน น้ําฝนตกลงใน
ที่ดอนยอมไมคงที่ ไมขังอยูไ ดนาน ฉันใด แมการ
คบอสัตบุรุษของหมอมฉันก็ยอ มไมคงที่ เหมือนน้ําใน
ที่ดอนฉันนั้น ขาแตพระจอมประชาชน ผูเปนนระ
ผูกลาหาญอยางประเสริฐสุด น้ําฝนตกลงในสระยอม
ขังอยูไ ดนาน ฉันใด แมการสมาคมกับสัตบุรุษของ
หมอมฉัน ก็ยอมตั้งอยูไดนานเหมือนน้ําในสระ
ฉันนัน้ การสมาคมกับสัตบุรษุ ยอมไมรูจักเสื่อม ยอม
เปนอยูอยางนั้น แมตลอดเวลาที่ชีวิตยังตั้งอยู สวน
การสมาคมกับอสัตบุรุษยอมเสื่อมเร็ว เพราะเหตุนั้น
ธรรมของสัตบุรุษยอมไกลจากอสัตบุรุษ.
[๓๙๓] พระราชาใดชนะคนที่ไมควรชนะ
พระราชานั้นไมชื่อวาเปนพระราชา ผูใดเอาชนะเพื่อน
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ผูนั้นไมชื่อวาเปนเพื่อน ภรรยาใดยอมไมกลัวเกรง
สามี ภรรยานั้นไมชื่อวาเปนภรรยา บุตรเหลาใดไม
เลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกแลว บุตรเหลานั้น ไมชื่อวาเปน
บุตร ในที่ประชุมใดไมมีสัตบุรุษ ที่ประชุมนั้นไม
ชื่อวาสภา ชนเหลาใดไมพูดเปนธรรม ชนเหลานั้น
ไมชื่อวาเปนสัตบุรุษ คนผูละราคะ โทสะ โมหะ
ไดแลวพูดเปนธรรมนั้นแล ชือ่ วาเปนสัตบุรุษบัณฑิต
ผูอยูปะปนกับคนพาล เมื่อไมพูดใคร ๆ ก็ไมรูวาเปน
บัณฑิต แตวาบัณฑิตเมื่อพูดแสดงอมตธรรม ใคร ๆ
จึงจะรูวาเปนบัณฑิต เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงกลาว
ธรรมใหกระจาง พึงยกธงของพวกฤๅษี ฤๅษีทั้งหลาย
มีคําสุภาษิตเปนธง ธรรมแลเปนธงของฤๅษีทั้งหลาย.
จบมหาสุตโสมชาดกที่ ๕
จบอสีตินิบาต
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อรรถกถามหาสุตโสมชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภ
พระอังคุลิมาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา กสฺมา ตุว รสก
อีทิสานิ ดังนี้.
การบังเกิดและการบรรพชาของพระอังคุลิมาลเถระนั้น บัณฑิตพึง
ทราบโดยพิสดาร ตามนัยที่ทานพระอรรถกถาจารยกลาวไวแลว ในอรรถกถา
อังคุลิมาลสูตร ในเรื่องนี้จะไดกลาวความตั้งแตพระอังคุลิมาลเถระนั้น ไดกระทํา
ความสวัสดีแกหญิงผูมีครรภหลงดวยทําความสัตยแลว จําเดิมแตนั้นมาก็ได
อาหารสะดวกขึ้นเจริญวิเวกอยู ในกาลตอมาก็ไดบรรลุพระอรหัน เปนพระ
อรหันตมีชื่อปรากฏนับเขาในภายในพระมหาเถระ ๘๐ องค ในกาลนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรย
จริง ๆ หนอ พระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานพระองคุลิมาล ผูเปนมหาโจร
มีฝามืออันชุมดวยเลือดรายกาจเห็นปานนั้น โดยไมตองใชทัณฑะหรือศัสตรา
ทําใหหมดพยศได ทรงกระทํากิจที่ทําไดโดยยาก ธรรมดาวา พระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมเปนผูกระทํากิจที่ทําไดยากอยางนาอัศจรรย พระศาสดาประทับ
อยูในพระคันธกุฎี ไดทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้น ดวยทิพโสดก็ทรง
ทราบวา เราไปวันนี้จักมีอุปการะมาก พระธรรมเทศนาจักเปนไปอยางใหญ
หลวงดังนี้ จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี เสด็จไปยังธรรมสภาดวยพุทธลีลา
อันหาที่เปรียบมิได ประทับนั่งบนอาสนะอันประเสริฐ ที่พวกภิกษุจัดไวถวาย
แลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอสนทนากันดวยเรื่องอะไร
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
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เราผูไดบรรลุปรมาภิสมโพธิญาณ ทรมานพระองคุลิมาลไดในบัดนั้น ไมนา
อัศจรรยเลย เมื่อครั้งเรายังบําเพ็ญบุรพจริยาแมตั้งอยูในประเทศญาณก็ทรมาน
พระองคุลิมาลนี้ได ตรัสดังนี้แลวทรงดุษณีภาพ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูล
อาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวา โกรัพยะ เสวยราชสมบัติโดย
ธรรม ในพระนครอินทปต แควนกุรุ ในกาลนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้ง
หลายเสด็จอุบัติในพระครรภ ของพระอัครมเหสีแหงพระเจาโกรัพยะนั้น ก็เพราะ
พระราชกุมารนั้นมีพระพักตรดังดวงจันทร และมีนิสัยชอบในการศึกษา ชน
ทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอวา สุตโสม พระราชาทรงเห็นพระกุมารนั้นเจริญวัย
แลว จึงพระราชทานทองลิ่มชนิดเนื้อดี ราคาพันหนึ่ง สงไปยังเมืองตักกศิลา
เพื่อใหศึกษาศิลปศาสตร ในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข สุตโสมรับทรัพยอัน
เปนสวนของอาจารย แลวออกเดินทางไป แมพรหมทัตกุมาร พระโอรสของ
พระเจากาสิกราชในพระนครพาราณสี พระบิดาก็รับสั่งอยางเดียวกันแลว
สงไปจึงเดินไปยังหนทางนั้น. ลําดับนั้น สุตโสมกุมารเดินทางไปถึงแลว จึงนั่ง
พักที่แผนกระดานในศาลาใกลประตูเมือง แมพรหมทัตกุมารไปถึงแลว ก็นั่งบน
แผนกระดานแผนเดียวกัน กับสุตโสมกุมารนั้น. ลําดับนั้น สุตโสม จึงกระทํา
ปฏิสันถารแลว ถามพรหมทัตกุมารนั้นวา ดูกอนสหาย ทานเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย ทานมาจากไหน. พรหมทัตกุมารตอบวา ขาพเจามาจากเมืองพาราณสี.
ทานเปนบุตรของใคร. ขาพเจาเปนโอรสของพระเจากาสี. ทานชื่อไร. ขาพเจา
ชื่อพรหมทัตกุมาร. ทานมาที่นี่ดวยเหตุไร. พรหมทัตกุมารตอบวา ขาพเจามา
เพื่อเรียนศิลปศาสตร แลวถามสุตโสมกุมารโดยนัยนั้นเหมือนกันวา แมตัวทาน
ก็เดินทางเหน็ดเหนื่อยมา ทานมาจากไหน. แมสุตโสมก็บอกแกพรหมทัตกุมาร
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ทุกประการ แมสองราชกุมารนั้นจึงกลาวแกกันวา เราทั้งสองเปนกษัตริย จงไป.
ศึกษาศิลปศาสตรในสํานักทานอาจารยคนเดียวกันเถิด การทํามิตรภาพแกกัน
และกันแลว จึงเขาไปสูพระนคร ไปหาสกุลอาจารย ไหวอาจารยแลวแจงชาติ
ของตน แถลงความที่ตนทั้งสองมาเพื่อจะศึกษาศิลปะ อาจารยจึงรับวา ดีละ
สองราชกุมารจึงใหทรัพยอัน เปนสวนคาเลาเรียนกับ อาจารยแลวเริ่มเรียนศิลปะ.
เวลานั้นไมใชแคสองราชกุมารเทานั้น แมพระราชบุตรอื่น ๆ ในชมพูทวีปประมาณ ๑๐๑ พระองค ก็เรียนศิลปะอยูในสํานักของอาจารยนั้น สุตโสมกุมารไดเปนอันเตวาสิกผูเจริญที่สุดกวาราชบุตรเหลานั้น เลาเรียนศิลปศาสตรอยู
อยางขะมักเขมน ไมนานเทาไรนักก็ถึงความสําเร็จ. สุตโสมกุมารมิไดไปยังสํานัก
ของราชกุมารเหลาอื่น ไปหาแตพรหมทัตกุมารผูเดียวดวยคิดวา กุมารนี้เปน
สหายของเรา เปนครูผูชวยแนะนําภายหลังของพรหมทัตกุมารนั้น สอนใหสําเร็จ
การศึกษาไดโดยรวดเร็ว ศิลปะแมของราชกุมารนอกนี้ก็สําเร็จโดยลําดับกันมา
พวกราชกุมารเหลานั้นใหเครื่องคํานับไหวอาจารยแลว แวดลอมสุตโสมออกเดิน
ทางไป ลําดับนั้น สุตโสมจึงพักยืนอยูในระหวางทางที่จะแยกกัน เมื่อจะสง
ราชบุตรเหลานั้นกลับจึงกลาววา ทานทั้งหลายแสดงศิลปะแกพระราชมารดา
บิดาของตนแลว จักตั้งอยูในราชสมบัติ ครั้นตั้งอยูในราชสมบัติแลว พึงกระทํา
ตามโอวาทของเรา. ทําอยางไรทานอาจารย. ทานทั้งหลายจงรักษาอุโบสถทุกวัน
ครึ่งเดือน อยาไดกระทําการเบียดเบียน ราชบุตรเหลานั้น รับคําเปนอันดี
แมพระโพธิสัตวก็ทรงทราบลวงหนา อยูแลววา มหาภัยจักเกิดพนในพระนครพาราณสี เพราะอาศัยพรหมทัตกุมาร ดังนี้ เพราะปรากฏในองค
วิทยา จึงไดใหโอวาทแกพวกราชกุมารเหลานั้นแลวสงไป.
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ราชบุตรเหลานั้นทุก ๆ พระองค ไปถึงชนบทของตน ๆ แลวแสดง
ศิลปะแกพระราชมารดาบิดาของตนแลว ตั้งอยูในราชสมบัติแลวตางสงราชสาสน
พรอมดวยเครื่องราชบรรณาการเพื่อใหทราบความที่ตนตั้งอยูในราชสมบัติแลว
และประพฤติอยูในโอวาทดวย พระมหาสัตวไดทรงทราบขาวสาสนนั้น แลว
ทรงตอบพระราชสาสนไปวา ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด ในบรรดา
พระราชาเหลานั้น พระเจาพาราณสีเวนมังสะเสียแลวเสวยอาหารไมได แม
ในวันอุโบสถพวกหองเครื่องตนก็ตองเก็บมังสะไวถวายทาวเธอ อยูมาวันหนึ่ง
เนื้อที่เก็บไวอยางนั้น พวกโกไลยสุนขั ในพระราชวังกินเสียหมด เพราะความ
เลินเลอของคนทําเครื่องตน คนทําเครื่องตนไมเห็นมังสะ จึงถือกหาปณะ
กํามือหนึ่งเที่ยวไป ก็ไมอาจจะหามังสะได จึงดําริวา ถาหากเราจักตั้งเครื่อง
เสวยไมมีมังสะ เราก็จะไมมีชีวิต จักทําอยางไรเลาหนอ ครัน้ นึกอุบายไดใน
เวลาค่ําจึงไปสูปาชาผีดิบ ตัดเอาเนื้อตรงขาของบุรุษที่ตายเมื่อครูหนึ่งนั้น นํามา
ทําใหสุกดีแลว หุงขาวจัดแจงตั้งเครื่องเสวย พรอมดวยมังละ พอพระราชาวาง
ชิ้นมังสะลง ณ ปลายพระชิวหา ชิ้นมังสะนั้น ก็แผไปสูเสนประสาทที่รับรสทั้ง
๗ พัน ซาบซานไปทั่วพระสรีระ มีคําถามสอดเขานาวา ที่เปนดังนี้ เพราะเหตุไร
เฉลยวา เพราะเคยเสวยมากอนแลว.
ไดยินวา ในอัตภาพตอกันที่ลวงไปแลว ทาวเธอเกิดเปนยักษกิน
เนื้อมนุษยเสียเปนอันมาก เพราะฉะนั้น เนื้อมนุษยจึงไดเปนสิ่งที่โปรด
ปรานของพระองค ทาวเธอทรงพระดําริวา ถาเราจักนิ่งเสียแลวบริโภค
คนทําเครื่องนี้ก็จักไมบอกเนื้อชนิดนี้ แกเรา จึงแกลงถมใหตกลงบนภาค
พื้นพรอมดวยพระเขฬะ เมื่อคนทําเครื่องตนกราบทูลวา ขอเดชะ มังสะ
นี้หาโทษมิได เชิญพระองคเสวยเถิด จึงทรงรับสั่งใหราชเสวกออกไป
เสียแลว ตรัสถามคนทําเครื่องตนวา เราเองก็ทราบวาเนื้อนี้หาโทษมิได แต
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เนื้อนี้เรียกวาเนื้ออะไร. ขอเดชะ เนื้อที่พระองคเคยเสวยในวันกอน ๆ ในวัน
อื่น เนื้อนี้ ไมมีรสอยางนั้นมิใชหรือ ขอเดชะ. พึงทําไดดีในวันนี้เอง แม
เมื่อกอน เจาก็ทําอยางนี้มิใชหรือ. ลําดับนั้น ทาวเธอทรงทราบวา คนทํา
เครื่องตนนั้นนิ่งอยู จึงรับสั่งตอไปวา จงบอกมาตามความจริงเถิด ถาเจา
ไมบอก เจาจะไมมีชีวิต คนทําเครื่องตนจึงทูลขอพระราชทานอภัยแลว ก็
กราบทูลตามความเปนจริง พระราชารับสั่งวา เจาอยาเอ็ดไป เจาจงกินมังสะ
ที่ทําตามธรรมดา แลวจงนําเนื้อมนุษยใหแกเราอยางเดียว คนทําเครื่องตน
ทูลถามวา ขอเดชะ ทําไดยากมิใชหรือ อยากลัวเลย ไมใชของยาก คนทํา
เครื่องตนจึงทูลถามวา ขอเดชะ ขาพระองคจักไดมาจากไหนเปนนิตยเลา.
ตนในเรือนจํามีอยูมากมายมิใชหรือ.
จําเดิมแตนั้น เขาก็ไดกระทําตามพระราชบัญชาทุกประการ ครัน้
ตอมาพวกนักโทษในเรือนจําหมด คนทําเครื่องตนจึงกราบทูลวา. บัดนี้
ขาพระองคจักกระทําอยางไรตอไป เจาจงทิ้งถุงทรัพยพันหนึ่งไวที่ระหวาง
ทาง คนใดหยิบเอาถุงทรัพยนั้น จงจับคนนั้น โดยตั้งขอหาวา เปนโจร
แลวฆาทิ้งเสีย เขาไดกระทําตามพระราชบัญชานั้นแลว ครั้นตอมาไมพบ
แมคนที่มองดูถุงทรัพยพันหนึ่งนั้น เพราะความกลัว จึงทูลถามวาขอเดชะ
บัดนี้ขาพระองคจักการทําอยางไรตอไป ในเวลาตีกลองยามเที่ยงคืนพระนคร
ยอมเกิดความอลหมาน เวลานั้นเจาจงยืนดักอยูที่ตรอกบานหรือถนนหรือ
หนทางสี่แพรงแหงหนึ่ง จงฆามนุษยเอาเนื้อมา จําเดิมแตนั้นมา เขาก็
ไดทําอยางนั้นเอาเนื้อที่ล่ํา ๆ ไป ซากศพปรากฏอยูในที่นั้น ๆ พระนครก็อากูล
ไปดวยซากศพ ไดยินเสียงประชาชนคร่ําครวญวา มารดาของเราหายไป
บิดาของเราหายไป พีช่ าย นองชายของเราหายไป พี่สาว นองสาวของเรา
หายไป.
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ชาวนครทั้งกลัวทั้งหวาดเสียว ปรึกษากันวา คนเหลานั้นถูกราชสีหก ิน
หรือถูกเสือกิน หรือถูกยักษกินหนอ เมื่อตรวจดูก็เห็นปากแผลที่ทองประหาร
จึงสันนิษฐานกันวา เห็นจะเปนโจรมนุษยคนหนึ่ง กินคนเหลานั้นเปนแน
มหาชนจึงประชุมกันรองทุกขที่พระลานหลวง พระราชาตรัสถามวา อะไร
กันพอ ขอเดชะ ในพระนครนี้เกิดมีโจรกินคนขึ้นแลว ขอพระองคจงรับสั่งให
จับโจรกินคนนั้นเสียเถิด พระเจาขา. พระราชาตรัสวา เราจักรูไดอยางไรเลา
เราเปนคนรักษาพระนครเที่ยวไปตรวจดูหรือ มหาชนปรึกษากันวา พระราชา
ไมทรงเปนธุระทางการเมือง เพราะฉะนั้น พวกเราจักพากันไปแจงแกทาน
กาฬหัตถีเสนาบดีเถิด จึงพากันไปบอกเนื้อความนั้น แกทานเสนาบดี กราบ
เรียนวา ควรจะสืบจับตัวผูรายใหได ทานเสนาบดีมีบัญชาวา พวกทานจง
รออยูสัก ๗ วันกอน เราจักสืบจับตัวผูรายเอามาใหพวกทานคะจงได แลวสง
มหาชนกลับไป.
ทานเสนาบดีบังคับพวกบุรุษวา ดูกอนพอทั้งหลาย เขาลือกันวา
โจรกินคนมีอยูในพระนคร พวกทานจงไปซุมอยูในที่นั้น ๆ จับเอาตัว
มันมาใหได พวกบุรุษเหลานั้นรับคําสั่งแลว ตั้งแตนั้นมา ก็คอยสอดแนม
พระนครอยูเสมอ. แมคนทําเครื่องตนแอบอยูที่ตรอกบานแหงหนึ่ง ฆาหญิง
คนหนึ่งไดแลว ปรารภจะเอาเนื้อตรงที่ล่ํา ๆ บรรจุลงในกระเชา ทันใดนั้น
พวกบุรุษเหลานั้น จึงจับคนทําเครื่องตนนั้นโบยแลวมัดมือไพลหลัง รอง
ประกาศดัง ๆ วา พวกเราจับโจรกินคนไดแลว ประชาชนพากันหอมลอมคน
ทําเครื่องตนนั้น ขณะนั้นบุรุษทั้งหลายมัดเขาไวอยางมั่นคงแลวผูกกระเชาเนื้อ
ไวที่คอเอาตัวไปแสดงแกทานเสนาบดี. ลําดับนั้น ทานเสนาบดี ครั้นพอได
เห็นคนนําเครื่องตนนั้นแลว จึงดําริวา คนผูนี้กินเนื้อนี้เอง หรือเอาไปปน
กับเนื้ออื่นแลวจําหนาย หรือวาฆาตามพระราชบัญชา เนื้อจะถามเนื้อความนั้น
จึงกลาวคาถาที่หนึ่งวา
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ดูกอนคนทําเครื่องตน ทําไมเจาจึงทํากรรมอัน
รายกาจเชนนี้ได เจาเปนคนหลง ฆาหญิงและชาย
ทั้งหลายได เพราะเหตุแหงเนื้อ หรือ เพราะเหตุแหง
ทรัพย.
ในคาถานั้น ทานเสนาบดีเรียกคนทําเครื่องตนวา รสกะ ตอนีไ้ ป
บัณฑิตพึงทราบขอความที่เกี่ยวเนื่องกันอยางงาย ๆ ดวยอํานาจพระบาลีที่เปน
คําถามและคําโตตอบกัน.
ลําดับนั้น คนทําเครื่องตนจึงกลาวกะทานเสนาบดีนั้นวา
ขาแตทานผูเจริญ มิใชเพราะเหตุแหงตน มิใช
เพราะเหตุแหงทรัพย มิใชเพราะเหตุแหงลูกเมียหรือ
สหายและญาติ เปนดวยพระจอมภูมบิ าลนายขาพเจา
พระองคเสวยมังสะนี้นะทาน.
ลําดับนั้น ทานเสนาบดีจึงกลาวกะคนทําเครื่องตนนั้นวา
ถาเจาขวนขวายในกิจของเจานาย กระทํากรรม
อยางรายกาจเชนนี้ เวลาเชาเจาไปถึงภายในพระราวัง
แลว พิงแถลงเหตุนั้นตอเราในที่เฉพาะพระพักตร
พระเจาอยูหัว.
ลําดับนั้น คนทําเครื่องตนจึงกลาวกะทานเสนาบดีนั้นวา
ขาแตทานกาฬหัตถีผูเจริญ ขาพเจาจักกระทํา
ตามคําสั่งสอนของทาน เวลาเชาขาพเจาไปถึงภายใน
พระราชวังแลว จักแถลงถึงเหตุนั้น ตอทานเฉพาะ
พระพักตรพระเจาอยูหัว.
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คําวา ภควา ในคาถานั้นเปนคํากลาวแสดงถึงความเคารพ ทาน
เสนาบดีเพื่อจะทดลองดูวา คนทําเครื่องตนนี้พูดความจริงหรือวาพูดเท็จเพราะ
กลัวตาย จึงไดกลาวอยางนี้. คําวา กรรมอยางรายกาจ หมายถึงกรรม
คือการฆามนุษย. คําวา เฉพาะพระพักตร หมายความวา เจาจงไปยืนอยู
ในที่เฉพาะพระพักตรแลวพึงกลาวอยางนี้ คนทําเครื่องตนนั้น เมื่อจะรับคํา
จึงไดกลาวคาถาดวยประการนั้นแล.
ลําดับนั้น ทานเสนาบดีจึงสั่งใหมัดจําคนทําเครื่องตนนั้นไวใหมั่นคง
เมื่อราตรีสวางแลว จึงปรึกษากับพวกอํามาตยและชาวเมือง เมื่อรวมฉันทะกัน
ทั้งหมดแลว วางอารักขาในที่ทุกแหง การทําพระนครใหอยูในเงื้อมมือ ผูก
กระเชาเนื้อไวที่คอคนทําเครื่องตน นําตัวเขาไปยังพระราชนิเวศน ไดเกิด
เสียงเซ็งแซขึ้นทั่วพระนครแลว วันวานนี้ พระราชาเสวยพระกระยาหารเชา
แลว ยังมิไดเนื้อในเวลาเย็น จึงประทับนั่งรอทาดวยหมายพระทัยวา คนทํา
เครื่องตนจักมาในบัดนี้ ประทับรออยูจนตลอดคืนยังรุง แมวันนี้คนทําเครื่อง
ตนก็ยังไมมา ครั้นไดทรงสดับ เสียงเซงแซของชาวเมือง จึงทรงดําริวา นัน่
เรื่องอะไรกันหนอ ทอดพระเนตรโดยชองพระแกล ก็ไดทรงเห็นคนทํา
เครื่องตน ถูกเขานํามาดวยอาการอยางนั้น ทรงพระดําริวา เหตุนี้ปรากฏขึ้น
แลว ทรงตั้งพระสติมั่นคงประทับนั่งบนบัลลังก แมกาฬหัตถีเสนาบดี เขาไป
เฝาพระองคทูลไตสวนขอความ พระองคจึงทรงแถลงแกเสนาบดีนั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ครั้นราตรีสวางแลว พระอาทิตยอุทัย กาฬเสนาบดีไดนําตัวคนทําเครื่องตนเขาเฝาพระราชา
ครั้นเฝาพระราชาแลวจึงกราบทูลคํานี้วา ขาแต
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มหาราชเจา ไดยินวา คนทําเครื่องตนถูกพระองคใช
ใหไปฆาหญิงและชายเปนอันมาก พระองคเสวยเนื้อ
มนุษยเปนความจริงแลหรือ.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสตอบวา
ดูกอนทานกาฬะ อยางนั้น ๆ เปนความจริง
คนทําเครื่องตนนั้น เราไดใชมัน ไปเอง เมื่อมันทํากิจ
ของเรา ทานบริภาษมันทําไมกัน.
คําวา กาฬะ ในคาถานั้น หมายถึงทานกาฬหัตถีเสนาบดี พระราชา
ถูกเสนาบดีผูมีเดชไตสวน ไมอาจจะทรงใหการเท็จได จึงตรัสอยางนี้วา
อยางนั้น ๆ เปนความจริง. คําวา เปนความจริง ในคาถานั้นเปนคําขยาย.
ความของคําขางหนา. คําวา กิจของเรา คือความเจริญของเรา. คําวา ทํา
คือกระทําอยู. คําวา ทําไม อธิบายวา ทานบริภาษนั้นเพราะเหตุไร.
ลําดับนั้น พระราชาจึงรับสั่งวา ทานทําราชกิจยากที่คนอื่นจะทําได
นาชมเชยจริงนะ แลวตรัสขูเสนาบดีใหกลัววา ดูกอนทานกาฬหัตถี โจรอื่น
ทานไมจับ ใหจับคนใชของเรา เสนาบดีไดสดับคํานั้นดําริวา พระราชาทรง
รับสารภาพดวยพระโอษฐของพระองคเอง เธอรายกาจนาสยดสยอง เธอกิน
เนื้อมนุษยมาตลอดกาลถึงเพียงนี้ เราจักลองทูลหามเธอดู ดังนี้แลวกราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคอยาไดทรงทําอยางนี้อีกตอไปเลย อยาเสวย
เนื้อมนุษยเลย. พระราชาตรัสวา ดูกอนทานกาฬหัตถี ทานพูดอะไร เราไม
อาจจะอดเนื้อมนุษยได. ขอเดชะ ถาพระองคอดไมได พระองคเองจักทํา
พระองคและบานเมืองใหพินาศ. แมเราจักตองพินาศดวยอาการอยางนี้ เราก็
ไมอาจที่จะอดเนื้อมนุษยนั้นได. ลําดับนั้น เสนาบดีประสงคจะใหทาวเธอรูสึก
พระองค จึงนําเอาเรื่องมาเลาถวายดังตอไปนี้.
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ในอดีตกาล หาสมุทรแหงหนึ่งมีปลาใหญอยู ๖ ตัว ชื่ออานนท
ตัวหนึ่ง ชื่ออุปนันทะตัวหนึ่ง ชื่ออัชโฌหารตัวหนึ่ง ปลาใหญทั้ง ๓ ตัวนี้
ยาวถึง ๕๐๐ โยชน ชื่อติมิงคละตัวหนึ่ง ชื่อคิมิรมิงคละตัวหนึ่ง ชื่อมหาติมิร
มิงคละตัวหนึ่ง ปลาใหญ ๓ วันยาว ๑,๐๐๐ โยชน ปลาใหญทั้ง ๖ ตัวนั้น
แมทั้งหมดมีหินและสาหรายเปนภักษาหาร บรรดาปลาทั้ง ๖ ตัวนั้น ปลา
อานนทอยูในสวนชางหนึ่งแหงมหาสมุทร ฝูงปลาเปนอันมากพากัน เขาไปหา
ปลาอานนทนั้น. วันหนึง่ ปลาเหลานั้นคิดกันวา พระราชาของสัตวสองเทา
และสัตวสี่เทาทั้งหมด ยอมปรากฏ แตพระราชาของพวกเรายังไมมี พวกเรา
จักกระทําปลาตัวหนึ่งใหเปนพระราชา ปลาทั้งหมดไดรวมกันเปนเอกฉันท
ยกปลาอานนทขึ้นเปนพระราชา จําเดิมแตนั้นมา ปลาเหลานั้นก็ไปบํารุงปลา
อานนทนั้นทุกเวลาเย็นและเวลาเชา.
อยูมาวันหนึ่ง ปลาอานนทกินหินและ สาหรายอยู ณ ภูเขาแหง
หนึ่ง กินปลาตัวหนึ่งโดยไมรูสึกวาเปนปลา สําคัญวาเปนสาหราย เนื้อ
ปลานั้นแผไปทั่วสรีระของมัน มันคิดวา นี้อะไรหนอชางอรอยเหลือเกิน
จึงคายออกมาดูเห็นเปนชิ้นปลา คิดวา เราไมรูจักกินมานาน ถึงเพียงนี้
จําเดิมแตนั้นก็คิดตอไปวา พวกปลามาสูที่บํารุงของเราทั้งเวลาเชาและเวลา
เย็น เวลากลับ ไป เราจะกินมันตัวหนึ่งหรือสองตัว แตเมื่อจะกินมันโดย
เปดเผย ปลาแมตัวหนึ่งก็จักไมเขาใกลเรา จักพากันหนีไปเสียหมด เราจัก
ตองทําอยางแนบเนียน เราจักจับตัวที่โคงคํานับเราหลังที่สุดกิน ดังนี้แลว
ไดกระทําตามที่ตนดําริไวทุกประการ ปลาเหลานั้น ถึงความสิ้นไปโดยลําดับ
จึงคิดกันวา ภัยเกิดขึ้นแกพวกญาติของเราจากที่ไหนหนอ ลําดับนั้น ปลาฉลาด
ตัวหนึ่งคิดวา กิริยาของปลาอานนทไมชอบใจเราเลย เราจักคอยจับกิริยา
ของเขา เมื่อฝูงปลาไปสูที่บํารุงแลว ไดแฝงตัวอยูในหูของปลาอานนท ปลา
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อานนทสงฝูงปลาไปแลว กินตัวที่ไปที่หลังเสีย ปลาฉลาดตัวนั้นเห็นการกระทํา
อยางนั้น จึงไปบอกแกพวกของตน ปลาเหลานั้น ตกใจกลัวพากันหนีไปจนหมด.
จําเดิมแตวันนั้นมา ปลาอานนทมิไดกินอาหารอยางอื่นเลย เพราะคิดรสใน
เนื้อปลา มันถูกความหิวบีบคั้นมากขึ้นมีความลําบากอยู คิดวา ปลาเหลานั้น
ไปแอบชอนอยูที่ไหนหนอ เนื้อเที่ยวหาปลาเหลานั้น เห็นภูเขาลูกหนึ่ง คิดวา
ชะรอยมันจะอาศัยภูเขาลูกนี้อยูเพราะกลัวเรา เพราะฉะนั้น เราจะลองโอบภูเขา
ตรวจดู จึงเอาหางและหัวโอบภูเขาไวโดยรอบทั้งสองขาง. ลําดับนั้น มันดําริ
ตอไปวา ปลาจักอยูในที่นี้ทั้งหมด จักหนีไปทางไหนได แลวโอบภูเขาเขาไว
มองเห็นหางของตนเองเขา ก็โกรธดวยสําคัญวา ปลาตัวนี้มันลวงเราอาศัย
ภูเขาแอบอยู จึงชุบทางของตนเองประมาณ ๕๐ โยชนไวมั่นคง ดวยสําคัญวา
ปลาอื่น แลวเคี้ยวกินเสียอยางเอร็ดอรอย จนเถิดทุกขเวทนาขึ้น พวกปลา
มาประชุมกัน เพราะกลิน่ เลือดฟุง จึงดึงมากินตลอดถึงศีรษะ ปลาอานนทไม
อาจกลับตัวไดเพราะตัวใหญ ไดถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง กองกระดูกไดเปน
เหมือนภูเขาใหญ ดาบสและปริพาชกผูเที่ยวทางอากาศไดมาเลาใหพวกมนุษย
ฟง พวกมนุษยในชมพูทวีปจึงรูกันทั้งหมด.
กาฬหัตถีเสนาบดีเมื่อจะนําเรื่องนั้นมาแสดง ไดกลาวคาถาวา
ปลาอานนทตัวติดอยูในรสของปลาทุกชนิด กิน
ปลาพวกเดียวกัน เมื่อบริษัทหมดไป กินตัวเองตาย
ไปแลว พระองคเปนผูประมาทแลว ยินดีในการ
เสพรส ถายังเปนพาลไมรูสึกตอไป จําจะตองทิ้ง
พระโอรสพระธิดาและพระประยูรญาติกลับมาเสวย
พระองคเอง เหมือนอยางปลาอานนทฉะนั้น.
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ขอใหความพอพระทัยของพระองคจงจืดจางลง
เพราะไดทรงสดับเรื่องนี้ ขาแตพระราชา ขอพระองค
อยาไดเสวยเนื้อมนุษยเลยนะ ขาแตพระองคผูปกครอง
ประชาชน ขอพระองคอยาไดทรงทําแควนทั้งมวลนี้
ใหวางเปลาเหมือนอยางปลาฉะนั้น เลย.
มีอรรถาธิบายวา ขาแตมหาราชเจา ในกาลนานมาแลว ที่มหาสมุทร
มีปลาใหญตัวหนึ่งชื่อวา อานนท ตัวยาวประมาณ ๕๐๐ โยชน เปนพระราชา
ของพวกปลาทั้งหมด อาศัยอยูในขางแหงหนึ่งของมหาสมุทร ปลาอานนทนั้น
เปนสัตวคิดอยูในรสของปลาที่เปนชาติเดียวกับนี้ กินปลาทั้งหลายที่เปนชาติ
เดียวกัน เมื่อบริษัทปลาถึงความสิ้นไปแลว ไมจบั อาหารอยางอื่น โอบภูเขา
ไวและเคี้ยวกินทอนหางของตนเอง ซึ่งยาวประมาณ ๕๐๐ โยชน ดวยสําคัญวา
เปนปลา ตายแลวคือถึงความตาย บัดนี้กองกระดูกประมาณเทาภูเขามีอยูใน
มหาสมุทร. พระองคเปนผูติดอยูในตัณหา ทรงประมาทแลว คือถึงความ
เปนผูประมาท ยินดีแลวคือมีพระทัยยินดียิ่งในการเสพรสของเนื้อมนุษย ถา
พระองคยังเปนพาลมีปญญาทราม มิไดรูสึกคือไมทรงทราบความทุกข ซึ่งจะ
บังเกิดขึ้นในอนาคตตอไป พระองคก็จําจะตองทิ้งพระโอรสพระชายาพระ
ประยูรญาติ และพระสหาย เมื่อไมไดอาการอยางอื่น ถูกควานหิวบีบคั้นดิ้น
กระเสือกกระสนอยูทั่วพระนคร ครัน้ ไมไดเนื้อมนุษยก็จะกินตนเอง ชื่อวา
ยอมกินตนเองเหมือนอยางปลาใหญมีชื่อวา อานนทฉะนั้น. ขาแตมหาราชเจา
พระองคทรงสดับอุทาหรณที่ขาพระองคนํามาเลาความนี้แลว ขอใหความพอ
พระทัยของพระองคจงเสื่อมคลายหายไปเสียเถิด ขาแตพระราชา พระองค
อยาไดเสวยเนื้อมนุษยอีกเลย ขาแตมหาราชเจา ผูเปนใหญกวาประชาชนผู
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เปนสัตว ๒ เทาผูเจริญ พระองคอยาไดทรงกระทําพระนครคือแควนกาสีของ
พระองคใหวางเปลาไปจริง ๆ เหมือนปลาอานนทกระทํามหาสมุทรใหวางเปลา
ฉะนั้นเลย.
พระราชทรงสดับคํานั้น จึงตรัสวา ดูกอนทานกาฬหัตถีผูเจริญ ทาน
รูเรื่องเปรียบเทียบผูเดียวหรือ แมถึงตัวเราก็คงไมรูบางละซินะ โดยที่พระองค
ทรงติดอยูในเนื้อมนุษย จึงนําเรื่องเกาแกมาแสดงตรัสคาถาวา
กุฎมพีนามวา สุชาต โอรสเกิดแกตัวของเขา
ไมไดชิ้นชมพู เขาตายเพราะสิ้นไปแตงชิ้นชมพูฉันใด
ดูกอนทานกาฬะ แมตัวเราก็ฉันนั้นเคยบริโภคอาหาร
มีรสอันสูงสุดแลว เมื่อไมไดเนื้อมนุษยก็เห็นจะไมมี
ชีวิตอยูไดเปนแน.
คําวา เขา ในคาถานั้น หมายถึงกุฎมพีสุชาต.
เรื่องมีวา ในอดีตกาล กุฎมพีชื่อวาสุชาต ในพระนครพาราณสี เห็น
ฤาษี ๕๐๐ ผูมาแตปาหิมพานต เพื่อตองการจะไดฉันรสเค็มและเปรี้ยว นิมนต
ฤาษีเหลานั้นใหอยูในสวนของตนบํารุงอยางดี ในเรือนของกุฎมพีนั้นไดจัด
ภิกษา ๕๐๐ ไวเปนนิตย แตดาบสเหลานั้น บางคราวก็ไปเทียวภิกษาใน
ชนบท นําชิ้นชมพูใหญมาฉันเสียบาง เวลาที่ดาบสเหลานั้นนําชิ้นชมพู
มาฉัน สุชาตคิดวา พระผูเปนเจาทั้งหลายไมมา ๓ - ๔ วันเขาวันนี้ ทานไป
ไหนหนอ เขาใหบุตรจับนิ้วมือของตน จูงไปในสํานักของดาบสเหลานั้น
ในเวลาที่ทานกําลังฉัน เวลานั้นดาบสที่เปนนวกะที่สุดใหน้ําบวนปากแกดาบส
ผูใหญทั้งหลายแลวฉันชิ้นชมพูอยู สุชาตไหวพวกดาบสแลวนั่งถามวา พระ
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ผูเปนเจาฉันอะไร. พวกดาบสตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ เราฉันชิ้นชมพูใหญ
กุมารไดยินดังนั้นเกิดความอยากขึ้น. ลําดับนั้น ทานเจาคณะจึงสั่งให ใหกุมาร
นั้นหนอยหนึ่ง เขากินชิ้นชมพูนั้น แลวคิดอยูในรส รบเราขออยูบอย ๆ วา พอ
จงใหชิ้นชมพูแกฉัน พอจงใหชิ้นชมพูแกฉันบาง ดังนี้ กุฎมพีกําลังฟงธรรม
พูดลวงบุตรวา อยารองไปเลยลูก เจากลับบานแลวจักไดกิน ดําริวา พระผู
เปนเจาทั้งหลายจักรําคาญ เพราะอาศัยบุตรของเรานี้ ปลอบบุตรอยูไมทัน
บอกลาพวกฤๅษีไปบาน ตั้งแตไปถึงบานแลว บุตรของเขาก็รบเราวา พอจง
ใหชิ้นชมพูแกฉัน พวกฤๅษีกลาววา เราอยูในที่นี้มานานแลว จึงพากันกลับ
ไปปาหิมพานต กุฎมพีไมพบฤๅษีในอารามไดใหชิ้นผลไมมีมะมวง ชมพู ขนุน
และกลวยเปนตน คลุกดวยน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดแกบุตร แตชิ้นผลไมเหลานั้น
พอถูกปลายลิ้นของเขาก็เปนเหมือนยาพิษที่รายแรง เขาอดอาหารอยู ๗ วัน
ถึงความสิ้นชีวิตแลว พระราชาเนื้อทรงนําเหตุนี้มาแสดง จึงไดกลาวถอยคํา
อยางนี้วา ทานกาฬะ เรากินรสที่สูง ไมไดเนื้อมนุษยเห็นจักตองตายเหมือน
อยางบุตรของสุชาตนั้นแล อธิบายวา บุตรของสุชาตไมกินอาหารอยางอื่นตาย
แลว เพราะสิ้นไปแหงชิ้นชมพูนั้น. คําวา อาหาร หมายถึงขาทนียะ. คําวา
มีรสสูงสุด คือ มีรสอันอุดม. คําวา ละ คือ จักละชีวิต พระบาลีเปน
หิสฺสามิ ดังนี้ก็มี.
ในลําดับนั้น กาฬหัตถีเสนาบดีคิดวา พระราชานี้คิดอยูในรสเสีย
เหลือเกิน เราจักนําอุทาหรณอื่น ๆ นาแสดงแกพระองคอีก แลวทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคจงงดเสียเถิด พระราชาตรัสวา เราไมอาจจะ
งดเวน เนื้อมนุษยได ขอเดชะ ถาพระองคไมงด พระองคจะตองเสื่อมจาก
พระญาติวงศและสิริราชสมบัติ แลวเลาเรื่องถวายดังตอไปนี้.
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ขาแตมหาราชเจา ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสีนี้มีสกุลเศรษฐี
รักษาศีล ๕ อยูสกุลหนึ่ง สกุลนั้นมีบุตรคนหนึ่ง เปนทีรักใครชอบใจของ
มารดาบิดา เปนคนฉลาดเรียนจบไตรเพท มาณพนั้นไดไปเที่ยวกับพวกเพื่อน
ที่หนุม ๆ มีวยั รุนราวคราวเดียวกัน พวกเพื่อนเหลานั้น กินปลาและเนื้อเปนตน
ดื่มสุรากันทั้งนั้น แตมาณพไมกินเนื้อเปนตน ไมดื่มสุรา พวกเพื่อนเหลานั้น
จึงคิดวา มาณพนี้ไมดื่มสุราจักไมออกคาสุราใหแกพวกเรา พวกเราจักหาอุบาย
ใหเขาดื่มสุราใหจงได พวกเพื่อนเหลานั้น จึงประชุมกันพูดกะเขาวา ดูกอนเพื่อน
พวกเราจักเลนมหรสพในสวน. ดูกอ นเพื่อน พวกทานดื่มสุรา เราไมดื่ม
พวกทานจงไปกันเถิด. ดูกอนเพื่อนพวกเราจักใหเอาน้ํานมไปสําหรับใหทาน
ดื่ม. มาณพนั้น จึงรับวาจะไปดวย. พวกนักเลงไปถึงสวนแลวหอสุราอยางแรง
วางไวหลายหอ. ลําดับนั้น ครั้นถึงเวลาที่พวกเขาจะดื่มสุรา เขาจึงสงน้ํานม
ใหมาณพ นักเลงคนหนึ่งพูดขึ้นวา เพื่อนเอย ทานจงเอาน้ําผึ้งใบบัวมาใหเรา
ใหพวกเพื่อนนําหอสุรานั้นมาแลว จับหอใบบัวเจาะใหเปนชองในขางให เอา
นิ้วมืออุดที่ปากชองแลวยกมาดื่น แมพวกเพื่อนพวกนี้ก็ไดนํามาดื่มอยางนั้น
มาณพถามวา นั่นหออะไร. นี้เรียกวา โบกขรมธุ น้ําผึ้งใบบัว. ขอใหฉัน
ลองดูหนอยเถิด พวกนักเลงเหลานั้นพูดวา ใหแกลองดหนอยแลวสงให.
มาณพนั้นดื่มสุราดวยความสําคัญวา น้ําผึ้งใบบัว. ลําดับนั้นพวกเพื่อนไดให
เนื้อปงแกเมา มาณพไดกินเนื้อปงนั้นแลว เมื่อมาณพนั้นดื่มอยางนี้บอย ๆ
เขาก็เมา ในเวลาที่เขาเมาแลว พวกเพื่อน ๆ จึงบอกวา นั่นไมใชน้ําผึ้งใบบัว
นั่นแหละสุราละ. มาณพนั้นจึงกลาววา เราไมรูจักรสอรอยอยางนี้มาเปนเวลา
นานถึงเพียงนี้ ทานผูเจริญจงนําสุรามาใหอีก. พวกนักเลงเหลานั้นก็ไดให
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สุราอีก มาณพนั้นไดเปนผูอยากดื่มมาก ครั้นตัวขอเขาบอย ๆ เขตก็ตอบวา
หมดแลว. มาณพนั้นจึงสงแหวนใหกลาววา จงไปเอาสุรามาเถิดเพื่อน เขาดื่ม
กับพวกเพื่อนตลอดวันยังค่ํา เมาจนตาแดง ตัวสั่นพูดออแอ ไปถึงบานแลว
ก็นอน. ลําดับนั้น บิดาของเขาทราบวา ลูกชายดื่มสุรา เมื่อลูกสรางเมาแลว
จึงพูดวา ลูกเอย เจาเกิดมาในตระกูลเศรษฐี ทําอยางนี้ไมเหมาะนะ เจาอยา
ประพฤติอยางนี้อีกเลย. เขายอนถามวา คุณพอครับ ผมมีความผิดอยางไร.
พอตอบวา เจามีความผิดเพราะเจาดื่มสุรา ลูกยอนวา คุณพอพูดอะไร รสอรอย
เชนนี้ ผมไมเคยไดดื่มมาเปนเวลานานถึงเพียงนี้. พราหมณผูบิดาจึงขอรอง
อยูบอย ๆ แมมาณพนั้น ก็ดังกลาวยืนคําเดิมอยูวา ผมไมอาจจะงดการดื่มลง
ได. ลําดับนั้น พราหมณจึงคิดวา เมื่อเปนเชนนี้ วงศสกุลของเราคงจักขาด
สูญเปนแน อีกทั้งทรัพยก็จักพลอยพินาศไปดวย แลวกลาวคาถาวา
ดูกอนมาณพเอย เจาเปนผูมีรูปรางงาม เขาเถิด
มาในตระกูลพราหมณ เจาไมควรในสิ่งที่ไมควรกิน
นะลูก.
คําวา ไมควรกินสิ่งที่ไมควรกิน ในคาถานั้น หมายถึงเจาไม
สมควรที่จะกินสิ่งที่เจาไมนาจะกินเลย.
ก็แลครั้นกลาวอยางนี้แลว บิดาจึงกลาวตอไปวา งดเสียเถิดพอ ถา
เจาไมงด เจาของออกจากสมบัติและเรือนนี้ ขาจักเนรเทศเจาออกจากแควน
มาณพกลาววา แมคุณพอจักลงโทษถึงอยางนี้ ผมก็จักออกไป ผมไมอาจจะ
ละสุราไดดังนี้ แลวกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ขาแตคุณพอ บรรดารสทั้งหลาย ปานะนี้นับ
วาเปนรสอยางใดอยางหนึ่ง ทําไมคุณพอจึงตองหามผม
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ผมจักไปในสถานที่ที่ผมไดรสเชนนี้ ผมเปนลุกที่
คุณพอไมอยากจะเห็นหนา ผมจักออกจากบานไป
จักไมอยูในสํานักของคุณพอ.
คําวา รส ในคาถานั้น อธิบายวา รสทั้ง ๗ อยางบรรดามี กลาวคือ
รสเค็ม รสเปรี้ยว รสขม รสเผ็ด รสขื่น รสหวาน รสฝาดนั้น ขึ้นชื่อวา
น้ําเมานี้ จัดวาเปนรสอันหนึ่ง. คําวา ผม หมายถึงตัวผมผูเดียวเทานั้น.
คําวา จักออก คือ จักออกไปจากบาน.
ครั้นกลาวอยางนี้แลว มาณพจึงกลาวตอไปวา ผมจักไมงดจากการ
ดื่มสุรา คุณพอจะกระทําอยางใดก็จงกระทําตามความพอใจของคุณพอเถิด
พราหมณกลาววา เมื่อเจาทิ้งขาได แมขาก็จักทิ้งเจาไดเหมือนกันแหละ แลว
กลาวคาถาวา
พอมาณพเอย ขาจักไดบุตรที่เปนทายาทแม
เหลาอื่นอีกอยางเปนแน แนะเจาคนชาติชั่ว จงพินาศ
เจาจงไปในสถานที่ที่ขาไมไดยินชื่อของเจา.
คําวา เจาจงไป ในคาถานั้น มีอธิบายวา เจาจะไปอยูในที่ใด
เราไมไดยินวา เจาไปอยู ณ ที่โนน เจาจงไป ณ ที่นั้น.
ลําดับนั้น พราหมณผูบิดาจึงนําตัวมาณพนั้นไปยังศาล กระทําไมให
เปนลูกกัน ไลออกไป. มาณพนั้น ครั้นตอมาก็กลายเปนคนกําพรา หาที่พึ่ง
มิได นุงผาขี้ริ้ว ถือกระเบื้องเที่ยวขอทาน อาศัยฝาเรือนแหงใดแหงหนึ่ง
ตายแลว. กาฬหัตถีเสนาบดีนําเอาเหตุนี้มาแสดงแกพระราชาแลว กราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ถาพระองคไมทรงการทําตามถอยคําของพวกขาพระองค
พวกชาวเมืองก็จะกระทําการเนรเทศพระองคเสียเปนแน แลวกลาวคาถาวา
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ขาแตมหาราชเจา ผูเปนจอมประชาชน พระองค
ก็เหมือนกัน จงทรงสดับถอยคําของขาพระองค ขา
พระองคจักเนรเทศพระองคเสียจากแวนแควน เหมือน
อยางมาณพนักดื่ม ฉะนั้น.
แมกาฬหัตถีเสนาบดีไดนําเอาเรื่องอุปมาตาง ๆ มาเลาถวายอยางนี้
พระราชาก็ไมอาจจะอดเนื้อนั้นได ตรัสแสดงตัวอยางเทียม แมอยางอื่นอีกตอไป
โดยคาถาวา
สาวกของพวกฤๅษีผูมีตนอันอบรมแลว นามวา
สุชาต เขาอยากไดนางอัปสรจนไมกินไมดื่มกามของ
มนุษยในสํานักกามอันเปนทิพย เทากับเอาน้ําดวย
ปลายหญาคา มาเทียบกับน้ําในมหาสมุทร.
ทานกาฬะ เราไดบริโภคของกินที่มีรสอยางสูง
แลวไมไดเนื้อมนุษย เห็นจักตองละชีวิตเหมือนอยาง
สุชาต ฉะนั้นแล.
ก็นิทานแหงคาถานี้ ตอนตนเหมือนกับเรื่องที่กลาวไวแลวคราวกอน.
คําวา ผูมีตนอันอบรมแลว หมายถึงฤๅษีทั้ง ๕๐๐ เหลานั้น ผูไดอบรมตน
มาแลว. คําวา อยากไดนางอัปสร มีเรื่องเลาไววา ไดยินวา ในเวลาที่
พวกฤๅษีเหลานั้นฉันชิ้นชมพูใหญ สุชาตทราบวาทานไมมาแน จึงคิดวา ทาน
ไมมาดวยเหตุไรหนอ ถาทานไปไหน เราจักทราบ ถาทานไมไดไป เราจัก
ไดฟงธรรมในสํานักของทาน แลวไปสูสวนไหวเทาของฤๅษีทั้งหลายแลว นั่ง
ฟงธรรมอยูในสํานักของเจาคณะ เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว ทานเจาคณะ
บอกใหกลับ จึงกลาววา วันนี้ขาพเจาจักพักแรมอยูในสวนนี้ ไหวพวกฤๅษี
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แลวเขาไปยังบรรณศาลานอนแลว ครั้นพอเวลากลางคืน ทาวสักกเทวราชมี
หมูนางอัปสรแวดลอมแลว เสด็จมาไหวพวกฤๅษีพรอมดวยนางบริจาริกาของ
ตน อารามทั้งสิ้นไดมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน สุชาตคิดวา นั่นอะไรกันหนอ
จึงลุกขึ้นมองดูทางชองบรรณศาลา มองเห็นทาวสักกะมาไหวพวกฤๅษี มีนาง
เทพอัปสรแวดลอมอยู เกิดความกําหนัด ดวยอํานาจราคะพรอมกับที่ไดเห็นพวก
นางอัปสร ทาวสักกะประทับนั่งสดับธรรมกถาแลว เสด็จกลับยังพิภพของ
พระองค สวนกุฎมพี ครั้นวันรุงขึ้นไหวพวกฤๅษีแลวถามปญหาผูที่มาไหวทาน
ทั้งหลายเมื่อคืนนี้เปนใครขอรับ. พวกฤาษีตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุนั่นแหละ
พระอินทรละ. เขาถามตอไปวา ผูที่นั่งแวดลอมพระอินทรอยูนั่นเปนอะไร.
ตอบวา นั่นแหละนางเทพอัปสร. เขาไหวพวกฤๅษีแลวกลับไปบาน ตัง้ แต
กาลที่เขาไปถึงบานแลว ก็พูดเพออยูวา ทานจงใหนางอัปสรแกเรา ทานจง
ใหนางอัปสรแกเราเถิด. ลําดับนั้น พวกญาติจึงหอมลอมเขา สําคัญวา ถูก
ผีเขาสิงดังนี้ จึงดีดนิ้วมือ กุฎมพีนั้นกลาววา เรามิไดพูดถึงอัปสรนี้ แกเรา
พูดถึงเทพอัปสร. พวกญาติเหลานั้นจึงแตงตัวภรรยา และหญิงแพศยาพามา
แสดงวา นีไ้ งนางอัปสร. เขาแลดูแลวพูดวา นีไ่ มใชนางอัปสร นี้เปนนาง
ยักษิณี แลวบนเพอตอไปวา จงใหนางเทพอัปสรแกเรา อดอาหารถึงความ
สิ้นชีวิตในเรือนของตนนั่นเอง เพราะฉะนั้น พระราชาจึงตรัสวา
สุชาตนั้น อยากไดนางอัปสร จนไมยอมกินไม
ยอมดื่มเทากับเอาน้ําดวยปลายหญาคามาเทียบกับน้ําใน
มหาสมุทร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมุทฺเท อุทก มิเน ความวา
ดูกอนทานกาฬหัตถีผูเปนสหาย บุคคลใดถือเอาน้ําดวยปลายหญาคานํามา
เทียบกับน้ําในมหาสมุทรวา น้ําในมหาสมุทรมีประมาณเพียงเทานี้ ดังนี้ บุคคล
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นั้นพึงเปรียบเทียบไดอยางเดียว. ดวยวาน้ําในปลายหญาคามีประมาณนอย
เหลือเกิน ถาจะเปรียบเทียบกามของมนุษยในสํานักของกามทิพย ก็เปนเชน
เดียวกันฉันนั้น เพราะฉะนั้น สุชาตนั้นจึงไมแลดูหญิงอื่น ปรารถนานางเทพอัปสรอยางเดียว จึงตาย. พระราชาตรัสวา สุชาตนั้นเมื่อไมไดกามอันเปน
ทิพยก็ละชีวติ ไปแลวฉันใด แมตัวเราก็ฉันนั้น เมื่อไมไดเนื้อมนุษยซึ่งมีรส
อันสูงสุด ก็จักละชีวิตเหมือนกันฉันนั้นแล.
ทานกาฬหัตถีไดสดับดังนั้น จึงติดวา พระราชาพระองคนี้ ทรงติดอยู
ในรสอยางมากมาย จักทูลเตือนใหพระองคทรงรูสึก เมื่อจะแสดงเรื่องเปรียบ
เทียบวาแมสุพรรณหงสตัวเที่ยวบินไปทางอากาศ กินเนื้อสัตวชาติเดียวกันกับตน
ก็พินาศมาแลวเหมือนกัน แลวกลาวคาถา ๒ คาถาวา
เหมือนอยางพวกหงสชาติธตรฐ เปนสัตวสัญจร
ไปทางอากาศ ไดถึงความพินาศดวยกันทั้งหมดเพราะ
บริโภคอาหารที่ไมสมควร.
ขาแตมหาราชเจา ผูเปนจอมแตงประชาชน ถึง
พระองคก็เหมือนกัน จงทรงสดับถอยคําของขาพระองค เพราะพระองคเสวยมังสะที่ไมควรจะเสวย ฉะนั้น
เขาจักเนรเทศพระองค.
อธิบายความในคาถานั้นวา พวกหงสชาติธตรฐ ไดถึงความตายดวย
กันทั้งหมด เพราะบริโภคอาหารที่มิใชอาชีพของตน.
มีเรื่องเลาไววา ไดยินวา ในอดีตกาล หงสเกาหมื่นตัวกินขาวสาลี
อยูในสุวรรณคูหาเขาจิตตกูฏ หงสเหลานั้น ไมยอมออกนอกถ้ําตลอด ๔ เดือน
ในฤดูฝน ถาออกไปปกจะเต็มดวยน้ําไมอาจจะบินขึ้นได ตองตกลงในมหาสมุทร
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แน เพราะฉะนั้น จึงไมยอมออกนอกถา เมื่อจวนจะถึงฤดูฝน นําขาวสาลีที่
เกิดเองตามธรรมชาติมาจากชาตสระจนเต็มถ้ํา กินขาวสาลีนั้น อยูดวยกัน และ
ในเวลาที่หงสเหลานั้นเขาไปถ้ําแลว แมลงมุมตัวหนึ่งตัวมันเทากับลอรถ ขึงใย
ไวที่ประตูถ้ําเดือนละเสน ๆ ใยของมันเสนหนึ่ง ๆ เทาเชือกผูกโค. พวกหงส
จึงคิดจะทําลายใยแมลงมุมนั้น ใหอาหารแกหงสหนุมตัวหนึ่งสองสวน หงส
หนุมตัวนั้น เมื่อสิ้นฤดูฝนจึงออกนําหนาทําลายใยนั้นออกไป หงสนอกนั้น
ก็เดินตามไปทางนั้น. ครัน้ สมัยหนึ่ง ฤดูฝนลาไปถึง ๕ เดือน หงสเหลานั้น
ก็หมดอาหาร ปรึกษากันวา จะทําอยางไรหนอ ตกลงกันวา เมื่อเราทั้งหลาย
ยังมีชีวิตอยู จักไดไข แลวจึงกินไขเสียกอน แลวกินลูกหงส กินหงสแก
เปนลําดับมา เมื่อฤดูฝนถึง ๕ เดือน แมลงมุมขึงใยได ๕ เสน พวกหงสกิน
เนื้อพวกเดียวกันเปนสัตวมีกําลังนอย. หงสหนุมที่ไดอาหารสองสวน ตีขาดได
เพียง ๔ เสน ตีเสน ที่ ๕ ไมขาด ติดอยูตรงนั้นเอง ถูกแมลงมุมเจาะศีรษะ
ดื่มเลือดกินเสีย แมตัวอื่นมาตีอีกก็ติดอยูในเสนนั้น อีกโดยทํานองนี้ถูกแมลงมุม
ดื่มเลือดกินจนหมด. เขากลาวกันวา ตระกูลธตรฐสูญในคราวนั้น เพราะ
ฉะนั้น ทานกาฬหัตถีเสนาบดีจึงกลาววา หงสเหลานั้นถึงความพินาศดวยกัน
ทั้งหมด.
ในคาถาที่สองมีอธิบายวา หงสเหลานั้น กินเนื้อของสัตวชาติเดียวกัน
ซึ่งไมควรจะบริโภค ฉันใด แมพระองคก็บริโภคเนื้อที่ไมสมควรบริโภคฉันนั้น
เหมือนกัน ในขณะนี้พระนครทั้งสิ้นเกิดภัยขึ้นแลว ขาแตมหาราชเจา ขอ
พระองคจงงดเวนเสียเถิด เพราะเหตุที่พระองค เสวยเนื้อมนุษยชาติเดียวกัน
ซึ่งมิใชเปนอาหารที่ควรจะบริโภค. เพราะฉะนั้น ชาวเมืองเหลานั้นจักพากัน
เนรเทศพระองคเสียจากแวนแควน.
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แมพระราชาก็ทรงมีพระประสงค จะทรงนําเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบอีก
แตชาวเมืองลุกขึ้นรองวา ทานเสนาบดีทําอะไร จะเอาโจรกินเนื้อมนุษยไว
ทําใน ถาเธอจักไมยอมอด จงเนรเทศเธอเสียจากแควนก็แลวกัน ไมใหตรัส
ไดตอไป. พระราชาไดทรงสดับ ถอยคําของตนหมูมาก ตกพระทัยไมอาจจะ
ตรัสอะไรตอไปได ทานเสนาบดีกราบทูลตอไปอีกวา ขาแตมหาราชเจา
พระองคอาจงดไดหรือไม เมื่อพระราชาตรัสตอบวา ไมอาจ จึงจัดพระสนม
กํานัลในทุกหมูเหลา ทัง้ พระโอรสพระธิดา ลวนประดับประดาดวยเครื่อง
อลังการ ใหมาเฝาอยูพรอมพรั่งขางพระองค กราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา
ขอพระองคจงทอดพระเนตรพระญาติพระวงศหมูอํามาตยและสิริราชสมบัตินี้
พระองคอยาไดทรงพินาศ ตองพลัดพรากจากสิ่งเหลานั้น จงงดจากการเสวยเนื้อ
มนุษยเสียเถิด. พระราชาตรัสวา คนและสมบัติเหลานั้น มิไดเปนที่รักของเรา
ยิ่งไปกวาเนื้อมนุษย เมื่อเสนาบดีกราบทูลวา ถาเชนนั้น พระองคตองเสด็จ
ออกจากพระนครและแควนนี้ จึงตรัสวา ทานกาฬหัตถีเสนาบดี ประโยชน
ดวยราชสมบัติของเราไมมี เรายอมออกจากพระนคร แตจงใหดาบเลมหนึ่ง
คนทํากับขาวคนหนึ่ง ภาชนะใบหนึ่งแกเรา. ครัน้ นั้น ชาวพระนคร ใหยกดาบ
เลมหนึ่ง ภาชนะที่สําหรับทําเนื้อมนุษยใหสุกใบหนึ่ง กระเชาและคนทําเครื่อง
ตนนั้นมาถวายพระราชานั้น แลวกระทําการเนรเทศพระองคเสียจากแควน
เธอถือดาบพาคนทําเครื่องตน ออกจากพระนครเขาปา ทําที่อยูที่ใตตนไทร
แหงหนึ่งอยูในที่นั้น ไดไปตักอยูที่ทางดง ฆาคนไปมาแลว นํามาใหคนทํา
เครื่องตน คนทําเครื่องตนนั้นไดทําเนื้อใหสุกแลว ถวายพระราชาเปนอยูอยาง
นี้ทั้งสองคน เมื่อเธอรองวา เราเปนโจรกินคนชื่อโปริสาท แลววิ่งไป ใครๆ
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ไมอาจจะดํารงอยูโดยสภาพของตนได ลมลง ณ ภาคพื้นทั้งหมด ในคนเหลานั้น
เธอปรารถนาคนใด ก็กระทําคนนั้นใหมีเทาในเบื้องบน ใหมีศีรษะในเบื้องลาง
นํามาใหแกคนทําเครื่องตน วันหนึ่งไมไดเนื้อกลับมา เมื่อคนทําเครื่องตนทูล
ถามวา จะทําอยางไร พระเจาขา. ก็ตรัสวา ยกหมอขึ้นตั้งบนเขาเถิด. คนทํา
เครื่องตนถามวา เนื้อที่ไหนพระเจาขา. ตรัสตอบวา เราจักไดเนื้อ. คนทํา
เครื่องตน ตัวสั่นดวยมั่นใจวา ชีวิตของเราคงไมรอดเปนแน ถวายบังคม
พระราชาแลวรองไหพลางกอไฟยกหมอขึ้นตั้งบนเตา. ครั้นนั้นพระเจาโปริสาท
จึงประหารคนทําเครื่องตนนั้นดวยดาบ ฆาใหตายแลวจัดทําเนื้อใหสุกดีดวย
พระองคเองเสร็จแลวก็เสวย ตั้งแตนั้นมาก็อยูเพียงพระองคเดียว ไดมนุษยใด ๆ
มาตองทํากินเอง เรื่องพระเจาโปริสาทดักทางมนุษย ไดกระฉอนเลื่องลือไป
ทั่วชมพูทวีปแลวแล. จบปพพชนียกัณฑ.
ครั้นนั้น พราหมณคนหนึ่งมีสมบัติบริบูรณ ประกอบพาณิชยกรรม
ดวยเกวียน ๕๐๐ เลม เดินทางจากตนดงถึงปลายดงเสมอ เขาคิดวา เขาเลาลือ
กันวา โจรโปริสาทฆามนุษยเดินทางเสียเปนอันมาก เราจักจางคนใหนําขามดง
นั้น แลวใหทรัพยพันหนึ่งแกพวกปากดง กลาววา ทานจงชวยนําเราใหเดินพน
ดงไปทีเถิด แลวเดินทางไปกับคนพวกนั้น ใหพวกเกวียนไปขางหนาทั้งหมด
สวนตัวเองอาบน้ําลูบไลเปนอยางดีแลวก็ประดับประดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง นั่งบนยานนอยที่สบายเทียมดวยโคเผือก มีพวกนําขามดงแวดลอมไป
ขางหลังเขาทั้งหมด ขณะนั้นเจาโปริสาทขึ้นบนตนไมมองดู ไมพอใจในคน
อื่น ๆ ดวยคิดวา เราจะกินพวกเขาเหลานี้ทาํ ไมกัน พอเห็นพราหมณก็อยากกิน
จนน้ําลายไหล เมื่อพราหมณนั้นเขามาใกล จึงลงจากตนไมประกาศชื่อวา เฮย
กูนี่แหละคือโจรโปริสาท ดังนี้ ๓ ครัง้ แลว วิ่งแกวงดาบดุจทําดวงตาของตน
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เหลานั้นใหเต็มดวยทราย ไมมีใครแมสักคนเดียวที่สามารถจะทรงตนอยูได
หมอบลงราบพื้นดินทั้งหมด เจาโปริสาทจับพราหมณผูนั่งบนยานนั้นที่เทา ทํา
ศีรษะใหหอยลงในเบื้องต่ํา ประหารศีรษะดวยขอเทาแลวแบกไป พวกรับอาสา
นําทางลุกขึ้นได จึงกลาววา เฮย พวกเรารับเอากหาปณะพันหนึ่งจากมือของ
พราหมณ การทํางานแหงลูกผูชายของพวกเรา อาจหรือไมอาจ อยางไรก็ตาม
ลองชวยกันติดตามดูหนอยเถิด วาแลวก็พากันติดตามไป. สวนเจาโปริสาท
เมื่อกลับเหลียวหลังดูไมพบใคร ๆ จึงคอยเดินไป. ขณะนั้น บุรุษผูกลาหาญ
สมบูรณดวยกําลังคนหนึ่ง วิ่งตามไปโดยเร็ว ทันเจาโปริสาท เจาโปริสาท
เห็นบุรุษนั้น จึงกระโดดขามรั้ว แหงหนึ่ง เผอิญเทากระทบกับตอตะเคียน
ถูกตอคะเคียนแทงทะลุหลังเทา เลือดไหลฉูดเดินเขยกไป ครั้นบุรุษนั้นเห็น
อาการเชนนั้น จึงรองวา มันถูกเราแทงแลวโวย พวกเราจงตามมาเร็ว ๆ เถิด
จับมันใหได คนเหลานั้นรูวา เจาโปริสาททุพลภาพลงจึงติดตามไปพรอมกัน
เจาโปริสาทก็รูวา พวกเขากําลังติดตามมา จึงปลอยพราหมณเอาตัวรอดไป
พวกคนรับอาสานําทางเมื่อไดพราหมณมาแลว ก็กลาววา ธุระอะไรของพวก
เราดวยการจับโจร จึงพากันกลับเพียงแคนั้นเอง. สวนเจาโปริสาท พอไปถึง
โคนตนไทรของตนแลว เขานอนอยูภายในยานนั้น ไดทําพิธีบวงสรวงวา
ขาแตเจารุกขเทวดา ถาทานสามารถทําแผลของขาพเจา ใหหายไดภายใน ๗ วัน
นี้ ขาพเจาจักลางลําตนของทานดวยเลือดในลําคอของกษัตริย ๑๐๑ พระองค
ในชมพูทวีปทั้งหมด จักแวดวงดวยลําไสของกษัตริยเหลานั้น จักกระทํา
พลีกรรมดวยเนื้อมีรส ๕ ดังนี้ เมื่อเขาไมไดมังสะและขาวน้ํา รางกายซูบซีดลง
แผลไดหายภายใน ๗ วันนั้นเอง. เขาจึงสําคัญไปวา เปนดวยอานุภาพของ
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เทวดา ครัน้ ไดกินเนื้อมนุษย ๒ - ๓ วัน ไดมกี ําลังดีแลว จึงคิดอยางนี้วา
เทวดามีอุปการะแกเรามากมาย เราจักแกบนแกทาน แลวถือคาบออกจากโคน
ตนไม ดวยหวังใจวา จักนําพระราชามาใหได.
ครั้งนั้น ยักษผูเปนสหายกินเนื้อดวยกัน ครั้งที่เจาโปริสาทเคยเปน
ยักษในภพกอน เที่ยวอยูตามถิ่นนั้น พบเจาโปริสาทจําไดวา นี้เปนสหายของ
เราในภพอดีต จึงถามวา จําเราไดไหมเพื่อน เจาโปริสาทตอบวา จําไมได.
เขาจึงไดเลาเรื่องเหตุการณที่ไดเคยรวมกันมา ครัง้ ที่เจาโปริสาทเปนยักษ เมื่อ
ภพกอนใหเจาโปริสาทฟง. เจาโปริสาทจํายักษนั้นได จึงกระทําการตอนรับ.
ยักษถามวา ทานเกิดที่ไหน เจาโปริสาทไดแจงสถานที่ที่ตนเกิดแลว และ
เหตุการณที่ตองถูกเนรเทศจากแควน และสถานที่ที่อยูในบัดนี้ เหตุที่ถูกตอไม
แทงแลว เหตุที่จะไปเพื่อแกบนแกเทวดา ใหทราบทุกประการแลวกลาววา
นี่หนาที่ของเรา ทานตองชวยดวยนะ. เราทั้งสองไปดวยกันเถิดเพื่อน. ยักษ
ตอบวา เพื่อนเอย เรายังไปรวมดวยไมได เพราะกิจอยางหนึ่งของเรายังมีอยู.
แตเรารูมนตชื่อปทลักขณะ หาคามิได มนตนั้นทําใหมีกําลัง ใหวิ่งไดเร็ว และ
มีเดชสูง เธอจงเรียนมนตนี้ไปเถิด เมื่อเจาโปริสาทรับคําแลว ยักษจึงใหมนต
นั้นแกเจาโปริสาทแลวหลีกไป. เจาโปริสาทตั้งแตไดมนตแลวก็วิ่งไดเร็วเหมือน
ลมพัด กลาหาญมาก มีกําลังและความเพียรมาก ไดพบพระราชา ๑๐๑ พระ
องคซึ่งกําลังเสด็จประพาสพระราชอุทยานเปนตน วิ่งไปดวยกําลังดุจลมประกาศ
นามแลวคํารามบันลือลั่น ใหกษัตริยเหลานั้นตกพระทัยแลว จับพระบาทใหมี
เศียรในเบื้องต่ํา ประหารศีรษะดวยสน นําไปดวยกําลังดุจลม ทําชองที่ฝา
พระหัตถของกษัตริยเหลานั้นแลวรอยดวยเชือกผูกแขวนไวที่ตนไทร จับได
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หมดภายใน ๗ วันนั้นเอง. พระราชาเหลานั้นทั้งหมด ปลายนิ้วพระบาทพอ
จรดพื้น หอยกวัดแกวงอยูดุจพวงดอกหงอนไก ที่เหี่ยวในเมื่อลมพัดตองอยู
ดูชางนาสังเวช สวนพระเจาสุตโสม เจาโปริสาทมิไดจับไปเพราะเห็นวาเปน
พระอาจารยในหนหลังของตน และเกรงวาถาขืนจับเอาไป ชมพูทวีปก็จัก
วางเปลาจากกษัตริย เธอตั้งใจจะกระทําพลีกรรม กอไฟแลวนั่งถากหลาวอยู
รุกขเทวดาเห็นการกระทําของเธอคิดวา เจาโปริสาทจักทําพลีกรรมแกเรา
ความผาสุกแมสักหนอยหนึ่งในแผลของเขา เรามิไดกระทําให บัดนี้ความ
ผาสุกของเขานั้น จักทําความพินาศใหญใหแกพระราชาเหลานั้น เราจะทําอยาง
ไรหนอ ครัน้ เห็นวาตนไมอาจจะหามได จึงไปยังสํานักทาวมหาราชทั้ง ๔
เลาความนั้นใหฟงแลวกลาววา ขอทานทั้งหลายจงชวยหามเขาดวย เมื่อทาว
มหาราชตอบวา แมพวกเราก็ไมอาจจะหามเขาได จึงเขาไปเฝาทาวสักกเทวราช
ทูลเลาความนั้นใหทรงทราบแลว กราบทูลวา ขอพระองคไดโปรดหามเขาดวย
แมทาวสักกเทวราชก็ตรัสวา เราก็ไมอาจจะหามเขาได แตเราจะออกอุบาย
อยางหนึ่งให เมื่อรุกขเทวดานั้นทูลถามวา อุบายนั้นเปนอยางไร. ทาวสักกเทวราชตรัสวา คนอื่นในโลกทั้งเทวดาที่จะเสนอเหมือนไมมี ผูนั้นคือราชโอรส
ของพระเจาโกรัพยะ ในพระนครอินทปต แควนกุรุ พระนามวาสุตโสม จะ
ทรมานเจาโปริสาทนั้นใหหายพยศได และจักพระราชทานชีวิตแกพระราชา
ทั้งหลายดวย ทั้งจักใหเจาโปริสาทนั้น งดจากการกินเนื้อมนุษยไดดวย จักโสต
สรงชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นดุจน้ําอมฤต ถาเธอใครจะใหชีวิตแกพระราชาทั้งหลาย
จงกลาวกะเจาโปริสาทนั้นวา การทําพลีกรรมนัน้ ตองนําพระเจาสุตโสมมาดวย
รุกขเทวดารับเทวบัญชาแลว จึงรีบมาแปลงเพศเปนบรรพชิตไปสถิตอยู ณ
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ที่ใกลเจาโปริสาท. สวนเจาโปริสาท ไดยินเสียงเทาสําคัญวาพระราชาบางองค
จักหนีไป ครั้นไดเห็นรุกขเทวดานั้น จึงคิดวา ธรรมดาวาบรรพชิตยอมเปน
กษัตริยทั้งนั้น เราจักจับบรรพชิตนี้ทาํ พลีกรรมใหเต็มจํานวน ๑๐๑ ดังนี้ แลว
จึงลุกขึ้นถือดาบติดตามไป แมติดตามไปถึง ๓ โยชนก็ไมอาจจะทันได เหง อ
ไหลจนโซมตัว คิดวา เมื่อกอนชางก็ดี มาก็ดี รถก็ดี วิ่งแลนไปอยู เรา
ยังวิ่งไลตามจับมาไดทั้งนั้น วันนี้แมเราวิ่งอยูจนสุดกําลัง ก็ยังไมอาจจะจับ
บรรพชิต ผูเ ดินไปอยูโดยปกติของตนได มีเหตุอะไรหนอ เธอดําริตอไปวา
ขึ้นชื่อวา บรรพชิผูกระทําตามถอยคํา เราจักบังคับใหเธอหยุด เธอหยุด
แลวจึงจับดังนี้ แลวกลาววา หยุดกอนสมณะ. รุกขเทวดาตอบวา เราหยุด
อยูกอนแลว ทานนั่นแหละจงพยายามหยุดบางเถิด. ลําดับนั้น เจาโปริสาท
จึงกลาวกะรุกขเทวดานั้นวา ทานผูเจริญ ธรรมดาวาบรรพชิต ยอมไมพูดเท็จ
แมเพราะเหตุแหงชีวิต สวนทานพูดเท็จดังนี้ แลวกลาวคาถาวา
ทานเมื่อเรากลาววา จงหยุด ก็ยังเดินไมเหลียว
หลัง ดูกอนพรหมจารี ทานไมไดหยุดกลาววา หยุด
แลว ดูกอนสมณะ ทานประพฤติอยางนี้สมควรแลว
หรือ ดาบของเรา ทานเขาใจวาเปนขนนกกระสาหรือ.
คาถานี้มีอธิบายวา ดูกอนสมณะ ทานนั้นเมื่อเรากลาวคําวา จงหยุด
ดังนี้ ก็ยังเดินไปมิไดเหลียวหลัง ดูกอนพรหมจารี ทานมิไดหยุดแตกลาววา
หยุดแลว ก็ทานสําคัญวาดาบของเราเปนขนนกกระสาหรือ.
ในลําดับนั้น เทวดาจึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา
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ดูกอนพระราชา อาตมภาพเปนผูหยุดกอนแลว
ในธรรมของตน ไมไดเปลี่ยนนามและโคตร สวนโจร
นักปราชญ ทานกลาววา ไมหยุดในโลก เพราะเคลื่อน
จากโลกนี้แลว ตองไปเกิดในอบายหรือในนรกแน.
ดูกอนพระราชา ขาพระองคทรงเชื่ออาตมภาพ
ตองจับพระเจาสุตโสมผูเปนกษัตริยมาดวย พระองค
บูชายัญดวยพระเจาสุตโสมนั่นแล จักไปสวรรคแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สธมฺเมสุ ความวา ดูกอนมหาบพิตร
อาตมภาพเปนผูหยุดแลวในกรรมของตนกลาวคือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
เมื่อกอนพระองคเปนพระราชาทรงพระนามวา พรหมทัต ละพระนามนั้น
เสียแลวเปลี่ยนมาชื่อวา โปริสาท บัดนี้มีนามวากัมมาสบาท แมอุบัติ
ในขัตติยสกุล ก็ยังกินเนื้อมนุษยซึ่งเปนของไมสมควรกิน ทานเปลี่ยน
นามและโคตรของตน ฉันใด อาตมามิไดเปลี่ยนนามและโคตรเหมือนอยาง
นั้นเลย สวนโจรนักปราชญทั้งหลายกลาววาไมตั้งอยูในกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการ เคลื่อนจากโลกนี้แลวตองไปเกิด ในอบายหรือนรก และโจร
นั้นเมื่อตกนรกแลวยอมไมไดที่พึ่งสํานักแหงตนดังนี้แล. คําวา สุตะ ใน
คาถานั้น หมายถึงพระเจาสุตโสม อธิบายวา ดูกอนเจาโปริสาทผูเจริญ
ทานนั่นแลกลาวมุสาวาท เพราะทานกลาวปฏิญาณแกเราวา จักนําพระราชา
ในชมพูทวีปทั้งหมดมากระทําพลีกรรม บัดนี้ ทานนําพระราชาสามัญธรรมดา
ผูมีกําลังทุรพลมาเชนนั้น สวนพระเจาสุทโสมมหาราชผูเปนใหญในพื้นชมพูทวีปทั้งหมดทานมิไดนํามา ถอยคําของทานชื่อวาเปนคําเท็จ เพราะฉะนั้น
จงไปจับพระเจาสุตโสมมาดวย.
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เทวดากลาวอยางนี้แลว ก็บนั ดาลใหเพศบรรพชิตสูญหายไป กลับ
กลายรางเปนเพศของตน ยืนโชติชว งอยูดุจดวงอาทิตยในอากาศ เจาโปริสาท
ไดสดับถอยคําและเห็นรูปเทวดานั้นแลว ถามวา ทานเปนใครกัน เทวดาตอบวา
เราเปนเทวดาอยูที่ตนไมนี้เอง เจาโปริสาทดีใจวา เราไดเห็นเทวดาโดยประจักษ กลาววา เทวราชเจาอยาไดวิตกเพราะเหตุพระเจาสุตโสมเลย เชิญเสด็จ
เขาตนไมของตนเสียเถิด. เทวดาเขาสูตนไมในขณะที่เจาโปริสาทกําลังแลดูอยู
ขณะนั้นดวงอาทิตยก็อัสดงคต ดวงจันทรขึ้นปรากฏแลว เจาโปริสาทเปนนัก
ปราชญทางเวทางคศาสตรฉลาดรอบรูน ักษัตรโคจร เธอแหงนดูตองฟา คําริวา
พรุงนี้จะเปนผุสสนักษัตร พระเจาสุตโสมจักเสด็จสรง ณ พระราชอุทยาน
เราจักจับเธอที่นั่น แตการรักษาของพระองคจักเปนการใหญ ชาวพระนคร
ทั้งสิ้นจักเที่ยวรักษาตลอด ๓ โยชนโดยรอบ เราจักตองไปยังมิคาจิรวันราช
อุทยาน ลงสูมงคลโบกขรณี ซอนตัวอยูเสียแตปฐมยาม เมื่อการรักษายังมิได
ทันจัดแจง แลวไดไปยังพระราชอุทยานนั้น ลงสูสระโบกขรณียืนปกศีรษะ
ดวยใบบัว ดวยเดชของเจาโปริสาทนั้น สัตวน้ํามีปลาและเตาเปนตน ไดคอย
ออกไปวายอยูรอบนอกเปนฝูง ๆ มีคําถามสอดเขามาวา เดชนี้เจาโปริสาทได
เพราะอะไร มีคําแกวาเธอไดดวยอํานาจบุญที่ไดบําเพ็ญไวในชาติกอน แทที่
จริง เมื่อศาสนกาลของพระทศพลทรงพระนามวา กัสสป เธอไดเปนผูริเริ่ม
สลากภัตรน้ํานมสด เธอจึงมีกําลังมากมายดวยเหตุนั้น เธอไดสรางโรงไฟแลว
ถวายไฟ ฟน มีดเกลียกฟนและขวานเพื่อบรรเทาความหนาวแกภิกษุสงฆ
เธอจึงไดมีเดชดวยเหตุนั้น เมื่อเจาโปริสาทไปอยูภายในพระราชอุทยานอยางนี้
แลว เจาพนักงานไดจัดการอารักขาในที่ประมาณ ๓ โยชนโดยรอบ สวน
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พระเจาสุตโสมเสวยอาหารเชาแตเชาทีเดียว เสด็จขึ้นทรงมงคลหัตถีที่เขา
ประดับประดาไวอยางดีแลว แวดลอมไปดวยจตุรงคินีเสนาเสด็จออกจาก
พระนคร.
ครั้งนั้น พราหมณชื่อวานันทะ นําเอาคาถาชื่อวา สตารหา ๔ คาถา
ลวงหนทาง ๑๒๐โยชน แตพระนครตักกศิลา ถึงพระนครนั้นแลว พักอยูท ี่
บานใกลประตูพระนคร เนื้อดวงอาทิตยอุทัยเขาไปสูพระนคร เห็นพระราชา
เสด็จออกทางประดานทิศตะวันออก. จึงเหยียดมือออกถวายชัยมงคล พระราชา
เสด็จพระราชดําเนิน ทอดพระเนตรทิศอยู ไดทอดพระเนตรเห็นมือที่เหยียด
ออกของพราหมณผูยืนอยู ณ ประเทศอันสูง ทรงไสพระยาชางเสด็จเขาไปใกล
พราหมณ เมื่อจะตรัสถาม ไดตรัสพระคาถาวา
ชาติภูมิของทานอยูแควนแดนไหน ขาพเจาขอ
ถามทานพราหมณ ทานมาถึงพระนครนี้ดวยตองการ
ประโยชนอะไร ทานพราหมณจงบอกความประสงค
นั้นแกขาพเจา ทานปรารถนาอะไร ขาพเจาจักใหสิ่ง
ที่ทานปรารถนาในวันนี้.
ลําดับนั้น พราหมณนั้นจึงทูลทาวเธอเปนคาถาวา
ขาแตพระจอมธรณีมหิศร พระคาถา ๔ พระคาถา
มีอรรถอันลึกวิเศษนัก เปรียบประดุจสาคร ขาพเจา
มาในพระนครนี้ก็เพื่อประโยชนแกพระองค ขอพระองคจงทรงสดับพระคาถาอันประกอบดวยประโยชน
อยางยอดเยี่ยม.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธรณีมหิสฺสรา มีอรรถาธิบายวา
ขาแตพระองคผูเปนใหญในแผนดิน ผูคุมครองแผนดิน พระคาถา ๔
พระคาถาเกิดขึ้นแลวอยางไร มีขอความอันลึกซึ้งประเสริฐยิ่งนัก เปรียบ
ดวยสาคร ขาพระองคมายังสถานที่นี้ ก็เพื่อประโยชนของพระองคเอง ขอ
พระองคจงทรงสดับคาถาอันควรแกคาราคารอยหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยประโยชนอยางยิ่ง อันพระกัสสปทศพลทรงแสดงไวแลวนี้เถิด.
พราหมณทูลดังนั้นแลว ทูลตอไปวา ขาแตมหาราชเจา คาถาชื่อวา
สตารหา ๔ พระคาถานี้ พระกัสสปทศพลทรงแสดงไวแลว ขาพเจาไดสดับวา
พระองคทรงโปรดปรานในการศึกษา จึงมาเพื่อแสดงแกพระองค พระราชามี
พระหฤทัยโสมนัส ตรัสวา ทานอาจารย ทานมาดีแลว แตขาพเจาไมอาจจะ
กลับจากที่นี่ได วันนี้ขา พเจาจักมาสรงเศียรโดยคลองแหงผุสสนักษัตรฤกษ
เพราะฉะนั้น. ขาพะเจาจักมาฟงในวันพรุงนี้ ขอทานอยาไดหนายแหนงไปเลย
แลวตรัสสั่งอํามาตยวา ทานทั้งหลายจงไปจัดที่นอนใหแกพราหมณ ที่เรือน
หลังโนน จงจัดอาหารและผานุงดวย แลวเสด็จพระราชดําเนินเขาสูพระราชอุทยาน พระราชอุทยานนั้นแวดลอมดวยกําแพงสูง ๑๘ ศอก ชางยืนเรียง
ตอ ๆ กัน แวดวงเปนหลั่น ๆ ไป ตอนั้นออกไปเปนขบวนมา ตอออกไปก็
เปนขบวนรถ ถัดไปเปนขบวนนายขมังธนู ถัดไปเปนขบวนคนเดินเทา ตั้ง
ลอมวงเปนลําดับกันดังนี้แล พลนิกายไดบันลือลัน่ ดุจมหาสมุทรที่กําเริบฉะนั้น
พระราชาทรงเปลื้องเครื่องราชอิสริยาภรณแลว ใหทํามัสสุกรรม มีพระสรีระ
อันฟอกแลวดวยจุณสําหรับสนาน เสด็จสรงภายในมงคลสระโบกขรณี ตาม
พระราชประเพณีแลว เสด็จขึ้นทรงพระภูษาซับพระองคประทับ ยืนอยู.
ลําดับนั้น เจาพนักงานทูลเกลาถวายพระภูษาของหอมดอกไมและเครื่อง
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อลังการ ขณะนั้นเจาโปริสาทคิดวา พระราชานี้ เวลาแตงพระองคแลวจักหนัก
เราจักจับในเวลาที่ยังเบา ดังนี้แลว โผลขึ้นจากน้ําวางนิ้วไว ณ หนาผาก
ดวงดาบบนกระหมอม ดุจพญามัจจุราช บันลือลั่นประเทศวา เฮย กูนี่แหละ
ซึ่งโจรโปริสาท พวกราชบริพารไดยินเสียงเธอแลว ที่ขึ้นชางก็ลมลงอยูกบั ชาง
ที่ขึ้นมาก็ลมลงอยูกับมา ที่ในรถก็ลม อยูกับรถ พลนิกายทิ้งอาวุธหมอบราบ
ลงกับพื้น เจาโปริสาทจับพระเจาสุตโสมยกขึ้น เวลาที่เธอจับพระราชาอื่น ๆ
จับพระบาทกระทําใหมีเศียรในเบื้องต่ํา ประหารศีรษะดวยสน. สวนพระ
โพธิสัตว เธอนอมตัวเขาไปยกขึ้นใหนั่งบนบา คิดวา เราไปทางประตูจะเปน
การเนิ่นชา เมื่อไมเห็นทางที่จะไป จึงกระโดดขึ้นกําแพงอันสูงถึง ๑๘ ศอก
ที่ตรงหนานั่นเอง และแลวกระโดดเหยียบกระพองพญาชางซับมัน แลวเหยียบ
หลังมาตอ ๆ ไป ดวยกําลังอันรวดเร็วดุจสายลม ประหนึ่งวากระโดดเหยียบ
ยอดเขาตั้งอยูเรียงรายกันไปฉะนั้น เหยียบแอกรถงอนรถวิ่งไปโดยเร็ว เปน
ประหนึ่งวา หมุนไปเปนวงกลมของลูกขาง และย่ําใบไทรที่สะพรั่งดวยผลเขียว
ฉะนั้นพักเดียวก็ลวงหนทางได ๓ โยชน ดําริวา มีใครตามมาชวยทานสุตโสมบาง
หรือเปลา เหลียวดูไมเห็นใคร จึงคอย ๆ เดินไปเห็นหยาดน้ําแตปลายพระเกศา
ของพระเจาสุตโสมตกลงมาที่อกของตน ดําริวา ขึ้นชื่อวา สัตวที่จะไมกลัว
ความตายไมมี แมพระเจาสุตโสมก็เห็นจะรองไหเพราะกลัวตอความตาย แลว
กลาวคาถาวา
ทานผูมีความรู มีปญญาเปนพหูสูต คิดเหตุการณ
ไดมากยอมไมรองไห การที่พวกบัณฑิตเปนผูบรรเทา
ความเศราโศกผูอื่นได นี่แหละเปนที่พึ่ง อยางยอดเยี่ยม
ของนรชน เหมือนอยางเกาะเปนที่พํานักของคนที่ตอง
เรือแตกในมหาสมุทร ฉะนั้น.
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ทานสุตโสม พระองคคิดถึงอะไร ตนหรือญาติ
หรือลูกเมีย หรือขาวเปลือกทรัพยสิน เงินทอง ทาน
โกรัพยะผูประเสริฐสุด หมอมฉันขอฟงถอยคําของ
พระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ปณฺฑิตา ความวา บัณฑิตทั้งหลาย
เชนพระองคเปนผูบรรเทาความเศราโศกของตนเหลาอื่นเสียได การบรรเทา
ความเศราโศกนี้แล ยอมเปนที่พึ่งอยางดีเยี่ยมของชนเหลาอื่น เปรียบเหมือน
เกาะเปนที่พํานักของคนที่เรือแตกในมหาสมุทร ฉะนั้น เพราะฉะนั้น ทานผูมี
ความรูเชนพระองคยอมไมรองไห ดูกอ นสุตโสมผูเปนสหาย เมื่อคนเชนทาน
รองไหอยูเพราะกลัวความตาย คนอันธพาลเหลาอื่นจักกระทําอยางไรเลา
ขาพเจาขอถามทาน ดูกอนทานสุตโสม ในบรรดาปยชนมีตัวเองเปนตนเหลานี้
พระองคคิดถึงอะไร พระองคทรงเศราโศกรําพึงถึงอะไรเลา.
พระเจาสุตโสมตรัสคาถาวา
เรามิไดคิดถึงตัวเอง มิไดคิดถึงลูกเมีย มิไดคิด
ถึงทรัพยสมบัติ มิไดคิดถึงบานเมือง แตธรรมของ
สัตบุรุษที่ทานประพฤติกันครั้งโบราณ เราผัดตอ
พราหมณไวคิดถึงเรื่องธรรมขอนั้นแล.
การนัดหมาย เราตั้งอยูในฐานะเปนพระเจา
แผนดินไดทําไวกับพวกพราหมณในแควนของตน
การนัดหมายนั้นตอพราหมณผปู ระเสริฐ เราจักเปน
ผูรักษาความสัตยกลับมา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุตฺถุนาบิ ความวา พระเจา
สุตโสมตรัสวา ขาพเจามิไดรองไห มิไดเศราโศกเลย มิไดคิดถึง มิได
เศราโศกเพื่อประโยชนแกตนเองเปนตน แมเหลานั้นเลย. ก็แตวาธรรมของ
สัตบุรุษผูเปนบัณฑิตที่ทานประพฤติมาแลว ครัง้ โบราณมีอยู. ขึ้นชื่อวา
ความสัตยเพราะกระทําการนัดแนะอันใดไว ขาพเจาเศราโศกถึงการนัดแน.
ไวกับพราหมณนั้น. คําวา จักเปนผูรักษาความสัตย ในคาถานั้น
หมายความวา ขาพเจาจักเปนผูรักษาคําสัตยไว ดวยวาพราหมณนั้นนํา
เอาคาถา ๔ คาถา ที่พระกัสสปทศพล ทรงแสดงแลวมาจากเมืองตักกศิลา
ขาพเจาไดสั่งใหกระทําอาคันตุกวัตรแกพราหมณนั้น แลวจึงมาอาบน้ํา ขาพเจา
ไดกระทําการนัดหมายกับพราหมณไววา ขาพเจาจักฟงคาถานั้น ขอใหทาน
พราหมณจงรออยูจนกวาขาพเจาจะกลับมา ดังนีแ้ ลวจึงมา แตทานมิไดให
ขาพเจาฟงคาถานั้น จับเอาขาพเจามาเสียกอน ถาทานปลอยขาพเจาไป ขาพเจา
ฟงธรรมแลว จักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
ครั้งนั้น เจาโปริสาททูลพระเจาสุตโสมวา
คนผูมีความสุข หลุดออกจากปากของมัจจุแลว
จะมาสูมือของศัตรูอีก ขอนี้ขา พเจายังเชื่อไมไดหรอก
ขาแตทานโกรัพยะผูประเสริฐสุด พระองคจะไมเขา
ใกลขา พเจาอีกกระมัง.
พระองคพนจากมือของโปริสาท เสด็จไปถึง
พระราชมนเทียรของพระองค เพลิดเพลินดวยกาม
คุณารมณ พระองคไดชีวิตอันเปนที่รักจิตสนิทใจ
พระองคจักกลับมาหาขาพเจาไดอยางไร.
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ในคาถาเหลานั้น บทวา สุขี ความวา บุคคลที่ถึงความสุขแลว.
บทวา มจฺจมุ ุขา ปมุตฺโต ความวา หลุดออกจากปากของความตาย
เพราะพนจากเงื้อมมือของโจรเชนขาพเจาแลว จะพึงกลับมาอีก ถอยคํานี้
ขาพเจายังไมยอมเชื่อเลย ขาแตทานโกรัพยะผูประเสริฐสุด พระองคจะไมมา
ยังสํานักของหมอมฉันอีกกระมัง ดูกอนทานสุตโสม ทานพนจากเงื้อมมือของ
เจาโปริสาทแลว เสด็จไปยังพระราชมณเฑียร. บทวา สก มนฺทิร ไดแก
ราชธานี. บทวา กามกามี ความวา พระองคทรงเพลิดเพลินอยูดวยกามคุณ
จักกลับมายังสํานักของขาพเจาไดอยางไร.
พระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้น เปนดุจพระยาไกรสรราชสีห ไม
หวาดหวั่น ตรัสตอบวา
คนที่มีศีลบริสุทธิ์ มุงปรารถนาความตาย คนผูมี
ธรรมลามกที่นักปราชญติเตียน ไมพึงปรารถนาชีวิต
นรชนคนใดพึงกลาวคําเท็จ เพราะเหตุแมแหงของรัก
อันใด ของรักอันนั้น ไมรักษานรชนคนนั้นจากทุคติ
ไดเลย.
แมถึงลมจะพึงพัดภูเขามาได ดวงจันทรและ
ดวงอาทิตยจะพึงตกในแผนดินได แมน้ําทั้งหมดจะ
พึงไหลทวนกระแสได ถึงอยางนั้น ขาพเจาก็พูดเท็จ
ไมไดจริง ๆ นะพระราชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มต วเรยฺย ความวา ดูกอนเจาโปริสาท
นรชนคนใด มีศีลบริสุทธิ์ พึงมุงปรารถนาความตาย อธิบายวา จงตองการ
จงปรารถนาความตาย. บทวา น ชีวิต ความวา สวนบุคคลผูมีธรรมอันลามก
ที่นักปราชญติเตียน ไมพึงปรารถนาคือไมตองการชีวิต เพราะชีวิตของเขา
ไมมีราคา เพราะไมทําความเจริญอะไรตอไป. บทวา ยสฺส ความวา คนทุศีล
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พึงกลาวคําเท็จเพื่อประโยชนแกตนใด วัตถุมีตัวเองเปนตนนั้น ยอมไมรกั ษา
บุรุษนั้น จากทุคติไดเลย.
บทวา คิรมิ าวเหยฺย ความวา ดูกอนเจาโปริสาทผูเปนสหาย ทาน
ก็เปนสหายผูสนิท เคยเลาเรียนในสํานักอาจารยเดียวกันกับขาพเจาถึงเพียงนี้
ขาพเจาจะไมกลาวคําเท็จเพราะเหตุแหงชีวิตเลย ถึงแมวาลมตางชนิดมีลมในทิศ
บูรพาเปนตน จะพึงพัดภูเขาใหญมาในอากาศ ประดุจปุยนุนได แมเหตุนั้นก็พึง
เธอถือได แตทานพึงเธอคํานี้วา ขาพเจาไมพึงกลาวคําเท็จ ดังนี้ได ยิ่งกวา
เหตุนั้น ดวงจันทรและดวงอาทิตยจะพึงตกในแผนดินพรอมดวยวิมานของตนแม
แมน้ําทุกสายจะพึงไหลทวนกระแสได ดูกอนเจาโปริสาทผูเจริญ ถอยคําอยางนี้
ถามีใครกลาวขึ้น ก็พึงเธอได สวนคําที่วา ขาพเจาพึงพูดเท็จนี้ ถาชนทั้งหลาย
กลาวแกทานแลว คํานั้น ทานไมพึงเชื่อเลย.
ฟาจะพึงแตกได ทะเลจะพึงแหงได แผนดิน
อันทรงไวซึ่งภูตจะพึงพลิกได เมรุบรรพตจะพึงเพิก
ถอนไดตลอดราก ขาพเจาก็พูดเท็จไมไดเลยนะราชา.
แมพระโพธิสัตวตรัสอยางนี้แลว เจาโปริสาทก็ยังไมยอมเชื่อ. ลําดับนั้น
พระโพธิสัตวจึงทรงดําริวา เจาโปริสาทนี้ไมยอมเชื่อเรา เราจักใหเธอยอมเชื่อ
ดวยคําสาบาน แลวตรัสวา ดูกอนสหายโปริสาท ทานจงใหขาพเจาลงจาก
บากอน ขาพเจาจะทําสาบานใหทาน ครั้นพอเจาโปริสาทเอาลงวางไว ณ
ภาคพื้นแลว เมื่อจะทรงทําการสาบาน ไดตรัสพระคาถาวา
ขาพเจาจักจับดาบและหอก จะทําแมซึ่งการ
สาบานแกทานก็ไดนะสหาย ขาพเจาพนจากทานไป
แลว เปนผูหาหนี้มิได จักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
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ความแหงคาถานั้นมีอธิบายวา ดูกอนเจาโปริสาทผูเปนสหาย ถาทาน
ปรารถนา ขาพเจาก็จะจับดาบและหอกสาบานวา ขออยาใหขาพเจาไดบังเกิด
ในตระกูลกษัตริย ซึ่งมีการรักษาอันกวดขันเปนอยางดี ดวยอาวุธเห็นปานนี้
ดูกอนสหาย หรือวาทานปรารถนาคําสาบานอยางอื่นอีก ขาพเจาก็จะทําการ
สาบานใหแกทานอีกก็ได เราพนจากทานแลว ก็จะไปหาพราหมณ กระทําตน
ไมใหมีหนี้สินแกพราหมณแลว ก็จักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
ในลําดับนั้น เจาโปริสาท คิดวา เจาสุตโสมนี้การทําการสาบานซึ่ง
พวกกษัตริยไมควรการทํา จะประโยชนอะไรดวยเจาสุตโสมนี้แกเรา เธอจะ
กลับมาหรือไมกลับก็ตามที แมตัวเราก็เปนขัตติยราช จักถือเอาเลือดในลําแขน
ของเรากระทําพลีกรรมแกเทวดา ทานสุตโสมลําบากใจนัก แลวกลาวคาถาวา
การนัดหมายอันใด อันพระองคผูดํารงอยูใน
ฐานะเปนพระเจาแผนดิน ไดทรงทําไวกับพราหมณ
ในแควนของตน การนัดหมายอันนั้นตอพราหมณ
ประเสริฐ พระองคจงเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
คําวา กลับมา ในคาถานั้น หมายถึงวา พระองคพึงเสด็จมาอีก.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสวา ดูกอนสหายโปริสาท ทานอยาได
วิตกไปเลย ขาพเจาไดสดับสตารหคาถา ๔ คาถาแลว ใหเครือ่ งบูชาแกธรรม
กถึกแลว จักมาแตเชาทีเดียว แลวตรัสคาถาวา
การนัดหมายอันใด ที่ขาพเจาผูตั้งอยูในฐานะ
เปนพระเจาแผนดินไดทําไวกับพราหมณในแควนของ
ตน การนัดหมายอันนั้นตอพราหมณผปู ระเสริฐ
ขาพเจาจักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
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คําวา กลับมา ในคาถานั้น หมายถึงวา ขาพเจาจะยอนกลับมาอีก.
ลําดับนั้น เจาโปริสาทจึงทูลเจาสุตโสมวา ขาแตมหาราชเจา พระองค
ทรงกระทําการสาบานที่พวกกษัตริยไมควรทําแลว จงทรงระลึกถึงพระดํารัสที่
ไดทรงปฏิญาณนั้นไว ครั้นพระมหาสัตวตรัสใหเธอดวยพระดํารัสวา ดูกอน
สหายโปริสาท ทานรูจักขาพเจาตั้งแตเวลายังเยาว คําเท็จขาพเจาไมเคยพูดเลย
แมแตการลอเลียน ขาพเจาจักพูดเท็จไดหรือ บัดนีข้ าพเจาดํารงอยูในราชสมบัติ
แลว รูจักถูกและผิด จักพูดเท็จไดหรือ ทานจงเชื่อขาพเจาเถิด ขาพเจาจัก
กลับมาใหทันพลีกรรมของทานในวันพรุงนี้ เจาโปริสาทจึงกลาววา ขาแต
มหาราช ถาเชนนั้น ขอเชิญพระองคเสด็จเถิด เมือ่ พระองคไมเสด็จมา จัก
ไมเปนพลีกรรมเพราะเทวดาเวน พระองคจักไมรับ ขอพระองคอยาทําอันตราย
แกพลีกรรมของขาพเจา แลวสงพระมหาสัตวไป พระมหาสัตวเปนดุจพระจันทร
พนแลวจากปากแหงราหู พระองคมีกําลังดุจพญาชางสมบูรณดวยเรี่ยวแรงได
เสด็จถึงพระนครโดยฉับพลัน.
ลําดับนั้น แมเสนาของพระเจาสุตโสมนั้น ก็ยังตั้งขบวนอยูนอก
พระนคร เพราะดําริวา พระเจาสุตโสมมหาราชเจา พระองคเปนบัณฑิต
ทรงแสดงธรรมไพเราะ เมื่อไดตรัสกถาเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่อง จักทรมาน
เจาโปริสาทไดแลวกลับมา ดุจพญาชางซับมันตัวประเสริฐพนแลวจากปากแหง
สีหะฉะนั้น และเกรงชาวพระนครจะติไดวาใหพระราชาแกเจาโปริสาทแลว
มาเสีย ครั้นเห็นพระโพธิสัตวเสด็จมาแตไกล จึงพากันลุกขึ้นตอนรับ ถวาย
คํานับแลวกราบทูลปฏิสนั ถารวา พระมหาราชเจา ถูกเจาโปริสาททําใหลําบาก
อยางไรบาง เมื่อตรัสตอบวา เจาโปริสาทไดทํากิจที่มารดาบิดาทําไดยากแกเรา
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เธอดุรายสาหัสเชนนั้น ไดสดับธรรมกถาของเราแลวปลอยเราดังนี้ จึงแตงองค
เจาสุตโสมเชิญเสด็จขึ้นคอชางพระที่นั่ง แวดลอมเขาสูพระนคร ชาวเมืองไดเห็น
ดังนั้นก็ชื่นชมทั่วหนากัน พระโพธิสตั ว เพราะวาพระองคมีความเคารพธรรม
เปนนักธรรมะ ไมทันไดเฝาพระราชมารดาบิดา ตั้งพระหฤทัยวาจักเฝาทีหลัง
จึงเสด็จเขาพระราชนิเวศนประทับนั่ง ณ พระราชอาสนรับสั่งใหเรียกหาพราหมณ
มา และตรัสสั่งใหทําอุปฏฐานกิจมีการแตงหนวดเปนตน แกพราหมณนั้นดวย
เวลาที่เจาพนักงานแตงหนวดพราหมณแลว ใหอาบน้ําลูบไลดวยของหอม
ประดับดวยผาและเครื่องอลังการแลวนําเฝา พระองคเสด็จสรงทีหลังพระราชทานโภชนะของพระองคแกพราหมณนั้น เมื่อพราหมณบริโภคแลว พระองค
เสวยแลว เชิญพราหมณใหนั่ง ณ บัลลังกควรบูชา พระองคประทับนั่ง ณ
อาสนะต่ํา พอบูชาพราหมณดวยสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน เพราะ
ทรงเคารพในธรรม ตรัสอาราธนาวา ทานอาจารย ขาพเจาขอฟงคาถาชื่อวา
สตารหาที่ทานนํามาเพื่อขาพเจา.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสเปนคาถาวา
ก็พระโพธิสัตวนั้น ครั้นพนจากเงื้อมมือของเจา
โปริสาทแลว ไดเสด็จไปตรัสกะพราหมณนั้นดังนี้วา
ดูกอนพราหมณ ขาพเจาขอสดับคาถา ชื่อวา สตารหา
ซึ่งไดสดับแลวจะพึงเปนประโยชนแกขาพเจา.
คําวา ตรัสดังนี้วา ในคาถานั้น หมายความวา ไดตรัสคํานี้.
ลําดับนั้น ในเวลาที่พระโพธิสัตวอาราธนาแลว พราหมณจึงฟอกมือ
ทั้งสองดวยของหอม นําเอาคัมภีรอันเปนที่นารื่นรมย ออกจากถุง จับขึ้น
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สองมือแลวทูลวา บัดนีช้ อมหาบพิตรจงทรงสดับคาถาชื่อวาสตารหา ๔ คาถา
ตามที่พระกัสสปทศพลทรงแสดงไว อันจะถอนความเมามีความเมาดวยราคะ
เปนตนใหสราง ใหสําเร็จอมตมหานิพพานนี้แลว ดูคัมภีรกลาวคาถาวา
ขาแตทานสุตโสมมหาราช การสมาคมกับสัตบุรษุ คราวเดียวเทานั้น การสมาคมนั้น ยอมรักษา
ผูสมาคมนั้น การสมาคมกับอสัตบุรุษแมมากก็รักษา
ไมได พึงคบกับสัตบุรุษ พึงกระทําความสนิทสนมกับ
สัตบุรุษ เพราะรูส ัตธรรมของสัตบุรุษ ยอมมีความเจริญ
ไมมีความเสื่อม ราชรถที่เขาใหวิจิตรเปนอันดี ยัง
คร่ําคราไดแล.
แมสรีระก็เขาถึงความชราไดเหมือนกัน สวน
ธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเขาถึงความชรา สัตบุรุษกับ
สัตบุรุษดวยกัน ยอมรูกันได.
ฟาและแผนดินไกลกัน ฝงขางโนนของมหาสมุทร เขาก็กลาวกันวาไกล ขาแตพระราชา ธรรม
ของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษทั้งสองนี้ ทาน
กลาววาไกลกันยิ่งกวานั้นแล.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา คราวเดียวเทานั้น หมายถึงสิ้นวาระเดียว
เทานั้น. คําวา สัตบุรุษ หมายถึงสัตบุรุษทั่ว ๆ ไป. คําวา ผูสมาคมนั้น
อธิบายวา การสังคมคือการสมาคมกับพวกสัตบุรุษนั้น ไมเปนไปแลวเพียง
ครั้งเดียว ก็ยอมอภิบาลรักษาคุมครองบุคคลนั้นได. คําวา อสัตบุรุษ อธิบายวา
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สวนการสมาคมกับอสัตบุรุษแมบุคคลกระทําไวแลว มากคือกระทําไวเปนเวลา
นาน ไดแก การอยูในที่เดียวกันก็รักษาไมได คือยอมนําความพินาศมาให.
คําวา พึงคบ คือ พึงนั่งใกล อธิบายวา พึงคลุกคลีอยูกับทานบัณฑิตเหลานั้น
ตลอดทุกอิริยาบถ. คําวา ความสนิทสนม หมายถึงความสนิทสนมกันดวย
ไมตรี. คําวา สัทธรรมของสัตบุรุษ หมายถึงสัทธรรมคือโพธิปกขิยธรรม
๓๗ ประการ ของบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน. คําวา ความเจริญ
อธิบายวา เพราะรูธรรมนี้แลว มีแตความเจริญอยางเดียว ขึ้นชื่อวาความเสื่อม
ยอมไมมีเลย. คําวา ราชรถ หมายถึงรถทรงของพระราชาทั้งหลาย. คําวา
ใหวิจิตรเปนอันดี หมายความวาที่เขากระทําบริกรรมไวอยางดี. คําวา กับ
สัตบุรุษนั้นแล รูก ันได อธิบายวา สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ยอมรูจักพระนิพพาน อันงดงามสูงสุดถึงการนับวาสัตบุรุษ ธรรมของสัตบุรุษ
ทั้งหลาย กลาวคือ พระนิพพานนั้นยอมไมเขาถึงชรา คือ ยอมไมแก. คําวา
ฟา หมายถึงอากาศ. คําวา ไกลกัน อธิบายวา แผนดินตั้งอยูคงที่ อากาศ
มิไดต่ําลงมาและไมไดตั้งอยูคงที่. ของทั้งสองอยางนี้ แมจะเนื่องเปนอันเดียวกัน
ดวยประการฉะนี้ก็ตามที แตก็ยอมชือ่ วาอยูไกลกัน เพราะมิไดเกี่ยวเนื่องและ
ติดตอกันโดยเฉพาะ. คําวา ฝง คือ จากฝงขางนี้ ไปยังฝงขางโนน. คําวา
ทานกลาว อธิบายวา ธรรมของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษนั้นไกลกันยิ่งกวานั้น.
พราหมณกลาวคาถา ชื่อวา สตารหา ๔ คาถา ตามที่พระกัสสปทศพล
ทรงแสดงไวอยางนี้แลว ไดนั่งนิ่งอยู พระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้น มี
พระหฤทัยโสมนัสวา การมาของเรามีผลหนอ ทรงพระดําริวา คาถาเหลานี้
ไมใชภาษิตของพระสาวก ไมใชภาษิตของฤๅษี ไมใชภาษิตของกวี แตเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 680

ภาษิตของพระสัพพัญู จะควรคาเทาไรหนอ ทรงพระดําริตอไปวา แมเรา
จักใหจักรวาลทั้งสิ้น กระทําใหเต็มดวยรัตนะ ๗ ตลอดถึงพรหมโลก ก็ไม
อาจจะทําใหสมควร สวนเราพอที่จะใหราชสมบัติในพระนครอินทปตประมาณ
๗ โยชน ในกุรุรัฐประมาณ ๓๐๐ โยชนแกพราหมณนี้ โชคที่จะไดราชสมบัติ
ของพราหมณนี้มีอยูหรือหนอ ทรงตรวจดูดวยอานุภาพแหงองควิทยาไมเห็นมี
ทรงตรวจถึงฐานันดร มีตําแหนงเสนาบดีเปนตน ไมทรงเห็นโชคฐานันดร
แมเพียงนายบานหมูหนึ่ง เมื่อทรงตรวจถึงโชคลาภ ทรงตรวจตั้งแตทรัพย
โกฏิหนึ่ง ทรงเห็นโชคลาภเพียงสี่พันกหาปณะตกลงพระทัยวาจักบูชาพราหมณ
นั้น ดวยทรัพยเทานี้ รับสั่งใหพระราชทานทรัพยถุงละพันกหาปณะ รวมสี่ถุง
ตรัสถามวา ทานอาจารยแสดงคาถานี้แกพวกกษัตริยอื่น ๆ ไดทรัพยเทาไร
พราหมณกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา ไดคาถาละรอยกหาปณะ เพราะฉะนั้น
คาถาเหลานี้ จึงไดนามวา สตารหา. ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสกะพราหมณนั้น
ตอไปวา ทานอาจารยไมรูราคาของภัณฑะที่ตนถือเที่ยวไป ตั้งแตนี้ คาถาเหลา
นี้จงซื่อวาสหัสสารหา ดังนี้ แลวตรัสพระคาถาวา
คาถาเหลานี้ซื่อวา สหัสสารหา ควรพัน ไมได
ชื่อวา สตารหา ควรรอย ทานจงรับทรัพยสพี่ ันโดยเร็ว
เถิดพราหมณ.
ครั้นแลวพระหหาสัตว จึงพระราชทานยานนอยที่เปนสุขคันหนึ่ง
ตรัสสั่งราชบุรุษวา จงสงพราหมณใหถึงบานโดยสวัสดี แลวทรงสงพราหมณ
นั้นไป ขณะนั้นไดเกิดเสียงสาธุการใหญวา คาถาชื่อสตารหา พระเจาสุตโสม
ทรงเปลี่ยนเปนสหัสสารหา ทรงบูชาแลว สาธุ สาธุ พระราชมารดาบิดาของ
พระโพธิสัตว ไดทรงสดับเสียงนั้น ตรัสถามวา นั่นเสียงอะไร ไดทรงทราบ
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ตามความเปนจริง กริ้วพระมหาสัตวเพราะเสียดายทรัพย สวนพระมหาสัตว
ทรงสงพราหมณแลว เสด็จไปเฝาพระราชมารดาบิดา ถวายบังคมประทับยืน
อยู ครั้งนั้น พระราชบิดาไมทรงกระทํา แมสักวาปฏิสันถารวา เจาพนจาก
มือโจร ผูรายกาจเห็นปานนั้นมาไดอยางไรพอ โดยเหตุที่ทรงเสียดายทรัพย
ตรัสถามวา ไดยินวา เจาฟงคาถา ๔ คาถา ใหสี่พันจริงหรือ เมื่อพระมหาสัตว
กราบทูลวา จริง ตรัสพระคาถาวา
คาถาควรแปดสิบหรือเกาสิบ แมรอยก็ควร
พอสุตโสมเอย เจาจงรูดวยตนเอง คาถาควรพันมีที่
ไหน.
คําวา ดวยตนเอง ในคาถานั้น อธิบายวา เจาจงรูดวยตัวของเจาเอง
ทีเดียว. คําวา มีที่ไหน อธิบายวา คาถาที่ควรราคาถึงพันนั้นมีอยู ณ ที่
ไหนกัน.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะกราบทูลพระราชบิดานั้น ใหทรงทราบวา
ขาพระองคไมปรารถนาความเจริญทางทรัพยเทานั้น ยอมปรารถนาความเจริญ
ทางการศึกษาดวย ไดตรัสคาถาดังตอไปนี้วา
ขาพระองคปรารถนาความเจริญของตนทางการ
ศึกษา พวกสัตบุรษุ ผูสงบจึงคบขาพระองค ขาพระองค
ไมอิ่มดวยสุภาษิต ดุจมหาสมุทรไมอมิ่ ดวยแมน้ํา
ฉะนัน้ พระทูลกระหมอม.
ไฟที่ไหมหญาและไมยอมไมอิ่ม และสาครไม
อิ่มดวยแมน้ําทั้งหลาย ฉันใด ขาแตพระองคผู
ประเสริฐสุด แตบัณฑิตทั้งหลายไดสดับถอยคําของ
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ขาพระองค ยอมไมอิ่มดวยสุภาษิตเหมือนกัน ฉะนัน้
พระทูลกระหมอมผูเปนจอมประชาชน เวลาใด
ขาพระองคจะตองเรียนคาถาที่นี้ประโยชนตอทาสของ
ตน เวลานั้นขาพระองคตองเรียนโดยเคารพเหมือนกัน
ความอิ่มในธรรมของขาพระองคไมมีเลย พระทูลกระหมอม.
คําวา โว ในคาถานั้น เปนนิบาตสําหรับลงแทรกในระหวางคํา.
คําวา พวกสัตบุรุษ อธิบายวา ขาพระองคปรารถนาวา พวกสัตบุรุษเหลานี้แล
พึงคบขาพระองค. คําวา แมน้ํา หมายถึงแมน้ําทุกสาย. คําวา ของตน
อธิบายวา นันทพราหมณจงยกไวกอนเถิด เวลาใดขาพระองคจะตองฟง
ธรรมกถาแมจากทาสของคนเอง เวลานั้นขาพระองคก็ตองฟงธรรมกถาโดย
ความเคารพ.
ครั้นตรัสอยางนี้แลว พระเจาสุตโสมจึงทูลตอไปวา ขาแตพระทูลกระหมอม พระองคอยาทรงบริภาษขาพระองคเพราะทรัพย ขาพระองค
ใหปฏิญาณตอโปริสาทไววา ฟงธรรมแลวจักกลับ บัดนี้ขาพระองคจักไปยัง
สํานักของโปริสาท ขอพระทูลกระหมอมจงทรงรับราชสมบัตินี้เถิด เมื่อจะกราบ
ทูลมอบราชสมบัติ ไดตรัสพระคาถาวา
แวนแควนของพระองคนี้ บริบูรณดวยสมบัติ
ทั้งปวง ทั้งทรัพยทั้งยานทั้งพระธํามรงค พระองคจะ
บริภาษขาพระองคเพราะเหตุแหงกามทําไม ขาพระองค
ขอทูลลาไปในสํานักโปริสาทในบัดนี้.
คําวา สํานัก ในคาถานั้น หมายถึงที่อยูของเจาโปริสาท.
ในสมัยนั้น พระหฤทัยของพระราชบิดารอนขึ้นทันที ทาวเธอตรัสวา
พอสุตโสม ทําไมจึงพูดอยางนี้ บิดาจักจับโจรดวยจตุรงคเสนาแลวตรัสคาถาวา
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ทัพชาง ทัพรถ ทัพเดินเทา ทัพมา ลวนแต
ไดศึกษาเชี่ยวชาญในการธนูทุกหมูเหลา พอที่จะรักษา
ตัวได เราจะยกทัพจับศัตรูฆาเสีย.
ในคาถาเหลานั้น บทวา หนาม อธิบายวา ถาเสนาที่เราเตรียมไว
อยางนี้ อาจที่จะจับโจรนั้นได ลําดับนั้น เราจะพาชนชาวแควนทั้งหมดไป
จับโจรนั้น แลวฆาทิ้งเสีย คือจะฆาศัตรูซึ่งเปนปจจามิตรของพวกเรา.
ลําดับนั้น พระราชมารดาบิดา มีพระพักตรนองดวยอัสสุชล ทรง
กันแสงพิไรร่ํารําพันอยูวา อยาไปนะพอ ไปไมไดนะพอ ทั้งพระสนม
กํานัลจํานวนหมื่นหกพันนาง ทั้งราชบริพารนอกจากนี้ ก็ปริเวทนาวา
พระองคจะเสด็จไปไหน ทิ้งพวกขาพระองคไวใหอนาถา แมใคร ๆ ใน
พระนครทั้งสิ้น ก็ไมอาจดํารงอยูโดยภาวะของตนได ไดเกิดโกลาหลเปน
อันเดียวกันทั่วพระนครวา ไดยินวา พระเจาอยูหัวทรงรับปฏิญาณพระเจา
โปริสาทมา บัดนี้ ไดทรงสดับ สตารหาคาถา ๔ คาถา ทรงทําสักการะแก
พราหมณธรรมกถึก ถวายบังคมลาพระราชมารดาบิดาแลว จักเสด็จไปสูสํานัก
โจรอีกดังนี้ สวนพระมหาสัตวไดทรงสดับพระดํารัสพระราชมารดาบิดาแลว
ตรัสพระคาถาวา
โปริสาทไดทํากิจที่ทําไดแสนยากจับขาพระองค
ไดทั้งเปนแลวปลอยมา ขาพระองคยังนึกถึงบุรพกิจ
เชนนั้นอยู ขาแตพระทูลกระหมอม ผูเปนจอม
ประชาชน ขาพระองคจะพึงประทุษรายเขาไดอยางไร.
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คําวา จับไดทั้งเปน ในคาถานั้นมีอธิบายวา จับไดทั้งกําลังที่มีชีวิต
อยู. คําวา เชนนั้น คือบุรพกิจเห็นปานนั้นที่เขากระทําไวแลว. คําวา
บุรพกิจ หมายถึงอุปการะซึ่งมีมาแลวในกาลกอน พระเจาสุตโสมทรงเรียก
พระบิดาวา พระทูลกระหมอมผูเปนจอมประชาชน.
พระเจาสุตโสมทูลอนุศาสนพระราชมารดาบิดาแลว กราบทูลตอไปวา
ขอพระราชมารดาบิดาอยาไดวิตกถึงขาพระองคเลย ขาพระองคมีกัลยาณธรรม
ไดกระทําไวแลว ความเปนอิสระในฉกามาวจร ของขาพระองคไมเปนผล
ที่จะพึงไดดวยยาก แลวถวายบังคมพระราชมารดาบิดาทูลลาแลว ตรัสสัง่ ชน
อื่น ๆ ที่เหลือแลวเสด็จไป.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระโพธิสัตว ถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชมารดา ตรัสสัง่ ชาวนิคมและพลนิกรแลว พระองค
เปนผูตรัสคําสัตย รักษาความสัตย ไดเสด็จไปยังสํานัก
ของโปริสาทแลว.
คําวา รักษาความสัตย ในคาถานั้น มีอธิบายวา พระโพธิสัตย
ทรงรักษาคําสัตยอยางมั่นคง ไดเสด็จไปแลว.
พระอรรถกถาจารยพรรณนาวา ในคืนนั้นพระโพธิสัตวประทับอยูใน
พระราชนิเวศน รุงขึ้นเขาพอไดอรุณก็ถวายบังคมลาพระราชมารดาพระราช
บิดา ตรัสสั่งนิกรชนทัว่ กันแลว อันมหาชนมีพวกฝายในเปนตน มีหนา
นองดวยน้ําตา คร่ําครวญอยูเซ็งแซ พากันไปสงเสด็จ พระองคเสด็จ
ออกจากพระนคร เมื่อไมอาจใหมิตรชนเหลานั้นกลับได จึงทําขีดขวาง
ดวยทอนไมในหนทางใหตรัสวา ถามีความรักใครในเรา อยาลวงขีดนี้มา
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มหาชนไมอาจลวงขีดอาชญาของพระโพธิสัตวผูมีศีลมีเดช คร่ําครวญอยู
ดวยเสียงอันดัง และดูพระโพธิสัตว ผูมีอาการอันองอาจดุจราชสีหเสด็จ
ไปอยู เมือ่ พระมหาสัตวลวงลับสายตาแลว รองเซงแซขึ้นพรอมกัน
กลับเขาพระนครแลว ฝายพระโพธิสัตวเสด็จไปยังสํานักของเจาโปริสาท
โดยหนทางที่เสด็จมา เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา พระโพธิสัตวไปยัง
สํานักของเจาโปริสาทนั้นแลวแล. จบธรรมสวนกัณฑ.
ตั้งแตพระโพธิสัตวเสด็จไป เจาโปริสาทคิดวา ถาทานสุตโสมสหาย
ของเราตองการจะมา ก็จงมา ถาไมตองการจะมา ก็อยามา รุกขเทวดาจง
ลงโทษแกเราตามความปรารถนา เราจักฆาพระราชาเหลานี้แลว จักทําพลีกรรม
ดวยมังสะมีรส ๕ เวลาที่เจาโปริสาททําจิตกาธาร กอไฟขึ้นลุกโพลง นัง่ ถาก
หลาวรอเวลาจะใหเปนถานเสียกอน พระโพธิสัตวก็เสด็จไปถึง เจาโปริสาท
ครั้นไดเห็นพระโพธิสัตวก็มีจิตโสมนัส ทูลถามวา สหายเอย ทานเสด็จไป
ทรงทํากิจที่ควรทําเสร็จแลวหรือ. พระมหาสัตวตอบวา ใชแลวมหาราช
คาถาอันพระกัสสปทศพลทรงแสดงไว เราไดสดับแลวและการสักการะ สําหรับ
พราหมณธรรมกถึก เราไดการทําเสร็จแลว เพราะฉะนั้นเปนอันวา เราไดไป
ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว จึงตรัสคาถาวา
การนัดหมาย อันเราผูตั้งอยูในฐานะเปนพระเจา
แผนดิน ไดทําไวกับพราหมณในแควนของตน การ
นัดหมายนั้นตอพราหมณผูประเสริฐ เราเปนผูรักษา
ความสัตยกลับมาแลว ดูกอนทานโปริสาท เชิญทาน
บูชายัญกินเราเถิด.
คําวา จงบูชายัญ ในคาถานั้น มีอธิบายวา ขอเชิญทานฆาขาพเจา
เสียแลวจงบูชายัญแกเทวดา หรือจงเคี้ยวกินเนื้อของขาพเจา ก็เชิญตามสบาย
เถิด.
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เจาโปริสาทไดสดับดังนั้น จึงคิดวา พระราชานี้ไมกลัว เปนผูองอาจ
ไมหวาดหวั่นตอมรณภัยตรัสไดอยางนี้ นี่อานุภาพของอะไรหนอ จึงสันนิษฐาน
วา สิ่งอื่นไมมี พระเจาสุตโสมนัสตรัสวา เราไดสดับ คาถาที่พระกัสสปทศพล
ทรงแสดงแลว นั่นพึงเปนอานุภาพของคาถาเหลานั้น เราจะใหเธอตรัสฟงคาถา
คงจักเปนผูหาความกลัวมิไดอยางนี้ แลวกลาวคาถาวา
การกินของขาพเจาที่มีหวังไดไมหายไปไหนเสีย
ทั้งจิตถาธารนี้ก็ยังมีควันอยู มังสะที่ใหสุกบนถานที่
หมดควันชื่อวา ใหสุกดี ขาพเจาขอสดับคาถาชื่อวา
สตารหาเสียกอน.
ในคาถานั้น คําวา การกิน หมายถึงการเคี้ยวกิน อธิบายวา การกิน
ตัวทานเสียนั้น สําหรับขาพเจาจะกินกอนหรือหลังก็ได มิไดหายไปไหน แตวา
ขาพเจาจะพึงกินทานในภายหลัง. คําวา ใหสุก อธิบายวา เนือ้ ที่ใหสุกใน
ไฟที่ไมมีควัน คือ ไมมีเปลว ยอมชือ่ วาเปนเนื้อที่สุกดี.
พระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้น จึงทรงดําริวา โปริสาทนี้เปนคนมี
ธรรมอันลามก เราจะขมเธอหนอยหนึ่งใหเกิดความละอายแกใจ แลวจึงจะ
แสดงใหฟง แลวตรัสคาถาวา
ดูกอนทานโปริสาท ทานเปนคนประพฤติไมชอบธรรม ตองจําจากแควน เพราะเหตุแหงทอง
สวนคาถาเหลานี้ ยอมกลาวสรรเสริญธรรม ธรรมและ
อธรรมจะลงรอยกันไดที่ไหน.
คนที่ประพฤติไมชอบธรรม ทํากรรมที่รายแรง
มีฝามือนองดวยเลือดเปนนิจ ยอมหาสัจจะมิได ธรรม
จักมีแตที่ไหน ทานจะทําอะไรดวยการสดับ.
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คําวา ธรรม ในคาถานั้น มีอธิบายวา สวนคาถาเหลานั้นกลาว
สรรเสริญโลกุตรธรรม ๙ ประการ. คําวา จะลงรอยกันไดที่ไหน อธิบายวา จะ
มารวมกันไดอยางไร ดวยวา ธรรมยังสัตวใหถึงสุคติหรือนิพพาน สวนอธรรม
ยังสัตวใหไปถึงทุคติ. คําวา สัจจะ อธิบายวา แมเพียงวา วาจาสัตยยัง
ไมมี แลวธรรมะจะมีแตที่ไหน. คําวา จะทําอะไรดวยการสดับ มีอธิบายวา
ทานจักทําอะไรดวยการสดับนี้ เพราะทานไมใชภาชนะของธรรมเปนดุจภาชนะ
ดิน ไมใชภาชนะสําหรับใสมันเหลวสีหะฉะนั้น.
แมเมื่อพระโพธิสัตวตรัสอยางนี้ เจาโปริสาทก็ไมโกรธ เพราะเหตุไร
เพราะพระมหาสัตวเปนผูประเสริฐดวยเมตตาภาวนา. ลําดับนั้น เจาโปริสาท
จึงทูลวา พระสหายสุตโสม ขาพเจาเปนผูประพฤติไมชอบธรรมคนเดียวละหรือ
แลวกลาวคาถาวา
คนใดเที่ยวปาฆามฤค เพราะเหตุมังสะ หรือ
คนใดฆาคนเพราะเหตุตน ทั้งสองคนนั้นเปนผูเสมอกัน
ในโลกเบื้องหนา ทําไมหนอพระองคจึงตรัส ถึงขาพเจา
วาเปนคนประพฤติไมชอบธรรม.
ในคาถานั้น บทวา กสฺมา โน ความวา เจาโปริสาททูลวา
พวกพระราชาในพื้นชมพูทวีป. แตงตัวประดับประดาแลว มีพลนิกรเปนบริวาร
ใหญ ทรงรถอยางดี เที่ยวประพาสปาที่สําหรับลาฆามฤค แทงมฤคดวย
ลูกศรที่คม ๆ ฆาจนใหตาย ทําไมพระองคจึงไมตรัสวาพระราชาเหลานั้น
ตรัสวาขาพเจาเปนผูประพฤติไมชอบธรรมแตคนเดียว ถาเขาไมมีโทษ แม
ขาพเจาก็ไมมีโทษเหมือนกันแหละ.
พระมหาสัตวทรงสดับดังนั้น เมื่อจะทรงแกลัทธิของเจาโปริสาทนั้น
จึงตรัสวา
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เนื้อสัตว ๑๐ ชนิด อันกษัตริยผูรูจักขัตติยธรรม
ไมควรบริโภค ทานบริโภคเนื้อมนุษยซึ่งไมควรบริโภค เพราะฉะนั้น ทานเปนผูประพฤติไมชอบธรรม.
คาถานั้นมีอธิบายวา ดูกอนสหายโปริสาท ธรรมดากษัตริยผูรูจัก
ธรรมของกษัตริย ไมควรบริโภคเนื้อสัตวมีเนื้อชางเปนตน ๕ ชนิด สองหน
รวมเปน ๑๐ ชนิด ซึ่งเปนมังสะที่ไมควรบริโภคเลย. คําวา น ขา ในคาถานั้น
บาลีบางฉบับเปน น โข ดังนี้ก็มี. อีกนัยหนึ่ง มีอธิบายวา กษัตริยผูรูจัก
ขัตติยธรรมควรบริโภคเนื้อสัตว ๕ ชนิด คือ กระตาย เมน เหี้ย หมู เตา
ในบรรดาสัตวที่มี ๕ เล็บเหลานั้นเปนภักษาหาร ไมควรบริโภคเนื้อชนิดอื่น
สวนทานบริโภคเนื้อมนุษย ซึ่งมิใชเปนเนื้อที่ควรบริโภคเลย เพราะฉะนั้น
ทานจึงเปนผูไมตั้งอยูในธรรม.
เจาโปริสาทถูกพระมหาสัตวตรัสขมขี่อยางนี้ มองไมเห็นอุบายที่จะ
โตตอบนั้นอยางอื่นได เมื่อจะใหพระมหาสัตวรับบาปบาง จึงไดกลาวคาถาวา
พระองคพนจากมือของโปริสาทแลว ไปถึง
พระราชมณเฑียรของตน ทรงอภิรมยดวยกามคุณแลว
ยังมาถึงมือของโปริสาทผูเปนศัตรูอีก พระองคเปนผู
ไมฉลาดในขัตติยธรรมเสียเลยนะพระราชา.
ในคาถานี้มีอธิบายวา เจาโปริสาทนั้นกลาววา พระองคไมฉลาดใน
คัมภีรนิติศาสตร สวนที่เปนขัตติยธรรม พระองคไมรูจักความเจริญและความ
พินาศของตน เกียรติของพระองคเลื่องลือระบือไปในโลกวาเปนบัณฑิต โดย
หาเหตุมิไดเลย สวนขาพเจาไมเห็นเลยวา พระองคเปนบัณฑิต เห็นแตเพียงวา
พระองคเปนคนโงมากที่สุด
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พระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้น ตรัสวา ดูกอนสหายอันคนที่ฉลาดใน
ขัตติยธรรม ควรเปนเชนตัวเรานี้แหละ เพราะเรารูจักขัตติยธรรม แตมิได
ปฏิบัติอยางที่ทานกลาว แลวตรัสคาถาวา
ชนเหลาใดเปนผูฉลาดในขัตติยธรรม ชนเหลา
นั้นตองตกนรกเสียโดยมาก เพราะฉะนั้น เราจึงละ
ขัตติยธรรมเปนผูร ักษาความสัตยกลับมาแลว ดูกอน
ทานโปริสาท ทานจงบูชายัญกินเราเสียเถิด.
ในคาถานั้น คําวา เปนผูฉลาด คือฉลาดในการปฏิบัติเพื่อความ
เปนอยางนั้น. คําวา โดยมาก อธิบายวา ชนเหลานั้นโดยมากตองตกนรก
สวนชนเหลาใดมิไดบังเกิดในนรกนัน้ ชนเหลานั้นก็ยอมบังเกิดในอบายที่เหลือ.
เจาโปริสาทกลาววา
ปราสาทราชมณเฑียร แผนดิน โค และมา
สตรีที่นาอภิรมยทั้งกาสิกพัสตร และแกนจันทน พระองคยังไดในพระนครนั้นทุกสิ่งทุกอยาง เพราะเปน
พระเจาแผนดิน พระองคทรงเห็นอานิสงสอะไรดวย
ความสัตย.
ในคาถานั้น บทวา ปาสาทวาสา อธิบายวา ดูกอนสหายสุตโสม
ปราสาทที่ประทับ ๓ หลังสรางขึ้นประดุจดังทิพยวิมานของพระองค เหมาะ
แกฤดูทั้ง ๓. บทวา ปวีควสฺสา ไดแก แผนดิน โค และมา. บทวา
กามิตฺถิโย คือสตรีอันเปนวัตถุแหงกามารมณ. บทวา กาสิกจนฺทนฺจ
ไดแก ทั้งผากาสิกพัสตรและแกนจันทนแดง. บทวา สพฺพ ตห ความวา
เครื่องเหลานี้ แสะเครื่องอุปโภคบริโภคอยางอื่น พระองคยอมไดในพระนคร
ของพระองคนั้นทุกอยาง เพราะทรงเปนเจาของ เมื่อทรงเปนเจาของแลวจะ
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ปรารถนาสิ่งใด ก็ยอมไดบริโภคสิ่งนั้นทุก ๆ อยางทุก ๆ ประการ พระองค
ละสิ่งนั้นทั้งหมด เปนผูรักษาความสัตยเสด็จมาในที่นี้ ทรงเห็นอานิสงสอะไร
ดวยความสัตย.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวตรัสพระคาถาวา
รสเหลาใดบรรดาที่มีอยูในแผนดิน ความสัตย
ยอมดีกวารสเหลานั้น เพราะสมณพราหมณที่ตั้งอยูใน
ความสัตย ยอมขามฝงแหงชาติและมรณะเสียได.
ในคาถานั้น บทวา สาธุตร อธิบายวา เพราะเหตุที่รสแมทั้งหมด
ยอมเปนของประณีตแกสัตวทั้งหลาย ในกาลทุกเมื่อทีเดียว เพราะฉะนั้น
ความสัตยจึงดีกวารสเหลานั้น อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่บุคคลตั้งอยูใน
วิรัติสัตย และวจีสัตยแลว ยอมขามฝงแหงเตภูมิกวัฏ กลาวคือ ชาติและ
มรณะเสียได คือถึงพระอมตมหานิพพานได เพราะฉะนั้น ความสัตยจึงดี
กวารสเหลานั้น.
พระมหาสัตว ตรัสอานิสงสในความสัตยแกเจาโปริสาทดวยประการ
ฉะนี้แลว ลําดับนั้น เจาโปริสาทแลดูพระพักตรของพระมหาสัตว ซึ่งคลายกับ
ดอกบัวที่แยมแลว และพระจันทรเต็มดวง ทรงดําริวา ทานสุตโสมนี้ แม
เห็นถานและกองเพลิง แมเห็นเราผูถากหลาวอยู อาการของเธอแมสักวา
ความหวาดเสียวก็ไมมี นี้เปนอานุภาพแหงสตารหาคาถาหรือของความสัตย
หรืออะไรอยางอื่นหนอ จะถามเธอดูกอน เมื่อจะถามไดกลาวคาถาวา
พระองคพนจากมือของโปริสาทแลว เสด็จไป
ถึงพระราชมณเฑียรของพระองค ทรงอภิรมยดวย
กามคุณแลว ยังกลับมาสูมือของโปริสาทผูเปนศัตรูอีก
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ได ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน ความ
กลัวตายของพระองคไมมีแนละหรือ และพระองคผู
ตรัสซึ่งความสัตยไมมีพระทัยทอแทบางเทียวหรือ.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว เมือ่ จะตรัสแจงแกเจาโปริสาทนั้น จึงตรัส
เปนคาถาวา
กัลยาณธรรมหลายอยาง เราไดทําแลว ยัญที่
ไพบูลยบัณฑิตสรรเสริญ เราก็ไดบูชาแลว ทางปรโลก
เราก็ไดชําระใหบริสุทธิแลว ผูท ี่ตั้งอยูในธรรมใครเลา
จะกลัวตาย. กัลยาณธรรมหลายอยาง เราไดทําแลว
ยัญที่ไพบูลย บัณฑิตสรรเสริฐ เราไดบูชาแลว เราไม
เดือดรอนที่จะไปสูปรโลก ดูกอนทานโปริสาท เชิญ
ทานจงบูชายัญกินเราเสียเถิด.
พระชนกและพระชนนี เราก็ไดบํารุงแลว ความ
เปนพระเจาแผนดิน เราก็ไดปกครองแลวโดยธรรม
ทางปรโลกเราก็ไดชําระใหบริสทุ ธิ์แลว คนที่ตั้งอยูใน
ธรรม ใครเลาจะกลัวความตาย. พระชนกและพระชนนี
เราก็ไดบํารุงแลว ความเปนพระเจาแผนดิน เราก็ได
ปกครองแลวโดยชอบธรรม เราไมเดือดรอนที่จะไป
สูปรโลก ดูกอนทานโปริสาท เชิญทานบูชายัญกิน
เราเสียเถิด.
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อุปการกิจในพวกญาติและมิตร เราก็ไดกระทํา
แลว ความเปนพระเจาแผนดิน เราก็ไดปกครองแลว
โดยธรรม ทางปรโลก เราก็ไดชําระใหบริสุทธิ์แลว
คนที่ตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตอความตาย.
อุปการกิจในพวกญาติและมิตร เราก็ไดกระทําแลว
ความเปนพระเจาแผนดิน เราก็ไดปกครองแลวโดย
ธรรม เราไมใหเดือดรอนที่จะไปสูปรโลก ดูกอน
ทานโปริสาท ทานจงบูชายัญกินเราเสียเถิด.
ทานเราก็ไดใหแลวเปนอันมากแกคนจํานวนมา
สมณพราหมณ เราก็ไดอุปถัมภใหอมิ่ หนําแลว ทาง
ปรโลกเราก็ชําเราใหบริสุทธิ์แลว คนที่ตั้งอยูในธรรม
ใครเลาจะกลัวตอความตาย. ทานเราก็ไดใหแลวเปน
อันมากแกคนจํานวนมาก สมณพราหมณ เราก็ได
อุปถัมภใหอิ่มหนําแลว เราไมเดือดรอนที่จะไปสูปร
โลก ดูกอนทานโปริสาท ทานจงบูชายัญกินเราเสีย
เถิด.
ในคาถานั้นมีอธิบายวา คําวา กัลยาณธรรมหลายอยาง หมายถึง
กัลยาณธรรมอันมากอยางดวยกัน ดวยอํานาจของกินมีขาวเปนตน. คําวา
ยัญ อธิบายวา อนึ่ง ยัญอันไพบูลยยิ่งที่พวกบัณฑิตสรรเสริญแลว เราก็ได
บูชาแลว คือไหเปนไปแลว ดวยอํานาจแหงการบริจาคทานวัตถุ ๑๐ อยาง.
คําวา ผูทตี่ ั้งอยูในธรรม อธิบายวา บุคคลทีต่ ั้งอยูในธรรมเชนกับตัวเรา
ใครเลาจะพึงกลัวตอความตาย. คําวา ไมเดือดรอน คือ ไมไดมีความ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 693

เดือดรอนเลย . คําวา ความเปนพระเจาแผนดิน เราก็ไดปกครองแลว
โดยธรรม อธิบายวา ราชสมบัติเราก็ไดปกครองแลวโดยธรรมที่เดียว เพราะ
เรามิไดยังราชธรรม ๑๐ ประการใหกําเริบ. คําวา อุปการกิจเราก็ไดกระทํา
แลว หมายถึงกิจของญาติเราก็ไดกระทําแลวในญาติทั้งหลาย และกิจของมิตร
เราก็ไดกระทําแลวในมิตรทั้งหลาย. คําวา ทาน หมายถึงเจตนาพรอมดวย
วัตถุ. คําวา เปนอันมาก คือโดยอาการมากมาย. คําวา แกคนจํานวน
มาก อธิบายวา เราใหทานแกคนเพียง ๕ คน ๑๐ คนเทานั้นก็หาไม เราได
ใหแลวแกคนตั้งรอยตั้งพันทีเดียว. คําวา ใหอมิ่ หนําแลว อธิบายวา เรา
การทําภาชนะสําหรับใสใหเต็มแลวจึงใหอิ่มหนําเปนอยางดีแลว .
เจาโปริสาทไดสดับดังนั้น ตกใจกลัววา พระเจาสุตโสมมหาราชนี้
เปนสัตบุรุษพรอมดวยความรู แสดงธรรมอันไพเราะ ถาเราจะกินเธอเสีย
แมศีรษะของเราก็จะตองแตกออกเปน ๗ เสียง หรือแผนดินพึงใหชองแกเรา
(ถูกแผนดินสูบ) แลวทูลวา ขาแตพระสหายสุตโสมเอย พระองคเปนคนที่
ขาพเจาไมควรกิน แลวกลาวคาถาวา
บุรุษผูรูอยู จะพึงกินยาพิษ หรือจับอสรพิษที่มี
ฤทธิ์รงุ โรจน มีเดชกลาไดหรือ บุคคลใดพึงกินคน
ที่กลาวคําสัตยเชนกับพระองค ศีรษะของบุคคลนั้น
จะตองแตกออกเปน ๗ เสี่ยงแน.
คําวา ยาพิษ หมายถึงยาพิษชนิดที่รายแรง สามารถจะทําผูดื่มกิน
ใหตายไดกินที่นั้นทันที. คําวา รุงโรจน อธิบายวา ก็หรือบุคคลนั้นพึงจับ
อสรพิษที่คออันรุงโรจนอยูดวยพิษของตน มีเดชรายแรง ดวยเดชแหงพิษนั้น
เหมือนกันนั้นแหละ ซึ่งเที่ยวไปอยูประดุจกองไฟ ฉะนั้น.
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เจาโปริสาทนั้นทูลพระมหาสัตววา ขาแตพระสหาย พระองคเปน
เหมือนพาพิษที่รายแรง ใครจักกินพระองคดวยประการฉะนี้ แลวใครจะ
สดับคาถา จึงทูลพระมหาสัตว แมจะถูกพระมหาสัตวตรัสหามวา พระองค.
ไมใชภาชนะของคาถาที่หาโทษมิไดเห็นปานนี้ เพื่อจะใหเกิดความเคารพใน
ธรรม ดําริวา ตนในชมพูทวีปทั้งสิ้น ชื่อวาเปนบัณฑิตเชนกับทานสุตโสมนี้
ไมมี เธอพนจากมือเราไปแลว ไดสดับคาถาเหลานั้น ทําสักการะแกธรรมกถึก
แลว ยังเอามัจจุติดหนาผากกลับมาอีกได พระคาถาจักสําเร็จประโยชนอยาง
ศักดิ์สิทธิ์ แลวเกิดความเคารพในการฟงธรรมหนักขึ้น เมื่อจะทูลออนวอน
พระมหาสัตว จึงไดกลาวคาถาวา
นรชนไดฟงธรรมยอมรูจ ักบุญและบาป ใจของ
ขาพเจาไดฟงคาถาจะยินดีในธรรมไดบาง.
คาถานั้นมีอธิบายวา ขาแตสหายสุตโสม ธรรมดาวา นรชนทั้งหลาย
ไดสดับธรรมแลว ยอมรูจักบุญบาง บาปบาง แมใจของขาพเจาไดฟงคาถา
นั้นแลว จะพึงยินดีในธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการไดบางเปนแน.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงดําริวา บัดนี้เจาโปริสาทตองการจะฟง
ธรรม เราจะแสดงดังนี้แลว ตรัสวา ดูกอนสหาย ถาเชนนัน้ ทานจงตั้งใจสดับ
ใหดี ครั้นเตือนเจาโปริสาทใหเงี่ยโสตสดับแลว ตรัสสรรเสริญพระคาถา
อยางเดียวกันกับที่นันทพราหมณกลาวแลว เมื่อพวกเทวดาในชั้นกามาวจรทั้ง
๖ ใหสาธุการเสียงโกลาหลเปนอันเดียวกัน ทรงแสดงธรรมแกเจาโปริสาท
ตรัสพระคาถาวา
ดูกอนมหาราช การสมาคมกับสัตบุรุษคราว
เดียวเทานั้น การสมาคมนั้น ยอมรักษาผูส มาคมนั้น
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การสมาคมกับอสัตบุรุษแมมากครั้ง ก็รกั ษาไมได
พึงคบกับสัตบุรษุ พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ
เพราะรูสัทธรรมของสัตบุรุษ ยอมมีความเจริญไมมี
ความเสื่อม.
ราชรถที่เขาทําใหวิจิตรเปนอยางดี ยังคร่ําครา
ไดแล แมสรีระก็เขาถึงความชราไดเหมือนกัน สวน
ธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเขาถึงความชรา สัตบุรุษ
สัตบุรุษดวยกันนัน่ แลยอมรูกนั ได.
ฟาและแผนดินไกลกัน ฝงขางโนนของมหา
สมุทร เขาก็กลาววาไกลกัน ดูกอนพระราชา ธรรม
ของสัตบุรุษและของอสัตบุรุษ ทานก็กลาววาไกลกัน
ยิ่งกวานั้นอีก.
เมื่อเจาโปริสาทคิดอยูวา คาถาทีพระโพธิสัตวตรัสนั้น เปนประหนึ่งวา
พระสัพพัญูพุทธเจาตรัสแลว เพราะตรัสไวไพเราะ ทั้งพระองคเปนบัณฑิต
ดวย สรีระทั้งสิ้นก็เต็มไปดวยปติ มีวรรณะ ๕ ประการ เธอไดเปน
ผูมีจิตออนในพระโพธิสัตว สําคัญพระโพธิสัตวเปนดุจพระชนกผูประทาน
เศวตฉัตร ฉะนั้น เธอดําริวา เราไมเห็นเงินทองอะไร ๆ ที่จะพึงถวายพระเจา
สุตโสมได แตเราจะถวายพระพรคาถาละพร แลวกลาวคาถาวา
ขาแตพระสหาย ผูเปนจอมประชาชน คาถา
เหลานี้มีประโยชน มีพยัญชนะดี พระองคตรัสไพเราะ
ขาพเจาไดสดับแลวเพลิดเพลินปลื้มใจ ชื่นชม อิม่ ใจ
ขาพเจาขอถวายพระพร ๔ อยางแดพระองค.
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ในคาถานั้น คําวา เพลิดเพลิน ไดแก เกิดความเพลิดเพลินขึ้นแลว.
คําวา ปลื้มใจ ชื่นใจ อิ่มใจ นอกนี้ก็เปนคําอธิบายขยายความของคําวาเพลิด
เพลินนั่นแล แทจริงคําทั้ง ๔ คํานี้ ก็คือเปนคําที่แสดงถึงอาการราเริงยินดีนั่นเอง.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสวา ทานจักใหพรอะไร เมื่อจะตรัส
รุกรานเจาโปริสาทไดตรัสพระคาถาวา
ดูกอนพระสหายผูมีธรรมอันลามก พระองคไม
รูสึกถึงความตายของพระองค ไมรูสึกถึงสิ่งที่เปน
ประโยชนและหาประโยชนมิได ทั้งนรกและสวรรค
เปนผูติดอยูในรส ตั้งอยูในทุจริต จักใหพรอะไร.
ขาพเจาพึงบอกพระองควา จงใหพร แมพระองค
ใหพรแลว จะกลับไมใหก็ได ความทะเลาะวิวาทนี้
อยูในอํานาจของพระองค ใครจะเขามาเปนบัณฑิต
วินิจฉัยชี้ขาดได.
ในคาถานั้น บทวา โย อธิบายวา พระองคไมรูสึก คือไมรูถึง
ความตายแมของพระองคเองวา ตัวเรานี้ก็มีความตายเปนธรรมดา จึงไดประกอบกรรมอันลามกอยางเดียว. บทวา หิตาหิต ความวา พระองคไมรูจักวา
กรรมนี้เปนประโยชนเกือ้ กูลแกเรา กรรมนี้หามีประโยชนไม กรรมนี้จักนําไป
สูนรก กรรมนี้จักนาไปสูสวรรค. บทวา รเส ไดแก ในรสแหงเนื้อมนุษย.
บทวา วชฺช แปลวา พึงกลาว. บทวา อวากเรยฺย ความวา พระองค
ใหพรดวยวาจา แมขาพเจากลาวอยูวา พระองคจงใหพรนั้นแกขาพเจา
พระองค จะกลับไมใหเสียก็ได. บทวา อุปพฺพเชยฺย ความวา ใครจะมา
เปนบัณฑิตวินิจฉัยการทะเลาะนี้ได.
ลําดับนั้น เจาโปริสาทดําริวา ทานสุตโสมนี้ไมเชื่อเรา เราจะใหเธอ
เธอใหได แลวกลาวคาถาวา
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คนเราใหพรใดแลวจะกลับไมให ไมควรใหพร
นั้น ดูกอนสหาย ขอใหพระองคจงทรงมั่นพระทัย
รับพรเถิด แมชีวติ ของหมอมฉันก็จะสละถวายได.
คําวา จงทรงมั่นพระทัย ในคาถานั้น หมายความวา จงมีพระทัย
อันแนวแนมั่นคงเถิด.
ครั้งนั้น พระมหาสัตวทรงพระดําริวา เจาโปริสาทกลาพูดหนักอยู
เธอจักทําตามถอยคําของเรา เราจักรับพร แตเราจักขอพรวา ทานอยากิน
เนื้อมนุษยเปนขอแรก เธอจักลําบากเกินไป เราจักรับพร ๓ อยางอื่นกอน
ภายหลังจึงรับพรขอนี้ แลวตรัสพระคาถาวา
พระอริยะกับพระอริยะ ยอมมีศักดิศ์ รีเสมอกัน
ผูม ีปญญากับผูมีปญญา ยอมมีศักดิศรีเสมอกัน ขาพเจา
พึงเห็นทานเปนผูหาโรคมิไดตลอดรอยป นี้เปนพรขอ
ที่หนึง่ หมอนฉันปรารถนา.
ในคาถานั้น คําวา อริยะ หมายถึงความประเสริฐดวยมรรยาท. คําวา
ศักดิ์ศรี หมายถึงศักดิธรรม คือ มิตรธรรม. คําวา ผูมีปญญา หมายถึงผูถงึ
พรอมแลวดวยความรู. คําวา เสมอกัน คือยอมเปรียบเทียบกันได เหมือนน้ํา
คงคากับน้ํายมุนา ฉะนั้น จริงอยู สัตวทั้งหลายยอมเปรียบเทียบกันไดโดยธาตุ.
คําวา พึงเห็นทาน อธิบายวา พระเจาสุตโสมทรงทําเปนเหมือนปรารถนาให
เจาโปริสาทมีชีวิตยืนยาว จึงขอพรคือชีวิตอันประเสริฐขอแรกกอน จริงอยู
ธรรมดาวานักปราชญไมควรจะพูดวาทานจงใหชีวิตแกเรา เจาโปริสาทฟงคํา
นั้น คิดวา เจาสุตโสมปรารถนาความไมมีโรคแกเราผูเดียว จึงกลาวอยางนี้.
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สวนเจาโปริสาทไดฟงคํานั้น มีใจชื่นบานวา เจาสุตโสมนี้ยังปรารถนา
ความเปนอยูของเรา ผูเปนมหาโจร กําจัดตนออกจากอิสรภาพ ใครจะกินเนื้อ
อยู ณ บัดนี้ ผูกระทําความพินาศใหญอยางนี้ ทานตองการประโยชนแกเรา
นาสรรเสริญยิ่งนัก เมื่อจะถวายพระพรยอมตามที่พระมหาสัตวตรัสลวงแลว
รับพรอยูนั้น จึงกลาวคาถาวา
อริยะกับอริยะ ยอมมีศักดิ์ศรีเสมอกัน ผูมีปญญา
กับผูม ีปญญายอมมีศักดิ์ศรีเสมอกัน พระองคพึงเห็น
หมอมฉันผูหาโรคมิไดตลอดรอยป หมอมฉันขอถวาย
พระพรขอตนนี้ตามประสงคแล.
คําวา พร ในคาถานั้น หมายถึงพรขอที่หนึ่งในบรรดาพร ๔ ประการ
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวจึงตรัสตอไปวา
พระเจาแผนดินผูเปนกษัตริย ไดนามบัญญัติวา
มุทธาภิสิตเหลาใดในชมพูทวีปนี้ พระองคอยากิน
พระเจาแผนดินเหลานั้น นี่เปนพรขอที่สอง หมอมฉัน
ปรารถนา.
คําวา ไดนามบัญญัติ ในคาถานั้น อธิบายวา ผูมีพระนามาภิไธย
อันกระทําแลววา มุทธาภิสิต ดังนี้ เพราะทรงอภิเษกบนพระเศียรเกลา. คําวา
พระเจาแผนดินเหลานั้น อธิบายวา พระองคอยาไดเสวยกษัตริยที่ไดรับ
มูรธาภิเษกเหลานั้นเลย.
พระมหาสัตวเมื่อจะทรงรับพรขอที่สอง ไดทรงรับพร คือชีวิตของ
พวกกษัตริย ๑๐๑ พระองคดวยประการฉะนี้ แมเจาโปริสาทเมื่อจะถวายพระพร
แดพระโพธิสัตวนั้น จึงกลาวคาถาวา
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พระเจาแผนดินผูเปนกษัตริย ไดนามบัญญัติวา
มุทธาภิสิตเหลาใดในชมพูทวีปนี้ หมอมฉันจะไมกิน
พระเจาแผนดินเหลานั้น นี้เปนพระพรขอที่สอง
หมอมฉันยอมถวาย.
มีคําถามสอดเขามาวา กษัตริยเหลานั้นไดยินพระสุรเสียงของสอง
กษัตริยทั่วกันหรือไม ? ตอบวา ไมไดยินทั่วกันหมด พระเจาโปริสาทกอไฟ
หางออกไป เพราะกลัวเปลวควันจะเปนอันตรายตอตนไม พระมหาสัตว
ประทับนั่งตรัสกับเจาโปริสาทในระหวางกองไฟกับตนไม เพราะฉะนั้น กษัตริย
เหลานั้นจึงไมไดยินทั้งหมด ไดยินวา ครั้งหนึ่ง กษัตริยเหลานั้นตรัสปลอบ
กันวา พระเจาสุตโสมจักทรงทรมานเจาโปริสาทในบัดนี้ อยากลัวไปเลย ใน
ขณะนั้น พระมหาสัตวตรัสคาถานี้วา
กษัตริย ๑๐๑ พระองค ที่ถูกพระองคจับรอย
พระหัตถไว มีพระพักตรนองดวยพระอัสสุชลกันแสง
อยูนนั้
ขอพระองคจงปลอยใหกลับไปสูแควนของ
ตนๆ นี้เปนพรขอที่สาม หมอมฉันปรารถนา.
คําวา รอยเอ็ด ในคาถานั้น หมายถึงจํานวนเกินรอย. คําวา ที่ถูก
พระองคจับไว คือที่พระองคไดจับไวแลว. คําวา รอยพระหัตถไว คือ
จับรอยไวที่ฝามือ.
เมื่อพระมหาสัตวเจาทรงรับพรขอที่สาม ไดทรงรับพรคือขอใหมอบ
แควนของตน ๆ แกกษัตริยเหลานั้นดวยประการฉะนี้. มีคําถามสอดเขามาวา
ทรงรับพรนี้เพราะเหตุไร ? ตอบวา เจาโปริสาทแมจะไมกิน แตก็อาจจะให
กษัตริยทั้งหมดอยูเปนทาสในปานั้นก็เปนได หรืออาจจะฆาทิ้งเสียก็ได หรือ
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อาจจะนําไปจําหนายเสีย ณ ชนบทก็เปนได เพราะฉะนั้น พระมหาสัตวจึง
ทรงรับพร คือขอใหมอบแควนของตน ๆ แกกษัตริยเหลานั้น สวนเจาโปริสาท
เมื่อจะถวายพระพรแดพระมหาสัตว จึงไดกลาวคาถาวา
กษัตริย ๑๐๑ พระองค ทีห่ มอมฉันรอยพระหัตถ
ไว พระพักตรนองดวยพระอัสสุชลกันแสงอยูนั้น
หมอมฉันจะปลอยใหกลับไปสูแควนของตน ๆ นี้เปน
พระพรขอที่สาม หมอมฉันยอมถวาย.
ครั้นเมื่อพระโพธิสัตวจะทรงรับพรขอที่สี่ จึงไดตรัสพระคาถานี้วา
รัฐมณฑลของพระองคเปนชอง เพราะนรชน
เปนอันมาก หวาดเสียวเพราะภัย หนีเขาที่ซอนเรน
ขอพระองคจงเวนจากเนื้อมนุษยเสียเถิด นี้เปนพรขอ
ที่สี่ หมอนฉันปรารถนา.
ในคาถานั้นมีอรรถาธิบายวา แควนของพระองคที่อยูกันเปนปกแผน
กลายเปนชอง เพราะบานเปนตนตั้งอยูในแควนนั้น ๆ ตองทิ้งบานชองแตก
กระจายไป. บทวา พฺยถิตา ภยา หิ ความวา นรชนทั้งหลายหวาดเสียว
เพราะความกลัวทานวา เจาโปริสาทจักมาในบัดนี้. บทวา เลณมนุปฺปวิฏา ความวา พากันอุมลูกจูงหลาน หนีเขาไปหาที่ซอนเรนมีชัฏหญาเปนตน.
บทวา มนุสสฺ มส ความวา ขอพระองคละเวนเนื้อมนุษย ซึ่งเปนของปฏิกูลนาเกลียด มีกลิ่นเหม็นเสียเถิด คือจงเวนขาดจากเนื้อมนุษยเสียเถิด.
เมื่อพระโพธิสัตวตรัสอยางนี้แลว เจาโปริสาทปรบมือหัวเราะทูลวา
พระสหายสุตโสมพูดถึงเรื่องนี้ละหรือ พระพรนี้เทากับชีวิต หมอมฉันจักถวาย
แดพระองคอยางไรได ถาพระองคใครจะรับ จงรับพรอยางอื่นเถิด แลวกลาว
คาถาวา
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นั่นเปนอาหารที่ชอบใจของหมอมฉันมานานแลว
หมอมฉันเขาปาก็เพราะเหตุอาหารนี้ หมอมฉันจะพึง
งดอาหารนี้เสียอยางไร ขอพระองคจงทรงเลือกพระพร
ที่สี่อยางอื่นเถิด.
คําวา ปา ในคาถานั้น หมายความวา หมอมฉันยอมสละราชสมบัติ
แลวเขาสูปานี้.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงตรัสวา พระองคกลาววาไมอาจงดได
เพราะเปนของรักอยางยิ่ง ก็ผูใดทําบาปเพราะเหตุของรัก ผูนี้เปนอันธพาล
แลวตรัสพระคาถาวา
ดูกอนพระองคผูเปนจอมประชาชน คนเชน
พระองคมัวคิดอยูวา นี้เปนที่รกั ของเรา ทําตนใหเห็น
หางจากความดี จะไมไดประสบสิ่งที่รักทั้งหลาย ตน
แลประเสริฐที่สุด ประเสริฐอยางยอดเยี่ยมทีเดียว
เพราะคนมีตนอบรมแลว ภายหลังจะพึงไดสิ่งที่รัก
ทั้งหลาย.
ในคาถานั้น บทวา ตาทิโส ความวา ดูกอ นพระองคผูเปนจอม
แหงชน คนเชนพระองคยังเปนหนุม มีรูปงาม มียศใหญ กระทําตนให
เหินหางจากความดี ดวยความโลภในวัตถุอันเปนที่รักวา ขึน้ ชื่อวาสิ่งนี้ ยอม
เปนที่รักของเรา เคลื่อนจากสุคติทั้งหมดและวิสัยแหงความสุข ตกลงในนรก
อยางเดียว ชื่อวายอมไมไดเสพสิ่งนั้นอันเปนที่รักทั้งหลาย. บทวา ปรมาว
เสยฺโย ความวา ดวยวาตนของบุรุษนั่นแหละประเสริฐกวาวัตถุอันเปนที่รัก
อยางอื่น. ถามวา เพราะเหตุไร ตอบวา เพราะคนมีตนอันอบรมแลวจะพึง
ไดสิ่งอันเปนที่รักทั้งหลาย อธิบายวา ขึ้นชื่อวา สิ่งอันเปนที่รักทั้งหลาย
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บุคคลผูมีตนอันอบรมแลว และมีตนอันเจริญแลว ดวยอํานาจแหงวิสัยอันเปน
ที่รักและบุญ กระทําสมบัติในเทวดาและมนุษยแลว ก็อาจที่จะไดในทิฏฐธรรม
หรือในโลกเบื้องหนา.
เมื่อพระโพธิสัตวตรัสอยางนี้แลว เจาโปริสาทหวาดหวั่น ดําริวา
เราไมอาจใหทานสุตโสมปลอยพรนี้เสียไดละกระมัง แมเนื้อมนุษยเราก็ไมอาจ
อดได จักทําอยางไรดีหนอ ถาเธอตรัสขอพรที่สี่อยางอื่นจักถวายเธอทันที
เราจักเปนอยูอยางไร มีเนตรนองดวยอัสสุชล กลาวคาถาวา
เนื้อมนุษยเปนที่รักของหมอมฉัน ดูกอนทาน
สุตโสม ขอทานจงทราบความจําเปน หมอมฉันไมอาจ
งดเวนได ดูกอนพระสหาย ขอทานจงเลือกพระพร
อยางอื่นเถิด.
คําวา จงทราบ ในคาถานั้น หมายความวา ขอพระองคจงรูไวเถิด.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวตรัสวา
คนใดมัวรักษาของรักอยูว า นี่เปนที่รักของเรา
ทําตนใหเหินหางจากความดีแลว เสพของรักทั้งหลาย
อยู เหมือนนักเลงดื่มสุราที่เจือดวยยาพิษฉะนั้น คนนั้น
จะไดทุกขในเบื้องหนา เพราะความประพฤตินั่นแล.
สวนบุคคลใดในโลกนี้ รูสึกตัวละของรักได
เสพอริยธรรมแมดวยความฝนใจ เหมือนคนเปนไข
ดื่มโอสถ ฉะนั้น บุคคลนั้นจะไดสุขในเบื้องหนา
เพราะความประพฤตินั่นแล.
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ในคาถานั้น บทวา โย เว มีอธิบายวา ดูกอนสหายโปริสาท
บุรุษใดกระทําตนใหเหินหางจากความดีดวยการกระทําบาปวา สิ่งนี้เปนที่รัก
แกเราแลวเสพของรักอยู บุรุษนั้นยอมไดรับความทุกขในอบายมีนรกเปนตน
ในเบื้องหนา เพราะกรรมอันเปนบาปนั้น เปรียบดังนักเลงสุราดื่มสุราอัน
เจือยาพิษ เพราะวาตนชอบสุรา ฉะนั้น. คําวา รูสึกตัว หมายถึงรูตัว
พิจารณาตัวเองได. คําวา ละของรักได อธิบายวา ละทิง้ ของรักอัน
ประกอบดวยสิ่งที่ไมเปนธรรมเสียได.
เมื่อพระโพธิสัตวตรัสอยางนี่แลว เจาโปริสาทคร่ําครวญรําพันอยู
กลาวคาถาวา
หมอมฉันทิ้งพระชนกพระชนนี ทั้งเบญจกามคุณที่นาเพลิดเพลินเจริญใจเขาปา ก็เพราะเหตุแหง
เนื้อมนุษย หมอมฉันจะถวายพระพรนั้นแกพระองค
อยางไรได.
ในคาถานั้น เจาโปริสาทแสดงเนื้อมนุษยดวยคําวา เพราะเหตุแหง
เนื้อมนุษยนี้. คําวา อยางไรได อธิบายวา หมอมฉันจะกระทําอยางไร
จึงจะถวายพระพรนี้แกพระองคได.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว จึงตรัสพระคาถานี้วา
พวกบัณฑิตไมกลาววาจาเปนสอง พวกสัตบุรุษ
ยอมมีปฏิญาณเปนสัตยทีเดียว ทานไดกลาวกับ
ขาพเจาวา พระสหายจงรับพร ทานไดกลาวไวอยางนี้
ที่ทานกลาวในบัดนี้จึงไมสมกัน.
ในคาถานั้น บทวา ทิคุณ อธิบายวา ดูกอนสหายโปริสาท ธรรมดา
วาบัณฑิต พูดคําหนึ่งแลวไมทําคํานั้นใหคลาดเคลื่อนอีก ยอมไมกลาวคําที่สอง
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ทานไดกลาวกะขาพเจาไวแลวอยางนี้วา ดูกอนสหายสุตโสม พระองคจงรับ
พรเถิด. บทวา อิจฺจพฺรวิ ความวา เพราะฉะนั้น คําใดทานกลาวไวแลว
ดวยประการฉะนี้ คํานั้นยอมไมสมกับคําของทานในบัดนี้เลย.
เจาโปริสาทรองไหอีก กลาวคาถาอยางนี้วา
หมอมฉันเขาถึงบาปทุจริต ความเศราหมอง
มาก หาบุญลาภนี้ได เสื่อมยศ เสื่อมเกียรติ ก็เพราะ
เนื้อมนุษยเปนเหตุ หมอมฉันจะพึงถวายพระพรนั้น
แกพระองคอยางไรได.
ในคาถานั้น คําวา บาป คือยังไมถึงกรรมบถ. คําวา ทุจริต คือถึง
กรรมบถแลว. คําวา ความเศราหมอง หมายถึงความลําบาก. คําวา เพราะ
เนื้อมนุษยเปนเหตุคือ เพราะเหตุแหงเนื้อมนุษย. คําวา เขาถึง คือ หมอม
ฉันเปนผูเขาถึงแลว. บทวา ตนฺเต ความวา เจาโปริสาทกลาววา หมอมฉัน
ถวายพระพรนั้นแกพระองคอยางไรได พระองคอยาไดหามหมอมฉันเสียเลย
จงทรงกระทําความอนุเคราะห ความกรุณาในหมอมฉันเถิด จงทรงรับพร
อยางอื่นเถิด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสกะเธออีกวา
คนเราใหพรใดแลวกลับไมให ไมควรจะใหพร
นั้น ขอพระสหายจงมั่นพระทัยรับพรเถิด แมชีวิต
ของหมอมฉันก็จกั สละถวายแล.
เมื่อพระโพธิสัตวทรงนําคาถาที่เจาโปริสาทนั้นกลาวไวกอนแลว มา
แสดงอยางนี้แลว เมื่อจะทรงสนับสนุนใหเขาโปริสาทอาจหาญในการใหพร
จึงตรัสวา
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การเสียสละชีวิตได นัน่ เปนธรรมของสัตบุรุษ
สัตบุรุษยอมมีปฏิภาณเปนสัตยทีเดียว พรอันพระองค
ประทานไวแลว จงประทานเสียฉับพลัน ดูกอนพระองค
ผูเปนพระราชาอันประเสริฐสุด พระองคจงสมบูรณ
ดวยธรรมของสัตบุรุษนั้นเถิด.
นรชนพึงสละทรัพย เพราะเหตุแหงอวัยวะอัน
ประเสริฐ เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะเมือ่ นึกถึงธรรม
พึงสละอวัยวะทรัพยแมชีวิตทั้งหมดเถิด.
ในคาถานั้น คําวา ชีวิต หมายถึงละชีวิตได อธิบายวา ขึ้นชื่อวา สัตบุรุษทั้งหลายยอมละชีวิตไดโดยแท พระองคจงประทานพรเสียโดยฉับพลัน คือ
จงประทานแกเราเสียโดยเร็วในที่นี้เถิด. คําวา ดวยธรรมของสัตบุรุษนั้น
คือเปนผูสมบูรณถึงพรอม เขาถึงแลวดวยธรรมและความสัตยนี้ พระโพธิสัตว
ทรงยกยองเจาโปริสาทนั้น จึงทรงเรียกวา ผูเปนพระราชาอันประเสริฐสุด.
คําวา พึงสละทรัพย อธิบายวา ดูกอนสหายโปริสาท บุรุษผูเปนบัณฑิต เนื้อ
อวัยวะมีมือและเทาเปนตนยังมีอยู พึงสละทรัพยแมมาก เมือ่ ตองการจะรักษา
อวัยวะนั้น. คําวา เมื่อนึกถึงธรรม อธิบายวา เมื่อนึกถึงธรรนอยูอยางนี้
วา แมเราจะตองสละอวัยวะทรัพยและชีวิต ก็ไมยอมลวงธรรมของสัตบุรุษ.
พระมหาสัตวตรัสชักนําใหเจาโปริสาทนั้นตั้งอยูในความสัตยดวยเหตุผล
เหลานี้อยางนี้แลว บัดนี้จักยกความที่พระองคเปนครูขึ้นสนับสนุน จึงตรัส
พระคาถาวา
บุรุษรูธ รรมจากบุคคลใด และบุคคลเหลาใดเปน
สัตบุรุษ บันเทาความสงสัยของบุรษุ นั้นได ขอนั้น
เปนที่พึงพํานักของบุรุษนั้นได เปนบัณฑิตไมพึงทํา
ลายไมตรีจากจากบุคคลนั้นเลย.
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ในคาถานั้น คําวา ใด หมายถึงจากบุรุษผูใด. คําวา ธรรม หมายถึง
เหตุที่สําหรับสองกุศลและอกุศลธรรม. คําวา รู คือ พึงรูชัด. คําวา ขอนัน้
อธิบายวา บุคคลผูเปนอาจารยนั้น. ชื่อวาเปนที่พึ่ง เพราะอรรถวาเปนที่
พึ่งของบุคคลนั้น และชื่อวาเปนที่พํานัก เพราะอรรถวาเปนสถานที่บุคคลนั้น
พึงไปหาในเมื่อมีภัยเกิดขึ้น. คําวา ไมพึงทําลายไมตรีจากบุคคลนั้น อธิบาย
วา บุคคลผูเปนบัณฑิตไมพึงทําลายไมตรี ดวยเหตุแมอยางใดอยางหนึ่งกับ
บุคคลผูเปนอาจารยนั้น คือไมพึงทําไมตรีนั้นใหพินาศไป.
ก็พระโพธิสัตว ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสตอไปวา ดูกอนสหาย
โปริสาท ขึ้นชื่อวาถอยคําของอาจารยผูมีคุณ ไมควรจะทําลาย เราเปน
ปฤษฎาจารยของพระองค ใหพระองคศึกษาศิลปะเปนอันมาก แมในเวลาที่ยัง
ทรงพระเยาว บัดนี้ไดกลาวสตารหคาถาดวยพุทธลีลาแกพระองค เพราะฉะนั้น
พระองคควรจะทําตามถอยคําของเรา.
เจาโปริสาทไดสดับดังนั้น จึงดําริวา ทานสุตโสมเปนอาจารยของเรา
และพรเราก็ไดถวายแกพระองค เราอาจจะทําอะไรได อันธรรมดาความตาย
ในอัตภาพหนึ่ง ยอมเปนของแนนอน เราจักไมกินเนื้อมนุษย เราจะถวาย
พระพร ดังนี้ มีสายอัสสุชลนองหนา ลุกขึ้นถวายบังคมพระบาทพระเจาสุตโสม
จอมนรินทร เมื่อจะถวายพระพรนั้น จึงไดกลาวคํานี้วา
นั่นเปนอาหารที่ชอบใจของหมอมฉันมานาน
ทีเดียว หมอมฉันเขาปาก็เพราะเหตุแหงอาหารนี้ แต
ถาพระสหายตรัสขอหมอมฉันในเรื่องนี้ หมอมฉันก็
ยอมถวายพระพรนี้แดพระองคได.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสวา ดูกอนสหาย คนที่ตั้งอยูในศีลถึงจะตาย
ก็ประเสริฐ เราขอรับพรที่ทานประทาน และทานไดตั้งอยูในทางของพระอริยะ
ตั้งแตวันนี้แลว แมถึงอยางนั้น เราตองทูลขอทาน ถาความรักในตัวเราของทาน
ยังมีอยู ขอทานจงรับศีล ๕ เถิดนะมหาราช. เจาโปริสาททูลวา ดีละสหาย
ขอพระองคจงประทานศีล ๕ แกหมอมฉัน พระมหาสัตวตรัสวา เชิญรับเถิด
มหาราช. เจาโปริสาทถวายบังคมพระมหาสัตวดวยเบญจางคประดิษฐ นั่ง ณ
ที่ควรขางหนึ่ง. พระมหาสัตวไดใหเจาโปริสาทตั้งอยูในศีล ๕ แลว. ฉะนั้น
ภุมเทวดาผูประชุมกันในสถานที่นั้น เกิดความชื่นบานในพระมหาสัตว ได
กระทําสาธุการยังพนมวันใหมีเสียงสนั่นโกลาหลวา คนอื่นตั้งแตอเวจีตลอดถึง
ภวัครพรหม ชื่อวาสามารถจะหามเจาโปริสาทจากเนื้อมนุษยไดเปนไมมี พระเจาสุตโสม ไดทํากิจที่บุคคลอื่นทําไดอยางแสนยาก นาอัศจรรย เทพยดาชั้น
จาตุมหาราช ไดสดับตอภุมเทวดาเหลานั้น ก็กระทําสาธุการบันลือลั่นตอ ๆ
กันไปอยางนี้ ไดเกิดโกลาหลเปนอันเดียวกันตลอดพรหมโลก แมพระราชาที่
ถูกแขวนอยู ณ ตนไม ก็พลอยไดยนิ เสียงสาธุการของเทพยดาเหลานั้นดวย
แมพวกรุกขเทวดาผูอยูในวิมานนั้น ๆ ก็ใหสาธุการ การใหสาธุการของเทพยดา
อยางนี้ ไดยินแตเสียง ไมเห็นตัวเทพยดา พวกพระราชาไดทรงสดับเสียง
สาธุการของพวกเทพยดา จึงทรงดําริวา พวกเราไดชีวิตเพราะอาศัยพระเจา
สุตโสม พระเจาสุตโสมทรงทรมานเจาโปริสาทได นับวาชื่อวาทํากิจที่คนอื่น
ทําไดแสนยาก แลวพากันสรรเสริญพระโพธิสัตว. ฝายเจาโปริสาทถวายบังคม
พระบาทยุคลของพระมหาสัตวแลว ยืนอยูสวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้นพระโพธิสัตว
ตรัสกะเจาโปริสาทวา ดูกอนพระสหาย ทานจงปลดปลอยกษัตริยเหลานี้เสีย
เถิด. เจาโปริสาทดําริวา เราเปนศัตรูของกษัตริยเหลานี้ กษัตริยเหลานี้
เมื่อเราปลดปลอยไปแลว จะชวยกันจับเราวาเปนศัตรูของตนแลวจักเบียดเบียน
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แมเราจะตองเสียชีวิต ก็ไมอาจจะทําลายศีลที่เรารับจากสํานักทานสุตโสม เรา
จักไปปลดปลอยดวยกันกับทานสุตโสม อยางนี้จักไมเปนภัยแกเรา แลวถวาย
บังคมพระโพธิสัตวทูลวา ขาแตทานสุตโสม เราทั้งสองจะไปปลดปลอยกษัตริย
ทั้งหลายดวยกัน แลวกลาวคาถาวา
พระองคเปนศาสดาของหมอมฉันและเปนสหาย
ดวย หมอมฉันไดทําตามถอยคําของพระองค แม
พระองคก็จงกระทําตามถอยคําของหมอมฉัน เราทั้งสองจะไปปลดปลอยพวกษัตริยดวยกัน.
คําวา เปนศาสดา ในคาถานั้น หมายถึงเปนศาสดาเพราะไดแสดง
ทางสวรรค และเปนสหายกันมาจําเดิมตั้งแตยังทรงพระเยาว.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวจึงตรัสกะเจาโปริสาทนั้นวา
เราเปนศาสดาของพระองค และเปนสหายดวย
พระองคไดทําตามถอยคําของเรา แมเราก็จะทําตาม
ถอยคําของพระองค เราทั้งสองจงไปปลดปลอยพวก
กษัตริยดวยกันเถิด.
ครั้นตรัสอยางนี้แลว พระโพธิสัตวจึงเสด็จไปหากษัตริยเหลานั้นแลว
ตรัสพระคาถาวา
พวกทานอยาคิดประทุษรายแกพระราชานี้ดวย
ความแคนวา ถูกเธอผูไดนามวา กัมมาสบาท (เทาดาง
เพราะถูกตอไมแทง) เบียดเบียนรอยฝามือ ตองรองไห
น้ําตานองหนา ดังนี้เปนอันขาด จงรับสัจปฏิญาณ
ตอหมอมฉัน ดังนี้.
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ในคาถานั้น บทวา กมฺมาสปาเทน อธิบายวา พระมหาสัตวทรงรับ
คําเจาโปริสาทวา แมเราทั้งสองจงไปปลดปลอยพวกกษัตริยดวยกันดังนี้แลว
ทรงดําริวา ธรรมดากษัตริยเปนผูกระดางดวยมานะ พอหลุดไดอาจจะโบย หรือ
ฆาเจาโปริสาทเสียดวยความอาฆาตวา พวกเราถูกเจาโปริสาทนี้ เบียดเบียน
แลวดังนี้ก็ได แตเจาโปริสาทจะไมประทุษรายกษัตริยเหลานั้นเปนแน เราแต
เพียงผูเดียวจะไปรับปฏิญาณตอกษัตริยเหลานั้นกอน แลวเสด็จไปในสํานัก
กษัตริยเหลานั้น ทรงเห็นกษัตริยเหลานั้นถูกรอยฝาพระหัตถแขวนอยูที่กิ่งไม
ปลายนิ้วพระบาทพอจรดพื้นดินดิ้นรนอยู ดุจพวงดอกหงอนไก ซึ่งเขาหอยไว
ที่ไมเตาในเวลาที่ตองลม. แมกษัตริยเหลานั้น พอไดเห็นพระโพธิสัตวแลว
รองขึ้นพรอมกันวา พวกเราหาโรคมิไดในบัดนี้แลว. ลําดับนั้น พระมหาสัตว
ตรัสปลอบกษัตริยเหลานั้นวา อยากลัวเลย แลวตรัสวา พวกทานไดรับอภัยโทษ
จากเจาโปริสาทแลว แตพวกทานตองทําตามถอยคําของหมอมฉันดวย แลว
จึงตรัสพระคาถาดังกลาวมาแลวในเบื้องตน. คําวา เปนอันขาด ในคาถานั้น
อธิบายวา พวกทานอยาคิดประทุษรายโดยสวนเดียวเทานั้น.
กษัตริยเหลานั้น ตรัสตอบเปนพระคาถาวา
พวกหมอมฉันจะไมคิดประทุษรายตอพระราชานี้
ดวยความแคนวา ถูกเธอผูไดนามวา กัมมาสบาท
เบียดเบียนรอยฝามือไว ตองรองไหน้ําตานองหนา
ดังนี้เปนอันขาด หมอมฉันขอรับสัจปฏิญาณตอ
พระองค ดังนี้.
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ในคาถานั้น บทวา ปฏิสุโณม ความวา กษัตริยเหลานั้นทูลพระมหาสัตววาหมอมฉันรับปฏิญาณอยางนี้ ก็แตวาพวกหมอมฉันกําลังเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลาไมสามารถจะเรียบเรียงคําปฏิญาณไดดี ขอพระองคจงเปนที่พึ่งแก
บรรดาสัตวทั้งปวงเถิด พระองคจงเรียงคําปฏิญาณใหดวย พวกหมอมฉันได
สดับคําของพระองคแลวจักใหคําปฏิญาณ.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวจึงตรัสกะพวกกษัตริยเหลานั้นวา ถาเชนนั้น
พวกทานจงใหปฏิญาณ แลวตรัสพระคาถาวา
บิดาหรือมารดา ยอมมีความกรุณาปรารถนา
ความเจริญแกประชาคือบุตร ฉันใด แมพระราชานี้
ก็จงเปนเหมือนอยางนั้นแกพวกทาน และพวกทาน
ก็จงเปนเหมือนอยางบุตรทั้งหลาย ฉะนัน้ .
แมกษัตริยเหลานั้น ก็รับคําปฏิญาณอยู ไดกลาวคาถานี้วา
บิดาหรือมารดา ยอมมีความกรุณาปรารถนา
ความเจริญแกประชาคือบุตร ฉันใด แมพระราชานี้
จงเปนเหมือนอยางนั้นแกพวกหมอนฉัน แมพวก
หมอมฉันก็จะเปนเหมือนอยางบุตรทั้งหลาย ฉะนั้น.
โว อักษรในคําวา ตุมฺเห จ โว ในคาถานั้น เปนเพียงนิบาต
พระมหาสัตวทรงรับปฏิญญาของกษัตริยเหลานั้นอยางนี้แลว ทรง
เรียกเจาโปริสาท ตรัสวา จงมาเถิดสหาย จงมาปลดปลอยกษัตริยเหลานี้เถิด
เจาโปริสาทจับดาบตัดเชือกที่ผูกพระราชาองคหนึ่งแลว พระราชานั้นอดอาหาร
ไดรับทุกขเวทนามาถึง ๗ วันแลว สลบลมลง ณ ภาคพื้น พรอมกับความขาด
แหงเชือกที่ผูก พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นดังนั้น มีความกรุณา ตรัสวา
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ดูกอนสหายโปริสาท ทานอยาตัดอยางนั้นเลย คราวนี้เราทั้งสองจะจับพระราชา
องคหนึ่งไวใหมั่น ทําเธอไว ณ เบื้องอกแลวจึงตัดเชือกที่ผูก เมื่อเจาโปริสาท
ตัดเชือกดวยพระขรรค พระมหาสัตวรับพระราชานั้นใหนอน ณ พระอุระ
เพราะพระองคทรงสมบูรณดวยพระกําลัง ประคองใหนอนลง ณ ภาคพื้น
ดวยพระหฤทัย ประกอบไปดวยเมตตา คลายกับประคองบุตรที่เกิดแตอก
ฉะนั้น ทรงประคองพระราชาเหลานั้น ทุกพระองค ใหนอนลงบนภาคพื้น
อยางนี้แลว ทรงชะแผล คอย ๆ ดึงเชือกออก ดุจดึงดายเสนนอยออกจากหู
ของเด็ก ฉะนั้น ลางหนองและเลือดแลว ทําแผลใหจนสะอาด ตรัสวา
ดูกอนสหายโปริสาท ทานจงฝนเปลือกไมนี้ที่หินแลวนําเอามา ครั้นใหนาํ มา
แลว จึงทรงตั้งสัตยอธิษฐาน ทาที่ฝาพระหัตถของกษัตริยเหลานั้น แผลนั้น
หายในขณะนั้นทันที เจาโปริสาทเอาขาวสารมาตมเปนน้ําใส ๆ แมกษัตริย
ทั้งสองนั้น ไดใหกษัตริย ๑๐๑ พระองคไดดื่มน้ําขาวตมแลว.
เมื่อพระโพธิสัตว และเจาโปริสาทใหกษัตริยเหลานั้นอิ่มหนําทั่วทุก
พระองค ดังนี้แลว ก็พอพระอาทิตยอัสดงคต แมวันรุงขึ้นก็ใหดื่มอยางนั้น
ทั้งในเวลาเชาเวลาเที่ยงและเวลาเย็น วันที่ ๓ ใหดื่มยาคูมีเมล็ดปฏิบัติอยางนี้
จนกษัตริยเหลานั้นหาโรคมิได ครั้งนั้น พระมหากษัตริยตรัสถามกษัตริย
เหลานั้นวา พวกทานอาจจะกลับไปไดหรือยัง เมื่อกษัตริยเหลานั้นกราบทูลวา
ไปได. ตรัสวา ดูกอนสหายโปริสาท เชิญเสด็จเถิด เราทั้งหลายจงกลับไปยัง
แควนของตนเถิด. เจาโปริสาทไดสดับดังนั้น ก็รองไหฟุบอยูแทบบาทยุคล
ของพระมหาสัตวทูลวา พระสหายจงพาพระราชาทั้งหลายเสด็จไปเถิด หมอมฉัน
จะกินรากไมผลไมอยูในปานี้. พระมหาสัตวตรัสวา สหายจักทําอะไรในปานี้
แควนของพระองคนารื่นรมย จงเสด็จไปเสวยราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสี
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นั้นเถิดนะ. เจาโปริสาททูลวา พระสหายตรัสอะไร หมอมฉันไมอาจไปใน
พระนครพาราณสี เพราะชาวพระนครทั้งหมด เปนศัตรูของหมอมฉัน จักดา
บริภาษหมอมฉันวา กินมารดาของเขา กินบิดาของเขา ดังนี้เปนตนแลว
จักพากันจับหมอมฉันโดยตั้งขอหาวา เปนโจร จักปลงชีวิตหมอมฉันดวย
ทอนไมหรือกอนดิน ไม คอน หอก หรือขวาน สวนหมอมฉันรับศีลใน
สํานักของพระองคแลว หยอมฉันไมอาจจะฆาเขา แมเพราะเหตุแหงชีวิต
เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไมไป หมอมฉันเมื่อเวนจากเนื้อมนุษยเสียแลว
จักเปนอยูนานสักเทาไร คราวนี้การเห็นพระองคของหมอมฉันไมมีอีก. เจาโปริสาทกลาวดังนี้แลว ก็รองไหทูลวา เชิญพระองคเสด็จเถิด. ครั้งนั้นพระ
มหาสัตวทรงลูบหลังเจาโปริสาท ตรัสวา พระสหายโปริสาทเอย หมอมฉัน
ชื่อสุตโสม คนหยาบชาสาหัสเชนพระองคยังฝกได คนชาวพระนครพาราณสี
จะเปนไรไปเลา หมอมฉันจักใหพระองคเสด็จเปนพระราชา ในพระนคร
พาราณสีนั้นอีก เมื่อไมอาจสามารถ ก็จักแบงราชสมบัติของหมอมฉันออกเปน
สองสวน ถวายพระองคสวนหนึ่ง เมื่อเจาโปริสาททูลวา แมในพระนครของ
พระองค ศัตรูของหมอมฉันก็ยังมีอยูเหมือนกัน แลวทรงดําริวา เจาโปริสาท
นี้ทําตามถอยคําของเรา นับวาเราทํากิจที่คนอื่นทําไดยากนัก เราจะใหเธออยู
ในพระราชอิสริยยศตามเดิม โดยอุบายวิธีบางอยาง เมื่อจะทรงพรรณนาถึง
สมบัติของพระนคร เพื่อปลอบโยนเจาโปริสาทใหเกิดความพอใจ จึงไดตรัส
พระคาถาวา
พระองคเคยเสวยพระกระยาหารอันโอชารส
ลวนแตเนื้อสัตว ๔ เทา และนกอันพวกหองเครื่องผู
ฉลาดปรุงทําใหสุกเปนอยางดี ดุจทาวโกสียจอมเทวดา
เสวยสุธาโภชน ฉะนั้น ไฉนจะทิ้งไว ชอบใจอยู
ในปาแตพระองคเดียว.
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นางกษัตริยลวนแตเอวบางรางเล็กสะโอดสะอง
ประดับประดาดวยผาและเครื่องอาภรณชั้นดี เคย
แวดลอมบําเรอพระองคใหชื่นบาน ดุจเทพอัปสร
แวดลอมพระอินทร ณ เมืองสวรรค ไฉนจะทิ้งไว
ชอบใจอยูในปาแตพระองคเดียว.
พระแทนที่บรรทมพนักแดง โดยมากปูลาดดวย
ผาโกเชาว ลวนลาดดวยเครื่องลาดที่งดงาม ประดับ
ดวยเครื่องอลังการนาตระการตา พระองคเคยบรรทม
เปนสุข ในทามกลางพระแทนที่บรรทมเชนนั้น ไฉน
จะทิ้งไวเลา ชอบใจอยูในปาแตพระองคเดียว.
เวลาพลบค่ํา มีการฟอนรําสงสําเนียงเสียงตะโพน
สําทับ ดนตรีรับประสานเสียง ลวนแตสตรีไมมีบรุ ุษ
เจือปน การขับการประโคมก็ลวนแตไพเราะเสนาะ
โสต ไฉนจะทิ้งไว ชอบใจอยูในปาแตพระองคเดียว.
พระราชอุทยานนานวา มิคาชินวัน บริบูรณดวย
บุปผชาตินานาพรรณ พระนครนั้นประกอบดวย
พระราชอุทยานเชนนี้ นายินดีเพลิดเพลินเจริญใจ ทั้ง
มั่งคั่งดวยมา รถ คชสาร ไฉนจะทิ้งไวเลา ชอบใจ
อยูในปาแตพระองคเดียว.
ในคาถานั้น คําวา ปรุงทําใหสกุ เปนอันดี คือ กระทําอยางดีโดย
ประการตาง ๆ. บทวา สุนิฏิต ความวา ทําใหสําเร็จดวยดีดวยการประกอบ
เครื่องตาง ๆ ชนิด. คําวา ไฉนจะทิ้งไว ชอบใจอยูในปาแตพระองคเดียว
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อธิบายวา พระองคเสวยรากไมและผลไมเปนตน จักชอบอยางไร ดูกอนมหาราช ขอเชิญเสด็จเถิด เราทั้งสองจักไปดวยกัน. คําวา เอวบางรางเล็กสะโอด
สะอง อธิบายวา มีรัศมีดุจกองทองแทงที่กําลังรอน และมีเอวบางรางสูงโปรง.
คําวา ในเมืองสวรรค อธิบายวา ในกาลกอนพวกนางกษัตริยแวดลอม ทําให
ชื่นบานอยูในเมืองพาราณสี อันเปนสถานที่นารื่นรมยดุจเทพอัปสรแวดลอม
พระอินทรในเทวโลก ฉะนั้น ไฉนพระองคจึงจะทิ้งพวกนางกษัตริยเหลานั้นเสีย
แลวจักกระทําอะไรอยูในปานี้ ดูกอ นสหาย เชิญเสด็จกลับเถิด เราทั้งสองจะ
ไปดวยกัน. คําวา พนักแดง คือ พระแทนที่บรรทมมีพนักเปนสีแดง. คําวา
พระแทนที่บรรทม หมายถึงพระแทนบรรทมที่ปลู าดไวดวยเครื่องลาด
ทั้งหมด. คําวา ประดับ อธิบายวา พระองคเคยบรรทมบนพระแทนนั้น
ซึ่งประกอบดวยเครื่องอลังการนาตระการตา แสดงถึงชั้นเปนอันมาก. คําวา
เปนสุข อธิบายวา พระองคเคยบรรทมเปนสุข ในทามกลางพระแทนที่
บรรทมเชนนั้น บัดนี้ไฉนจักยินดีในปาเลา ดูกอนสหาย ขอเชิญทานเสด็จเถิด
เราทั้งสองจะไปดวยกัน . คําวา เวลาพลบค่ํา หมายถึงในกาลเปนสวนแหง
กลางคืน. คําวา ทิ้งไว คือทั้งสมบัติเห็นปานนี้. คําวา อุทยานบริบูรณ
ดวยบุปผชาติตาง ๆ พรรณ อธิบายวา ดูกอนมหาราช พระราชอุทยาน
ของพระองค สมบูรณดวยดอกไมตาง ๆ ชนิด. คําวา นายินดี อธิบายวา
พระราชอุทยานนั้นมีนามวา มิคาชินวัน เปนสถานที่นาเพลิดเพลิน นายินดี
สมกับชื่อ. คําวา ทิ้ง อธิบายวา ทิ้งนครอันนาเพลิดเพลินเจริญใจเห็นปานนี้
ไปได.
พระมหาสัตวตรัสอยางนี้แลว หวังพระทัยวา ไฉนเจาโปริสาทจะนึก
ถึงรสของเครื่องอุปโภคบริโภคที่เคยเสวย จะพึงเกิดความอยากที่จะกลับไปสู
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พระนคร จึงตรัสประโลมดวยโภชนะเปนขอตน ดวยอํานาจกิเลสเปนที่สอง
ดวยที่บรรทมเปนที่สาม ดวยการเตนรําการขับรอง และการประโคมเปนที่สี่
ดวยพระราชอุทยานและพระนครเปนที่ ๕ ครัน้ ตรัสประโลมเชนนี้แลว ตรัส
ตอไปวา ดูกอนมหาราช เชิญเสด็จเถิด เราจะพาพระองคไปดํารงราชยใน
พระนครพาราณสีแลว ภายหลังจึงจะไปสูแควนของเรา ถาจะไดไดราชสมบัติ
ในพระนครพาราณสี จักถวายราชสมบัติของหมอมฉันแกพระองคครึ่งหนึ่ง
ประโยชนอะไรของพระองคดวยการอยูปา จงทําตามถอยคําของเราเถิด เจา
โปริสาทไดสดับถอยคําของพระมหาสัตวเกิดความอยากที่จะกลับไปสูพระนคร
ดําริวา ทานสุตโสมทรงพระกรุณาปรารถนาความเจริญแกเรา ตั้งเราไวใน
กัลยาณธรรมแลว บัดนี้ยังตรัสวา จักสถาปนาในอิสริยยศตามเดิมอีก และ
พระองคก็อาจสถาปนาไดดวย เราควรจะไปกับพระองค ประโยชนอะไรของ
เราดวยการอยูในปา ไดมีจิตชื่นบานประสงคจะพรรณนามิตรธรรมอิงคุณของ
พระมหาสัตว จึงกราบทูลวา พระสหายสุตโสม อะไร ๆ ที่จะดียิ่งไปกวาการ
คบหากัลยาณมิตรไมมี อะไร ๆ ที่จะลามกยิ่งไปกวาการคบบาปมิตรไมมีเลย
แลวกลาวคาถาวา
พระจันทรในวันขางแรมยอมเสื่อมลงทุกวัน ๆ
ฉันใด การคบอสัตบุรุษ ยอมเปนเหมือนวันขางแรม
ฉะนัน้ แหละ พระราชา. หมอมฉันก็เหมือนกัน อาศัย
เจาคนครัวผูทํากับขาว เปนคนลามกเลวทราม ไดทํา
บาปกรรมอันเปนทางจะไปสูทุคติ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 716

พระจันทรในวันขางขึ้น ยอมเจริญขึน้ ทุกวัน ๆ
ฉันใด การคบสัตบุรุษ ยอมเปนเหมือนวันขางขึ้น
ฉันนัน้ แหละ พระราชา. หมอมฉันก็เหมือนกัน ขอ
ทานสุตโสมจงทราบวาอาศัยพระองค จักไดทํากุศลกรรมอันเปนทางที่จะไปสูสุคติ.
ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน น้ําตกในที่
ดอน ยอมไมคงที่ ไมอยูไดนานฉันใด แมการคบ
อสัตบุรุษของหมอมฉันก็เหมือนกัน ไมคงที่เหมือนน้ํา
ในที่ดอน ฉะนั้น. ขาแตพระองคผูเปนนระที่กลาหาญ
อยางประเสริฐสุด น้ําตกในสระ ยอมอยูไดนานฉันใด
การคบสัตบุรุษของหมอมฉัน ก็เหมือนกัน ยอมตั้งอยู
ไดนานเหมือนน้ําในสระฉะนั้น.
การคบสัตบุรุษเปนคุณไมเสื่อมทราม ยอมเปน
อยูอยางนั้นแมตลอดเวลาที่ชีวิตตั้งอยู สวนการคบ
อสัตบุรุษยอมเสื่อมเร็ว เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรษุ กับธรรมของอสัตบุรุษ จงไกลกันแล.
ในคาถานั้น คําวา ทุกวัน ๆ คือในวันหนึ่งๆ. คําวา ไมอยูไดนาน
คือไมควรที่จะอยูนานได. คําวา สระ หมายถึงสมุทร. คําวา ขาแตพระองค
ผูเปนนระที่กลาหาญอยางประเสริฐสุด คือ ผูประเสริฐสุดกวานรชน. คําวา
เหมือนน้ําในสระ คือเหมือนน้ําที่ตกลงในสมุทร. คําวา ไมเสื่อมทราม
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คือไมทรุดโทรม. คําวา แมตลอดเวลาที่ชีวิตตั้งอยู อธิบายวา ชีวิตยัง
ตั้งอยูตลอดกาลเพียงใด การคบสัตบุรุษก็ยอมเปนอยูตลอดกาลเพียงนั้น ความ
เปนมิตรไมตรีกับพวกสัตบุรุษไมมีเสื่อมเลย.
เจาโปริสาทพรรณนาถึงคุณของพระมหาสัตว ๗ คาถา ดวยประการ
ฉะนี้ พระมหาสัตวไดทรงพาเจาโปริสาทและพระราชา ๑๐๑ พระองคเสด็จไป
ถึงปจจันตคาม ชาวบานนั้นเห็นพระมหาสัตวแลว ไปแจงความที่เมือง. พวก
อํามาตยไดพาหมูพลนิกายไปเฝารับ พระมหาสัตวไดเสด็จไปยังพระนคร
พาราณสีดวยบริวารนั้น ในระหวางทางพวกชาวชนบทถวายเครื่องบรรณาการ
แลวตามเสด็จ พระมหาสัตวไดมีบริวารมาก เสด็จถึงพระนครพาราณสีกับ
บริวารนั้น เวลานั้นพระโอรสของพระเจาโปริสาทเปนพระราชา ทานกาฬหัตถี
ยังคงเปนเสนาบดีอยูเชนเดิม ชาวเมืองกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ไดยินวา
พระเจาสุตโสมทรงทรมานเจาโปริสาทไดแลว กําลังพาเสด็จมาในพระนครนี้
พวกขาพระองคจักไมใหเขาพระนครดังนี้ แลวรีบปดประตูพระนคร จับอาวุธ
อยูพรอมกัน พระมหาสัตวทรงทราบวาเขาปดประตู จึงพักเจาโปริสาทและ
พระราชา ๑๐๑ พระองคไว เสด็จเขาไปใกลประตูกับอํามาตย ๒-๓ คน ตรัสวา
เราคือมหาราชชื่อวาสุตโสม จงเปดประตู. พวกราชบุรุษไปกราบทูลพระราชา
พระราชาตรัสวา พระเจาสุตโสมมหาราชเปนบัณฑิต เปนพระเจาทรงธรรม
ตั้งอยูในศีล ภัยไมมีแกพวกเราอยางแนนอน แลวรับสั่งใหเปดประตูพระนคร
ทันที. พระมหาสัตวเสด็จเขาพระนคร พระราชาและทานกาฬหัตถีเสนาบดี
ไปรับเสด็จพระมหาสัตว นําเสด็จขึ้นปราสาท พระมหาสัตวประทับ ณ พระราชอาสนแลว รับสั่งใหหาพระอัครมเหสี และพวกอํามาตยของเจาโปริสาท
มาแลว ตรัสวา ดูกอนทานกาฬหัตถี เหตุไรจึงไมใหพระราชาเขาพระนคร
ทานกาฬหัตถีกราบทูลวา เมื่อทาวเธอทรงราชยไดกินเนื้อมนุษยในพระนครนี้
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เปนจํานวนมากคน ทรงการทํากรรมที่กษัตริยไมสมควรทําเลย ไดทําชองใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้น ทาวเธอมีธรรมอันลามกเชนนี้ เพราะเหตุนั้น เขาจึงไมให
พระองคเขาพระนคร. พระมหาสัตวตรัสวา บัดนี้พวกทานอยาวิตกเลยวาเธอ
จักทําเชนนั้นอีก เราทรมานเธอใหตั้งอยูในศีลแลว เธอจักไมเบียดเบียนใคร ๆ
แมเพราะเหตุแหงชีวิต ภัยแตเธอไมมีแกพวกทาน ทานทั้งหลายอยาทําอยางนี้
ขึ้นชื่อวาบุตรและธิดาตองปฏิบัติมารดาและบิดา ทานที่เลี้ยงมารดาบิดานั่นแหละ
จะไปสวรรค คนที่ไมเลี้ยงมารดาบิดาจะไปนรก.
พระมหาสัตวประทานพระโอวาทแกพระราชโอรสผูประทับนั่ง ณ
อาสนะต่ําอยางนี้แลว ตรัสสอนเสนาบดีวา ดูกอนทานกาฬหัตถี ทานเปน
สหายและเสวกของพระราชา แมพระราชาก็ไดทรงสถาปนาไวในตําแหนงอัน
สูงศักดิ์ แมทานก็ควรจะประพฤติเปนประโยชนแกพระราชา แลวประทาน
โอวาทแมแกพระเทวีวา ดูกอนพระเทวี แมเธอก็มาจากเรือนตระกูล ไดรับ
ตําแหนงอัครมเหสีในสํานักของพระราชา ถึงความเจริญดวยพระโอรสและ
พระธิดา แมเธอก็ควรประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกพระราชา เมื่อจะทรง
แสดงธรรมใหความนั้นถึงที่สุด จึงไดตรัสพระคาถาวา
พระราชาที่เอาชนะคนซึ่งไมควรชนะ ไมชื่อวา
เปนพระราชา เพื่อนที่เอาชนะเพื่อนไมชื่อวาเปน
เพื่อน ภรรยาที่ไมกลัวเกรงสามีไมชื่อวาเปนภรรยา
บุตรที่ไมเลี้ยงมารดาบิดาผูแกแลวไมชื่อวาเปนบุตร.
ที่ประชุมไมมีสัตบุรุษไมชื่อวาเปนสภา คนพูดไม
เปนธรรมไมชอื่ วาเปนสัตบุรุษ คนที่ละราคะ โทสะ
โมหะ พูดเปนธรรมนั่นแลชื่อวาเปนสัตบุรุษ.
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บัณฑิตอยูปะปนกับพวกคนพาล เมื่อไมพูด ก็รู
ไมไดวาเปนบัณฑิต แมพูดก็ตอ งแสดงอมตธรรม จึง
จะรูไดวาเปนบัณฑิต.
พึงกลาวธรรมใหกระจาง พึงยกธงของพวกฤาษี
พวกฤาษีมีสุภาษิตเปนธง ธรรมแลเปนธงของพวก
ฤาษี.
ในคาถานั้น คําวา คนซึ่งไมควรชนะ อธิบายวา มารดาบิดา
ชื่อวาบุคคลที่ไมควรเอาชนะ พระราชาที่เอาชนะมารดาบิดาทั้งสองนั้น ยอม
ไมชื่อวาเปนพระราชา ถาหากวาพระองคไดราชสมบัติซึ่งรับรัชทายาทมาจาก
บิดาของพระองค ก็ไดชอื่ วาเปนศัตรูของบิดา ชือ่ วาทรงกระทํากิจที่ไมควร
กระทํา. คําวา เอาชนะเพื่อน มีอธิบายวา เอาชนะดวยคดีโกง ดูกอน
ทานกาฬหัตถี ถาทานไมไดบําเพ็ญมิตรธรรมกับพระราชา ก็ไดชื่อวาไมเปน
ผูตั้งอยูในธรรม จักบังเกิดในนรก. คําวา ไมกลัว คือไมกลัวเกรง ถาทาน
ไมกลัวเกรงพระราชา ทานก็จักไดชื่อวาเปนภรรยาที่ไมตั้งอยูในธรรม. คําวา
แก คือแกหงอม จริงอยูบุตรที่ไมเลี้ยงดูมารดาบิดาในเวลาเชนนั้น ยอมไม
ชื่อวาเปนบุตร. คําวา สัตบุรุษ หมายเอาบัณฑิต. คําวา ธรรม อธิบายวา
บุคคลผูใด เมื่อถูกเขาถามแลว ไมบอกตามความเปนจริง บุคคลผูนั้นไม
ชื่อวาเปนบัณฑิต. คําวา พูดเปนธรรม มีอธิบายวา บุคคลเหลานี้ ละราคะ
เปนตนไดแลว เปนผูอนุเคราะหประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลอื่น กลาวแต
ความจริง ยอมชื่อวาเปนบัณฑิต. คําวา เมื่อไมพดู คือมิไดพูดอะไรออกมา
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เลย. คําวา อมตธรรม คือ บุคคลผูแสดงอยูซึ่งอมตมหานิพพาน จึงจะรู
จักวาเปนบัณฑิต เพราะเหตุนั้นแล เจาโปริสาทไดสดับธรรมเทศนาแลวจึงมี
จิตเลื่อมใส ใหพร ๔ ประการ ประดิษฐานอยูในศีล ๕ ประการแลว. คําวา
พึงกลาว อธิบายวา เพราะเหตุนั้น บุรุษผูเปนบัณฑิต พึงกลาวธรรม คือ
พึงสอดสองยังธรรมใหสวางไสว จริงอยู ฤาษีทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
เพราะเหตุที่ธรรมเปนธงของพวกฤาษีเหลานี้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวามีสุภาษิต
เปนธง ยกยองสุภาษิต สวนคนพาล ชื่อวา ยกยองสุภาษิตไมมีเลย.
พระราชาและเสนาบดี ไดสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตวแลว เกิด
ปติโสมนัส ปรึกษากันที่จะไปเชิญเสด็จพระราชา จึงสั่งใหคนตีกลองเที่ยวไป
ในพระนคร ใหชาวเมืองประชุมกัน แลวประกาศใหทราบวา ทานทั้งหลาย
อยากลัวเลย ไดยินวา พระราชาเปนผูตั้งมั่นอยูในธรรมแลว จงพากันมาเถิด
พวกเราจักไปนําพระราชานั้นมา จึงพามหาชนไป กระทําพระมหาสัตวใหเปน
ประมุขไปยังสํานักของพระราชาถวายบังคมแลว ใหเจาพนักงานชางกัลบกแตง
พระเกศาและพระมัสสุแลว ใหสรงสนานพระองคดวยเครื่องสุคนธ แตงพระองคดวยพระภูษาอาภรณ ตามขัตติยราชประเพณีแลว เชิญเสด็จขึ้นกองแกว
เปนราชบัลลังก อภิเษกแลวเชิญเสด็จเขาสูพระนคร พระเจาโปริสาทไดทรง
ทําสักการะแกกษัตริย ๑๐๑ พระองค และพระมหาสัตวเปนการใหญ เกิดความ
โกลาหลใหญทั่วชมพูทวีปวา ไดยินวา จอมนรินทรสุตโสมไดทรงทรมาน
เจาโปริสาทแลไดใหประดิษฐานอยูในราชสมบัติแลว แมประชาชนชาวนคร
อินทปต ก็ไดสงทูตไปเชิญเสด็จพระมหาสัตวกลับพระนคร พระมหาสัตว
ประทับ อยูในพระนครพาราณสีนั้น ประมาณเดือนครึ่ง ตรัสสอนพระเจา
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โปริสาทวา ดูกอนสหาย เราจะลากลับละนะ พระองค จงอยาไดเปนผูประมาท
จงใหสรางโรงทาน ๕ แหง คือ ทําที่ประตูพระนคร ๔ แหง และที่ประตู
พระราชวัง ๑ แหง จงทรงบําเพ็ญทาน จงทรงประพฤติราชธรรม ๑๐ ประการ
อยาใหกําเริบ จงทรงละการถึงอคตินะมหาราช พลนิกายจากราชธานี ๑๐๑
ไดมาประชุมกันมากมาย พระมหาสัตวมีพลนิกายเหลานั้นแวดลอมแลว เสด็จ
ออกจากพระนครพาราณสี แมพระเจาโปริสาท ก็ไดเสด็จออกจากพระนคร
เมื่อเสด็จสงถึงครึ่งหนทางก็เสด็จกลับ พระมหาสัตวประทานพาหนะแกพวก
พระราชาที่ไมมีพาหนะ ทรงสงพระราชาเหลานั้นทุกพระองค แมพระราชาเหลา
นั้นก็แสดงควานชื่นบานกับพระมหาสัตว ไดกระทํากิจมีการถวายบังคมและ
การเจรจาเปนตนตามสมควร แลวไดเสด็จกลับไปยังชนบทของตน ๆ แม
พระมหาสัตวเสด็จเขาสูพระนครที่พวกประชาชนชาวเมืองอินทปต ตกแตงไวดี
แลวประหนึ่งเทพนคร ถวายบังคมพระราชมารดาบิดา ทรงกระทําปฏิสันถาร
อันออนนอมแลว เสด็จขึ้นสูทองพระโรง.
ฝายพระเจาโปริสาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยธรรม ทรงดําริวา
รุกขเทวดามีอุปการะแกเราเปนอันมาก เราจักกระทําลาภ คือ พลีกรรมแกทาน
ทาวเธอรับสั่งใหสรางสระใหญใกลกบั ตนไทรทรงสงตระกูลไปเปนอันมาก ตั้ง
เปนตําบลบานขึ้น บานนั้นไดเปนบานใหญประดับดวยหนทาง และรานตลาด
ถึงแปดหมื่น สวนตนไทรนั้น ตั้งแตที่สุดกิ่งเขามา โปรดใหปราบพื้นที่ใหราบ
เรียบเสมอกัน ใหสรางกําแพงมีแทนบูชาและมีเสาระเนียดเปนประตูแวดลอม
เทวดาชื่นบานเปนอยางยิ่ง บานนั้นไดชื่อวากัมมาสบาทนิคม เพราะเปน
สถานที่ทรมานเจากัมมาสบาทและเปนที่อยูของทาวเธอดวย พระราชาเหลา
นั้น ๆ ตั้งอยูในโอวาทของพระมหาสัตวไดทรงทําบุญมีทานเปนตน บําเพ็ญ
ทางสวรรคใหบริบูรณแลว.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศ
อริยสัจ แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไดทรมานพระอังคุลิมาลใน
บัดนี้เทานั้นก็หาไม แมในกาลกอน ตถาคตก็ไดทรมานเธอแลวเหมือนกัน แลว
ทรงประชุมชาดกวา พระเจาโปริสาทในกาลนั้น ไดเปนอังคุลิมาล กาฬหัตถีเสนาบดีไดเปนสารีบุตร นันทพราหมณไดเปนอานนท รุกขเทวดา
ไดเปนกัสสป ทาวสักกะไดเปนอนุรุทธะ พระราชา ๑๐๑ พระองคที่เหลือ
ไดเปนพุทธบริษัท พระราชมารดาบิดาไดเปนมหาราชตระกูล สวน
พระเจาสุตโสมคือเราตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา ดวยประการฉะนี้แล.
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