พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๙
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เอกกนิบาตชาดก
๑. อปณณกวรรค
๑. อปณณกชาดก
วาดวยการรูฐานะและมิใชฐานะ
[๑] คนพวกหนึ่งกลาวฐานะอันหนึ่งวา ไมผิด นักเดาทั้งหลายกลาวฐานะอัน
นั้นวา เปนที่สอง คนมีปญญารูฐานะและมิใชฐานะนั้นแลว ควรถือ
เอาฐานะที่ไมผิดไว.
จบ อปณณกชาดกที่ ๑.
๒. วัณณุปถชาดก
วาดวยผูไมเกียจคราน
[๒] ชนทั้งหลายผูไมเกียจคราน ขุดภาคพื้นที่ทางทราย ไดพบน้ําในทางนั้น
ณ ที่ราบ ฉันใด มุนีผูประกอบดวยความเพียรและกําลัง เปนผูไม
เกียจคราน พึงไดความสงบใจ ฉันนั้น.
จบ วัณณุปถชาดกที่ ๒.
๓. เสรีววาณิชชาดก
วาดวยเสรีววาณิช
[๓] ถาทานพลาดโสดาปตติมรรค คือ ความแนนอนแหงสัทธรรมในศาสนานี้
ทานจะตองเดือดรอนใจในภายหลังสิ้นกาลนาน ดุจพาณิชชื่อเสรีวะผูนี้
ฉะนั้น.
จบ เสรีววาณิชชาดกที่ ๓.
๔. จุลลกเศรษฐีชาดก
วาดวยคนฉลาดตั้งตนได
[๔] คนมีปญญาเฉลียวฉลาด ยอมตั้งตนไวดวยตนทุนแมนอย ดุจคนกอไฟ
นอยๆ ใหเปนกองใหญ ฉะนั้น.
จบ จุลลกเศรษฐีชาดกที่ ๔.
๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก
วาดวยราคาขาวสาร
[๕] ขาวสารทะนานหนึ่งมีราคาเทาไร พระนครพาราณสีทั้งภายในภายนอก
มีราคาเทาไร ขาวสารทะนานเดียวมีคาเทามา ๕๐๐ เทียวหรือ?
จบ ตัณฑุลนาฬิชาดกที่ ๕.

๖. เทวธรรมชาดก
วาดวยธรรมของเทวดา
[๖] สัปบุรุษผูสงบระงับ ประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ ตั้งมั่นอยูในธรรม
อันขาว ทานเรียกวาผูมธี รรมของเทวดาในโลก.
จบ เทวธรรมชาดกที่ ๖.
๗. กัฏฐหาริชาดก
[๗] ขาแตพระราชาผูเปนใหญ ขาพระบาทเปนโอรสของพระองค ขาแต
พระองคผูเปนจอมแหงหมูชน ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเลี้ยงขาพระ
บาทไว แมคนเหลาอื่นพระองคยังทรงชุบเลี้ยงได ไฉนจะไมทรงชุบ
เลี้ยงโอรสของพระองคเองเลา?
จบ กัฏฐหาริชาดกที่ ๗.
๘. คามนิชาดก
วาดวยไมใจเร็วดวนได
[๘] เออก็ความหวังในผล ยอมสําเร็จแกผไู มใจเร็วดวนได เรามีพรหมจรรย
แกกลาแลว ทานจงเขาใจอยางนี้เถิด พอคามนี.
จบ คามนิชาดกที่ ๘.
๙. มฆเทวชาดก
วาดวยเทวทูต
[๙] ผมที่หงอกบนศีรษะของเรานี้ เกิดขึ้นนําเอาวัยไปเสีย เทวทูตปรากฏแลว
บัดนี้ เปนสมัยบรรพชาของเรา.
จบ มฆเทวชาดกที่ ๙.
๑๐. สุขวิหาริชาดก
วาดวยการอยูเปนสุข
[๑๐] ชนเหลาอื่นไมตองรักษาผูใดดวย ผูใดก็ไมตองรักษาชนเหลาอื่นดวย
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรผูนั้นแล ไมเยื่อใยในกามทั้งหลาย ยอมอยู
เปนสุข.
จบ สุขวิหาริชาดกที่ ๑๐.
จบ อปณณกวรรคที่ ๑.
--------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อปณณกชาดก
๒. วัณณุปถชาดก
๓. เสรีววาณิชชาดก
๔. จุลลกเศรษฐีชาดก
๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก
๖. เทวธรรมชาดก
๗. กัฏฐหาริชาดก
๘. คามนิชาดก

๙. มฆเทวชาดก
๑๐. สุขวิหาริชาดก.
---------------๒. สีลวรรค
๑. ลักขณชาดก
วาดวยผูมีศีล
[๑๑] ความเจริญยอมมีแกชนทั้งหลายผูมีศีล ประพฤติในปฏิสันถาร ทานจง
ดูลูกเนื้อชื่อลักขณะ ผูอันหมูแหงญาติแวดลอมกลับมาอยู อนึ่ง ทาน
จงดูลูกเนื้อชื่อกาฬะนี้ ผูเสื่อมจากพวกญาติกลับมาแตผูเดียว.
จบ ลักขณชาดกที่ ๑.
๒. นิโครธมิคชาดก
วาดวยการเลือกคบ
[๑๒] ทานหรือคนอื่นก็ตาม พึงคบหาแตพระยาเนื้อชื่อวานิโครธเทานั้น ไม
ควรเขาไปอาศัยอยูกับพระยาเนื้อชื่อวาสาขะ ความตายในสํานักพระยา
เนื้อนิโครธประเสริฐกวา การมีชีวิตอยูในสํานักพระยาเนื้อสาขะจะ
ประเสริฐอะไร.
จบ นิโครธมิคชาดกที่ ๒.
๓. กัณฑินชาดก
วาดวยผูตกอยูในอํานาจหญิง
[๑๓] เราติเตียนบุรุษผูมีลูกศรเปนอาวุธ ยิงปลอยไปเต็มกําลัง เราติเตียน
ชนบทที่มีหญิงเปนผูนํา อนึ่ง สัตวเหลาใด ตกอยูในอํานาจของหญิง
ทั้งหลาย สัตวเหลานั้นบัณฑิตติเตียนแลว.
จบ กัณฑินชาดกที่ ๓.
๔. วาตมิคชาดก
วาดวยอํานาจของรส
[๑๔] ไดยินวา สิ่งอื่นที่จะเลวยิ่งไปกวารสทั้งหลายไมมี รสเปน
สภาพเลวแมกวาถิ่นฐาน แมกวาความสนิทสนม นายสญชัย
อุยยาบาล นําเนื้อสมันซึ่งอาศัยอยูในปาชัฏมาสูอํานาจของตนไดดวยรส
ทั้งหลาย.
จบ วาตมิคชาดกที่ ๔.
๕. ขราทิยชาดก
วาดวยผูลว งเลยโอวาท
[๑๕] ดูกรนางเนื้อขราทิยา ฉันไมสามารถจะสั่งสอนเนือ้ ตัวนั้น ผูมี ๘ กีบ
มีเขาคดแตโคนจนถึงปลายเขา ลวงเลยโอวาทเสียตั้ง ๗ วัน.
จบ ขราทิยาชาดกที่ ๕.

๖. ติปลลัตถมิคชาดก
วาดวยเลหกลลวงพราน
[๑๖] ฉันยังเนื้อหลานชายผูม ี ๘ กีบ นอนโดยอาการ ๓ ทา มีเลหกลมารยา
หลายอยาง ดื่มกินน้ําในเวลาเที่ยงคืน ใหเลาเรียนมายาของเนื้อดีแลว
ดูกรนองหญิง เนื้อหลานชายกลั้นลมหายใจไวได โดยชองนาสิก
ขางหนึ่งแนบติดอยูกับพื้น จะทําเลหกลลวงนายพรานดวยอุบาย ๖
ประการ.
จบ ติปลลัตถมิคชาดกที่ ๖.
๗. มาลุตชาดก
วาดวยความหนาวเกิดแกลม
[๑๗] ขางขึ้นหรือขางแรมก็ตาม สมัยใดลมยอมพัดมา สมัยนั้นยอมมีความ
หนาว เพราะความหนาวเกิดแตลม ในปญหาขอนี้ ทานทั้งสองชื่อวา
ไมแพกัน.
จบ มาลุตชาดกที่ ๗.
๘. มตกภัตตชาดก
วาดวยสัตวไมควรฆาสัตว
[๑๘] ถาสัตวทั้งหลายพึงรูอ ยางนี้วา ชาติสมภพนี้เปนทุกข สัตวไมควรฆา
สัตว เพราะวาผูมีปกติฆาสัตวยอมเศราโศก.
จบมตกภัตตชาดกที่ ๘.
๙. อายาจิตภัตตชาดก
วาดวยการเปลือ้ งตน
[๑๙] ถาทานปรารถนาจะเปลื้องตนใหพน ทานละโลกนี้ไปแลวก็จะพนได
ก็ทานเปลื้องตนอยูอยางนี้ กลับจะติดหนักเขา เพราะนักปราชญหาได
เปลื้องตนดวยอาการอยางนี้ไม การเปลื้องตนอยางนี้ เปนเครื่องติดของ
คนพาล.
จบ อายาจิตภัตตชาดกที่ ๙.
๑๐. นฬปานชาดก
วาดวยการพิจารณา
[๒๐] พระยากระบี่ไมเห็นรอยเทาขึ้น เห็นแตรอยเทาลง จึงกลาววา เราจัก
ดื่มน้ําดวยไมออ ทานก็จักฆาเราไมได.
จบ นฬปานชาดกที่ ๑๐.
จบ สีลวรรคที่ ๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
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---------------๓. กุรุงควรรค
๑. กุรุงคมิคชาดก
วาดวยกวางกุรงุ คะ
[๒๑] ดูกรไมมะรื่น การที่ทานปลอยผลใหตกกลิ้งมานั้น เราผูเปนกวางรูแ ลว
เราจะไปสูไมมะรื่นตนอื่น เพราะเราไมชอบใจผลของทาน.
จบ กุรุงคมิคชาดกที่ ๑.
๒. กุกกุรชาดก
วาดวยสุนัขที่ถูกฆา
[๒๒] สุนัขเหลาใดอันบุคคลเลี้ยงไวในราชสกุล เกิดในราชสกุล สมบูรณดวย
สีสรรและกําลัง สุนัขเหลานี้นั้นไมถูกฆา พวกเรากลับถูกฆา เมื่อเปน
เชนนี้ นี้ชื่อวาการฆาโดยไมแปลกกันก็หาไม กลับชื่อวาฆาแตสุนัข
ทั้งหลายที่ทุรพล.
จบ กุกกุรชาดกที่ ๒.
๓. โภชาชานียชาดก
วาดวยมาสินธพอาชาไนย
[๒๓] ดูกรนายสารถี มาสินธพอาชาไนยถูกลูกศรแทงแลว แมนอนตะแคง
อยูขางเดียวก็ยังประเสริฐกวามากระจอก ทานจงประกอบฉันออกรบอีก
เถิด.
จบ โภชาชานียชาดกที่ ๓.
๔. อาชัญญชาดก
วาดวยมาอาชาไนยกับมากระจอก
[๒๔] ไมวาเมื่อใด ในขณะใด ณ ที่ไหนๆ ณ สถานที่ใดๆ มาอาชาไนยใช
กําลังรบ มากระจอกยอมถอยหนี.
จบ อาชัญญชาดกที่ ๔.
๕. ติตถชาดก
วาดวยการเบื่อเพราะซ้ําซาก
[๒๕] ดูกรนายสารถี ทานจงยังมาใหอาบและดื่มน้ําที่ทาโนนบาง ทานี้
บาง แมขาวปายาสที่บริโภคบอยครั้ง คนก็ยังเบื่อได.

จบ ติตเถชาดกที่ ๕.
๖. มหิฬามุขชาดก
วาดวยการเสีย้ มสอน
[๒๖] พระยาชางชื่อมหิฬามุข ไดเที่ยวทุบตีคน เพราะไดพึงฟงคําของพวก
โจรมากอน พระยาชางผูเชือกอุดมตั้งอยูในคุณทั้งปวง ก็เพราะไดฟงคํา
ของทานผูสํารวมดีแลว.
จบ มหิฬามุขชาดกที่ ๖.
๗. อภิณหชาดก
วาดวยการเห็นกันบอยๆ
[๒๗] พระยาชางไมสามารถจะรับเอาคําขาว ไมสามารถจะรับเอากอนขาว ไม
สามารถจะรับเอาหญาทั้งหลาย ไมสามารถจะขัดสีกาย ขาพระบาทมา
สําคัญวา พระยาชางตัวเชือกประเสริฐ ไดทําความรักใครในสุนัข
เพราะไดเห็นกันเนืองๆ.
จบ อภิณหชาดกที่ ๗.
๘. นันทิวิสาลชาดก
วาดวยการพูดดี
[๒๘] บุคคลพึงกลาวแตคําที่ไพเราะเทานั้น ไมพึงกลาวคําที่ไมไพเราะในกาล
ไหนๆ เมื่อพราหมณกลาวคําไพเราะ โคนันทิวิสาลไดลากเอาภาระอัน
หนักไปได ทําพราหมณผูนั้นใหไดทรัพยดวย ตนเองก็เปนผูปลื้มใจ
เพราะการชวยเหลือนั้นดวย.
จบ นันทิวิสาลชาดกที่ ๘.
๙. กัณหชาดก
วาดวยผูเอาการเอางาน
[๒๙] ในที่ใดๆ มีธุระหนัก ในที่ใดมีรองน้ําลึก ชนทั้งหลายก็เทียมโคดําใน
กาลนั้นทีเดียว โคดํานั้นก็นําเอาธุระนั้นไปไดโดยแท.
จบ กัณหชาดกที่ ๙.
๑๐. มุณิกชาดก
วาดวยลักษณะของผูมอี ายุยืน
[๓๐] ทานอยาริษยาหมูมณ
ุ ิกะเลย มันกินอาหารอันเปนเหตุใหเดือดรอน ทาน
จงเปนผูมีความขวนขวายนอย กินแตแกลบเถิด นี่เปนลักษณะแหง
ความเปนผูมีอายุยืน.
จบ มุณิกชาดกที่ ๑๐.
จบ กุรุงควรรคที่ ๓.
----------------
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---------------๔. กุลาวกวรรค
๑. กุลาวกชาดก
วาดวยการเสียสละ
[๓๑] ดูกรมาตลีเทพบุตร ที่ตนงิ้วมีลูกนกครุฑจับอยู ทานจงหันหนารถกลับ
เรายอมสละชีวิตใหพวกอสูร ลูกนกครุฑเหลานี้อยาไดแหลกราน
เสียเลย.
จบ กุลาวกชาดกที่ ๑.
๒. นัจจชาดก
เหตุที่ยังไมใหลูกสาว
[๓๒] เสียงของทานก็เพราะ หลังของทานก็งาม คอของทานก็เปรียบดังสีแกว
ไพฑูรย และหางของทานก็ยาวตั้งวา เราจะไมใหลูกสาวของเราแกทาน
ดวยการรําแพนหาง.
จบ นัจจชาดกที่ ๒.
๓. สัมโมทมานชาดก
วาดวยพินาศเพราะทะเลาะกัน
[๓๓] นกทั้งหลายพรอมเพรียงกันพากันเอาขายไป เมื่อใด พวกมันทะเลาะกัน
เมื่อนั้น พวกมันจักตกอยูในอํานาจของเรา.
จบ สัมโมทมานชาดกที่ ๓.
๔. มัจฉชาดก
วาดวยความหึงหวง
[๓๔] ความเย็น ความรอน และการติดอยูในแห ไมไดเบียดเบียนเราใหได
รับทุกขเลย แตขอที่นางปลาสําคัญวา เราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละ
เบียดเบียนเราใหไดรับทุกข.
จบ มัจฉาชาดกที่ ๔.
๕. วัฏฏกชาดก
วาดวยความจริง
[๓๕] ปกของเรามีอยู แตก็บินไมได เทาทั้งสองของเราก็มีอยู แตก็เดินไมได

มารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหาร ดูกรไฟ ทานจงถอยกลับไปเสีย.
จบ วัฏฏกชาดกที่ ๕.
๖. สกุณชาดก
วาดวยที่พึ่งใหโทษ
[๓๖] นกทั้งหลายอาศัยตนไมใด ตนไมนั้นยอมทิ้งเอาไฟลงมา นกทั้งหลายจง
พากันหนีไปอยูเสียที่อนื่ เถิด ภัยเกิดจากที่พึ่งของพวกเราแลว.
จบ สกุณชาดกที่ ๖.
๗. ติตติรชาดก
วาดวยผูมีความออนนอม
[๓๗] นรชนเหลาใด ฉลาดในธรรม ยอมนอบนอมคนผูเจริญ นรชนเหลานั้น
เปนผูไดรับความสรรเสริญในปจจุบันนี้ และมีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา.
จบ ติตติรชาดกที่ ๗.
๘. พกชาดก
วาดวยผูฉลาดแกมโกง
[๓๘] บุคคลผูใชปญญาหลอกลวงคนอื่น ยอมไมไดความสุขเปนนิตย เพราะผูใชปญญาหลอกลวงคนอื่น ยอมประสบผลแหงบาปกรรมที่ตนทําไว
เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น.
จบ พกชาดกที่ ๘.
๙. นันทชาดก
วาดวยการกลาวคําหยาบ
[๓๙] ทาสชื่อนันทกะเปนบุตรของนางทาสี ยืนกลาวคําหยาบคายในที่ใด เรารู
วากองแหงรัตนะทั้งหลาย และดอกไมทองมีอยูในที่นั้น.
จบ นันทชาดกที่ ๙.
๑๐. ขทิรังคารชาดก
วาดวยผูมจี ิตมั่นคง
[๔๐] เราจะตกนรกมีเทาขึ้นเบื้องบน มีศีรษะลงเบื้องลางก็ตาม เราจักไมทํา
กรรมอันไมประเสริฐ ขอเชิญทานจงรับกอนขาวเถิด.
จบ ขทิรังคารชาดกที่ ๑๐.
จบ กุลาวกวรรคที่ ๔.
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุลาวกชาดก
๒. นัจจชาดก
๓. สัมโมทมานชาดก
๔. มัจฉชาดก
๕. วัฏฏกชาดก
๖. สกุณชาดก
๗. ติตติรชาดก
๘. พกชาดก

๙. นันทชาดก
๑๐. ขทิรังคารชาดก.
---------------๕. อัตถกามวรรค
๑. โลสกชาดก
วาดวยคนที่ตองเศราโศก
[๔๑] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน
ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมเศราโศก เหมือนนาย
มิตกะจับเทาแพะเศราโศกอยู ฉะนั้น.
จบ โลสกชาดกที่ ๑.
๒. กโปตกชาดก
วาดวยคนที่ตองฉิบหาย
[๔๒] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน ผู
อนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมถึงความฉิบหาย เศราโศกอยู
เหมือนกาไมเชื่อฟงคําของนกพิราบ ตกอยูในเงื้อมมือของขาศึก ฉะนั้น.
จบ กโปตกชาดกที่ ๒.
๓. เวฬุกชาดก
วาดวยคนที่นอนตาย
[๔๓] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน
ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมนอนตายอยู เหมือนดาบส
ผูเปนบิดาของลูกงูชื่อเวฬุกะ ฉะนั้น.
จบ เวฬุกชาดกที่ ๓.
๔. มกสชาดก
มีศัตรูผูมีปญญาดีกวามีมิตรโง
[๔๔] ศัตรูผูประกอบดวยปญญายังดีกวา มิตรผูไมมีปญญาจะดีอะไร เหมือน
บุตรของชางไมผูโงเขลา คิดวาจะตียุง ไดตีศีรษะของบิดาแตกสองเสี่ยง
ฉะนั้น.
จบ มกสชาดกที่ ๔.
๕. โรหิณีชาดก
ผูอนุเคราะหที่โงเขลาไมดี
[๔๕] ศัตรูผูเปนนักปราชญยังดีกวา คนโงเขลาถึงเปนผูอนุเคราะหจะดีอะไร
ทานจงดูนางโรหิณีผโู งเขลา ฆามารดาแลวเศราโศกอยู.
จบ โรหิณีชาดกที่ ๕.
๖. อารามทูสกชาดก
ฉลาดในสิ่งที่ไมเปนประโยชนไมมีความสุข

[๔๖] ผูฉลาดในสิ่งที่ไมเปนประโยชน ถึงจะทําความเจริญ ก็ไมสามารถจะนํา
ความสุขมาให ผูมีปญญาทรามยอมทําประโยชนใหเสีย เหมือนกับลิง
ผูรักษาสวน ฉะนั้น.
จบ อารามทูสกชาดกที่ ๖.
๗. วารุณิทูสกชาดก
ผูมีปญญาทรามทําใหเสียประโยชน
[๔๗] ผูฉลาดในสิ่งที่ไมเปนประโยชน ถึงจะทําความเจริญ ก็ไมสามารถจะนํา
ความสุขมาให ผูมีปญญาทรามยอมทําประโยชนใหเสีย เหมือนกับ
โกณทัญญบุรุษทําสุราใหเสีย ฉะนั้น.
จบ วารุณิทูสกชาดกที่ ๗.
๘. เวทัพพชาดก
ผูปรารถนาประโยชนโดยไมแยบคายยอมเดือดรอน
[๔๘] ผูใดปรารถนาประโยชน โดยอุบายอันไมแยบคาย ผูนั้นยอมเดือดรอน
เหมือนพวกโจรชาวเจติรัฐฆาเวทัพพพราหมณ แลวพากันถึงความพินาศ
หมดสิ้น ฉะนั้น.
จบ เวทัพพชาดกที่ ๘.
๙. นักขัตตชาดก
วาดวยประโยชนคือฤกษ
[๔๙] ประโยชนไดลวงเลยคนโงเขลาผูมัวคอยฤกษอยู ประโยชนเปนฤกษของ
ประโยชน ดวงดาวจักทําอะไรได.
จบ นักขัตตชาดกที่ ๙.
๑๐. ทุมเมธชาดก
คนโงถูกบูชายัญเพราะคนอธรรม
[๕๐] เราไดบนไวตอเทวดา ดวยคนโงเขลาหนึ่งพันคน บัดนี้ เราจักตองบูชา
ยัญ เพราะคนอธรรมมีมาก.
จบ ทุมเมธชาดกที่ ๑๐.
จบ อัตถกามวรรคที่ ๕.
จบ ปฐมปณณาสก.
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โลสกชาดก
๒. กโปตกชาดก
๓. เวฬุกชาดก
๔. มกสชาดก
๕. โรหิณีชาดก
๖. อารามทูสกชาดก
๗. วารุณิทูสกชาดก
๘. เวทัพพชาดก
๙. นักขัตตชาดก
๑๐. ทุมเมธชาดก.

---------------๖. อาสิงสวรรค
๑. มหาสีลวชาดก
ความสําเร็จเกิดจากความพยายาม
[๕๑] บุรุษผูเปนบัณฑิตควรมุงหมายไปกวาจะสําเร็จผล ไมควรจะทอถอย
ดูเราเปนตัวอยาง เราปรารถนาอยางใดไดอยางนั้น.
จบ มหาสีลวชาดกที่ ๑.
๒. จูฬชนกชาดก
เปนคนควรพยายามร่ําไป
[๕๒] บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงพยายามไปกวาประโยชนจะสําเร็จ ไมควรทอถอย
ดูเราขึ้นจากน้ําสูบกไดเปนตัวอยางเถิด.
จบ จูฬชนกชาดกที่ ๒.
๓. ปุณณปาติชาดก
การกลาวถอยคําไมจริง
[๕๓] ไหสุราทั้งหลาย ยังเต็มอยูอยางเดิม ถอยคําที่ทานกลาวนี้ไมเปนจริง
เราจึงรูไดดวยเหตุนี้วา สุรานี้เปนสุราไมดีแน.
จบ ปุณณปาติชาดกที่ ๓.
๔. ผลชาดก
การรูจักผลไม
[๕๔] ตนไมนี้ขึ้นก็ไมยาก ทั้งอยูไมไกลบาน เราจึงรูไดดว ยเหตุนี้วา ตนไมนี้
ไมใชตนไมมีผลอรอย.
จบ ผลชาดกที่ ๔.
๕. ปญจาวุธชาดก
วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม
[๕๕] นรชนใดมีจิตไมทอถอย มีใจไมหดหู เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรม
อันเปนแดนเกษมจากโยคะ นรชนนั้นพึงบรรลุธรรมเปนที่สิ้นสังโยชน
ทั้งปวงโดยลําดับ.
จบ ปญจาวุธชาดกที่ ๕.
๖. กัญจนขันธชาดก
วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม
[๕๖] นรชนใดมีจิตราเริง มีใจเบิกบาน เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอัน
เปนแดนเกษมจากโยคะ นรชนนั้นพึงบรรลุธรรม เปนที่สิ้นสังโยชน
ทั้งปวงไดโดยลําดับ.
จบ กัญจนขันธชาดกที่ ๖.

๗. วานรินทชาดก
ธรรมของผูลวงพนศัตรู
[๕๗] ดูกรพระยาวานร ผูใ ดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมคือวิจารณปญญา ธิติคือความเพียร จาคะ เหมือนทาน ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได.
จบ วานรินทชาดกที่ ๗.
๘. ตโยธรรมชาดก
ธรรมของผูลวงพนศัตรู
[๕๘] ดูกรพระยาวานร ผูใ ดมีธรรม ๓ ประการนี้ คือ ความขยัน ความแกลว
กลา ปญญาเหมือนทาน ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได.
จบ ตโยธรรมชาดกที่ ๘.
๙. เภริวาทชาดก
วาดวยการทําเกินประมาณ
[๕๙] ทานจะตีก็พึงตีเถิด แตอยาตีใหเกินประมาณ เพราะการตีเกินประมาณ
เปนการชั่วชาของเรา ทรัพยที่เราไดมาตั้งรอยเพราะตีกลอง ไดฉิบหาย
ไป เพราะทานตีกลองเกินประมาณ.
จบ เภริวาทชาดกที่ ๙.
๑๐. สังขธมนชาดก
วาดวยการทําเกินประมาณ
[๖๐] ทานจะเปาก็จงเปาเถิด แตอยาเปาใหเกินประมาณ เพราะการเปาเกิน
ประมาณเปนการชั่วชาของเรา โภคะที่เราไดมาเพราะการเปาสังขได
ฉิบหายไป เพราะทานเปาสังขเกินประมาณ.
จบ สังขธมนชาดกที่ ๑๐.
จบ อาสิงสวรรคที่ ๖.
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหาสีลวชาดก
๒. จุฬชนกชาดก
๓. ปุณณปาติชาดก
๔. ผลชาดก
๕. ปญจาวุธชาดก
๖. กัญจนขันธชาดก
๗. วารินทชาดก
๘. ตโยธรรมชาดก
๙. เภริวาทชาดก
๑๐. สังขธมนชาดก.
---------------๗. อิตถีวรรค
๑. อาสาตมันตชาดก
วาดวยหญิงเลวทราม
[๖๑] ขึ้นชื่อวาหญิงในโลกนี้เลวทราม เพราะหญิงเหลานั้นไมมีเขตแดน มีแต

ความกําหนัดยินดี คึกคะนองไมมีเลือก เหมือนกับไฟที่ไหมไมเลือก
ฉะนั้น เราจักละทิ้งหญิงเหลานั้นไปบวช พอกพูนวิเวก.
จบ อาสาตมันตชาดกที่ ๑.
๒. อัณฑภูตชาดก
วาดวยการวางใจภรรยา
[๖๒] พราหมณถูกภรรยาผูกหนาใหดีดพิณ ก็รูไมทันภรรยา ที่ทานนํามาเลี้ยง
ไวแตยังไมคลอด ใครจะวางใจในภรรยาเหลานั้นได.
จบ อัณฑภูตชาดกที่ ๒.
๓. ตักกชาดก
วาดวยธรรมดาหญิง
[๖๓] ธรรมดาวาหญิงเปนคนมักโกรธ ไมรูจักคุณ ชอบสอเสียด ชอบยุยงให
แตกกัน ดูกรภิกษุ ทานจงประพฤติพรหมจรรยเถิด ทานจะไมเสื่อม
จากสุข.
จบ ตักกชาดกที่ ๓.
๔. ทุราชานชาดก
ภาวะของหญิงรูยาก
[๖๔] ทานอยาดีใจวาหญิงปรารถนาเรา อยาเศราโศก วาหญิงนี้ไมปรารถนา
เรา ภาวะของหญิงทั้งหลายเปนของรูไดยาก เหมือนทางไปของปลาใน
น้ํา ฉะนั้น.
จบ ทุราชานชาดกที่ ๔.
๕. อนภิรติชาดก
เปรียบหญิงเหมือนของ ๕ อยาง
[๖๕] แมน้ํา หนทาง โรงสุรา สภา และบอน้ํา ฉันใด ขึ้นชื่อวาหญิง
ในโลก ก็ฉันนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอมไมโกรธหญิงเหลานั้น.
จบ อนภิรติชาดกที่ ๕.
๖. มุทุลักขณชาดก
วาดวยความตองการไมมีสิ้นสุด
[๖๖] ครั้งยังไมไดนางมุทุลักขณาเทวี เกิดความปรารถนาเพียงอยางเดียว แต
เมื่อไดนางลักขณาเทวีผูมีดวงตางามแลว ไดเกิดความปรารถนาสิ่งตางๆ
ขึ้นอีก.
จบ มุทุลักขณชาดกที่ ๖.
๗. อุจฉังคชาดก
หญิงหาลูกหาผัวไดงาย
[๖๗] ขาแตพระองคผูประเสริฐ บุตรของหมอมฉันหาไดงา ยเหมือนกับเมี่ยง

ในพก เมื่อหมอมฉันเดินไปตามทาง สามีก็หาไดงาย หมอมฉันไมเห็น
ประเทศที่จะนําพี่ชายผูรวมอุทรมาได.
จบ อุจฉังคชาดกที่ ๗.
๘. สาเกตชาดก
วาดวยวางใจคนที่ชอบใจ
[๖๘] ใจฝงอยูในผูใด แมจิตก็เลื่อมใสในผูใด เปนคนที่ไมเคยเห็นกันเลย
ก็วางใจในผูนั้นไดโดยแท.
จบ สาเกตชาดกที่ ๘.
๙. วิสวันตชาดก
ตายเสียดีกวาดูดพิษที่คายออกแลว
[๖๙] เราจักดูดพิษที่คายออกแลว เพราะเหตุแหงชีวิตอันใด พิษที่คายออก
แลวนั้นนาติเตียน เราตายเสียประเสริฐกวาความเปนอยู.
จบ วิสวันตชาดกที่ ๙.
๑๐. กุททาลชาดก
วาดวยความชนะที่ดี
[๗๐] ความชนะใดกลับแพได ความชนะนั้นเปนความชนะไมดี ความชนะใด
ไมกลับแพ ความชนะนั้นแลเปนความชนะที่ดี.
จบ กุททาลชาดกที่ ๑๐.
จบ อิตถีวรรคที่ ๗.
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาสาตมันตชาดก
๒. อัณฑภูตชาดก
๓. ตักกชาดก
๔. ทุราชานชาดก
๕. อนภิรติชาดก
๖. มุทุลักขณชาดก
๗. อุจฉังคชาดก
๘. สาเกตชาดก
๙. วิสวันตชาดก
๑๐. กุททาลชาดก.
---------------๘. วรุณวรรค
๑. วรุณชาดก
วาดวยการทําไมถูกขั้นตอน
[๗๑] ผูใดปรารถนาจะทํากิจที่ควรทํากอน ในภายหลัง ผูนนั้ ยอมเดือดรอน
ในภายหลัง เหมือนมาณพหักไมกุม ฉะนั้น.
จบ วรุณชาดกที่ ๑.
๒. สีลวนาคชาดก
คนอกตัญูมองคนในแงราย

[๗๒] ถาใครๆ จะพึงใหสมบัติในแผนดินทั้งหมดแกคนอกตัญู ผูมีปกติมอง
หาโทษอยูเปนนิตย ก็ใหเขาพอใจไมได.
จบ สีลวนาคชาดกที่ ๒.
๓. สัจจังกิรชาดก
ไมลอยน้ําดีกวาคนอกตัญู
[๗๓] ไดยินวา นรชนบางพวกในโลกนี้ ไดกลาวความจริงไวอยางนี้วา การ
เก็บไมที่ลอยน้ําขึ้นมายังดีกวา ชวยคนอกตัญูบางคนขึ้นจากน้ํา ฯ
จบ สัจจังกิรชาดกที่ ๓.
๔. รุกขธรรมชาดก
ตนไมโดดเดี่ยวยอมแพลม
[๗๔] มีญาติมากเปนความดี อนึ่ง ตนไมที่เกิดขึ้นในปาหลายตนเปนการดี
ตนไมที่ขึ้นอยูโดดเดี่ยว ถึงจะเปนตนไมงอกงามใหญโตสักเทาใด ลมก็
ยอมพัดใหลมลงได.
จบ รุกขธรรมชาดกที่ ๔.
๕. มัจฉชาดก
วาดวยปลาขอฝน
[๗๕] ขาแตฝน ขอทานจงตกลงมาเถิด ขอจงทําลายขุมทรัพยของกาเสีย
จงทํากาใหเศราโศก จงชวยเปลื้องเราและพวกญาติๆ ใหพนจากความ
เศราโศกดวยเถิด.
จบ มัจฉชาดกที่ ๕.
๖. อสังกิยชาดก
เมตตากรุณาทําใหปลอดภัย
[๗๖] เราไมมีความระแวงในบาน ไมมีภัยในปา เราไดขึ้นเดินทางตรงดวย
เมตตา และกรุณาแลว.
จบ อสังกิยชาดกที่ ๖.
๗. มหาสุบินชาดก
วาดวยมหาสุบิน
[๗๗] หมอมฉันไดฝนเห็นโคอุสุภราช ๑ ตนไม ๑ แมโค ๑ โคสามัญ ๑ มา ๑
ถาดทองคํา ๑ สุนัขจิ้งจอก ๑ หมอน้ํา ๑ สระโบกขรณี ๑ ขาวสารที่หุง
ไมสุก ๑ แกนจันทน ๑ น้ําเตาจมน้ํา ๑ หินลอยน้ํา ๑ นางเขียดกลืนกิน
งูเหา ๑ หงสทองแวดลอมกา ๑ เสือกลัวแพะ ๑ ดังนี้ ปริยายอันผิดจะ
เปนไปในยุคนี้ ยังไมสําเร็จ.
จบ มหาสุบินชาดกที่ ๗.
๘. อิลลีสชาดก

วาดวยคนมีรูปรางเหมือนกัน
[๗๘] คนทั้ง ๒ คน เปนคนกระจอก, คนคอม ตาเหล เกิดตอมที่ศีรษะ
ขาพระบาทไมรูวาคนไหนเปนอิลลีสเศรษฐี?
จบ อิลลีสชาดกที่ ๘.
๙. ขรัสสรชาดก
วาดวยบุตรที่มารดาละทิ้ง
[๗๙] เมื่อใดพวกโจรปลน และฆาวัวกิน เผาบาน และจับคนไปเปนเชลย
เมื่อนั้น บุตรที่มารดาละทิ้งแลว จึงมาตีกลองเสียงดัง.
จบ ขรัสสรชาดกที่ ๙.
๑๐. ภีมเสนชาดก
วาดวยคําแรกกับคําหลังไมสมกัน
[๘๐] เมื่อกอนนี้ ทานพูดอวดเรา แตภายหลังเหตุไรทานจึงถายอุจจาระออกเลา
ดูกรภีมเสน คําทั้ง ๒ ยอมไมสมกัน คือ คําที่พูดถึงการรบและบัดนี้
ทานเดือดรอนใจอยู.
จบ ภีมเสนชาดกที่ ๑๐.
จบ วรุณวรรคที่ ๘.
---------------รวมชาดกที่มีวรรคนี้ คือ
๑. วรุณชาดก
๒. สีลวนาคชาดก
๓. สัจจังกิรชาดก
๔. รุกขธรรมชาดก
๕. มัจฉชาดก
๖. อสังกิยชาดก
๗. มหาสุบินชาดก
๘. อิลลีสชาดก
๙. ขรัสสรชาดก
๑๐. ภีมเสนชาดก.
---------------๙. อปายิมหวรรค
๑. สุราปานชาดก
โทษของการดื่มสุรา
[๘๑] พวกผมไดดื่มสุราแลว พากันฟอนรําขับรอง และรองไห พวกผมดื่มสุรา
อันกระทําใหเสียสติแลว ทานอาจารยไมไดเห็น กลายเปนเหมือนวานร
ไป.
จบ สุราปานชาดกที่ ๑.
๒. มิตตวินทชาดก
วาดวยจักรบดศีรษะ
[๘๒] ทานเลยปราสาทแกวผลึก ปราสาทเงิน และปราสาทแกวมณีมาแลว

ทานนั้นเปนผูถูกจักรกรดบนศีรษะแลว บาปยังไมสิ้นตราบใด ทานยังมี
ชีวิตอยู ก็จักไมพนจากจักรกรดตราบนั้น.
จบ มิตตวินทชาดกที่ ๒.
๓. กาฬกัณณิชาดก
วาดวยมิตร
[๘๓] บุคคลชื่อวา เปนมิตรดวยการเดินรวมกัน ๗ กาว ชื่อวาเปนสหายดวย
การเดินรวมกัน ๑๒ กาว และชื่อวาเปนญาติดวยการอยูรว มกันเดือนหนึ่ง
หรือกึ่งเดือน สวนผูชื่อวามีตนเสมอกันก็ดวยการอยูรวมกันยิ่งกวานั้น
เราจะละทิ้งมิตร ชื่อวากาฬกัณณี ผูชอบกันมานาน เพราะความสุข
สวนตัวไดอยางไร?
จบ กาฬกัณณิชาดกที่ ๓.
๔. อัตถัสสทวารชาดก
วาดวยคุณธรรม ๖ ประการ
[๘๔] บุคคลควรปรารถนาลาภอยางเยี่ยม คือ ความไมมีโรค ๑ ศีล ๑ ความรู
ของทานผูรูทั้งหลาย ๑ การสดับฟง ๑ ความประพฤติตามธรรม ๑ ความ
ไมทอถอย ๑ คุณธรรม ๖ ประการนี้ เปนประตู เปนประธานแหงประโยชน.
จบ อัตถัสสทวารชาดกที่ ๔.
๕. กิมปกกชาดก
วาดวยโทษของกาม
[๘๕] ผูใดไมรูโทษในอนาคต มัวเสพกามอยู กามเหลานัน้ จะตองลางผลาญ
ผูนั้นในเวลาใหผล เหมือนผลแหงตนกิมปกกพฤกษ ทําใหคนผูที่บริโภค
ตายฉะนั้น.
จบ กิมปกกชาดกที่ ๕.
๖. สีลวีมังสนชาดก
วาดวยผูมีศีล
[๘๖] ไดยินวาศีลเปนคุณชาติงามเปนเยี่ยมในโลก เชิดดูงูใหญมีพิษรายแรง
เปนสัตวมีศีล เหตุนั้น จึงไมเบียดเบียนใคร.
จบ สีลวีมังสนชาดกที่ ๖.
๗. มังคลชาดก
วาดวยถือมงคลตื่นขาว
[๘๗] ผูใดไมถือมงคลตื่นขาว ไมถืออุกกาบาต ไมถือความฝน ไมถือลักษณะดี
หรือชั่ว ผูนั้นชื่อวาลวงพนโทษแหงการถือมงคลตื่นขาว ครอบงํากิเลส
เครื่องประกอบสัตวไวในภพที่เปนคูกั้น ยอมไมกลับมาเกิดอีก.

จบ มังคลชาดกที่ ๗.
๘. สรัมภชาดก
วาดวยการพูดดี-พูดชั่ว
[๘๘] บุคคลพึงเปลงวาจางามเทานั้น ไมพึงเปลงวาจาชั่วเลย การเปลงวาจางาม
ยังประโยชนใหสําเร็จ ผูเปลงวาจาชั่วยอมเดือดรอน.
จบ สารัมภชาดกที่ ๘.
๙. กุหกชาดก
พูดดีไดเงินไดทอง
[๘๙] ไดยินวา วาจาของทานผูพูดคําออนหวานเปนวาจาไพเราะ ทานของอยู
เพราะหญาเพียงเสนเดียว แตนําเอาทอง ๑๐๐ ลิ่มไปไมขัดของ.
จบ กุหกชาดกที่ ๙.
๑๐. อกตัญูชาดก
วาดวยคนอกตัญู
[๙๐] ผูใดอันคนอื่นทําความดี ทําประโยชนใหในกาลกอน แตไมรูสึกคุณ เมื่อมี
กิจเกิดขึ้นในภายหลัง ยอมไมไดผูชวยเหลือ.
จบ อกตัญูชาดกที่ ๑๐.
จบ อปายิมหวรรคที่ ๙.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุราปานชาดก
๒. มิตตวินทชาดก
๓. กาฬกัณณิชาดก
๔. อัตถัสสทวารชาดก
๕. กิมปกกชาดก
๖. สีลวีมังสนชาดก
๗. มังคลชาดก
๘. สารัมภชาดก
๙. กุหกชาดก
๑๐. อกตัญูชาดก.
---------------๑๐. ลิตตวรรค
๑. ลิตตชาดก
วาดวยลูกสกาอาบยาพิษ
[๙๑] บุรุษกลืนกินลูกสกา อันยอมดวยยาพิษอยางแรงกลา ยอมไมรูสึก ดูกร
เจาคนราย เจานักเลงชั่วชา จงกลืนกินเถิด จงกลืนกินเถิด เมื่อทาน
กลืนกินลูกสกาแลว ภายหลังยาพิษนี้จกั แรงจัดขึ้น.
จบ ลิตตชาดกที่ ๑.
๒. มหาสารชาดก
ตองการคนที่เหมาะกับเหตุการณ

[๙๒] เมื่อสงครามเกิดขึ้น ยอมตองการคนกลาหาญ เมื่อเกิดขาวตื่นเตนขึ้น
ยอมตองการคนหนักแนน เมื่อขาวและน้ํามีบริบูรณ ยอมตองการคนที่รัก
เมื่อขอความลึกซึ้งเกิดขึ้น ยอมตองการบัณฑิต.
จบ มหาสารชาดกที่ ๒.
๓. วิสสาสโภชนชาดก
วาดวยการไววางใจ
[๙๓] บุคคลไมควรไววางใจในผูที่ยังไมคุนเคยกัน แมผูที่คุนเคยกันแลวก็ไม
ควรไววางใจ ภัยยอมมาจากผูที่คุนเคยกัน เหมือนภัยของราชสีห เกิดจาก
แมเนื้อฉะนั้น.
จบ วิสสาสโภชนชาดกที่ ๓.
๔. โลมหังสชาดก
วาดวยการแสวงหาอยางประเสริฐ
[๙๔] เราเปนคนเรารอน มีตัวอันเปยกชุม อยูแตผูเดียวในปาที่นากลัว เปน
คนเปลือยกาย ถึงแมความหนาวเบียดเบียนก็ไมผิงไฟ มุนีขวนขวาย
ดวยการแสวงหาอยางประเสริฐ.
จบ โลมหังสชาดกที่ ๔.
๕. มหาสุทัสสนชาดก
วาดวยสังขาร
[๙๕] สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเปนธรรมดา
เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความที่สังขารเหลานั้นสงบระงับเปนสุข.
จบ มหาสุทัสสนชาดกที่ ๕.
๖. เตลปตตชาดก
วาดวยการรักษาจิต
[๙๖] บุคคลพึงประคองภาชนะอันเต็มเปยมดวยน้ํามัน ฉันใด บัณฑิตผูปรารถนา
จะไปสูทิศที่ยังไมเคยไป ก็พึงตามรักษาจิตของตนไวดวยสติ ฉันนั้น.
จบ เตลปตตชาดกที่ ๖.
๗. นามสิทธิชาดก
วาดวยชื่อไมเปนของสําคัญ
[๙๗] มาณพตนหนึ่งชื่อวาปาปกะ ไดเห็นคนชื่อวานายเปนตายลง เห็นนางทาสี
ชื่อวานางรวยทรัพยจน เห็นคนชื่อวานางทางหลงทาง แลวก็กลับมา.
จบ นามสิทธิชาดกที่ ๗.
๘. กูฏวาณิชชาดก
วาดวยคนผูเปนบัณฑิต
[๙๘] ธรรมดาคนที่เปนบัณฑิตเปนคนดี คนที่เปนบัณฑิตเกินไปเปนคนไมดี

เราถูกไฟลวกเพราะบุตรที่เปนบัณฑิตเกินไป.
จบ กูฏวาณิชชาดกที่ ๘.
๙. ปโรสหัสสชาดก
วาดวยคนผูมีปญญา
[๙๙] คนโงเขลาประชุมกัน แมตั้งพันคนขึ้นไป พวกเขาไมมีปญญาพึงคร่ําครวญอยูตลอดรอยป ผูใ ดรูแจงเนื้อความแหงภาษิต ผูนั้นเปนบุรุษมี
ปญญา คนเดียวเทานั้น ประเสริฐ.
จบ ปโรสหัสสชาดก.
๑๐. อสาตรูปชาดก
สิ่งที่ครอบงําคนประมาท
[๑๐๐] สิ่งที่ไมเปนที่พอใจ สิ่งที่ไมเปนที่รัก สิ่งที่เปนทุกข ยอมครอบงํา
ผูประมาทดวยสิ่งเปนที่พอใจ สิ่งเปนที่รัก และสิ่งที่เปนสุข.
จบ อสาตรูปชาดก.
จบ ลิตตวรรคที่ ๑๐.
จบ มัชฌิมปณณาสก.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ลิตตชาดก
๒. มหาสารชาดก
๓. วิสสาสโภชนชาดก
๔. โลมหังสชาดก
๕. มหาสุทัสสนชาดก
๖. เตลปตตชาดก
๗. นามสิทธิชาดก
๘. กูฏวาณิชชาดก
๙. ปโรสหัสสชาดก
๑๐. อสาถูปชาดก.
---------------๑๑. ปโรสตวรรค
๑. ปโรสตชาดก
คนมีปญญาคนเดียวดีกวาคนโงเขลาตั้งรอย
[๑๐๑] คนโงเขลามาประชุมกัน แมตั้งรอยคนขึ้นไป พวกเขาไมมีปญญา พึงเพง
ดูอยูตั้งรอยป ผูใดรูแจงเนื้อความแหงภาษิต ผูนั้นเปนบุรุษมีปญญา
คนเดียวเทานั้น ประเสริฐกวา.
จบ ปโรสตชาดกที่ ๑.
๒. ปณณิกชาดก
วาดวยที่พึงใหโทษ
[๑๐๒] ผูใดเมื่อดิฉันไดรับทุกขพึงเปนที่พึ่งได ผูนั้นคือบิดาของดิฉันกลับมาทํา
ความประทุษรายแกดิฉันในปา ดิฉันจะคร่ําครวญถึงใครในกลางปา ผูใด

ควรจะเปนที่พึ่งของดิฉัน ผูนั้นกลับมาทํากรรมอยางสาหัส.
จบ ปณณิกชาดกที่ ๒.
๓. เวริชาดก
การอยูร วมกับมีเวรกัน
[๑๐๓] คนมีเวรกันอยูในที่ใด บัณฑิตไมควรอยูในที่นั้น เพราะเมื่ออยูในพวก
คนมีเวรกันคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยูเ ปนทุกข.
จบ เวริชาดกที่ ๓.
๔. มิตตวินทชาดก
โทษผูลุอํานาจความปรารถนา
[๑๐๔] ผูมีความปรารถนาจัด มี ๔ ก็ตองการ ๘ มี ๘ ก็ตองนั้น ๑๖ มี ๑๖ ก็ตอง
การ ๓๒ บัดนี้ มาไดรับกงจักรกรด กงจักรกรดพัดอยูเหนือศีรษะ
ของคนผูลุอํานาจความปรารถนา.
จบ มิตตวินทชาดกที่ ๔.
๕. ทุพพลกัฏฐชาดก
วาดวยชางกลัวไมแหง
[๑๐๕] ลมยอมพัดไมแหงที่ทุรพลในปานี้ แมมีจํานวนมากมายใหหักลง ดูกร
ชางตัวประเสริฐ ถาทานมากลัวตอไมแหงนั้น ทานจักซูบผอมเปนแน.
จบ ทุพพลกัฏฐชาดกที่ ๕.
๖. อุทัญจนีชาดก
วาดวยหญิงโจร
[๑๐๖] หญิงโจรผูนําของไปดวยหมอน้ํา เบียดเบียนฉัน ผูเคยมีชีวิตอยูเปนสุข
จะขอน้ํามัน หรือเกลือ ก็ดวยการกลาวคําออนหวานฐานเปนภรรยา.
จบ อุทัญจนีชาดกที่ ๖.
๗. สาลิตตกชาดก
วาดวยคนมีศิลปะ
[๑๐๗] ขึ้นชื่อวาศิลปะแมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมยังประโยชนใหสําเร็จโดยแท
ขอเชิญพระองค ทรงทอดพระเนตร บุรุษเปลี้ยไดบานสวยทั้ง ๔ ทิศ
ก็เพราะการดีดมูลแพะ.
จบ สาลิตตกชาดกที่ ๗.
๘. พาหิยชาดก
เปนคนควรศึกษาศิลปะ
[๑๐๘] บุคคลควรศึกษาศิลปะทั้งหลาย ชนทั้งหลายที่พอใจในศิลปะนั้นก็มีอยู
แมแตหญิงที่เกิดในจังหวัดชั้นนอก ก็ยังทําใหพระราชาทรงโปรดปรานได
ดวยความกระมิดกระเมี้ยนของเธอ.

จบ พาหิยชาดกที่ ๘.
๙. กุณฑกปูวชาดก
วาดวยมีอยางไรกินอยางนั้น
[๑๐๙] บุรุษกินอยางไร เทวดาของบุรุษนั้นก็กินอยางนั้น ทานจงนําเอาขนมรํา
นั้นมา อยาใหสวนของเราเสียไปเลย.
จบ กุณฑกปูวชาดกที่ ๙.
๑๐. สัพพสังหารกปญหา
วาดวยการพูดของหญิง ๒ ประเภท
[๑๑๐] กลิ่นเครื่องอบทั้งปวงไมมี มีแตกลิ่นดอกประยงลวนฟุงไป หญิงนักเลง
คนนี้ ยอมกลาวคําเหลาะแหละ หญิงผูใหญกลาวคําจริง.
จบ สัพสังหารกปญหาที่ ๑๐.
จบ ปโรสตวรรคที่ ๑๑.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปโรสตชาดก
๒. ปณณิกชาดก
๓. เวริชาดก
๔. มิตตวินทชาดก
๕. ทุพพลกัฏฐชาดก
๖. อุทัญจนีชาดก
๗. สาลิตตกชาดก
๘. พาหิยชาดก
๙. กุณฑกปูวชาดก
๑๐. สัพพสังหารกปญหา.
---------------๑๒. หังสิวรรค
๑. คัทรภปญหา
วาดวยลากับมาอัสดร
[๑๑๑] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ถาพระองคทรงสําคัญอยางนี้วาบิดาประเสริฐ
กวาบุตรไซร มิฉะนั้น ลาตัวนี้ก็ประเสริฐกวามาอัสดรของพระองค
เพราะวาลาเปนพอมาอัสดร.
จบ คัทรภปญหาที่ ๑.
๒. อมราเทวีปญหา
บอกใบหนทางไปบาน
[๑๑๒] รานขายขาวสัตตู รานขายน้ําสมพะอูม และตนทองหลางใบมนซึ่งมีดอก
บานแลว มีอยู ณ ที่ใด ทานจงไป ณ ที่นั้นเถิด ฉันใหของดวยมือใด
ฉันยอมกลาวดวยมือนัน้ ฉันไมไดของดวยมือใด ฉันไมกลาวดวยมือนั้น
นี่เปนหนทางของบานชื่อวายวมัชฌกคาม ทานจงรูทางที่ฉันกลาวปกปด
นี้เองเถิด.

จบ อมราเทวีปญหา ที่ ๒.
๓. สิคลชาดก
วาดวยพราหมณเชื่อสุนัข
[๑๑๓] ดูกรพราหมณ ทานเชื่อสุนัขผูดื่มสุราหรือ เพียง ๑๐๐ เบี้ยก็ไมมี อยาวา
ถึง ๒๐๐ กหาปณะเลย?
จบ สิคาลชาดกที่ ๖.
๔. มิตจินติชาดก
วาดวยปลาชวยปลาใหพนขาย
[๑๑๔] ปลา ๒ ตัวคือ ปลาพหูจินตี และปลาอัปปจินตี ติดอยูในขาย ปลาชื่อ
มิตจินตีไดชวยใหพนจากขาย ปลาทั้ง ๒ ตัวจึงไดมาพรอมกันกับปลา
จินตี ในแมน้ํานั้น.
จบ มิตจินติชาดกที่ ๔.
๕. อนุสาสิกชาดก
วาดวยดีแตสอนผูอื่น
[๑๑๕] นางนกสาลิกาตัวใด สั่งสอนนกตัวอื่นอยูเนืองๆ ตัวเองมีปกติเที่ยวไป
ดวยละโมบ นางนกสาลิกาตัวนั้นถูกลอบดแลวมีปกหักนอนอยู.
จบ อนุสาสิกชาดกที่ ๕.
๖. ทุพพจชาดก
ไดรับโทษเพราะทําเกินไป
[๑๑๖] ทานอาจารย ทานไดทําเกินไป การกระทําของทานนั้นไมชอบใจแมแก
ขาพเจา ทานโดดพนหอกเลมที่ ๔ แลว ถูกหอกเลมที่ ๕ เสียบเขาแลว.
จบ ทุพพจชาดกที่ ๖.
๗. ติตติรชาดก
วาดวยตายเพราะปาก
[๑๑๗] วาจาที่ดังเกินไป ความเปนผูมีกําลังแรงเกินไป บุคคลกลาวลวงเวลา
ยอมฆาบุคคลผูมีปญญาทรามเสีย ดุจวาจาที่ฆานกกระทาผูขันดังเกินไป
ฉะนั้น.
จบ ติตติรชาดกที่ ๗.
๘. วัฏฏกชาดก
วาดวยการใชความคิด
[๑๑๘] บุรุษเมื่อไมคิดก็ยอมไมไดผลพิเศษ ทานจงดูผลแหงอุบายที่เราคิดเถิด
เราพนแลวจากการฆาและจองจํา ก็ดวยอุบายนั้น.
จบ วัฏฏกชาดกที่ ๘.
๙. อกาลราวิชาดก

วาดวยไกขันไมถูกเวลา
[๑๑๙] ไกตัวนี้ไมไดเติบโตอยูกับพอแม ไมไดอยูในสํานักอาจารย ยอมไมรูจัก
กาลที่ควรขัน และไมควรขัน.
จบ อกาลราวิชาดกที่ ๙.
๑๐. พันธนโมกขชาดก
วาดวยการหลุดพนจากเครื่องผูกมัด
[๑๒๐] คนพาลทั้งหลายผูไ มถูกผูกมัด กลาวขึ้นในที่ใด ก็ยอมถูกผูกมัดในที่นั้น
สวนบัณฑิต แมถูกผูกมัดแลว กลาวขึ้นในที่ใด ก็หลุดพนไดในที่นั้น.
จบ พันธนโมกขชาดกที่ ๑๐.
จบ หังสิวรรคที่ ๑๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. คัทรภปญหา
๒. อมราเทวีปญหา
๓. สิคาลชาดก
๔. มิตจินติชาดก
๕. อนุสาสิกชาดก
๖. ทุพพจชาดก
๗. ติตติรชาดก
๘. วัฏฏกชาดก
๙. อกาลราวิชาดก
๑๐. พันธนโมกขชาดก.
---------------๑๓. กุสนาฬิวรรค
๑. กุสนาฬิชาดก
วาดวยประโยชนของการผูกมิตร
[๑๒๑] บุคคลผูเสมอกัน ประเสริฐกวากัน หรือเลวกวากัน พึงกระทํามิตร
ธรรมเถิด เพราะมิตรเหลานั้น เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้น ก็พึงทําประโยชน
อันอุดมใหได ดุจเราผูเปนรุกขเทวดาและกุสนาฬิเทวดา คบหาเปน
มิตรกัน ฉะนั้น.
จบ กุสนาฬิชาดกที่ ๑.
๒. ทุมเมธชาดก
คนโงไดยศไมเปนประโยชน
[๑๒๒] ผูมีปญญาทรามไดยศแลว ยอมประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกตน
ยอมปฏิบัติเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอื่น ฯ
จบ ทุมเมธชาดกที่ ๒.
๓. นังคลีสชาดก
คนพาลกลาวคําที่ไมควรกลาว
[๑๒๓] คนพาล ยอมกลาวคําที่ไมควรกลาวทุกอยางไดในทุกแหง คนพาลนี้

ไมรูจักเนยขน และงอนไถ ยอมสําคัญเนยขนและนมสดวาเหมือน
งอนไถ.
จบ นังคลีสชาดกที่ ๓.
๔. อัมพชาดก
บัณฑิตควรพยายามร่ําไป
[๑๒๔] บุรุษผูเปนบัณฑิตควรพยายามร่ําไป ไมควรเบื่อหนาย จงดูผลแหง
ความพยายาม ผลมะมวงทั้งหลายที่หลนใหบริโภคอยูก็ดวยความพยายาม
ทั้งนั้น ไมใชของที่ไดบินมาเลย.
จบ อัมพชาดกที่ ๔.
๕. กฏาหกชาดก
วาดวยคนขี้โอ
[๑๒๕] ผูใดไปสูชนบทอื่น ผูนั้นพึงกลาวอวดแมมากมาย ดูกรกฏหกะ
เจาของเงินจะติดตามมาประทุษรายเอา เชิญทานบริโภคอาหารเสีย
เถิด.
จบ กฏาหกชาดกที่ ๕.
๖. อสิลักขณชาดก
วาดวยเหตุอยางเดียวคนไดผลตางกัน
[๑๒๖] เหตุอยางเดียวกันนัน่ และ เปนผลดีแกคนคนหนึ่ง แตเปนผลรายแก
อีกคนหนึ่งได เพราะฉะนั้น เหตุอยางเดียวกัน มิใชวา จะเปนผลดีไป
ทั้งหมด และมิใชวาจะเปนผลรายไปทั้งหมด.
จบ อสิลักขณชาดกที่ ๖.
๗. กลัณฑุกชาดก
วาดวยสกุลของนายกลัณฑุกะ
[๑๒๗] สกุลของทานไมใชสกุลสูง เราผูเที่ยวอยูในปาก็ยังรูได นายของทาน
ทราบแนแลวพึงจับทานไป ดูกรนายกลัณฑุกะ ทานจงดื่มน้ํานมเสียเถิด.
จบ กลัณฑุกชาดกที่ ๗.
๘. มูสิกชาดก
วาดวยผูเอาธรรมบังหนา
[๑๒๘] ผูใดและทําธรรมใหเปนธง แตซอนความประพฤติไมดีไวลอผูอ นื่ ให
ตายใจ ความประพฤติของผูนั้นชื่อวา เปนความประพฤติของแมว.
จบ มูสิกชาดกที่ ๘.
๙. อัคคิกชาดก
วาดวยทานอัคคิกะ
[๑๒๙] แหยมนี้ไมมีอยูเพราะเหตุแหงบุญ มีอยูเพราะเหตุจะกินผูอื่น ฝูงหนู

ยอมไมถึงวิธีนับชื่ออังคุฏฐิ พอทีเถอะทานอัคคิกะ.
จบ อัคคิกชาดกที่ ๙.
๑๐. โกสิยชาดก
วาดวยถอยคํากับการกินไมสมกัน
[๑๓๐] ดูกรทานผูโกสิยะ ทานจงกินยาใหสมกับที่ทานอางวาปวย หรือจงทํา
การงานใหสมกับอาหารที่ทานบริโภค เพราะถอยคํากับการกินของทาน
ทั้ง ๒ ประการ ไมสมกัน.
จบ โกสิยชาดกที่ ๑๐.
จบ กุสนาฬิวรรคที่ ๑๓.
----------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุสนาฬิชาดก
๒. ทุมเมธชาดก
๓. นังคลีสชาดก
๔. อัมพชาดก
๕. กฏาหกชาดก
๖. อสิลักขณชาดก
๗. กลัณฑุกชาดก
๘. มูสิกชาดก
๙. อัคคิกชาดก
๑๐. โกสิยชาดก.
๑๔. อสัมปทานวรรค
๑. อสัมปทานชาดก
การไมรับของทําใหเกิดการแตกราว
[๑๓๑] ความไมตรีของผูใดผูหนึ่งซึ่งเปนคนพาล ยอมเปนโทษแตกราวจากกัน
เพราะไมรับของไว เพราะฉะนั้น เราจึงรับเอาขาวลีบกึ่ง ๑- มานะไว
ดวยมาคิดวา ความไมตรีของเราอยาไดแตกราวเสียเลย ขอใหไมตรีของ
เรานี้ ดํารงยั่งยืนตอไปเถิด.
จบ อสัมปทานชาดกที่ ๑.
๒. ปญจภีรุกชาดก
วาดวยความสวัสดี
[๑๓๒] เราไมตกอยูในอํานาจของพวกผีเสื้อน้ํา เพราะความเพียรมั่นคง ดํารง
อยูในคําแนะนําของผูฉลาด และเปนผูขลาดตอภัย ความสวัสดีจากภัย
ใหญนั้น เกิดขึ้นแลวแกเรา.
จบ ปญจภีรุกชาดกที่ ๒.
๓. ฆตาสนชาดก
วาดวยภัยเกิดจากที่พึ่ง
[๑๓๓] ความเกษมมีอยูบนหลังน้ําใด บนหลังน้ํานั้น มีขาศึกมารบกวน ไฟลุก
โพลงอยู ณ ทามกลางน้ํา วันนี้ การอยูของพวกเราที่ตนไมอันเกิดที่

แผนดินนี้ไมมี ทานทั้งหลายจงพากันหลีกไปเสียยังทิศทั้งหลายเถิด วันนี้
ภัยเกิดขึ้นจากที่พึ่งของพวกเรา.
จบ ฆตาสนชาดกที่ ๓.
@๑. ประมาณสี่ทะนาน
๔. ฌานโสธนชาดก
วาดวยสุขเกิดจากสมาบัติ
[๑๓๔] สัตวเหลาใดเปนผูมีสัญญา แมสัตวเหลานั้นก็ชื่อวาเปนทุคตะ
สัตวเหลาใดเปนผูไมมีสัญญา ถึงสัตวเหลานั้นก็ชื่อวา เปนทุคตะ ทาน
จงละเวนความเปนสัญญีสัตวและอสัญญีสัตวทั้ง ๒ นี้เสีย สุขอันเกิด
จากสมาบัตินั้น เปนของไมมีกิเลสเครือ่ งยัว่ ยวน.
จบ ฌานโสธนชาดกที่ ๔.
๕. จันทาภชาดก
วาดวยผูเขาถึงอาภัสสรพรหม
[๑๓๕] ในโลกนี้ ผูใดหยั่งลงสูแสงจันทรและแสงอาทิตยดวยปญญา ผูนั้นยอม
เขาถึงอาภัสสรพรหมโลก ดวยฌานอันไมมีวิตก
จบ จันทาภชาดกที่ ๕.
๖. สุวรรณหังสชาดก
โลภมากลาภหาย
[๑๓๖] บุคคลไดสิ่งใด ควรยินดีดวยสิ่งนัน้ เพราะความโลภเกินประมาณ
เปนความลามก นางพราหมณีจับพระยาหงสไดแลว ก็เสื่อมจาก
ทองคํา.
จบ สุวรรณหังสชาดกที่ ๖.
๗. พัพชาดก
วาดวยวิธีใหแมวตาย
[๑๓๗] แมวตัวที่ ๑ ไดหนูหรือเนือ้ ในที่ใด แมวตัวที่ ๒ ที่ ๓ และ ที่ ๔ ก็
เกิดขึ้นในที่นั้น แมวเหลานั้นไดพากันเอาอกฟาดปลองแกวผลึกนี้ แลว
ถึงความสิ้นชีวิตทั้งหมด.
จบ พัพพุชาดกที่ ๗.
๘. โคธชาดก
วาดวยฤาษีหลอกกินเหี้ย
[๑๓๘] ดูกรทานผูมีปญญาทราม ประโยชนอะไรแกทานดวยชฎาทั้งหลาย
ประโยชนอะไรแกทานดวยหนังเสือ ภายในของทานขรุขระ ทานยอม
ขัดสีแตภายนอก.
จบ โคธชาดกที่ ๘.

๙. อุภโตภัฏฐชาดก
วาดวยผูเสียหายหมดทุกอยาง
[๑๓๙] ตาของทานก็แตก ผาของทานก็หาย ภรรยาของทานก็ทะเลาะกับหญิง
เพื่อนบาน ทานมีการงานเสีย ๒ ทาง คือ ทั้งทางน้ําและทางบก.
จบ อุภโตภัฏฐชาดกที่ ๙.
๑๐. กากชาดก
วาดวยกาไมมีมนั เหลว
[๑๔๐] ขึ้นชื่อวากาทั้งหลาย มีใจหวาดเสียวอยูเปนนิตย เปนผูเบียดเบียนสัตว
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น กาทั้งหลายผูเปนญาติของเราจึงไมมีมันเหลว.
จบ กากชาดกที่ ๑๐.
จบ อสัมปทานวรรคที่ ๑๔.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสัมปทานชาดก
๒. ปญจภีรุกชาดก
๓. ฆตาสนชาดก
๔. ฌานโสธนชาดก
๕. จันทาภชาดก
๖. สุวรรณหังสชาดก
๗. พัพพุชาดก
๘. โคธชาดก
๙. อุภโตภัฏฐชาดก
๑๐. กากชาดก.
---------------๑๕. กกัณฏกวรรค
๑. โคธชาดก
คบคนชั่วไมมีความสุข
[๑๔๑] ผูคบคนชั่ว ยอมไมไดความสุขโดยสวนเดียว เขายอมทําตนใหถึง
ความพินาศ เหมือนตระกูลเหี้ย ไมไดความสุขจากกิ้งกา ฉะนั้น.
จบ โคธชาดกที่ ๑.
๒. สิคาลชาดก
วาดวยทําอุบายนอนตาย
[๑๔๒] เหตุที่ทานทําเปนเหมือนนอนตายนี้ รูไดยากอยู เพราะวา เมื่อเราคาบ
ปลายไมฆอนฉุดไป ไมฆอนก็ไมหลุดจากมือของทาน.
จบ สิคาลชาดกที่ ๒.
๓. วิโรจนชาดก
วาดวยผูถ ูกเยาะเยย
[๑๔๓] มันสมองของทานไหลออกแลว กระหมอมของทานก็ถูกทําลายแลว
ซี่โครงของทานหักพังไปสิ้นแลว วันนี้ ทานยอมรุงเรืองแท.

จบ วิโรจนชาดกที่ ๓.
๔. นังคุฏฐชาดก
วาดวยบูชาไฟดวยหางวัว
[๑๔๔] ดูกรไฟผูชาติชั่ว หางวัวสําหรับที่ขาพเจาจะบูชาทานนี้มีมาก วันนี้ เนื้อวัว
ไมมีจะบูชาทานผูไมสมควรแกเนื้อวัว ทานจงรับแตหางวัวเถิด.
จบ นังคุฏฐชาดกที่ ๔.
๕. ราธชาดก
วาดวยพูดเพอเจอเพราะความเขลา
[๑๔๕] ดูกรราธะ ทานไมรูจักคนทั้งหลายที่ยังไมมาในเวลาปฐมยาม ทานพูด
เพอเจอไปตามความโงเขลา นางพราหมณีผูโกสิยโคตรเปนหญิงไมดี
หมดความรักใครในบิดาของทาน.
จบ ราธชาดกที่ ๕.
๖. กากชาดก
วาดวยกาวิดน้ําดวยปาก
[๑๔๖] เออก็คางของเราเมื่อยลาแลว และปากของเราก็ซูบซีด เราพากันเลิก
เถอะ อยาวิดเลย เพราะมหาสมุทรก็ยังเต็มอยูตามเดิม.
จบ กากชาดกที่ ๖.
๗. บุปผรัตตชาดก
เปนทุกขเพราะภรรยาไมไดผายอมดอกคํา
[๑๔๗] ความทุกขเพราะถูกเสียบหลาวนีก้ ็ดี ความทุกขที่ถูกกาจิกเราก็ดี ก็ไม
เปนความทุกขของเรา ความทุกขที่วาภรรยาของเราจะไมไดนุงหมผายอม
ดอกคําเที่ยวเลนมหรสพในเดือน ๑๒ นี้ เปนทุกขของเรา.
จบ บุปผรัตตชาดกที่ ๗.
๘. สิคาลชาดก
วาดวยสุนัขเขาอยูในทองชาง
[๑๔๘] เราจะไมเขาไปสูทองชางบอยๆ อีกตอไปแลว เพราะในเวลาที่เขาไป
อยูในทองชาง เราถูกภัยคุกคามแลว.
จบ สิคาลชาดกที่ ๘.
๙. เอกปณณชาดก
วาดวยตนไมใบเดียว
[๑๔๙] ตนไมนี้มีเพียงใบเดียว จากพื้นสูงไมเกิน ๔ นิ้ว ยังมีรสเชนกับยาพิษ
ตนไมนี้เติบโตขึ้นจักขมสักเพียงไหน?
จบ เอกปณณชาดกที่ ๙.
๑๐. สัญชีวชาดก

วาดวยโทษที่ยกยองอสัตบุรุษ
[๑๕๐] ผูใดยกยองอสัตบุรษุ และคบหาอสัตบุรุษ อสัตบุรุษยอมทําผูนั้นแหละ
ใหเปนอาหาร เหมือนเสือโครงที่ตายแลว สัญชีวมาณพรายมนตใหกลับ
ฟนขึ้นมา ทําสัญชีวมาณพใหเปนเหยื่อ ฉะนั้น.
จบ สัญชีวชาดกที่ ๑๐.
จบ กกัณฏกวรรคที่ ๑๕.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โคธชาดก
๒. สิคาลชาดก
๓. วิโรจนชาดก
๔. นังคุฏฐชาดก
๕. ราธชาดก
๖. กากชาดก
๗. บุปผรัตตชาดก
๘. สิคาลชาดก
๙. เอกปณณชาดก
๑๐. สัญชีวชาดก.
---------------รวมวรรคที่มีในเอกกนิบาตนี้ คือ
๑. อปณณกวรรค
๒. สีลวรรค
๓. กุรุงควรรค
๔. กุลาวกวรรค
๕. อัตถกามวรรค
๖. อาสิงสวรรค
๗. อิตถีวรรค
๘. วรุณวรรค
๙. อปายิมหวรรค
๑๐. ลิตตวรรค
๑๑. ปโรสตวรรค
๑๒. หังสิวรรค
๑๓. กุสนาฬิวรรค
๑๔. อสัมปทานวรรค
๑๕. กกัณฏกวรรค.
จบ เอกกนิบาตชาดก
---------------ทุกนิบาตชาดก
๑. ทัฬหวรรค
๑. ราโชวาทชาดก
วาดวยวิธีชนะ
[๑๕๑] พระเจาพัลลิกราชทรงแข็งตอผูที่แข็ง ทรงชํานะคนออนดวยความออน
ทรงชํานะคนดีดวยความดี ทรงชํานะคนไมดีดวยความไมดี พระราชา
พระองคนี้ เปนเชนนี้ ดูกรนายสารถี ทานจงหลีกทางถวายพระราชาของ
เราเถิด.
[๑๕๒] พระเจาพาราณสีทรงชํานะคนโกรธดวยความไมโกรธ ทรงชํานะคน

ไมดีดวยความดี ทรงชํานะคนตระหนี่ดวยการให ทรงชํานะคนพูดเหลาะ
แหละดวยคําสัตย พระราชาพระองคนี้ เปนเชนนี้ ดูกรนายสารถี
ทานจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิด.
จบ ราโชวาทชาดกที่ ๑.
๒. สิคาลชาดก
วาดวยการทําโดยไมพิจารณา
[๑๕๓] การงานเหลานั้น ยอมเผาบุคคลผูมีการงานอันไมไดพิจารณาแลว รีบรอน
จะทําใหสําเร็จ เหมือนกับของรอนที่บุคคลไมพิจารณากอนแลว ใสเขา
ไปในปาก ฉะนั้น.
[๑๕๔] อนึ่ง ราชสีหไดแผดสีหนาทที่ภูเขาเงิน สุนัขจิ้งจอกอยูในภูเขาเงิน
ไดฟงราชสีหแผดเสียงก็กลัวตาย หวาดกลัว หัวใจแตกตาย.
จบ สิคาลชาดกที่ ๒.
๓. สูกรชาดก
วาดวยหมูทาราชสีห
[๑๕๕] ดูกรสหาย เราก็มี ๔ เทา แมทานก็มี ๔ เทา จงกลับมาสูกันกอนเถิด
สหาย ทานกลัวหรือ จึงหนีไป?
[๑๕๖] ดูกรหมู ทานเปนสัตวสกปรก มีขนเหม็นเนา มีกลิ่นเหม็นฟุงไป
ดูกรสหาย ถาทานประสงคจะสูรบกับเรา เราก็จะใหชัยชนะแกทาน.
จบ สูกรชาดกที่ ๓.
๔. อุรคชาดก
วาดวยงูผูมีคุณธรรมสูง
[๑๕๗] ในที่นี้ พระยานาคประเสริฐกวางูทั้งหลาย พระยานาคตองการจะพน
ไปจากสํานักของขาพเจาแปลงเพศเปนดุจทอนแกวมณี เขาไปอยูภายใน
ผาเปลือกไมนี้ ขาพเจาเคารพยําเกรงเพศของพระคุณเจา ซึ่งเปนเพศ
ประเสริฐนัก แมจะหิวก็ไมอาจจะจับนาค ซึ่งเขาไปอยูภายในผาเปลือก
ไมนั้นออกมากินได.
[๑๕๘] ทานนั้น เคารพยําเกรงผูมีเพศประเสริฐ แมจะหิวก็ไมอาจจะจับนาคซึ่ง
เขาไปอยูภายในผาเปลือกไมนั้นออกมากินได ขอทานนั้น จงเปนผูอัน
พรหมคุมครอง ดํารงชีพอยูสิ้นกาลนานเถิด อนึ่ง ขอภักษาหารอัน
เปนทิพยจงปรากฏแกทานเถิด.
จบ อุรคชาดกที่ ๓.
๕. ภัคคชาดก
วาดวยอายุ
[๑๕๙] ขาแตทานบิดา ขอทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป ขอปศาจจงอยากินฉันเลย

ทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป เถิด.
[๑๖๐] แมทานก็จงเปนอยู ๑๒๐ ป พวกปศาจจงกินยาพิษ ทานจงเปนอยู
๑๒๐ ป.
จบ ภัคคชาดกที่ ๕.
๖. อลีนจิตตชาดก
วาดวยกัลยาณมิตร
[๑๖๑] เสนาหมูใหญอาศัยเจาอลีนจิต มีใจรื่นเริง ไดจับเปนพระเจาโกศล
ผูไมทรงอิ่มพระทัยดวยราชสมบัติของพระองค ฉันใด.
[๑๖๒] ภิกษุผูสมบูรณดวยกัลยาณมิตรเปนที่พึ่งอาศัย ปรารภความเพียร เจริญ
กุศลธรรม เพื่อบรรลุนพิ พานอันเกษมจากโยคะ พึงบรรลุธรรมเปนที่สิ้น
ไปแหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ ก็ฉันนั้น.
จบ อลีนจิตตชาดกที่ ๖.
๗. คุณชาดก
วาดวยมิตรธรรม
[๑๖๓] ผูเปนใหญยอมขับไลผูนอยไดตามความตองการของตน นี่เปนธรรมดา
ของผูมีกําลัง นางมฤคีผูมีฟนคมแหลมของทาน ไดคุกคามบุตรและภรรยา
ของเรา ขอทานจงทราบเถิด ภัยเกิดแตที่พึ่งแลว.
[๑๖๔] ถาผูใด เปนมิตรแมจะมีกําลังนอย แตตั้งอยูในมิตรธรรม ผูนั้นชื่อวา
เปนญาติ เปนเผาพันธุ เปนมิตร และเปนสหายของเรา แนะนางมฤคี
ทานอยาดูหมิ่นสหายของเราอีกนะ เพราะวา สุนัขจิ้งจอกตัวนี้ใหชีวติ
เราไว.
จบ คุณชาดกที่ ๗.
๘. สุหนุชาดก
วาดวยการเปรียบเทียบมา ๒ มา
[๑๖๕] การที่มาโกงสุหนุกระทําความรักกับมาโสณะนี้ ยอมมีดวยปกติที่ไม
เสมอกันก็หามิได มาโสณะ เปนเชนใด แมมาสุหนุก็เปนเชนนั้น
มาโสณะมีความประพฤติเชนใด มาสุหนุก็มีความประพฤติเชนนั้น.
[๑๖๖] มาทั้งสองนั้น ยอมเสมอกันดวยการวิ่งไปดวยความคะนอง และ
ดวยกัดเชือกที่ลามอยูเปนนิจ ความชั่วยอมสมกับความชั่ว ความไมดี
ยอมสมกับความไมดี.
จบ สุหนุชาดกที่ ๘.
๙. โมรชาดก
วาดวยนกยูงเจริญพระปริตต
[๑๖๗] พระอาทิตยนี้ เปนดวงตาของโลก เปนเจาแหงแสงสวางอยางเอก

กําลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอรามสวางไปทั่วปฐพี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอ
นอบนอมพระอาทิตยนั้น ซึ่งทอแสงอรามสวางไปทั่วปฐพี ขาพเจาอัน
ทานชวยคุมกันแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดวัน พราหมณเหลาใด
ผูถึงฝงแหงเวทในธรรมทั้งปวง ขอพรามหณเหลานั้น จงรับความนอบ
นอมของขาพเจา และขอจงคุมครองขาพเจาดวย ขาพเจาขอนอบนอม
แดพระพุทธเจาทั้งหลาย ขาพเจาขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขาพเจา
ขอนอบนอมแดทานผูหลุดพนแลว ขาพเจาขอนอบนอมแดวิมุตติธรรม
ของทานผูหลุดพนแลว นกยูงนั้น เจริญพระปริตตนี้แลวจึงเที่ยวไปแสวง
หาอาหาร.
[๑๖๘] พระอาทิตยนี้ เปนดวงตาของโลก เปนเจาแหงแสงสวางอยางเอก
สองแสงสวางไปทั่วปฐพีแลวอัสดงคตไป เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอ
นอบนอมพระอาทิตยนั้น ซึ่งสองสวางไปทั่วปฐพี ขาพเจาอันทานชวย
คุมครองแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดคืน พราหมณเหลาใด ผูถึง
ฝงแหงเวทในธรรมทั้งปวง ขอพราหมณเหลานั้น จงรับความนอบนอม
ของขาพเจา และขอจงคุมครองขาพเจาดวย ขาพเจาขอนอบนอมแด
พระพุทธเจาทั้งหลาย ขาพเจาขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขาพเจาขอ
นอบนอมแดทานผูหลุดพนแลว ขาพเจาขอนอบนอมแดวิมุตติธรรมของ
ทานผูหลุดพนแลว นกยูงนั้นเจริญพระปริตตนี้แลวจึงสําเร็จการอยู.
จบ โมรชาดกที่ ๙.
๑๐. วินีลกชาดก
วาดวยการเลือกทําเลผิด
[๑๖๙] หงส ๒ ตัว พาเราผูชื่อวาวินีลกะไป ฉันใด มาอาชาไนยก็พาพระเจา
วิเทหราชผูครองเมืองมิถิลาใหเสด็จไป ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๗๐] แนะเจาวินีลกะ เจามาคบ มาเสพ ภูเขาอันมิใชภูมิภาคทําเลของเจา
เจาจงไปเสพอาศัยสถานที่ใกลบานเถิด นั่นเปนที่อยูอาศัยของเจาและ
มารดาของเจา.
จบ วินีลกชาดกที่ ๑๐.
จบ ทัฬหวรรคที่ ๑.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้
๑. ราโชวาทชาดก
๒. สิคาลชาดก
๓. สูกรชาดก
๔. อุรคชาดก
๕. ภัคคชาดก
๖. อลีนจิตตชาดก
๗. คุณชาดก
๘. สุหนุชาดก

๙. โมรชาดก
๑๐. วินีลกชาดก.
---------------๒. สันถวรรค
๑. อินทสมานโคตตชาดก
วาดวยการสมาคมกับสัตบุรุษ
[๑๗๑] บุคคลไมพึงทําความสนิทสนมกับบุรุษชั่วชา ทานผูเปนอริยะ รูป ระโยชน
อยู ไมพึงทําความสนิทสนมกับอนารยชน เพราะอนารยชนนั้น แมอยู
รวมกันเปนเวลานาน ก็ยอมทําบาปกรรม ดุจชางผูทําลายลางดาบสชื่อ
อินทสมานโคตร ฉะนั้น.
[๑๗๒] บุคคลพึงรูบุคคลใดวา ผูนี้เชนเดียวกับเรา โดยศีล ปญญา และสุตะ
พึงทําไมตรีกับบุคคลนั้นนั่นแล เพราะการสมาคมกับสัตบุรุษนํามาซึ่ง
ความสุขแท.
จบ อินทสมานโคตตชาดกที่ ๑.
๒. สันถวชาดก
วาดวยความสนิทสนม
[๑๗๓] สิ่งอื่นที่จะชั่วชายิ่งขึ้นไปกวาความสนิทสนมเปนไมมี ความสนิทสนม
กับบุรุษเลวทราม เปนความชั่วชา เพราะไฟนี้เราใหอิ่มหนําแลวดวย
สัปปและขาวปายาส ยังไหมบรรณศาลาที่เราทําไดยากใหพินาศ.
[๑๗๔] สิ่งอื่นที่จะประเสริฐยิ่งไปกวาความสนิทสนมเปนไมมี ความสนิทสนม
กับสัตบุรุษ เปนความประเสริฐ สามามฤคีเลียปากราชสีห เสือโครง
และเสือเหลืองได ก็เพราะความรักใครสนิทสนมกัน.
จบ สันถวชาดกที่ ๒.
๓. สุสีมชาดก
วาดวยพระเจาสุสีมะ
[๑๗๕] ขาแตพระองคผูทรงพระนามวาสุสีมะ ชางประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้
ประดับดวยขายทอง เปนของพระองค พระองคทรงระลึกถึงการกระทํา
แหงพระบิดา และพระอัยยกาของพระองคอยูเนืองๆ ตรัสวา เราจะให
ชางเหลานั้นแกพราหมณเหลาอื่น ดังนี้ เปนความจริงหรือ พระเจาขา?
[๑๗๖] ดูกรพอมาณพ ชางประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้ประดับดวยขายทอง ซึ่ง
เปนของเรา เราระลึกถึงการกระทําแหงพระบิดา และพระอัยยกาอยู
เนืองๆ พูดวา เราจะใหชางเหลานั้นแกพราหมณเหลาอื่น ดังนี้ เปน
ความจริง.
จบ สุสีมชาดกที่ ๓.
๔. คิชฌชาดก

วาดวยสายตาแรง
[๑๗๗] เออก็ (เขากลาวกันวา) แรงยอมเห็นซากศพทั้งหลายไดถึงรอยโยชน
เหตุไร ทานมาถึงขายและบวงจึงไมรูเลา?
[๑๗๘] ความเสื่อมจะมีในเวลาใด สัตวใกลจะสิ้นชีวิตในเวลาใด ในเวลานั้น
ถึงจะมาใกลขาย และบวงก็รูไมได ฯ
จบ คิชฌชาดกที่ ๔.
๕. นกุลชาดก
วาดวยอยาวางใจมิตร
[๑๗๙] ดูกรพังพอน ทานไดทํามิตรภาพกับงูผูเปนศัตรูแลว ไฉนจึงยังนอน
แยกเขี้ยวอยูอ ีกเลา ภัยที่ไหนจะมาถึงแกทานอีก?
[๑๘๐] บุคคลพึงระแวงในศัตรูไว แมในมิตรก็ไมควรวางใจ ภัยเกิดขึ้นแลว
จากมิตร ยอมตัดมูลรากทั้งหลายเสีย.
จบ นกุลชาดกที่ ๕.
๖. อุปสาฬหกชาดก
วาดวยคุณธรรมที่ไมตายไปจากโลก
[๑๘๑] พราหมณชื่อวาอุปสาฬหกทั้งหลาย ถูกญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้
ประมาณหมื่นสี่พันชาติแลว สถานที่อันใครๆ ไมเคยตายแลว ยอม
ไมมีในโลก.
[๑๘๒] สัจจะ ๑ ธรรม ๑ อหิงสา ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ มีอยูในบุคคลใด
พระอริยะทั้งหลายยอมคบหาบุคคลนั้น คุณชาตินี้แลชื่อวา ไมตายในโลก.
จบ อุปสาฬหกชาดกที่ ๖.
๗. สมิทธิชาดก
วาดวยการไมรูเวลาตาย
[๑๘๓] ดูกรภิกษุ ทานยังไมทันไดบริโภคกามเลย มาเที่ยวภิกษาเสีย ทาน
จะบริโภคกามเสียกอนแลวจึงเที่ยวภิกษาไมดีหรือ ดูกรภิกษุ ทานจง
บริโภคกามเสียกอนแลวจึงเที่ยวภิกษาเถิด เวลาบริโภคกามอยาลวงเลย
ทานไปเสียเลย.
[๑๘๔] เรารูเวลาตายไมไดโดยแท เวลาตายยังปกปดอยู หาปรากฏไม เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไมบริโภคกามแลวเที่ยวภิกษา เวลากระทําสมณธรรมอยา
ลวงเลยเราไปเสีย.
จบ สมิทธิชาดกที่ ๗.
๘. สกุณัคฆิชาดก
วาดวยเหยี่ยวนกเขา
[๑๘๕] เหยี่ยวนกเขาบินโผลงดวยกําลัง หมายใจวา จะเฉี่ยวเอานกมูลไถ ซึ่ง

จับอยูที่ชายดงเพื่อหาเหยื่อ โดยฉับพลัน เพราะเหตุนั้น จึงถึงความตาย.
[๑๘๖] เรานั้น เปนผูสมบูรณดวยอุบาย ยินดีแลวในโคจรอันเนือ่ งมาแตบิดา
เห็นอยูซึ่งประโยชนของตน จึงหลีกพนไปจากศัตรู ยอมเบิกบานใจ.
จบ สกุณัคฆิชาดกที่ ๘.
๙. อรกชาดก
วาดวยการแผเมตตา
[๑๘๗] ผูใดแล ยอมอนุเคราะหสัตวโลกทั้งปวง ดวยจิตเมตตาหาประมาณ
มิได ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา และเบื้องขวาง โดยประการทั้งปวง.
[๑๘๘] จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได เปนจิตบริบูรณอัน ผูนั้นอบรมดีแลว
กรรมใด ที่เขาทําแลวพอประมาณ กรรมนั้น จักไมเหลืออยูในจิตนั้น.
จบ อรกชาดกที่ ๙.
๑๐. กกัณฏกชาดก
วาดวยกิ้งกาไดทรัพย
[๑๘๙] กิ้งกาบนปลายเสาระเนียดนี้ ยอมไมออนนอมเหมือนเมื่อวันกอน ดูกร
มโหสถ ทานจงรูวา กิ้งกากระดางเพราะเหตุไร?
[๑๙๐] กิ้งกามันไดทรัพยกึ่งมาสกซึ่งมันไมเคยได จึงไดดูหมิ่นพระเจาวิเทหราช
ผูครองเมืองมิถิลา.
จบ กกัณฏกชาดกที่ ๑๐.
จบ สันถวรรคที่ ๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อินทสมานโคตตชาดก
๒. สันถวชาดก
๓. สุสีมชาดก
๔. คิชฌชาดก
๕. นกุลชาดก
๖. อุปสาฬหกชาดก
๗. สมิทธิชาดก
๘. สกุณัคฆิชาดก
๙. อรกชาดก
๑๐. กกัณฏกชาดก
--------------๓. กัลยาณธรรมวรรค
๑. กัลยาณธรรมชาดก
ผูมีกัลยาณธรรม
[๑๙๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน กาลใด บุคคลไดธรรมสมยาในโลกวา
ผูมีกัลยาณธรรม กาลนั้น นรชนผูมีปญญา ไมพึงทําตนใหเสื่อมจาก
สมยานั้นเสีย สัตบุรุษทั้งหลายยอมถือไวซึ่งธุระดวยหิริและโอตตัปปะ.
[๑๙๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน สมยาวา ผูมีกัลยาณธรรมในโลกนี้

มาถึงขาพระพุทธเจาแลวในวันนี้ ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นสมยาอัน
นั้น จึงไดบวชเสียในคราวนี้ ความพอใจในการบริโภคกามในโลกนี้
มิไดมีแกขาพระพุทธเจาเลย.
จบ กัลยาณธรรมชาดกที่ ๑.
๒. ทัททรชาดก
ราชสีหกับสุนัขจิ้งจอก
[๑๙๓] ขาแตคุณพอผูครอบงํามฤคชาติทั้งหลาย ใครหนอมีเสียงใหญโตจริง
ยอมทําทัททรบรรพตใหบรรลือสนั่นยิง่ นัก ราชสีหทั้งหลาย ยอมไมอาจ
บันลือโตตอบมันได นั่นเรียกวา สัตวอะไร?
[๑๙๔] ลูกเอย นั่นคือสุนัขจิ้งจอก เปนสัตวเลวทรามต่ําชากวามฤคชาติทั้งหลาย
มันหอนอยู ราชสีหทั้งหลายรังเกียจชาติของมัน จึงไดพากันนิ่งเฉยเสีย.
จบ ทัททรชาดกที่ ๒.
๓. มักกฏชาดก
วาดวยลิง
[๑๙๕] คุณพอครับ มาณพนั่นมายืนพิงตนตาลอยู อนึ่ง เรือนของเรานี้ก็มอี ยู
ถากระไร เราจะใหเรือนแกมาณพนั้น.
[๑๙๖] ลูกเอย เจาอยาเรียกมันมาเลย มันเขามาแลว จะพึงประทุษรายเรือน
ของเรา หนาของพราหมณผูมีศีลบริสุทธิ์ หาเปนเชนนี้ไม.
จบ มักกฏชาดกที่ ๓.
๔. ทุพภิยมักกฏชาดก
วาดวยการคบคนชั่ว
[๑๙๗] เราไดใหน้ําเปนอันมากแกเจา ผูถูกความรอนแผดเผา หิวกระหายอยู
บัดนี้ เจาไดดื่มน้ําแลว ยังหลอกลอเปลงเสียงวา กิกิ อยูได การคบหา
กับคนชั่ว ไมประเสริฐเลย.
[๑๙๘] ทานไดยิน หรือไดเห็นมาบางหรือวา ลิงตัวไหนชื่อวา เปนสัตวมีศีล
เราจะถายอุจจาระรดศีรษะทานเดี๋ยวนี้แลวจึงจะไป นี่เปนธรรมดาของ
พวกเรา.
จบ ทุพภิยมักกฏชาดกที่ ๔.
๕. อาทิจจุปฏฐานชาดก
วาดวยลิงไหวพระอาทิตย
[๑๙๙] ไดยินวา ในบรรดาสัตวทั้งปวง สัตวผูตั้งมั่นอยูในศีลมีอยู ทานจง
ดูลิงผูลามก ยืนไหวพระอาทิตยอยูเถิด.
[๒๐๐] ทานทั้งหลาย ไมรจู ักปกติของมัน เพราะเหตุไมรูจึงไดพากันสรรเสริญ
ลิงตัวนี้มันเผาโรงไฟเสีย และทุบตอยคณโฑน้ําเสียสองใบ.

จบ อาทิจจุปฏฐานชาดกที่ ๕.
๖. กฬายมุฏฐิชาดก
วาดวยโลภมาก
[๒๐๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ลิงผูเที่ยวหาอาหารตามกิ่งไมนี้ โง
เขลายิ่งนัก ปญญาของมันก็ไมมี มันสาดถั่วทั้งกําเสียหมดสิ้น แลว
เที่ยวคนหาถั่วเมล็ดเดียวที่ตกลงยังพืน้ ดิน.
[๒๐๒] ขาแตพระราชา พวกเราก็ดี ชนเหลาอื่นที่โลภจัดก็ดี จะตองละทิ้ง
ของมากเพราะของนอย เปรียบเหมือนวานรเสื่อมจากถั่วทั้งหมด เพราะ
ถั่วเมล็ดเดียว ฉะนั้น.
๗. ตินทุกชาดก
วาดวยอุบาย
[๒๐๓] มนุษยทั้งหลายมีมือถือแลงธนู ถือดาบอันคมแลว พากันมาแวดลอม
พวกเราไวโดยรอบ ดวยอุบายอยางไร พวกเราจึงจะรอดพนไปได.
[๒๐๔] ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง จะพึงเกิดมีแกมนุษยทั้งหลายผูมีกจิ มาก
เปนแน ยังมีเวลาพอที่จะเก็บเอาผลไมมากินได ทานทั้งหลาย จง
พากันกินผลมะพลับเถิด.
จบ ตินทุกชาดกที่ ๗.
๘. กัจฉปชาดก
วาดวยเตา
[๒๐๕] เราเกิดที่นี่ เติบโตที่นี่ เพราะเหตุนี้ เราจึงไดอาศัยอยูที่เปอกตม
เปอกตมกลับทับถมเราใหทุรพล ดูกรทานภัคควะ เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจะขอกลาวกะทาน ขอทานจงฟงคําของขาพเจาเถิด.
[๒๐๖] บุคคลไดรับความสุขในที่ใด จะเปนในบาน หรือในปาก็ตาม ที่นั้นเปน
ที่เกิด เปนที่เติบโตของบุรุษผูรูจักเหตุผล บุคคลพึงเปนอยูไดในที่ใด
ก็พึงไปที่นั้น ไมพึงใหที่อยูฆาตนเสีย.
จบ กัจฉปชาดกที่ ๘.
๙. สตธรรมชาดก
วาดวยสตธรรมมาณพ
[๒๐๗] อาหารที่เราบริโภค นอยดวย เปนเดนดวย อนึ่ง เขาใหแกเราโดย
ยากเย็นเต็มที เราเปนชาติพราหมณบริสุทธิ์ เพราะเหตุนั้น อาหารที่
เราบริโภคเขาไปแลวจึงกลับออกมาอีก.
[๒๐๘] ภิกษุใด ละทิ้งธรรมเสีย หาเลี้ยงชีพโดยไมชอบธรรม ภิกษุนั้น ก็ยอม
ไมเพลินดวยลาภ แมที่ไดมาแลว เปรียบเหมือนสตธรรมมาณพ ฉะนั้น.
จบ สตธรรมชาดกที่ ๙.

๑๐. ทุทททชาดก
วาดวยคติของคนดีคนชั่ว
[๒๐๙] เมื่อสัตบุรุษทั้งหลาย ใหสิ่งของที่ใหยาก ทํากรรมที่ทําไดยาก อสัตบุรุษ
ทั้งหลาย ยอมทําตามไมได ธรรมของสัตบุรุษรูไดยาก.
[๒๑๐] เพราะเหตุนั้น คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงตางกัน
อสัตบุรุษยอมไปสูนรก สัตบุรุษยอมมีสวรรคเปนที่ไป ณ เบื้องหนา.
จบ ทุทททชาดกที่ ๑๐.
จบ กัลยาณธรรมวรรคที่ ๓.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กัลยาณธรรมชาดก
๒. ทัททรชาดก
๓. มักกฏชาดก
๔. ทุพภิยมักกฏชาดก
๕. อาทิจจุปฏฐานชาดก
๖. กฬายมุฏฐิชาดก
๗. ตินทุกชาดก
๘. กัจฉปชาดก
๙. สตธรรมชาดก
๑๐. ทุทททชาดก.
---------------๔. อสทิสวรรค
๑. อสทิสชาดก
วาดวยอสทิสกุมาร
[๒๑๑] เจาชายพระนามวาอสทิสกุมาร เปนนักธนู มีกําลังมาก ยิงธนูใหไป
ตกในที่ไกลๆ ได ยิงไมคอยพลาด สามารถทําลายของกองใหญๆ ได.
[๒๑๒] พระองคทรงทําการรบใหขาศึกทั้งปวงหนีไป แตมิไดเบียดเบียนใครๆ
เลย ทรงทําพระกนิฏฐภาดาใหมีความสวัสดีแลว ก็เขาถึงความสํารวม.
จบ อสทิสชาดกที่ ๑.
๒. สังคามาวจรชาดก
วาดวยชางเขาสงคราม
[๒๑๓] ดูกรกุญชร ทานปรากฏวา เปนผูเคยเขาสูสงคราม มีความแกลวกลา
มีกําลังมาก เขามาใกลเขื่อนประตูแลว เหตุไรจึงถอยกลับเสียเลา?
[๒๑๔] ดูกรกุญชร ทานจงหักลางลิ่มกลอน ถอนเสาระเนียด และทําลาย
เขื่อนทั้งหลายแลว เขาประตูใหไดโดยเร็วเถิด.
จบ สังคามาวจรชาดกที่ ๒.
๓. วาโลทกชาดก
วาดวยน้ําหาง
[๒๑๕] (พระราชาตรัสถามวา) ความเมายอมเกิดแกลาทั้งหลาย เพราะดื่มกิน

น้ําหาง มีรสนอย เปนน้ําเลว แตความเมายอมไมเกิดแกมาสินธพ
เพราะดื่มกินน้ํามีรสอรอย ประณีต.
[๒๑๖] (พระโพธิสัตวกราบทูลวา) ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน สัตวผูมี
ชาติอันเลวทราม ดื่มกินน้ํามีรสนอย อันรสนั้นถูกตองแลว ยอมเมา
สวนสัตวผูมีปกติทําธุระใหสําเร็จได เกิดในตระกูลสูง ดื่มกินรสอันเลิศ
แลว ก็ไมเมา.
จบ วาโลทกชาดกที่ ๓.
๔. คิริทัตตชาดก
วาดวยการเอาอยาง
[๒๑๗] (พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชาวา) มาชื่อปณฑวะของพระเจาสามะ
ถูกนายควาญมาชื่อคิริทัตตประทุษราย จึงละปกติเดิมของตน ศึกษา
เอาอยางนายควาญมานั่นเอง.
[๒๑๘] ถาบุรุษผูบริบูรณดวยอาการอันงดงาม สมควรแกมานั้น ตบแตงราง
กายงดงาม จับจูงมานั้นที่บังเหียนพาเวียนไปรอบๆ สนามมาไซร ไมชา
เทาไร มานี้ก็จะละความเปนกระจอกเสีย ศึกษาเอาอยางบุรุษนั้นเทียว.
จบ คิริทัตตชาดกที่ ๔.
๕. อนภิรติชาดก
วาดวยจิตขุนมัว-ไมขุนมัว
[๒๑๙] เมื่อน้ําขุนมัว ไมใส บุคคลยอมไมแลเห็นหอยกาบ หอยโขง กรวด
ทราย และฝูงปลา ฉันใด เมื่อจิตขุนมัว บุคคลก็ยอมไมเห็นประโยชน
ตน และประโยชนผูอื่น ฉันนั้น.
[๒๒๐] เมื่อน้ําไมขุนมัว ใสบริสุทธิ์ บุคคลยอมแลเห็นหอยกาบ หอยโขง
กรวด ทราย และฝูงปลา ฉันใด เมื่อจิตไมขุนมัว บุคคลก็ยอมเห็น
ประโยชนตน และประโยชนผูอื่น ฉันนั้น.
จบ อนภิรติชาดกที่ ๕.
๖. ทธิวาหนชาดก
วาดวยพระเจาทธิวาหนะ
[๒๒๑] (พระเจาทธิวาหนะตรัสถามวา) แตกอนมา มะมวงตนนี้บริบูรณดวยสี
กลิ่น และรส ไดรับการบํารุงอยูเชนเดิม เหตุไรจึงมีผลขื่นขมไปเลา?
[๒๒๒] (พระโพธิสัตวทูลวา) ขาแตพระเจาทธิวาหนะ มะมวงของพระองค
มีตนสะเดาแวดลอมอยู รากตอรากเกี่ยวพันกัน กิ่งตอกิ่งเกี่ยวประสาน
กัน เหตุที่อยูรวมกันกับตนสะเดาที่มีรสขม มะมวงจึงมีผลขมไปดวย.
จบ ทธิวาหนชาดกที่ ๖.
๗. จตุมัฏฐชาดก

ผูเลวทราม ๔ อยาง
[๒๒๓] ทานทั้งสองพากันขึ้นไปบนคาคบไมอันสูง อยูในที่ลับแลวปรึกษากัน
เชิญทานลงมาปรึกษากันในที่ต่ําเถิด พระยาเนื้อจักไดฟงบาง.
[๒๒๔] สุบรรณกับสุบรรณเขาปรึกษากัน เทวดากับเทวดาเขาพูดกันในเรื่องนี้
จะมีประโยชนอะไรแกสุนัขจิ้งจอกเลวทราม ๔ อยาง (สรีระ ๑ ชาติ ๑
เสียง ๑ คุณ ๑) เลา แนะสุนัขจิ้งจอกตัวชาติชั่ว เจาจงเขาไปสู
ปลองเถิด.
จบ จตุมัฏฐชาดกที่ ๗.
๘. สีหโกตถุกชาดก
ตัวเหมือนราชสีหแตเสียงไมเหมือน
[๒๒๕] ราชสีหตัวนั้น นิ้วก็นิ้วราชสีห เล็บก็เล็บราชสีห ยืนก็ยืนดวยเทาราชสีห
มีอยูตัวเดียวในหมูราชสีห ยอมบรรลือดวยเสียงอีกอยางหนึ่ง.
[๒๒๖] ดูกรเจาเปนบุตรแหงราชสีห เจาอยาบรรลือเสียงอีกเลย จงมีเสียง
เบาๆ อยูในปา เขาทั้งหลายพึงรูจักเจาดวยเสียงนั่นแหละ เพราะเสียง
ของเจา ไมเหมือนกับเสียงราชสีหผูเปนบิดา.
จบ สีหโกตถุกชาดกที่ ๘.
๙. สีหจัมมชาดก
ลาปลอมเปนราชสีห
[๒๒๗] นี่ไมใชเสียงบรรลือของราชสีห ไมใชเสียงบรรลือของเสือโครง ไม
ใชเสียงบรรลือของเสือเหลือง ลาผูล ามกคลุมตัวดวยหนังราชสีหบรร
ลือเสียง.
[๒๒๘] ลาเอาหนังราชสีหค ลุมตัว เที่ยวกินขาวกลานานมาแลว รองใหเขารู
วา เปนตัวลา ไดประทุษรายตนเองแลว.
จบ สีหจัมมชาดกที่ ๙.
๑๐. สีลานิสังสชาดก
วาดวยอานิสงสศีล
[๒๒๙] จงดูผลของศรัทธา ศีล และจาคะ นี้เถิด พระยานาคนิรมิตเพศเปน
เรือ พาอุบาสกผูมีศรัทธาไป.
[๒๓๐] บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเถิด พึงทําความสนิทสนมกับ
สัตบุรุษทั้งหลายเถิด ดวยวาชางกัลบกถึงความสวัสดีได ก็เพราะการ
อยูรวมกับสัตบุรุษทั้งหลาย.
จบ สีลานิสังสชาดกที่ ๑๐.
จบ อสทิสวรรคที่ ๔.
----------------

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสทิสชาดก
๒. สังคามาวจรชาดก
๓. วาโลทกชาดก
๔. คิริทัตตชาดก
๕. อนภิรติชาดก
๖. ทธิวาหนชาดก
๗. จตุมัฏฐชาดก
๘. สีหโกตถุกชาดก
๙. สีหจัมมชาดก
๑๐. สีลานิสังสชาดก.
---------------๕. รุหกวรรค
๑. รุหกชาดก
[๒๓๑] ดูกรพอรุหกะ สายธนูถึงขาดแลวก็ยังตอกันไดอกี ทานจงคืนดีกันเสีย
กับภรรยาเกาเถิด อยาลุอํานาจแกความโกรธเลย.
[๒๓๒] เมื่อปานยังมีอยู ชางทําก็ยังมีอยู ขาพระบาทจักกระทําสายอื่นใหม พอ
กันทีสําหรับสายเกา.
จบ รุหกชาดกที่ ๑.
๒. สิริกาฬกัณณิชาดก
วาดวยสิริกับกาฬกรรณี
[๒๓๓] หญิงที่มีรูปงาม ทั้งมีศีลาจารวัตร บุรุษไมพึงปรารถนาหญิงนั้น ทานเชื่อ
ไหม มโหสถ?
[๒๓๔] ขาแตมหาราชะ ขาพระบาทเชื่อ บุรุษคงเปนคนต่ําตอย สิริกับกาฬกรรณี
ยอมไมสมกันเลยไมวาในกาลไหนๆ.
จบ สิริกาฬกัณณิชาดกที่ ๒.
๓. จุลลปทุมชาดก
วาดวยการลงโทษหญิงชายทําชูกัน
[๒๓๕] หญิงคนนี้แหละ คือหญิงคนนั้น ถึงเราก็คือบุรุษคนนั้น ไมใชคนอื่น
บุรุษคนนี้แหละที่หญิงคนนี้อางวา เปนผัวของเรามาตั้งแตเปนเด็ก ก็คือ
บุรุษที่ถูกตัดมือ หาใชคนอื่นไม ขึ้นชื่อวา หญิงทั้งหลายควรฆาเสียให
หมดเลย ความสัตยไมมีในหญิงทั้งหลาย.
[๒๓๖] ทานทั้งหลายจงฆาบุรุษผูชั่วชาลามกราวกับซากผี มักทําชูกับภรรยาผูอ ื่น
คนนี้ เสียดวยสาก จงตัดหู ตัดจมูก ของหญิงผูทํารายผัวชั่วชาลามกคนนี้
เสียทั้งเปนๆ เถิด.
จบ จุลลปทุมชาดกที่ ๓.
๔. มณิโจรชาดก
วาดวยพระเจาอธรรมิกราช
[๒๓๗] เทวดาทั้งหลาย (ผูด ูแลรักษาชนผูมีศีลและคอยกีดกันคนชั่ว) ยอมไมมี

อยูในโลกเปนแน หรือเมื่อกิจเห็นปานนี้เกิดขึ้น ยอมพากันไปคางแรม
เสียเปนแน อนึ่ง สมณพราหมณทั้งหลายอันเขาสมมติวา เปนผูรักษา
โลก ไมมีอยูในโลกนี้เปนแน เมื่อชนทุศีลทั้งหลายกระทํากรรมอันสาหัส
บุคคลผูหามปรามไมมีอยูเปนแน?
[๒๓๘] ในรัชสมัยของพระเจาอธรรมิกราช ฝนยอมตกในเวลาอันไมควรจะตก
ในเวลาที่ควรจะตกก็ไมตก พระราชาผูไมตั้งอยูในธรรม ยอมจุติจาก
ฐานะคือสวรรค พระราชาผูไมตั้งอยูในธรรมนั้น ใชวา จะไดรับความ
ยากเข็ญดวยเหตุมีประมาณเทานั้นก็ไม.
จบ มณิโจรชาดกที่ ๔.
๕. ปพพตูปตถรชาดก
วาดวยสระที่เชิงเขาลาด
[๒๓๙] สระโบกขรณีอันเกษม เกิดอยูที่เชิงเขาลาด นารื่นรมย สุนัขจิ้งจอกรูวา
สระนั้นอันราชสีหรักษาอยู กลาลงไปดื่มน้ําได.
[๒๔๐] ขาแตมหาราชะ ถาสัตวทั้งหลายที่มีเทา ยอมพากันดื่มน้ําในแมน้ําใหญ
ไซร แมน้ําจะกลายเปนไมใชแมน้ําเพราะเหตุนั้นก็หาไม ถาบุคคลทั้ง
สองนั้น เปนที่รักของพระองคไซร พระองคก็ทรงงดโทษเสีย.
จบ ปพพตูปตถรชาดกที่ ๕.
๖. วลาหกัสสชาดก
วาดวยความสวัสดี
[๒๔๑] นรชนเหลาใด ไมทําตามโอวาทอันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว นรชน
เหลานั้นจักตองถึงความพินาศ เปรียบเหมือนพอคาทั้งหลายถูกนางผีเสื้อ
หลอกลวงใหอยูในอํานาจ ฉะนั้น.
[๒๔๒] นรชนเหลาใด ทําตามโอวาทอันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว นรชน
เหลานั้น จักถึงฝงสวัสดี ดุจพอคาทั้งหลายทําตามถอยคําอันมาวลาหก
กลาวแลว ฉะนั้น.
จบ วลาหกัสสชาดกที่ ๖.
๗. มิตตามิตตชาดก
อาการของผูเปนมิตรและมิใชมิตร
[๒๔๓] ศัตรูเห็นเขาแลวไมยิ้มแยม ไมแสดงความยินดีตอบ สบตากันแลว
เบือนหนาหนี ไมแลดู ประพฤติตรงกันขามเสมอ.
[๒๔๔] อาการเหลานี้ มีปรากฏอยูในศัตรู เปนเครื่องใหบัณฑิตเห็น และไดฟง
แลว พึงรูไดวา เปนศัตรู.
จบ มิตตามิตตชาดกที่ ๗.
๘. ราธชาดก

วาดวยเรือ่ งจริงเกาไมดีไมควรพูด
[๒๔๕] ลูกรัก พอกลับมาจากที่คางแรม กลับมาเดี๋ยวนี้เอง ไมนานเทาไรนัก
แมของเจาไมไปคบหาบุรุษอื่นดอกหรือ?
[๒๔๖] ธรรมดาบัณฑิต ไมพูดวาจาที่ประกอบดวยความจริง แตไมดี ขืนพูดไปจะ
ตองนอนอยู ดุจนกแขกเตาชื่อวาโปฏฐปาทะถูกเผานอนจมอยูในเตาไฟ
ฉะนั้น.
จบ ราธชาดกที่ ๘.
๙. คหปติชาดก
วาดวยการทวงในเวลายังไมถงึ กําหนด
[๒๔๗] กรรมทั้งสองไมควรแกเรา เราไมชอบใจ ก็หญิงคนนี้ลงไปในฉางขาว
แลวพูดวา เรายังใชหนี้ใหไมได.
[๒๔๘] ดูกรนายบาน เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะทาน ทานมาทวงคาเนื้อวัวแก
ซูบผอม ซึ่งเราไดทําสัญญาผลัดไวถึงสองเดือน ในคราวเมื่อชีวิตของ
เรานอย ลําบากยากเข็ญ ในกาลยังไมทันถึงกําหนดสัญญา กรรมทั้งสอง
นั้น ไมถูกใจเราเสียเลย.
จบ คหปติชาดกที่ ๙.
๑๐. สาธุสีลชาดก
วาดวยเลือกเอาผูมีศีล
[๒๔๙] เราขอถามทานพราหมณวา ๑. คนมีรูปงาม ๒. คนอายุมาก ๓. คน
มีชาติสูง ๔. คนมีศีลดี ๔ คนนั้น ทานจะเลือกเอาคนไหน?
[๒๕๐] ประโยชนในรางกายก็มีอยู ขาพเจาขอทําความนอบนอมแกทานผูเจริญวัย
ประโยชนในบุรุษผูมีชีวิตดีก็มีอยู ศีลแล พวกเราชอบใจ.
จบ สาธุสีลชาดกที่ ๑๐.
จบ รุหกวรรคที่ ๕.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. รุหกชาดก
๒. สิริกาฬกัณณิชาดก
๓. จุลลปทุมชาดก
๔. มณิโจรชาดก
๕. ปพพตูปตถรชาดก
๖. วลาหกัสสชาดก
๗. มิตตามิตตชาดก
๘. ราธชาดก
๙. คหปติชาดก
๑๐. สาธุสีลชาดก.
---------------๖. นตังทัฬหวรรค
๑. พันธนาคารชาดก

วาดวยเครื่องผูก
[๒๕๑] เครื่องผูกอันใด ที่ทําดวยเหล็กก็ดี ทําดวยไมก็ดี ทําดวยหญาปลองก็ดี
นักปราชญไมกลาวเครื่องผูกนั้นวา เปนเครื่องผูกอันมั่นคง ความกําหนัด
ยินดีในแกวมณีและกุณฑลก็ดี ความหวงใยในบุตรและภรรยาก็ดี.
[๒๕๒] นักปราชญกลาวเครื่องผูกนั้นวา เปนเครื่องผูกอันมั่นคง ทําใหสัตวตกต่ํา
หยอน แกไดยาก แมเครื่องผูกนัน้ นักปราชญก็ตัดได ไมมีความหวงใย
ละกามสุข หลีกออกไปได.
จบ พันธนาคารชาดกที่ ๑.
๒. เกฬิสีลชาดก
วาดวยปญญาสําคัญกวารางกาย
[๒๕๓] หงสก็ดี นกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ดี ชางก็ดี ฟานก็ดี ยอมกลัวราชสีห
ทั้งนั้น จะถือเอารางกายเปนประมาณไมได ฉันใด.
[๒๕๔] ในหมูมนุษย ก็ฉันนั้น ถาแมเด็กมีปญญา ก็เปนผูใหญได คนโงถึง
รางกายจะใหญโต ก็เปนผูใหญไมได.
จบ เกฬิสีลชาดกที่ ๒.
๓. ขันธปริตตชาดก
วาดวยพระปริตตปองกันสัตวรายตางๆ
[๒๕๕] ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพระยางูชื่อวา วิรูปกขะ ขอไมตรีจิต
ของเราจงมีกับตระกูลพระยางูชื่อวา เอราปถะ ขอไมตรีจิตของเราจงมี
กับตระกูลพระยางูชื่อวา ฉัพยาปุตตะ (และ) ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับ
ตระกูลพระยางูชื่อวา กัณหาโคตมกะ ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว
ที่ไมมีเทา สัตวที่มี ๒ เทา สัตวที่มี ๔ เทา สัตวที่มีเทามากขอสัตวที่
ไมมีเทา สัตวที่มี ๒ เทา สัตวที่มี ๔ เทา สัตวที่มีเทามากอยาได
เบียดเบียนเราเลย ขอสัตวผูของอยู สัตวที่มีลมปราณ สัตวผูเกิดแลว
หมดทั้งสิ้นดวยกัน จงประสบพบแตความเจริญทั่วกัน ความทุกข
อันชั่วชา อยาไดมาถึงสัตวผูใดผูหนึ่งเลย.
[๒๕๖] พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีพระคุณหาประมาณมิได บรรดาสัตว
เลื้อยคลาน คือ งู แมลงปอง ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก และหนู
เปนสัตวประมาณได เราไดทําการรักษาตัวแลว ปองกันตัวแลว ขอ
สัตวทั้งหลายจงพากันหลีกไป ขาพเจานั่นขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค ขอนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจา ๗ พระองค.
จบ ขันธปริตตชาดกที่ ๓.
๔. วีรกชาดก
วาดวยโทษการเอาอยางผูอื่น

[๒๕๗] ขาแตทานวีรกะ ทานเห็นนกที่รองเสียงเพราะ มีสีเสมอดวยสรอยคอ
แหงนกยูง ตัวเปนผัวของฉันชื่อวา สวิฏฐกะบางไหม?
[๒๕๘] นกสวิฏฐกะ เมื่อทําตามภรรยาของปกษีตัวผูเที่ยวไปไดทั้งทางน้ํา และ
ทางบก บริโภคปลาสดเปนนิจนั้น ถูกสาหรายพันคอตายเสียแลว.
จบ วีรกชาดกที่ ๔.
๕. คังเคยยชาดก
วาดวยผูชอบโออวด
[๒๕๙] ปลาชื่อคังเคยยะก็งาม และปลาชื่อยมุนาก็งาม แตสัตว ๔ เทา มีปริมณฑลเพียงดังตนไทร มีคอยาวหนอยหนึ่ง ตัวนี้ ยอมรุงเรืองยิง่ กวา
ใครทั้งหมด.
[๒๖๐] ทานไมบอกเหตุที่เราถาม เราถามอยางหนึ่ง ทานบอกเสียอยางหนึ่ง คน
สรรเสริญตนเองนี้ ไมชอบใจเราเลย.
จบ คังเคยยชาดกที่ ๕.
๖. กุรุงคมิคชาดก
วาดวยการรวมมือกัน
[๒๖๑] ดูกรเตา เราขอเตือน ทานจงกัดบวงอันมีเกลียวแข็งดวยฟน เราจัก
ทําอุบายไมใหนายพรานมาถึงเร็วได.
[๒๖๒] เตาก็ลงน้ําไป กวางก็เขาปาไป นกสตปตตะไปถึงตนไมแลว ก็พาลูกๆ
ไปอยูในที่หางไกล.
จบ กุรุงคมิคชาดกที่ ๖.
๗. อัสสกชาดก
ไมรูของจริงเพราะมีสิ่งใหมๆ ปดไว
[๒๖๓] ประเทศนี้ เราผูมีความจงรัก ไดเทีย่ วเลนอยูกับพระเจาอัสสกะ ผูเปน
พระสวามีที่รัก.
[๒๖๔] ความสุขและความทุกขเกา ถูกความสุขและความทุกขใหมปกปดไว
เพราะฉะนั้น หนอนจึงเปนที่รักของเรายิ่งกวาพระเจาอัสสกะอีก.
จบ อัสสกชาดกที่ ๗.
๘. สุงสุมารชาดก
วาดวยผูมีปญญาไมสมกับตัว
[๒๖๕] เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา และผลขนุนทั้งหลายที่ทานเห็น
ฝงสมุทร มะเดื่อของเราตนนี้ดีกวา.
[๒๖๖] รางกายของทานใหญโตก็จริง แตปญญาหาสมควรแกรางกายนัน้ ไม ดูกร
จระเข ทานถูกเราลวงเสียแลว บัดนี้ ทานจงไปตามสบายเถิด.
จบ สุงสุมารชาดกที่ ๘.

๙. กักกรชาดก
วาดวยผูฉลาดเอาตัวรอดได
[๒๖๗] ตนหูกวางและสมอพิเภกทั้งหลายในปา เราเคยเห็นแลว ตนไมเหลานั้น
ยอมเดินไปเหมือนกับทานไมได.
[๒๖๘] ไกตัวเกาที่แหกกรงหนีมานี้ เปนไกฉลาดในบวงขนสัตว ยอมหลีกไป
และยังขันเยยเสียดวย.
จบ กักกรชาดกที่ ๙.
๑๐. กันทคลกชาดก
นกหัวขวานตายเพราะไมแกน
[๒๖๙] ดูกรผูเจริญ ตนไมที่มีใบละเอียดมีหนามนี้เปนตนไมอะไร เราเจาะเพียง
ครั้งเดียว ทําใหสมองศีรษะแตกได?
[๒๗๐] นกหัวขวานตัวนี้ เมื่อเจาะหมูไมอยูในปา ไดเคยเที่ยวเจาะแตไมแหง
ที่ไมมีแกน ภายหลังมาพบเอาตนกฐินซึ่งมีกําเนิดเปนไมแกนอันเปนที่
ทําลายสมองศีรษะ.
จบ กันทคลกชาดกที่ ๑๐.
จบ นตังทัฬหวรรคที่ ๖.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. พันธนาคารชาดก
๒. เกฬิสีลชาดก
๓. ขันธปริตตชาดก
๔. วีรกชาดก
๕. คังเคยยชาดก
๖. กุรุงคมิคชาดก
๗. อัสสกชาดก
๘. สุงสุมารชาดก
๙. กักกรชาดก
๑๐. กันทคลกชาดก.
---------------๗. พีรณัตถัมภกวรรค
๑. โสมทัตตชาดก
วาดวยอาการของผูขอ
[๒๗๑] ทานเปนผูไมประมาทเปนนิจ ไดทําความเพียรอยูในปาชาชื่อพีรณัตถัมภกะถึงหนึ่งป ครั้นเขาประชุมบริษัท กลับกลาวใหผิดพลาดไป
ความเพียร ยอมปองกันผูปราศจากปญญาไมได.
[๒๗๒] ดูกรพอโสมทัตต บุคคลผูขอ ยอมประสบอาการ ๒ อยาง คือไดทรัพย ๑
ไมไดทรัพย ๑ เพราะวาการขอมีอาการอยางนี้เปนธรรมดา.
จบ โสมทัตตชาดกที่ ๑.
๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก

นางพราหมณีหาชายชู
[๒๗๓] อาการขาวขางบนเปนอยางหนึ่ง อาการขาวขางลางเปนอยางหนึ่ง ดูกร
นางพราหมณี ฉันขอถามทานหนอยเถิด เหตุไรขาวขางลางจึงเย็น
ขางบนจึงรอนนิดหนอย?
[๒๗๔] ดูกรทานผูเจริญ ฉันเปนคนฟอนรํา เที่ยวขอมาจนถึงที่นี่ ก็ชายชูของนาง
พราหมณีนี้ ซุมอยูแลวที่ซุมตนไม ทานเสาะหาผูใด ผูนั้นคือผูชายชู
ผูนี้เอง.
จบ อุจฉิฏฐภัตตชาดกที่ ๒.
๓. ภรุราชชาดก
ประทุษรายผูมีศีลยอมวิบัติ
[๒๗๕] เราไดฟงมาวา พระราชาในภรุรัฐ ไดทรงประทุษรายตอฤาษีทั้งหลายแลว
ทรงประสบความวิบัติพรอมทั้งแวนแควน.
[๒๗๖] เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตทั้งหลาย จึงไมสรรเสริญการลุอํานาจแกฉันทาคติ
บุคคลไมควรมีจิตคิดราย ควรกลาวแตคําที่อิงความจริง.
จบ ภรุราชชาดกที่ ๓.
๔. ปุณณนทีชาดก
วาดวยการไมระลึกถึง
[๒๗๗] ชนทั้งหลายพึงพูดถึงแมน้ําที่เต็มแลววา กาดื่มกินไดก็ดี พูดถึงขาวกลา
ที่เกิดแลววา กาซอนอยูไดก็ดี พูดถึงบุคคลที่รักกันไปสูที่ไกลวา จะกลับ
มาถึงเพราะกาบอกขาวก็ดี กานั้น เรานํามาใหทานแลว ขอเชิญบริโภค
เนื้อกานั้นเถิด ทานพราหมณ.
[๒๗๘] คราวใด พระราชาทรงระลึกถึงเรา เพื่อจะสงเนื้อกาใหเรา คราวนั้น
เนื้อหงสก็ดี เนื้อนกกะเรียนก็ดี เนื้อนกยูงก็ดี เปนของที่เรานําไปถวาย
แลว การไมระลึกถึงเสียเลย เปนความเลวทราม.
จบ ปุณณนทีชาดกที่ ๔.
๕. กัจฉปชาดก
วาดวยตายเพราะปาก
[๒๗๙] เตาพออาปากจะพูด ไดฆาตนเองแลวหนอ เมือ่ ตนคาบทอนไมไวดีแลว
ก็ฆาตนเสียดวยวาจาของตนเอง.
[๒๘๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดในหมูนรชน บุรุษผูเปนบัณฑิตเห็นเหตุ
อันนี้แลว ควรเปลงแตวาจาที่ดี ไมควรเปลงวาจานั้นใหลวงเวลาไป
ขอพระองคทรงทอดพระเนตรเตาตัวถึงความพินาศเพราะพูดมาก.
จบ กัจฉปชาดกที่ ๕.
๖. มัจฉชาดก

ไฟราคะรอนกวาไฟอยางอื่น
[๒๘๑] ไฟนี้ก็ไมเผาเราใหเรารอน แมหลาวที่นายพรานแหเสี้ยมเปนอยางดีแลว
ก็ไมยังความทุกขใหเกิดขึ้นแกเรา แตการที่นางปลาเขาใจวา เราไปหา
นางปลาตัวอื่นดวยความยินดี อันนี้แหละจะเผาเราใหเรารอน.
[๒๘๒] ไฟคือราคะนั้นแล ยอมเผาเราใหเรารอน อนึ่ง จิตของเราเองยอมเผาเรา
ใหเรารอน ขาแตทานพรานแหทั้งหลาย ขอไดปลอยเราเถิด สัตวผูตก
ยากอยูในกาม ทานไมควรฆาโดยแท.
จบ มัจฉชาดกที่ ๖.
๗. เสคคุชาดก
การไดรับทุกขจากผูเปนที่พึ่ง
[๒๘๓] สัตวโลกทั้งปวง เปนผูพอใจในการเสพกาม ดูกรนางเสคคุ เจาเปนผู
ไมฉลาดในธรรมของชาวบาน ความที่เจาเปนนางกุมารีถูกบิดาจับมือ
ในปาชัฏรองไหอยูในวันนี้ เปนธรรมดา.
[๒๘๔] เมื่อฉันไดรับทุกขแลว ผูใดพึงเปนที่พึ่งได ผูนั้นคือบิดาของฉัน กลับ
มากระทํามิดีมิรายฉันในปา ฉันจะคร่ําครวญหาใครในกลางปาอีกเลา
ผูใดเปนที่พึ่งได ผูนั้นกลับมาทําฉันถึงสาหัส.
จบ เสคคุชาดกที่ ๗.
๘. กูฏวาณิชชาดก
หนามยอกเอาหนามบง
[๒๘๕] ทานไดคิดอุบายตอบอุบายดีแลว ไดคิดโกงตอบผูโกงดีแลว ถาหนู
ทั้งหลายพึงกินผาลได เหตุไฉน เหยี่ยวทั้งหลายจะเฉีย่ วเด็กไปไมไดเลา?
[๒๘๖] บุคคลที่โกงตอบคนโกง ยอมมีอยูแ นนอน บุคคลที่ลอลวงก็ยอมมีอยู
เหมือนกัน ดูกรทานผูมีบุตรหาย ทานจักไมใหผาลแกเขา บุรุษผูมีผาล
หาย ก็จะไมนําบุตรมาใหแกทาน.
จบ กูฏวาณิชชาดกที่ ๘.
๙. ครหิตชาดก
คนโงเขลายอมเห็นแกเงิน
[๒๘๗] มนุษยทั้งหลายผูมปี ญญาเขลา ไมเห็นอริยธรรม พูดกันแตวา เงินของเรา
ทองของเรา ดังนี้ ทั้งกลางคืนและกลางวัน.
[๒๘๘] ในเรือนหลังหนึ่ง มีเจาของเรือนอยู ๒ คน ใน ๒ คนนั้น คนหนึ่งไมมี
หนวด แตมีนมหอยยาน เกลาผมมวย และเจาะหู เขาซื้อมาดวย
ทรัพยมาก เจาของเรือนผูนั้น ยอมกลาวเสียดแทงคนในเรือนนั้น
ตั้งแตแรกมาอยู.
จบ ครหิตชาดกที่ ๙.

๑๐. ธัมมัทธชชาดก
วาดวยผูถึงธรรมของสัตบุรุษ
[๒๘๙] ทานอยูเปนสุขแลว ไดออกจากแวนแควนมาสูปาอันสงัดเงียบ ทานนั้น
นั่งซบเซาอยูที่โคนตนไมแตผูเดียว เหมือนคนกําพรา.
[๒๙๐] เราอยูเปนสุขแลว ไดออกจากแวนแควนมาสูปาสงัดเงียบ และระลึกถึง
ธรรมของสัตบุรุษอยู นั่งซบเซาอยูที่โคนตนไมแตผูเดียว เหมือนคน
กําพรา.
จบ ธัมมัทธชชาดกที่ ๑๐.
จบ พีรณัตถัมภกวรรคที่ ๗.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โสมทัตตชาดก
๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก
๓. ภรุราชชาดก
๔. ปุณณนทีชาดก
๕. กัจฉปชาดก
๖. มัจฉชาดก
๗. เสคคุชาดก
๘. กูฏวาณิชชาดก
๙. ครหิตชาดก
๑๐. ธัมมัทธชชาดก.
---------------๘. กาสาววรรค
๑. กาสาวชาดก
วาดวยผูควรนุงหมผากาสาวะ
[๒๙๑] ผูใด ยังมีกิเลสดุจน้าํ ฝาด ปราศจากทมะและสัจจะ จักนุงหมผายอม
น้ําฝาด ผูนั้น ยอมไมสมควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดเลย.
[๒๙๒] สวนผูใด คายกิเลสดุจน้ําฝาดแลว ตั้งมั่นอยูในศีลทั้งหลาย ประกอบดวย
ทมะและสัจจะ ผูนั้นแล ยอมสมควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดได.
จบ กาสาวชาดกที่ ๑.
๒. จุลลนันทิยชาดก
ผลของกรรมดีกรรมชั่ว
[๒๙๓] ปาราสริยพราหมณไดกลาวคําใดไววา ทานอยาไดกระทํากรรมชั่ว อันจะทํา
ตัวทานใหเดือดรอนในภายหลังนะ คํานี้นั้น เปนถอยคําของทานอาจารย.
[๒๙๔] บุรุษทํากรรมเหลาใดไว เขายอมเห็นกรรมเหลานั้นในตน ผูทํากรรมดี
ยอมไดรับผลดี ผูทํากรรมชั่ว ยอมไดรบั ผลชั่ว บุคคลหวานพืชเชนใด
ยอมไดรับผลเชนนั้น.
จบ จุลลนันทิยชาดกที่ ๒.
๓. ปุฏภัตตชาดก

วาดวยการคบ
[๒๙๕] บุคคลควรนอบนอมตอผูที่นอบนอมตน ควรคบกับผูที่คบตน ควรทํากิจ
ตอบแทนแกผูที่ชวยทํากิจของตน ไมควรทําประโยชนแกผูปรารถนาความ
ฉิบหายให และไมควรคบกับผูที่ไมคบตน.
[๒๙๖] บุคคลควรละทิ้งผูที่ละทิ้งตน ไมควรทําความอาลัยรักใครในบุคคลเชนนั้น
ไมควรสมาคมกับผูที่เขาไมใฝใจกับตน นกรูวา ตนไมหมดผลแลวก็ละทิ้ง
ไปหาตนไมอื่น เพราะโลกเปนของกวางใหญ.
จบ ปุฏภัตตชาดกที่ ๓.
๔. กุมภีลชาดก
คุณธรรมเครื่องใหเจริญ
[๒๙๗] ผูใด มีคุณธรรม อันเปนเครื่องใหเจริญอยางยิง่ ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ๑
ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผูนั้น ยอมลวงพนศัตรูได.
[๒๙๘] สวนผูใด ไมมีคุณธรรม อันเปนเครื่องใหเจริญอยางยิ่ง ๔ ประการนี้
คือ สัจจะ ๑ ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูไมได.
จบ กุมภีลชาดกที่ ๔.
๕. ขันติวรรณนชาดก
ตองอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก
[๒๙๙] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระบาทมีบุรุษผูขวนขวายในกิจทุกอยาง
อยูคนหนึ่ง แตเขามีความผิดอยูขอหนึง่ พระองคจะทรงโปรดดําริในความ
ผิดของเขานั้นเปนประการใด พระเจาขา.
[๓๐๐] บุรษุ เชนนี้ของเราก็มีอยูในที่นี้ แตบุรุษผูประกอบดวยองคคุณหาไดยาก
เราจึงสูอดใจเสีย.
จบ ขันติวรรณนชาดกที่ ๕.
๖. โกสิยชาดก
วาดวยผูรูกาลควรไมควร
[๓๐๑] การออกไปในเวลาอันสมควร เปนความดี การออกไปในเวลาอันไม
สมควร ไมดี เพราะวา คนผูออกไปโดยเวลาไมสมควร ยอมไมยงั
ประโยชนอะไรใหเกิดได คนที่เปนศัตรูเปนอันมาก ยอมทําอันตรายคน
ผูออกไปแตผูเดียวในเวลาอันไมสมควรได เหมือนฝูงการุมจิกนกเคา
ฉะนั้น.
[๓๐๒] นักปราชญรูจักวิธีการตางๆ เขาใจชองทางของคนเหลาอื่น ทําพวกศัตรู
ทั้งมวลใหอยูในอํานาจไดแลว พึงอยูเปนสุขเหมือนนกเคาผูฉลาด ฉะนั้น.
จบ โกสิยชาดกที่ ๖.
๗. คูถปาณกชาดก

หนอนทาชางสู
[๓๐๓] ทานก็เปนผูกลาหาญ มาพบกับเราผูกลาหาญ อาจประหารไดไมยนยอ
มาซิชาง ทานจงกลับมากอน ทานกลัวหรือจึงไดหนีไป ขอใหพวกคน
ชาวอังคะและมคธะไดเห็นความกลาหาญของเรา และของทานเถิด.
[๓๐๔] เราจักไมตองฆาเจาดวยเทา งา หรือดวยงวงเลย เราจักฆาเจาดวยคูถ
หนอนตัวเนา ควรฆาดวยของเนาเชนกัน.
จบ คูถปาณกชาดกที่ ๗.
๘. กามนีตชาดก
ผูถูกโรครักครอบงํารักษายาก
[๓๐๕] เราปรารถนาระหวางเมืองทั้ง ๓ คือ เมืองปญจาละ ๑ เมืองกุรุยะ ๑ เมือง
เกกกะ ๑ ดูกรทานพราหมณ เราปรารถนาราชสมบัติทั้ง ๓ เมืองนั้นมาก
กวาสมบัติที่เราไดแลวนี้ ดูกรพราหมณ ขอใหทานชวยรักษาเราผูถ กู
ความใครครอบงําดวยเถิด.
[๓๐๖] อันที่จริง เมื่อบุคคลถูกงูเหากัด หมอบางคนก็รักษาได อนึ่ง บุคคลถูกผี
เขาสิง หมอผูฉลาดก็ไลออกได แตบุคคลถูกความใครครอบงําแลว
ใครๆ ก็รักษาไมหาย เพราะวา เมื่อบุคคลลวงเลยธรรมขาวเสียแลว
จะรักษาไดอยางไร?
จบ กามนีตชาดกที่ ๘.
๙. ปลายิชาดก
วาดวยขับไลศัตรูแบบสายฟาแลบ
[๓๐๗] เมืองตักกสิลาถูกเขาลอมไวทุกดานแลว ดวยกองพลชางตัวประเสริฐ
ซึ่งรองคํารณอยูดานหนึ่ง ดวยกองพลมาตัวประเสริฐ ซึ่งคลุมมาลาเครื่อง
ครบอยูดานหนึ่ง ดวยกองพลรถ ดุจคลืน่ ในมหาสมุทรอันยังฝนคือ
ลูกศรใหตกลงดานหนึง่ ดวยกองพลเดินเทา ถือธนูมั่นมีฝมือยิงแมนอยู
ดานหนึ่ง.
[๓๐๘] ทานทั้งหลายจงรีบรุกเขาไป และจงรีบบุกเขาไป จงไสชางใหหนุนเนื่อง
กันเขาไปเลย จงโหรองใหสนั่นหวั่นไหวในวันนี้ ดุจสายฟาอันซาน
ออกจากกลีบเมฆคํารณอยู ฉะนั้น.
จบ ปลายิชาดกที่ ๙.
๑๐. ทุติยปลายิชาดก
คนถูกความเรารอนเผาจนไมอาจสูข าศึกได
[๓๐๙] ธงสําหรับรถของเรามีมากมาย พลพาหนะของเราก็นับไมถวนแสนยาก
ที่ศัตรูจะหาญหักเขาสูรบได ดุจสาครยากที่ฝูงกาจะบินขามใหถึงฝงได
ฉะนั้น อนึ่ง กองพลของเรานี้ยากที่กองพลอื่นจะหาญเขาตีหักไดดุจภูเขา

อันลมไมอาจใหไหวได ฉะนั้น วันนี้ เราประกอบดวยกองพลเทานี้ อันกอง
พลเชนนั้นยากที่ศัตรูจะหาญหักเขารุกรานได.
[๓๑๐] ทานอยาพูดเพอถึงความที่ตนเปนคนโงเขลาไปเลย คนเชนทานจะเรียกวา
ผูสามารถไมได ทานถูกความเรารอน คือ ราคะ โทสะ โมหะ และมานะ
เผารนอยูเสมอ ไมอาจจะกําจัดเราไดเลย จะตองหนีเราไป กองพล
ของเราจักย่ํายีทานหมดทั้งกองพล ดุจชางเมามันขยี้ไมออดวยเทา ฉะนั้น.
จบ ทุติยปลายิชาดกที่ ๑๐.
จบ กาสาววรรคที่ ๘.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กาสาวชาดก
๒. จุลลนันทิยชาดก
๓. ปุฏภัตตชาดก
๔. กุมภีลชาดก
๕. ขันติวรรณนชาดก
๖. โกสิยชาดก
๗. คูถปาณกชาดก
๘. กามนีตชาดก
๙. ปลายิชาดก
๑๐. ทุติยปลายิชาดก.
---------------๙. อุปาหนวรรค
๑. อุปาหนชาดก
อนารยชนยอมใชศิลปะในทางผิด
[๓๑๑] รองเทาที่คนซื้อมา เพื่อประโยชนจะใหสบายเทา กลับนําเอาความทุกข
มาให รองเทานั้น ถูกแดดเผาบาง ถูกพื้นเทาครูดสีบาง ก็กลับกัดเทา
ของผูนั้นนั่นแหละ ฉันใด.
[๓๑๒] ผูใด เกิดในตระกูลต่ํา ไมใชอารยชน เรียนวิชาและศิลปะมาจากสํานัก
อาจารยไดแลว ผูนั้น ยอมฆาตนเองดวยศิลปะที่เรียนมาในสํานักของ
อาจารยนั้น ฉันนั้น บุคคลนั้น บัณฑิตเรียกวา ไมใชอารยชน เปรียบ
ดวยรองเทาที่ทําไมดี ฉะนั้น.
จบ อุปาหนชาดกที่ ๑.
๒. วีณาถูณชาดก
รักคนผิด
[๓๑๓] เรื่องนี้เจาคิดคนเดียว บุรุษเตี้ย คอม ผูโงเขลานี้ จะนําทางไปไมไดแน
ดูกรเจาผูเจริญ เจาไมสมควรจะไปกับบุรุษเตี้ยคอมผูนี้เลย.
[๓๑๔] ดิฉันเขาใจวา บุรุษคอมเปนผูองอาจ จึงไดรักใครบุรุษคอมผูนี้นอนตัวงอ
อยู ดุจคันพิณที่มีสายขาดแลว ฉะนั้น.
จบ วีณาถูณชาดกที่ ๒.

๓. วิกัณณกชาดก
คนเห็นแกอามิสยอมเดือดรอน
[๓๑๕] เจาปรารถนาในที่ใด ก็จงไปในที่นั้นเถิด เจาเปนผูถูกชะนักของเราแทง
แลว เจาเปนผูโลภดวยอาหารแท เมื่อติดตามปลาทั้งหลายมาก็ถูกอาหาร
มีเสียงกลองกําจัดเสียแลว.
[๓๑๖] บุคคลเห็นแกโลกามิสแมอยางนี้ ชอบประพฤติตามอํานาจของจิต ยอม
เดือดรอน เขายอมเดือดรอนอยูในทามกลางหมูญาติและสหาย ดุจจระเข
ตัวติดตามปลาไปถูกแทง ฉะนั้น.
จบ วิกัณณกชาดกที่ ๓.
๔. อสิตาภุชาดก
โลภมากลาภหาย
[๓๑๗] พระองคนั่นแหละ ไดกระทําเหตุอันนี้ ในบัดนี้ หมอมฉันปราศจาก
ความรักในพระองคแลว ความรักนั้น ประสานกันอีกไมได ดุจงาชางอัน
ตัดขาดแลวดวยเลื่อย ฉะนั้น.
[๓๑๘] บุคคลผูปรารถนาเกินสวน ยอมเสือ่ มจากประโยชน เพราะความโลภ
เกินประมาณ และเพราะความมัวเมาอันเกิดจากความโลภเกินประมาณ
เหมือนเราเสื่อมจากนางอสิตาภู ฉะนั้น.
จบ อสิตาภุชาดกที่ ๔.
๕. วัจฉนขชาดก
วาดวยดาบสผูมีเล็บงาม
[๓๑๙] ขาแตทานดาบสผูมีเล็บงาม เรือนทั้งหลายที่มีเงิน และโภชนาหารบริบูรณ
เปนเรือนมีความสุข ทานบริโภค และดื่มในเรือนใด ไมตองขวนขวาย
ก็ไดนอน การอยูครองเรือนนั้น เปนสุขอยางยิ่ง.
[๓๒๐] บุคคลผูเปนฆราวาส ไมมีมานะ ทําการงานก็ดี ไมกลาวคํามุสาก็ดี ...
ไมใชอํานาจลงโทษผูอื่น การครองเรือนก็ตั้งอยูไมได เมื่อเปนเชนนี้
ใครเลาจะครอบครองเรือนไมใหบกพรอง ใหเกิดความยินดีไดแสนยาก
เลา?
จบ วัจฉนขชาดกที่ ๕.
๖. พกชาดก
นกเจาเลห
[๓๒๑] นกมีปกตัวนี้ ดีจริง ยืนนิ่งดังดอกโกมุท หุบปกทั้ง ๒ ไว งวงเหงา
ซบเซาอยู.
[๓๒๒] ทานทั้งหลาย ไมรจู ักกิริยาของมัน พวกทานไมรูจึงไดพากันสรรเสริญ
นกตัวนี้ไมไดคุมครองรักษาพวกเราดอก เพราะเหตุนั้น นกตัวนี้จึงไม

เคลื่อนไหวเลย.
จบ พกชาดกที่ ๖.
๗. สาเกตชาดก
เหตุใหเกิดความรัก
[๓๒๓] ขาแตพระผูมีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกัน
เขาก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเขา จิตก็เลื่อมใส.
[๓๒๔] ความรักนั้น ยอมเกิดขึ้นดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยการอยูร ว มกัน
ในกาลกอน ๑ ดวยความเกื้อกูลตอกันในปจจุบัน ๑ เหมือนดอกอุบล
และชลชาติ เมื่อเกิดในน้ํา ยอมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ
น้ําและเปอกตม ฉะนั้น.
จบ สาเกตชาดกที่ ๗.
๘. เอกปทชาดก
ความเพียรทําใหเกิดประโยชนหลายอยาง
[๓๒๕] คุณพอครับ เหตุอยางเดียวทําใหไดประโยชนหลายอยางมีอยูห รือไม
ผมจะพึงทําประโยชนใหสําเร็จดวยเหตุใด ขอคุณพอจงบอกเหตุนั้น ซึ่ง
รวบรวมประโยชนไดหลายอยางแกผมเถิด.
[๓๒๖] ลูกเอย เหตุอยางหนึ่ง คือ ความขยันหมั่นเพียร ทําใหไดประโยชน
หลายอยาง ก็ความขยันหมั่นเพียรนั้น ประกอบดวยศีล ประกอบดวย
ขันติ อาจจะทํามิตรทั้งหลายใหถึงความสุข หรืออาจทําศัตรูทั้งหลายให
ถึงความทุกขได.
จบ เอกปทชาดกที่ ๘.
๙. หริตมาตชาดก
วาดวยผูมอี ิสรภาพ
[๓๒๗] ดูกรทานผูเปนบุตรกบเขียด ปลาทั้งหลายรุมกัดฉันผูมีพิษแลนเร็ว เขาไป
ยังหนาลอบ เรื่องนี้ทานชอบใจหรือ?
[๓๒๘] บุรุษผูมีอิสรภาพอยูเพียงใด ก็ย่ํายีผูอื่นไดอยูเพียงนั้น คนอื่นมาย่ํายีตน
คราวใด คราวนั้น ผูที่ถูกย่ํายีก็ย่ํายีตอบบาง.
จบ หริตมาตชาดกที่ ๙.
๑๐. มหาปงคลชาดก
วาดวยพระเจาปงคละผูรายกาจ
[๓๒๙] ชนทั้งปวงถูกพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว เมื่อพระเจาปงคละนั้น
สวรรคตแลว ชนทั้งหลายก็ไดความยินดี ดูกรนายประตู พระเจาปงคละ
ผูไมมีพระเนตรดํา เปนที่รักของทานหรือ เพราะเหตุไร จึงไดรอ งไหหนอ?
[๓๓๐] พระเจาปงคละผูไมมีพระเนตรดํา จะเปนที่รักของขาพเจาก็หามิได แต

ขาพเจากลัววา พระเจาปงคละนั้นจะกลับเสด็จมาอีก พระเจาปงคละเสด็จ
ไปจากมนุษยโลกนี้แลว ก็จะเบียดเบียนพระยามัจจุราช พระยามัจจุราช
นั้นถูกพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว ก็จะพึงนํามาสงมนุษยโลกนี้อีก.
[๓๓๑] พระเจาปงคละนั้น พวกเราชวยกันเผาแลวดวยฟนพันเลมเกวียน
รดดวยน้ําหลายรอยหมอ พื้นที่ดินนั้นเราปองกันไวอยางดีแลว ทาน
อยากลัวเลย พระเจาปงคละจักไมเสด็จกลับมาอีก.
จบ มหาปงคลชาดกที่ ๑๐.
จบ อุปาหนวรรคที่ ๙.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุปาหนชาดก
๒. วีณาถูณชาดก
๓. วิกัณณกชาดก
๔. อสิตาภุชาดก
๕. วัจฉนขชาดก
๖. พกชาดก
๗. สาเกตชาดก
๘. เอกปทชาดก
๙. หริตมาตชาดก
๑๐. มหาปงคลชาดก.
---------------๑๐. สิคาลวรรค
๑. สัพพทาฐิชาดก
ผูมีบริวารมากเปนใหญได
[๓๓๒] สุนัขจิ้งจอกกระดางดวยมานะ มีความตองการดวยบริวาร ไดบรรลุถึง
สมบัติใหญ ไดเปนราชาแหงสัตวมีเขี้ยวงาทั้งปวง ฉันใด.
[๓๓๓] ในหมูมนุษย ผูใดมีบริวารมาก ผูน ั้นชื่อวา เปนใหญในบริวารเหลานั้น
ดุจสุนัขจิ้งจอกไดเปนใหญกวาสัตวมีเขี้ยวงา ฉะนั้น.
จบ สัพพทาฐิชาดกที่ ๑.
๒. สุนขชาดก
ผูฉลาดยอมชวยตัวเองได
[๓๓๔] สุนัขตัวใด ไมกัดเชือกหนังใหขาด สุนัขตัวนั้น โงเขลามาก สุนัขควร
จะเปลื้องตนเสียจากเครื่องผูก กินเชือกหนังเสียใหอิ่ม แลวจึงคอย
กลับไปยังที่อยูของตน.
[๓๓๕] คําที่ทานกลาวนี้ฝงอยูในหัวใจของขาพเจา อนึ่ง ขาพเจายังไดจําไวใน
ใจแลว ขาพเจาจะรอเวลาจนกวาคนจะหลับ.
จบ สุนขชาดกที่ ๒.
๓. คุตติลชาดก
ลูกศิษยคิดลางครู

[๓๓๖] ขาพระองคไดสอนใหศิษยชื่อมุสิละเรียนวิชาดีดพิณ ๗ สาย มีเสียง
ไพเราะจับใจคนฟง เขากลับมาขันดีดพิณสูขาพระองค ณ ทามกลาง
สนาม ขาแตทาวโกสีย ขอพระองคจงเปนที่พึ่งของขาพระองคเถิด.
[๓๓๗] ดูกรสหาย ฉันจะเปนที่พึ่งของทาน ฉันเปนผูบูชาอาจารย ศิษยจักไม
ชนะทาน ทานจักชนะศิษย.
จบ คุตติลชาดกที่ ๓.
๔. วิคติจฉชาดก
ความปรารถนาไมมีที่สิ้นสุด
[๓๓๘] บุคคลเห็นสิ่งใด ไมปรารถนาสิ่งนั้น อนึ่ง บุคคลไมเห็นสิ่งใด ยอม
ปรารถนาสิ่งนั้น เราเขาใจวา บุคคลนั้น จักทองเที่ยวไปอีกนาน อยาก
ไดสิ่งใด ก็จักไมไดสิ่งนั้นเลย.
[๓๓๙] บุคคลไดสิ่งใด ไมยินดีดวยสิ่งนั้น ปรารถนาสมบัติอันใด ก็ติเตียน
สมบัติที่ไดมานั้น เพราะขึ้นชื่อวา ความปรารถนามีอารมณไมสิ้นสุด
เราขอกระทําความนอบนอมแดทานผูปราศจากความปรารถนา.
จบ วิคติจฉชาดกที่ ๔.
๕. มูลปริยายชาดก
กาลเวลากินสัตวพรอมทั้งตัวเอง
[๓๔๐] กาลยอมกินสัตวทงั้ ปวงกับทั้งตัวเองดวย ก็ผูใดกินกาล ผูนั้นเผา
ตัณหาที่เผาสัตวไดแลว.
[๓๔๑] ศีรษะของนรชนปรากฏวามีมาก มีผมดํายาวปกคลุมถึงคอ บรรดาคน
ทั้งหลายนี้ จะหาคนผูมีปญญาสักคนก็ไมได.
จบ มูลปริยายชาดกที่ ๕.
๖. พาโลวาทชาดก
วาดวยคนมีปญญาบริโภค
[๓๔๒] บุคคลผูไมสํารวม ประหารสัตว เบียดเบียน และฆาสัตว ใหทานแก
สมณะใด สมณะนั้น บริโภคภัตเชนนี้ ยอมเขาไปติดบาปดวย.
[๓๔๓] ถาสมณะเปนผูมีปญญา แมจะบริโภคทานที่บุคคลผูไมสํารวม ฆาบุตร
และภรรยาถวาย ก็ไมเขาไปติดบาปเลย.
จบ พาโลวาทชาดกที่ ๖.
๗. ปาทัญชลิชาดก
วาดวยปาทัญชลีราชกุมาร
[๓๔๔] ปาทัญชลีราชกุมาร ยอมรุง เรืองกวาเราทั้งหมดดวยพระปรีชาแนนอน
เมื่อเปนเชนนั้น ทําไมจึงทรงเมมพระโอฐอยูเลา จะทรงเห็นเหตุอยาง
อื่นยิ่งกวานี้เปนแน.

[๓๔๕] ปาทัญชลีราชกุมารพระองคนี้ จะทรงทราบสิ่งที่เปนธรรมหรือไมเปน
ธรรม สิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน ก็หาไม ปาทัญชลีราชกุมารพระองคนี้ นอกจากจะเมมพระโอฐแลว ยอมไมทรงทราบ
เหตุการณสักนิดหนึ่งเลย.
จบ ปาทัญชลิชาดกที่ ๗.
๘. กิงสุโกปมชาดก
คนไมรูธรรมดวยญาณยอมสงสัยในธรรม
[๓๔๖] ทานทุกคนเห็นตนทองกวาวแลว ยังจะสงสัยในตนทองกวาวนั้น เพราะ
เหตุไรหนอ ทานทั้งหลายหาไดถามนายสารถีใหถี่ถวนในที่ทั้งปวงไม.
[๓๔๗] บุคคลเหลาใด ยังไมรูธรรมทั้งหลาย ดวยญาณทั้งปวง บุคคลเหลานั้นแล
ยอมสงสัยในธรรมทั้งหลาย เหมือนพระราชาบุตร ๔ พระองค ทรง
สงสัยในตนทองกวาวฉะนั้น.
จบ กิงสุโกปมชาดกที่ ๘.
๙. สาลกชาดก
วาดวยสาลกวานร
[๓๔๘] ดูกรพอสาลกวานร พอเปนลูกคนเดียวของเรา อนึ่ง พอจักไดเปนใหญ
แหงโภคสมบัติในตระกูลของเรา ลงมาจากตนไมเถิด มาเถิดพอ เรา
จะพากันกลับไปบานของเรา.
[๓๔๙] ทานสําคัญเราวา เปนสัตวใจดี จึงไดตีเราดวยเรียวไมไผ เราพอใจอยูใน
ปามะมวงที่มีผลสุก ทานจงกลับไปบานตามสบายเถิด.
จบ สาลกชาดกที่ ๙.
๑๐. กปชาดก
เขาใจวาลิงเปนฤาษี
[๓๕๐] ฤาษีผูยินดีแลวในความสงบและความสํารวม ทานถูกภัย คือ ความ
หนาวเบียดเบียน จึงมายืนอยู เชิญฤาษีผูนี้จงเขามายังบรรณศาลานี้เถิด
จะไดบรรเทาความหนาว และความกระวนกระวายใหหมดสิ้นไป.
[๓๕๑] นี้ไมใชฤาษีผูยินดีในความสงบและความสํารวม เปนลิงเที่ยวโคจรอยู
ตามกิ่งมะเดื่อ มันเปนสัตวประทุษราย ฉุนเฉียว และมีสันดานลามก
ถาเขามาอยูยังบรรณศาลาหลังนี้ ก็จะพึงประทุษรายบรรณศาลา.
จบ กปชาดกที่ ๑๐.
จบ สิคาลวรรคที่ ๑๐.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัพพทาฐิชาดก
๒. สุนขชาดก

๓. คุตติลชาดก
๔. วิคติจฉชาดก
๕. มูลปริยายชาดก
๖. พาโลวาทชาดก
๗. ปาทัญชลิชาดก
๘. กิงสุโกปมชาดก
๙. สาลกชาดก
๑๐. กปชาดก.
---------------รวมวรรคที่มีในทุกนิบาตนี้ คือ
๑. ทัฬหวรรค
๒. สันถวรรค
๓. กัลยาณธรรมวรรค
๔. อสทิสวรรค
๕. รุหกวรรค
๖. นตังทัฬหวรรค
๗. พีรณัตถัมภกวรรค
๘. กาสาววรรค
๙. อุปาหนวรรค
๑๐. สิคาลวรรค.
จบ ทุกนิบาตชาดก.
---------------ติกนิบาตชาดก
๑. สังกัปปวรรค
๑. สังกัปปวรรคชาดก
วาดวยลูกศรคือกิเลส
[๓๕๒] อาตมภาพอันลูกศรที่อาบดวยราคะดําริ อาศัยกามวิตก อันนายชางศร
ไมไดตกแตงขัดเกลาและเหลาเสี้ยม แทงเขาแลว.
[๓๕๓] อาตมภาพมิไดถูกลูกศรที่เขายกคันขึ้นยิงมา หรือที่ติดพูหางนกยูงเสียบ
แทงเลย แตอาตมภาพถูกลูกศร คือ กิเลสเครื่องเผาอวัยวะทั้งปวงให
เรารอน เสียบแทงที่หทัย.
[๓๕๔] แตอาตมภาพไมเห็นรอยแผล ไมเห็นโลหิตไหลออกจากรอยแผลนั้น
จิตที่ไมมีอุบายอันแยบคาย ถูกลูกศรตรึงไวแลวอยางมั่นคง อาตมภาพ
นําความทุกขมาใหแกตนเอง.
จบ สังกัปปราคชาดกที่ ๑.
๒. ติลมุฏฐิชาดก
การเฆี่ยนตีเปนการสั่งสอน
[๓๕๕] การที่ทานใหจับแขนเราไวแลวเฆี่ยนตีดวยซีกไมไผ เพราะเหตุเมล็ดงา
กํามือหนึ่งนั้น ยังฝงอยูใ นใจของเราจนทุกวันนี้.
[๓๕๖] ดูกรพราหมณ ชะรอยทานจะไมยนิ ดีในชีวิตของตนแลวสินะ จึงไดมา
จับแขนแลวเฆี่ยนตีเราถึง ๓ ครั้ง วันนี้ ทานจะไดเสวยผลของกรรมนั้น.
[๓๕๗] อารยชนใด ยอมขมขี่คนที่ไมใชอารยชน ผูทํากรรมชั่ว ดวยอาชญา กรรม
ของอารยชนนั้น เปนการสั่งสอน หาใชเปนเวรไม บัณฑิตทั้งหลาย รูชัด

ขอนั้นอยางนี้แล.
จบ ติลมุฏฐิชาดกที่ ๒.
๓. มณิกัณฐชาดก
วาดวยขอสิ่งที่ไมควรขอ
[๓๕๘] ขาวและน้ําอันไพบูลยยิ่ง ยอมเกิดขึ้นแกขาพเจา เพราะเหตุแกวมณี
ดวงนี้ ขาพเจาจักใหแกวมณีดวงนั้นแกทานไมได ทานก็ยิ่งขอหนักขึ้น
ใชแตเทานั้น ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกดวย.
[๓๕๙] ทานขอแกวมณีอันเกิดจากหินดวงนี้ ยอมทําใหขาพเจาหวาดเสียว
เหมือนกับชายหนุมมีมือถือดาบอันลับแลวที่แผนหิน มาทําใหขาพเจา
หวาดเสียว ฉะนั้น ขาพเจาจักใหแกวมณีดวงนั้นแกทานไมได ทานก็ยิ่ง
ขอหนักขึ้น ใชแตเทานั้น ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกดวย.
[๓๖๐] บุคคลรูวา สิ่งของอันใด เปนที่รักของเขา ก็ไมควรขอสิ่งของอันนั้น
บุคคลยอมเปนที่เกลียดชังเพราะขอจัด พระยานาคถูกพราหมณขอ
แกวมณี ตั้งแตนั้นก็มิไดมาใหพราหมณนั้นเห็นอีกเลย.
จบ มณิกัณฐชาดกที่ ๓.
๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก
รูวาเขาดีก็ตองเลี้ยงใหสมดี
[๓๖๑] ทานเคยบริโภคหญาที่เปนเดน เคยบริโภครําและขาวตังมาแลวจนเติบโต
นี่เคยเปนอาหารของทานมาแลว เพราะเหตุไร บัดนี้ ทานจึงไมบริโภค
เลา?
[๓๖๒] ขาแตทานพราหมณ ในที่ใด ชนทั้งหลายไมรูจกั สัตว โดยชาติ หรือโดย
วินัย ในที่นั้น รํา และขาวตังมีเปนอันมาก.
[๓๖๓] ก็ทานรูจักขาพเจาดีแลววา มาตัวนี้ เปนมาอุดมเชนไร ขาพเจารูสึกตน
อยู เพราะอาศัยทานผูรู จึงไมบริโภครําของทาน.
จบ กุณฑกกุจฉิสินธวชาดกที่ ๔.
๕. สุกชาดก
โทษของการไมรูประมาณ
[๓๖๔] ลูกนกแขกเตาตัวนั้น รูประมาณในการบริโภคอยูเพียงใด ก็ไดสืบอายุ
และไดเลี้ยงมารดาบิดาอยูเพียงนั้น.
[๓๖๕] อนึง่ ในกาลใด ลูกนกแขกเตานั้น กลืนกินโภชนะมากเกินไป ในกาล
นั้น ก็ไดชื่อวา ไมรูจักประมาณในการบริโภค จึงไดจมลงในมหาสมุทร
นั้นเทียว.
[๓๖๖] เพราะฉะนั้น ความเปนผูรูจักประมาณ คือ ความไมหลงติดอยูใน
โภชนะ เปนความดี ดวยวา บุคคลใด ไมรูจักประมาณ ยอมจมลงใน

อบายทั้ง ๔ บุคคลผูรูจกั ประมาณแล ยอมไมจมลงในอบาย ๔.
จบ สุกชาดกที่ ๕.
๖. ชรูทปานชาดก
ขุดบอไดทรัพยกลับพินาศเพราะขุดเกิน
[๓๖๗] พอคาทั้งหลาย มีความตองการดวยน้ํา พากันขุดบอน้ําเกา ไดแรเหล็ก
แรทองแดง ดีบุก ตะกั่ว แกวมณี เงิน ทอง แกวมุกดา และแกวไพฑูรย เปนอันมาก.
[๓๖๘] แตพวกพอคาเหลานั้น ก็ไมไดยินดีดวยทรัพยนั้น ไดพากันขุดใหลึก
ยิ่งขึ้นๆ ในบอน้ํานั้น มีพระยานาคมีพิษรายแรง มีเดช ไดฆาพวกพอคา
เหลานั้นเสียดวยเดชแหงพิษ.
[๓๖๙] เพราะฉะนั้น บุคคลพึงขุดบอน้ําเถิด แตไมควรขุดใหลึกเกินไป เพราะ
วา บอที่ขุดลึกเกินไปเปนของลามก ทรัพยที่พวกพอคาไดแลวดวยการ
ขุด และชีวิตก็พินาศไป เพราะการที่ขุดลึกเกินไป.
จบ ชรูทปานชาดกที่ ๖.
๗. คามณิจันทชาดก
ลิงเปนสัตวไมรจู ักเหตุ
[๓๗๐] สัตวตัวนี้ ไมฉลาดที่จะทําเรือน มีปกติหลุกหลิก หนังที่หนายน พึง
ประทุษรายของที่เขาทําไวแลว ตระกูลสัตวนี้ มีอยางนั้นเปนธรรมดา.
[๓๗๑] ขนอยางนี้ ไมใชขนของสัตวที่มีความคิดฉลาด ลิงตัวนี้จะทําใหผูอื่น
ยินดีไมได พระราชบิดาของเราทรงพระนามวา ชนสันธนะ ไดตรัส
สอนไววา ธรรมดาลิงยอมไมรูจักเหตุอันใดอันหนึ่ง.
[๓๗๒] สัตวเชนนั้น จะพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา หรือพี่ชายพี่สาวของตนไมไดเลย
คําสอนนี้ พระราชบิดาของเราไดทรงสั่งสอนไวอยางนี้.
จบ คามณิจันทชาดกที่ ๗.
๘. มันธาตุราชชาดก
กามมีความสุขนอยมีทุกขมาก
[๓๗๓] พระจันทร พระอาทิตย (ยอมเวียนรอบเขาสิเนรุราช) สองรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทิศโดยกําหนดที่เทาใด สัตวทั้งหลายที่อาศัยแผนดินอยูในที่มี
กําหนดเทานั้น ลวนเปนทาสของพระเจามันธาตุราชทั้งสิ้น.
[๓๗๔] ความอิ่มในกามทั้งหลาย ยอมไมมีดวยฝนคือกหาปณะ กามทั้งหลายมี
ความยินดีนอย มีทุกขมาก บัณฑิตรูชัดอยางนี้.
[๓๗๕] พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมปรารถนาความยินดีในกาม
ทั้งหลายที่เปนทิพย เปนผูยินดีแตความสิ้นไปแหงตัณหาโดยแท.
จบ มันธาตุราชชาดกที่ ๘.

๙. ติรีติวัจฉชาดก
ควรบูชาผูมีพระคุณ
[๓๗๖] กรรมอะไรๆ ที่สําเร็จดวยวิชาของดาบสนี้มิไดมีเลย อนึ่ง ดาบสนั้น
ไมใชพระญาติพระวงศ ไมใชพระสหายของพระองค เมื่อเปนเชนนั้น
เพราะเหตุไร ติรีติวัจฉดาบสผูมีมือถือไมเทา จึงบริโภคกอนขาวอันเลิศ?
[๓๗๗] เมื่อเรารบพายแพโจร ตกอยูในฐานะอันตราย ติรีติวัจฉดาบสผูน ี้
ไดกระทําความอนุเคราะหแกเราผูเดียว ในปาที่ไมมีน้ํา นาหวาดเสียว
เมื่อเราไดรับความลําบากก็ไดพาดพะองให เพราะเหตุนั้น เราแมถูก
ความทุกขเบียดเบียนแลวก็ขึ้นจากบอได.
[๓๗๘] เรามาถึงเมืองนี้ไดโดยความยาก เพราะอานุภาพของติรีติวัจฉดาบสผูนี้
เราถึงจะเปนอยูในมนุษยโลก ก็เหมือนกับไปปรโลกอันเปนวิสัยของ
มัจจุราช ลูกรัก ติรีติวจั ฉดาบส เปนผูควรแกปจจัยลาภ ทานทั้งหลาย
จงพากันถวายของควรบริโภค และของควรบูชาแกทานติรีติวัจฉดาบส
เถิด.
จบ ติรีติวัจฉชาดกที่ ๙.
๑๐. ทูตชาดก
ทุกชีวิตเปนทูตของทอง
[๓๗๙] สัตวเหลานี้ เปนไปในอํานาจของตัณหา ยอมไปสูประเทศอันไกล หวัง
จะขอสิ่งของตามแตจะได เพื่อประโยชนแกทองใด ขาพระองคเปน
ทูตของทองนั้น ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขอพระองคอยาไดทรง
พิโรธแกขาพระองคเลย.
[๓๘๐] อนึ่ง มาณพทั้งหลาย ยอมตกอยูในอํานาจของทองใด ทั้งกลางวัน
และกลางคืน ขาพระองคก็เปนทูตของทองนั้น ขาแตพระองคผูเปน
จอมทัพ ขอพระองคอยาไดทรงพิโรธแกขาพระองคเลย.
[๓๘๑] ดูกรพราหมณ เราจะใหโคสีแดงแกทานสักพันตัวพรอมทั้งโคจาฝูงแกทาน
แมเราและสัตวทั้งมวลก็ชื่อวา เปนทูตของทองทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น
เราก็เปนทูต ไฉนจะไมใหสิ่งของแกทานผูเปนทูตเลา.
จบ ทูตชาดกที่ ๑๐.
จบ สังกัปปวรรคที่ ๑.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังกัปปราคชาดก
๒. ติลมุฏฐิชาดก
๓. มณิกัณฐชาดก
๔. กุณฑกกุจฉสินธวชาดก
๕. สุกชาดก
๖. ชรูทปานชาดก

๗. คามณิจันทชาดก
๘. มันธาตุราชชาดก
๙. ติรีติวัจฉชาดก
๑๐. ทูตชาดก.
---------------๒. ปทุมวรรค
๑. ปทุมชาดก
ไมควรพูดใหเกินความจริง
[๓๘๒] ผมและหนวดที่โกนแลว ตัดแลว ยอมงอกขึ้นใหมได ฉันใด จมูกของ
ทานจงงอกขึ้นใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแก
ขาพเจาเถิด.
[๓๘๓] พืชที่เก็บไวในสารทสมัย เอาหวานลงในนา ยอมงอกขึ้น ฉันใด จมูก
ของทานจงงอกขึ้นใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแก
ขาพเจาเถิด.
[๓๘๔] แมคนทั้งสองนั้นคิดวา ทานจักใหดอกปทุมแกตน จึงไดพูดพลามไป
คนทั้งสองนั้นจะพึงกลาว หรือไมกลาวก็ตาม จมูกยอมงอกขึ้นไมได
ดูกรสหาย ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแกขาพเจาเถิด.
จบ ปทุมชาดกที่ ๑.
๒. มุทุปาณิชาดก
ความปรารถนาสมประสงคในกาลมีของ ๔ อยาง
[๓๘๕] ถาคนใชของทานพึงมีฝามือออน ๑ ชางของทานฝกดีแลว ๑ เวลามืด ๑
ฝนตก ๑ จะพึงมี ในกาลใด ความปรารถนาของทานก็จะสมประสงค
ในกาลนั้นเปนแน.
[๓๘๖] หญิงทั้งหลาย บุรุษไมสามารถจะปกปกรักษาไวไดดวยถอยคําอันออน
หวาน ยากที่จะใหเต็มได เสมอดวยแมน้ํา ฉะนั้น ยอมจะจมลงใน
นรก บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล.
[๓๘๗] หญิงเหลานั้น ยอมเขาไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร พอใจ หรือ
เพราะทรัพย เขายอมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหมที่
ของตนเอง ฉะนั้น.
จบ มุทุปาณิชาดกที่ ๒.
๓. จุลลปโลภนชาดก
วาดวยหญิงทําบุรุษใหงงงวย
[๓๘๘] เมื่อน้ําไมหวั่นไหว ดาบสนี้มาไดดวยฤทธิ์เอง ครัน้ ถึงความระคนกับ
ดวยหญิง ก็จมลงในหวงมหรรณพ.
[๓๘๙] ธรรมดาวา หญิงเหลานี้ เปนผูยังบุรุษใหงงงวย มีมายามาก และยัง
พรหมจรรยใหกําเริบ ยอมจะจมลงในอบาย บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว

พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล.
[๓๙๐] หญิงเหลานั้น ยอมเขาไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร พอใจ หรือ
เพราะทรัพย เขายอมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหมที่
ของตนเองฉะนั้น.
จบ จุลลปโลภนชาดกที่ ๓.
๔. มหาปนาทชาดก
วาดวยปราสาทของพระเจามหาปนาท
[๓๙๑] พระเจามหาปนาทนั้น มีปราสาทลวนแลวไปดวยทอง กวาง ๑๖ ชัว่ ธนูตก
สูง ๑ พันชั่วธนู.
[๓๙๒] และปราสาทนั้นมีพื้น ๗ ชั้น ประกอบไปดวยธง แลวไปดวยแกวมี
สีเขียว มีนางฟอน ๖ พัน แบงออกเปน ๗ พวก ฟอนรําอยูใน
ปราสาทนั้น.
[๓๙๓] ดูกรภัททชิ ทานกลาวถึงปราสาทนั้นมีแลวในกาลนั้น ในครั้งนั้น เรา
เปนทาวสักกะผูรับใชการงานของทาน.
จบ มหาปนาทชาดกที่ ๔.
๕. ขุรัปปชาดก
ถึงคราวกลาควรกลา
[๓๙๔] เมื่อทานเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลม ถือดาบอันคมกลา ซึ่งขัดแลว
ดวยน้ํามัน เมื่อมรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลว เหตุไฉนหนอ ทานจึง
ไมมีความครั่นคราม.
[๓๙๕] เมื่อเราเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลม ถือดาบอันคมกลา ซึ่งขัดแลว
ดวยน้ํามัน เมื่อมรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลว เรากลับไดความยินดี
และโสมนัสมากยิ่ง.
[๓๙๖] เรานั้นเกิดความยินดีและโสมนัสแลว ก็ครอบงําศัตรูทั้งหลายเสียได
เพราะวา ชีวิตของเราๆ ไดสละมาแตกอนแลว เราไมไดทําความอาลัย
ในชีวิต บุคคลผูกลาหาญพึงกระทํากิจของคนกลา ในกาลบางคราว.
จบ ขุรัปปชาดกที่ ๕.
๖. วาตัคคสินธวชาดก
วาดวยมิตรสันถวะเกิดแตแรกพบ
[๓๙๗] ดวยเหตุใด คุณแมจึงมีโรคผอมเหลือง ไมชอบใจอาหาร มานั้นก็มา
คบหาสมาคมแลว เหตุไร คุณแมจึงใหมาตัวนั้นหนีไปเสียในบัดนี้เลา?
[๓๙๘] ลูกเอย ขึ้นชื่อวา มิตรสันถวะจะเกิดขึ้นแตแรกพบปะเทียวแหละ ยศ
ของสตรีทั้งหลาย ยอมเสื่อมไป เพราะฉะนั้น แมจึงแสรงทําใหพระยามา
นั้นหนีไปเสีย.

[๓๙๙] สตรีคนใด ไมปรารถนาบุรุษผูเกิดในตระกูลมียศศักดิ์ ที่มีคนชักพามา
แลว สตรีคนนั้น จะตองเศราโศกอยูส ิ้นกาลนาน เหมือนนางลาเศราโศกถึงพระยามาวาตัคคสินธพ ฉะนั้น.
จบ วาตัคคสินธวชาดกที่ ๖.
๗. สุวรรณกักกฏกชาดก
วาดวยปูทอง
[๔๐๐] ปูทอง มีนัยนตาอันยาว มีหนังเปนกระดูก เปนสัตวอยูในน้ํา ไมมีขน
ฉันถูกปูทองนั้นหนีบไวแลว จึงรองขอความชวยเหลือ เจาอยาทิ้งฉัน
ผูคูชีวิตเสียเลย.
[๔๐๑] ขาแตทานผูเปนลูกเจา ดิฉันจักไมละทิ้งทานผูเปนชางทรงกําลังถึง ๖๐ ป
เลย ทานยอมเปนที่รักใครอยางยิ่งของดิฉัน ยิ่งกวาแผนดินซึ่งมีสมุทร
สาครสี่เปนขอบเขต.
[๔๐๒] ปูเหลาใด อยูในมหาสมุทรก็ดี ในแมน้ําคงคาก็ดี ในแมน้ํายมุนาก็ดี
ทานเกิดอยูในน้ํา ยอมประเสริฐกวาปูเหลานั้น ขอทานจงปลอยสามี
ของดิฉันผูรองไหอยูเถิด.
จบ สุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๗.
๘. อารามทูสกชาดก
วาดวยเหตุที่นายอุยยานบาลจะถูกติ
[๔๐๓] ลิงตัวใด สมมุติกันวา เปนใหญกวาฝูงลิงเหลานี้ ปญญาของลิงตัวนั้น
มีอยูเพียงอยางนี้เทานัน้ ฝูงลิงที่เปนบริวารนอกนี้ จะมีปญญาอะไร.
[๔๐๔] ขาแตทานผูประเสริฐ ทานยังไมรูอะไร ไฉนมาดวนติเตียนเราตางๆ
อยางนี้เลา เรายังไมเห็นรากไมแลว จะพึงรูตนไมวา รากหยั่งลงไปลึกได
อยางไรเลา?
[๔๐๕] เราไมติเตียนทานทั้งหลาย พวกทานเปนลิงไพร อาศัยอยูในปา แตวา
นายอุยยานบาลทั้งหลาย ผูปลูกตนไม เพื่อประโยชนแกพระราชา
พระองคใด พระราชาพระองคนั้น คือ พระเจาวิสสเสนะ จะพึงถูก
ติเตียนได.
จบ อารามทูสกชาดกที่ ๘.
๙. สุชาตาชาดก
วาดวยถอยคําไพเราะทําใหคนรัก
[๔๐๖] สัตวเหลานี้ สมบูรณดวยสีสรรวรรณะ มีสําเนียงออนหวาน นารัก นาชม
(แต) เปนสัตวมีวาจากระดาง ยอมไมเปนที่รักของใคร ทั้งในโลกนี้
และโลกหนาเลย.
[๔๐๗] ทานก็ไดเห็นมิใชหรือวา นกดุเหวาดําลายพรอยพรายตัวนี้ เปนที่รักของ

สัตวทั้งหลายเปนอันมาก เพราะวาจาออนหวาน?
[๔๐๘] เพราะฉะนั้น ผูที่ตองการจะใหตนเปนที่รักของประชาชน พึงกลาวแต
ถอยคําสละสลวย พูดพอประมาณ ไมฟุงซาน ถอยคําของผูแสดง
อรรถ และธรรม เปนถอยคําไพเราะ.
จบ สุชาตาชาดกที่ ๙.
๑๐. อุลูกชาดก
วาดวยหนาตาไมดีไมควรใหเปนใหญ
[๔๐๙] ไดยินวา พวกญาติทั้งมวล ตั้งนกเคาใหเปนใหญ ถาพวกญาติอนุญาต
ฉันจะขอพูดสักคําหนึ่ง.
[๔๑๐] ดูกรสหาย เราทั้งหมดอนุญาตใหทานพูด แตจงพูดแตถอยคําที่เปน
อรรถ และธรรมอยางเดียว เพราะวา นกที่หนุมๆ มีปญญา และทรง
ไวซึ่งญาณอันรุงเรือง มีอยู.
[๔๑๑] ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย การแตงตั้งนกเคาใหเปนใหญ ขาพเจา
ไมชอบใจ ทานจงมองดูหนาของนกเคาผูไมโกรธเถิด นกเคาโกรธแลว
จักทําหนาตาเปนอยางไร?
จบ อุลูกชาดกที่ ๑๐.
จบ ปทุมวรรคที่ ๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปทุมชาดก
๒. มุทุปาณิชาดก
๓. จุลลปโลภนชาดก
๔. มหาปนาทชาดก
๕. ขุรัปปชาดก
๖. วาตัคคสินธวชาดก
๗. สุวรรณกักกฏกชาดก
๘. อารามทูสกชาดก
๙. สุชาตาชาดก
๑๐. อุลูกชาดก.
---------------๓. อุทปานทูสกวรรค
๑. อุทปานทูสกชาดก
วาดวยการขี้เยี่ยวลงบอน้ําเปนธรรมดาของหมาจิ้งจอก
[๔๑๒] ดูกรสหาย ทําไม ทานจึงถายมูตรและคูถรดบอน้ําที่ทําไดโดยยาก ของ
ฤาษีผูอยูปา แสวงหาตบะอยูตลอดกาลนาน?
[๔๑๓] เราพวกสุนัขจิ้งจอก ดื่มกินน้ํา ณ ที่ใดแลว ยอมถายอุจจาระปสสาวะลง
ในที่นั้น เปนธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกทั้งหลาย เปนธรรมดาของบิดา
มารดา และปู ยา ตา ยาย ทานไมควรจะถือโกรธธรรมดาอันนั้นของ
พวกเราเลย.

[๔๑๔] อาการเชนนี้ เปนธรรมดาของพวกทาน อนึ่ง อาการเชนไร ไมเปน
ธรรมดาของพวกทาน ขอพวกเราอยาไดเห็นธรรมดา หรือมิใชธรรมดา
ของพวกทาน ในกาลไหนๆ อีกเลย.
จบ อุทปานทูสกชาดกที่ ๑.
๒. พยัคฆชาดก
วาดวยเรื่องของมิตร
[๔๑๕] ความเกษมจากโยคะ ยอมเสื่อมไปเพราะการคบหากับมิตรคนใด บัณฑิต
พึงรักษาลาภ ยศ และชีวิตของตน ที่มิตรนั้นครอบงําไวเสียกอน ดุจ
บุคคลผูรักษาตาของตนไว ฉะนั้น.
[๔๑๖] ความเกษมจากโยคะ ยอมเจริญเพราะการคบหากับมิตรคนใด บุรุษ
ผูฉลาดในกิจทั้งมวล พึงกระทํากิจทุกอยางของกัลยาณมิตรใหเหมือน
ของตน.
[๔๑๗] ดูกรราชสีหและเสือโครง จงมาเถิด เชิญทานทั้งสองจงกลับเขาไปยัง
ปาใหญ พวกมนุษยอยามาตัดปาของเราใหปราศจากราชสีหและเสือโครง
เสียเลย ราชสีหและเสือโครง อยาไดเปนผูไรปา.
จบ พยัคฆชาดกที่ ๒.
๓. กัจฉปชาดก
วาดวยลิงสัปดน
[๔๑๘] ใครหนอเดินมา เหมือนบุคคลผูรวยอาหาร เหมือนพราหมณผูไดลาภ
มาเต็มมือ ฉะนั้น ทานไปรวยภิกษาหารมาแตที่ไหนหนอ ทานเขาไปหา
ผูมีศรัทธาคนไรมา?
[๔๑๙] ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาเปนลิง ทรามปญญา จับตองสิ่งที่บุคคลไมควร
จับตอง ขอพระคุณเจาโปรดเปลื้องขาพเจาใหพนทุกขดวยเถิด ขอความ
เจริญจงมีแกพระคุณเจา ขาพเจาพนจากความฉิบหายนี้แลวจะไปอยูท ี่
ภูเขา.
[๔๒๐] เตาทั้งหลาย เปนสัตวสืบเนื่องมาจากกัสสปโคตร ลิงทั้งหลายเปนสัตว
สืบเนื่องมาจากโกณฑัญญโคตร ดูกรเตาผูเทือกแถวกัสสปโคตร ทาน
จงปลอยลิงผูเทือกแถวโกณฑัญญโคตรเสียเถิด ทานคงเคยทําเมถุนธรรม
กันแลว.
จบ กัจฉปชาดกที่ ๓.
๔. โลลชาดก
วาดวยโทษของความโลเล
[๔๒๑] นกยางตัวนี้ อยางไรจึงมีหงอน เปนโจร (เขามาอยูที่รังกา) ดูกรนกยาง
ผูมีเมฆเปนบิดา ทานจงมาเสียขางนี้เถิด กาผูเปนสหายของเรา เปนผู

ดุราย.
[๔๒๒] เราไมใชนกยางมีหงอน เราเปนกาโลเล ไมไดทําตามคําของทาน กลับ
มาแลว จงมองดูเราผูรนุ นี้เถิด.
[๔๒๓] ดูกรสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก เพราะวา ปกติของทานเปนเชนนั้น
เครื่องบริโภคของมนุษยไมควรที่นกจะพึงบริโภค.
จบ โลลชาดกที่ ๔.
๕. รุจิรชาดก
[๔๒๔] นกยางตัวนี้ อยางไรจึงขาว นารัก มาอยูในรังกาได และนี่เปนรังของกา
ผูดุรายสหายของเรา.
[๔๒๕] ดูกรนกพิราบผูสหาย ทานก็รูจักเรา ผูมีขาวฟางเปนอาหารมิใชหรือ เรา
มิไดกระทําตามคําของทาน กลับมาแลว จงมองดูเราผูร ุนนี้เถิด.
[๔๒๖] ดูกรกาผูสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก เพราะวา ปกติของทานเปนเชนนั้น
เครื่องบริโภคของมนุษยไมควรที่นกจะพึงบริโภค.
จบ รุจิรชาดกที่ ๕.
๖. กุรุธรรมชาดก
วาดวยใหชางแกทาวกาลิงคราช
[๔๒๗] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาประชาชน ขาพระบาททั้งหลาย ไดทราบ
ศรัทธา และศีลของพระองคแลว จึงมาขอรับพระราชทานเอาทองคํา
แลกกับชางมีสีดังดอกอัญชัน นําไปในแควนกาลิงคราช.
[๔๒๘] สัตวที่พึงเลี้ยงดวยขาวก็ดี ที่ไมไดเลี้ยงก็ดี ผูใด ในโลกนี้ ตั้งใจมาหาเรา
สัตวเหลานั้นทั้งหมด เราก็มิไดหามเลย นี้เปนถอยคําของทานบูรพาจารย.
[๔๒๙] ดูกรพราหมณทั้งหลาย เราจะใหชางนี้อันควรเปนราชพาหนะ เปนราช
บริโภค ประกอบไปดวยยศ ประดับไปดวยเครื่องประดับ ปกคลุมไป
ดวยขายทอง มีนายหัตถาจารย พรอมแกทานทั้งหลาย ขอพวกทานจงไป
ตามปรารถนาเถิด.
จบ กุรุธรรมชาดกที่ ๖.
๗. โรมชาดก
วาดวยอาชีวกเจาเลห
[๔๓๐] ดูกรปกษีผูมีขนปก เมื่อเรามาอยูในถ้ําแหงภูเขานี้กวา ๕๐ ป นกพิราบ
ทั้งหลายก็มิไดรังเกียจ เปนผูมีจิตเยือกเย็นเปนอยางยิ่ง ยอมพากันมาสู
บวงมือของเรา ในกาลกอน.
[๔๓๑] ดูกรทานผูมีอวัยวะคด บัดนี้ นกพิราบเหลานั้น คงจะเห็นเหตุอะไร
กระมัง จึงใครจะพากันไปเสพอาศัยซอกภูเขาอื่น นกเหลานี้ ครั้งกอน
ยอมสําคัญเราอยางไร บัดนี้ ยอมไมสําคัญเราอยางนั้นหรือ หรือนก

เหลานี้ พลัดพรากไปนานแลว จําเราไมได หรือวาเปนนกใหมจึงไมเขา
ใกลเรา?
[๔๓๒] พวกเราเปนผูไมหลงใหล รูอยูวา ทานก็คือทานนั่นแหละ พวกเราเหลา
นั้นก็ไมใชนกอื่น ก็แตวา จิตของทานเปนจิตประทุษรายในชนนี้ ดูกร
อาชีวก เพราะเหตุนั้น พวกเราจึงหวาดกลัวทาน.
จบ โรมชาดกที่ ๗.
๘. มหิสชาดก
วาดวยลิงกับควาย
[๔๓๓] ทานอาศัยเหตุอะไรจึงอดกลั้นทุกขนี้ ตอลิงผูมีจติ กลับกลอก มักประทุษรายมิตร ดุจเปนเจาของผูใหความใครทั้งปวง.
[๔๓๔] ทานจงขวิดมันเสีย (ดวยเขา) จงเหยียบเสีย (ดวยเทา) ถาไมหาม
ปรามมันเสีย สัตวทั้งหลายที่โงเขลา ก็จะพึงเบียดเบียนร่ําไป.
[๔๓๕] เมื่อลิงตัวนี้ ดูหมิน่ ควายตัวอื่น ดุจดูหมิ่นขาพเจา จักกระทําอนาจาร
อยางนี้แกควายตัวอื่น ควายเหลานั้น ก็จะฆามันเสียในที่นั้น ความพน
อันนั้นจักมีแกขาพเจา.
จบ มหิสชาดกที่ ๘.
๙. สตปตตชาดก
วาดวยความสําคัญผิด
[๔๓๖] มาณพสําคัญนางสุนัขจิ้งจอกในหนทาง ซึ่งเที่ยวอยูในปา ผูปรารถนา
ประโยชน และบอกใหรูดวยอาการอยางนั้นวา เปนผูปรารถนาความ
ฉิบหาย มาสําคัญนกกระไนผูปรารถนาความฉิบหายวา เปนผูปรารถนา
ประโยชน ฉันใด.
[๔๓๗] บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมเปนเชนนั้น เมื่อชนทั้งหลายผูปรารถนาประโยชนจึงกลาวสอน ยอมกลับถือเอาโดยไมเคารพ ฉันนั้น.
[๔๓๘] อนึ่ง ชนเหลาใด สรรเสริญบุคคลนั้นก็ดี ยกยองบุคคลนั้นเพราะกลัว
ก็ดี ก็สําคัญชนเหลานั้นวา เปนมิตร เหมือนมาณพสําคัญผิดนกกระไน
วา เปนมิตร ฉะนั้น.
จบ สตปตตชาดกที่ ๙.
๑๐. ปูฏทูสกชาดก
วาดวยผูชอบทําลาย
[๔๓๙] พระยาเนื้อจะฉลาดในการทําหอใบไมเปนแน เพราะฉะนั้น จึงไดรื้อหอ
ใบไมเสีย คงจะทําหอใบไมอยางอื่นใหดีกวาเกาเปนมั่นคง.
[๔๔๐] บิดา หรือมารดาของเรา ไมใชเปนคนฉลาดในการทําหอใบไมเลย เรา
ไดแตรื้อสิ่งของที่ทําไวแลวๆ เทานั้น ตระกูลของเรานี้ เปนธรรมดา

อยางนี้.
[๔๔๑] ธรรมดาของทานทั้งหลายเปนถึงเชนนี้ ก็สภาพที่มิใชธรรมดาจะเปน
เชนไร ขอพวกเราอยาไดเห็นธรรมดา หรือมิใชธรรมดาของทานทั้งหลาย
ในกาลไหนๆ เลย.
จบ ปูฏทูสกชาดกที่ ๑๐.
จบ อุทปานวรรคที่ ๓.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุทปานทูสกชาดก
๒. พยัคฆชาดก
๓. กัจฉปชาดก
๔. โลลชาดก
๕. รุจิรชาดก
๖. กุรุธรรมชาดก
๗. โรมชาดก
๘. มหิสชาดก
๙. สตปตตชาดก
๑๐. ปูฏทูสกชาดก.
---------------๔. อัพภันตรวรรค
๑. อัพภันตรชาดก
วาดวยผลไมทพิ ย
[๔๔๒] ผลของตนไมชื่ออัพภันตระ เปนผลไมทิพย นางนารีที่แพทอง บริโภค
แลว จะประสูติพระราชโอรสเปนพระเจาจักรพรรดิ.
[๔๔๓] ดูกรนางผูเจริญ แมทานก็เปนพระมเหสีผูเลอโฉม และเปนที่รักของ
พระราชสวามี พระราชาจักทรงนําเอาผลไมชื่ออัพภันตระนี้มาใหแกทาน.
[๔๔๔] บุคคลผูกลาหาญ ยอมเสียสละตน กระทําความพากเพียรในประโยชน
ของทานที่ไดเลี้ยงตนมา ยอมถึงฐานะอันใด ขาพเจาเปนผูจะไดฐานะ
อันนั้น.
จบ อัพภันตรชาดกที่ ๑.
๒. เสยยชาดก
[๔๔๕] ผูใด คบหากับบุคคลผูประเสริฐ ผูนั้นชื่อวา เปนผูมีสวนอันประเสริฐ
ดวย เราสมานไมตรีกับพระยาโจรคนเดียวก็ปลดเปลื้องทานทั้งหลาย
ผูตองโทษไดทั้งรอยคน.
[๔๔๖] เพราะฉะนั้น บุคคลคนเดียวสมานไมตรีกับโลกทั้งมวลสิ้นชีพแลว ก็
พึงเขาถึงสวรรค ทานชาวกาสิกรัฐทั้งหลาย จงฟงคําของเรานี้เถิด.
[๔๔๗] พระเจากังสมหาราช ครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสี ไดตรัสพระ
ราชดํารัสนี้แลว ก็ทรงสละทั้งธนู และลูกศรเสีย ทรงสมาทาน สํารวม
ศีล.

จบ เสยยชาดกที่ ๒.
๓. วัฑฒกีสูกรชาดก
วาดวยหมูสูเสือไดดวยสามัคคีกัน
[๔๔๘] ดูกรเสือโครง วันกอนๆ ทานเคยย่ํายีหมูทั้งหลายในประเทศนี้ แลว
นําเอาหมูตัวอวนๆ มา บัดนี้ ทานเดินซบเซามาแตผูเดียว ดูกรเสือโครง
ก็วันนี้ กําลังกายของทานไมมีหรือ?
[๔๔๙] ไดยินวา วันกอนๆ หมูเหลานี้ เห็นขาพเจาเขาแลวก็กลัวตางก็บายหนา
หนีไปหาที่ซอนเรนคนละทิศละทาง บัดนี้ หมูเหลานั้น มาประชุมรวมกัน
เปนหมวดเปนหมู อยูในที่ชัยภูมิดี ยากที่ขาพเจาจะย่ํายีได.
[๔๕๐] ขาพเจาขอนอบนอมแกหมูหมูที่มาประชุมกัน ขาพเจาไดเห็นมิตรภาพอัน
นาอัศจรรย ควรสรรเสริญแลว จึงขอกลาวสรรเสริญไว หมูทั้งหลายผูม ี
เขี้ยวเปนกําลัง ไดชนะเสือโครงดวยสามัคคีอันใด ก็พากันพนมรณภัย
ดวยความสามัคคีอันนั้น.
จบ วัฑฒกีสูกรชาดกที่ ๓.
๔. สิริชาดก
วาดวยโภคะเกิดแกผูมีบุญ
[๔๕๑] ผูไมมีบุญ จะเปนผูมีศิลปะหรือไมก็ตาม ยอมขวนขวายรวบรวมทรัพยไว
เปนอันมาก ผูมีบุญยอมใชสอยทรัพยเหลานั้น.
[๔๕๒] โภคะเปนอันมาก ยอมลวงเลยสัตวเหลาอื่นไปเสีย เกิดขึ้นในที่ทั้งปวง
เทียว สําหรับผูมีบุญอันกระทําไว ใชแตเทานั้น รัตนะทั้งหลายก็บังเกิด
ขึ้นแมในที่มิใชบอเกิด.
[๔๕๓] ไก แกวมณี ไมเทา และหญิงชื่อวา บุญญลักขณาเทวี ยอมเกิดขึ้น
แกอนาถบิณฑิกเศรษฐีผูไมมีบาป มีบุญอันกระทําไวแลว.
จบ สิริชาดกที่ ๔.
๕. มณิสูกรชาดก
วาดวยของดีใครทําลายไมได
[๔๕๔] พวกขาพเจาประมาณ ๓๐ ตัว อาศัยอยูในถ้ําแกวมณี ๗ ป ไดปรึกษา
กันวา จะชวยกันกําจัดแสงแกวมณีใหเศราหมอง.
[๔๕๕] พวกขาพเจาชวยกันเสียดสีแกวมณี แกวมณีกลับมีสีสุกใสขึ้นกวาเกา
บัดนี้ พวกขาพเจาขอถามทานถึงเหตุนั้น ทานยอมสําคัญกิจในเรื่องนี้
อยางไร?
[๔๕๖] ดูกรหมูทั้งหลาย แกวไพฑูรยนี้ เปนของแข็ง งามผองใส ใครๆ ไม
สามารถจะกําจัดแกวไพฑูรยนั้นใหเศราหมองไดเลย ทานทั้งหลายจงพา
กันหลีกหนีไปอยูที่อนื่ เสียเถิด.

จบ มณิสูกรชาดกที่ ๕.
๖. สาลุกชาดก
วาดวยอุบายไมใหถูกฆา
[๔๕๗] ทานอยาปรารถนาอาหารอยางหมูชื่อสาลุกะเลย เพราะวา หมูชื่อวาสาลุกะ
นี้ บริโภคอาหารเปนเครื่องเดือดรอน ทานจงเปนผูมีความขวนขวาย
นอย เคี้ยวกินแตขาวลีบนี้เถิด นี้เปนลักษณะแหงความอายุยืน.
[๔๕๘] ในไมชา ราชบุรุษผูมีบริวารมากนั้น ก็จะเปนแขกมาประชุมกัน ณ
สถานที่นี้ ในกาลนั้น ทานก็จะไดเห็นหมูสาลุกะตัวนี้ อันเจาของใหทุบ
ดวยไมฆอนนอนตายอยู.
[๔๕๙] วัวชราทั้งสองตัว พอเห็นหมูสาลุกะผูกลาหาญ อันเจาของใหทุบดวยไม
ฆอนนอนตายอยู ก็คิดรวมกันวา ขาวลีบเทานั้น เปนอาหารอยางสูงสุด
ของเรา.
จบ สาลุกชาดกที่ ๖.
๗. ลาภครหิกชาดก
วาดวยวิธีการหลอกลวง
[๔๖๐] ไมใชคนบา ทําเปนเหมือนคนบา ไมใชคนสอเสียด ก็ทําเปนเหมือนคน
สอเสียด ไมใชนักฟอนรํา ก็ทําเปนเหมือนนักฟอนรํา ไมใชคนตื่นขาว
ก็ทําเปนเหมือนคนตื่นขาว ยอมจะไดลาภในคนผูหลงใหลทั้งหลาย นี้
เปนคําสั่งสอนแกทาน.
[๔๖๑] ขาแตทานพราหมณ นาติเตียนความประพฤติอัตตวินิบาตกรรม การประพฤติธรรม การไดยศ และไดทรัพย.
[๔๖๒] อนึ่ง ถาบุคคลจะถือเอาบาตรออกไปบวชเสีย ความเปนอยูนี้แล
ประเสริฐกวาการแสวงหาโดยอธรรม.
จบ ลาภครหิกชาดกที่ ๗.
๘. มัจฉทานชาดก
วาดวยบุญที่ใหทานแกปลา
[๔๖๓] ปลาทั้งหลาย มีราคาถึงหนึ่งพันกหาปณะกับ ๗ มาสก ยอมจะไมมีผูใดผู
หนึ่งเชื่อถือเลย และในที่นี้ เราก็มี ๗ มาสกเทานั้น แตเราก็ซื้อปลาตัว
นั้นได.
[๔๖๔] ทานไดใหโภชนะแกปลาทั้งหลาย แลวอุทิศสวนบุญใหแกเรา เรา
ระลึกถึงสวนบุญอันนั้น และความนอบนอมที่ทานไดกระทําแลว จึง
รักษาทรัพยของทานนี้ไว.
[๔๖๕] บุคคลผูมีจิตคิดประทุษราย ยอมไมมีความเจริญเลย ใชแตเทานั้น
เทวดาทั้งหลายก็ไมบูชาผูนั้น ผูใด ทํากรรมอันชั่วชา ยักยอกเอาทรัพย

มรดกของบิดา ไมตองการจะใหพี่ชาย เทวดาทั้งหลาย ยอมไมบูชาผูนั้น.
จบ มัจฉทานชาดกที่ ๘.
๙. นานาฉันทชาดก
วาดวยตางคนตางใจ
[๔๖๖] ขาแตมหาราช ขาพระบาททั้งหลายอยูรว มในเรือนหลังเดียวกัน แตมี
ฉันทะตางกัน ขาพระบาทอยากไดบานสวย นางพราหมณีอยากไดโคนม
สักรอยหนึ่ง.
[๔๖๗] ลูกชายอยากไดรถเทียมดวยมาอาชาไนย ลูกสะใภอยากไดกุณฑลแกว
ฝายนางปุณณทาสีผูชั่วชาก็จํานงจะใครไดครก สาก และกระดง.
[๔๖๘] ทานทั้งหลาย จงใหบานสวยแกพราหมณ จงใหโคนมรอยหนึ่งแกนาง
พราหมณี จงใหรถเทียมดวยมาอาชาไนยแกลูกชาย จงใหกุณฑลแกว
แกลูกสะใภ และจงใหครกตําขาว สาก และกระดงแกนางปุณณทาสี
ผูชั่วชา.
จบ นานาฉันทชาดกที่ ๙.
๑๐. สีลวีมังสชาดก
วาดวยอานิสงสของศีล
[๔๖๙] ไดทราบมาวา ศีลเปนความงาม ศีลเปนเยี่ยมในโลก ทานจงดูซิ งู
ใหญมีพิษอันรายแรง ยอมไมเบียดเบียนผูอื่นดวยรูสกึ ตัววา เปนผูมีศีล.
[๔๗๐] เราจักสมาทานศีลที่บัณฑิตรับรองแลววา เปนความปลอดภัยในโลก
เปนคุณชาติเครื่องใหบัณฑิตเรียกบุคคลผูประพฤติตามขอปฏิบัติของพระอริยะวา เปนผูมีศีล.
[๔๗๑] อนึ่ง บุคคลผูมีศีล ยอมเปนที่รักของญาติทั้งหลาย และรุงเรืองในหมู
มิตร เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ.
จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๑๐.
จบ อัพภันตรวรรคที่ ๔.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัพภันตรชาดก
๒. เสยยชาดก
๓. วัฑฒกีสูกรชาดก
๔. สิริชาดก
๕. มณิสูกรชาดก
๖. สาลุกชาดก
๗. ลาภครหิกชาดก
๘. มัจฉทานชาดก
๙. นานาฉันทชาดก
๑๐. สีลวีมังสชาดก.
---------------๕. กุมภวรรค

๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก
คนโงเขลาเดือดรอนภายหลัง
[๔๗๒] นักเลงไดหมอสารพัดนึกอันเปนยอดทรัพยใบหนึ่ง ยังรักษาหมอนั้นไว
ไดตราบใด เขาก็จะไดรับความสุขอยูตราบนั้น.
[๔๗๓] เมื่อใด เขาประมาท และเยอหยิ่ง ไดทําลายหมอใหแตก เพราะความ
ประมาท เมื่อนั้น ก็เปนคนเปลือย และนุงผาเกา เปนคนโงเขลา ยอม
เดือดรอนในภายหลัง.
[๔๗๔] คนผูประมาทโงเขลา ไดทรัพยมาแลวยอมใชสอย จะตองเดือดรอนใน
ภายหลัง เหมือนนักเลงทุบหมอยอดทรัพยเสีย ฉะนั้น.
จบ ภัทรฆฏเภทกชาดกที่ ๑.
๒. สุปตตชาดก
วาดวยนางกาแพทอง
[๔๗๕] ขาแตมหาราช พระยากาชื่อสุปตตะ เปนกาอยูในเมืองพาราณสี อันกาแปดหมื่นแวดลอมแลว.
[๔๗๖] นางกาสุปสสาภรรยาของพระยากานั้นแพทอง ปรารถนาจะกินพระ
กระยาหารมีคามาก ที่คนหุงตมแลวในหองเครือ่ ง.
[๔๗๗] ขาพระบาทเปนทูตของพระยากาทั้งสองนั้น ถูกนายใชใหมาจึงไดเปนผูมา
ในที่นี้ ขาพระบาทจะกระทําความจงรักตอเจานาย จึงไดจิกจมูกของคน
เชิญเครื่องใหเปนแผล.
จบ สุปตตชาดกที่ ๒.
๓. กายนิพพินทชาดก
วาดวยความเบื่อหนายรางกาย
[๔๗๘] เมื่อเราถูกโรคอยางหนึ่งถูกตอง ไดเสวยทุกขเวทนาอยางสาหัส อัน
ทุกขเวทนาเบียดเบียนอยู รางกายนี้กซ็ ูบผอมลงอยางรวดเร็ว ดุจดอกไม
ที่ทิ้งตากแดดไวที่ทราย ฉะนั้น.
[๔๗๙] รูปรางอันไมนาพอใจถึงการนับวา นาพอใจ ที่ไมสะอาดสมมติวา เปน
ของสะอาด เต็มดวยซากศพตางๆ ปรากฏแกคนพาลผูไมพิจารณาเห็นวา
เปนของนาพอใจ.
[๔๘๐] นาติเตียนกายอันเปอยเนา กระสับกระสาย นาเกลียด ไมสะอาด มี
ความปวยไขเปนธรรมดา เปนที่ๆ หมูสัตวผูประมาทหมกมุนอยู ยอม
ยังหนทางเพื่อความเขาถึงสุคติใหเสื่อมไป.
จบ กายนิพพินทชาดกที่ ๓.
๔. ชัมพุขาทกชาดก
วาดวยการสรรเสริญกันและกัน

[๔๘๑] ใครนี่ มีเสียงอันไพเราะเพราะพริ้ง อุดมกวาสัตวผทู ี่มีเสียงเพราะทั้งหลาย
จับอยูที่กิ่งชมพู สงเสียงรองไพเราะดุจลูกนกยูง ฉะนั้น.
[๔๘๒] กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดูกรสหายผูมผี ิวพรรณคลายกับลูกเสือโครง เชิญทานบริโภคเถิด เรายอมใหแกทาน.
[๔๘๓] ดูกรบุคคลผูสรรเสริญกันและกัน เราไดเห็นคนพูดมุสา คือ กาผูเคี้ยว
กินของที่คนอื่นคายแลว และสุนัขจิ้งจอกผูกินซากศพ มาประชุมกัน
นานมาแลว.
จบ ชัมพุขาทกชาดกที่ ๔.
๕. อันตชาดก
วาดวยที่สุด ๓ ประเภท
[๔๘๔] ขาแตพระยาเนื้อ รางกายของทานเหมือนของโคอุสุภราช ความองอาจ
ของทานเหมือนของสีหราช ขาพเจาขอนอบนอมแดทาน ทําอยางไร
ขาพเจาจึงจักไดอาหารสักหนอย?
[๔๘๕] กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดูกรกาผูมีสรอยคองามดุจนกยูง
เชิญทานลงจากตนละหุงมากินเนื้อใหสบายเถิด.
[๔๘๖] บรรดามฤคชาติทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกเปนเลวที่สดุ บรรดาปกษีทั้งหลาย
กาเปนเลวที่สุด บรรดารุกขชาติทั้งหลาย ตนละหุงเปนเลวที่สุด ที่สุด ๓
ประเภทมารวมกันเอง.
จบ อันตชาดกที่ ๕.
๖. สมุททชาดก
วาดวยสมุทรสาคร
[๔๘๗] ใครนี้หนอ มาเที่ยววนเวียนอยูในน้ําทะเลอันเค็ม ยอมหามปลา และ
มังกรทั้งหลาย และยอมเดือดรอนในกระแสน้ําที่มีคลื่น?
[๔๘๘] ขาพเจาเปนนกชื่อวา อนันตปายี ปรากฏไปทั่วทิศวา เปนผูไมอิ่ม เรา
ปรารถนาจะดื่มน้ํา ในมหาสมุทรสาครใหญกวาแมน้ําทั้งหลาย.
[๔๘๙] สมุทรสาครนี้พรองก็ดี เต็มเปยมอยูก็ดี ใครๆ จะดื่มน้ําในสมุทรสาคร
นั้น ก็หาพรองไปไม ไดยินมาวา สาครอันใครๆ ไมอาจจะดื่มกิน
ใหหมดสิ้นไปได.
จบ สมุททชาดกที่ ๖.
๗. กามวิลาปชาดก
วาดวยผูพลิ าปถึงกาม
[๔๙๐] ดูกรนกผูปกเปนยาน บินทะยานไปในเวหา บินไปในอากาศอันสูง
ทานชวยบอกกะภรรยาของขาพเจาผูมีลําขาเสมอดวยตนกลวยวาขาพเจาถูก
เสียบอยูบนหลาว ภรรยาของขาพเจานั้น เมื่อไมรูขาวคราวอันนี้ ก็จกั -

ทําการมาของขาพเจาใหลาชาไป.
[๔๙๑] ภรรยาของขาพเจานั้น ยังไมรูเหตุที่ขาพเจาถูกเสียบหลาวและหอก นาง
เปนคนดุราย ก็จะโกรธขาพเจา ความโกรธแหงภรรยาของขาพเจานั้น
จะทําใหขาพเจาเดือดรอนไปดวย อนึ่ง หลาวนี้ อยาทําใหขาพเจาเดือดรอนเลย.
[๔๙๒] หอกและเกราะนี้ ขาพเจาเก็บไวที่หัวนอน อนึ่ง แหวนประดับนิ้วกอย
ที่ทําดวยทองคําเนื้อสุก และผาแควนกาสีเนื้อออน ขาพเจาก็เก็บไวที่
หัวนอน ขอภรรยาที่รกั ของขาพเจา ผูมีความตองการทรัพย จงยินดี
ดวยทรัพยนี้เถิด.
จบ กามวิลาปชาดกที่ ๗.
๘. อุทุมพรชาดก
ผูออนนอมชื่อวาเปนผูอิ่ม
[๔๙๓] ตนมะเดื่อ ตนไทร และตนมะขวิดนี้ มีผลสุกแลว เชิญทานออกมา
กินเสียเถิด จะยอมตายเพราะความหิวโหยทําไม?
[๔๙๔] ผูใด ประพฤติออนนอมตอผูใหญ ผูนั้นชื่อวา เปนผูอิ่มแลว ไมหวงแหน
เหมือนขาพเจาเคี้ยวกินผลไมสุกจนอิ่มแลว ในวันนี้ ไมหวงแหนผลไม
ที่สุกแลว ฉะนั้น.
[๔๙๕] ลิงเกิดในปา พึงหลอกลวงลิงที่เกิดในปา เพราะเหตุอันใด แมลิงหนุมเชน
ทานก็ไมพึงเชื่อเหตุอันนั้น ลิงผูใหญที่แกเฒาชราเชนขาพเจา ไมพึง
เชื่อถือเลย.
จบ อุทุมพรชาดกที่ ๘.
๙. โกมาริยปุตตชาดก
วาดวยผูไกลจากภูมิฌาน
[๔๙๖] เจาลิง เมื่อกอน เจาเคยโลดเตนเลนในสํานัก เราผูคะนองเลนเปนปกติ
เจาจะกระทําอาการโลดเตนอยางไรมากอน บัดนี้ เราไมชื่นชมยินดีอาการ
นั้นของเจาแลว.
[๔๙๗] ความหมดจดดวยฌานอยางสูง เราไดฟงมาจากอาจารยชื่อโกมาริยบุตร
ผูเปนพหูสูต บัดนี้ ทานอยาเขาใจเราวาเหมือนแตกอ น ดูกรทานผูมีอายุ
เราประกอบไปดวยฌานอยูทั้งนั้น.
[๔๙๘] เจาลิงเอย ถาแมบุคคลจะพึงหวานพืชลงที่แผนหิน ถึงฝนจะตกลงมา
พืชนั้นก็งอกงามขึ้นไมไดแน ความหมดจดดวยฌานอยางสูงนั้น ถึงเจา
จะไดฟงมาแลว เจาก็ยงั เปนผูไกลจากภูมิฌานมากนัก.
จบ โกมาริยปุตตชาดกที่ ๙.
๑๐. พกชาดก

วาดวยการทําลายตบะ
[๔๙๙] หมาปาตัวมีเนื้อและเลือดเปนอาหาร เปนอยูได เพราะฆาสัตวอื่น
สมาทานวัตรแลว รักษาอุโบสถอยู.
[๕๐๐] ทาวสักกะทรงทราบวัตรของหมาปานั้นแลว จึงจําแลงเปนแพะมา หมาปา
นั้นปราศจากตบะ ตองการดื่มกินเลือดจึงวิ่งไปจะกินแพะ ไดทําลายตบะ
ธรรมเสียแลว.
[๕๐๑] บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีวัตรอันเลวทราม
ในการสมาทานวัตร ยอมทําตนใหเบา ดุจหมาปาทําลายตบะของตน
เพราะเหตุตองการแพะ ฉะนั้น.
จบ พกชาดกที่ ๑๐.
จบ กุมภวรรคที่ ๕.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก
๒. สุปตตชาดก
๓. กายนิพพินทชาดก
๔. ชัมพุขาทกชาดก
๕. อันตชาดก
๖. สมุททชาดก
๗. กามวิลาปชาดก
๘. อุทุมพรชาดก
๙. โกมาริยปุตตชาดก
๑๐. พกชาดก.
---------------รวมวรรคที่มีในติกนิบาตนี้ คือ
๑. สังกัปปวรรค
๒. ปทุมวรรค
๓. อุทปานทูสกวรรค
๔. อัพภันตรวรรค
๕. กุมภวรรค.
จบ ติกนิบาตชาดก.
---------------จตุกกนิบาตชาดก
๑. กาลิงควรรค
๑. จุลลกาลิงคชาดก
เทวดากีดกันความพยายามของคนไมได
[๕๐๒] ทานทั้งหลาย จงเปดประตูถวายใหพระราชาเหลานี้เสด็จเขาไปสู
ภายในพระนคร ขาพเจาชื่อวานนทิเสน เปนอํามาตยดุจราชสีหของ
พระเจาอรุณ ไดรับการศึกษามาเปนอยางดี จัดรักษาไวเรียบรอยแลว.
[๕๐๓] แนะดาบสโกง ทานไดพูดไวอยางนี้วา ชัยชนะ จักมีแกพวกพระเจากาลิงคราช ผูอดทนตอภัยที่แสนยากจะอดทนได ความปราชัย จักมี

แกพวกอัสสกราช ชนทั้งหลายผูซื่อตรง ยอมไมพูดเท็จ.
[๕๐๔] ขาแตทาวสักกะ เทวดาทั้งหลายยังประพฤติลวงมุสาวาทอีกหรือ
พระองคพึงตรัสแตถอยคําที่จริง ที่แทอยางยิ่งมิใชหรือ ขาแตทาวมัฆวาน
เทวราช ผูเปนใหญกวาปวงชน พระองคทรงอาศัยเหตุอะไรหรือ จึงได
ตรัสมุสา?
[๕๐๕] ดูกรพราหมณ เมื่อชนทั้งหลายพูดกันอยู ทานก็เคยไดยินแลวมิใชหรือ
วา เทวดาทั้งหลาย ยอมเกียดกันความพยายามของบุรุษไมได ความ
ขมใจ ความตั้งใจแนวแน ความไมแตกสามัคคีกัน ความไมแกงแยงกัน
การกาวไปในกาลอันควร ความเพียรอยางเด็ดเดี่ยว และความบากบั่น
ของบุรุษ เพราะเหตุนั้นแหละ ชัยชนะ จึงมีแกพวกพระเจาอัสสกะ.
จบ จุลลกาลิงคชาดกที่ ๑.
๒. มหาอัสสาโรหชาดก
วาดวยการทําความดีไวในปางกอน
[๕๐๖] ผูใด ใหทานในคนที่ไมควรให ไมใหในคนที่ควรให ผูนั้น ถึงจะได
รับความทุกขในคราวมีอันตราย ก็ไมไดสหาย.
[๕๐๗] ผูใด ไมใหทานในคนที่ไมควรให ใหในคนที่ควรให ผูนั้น ถึงจะได
รับความทุกขในคราวมีอันตราย ยอมไดสหาย.
[๕๐๘] การแสดงคุณวิเศษแหงความเกี่ยวพัน และความสนิทสนมกันฉันทมิตร
ในชนทั้งหลายผูไมมอี ารยธรรม เปนคนมักอวด ยอมไรผล การแสดง
คุณวิเศษแหงความเกี่ยวพัน และความสนิทสนมกันฉันทมิตร ที่กระทํา
ในอารยชนทั้งหลายผูซ ื่อตรง คงที่ แมเล็กนอย ก็ยอ มมีผลมาก.
[๕๐๙] ผูใด ไดทําความดีงามไวแตกาลกอนแลว ผูนั้นชื่อวา ไดทํากิจที่ทําไดแสน
ยากในโลก ภายหลัง เขาจะทําก็ตาม ชื่อวา เปนบุคคลผูควรบูชายิ่งนัก.
จบ มหาอัสสาโรหชาดกที่ ๒.
๓. เอกราชชาดก
คุณธรรมคือขันติและตบะ
[๕๑๐] ขาแตพระองคผูเปนเอกราช พระองคเสวยกามคุณอันบริบูรณอยางยิ่ง
อยูในกาลกอน มาบัดนี้ พระองคถูกโยนลงในบออันขรุขระ เหตุไร
จึงมิไดละพระฉวีวรรณ และพระกําลังกายที่มีอยูแตเกากอนเสียเลย?
[๕๑๑] ขาแตพระเจาทุพภิเสน ขันติ และตบะ เปนคุณธรรมที่หมอมฉัน
ปรารถนามาแตเดิมแลว บัดนี้ หมอมฉันไดสิ่งปรารถนานั้นแลว เหตุไร
จะพึงละฉวีวรรณ และกําลังกายที่มีอยูแ ตเกากอนเสียเลา.
[๕๑๒] ไดทราบมาวา กิจที่ควรทําทุกอยางสําเร็จมาแตกอนแลว เพราะขมขี่
ครอบงําบุคคลผูเปรื่องยศ มีปญญา หมอมฉันไดยศอันยิ่งใหญแลว

เหตุไร จักละฉวีวรรณ และกําลังกายที่มีอยูแตเกากอนเลา.
[๕๑๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงปวงชน สัตบุรุษทั้งหลาย บรรเทาความสุข
ดวยความทุกข หรือบรรเทาความทุกขดวยความสุข เปนผูมีจิตเยือกเย็น
ยิ่งนัก ในความสุข และความทุกขทั้งสองอยาง ยอมเปนผูมีจิตเปนกลาง
ทั้งในความสุข และความทุกข ดังตราชู ฉะนั้น.
จบ เอกราชชาดกที่ ๓.
๔. ทัททรชาดก
ไมควรถือตัวในที่ที่เขาไมรูจัก
[๕๑๔] ขาแตพี่ทัททระ ถอยคําดาวาอันหยาบคายในมนุษยโลกเหลานี้ ยอมทํา
ใหฉันเดือดรอน พวกเด็กๆ ชาวบานผูไมมีพิษฤทธิ์เดช ยังมาดาวาเรา
ผูเปนอสรพิษรายไดวา เปนสัตวกินกบกินเขียด และวา เปนสัตวน้ํา.
[๕๑๕] บุคคลผูถูกขับไลจากแวนแควนของตน ไปอยูยังถิ่นอื่นแลว ควรสรางฉางใหญไว สําหรับเก็บคําหยาบคายทั้งหลาย.
[๕๑๖] บุคคลอยูในสํานักคนผูไมรูจักชาติ และโคตรของตน ไมพึงทําการถือตัว
ในที่ที่ไมมีใครรูจักตน โดยชาติ หรือโดยวินัย.
[๕๑๗] บุคคลผูมีปญญา แมเปรียบเสมอดวยไฟ เมื่อไปอยูตางถิ่นไกล พึงอดทน
แมจะเปนคําขู ตะคอกของทาสก็ตาม.
จบ ทัททรชาดกที่ ๔.
๕. สีลวีมังสชาดก
ความลับไมมีในโลก
[๕๑๘] ขึ้นชื่อวาที่ลับ ยอมไมมีในโลก แกคนผูกระทําบาปกรรม ตนไมที่เกิด
ในปาก็ยังมีคนเห็น คนพาลยอมสําคัญบาปกรรมนั้นวา เปนที่ลับ.
[๕๑๙] ขาพเจายอมไมเห็นที่ลับ หรือแมที่วางเปลาก็ไมมี ในที่ใด ขาพเจาไมเห็น
ที่วางเปลา ที่นั้นก็ไมวางเปลาจากขาพเจา.
[๕๒๐] มาณพผูใหญ ๖ คนนั้น คือ ทุชัจจะ ๑ สุชัจจะ ๑ นันทะ ๑ สุขวัจฉนะ ๑
วัชฌะ ๑ อัทธุวสีละ ๑ มีความตองการธิดาของอาจารย พากันละธรรมเสีย.
[๕๒๑] สวนพราหมณมาณพ เปนผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง มีปญญา มีความเพียร
เครื่องกาวหนาในสัจธรรม ตามรักษาธรรมไว จะพึงละสตรีลาภเสีย
อยางไรได.
จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๕.
๖. สุชาตาชาดก
ไดรับโทษเพราะประมาท
[๕๒๒] ขาแตพระราชสวามีผูประเสริฐ ไขที่เก็บไวในจานทองนี้ เปนไขอะไร
ลูกกลมเกลี้ยง มีสีแดง หมอมฉันทูลถามพระองคถึงสิ่งนั้น โปรดตรัส

บอกดวย.
[๕๒๓] ดูกรพระเทวี เมื่อกอนนี้ เธอเปนหญิงหัวโลน นุงผาทอนเกาๆ มือถือ
หอพก เลือกเก็บผลไมอันใดอยู สิ่งที่ฉันรับประทานอยู ณ บัดนี้ เปน
ผลไมอันนั้น เปนสมบัติประจําตระกูลของเธอ.
[๕๒๔] หญิงทราม เมื่ออยูในราชสกุลนี้ ยอมรอนรน ไมรื่นรมย โภคสมบัติ
ทั้งหลาย ก็ยอมละเขาไปเสียสิ้น ทานทั้งหลาย จงชวยกันนําหญิงทรามคน
นั้นคืนไปไวที่ที่ เขาจักเก็บผลไมประจําตระกูลขายเลี้ยงชีวิตไดตามเดิม.
[๕๒๕] ขาแตพระมหาราช โทษเพราะความประมาทเหลานี้ ยอมมีไดแกนารีผู
ไดรับยศ ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดอดโทษแด
พระนางสุชาดาเทวีเถิด ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคอยาได
ทรงพระพิโรธแดพระเทวีเลย.
จบ สุชาตาชาดกที่ ๖.
๗. ปลาสชาดก
วาดวยขุมทรัพยที่ฝงไวที่โคนไม
[๕๒๖] ดูกรพราหมณ ทานก็รูวา ตนทองกวาวนี้ ไมมีจิต ไมไดยินเสียงอะไร
และไมรูสึกอะไรเลย เพราะเหตุไร ทานจึงเพียรพยายาม มิไดมีความ
ประมาท ถามถึงสุขไสยาอยูเสมอมา.
[๕๒๗] ตนทองกวาวตนใหญ ปรากฏไปในที่ไกล ตั้งอยูในภูมิประเทศราบเรียบ
เปนที่อยูอาศัยของทวยเทพ เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงนอบนอมตนทอง
กวาวนี้ และเทพเจาผูสิงอยูที่ตนไมนี้ดวย เพราะเหตุแหงทรัพย.
[๕๒๘] ดูกรพราหมณ ขาพเจามาเพงถึงความกตัญูที่มีอยูในตน จักทําทดแทน
คุณทานตามสติกําลัง ความดิ้นรนของทานผูมาถึงสํานักของสัตบุรุษ
ทั้งหลาย ไฉนจักเปลาจากประโยชนเลา.
[๕๒๙] ไมเลียบตนใด ตั้งลอมรอบอยูเบื้องหนาตนมะพลับ มหาชนเคยบูชายัญ
กันมาแตกอน เปนตนไมใหญ ขุมทรัพยเขาฝงไวที่โคนตนไมเลียบนั้นแล
ไมมีเจาของ ทานจงไปขุดเอาทรัพยนั้นเถิด.
จบ ปลาสชาดกที่ ๗.
๘. ชวสกุณชาดก
ผูไมมีกตัญูไมควรคบ
[๕๓๐] ขาแตพระยาเนื้อ ขอนอบนอมแดทาน ขาพเจาไดทํากิจอยางหนึ่งแก
ทาน ตามกําลังของขาพเจาที่มีอยู ขาพเจาจะไดอะไรตอบแทนบาง?
[๕๓๑] การที่ทานเขาไปอยูในระหวางฟนของเรา ผูมีเลือดเปนภักษาหาร ผูทํากรรมอันหยาบชาอยูเปนนิตย ทานยังเปนอยูได นั่นก็เปนคุณมากอยูแลว.
[๕๓๒] นาติเตียนคนที่ไมรูคุณที่เขาทําแลว ผูไมทําคุณใหใคร และผูที่ไมทํา

ตอบแทนคุณที่เขาทํากอน ความกตัญูไมมีในคนใด การคบคนนั้น
ยอมไรประโยชน.
[๕๓๓] บุคคลไมไดมิตรธรรมดวยอุปการคุณที่ตนประพฤติตอหนาในผูใด ผูนั้น
บัณฑิตไมตองริษยา ไมตองดาวา พึงคอยๆ หลีกออกหางจากผูนั้นไป
เสีย.
จบ ชวสกุณชาดกที่ ๘.
๙. ฉวชาดก
วาดวยการนั่งที่ไมสมควร
[๕๓๔] กิจทั้งหมดที่เราทั้งสองกระทําแลว เปนกิจลามก คนทั้ง ๒ ไมเห็นธรรม
คนทั้ง ๒ เคลื่อนแลวจากปกติเดิม คือ อาจารยนั่งบนอาสนะต่ําบอก
มนต และศิษยนั่งบนอาสนะสูงเรียนมนต.
[๕๓๕] เราบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีขาวสะอาด ปรุงดวยเนื้อ (ของพระราชา
พระองคนี้) เพราะเหตุนั้น เราจึงไมสรองเสพธรรมนัน้ ที่พวกฤาษี
สรองเสพมาแลว.
[๕๓๖] ทานจงหลีกไปเสียเถิด ขึ้นชื่อวาโลกกวางใหญ แมคนอื่นๆ ก็หุงตมกิน
เพราะเหตุนั้น อธรรมที่ทานประพฤติมาแลว อยาทําลายทานเสียเลย
ดุจกอนหินตอยหมอใหแตก ฉะนั้น.
[๕๓๗] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ
เลี้ยงชีวิต ดวยการทําตนใหตกต่ํา หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม.
จบ ฉวชาดกที่ ๙.
๑๐. สัยหชาดก
วาดวยการแสวงหาที่ประเสริฐ
[๕๓๘] บัณฑิตไมพึงปรารถนาพื้นแผนดิน มีสัณฐานดุจกุณฑลทามกลางสาคร
มีมหาสมุทรลอมอยูโดยรอบ พรอมดวยการนินทา ดูกรสัยหอํามาตย
ทานจงรูอยางนี้เถิด.
[๕๓๙] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ
เลี้ยงชีวิต ดวยการทําตนใหตกต่ํา หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม.
[๕๔๐] ถึงแมเราบวชเปนบรรพชิต ถือภาชนะเที่ยวภิกขาจาร ความประพฤติ
เลี้ยงชีวิตนั้นแหละประเสริฐกวา การแสวงหาโดยไมเปนธรรมจะ
ประเสริฐอะไร.
[๕๔๑] ถึงแมเราออกบวช ถือภาชนะเที่ยวภิกขาจาร ไมเบียดเบียนผูอื่นในโลก
นั้น ประเสริฐกวาราชสมบัติเสียอีก.
จบ สัยหชาดกที่ ๑๐.
จบ กาลิงควรรคที่ ๑.

---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จุลลกาลิงคชาดก
๒. มหาอัสสาโรหชาดก
๓. เอกราชชาดก
๔. ทัททรชาดก
๕. สีลวีมังสชาดก
๖. สุชาตาชาดก
๗. ปลาสชาดก
๘. ชวสกุณชาดก
๙. ฉวชาดก
๑๐. สัยหชาดก.
---------------๒. ปุจิมันทวรรค
๑. ปุจิมันทชาดก
วาดวยผูร อบคอบ
[๕๔๒] แนะโจร ลุกขึ้นเถิด จะมัวนอนอยูทําไม ทานตองการอะไร ดวยการ
นอน ราชบุรุษอยาจับทานผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบานเลย.
[๕๔๓] ราชบุรุษทั้งหลายจองจับโจรผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบาน ใน
เรื่องนั้น ธุระอะไรของปุจิมันทเทวดาผูเกิดอยูในปาเลา?
[๕๔๔] ดูกรอัสสัตถเทวดา ทานไมรูเหตุที่จะอยูรว มกันไมไดระหวางเรากับโจร
ราชบุรุษทั้งหลาย จับโจรผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบานไดแลว
จะเสียบโจรไวบนหลาวไมสะเดา ใจของเรารังเกียจในเรื่องนั้น.
[๕๔๕] บัณฑิตพึงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ พึงปองกันภัยที่ยังไมมาถึงตัว พิจารณา
ดูโลกทั้ง ๒ เพราะภัยในอนาคต.
จบ ปุจิมันทชาดกที่ ๑.
๒. กัสสปมันทิยชาดก
วาดวยรูตวั วาผิดแลวสารภาพผิด
[๕๔๖] ขาแตทานกัสสปะ เด็กหนุมจะดาแชง หรือจะตีก็ตาม ดวยความเปน
เด็กหนุม บัณฑิตผูมีปญญา ยอมอดทนความผิดที่พวกเด็กทําแลวทั้งหมด
นั้นได.
[๕๔๗] ถาแมสัตบุรุษทั้งหลาย วิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันไดสนิทโดยเร็ว สวน
คนพาลทั้งหลาย ยอมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขายอมไมไดความสงบ
เวรกันไดเลย.
[๕๔๘] ผูใด รูโทษที่ตนลวงแลว ๑ ผูใด รูแสดงโทษ ๑ คนทั้งสองนั้น ยอม
พรอมเพรียงกันยิง่ ขึ้น ความสนิทสนมของเขา ยอมไมเสื่อมคลาย.
[๕๔๙] ผูใด เมื่อคนเหลาอื่นลวงเกินกัน ตนเองสามารถจะเชื่อมใหสนิทสนม
ได ผูนั้นแลชื่อวา เปนผูประเสริฐยิ่ง ผูนําภาระไป ผูทรงธุระไว.
จบ กัสสปมันทิยชาดกที่ ๒.

๓. ขันติวาทิชาดก
โทษที่ทํารายพระสมณะ
[๕๕๐] ขาแตทานผูมีความเพียรมาก ผูใด ใหตัดมือ ตัดเทา หู และจมูกของทาน
ทานจงโกรธผูนั้นเถิด อยาไดทํารัฐนี้ใหพินาศเสียเลย.
[๕๕๑] พระราชาพระองคใด รับสั่งใหตัดมือ เทา หู และจมูกของอาตมภาพ ขอ
พระราชาพระองคนั้น จงทรงพระชนมยืนนาน บัณฑิตทั้งหลาย เชนกับ
อาตมภาพ ยอมไมโกรธเคืองเลย.
[๕๕๒] สมณะผูสมบูรณดวยขันติ ไดมีมาในอดีตกาลแลว พระเจากาสีรบั คํา
สั่งใหตัดมือ เทา หู และจมูกของสมณะผูตั้งอยูในขันติ.
[๕๕๓] พระเจากาสีหมกไหมอยูในนรก ไดเสวยวิบากอันเผ็ดรอนของกรรมที่
หยาบชานั้น.
จบ ขันติวาทิชาดกที่ ๓.
๔. โลหกุมภิชาดก
วาดวยสัตวนรกในโลหกุมภี
[๕๕๔] เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู เราทั้งหลายไมไดใหทาน ไมไดทําที่พึ่งใหแก
ตน เราจึงมีชีวิตเปนอยูไ ดแสนยาก.
[๕๕๕] เมื่อเราทั้งหลายหมกไหมอยูในนรก ตลอดหกหมื่นปบริบูรณ โดย
ประการทั้งปวง เมื่อไรที่สุดจักปรากฏ?
[๕๕๖] ดูกรชาวเราเอย ที่สุดไมมี ที่สุดจักมีแตที่ไหน ที่สุดจักไมปรากฏ ดูกร
ทานผูนิรทุกข เพราะในกาลนั้น ทั้งเรา และทานไดกระทําบาปกรรม
ไวแลว.
[๕๕๗] เราไปจากที่นี้ ไดกําเนิดมนุษย พอรูจักภาษาแลว จักเปนคนสมบูรณไป
ดวยศีล จักทํากุศลใหมากทีเดียว.
จบ โลหกุมภิชาดกที่ ๔.
๕. มังสชาดก
วาทศิลปของคนขอ
[๕๕๘] วาจาของทานหยาบคายจริงหนอ ทานเปนผูขอเนื้อ วาจาของทานเชนกับ
พังผืด ดูกรสหาย เราจะใหพังผืดแกทาน.
[๕๕๙] คําวา พี่ชาย นองชาย หรือพี่สาว นองสาวนี้ เปนอวัยวะของมนุษย
ทั้งหลาย อันเขากลาวกันอยูในโลก วาจาของทานเชนกับอวัยวะ ดูกร
สหาย เราจะใหเนื้ออวัยวะแกทาน.
[๕๖๐] บุตรเรียกบิดาวา พอ ยอมทําใหหัวใจของพอหวั่นไหว วาจาของทาน
เชนกับหัวใจ เราจะใหเนื้อหัวใจแกทาน.
[๕๖๑] ในบานของผูใด ไมมีเพื่อน บานของผูนั้น ก็เปนเหมือนกับปา วาจาของ

ทานเชนกับสมบัติทั้งมวล ดูกรสหาย เราจะใหเนื้อทั้งหมดแกทาน.
จบ มังสชาดกที่ ๕.
๖. สสปณฑิตชาดก
ผูสละชีวิตเปนทาน
[๕๖๒] ดูกรพราหมณ ขาพเจามีปลาตะเพียนแดงอยู ๗ ตัว ซึ่งนายพรานตก
เบ็ดขึ้นมาจากน้ํา เอาไวบนบก ขาพเจามีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภค
อาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด.
[๕๖๓] อาหารของคนรักษานาคนโนน ขาพเจานําเอามาไวในกลางคืน คือ เนื้อ
ยาง ๒ ไม เหี้ย ๑ ตัว และนมสม ๑ หมอ ดูกรพราหมณ ขาพเจา
มีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภคอาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด.
[๕๖๔] ผลมะมวงสุก น้ําเย็น รมเงาอันเย็น เปนที่รื่นรมยใจ ดูกรพราหมณ
ขาพเจามีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภคอาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรม
อยูในปาเถิด.
[๕๖๕] กระตายไมมีงา ไมมีถั่ว ไมมีขาวสาร ทานจงบริโภคเราตัวสุกไปดวย
ไฟนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด.
จบ สสปณฑิตชาดกที่ ๖.
๗. มตโรทนชาดก
วาดวยรองไหถงึ คนตาย
[๕๖๖] ทานทั้งหลาย ยอมรองไหถึงแตคนที่ตายแลวๆ ทําไมจึงไมรองไหถึงคนที่
จักตายบางเลา สัตวทุกจําพวกผูดํารงสรีระไว ยอมละทิ้งชีวิตไปโดยลําดับ.
[๕๖๗] เทวดา มนุษย สัตวจตุบาท หมูปกษีชาติ และพวกงู ไมมีอิสระใน
สรีระรางกายนี้ ถึงจะอภิรมยอยู (ในรางกาย) นั้น ก็ตองละทิ้งชีวิตไป
ทั้งนั้น.
[๕๖๘] สุขและทุกขที่เพงเล็งกันอยูในหมูม นุษย เปนของแปรผัน ไมมั่นคง
อยูอยางนี้ การคร่ําครวญ การร่ําไห ไมเปนประโยชนเลย เพราะเหตุไร
กองโศกจึงทวมทับทานได?
[๕๖๙] พวกนักเลง และพวกคอเหลา ผูไมทําความเจริญ เปนพาล หาวหาญ
ไมมีความขยันหมั่นเพียร ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบัณฑิตวา
เปนพาลไป.
จบ มตโรทนชาดกที่ ๗.
๘. กณเวรชาดก
วาดวยหญิงหลายผัว
[๕๗๐] ทานกอดรัดนางสามาดวยแขน ที่กอชบามีสีแดงในวสันตฤดู เธอไดสั่ง
ความไมมีโรคมาถึงทาน.

[๕๗๑] ดูกรทานผูเจริญ ไดยินวา ลมพึงพัดภูเขาไป ใครๆ คงไมเชื่อถือ ถา
ลมจะพึงพัดเอาภูเขาไปได แมแผนดินทั้งหมดก็พัดเอาไปได เพราะ
เหตุไร นางสามาตายแลวจึงสัง่ ความไมมีโรคมาถึงเราได?
[๕๗๒] นางสามานั้นยังไมตาย และไมปรารถนาชายอื่น ไดยินวา นางจะมีผัว
เดียว ยังหวังเฉพาะทานอยูเทานั้น.
[๕๗๓] นางสามาไดเปลี่ยนเราผูไมเคยสนิทสนม กับสามีที่เคยสนิทสนมมานาน
เปลี่ยนเราผูยังไมทันไดรวมรัก กับสามีผูเคยรวมรักมาแลว นางสามาพึง
เปลี่ยนผูอื่นกับเราอีก เราจักหนีจากที่นี้ไปเสียใหไกล.
จบ กณเวรชาดกที่ ๘.
๙. ติตติรชาดก
วาดวยบาปเกิดจากความจงใจ
[๕๗๔] ขาพเจาเปนอยูอยางนี้สบายหนอ และไดบริโภคอาหารตามชอบใจ แตวา
ขาพเจาตั้งอยูในระหวางอันตรายแท ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ คติของ
ขาพเจาเปนอยางไรหนอ?
[๕๗๕] ดูกรปกษี ถาใจของทานไมนอมไปเพื่อกรรมอันเปนบาป บาปยอมไม
แปดเปอนทานผูบริสุทธิ์ ไมขวนขวายกระทําบาปกรรม.
[๕๗๖] นกกระทาเปนอันมากพากันมาดวยคิดวา ญาติของเราจับอยู นายพรานนก
ยอมไดรับกรรม เพราะอาศัยขาพเจา ใจของขาพเจารังเกียจอยูใน
เรื่องนั้น.
[๕๗๗] ถาใจของทานไมคิดประทุษราย กรรมที่นายพรานอาศัยทานกระทําแลวก็
ไมติดทาน บาปยอมไมแปดเปอนทานผูบริสุทธิ์ มีความขวนขวายนอย.
จบ ติตติรชาดกที่ ๙.
๑๐. สุจจชชาดก
วาดวยภรรยาที่ดี
[๕๗๘] พระราชา เมื่อไมทรงพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา นับวา ไมพระราชทานสิ่งที่ควรใหงายหนอ เมื่อพระองคไมพระราชทานอะไรเลย ก็ชอื่ วา
ไมทรงพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา.
[๕๗๙] คนฉลาดทําสิ่งใด ก็พูดถึงสิ่งนั้น ไมทําสิ่งใด ก็ไมพูดถึงสิ่งนั้น บัณฑิต
ทั้งหลาย ยอมรูจ ักคนที่ไมทําดีแตพูด.
[๕๘๐] ขาแตพระลูกเจา ขอนอบนอมแดฝาพระบาท พระองคทรงประสบความ
พินาศ แตพระทัยของพระองคยังทรงยินดีอยูในสัจจะ พระองคชื่อวา
ดํารงมั่นอยูในสัจจธรรม.
[๕๘๑] หญิงใด เมื่อสามีขัดสนก็ขัดสนดวย เมื่อสามีมั่งคั่งก็พลอยเปนผูมั่งคั่ง
มีชื่อเสียงดวย หญิงนัน้ แหละ นับวา เปนยอดภรรยาของเขา เมื่อมีเงิน

ก็ยอมมีหญิงเปนธรรมดา.
จบ สุจจชชาดกที่ ๑๐.
จบ ปุจิมันทวรรคที่ ๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุจิมันทชาดก
๒. กัสสปมันทิยชาดก
๓. ขันติวาทิชาดก
๔. โลหกุมภิชาดก
๕. มังสชาดก
๖. สสปณฑิตชาดก
๗. มตโรทนชาดก
๘. กณเวรชาดก
๙. ติตติรชาดก
๑๐. สุจจชชาดก.
---------------๓. กุฏิทูสกวรรค
๑. กุฏิทูสกชาดก
วาดวยลิงกับนกขมิ้น
[๕๘๒] ดูกรวานร ศีรษะ มือ และเทาของทานเหมือนของมนุษย เออก็ เพราะ
เหตุไรหนอ ทานจึงไมมีเรือนอยู?
[๕๘๓] ดูกรนกขมิ้น ศีรษะ มือ และเทาของเราเหมือนของมนุษยก็จริง แต
ปญญาที่บัณฑิตกลาววา ประเสริฐสุดในหมูมนุษย ของเราไมมี.
[๕๘๔] ผูมีจิตไมมั่นคง มีจิตกลับกลอก มักประทุษรายมิตร มีปกติไมยั่งยืน
เปนนิจ ยอมไมมีความสุข.
[๕๘๕] ทานจงกระทําอานุภาพ เปลี่ยนปกติเดิมเสียเถิด ดูกรวานร ทานจง
กระทํากระทอมไวเปนเครื่องปองกันความหนาว และลมเถิด.
จบ กุฏิทูสกชาดกที่ ๑.
๒. ทุททุภายชาดก
วาดวยพวกกระตายตื่นตูม
[๕๘๖] ขอความเจริญจงมีแกทาน ขาพเจาอยูในประเทศใด ประเทศนั้น
ทําเสียงวา ทุททุภะ แมขาพเจาเองก็ไมรูเสียงลั่นนั้นตรงไหนกัน อะไร
ทําใหเกิดเสียงวา ทุททุภะ ขาพเจาก็ไมรูอีก.
[๕๘๗] กระตายไดยินผลมะตูมสุกหลนมีเสียงวา ทุททุภะ ก็วิ่งหนีไป หมูเนื้อ
ไดฟงถอยคําของกระตายแลว พากันตกใจวิ่งหนีไปดวย.
[๕๘๘] ชนเหลาใด มักเชื่อตามเสียงคนอื่น ยังไมทันไดถึงรองรอยแหงวิญญาณ
เลย ชนเหลานั้นนับวา เปนพาล มีความประมาทเปนอยางยิ่ง ดีแตเชื่อ
ผูอื่น.
[๕๘๙] สวนชนเหลาใด สมบูรณดวยศีล ดวยปญญา ยินดีในความสงบ ชน

เหลานั้นนับวา เปนบัณฑิต งดเวนความชั่วหางไกล ยอมไมเชื่อ
คนอื่นเลย.
จบ ทุททุภายชาดกที่ ๒.
๓. พรหมทัตตชาดก
วาดวยผูขอกับผูถูกขอ
[๕๙๐] ดูกรมหาบพิตร ผูขอยอมได ๒ อยาง คือ ไดทรัพย หรือไมไดทรัพย
แทจริง การขอมีอยางนีเ้ ปนธรรมดา.
[๕๙๑] ดูกรมหาบพิตร ผูเปนใหญในปญจาลรัฐ บัณฑิตกลาวถึงการขอวา เปน
การรองไห ผูใด ปฏิเสธคําขอ บัณฑิตกลาวคําปฏิเสธของผูนั้นวา เปน
การรองไหตอบ.
[๕๙๒] ชาวปญจาลรัฐ ผูมาประชุมกันแลว อยาไดเห็นอาตมภาพผูกําลังรองไหอยู
หรืออยาไดเห็นพระองคผูทรงกรรแสงตอบอยู เพราะเหตุนั้น อาตมภาพ
จึงปรารถนาขอเฝาในที่ลับ.
[๕๙๓] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวายวัวแดงหนึ่งพันพรอมดวยวัวจาฝูง
แกทาน อันอารยชนไดฟงคาถาอันประกอบดวยเหตุผลของทานแลว
ทําไมจะไมพึงใหแกทานผูเปนอารยชนเลา.
จบ พรหมทัตตชาดกที่ ๓.
๔. จัมมสาฏกชาดก
อยาไวใจสัตวหนาขน
[๕๙๔] แพะตัวนี้เปนสัตวที่มีทาทางงดงามดี เปนที่เจริญใจ และมีศีล นารักใคร
ยอมเคารพนบนอบพราหมณ ผูสมบูรณดวยชาติและมนตทั้งหลาย นับ
ไดวา เปนแพะประเสริฐ มียศศักดิ์.
[๕๙๕] ดูกรพราหมณ ทานอยาไดไววางใจแกสัตว ๔ เทา เพียงไดเห็นมันครู
เดียว มันตองการจะชนใหถนัด จึงยอตัวลงจักชนใหถนัดถนี่.
[๕๙๖] กระดูกขาของพราหมณก็หัก บริขารที่หาบอยูก็พลัดตก สิ่งของก็แตก
ทําลายหมด พราหมณประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยูวา โธเอย แพะ
มาฆาพรหมจารีได.
[๕๙๗] ผูใด สรรเสริฐบูชาคนที่ไมควรบูชา ผูนั้น จะตองถูกเขาห้ําหั่นนอนอยู
เหมือนกับเราผูมีปญญาทรามถูกแพะชนเอาในวันนี้.
จบ จัมมสาฏกชาดกที่ ๔.
๕. โคธชาดก
วาดวยเหี้ยกับฤาษีปลอม
[๕๙๘] เราสําคัญวาทานเปนสมณะ จึงไดเขามาหาทานผูไมสํารวม ทานไดขวาง
เราดวยทอนไม เหมือนไมใชสมณะ.

[๕๙๙] แนะทานผูโงเขลา ประโยชนอะไรดวยชฎาแกทาน ประโยชนอะไรดวย
หนังเสือแกทาน ภายในของทานรุงรัง เกลี้ยงเกลาแตภายนอก.
[๖๐๐] แนะเหี้ย ทานจงกลับมาบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีกอนเถิด น้ํามัน
เกลือ และดีปลีของเราก็มีมาก.
[๖๐๑] เราจะเขาไปสูจอมปลวก อันลึก ชั่วรอยบุรุษ ยิ่งขึ้นดีกวา น้ํามัน และ
เกลือของทานจะเปนประโยชนอะไร ดีปลีก็หาเปนประโยชนเกื้อกูลแก
เราไม.
จบ โคธชาดกที่ ๕.
๖. กักการุชาดก
วาดวยผูควรประดับดอกฟกทิพย
[๖๐๒] ผูใด ไมลักสิ่งของดวยกาย ไมพูดเท็จดวยวาจา ไดรับยศแลวไมพึง
มัวเมา ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.
[๖๐๓] ผูใด แสวงหาทรัพยมาไดโดยชอบธรรม ไมลอ ลวงเอาทรัพยเขามา ได
โภคทรัพยแลวก็ไมมัวเมา ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.
[๖๐๔] ผูใด มีจิตไมจืดจางเร็ว และมีศรัทธาไมคลายงายๆ ไมบริโภคของดีๆ
แตผูเดียว ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.
[๖๐๕] ผูใด ไมบริภาษสัตบุรุษ ทั้งตอหนา หรือลับหลัง พูดอยางใด ทําอยาง
นั้น ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.
จบ กักการุชาดกที่ ๖.
๗. กากาติชาดก
วาดวยนางกากี
[๖๐๖] หญิงคนรักของเราอยู ณ ที่แหงใด กลิ่นของนางยังหอมฟุงมาจากที่แหง
นั้นถึงที่นี่ ใจของเรายินดีในนางคนใด นางคนนั้น ชื่อกากาติ อยูไกล
จากที่นี้ไป.
[๖๐๗] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานขามแมน้ําชื่อเกปุกะไปไดอยางไร ทาน
ขามสมุทรทั้ง ๗ ไปไดอยางไร ทานขึ้นตนงิ้วไดอยางไร?
[๖๐๘] เราขามทะเลไปกับทาน ขามแมน้ําชื่อเกปุกะไปกับทาน ขามสมุทรทั้ง ๗
ไปกับทาน ขึ้นตนงิ้วไปกับทาน.
[๖๐๙] นาติเตียนตัวเราผูมกี ายใหญโต นาติเตียนตัวเราผูม ีความสํานึกตัว เพราะ
วา เราตองนํามาบาง นําไปบาง ซึ่งชูของเมียตนเอง.
จบ กากาติชาดกที่ ๗.
๘. อนนุโสจิยชาดก
ทุกคนจะตองตายควรเมตตากัน
[๖๑๐] นางสัมมิลลหาสินผี ูเจริญ ไดไปอยูในระหวางพวกสัตวที่ตายไปแลว

เปนจํานวนมาก เมื่อนางไปอยูกับสัตวเหลานั้น จักชือ่ วา ไดเปนอะไร
กับเรา เพราะฉะนั้น เราจึงมิไดเศราโศกถึงนางสัมมิลลหาสินีที่รักนี้.
[๖๑๑] ถาบุคคลจะพึงเศราโศก ถึงความตายอันจะไมเกิดมีแกสัตว ผูเศราโศก
นั้น ก็ควรจะเศราโศกถึงตนซึ่งจะตองตกไปสูอํานาจของมัจจุราชทุกเมื่อ.
[๖๑๒] สัตวที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู อายุสังขารหาไดเปนไปตามดวยไม
วัยยอมเสื่อมไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตา.
[๖๑๓] เพราะวัยเสื่อมไปอยางนั้นหนอ อัตภาพยอมบกพรอง หนทางที่คนเดิน
เมื่อตองมีความพลัดพรากจากกันโดยไมตองสงสัย หมูสัตวที่ยังเหลือ
อยู ควรมีเมตตาเอ็นดูกัน สวนที่ตายไปแลว ไมควรจะตองเศราโศกถึง.
จบ อนนุโสจิยชาดกที่ ๘.
๙. กาฬพาหุชาดก
วาดวยลิงหลอกเจา
[๖๑๔] ในกาลกอน เราไดขาวและน้ําอันใด จากสํานักพระราชา มาบัดนี้ ขาว
และน้ํานั้น มาขึ้นอยูกับสาขมฤคหมด ดูกรพี่ราธะ บัดนี้ เราเปนผูอัน
พระเจาธนญชัยไมสักการะแลว พากันกลับไปปาตามเดิมเถิด.
[๖๑๕] ดูกรนองโปฏฐปาทะ ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข เปน
ของไมเที่ยง เจาอยาเศราโศกเสียใจไปเลย จะเศราโศกเสียใจไปทําไม?
[๖๑๖] ดูกรพี่ราธะ คุณพี่เปนบัณฑิตแท ยอมรูถงึ ผลประโยชนทั้งหลายที่ยังไม
มาถึง ทําอยางไรหนอ เราจะไดเห็นสาขมฤคผูลามก ถูกเขาขับไลออก
จากราชสกุล.
[๖๑๗] ลิงกาฬพาหุ กระดิกหู และกลอกหนากลอกตา ทําใหพระราชกุมารทรง
หวาดเสียวพระทัยอยูเสมอๆ มันจะทําตัวของมันเองใหจําตองหางไกล
จากขาวและน้ํา.
จบ กาฬพาหุชาดกที่ ๙.
๑๐. สีลวีมังสชาดก
วาดวยธรรมที่นําความสุขมาให
[๖๑๘] ไดยินวา ศีลแล เปนความงาม ศีลเปนเยี่ยมในโลก ขอพระองคจง
ทอดพระเนตรงูใหญ มีพิษราย ยอมไมเบียดเบียนผูอื่น ดวยมารูสึกตัววา
เปนผูมีศีล.
[๖๑๙] นกตะกรุมทั้งหลายในโลก พากันลอมจิกชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวคาบอยูในปาก
ชั่วเวลาที่มันคาบชิ้นเนื้อนิดหนอยอยูเทานั้น หาไดเบียดเบียนคนที่ไมมี
ความกังวลไม.
[๖๒๐] ผูไมมีความหวัง ยอมหลับเปนสุข ความหวัง ยอมเผล็ดผลเปนสุขได

นางปงคลาทาสี ไดทําความหวังจนหมดหวังแลว จึงหลับเปนสุขได.
[๖๒๑] ทั้งในโลกนี้ และโลกหนา ธรรมอันจะนําความสุขมาใหยิ่งไปกวาสมาธิ
ยอมไมมี ผูมีจิตตั้งมั่น ยอมไมเบียดเบียนทั้งคนอื่น และตนเอง.
จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๑๐.
จบ กุฏิทูสกวรรคที่ ๓.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุฏิทูสกชาดก
๒. ทุททุภายชาดก
๓. พรหมทัตตชาดก
๔. จัมมสาฏกชาดก
๕. โคธชาดก
๖. กักการุชาดก
๗. กากาติชาดก
๘. อนนุโสจิยชาดก
๙. กาฬพาหุชาดก
๑๐. สีลวีมังสชาดก.
---------------๔. โกกิลวรรค
๑. โกกาลิกชาดก
วาดวยพูดในกาลที่ควรพูด
[๖๒๒] เมื่อยังไมถงึ เวลาที่จะพูด ผูใด พูดเกินกาลไป ผูนั้น ยอมถูกทําราย
ดุจลูกนกดุเหวา ฉะนั้น.
[๖๒๓] มีดที่ลับคมดีแลว ดุจยาพิษอันรายแรง หาทําใหตกไปทันทีทันใด เหมือน
วาจาทุพภาษิตไม.
[๖๒๔] เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรรักษาวาจาไว ทั้งในกาลควรพูด และไมควร
ไมควรพูดใหลวงเวลา แมในบุคคลผูเสมอกับตน.
[๖๒๕] ผูใด มีความคิดเห็นเปนเบื้องหนา มีปญญาเครื่องพิจารณาเห็นประจักษ
พูดพอเหมาะในกาลที่ควรพูด ผูนั้น ยอมจับศัตรูไดทั้งหมด ดุจครุฑจับ
นาคได ฉะนั้น.
จบ โกกาลิกชาดกที่ ๑.
๒. รถลัฏฐิชาดก
วาดวยใครครวญกอนแลวทํา
[๖๒๖] ขาแตพระราชา บุคคลทํารายตนเอง กลับกลาวหาวา คนอื่นทําราย ดังนี้
ก็มีโกงเขาแลว กลับกลาวหาวา เขาโกง ดังนี้ก็มี ไมควรเชื่อคําของ
โจทกฝายเดียว.
[๖๒๗] เพราะฉะนั้น บุคคลผูเปนเชื้อชาติบัณฑิต ควรฟงคําแมของฝายจําเลย
เมื่อฟงคําของโจทกและจําเลยทั้งสองฝายแลว พึงปฏิบัติตามธรรม.
[๖๒๘] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกียจคราน ไมดี บรรพชิตผูไมสํารวม ไมงาม

พระเจาแผนดินไมทรงใครครวญกอนแลวทําไป ไมงาม บัณฑิตมีความ
โกรธเปนเจาเรือน ก็ไมงาม.
[๖๒๙] ขาแตพระองคผูเปนเจาแหงทิศ พระมหากษัตริยทรงใครครวญเสียกอน
แลวจึงปฏิบัติ ไมทรงใครครวญเสียกอน ไมควรปฏิบัติ อิสริยยศ
บริวารยศ และเกียรติคุณของพระเจาแผนดินผูทรงใครครวญแลวจึงทรง
ปฏิบัติ ยอมมีแตเจริญขึ้น.
จบ รถลัฏฐิชาดกที่ ๒.
๓. โคธชาดก
เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชังตอบ
[๖๓๐] หมอมฉันทราบวา พระองคผูทรงดํารงรัฐจะไมทรงอาลัยใยดีตอหมอมฉัน
ตั้งแตครั้งเมื่อพระองคทรงพระภูษาเปลือกไม เหน็บพระแสงขรรค ทรง
ผูกสอดเครื่องครบ ประทับอยูกลางปา เหี้ยยางไดหนีไปจากกิ่งไม
อัสสัตถะแลว.
[๖๓๑] พึงออนนอมตอผูท ี่ออนนอม พึงคบผูที่เขาพอใจจะคบดวย พึงทํากิจแกผูที่
ชวยทํากิจ ไมพึงทําความเจริญใหแกผูที่ใครความเสื่อม อนึ่ง ไมพึงคบ
หาสมาคมกับผูที่เขาไมพอใจจะคบหาสมาคมดวย.
[๖๓๒] พึงละทิ้งผูที่เขาละทิ้ง ไมพึงทําความสิเนหาในผูเลิกลากัน ไมพึงสมาคม
กับผูมีจิตคิดออกหาง นกรูวา ตนไมมีผลหมดแลว ยอมบินไปสูตนอื่นที่
เต็มไปดวยผล ฉันใด คนก็ฉันนั้น รูวา เขาหมดความอาลัยแลว ก็ควร
จะเลือกหาคนอื่นที่เขาผูสมัครรักใคร เพราะวา โลกใหญพอ.
[๖๓๓] ฉันเปนกษัตริยมุงความกตัญู จะทําตอบแทนแกเธอตามสติกําลัง อนึ่ง
ฉันจะมอบอํานาจใหแกเธอทั้งหมด เธอตองการสิง่ ใด ฉันจะใหสิ่งนั้น
แกเธอ.
จบ โคธชาดกที่ ๓.
๔. ราโชวาทชาดก
วาดวยคุณสมบัติของผูนํา
[๖๓๔] ถาเมื่อโคทั้งหลาย วายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายคด เมื่อโคผูน ําฝูงวายคดอยางนี้ โคทั้งหมดก็ยอมวายคดไปตามกัน.
[๖๓๕] ในมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใด ไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ
ถาผูนั้น ประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไมเปนธรรม
โดยแท ถาพระราชาผูเปนใหญไมตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูไมเปนสุข
ทั่วกัน.
[๖๓๖] ถาเมื่อโคทั้งหลาย วายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายขามตรง เมื่อมีโค
ผูนําฝูงวายขามตรงอยางนั้น โคทั้งหมดก็ยอมวายขามตรงไปตามกัน.

[๖๓๗] ในหมูมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใด ไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ
ถาผูนั้น ประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ยอมประพฤติเปนธรรมไป
ตามโดยแท ถาพระราชา ผูเปนใหญตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูเปนสุขทั่วกัน.
จบ ราโชวาทชาดกที่ ๔.
๕. ชัมพุกชาดก
วาดวยโทษที่ไมรูประมาณตน
[๖๓๘] ดูกรสุนัขจิ้งจอก ชางนั้น ตัวใหญ รางกายสูง งาก็ยาว ตัวทานไมไดเกิด
ในตระกูลสัตวที่จะจับมันได.
[๖๓๙] ผูใด มิใชราชสีห ยกตนเพราะสําคัญวา เปนราชสีห ผูนั้น ยอมเปน
เหมือนสุนัขจิ้งจอกถูกชางเหยียบ นอนหายใจแขมวๆ อยูบนแผนดิน.
[๖๔๐] ผูใด ไมรูจักกําลังกาย กําลังความคิด และชาติของผูมียศ เปนชนชั้นสูง
มีขอลําล่ําสันกําลังมาก ผูนั้น ยอมเปนเหมือนสุนัขจิ้งจอกถูกชางเหยียบ
นอนตายอยูนี้.
[๖๔๑] สวนผูใด ใครครวญกอนแลวจึงทําการงาน รูจักกําลังกาย และกําลัง
ความคิดของตน กําหนดดวยคําพูดอันประกอบดวยปญญา เปนวาจา
สุภาษิต ผูนั้น ยอมมีชัยอยางไพบูลย.
จบ ชัมพุกชาดกที่ ๕.
๖. พรหาฉัตตชาดก
เอาของนอยแลกของมาก
[๖๔๒] พระองคตรัสเพออยูวา หญาๆ ใครหนอ นําเอาหญามาถวายพระองค
พระองคมีกิจดวยหญาหรือหนอ พระองคจึงตรัสถึงแตหญาเทานั้น?
[๖๔๓] ฉัตตฤาษีผูมีรางกายสูงใหญ เปนพรหมจารี เปนพหูสูต มาอยู ณ ที่นี้
เขาลักเอาทรัพยของเราจนหมดสิ้นแลว ยังใสหญาไวในตุมแลวหนีไป.
[๖๔๔] การถือเอาทรัพยของตนไปหมด และการไมถือเอาหญา เปนกิจที่ผู
ปรารถนาของนอยแลกเอาของมาก พึงกระทําอยางนั้น ฉัตตฤาษีใสหญา
ไวในตุมหนีไปแลว การปริเวทนาเพราะเรื่องนั้น จะมีประโยชนอะไร.
[๖๔๕] ผูมีศีลทั้งหลาย ยอมไมทําอยางนั้น คนพาล ยอมกระทําอนาจารอยางนี้
ความเปนบัณฑิตจักทําคนทุศีล มีศีลไมยั่งยืน ใหเปนคนอยางไร?
จบ พรหาฉัตตชาดกที่ ๖.
๗. ปฐชาดก
วาดวยธรรมในสกุล
[๖๔๖] เราทั้งหลายไมไดใหตั่ง น้ําดื่ม และโภชนาหารแกทาน ขอทานผูเปน
พรหมจารี จงอดโทษใหแกขาพเจา ขาพเจาเห็นโทษนี้.
[๖๔๗] อาตมภาพไมไดของเกี่ยว และไมไดนึกโกรธเคืองเลย แมความไมชอบใจ

อะไรๆ ของอาตมภาพก็ไมมีเลย แทที่จริง อาตมภาพยังมีความวิตกอยูใน
ใจวา ธรรมของสกุลนี้ จักเปนเชนนี้แน.
[๖๔๘] ที่นั่ง น้ําลางเทา น้ํามันทาเทา ขาพเจาใหอยูเปนนิจทุกอยาง นี้เปนธรรม
ในสกุล เนื่องมาจาก ปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุกเมื่อ.
[๖๔๙] ขาพเจาบํารุงสมณพราหมณโดยเคารพดุจญาติที่สูงสุด นี้เปนธรรมในสกุล
เนื่องมาจากปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุกเมื่อ.
จบ ปฐชาดกที่ ๗.
๘. ถุสชาดก
วาดวยรูจ ักแกลบหรือขาวสารในที่มืด
[๖๕๐] แกลบปรากฏโดยความเปนแกลบแกหนูทั้งหลาย และขาวสารก็ปรากฏ
โดยความเปนขาวสารแกพวกมัน แมในที่มืด พวกมันเวนแกลบเสีย
เลือกกินแตขาวสาร.
[๖๕๑] การปรึกษาในปาก็ดี การพูดกระซิบกันในบานก็ดี และการคิดหาโอกาส
ดาเราในบัดนี้ก็ดี เรารูหมดแลว.
[๖๕๒] ไดยินวา ลิงตัวที่เปนพอมันเอาฟนกัดภาวะบุรุษของลูกผูเกิดตามสภาพ
เสียแตยังเยาวทีเดียว.
[๖๕๓] การที่เจาดิ้นรนอยูเหมือนแพะตาบอดในไรผักกาดก็ดี นอนอยูภ ายใต
ที่นอนก็ดี เรารูหมดสิน้ แลว.
จบ ถุสชาดกที่ ๘.
๙. พาเวรุชาดก
วาดวยพวกเดียรถียเสื่อมลาภสักการะ
[๖๕๔] เพราะยังไมเห็นนกยูงซึ่งมีหงอน มีเสียงไพเราะ ชนทั้งหลายจึงพากัน
บูชากาในที่นั้น ดวยเนื้อ และผลไม.
[๖๕๕] แตเมื่อใด นกยูงตัวสมบูรณไปดวยเสียงมายังพาเวฬุรัฐ เมื่อนั้น ลาภ
และสักการะของกาก็เสื่อมไป.
[๖๕๖] พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชา สองแสงสวาง ยังไมเสด็จอุบัตขิ ึ้น
เพียงใด ชนทั้งหลายก็พากันบูชาสมณพราหมณเหลาอื่นอยูเปนอันมาก
เพียงนั้น.
[๖๕๗] แตเมื่อใด พระพุทธเจาผูมีพระสุรเสียงอันไพเราะ ไดทรงแสดงธรรม
แลว เมื่อนั้น ลาภและสักการะของพวกเดียรถียก็เสือ่ มไป.
จบ พาเวรุชาดกที่ ๙.
๑๐. วิสัยหชาดก
ความยากจนไมเปนเหตุใหทําชั่ว
[๖๕๘] ดูกรพอวิสยั หะ แตกอนทานไดใหทาน ก็เมื่อทานใหอยูอยางนัน้ ความ

เสื่อมไดมีแกทานแลว ตอแตนี้ไป ถาทานจักไมใหทาน เมื่อทานไมให
ทาน โภคะทั้งหลายก็คงกลับมีอยูตามเดิม.
[๖๕๙] ขาแตทาวสหัสสเนตร พระอริยะทั้งหลายทานกลาวถึงบาปกรรมวา อันอารย
ชนถึงจะเปนคนยากจนเข็ญใจก็ไมควรทํา ขาแตพระองคผูเปนจอมทวยเทพ
ขาพระบาทจะพึงเลิกศรัทธาเพราะเหตุการบริโภคทรัพยอันใด ทรัพยอันนั้น อยาไดมีเลย.
[๖๖๐] รถคันหนึ่งแลนไปทางใด รถคันอื่นก็แลนไปทางนั้น ขาแตทาววาสวะ
วัตรที่ขาพระบาทบําเพ็ญมาแลวแตครั้งกอน ขอจงเปนไปเหมือนอยางนั้น
เถิด.
[๖๖๑] ถายังมียังเปนอยู ขาพระบาทก็จะให เมื่อไมมีไมเปน จะใหไดอยางไร
แมถึงจะเปนอยางนี้แลวก็ตาม ก็จะตองให เพราะขาพระบาทจะลืมทาน
เสียไมได.
จบ วิสัยหชาดกที่ ๑๐.
จบ โกกิลวรรคที่ ๔.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โกกาลิกชาดก
๒. รถลัฏฐิชาดก
๓. โคธชาดก
๔. ราโชวาทชาดก
๕. ชัมพุกชาดก
๖. พรหาฉัตตชาดก
๗. ปฐชาดก
๘. ถุสชาดก
๙. พาเวรุชาดก
๑๐. วิสัยหชาดก.
---------------๕. จุลลกุณาลวรรค
๑. กุณฑลิกชาดก
เปรียบนารีดวยทาน้ํา
[๖๖๒] บรรดานารีทั้งหลาย เปนคนหลายใจ ไมมีใครสามารถจะขมได ทําความ
ยั่วยวนใหแกชายทั้งหลาย ถาหากวา นารีทั้งหลายแมจะทําใหเกิดความ
ปติไดโดยประการทั้งปวง ก็ไมควรไววางใจ เพราะวา นารีทั้งหลายเปรียบ
ดวยทาน้ํา.
[๖๖๓] บัณฑิตไดพบเห็นเหตุคลายกําหนัด ของกินนรและนางกินนรีทั้งหลาย
แลว ก็พึงรูเสียเถิดวา หญิงทุกคน ยอมไมยินดีในเรือนของตน ภรรยา
ไดทอดทิ้งสามีผูเชนนั้นได เพราะไปพบเห็นบุรุษอื่นแมเปนงอยเปลี้ย.
[๖๖๔] พระมเหสีของพระเจาพกะ และพระเจาพาวริกะ ผูหมกมุนอยูใ นกาม
เกินสวน ยังประพฤติลวงกับชาวประมงคนใชผูใกลชิดและอยูในอํานาจ

หญิงจะไมประพฤติลวงบุรุษอื่นนอกจากคนนั้นอีก มีอยูหรือ?
[๖๖๕] นางปงคิยานี พระอัครมเหสีที่รักของพระเจาพรหมทัตตผูเปนอิสระแหง
มวลโลก ไดประพฤติลวงกับคนเลี้ยงมาผูเปนคนใกลชิดและอยูในอํานาจ
นางผูใครกามนั้น ไมไดประสบผลแมทั้งสองอยาง.
จบ กุณฑลิกชาดกที่ ๑.
๒. วานรชาดก
ผูรูเทาถึงเหตุการณเอาตัวรอดได
[๖๖๖] ดูกรจระเข เราสามารถยกตนขึ้นจากน้ําสูบกไดแลว บัดนี้ เราจะไมตกอยู
ในอํานาจของทานอีกตอไป.
[๖๖๗] เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา และผลขนุนทั้งหลาย เราจะตอง
ขามฝงแมน้ําไปบริโภคผลมะเดื่อของเราดีกวา.
[๖๖๘] ผูใด ไมรูเทาถึงเหตุการณ อันบังเกิดขึ้นแลวโดยฉับพลัน ผูนั้น จะตอง
ตกอยูในอํานาจของศัตรู และตองเดือดรอนใจในภายหลัง.
[๖๖๙] สวนผูใด รูเทาถึงเหตุการณ ที่บังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมพน
จากความคับขันอันเกิดแตศัตรู และไมตองเดือดรอนใจในภายหลัง.
จบ วานรชาดกที่ ๒.
๓. กุนตินีชาดก
วาดวยการเชื่อมมิตรภาพ
[๖๗๐] หมอมฉันไดอาศัย อยูในพระราชนิเวศของพระองค พระองคทรงอุปถัมภ
บํารุงมาเปนอยางดีมิไดขาด มาบัดนี้ พระองคผูเดียวไดกอเหตุขึ้น ขาแต
พระราชา มิฉะนั้น หมอมฉันจะขอทูลลาไปปาหิมพานต.
[๖๗๑] ผูใดแล เมื่อคนอื่นทํากรรมอันชัว่ รายใหแกตนแลว และตนก็ไดทําตอบ
แทนแลว ยอมรูสึกไดวา เราไดทําตอบแกเขาแลว เวรของผูนั้น ยอม
สงบไปดวยอาการเพียงเทานี้ ดูกรนางนกกระเรียน ทานจงอยูกอ นเถิด
อยาเพิ่งไปเลย.
[๖๗๒] มิตรภาพของผูที่ถกู ทํารายกับผูที่ทําราย ยอมเชื่อมกันไมติดอีก ใจของ
หมอมฉันไมยอมใหอยู ขาแตพระองคผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้น
หมอมฉันขอทูลลาไป.
[๖๗๓] มิตรภาพของผูที่ถกู ทํารายกับผูที่ทําราย ยอมกลับเชื่อมติดกันไดอีก
เฉพาะพวกบัณฑิตดวยกัน ยอมเชื่อมกันไมติดอีก เฉพาะพวกชนพาล
ดูกรนางนกกระเรียน ทานจงอยูกอนเถิด อยาเพิ่งไปเลย.
จบ กุนตินีชาดกที่ ๓.
๔. อัมพชาดก
วาดวยหญิงขโมยมะมวง

[๖๗๔] หญิงคนใด ลักมะมวงทั้งหลายของทาน หญิงคนนั้น จงตกอยูใตอาํ นาจ
ของชางยอมผม และผูเดือดรอนเพราะแหนบ.
[๖๗๕] หญิงคนใด ลักมะมวงทั้งหลายของทาน หญิงคนนั้น ถึงจะมีอายุตั้ง
๒๐ ป ๒๕ ป หรือไมถึง ๓๐ ป ตั้งแตเกิดมา อยาไดผัวเชนนั้นเลย.
[๖๗๖] หญิงคนใด ลักมะมวงทั้งหลายของทาน หญิงคนนั้น ถึงจะกระเสือก
กระสนเที่ยวหาผัว เดินไปสูหนทางไกลแสนไกลแตลําพังคนเดียว ถึง
จะไดนัดแนะกันไวแลว ก็ขออยาไดพบไดเห็นผัวเลย.
[๖๗๗] หญิงคนใด ลักมะมวงทั้งหลายของทาน หญิงคนนั้น ถึงจะมีที่อยูสะอาด
ตบแตงรางกายทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยกระแจะจันทน ก็จงนอนอยูบน
ที่นอนแตเพียงคนเดียวเถิด.
จบ อัมพชาดกที่ ๔.
๕. คชกุมภชาดก
ชาๆ จะไดพราสองเลมงาม
[๖๗๘] ดูกรเจาตัวคืบ ไฟไหมปา คราวใด คราวนั้น เจาจะทําอยางไร เจาเปน
สัตวมีความบากบั่นออนแออยางนี?้
[๖๗๙] โพรงไม และระแหงแผนดิน มีอยูเปนอันมาก ถาพวกขาพเจาไปไมทัน
ถึงโพรงไม และระแหงแผนดินเหลานั้น พวกขาพเจาก็ตองตาย.
[๖๘๐] ในเวลาที่จะตองทําชาๆ ผูใด รีบดวนทําเสียเร็ว ในเวลาที่จะตองรีบดวน
ทํากลับทําชาไป ผูนั้น ยอมตัดรอนประโยชนของตนเอง เหมือนคน
เหยียบใบตาลแหงแหลกละเอียดไป ฉะนั้น.
[๖๘๑] ในเวลาที่จะตองทําชาๆ ผูใด ทําชา และในเวลาที่จะตองรีบทําดวนก็รีบ
ดวนทําเสีย ประโยชนของผูนั้น ยอมบริบูรณเหมือนดวงจันทรสอ งแสง
สวางในกลางคืน ฉะนั้น.
จบ คชกุมภชาดกที่ ๕.
๖. เกสวชาดก
ความคุนเคยเปนรสอันยอดเยี่ยม
[๖๘๒] เปนอยางไรหนอ เกสวะดาบสผูควรบูชาของขาพเจาทั้งหลายจึงละความ
เปนพระเจาพาราณสีผูเปนจอมมนุษย ซึ่งสามารถใหสําเร็จประสงคทุก
อยางทุกประการ แลวมายินดีอยูในอาศรมของกัปปดาบส?
[๖๘๓] ดูกรนารทอํามาตย หมูไมอันนารืน่ รมยใจ มีอยู ถอยคําของกัปปดาบส
เปนสุภาษิต ไพเราะ นารื่นรมยใจ ยังอาตมาใหยินดี.
[๖๘๔] พระคุณเจาบริโภคขาวสุกสาลีที่ปรุงดวยเนื้อสะอาด ไฉนขาวฟางและ
ลูกเดือยอันหารสมิไดเลย จึงทําใหพระคุณเจายินดีไดเลา.
[๖๘๕] ของบริโภคจะดีหรือไมดีก็ตาม จะนอยหรือมากก็ตาม บุคคลใดคุนเคย

กันแลว จะพึงบริโภค ณ ที่ใด การบริโภค ณ ที่นั้นแหละดี เพราะรส
ทั้งหลาย มีความคุนเคยกันเปนยอดเยีย่ ม.
จบ เกสวชาดกที่ ๖.
๗. อยกูฏชาดก
วาดวยยักษถอื กระบองเหล็กใหญ
[๖๘๖] ทานผูใด ยืนถือกระบองเหล็กอันใหญโตเหลือขนาดอยูบนอากาศ ทาน
ผูนั้น มาสถิตอยูเพื่อจะคุมครองขาพเจาในวันนี้หรือ หรือจะพยายามมา
ฆา ขาพเจา?
[๖๘๗] ดูกรพระราชา เราเปนทูตของพวกยักษ ถูกพวกยักษเหลานั้นสงมา
ณ ที่นี้ เพื่อจะปลงพระชนมพระองค แตทาวสักรินทรเทวราชคุมครอง
พระองคอยู เพราะเหตุนั้น เราจึงผาพระเศียรของพระองคไมได.
[๖๘๘] ก็ถาทาวมัฆวาฬเทวราชผูเปนจอมทวยเทพ พระสวามีของนางสุชาดา
คุมครองขาพเจาอยู มิฉะนั้น พวกปศาจก็คงคุกคามเหลาสัตวทั้งหลาย
เปนแน ขาพเจาไมไดสะดุงกลัวตอพวกยักษเลย.
[๖๘๙] พวกกุมภัณฑ และพวกปศาจทั้งมวญจะคร่ําครวญกันไปก็ตามเถิด
พวกมันคงไมอาจจะตอยุทธกับขาพเจา กิริยาที่หลอกหลอนของพวกยักษ
ซึ่งทําใหนากลัวตางๆ นั้น มีอยูเปนอันมาก แตขาพเจาก็ไมกลัว.
จบ อยกูฏชาดกที่ ๗.
๘. อรัญญชาดก
วาดวยการเลือกคบคน
[๖๙๐] คุณพอ ผมออกจากปาไปสูบานแลว จะพึงคบคนที่มีศีลอยางไร มีวัตร
อยางไร ผมถามแลว ขอคุณพอจงบอกขอนั้นแกผมดวย?
[๖๙๑] ลูกเอย ผูใด พึงคุนเคยกะเจาก็ดี พึงอดทนความคุนเคยของเจาไดก็ดี
เชื่อถือคําพูดของเจาก็ดี งดโทษใหเจาก็ดี เจาไปจากที่นี้แลวจงคบหาผูนั้น
เถิด.
[๖๙๒] ผูใด ไมมีกรรมชั่วดวยกาย วาจาและใจ เจาไปจากที่นี้แลวจงคบหาผูนั้น
ทําตนใหเหมือนบุตรผูเ กิดจากอกของผูนั้นเถิด.
[๖๙๓] ลูกเอย คนที่มีจิตเหมือนน้ํายอมขมิน้ มีจิตกลับกลอก รักงายหนายเร็ว
เจาอยาคบหาคนเชนนั้นเลย ถึงหากวา พื้นชมพูทวีปทั้งหมดจะไมมี
มนุษยก็ตาม.
จบ อรัญญชาดกที่ ๘.
๙. สันธิเภทชาดก
วาดวยโทษที่เชื่อถือคําสอเสียด
[๖๙๔] ดูกรนายสารถี สัตวทั้ง ๒ นี้ ไมไดมีความเสมอกันเพราะสตรีทั้งหลาย

เลย ไมไดมีความเสมอกันเพราะอาหารเลย ภายหลัง เมื่อสุนัขจิ้งจอก
ยุยงทําลายความสนิทสนมกันเสียจนถึงใหตาย ทานจงเห็นเหตุนั้นซึ่ง
ฉันคิดไวถูกตองแลว.
[๖๙๕] พวกสุนัขจิ้งจอกพากันกัดกินโค และราชสีห เพราะคําสอเสียดใด
คําสอเสียดนั้น ยอมเปนไปถึงตัดมิตรภาพเพราะเนื้อ ดุจดาบคม ฉะนั้น.
[๖๙๖] ดูกรนายสารถี ทานจงดูการนอนตายของสัตวทั้ง ๒ นี้ ผูใด เชื่อถือถอยคําของ
คนสอเสียด ผูมุงทําลายความสนิทสนม ผูนั้น จะตองนอนตายอยางนี้.
[๖๙๗] ดูกรนายสารถี นรชนเหลาใด ไมเชื่อถือถอยคําของคนสอเสียด ผูมุง
ทําลายความสนิทสนม นรชนเหลานั้น ยอมไดประสบความสุขเหมือน
คนไปสวรรค ฉะนั้น.
จบ สันธิเภทชาดกที่ ๙.
๑๐. เทวตาปญหาชาดก
วาดวยปญหาของเทวดา
[๖๙๘] ดูกรพระราชา บุคคลประหารผูอื่นดวยมือทั้ง ๒ ดวยเทาทั้ง ๒ แลวเอามือ
ประหารปากผูอื่น บุคคลนั้น กลับเปนที่รักของผูถูกประหาร เพราะเหตุ
นั้น พระองคทรงเห็นผูท ี่ถูกประหารนั้นวา ไดแกใคร?
[๖๙๙] ดูกรพระราชา บุคคลดาผูอื่นตามความพอใจ แตไมปรารถนาใหผูที่ถูกดา
นั้นไดรับภัยอันตราย บุคคลนั้น กลับเปนที่รักของผูดา เพราะเหตุนั้น
พระองคทรงเห็นผูดานั้นวา ไดแกใคร?
[๗๐๐] ดูกรพระราชา บุคคลกลาวตูดวยถอยคําไมเปนจริง และทวงติงดวยคํา
อันเหลาะแหละ บุคคลนั้น กลับเปนที่รักแหงกันและกัน เพราะเหตุนั้น
พระองคทรงเห็นผูนั้นวา ไดแกใคร?
[๗๐๑] ดูกรพระราชา บุคคลผูนําเอาขาว น้ํา ผา และเสนาสนะไป (ชื่อวาผูนํา
เอาไปมีอยูโดยแท) บุคคลเหลานั้น กลับเปนที่รักของผูเปนเจาของ
เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นผูนั้นวา ไดแกใคร?
จบ เทวตาปญหาชาดกที่ ๑๐.
จบ จุลลกุณาวรรคที่ ๕.
----------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุณฑลิกชาดก
๒. วานรชาดก
๓. กุนตินีชาดก
๔. อัมพชาดก
๕. คชกุมภชาดก
๖. เกสวชาดก
๗. อยกูฏชาดก
๘. อรัญญชาดก
๙. สันธิเภทชาดก
๑๐. เทวตาปญหาชาดก

---------------รวมวรรคที่มีในจตุกกนิบาตนี้ คือ
๑. กาลิงควรรค
๒. ปุจิมันทวรรค
๓. กุฏิทูสกวรรค
๔. โกกิลวรรค
๕. จุลลกุณาวรรค.
จบ จตุกกนิบาตชาดก.
---------------ปญจกนิบาตชาดก
๑. มณิกุณฑลวรรค
๑. มณิกุณฑลชาดก
ผูไมหวั่นไหวในโลกธรรม
[๗๐๒] พระองคละแวนแควน มา กุณฑล และแกวมณี อนึ่ง ยังทรงละ
พระราชบุตร และเหลาพระสนมเสียได เมื่อโภคสมบัติทั้งสิ้นของ
พระองค ไมมีเหลือเลย เหตุไฉน พระองคจึงไมทรงเดือดรอน ใน
คราวที่มหาชนพากันเศราโศกอยูเลา?.
[๗๐๓] โภคสมบัติยอมละทิ้งสัตวไปเสียกอนก็มี บางทีสัตวยอมละทิ้งโภคสมบัติเหลานั้นไปกอนก็มี ดูกรพระองคผูใครในกามารมณ โภคสมบัติ
ที่บริโภคกันอยู เปนของไมแนนอน เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไม
เดือดรอน ในคราวที่มหาชนพากันเศราโศกอยู.
[๗๐๔] พระจันทรอุทัยขึ้นเต็มดวง ก็จะกลับหายสิ้นไป พระอาทิตยกําจัด
ความมืด ทําโลกใหเรารอนแลวอัสดงคตไป ดูกรพระองคผูเปนศัตรู
โลกธรรมทั้งหลาย หมอมฉันชนะไดแลว เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไม
เดือดรอน ในคราวที่มหาชนพากันเศราโศกอยู.
[๗๐๕] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกียจครานก็ไมดี บรรพชิตไมสํารวมก็ไมดี
พระเจาแผนดินไมทรงใครครวญเสียกอนแลวทรงทําก็ไมดี บัณฑิตมี
ความโกรธเปนเจาเรือนก็ไมดี.
[๗๐๖] ขาแตพระองคผูเปนเจาทิศ กษัตริยใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา ไมใคร
ครวญเสียกอนแลวไมควรทํา อิสริยยศ บริวารยศ และเกียรติคุณของ
พระราชาผูทรงใครครวญกอนแลวจึงทํา ยอมเจริญขึ้น.
จบ มณิกุณฑลชาดกที่ ๑.
๒. สุชาตชาดก
วาดวยคําคมของคนฉลาด
[๗๐๗] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนรีบดวนเกี่ยวเอาหญาอันเขียวสดมาแลว
บนเพอถึงวัวแกผูปราศจากชีวิตแลววา จงเคี้ยวกินเสีย วัวที่ตายแลวจะ

พึงลุกขึ้นไดเพราะหญา และน้ําเปนไมมีแน เจาบนเพอไปเปลาๆ เหมือน
คนผูไรความคิด ฉะนั้น.
[๗๐๘] ศีรษะ เทาหนา เทาหลัง หาง และหู ของวัว ก็ตั้งอยูตามที่อยาง
นั้น ผมเขาใจวา วัวตัวนี้จะพึงลุกขึ้นได ศีรษะหรือมือเทาของคุณปู มิได
ปรากฏเลย คุณพอนั่นเองมารองไหอยูท ี่สถูปดิน เปนคนไรความคิดมิใช
หรือ?
[๗๐๙] เจารดพอผูเดือดรอนยิ่งนักใหหายรอน ยังความกระวนกระวายของ
พอใหดับไดสิ้น เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟติดเปรียงใหดับไป ฉะนั้น
เจามาถอนลูกศรคือ ความโศกที่เสียบแนนอยูในฤทัยของพอออกไดแลว
หนอ เมื่อพอถูกความโศกครอบงํา เจาไดบรรเทาความโศกถึงบิดา
เสียได.
[๗๑๐] พอเปนผูถอนลูกศรคือความโศกออกไดแลว ปราศจากความเศราโศก
หมดความมัวหมอง ลูกรัก พอจะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะได
ฟงถอยคําของเจา.
[๗๑๑] คนผูมีปญญา มีใจอนุเคาะห ยอมทําบุคคลใหหลุดพนจากความเศรา
โศกได เหมือนกับพอสุชาตบุตรของพอ ทําบิดาใหลวงพนจากความเศรา
โศก ฉะนั้น.
จบ สุชาตชาดกที่ ๒.
๓. เวนสาขชาดก
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
[๗๑๒] ดูกรพรหมทัตตกุมาร ความเกษมสําราญ ภิกษาหารหาไดงาย และ
ความเปนผูสําราญกายนี้ ไมพึงมีตลอดกาลเปนนิตย เมื่อประโยชนของ
ตนสิ้นไป ทานอยาเปนผูลมจมเสียเลย เหมือนเรือแตก คนไมได
ที่พึ่งอาศัย ตองจมอยูในทามกลางทะเล ฉะนั้น.
[๗๑๓] บุคคลทํากรรมใด ยอมมองเห็นกรรมนั้นในตน ผูทํากรรมดี ยอมได
ผลดี ผูทํากรรมชั่ว ยอมไดผลชั่ว บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดผล
เชนนั้น.
[๗๑๔] ปาจารยในปางกอนไดกลาวคําใดไววา ทานอยาไดทําบาปกรรมที่ทํา
แลวจะทําใหเดือดรอนในภายหลังเลย คํานั้น เปนคําสอนของอาจารยเรา
[๗๑๕] ปงคิยปุโรหิตนั้น ยอมบนเพอแสดงตนไทรวา มีกิ่งแผไพศาล (สามารถ
ใหความชนะได) เราไดใหฆากษัตริยผูประดับดวยราชาลังการ ลูบไล
ดวยแกนจันทนแดงทั้งพันพระองคเสีย ที่ตนไมใด ตนไมนั้น บัดนี้
ไมอาจทําการปองกันอะไรแกเราได ความทุกขอันนั้นแหละกลับมาสนอง
เราแลว.

[๗๑๖] พระนางอุพพรีอัครมเหสีของเรา มีพระฉวีวรรณงามดังทองคํา ลูบไล
ตัวดวยแกนจันทนแดง ยอมงามเจริญตา เหมือนกับกิ่งไมสิงคุอันขึ้น
ตรงไป ไหวสะเทือนอยู ฉะนั้น เรามิไดเห็นพระนางอุพพรีแลว คงจัก
ตองตายเปนแน การที่เราไมไดเห็นพระนางอุพพรีนั้น จักเปนทุกขยิ่ง
กวามรณทุกขนี้อีก.
จบ เวนสาขชาดกที่ ๓.
๔. อุรคชาดก
เปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบ
[๗๑๗] บุตรของขาพเจา ละทิ้งรางกายของตนไป ดุจงูละทิ้งคราบเกาไป ฉะนั้น
เมื่อรางกายแหงบุตรของขาพเจาใชอะไรไมได เมื่อบุตรของขาพเจากระทํา
กาละไปแลวอยางนี้ บุตรของขาพเจาถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไห
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมเศราโศกถึงเขา คติของตน
มีอยางใด เขาก็ยอมไปสูคติของตนอยางนั้น.
[๗๑๘] บุตรของดิฉันนี้ ดิฉันมิไดเชื้อเชิญใหเขามาจากปรโลก เขาก็มาเอง
แมเมื่อจะไปจากมนุษยโลกนี้ ดิฉันก็มิไดอนุญาตใหเขาไป เขามา
อยางใด เขาก็ไปอยางนั้น การปริเทวนาถึงในการที่บุตรของดิฉันไปจาก
มนุษยโลกนั้น จะเกิดประโยชนอะไร บุตรของดิฉันถูกเผาอยู ก็ไมรูสกึ
ถึงความร่ําไหของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศราโศกถึงเขา
คติของตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตนอยางนั้น.
[๗๑๙] เมื่อพี่ชายตายแลว หากวา ดิฉันจะพึงรองไห ดิฉันก็จะผายผอม เมือ่
ดิฉันรองไหอยู จะมีผลอะไร ความไมยินดีจะพึงมีแกญาติ มิตร และ
สหายของดิฉันยิ่งขึ้น พี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู ก็ไมรสู ึกถึงความร่ําไห
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศราโศกถึงพี่ชายนั้น คติของ
ตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตนอยางนั้น.
[๗๒๐] เด็กรองไหขอพระจันทรอันโคจรอยูในอากาศ ฉันใด การที่บุคคลมา
เศราโศกถึงผูที่ละไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอุปไมย ฉันนั้น สามีของดิฉัน
ถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไหของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉัน
จึงไมเศราโศกถึงสามีนนั้ คติของตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตน
อยางนั้น.
[๗๒๑] หมอน้ําที่แตกแลว เชื่อมใหสนิทอีกไมได ฉันใด การที่บุคคลมาเศรา
โศกถึงผูที่ละไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอปุ ไมย ฉันนั้น นายของดิฉันถูกเผา
อยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไหของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม
เศราโศกถึงนายนั้น คติของตนมีอยางใด นายของดิฉันก็ไปสูคติของ
ตนอยางนั้น.

จบ อุรคชาดกที่ ๔.
๕. ธังกชาดก
วาดวยการรองไหไมมีประโยชน
[๗๒๒] ชนเหลาอื่น เศราโศกอยู รองไหอยู ชนเหลาอื่น มีชุมไปดวยน้ําตา
พระองคเปนผูมีผิวพระพักตรผองใส ดูกรฆตราชา เพราะเหตุไร พระองค
จึงไมเศราโศก?
[๗๒๓] ความเศราโศกหาไดนําสิ่งที่ลวงไปแลวมาไดไม หาไดนําความสุขใน
อนาคตมาไดไม ดูกรธังกราชา เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไมเศราโศก
ความเปนสหายในความโศก ยอมไมม.ี
[๗๒๔] บุคคลเศราโศกอยู ยอมเปนผูผอมเหลือง และไมพอใจบริโภค
อาหาร เมื่อเขาถูกลูกศรคือความเศราโศกเสียบแทงแลว เรารอนอยู
ศัตรูทั้งหลาย ยอมดีใจ.
[๗๒๕] ความฉิบหายอันความเศราโศกเปนมูล จักไมมาถึงหมอมฉันผูอ ยูใ น
บานหรือในปา ในที่ลุมหรือในที่ดอน หมอมฉันเห็นบทฌานแลว
อยางนี้.
[๗๒๖] ตนผูเดียวเทานั้น สามารถจะนํากามรสทั้งปวงมาใหได สหายของพระ
ราชาพระองคใด ไมสามารถจะนํามาใหได ถึงสมาบัติในแผนดินทั้งสิ้น
ก็จักนําความสุขมาใหแกพระราชาพระองคนั้นไมได.
จบ ธังกชาดกที่ ๕.
๖. การันทิยชาดก
วาดวยการทําที่เหลือวิสัย
[๗๒๗] ทานผูเดียวรีบรอน ยกเอากอนหินใหญกลิ้งลงไปในซอกภูเขาในปา
ดูกรการันทิยะ จะเปนประโยชนอะไรแกทานดวยการทิ้งกอนหินลงใน
ซอกเขานี้เลาหนอ?
[๗๒๘] ขาพเจาเกลี่ยหินกอนเล็กกอนใหญลง จักกระทําแผนดินใหญนี้ซึ่งมี
มหาสมุทรสี่เปนขอบเขต ใหราบเรียบเพียงดังฝามือ เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงไดทิ้งหินลงในซอกเขา.
[๗๒๙] ดูกรการันทิยะ เราสําคัญวา มนุษยคนเดียว ยอมไมสามารถจะทํา
แผนดินใหราบเรียบดังฝามือได ทานพยายามจะทําซอกเขานี้ใหเต็มขึ้น
ทานก็จักละชีวโลกนี้ไปเสียเปลาเปนแน.
[๗๓๐] ขาแตทานพราหมณ หากวา มนุษยคนเดียวไมสามารถจะทําแผนดินใหญ
นี้ใหราบเรียบได ฉันใด ทานก็จักนํามนุษยเหลานี้ผูมที ิฏฐิตางๆ กันมา
ไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๗๓๑] ดูกรการันทิยะ ทานไดบอกความจริงโดยยอแกเรา ขอนั้น เปน

อยางนี้ แผนดินนี้มนุษยไมสามารถจะทําใหราบเรียบได ฉันใด เราก็ไม
อาจจะทําใหมนุษยทั้งหลายมาอยูในอํานาจของเราได ฉันนั้น.
จบ การันทิยชาดกที่ ๖.
๗. ลูฏกิกชาดก
คติของคนมีเวร
[๗๓๒] ดิฉันขอไหวพญาชางผูมีกําลังเสื่อมในกาลที่มีอายุไดหกสิบปแลว ผูอยู
ในปา เปนเจาโขลง เพรียบพรอมดวยบริวารยศนั้น ดิฉันขอทําอัญชลี
ทานดวยปกทั้งสอง ขอทานอยาไดฆาลูกนอยๆ ของฉันผูมีกําลังทุรพล
เสียเลย.
[๗๓๓] ดิฉันขอไหวพญาชางผูเที่ยวไปเชือกเดียว ผูอยูในปา เที่ยวหาอาหาร
กินตามเชิงภูเขา ดิฉันขอทําอัญชลีทานดวยปกทั้งสอง ขอทานอยาได
ฆาลูกนอยๆ ของดิฉันผูมีกําลังทุรพลเสียเลย.
[๗๓๔] แนะนางนกไส เราจะฆาลูกนอยของเจาเสีย เจามีกําลังนอยจักทํา
อะไรเราได เราจะขยี้นกไสอยางเจาตั้งแสนตัวใหละเอียดไปดวยเทา
ขางซาย.
[๗๓๕] กิจที่จะพึงทําดวยกําลังกาย ยอมสําเร็จในที่ทั้งปวง เพราะกําลังกายของ
คนพาล ยอมมีเพื่อฆาคนอื่น แนะพญาชาง ผูใด ฆาลูกนอยๆ ของเรา
ผูมีกําลังทุรพล เราจักทําสิ่งที่ไมใชความเจริญใหแกผูนั้น.
[๗๓๖] ทานจงดูกา นางนกไส กบ และแมลงวันหัวเขียว สัตวทั้งสี่เหลานี้
ไดรวมใจกันฆาชางเสียได ทานจงเห็นคติของคนมีเวรแกคนมีเวร
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล ทานทั้งหลาย อยาไดกระทําเวรกับใครๆ ถึง
จะไมเปนที่รักใครกันเลย.
จบ ลฏกิกชาดกที่ ๗.
๘. จุลลธรรมปาลชาดก
ความรักของแมที่มีตอลูก
[๗๓๗] หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ
ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาลกุมารนี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดมือของหมอมฉันเถิด.
[๗๓๘] หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ
ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาลกุมาร
นี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดเทาของหมอมฉันเถิด.
[๗๓๙] หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ
ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาลกุมาร
นี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดศีรษะของหมอมฉันเถิด.

[๗๔๐] ใครๆ ผูเปนมิตร และอํามาตยของพระราชานี้ ที่มีใจดี คงจะไมมีแน
นอน ผูที่จะทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนมพระราชบุตรซึ่ง
เกิดแตพระอุระเสียเลย ก็ไมมี.
[๗๔๑] ใครๆ ผูเปนมิตรและพระญาติของพระราชานี้ ที่มีใจดี คงจะไมมีแน
นอน ผูที่จะทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนมพระราชบุตรที่
เกิดจากพระองคเสียเลย ก็ไมมี.
[๗๔๒] แขนของธรรมปาลกุมารผูเปนทายาทแหงแผนดิน อันลูบไลดวยแกน
จันทนแดง มาขาดไปเสีย ขาแตสมมติเทพ ชีวิตของหมอมฉันก็คงจะ
ดับไป
จบ จุลลธรรมปาลชาดกที่ ๘.
๙. สุวรรณมิคชาดก
วาดวยเนื้อติดบวงนายพราน
[๗๔๓] ขาแตเนื้อผูมีกําลังมาก ทานจงพยายามดึงบวงออก ขาแตทานผูมี
เทาดุจทองคํา ทานจงพยายามดึงบวงที่ติดแนนใหขาดเถิด ฉันผูเดียวจะ
ไมพึงยินดีอยูในปา.
[๗๔๔] ฉันพยายามดึงอยู แตไมสามารถจะทําบวงใหขาดได ฉันเอาเทาตะกุย
แผนดินดวยกําลังแรง บวงติดแนนเหลือเกิน จึงครูดเอาเทาของฉันเขา.
[๗๔๕] ขาแตนายพราน ทานจงปูใบไมลง จงชักดาบออก จงฆาฉันเสียกอน
แลวจึงฆาพญาเนื้อตอภายหลัง.
[๗๔๖] เราไมเคยไดยินไดฟง หรือไดเห็นเนื้อที่พูดภาษามนุษยได แนะนางผูมี
หนาอันเจริญ ตัวทาน และพญาเนื้อนี้จงเปนสุขเถิด.
[๗๔๗] ขาแตนายพราน วันนี้ ฉันเห็นพญาเนื้อหลุดพนมาไดแลว ยอมชืน่ ชม
ยินดี ฉันใด ขอใหทานพรอมดวยญาติทั้งมวลของทาน จงชื่นชม ยินดี
ฉันนั้น.
จบ สุวรรณมิคชาดกที่ ๙.
๑๐. สุสันธีชาดก
วาดวยนางผิวหอม
[๗๔๘] กลิ่นดอกไมมิติระหอมฟุงไป น้ําทะเลคะนองใหญ พระนางสุสันธี
อยูหางไกลจากนครนี้ ขาแตพระเจาตัมพราช กามทั้งหลายเสียบแทงหัว
ใจขาพระบาทอยู.
[๗๔๙] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานไดเห็นเกาะเสรุมไดอยางไร ดูกรนาย
อัคคะ ความสมาคมของนาง และทาน ไดมีขึ้นอยางไร?
[๗๕๐] เมื่อพวกพอคาผูแสวงหาทรัพย ออกไปจากทาชื่อภรุกัจฉะ พวกมังกร
ทําใหเรือแตกแลว เราไดลอยไปกับแผนกระดาน.

[๗๕๑] พระนางสุสันธีมีกลิ่นพระกายหอมดุจแกนจันทนอยูเปนนิตย นาดูนาชม
ทรงเห็นขาพระบาทเขาแลว ปลอบโยนดวยวาจาอันออนหวาน ไดทรง
อุมขาพระบาทดวยแขนทั้งสองเหมือนกับมารดา อุมบุตรผูเกิดจากอก
ฉะนั้น.
[๗๕๒] พระนางผูมีพระเนตรออนหวาน ทรงบํารุงบําเรอขาพระบาทดวยขาว
น้ํา ผา ที่นอน และแมดวยพระองค ขาแตพระเจาตัมพราช ขอพระ
องคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.
จบ สุสันธีชาดกที่ ๑๐.
จบ มณิกุณฑลวรรคที่ ๑.
----------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มณิกุณฑลชาดก
๒. สุชาตชาดก
๓. เวนสาขชาดก
๔. อุรคชาดก
๕. ธังกชาดก
๖. การันทิยชาดก
๗. ลฏกิกชาดก
๘. จุลลธรรมปาลชาดก
๙. สุวรรณมิคชาดก
๑๐. สุสันธีชาดก.
๒. วรรณาโรหวรรค
๑. วรรณาโรหชาดก
วาดวยผูมีใจคอหนักแนน
[๗๕๓] ทานผูมีเขี้ยวงามกลาววา เสือโครงชื่อสุพาหุนี้ มีลักษณะ วรรณะ
ชาติ กําลังกาย และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.
[๗๕๔] เสือโครงชือ่ สุพาหุกลาววา ราชสีหผูมีเขี้ยวงาม มีลักษณะ วรรณะ
ชาติ กําลังกาย และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.
[๗๕๕] แนะเพื่อนสุพาหุ ถาทานจะประทุษรายเราผูอยูกบั ทานอยางนี้ บัดนี้
เราก็ไมพึงยินดีอยูร วมกับทานตอไป.
[๗๕๖] ผูใดเชื่อฟงคําของคนอื่นตามที่เปนจริง ผูนั้นตองพลันแตกจากมิตร
และตองประสบเวรเปนอันมาก.
[๗๕๗] ผูใดไมประมาททุกขณะ มุงความแตกราว คอยแตจับความผิด ผูนั้น
ไมชื่อวาเปนมิตร สวนผูใดอันคนอื่นยุใหแตกกันไมได ไมมีความรังเกียจ
มิตร นอนอยูอ ยางปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอกมารดา ฉะนั้น
ผูนั้นนับวาเปนมิตรแท.
จบ วรรณาโรหชาดกที่ ๑.
๒. สีลวีมังสชาดก
ผูประพฤติธรรมยอมเปนผูเสมอกัน

[๗๕๘] ขาพระองคมีความสงสัยวา ศีลประเสริฐ หรือสุตะประเสริฐ ศีลนี่แหละ
ประเสริฐกวาสุตะ ขาพระองคไมมีความสงสัยแลว.
[๗๕๙] ชาติและวรรณะเปนของเปลา ไดสดับมาวา ศีลเทานั้นประเสริฐที่สุด
บุคคลผูไมประกอบดวยศีล ยอมไมไดประโยชนเพราะสุตะ.
[๗๖๐] กษัตริยและแพศยผูไมตั้งอยูในธรรม ไมอาศัยธรรม ชนทั้งสองนั้นละ
โลกนี้ไปแลว ยอมเขาถึงทุคติ.
[๗๖๑] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ
ประพฤติธรรมในธรรมวินัยนี้แลว ยอมเปนผูเสมอกันในไตรทิพย.
[๗๖๒] เวท ชาติ แมพวกพอง ก็ไมสามารถจะใหอิสริยยศหรือความสุขใน
ภพหนาได สวนศีลของตนเองที่บริสุทธิ์ดีแลว ยอมนําความสุขใน
ภพหนามาใหได.
จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๒.
๓. หิริชาดก
การกระทําที่สอใหรูวามิตรหรือมิใชมิตร
[๗๖๓] ผูใดหมดความอาย เกลียดชังความมีเมตตา กลาวอยูว า เราเปนมิตร
สหายของทาน ไมไดเอื้อเฟอทําการงานที่ดีกวา บัณฑิตรูจักผูนั้นไดดี
วา ผูนี้มิใชมิตรสหายของเรา.
[๗๖๔] เพราะวา บุคคลชอบทําอยางไร ก็พึงกลาวอยางนัน้ ไมชอบทําอยางไร
ก็ไมพึงกลาวอยางนั้น บัณฑิตทั้งหลายรูจักบุคคลนั้นวา ผูไมทําใหสม
กับพูด เปนแตกลาวอยูวา เราเปนมิตรสหายของทาน.
[๗๖๕] ผูใดไมประมาทอยูทุกขณะ มุงความแตกราว คอยแตจับความผิด ผู
นั้นไมชื่อวาเปนมิตร สวนผูใดอันคนอืน่ ยุใหแตกกันไมได ไมมีความ
รังเกียจในมิตร นอนอยูอยางปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอก
มารดา ฉะนั้น ผูนั้นนับวาเปนมิตรแท.
[๗๖๖] กุลบุตรผูมองเห็นผลอานิสงส เมือ่ จะนําธุระของบุรุษ ยอมใหเกิดฐานะ
คือ การทําความปราโมทย และความสุข อันจะนําความสรรเสริญมาให.
[๗๖๗] บุคคลไดดื่มรสอันเกิดจากวิเวก รสแหงความสงบ และรสคือธรรมปติ
ยอมเปนผูไมมีความกระวนกระวาย เปนผูหมดบาป.
จบ หิริชาดกที่ ๓.
๔. ขัชโชปนกชาดก
วาดวยเห็นหิ่งหอยวาเปนไฟ
[๗๖๘] ใครหนอ เมือ่ ไฟมีอยู ยิ่งเที่ยวแสวงหาไฟอีก เห็นหิ่งหอยในเวลา
กลางคืน ก็มาสําคัญวาเปนไฟ.
[๗๖๙] บุคคลนั้น เอาจุรณโคมัยและหญาขยี้ใหละเอียดโปรยลงบนหิ่งหอย

เพื่อจะใหเกิดไฟ ก็ไมสามารถจะใหไฟลุกได ดวยความสําคัญวิปริต
ฉันใด.
[๗๗๐] คนพาล ยอมไมไดสิ่งที่ตองประสงคโดยมิใชอุบาย นมโคไมมีที่เขา
โค คนรีดนมโคจากเขาโค ยอมไมไดนม ก็ฉันนั้น.
[๗๗๑] ชนทั้งหลาย ยอมบรรลุถงึ ประโยชนดวยอุบายตางๆ คือ ดวยการขมศัตรู
และดวยการยกยองมิตร.
[๗๗๒] พระเจาแผนดินทั้งหลาย ยอมครอบครองแผนดินอยูได ก็ดวยการได
อํามาตยผูเปนประมุขของเสนี และดวยการแนะนําของอํามาตยผูทที่ รง
โปรดปราน.
จบ ขัชโชปนกชาดกที่ ๔.
๕. อหิตุณฑิกชาดก
วาดวยลิงกับหมองู
[๗๗๓] ดูกรสหายผูมีหนางาม เราเปนนักเลงสะกา แพเขาเพราะลูกบาด ทาน
จงทิ้งมะมวงสุกลงมาบาง เราจะไดบริโภคเพราะความเพียรของทาน.
[๗๗๔] ดูกรสหาย ทานมากลาวสรรเสริญเราผูลอกแลก ดวยคําไมเปนจริง ขึ้น
ชื่อวาลิงที่มีหนางาม ทานเคยไดยินหรือเคยไดเห็นที่ไหนมาบาง?
[๗๗๕] ดูกรหมองู ทานทํากรรมใดไวกะเรา กรรมนั้นยอมปรากฏอยูในหัวใจ
ของเราจนวันนี้ ทานเขาไปยังตลาดขายขาวเปลือก เมาสุราแลว ตีเรา
ผูกําลังหิวโหยถึงสามครั้ง.
[๗๗๖] เราระลึกถึงการนอนเปนทุกข อยูที่ตลาดนั้นได อนึ่ง ถึงทานจะยก
ราชสมบัติใหเราครอบครอง ทานขอมะมวงเราแมผลเดียว เราก็ไมให
เพราะวาเราถูกทานคุกคามใหกลัวเสียแลว.
[๗๗๗] อนึ่ง บัณฑิตรูจักผูใดที่เกิดในตระกูล เอิบอิ่มอยูในหอง ไมมีความ
ตระหนี่ ก็ควรจะผูกความเปนสหาย และมิตรภาพกับผูนั้นไวใหสนิท.
จบ อหิตุณฑิกชาดกที่ ๕.
๖. คุมพิยชาดก
เปรียบวัตถุกามเหมือนยาพิษ
[๗๗๘] ยักษชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยือ่ ของตนอยู ไดวางยาพิษอันมีสี กลิ่นและ
รสเหมือนน้ําผึ้งไวในปา.
[๗๗๙] สัตวเหลาใด มาสําคัญวาน้ําผึ้ง กินยาพิษนั้นเขาไป ยาพิษนั้นเปนของ
รายแรงกวาสัตวเหลานัน้ สัตวเหลานั้น ตองพากันเขาถึงความตาย เพราะ
ยาพิษนั้น.
[๗๘๐] สวนสัตวเหลาใดพิจารณารูวา เปนยาพิษแลว ละเวนเสีย สัตวเหลา
นั้น เมื่อสัตวที่บริโภคยาพิษเขาไป กระสับกระสายอยู ถูกฤทธิ์ยาพิษ

แผดเผาอยู ก็เปนผูมีความสุข ดับความทุกขเสียได.
[๗๘๑] วัตถุกามทั้งหลายฝงอยูในมนุษย บัณฑิตพึงทราบวาเปนยาพิษ เหมือน
กับยาพิษ อันยักษวางไวที่หนทางฉะนั้น กามคุณนี้ชื่อวาเปนเหยื่อ
ของสัตวโลก และชื่อวาเปนเครื่องผูกมัดสัตวโลกไว มฤตยูมีถ้ําคือ
รางกายเปนที่อยูอาศัย.
[๗๘๒] บัณฑิตเหลาใด ผูมีความเรารอน ยอมละเวนกามคุณเหลานี้ อันเปน
เครื่องบํารุง ปรุงกิเลส เสียไดในกาลทุกเมื่อ บัณฑิตเหลานั้นนับวา
ไดกาวลวงกิเลสเครือ่ งของในโลกแลว เหมือนกับผูละเวนยาพิษที่ยักษ
วางไวในหนทางใหญ ฉะนั้น.
จบ คุมพิยชาดกที่ ๖.
๗. สาลิยชาดก
ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว
[๗๘๓] ผูใดลวงใหเราจับงูเหาวา นี่ลูกนกสาลิกา ผูนั้นตามพร่ําสอนสิ่งที่ลามก
ถูกงูนั้นกัดตายแลว.
[๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมฆาเอง และผูไมใชคนอื่นใหฆาตน คน
นั้นถูกฆาแลวนอนตายอยู เหมือนกับบุรุษผูถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น.
[๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมเบียดเบียนตน และไมฆาตน คนนั้น
ถูกฆาแลวนอนตายอยู เหมือนกับบุรุษถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น.
[๗๘๖] บุรุษผูกําฝุนไวในมือ พึงซัดฝุนไปในที่ทวนลม ละอองฝุนนั้น ยอม
หวนกลับมากระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น.
[๗๘๗] ผูใดประทุษรายคนผูไมประทุษรายตน เปนคนบริสุทธิ์ ไมมีความผิด
เลย บาปยอมกลับมาถึงคนพาลผูนั้นเอง เหมือนกับละอองละเอียด
ที่บุคคลซัดไปทวนลม ฉะนั้น.
จบ สาลิยชาดกที่ ๗.
๘. ตจสารชาดก
คนฉลาดยอมไมแสดงอาการใหศัตรูเห็น
[๗๘๘] พวกเจาตกอยูในเงื้อมมือของศัตรู ถูกเขาจองจําดวยทอนไมไผแลว
ยังเปนผูมีสีหนาผองใส เพราะเหตุไรพวกเจาจึงไมเศราโศกเลา?
[๗๘๙] บุคคลไมพึงไดความเจริญแมแตเล็กนอย ดวยความเศราโศก และ
ความร่ํารําพัน พวกศัตรูรูวา บุคคลนั้นเศราโศก ไดรับความทุกข ยอม
ดีใจ.
[๗๙๐] สวนบัณฑิตผูฉลาดในการวินิจฉัยความ ยอมไมสะทกสะทานเพราะอันตรายที่จะเกิดขึ้นไมวาเมื่อไร พวกศัตรูไดเห็นหนาของบัณฑิตนั้น อัน
ไมเปลี่ยนแปลง เปนเหมือนแตกอน ยอมเกิดความทุกข.

[๗๙๑] บุคคลจะพึงไดประโยชนในที่ใด ดวยประการใดๆ เชน การรายมนต
การปรึกษาทานผูรู การกลาววาจาออนหวาน การใหสินบน หรือการสืบ
วงศตระกูล พึงหาเพียรในที่นั้น ดวยประการนั้นๆ เถิด.
[๗๙๒] ก็ในการใด บัณฑิตพึงรูวา ประโยชนนี้เราหรือคนอื่นไมพึงไดรบั ใน
กาลนั้น ก็ไมควรเศราโศก ควรอดกลั้นไวดวยคิดเสียวา กรรมเปน
ของมั่นคง บัดนี้ เราจะกระทําอยางไรดี.
จบ ตจสารชาดกที่ ๘.
๙. มิตตวินทุกชาดก
วาดวยจักรกรดพัดบนหัว
[๗๙๓] ขาพเจาไดกระทําอะไรไวใหแกเทวดาทั้งหลาย ขาพเจาไดกระทําบาป
กรรมอะไรไว จักรกรดจึงไดมากระทบศีรษะของขาพเจาพัดอยูบนกระ
หมอม?
[๗๙๔] ทานลวงเลยปราสาทแกวผลึก ปราสาทแกวมณี ปราสาทเงิน และ
ปราสาททอง แลวมาในที่นี้เพราะเหตุอะไร?
[๗๙๕] เชิญทานดูขาพเจาผูถึงความฉิบหาย เพราะความสําคัญเชนนี้วา โภค
สมบัติในที่นี้ เห็นจะมีมากกวาโภคสมบัติในปราสาททั้งสี่นั้น.
[๗๙๖] ทานละทิ้งนางเวมานิกเปรต ๔ มาไดนางเวมานิกเปรต ๘ ละทิ้งนางเวมานิกเปรต ๘ มาไดนางเวมานิกเปรต ๑๖ ละทิ้งนางเวมานิกเปรต ๑๖ มา
ไดนางเวมานิกเปรต ๓๒ ปรารถนาไมรูจักพอ จึงมายินดีจักรกรด
จักรกรดจึงพัดอยูบนกระหมอมของทาน ผูถูกความปรารถนาครอบงําไว.
[๗๙๗] อันธรรมดา ตัณหาเปนสิ่งที่กวางขวางอยู ณ เบื้องบน ใหเต็มไดยาก
มักเปนไปตามอํานาจของความปรารถนา เพราะฉะนั้น ชนเหลาใดมา
กําหนัดยินดีตัณหานั้น ชนเหลานั้นจึงตองเปนผูทูนจักรกรดไว.
จบ มิตตวินทุกชาดกที่ ๙.
๑๐. ปลาสชาดก
วาดวยเหตุที่จะตองหนีจากไป
[๗๙๘] พระยาหงสไดกลาวกะปลาสเทวดาวา ดูกรสหาย ตนไทรเกิดติดอยูที่
คาคบของทานแลว มันเจริญขึ้นแลว จะตัดชีวิตของทานเสีย.
[๗๙๙] ขาพเจาจะเปนที่พึ่งทําตนไทรใหเจริญขึ้น ตนไทรนี้จักเปนที่พึ่งของ
ขาพเจา เหมือนมารดาบิดา เปนที่พึ่งของบุตรแลว บุตรกลับเปนที่พึ่ง
ของมารดาบิดา ฉะนั้น.
[๘๐๐] เหตุใดทานจึงใหตนไมที่นาหวาดเสียวดุจขาศึก เจริญขึ้นอยูที่คาคบ เหตุ
นั้นขาพเจาบอกทานแลวจะไป ความเจริญแหงตนไทรนั้น ขาพเจาไม
ชอบใจเลย.

[๘๐๑] บัดนี้ ตนไทรนี้ทําใหเรานาหวาดเสียวภัยอันใหญหลวง ไดมาถึงเรา
เพราะไมรูสึกถึงคํา อันใหญหลวงของพระยาหงส ซึ่งควรเปรียบ
ดวยขุนเขาสิเนรราช.
[๘๐๒] ผูใด เมื่อกําลังเจริญอยู กระทําที่พึ่งอาศัยใหพินาศไปเสีย ความเจริญ
ของผูนั้น ทานผูฉลาดไมสรรเสริญ นักปราชญรังเกียจความพินาศของผู
นั้น จึงเพียรพยายามที่จะตัดรากเหงาเสีย.
จบ ปลาสชาดกที่ ๑๐.
จบ วรรณาโรหวรรคที่ ๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วรรณาโรหชาดก
๒. สีลวีมังสชาดก
๓. หิริชาดก
๔. ขัชโชปนกชาดก
๕. อหิตุณฑิกชาดก
๖. คุมพิยชาดก
๗. สาลิยชาดก
๘. ตจสารชาดก
๙. มิตตวินทุกชาดก
๑๐. ปลาสชาดก
---------------๓. อัฑฒวรรค
๑. ทีฆีติโกสลชาดก
วาดวยเวรยอมไมระงับดวยเวร
[๘๐๓] ขาแตพระราชา เมื่อพระองคตกอยูใ นอํานาจของขาพระองคอยางนี้แลว
เหตุอันใดอันหนึ่งที่จะทําใหพระองคพนจากทุกขได มีอยูหรือ?
[๘๐๔] พอเอย เมื่อฉันตกอยูในอํานาจของทานถึงอยางนี้แลว เหตุอันใดอัน
หนึ่งที่จะทําใหฉันพนจากทุกขได ไมมีเลย.
[๘๐๕] ขาแตพระราชา เวนสุจริต และวาจาสุภาษิตเสีย เหตุอยางอื่นจะปอง
กันไดในเวลาใกลมรณกาล ไมมีเลย ทรัพยนอกนี้ก็เหมือนกันแหละ.
[๘๐๖] ชนเหลาใด เขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดาเรา คนนี้ไดฆาเรา คนนี้ไดชนะ
เรา คนนี้ไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น ยอมไมสงบ สวนชน
เหลาใด ไมเขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดาเรา คนนี้ไดฆาเรา คนนี้ไดชนะ
เรา คนนี้ไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น ยอมสงบ.
[๘๐๗] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย แตยอมระงับ
ไดดวยความไมมีเวร ธรรมนี้เปนของเกา.
จบ ทีฆีติโกสลชาดกที่ ๑.
๒. มิคโปตกชาดก
คําพูดที่ทําใหหายเศราโศก

[๘๐๘] การที่ทานเศราโศกถึงลูกเนื้อผูละไปแลว เปนการไมสมควรแกทานผู
หลีกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต สงบระงับ.
[๘๐๙] ดูกรทาวสักกะ ความรักของมนุษย หรือเนือ้ ยอมเกิดขึ้นในใจ เพราะ
อยูรวมกันมา มนุษย หรือเนือ้ นั้น อาตมภาพไมสามารถที่จะไมเศราโศก
ถึงได.
[๘๑๐] ชนเหลาใด มารองไหรําพัน บนเพอถึงผูตายไปแลว และผูจะตายอยู
ณ บัดนี้ การรองไหของชนเหลานั้น สัตบุรุษทั้งหลายกลาววา เปลา
จากประโยชน ดูกรฤาษี เพราะฉะนั้น ทานอยารองไหเลย.
[๘๑๑] ดูกรพราหมณ ผูที่ตายไปแลว ละไปแลว หากจะพึงกลับเปนขึ้นได
เพราะการรองไห เราก็จะประชุมกันทั้งหมดรองไห ถึงพวกญาติของ
กันและกัน.
[๘๑๒] มหาบพิตร มารดอาตมภาพผูเดือดรอนยิง่ นักใหหายรอน ดับความกระ
วนกระวายไดทั้งสิ้น เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟติดที่เปรียงใหดับ ฉะนั้น
มหาบพิตรมาถอนลูกศรคือความโศกที่เสียบแนนอยูในหทัยของอาตมภาพ
ออกไดแลวหนอ เมือ่ อาตมภาพถูกความโศกครอบงํา มหาบพิตรก็ได
บรรเทาความโศกถึงบุตรเสียได ดูกรทาววาสวะ อาตมภาพเปนผูถอนลูก
ศรออกไดแลว ปราศจากความเศราโศก ไมมีความมัวหมอง
อาตมาภาพจะไมเศราโศกรองไห เพราะไดฟงถอยคําของมหาบพิตร.
จบ มิคโปตกชาดกที่ ๒.
๓. มูสิกชาดก
ควรเรียนทุกอยางแตไมควรใชทุกอยาง
[๘๑๓] คนบนพร่ําอยูวา นางทาสีชื่อมูสิกาไปไหนๆ เราคนเดียวเทานั้นรูวา
นางทาสีชื่อมูสิกา ตายอยูในบอน้ํา.
[๘๑๔] เหตุใด ทานจึงคิดอยางนี้ ลามองหาโอกาสจะประหารทางนี้ๆ กลับไป
แลว เพราะฉะนั้น เราจึงรูวา ทานฆานางทาสีชื่อวามูสิกาตาย ทิ้งไวใน
บอ วันนี้ ปรารถนาจะกินขาวเหนียวอีกหรือ.
[๘๑๕] แมเจาผูโงเขลา เจายังเปนเด็กออน ตั้งอยูในปฐมวัย มีผมดําสนิท
มายืนถือทอนไมยาวนีอ้ ยู เราจะไมยอมยกชีวิตใหแกเจา.
[๘๑๖] เราเปนผูอันบุตรปรารถนาจะฆาเสีย ไมไดพนจากความตายวันนี้ เพราะ
ภพในอากาศ หรือเพราะบุตรที่รักเปรียบดวยอวัยวะเลย เราพนจาก
ความตายเพราะคาถาที่อาจารยผูกให.
[๘๑๗] บุคคลควรเรียนวิชาที่ควรเรียนทุกอยาง ไมวาจะเลว ดี หรือปานกลาง
ก็ตาม บุคคลควรรูประโยชนของวิชาที่เรียนทุกอยาง แตไมควรประ
กอบทั้งหมด ศิลป ที่ศึกษาแลวนําประโยชนให ในเวลาใด แมเวลา

เชนนั้นยอมมีแท.
จบ มูสิกชาดกที่ ๓.
๔. จุลลธนุคคหชาดก
วาดวยจุลลธนุคคหบัณฑิต
[๘๑๘] ขาแตพราหมณ ทานถือเอาหอเครือ่ งประดับทั้งหมดขามฝงไปแลว ขอ
จงรีบกลับมานําเอาฉันขามไปบัดนี้.
[๘๑๙] แนะนางผูเจริญ ทานนับถือเราผูอนั ทานไมเคยเชยชิด เสียกวาสามีผูที่
เคยเชยชิดมานาน นับถือเราผูไมใชผวั เสียยิ่งกวาผัว นางผูเจริญจะ
พึงนับถือผูอื่นยิง่ กวาเราอีก เราจักไปใหไกลยิ่งกวาที่นี้อีก.
[๘๒๐] ใครที่มาทําการหัวเราะอยูในพุมตะไครน้ํา ในที่นี้ก็ไมมีการฟอนรํา
ขับรอง หรือการดีดสีตีเปา แนะนางงามผูมีตะโพกอันผึ่งผาย ทําไมเจา
จึงมาหัวเราะอยูในเวลาที่ควรรองไห?
[๘๒๑] แนะสุนัขจิ้งจอกพาลผูโงเขลา ชาติชัมพุกะ เจาเปนสัตวมีปญญานอย
เสื่อมจากปลาและชิ้นเนื้อ ซบเซาอยู เหมือนคนกําพรา.
[๘๒๒] โทษของผูอื่นเห็นไดงาย สวนโทษของตนเห็นไดยาก เจานั่นแหละ
เสื่อมจากผัว และชายชูแลว ซบเซาแมกวาเราเสียอีก.
[๘๒๓] แนะพระยาเนื้อชาติชัมพุกะ ทานกลาวอยางใด ขอนี้ก็เปนอยางนั้น ฉัน
ไปจากที่นี้แลว จักเปนหญิงอยูในอํานาจของผัว.
[๘๒๔] ผูใด นําภาชนะเดินไป ถึงผูนั้นจะพึงนําภาชนะสําริดไป บาปที่เจาทําไว
แลวนั่นแหละ เจาจะทําอยางนั้นอีก.
จบ จุลลธนุคคหชาดกที่ ๔.
๕. กโปตกชาดก
วาดวยโภคะของมนุษย
[๘๒๕] บัดนี้ เราเปนสุข ไมมีโรค นกพิราบผูเหมือนหนามในหทัยบินไปแลว
บัดนี้ เราจักกระทําความยินดีแหงหทัย เพราะเหตุวา ชิ้นเนื้อและแกง
จะทําใหเราเกิดกําลัง.
[๘๒๖] นกกระยางอะไรนี่ มีหงอน ขี้ขโมย เปนปูนก โลดเตนอยู แนะนก
กระยาง ทานจงออกมาขางนอกเสีย กาผูเปนสหายของเราดุราย.
[๘๒๗] ทานไดเห็นเรามีขนปก อันพอครัวถอนแลวทาดวยน้ําขาวเชนนี้ ไม
ควรจะมาหัวเราะเยาะเลย.
[๘๒๘] ทานอาบดีแลว ลูบไลดีแลว เอิบอิ่มไปดวยขาวและน้ํา และมีแกว
ไพฑูรยอยูที่คอ ไดไปกชังคลประเทศมาหรือ?
[๘๒๙] เราจะเปนมิตร หรือมิใชมิตรของทานก็ตาม ทานอยาไดกลาววา ทาน
ไดไปยังกชังคลประเทศมาหรือ เพราะวา ในกชังคลประเทศนั้น ชน

ทั้งหลายถอนขนของเราออกแลว ผูกชิน้ กระเบื้องไวที่คอ.
[๘๓๐] แนะสหาย ทานจะประสบสภาพเห็นปานนี้อีก เพราะปกติของทาน
เปนเชนนั้น อันโภคะของพวกมนุษยไมใชเปนของที่นกจะกินไดงายเลย.
จบ กโปตกชาดกที่ ๕.
จบ อัฑฒวรรคที่ ๓.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทีฆีติโกสลชาดก
๒. มิคโปตกชาดก
๓. มูสิกชาดก
๔. จุลลธนุคคหชาดก
๕. กโปตกชาดก.
---------------รวมวรรคที่มีในปญจกนิบาตนี้ คือ
๑. มณิกุณฑลวรรค
๒. วรรณาโรหวรรค
๓. อัฑฒวรรค.
จบ ปญจกนิบาตชาดก
---------------ฉักกนิบาตชาดก
๑. อาวาริยวรรค
๑. อาวาริยชาดก
การกระทําที่ไมเจริญดวยโภคะ
[๘๓๑] ดูกรมหาบพิตรผูเปนจอมภูมิดล จอมพลรถ ขอมหาบพิตรอยาทรงพระ
พิโรธ ขอมหาบพิตรอยาทรงพระพิโรธ พระราชาไมทรงพระพิโรธตอ
บุคคลที่โกรธ อันชาวแวนแควนบูชาแลวในบานหรือในปา ในที่ลุม
หรือในที่ดอนก็ตาม อาตมภาพยอมตามสอนอรรถทุกอยาง อยาทรง
พระพิโรธเลย.
[๘๓๒] ณ แมน้ําแหงหนึ่ง มีนายเรือจางชือ่ วาอาวาริยบิดา ขามสงคนเสีย
กอน แลวจึงเรียกคาจางเมื่อภายหลัง เพราะเหตุนั้น นายเรือจางนั้น
จึงเกิดทะเลาะกัน และไมเจริญดวยโภคสมบัติทั้งหลาย.
[๘๓๓] ดูกรพอนายเรือจาง ทานจงขอเรียกคาจางคนที่ยังไมขามถึงฝงเสียให
เสร็จทีเดียว เพราะวา คนที่ขามถึงฝงแลวมีใจเปนอยางหนึ่ง คนที่
ปรารถนาจะขามไปฝงโนน ก็มีใจเปนอยางหนึ่ง.
[๘๓๔] ดูกรนายเรือจาง จะเปนที่บานหรือที่ปา ที่ลุมหรือที่ดอนก็ตาม ฉัน
พร่ําสอนทุกอยาง ทานอยาโกรธเลย.
[๘๓๕] พระราชาพระราชทานบานสวย เพราะวาจาเครื่องพร่ําสอนใด นาย

เรือจางไดตบปากดาบส เพราะวาจาเครื่องพร่ําสอนนัน้ นั่นแหละ.
[๘๓๖] นายเรือจางทุบสํารับ ถีบภรรยา ลูกไหลตกลงยังแผนดิน เขาไมอาจ
ทําประโยชนใหเจริญขึ้นได เหมือนกับเนื้อไมอาจทําประโยชนใหเจริญ
ไดถวยทองคํา ฉะนั้น.
จบ อาวาริยชาดกที่ ๑.
๒. เสตเกตุชาดก
วาดวยคนที่ไดชื่อวาเปนทิศ
[๘๓๗] พอเอย อยาโกรธเลย เพราะความโกรธไมดี ทิศที่เจาไมไดยินไดฟงมี
เปนอันมาก พอเสตเกตุเอย มารดาบิดาชื่อวา เปนทิศ พระอริยเจา
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญอาจารยวา เปนทิศ.
[๘๓๘] คฤหัสถทั้งหลายผูใ หขาว น้ํา และผา ผูใหมารับ ทานก็กลาววา เปนทิศ
เสตเกตุเอย บุคคลผูมีความทุกขถึงทิศใดแลวกลับเปนผูมีความสุข ทิศ
นั้นชื่อวา เปนทิศสูงสุด.
[๘๓๙] ชฎิลเหลาใด นุงหนังเสือเหลืองทัง้ เล็บ มีฟนเขรอะ รูปรางมอมแมม
สาธยายมนตอยู ชฎิลเหลานั้น ตั้งอยูในความเพียรที่มนุษยควรทํา เจน
จัดโลกนี้ จะพนจากอบายไดละหรือ?
[๘๔๐] ขาแตพระราชา บุคคลแมจะมีเวทมนตตั้งพัน เปนพหูสูต กระทําแต
กรรมอันลามกทั้งหลาย ไมพึงประพฤติธรรม ผูนั้น อาศัยความเปน
พหูสูตนั้น ไมประพฤติจรณธรรม จะพึงพนจากทุกขไปไมได.
[๘๔๑] บุคคลแมมีเวทมนตตั้งพัน อาศัยความเปนพหูสูตนั้น แตไมประพฤติ
จรณธรรม พึงพนจากทุกขไปไมได เมื่อเปนเชนนั้น เรายอมสําคัญวา
เวททั้งหลาย ยอมไมมผี ล การประพฤติสํารวมดวยดีนั่นแล เปนความ
จริงแท.
[๘๔๒] เวททั้งหลายจะไมมีผลเลยนั้นหามิได การประพฤติสํารวมดวยดีนั่นแล
เปนความจริงแท บุคคลเรียนเวททั้งหลายแลว ยอมไดรับเกียรติ บุคคล
ฝกฝนตนดวยจรณธรรม ยอมถึงสันติ.
จบ เสตเกตุชาดกที่ ๒.
๓. ทรีมุขชาดก
วาดวยโทษของกาม
[๘๔๓] ดูกรมหาบพิตร กามทั้งหลายเหมือนสวะ กามทั้งหลายเหมือนหลม อนึ่ง
กามนี้ นักปราชญกลาววา เปนภัยใหญหลวง มั่นคง ไมหวั่นไหว
อาตมภาพขอถวายพระพรวา กามเปนธุลี และเปนควัน ขอพระองค
จงทรงละกาม เสด็จออกทรงผนวชเสียเถิด.
[๘๔๔] ดูกรพราหมณ ขาพเจายังกําหนัดยินดีลุมหลงในกามทั้งหลายอยู ยังมี

ความตองการความเปนอยูอยางนี้ จึงไมสามารถจะละกามอันนากลัวนั้น
ได แตขาพเจาจะกระทําบุญเปนอันมาก.
[๘๔๕] ผูใด อันบุคคลผูหวังความเจริญรุง เรือง อนุเคราะหดวยประโยชน กลาว
ตักเตือนอยู ก็ไมทําตามคําสอน ยังสําคัญวา สิ่งนี้เทานั้นประเสริฐ ผู
นั้น เปนคนเขลา จะตองเกิดอยูร่ําไป.
[๘๔๖] ผูนั้นเมื่อเขาถึงทองมารดา ชื่อวา เขาถึงนรกอันรายกาจ เปนของไมงาม
ของทานผูงดงาม เต็มไปดวยมูตรและกรีส สัตวเหลาใด ยังกําหนัด ยัง
ไมปราศจากความรักใครในกามทั้งหลาย สัตวเหลานั้น ก็ละกายของตน
ไปไมได.
[๘๔๗] สัตวเหลานี้ ยอมแปดเปอนดวยมูตร คูถ เลือด และเศลษคลอดออก
มา ในเวลานั้น ยอมจะถูกตองสวนใดสวนหนึ่งดวยกาย สวนนั้น
ลวนไมนายินดี มีแตทุกขอยางเดียวเทานั้น.
[๘๔๘] อาตมภาพกลาวมาประมาณเทานี้ ไมใชวาไดยินไดฟงมาจากสมณะหรือ
หรือพราหมณอื่น กลาวเพราะไดเห็นมาเอง อาตมภาพระลึกชาติกอนๆ
ไดเปนอันมาก พระปจเจกพุทธเจาชื่อทรีมุข ยังพระเจาพรหมทัตตผูมี
พระปรีชาเฉลียวฉลาดใหทรงเชื่อถือ ดวยคาถาเปนสุภาษิตมีเนื้อความ
อันวิจิตร.
จบ ทรีมุขชาดกที่ ๓.
๔. เนรุชาดก
อานุภาพของเนรุบรรพต
[๘๔๙] กาปา กาบาน และพวกเราที่ประเสริฐกวานกทั้งหลาย มาจับที่ภูเขาลูก
นี้แลว ยอมเหมือนกันทัง้ หมดทีเดียว.
[๘๕๐] ราชสีห เสือโครง นก และเนื้อทั้งหลายซึ่งอยูที่ภูเขานี้ ยอมมีสีกาย
เหมือนกันทั้งหมด ภูเขาลูกนี้ชื่อวาอะไร?
[๘๕๑] มนุษยทั้งหลาย ยอมรูจักภูเขาอันอุดมนี้วา เนรุบรรพต สัตวทุกชนิดอยู
ที่เนรุบรรพตนี้ ยอมมีสีกายเหมือนทอง.
[๘๕๒] การไมนับถือก็ดี การดูหมิ่นก็ดี การเสมอกันกับคนเลวก็ดี จะพึงมี
แกบัณฑิตทั้งหลายในที่ใด บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมพอใจอยูในที่นั้น.
[๘๕๓] คนเกียจครานกับคนขยัน คนกลาหาญกับคนขลาด มีผูบูชาเสมอกันในที่
ใด สัตบุรุษ ยอมไมอยูใ นที่นั้น ซึ่งเปนภูเขาที่ไมสามารถจะแบงคนให
แปลกกันได.
[๘๕๔] เนรุบรรพตนี้ ยอมไมจําแนกคนชั้นเลว คนชั้นกลาง และคนชั้นสูง
ทําใหเหมือนกันไปเสียหมด มิฉะนั้น เราจะละเนรุบรรพตนี้ไปเสีย.
จบ เนรุชาดกที่ ๔.

๕. อาสังกชาดก
วาดวยความหวัง
[๘๕๕] เถาวัลยชื่อวาอาสาวดี เกิดในสวนจิตรลดา เถาวัลยอาสาวดีนั้น นับได
๑,๐๐๐ ป จึงเกิดผลสักครั้งหนึ่ง.
[๘๕๖] เมื่อผลมีอยูหางไกลถึงเพียงนั้น พวกเทวดาก็ยังหมั่นเขาไปดูเถาวัลยนั้น
เสมอ ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงหวังไวเถิด ความหวังยอม
มีผลเปนความสุข.
[๘๕๗] นกยังหวังสําเร็จไดเมื่อผลมีอยูหางไกลถึงเพียงนัน้ ความหวังของนกนี้
ยังสําเร็จได ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงหวังไวเถิด ความหวังมี
ผลเปนความสุข.
[๘๕๘] เจายังใหเราเอิบอิ่มดวยถอยคํา แตไมยังเราใหเอิบอิ่มไปดวยการกระทํา
เปรียบเหมือนดอกหงอนไก มีแตสี ไมมีกลิ่น ฉะนั้น.
[๘๕๙] บุคคลใด ไมให ไมแบงปนโภคสมบัติลงได ยอมพูดวาจาที่ออนหวาน
แตไรผลในมิตรทั้งหลาย ความสนิทสนมกับบุคคลนั้น ยอมไมยืดยาว.
[๘๖๐] บุคคลทําสิ่งใด พึงพูดถึงสิ่งนั้น ไมพึงทําสิ่งใด ไมพึงกลาวถึงสิง่ นั้น
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมติเตียนคนดีแตพูดแตไมทํา
[๘๖๑] เมื่อเราจะอยูในที่นี้อีกตอไป พลนิกายของเราก็รอ ยหรอลงไป ทั้งสะเบียง
อาหารก็จะไมมี เรารังเกียจถึงชีวิตของตนเองจะไมยั่งยืน ผิฉะนั้น เรา
ขอลาไปเดี๋ยวนี้.
[๘๖๒] ขาแตพระมหาราชผูประเสริฐ พระดํารัสที่พระองคตรัสนี้แล เปนชื่อ
ชื่อของหมอมฉัน ขอพระองคเสด็จไปตรัสบอกชื่อของหมอมฉันกับ
บิดาเถิด.
จบ อาสังกชาดกที่ ๕.
๖. มิคาโลปชาดก
วาดวยโทษของคนหัวดื้อ
[๘๖๓] ลูกมิคาโลปะเอย ฉันไมชอบใจการที่เจาบินไปไกลเชนนั้นเลย เจาบิน
ไกลเกินไป ไปซองเสพภูมิสถานอันไมสมควร.
[๘๖๔] ลูกเอย แผนดินพึงปรากฏแกเจาเหมือนคันนา ๔ มุม เจาจงกลับจากที่
นั้นเสีย อยาบินเลยจากที่นั้นไปเปนอันขาด.
[๘๖๕] แมแรงตัวอื่นๆ ที่มีปกบินไปในอากาศมีอยูมาก แรงเหลานั้นมาสําคัญ
เสมอดวยแผนดินและภูเขา ถูกกําลังลมพัดคราไป พากันพินาศ
หมดแลว.
[๘๖๖] แรงชื่อมิคาโลปะ ไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของแรงชือ่ อปรัณณะผูบิดา ซึ่ง
เปนผูเจริญดวยคุณสมบัติ บินผานลมกาลวาตขึ้นไปตกอยูในอํานาจของ

ลมเวรัมภวาต.
[๘๖๗] บุตรและภรรยาของแรงมิคาโลปะนั้น และแรงอื่นที่อาศัยแรงนั้นอยู พา
กันถึงความพินาศสิ้น เพราะแรงมิคาโลปะ ไมกระทําตามโอวาทของบิดา.
[๘๖๘] ผูใด ในโลกนี้ ไมเชื่อฟงคําของผูเจริญ ผูนั้น ยอมถึงความพินาศ เพราะ
ไมทําตามคําสอนของทานผูรู ดุจแรงละเมิดคําสั่งสอน บินเลยเขตแดน
ถึงความพินาศหมด ฉะนั้น.
จบ มิคาโลปชาดกที่ ๖.
๗. สิริกาฬกัณณิชาดก
วาดวยสิริกับกาฬกรรณี
[๘๖๙] ทานเปนใครหนอ มีผิวพรรณดํา ไมนารักนาดูเลย ทานเปนใคร หรือ
เปนธิดาของใคร จะรูจักทานไดอยางไร?
[๘๗๐] ฉันเปนธิดาของทาวมหาราชนามวาวิรูปกษ เปนหญิงดุราย เปนหญิงกาฬี
ไมมีบุญ ทวยเทพรูจักเราวา เปนหญิงกาฬกรรณี ฉันขอพักอาศัยอยู
ในสํานักของทานสักราตรีหนึ่ง ขอทานจงใหโอกาสเถิด.
[๘๗๑] ทานตั้งใจมั่นอยูในบุรุษผูมีศีล มีสมาจารเชนไร แนะนางกาฬี เราถาม
ทาน ทานจงบอกเรา เราจะรูจักทานไดอยางไร?
[๘๗๒] บุรุษใด ลบหลูคุณทาน ตีเสมอทาน แขงดี ริษยา ตระหนี่ โออวด
และไดทรัพยมาแลว ยอมพินาศหมดไป บุรุษนั้น เปนที่รักใครของเรา.
[๘๗๓] บุรุษใด เปนคนมักโกรธ ผูกโกรธไว สอเสียด ยุยงใหแตกกัน มีวาจา
กระดาง หยาบคาย บุรุษนั้น เปนที่รักใครของฉันยิ่งกวาบุรุษคนกอน
นั้นอีก.
[๘๗๔] บุรุษไมรูจักประโยชนของตนวา กรรมนี้ควรทําวันนี้ กรรมนี้ควรทํา
พรุงนี้ เปนคนสําคัญตนวา ดีกวาเขา เมื่อถูกตักเตือนก็โกรธเคือง.
[๘๗๕] บุรุษผูอันความคะนองในกามคุณครอบงําเปนนิตย ยอมเสื่อมจากมิตร
ทุกคน บุรุษนั้น เปนที่รักใครของฉัน ถาฉันไดบุรุษเชนนั้นแลว จะไม
เกี่ยวของในบุรุษอื่นเลย.
[๘๗๖] แนะนางกาฬี เจาจงหลีกไปเสียจากที่นี้ อุปกิเลสมีความลบหลูเปนตน
ที่กระทําความรักใครของเจานั้น ไมมีในเรา เจาจงไปยังชนบท นิคม
และราชธานีอื่นเสียเถิด.
[๘๗๗] แมฉันก็รูจักสิ่งที่ทําความพอใจใหแกฉัน มีความลบหลูคุณทานเปนตน
นี้วา ไมมีอยูในทาน คนไรปญญามีอยูในโลก ยอมรวบรวมเอาทรัพย
ไวมากมาย ฉัน และพี่ของฉัน ผูเปนเทพบุตร ทั้งสองคนจะชวยกัน
กําจัดทรัพยที่คนไมมีปญญารวบรวมไวเสียก็ได.
[๘๗๘] ทานเปนใครหนอ มีรัศมีเปนทิพย ยืนอยูที่แผนดินอยางเรียบรอย ทาน

เปนใคร หรือเปนธิดาของใคร เราจะรูจักทานอยางไร.
[๘๗๙] ดิฉันเปนธิดาของทาวมหาราชนามวาธตรฐ ผูมีสิริ ขาพเจามีสิริดวย มี
บุญดวย ทวยเทพรูจักขาพเจาวา มีปญญาดุจแผนดิน ดิฉันขอพัก
อาศัยอยูในสํานักของทานสักราตรีหนึ่ง ขอทานจงใหโอกาสเถิด.
[๘๘๐] ทานตั้งใจมั่นอยูในบุรุษผูมีศีล มีสมาจารเชนไร แนะนางลักขี ขาพเจา
ถามทาน ทานจงบอกขาพเจา ขาพเจาจะรูจักทานไดอยางไร?
[๘๘๑] บุรุษใด เมื่อหนาว รอน ลม แดด เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลาน
มีอยู ก็ครอบงําความหิวความกระหายทั้งหมด ประกอบการงานทั้งหลาย
มิไดขาด ทั้งกลางคืนกลางวัน ไมทําประโยชนที่มาถึงตามกาลใหเสื่อม
เสียไป บุรุษนั้น เปนที่พอใจของดิฉัน ดิฉันตั้งใจมั่นอยูในบุรุษนั้น.
[๘๘๒] อนึ่ง บุรุษใด เปนคนไมโกรธ มีมิตรดี ชอบบริจาคทาน มีศีล ไม
โออวด เปนคนตรง สงเคราะหมิตร มีวาจาออนหวานไพเราะ แมได
รับแตงตั้งเปนใหญโต ก็ยังประพฤติถอมตนอยู ดิฉันพอใจในบุรุษนั้น
เปนอยางมาก ดุจคลื่นทะเลปรากฏแกคนที่มองดูสีน้ําทะเลเหมือนมีมาก
ฉะนั้น.
[๘๘๓] อนึ่ง บุรุษใด ประพฤติสังคหธรรม ทั้งตอหนาและลับหลัง ในมิตร
หรือผูที่มิใชมิตร ในคนที่ประเสริฐกวา คนที่เสมอกัน หรือคนที่เลว
กวา คนที่ประพฤติประโยชน หรือคนที่ประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชน
ไมกลาววาจาหยาบคายในกาลไหนๆ ดิฉันจะขอคบบุรุษนั้น ทั้งเมื่อ
เขาตายแลวและเปนอยู.
[๘๘๔] บุรุษใด เปนคนไมมีปญญา ปรารถนาสิริที่คนพอใจ ไดอยางใดอยางหนึ่ง
บรรดาคุณตามที่กลาวมาแลวนี้ แลวลืมเสีย ดิฉันขอเวนบุรุษนั้น
ผูประพฤติลุมๆ ดอนๆ เปนเหตุเดือดรอน เหมือนบุคคลเวนหลุมคูถ
หางไกล ฉะนั้น.
[๘๘๕] บุคคลยอมทําความดี และความชั่วดวยตนเอง คนอื่นจะทําความดี หรือ
ความชั่วใหแกคนอื่นไมไดเลย.
จบ สิริกาฬกัณณิชาดกที่ ๗.
๘. กุกกุฏชาดก
ผลของการไมเชื่องาย
[๘๘๖] ขาแตทานผูมีขนปกอันวิจิตรตระการตา มีหงอนงามสงา อาจจะไปใน
อากาศไดโดยฉับพลัน เชิญทานลงมากจากกิ่งไมเสียเถิด ฉันจะยอม
เปนภรรยาของทานโดยไมรับมูลคาอันใดเลย.
[๘๘๗] ดูกรนางแมวรูปงามนารื่นรมยใจ เจามีสี่เทา เรามีสองเทา เจาเปนแมว
เราเปนไก ไมสมควรกันเลย เชิญเจาไปแสวงหาสามีอื่นเถิด.

[๘๘๘] ฉันจะเปนนางกุมาริกาของทาน มีวาจาออนหวาน พูดนารัก ของทาน
จงรับฉันผูมีความงาม ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ไวดวยการไดอันดี
งามเถิด.
[๘๘๙] แนะนางขโมย เลอะเทอะไปดวยเลือดเหมือนซากศพ ชอบกัดกินไข
เจาไมไดปรารถนาเราเปนสามีโดยการไดอยางดีดอก.
[๘๙๐] หญิงทั้งหลายประกอบดวยวาจามีองค ๔ เห็นชายดีเขาแลว ยอมชักนํา
ไปดวยวาจาออนหวาน เหมือนนางแมวชักชวนพระยาไก ฉะนั้น.
[๘๙๑] ก็ผูใด ไมรูประโยชนอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมตกไปสูอํานาจ
ศัตรู และจะตองเดือดรอนในภายหลัง.
[๘๙๒] สวนผูใด รูประโยชนที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมพนจากความ
เบียดเบียนของศัตรู เหมือนพระยาไกหลุดพนจากนางแมว ฉะนั้น.
จบ กุกกุฏชาดกที่ ๘.
๙. ธัมมัทธชชาดก
พูดอยางหนึ่งทําอยางหนึ่ง
[๘๙๓] ดูกรญาติทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงประพฤติธรรม ทานทั้งหลายจง
ประพฤติธรรมอยูเสมอๆ เถิด ความเจริญจะมีแกทานทั้งหลาย ผู
ประพฤติธรรม ยอมอยูเ ปนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา.
[๘๙๔] กาตัวนี้เจริญดีจริงหนอ ประพฤติธรรมอยางสูง ยืนอยูดวยเทาขางเดียว
ยอมพร่ําสอนแตธรรมเทานั้นแกพวกเรา.
[๘๙๕] ทานทั้งหลายไมรจู ักปกติของมัน จึงพากันสรรเสริญเพราะความไมรู
เทาทัน มันกินไขและลูกนกแลวก็รอ งวา ธัมโม ธัมโม.
[๘๙๖] กาตัวนี้พูดดวยวาจาเปนอยางหนึ่ง กระทําดวยกายเปนอยางหนึ่ง ประพฤติ
ธรรมเพียงวาจา แตไมกระทําดวยกาย เพราะฉะนั้น มันไมไดตั้งอยูใ น
ธรรมเลย.
[๘๙๗] กานี้เปนสัตวมีถอยคําออนหวาน มีใจรูไดยาก เปรียบเหมือนงูเหาปกปด
รางกายดวยปลอง หรือเปรียบเหมือนคนผูเอาธรรมบังหนา คนโงไมรู
จริงพากันยกยองวา เปนคนดีในหมูบานและในนิคม ฉะนั้น.
[๘๙๘] ทานทั้งหลายจงชวยกันประหารกาลามกตัวนี้ ดวยจะงอยปาก ดวยปก
และดวยเทาใหมันพินาศไป กาตัวนี้ไมควรจะอยูร วมกับพวกเรา.
จบ ธัมมัทธชชาดกที่ ๙.
๑๐. นันทิยมิคราชชาดก
วาดวยพระยาเนือ้ นันทิยะ
[๘๙๙] ขาแตพราหมณ ถาทานจะไปยังเมืองสาเกตุ โปรดชวยสงขาวบุตรของ
ขาพเจาชื่อนันทิยะ ผูอยูในพระราชอุทยานชื่ออัญญชนวันวา มารดา

บิดาของทานแกแลว ปรารถนาจะไดเห็นทาน.
[๙๐๐] ดูกรพราหมณ เหยื่อ คือ น้ําและหญาของพระราชา ขาพเจาบริโภค
แลว เมื่อขาพเจายังไมทํากิจของพระราชาใหเปนผลสําเร็จ ก็ไมสามารถ
บริโภคราชทรัพยใหเปนการบริโภคชัว่ ได.
[๙๐๑] ขาพเจาจะยืนหันขางใหพระราชาผูทรงพระแสงธนู เมื่อใด เมื่อนั้น
ขาพเจาก็จะพนจากมรณภัย มีความสุข ไดพบเห็นมารดา.
[๙๐๒] เมื่อกอน เราเปนพระยาเนื้อชื่อวานันทิยะ มีรูปงาม อาศัยพระราชอุทยานของพระเจาโกศล.
[๙๐๓] พระเจาโกศลเสด็จมาที่พระราชอุทยานชื่ออัญชนวันนั้น ทรงโกงธนูสอด
ลูกศร หมายจะทรงยิงเรา.
[๙๐๔] เรายืนหันขางใหพระเจาโกศลผูทรงพระแสงธนู เมื่อใด เมื่อนั้น เรา
พนจากมรณภัย มีความสุข กลับมาหามารดา.
จบ นันทิยมิคราชชาดกที่ ๑๐.
จบ อาวาริยวรรคที่ ๑.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาวาริยชาดก
๒. เสตเกตุชาดก
๓. ทรีมุขชาดก
๔. เนรุชาดก
๕. อาสังกชาดก
๖. มิคาโลปชาดก
๗. สิริกาฬกัณณิชาดก ๘. กุกกุฏชาดก
๙. ธัมมัทธชชาดก
๑๐. นันทิยมิคราชชาดก.
---------------๒. ขุรปุตตวรรค
๑. ขุรปุตตชาดก
วาดวยทําตนใหไรประโยชน
[๙๐๕] เปนความจริงทีเดียว ที่บัณฑิตทั้งหลายกลาววา แพะเปนสัตวโงเขลา
ดูเถิด แพะโงเขลา มิไดรูจักกรรมที่ควรทําในที่ลับและที่แจง.
[๙๐๖] แนะมาผูเปนสหาย ทานจงรูเถิดวา ทานเปนสัตวโงเขลา เพราะทาน
นั่นแหละถูกเขาผูกดวยเชือก มีปากคดถูกปดหนา.
[๙๐๗] แนะสหาย ความโงของเจายังมีอยูอ ีก เจาเขาแกออกแลวไมหนีไปเสีย
นั่นและชื่อวา เจายังมีโงอยูอ ีก แนะสหาย พระเจาเสนกะที่เจาพา
ไปนั้นยังโงไปกวาเจาเสียอีก.
[๙๐๘] ดูกรพระยาแพะผูสหาย ไดยินวา ทานรูวา เราเปนสัตวโงเขลา แต
พระเจาเสนกะ โงเขลากวา เพราะเหตุไรเลา ขอเจาจงบอกเหตุที่เราถาม

นั้นเถิด?
[๙๐๙] พระเจาเสนกะไดมนตวิเศษชื่อวา สัพพรุทชานนมนต แลวประทาน
มนตนั้นแกพระอัครมเหสี ทรงยอมสละพระองค ดวยเหตุนั้น พระอัครมเหสีนั้น จักไมเปนพระเทวีของพระเจาเสนกะ เพราะฉะนั้น
พระเจาเสนกะจึงทรงโงเขลากวาทาน.
[๙๑๐] ขาแตจอมประชาชน บุคคลผูเชนกับพระองค ทําตนใหไรประโยชน
ดวยคิดวา สิ่งนี้เปนที่รักของเรา ชื่อวา ไมซองเสพสิ่งที่เปนที่รัก
ทั้งหลาย ตนเทานั้น ประเสริฐกวาสิ่งที่ประเสริฐอยางอื่น ภรรยาผูเปนที่
รักอันบุรุษผูมีตนอันเจริญแลวอาจจะไดในภายหลัง.
จบ ขุรปุตตชาดกที่ ๑.
๒. สูจิชาดก
วาดวยเข็ม
[๙๑๑] ใครตองการจะซื้อเข็มอันไมขรุขระ ไมหยาบ ชุบแกกลา มีรูอันเรียบรอย
ละเอียด มีปลายคมบาง?
[๙๑๒] ใครตองการจะซื้อเข็มอันเกลี้ยงเกลา เจาะรูเรียบรอย สนไดคลอง
แข็งแกรง อาจแทงทั่งใหทะลุไดบาง?
[๙๑๓] เวลานี้ เข็มและเบ็ดทั้งหลาย ยอมแพรหลายออกไปจากบานชางทองนี้
ทั้งนั้น ใครเลาจะปรารถนามาขายเข็มในบานชางทอง?
[๙๑๔] ศาตราทั้งหลายก็แพรหลายออกมาจากบานชางทองนี้ แมการงานเปน
อันมาก ยอมดําเนินไปดวยเครื่องอุปกรณที่ไดมาจากบานชางทองนี้ทั้งนั้น
ใครเลาจะปรารถนามาขายเข็มในบานชางทอง?
[๙๑๕] คนฉลาดควรจะขายเข็มในบานชางทอง อาจารยทงั้ หลาย ยอมรูกรรมที่
บุคคลทําดี และทําชั่วไดดี.
[๙๑๖] ดูกรนางผูเจริญ ถาบิดาของทาน จะพึงรูเข็มที่ขาพเจาทํานี้ จะตองยกทาน
ใหขาพเจา พรอมดวยทรัพยอยางอื่นทีม่ ีอยูในเรือน.
จบ สูจิชาดกที่ ๒.
๓. ตุณฑิลชาดก
ธรรมเหมือนน้ํา บาปธรรมเหมือนเหงื่อไคล
[๙๑๗] วันนี้ มารดาใหขาวที่เทลงใหมๆ รางขาวก็เต็ม มารดาก็ยืนอยูใกลๆ
รางขาวนั้น ใชแตเทานั้น ยังมีคนเปนอันมากยืนถือบวงอยู ฉันไมพอใจ
จะบริโภคขาวนั้นเลย.
[๙๑๘] เจาสะดุงกลัวภัย หมุนไปมา ปรารถนาที่ซอนเรน เปนผูไรที่พึ่ง จะไป
ไหนเลา ดูกรนองตุณฑิละ เจาจงมีความขวนขวายนอยบริโภคอาหาร
เสียเถิด เราทั้งสองมารดาเลี้ยงไว ก็เพือ่ จะตองการเนือ้ .

[๙๑๙] เจาจงหยั่งลงยังหวงน้ําที่ไมมีเปอกตม แลวชําระเหงื่อและมลทินทั้งปวง
เสีย จงถือเอาเครือ่ งลูบไลใหมๆ ที่มีกลิ่นหอม ไมรจู ักหายในกาล
ไหนๆ เถิด.
[๙๒๐] อะไรหนอ ที่ทานกลาววา หวงน้ําไมมีเปอกตม อะไรเลา ทานกลาววา
เหงื่อไคลและมลทิน และอะไรเลา ทานกลาววา เครื่องลูบไลใหมๆ
ที่มีกลิ่นหอม ไมรูจักหายในกาลไหนๆ?
[๙๒๑] ธรรมบัณฑิตกลาววา เปนหวงน้ําไมมีเปอกตม บาปธรรมบัณฑิตกลาววา
เหงื่อไคลและมลทิน และศีลบัณฑิตกลาววา เปนเครื่องลูบไลใหมที่มี
กลิ่นหอม ไมรูจักหายในกาลไหนๆ.
[๙๒๒] มนุษยทั้งหลาย ผูโงเขลา ฆาตัวเอง ยอมพอใจทําบาป สวนสัตวผูรักษาตัวเอง
ยอมไมพอใจทําบาป สัตวทั้งหลาย รื่นเริงในเดือนมีพระจันทรเต็มดวง
ยอมสละชีวิตได.
จบ ตุณฑิลชาดกที่ ๓.
๔. สุวรรณกักกฏกชาดก
วาดวยปูตัวฉลาด
[๙๒๓] ปูมีกามเหมือนเขาแหงมฤค ตายาว มีกระดูกเปนหนัง อาศัยอยูในน้ํา
ไมมีขน เราถูกมันหนีบรองไหอยูเหมือนคนกําพรา ดูกรสหายผูเจริญ
เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงละทิ้งเราไปเสีย?
[๙๒๔] งูเหา เมื่อจะปลอบกาใหเบาใจ จึงแผแมเบี้ยใหญเลื้อยไปใกลปู
จะชวยเหลือสหายของตนไว ปูจึงเอากามอีกขางหนีบคอไว.
[๙๒๕] ก็ปูเปนสัตวตองการอาหารแตไมกนิ กา ไมกินงู ดูกรทานผูมีตายาว
เราขอถามทาน เพราะเหตุไร ทานจึงหนีบเราทั้งสองไว?
[๙๒๖] บุรุษใดปรารถนาประโยชนแกเรา จับเราไปปลอยในน้ํา บุรุษนั้น
เมื่อเขาตาย ความทุกขจักมีแกเราไมนอย เรากับบุรุษนั้นเปนคนๆ
เดียวกัน
[๙๒๗] อนึ่ง คนทั้งปวงไดเห็นเราผูมีกายอันเติบโตขึ้น ก็ปรารถนาจะเบียดเบียน
เราผูมีเนื้อดีและออนนุม แมกาทั้งหลายเห็นเราแลวก็พึงเบียดเบียนเรา.
[๙๒๘] ถาทานหนีบเราทั้งสองไว เพราะเหตุบุรุษนั้น ก็ขอใหบุรุษจงลุกขึ้นเถิด
เราจะดูดพิษออกเสียใหหมด ขอทานจงรีบปลอยเรา และกาโดยเร็วเถิด
กอนที่พิษจะแลนเขาไปสูบุรุษรุนแรง ทําใหตายเสีย.
[๙๒๙] เราจะปลอยงูไป แตกาเรายังไมปลอยกอน เพราะวา เราจะเอากาไวเปน
ประกันกอน เราเห็นบุรุษมีความสุข ปราศจากโรคแลว จึงจะปลอย
กาไป เหมือนกับงู.
[๙๓๐] พระเทวทัตตในครั้งนั้น ไดเกิดเปนกา สวนชางเกิดเปนงูเหา พระอานนท

ผูเจริญเกิดเปนปู เราผูเปนศาสดาในครั้งนั้น เกิดเปนพราหมณ.
จบ สุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๔.
๕. มัยหสกุณชาดก
วาดวยการใชทรัพยใหเปนประโยชน
[๙๓๑] นกชื่อวามัยหกะ เที่ยวไปตามไหลเขาและซอกเขา บินไปสูตนเลียบ
อันมีผลสุก แลวรองวา ของเราๆ.
[๙๓๒] เมื่อนกมัยหกะนั้น รําพันเพออยูอ ยางนั้น ฝูงนกทั้งหลายก็พากันบินมา
จิกกินผลเลียบแลวพากันบินไปตนอื่น สวนนกมัยหกะนั้น ก็รองเพออยู
นั่นเอง.
[๙๓๓] บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพยไวมากมายแลว
ตนเองก็ไมไดใชสอย ทั้งไมแบงปนใหญาติทั้งหลายตามสวน.
[๙๓๔] บุคคลนั้น ไมใชเปนคาเครื่องนุงหม อาหาร ดอกไม และเครื่องลูบไล
อะไรๆ สักครั้งเดียวเลย ไมสงเคราะหญาติทั้งหลาย.
[๙๓๕] เมื่อบุคคลนั้นเฝารําพันอยูอยางนี้วา ของเราๆ พระราชา โจร หรือ
ทายาทที่ไมชอบพอกันยอมมาถือเอาทรัพยไป บุคคลนั้น ก็รําพันเพออยู
นั่นเอง.
[๙๓๖] นักปราชญอาศัยทรัพยสมบัติแลว ยอมสงเคราะหญาติ ยอมไดเกียรติคุณ
เพราะทรัพยนั้น ละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงอยูในสวรรค.
จบ มัยหสกุณชาดกที่ ๕.
๖. ปพพชิตวิเหฐกชาดก
วาดวยกราบไหวผูควรกราบไหว
[๙๓๗] ทานมีรูปงาม ประนมมือนอบนอมสมณะผูมีรูปรางไมนาดู สมณะนั้น
ประเสริฐกวาทาน หรือวาเสมอกับทาน ทานจงบอกชื่อสมณะนั้นและ
ชื่อของตนแกเรา.
[๙๓๘] ขาแตพระราชา เทวดาทั้งหลาย ยอมไมถือเอานามและโคตรของ
พระขีณาสพผูพรอมเพรียงกัน ผูปฏิบัติตรงๆ ก็แตวา หมอมฉันจะบอก
ชื่อของหมอมฉันแกพระองค หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมเทพชาว
ไตรทศทั้งหลาย.
[๙๓๙] ขาแตเทวราช หมอมฉันขอถามเนื้อความนี้กะพระองค ผูใด เห็นภิกษุ
ผูประกอบดวยจรณะแลวประนมมือนอบนอม ผูนั้น จุติจากมนุษยโลกนี้
ไปแลว จะไดความสุขอะไร?
[๙๔๐] ผูใด เห็นภิกษุผูประกอบดวยจรณะแลว ประนมมือนอบนอม
ผูนั้น ยอมไดความสรรเสริญในปจจุบัน และเมื่อตายไปแลว ยอม
ไปสวรรค.

[๙๔๑] ปญญารูผลแหงกุศล และอกุศลเกิดขึ้นแกหมอมฉันในวันนี้ หมอมฉัน
ไดเห็นทาววาสวะผูเปนใหญกวาหมูสัตว ขาแตทาวสักกะ หมอมฉันได
เห็นภิกษุและพระองคแลว จักกระทําบุญไมนอย.
[๙๔๒] บุคคลเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต สามารถคิดเหตุการณไดมาก
บุคคลเหลานั้น ควรคบหาโดยแทเทียว ขาแตพระราชา พระองคไดทรง
เห็นภิกษุและหมอมฉันแลว จงทรงกระทําบุญใหมากเถิด.
[๙๔๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ หมอมฉันจักเปนผูไ มโกรธ มีจิตเลื่อมใส
เปนนิตย จักเปนผูควรแกการขอของแขกผูมาทุกประเภท จักกําจัด
มานะเสีย แลวกราบไหวทานผูควรกราบไหว เพราะไดฟงคําที่พระองค
ตรัสดีแลว.
จบ ปพพชิตวิเหฐกชาดกที่ ๖.
๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก
วาดวยคนดีไมควรทําชั่วแมนิดหนอย
[๙๔๔] การที่ทานเขาไปสูดดมกลิ่นดอกบัวที่เขายังมิไดให นี้เปนสวนแหงการ
ขโมยอยางหนึ่ง ดูกรทานผูนิรทุกข ทานชื่อวา เปนผูขโมยกลิ่น.
[๙๔๕] เราไมไดนําเอาไป ไมไดบริโภค เรายืนดมดอกบัวอยูในที่ไกล เมื่อเปน
เชนนั้น เหตุไฉน ทานจึงกลาววา เราเปนผูขโมยกลิ่นดอกบัวเลา?
[๙๔๖] บุรุษใด มาขุดเหงาบัวทั้งหลาย เด็ดเอาดอกบัวไป เพราะเหตุไร ทานจึง
ไมวากลาวบุรุษนั้น ผูทํากรรมหยาบชาอยางนี้เลา?
[๙๔๗] บุรุษผูหยาบชา โหดราย แปดเปอนไปดวยบาป เหมือนผานุงของ
แมนม ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมวากลาวบุรุษนั้น แตขาพเจา
ปรารถนาจะวากลาวทาน ผูทํากรรมไมสมควร.
[๙๔๘] บาปเพียงเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏแกบุรุษผูไมมีโทษเหมือนทาน
แสวงหาความสะอาดอยูเปนนิตย เหมือนเทามหาเมฆ ฉะนั้น.
[๙๔๙] ดูกรเทวดา ทานรูจักเรา และอนุเคราะหเราโดยแท ทานเห็นโทษเชนนี้
ของเรา เมื่อใด ขอทานจงตักเตือนเราแมอีก เมื่อนั้น.
[๙๕๐] ขาพเจาไมไดอาศัยทานเลี้ยงชีพ และไมเปนลูกจางของทาน ดูกรภิกษุ
ทานนั้นแล พึงรูการกระทําอันเปนเหตุใหไปสูสุคติ
จบ อุปสิงฆปุปผกชาดกที่ ๗.
๘. วิฆาสาทชาดก
วาดวยการกินของที่เปนเดน
[๙๕๑] ชนเหลาใด บริโภคอาหารที่เปนเดน ชนเหลานั้น ยอมเปนอยู
สบายดีหนอ เปนผูไดรบั ความสรรเสริญในปจจุบัน และมีสุคติใน
โลกหนา.

[๙๕๒] เมื่อนกแขกเตาพูดอยู ทานทั้งหลายผูเปนบัณฑิต ไมไดฟงทานทั้งหลาย
ผูรวมอุทรกันมา จงฟงคําของนกนั้น นกแขกเตาตัวนี้กําลังสรรเสริญ
พวกเราอยูเปนแน.
[๙๕๓] ขาพเจาไมไดสรรเสริญทานทั้งหลาย ดูกรทานทั้งหลาย ผูกินซากศพ
ทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ทานทั้งหลายกินของเดนทิ้ง ไมใชผูกิน
เดนเหลือ.
[๙๕๔] เราออกบวช กระหมวดมวยผม เลี้ยงชีพดวยของเปนเดนเหลืออยู
กลางปา ตลอด ๗ ป ผิวา ทานผูเจริญ พึงติเตียนเราทั้งหลาย ก็ใคร
เลาที่ทานผูเจริญจะพึงสรรเสริญ?
[๙๕๕] ทานทั้งหลายเลี้ยงชีพดวยของเปนเดนทิ้ง ของราชสีห เสือและเนื้อ
ทั้งหลาย ยังสําคัญวา เปนผูกินเดนเหลือ.
[๙๕๖] ชนเหลาใด บริโภคอาหารซึ่งเหลือจากที่เขาใหแกสมณะ พราหมณ และ
วณิพกอื่น ชนเหลานั้นชื่อวา เปนคนกินเดนเหลือ.
จบ วิฆาสาทชาดกที่ ๘.
๙. วัฏฏกชาดก
วาดวยการทําใหเกิดความสุข
[๙๕๗] พอลุงกา ทานบริโภคอาหารของมนุษยอยางประณีต คือ เนยใส และ
น้ํามัน เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงซูบผอม.
[๙๕๘] เมื่อกาอยูในทามกลางศัตรู แสวงหาเหยื่ออยูในที่นั้นๆ มีใจหวาด
สะดุงอยูเปนนิตย ที่ไหนจะอวนเลา.
[๙๕๙] พวกกามีใจหวาดสะดุงอยูเปนนิตย ไดอาหารมาดวยกรรมเปนบาปจึง
ไมอิ่ม ดูกรนกกระจาบ เราซูบผอม เพราะเหตุนั้น.
[๙๖๐] ดูกรนกกระจาบ ทานกินพืชหญาหยาบๆ มีโอชานอย เมื่อเปนเชนนั้น
เพราะเหตุไร ทานจึงอวนพีหนอ.
[๙๖๑] ดูกรกา เราเลี้ยงชีพดวยความปรารถนานอยในอาหาร ๑ ดวยความคิด
แตนอย ๑ ดวยไมแสวงหาในที่ไกล ๑ ดวยอาหารตามมีตามได ๑
เราเปนผูอวนพี เพราะเหตุ ๔ อยางนั้น.
[๙๖๒] เปนความจริง ความเปนไปของบุรุษผูมีความปรารถนานอย คิดถึง
ความสุขแตนอย และถือเอาประมาณในอาหารพอดี สามารถจะใหเกิด
ความสุขได.
จบ วัฏฏกชาดกที่ ๙.
๑๐. มณิชาดก
วาดวยแกวมณี
[๙๖๓] นานมาแลวหนอ เราเพิ่งเห็นสหายประดับแกวมณี เพื่อนของเราแตง

หนวดเสียเรียบรอยงดงามจริงหนอ.
[๙๖๔] เรามัวยุงอยูในราชการ หาโอกาสไมได จึงมีเล็บและขนปกยาวรุงรัง
เปนเวลานานแลว เราเพิ่งไดชางกัลบกในวันนี้ จึงใหถอนขนออก
จนหมด.
[๙๖๕] ทานไดชางกัลบกที่หาไดยาก แลวใหถอนขนออกเชนนี้ ทานชอบใจ
เราจะใหเขาทําใหบาง ดูกรสหาย เออก็อะไรเลา แขวนอยูที่คอของทาน.
[๙๖๖] แกวมณีของมนุษยผูสุขุมาลชาติหอยอยูที่คอเรา เราสําเหนียกตามอยาง
ของมนุษยผูสุขุมาลชาติเหลานั้น ทานอยาสําคัญวา เราทําเลน.
[๙๖๗] ดูกรสหาย ถาแมทานปรารถนาจะใหแตงหนวดใหเรียบรอยเหมือน
อยางเรา เราก็จะใหเขาทําใหแกทาน แกวมณีเราก็จะใหแกทานดวย.
[๙๖๘] ทานผูเดียวเทานั้น สมควรแกแกวมณีและหนวดที่เขาแตงดีแลวดวย
การที่ไดพบเห็นทานเปนที่พอใจของเรา เพราะฉะนั้น เราขอลาทาน
ไปกอน.
จบ มณิชาดกที่ ๑๐.
จบ ขุรปุตตวรรคที่ ๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ขุรปุตตชาดก
๒. สูจิชาดก
๓. ตุณฑิลชาดก
๔. สุวรรณกักกฏชาดก
๕. มัยหกสกุณชาดก
๖. ปพพชิตวิเหฐกชาดก
๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก
๘. วิฆาสาทชาดก
๙. วัฏฏกชาดก
๑๐. มณิชาดก.
รวมวรรคในฉักกนิบาตนี้มี ๒ วรรค คือ
๑. อาวาริยวรรค ๒. ขุรปุตตวรรค.
จบ ฉักกนิบาตชาดก.
---------------สัตตกนิบาตชาดก
๑. กุกกุวรรค
๑. กุกกุชาดก
วาดวยปฏิปทาของพระราชาผูเปนบัณฑิต
[๙๖๙] ชอฟาโดยสวนสูงประมาณสองศอกคืบ โดยรอบกวางประมาณแปดคืบ
เปนไมสีเสียดมีแตแกน ไมมีกระพี้ ตั้งอยูไดอยางไร จึงไมตกลงจาก
ขางบน?
[๙๗๐] กลอนสามสิบอันสําเร็จดวยไมแกน ไมมีกระพี้ เรียงรายตั้งอยูไดสวน

กัน ชอฟาอันกลอนเหลานั้น และกําลังยึดเหนี่ยวรั้งไวแนนหนา ตั้ง
อยูไดสวนกัน จึงไมตกลงจากขางบน ฉันใด.
[๙๗๑] พระราชาผูเปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น อันกัลยาณมิตรทั้งหลายผูมีจิตมั่นคง มิ
ไดแตกราว เปนคนสะอาด มีปญญา สงเคราะหเปนอยางดีแลว ยอมไม
เสื่อมจากศิริ เหมือนชอฟาที่กลอนเหนี่ยวรัง้ ไว ฉะนั้น.
[๙๗๒] บุคคลถือมีดไมปอกผลมะนาวที่มีเปลือกอันแข็งออกเสียกอน ก็จะทํา
รสมะนาวใหขมได เมื่อปอกเปลือกออกดีแลวจะทําใหมะนาวมีรสอรอย
ดีขึ้น แตเมื่อปอกเปลือกออกไมหมดดี ก็จะทําใหมีรสไมอรอยได
ฉันใด.
[๙๗๓] แมพระราชาผูเปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น พระทัยไมเหี้ยมโหดแกชาวบานและ
ชาวนิคม รวบรวมทรัพยไว ทรงประพฤติตามธรรมปฏิบัติอยู ไมทรง
เบียดเบียนประชาชน ทรงทําแตความเจริญรุงเรืองให.
[๙๗๔] ดอกบัวเกิดในน้ําอันใสสะอาด มีรากอันขาวเกิดขึ้นในสระโบกขรณี
พอตองแสงอาทิตยก็บาน เปอกตม ธุลีและน้ําก็มิไดแปดเปอน ฉันใด.
[๙๗๕] พระมหากษัตริยก็ฉันนั้น ทรงทําการวินิจฉัยโดยชอบธรรม เวนอคติ
ไมตัดสินโดยผลุนผลัน มีการงานบริสุทธิ์ปราศจากกรรมอันชั่วชา ยอม
ไมแปดเปอนกรรมกิเลส เหมือนดอกบัวที่เกิดในสระโบกขรณี ฉะนั้น.
จบ กุกกุชาดกที่ ๑.
๒. มโนชชาดก
คบคนชั่วไมไดความสุขยั่งยืน
[๙๗๖] เหตุใดลูกศรจึงไมหลุดไปจากแหลง และสายจึงหดหูเขามา พระยาเนื้อ
ชื่อมโนชะสหายของเรา คงถูกเขาฆาตายเปนแน.
[๙๗๗] ผิฉะนั้น บัดนี้ เราจะหลีกไปชายปาตามความสบาย ธรรมดาสหายผู
ตายแลวเชนนี้ไมมี เราผูมีชีวิตอยูพึงไดสหาย.
[๙๗๘] บุคคลผูคบหากับปาปชน ยอมไมไดความสุขยืนนาน จงดูพระยาเนื้อ
ชื่อมโนชะ มาคบกับสุนัขจิ้งจอก ทําตามคําสอนของสุนัขจิ้งจอก
[๙๗๙] มารดายอมไมยินดีกับบุตรผูคบหาปาปชน จงดูแตพระยาเนื้อชื่อมโนชะ
คบกับสุนัขจิ้งจอก นอนจมเลือดอยู.
[๙๘๐] บุรุษมาถึงความเปนอยางนั้นบาง จะตองถึงความเลวทรามต่ําชา ผูใดไม
ทําตามคําของบุคคลผูหวังความเกื้อกูล ชวยชี้ประโยชนให ผูนั้นเปน
ผูเลวทรามต่ําชา.
[๙๘๑] อนึ่ง ผูใดเปนคนชั้นสูงแตมาคบหากับคนชั้นต่ํา ผูนั้นเปนคนเลวทราม
ต่ําชากวาเขาเสียอีก อยางนี้ จงดูแตราชสีหเปนสัตวชั้นสูงเปนใหญกวา
มฤคชาติ แตมาคบหากับสุนัขจิ้งจอกผูช ั่วชา ตองตายดวยกําลังลูกศร

ของนายพราน.
[๙๘๒] บุรุษผูคบหากับคนเลวทราม ยอมเลวทราม ผูคบหากับคนที่เสมอกับตน
ยอมไมเสื่อมในกาลไหนๆ เมื่อจะเขาไปคบหากับคนที่ดีกวาตน ควรรีบ
เขาไปคบหา เพราะฉะนั้น จงคบแตผูที่ดีกวาตน.
จบ มโนชชาดกที่ ๒.
๓. สุตนชาดก
วาดวยเสียเพือ่ ได
[๙๘๓] ดูกรมฆเทพผูสิงสถิตอยู ณ ตนไทรนี้ พระราชารับสั่งใหสงอาหารเจือ
ดวยเนื้ออันสะอาดมาใหทาน เชิญทานออกมาบริโภคเสียเถิด.
[๙๘๔] ดูกรมาณพ เชิญทานนําอาหารพรอมดวยกับมาใหเรา ดูกรมาณพ ทาน
ก็มีอาหาร เรามาบริโภคกันเถิด.
[๙๘๕] ดูกรยักษ ทานจะละประโยชนอันใหญเสีย เพราะประโยชนเล็กนอย
ชนทั้งหลายผูหวาดเกรงความตาย เขาจักไมนําอาหารมาให.
[๙๘๖] ดูกรยักษ เมื่อทานไมกินเรา คนจะนําอาหารที่สะอาดประณีต ประกอบ
ดวยรสดีมาใหทานบริโภคเปนนิตย แตเมื่อทานกินเราเสียแลว คนที่จะ
นําอาหารมาใหทานก็จะหาไดยาก.
[๙๘๗] ดูกรสุตนมาณพ ประโยชนที่ทานกลาวถึง ยอมเจริญแกเราทุกประการ
เราอนุญาตใหทานกลับไปหามารดาโดยสวัสดี.
[๙๘๘] ดูกรมาณพ ทานจงถือพระขรรค ฉัตรและถาดกลับไปเถิด มารดาของ
ทานจะไดเห็น และทานก็จะไดเห็นมารดาโดยสวัสดี.
[๙๘๙] ดูกรยักษ เมื่อเปนเชนนั้น ทานจงมีความสุขพรอมดวยญาติทั้งปวงเถิด
ทรัพยเราก็ไดแลว และพระดํารัสสั่งของพระราชาเราก็ไดสนองแลว.
จบ สุตนชาดกที่ ๓.
๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก
เมื่อถึงคราวพินาศความคิดยอมวิบตั ิ
[๙๙๐] มารดาและบิดาของเราแกเฒาชราแลว นอนอยูในถ้ําจักทําอยางไรหนอ
เราก็ติดบวงตกอยูในอํานาจของนายพราน?
[๙๙๑] ดูกรแรง เหตุไรทานจึงคร่ําครวญอยูเลา การคร่ําครวญของทานเปนอยาง
ไรหนอ แรงพูดภาษามนุษย เราไมเคยไดยินหรือเห็นมาเลย.
[๙๙๒] ขาพเจาเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรานอนอยูในถ้ํา มารดาบิดาทานจักทํา
อยางไร เพราะขาพเจาตกอยูในอํานาจของทานเสียแลว.
[๙๙๓] เขาพูดกันวา แรงมองเห็นซากศพไดไกลถึงรอยโยชน เหตุไฉนทาน
แมจะมาถึงขาย และบวงก็ไมรูสึก.
[๙๙๔] เมื่อใด จะมีความพินาศ สัตวจะถึงความสิ้นชีวิต เมื่อนั้นถึงแมจะมา

ถึงขาย และบวงก็ไมรูสึกเลย.
[๙๙๕] ทานจงไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรา นอนอยูใ นถ้ํา เราอนุญาตให
ทานกลับไปหาพวกญาติโดยสวัสดี.
[๙๙๖] ดูกรนายพราน เมื่อเปนเชนนั้น ทานจงเพลิดเพลินพรอมดวยญาติทั้ง
ปวงเถิด ขาพเจาจะไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรานอนอยูในถ้ํา.
จบ มาตุโปสกคิชฌชาดกที่ ๔.
๕. ทัพพปุปผกชาดก
โทษของการโตเถียงกัน
[๙๙๗] ดูกรสหาย นากผูเที่ยวไปตามฝง ขอความเจริญจงมีแกทาน ทานจงตาม
ฉันมา จับปลาใหญไดตัวหนึ่ง มันพาฉันไปดวยกําลังแรง.
[๙๙๘] ดูกรนากผูเที่ยวไปในน้ําลึก ขอความเจริญจงมีแกทาน ทานจงจับปลาให
มั่นดวยกําลัง ฉันจักยกปลานั้นขึ้น เหมือนครุฑคาบพระยานาค ฉะนั้น.
[๙๙๙] เราทั้งสองมัวโตเถียงกันอยู ดูกรสหายทัพพปุปผกะ ขอทานจงฟง
ขาพเจา จงระงับความโตเถียงกัน ขอการโตเถียงกันจงระงับเสีย.
[๑๐๐๐] เราเคยเปนผูพิพากษาในกาลกอน พิจารณาอรรถคดีมามากนักแลว แนะ
สหาย เราจะชวยระงับความโตเถียง ความโตเถียงของทานทั้งสองจะ
ระงับ.
[๑๐๐๑] ดูกรนากผูเที่ยวไปตามฝง ทานจงคาบเอาทอนหางไป ทอนหัวเปนของ
นากผูเที่ยวไปในน้ําลึก สวนทอนกลางนี้จักเปนของเราผูตัดสิน.
[๑๐๐๒] ทอนกลางที่สุนัขจิ้งจอกนําเอาไปนั้น จักเปนอาหารไดหลายวัน ถาเรา
ไมโตแยงกัน สุนัขจิ้งจอกก็จะนําเอาปลาตะเพียนทอนกลางไปไมได.
[๑๐๐๓] พระมหากษัตริยไดครอบครองราชสมบัติแลว จะพึงทรงยินดีแมฉันใด
ดิฉันไดเห็นสามี มีหนาอันเบิกบานในวันนี้ก็ยอมยินดี ฉันนั้น.
[๑๐๐๔] ทานเปนสัตวเกิดบนบก ไฉนจึงจับเอาปลาในน้ํามาได ดูกรทานผูรวม
ใจ ดิฉันถามทาน จงบอกดิฉันวา ทานจับปลานั้นมาไดอยางไร?
[๑๐๐๕] สัตวทั้งหลายยอมซูบผอมเพราะวิวาทกัน เปนผูหมดทรัพยก็เพราะวิวาท
กัน นากสองตัว เสื่อมจากปลานี้เพราะวิวาทกัน ดูกรนางมายาวี
จงกินปลาตะเพียนแดงนี้เสียเถิด.
[๑๐๐๖] ในหมูมนุษยมีการวิวาทกันขึ้น ณ ที่ใด หมูมนุษยก็พากันไปหาผูพิพากษา
ณ ที่นั้น เพราะวาผูพิพากษาเปนผูแนะนําพวกเขา ใชแตเทานั้น เขา
ยังจะเสื่อมจากทรัพยอกี เหมือนนากทั้งสองเสือ่ มจากปลาตะเพียน ฉะนั้น
พระคลังหลวงยอมเจริญขึ้น.
จบ ทัพพปุปผกชาดกที่ ๕.
๖. ทสรรณกชาดก

ใหแลวไมเดือดรอนภายหลังทําไดยาก
[๑๐๐๗] บุรษุ คนนี้กลืนดาบมีคมกลา อันเปนดาบในทสรรณกรัฐ ดื่มกินเลือดผู
อื่นที่ถูกตองแลว ในทามกลางบริษัท เหตุอยางอื่นที่ทํายากกวาการกลืน
ดาบนี้ ยังมีอีกไหม ฉันถามทานถึงเหตุที่ทําไดยากอยางอื่น ขอทานจง
บอกแกฉัน?
[๑๐๐๘] บุรุษกลืนดาบอันดื่มกินเลือดของผูอื่นที่ถูกตองได เพราะความโลภ ก็ผู
ใดพูดวาจะใหสิ่งนั้น สิ่งนี้ คําพูดของผูนั้นทําไดยากกวาการกลืนดาบ
นั้น เหตุอยางอื่นทั้งหมดทําไดงายนัก ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาว
มคธ ขอพระองคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.
[๑๐๐๙] อายุรบัณฑิตเปนผูฉลาดในอรรถธรรม ไดแกปญหาแลว บัดนี้ ฉันจะ
ถามปุกกุสบัณฑิตบาง เหตุอยางอื่นทีท่ ํายากกวาคําพูดนั้น ยังมีอยูหรือ
ฉันถามทานถึงเหตุที่ทําไดยากอยางอืน่ ขอทานจงบอกแกฉัน?
[๑๐๑๐] ชนทั้งหลายยอมไมรักษาคําพูดไว คําที่พูดนั้นก็ไมมีผล ผูใดใหปฏิญญาไว
วา จะใหสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไมอยากไดสิ่งนัน้ คืน คําพูดของผูนั้นทําไดยากกวา
การกลืนดาบ และกวาคําพูดวาจะใหสิ่งนั้น สิ่งนี้นั้นเสียอีก เหตุอยาง
อื่นทั้งหมดทําไดงาย ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาวมคธ ขอพระองค
โปรดทรงทราบอยางนีเ้ ถิด.
[๑๐๑๑] ปุกกุสบัณฑิตเปนผูฉลาดในอรรถธรรม ไดแกปญหาแลว บัดนี้ ฉันจะ
ถามเสนกบัณฑิตบาง เหตุอยางอื่นทีท่ ํายากกวานั้นยังมีอีกหรือ ฉันถาม
ทานถึงเหตุที่ทําไดยากอยางอื่น ขอทานจงบอกแกฉัน?
[๑๐๑๒] บุรุษควรจะใหทาน จะนอย หรือมากก็ตาม ก็ผูใดใหของรักของตน
แลว ยอมไมเดือดรอนภายหลัง ขอนัน้ ทําไดยากกวาการกลืนดาบ
กวาคําวาจะใหสิ่งนั้น สิ่งนี้ และกวาการใหของรักนั้นเสียอีก เหตุ
อยางอื่นทั้งหมดทําไดงาย ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาวมคธ ขอพระ
องคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.
[๑๐๑๓] อายุรบัณฑิตไดแกปญหาแกฉันแลว อนึ่ง ปุกกุสบัณฑิตก็ไดแกปญหา
แกฉันแลว เสนกบัณฑิตแกปญหาครอบงําปญหาเสียทั้งหมด ฉันใด
ฉันก็ใหทานนั้นแลว หาควรจะเดือดรอนภายหลังไม ฉันนั้น.
จบ ทสรรณกชาดกที่ ๖.
๗. เสนกชาดก
ผูมีปญญาชวยคนอื่นได
[๑๐๑๔] ทานเปนผูมีจิตฟุงซาน มีอินทรียกําเริบ หยาดน้ําตาไหลออกจากนัยนตา
ทั้งสองของทาน อะไรของทานหายหรือ หรือวาทานปรารถนาอะไรจึงได
มาในที่นี้ ดูกรพราหมณ เชิญทานพูดไปเถิด?

[๑๐๑๕] (รุกขเทวดาตนหนึ่งกลาววา) เมือ่ ขาพเจาไปสูเรือนวันนี้ ภรรยาของ
ขาพเจาจะตาย เมื่อขาพเจาไมไป ความตายจะมีแกขาพเจาเอง ขาพเจา
เปนผูหวาดเกรงดวยทุกขนี้ ขาแตเสนกบัณฑิต ขอทานจงบอกเหตุนี้
แกขาพเจาเถิด.
[๑๐๑๖] เราคิดเห็นเหตุเปนอันมากไดตลอดแลว บรรดาเหตุเหลานั้น เหตุที่เราจะ
บอกเปนความจริง ดูกรพราหมณ เราเขาใจวาเมื่อทานมิไดรูสึก งูเหา
ตัวหนึ่งเลื้อยเขาไปในไถขาวสัตตูของทาน.
[๑๐๑๗] ทานจงเอาทอนไมเคาะไถดูเถิด จะเห็นงูแลบลิ้นมีน้ําลายไหลเลือ้ ยออก
จากไถ ทานจะสิ้นความสงสัยเคลือบแคลงวันนี้แหละ ทานจะไดเห็นงู
เดี๋ยวนี้แหละ จงแกไถเถิด.
[๑๐๑๘] พราหมณนั้นสลดใจ ไดแกไถขาวสัตตู ณ ทามกลางบริษัท ลําดับนั้น
งูพิษมากไดแผแมเบี้ยเลื้อยออกมา.
[๑๐๑๙] การที่พระเจาชนกไดทรงเห็นเสนกบัณฑิต ผูมีปญญา ใหสําเร็จประโยชนกิจทั้งปวง เปนลาภ อันพระองคไดดีแลว ทานเปนผูเปดหลังคา
คือ กิเลสไดแลวหนอ เปนผูเห็นแจงในสิ่งทั้งปวง ขาแตพราหมณ
ความรูของทานนาพิศวงยิ่งนัก ขาพเจามีทรัพยอยู ๗๐๐ ขอทานจงรับ
ไวเถิด ขาพเจาขอใหทานทั้งหมด ขาพเจาไดชีวิตในวันนี้ ก็เพราะทาน
อนึ่ง ทานยังไดทําความสวัสดีใหแกภรรยาของขาพเจาอีกดวย.
[๑๐๒๐] บัณฑิตทั้งหลายยอมไมรับรางวัล เพราะคาถา อันวิจิตรที่ตนกลาวดีแลว
ดูกรพราหมณ ทานจงใหทรัพยของทานที่ใกลเทาของเรานี้เสียกอน แลว
จงถือเอาไปยังเรือนของตนเถิด.
จบ เสนกชาดกที่ ๗.
๘. อัฏฐิเสนชาดก
วาดวยการขอ
[๑๐๒๑] ขาแตทานอัฏฐิเสนะ วณิพกเหลาใดที่ขาพเจาไมรูจัก วณิพกเหลานั้นมา
หาขาพเจาแลวเปนตองขอ เหตุไรพระผูเปนเจา จึงไมขออะไรๆ
ขาพเจา?
[๑๐๒๒] ผูขอยอมไมเปนที่รักของผูถูกขอ ผูถูกขอเมื่อไมใหก็ไมเปนที่รักของผูขอ
เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงไมทูลขออะไรพระองค โดยคิดเห็นวา
อาตมภาพอยาหมางใจกับพระองคเสียเลย.
[๑๐๒๓] ผูใดเปนอยูดวยการขอ ยอมไมขอสิ่งที่ควรขอ ในเวลาที่ควรขอ ผูน ั้น
ยอมทําใหผูอื่นเสื่อมจากบุญ แมตัวเองก็หาเลี้ยงชีพไมสะดวก.
[๑๐๒๔] สวนผูใดเปนอยูด วยการขอ ยอมขอสิ่งที่ควรขอในเวลาที่ควรขอ ผูนั้น
ยอมทําใหผูอื่นไดบุญ แมตัวเองก็หาเลี้ยงชีพสะดวกดวย.

[๑๐๒๕] ผูมีปญญาเห็นยาจกมาแลว ยอมไมโกรธเลย ทานผูประพฤติพรหมจรรย
เปนที่พอใจของขาพเจา ทานตองการอะไร เชิญบอกมาเถิด ขาพเจาจะให
ทุกอยาง.
[๑๐๒๖] ผูมปี ญญายอมไมออกปากขอเลย สวนผูที่ฉลาดควรจะรูความตองการได
เอง พระอริยะทั้งหลาย ยอมไมออกปากขอ มีแตยืนนิ่งอยู ดวย
ภิกขาจารวัตรเทานั้น นี่เปนอาการขอของพระอริยะทั้งหลาย.
[๑๐๒๗] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวายโคนมสีแดงพันตัว พรอมทั้งโคผูพัน
ตัวแกทาน เพราะวา ผูที่มีมารยาทดังพระอริยะ ไดฟง คาถาอันประกอบ
ไปดวยธรรมของทานแลว จะไมถวายแกทานผูมีมารยาทดังพระอริยะ
อยางไรได.
จบ อัฏฐิเสนชาดกที่ ๘.
๙. กปชาดก
คุณธรรมของผูบริหารคณะ
[๑๐๒๘] ผูคอยจองเวรอยูใ นที่ใด บัณฑิตไมควรอยูในที่นั้น บุคคลอยูในที่มีคน
จองเวรเพียงคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยูเ ปนทุกข.
[๑๐๒๙] บุคคลมีจิตเบา คลอยไปตามเขางายๆ ยอมกระทํากิจของคนจองเวร
เพราะเหตุลิงตัวเดียว ถูกเขาทําความฉิบหายใหทั้งฝูง.
[๑๐๓๐] คนพาลผูสําคัญตนวาเปนบัณฑิต ปกครองหมูคณะ ตกอยูในอํานาจจิต
ของตนแลว พึงนอนตาย เหมือนลิงจาฝูง นอนตายอยู ฉะนั้น.
[๑๐๓๑] อันคนพาลถึงจะมีกําลังปกครองหมูคณะ ไมดีเลย เพราะไมเปนประโยชนแกญาติทั้งหลาย เหมือนนกระทาผูตัวไมเปนประโยชนแกนก
ปกครองหมูคณะทั้งหลาย ฉะนั้น.
[๑๐๓๒] สวนนักปราชญมีกําลังปกครองหมูคณะ ดีมาก เพราะวาเปนประโยชน
แกญาติทั้งหลาย เหมือนทาววาสวะผูเปนประโยชนแกเทวดาชั้นดาวดึงส
ทั้งหลาย ฉะนั้น.
[๑๐๓๓] ผูใดพิจารณาเห็นศีล ปญญา และสุตะในตน ผูนั้นยอมประพฤติประโยชนไดทั้งสองฝาย คือ ทั้งตน และผูอื่น.
[๑๐๓๔] เพราะฉะนั้น นักปราชญพึงพิจารณาดูตน ดุจดูศีล ปญญาและสุตะ
ฉะนั้น พึงบริหารหมูคณะเถิด หรือจะเปนผูอยูแตผูเดียว ก็พึงเวนรอบ.
จบ กปชาดกที่ ๙.
๑๐. พกพรหมชาดก
วาดวยศีลและพรตของพกพรหม
[๑๐๓๕] ขาแตพระโคดม ขาพระองคมีอยู ๗๒ คน ลวนไดทําบุญมาแลว มี
อํานาจแผทั่วไป ลวงชาติและชราไดแลว การเกิดเปนพรหมนี้ เปนที่

สุด สําเร็จไดดวยพระเวท ชนเปนอันมากมุงหวังอยากใหเปนอยาง
พวกขาพระองค.
[๑๐๓๖] ดูกรพกพรหม อายุของทานนี้นอย ไมมากเลย ทานมาสําคัญวาอายุ
ของทานมากตั้งแสนนิรัพพุทะ (รอยคูณแสน ๑๐ ลานป) ดูกร
พกพรหม เรารูอายุของทาน.
[๑๐๓๗] ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคตรัสวา พระองครูกําหนดอายุของขาพระองค และตรัสวารูเห็นไมมีที่สิ้นสุด เปนผูลวงชาติชราและความโศก
ไดแลว ขอพระองคจงตรัสบอกการสมาทานพรต และศีลวัตร ของขาพระองค ครั้งกอนวาเปนอยางไร ขาพระองคขอทราบตามความเปนจริง
ที่พระองคตรัสบอก?
[๑๐๓๘] ทานไดชวยมนุษยเปนอันมากผูถูกแดดแผดเผา กระหายน้ําจัดใหไดดื่ม
น้ํา เราระลึกถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรครั้งกอนของทานนั้นได
ดุจนอนหลับฝนตื่นขึ้นจําได ฉะนั้น.
[๑๐๓๙] ทานไดชวยมหาชน ผูถูกหมูโจรจับไปจะใหเปนเชลยใหพนมาได ที่ริม
ฝงแมน้ําเอณิ เรายังระลึกถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรครั้งกอน
ของทานนั้นได ดุจนอนหลับฝนตื่นขึ้นจําได ฉะนั้น.
[๑๐๔๐] ทานไดทุมเทกําลังเขาชวยพวกมนุษย ผูไปเรือในกระแสแมน้ําคงคา ให
พนจากนาคราชผูตัวดุราย มักทํามนุษยใหพินาศ เรายังระลึกถึงการ
สมาทานพรตและศีลวัตรครั้งกอน ของทานนั้นได ดุจนอนหลับฝนตืน่
ขึ้นจําได ฉะนั้น.
[๑๐๔๑] อนึง่ เราเองมีชื่อวากัปปะ ไดเคยเปนอันเตวาสิกของทาน ไดรูแลววา
ทานเปนดาบสที่มีปญญาและวัตรดีผูหนึ่ง เรายังระลึกถึงการสมาทานพรต
และศีลวัตรครั้งกอนของทานนั้นได ดุจนอนหลับฝนตื่นขึ้นจําได ฉะนั้น.
[๑๐๔๒] พระองคทรงทราบชัดอายุของขาพระองค ไดแนนอน แมสิ่งอื่นพระองค
ก็ทรงทราบ พระองคเปนพระพุทธเจาอยางแทจริง เพราะเหตุนั้นแล
พระรัศมีอันรุงเรืองของพระองคนี้ จึงไดสองพรหมโลกใหสวางไสวอยู.
จบ พกพรหมชาดกที่ ๑๐.
จบ กุกกุวรรคที่ ๑.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุกกุชาดก
๒. มโนชชาดก
๓. สุตนชาดก
๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก
๕. ทัพพปุปผกชาดก
๖. ทสรรณกชาดก
๗. เสนกชาดก
๘. อัฏฐิเสนชาดก

๙. กปชาดก
๑๐. พกพรหมชาดก.
---------------๒. คันธารวรรค
๑. คันธารชาดก
พูดคํามีประโยชนเขาโกรธไมควรกลาว
[๑๐๔๓] ทานสละหมูบานอันบริบูรณถึงหมื่นหกพันตําบล และคลังที่เต็มไปดวย
ทรัพยมาแลว บัดนี้ ทําไมยังมาทําการสะสมเพียงกอนเกลืออีกเลา?
[๑๐๔๔] ทานสูสละคันธารวิสัย อันบริบูรณดวยทรัพยมากมาย เลิกการสั่งสม
มาแลว บัดนี้ ทําไมยังมาสอนขาพเจาใหสั่งสมในที่นี้อีกเลา?
[๑๐๔๕] ดูกรทานวิเทหดาบส ขาพเจายอมกลาวแตคําที่เปนธรรม ขาพเจาไมพอ
ใจกลาวคําที่ไมเปนธรรม เมื่อขาพเจากลาวคําที่เปนธรรมอยู บาปยอม
ไมเขามาติดอยูเลย.
[๑๐๔๖] บุคคลอื่นไดรับความโกรธเคือง เพราะถอยคําอยางใดอยางหนึ่ง ถึงหาก
ถอยคํานั้นจะมีประโยชนมาก บัณฑิตก็ไมควรกลาว.
[๑๐๔๗] บุคคลทํากรรมที่ไมสมควร เมื่อถูกตักเตือนอยู จะโกรธเคืองก็ตาม ไม
โกรธเคืองก็ตาม หรือจะทิ้งเสียเหมือนโปรยขาวลีบก็ตาม เมื่อขาพเจา
กลาวคําที่เปนธรรมอยู บาปยอมไมเขาติดอยูเลย.
[๑๐๔๘] ถาสัตวเหลานี้ไมพึงมีปญญาของตนเอง หรือไมพึงไดศึกษาวินัยดีแลว
ชนเปนอันมากก็จะเที่ยวไป เหมือนกระบือตาบอดเที่ยวไปในปา ฉะนั้น.
[๑๐๔๙] ก็แลบุคคลบางพวกในโลกนี้ ไดศึกษาวินัยมาเปนอยางดีในสํานักอาจารย
เพราะฉะนั้น เขาทั้งหลาย จึงมีวินัยอันอาจารยแนะนําแลว เปน
นักปราชญ มีจิตตั้งมั่นดี เที่ยวไป.
จบ คันธารชาดกที่ ๑.
๒. มหากปชาดก
วาดวยคุณธรรมของหัวหนา
[๑๐๕๐] ดูกรพระยาลิง ทานไดทอดตัวเปนสะพาน ใหลิงเหลานี้ขามไปได จนมี
ความสวัสดี ทานเปนอะไรกับลิงเหลานั้น หรือวาลิงเหลานั้นเปนอะไร
กับทาน?
[๑๐๕๑] ขาแตพระองคผูปราบศัตรู ขาพระองคเปนใหญ เปนนายฝูง ปกครองหมู
ลิงเหลานั้น เมื่อเขาเหลานั้นถูกความโศกครอบงํา เกรงกลัวพระองค.
[๑๐๕๒] ขาพระองคไดกระโจนไปชั่วระยะรอยลูกธนู เอาเถาวัลยผูกกับตอไมไผ
ขางหนึ่ง ผูกที่สะเอวขางหนึ่ง.
[๑๐๕๓] กระโจนกลับมายังตนมะมวง เหมือนลมตัดอากาศ แตไมถึงตนมะมวง
นั้น ขาพระองคเอามือมาทั้งสองเหนี่ยวกิ่งมะมวงไว.

[๑๐๕๔] รางกายของขาพระองคถูกกิ่งไม และเถาวัลยคราไปมา ดุจสายพิณที่เขา
ขึงตึงเครียด ฉะนั้น พวกบริวารพากันไตขาพระองคไปไดรับความสวัสดี.
[๑๐๕๕] ขาพระองคจะถูกจองจํา หรือถูกฆา ก็ไมครั่นครามเดือดรอนอยางไร
เพราะขาพระองคไดนําความสุขมาใหแกหมูลิงที่ยกยองใหขาพระองคเปน
ใหญ.
[๑๐๕๖] ขาแตพระราชาผูปราบปรามศัตรู ขาพระองคจะแสดงขออุปมาถวายพระองค ขอพระองคจงสดับ ธรรมดาพระราชามหากษัตริยผูทรงพระปรีชา
สามารถ พึงแสวงหาความสุขใหแกรัฐ สัตวพาหนะ ทหาร และ
พลเมืองถวนหนากัน.
จบ มหากปชาดกที่ ๒.
๓. กุมภการชาดก
เหตุใหประพฤติภิกขาจาริยวัตร
[๑๐๕๗] อาตมภาพไดเห็นมะมวงอันงอกงามออกชอและผลเขียวไปทั้งตน ใน
ระหวางปามะมวง เวลากลับ อาตมภาพไดเห็นมะมวงตนนั้นหักยอยยับ
เพราะผลเปนเหตุ จึงไดเที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
[๑๐๕๘] นางนารีคนหนึ่งสวมกําไรมือหินคูหนึ่ง เกลี้ยงกลม อันนายชางผู
ชํานาญทําแลวไมมีเสียงดัง เพราะอาศัยขางที่สอง จึงเกิดมีเสียงดังขึ้น
ได อาตมภาพไดเห็นอยางนี้ จึงไดเที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
[๑๐๕๙] นกจํานวนมากพากันลอมลุมตามจิก ตีนกตัวหนึ่งซึ่งกําลังคาบกอนเนื้ออยู
ไดกอนเนื้อแลวบินไป เพราะอาหารเปนเหตุ อาตมภาพไดเห็นอยางนี้
จึงไดเที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
[๑๐๖๐] อาตมภาพไดเห็นวัวหนึง่ ตัวอยูในทามกลางฝูง มีวลัยเปนเครื่องประดับ
ประกอบดวยสีสรรและกําลังมาก ไดขวิดเอาวัวตัวหนึ่งตาย เพราะกาม
เปนเหตุ อาตมภาพไดเห็นอยางนี้ จึงไดเที่ยวประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
[๑๐๖๑] พระเจากรันฑกะของชาวกลิงครัฐ พระเจานัคคชิของชาวคันธารรัฐ
พระเจาเนมิราชของชาววิเทหรัฐ และพระเจาทุมมุขะของชาวปญจาลรัฐ
ทั้งสี่พระองคนี้ตางพากันทรงละรัฐออกผนวช หาความหวงใยมิได.
[๑๐๖๒] แมพระราชาเหลานั้นทุกๆ พระองค เปรียบดวยเทพเจา มาพรอมหนากัน
ยอมสงางามไปดวยคุณ เหมือนไฟอันงามสวางไสวฉะนั้น ดูกรนางภัควิ
แมเราเองจะสละกามทั้งหลายตามสวนของตนๆ แลวจะออกบวชเที่ยว
ไปแตผูเดียว.
[๑๐๖๓] เวลานี้เทานั้น เวลาอื่นจากนี้เปนไมมี ภายหลังบุคคลผูสอนดิฉันจะไมมี
ขาแตทานผูมีสวนความดี แมดิฉันก็จะขอพนจากมือของบุรุษเที่ยวไป
ผูเดียว ดังนางนกที่พนจากมือของบุรษุ ฉะนั้น.

[๑๐๖๔] เด็กสองคนนั้นยอมรูจักวานี่ขาวดิบ นี่ขาวสุก และรูจักวานี่เค็ม นี่ไม
เค็ม ดิฉันเห็นอยางนี้แลวจึงออกบวช ทานจงประพฤติภิกขาจาริยวัตร
เถิด ถึงดิฉันก็จะประพฤติภิกขาจาริยวัตรเชนเดียวกัน.
จบ กุมภการชาดกที่ ๓.
๔. ทัฬหธรรมชาดก
วาดวยความกตัญู
[๑๐๖๕] เมื่อขาพเจาเปนสาว ไดทําลายชางศัตรูนํากิจนั้นไป ไดชวยถอนลูกศรที่
เสียบอยูที่พระอุระ วิ่งตลุยไลเหยียบย่าํ ขาศึกไปในเวลารบ ยังทําให
พระเจาทัฬหธรรมราชาพอพระทัยไมได.
[๑๐๖๖] พระราชาคงไมทราบความเพียรพยายามของขาพเจา ความดีความชอบใน
สงคราม และการเปนทูตเดินสงขาวสาสนเปนแน.
[๑๐๖๗] ขาพเจาไมมีพวกพอง ไรที่พึ่งอาศัย จักตองตายแนๆ ยังมิหนําซ้ําพระ
ราชทานขาพเจาใหแกชางหมอ ไวสําหรับขนโคมัย.
[๑๐๖๘] คนบางคนในโลกนี้ ยังมีความหวังอยูเพียงใด ก็ยังคบหากันอยูเพียง
นั้น เมื่อประโยชนที่หวังสิ้นไป คนพาลทั้งหลายยอละทิ้งเขา เหมือน
พระมหากษัตริยทอดทิ้งชางพังโอฏฐิพยาธิ ฉะนั้น.
[๑๐๖๙] ผูใดอันคนอื่นทําความยินดีใหแกตนกอน ชวยเหลือกิจใหสําเร็จทุกอยาง
แลว ไมรูสึก ประโยชนทั้งหลายของบุคคลผูชวยเหลือนั้น ยอมพินาศ
ไปหมด.
[๑๐๗๐] ผูใดอันคนอื่นทําความดีใหแกตนกอน ชวยเหลือกิจใหสําเร็จทุกอยาง
แลว ยอมรูสึก ประโยชนทั้งหลายของบุคคลผูชวยเหลือนั้น ยอมเจริญ
ทวีขึ้น.
[๑๐๗๑] เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงขอพูดกะทานทั้งหลาย ทานทั้งหลาย มาประ
ชุมกันอยู ณ ที่นี้มีประมาณเทาใด ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย
ประมาณเทานั้น ขอทานทุกคนจงเปนผูมีกตัญู ทานทั้งหลายจักประ
ดิษฐานอยูในสวรรคตลอดกาลนาน.
จบ ทัฬหธรรมชาดกที่ ๔.
๕. โสมทัตตชาดก
วาดวยความเศราโศกถึงผูเปนที่รัก
[๑๐๗๒] พอโสมทัตชางมาตังคะ แตกอนเคยออกมาตอนรับเราผูกลับจากปาแตที่
ไกล บัดนี้ ไปไหนเสียเลา เราจึงไมเห็น?
[๑๐๗๓] โธเอย นี่พอโสมทัตนั้นแนแลว มานอนตายอยูที่พื้นแผนดิน ดัง
หนอเถายางทรายที่บุคคลเด็ดทิ้งฉะนั้น พอโสมทัตกุญชรชาติตายเสีย
แลวหนอ.

[๑๐๗๔] การที่ทานมาเศราโศกถึงผูที่ตายไปแลวนั้น เปนการไมดีงามแกทานผู
ออกบวช เปนสมณะพนวิเศษแลว.
[๑๐๗๕] ดูกรทาวสักกะ มนุษยหรือสัตวเดียรัจฉานก็ตาม ยอมเกิดความรักใคร
กันฝงอยูในใจ เพราะการอยูร วมกันโดยแท อาตมภาพจึงไมอาจอด
กลั้น ความเศราโศกถึงผูที่เปนที่รักใครนั้นได.
[๑๐๗๖] สัตวเหลาใดรองไหรําพันเพอถึงผูที่ตาย สัตวเหลานั้นก็ตองตายเหมือน
กัน ดูกรฤาษี เพราะเหตุนั้น ทานอยารองไหเลย สัตบุรุษกลาวการ
รองไห ของบุคคลผูรองไหถึงผูที่ตายไปแลววาไรผล.
[๑๐๗๗] ดูกรทานผูประเสริฐ บุคคลผูตายไปแลว จะพึงกลับเปนขึ้นอีกเพราะการ
รองไหแนแลว เราทั้งหมดก็มาประชุมรองไหถึงญาติของกันและกันเถิด.
[๑๐๗๘] อาตมภาพถูกไฟคือความโศกแผดเผา มหาบพิตรมาชวยดับความกระวน
กระวายทั้งหมดใหหายได เหมือนบุคคลเอาน้ําดับไฟไหมเปรียงฉะนั้น.
มหาบพิตร ไดถอนลูกศรอันปกแนน อยูในหัวใจของอาตมภาพออกแลว
เมื่ออาตมภาพถูกความโศกครอบงํา มหาบพิตรก็ไดบรรเทาความโศกถึง
บุตรนั้นเสียได. ดูกรทาวสักกะ อาตมภาพนั้นเปนผูมีลูกศรคือความโศก
เศราอันมหาบพิตรถอนออกแลว หายโศก ใจไมขุนมัว จะไมเศรา
โศก จะไมรองไหตอไป เพราะไดฟงคําของมหาบพิตร.
จบ โสมทัตตชาดกที่ ๕.
๖. สุสีมชาดก
วาดวยพระเจาสุสมี ะออกผนวช
[๑๐๗๙] เมื่อกอนผมดําเกิดบนศีรษะอันเปนประเทศที่สมควร ดูกรสุสมิ ะ วันนี้
ทานเห็นผมเหลานั้นกลายเปนสีขาวแลว จงประพฤติธรรมเถิด เวลานี้
เปนการสมควรจะประพฤติพรหมจรรยแลว.
[๑๐๘๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผมหงอกของหมอมฉันเอง ไมใชของพระองค
หมอมฉันถอนออกจากศีรษะของหมอมฉันเอง หมอมฉันไดทูลคําเท็จ
ดวยคิดจะทําประโยชนแกตน ขอพระองคจงทรงพระราชทานความผิดให
สักครั้งหนึ่งเถิด เพคะ.
[๑๐๘๑] ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน พระองคยังหนุม มีพระโฉมชวนพิศ
ยังทรงตั้งอยูในปฐมวัย มีพระฉวีวรรณงาม ดังใบกลวยมีนวลออนๆ
เมื่อแรกขึ้นฉะนั้น ขอเชิญพระองคดํารงราชสมบัติอยูกอนเถิด เชิญ
ทอดพระเนตรหมอมฉันกอน อยาทรงทําใหหมอมฉันเปนหมายไรที่พึ่ง
เสียเลย เพคะ.
[๑๐๘๒] เราไดเห็นนางกุมารีรุนสาวมีฉวีวรรณอันเกลีย้ งเกลา รางกายงาม ทรวด
ทรงเฉิดฉายออนละมุนละไม เหมือนเถากาลวัลลี เมื่อตองลมออนรําเพย

พัด ก็โอนเอนไปมา เขาไปใกลชายดั่งยั่วยวนใจชายอยู.
[๑๐๘๓] สมัยตอมา เราไดเห็นนารีคนนั้นถึงความชรามีอายุลวงไป ๘๐-๙๐ ป
ถือไมเทาสั่นงันงก มีกายคดนอมลงดุจกลอนเรือน เดินกมหนาอยู.
[๑๐๘๔] เรากําลังตริตรองถึงความพอใจและโทษของรูปทั้งหลายนั้นแลอยู จึงหลีก
ออกไปนอนอยูทามกลางที่นอนแตผูเดียว เราพิจารณาเห็นวา แมเราเอง
ก็จักตองเปนอยางนั้นบาง จึงมิไดยินดีในการอยูในเรือนเลย ถึงเวลาที่
เราจะประพฤติพรหมจรรยแลว.
[๑๐๘๕] ความยินดีของบุคคลผูอยูครอบครองเรือนนี้แหละ เปนเชือกเครื่องเหนี่ยว
รั้งไว ธีรชนตัดเชือกนี้แลว หาความอาลัยใยดีมิได ละทิ้งกามสุขแลว
ออกบวช.
จบ สุสีมชาดกที่ ๖.
๗. โกฏสิมพลิชาดก
วาดวยการระวังภัยที่ยังไมมาถึง
[๑๐๘๖] เราไดจับนาคราชยาวถึงพันวามาแลว ทานยังทรงนาคราชนั้นและเราซึ่งมี
กายใหญไวได ไมหวัน่ ไหว.
[๑๐๘๗] ดูกรโกฏสิมพลีเทพบุตร ก็ทานทรงนางนกตัวเล็กนี้ ซึ่งมีเนื้อนอยกวา
เรา กลัวหวั่นไหวอยู เพราะเหตุอะไร?
[๑๐๘๘] ดูกรพระยาครุฑ ทานมีเนื้อเปนภักษาหาร นกนี้มีผลไมเปนภักษาหาร
นางนกนี้จักไปจิกกินพืชเมล็ดตนไทร เมล็ดตนกราง เมล็ดตนมะเดื่อ
และเมล็ดตนโพธิ แลวมาถายวัจจะลงบนคาคบไมของเรา.
[๑๐๘๙] ตนไมเหลานั้นจักเจริญงอกงามขึน้ ไมมีลมมากระทบขางของเราได ตน
ไมเหลานั้นจักปกคลุมเรา ทําเราไมใหเปนตนไมไปเสีย.
[๑๐๙๐] ตนไมทั้งหลายแมชนิดอื่น เปนหมูไมมีรากประกอบดวยลําตนมีอยู นก
ตัวนี้นําเอาพืชมาถายไว ทําใหพินาศ.
[๑๐๙๑] เพราะวาตนไมทั้งหลายมีตนไทรเปนตน งอกงามขึ้นปกคลุมไมซึ่งเปนเจา
ปา แมที่มีลําตนใหญได ดูกรพระยาครุฑ เหตุนี้แหละ เราไดมองเห็น
ภัยในอนาคต จึงไดหวั่นไหว.
[๑๐๙๒] นักปราชญพึงรังเกียจสิ่งที่นารังเกียจ พึงระวังภัยที่ยังไมมาถึง นักปราชญ
ยอมพิจารณาดูโลกทั้งสอง เพราะภัยในอนาคต.
จบ โกฏสิมพลิชาดกที่ ๗.
๘. ธูมการีชาดก
เศราโศกเพราะไดใหมลืมเกา
[๑๐๙๓] พระเจายุธิฏฐิละผูทรงพอพระทัยในธรรม ไดตรัสถามวิธูรบัณฑิตวา ดูกร
พราหมณ ทานรูบางไหมวา ใครผูเดียวเศราโศกเปนอันมาก?

[๑๐๙๔] พราหมณวาเสฏฐโคตรผูเปนใหญในฝูงแพะมากดวยกัน ไมเกียจครานทั้ง
กลางคืนกลางวัน เมื่ออยูในปา ไดกอไฟใหเกิดควัน.
[๑๐๙๕] ชะมดทั้งหลายถูกเหลือบยุงรบกวน ก็พากันเขาไปอาศัยอยูในสํานักของ
พราหมณธูมการีตลอดฤดูฝน เพราะกลิ่นควันของพราหมณนั้น.
[๑๐๙๖] พราหมณนั้นเอาใจใสอยูกับพวกชะมด ไมเอาใจใสถึงพวกแพะ วาจะ
มาเขาคอกหรือไมมา แพะของเขาเหลานั้นไดหายไป.
[๑๐๙๗] พอถึงสารทสมัย และในปามียุงซาลงแลว พวกชะมดก็พากันเขาไปสู
ภูเขาทางที่กันดาร และตนแมน้ําทั้งหลาย ฯ
[๑๐๙๘] พราหมณเห็นพวกชะมดหนีไปหมด และแพะทั้งหลายหายไป ก็ซูบผอม
มีผิวพรรณซูบซีด เปนโรคผอมเหลือง.
[๑๐๙๙] เปนอยางนี้แหละ ผูใดละเลยคนเกาเสียมากระทําความรักกับคนใหม
ผูนั้นเปนคนเดียว เศราโศกอยูมาก เหมือนพราหมณธูมการี ฉะนั้น.
จบ ธูมการีชาดกที่ ๘.
๙. ชาครชาดก
วาดวยผูห ลับและตื่น
[๑๑๐๐] ในโลกนี้ ใครเปนผูหลับในระหวางสัตวทั้งหลายผูตื่นอยู ใครเปนผูตื่น
ในระหวางสัตวทั้งหลายผูหลับอยู ใครหนอรูแจงปญหาขอนี้ ใครหนอจะ
แกปญหาขอนั้นของเราได?
[๑๑๐๑] ขาพเจาเปนผูหลับในระหวางสัตวทั้งหลายผูตื่นอยู ขาพเจาเปนผูตื่นใน
ระหวางสัตวทั้งหลายผูหลับอยู ขาพเจารูแจงปญหาขอนั้นของทาน จะ
แกปญหาขอนั้นของทานได.
[๑๑๐๒] ทานเปนผูหลับในระหวางสัตวทั้งหลายผูตื่นอยูอ ยางไร ทานเปนผูตื่นใน
ระหวางสัตวทั้งหลายผูหลับอยูอยางไร ทานรูแจงปญหาขอนี้อยางไร
ทานจะแกปญหาขอนี้ของขาพเจาอยางไร?
[๑๑๐๓] ดูกรเทวดา ขาพเจาตื่นอยูในระหวางสัตวทั้งหลายผูหลับอยูดว ยความ
ประมาท ไมรูทั่วถึงธรรม ๒ ประการ คือ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑.
[๑๑๐๔] ดูกรเทวดา ขาพเจาหลับอยูในระหวางพระอริยเจาทั้งหลายผูสละราคะ
โทสะ และอวิชชา ตื่นอยู.
[๑๑๐๕] ขาพเจาเปนผูหลับในระหวางสัตวทั้งหลายผูตื่นอยูอยางนี้ ขาพเจาเปนผู
ตื่นในระหวางสัตวทั้งหลายผูหลับอยูอ ยางนี้ ขาพเจารูแจงปญหาขอนี้
อยางนี้ ขาพเจาแกปญหาของทานอยางนี้.
[๑๑๐๖] ถูกแลว ทานเปนผูหลับในระหวางสัตวทั้งหลายผูตื่นอยู เปนผูตื่นอยูใน
ระหวางสัตวทั้งหลายผูหลับอยู ทานรูแจงปญหาขอนั้นของขาพเจาถูก
แลว ทานแกปญหาขอนั้นของขาพเจาดีแลว.

จบ ชาครชาดกที่ ๙.
๑๐. กุมมาสปณฑชาดก
วาดวยอานิสงสถวายขนมกุมมาส
[๑๑๐๗] ไดยินวา การทําสามีจิกรรมในพระปจเจกพุทธเจาชื่อวาอโนมทัสสี มี
คุณไมนอยเลย เชิญดูผลแหงกอนขนมกุมมาสแหง ไมมีรสเค็ม. สงผล
ใหเราไดชาง มา วัว ทรัพย ขาวเปลือกเปนอันมากนี้ ตลอดทั้งแผน
ดินทั้งสิ้น และนางนารีเหลานี้เปรียบดวยนางอัปสร เชิญดูผลแหงกอน
ขนมกุมมาส.
[๑๑๐๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูมีอัธยาศัยเปนกุศล ผูบํารุงรัฐใหเจริญ
พระองคตรัสคาถาเพลงขับเสมอๆ ขอพระองคผูมีพระทัยเปยมดวยปติ
อันแรงกลา ไดโปรดตรัสบอกใจความแหงคาถาเพลงขับที่หมอมฉันทูล
ถามนั้นเถิด.
[๑๑๐๙] เราเกิดในตระกูลหนึ่งในนครนี้แหละ เปนลูกจางทํางานใหคนอื่น ถึง
จะเปนลูกจางทําการงานเลี้ยงชีวิต แตเราก็มีศีลสังวร. วันนั้นเราออก
ไปทํางาน ไดเห็นสมณะ ๔ รูป ผูประกอบไปดวยอาจาระและศีล เปนผู
เยือกเย็น ไมมีอาสวะ.
เรามีจิตเลื่อมใสในสมณะเหลานั้น จึงนิมนตใหทานนั่งบนอาสนะที่ลาด
ดวยใบไมแลว ไดถวายขนมกุมมาสแกทานดวยมือของตน. ผลแหงกุศล
กรรมนั้นของเราเปนเชนนี้ เราจึงไดเสวยราชสมบัตินี้ อันมีแผนดินแผ
ไพศาลไปดวยสมบัติทุกชนิด.
[๑๑๑๐] ขาแตพระองคผูมีอัธยาศัยเปนกุศล พระองคทรงประทานเสียกอน จึงคอย
เสวยเอง พระองคอยาทรงประมาทในบุญทั้งหลายมีทานเปนตน พระองค
จงทรงยังจักร ๔ มีการอยูในประเทศอันสมควรเปนตนใหเปนไป อยาได
ทรงตั้งอยูในอธรรมเลย จงทรงดํารงอยูในทศพิธราชธรรมเถิด.
[๑๑๑๑] ดูกรพระราชธิดาของพระเจาโกศลผูเลอโฉม เรานั้นจักประพฤติตามทางที่
พระอริยเจาประพฤติมาแลวนั้นแลเสมอๆ พระอรหันตทั้งหลายเปนที่
พอใจของเราแท เราปรารถนาจะไดเห็นทาน.
[๑๑๑๒] ดูกรนางเทวีผูเปนพระราชธิดาที่รักของพระเจาโกศล เจางดงามอยูใน
ทามกลางหมูนารี เปรียบเหมือนนางเทพอัปสรฉะนั้น เจาไดทํากรรมดี
งามอะไรไว เจาเปนผูม ีผิวพรรณผุดผองอยางนี้ เพราะกรรมอะไร?
[๑๑๑๓] ขาแตพระมหากษัตริย หมอมฉันเปนทาสีทําการรับใชของตระกูลกฏมพี
เปนผูสํารวมระวัง เปนอยูโดยธรรม มีศีล มีความเห็นชอบธรรม.
คราวนั้น หมอมฉันมีจติ โสมนัส ไดถวายอาหารที่เปนสวนของหมอม
ฉัน แกพระปจเจกพุทธเจาผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยู ดวยมือตนเอง

ผลแหงกรรมนั้นของหมอมฉัน เปนเชนนี้.
จบ กุมมาสปณฑชาดกที่ ๑๐.
๑๑. ปรันตปชาดก
ลางบอกความชั่วและภัยที่จะมาถึง
[๑๑๑๔] ความชั่วและภัยจักมาถึงเรา เพราะกิ่งไมไหวคราวนั้น จะเปนดวยมนุษย
หรือเนื้อทําใหไหว ก็ไมปรากฏ.
[๑๑๑๕] ความกระสันถึงนางพราหมณีผูหวาดกลัวซึ่งอยูไมไกลนัก จักทําใหเรา
ผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทํานายปรันตปะใหผอมเหลือง ฉะนั้น.
[๑๑๑๖] ภรรยาที่รักของเราอยูในบานเมืองพาราณสี มีรูปงาม จักเศราโศกถึงเรา
ความเศราโศกจักทําใหนางผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทํานายปรันตปะให
ผอมเหลือง ฉะนั้น.
[๑๑๑๗] หางตาที่เจาชําเลืองมาก็ดี การที่เจายิ้มแยมก็ดี เสียงที่เจาพูดก็ดี จักทํา
เราใหผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทํานายปรันตปะใหผอมเหลือง ฉะนั้น.
[๑๑๑๘] เสียงกิ่งไมนั้นไดมาปรากฏแกทานแลว เสียงนัน้ ชะรอยจะมาบอกทานได
แนแลว ผูใดสั่นกิ่งไมนั้น ผูนั้นไดมาบอกเหตุนั้นแนแลว.
[๑๑๑๙] การที่เราผูโงเขลาคิดไววา กิ่งไมที่มนุษย หรือเนือ้ ทําใหไหวในคราวนั้น
ไดมาถึงเราเขาแลว ฯ
[๑๑๒๐] ทานไดรูดวยประการนั้นแลว ยังลวงฆาพระชนกของเราแลว เอากิ่งไม
ปกปดไว บัดนี้ ภัยจักตกมาถึงทานบางละ.
จบ ปรันตปชาดกที่ ๑๑.
จบ คันธารวรรคที่ ๒.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. คันธารชาดก
๒. มหากปชาดก
๓. กุมภการชาดก
๔. ทัฬหธรรมชาดก
๕. โสมทัตตชาดก
๖. สุสีมชาดก
๗. โกฏสิมพลิชาดก
๘. ธูมการีชาดก
๙. ชาครชาดก
๑๐. กุมมาสบิณฑชาดก
๑๑. ปรันตปชาดก.
รวมวรรคในสัตตกนิบาตนี้มี ๒ วรรค คือ
๑. กุกกุวรรค
๒. คันธารวรรค.
จบ สัตตกนิบาต.
---------------อัฏฐกนิบาตชาดก

๑. กัจจานิวรรค
๑. กัจจานิชาดก
ในกาลไหนๆ ธรรมยอมไมตาย
[๑๑๒๑] ดูกรแมกัจจานี เธอสระผม นุงหมผาขาวสะอาด ยกถาดสํารับขึ้นสู
เตากระโหลกหัวผี ยีแปง ลางงา ซาวขาวสารทําไม ขาวสุกคลุกงา
จักมีไวเพราะเหตุอะไร?
[๑๑๒๒] ดูกรพราหมณ ขาวสุกคลุกงาซึ่งทําใหสุกดีนี้ มีไวเพื่อจะบริโภค ก็หาไม
ธรรม คือ ความออนนอมตอผูใหญ และสุจริตธรรม ๓ ประการได
สูญไปเสียแลว วันนี้ ดิฉันจักกระทําการบูชาแกธรรมนั้น ในทามกลาง
ปาชา.
[๑๑๒๓] ดูกรแมกัจจานี เธอจงใครครวญเสียกอนแลว จึงทําการงาน ใครบอก
แกเธอวา ธรรมสูญเสียแลว ธรรมอันประเสริฐเหมือนทาวสหัสนัย
เทวราชผูมีอาณุภาพหาผูเปรียบมิได ยอมไมตายในกาลไหนๆ.
[๑๑๒๔] ขาแตทานผูประเสริฐ ในขอที่วาธรรมสูญนี้ ดิฉันมั่นใจเอาเอง ในขอ
ที่วา ธรรมไมมี ดิฉันยังสงสัย เดี๋ยวนี้คนผูชั่วชายอมมีความสุข เชน
ลูกสะใภของดิฉันเปนหมัน เขาทุบตีขับไลดิฉันแลวคลอดลูก บัดนี้ เขา
เปนใหญในตระกูลทั้งหมด ดิฉันถูกทอดทิ้ง ไมมีที่พึ่ง อยูแตลําพังผู
เดียว.
[๑๑๒๕] เรายังเปนอยู ยังไมตาย มา ณ ที่นี้เพื่อประโยชนแกเธอโดยตรง ลูก
สะใภคนใดทุบตีขับไลเธอออกแลวคลอดลูก เราจะกระทําลูกสะใภคน
นั้นพรอมกับลูก ใหละเอียดเปนเถาธุลี.
[๑๑๒๖] ขาแตทาวเทวราช พระองคทรงยินดีเสด็จมาในที่นี้ เพื่อประโยชนแก
หมอมฉันโดยตรงอยางนี้ ขอใหหมอมฉัน บุตร ลูกสะใภ และหลานจง
ยินดีสมัครสมานอยูเรือนรวมกันเถิด.
[๑๑๒๗] ดูกรแมกาติยานี เธอยินดีอยางนัน้ ก็ตามใจเธอ ถึงจะถูกทุบตีขับไลก็ไม
ละธรรม คือเมตตาในพวกเด็กๆ ขอใหเธอ บุตร ลูกสะใภ และ
หลาน จงยินดีสมัครสมานอยูเรือนรวมกันเถิด.
[๑๑๒๘] นางกาติยานี ยินดีสมัครสมานกับลูกสะใภ อยูเรือนรวมกันแลว ลูก
และหลานตางชวยกันบํารุง เพราะทาวสักกเทวราชทรงอนุเคราะห.
จบ กัจจานิชาดกที่ ๑.
๒. อัฏฐสัททชาดก
วาดวยนิพพาน
[๑๑๒๙] สระมงคลโบกขรณีนี้ แตกอนเปนที่ลุมลึก มีน้ํามาก ปลาก็มาก เปน
ที่อยูอาศัยของพระยานกยาง เปนที่อยูแหงบิดาของเรา บัดนี้ น้ําแหง

วันนี้พวกเราจะพากันเลี้ยงชีพดวยกบ แมพวกเราจะถูกความบีบคั้นถึง
เพียงนี้ ก็จะไมละที่อยู.
[๑๑๓๐] ใครจะทําลายนัยนตาขางที่สองของนายพันธุระ ผูมีอาวุธในมือใหแตกได
ใครจักกระทําลูก และรังของเรา และตัวเราใหมีความสวัสดีได?
[๑๑๓๑] ดูกรมหาบพิตร คติของกระพี้ไมนั้นมีอยูเพียงใด กระพี้ไมทั้งหมด
แมลงภูเจาะกินสิ้นแลวเพียงนั้น แมลงภูหมดอาหารแลว ยอมไมยินดี
ในไมแกน.
[๑๑๓๒] ไฉนหนอ เราจึงจะจากที่นี่ไปใหพนจากราชนิเวศนเสียได บันเทิงใจ
ชมตนไม กิ่งไมที่มีดอก ทํารังอาศัยอยูตามประสาของเรา.
[๑๑๓๓] ไฉนหนอ เราจึงจะจากที่นี่ไปใหพนจากราชนิเวศนเสียได จักนําหนาฝูง
ไปดื่มน้ําที่ดีเลิศได.
[๑๑๓๔] นายพรานภรตะชาวพาหิกรัฐ นําเราผูมัวเมาดวยกามทั้งหลาย ผูกําหนัด
หมกมุนอยูในกามมาแลว ลิงนั้นกลาววา ขอความเจริญจงมีแกทาน
ขอทานจงปลอยขาพเจาเถิด.
[๑๑๓๕] เมื่อความมือตื้อปรากฏเบื้องบนภูเขาอันแข็งคม นางกินนรีนั้นไดกลาว
กะเราดวยถอยคําอันไพเราะออนหวานวา ทานอยาจรดเทาลงบนแผนดิน.
[๑๑๓๖] เราเห็นนิพพานอันเปนที่สิ้นชาติ ไมตองเวียนมายังกําเนิดคัพกไสยาอีก
ตอไป โดยไมตองสงสัย ความเกิดของเรานี้เปนชาติมีในที่สุดกําเนิด
คัพภไสยาก็มีในภายหลัง สงสารเพื่อภพใหมตอไปของเราสิ้นสุดแลว.
จบ อัฏฐสัททชาดกที่ ๒.
๓. สุลสาชาดก
ผูรอบรูเหตุผลยอมรอดพนศัตรู
[๑๑๓๗] สรอยคอทองคํานี้ แกวมุกดา แกวไพฑูรยมีมาก ทานจงนําเอาทรัพยนี้
ไปทั้งหมด ขอความเจริญจงมีแกทาน และจงประกาศขาพเจาวา เปน
ทาสีเถิดฯ
[๑๑๓๘] แนะแมคนงาม เจาจงเปลื้องเครือ่ งประดับออก อยามัวร่ําไรใหมากเลย
เราไมรูอะไรทั้งนั้น เรานําเจามาเพื่อทรัพยเทานั้น.
[๑๑๓๙] ฉันมานึกถึงตัวเอง นับตั้งแตนอยคุมใหญ ฉันไมไดรูจักรักชายอืน่ ยิ่งไป
กวาทานเลย.
[๑๑๔๐] ขอเชิญทานนั่งลง ฉันจักขอกอดรัดทานใหสมรัก และจักกระทํา
ประทักษิณทานเสียกอน เพราะวาตอแตนี้ไป การคบหากันระหวางฉัน
กับทานจะไมมีอีก.
[๑๑๔๑] ชายจะเปนบัณฑิตในที่ทุกแหงก็หาไม แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญา
เฉลียวฉลาดในที่นั้นๆ ได.

[๑๑๔๒] ชายจะเปนบัณฑิตในที่ทุกแหงก็หาไม แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญาดําริ
เหตุผลไดรวดเร็ว.
[๑๑๔๓] นางสุลสาหญิงแพศยายืนอยู ณ ที่ใกลโจร คิดอุบายจะฆาโจร ไดฆาโจร
สัตตุกะตายไดรวดเร็ว เหมือนนายพรานเนื้อผูฉลาดฆาเนื้อไดเร็วพลัน
เมื่อมีธนูบริบูรณมากแลว ฉะนั้น.
[๑๑๔๔] ในโลกนี้ ผูใดไมรเู หตุผลที่เกิดขึ้นไดฉับพลัน ผูนั้นมีปญญาเขลายอม
ถูกฆาตาย เหมือนโจรถูกฆาตายที่ซอกภูเขา ฉะนั้น.
[๑๑๔๕] ในโลกนี้ ผูใดยอมรอบรูเหตุผลที่เกิดขึ้นไดฉับพลัน ผูนั้นยอมพนจาก
ความเบียดเบียนของศัตรูได เหมือนนางสุลสาหญิงแพศยาหลุดพนไป
จากโจรสัตตุกะ ฉะนั้น.
จบ สุลสาชาดกที่ ๓.
๔. สุมังคลชาดก
วาดวยคุณธรรมของกษัตริย
[๑๑๔๖] พระเจาแผนดินทรงรูวา เรากําลังกริ้วจัดไมพงึ ลงอาชญา อันไมสมควร
แกตนโดยไมใชฐานะกอน พึงเพิกถอนความทุกขของผูอื่นอยางรายแรง
ไว.
[๑๑๔๗] เมื่อใด พึงรูวาจิตของตนผองใส พึงใครครวญ ความผิดที่ผูอื่นทําไว
พึงพิจารณาใหเห็นแจมแจงดวยตนเองวา นี่สวนประโยชน นี่สวนโทษ
เมื่อนั้น จึงปรับไหมบุคคลนั้นๆ ตามสมควร.
[๑๑๔๘] อนึ่ง พระเจาแผนดินพระองคใด ไมถูกอคติครอบงํา ยอมแนะนําผูอื่น
ที่ควรแนะนํา และไมควรแนะนําได พระเจาแผนดินพระองคนั้นชื่อวา
ไมเผาผูอื่น และพระองคเอง พระเจาแผนดินพระองคใดในโลกนี้
ทรงลงอาชญาสมควรแกโทษ พระเจาแผนดินพระองคนั้น อันคุณงาม
ความดีคุมครองแลว ยอมไมเสื่อมจากศิริ.
[๑๑๔๙] กษัตริยเหลาใดถูกอคติครอบงํา ไมทรงพิจารณาเสียกอนแลวทําไป ทรง
ลงอาชญาโดยผลุนผลัน กษัตริยเหลานั้นประกอบไปดวยโทษนาติเตียน
ยอมละทิ้งชีวิตไป และพนไปจากโลกนี้แลว ก็ยอมไปสูทุคติ.
[๑๑๕๐] พระราชาเหลาใด ทรงยินดีแลวในทศพิธราชธรรม อันพระอริยเจาประกาศ
ไว พระราชาเหลานั้นเปนผูประเสริฐดวยกาย วาจา และใจ พระราชา
เหลานั้นทรงดํารงมั่นอยูแลวในขันติ โสรัจจะ และสมาธิ ยอมถึงโลก
ทั้งสองโดยวิธอี ยางนั้น.
[๑๑๕๑] เราเปนพระราชาผูเปนใหญของสัตวและมนุษยทั้งหลาย ถาเราโกรธ
ขึ้นมา เราก็ตั้งตนไวในแบบอยางที่โบราณราชแตงตั้งไว คอยหามปราม
ประชาชนอยูอยางนั้น ลงอาชญาโดยอุบายอันแยบคายดวยความเอ็นดู.

[๑๑๕๒] ขาแตกษัตริยผูชนาธิปติ บริวารสมบัติและปญญามิไดละพระองคในกาล
ไหนๆ เลย พระองคมิไดมักกริ้วโกรธ มีพระหฤทัยผองใสอยูเปนนิจ
ขอพระองคทรงปราศจากทุกข บํารุงพระชนมชีพยืนอยูตลอดรอยพรรษา
เถิด.
[๑๑๕๓] ขาแตกษัตริย ขอพระองคทรงประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้ คือ โบราณ
ราชวัตร มั่นคงทรงอนุญาตใหหนูเตือนได ไมทรงกริว้ โกรธมีความสุข
สําราญ ไมเดือดรอน ปกครองแผนดินใหรมเย็น แมจุติจากโลกนี้ไปแลว
ก็จงทรงถึงสุคติเถิด.
[๑๑๕๔] พระเจาธรรมิกราชทรงฉลาดในอุบาย เมื่อครองราชสมบัติดวยอุบายอัน
เปนธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันบัณฑิตแนะนํากลาวไวดีแลวอยางนี้
พึงยังมหาชนผูกําเริบรอนกายและจิตใหดับหายไป เหมือนมหาเมฆยัง
แผนดินใหชุมชื่นดวยน้ํา ฉะนั้น.
จบ สุมังคลชาดกที่ ๔.
๕. คังคมาลชาดก
กามทั้งหลายเกิดจากความดําริ
[๑๑๕๕] แผนดินรอนเหมือนถานไฟ ดาดาษไปดวยทรายอันรอนเหมือนเถารึง
เมื่อเปนเชนนี้ เจายังทําเปนทองไมรูรอน ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจา
ดอกหรือ? เบื้องบนก็รอน เบื้องลางก็รอ น เมื่อเปนเชนนี้ เจายังทํา
เปนทองไมรูรอ น ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจาดอกหรือ?
[๑๑๕๖] ขาแตพระราชา แดดหาเผาขาพระองคไม แตวาวัตถุกาม และกิเลสกาม
ยอมเผาขาพระองค เพราะวาความประสงคหลายๆ อยาง มีอยู ความ
ประสงคเหลานั้นยอมเผาขาพระองค แดดหาไดเผาขาพระองคไม.
[๑๑๕๗] ดูกรกาม เราไดเห็นมูลรากของเจาแลว เจาเกิดจากความดําริ เราจักไม
ดําริถึงเจาอีกละ เจาจักไมเกิดดวยอาการอยางนี้.
[๑๑๕๘] กามแมนอยก็ไมพอแกมหาชน มหาชนยอมไมอมิ่ ดวยกามแมมาก นา
สลดใจที่พวกคนพาลพากันบนวา รูป เสียง เหลานี้จงมีแกเรา กุลบุตร
ผูประกอบความเพียร พึงเวนใหขาดเถิด.
[๑๑๕๙] การที่พระเจาอุทัยไดถึงความเปนใหญเปนโตนี้ เปนแผลแหงกรรมมี
ประมาณนอยของเรา มาณพใดละกามราคะออกบวชแลว มาณพนั้นชื่อ
วาไดลาภดีแลว.
[๑๑๖๐] สัตวทั้งหลายยอมละกรรมชั่วดวยตบะ แตสัตวเหลานั้น จะละความเปน
คน เอาหมอตักน้ําใหเขาอาบดวยตบะไดหรือ แนะคังคมาละ การที่ทาน
ขมขี่ดวยตบะ แลวรองเรียกโอรสของเราโดยชื่อวาพรหมทัตตวันนี้นั้น
ไมเปนการสมควรเลย.

[๑๑๖๑] เสด็จแม เราทั้งหลายพรอมทั้งพระราชา และอํามาตย พากันไหว
พระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจานั้น เปนผูอันชนทั้งปวงไหวแลว
เชิญเสด็จแม ทอดพระเนตรดูผลแหงขันติและโสรัจจะในปจจุบันเถิด.
[๑๑๖๒] ทานทั้งหลายอยาไดกลาวอะไรๆ กะทานคังคมาละผูเปนปจเจกมุนี ศึกษา
อยูในคลองมุนี ความจริง พระปจเจกมุนีคังคมาละนี้ ขามหวงน้ําที่
พระปจเจกมุนีทั้งหลายขามแลว หมดความเศราโศกเที่ยวไป.
จบ คังคมาลชาดกที่ ๕.
๖. เจติยราชชาดก
วาดวยเชฏฐาปจายนธรรม
[๑๑๖๓] เชฏฐาปจายนธรรม อันบุคคลใดทําลายแลว ยอมทําลายบุคคลนั้นเสีย
โดยแท เชฏฐาปจายนธรรมอันบุคคลใดไมทําลายแลว ยอมไมทําลาย
บุคคลนั้นสักหนวยหนึง่ เพราะเหตุนั้นแล พระองคไมควรทําลาย
เชฏฐาปจายนธรรมเลย เชฏฐาปจายนธรรมที่พระองคทําลายแลว อยา
ไดกลับมาทําลายพระองคเลย.
[๑๑๖๔] เมื่อพระองคยังตรัสคํากลับกลอกอยู เทวดาทั้งหลายก็จะพากันหลีกหนี
ไปเสีย พระโอฐจักมีกลิ่นบูดเนาเหม็นฟุงไป ผูใดรูอยู เมื่อถูกถามปญหา
แลว แกลงแกปญหานั้นไปเสียอยางอืน่ ผูนั้นยอมตองพลัดตกลงจาก
ฐานะของตน ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองค
ก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะ
ประทับอยูไดที่พื้นดินเทานั้น.
[๑๑๖๕] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก
ปญหานั้นเสียอยางอื่น ในแวนแควนของพระราชาพระองคนั้น ฝนยอม
ตกในเวลาไมใชฤดูกาล ยอมไมตกตามฤดูกาล ขาแตพระเจาเจติยราช
ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได
ถาพระองคตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบ.
[๑๑๖๖] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อ
ถูกถามปญหาแลวแกลงตรัสแกปญหานั้นไปเสียอยางอื่น พระชิวหาของ
พระราชาพระองคนั้น จะเปนแฉกเหมือนลิ้นงู ฉะนั้น ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูใน
พระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบ
ลึกลงไปอีก.
[๑๑๖๗] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อ
ถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแกปญหานั้นไปเสียอยางอื่น พระชิวหา
ของพระราชาพระองคนั้น จะไมมีเหมือนปลาฉะนั้น ขาแตพระเจาเจติย-

ราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวัง
ตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งกวานี้
ไปอีก.
[๑๑๖๘] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก
ปญหานั้นไปเสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้นจะมีแตพระธิดาเทานั้น
มาเกิด หามีพระโอรสมาเกิดในราชสกุลไม ขาแตพระเจาเจติยราช
ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิม
ได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งไปกวานี้อีก.
[๑๑๖๙] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก
ปญหานั้นไปเสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้นจะไมมีพระราชโอรส
ถามีก็พากันหลีกหนีไปยังทิศนอย ทิศใหญ ขาแตพระเจาเจติยราช ถา
พระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได
ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งกวานั้นลงไปอีก.
[๑๑๗๐] พระเจาเจติยราชนั้น แตกอนเคยเสด็จเที่ยวไปไดในอากาศ ภายหลังถูก
พระฤาษีสาปแลวเสื่อมอํานาจ ถึงกําหนดเวลาของตนแลวก็ถูกแผนดิน
สูบ เพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตทั้งหลายจึงไมสรรเสริญฉันทาคติ บุคคล
ไมพึงเปนผูมีจิตถูกฉันทาคติเปนตนประทุษราย พึงกลาวแตคําสัจเทานั้น.
จบ เจติยราชชาดกที่ ๖.
๗. อินทริยชาดก
วาดวยดี ๔ ชั้น
[๑๑๗๑] ดูกรนารทะ บุรุษใดตกอยูในอํานาจแหงอินทรียเพราะกาม บุรุษนั้นละ
โลกทั้งสองไปแลว ยอมเกิดในอบายมีนรกเปนตน แมเมื่อยังเปนอยูก ็
ยอมซูบซีดไป.
[๑๑๗๒] ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข สุขเกิดในลําดับแหงทุกข สวนทานนั้นประ
สบความทุกขมากกวาสุข ทานจงหวังความสุขอันประเสริฐเถิด.
[๑๑๗๓] ในเวลาเกิดความลําบาก บุคคลใดอดทนตอความลําบากได บุคคลนั้น
ยอมไมเปนไปตามความลําบาก บุคคลนั้นเปนนักปราชญ ยอมบรรลุสุข
ปราศจากเครื่องประกอบ อันเปนที่สุดแหงความลําบาก.
[๑๑๗๔] ทานไมควรเคลื่อนจากธรรม เพราะปรารถนากามทั้งหลาย เพราะเหตุใช
ประโยชน เพราะเหตุเปนประโยชน ถึงทานจะทําสุขในฌานที่สําเร็จ
แลวใหนิราศไป ก็ไมควรจะเคลื่อนจากธรรมเลย.
[๑๑๗๕] ความขยันของคฤหบดีผูอยูครองเรือนดีชั้นหนึ่ง การแบงปนโภคทรัพย
ใหแกสมณพราหมณ ผูตั้งอยูในธรรมแลวบริโภคดวยตนเอง ดีชั้น
สอง เมื่อไดประโยชนไมระเริงใจดวยความมัวเมา ดีชั้นสาม เมื่อเวลา

เสื่อมประโยชน ไมมีความลําบากใจ ดีชั้นสี่.
[๑๑๗๖] เทวิลดาบสผูสงบระงับ ไดพร่ําสอนความเปนบัณฑิตกะนารทดาบสนั้น
ดวยคํามีประมาณเทานี้วา บุคคลผูเลวกวาผูที่ตกอยูในอํานาจอินทรีย
ไมมีเลย.
[๑๑๗๗] ขาแตพระเจาสีวิราช พระองคเกือบจะถึงความพินาศอยูในเงื้อมมือของ
ศัตรูทั้งหลายเทียว เหมือนขาพระองคไมกระทํากรรมที่ควรกระทํา ไม
ศึกษาศิลปวิทยา ไมทําความขวนขวายเพื่อใหเกิดโภคทรัพย ไมทํา
อาวาหวิวาหะ ไมรักษาศีล ไมกลาววาจาออนหวาน ทํายศเหลานี้ให
เสื่อมไป จึงมาบังเกิดเปนเปรต เพราะกรรมของตน.
[๑๑๗๘] ขาพระองคนั้นปฏิบัติชอบแลว พึงยังโภคะใหเกิดขึ้น เหมือนบุรุษชํานะ
แลวพันคน ไมมีพวกพวงที่พึ่งอาศัย ลวงเสียจากอริยธรรม มีอาการ
เหมือนเปรต ฉะนั้น.
[๑๑๗๙] ขาพระองคทําสัตวทั้งหลาย ผูใครตอความสุขใหไดรับความทุกข จึงได
มาถึงสวนอันนี้ ขาพระองคนั้นดํารงอยู เหมือนบุคคลอันกองถานไฟ
ลอมรอบดาน ยอมไมไดประสบความสุขเลย.
จบ อินทริยชาดกที่ ๗.
๘. อาทิตตชาดก
วาดวยการใหทานกับการรบ
[๑๑๘๐] เมื่อเรือนถูกไฟไหม บุคคลผูเปนเจาของขนเอาสิ่งของอันใดออกได สิ่ง
ของอันนั้นยอมเปนประโยชนแกเจาของนั้น แตของที่ถูกไฟไหมยอมไม
เปนประโยชนแกเขา.
[๑๑๘๑] โลกถูกชราและมรณะเผาแลวอยางนี้ บุคคลพึงนําออกเสียดวยการใหทาน
ทานที่ใหแลวจะนอยก็ตามมากก็ตาม ชื่อวาเปนอันนําออกดีแลว.
[๑๑๘๒] คนใดใหทานแกทานผูมีธรรมอันไดแลว ผูบรรลุธรรมดวยความเพียรและ
ความหมั่น คนนั้นลวงเลยเวตรณีนรกของพระยายมไปไดแลว จะเขา
ถึงทิพยสถาน.
[๑๑๘๓] ทานผูรูกลาวทานกับการรบวามีสภาพเสมอกัน นักรบแมจะมีนอยก็ชํานะ
คนมากได เจตนาเครื่องบริจาคก็เหมือนกัน แมจะนอย ยอมชํานะหมู
กิเลสแมมากได ถาบุคคลเชื่อกรรมและผลแหงกรรม ยอมใหทานแม
นอย เขาก็เปนสุขในโลกหนา เพราะการบริจาคมีประมาณนอยนั้น.
[๑๑๘๔] การเลือกทักขิณาทานและพระทักขิไณยบุคคลแลวจึงใหทาน พระสุคต
ทรงสรรเสริญ ทานที่บุคคลถวายในพระทักขิไณยบุคคล มีพระพุทธเจา
เปนตน ซึ่งมีอยูในสัตวโลกนี้ ยอมมีผลมาก เหมือนพืชที่หวานลงใน
นาดี ฉะนั้น.

[๑๑๘๕] บุคคลใดไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายเที่ยวไปอยู ไมทําบาป เพราะกลัวคน
อื่นจะติเตียน บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูกลัวบาปนั้น ยอม
ไมสรรเสริญบุคคลผูกลาในการทําบาป เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลายยอมไม
ทําบาป เพราะความกลัวถูกติเตียน.
[๑๑๘๖] บุคคลยอมเกิดในสกุลกษัตริยเพราะพรหมจรรยอยางต่ํา เกิดในเทวโลก
เพราะพรหมจรรยอยางกลาง และบริสุทธิ์ไดเพราะพรหมจรรยอยางสูง.
[๑๑๘๗] ทานทานผูรูสรรเสริญโดยสวนมากก็จริง แตวาบทแหงธรรมแลประเสริฐ
กวาทาน เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลายในครั้งกอน หรือวากอนกวานัน้ อีก
ผูมีปญญาเจริญสมถวิปสสนาแลวไดบรรลุนิพพานนั่นเทียว.
จบ อาทิตตชาดกที่ ๘.
๙. อัฏฐานชาดก
วาดวยสิ่งที่เปนไปไมได
[๑๑๘๘] เมื่อใด แมน้ําคงคาดาดาษดวยดอกบัวก็ดี นกดุเหวาสีขาวเหมือนสังขก็
ดี ตนหวาพึงใหผลเปนตาลก็ดี เมื่อนั้นเราทั้งสองพึงอยูรวมกันไดแน.
[๑๑๘๙] เมื่อใด ผาสามชนิดจะพึงสําเร็จไดดวยขนเตา ใชเปนเครื่องกันหนาว
ในคราวน้ําคางตกได เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยูรว มกันไดแน.
[๑๑๙๐] เมื่อใด เทายุงทั้งหลายจะพึงทําเปนปอมมั่นคงดีไมหวั่นไหว อาจจะทน
บุรุษผูขึ้นรบไดตั้งรอย เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยูรว มกันไดแน.
[๑๑๙๑] เมื่อใด เขากระตายจะพึงทําเปนบันไดเพื่อขึ้นไปสวรรคได เมื่อนั้น เรา
ทั้งสองพึงอยูรว มกันไดแน.
[๑๑๙๒] เมื่อใด หนูทั้งหลายจะพึงไตบันไดขึ้นไปกัดพระจันทร และขับไลราหู
ใหหนีไปได เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยูร ว มกันไดแน.
[๑๑๙๓] เมื่อใด แมลงวันทั้งหลายเที่ยวไปเปนหมูๆ ดื่มเหลาหมดหมอเมาแลว
จะพึงเขาไปอยูในโรงถานเพลิง เมื่อนัน้ เราทั้งสองพึงอยูรว มกันไดแน.
[๑๑๙๔] เมื่อใด ลาพึงมีริมฝปากงาม สีเหมือนผลมะพลับ มีหนางามเหมือนแวน
ทอง จะเปนสัตวฉลาดในการฟอนรําขับรองได เมื่อนัน้ เราทั้งสองพึง
อยูรวมกันไดแน.
[๑๑๙๕] เมื่อใด กากับนกเคาพึงปรารถนาสมบัติใหแกกันและกัน ปรึกษา
ปรองดองกันอยูในที่ลับได เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยูร ว มกันไดแน.
[๑๑๙๖] เมื่อใด รากไมและใบไมอยางละเอียด พึงเปนรมมั่นคงปองกันฝนได
เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยูรวมกันไดแน.
[๑๑๙๗] เมื่อใด นกตัวเล็กๆ พึงเอาจะงอยปากคาบภูเขาคันธมาทนบินไปได
เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยูรวมกันไดแน.
[๑๑๙๘] เมื่อใด เด็กๆ พึงจับเรือใหญอันประกอบดวยเครือ่ งยนตและใบพัด

กําลังแลนไปในสมุทรไวได เมื่อนั้น เราทั้งสองพึงอยูร วมกันไดแน.
จบ อัฏฐานชาดกที่ ๙.
๑๐. ทีปชาดก
วาดวยคนรายไมตอ งการเหตุผล
[๑๑๙๙] คุณลุงครับ ทานพออดทนหรือ พอจะเยียวยาอัตภาพไปไดอยูหรือ ทาน
มีความสุขดีหรือ มารดาของฉันไดถามถึงความสุขของทาน เราทั้งหลาย
ปรารถนาความสุขแกทานเหมือนกัน.
[๑๒๐๐] แนะแมแพะ เจามารังแกเหยียบหางของเราได วันนี้เจาสําคัญวา จะพึง
พนความตายดวยวาทะวาลุงหรือ?
[๑๒๐๑] ทานนั่งผินหนาตรงทิศบูรพา ฉันก็ไดมานั่งอยูตรงหนาทาน ไฉน ฉันจะ
เขาไปเหยียบหางของทาน ซึ่งอยูเบื้องหลังไดเลา.
[๑๒๐๒] ทวีปทั้งสี่ ทั้งมหาสมุทรและภูเขา มีประมาณเทาใด เราเอาหางของเรา
วงที่มีประมาณเทานั้นไวหมด เจาจะงดเวนที่ที่เราเอาหางวงไวนั้นได
อยางไร?
[๑๒๐๓] ในกาลกอน มารดาบิดาก็ดี พี่นองทั้งหลายก็ดี ไดบอกความเรื่องนี้แก
ฉันแลว วาหางของทานผูประทุษรายยาว ฉันจึงมาทางอากาศ.
[๑๒๐๔] แนะแมแพะ ก็เพราะวาฝูงเนื้อเห็นเจามาในอากาศ จึงพากันหนีไปเสีย
ภักษาหารของเรา เจาทําใหพินาศหมดแลว.
[๑๒๐๕] เมื่อแมแพะวิงวอนอยูอยางนี้ เสือเหลืองผูมีเลือดเปนภักษาหารก็ขม้ําคอ
วาจาสุภาษิตมิไดมีในบุคคลประทุษราย.
[๑๒๐๖] เหตุผล สภาพธรรม วาจาสุภาษิต มิไดมีในบุคคลผูประทุษรายเลย
บุคคลพึงพยายามหลีกไปใหพนบุคคลผูประทุษราย ก็บุคคลผูประทุษราย
นั้น ยอมไมยินดีคําสุภาษิตของสัตบุรุษทั้งหลาย.
จบ ทีปชาดกที่ ๑๐.
จบ กัจจานิวรรค.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กัจจานิชาดก
๒. อัฏฐสัททชาดก
๓. สุลสาชาดก
๔. สุมังคลชาดก
๕. คังคมาลชาดก
๖. เจติยราชชาดก
๗. อินทริยชาดก
๘. อาทิตตชาดก
๙. อัฏฐานชาดก
๑๐. ทีปชาดก.
จบ อัฏฐกนิบาตชาดก.
----------------

นวกนิบาตชาดก
๑. คิชฌชาดก
ผูไมทําตามคําสอนยอมพินาศ
[๑๒๐๗] ทางบนคิชฌบรรพตชื่อวา ปริสังกุปถะ เปนของเกาแก แรงเลี้ยงดู
มารดาบิดาผูชราอยูที่ทางนั้น.
[๑๒๐๘] โดยมากไปเที่ยวหามันขนงูเหลือมมาใหมารดาบิดาเหลานั้นกิน ฝายบิดา
รูวาแรงสุปตผูลูกมีปกแข็งแลว กลาหาญ มักรอนขึ้นไปสูง เที่ยวไป
ไกลๆ จึงไดกลาวสอนลูกวา.
[๑๒๐๙] ลูกเอย เมื่อใด เจารูว าแผนดินอันทะเลลอมรอบ กลมดังกงจักร ลอย
อยูบนน้ําเหมือนใบบัว เมื่อนั้น เจาจงกลับเสียจากที่นั้น อยาบินตอ
จากนั้นไปอีกเลย.
[๑๒๑๐] แรงสุปตเปนสัตวมีกําลังมาก ปกแข็ง รางกายสมบูรณ บินขึ้นไปถึง
อากาศเบื้องบนโดยกําลังเร็ว เมื่อเหลียวกลับมาแลดูภูเขา และปาไม
ทั้งหลาย ฯ
[๑๒๑๑] ก็ไดแลเห็นแผนดินอันทะเลลอมรอบ กลมดังกงจักร เหมือนกับคําที่ตน
ไดฟงมาจากสํานักแรงผูบิดา ฉะนั้น.
[๑๒๑๒] แรงสุปตนั้น ไดบินลวงเลยที่นั้นขึ้นไปเบื้องหนาอีก ยอดลมแรงได
ประหารแรงสุปตผูมีกาํ ลังมากนั้นใหเปนจุรณ.
[๑๒๑๓] แรงสุปตบินเกินไป ไมสามารถจะกลับจากที่นั้นไดอีก ตกอยูในอํานาจ
ของลมเวรัพภาวาต ถึงความพินาศแลว.
[๑๒๑๔] เมื่อแรงสุปตไมทําตามโอวาทของบิดา บุตรภรรยา และแรงอื่นๆ ที่
อาศัยเลี้ยงชีพ ก็พากันถึงความพินาศไปดวยทั้งหมด.
[๑๒๑๕] แมในศาสนานี้ก็เหมือนกัน ภิกษุใดไมเชื่อถอยฟงคําของผูใหญ ภิกษุ
นั้นเปนผูชื่อวาลวงศาสนา ดุจแรงลวงเขตแดน ฉะนั้น ผูไมทําตามคํา
สอนของทานผูใหญ ยอมถึงความพินาศทั้งหมด.
จบ คิชฌชาดกที่ ๑.
๒. โกสัมพิยชาดก
อยูคนเดียวดีกวารวมกับคนพาล
[๑๒๑๖] คนพาลมีเสียงอือ้ อึงเหมือนกันหมด สักคนหนึ่งก็ไมรูสึกตนวาเปนคน
พาล เมื่อสงฆแตกกัน ก็ไมรูเหตุอื่นโดยยิ่งกวาสงฆแตกกันเพราะเรา.
[๑๒๑๗] เพราะเปนคนมีสติหลงลืม ยังพูดวาตนเปนบัณฑิต มีวาจาเปนโคจร ชาง
พูด ยอมปรารถนาจะใหเสียงออกจากปากอยูเพียงใด ก็พูดไปเพียงนั้น
เขาถูกความทะเลาะนําไปแลว ยังไมรวู าการทะเลาะนั้นเปนโทษ.
[๑๒๑๘] ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้นไววา คนโนนดาเรา คนโนนไดตี

เรา คนโนนไดชํานะเรา คนโนนไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น
ยอมไมระงับเลย.
[๑๒๑๙] สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธนั้นไววา คนโนนดาเรา คนโนน
ไดตีเรา คนโนนไดชํานะเรา คนโนนไดลักของๆ เรา เวรของชน
เหลานั้นยอมระงับไป.
[๑๒๒๐] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ยอ มไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับ
เพราะความไมมีเวร ธรรมนี้เปนของเกา.
[๑๒๒๑] ก็ชนเหลาอื่นยอมไมรูสึกวา พวกเราจะพากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้
ฝายชนเหลาใดในหมูนั้นยอมรูสึกได ความหมายมั่นกันยอมสงบระงับ
ไป เพราะการทําไวในใจโดยแยบคายของชนเหลานั้น.
[๑๒๒๒] คนที่ปลนแวนแควน ชิงทรัพยสมบัติตัดกระดูกกัน ปลงชีวิตกัน ก็
ยังกลับสามัคคีกันได เหตุไรเธอทั้งหลายจึงไมสามัคคีกันเลา?
[๑๒๒๓] ถาจะพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนักปราชญเที่ยวไปรวมกัน ผูม ีปกติ
อยูดวยกรรมดี พึงครอบงําอันตรายทั้งปวงเสีย แลวดีใจ มีสติเที่ยวไป
กับสหายนั้น.
[๑๒๒๔] ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนักปราชญเที่ยวไปรวมกัน ผูม ีปกติ
อยูดวยกรรมดี พึงเที่ยวไปแตผูเดียว เหมือนพระราชาทรงสละ
แวนแควนเสด็จไปแตพระองคเดียว หรือเหมือนชางมาตังคะเที่ยวไปใน
ปาแตเชือกเดียว ฉะนั้น.
[๑๒๒๕] การเที่ยวไปผูเดียวประเสริฐกวา เพราะคุณเครื่องความเปนสหายยอมไม
มีในคนพาล ควรเที่ยวไปแตผูเดียวแตไมควรทําบาป เหมือนชางมาตังคะ
มีความขวนขวายนอย เที่ยวไปในปา ไมทํากรรมชั่ว ฉะนั้น.
จบ โกสัมพิยชาดกที่ ๒.
๓. มหาสุวราชชาดก
วาดวยสหายยอมไมละทิ้งสหาย
[๑๒๒๖] เมื่อใด ตนไมมีผลบริบูรณ เมื่อนั้น ฝูงนกยอมพากันมามั่วสุมบริโภค
ผลไมตนนั้น ครั้นรูวาตนไมนั้นสิ้นผลแลว ฝูงนกก็พากันจากตนไมนั้น
บินไปสูทิศนอยทิศใหญ.
[๑๒๒๗] ดูกรนกแขกเตาผูมีจะงอยปากแดง ทานจงเที่ยวจาริกไปเถิด อยามาตาย
เสียเลย ทําไมทานจึงซบเซาอยูที่ตนไมแหง แนะนกแขกเตาผูมีขนเขียว
ดังไพรสณฑในฤดูฝน ขอเชิญทานบอกเถิด เหตุไรทานจึงไมทิ้งตนไม
แหงไป?
[๑๒๒๘] ดูกรพญาหงส ชนเหลาใดเปนเพื่อนของเพื่อนทั้งหลาย ในคราวรวม
สุขทุกขจนตลอดชีวิต ชนเหลานั้นเปนสัตบุรุษ ระลึกถึงธรรมของ

สัตบุรุษ ยอมละทิ้งสหายผูสิ้นทรัพย หรือยังไมสิ้นทรัพยไปไมไดเลย.
[๑๒๒๙] ดูกรพญาหงส เราก็เปนผูหนึ่งในบรรดาสัตบุรุษทั้งหลาย ตนไมนี้เปน
ทั้งญาติเปนทั้งเพื่อนของเรา เราตองการเพียงเพื่อเปนอยู จึงไมอาจละทิ้ง
ตนไมนั้นไปได การที่จะละทิ้งไปเพราะมารูวาตนไมนั้นสิ้นผลแลว ไม
ยุติธรรมเลย.
[๑๒๓๐] ดูกรปกษี ความเปนสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ทานทํา
ไดเปนอยางดีแลว ถาทานชอบธรรมนี้ ทานก็เปนผูควรที่วิญูชนทั้ง
หลายพึงสรรเสริญ.
[๑๒๓๑] ดูกรนกแขกเตาผูมีปกเปนยาน มีคอโคงเปนสงา เราจะใหพรแกทาน
ทานจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด.
[๑๒๓๒] ดูกรพญาหงส ถาทานจะใหพรแกเรา ขอตนไมนี้พึงไดมีอายุตอ ไป
ตนไมนั้นจงมีกิ่งมีผลงอกงามดี มีผลมีรสหวาน เหมือนน้ําผึ้งตั้งอยูอ ยาง
งามสงาเถิด.
[๑๒๓๓] ดูกรสหาย ทานจงดูตนไมนั้นมีผลมากมาย ขอใหทานไดอยูรวมกับตนมะ
เดื่อของทาน ขอใหตนมะเดื่อนั้นจงมีกิ่งกานมีผลงอกงามดีมีผลมีรส
หวานเหมือนน้ําผึ้งตั้งอยูอยางงามสงา.
[๑๒๓๔] ขาแตทาวสักกะ ขอใหพระองคทรงพระเจริญสุขพรอมกับพระญาติทั้ง
ปวง เหมือนขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเห็นตนไมเผล็ดผลในวันนี้
ฉะนั้นเถิด.
[๑๒๓๕] ทาวสักกเทวราช ไดฟงคําของนกแขกเตา ทรงทําตนไมใหมีผลแลว
เสด็จกลับไปสูเทพนันทวันพรอมกับมเหสี.
จบ มหาสุวราชชาดกที่ ๓.
๔. จุลลสุวกราชชาดก
วาดวยผูร ักษาไมตรี
[๑๒๓๖] ตนไมทั้งหลายมีใบเขียว มีผลดก มีอยูเปนอันมาก เหตุไรพญานก
แขกเตาจึงมีใจยินดีในไมแหงผุเลา?
[๑๒๓๗] เราไดกินผลแหงตนไมนี้นับไดหลายปมาแลว ถึงเราจะรูว าตนไมนั้นไมมี
ผลแลว ก็ตองรักษาไมตรีใหเหมือนในกาลกอน.
[๑๒๓๘] นกทั้งหลายยอมละทิ้งตนไมแหงผุ ไมมีใบ ไมมีผลไป แนะนกแขกเตา
ทานเห็นโทษอะไรหรือ?
[๑๒๓๙] นกเหลาใด คบหากันเพราะตองการผลไม ครั้นรูวาตนไมนี้ไมมีผลแลว
ก็ละทิ้งตนไมนั้นไปเสีย นกเหลานั้นโงเขลา มีความรูเพื่อประโยชน
ของตนเทานั้น มักทําฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป.
[๑๒๔๐] ดูกรปกษี ความเปนสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ทานทํา

ไวเปนอยางดีแลว ถาทานชอบธรรมนี้ ทานก็เปนผูควรที่วิญูชน
ทั้งหลายพึงสรรเสริญ.
[๑๒๔๑] ดูกรนกแขกเตาผูมีปกเปนยาน มีคอโคงเปนสงา เราจะใหพรแกทาน
ทานจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด.
[๑๒๔๒] ไฉนขาพเจาจะพึงไดเห็นตนไมนั้นกลับมีใบมีผลอีกเลา ขาพเจาจะยินดี
ที่สุด เหมือนคนจนไดขุมทรัพย ฉะนั้น.
[๑๒๔๓] ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชทรงวักน้ําอมฤตมาประพรมตนไมนั้น กิ่งกาน
แหงตนไมนั้นก็งอกงาม มีรมเงาชุมชื่นนารื่นรมยใจ.
[๑๒๔๔] ขาแตทาวสักกเทวราช ขอพระองคทรงพระเจริญสุขพรอมดวยพระญาติ
ทั้งปวง เหมือนขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเห็นตนไมเมล็ดผลใน
วันนี้ ฉะนั้นเถิด.
[๑๒๔๕] ทาวสักกเทวราชไดทรงฟงคําของนกแขกเตา ทรงทําตนไมใหมีผล แลว
เสด็จกลับไปสูเทพนันทวันพรอมกับพระมเหสี.
จบ จุลลสุวกราชชาดกที่ ๔.
๕. หริตจชาดก
วาดวยกิเลสที่มีกําลังกลา
[๑๒๔๖] ขาแตมหาพราหมณ โยมไดยินเขาพูดกันวา หาริตดาบสบริโภคกาม คํานี้
ไมเปนจริงกระมัง ทานยังเปนผูบริสุทธิ์อยูแลหรือ?
[๑๒๔๗] ขอถวายพระพรมหาบพิตร คําที่พระองคทรงสดับมาแลวอยางใด คํานั้น
ก็เปนจริงอยางนั้น อาตมภาพเปนผูหมกมุนอยูในอารมณอันเปนที่ตั้งแหง
ความหลง เดินทางผิดแลว.
[๑๒๔๘] ปญญาอันละเอียด คิดสิ่งที่เปนประโยชน ไมเปนเครื่องใหใจบรรเทา
ราคะที่เกิดแลวของทาน มีไวเพื่อประโยชนอะไร?
[๑๒๔๙] ขอถวายพระพรมหาบพิตร กิเลส ๔ อยางนี้ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มทะ
เปนของมีกําลังกลาหยาบคายในโลก เมื่อกิเลสเหลาใดรึงรัดแลว ปญญา
ก็ยอมหยั่งไมถึง.
[๑๒๕๐] โยมไดยกยองทานแลววา หาริตดาบสเปนพระอรหันต สมบูรณดวย
ศีล ประพฤติบริสุทธิ์ เปนบัณฑิต มีปญญา.
[๑๒๕๑] ขอถวายพระพรมหาบพิตร วิตกอันลามก เปนไปดวยการยึดถือนิมิต
วางาม ประกอบดวยราคะ ยอมเบียดเบียนแมผูมีปญญายินดีแลวใน
คุณธรรมของฤาษี.
[๑๒๕๒] ราคะนี้เกิดขึ้นในสรีระ เกิดขึ้นมาแลวเปนของทําลายวรรณะ ทานจงละ
ราคะนั้นเสีย โยมขอนอบนอมทาน ทานเปนผูอันชนหมูมากยกยอง
แลววาเปนคนมีปญญา.

[๑๒๕๓] กามเหลานั้นทําแตความมืดให มีทุกขมาก มีพิษใหญหลวง อาตมภาพจัก
คนหามูลรากแหงกามเหลานั้น จักตัดราคะพรอมทั้งเครื่องผูกเสีย.
[๑๒๕๔] ครั้นหาริตฤาษีกลาวอยางนี้แลว มีความบากบั่นอยางแทจริง คลายกาม
ราคะไดแลว ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก.
จบ หริตจชาดกที่ ๕.
๖. ปทกุศลมาณวชาดก
วาดวยภัยที่เกิดแตที่พึ่งอาศัย
[๑๒๕๕] แมน้ําคงคา ยอมพัดพาเอามาณพชื่อปาฏลีผูมีถอยคําอันไพเราะ ไดศึกษา
มามาก ใหลอยไป ขาแตนายผูถูกน้ําพัดไป ขอความเจริญจงมีแกทาน
ขอทานจงใหเพลงขับบทนอยๆ แกขาพเจาสักบทหนึ่งเถิด.
[๑๒๕๖] ชนทั้งหลายยอมรดบุคคล ผูที่ไดรับความทุกขดวยน้ําใด ชนทั้งหลาย
ยอมรดบุคคลผูเรารอนดวยน้ําใด เราก็จักตายในทามกลางน้ํานั้น ภัย
เกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๕๗] พืชทั้งหลายงอกงามขึ้นไดบนแผนดินใด สัตวทั้งหลายดํารงอยูไ ดบน
แผนดินใด แผนดินนั้นก็ทําลายศีรษะของเราแตก ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่ง
อาศัยแลว.
[๑๒๕๘] ชนทั้งหลายยอมหุงขาวดวยไฟใด และกําจัดความหนาวดวยไฟใด ไฟ
นั้นก็มาลวกตัวของเรา ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๕๙] พราหมณและกษัตริยทั้งหลายเปนจํานวนมาก ยอมเลี้ยงชีพดวยขาวสุข
ใด ขาวสุขที่เรากินแลว ก็มาทําเราใหถึงความพินาศ ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่ง
อาศัยแลว.
[๑๒๖๐] บัณฑิตทั้งหลายยอมปรารถนาลมในเดือนทายแหงฤดูรอ น ลมนั้นมาพัด
ประหารตัวเรา ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๑] นกทั้งหลายพากันอาศัยตนไมใด ตนไมนั้นก็พนไฟออกมา นกทั้งหลาย
พากันหลบหนีไป ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๒] เรานําเอาหญิงใดผูมีความโสมนัส ผูทัดทรงดอกไม มีกายอันประพรม
ดวยจันทนเหลืองมา หญิงนั้นขับไลเราใหออกจากเรือน ภัยเกิดขึ้นแต
ที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๓] เราชื่นชมยินดีดวยบุตรใด และเราปรารถนาความเจริญใหแกบุตรใด บุตร
นั้นก็มาขับไลเราออกจากเรือน ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๔] ชาวชนบท และชาวนิคมผูมาประชุมกันแลวขอจงฟงขาพเจา น้ํามีในที่
ใด ไฟก็มีในที่นั้น ความเกษมสําราญบังเกิดขึ้นแตที่ใด ภัยก็บังเกิด
ขึ้นแตที่นั้น พระราชา และพราหมณปุโรหิต ยอมพากันปลนรัฐเสีย
เอง ทานทั้งหลายจงพากันรักษาตนของตนอยูเถิด ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่ง

อาศัยแลว.
จบ ปทกุศลมาณวชาดกที่ ๖.
๗. โลมสกัสสปชาดก
วาดวยตบะเปนคุณธรรมอันประเสริฐ
[๑๒๖๕] ถาทานนําเอาฤาษีชื่อโลมสกัสสปะมาบูชายัญได ทานพึงไดเปนพระราชา
เสมอดวยพระอินทรไมรูแกไมรูตายเลย.
[๑๒๖๖] อาตมาไมปรารถนาแผนดินซึ่งมีสมุทรลอมรอบ มีสาครเปนขอบเขต
พรอมกับความนินทา ดูกรไสยหะ ทานจงทราบอยางนี้เถิด.
[๑๒๖๗] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ
อันไมเปนธรรม มีแตจะใหถึงความพินาศ.
[๑๒๖๘] ถึงแมจะเปนบรรพชิตตองอุมบาตรหาเลี้ยงชีพ ความเปนอยูนั่นแหละดี
กวา การแสวงหาโดยไมเปนธรรมจะดีอะไร.
[๑๒๖๙] ถึงแมจะเปนบรรพชิตตองอุมบาตรหาเลี้ยงชีพ แตไมเบียดเบียนผูอื่น
ความเปนอยูนั่นแหละประเสริฐกวาความเปนพระราชาในโลก.
[๑๒๗๐] พระจันทรมีกําลัง พระอาทิตยมีกําลัง สมณะและพราหมณมีกําลัง ฝง
แหงสมุทรก็มีกําลัง หญิงก็มีกําลังยิ่งกวากําลังทั้งหลาย.
[๑๒๗๑] เพราะพระนางจันทวดีทําใหฤาษีชื่อโลมสกัสสปะ ผูมีตบะกลามาบูชายัญ
เพื่อประโยชนแกพระราชบิดาได.
[๑๒๗๒] กรรมที่บุคคลทําดวยความโลภนั้น เปนกรรมเผ็ดรอน มีกามเปนเหตุ
เราจักคนหามูลรากแหงกรรมนั้น จักตัดราคะพรอมทั้งเครื่องผูกเสีย.
[๑๒๗๓] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพติเตียนกามคุณทั้งหลายในโลกมากมาย ตบะ
ธรรมเทานั้นเปนคุณธรรมอันประเสริฐกวากามคุณทั้งหลาย อาตมภาพจัก
เลิกละกามคุณทั้งหลายเสียแลว บําเพ็ญตบะ รัฐก็ดี พระนางจันทวดี
ก็ดี จงเปนของพระองคตามเดิมเถิด.
จบ โลมสกัสสปชาดกที่ ๗.
๘. จักกวากชาดก
วาดวยความเปนอยูข องนกจักรพราก
[๑๒๗๔] ขาพเจาขอถามนกทั้งหลาย ผูมีสีดังคลุมดวยผายอมน้ําฝาด มีใจเพลิด
เพลินเที่ยวอยู นกทั้งหลายยอมสรรเสริญชาติของนกอะไรในหมูมนุษย
ทั้งหลาย ขอเชิญทานทั้งสองบอกนกนัน้ แกขาพเจาเถิด?
[๑๒๗๕] ดูกรทานผูเบียดเบียนมนุษย ในหมูมนุษยทั้งหลาย นกทั้งหลายยอมกลาว
ถึงขาพเจาผูมีชื่อวานกจักรพราก ติดตอกันมาวา ในบรรดานกทั้งหลาย
เขายกยองกันวา เราเปนนกที่มีความงดงาม (เราเปนนกมีรูปรางงดงาม
เที่ยวอยูท ี่สระ) เรามิไดทําบาปแมเพราะเหตุแหงอาหาร.

[๑๒๗๖] ดูกรนกจักรพราก ทานทั้งหลายกินผลไมอะไรที่สระนี้ หรือวาทานกินเนื้อ
ที่ไหน หรือวาทานกินโภชนาหารอะไร กําลังและวรรณะของทานจึงไม
เสื่อมทรามผิดรูปไป?
[๑๒๗๗] ดูกรกา ที่สระนี้จะมีผลไมก็หาไม เนื้อที่นกจักรพรากจะกิน ก็มิไดมีที่
ไหน เราจะกินแตสาหรายกับน้ํา (เรามิไดทําบาปแมเพราะเหตุแหงอาหาร)
เราเปนนกมีรูปรางงดงามเที่ยวอยูที่สระนี้.
[๑๒๗๘] ดูกรนกจักรพราก อาหารที่ทานกินนี้เราไมชอบใจ อาหารที่ทานกินใน
ภพนี้อยางไร ทานก็คลายกันกับอาหารนั้น ครั้งกอนเราเคยเปนอยางนี้มา
แลว แตบัดนี้เรากลายเปนอยางอื่นไป ดวยเหตุนี้แหละ เราจึงเกิด
ความสงสัยในสีกายของทาน.
[๑๒๗๙] แมเราไดกินเนื้อ ผลไม และขาวคลุกดวยเกลือเจือดวยน้ํามัน เรา
ไดกินอาหารมีรสที่เขากินกันในหมูมนุษย จึงไดกลาหาญเขาตอสูสงคราม
ได ดูกรนกจักรพราก แตสีสันวรรณะของเราหาไดเหมือนของทานไม.
[๑๒๘๐] ดูกรกา ทานเปนผูกินอาหารไมบริสุทธิ์ มักจะโฉบลงในขณะที่เขา
พลั้งเผลอ จะไดกินขาวน้ําก็โดยยาก ผลไมทั้งหลายทานก็ไมชอบใจกิน
หรือเนื้อในกลางปาชาทานก็ไมชอบใจกิน.
[๑๒๘๑] ดูกรกา ผูใดอาศัยบริโภคโภคสมบัติดวยกรรมอันสาหัส มักจะโฉบ
ลงในขณะที่เขาพลั้งเผลอ ภายหลังสภาวธรรมก็ยอมติเตียนผูนั้น ผูนั้น
ถูกสภาวธรรมติเตียนแลว ก็ยอมละทิ้งสีและกําลังเสีย.
[๑๒๘๒] ถาผูใดไดบริโภคอาหารแมสักนิดหนอย ซึ่งเปนของเย็นไมเบียดเบียน
ผูอื่นดวยกรรมอันผลุนผลัน กําลังกายและวรรณะก็ยอมมีแกผูนั้น
วรรณะทั้งปวงจะไดมีแกผูนั้นดวยอาหารมีประการตางๆ เทานั้นก็หาไม.
จบ จักกวากชาดกที่ ๘.
๙. หลิททราคชาดก
วาดวยลักษณะของผูที่จะคบ
[๑๒๘๓] ความอดทนดวยดีอยูในปา อันมีที่นอนและที่นั่งสงัดเงียบ จะมีผล
ดีอะไร สวนชนเหลาใดอดทนอยูในบาน ชนเหลานั้นเปนผูประเสริฐ
กวาทาน.
[๑๒๘๔] คุณพอครับ ผมออกจากปาไปถึงบานแลว จะพึงคบหาบุรุษมีศีล
อยางไร มีวัตรอยางไร ผมถามคุณพอแลว ขอคุณพอชวยบอกขอนั้น
แกผมดวย?
[๑๒๘๕] ลูกเอย ผูใดพึงคุนเคยกับเจา อดทนตอความวิสาสะของเจาได
เปนผูตั้งใจฟงคําพูดของเจา และอดทนตอคําพูดของเจาได เจาไปจากที่
นี้แลวจงคบผูนั้นเถิด.

[๑๒๘๖] ผูใดไมมีกรรมชั่วดวยกาย วาจา ใจ เจาไปจากที่นี้แลวจงตั้งตน
เหมือนลูกที่เกิดแตอกของผูนั้น แลวจงคบผูนั้นเถิด.
[๑๒๘๗] อนึ่ง ผูใดยอมประพฤติโดยธรรม แมเมื่อประพฤติอยูก็ไมถอื ตัว เจา
ไปจากที่นี้แลวจงคบผูนั้นผูกระทํากรรมอันบริสุทธิม์ ีปญญาเถิด.
[๑๒๘๘] ลูกเอย เจาอยาคบบุรุษผูมีจิตกลับกลอกดุจผาที่ยอมดวยน้ําขมิ้น รัก
งายหนายเร็ว ถึงแมวาพื้นชมพูทวีปจะพึงไรมนุษย.
[๑๒๘๙] เจาจงเวนคนเชนนั้นเสียใหหางไกล เหมือนบุคคลผูละเวนอสรพิษ
ที่ดุราย เหมือนบุคคลผูละเวนหนทางที่เปอนคูถ และเหมือนบุคคลผูไป
ดวยยานละเวนหนทางขรุขระ ฉะนั้น.
[๑๒๙๐] ลูกเอย ความฉิบหายยอมเจริญแกบุคคลผูคบหาคนพาล เจาอยา
สมาคมกับคนพาลเลย การอยูร วมกับคนพาล เปนทุกขทุกเมื่อ ดังอยู
รวมกับศัตรู ฉะนั้น.
[๑๒๙๑] ลูกเอย เพราะเหตุนั้น พอจึงขอรองเจา ขอเจาจงกระทําตามถอย
คําของพอ เจาอยาสมาคมกับคนพาลเลย เพราะการสมาคมกับคนพาล
เปนทุกข.
จบ หลิททราคชาดกที่ ๙.
๑๐. สมุคคชาดก
เปรียบหญิงมีอาการคลายกนเหว
[๑๒๙๒] ดูกรทานผูเจริญ ทานทั้งสามคนพากันมาจากที่ไหนหนอ ทาน
ทั้งหลายมาดีแลว เชิญมานั่งที่อาสนะนี้เถิด ทานผูเจริญทั้งหลายเห็นจะ
จะสุขสบายดี ไมมีความปวยไขกระมัง นานมาแลว ทานทั้งหลายพึ่ง
มาในที่นี้?
[๑๒๙๓] เราคนเดียวเทานั้นมาถึงที่นี้ในวันนี้เอง อนึ่ง ใครที่จะเปนคนที่สอง
ของเราก็ไมมี ขาแตพระฤาษี คําที่ทานกลาววา ดูกรทานผูเจริญ ทาน
ทั้งสามคนพากันมาจากที่ไหนหนอ ดังนี้ หมายถึงอะไร?
[๑๒๙๔] ทานคนหนึ่ง และภรรยาที่รักของทานที่ทานใสไวในสมุคคนหนึ่ง ภรรยา
ที่ทานรักษาไวในทองของทานทุกเมื่อ ยินดีอยูกับวิชาธรชื่อวาวายุบุตร
ภายในทองของทานนั้นอีกคนหนึ่ง.
[๑๒๙๕] อสูรนั้นอันฤาษีชแี้ จงใหฟงแลว ก็เกิดความสลดใจ จึงคายสมุค
ออกมา ณ ที่นั้น ไดเห็นภรรยาผูทัดทรงดอกไมอันสะอาด ยินดีอยูกับ
วิชาธรชื่อวาวายุบุตร ในสมุคที่อยูในทองของตนนั้น.
[๑๒๙๖] เหตุอันนี้ ทานผูประพฤติตบะชั้นสูงเห็นดีแลว นรชนเหลาใดเปน
คนเลวทราม ตกอยูในอํานาจแหงความชื่นชมยินดี นรชนเหลานั้นได
แกตัวเราเอง เพราะวาภรรยาที่เรารักษาไวในทองเพียงดังชีวิต กลับมา

ประทุษรายเรา ไปชื่นชมยินดีกะบุรุษอื่น.
[๑๒๙๗] ภรรยานั้นเราบํารุงบําเรอทั้งกลางวันกลางคืน ดุจไฟอันโชติชว งที่ดาบสผูมี
ตบะอยูในปาบําเรอฉะนั้น ภรรยานั้นกาวลวงธรรมมาประพฤติสิ่งที่ไม
เปนธรรม กายเชยชิดสนิทสนมกับภรรยาผูร าเริง เราไมควรทําเลย.
[๑๒๙๘] เรามาสําคัญเสียวา ภรรยาอยูในทามกลางสรีระ และมาสําคัญหญิง
ผูไมมีความสงบไมสํารวมวา หญิงนี้เปนภรรยาของเรา ภรรยาของเรานั้น
กาวลวงธรรมมาประพฤติสิ่งที่ไมเปนธรรม การเชยชิดสนิทสนมกับภรรยา
ผูราเริง เราไมควรทําเลย.
[๑๒๙๙] บัณฑิตจะพึงวางใจอยางไรไดวา หญิงนี้เรารักษาไวดีแลว วิธีทจี่ ะ
ปองกันรักษาหญิงผูมีหลายใจ ไมพึงมีโดยแท เพราะวาหญิงเหลานั้นมี
อาการคลายกนเหวที่เรียกกันวาบาดาล บุรุษผูประมาทในหญิงเหลานั้น
ยอมถึงความพินาศทั้งนั้น.
[๑๓๐๐] เพราะเหตุนั้นแหละ ชนเหลาใดไมเที่ยงคลุกคลีกับมาตุคาม ชนเหลา
นั้นมีความสุขปราศจากความโศก ความประพฤติไมคลุกคลีกับมาตุคามนี้
เปนคุณนําความสุขมาให บุคคลผูปรารถนาความเกษมอันอุดม ไมพึงทํา
ความเชยชิดสนิทสนมกับมาตุคามเลย.
จบ สมุคคชาดกที่ ๑๐.
๑๑. ปูติมังสชาดก
โทษของการมองในเวลาที่ไมควรมอง
[๑๓๐๑] ดูกรสหาย การมองดูของสุนัขจิ้งจอกชื่อวาปูติมงั สะ เราไมพอใจ
เสียเลย พึงละเวนจากสหายเชนนี้เสียใหหางไกล.
[๑๓๐๒] นางสุนัขจิ้งจอกชือ่ วาเวนินี้เปนบาไปได ยอมพรรณนาถึงนางแพะ
ผูเปนสหายใหผัวฟง ครั้นนางแพะถอยหลังกลับไปไมมา ก็นั่งซบเซา
ถึงนางแพะผูมาแลวถอยหลังกลับไปเสีย.
[๑๓๐๓] ดูกรสหาย ทานนั้นแหละบา มีปญญาทราม ไมมีปญญาเครื่องใคร
ครวญ ทานทําอุบายลอลวงวาตาย ยอมมองดูโดยกาลอันไมควร.
[๑๓๐๔] บัณฑิตไมควรมองดูในกาลอันไมควร ควรมองดูแตในกาลอันควร ผูใด
มองดูในกาลอันไมควร ผูนั้นยอมซบเซา ดังสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ
ฉะนั้น.
[๑๓๐๕] ดูกรสหาย ฉันมีความรัก ทานจงใหความอิ่มแกฉัน สามีของฉัน
กลับฟนขึ้น ถาทานรักฉันจงมาไปกับฉันเถิด.
[๑๓๐๖] ดูกรสหาย ทานมีความรักฉันจริง ฉันจะใหความอิ่มเอิบแกทาน
ฉันจักมาพรอมดวยบริวารเปนอันมาก ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเถิด.
[๑๓๐๗] บริวารของทานเชนไร ฉันจักจัดแจงโภชนาหารเพื่อบริวารเหลาใด ก็

บริวารเหลานั้นทั้งหมดมีชื่อวาอยางไร ฉันถามทานถึงบริวารทาน จงบอก
ฉันไปเถิด.
[๑๓๐๘] บริวารของฉันเชนนี้ คือ สุนัขชื่อมาลิยะ ๑ ชื่อจตุรักขะ ๑ ชื่อปงคิยะ
๑ ชื่อชัมพุกะ ๑ ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเพื่อบริวารเหลานั้นเถิด.
[๑๓๐๙] เมือ่ ทานออกจากเรือนไป แมสิ่งของก็จักพินาศหมด คําพูดของสหาย
มิไดมีความรังเกียจ ทานจงอยูในที่นี้เถิด อยาไปเลย.
จบ ปูติมังสชาดกที่ ๑๑.
๑๒. ทัททรชาดก
คนอกตัญู ไมรูจักบุญคุณคนอื่น
[๑๓๑๐] ผูใดเจาใหขาวหุงกิน กลับกินลูกทั้งสองของเจาซึ่งมิไดมีความผิดเลย
เจาจงวางเขี้ยวลงบนผูน ั้น อยาปลอยใหมันมีชีวิตอยูตอ ไปเลย.
[๑๓๑๑] บุรุษผูมีความหยาบชารายแรง ผูลบหลูชิ้นผาที่ตนนุงอยู ฉันไมขอเห็น
มันเลย ฉันจะวางเขี้ยวลงในบุรุษใดเลา?
[๑๓๑๒] อันบุรุษผูอกตัญู มักคอยแสวงหาโอกาสอยูเปนนิตย ถึงจะพึงใหแผน
ดินทั้งปวง ก็ไมพึงทําใหบุรุษนั้นชื่นชมยินดีไดเลย.
[๑๓๑๓] ดูกรเสือโครงชื่อสุพาหุ เพราะเหตุไรหนอทานจึงรีบดวนกลับมาพรอมกับ
มาณพ กิจที่เปนประโยชนอะไรของทานมีอยูในที่นี้ เราขอถามทานถึง
กิจอันเปนประโยชนนั้น ทานจงบอกแกเรา?
[๑๓๑๔] นกกระทาผูมีรูปงามตัวใด ซึ่งเปนสหายของทาน เราสงสัยวานกกระทา
ตัวนั้นจะถูกฆาเสียแลวในวันนี้ เราไดฟงเหตุอันเกี่ยวเนื่องดวยการ
กระทําของบุรุษนั้น จึงมิไดสําคัญวานกกระทาตัวนั้นจะอยูเปนสุขในวันนี้.
[๑๓๑๕] ทานไดฟงเหตุอะไรอันเกี่ยวเนื่องดวยการกระทําของบุรุษนี้ ในความ
ประพฤติเลี้ยงชีพของบุรุษนี้ หรือทานไดฟงคําปฏิญาณอะไรของบุรุษนี้
จึงสงสัยวา นกกระทาถูกมาณพนี้ ฆาเสียแลว
[๑๓๑๖] การคาขายอันเปนของชาวเมืองกลิงครัฐ บุรุษนี้ก็ไดประพฤติมาแลว แม
หนทางที่มีหลักตอ บุรุษนี้ก็ไดประพฤติทองเที่ยวไปดวยการจางออน การ
ฟอนรําขับรองรวมกับคนฟอนทั้งหลาย บุรุษนี้ก็ไดประพฤติมา ถึงการ
รบกันดวยทอนไมในทามกลางมหรสพ บุรุษนี้นี้ก็ไดเคยรบมาแลว.
[๑๓๑๗] นกทั้งหลายบุรุษนี้ก็ไดดักมาแลว การตวงขาวเปลือกดวยเครือ่ งตวง บุรุษ
นี้ก็ไดตวงมาแลว สกาบุรุษนี้ก็ไดชนะมาแลว ความสํารวมระวังบุรุษนี้
ก็กาวลวงเสีย เลือดที่ไหลออกมาตั้งครึ่งคืนบุรุษนี้ก็คัดใหหยุดได มือ
ทั้งสองของบุรุษนี้มีความรอนในเวลารับกอนขาว.
[๑๓๑๘] เราไดฟงเหตุทั้งหลาย อันเกี่ยวเนือ่ งดวยการกระทําของบุรุษนี้ ในความ
ประพฤติเลี้ยงชีวิตของบุรุษนี้มาดังนี้วา กลุมขนนกกระทาก็ยังประกฏอยู

บนชฎาของบุรุษนี้ วัวทั้งหลายบุรุษนี้ก็ไดฆากินแลว ไฉนจะไมฆานก
กระทากินเลา.
จบ ทัททรชาดกที่ ๑๒.
-------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. คิชฌชาดก
๒. โกสัมพิยชาดก
๓. มหาสุวราชชาดก ๔. จุลลสุวกราชชาดก
๕. หริตจชาดก
๖. ปทกุสลมาณวชาดก
๗. โลมสกัสสปชาดก ๘. จักกวากชาดก
๙. หลิททราคชาดก ๑๐. สมุคคชาดก
๑๑. ปูติมังสชาดก
๑๒. ทัททรชาดก.
จบ นวกนิบาตชาดก.
---------------ทสกนิบาตชาดก
๑. จตุทวารชาดก
วาดวยจักรกรดพัดบนศีรษะ
[๑๓๑๙] เมืองนี้มีประตู ๔ ประตู มีกําแพงมั่นคงลวนแลวไปดวยเหล็กแดง ขาพเจา
ถูกลอมไวดวยกําแพง ขาพเจาไดทําบาปอะไรไว?
[๑๓๒๐] ประตูทั้งหมดจึงปดแนน ขาพเจาถูกขังเหมือนนก ขาแตเทวดา เหตุ
เปนมาอยางไร ขาพเจาจึงลูกจักรกรดพัดศีรษะ?
[๑๓๒๑] ทานไดทรัพยมากมายถึงสองลานแลว มิไดทําตามคําชอบของญาติ
ทั้งหลายผูเอ็นดู.
[๑๓๒๒] ทานแลนเรือไปสูสมุทรซึ่งอาจยังเรือใหโลดขึ้นได เปนสาครมีสิทธิ์นอย
ไดประสบนางเวมานิกเปรต ๔ นาง จาก ๔ นางเปน ๘ นาง จาก ๘
นางเปน ๑๖ นาง.
[๑๓๒๓] ถึงจะไดประสบนางเวมานิกเปรตจาก ๑๖ นางเปน ๓๒ นาง ก็ยังปรารถนา
ยิ่งไปกวานั้น จึงไดประสบจักรนี้ จักรกรดยอมพัดผันบนศีรษะของ
คนผูถูกความอยากครอบงํา.
[๑๓๒๔] ความอยากเปนของสูงใหญไพศาล ยากที่จะใหเต็มได มักใหถึงความ
วิบัติ ชนเหลาใดยอมยินดีไปตามความอยาก ชนเหลานั้นตองเปนผูทรง
จักรกรดไว.
[๑๓๒๕] อนึ่ง ชนเหลาใดละทิ้งสิ่งของมากมายเสีย ไมพิจารณาหนทางใหถองแท
ไมใครครวญเหตุนั้นใหถี่ถวน ชนเหลานั้นตองเปนผูทรงจักรกรดไว.
[๑๓๒๖] ผูใดพึงพิจารณาถึงการงาน และโภคะอันไพบูลย ไมสองเสพความอยาก

อันประกอบดวยความฉิบหาย ทําตามถอยคําของผูเอ็นดูทั้งหลาย ผูเ ชน
นั้นไมพึงถูกจักรกรดพัดผัน.
[๑๓๒๗] ขาแตเทวดา จักรกรดจักตั้งอยูบนศีรษะของขาพเจานานสักเทาไรหนอ
สักกี่พันป ขาพเจาขอถามความนั้น ขอทานไดโปรดบอกแกขาพเจา
เถิด?
[๑๓๒๘] ดูกรมิตตวินทุกะ ทานจงฟงเรา ทานจะตองทนทุกขทรมานไปอีกนาน
จักรกรดจะพัดผันอยูบนศีรษะของทาน เมื่อทานยังมีชีวิตอยู จะพน
จักรกรดนั้นไปไมได.
จบ จตุทวารชาดกที่ ๑.
๒. กัณหชาดก
วาดวยขอพร
[๑๓๒๙] บุรุษนี้ดําจริงหนอ บริโภคโภชนะก็ดํา อยูในภูมิประเทศก็ดํา ไมเปน
ที่ชอบใจของเราเลย.
[๑๓๓๐] คนไมชื่อวาเปนคนดําเพราะผิวหนัง เพราะคนที่มีแกนภายในจึงชื่อวาเปน
พราหมณ ผูใดมีบาปกรรม ผูนั้นแหละชื่อวาเปนคนดํา นะทาวสุชัมบดี.
[๑๓๓๑] ดูกรทานพราหมณ คํานั้นทานกลาวดีแลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจาจะ
ใหพรแกทานอยางหนึ่ง ตามแตใจทานปรารถนา.
[๑๓๓๒] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง ถาจะโปรดประทานพรแก
ขาพระองค ขาพระองคปรารถนาใหความประพฤติของตน อยาใหมี
ความโกรธ อยาใหมีโทสะ อยาใหมีความโลภ อยาใหมีความสิเนหา
ขอไดทรงโปรดประทานพร ๔ ประการนี้แกขาพระองคเถิด.
[๑๓๓๓] ดูกรทานพราหมณ ทานเห็นโทษในความโกรธ ในโทสะ ในโลภะ
และในสิเนหาเปนอยางไรหรือ ขาพเจาขอถามความนั้น ขอทานจงบอก
แกขาพเจาเถิด?
[๑๓๓๔] ความโกรธเกิดแตความไมอดทน ทีแรกเปนของนอย แตภายหลังเปน
ของมาก ยอมเจริญขึ้นโดยลําดับ ความโกรธมักทําความเกี่ยวของ มี
ความคับแคนมาก เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจความโกรธ.
[๑๓๓๕] วาจาของผูประกอบดวยโทสะ เปนวาจาหยาบคาย ถัดจากนั้นก็เกิด
ปรามาสถูกตองกัน ตอจากนั้นก็ชกตอยกันดวยมือ ตอไปก็หยิบทอน
ไมเขาทุบตีกัน จนถึงจับศาตราเขาฟนแทงกันเปนที่สุด โทสะเกิดแต
ความโกรธ เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจโทสะ.
[๑๓๓๖] ความโลภเปนอาการหยาบ เปนเหตุใหเที่ยวปลนขูเอาสิ่งของแสดงของ
ปลอมเปลี่ยนเอาของคนอื่น ทําอุบายลอลวง บาปธรรมทั้งหลายนี้ มี
ปรากฏอยูเพราะโลภธรรม เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจโลภะ.

[๑๓๓๗] กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย อันสิเนหาผูกรัดเขาอีก เปนของสําเร็จดวย
ใจ นอนเนื่องอยูเปนอันมาก ยอมทําใหบุคคลเดือดรอนยิ่งนัก เพราะ
ฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจความสิเนหา.
[๑๓๓๘] ดูกรทานพราหมณ คํานั้นทานกลาวดีแลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจา
จะใหพรแกทานอยางหนึ่ง ตามแตใจทานปรารถนา.
[๑๓๓๙] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง ถาจะโปรดประทานพรแก
ขาพระองค ขออาพาธทั้งหลายอันเปนของรายแรง ซึ่งจะทําอันตรายตบะ
กรรมได อยาพึงบังเกิดแกขาพระองคผูอยูในปา ซึ่งอยูแตผูเดียว
เปนนิตย.
[๑๓๔๐] ดูกรทานพราหมณ คํานั้นทานกลาวดีแลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจา
จะใหพรแกทานอยางหนึ่ง ตามแตใจทานปรารถนา.
[๑๓๔๑] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง ถาจะโปรดประทานพรแกขา
พระองค ขอใจหรือรางกายของขาพระองค อยาเขาไปกระทบกระทั่ง
ใครๆ ในกาลไหนๆ เลย ขอไดทรงโปรดประทานพรนี้เถิด.
จบ กัณหชาดกที่ ๒.
๓. จตุโปสถชาดก
วาดวยสมณะ
[๑๓๔๒] ผูใด ไมทําความโกรธในบุคคลผูควรโกรธ ผูนนั้ เปนสัตบุรุษ ยอมไม
โกรธ ณ ในกาลไหนๆ บุคคลนั้นแมจะโกรธ ก็ไมทําความโกรธให
ปรากฏ นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.
[๑๓๔๓] นรชนใดมีทองพรอง ยอมทนความหิวได นรชนนั้นเปนผูฝกตน
แลว มีตบะ มีขาวและน้ําพอประมาณ ยอมไมทําบาปเพราะเหตุแหง
อาหาร นักปราชญทั้งหลายกลาวนรชนนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.
[๑๓๔๔] บุคคลละการเลนและความยินดีทั้งปวงไดเด็ดขาด ไมกลาวคําเหลาะแหละ
นิดหนอยในโลก เวนจากการแตงเนื้อแตงตัว และเวนจากเมถุนธรรม
นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.
[๑๓๔๕] บุคคลใด ละสิ่งที่เขาหวงแหน และโลภธรรมทัง้ ปวงเสีย ดวยปญญา
เครื่องกําหนดรู นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นแล ผูฝกตนแลว
มีจิตตั้งมั่น ไมมีตัณหา ไมมีความหวังวา เปนสมณะในโลก.
[๑๓๔๖] ดูกรทานผูมีปญญาสามารถจะรูเหตุและมิใชเหตุที่ควรทํา เราขอถามทาน
ความทุมเถียงกันในถอยคําทั้งหลาย บังเกิดมีแกเราทั้งหลาย ขอทาน
โปรดชวยตัดเสียซึ่งความสงสัยความเคลือบแคลงในวันนี้ ขอไดโปรด
ชวยเราทั้งหมดใหขามพนความสงสัยนั้นในวันนี้?
[๑๓๔๗] บัณฑิตเหลาใดเปนผูสามารถเห็นเนื้อความ บัณฑิตเหลานั้นจึงจะกลาวได

โดยแยบคายในกาลนั้น ขาแตพระองคผูจอมประชานิกร ทานผูฉลาด
ทั้งหลาย จะพึงวินิจฉัยเนื้อความแหงถอยคําทั้งหลาย ที่ยังไมไดกลาว
แลวไดอยางไรหนอ?
[๑๓๔๘] พญานาคกลาวอยางไร พญาครุฑกลาวอยางไร ทาวสักกะผูเปนพระราชา
ของคนธรรพตรัสอยางไร และพระราชาผูประเสริฐของชาวกุรุรัฐตรัส
อยางไร?
[๑๓๔๙] พญานาคกลาวสรรเสริญขันติ พญาครุฑกลาวยกยองการไมประหาร ทาว
สักกะผูเปนพระราชาของคนธรรพตรัสชมการละความยินดี พระราชา
ผูประเสริฐของชาวกุรรุ ัฐ ตรัสสรรเสริญความไมกังวล.
[๑๓๕๐] คําเหลานี้ทั้งหมดเปนสุภาษิต ในถอยคําของทานทั้ง ๔ นี้ ไมมีคําทุพภาษิต
แมนิดหนอยเลย คุณทั้ง ๔ มีขันติเปนตนนี้ ตั้งมั่นอยูในผูใด ก็เปรียบ
ไดกับกํารถ หยั่งเขาเปนอันดีที่ดุมรถ ฉะนั้น นักปราชญทั้งหลายกลาว
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยธรรม ๔ ประการนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.
[๑๓๕๑] ทานนั้นแลเปนผูประเสริฐ ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนผูถึงธรรม รูแจงธรรม
มีปญญาดี พิจารณาปญหาดวยปญญา เปนนักปราชญ ตัดความสงสัย
ความเคลือบแคลงทั้งหลายเสีย ไดตัดความสงสัยความเคลือบแคลง
ทั้งหลายสําเร็จแลว ดุจนายชางงาตัดงาชางดวยเครื่องมืออันคมฉะนั้น
[๑๓๕๒] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง
ขอใหผาผืนนี้ซึ่งมีสีสดใสดุจสีอุบลเขียว ไมหมนหมองหาคามิได มีสี
เสมอดวยควันไฟ เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน.
[๑๓๕๓] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง
ขอใหดอกไมทองมีกลีบตั้งรอยอันแยมบาน มีเกสร ประดับดวยรัตนะ
จํานวนพัน เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน.
[๑๓๕๔] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง
ขอใหแกวมณีอันหาคามิได งามผองใส คลองอยูที่คอ เปนแกวมณี
เครื่องประดับคอของขาพเจา เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน.
[๑๓๕๕] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง
ขอใหโคนม โคผู และชาง อยางละพัน รถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐
คัน และบานสวย ๑๖ ตําบลแกทาน.
[๑๓๕๖] พญานาคในกาลนั้น เปนพระสารีบุตร พญาครุฑเปนพระโมคคัลลานะ
ทาวสักกเทวราชเปนพระอนุรุทธะ พระเจาโกรัพยะเปนพระอานนท
บัณฑิต วิธูรบัณฑิตเปนพระโพธิสัตวนั่นเอง ขอทานทั้งหลายจงจํา
ชาดกไวอยางนี้.
จบ จตุโปสถชาดกที่ ๓.

๔. สังขชาดก
วาดวยอานิสงสถวายรองเทา
[๑๓๕๗] ขาแตสังขพราหมณ ทานเปนพหูสูต ไดฟงธรรมมาแลว และสมณะ
พราหมณทั้งหลาย ทานก็ไดเห็นมาแลว เหตุไร ทานจึงแสดงคําพร่ําเพอ
ในขณะอันไมสมควร คนอื่นนอกจากขาพเจา ใครเลาที่จะมาเจรจากับ
ทานได?
[๑๓๕๘] นางเทพธิดามีหนางาม เลอโฉม ประดับเครื่องประดับทอง ยกถาดทอง
เต็มดวยอาหารทิพย มารองเชิญใหขาพเจาบริโภค นางเปนผูมีศรัทธา
และปลื้มใจ ขาพเจาตอบกะนางวา ไมบริโภค.
[๑๓๕๙] ขาแตทานพราหมณ บุรุษผูปรารถนาความสุขไดพบเห็นเทวดาเชนนั้นแลว
ควรถามใหไดความ ขอทานจงลุกขึ้นประนมมือ ถามเทวดานั้นวา ทาน
เปนเทวดาหรือมนุษย?
[๑๓๖๐] เพราะเหตุวา ทานมามองดูขาพเจาดวยสายตาอันแสดงความรัก รอง
เชิญใหขาพเจาบริโภคอาหาร ดูกรนางผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอถาม
ทาน ทานเปนเทวดาหรือมนุษย?
[๑๓๖๑] ขาแตทานสังขพราหมณ ขาพเจาเปนเทวดาผูมีอานุภาพมากมาในกลาง
สมุทรนี้ ก็เพราะเปนผูมีความเอ็นดู จะไดมีจิตประทุษรายก็หาไม
ขาพเจามาในที่นี้เพื่อประโยชนแกทานนั่นเอง.
[๑๓๖๒] ขาแตทานสังขพราหมณ ในสมุทรนี้มีขาวน้ํา ที่นอน ที่นั่ง และยาน
พาหนะ มากมายหลายอยาง ใจของทานปรารถนาสิ่งใด ขาพเจาจะให
สิ่งนั้นทุกอยางแกทาน.
[๑๓๖๓] ขาแตเทพธิดาผูมีรางกายสวยงาม ตะโพกผึ่งผาย คิ้วงาม เอวบางรางนอย
ยัญ และการเสนสรวงของขาพเจาอยางใด อยางหนึ่งที่มีอยู ทานเปน
ผูสามารถรูว ิบากแหงกรรมของขาพเจาทุกอยาง การที่ขาพเจาไดที่พึ่งใน
มหาสมุทรนี้ เปนวิบากแหงกรรมอะไร?
[๑๓๖๔] ขาแตทานสังขพราหมณ ทานไดถวายรองเทากะพระภิกษุรูปหนึ่ง ผูเดิน
กระโหยงเทา เดินสะดุงลําบากในหนทางอันรอน ทักขิณานั้นอํานวยผล
สิ่งที่นาปรารถนาแกทานในวันนี้.
[๑๓๖๕] ขอเรือตอดวยแผนกระดาน น้ําไมรั่ว มีใบสําหรับพาเรือใหแลนไป
จงบังเกิดมี เพราะในสมุทรนี้ ไมมีพื้นที่สําหรับยานพาหนะอยางอืน่
ขอทานไดสงขาพเจาใหถึงเมืองโมลินีในวันนี้เถิด.
[๑๓๖๖] นางเทพธิดานั้น มีจิตชื่นชมโสมนัสปราโมทย นิรมิตเรืออันงดงามแลว
พาสังขพราหมณกับบุรุษคนใชมาสงถึงเมืองอันเปนที่รื่นรมยยินดีอยางยิ่ง.
จบ สังขชาดกที่ ๔.

๕. จุลลโพธิชาดก
วาดวยความโกรธ
[๑๓๖๗] ดูกรพราหมณ ผูใดมาพาเอานางปริพาชิกาผูมีนัยนตางามนารัก มีใบหนา
ยิ้มแยมของทานไปดวยพลการ ทานจะทําอยางไร?
[๑๓๖๘] ถาความโกรธบังเกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อมคลายไป เมื่อ
อาตมภาพยังมีชีวิตอยูก ็ยังไมหาย อาตมภาพจะหามกันเสียโดยพลันที
เดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น.
[๑๓๖๙] ทานกลาวอวดอางไวในวันกอนอยางไรหนอ วันนี้เปนเหมือนวามีกําลัง
ทําเปนไมเห็น นั่งนิ่งเย็บสังฆาฏิอยูในบัดนี้.
[๑๓๗๐] ความโกรธบังเกิดแกอาตมภาพแลว ยังไมไดเสือ่ มคลายไป เมื่อ
อาตมภาพยังมีชีวิตอยูก ็ยังไมหาย อาตมภาพจะหามกันเสียโดยพลันที
เดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น.
[๑๓๗๑] ความโกรธบังเกิดขึ้นแกทานแลว ยังไมไดเสื่อมคลายไปอยางไร เมื่อ
ทานยังมีชีวิตอยู ความโกรธยังไมหายอยางไร ทานไดหามความโกรธ ดัง
ฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น เปนไฉน?
[๑๓๗๒] เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแลว บุคคลยอมไมเห็นประโยชนตน ประโยชนผู
อื่น เมื่อความโกรธไมเกิดขึ้น บุคคลยอมเห็นไดดี ความโกรธนั้นเกิด
ขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อมคลายไป ความโกรธเปนอารมณของ
คนไรปญญา.
[๑๓๗๓] ชนทั้งหลายยอมยินดีดวยความโกรธที่เกิดขึ้นแลว ชื่อวาเปนศัตรูหา
ทุกขใหแกตนเอง ความโกรธนั้นเกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสือ่ ม
คลายไป ความโกรธเปนอารมณของคนไรปญญา.
[๑๓๗๔] อนึ่ง เมื่อความโกรธเกิดขึ้น บุคคลไมรูจักประโยชนตน ความโกรธนั้น
เกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสือ่ มคลายไป ความโกรธเปนอารมณ
ของคนไรปญญา.
[๑๓๗๕] บุคคลถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมละทิ้งกุศลเสีย ยอมซัดสาย
ประโยชนแมมากมายได เขาประกอบดวยเสนา คือ กิเลสหมูใหญที่
นากลัว มีกําลัง สามารถปราบผูอื่นใหอยูในอํานาจได ความโกรธนั้น
ยังไมเสื่อมคลายไปจากอาตมภาพ ขอถวายพระพร.
[๑๓๗๖] ธรรมดาไฟยอมเกิดขึ้นที่ไมสีไฟอันบุคคลสีอยู ไฟเกิดขึ้นแตไมใด ยอม
เผาไมนั้นเองใหไหม.
[๑๓๗๗] ความโกรธยอมเกิดขึ้นแกคนโงเขลา เบาปญญา ไมรูจริง เพราะความ
แขงดี แมเขาก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาลน.
[๑๓๗๘] ความโกรธยอมเจริญขึ้นแกผูใด ดุจไฟเจริญขึ้นในกองหญาและไม ฉะนั้น

ยศของบุคคลนั้นยอมเสื่อมไป เหมือนพระจันทรขางแรม ฉะนั้น.
[๑๓๗๙] ความโกรธของผูใ ดยอมสงบลง เหมือนไฟหมดเชื้อ ฉะนั้น ยศของผูนั้น
ยอมเต็มเปยม เหมือนพระจันทรขางขึ้น ฉะนั้น.
จบ จุลลโพธิชาดกที่ ๕.
๖. มัณฑัพยชาดก
วาดวยความรักที่มีตอบุตร
[๑๓๘๐] เราเปนผูตองการบุญ ไดมีจิตเลื่อมใสประพฤติพรหมจรรยอยูเพียง ๗ วัน
เทานั้น ตอจากนั้นมา แมเราจะไมมีความใครบรรพชา ก็ไดประพฤติ
พรหมจรรยของเราอยูไ ดถึง ๕๐ ปกวา ดวยความสัจนี้ ขอความสวัสดี
จงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกุมาร จงรอดชีวิตเถิด.
[๑๓๘๑] เพราะเหตุที่เราเห็นแขกในเวลาที่มาถึงบาน เพื่อจะพักอยู บางครั้งไม
พอใจจะใหเลย แมสมณพราหมณผูเปนพหูสูต ก็ไมทราบความไมพอใจ
ของเขา แมเราไมประสงคจะใหก็ใหได ดวยความสัจนี้ ขอความสวัสดี
จงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกุมาร จงรอดชีวิตเถิด.
[๑๓๘๒] ลูกรัก อสรพิษทีอ่ อกจากโพรงกัดเจานั้น มีเดชมาก ไมเปนที่รักของ
แมในวันนี้เลย อสรพิษนั้นกับบิดาของเจา ไมแปลกอะไรกันเลย ดวย
ความสัจนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกุมาร จงรอดชีวติ เถิด.
[๑๓๘๓] ก็นักพรตทั้งหลายเปนผูสงบระงับ ฝกฝนตนแลว ยอมเวนรอบ นอก
จากทานกัณหะแลวที่จะเปนผูทนฝนใจ ประพฤติพรหมจรรย ไมมีเลย
ดูกรทานทีปายนะ ทานเกลียดชังอะไร จึงสูฝนใจประพฤติพรหมจรรย
อยูได.
[๑๓๘๔] บุคคลออกบวชดวยศรัทธาแลว กลับเขาบานอีก เปนคนเหลวไหล
เปนคนกลับกลอก เราเกลียดตอถอยคําเชนนี้ จึงสูฝนใจ ประพฤติ
พรหมจรรยอยู นี้เปนฐานะที่วิญูชนสรรเสริญ และเปนฐานะของ
สัตบุรุษทั้งหลาย เราเปนผูกระทําบุญดวยเหตุนี้แหละ.
[๑๓๘๕] ทานเลี้ยงสมณะ พราหมณและคนเดินทาง ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว
และน้ํา เรือนของทาน บริบูรณดวยขาวและน้ําเปนเหมือนบอน้ํา เออ
ก็ทานเกลียดตอถอยคําอะไร แมไมประสงค ก็ใหทานนี้ได?
[๑๓๘๖] มารดาบิดาและปูยาตายายของดิฉัน เปนผูมีศรัทธา เปนทานบดี รูความ
ประสงคของผูขอ ดิฉันอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กําหนดใจ
ไววา อยาไดเปนคนตัดธรรมเนียมแหงตระกูลนี้เสียเลย ดิฉันเกลียด
ถอยคําเชนนี้ แมไมประสงคก็ใหทานนี้ได.
[๑๓๘๗] ดูกรนางผูมีรางกายงาม เรานําเจาผูยังเปนสาวนอย ฯ ยังไมมีปญญา

สามารถที่จะจับจายมาแตตระกูลญาติ แมเจาไมไดแสดงความไมรักใครเรา
เจาปฏิบัติเราเวนจากความรักใคร เออก็นางผูเจริญ การที่เจาอยูรว มกับ
เราเห็นปานนี้ได เพราะเหตุอะไร?
[๑๓๘๘] ตั้งแตไหนแตไรมา อันภรรยาที่มีสามีบอยๆ มิไดมีอยูในตระกูลนี้
ดิฉันไดอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กําหนดใจไววา ขออยา
ใหเปนคนตัดธรรมเนียมของตระกูลในภายหลังเลย ดิฉันเกลียดตอถอย
คําเชนนี้ แมไมประสงคก็ปฏิบัติทานได.
[๑๓๘๙] ดูกรทานมัณฑัพยะ วันนี้ดิฉันพูดถอยคําที่ไมควรจะพูด ขอทานจงอด
โทษถอยคํานั้นใหแกดิฉัน เพราะเหตุแหงบุตรเถิด สิ่งอื่นอะไรๆ ใน
โลกนี้ ที่จะรักยิ่งไปกวาบุตรมิไดมี ยัญญทัตตกุมารของเรานี้รอดชีวิตแลว.
จบ มัณฑัพยชาดกที่ ๖.
๗. นิโครธชาดก
วาดวยการคบคนดี
[๑๓๙๐] ขาแตพระองคผูทรงพระนามวานิโครธ ทานสาขะเสนาบดีพูดวา เราไม
รูจักคนนี้เลยวาเปนใครกัน หรือเปนเพื่อนของใคร พระองคจะทรงเขา
พระทัยอยางไร?
[๑๓๙๑] ลําดับนั้น บุรุษผูทําตามคําของทานสาขะเสนาบดี เขาจับคอตบหนาขา
พระองค ขับไสออกไป.
[๑๓๙๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร กรรมอันไมประเสริฐเชนนี้ อัน
ทานสาขะเสนาบดี ผูเปนเพื่อนเกาของพระองค เปนคนมีความคิดทราม
เปนคนอกตัญู ประทุษรายมิตรไดทําแลว.
[๑๓๙๓] ดูกรสหาย เรือ่ งนี้เราไมรูเลย ใครก็ไมไดบอกแกเรา ทานมาบอกแก
เราวา ทานสาขะเสนาบดีฉุดคราทาน.
[๑๓๙๔] ทานเปนคนทําเพื่อใหมีชีวิตอยูสบายดี ทานเปนคนใหอิศริยยศ คือ
ความเปนใหญ ในหมูมนุษยแกเราและสาขะเสนาบดีทั้งสองคน เราได
รับความสําเร็จเพราะทานในเรื่องนี้ เราไมมีความสงสัยเลย.
[๑๓๙๕] กรรมที่บุคคลทําในอสัตบุรุษ ยอมฉิบหายไมงอกงาม เหมือนพืชที่
บุคคลหวานลงในไฟ ยอมถูกไฟไหม ไมงอกงามฉะนั้น.
[๑๓๙๖] สวนกรรมที่บุคคลทําในคนกตัญู มีศีล มีความประพฤติประเสริฐ ยอม
ไมฉิบหายไป เหมือนพืชที่บุคคลหวานลงในนาดีฉะนั้น.
[๑๓๙๗] ราชบุรุษทั้งหลาย จงฆาสาขะเสนาบดีผูชั่วชา มักหลอกลวง มีความคิด
อยางอสัตบุรุษคนนี้เสีย ดวยหอกทั้งหลาย เราไมปรารถนาใหเขามี
ชีวิตอยูเลย.
[๑๓๙๘] ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคไดโปรดอดโทษใหแกเขาเถิด ชีวิตของ

คนตายแลวไมอาจจะนํากลับคืนมาได ขอไดทรงโปรดอดโทษ แก
อสัตบุรุษเถิด พระพุทธเจาขา ขาพระบาทไมปรารถนาใหฆาเขา.
[๑๓๙๙] ควรคบหาแตนิโครธเทานั้น ไมควรเขาไปอาศัยเจาสาขะอยู ความตาย
ในสํานักทานนิโครธประเสริฐกวา ความเปนอยูในสํานักเจาสาขะจะ
ประเสริฐอะไร.
จบ นิโครธชาดกที่ ๗.
๘. ตักกลชาดก
วาดวยการเลีย้ งดูบิดามารดา
[๑๔๐๐] พอจา มันนก มันเทศ มันมือเสือ ผักทอดยอด ก็มิไดมี พอตองการ
อะไร จึงขุดหลุม อยูคนเดียวในปากลางปาชาเชนนี้เลา?
[๑๔๐๑] ลูกเอย ปูของเจาทุพพลภาพมากแลว ถูกกองทุกขอันเกิดจากโรคภัย
หลายอยางเบียดเบียน วันนี้พอจะฝงปูข องเจานั้นเสียในหลุม เพราะ
พอไมปรารถนา จะใหปูของเจามีชีวิตอยูอยางลําบากเลย ลูกเอย.
[๑๔๐๒] พอไดความดําริอนั ลามกนี้แลว ไดกระทํากรรมที่หยาบชา อันลวงเสีย
ซึ่งประโยชน พอจา แมเมื่อพอแกลงแลว ก็จักไดรับกรรมเชนนี้เพราะ
ลูกบาง แมลูกเองก็จะอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น จักฝงพอ
เสียในหลุมบาง.
[๑๔๐๓] ลูกเอย เจามากลาวกระทบกระเทียบขูเข็ญพอ ดวยถอยคําหยาบคาย
เจาเปนลูกเกิดแตอกของพอ แตหามีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอไม.
[๑๔๐๔] พอจา มิใชฉันจะไมมีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอ ฉันเปนผูมีความ
อนุเคราะหเกื้อกูลแกพอ แตเพราะฉันไมกลาพอที่จะหามพอ ผูทําบาป
กรรมโดยตรงได จึงไดพูดกระทบกระเทียบเชนนั้น.
[๑๔๐๕] พอจา ผูใดเปนคนมีธรรมอันลามก เบียดเบียนมารดาหรือบิดาผูไมประทุษ
ราย ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา ตองเขาถึงนรกโดยไมตองสงสัย.
[๑๔๐๖] พอจา ผูใดบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาดวยขาวน้ํา ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา
ยอมเขาถึงสุคติ โดยไมตองสงสัย.
[๑๔๐๗] ลูกเอย เจาจะเปนผูไมเกื้อกูลอนุเคราะหแกพอก็หาไม เจาชื่อวาเปนผู
เกื้อกูลอนุเคราะหแกพอ แตพอถูกแมของเจาวากลาว จึงไดกระทํากรรม
อันหยาบชาเชนนี้.
[๑๔๐๘] หญิงชั่วเปนภรรยาของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของฉัน พอจงขับไลไป
เสียจากเรือนของตน เพราะแมจะนําทุกขอยางอื่นมาใหพออีก.
[๑๔๐๙] หญิงชั่วผูเปนภรรยาของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของฉัน เปนหญิงมี
บาปธรรม ถูกทรมาน ดังชางพัง ที่นายควาญฝกใหอยูในอํานาจแลว
จงกลับมาเรือนเถิด.

จบ ตักกลชาดกที่ ๘.
๙. มหาธรรมปาลชาดก
วาดวยเหตุที่ไมตายในวัยหนุม
[๑๔๑๐] อะไรเปนวัตรของทาน อะไรเปนพรหมจรรยของทาน การที่คนหนุมๆ
ในตระกูลของทานไมตายนี้ เปนผลของกรรมอะไรที่ทานไดประพฤติมา
เปนอยางดีแลว ดูกรพราหมณ ขอทานชวยบอกเนื้อความนี้แกเรา
เหตุไรหนอคนหนุมๆ ของทานจึงไมตาย?
[๑๔๑๑] พวกเราประพฤติธรรม ไมกลาวมุสา งดเวนกรรมชั่ว งดเวนกรรมอัน
ไมประเสริฐทั้งปวง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไม
ตาย.
[๑๔๑๒] พวกเราไดฟงธรรมของอสัตบุรษุ และสัตบุรุษแลว ไมชอบใจธรรมของ
อสัตบุรุษเลย ละทิ้งอสัตบุรุษเสีย แตไมละทิ้งสัตบุรุษ เพราะเหตุนี้
แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๓] กอนจะใหทาน พวกเราก็เปนผูต ั้งใจดี แมกําลังใหก็ชื่นชมยินดี ครั้น
ใหแลวก็ไมเดือดรอน ในภายหลัง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ
พวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๔] พวกเราเลี้ยงดูสมณะ พราหมณ คนเดินทาง วณิพก ยาจก และคน
ขัดสนทั้งหลาย ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวน้ํา เพราะเหตุนี้แหละ
คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๕] พวกเราไมนอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไมนอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติ
พรหมจรรยนอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ
พวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๖] เราทุกคนงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนสิ่งที่เขาไมใหในโลก ไมกลาว
มุสา ไมดื่มน้ําเมา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไม
ตาย.
[๑๔๑๗] บุตรของพวกเราเกิดในหญิงที่ดีเหลานั้น เปนผูฉลาดเฉลียว มีปญญามาก
เปนพหูสูต เรียนจบไตรเพท เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ
พวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๘] มารดาบิดา พี่นองหญิงชาย บุตรภรรยา และเราทุกคนประพฤติธรรม
เพราะเหตุแหงโลกหนา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึง
ไมตาย.
[๑๔๑๙] ทาส ทาสี คนอาศัยเลี้ยงชีพ คนใช และกรรมกรทั้งหมด ก็ประพฤติ
ธรรมเพราะเหตุแหงโลกหนา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวก
เราจึงไมตาย.

[๑๔๒๐] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลว ยอม
นําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมที่ประพฤติดีแลว ผูประพฤติธรรม
ยอมไมไปสูทุคติ.
[๑๔๒๑] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม เหมือนรมใหญในฤดูฝนฉะนั้น ธรรม
ปาละบุตรของเรา อันธรรมคุมครองแลว กระดูกที่ทานนําเอามานี้เปน
กระดูกสัตวอื่น บุตรของเรายังมีความสุข.
จบ มหาธรรมปาลชาดกที่ ๙.
๑๐. กุกกุฏชาดก
วาดวยพนศัตรูเพราะรูเทาทัน
[๑๔๒๒] บุคคลไมพึงคุนเคยในคนทําบาป คนมักพูดเหลาะแหละ คนมีปญญาคิด
แตประโยชนตน และคนทําเปนสงบแตภายนอก.
[๑๔๒๓] มีบุรุษพวกหนึ่ง มีปกติเหมือนโคกระหายน้ํา ทําทีเหมือนจะกล้ํากลืน
มิตรดวยวาจา แตไมใชดวยการงาน ไมควรคุนเคยในคนเชนนั้น.
[๑๔๒๔] บุรุษพวกหนึ่ง เปนคนชูมือเปลา พัวพันอยู แตดว ยวาจาเปนมนุษย
กระพี้ ไมมีความกตัญู ไมควรคุนเคยในคนเชนนั้น.
[๑๔๒๕] บุคคลไมควรคุนเคยตอหญิง หรือบุรุษ ผูมีจิตกลับกลอก ไมทําความ
ของเกี่ยวใหแจงชัด.
[๑๔๒๖] ไมควรคุนเคยกับบุคคลผูหยั่งลงสูกรรม อันไมประเสริฐ เปนคนไมแน
นอน กําจัดคนไมเลือก เหมือนดาบที่เขาลับแลวปกปดไว ฉะนั้น.
[๑๔๒๗] คนบางพวกในโลกนี้ คอยเพงโทษ เขาไปหาดวยอุบายตางๆ ดวยคํา
พูดอันคมคายซึ่งไมตรงกับน้ําใจ ดวยสามารถแหงมิตรเทียม แมคนเชน
นี้ ก็ไมควรคุนเคย.
[๑๔๒๘] คนมีปญญาทรามเชนนั้น พบเห็นอามิส หรือทรัพยเขา ณ ที่ใด ยอม
คิดประทุษราย และยอมละทิ้งเพื่อนนั้นไป แมคนเชนนั้น ก็ไมควร
คุนเคย.
[๑๔๒๙] มีคนเปนจํานวนมาก ที่ปลอมเปนมิตรคบหา บุคคลพึงละบุรุษชั่วเหลา
นั้นเสีย เหมือนไกละเหยี่ยว ฉะนั้น.
[๑๔๓๐] อนึ่ง บุคคลใดไมรูเทาทันเหตุที่เกิดขึ้นไดฉับพลัน หลงไปตามอํานาจ
ศัตรู บุคคลนั้น ยอมเดือดรอนในภายหลัง.
[๑๔๓๑] สวนบุคคลใดรูเทาทันเหตุที่เกิดขึ้นได ฉับพลัน บุคคลนั้นยอมพนจาก
ความเบียดเบียนของศัตรู เหมือนไกพนจากเหยี่ยว ฉะนั้น.
[๑๔๓๒] นรชนผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ควรละเวนบุคคลผูไมตั้งอยูในธรรม มัก
ทําการกําจัดอยูเปนนิตย ดังแรวที่เขาดักไวในปาเชนนั้นเสียใหหางไกล
เหมือนไกในปาไผละเวนเหยี่ยว ฉะนั้น.

จบ กุกกุฏชาดกที่ ๑๐.
๑๑. มัฏฐกุณฑลิชาดก
คนรองไหถึงคนตายเปนคนโงเขลา
[๑๔๓๓] ทานประดับแลวดวยอาภรณตางๆ มีตางหูเกลี้ยงเกลา ทัดทรงระเบียบ
ดอกไม ลูบไลกระแจะจันทนสีเหลือง ทานมีทุกขอะไรหรือ จึงมากอด
อกคร่ําครวญอยูในกลางปา?
[๑๔๓๔] เรือนรถงามแพรวพราวแลวไปดวยทองคํา ของเรามีอยูแลว เราหาลอ
ทั้งสองของรถนั้นยังไมได ดวยความทุกขอันนี้ เราจะตายเปนแนๆ.
[๑๔๓๕] ทานตองการรถชนิดไร รถทําดวยทองคํา แกวมณี โลหะ หรือรูปยะ
จงบอกรถชนิดนั้นแกเราเถิด เราจักทําใหทาน จะหาลอทั้งคูใหทาน?
[๑๔๓๖] ลําดับนั้น มาณพจึงบอกแกพราหมณนั้นวา พระจันทรและพระอาทิตย
ยอมงามผองใสอยูในวิถีทั้งสอง รถทองของเรายอมจะงามดวยพระจันทร
และพระอาทิตยนั้น อันเปนลอทั้งคู.
[๑๔๓๗] ดูกรมาณพ ทานเปนคนพาลแท เพราะทานปรารถนาสิ่งที่เขาไมพึง
ปรารถนากัน เราสําคัญวาทานจักตายเสียเปลา ทานจักไมไดพระจันทร
พระอาทิตยเลย.
[๑๔๓๘] แมความอุทัยและอัสดงของพระจันทรและพระอาทิตยนั้น ก็ยังปรากฏ
อยู สีสรรวรรณะ และวิถีทางของพระจันทรและพระอาทิตยทั้งสอง ก็
ยังปรากฏอยู สวนบุคคลผูลวงลับไปแลว ยอมไมปรากฏเลย เราทั้งสอง
ผูคร่ําครวญอยู ใครเลาหนอจะเปนคนโงเขลายิ่งกวากัน?
[๑๔๓๙] ดูกรมาณพ ทานพูดจริง บรรดาเราทั้งสองผูคร่ําครวญอยู เรานีแ่ หละ
คนโงเขลายิ่งกวาทาน เราปรารถนาผูต ายไปยังปรโลกแลว เหมือนเด็ก
รองไหอยากไดพระจันทรฉะนั้น.
[๑๔๔๐] ทานมารดาเราผูเรารอนใหสงบระงับ ดับความกระวนกระวายทั้งปวงได
เหมือนบุคคลดับไฟ ที่ติดเปรียงดวยน้าํ ฉะนั้น.
[๑๔๔๑] ทานไดถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของเรา ออกไปแลว ไดบรรเทาความ
โศกถึงบุตรของเรา ผูถกู ความโศกครอบงําแลวหนอ.
[๑๔๔๒] ดูกรมาณพ เราเปนผูถอนลูกศรไดแลว ปราศจากความโศก ไมมีความ
ขุนมัว เราจะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟงถอยคําของทาน.
จบ มัฏฐกุณฑลิชาดกที่ ๑๑.
๑๒. พิลารโกสิยชาดก
ใหทานไมไดเพราะเหตุ ๒ อยาง
[๑๔๔๓] สัตบุรุษทั้งหลายแมไมหุงกินเอง ไดโภชนะมาแลว ยอมปรารถนาจะให
ทานหุงโภชนะ ไวมิใชหรือ ไมพึงใหโภชนะนั้น ไมสมควรแกทาน.

[๑๔๔๔] บุคคลใหทานไมไดดวยเหตุ ๒ อยางคือ ความตระหนี่ ๑ ความประมาท
๑ บัณฑิตผูรูแจง เมื่อตองการบุญพึงใหทานแท.
[๑๔๔๕] คนผูตระหนี่กลัวยากจน ยอมไมใหอะไรๆ แกผูใดเลย ความกลัวจน
นั่นแลจะเปนภัยแกคนผูไมให คนตระหนี่ยอมกลัวความอยากขาว
อยากน้ํา ความกลัวนั้นแหละ จะกลับมาถูกตองคนพาลทั้งในโลกนี้
และโลกหนา.
[๑๔๔๖] เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงครอบงํามลทิน กําจัดตระหนี่เสียแลว พึงให
ทานเถิด เพราะบุญยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในโลกหนา.
[๑๔๔๗] ทานผูใหไดยาก เพราะตองครอบงําความตระหนี่กอน แลวจึงใหได
อสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไมทําทานตามที่สัตบุรุษทําแลว ธรรมของ
สัตบุรุษอันคนอื่นรูไดยาก.
[๑๔๔๘] เพราะเหตุนั้น คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษ กับอสัตบุรุษจึงตางกัน
อสัตบุรุษยอมไปนรก สัตบุรุษยอมไปสวรรค.
[๑๔๔๙] บัณฑิตพวกหนึ่ง ยอมใหไทยธรรมแมมีสวนเล็กนอยได สัตวพวกหนึ่ง
แมมีไทยธรรมมาก ก็ใหไมได ทักขิณาทานที่บุคคลใหจากของเล็กนอย
ก็นับวาเสมอดวยการใหจํานวนพัน.
[๑๔๕๐] แมผูใดเที่ยวไปขออาหารมา ผูนนั้ ชื่อวา ประพฤติธรรม อนึ่ง บุคคล
ผูเลี้ยงบุตรและภรรยาของตน เมื่อไทยธรรมมีนอ ยก็เฉลี่ย ใหแกสมณะ
และพราหมณ บุคคลนั้นชื่อวา ประพฤติธรรม ยัญที่คนตั้งแสนฆาสัตว
มาบูชาแกคนผูควรบูชาจํานวนพัน ยัญของคนเชนนั้น ยอมไมถึงแม
เสี้ยวแหงผลทาน ของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดยชอบใหอยู.
[๑๔๕๑] เพราะเหตุไร ยัญนี้ก็ไพบูลย มีคามาก จึงไมเทาคาแหงผลทานของ
บุคคลที่ใหโดยชอบธรรมเลา ไฉนยัญที่คนตั้งแสนฆาสัตวมาบูชา แก
แกคนที่ควรบูชาจํานวนพันๆ จึงไมเทาแมสวนเสี้ยวแหงผลทาน ของ
คนเข็ญใจผูยังไทยธรรม ใหเกิดโดยชอบใหอยู?
[๑๔๕๒] เพราะวา คนบางพวกตั้งอยูในกายกรรมเปนตน อันไมเสมอกัน
ทําสัตวใหลําบากบาง ฆาใหตายบาง ทําใหเศราโศกบาง แลวจึงใหทาน
ทักขิณาทานนั้น มีหนาชุมไปดวยน้ําตา พรอมทั้งอาชญา จึงไมเทาถึง
สวนเสี้ยวแหงผลทานที่บุคคลใหแลวโดยชอบธรรม เพราะอยางนี้
ยัญที่คนตั้งแสนฆาสัตวมาบูชายัญ แกคนที่ควรบูชาจํานวนพันๆ จึงไม
เทาถึงสวนเสี้ยวแหงผลทาน ของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดยชอบ
ใหอยู.
จบ พิลารโกสิยชาดกที่ ๑๒.
๑๓. จักกวากชาดก

วาดวยนกจักรพราก
[๑๔๕๓] ดูกรนกจักรพราก ทานมีสีสวย รูปงาม รางกายแนนแฟน มีสีแดงดัง
ทอง ทรวดทรงงาม ใบหนาผุดผอง.
[๑๔๕๔] ทานจับอยูที่ฝงคงคา เห็นจะไดกินอาหารอยางนี้ คือ ปลากา ปลากะบอก
ปลาหมอ ปลาเคา ปลาตะเพียน กระมัง?
[๑๔๕๕] ดูกรสหาย นอกจากสาหรายและแหนแลว เรามิไดถือเอาเนือ้ สัตวบก
หรือสัตวน้ํามากินเปนอาหารเลย นัน่ เปนอาหารของเรา.
[๑๔๕๖] เราไมเชื่อวา นกจักรพรากกินอาหารอยางนั้นเลย เพื่อนเอย แมเรากิน
อาหารที่คลุกเคลาดวยเกลือและน้ํามันในบาน.
[๑๔๕๗] ปรุงดวยเนื้ออันสะอาด ซึ่งเขาทํากินกันในหมูมนุษย ดูกรนกจักรพราก
ถึงกระนั้น สีของเราก็ไมเหมือนทาน.
[๑๔๕๘] ทานเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย จึงตองคอยมองดูผูที่ผูกเวรในตน แมจะ
กินก็สะดุงกลัว เพราะเหตุนั้น สีกายของทานจึงเปนเชนนี้.
[๑๔๕๙] ดูกรกา ทานเปนผูถูกคนทั่วโลกโกรธเคือง อาหารที่ทานไดมาดวยกรรม
อันลามก ก็หาอิ่มทองไม เพราะเหตุนั้น สีกายของทาน จึงเปนเชน
นี้.
[๑๔๖๐] ดูกรสหาย สวนเรามิไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงมากิน มีความขวนขวาย
นอย ไมมีใครรังเกียจ ใจไมหอเหี่ยว ภัยแตที่ไหนๆ ก็มิไดมี.
[๑๔๖๑] ทานนั้นจงทําอานุภาพ ละปกติคือความทุศีลของตนเสีย ไมเบียดเบียน
ใครเที่ยวไปในโลก จักเปนที่รักใครของสัตวโลกเหมือนเรา ฉะนั้น.
[๑๔๖๒] ผูใดไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา ไมทําทรัพยใหเสื่อมเอง ไมใชผูอื่น
ทําใหเสื่อม มีเมตตาจิตในสัตวทั่วไป ผูนั้นยอมไมมีเวรกับใคร.
จบ จักกวากชาดกที่ ๑๓.
๑๔. ภูริปญหาชาดก
วาดวยคนไมดี ๔ จําพวก
[๑๔๖๓] ดูกรทานผูมีปญญากวางขวาง ไดยินวา คําที่ทานอาจารยเสนกกลาวนั้น
เปนความจริง ทานเปนผูมีปญญา มีศิริ มีความเพียร มีความคิดมั่นคง
แมทานเปนผูมีปญญา มีศิริ มีความเพียร มีความคิดมั่นคงเชนนั้น
ก็ปองกันความเขาถึงอํานาจแหงความฉิบหายไมได ทานจึงตองกินขาว
แดงไมมีแกง.
[๑๔๖๔] เราทําความสุขเดิมของเราใหเจริญไดดวยความยาก เมื่อพิจารณากาล
อันควรและไมควร จึงหลบอยูตามความพอใจ เปดชองประโยชนใหแกตน
ดวยเหตุนั้น เราไดยินดีดวยขาวแดง.
[๑๔๖๕] ก็เรารูจักกาลเพือ่ กระทําความเพียร ยังประโยชนใหเจริญดวยความรูของ

ตนเอง อาจอยู เหมือนความองอาจแหงราชสีห ฉะนั้น ทานจักไดเห็น
เราพรอมดวยความสําเร็จนั้นอีก.
[๑๔๖๖] ก็บุคคลบางพวก แมจะมีความสุขก็ไมทําบาป บุคคลอีกพวกหนึ่งไม
ทําบาป เพราะเกรงกลัวตอการเกี่ยวของดวยความติเตียน ทานเปนคน
สามารถ มีความคิดกวางขวาง เหตุไร จึงไมทําทุกขใหเกิดแกเรา?
[๑๔๖๗] บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมประพฤติกรรมอันเปนบาป เพราะเหตุแหงความสุข
ของตน ถูกทุกขกระทบแลว แมจะพลาดพลั้งลงไปก็สงบอยูได ไม
ละทิ้งธรรมเพราะความรักและความชัง.
[๑๔๖๘] บุคคลควรถอนตนผูเข็ญใจขึ้น ดวยเพศที่ออนแอหรือแข็งแรงอยางใด
อยางหนึ่ง ภายหลังจึงประพฤติธรรม.
[๑๔๖๙] บุคคลนอน หรือนั่งที่รมเงาแหงตนไมใด ไมพึงหักรานกิ่งแหงตนไม
นั้น เพราะบุคคลผูประทุษรายมิตรเปนคนชั่วชา.
[๑๔๗๐] บุรุษรูแจงธรรมแตสํานักอาจารยใด อนึ่ง การที่สัตบุรุษทั้งหลาย กําจัด
ความสงสัยของบุรุษนัน้ นั่นและ ชื่อวาเปนดังเกาะหรือเปนที่พึ่งพา ของ
บุรุษนั้น คนมีปญญาไมพึงละมิตรภาพ กับอาจารยเชนนั้น.
[๑๔๗๑] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เปนคนเกียจคราน ไมดี บรรพชิต ผูไมสํารวม
ระวัง ไมดี พระราชาไมทรงพิจารณาเสียกอน แลวประกอบราชกิจ
ไมดี บัณฑิตมักโกรธ ก็ไมดี.
[๑๔๗๒] ขาแตพระราชา กษัตริยควรพิจารณากอน แลวจึงคอยประกอบราชกิจ
ไมพิจารณากอนไมควรประกอบราชกิจ พระยศและพระเกียรติ ยอม
เจริญแกพระราชาผูทรงพิจารณาเสียกอน แลวจึงประกอบราชกิจ.
จบ ภูริปญหาชาดกที่ ๑๔.
๑๕. มหามังคลชาดก
วาดวยมงคล
[๑๔๗๓] นรชนรูวิชาอะไรก็ดี รูสุตะทั้งหลายอะไรก็ดี กระซิบถามกันวา อะไร
เปนมงคล ในเวลาปรารถนามงคล นรชนนั้นจะทําอยางไร จึงจะเปนผู
อันความสวัสดีคุมครองแลว ทั้งในโลกนี้ และโลกหนาฯ
[๑๔๗๔] เทวดาและพรหมทั้งปวง ทีฆชาติและสรรพสัตวทั้งหลาย บุคคลใด
ออนนอมอยูเปนนิตย ดวยเมตตา บัณฑิตทั้งหลาย กลาวเมตตา ของ
บุคคลนั้นแลวา เปนสวัสดิมงคลในสัตวทั้งหลาย.
[๑๔๗๕] ผูใดประพฤติถอมตนแกสัตวโลกทั้งปวง แกหญิงและชาย พรอมทั้งเด็ก
เปนผูอดทนตอถอยคําชั่วราย ไมกลาวลําเลิกถึงเรือ่ งเกาๆ บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวความอดกลั้น ของผูนั้นวา เปนสวัสดิมงคล.
[๑๔๗๖] ผูใดเปนผูมีปญญาดี มีความรูปรุโปรงในเมื่อเหตุเกิดขึ้น ไมดูหมิ่น

มิตรสหายทั้งหลายดวย ศิลป สกุล ทรัพย และดวยชาติ บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวการไมดหู มิ่นสหายของผูนั้นวา เปนสวัสดิมงคลในสหาย
ทั้งหลาย.
[๑๔๗๗] สัตบุรุษทั้งหลายเปนผูชอบพอคุนเคยกัน เปนมิตรแทของผูใด ผูมีคําพูด
มั่นคง อนึ่ง ผูใดเปนผูไมประทุษรายมิตร แบงปนทรัพยของตน ให
แกมิตร บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไดประโยชนเพราะอาศัยมิตร และการ
แบงปนของผูนั้นวา เปนความสวัสดิมงคลในมิตรทั้งหลาย.
[๑๔๗๘] ภรรยาของผูใดมีวัยเสมอกัน อยูร วมกันดวยความปรองดอง ประพฤติ
ตามใจกัน เปนคนใครธรรม ไมเปนหญิงหมัน มีศีลโดยสมควรแกสกุล
รูจักปรนนิบัติสามี บัณฑิตทั้งหลาย กลาวคุณความดีในภรรยาของผูน ั้น
วาเปนสวัสดิมงคลในภรรยาทั้งหลาย.
[๑๔๗๙] พระราชาเปนเจาแผนดิน ทรงพระอิศริยยศใหญ ทรงทราบความสะอาด
และความขยันหมั่นเพียรของราชเสวกคนใด และทรงทราบราชเสวก
คนใด ดวยความเปนผูไมราวรานกับพระองค และทรงทราบราชเสวก
คนใดวามีใจจงรักภักดีตอเรา บัณฑิตทั้งหลายกลาวคุณความดีของราช
เสวกนั้นๆ วาเปนสวัสดิมงคล ในพระราชาทั้งหลาย.
[๑๔๘๐] บุคคลใดมีศรัทธาใหขาวน้ํา ใหดอกไมของหอม และเครื่องลูบไล มีจิต
เลื่อมใสอนุโมทนา บัณฑิตทั้งหลายกลาวคุณขอนั้นของบุคคลนั้นแล
วาเปนความสวัสดีในสวรรคทั้งหลาย.
[๑๔๘๑] สัตบุรุษทั้งหลายผูรูแจงดวยญาณ ผูยินดีแลว ในสัมมาปฏิบัติ เปน
พหูสูต แสวงหาคุณ เปนผูมีศีล ยังบุคคลใดใหบริสุทธิ์ดวยอริยธรรม
บัณฑิตทั้งหลายยกยองคุณความดีของสัตบุรุษนั้น วาเปนความสวัสดีใน
ทามกลางพระอรหันต.
[๑๔๘๒] ความสวัสดีเหลานี้แล ผูรูสรรเสริญแลว มีสุขเปนผลกําไรในโลก นรชน
ผูมีปญญา พึงเสพความสวัสดีเหลานัน้ ไวในโลกนี้ ก็ในมงคลมีประเภท
คือ ทิฏฐมงคล สุตมงคล และมุตมงคล มงคลสักนิดหนึ่งที่จะเปน
มงคลจริงๆ ไมมีเลย.
จบ มหามังคลชาดกที่ ๑๕.
๑๖. ฆตปณฑิตชาดก
วาดวยความดับความโศก
[๑๔๘๓] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ เชิญพระองคเสด็จลุกขึ้นเถิด จะมัวทรง
บรรทมอยูทําไม ความเจริญอะไรจะมีแกพระองคดวยพระสุบินเลา
พระภาดาของพระองคแมใด เสมอดวยพระหทัย และเสมอดวย
พระเนตรขางขวา ลมกระทบดวงหทัยของพระภาดานั้น ขาแตพระเจา

เกสวะ ฆตบัณฑิตทรงเพอไป.
[๑๔๘๔] พระเจาเกสวะทรงสดับคําของโรหิเณยยอํามาตย นั้นแลว อัดอั้น
พระหฤทัยดวยความเศราโศก ถึงพระภาดา มีพระวรกายกระสับกระสาย
เสด็จลุกขึ้น.
[๑๔๘๕] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนคนบา เที่ยวบนเพออยูทั่วนครทาวราวดี
นี้วา กระตาย กระตาย ใครมาลักเอากระตายของเจาไปหรือ?
[๑๔๘๖] เจาปรารถนากระตายทอง กระตายเงิน กระตายแกวมณี กระตาย
สังขสิลา หรือกระตายแกวประพาฬประการใด จงบอกแกเรา เรา
จะใหเขาทําใหเจา. ถาแมเจาไมชอบกระตายเหลานี้ แมกระตายอื่นๆ
มีอยูในปา เราจะใหเขานําเอากระตายเหลานั้นมาให เจาตองการ
กระตายชนิดใดเลา?
[๑๔๘๗] ขาแตพระเจาเกสวะ กระตายเหลาใดที่อาศัยอยูบนแผนดิน หมอมฉัน
ไมปรารถนากระตายเหลานั้น หมอมฉันปรารถนากระตายจากดวงจันทร
ขอพระองคไดทรงโปรดสอยกระตายนั้นมาใหหมอมฉันเถิด.
[๑๔๘๘] นองรัก เจาปรารถนาสิ่งที่เขาไมพึงปรารถนากัน อยากไดกระตายจาก
ดวงจันทร จะละชีวิตไปเสียเปนแน.
[๑๔๘๙] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ ถาพระองคทรงทราบและตรัสสอนผูอื่น
อยางนี้ เหตุไรพระองคจึงทรงเศราโศกถึงพระราชโอรส ผูสิ้นพระชนม
ไปแลว ในกาลกอน จนกระทั่งถึงวันนี้เลา?
[๑๔๙๐] มนุษย หรือเทวดาไมพึงไดฐานะอันใด คือความมุงหวังวา บุตรของเรา
ที่เกิดมาแลวอยาตายเลย พระองคทรงปรารถนาขา ฐานะนั้นอยู จะพึง
ทรงไดฐานะที่ไมควรไดแตที่ไหน ขาแตพระองคผูกัณหวงศ พระองค
ทรงเศราโศกถึงพระโอรสองคใด ผูไปรโลกแลว พระองคก็ไมสามารถ
จะนําพระโอรสนั้นมาไดดวยมนต ยารากไม โอสถ หรือ พระราชทรัพย
เลย.
[๑๔๙๑] บุรุษผูเปนบัณฑิตเชนนี้ เปนอํามาตย ของพระราชาพระองคใด พระ
ราชาพระองคนั้น จะมีความโศกมาแตไหน เหมือนฆตบัณฑิต ดับความ
โศกของเราในวันนี้. ฆตบัณฑิตไดรดเรา ผูเรารอนใหสงบระงับ
ดับความกระวนกระวายทั้งปวงได เหมือนบุคคลดับไฟที่ติดเปรียง
ดวยน้ํา ฉะนั้น. ฆตบัณฑิตไดถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของเราออกแลว
ไดบันเทาความโศก ถึงบุตรของเราผูถ ูกความเศราโศกครอบงําแลวหนอ.
เราเปนผูถอนลูกศรออกไดแลว ปราศจากความโศก ไมขุนมัว
จะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟงคําของเจา นะนองชาย.
[๑๔๙๒] ผูมีปญญา มีใจกรุณา ยอมทําผูที่เศราโศก ใหหลุดพนจากความเศราโศก

ได เหมือนฆตบัณฑิตทําพระเชฏฐาผูเศราโศก ใหหลุดพนจากความ
เศราโศก ฉะนั้น.
จบ ฆตปณฑิตชาดกที่ ๑๖.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จตุทวารชาดก
๒. กัณหชาดก
๓. จตุโปสถชาดก
๔. สังขชาดก
๕. จุลลโพธิชาดก
๖. มัณฑัพยชาดก
๗. นิโครธชาดก
๘. ตักกลชาดก
๙. มหาธรรมปาลชาดก ๑๐. กุกกุฏชาดก
๑๑. มัฏฐกุณฑลิชาดก
๑๒. พิลารโกสิยชาดก
๑๓. จักกวากชาดก
๑๔. ภูริปญหาชาดก
๑๕. มหามังคลชาดก
๑๖. ฆตปณฑิตชาดก
จบ ทสกนิบาตชาดก.
---------------เอกาทสกนิบาตชาดก
๑. มาตุโปสกชาดก
วาดวยเรือ่ งพญาชางผูเลี้ยงมารดา
[๑๔๙๓] ไมออยชาง ไมมกู มัน ไมชางนาว หญางวงชาง ขาวฟาง และลูก
เดือย งอกงามขึ้นแลวเพราะพญาชางนั้นพลัดพรากไป อนึ่ง ตน
กรรณิการทั้งหลายที่เชิงเขาก็เผล็ดดอกบาน.
[๑๔๙๔] พระราชา หรือพระราชกุมาร ประทับนั่งบนคอพญาชางใด เปนผูไมมี
ความสะดุง ยอมกําจัดเสียซึ่งปจจามิตรทั้งหลาย อิสรชนผูประดับ
ดวยอาภรณอันงดงามผูหนึ่ง ยอมเลี้ยงดูพญาชางนั้นดวยกอนขาว.
[๑๔๙๕] ดูกรพญาชางตัวประเสริฐ เชิญพอรับเอาคําขาวเถิด อยาผายผอมเลย
ราชกิจมีเปนอันมาก ทานจะตองทําราชกิจเหลานั้น.
[๑๔๙๖] นางชางนั้นเปนกําพรา ตาบอด ไมมีผูนําทางคงจะสดุดตอไมลมลงตรง
ภูเขาจัณโฑรณะเปนแน.
[๑๔๙๗] ดูกรพญาชาง นางชางตาบอดหาผูนําทางมิได คงจะสดุดตอไมลมลงตรง
ภูเขาจัณโฑรณะนั้นเปนอะไรกับทานหรือ.
(เมื่อพราหมณเดินทางยืนขออยู บัณฑิตทั้งหลายไมกลาวควรวาไป)
[๑๔๙๘] ขาแตพระมหาราชา นางชางตาบอดไมมีผูนําทาง คงจะสดุดตอไมลมลง
ตรงภูเขาชื่อจัณโฑรณะนั้น เปนมารดาของขาพระองค.
[๑๔๙๙] พญาชางนี้ยอมเลี้ยงดูมารดา ทานทั้งหลายจงปลอยพญาชางนั้นเสียเถิด

พญาชางตัวประเสริฐจงอยูร วมกับมารดา พรอมดวยญาติทั้งหลายเถิด.
[๑๕๐๐] พญาชางอันพระเจากาสีทรงปลอยแลว พอหลุดจากเครื่องผูก พักอยู
ครูหนึ่ง ไดไปยังภูเขา จากนั้นเดินไปสูสระบัวอันเย็นที่เคยซองเสพมา
แลวดูดน้ําดวยงวงมารดมารดา.
[๑๕๐๑] ฝนอะไรนี้ไมประเสริฐเลย ยอมตกโดยกาลที่ไมควรตก บุตรเกิดใน
ตนของเราเปนผูบํารุงเรา ไปเสียแลว.
[๑๕๐๒] เชิญทานลุกขึ้นเถิด จะมัวนอนอยูทําไม ฉันผูเปนลูกของแมมาแลว
พระเจากาสีผูทรงพระปรีชาญาณ มีบริวารยศใหญหลวงทรงปลอยมาแลว.
[๑๕๐๓] พระราชาพระองคใดทรงปลอยลูกของเราผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผู
เจริญทุกเมื่อ ขอพระราชาพระองคนั้นจงทรงพระชนมยืนนาน ทรงบํารุง
แควนกาสีใหเจริญรุงเรืองเถิด.
จบ มาตุโปสกชาดกที่ ๑.
๒. ชุณหชาดก
วาดวยการคบบัณฑิตและคบคนพาล
[๑๕๐๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ขอพระองคทรงสดับคําของขาพระองค
ขาพระองคมาถึงในที่นี้ดวยประโยชนในพระเจาชุณหะ ขาแตพระองคผู
ประเสริฐกวาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย เมื่อพราหมณเดินทางยืนขออยู
บัณฑิตทั้งหลายไมกลาววา ควรไป.
[๑๕๐๕] ดูกรพราหมณ ขาพเจากําลังรอฟงอยู ทานมาถึงในที่นี้ดวยประโยชน
อันใด จงบอกประโยชนอันนั้น หรือวาทานปรารถนาประโยชนอะไร
ในขาพเจาจึงมาในที่นี้ เชิญทานพราหมณบอกมาเถิด.
[๑๕๐๖] ขอพระองคโปรดพระราชทานบานสวย ๕ ตําบลแกขาพระองค ทาสี
๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเนื้อดี ๑๐๐๐ แทง ขอไดทรงโปรดประทาน
ภรรยาผูพริ้มเพราแกขาพระองค ๒ คน.
[๑๕๐๗] ดูกรพราหมณ ตบะอันมีกําลังกลาของทานมีอยูหรือ หรือวามนตขลัง
ของทานมีอยู หรือวายักษบางพวกผูเชื่อฟงถอยคําของทานมีอยู หรือ
วาทานยังจําไดถึงประโยชนที่ทานทําแลวแกเรา?
[๑๕๐๘] ตบะของขาพระองคมิไดมี แมมนตของขาพระองคก็มิไดมี ยักษบางพวกผู
เชื่อฟงถอยคําของขาพระองคก็ไมมี อนึ่ง ขาพระองคก็จําไมไดถึงประโยชน ที่ขาพระองคทําแลวแกพระองค ก็แตวา เมื่อกอนไดมีการพบปะ
กันเทานั้นเอง.
[๑๕๐๙] ขาพเจารูอยูว า การเห็นนี้เปนการเห็นครั้งแรก นอกจากนี้ขาพเจาจํา
ไมไดถึงการพบกันในครั้งใดเลย ขาพเจาถามถึงเรือ่ งนั้น ขอทานจง
บอกแกขาพเจาวา เราไดเคยพบกันเมื่อไรหรือที่ไหน?

[๑๕๑๐] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคและขาพระองคไดอยูกันมาแลวใน
เมืองตักกสิลา อันเปนเมืองที่รื่นรมยของพระเจาคันธารราช พระองค
กับขาพระองคไดกระทบไหลกันในความมืด มีหมอกทึบในนครนั้น ขา
แตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคและขาพระองคยืนกันอยูในที่
ตรงนั้น เจรจาปราศรัยดวยคําอันใหระลึกถึงกันที่ตรงนั้นแล เปนการ
พบกันแหงพระองคและขาพระองค ภายหลังจากนั้นมิไดมี กอนแต
นั้นก็ไมมี.
[๑๕๑๑] ดูกรพราหมณ การสมาคมกับสัปบุรุษยอมมีในหมูมนุษยบางครั้งบาง
คราว บัณฑิตทั้งหลายยอมไมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ
คุณที่กระทําไวแลวในกาลกอนใหเสื่อมสูญไป.
[๑๕๑๒] สวนคนพาลทั้งหลาย ยอมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือคุณที่
เขาทําไวในกาลกอนใหเสื่อมสูญไป คุณที่ทําไวในคนพาลทั้งหลาย ถึง
จะมากมายก็ยอมเสื่อมไปหมด เพราะวาคนพาลทั้งหลายเปนคนอกตัญู.
[๑๕๑๓] สวนนักปราชญทั้งหลาย ยอมไมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ
คุณที่เขาทําไวในกาลกอน ใหเสื่อมสูญไป คุณที่ทําไวในนักปราชญ
ทั้งหลาย ถึงจะนอยก็ยอ มไมเสื่อมหายไป เพราะวานักปราชญทั้งหลาย
เปนผูมีความกตัญูดี ขาพเจาจะใหบานสวย ๕ ตําบลแกทาน ทาสี
๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเนื้อดี ๑๐๐๐ แทง และภรรยาผูพริ้มเพรา ๒
คน มีชาติและตระกูลเสมอกัน แกทาน.
[๑๕๑๔] ขาแตพระราชา การสมาคมกับสัตบุรุษยอมเปนอยางนี้ ขาแตพระองค
ผูเปนใหญในกาสิกรัฐ ขาพระองคบริบูรณไปดวยสมบัติ มีบานสวย
เปนตน เหมือนพระจันทรตั้งอยูทามกลางแหงหมูดาวทั้งหลาย ฉะนั้น
การสังคมกับพระองคนั่นแล เปนอันวาขาพระองคไดแลวในวันนี้เอง.
จบ ชุณหชาดกที่ ๒.
๓. ธรรมเทวปุตตชาดก
วาดวยเรือ่ งธรรมชนะอธรรม
[๑๕๑๕] ดูกรอธรรมเทพบุตร ขาพเจาเปนผูไมคายศ ไมคาบุญ สมณะและพราหมณ
สรรเสริญทุกเมื่อ ขาพเจาเปนผูมีธรรม อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว
คูควรแกหนทาง ทานจงใหหนทางแกเรา.
[๑๕๑๖] ดูกรธรรมเทพบุตร เราผูชื่อวาอธรรมขึ้นสูยามแหงอธรรมอันมั่นคง ไม
เคยกลัวใคร มีกําลังเขมแข็ง เราจะพึงใหทางที่ไมเคยใหใครแกทานใน
วันนี้ เพราะเหตุอะไรเลา?
[๑๕๑๗] ธรรมแลปรากฏกอน ภายหลังอธรรมจึงเกิดขึ้นในโลก เราเปนผูเจริญ
กวา ประเสริฐกวา ทั้งเกากวา ขอจงใหทางแกเราเถิด นองเอย.

[๑๕๑๘] เราจะไมใหหนทางแกทาน เพราะการขอรองหรือเพราะความเปนผูสมควร
ในวันนี้เราทั้งสองจงมารบกัน แลวหนทางจะเปนของผูชนะในการรบ.
[๑๕๑๙] เราผูชื่อวาธรรม เปนผูฤาชาปรากฏไปทั่วทุกทิศ มีกําลังมาก มียศประมาณ
ไมได ไมมีผูเสมอเหมือน ประกอบดวยคุณทั้งปวง อธรรมเอย ทาน
จักชนะไดอยางไร?
[๑๕๒๐] เขาเอาฆอนเหล็กตีทองอยางเดียว หาไดเอาทองตีเหล็กไม ถาหากวาเรา
ผูชื่อวาอธรรม ฆาทานผูชื่อวาธรรมในวันนี้ได เหล็กจะนาดู นาชมเหมือน
ทองคํา ฉะนั้น.
[๑๕๒๑] ดูกรอธรรมเทพบุตร ถาหากวาทานเปนผูมีกําลังในการรบไซร ผูหลัก
ผูใหญ และครูของทานมิไดมี เราจะยอมใหหนทางอันเปนที่รักดวย
อาการอันไมเปนที่รักของทาน ทั้งจะขออดทนถอยคําชั่วๆ ของทาน.
[๑๕๒๒] อธรรมเทพบุตรไดฟงคํานี้แลว ก็เปนผูมีศีรษะลงเบื้องต่ํา มีเทาขึ้นเบื้อง
สูง ตกลงจากรถ รําพันเพอวาเราปรารถนาจะรบก็ไมไดรบ อธรรม
เทพบุตรถูกตัดรอนเสียแลว ดวยเหตุมปี ระมาณเทานี้.
[๑๕๒๓] ธรรมเทพบุตรผูม ีขันติเปนกําลัง มีจิตเที่ยงตรง มีกําลังมาก มีความบาก
บั่นอยางแทจริง ชํานะกําลังรบ ไดฆาอธรรมเทพบุตรฝงเสียในแผนดิน
แลว ขึ้นสูรถของตนไปโดยหนทางนั่นเทียว.
[๑๕๒๔] มารดา บิดา และสมณพราหมณ ไมไดรับความนับถือในเรือนของชน
เหลาใด ชนเหลานั้น ครั้นทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้ ตายไปแลวยอม
ตองพากันไปสูนรก เหมือนอธรรมเทพบุตรผูมีศีรษะลงในเบื้องต่ําตกไป
แลวฉะนั้น.
[๑๕๒๕] มารดา บิดา และสมณพราหมณ ไดรับความนับถือเปนอยางดีในเรือน
ของชนเหลาใด ชนเหลานั้น ครั้นทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้ ตายไปแลว
ยอมพากันไปสุคติ เหมือนธรรมเทพบุตรขึ้นสูรถของตนไปสูเทวโลก
ฉะนั้น.
จบ ธรรมเทวปุตตชาดกที่ ๓.
๔. อุทยชาดก
วาดวยบารมี ๑๐ ทัศ
[๑๕๒๖] ดูกรพระนาง ผูมพี ระวรกายงามหาที่ติมิได มีชวงพระเพลากลมกลอม
ทรงวัตถาภรณอันสะอาด เสด็จขึ้นสูปราสาทประทับนั่งอยูพระองคเดียว
ดูกรพระนางผูมีพระเนตรงามดังเนตรนางกินนร หมอมฉันขอวิงวอน
พระนาง เราทั้งสองควรอยูร วมกันตลอดคืนหนึ่งนี้.
[๑๕๒๗] นครนี้มีคูรายรอบ มีปอมแลซุมประตูมั่นคง มีหมูทหารถือกระบี่รักษา
ยากที่ใครๆ จะเขาได. ทหารของนักรบหนุมก็ไมมีมาเลย เมื่อเปนเชนนี้

ทานปรารถนามาพบขาพเจาดวยเหตุอะไรหนอ.
[๑๕๒๘] ดูกรพระนางผูเลอโฉม หมอมฉันเปนเทพบุตรมาในตําหนักของพระนาง
ดูกรพระนางผูเจริญ เชิญพระนางชื่นชมกับหมอมฉันเถิด หมอมฉัน
จะถวายถาดทอง อันเต็มดวยเหรียญทองแกนาง.
[๑๕๒๙] นอกจากเจาชายอุทัยแลว ขาพเจาไมพึงปรารถนาเทวดา ยักษ หรือมนุษย
ผูอื่นเลย ดูกรเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก ทานจงไปเสียเถิด อยากลับมา
อีกเลย.
[๑๕๓๐] ความยินดีอันใดเปนที่สุดของผูบริโภคกาม สัตวทั้งหลายประพฤติไม
สมควร เพราะเหตุแหงความยินดีอันใด พระนางอยาพลาดความยินดี
ในทางอันสะอาดของพระนางนั้นเลย หมอมฉันขอถวายถาดเงิน อันเต็ม
ดวยเหรียญเงินแกพระนาง.
[๑๕๓๑] ธรรมดาชายหมายจะใหหญิงเอออวยดวยทรัพย ยอมประมูลราคาขึ้นจน
ใหพอใจ ของทานตรงกันขาม ทานประมูลราคาโดยลดลงดังที่เห็น
ประจักษอยู.
[๑๕๓๒] ดูกรพระนางผูมพี ระวรกายงาม อายุและวรรณะของหมูมนุษยในมนุษยโลกยอมเสื่อมลง ดวยเหตุนั้นแล แมทรัพยสําหรับพระนางก็จําตอง
ลดลง เพราะวันนี้พระนางชราลงกวาวันกอน. ดูกรพระราชบุตรีผูมี
พระยศ เมื่อหมอมฉันกําลังเพงมองอยูอยางนี้ พระฉวีวรรณของพระนาง
ยอมเสื่อมไป เพราะวันคืนลวงไปๆ ดูกรพระราชบุตรีผูมีปรีชา เพราะ
เหตุนั้น พระนางพึงประพฤติพรหมจรรยเสียวันนี้ทีเดียว จะไดมี
พระฉวีวรรณงดงามยิ่งขึ้นอีก.
[๑๕๓๓] เทวดาทั้งหลายไมแกเหมือนมนุษยหรือ เสนเอ็นในรางกายของเทวดา
เหลานั้นไมมีหรือ ดูกรเทพบุตร ขาพเจาขอถามทานผูมีอานุภาพมาก
รางกายของเทวดาเปนอยางไร?
[๑๕๓๔] เทวดาทั้งหลายไมแกเหมือนมนุษย เสนเอ็นในรางกายของเทวดาเหลา
นั้นไมมี ฉวีวรรณอันเปนทิพยของเทวดาเหลานั้น ผุดผองยิง่ ขึ้นทุกๆ
วัน และโภคสมบัติก็ไพบูลยขึ้น.
[๑๕๓๕] หมูชนเปนอันมากในโลกนี้ กลัวอะไรเลาจึงไมไปเทวโลกกัน ก็หนทาง
ไปเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกลาวไวหลายดาน ดูกรเทพบุตรผูมีอานุภาพ
มาก ขาพเจาขอถามทานวา บุคคลตั้งอยูในหนทางไหน จึงจะไมกลัว
ปรโลก?
[๑๕๓๖] บุคคลผูตั้งวาจา และใจไวโดยชอบ ไมกระทําบาปดวยกาย อยูค รองเรือน
อันมีขาวและน้ํามาก เปนผูมีศรัทธา ออนโยน จําแนกแจกทาน รูความ
ประสงค ชอบสงเคราะห มีถอยคํากลมกลอม ออนหวาน ผูตั้งอยูใน

คุณธรรมดังกลาวมานี้ ไมพึงกลัวปรโลก.
[๑๕๓๗] ขาแตเทพบุตร ทานพร่ําสอนขาพเจาเหมือนมารดาบิดา ขาแตทานผูมีผิว
พรรณงามยิ่ง ขาพเจาขอถาม ทานเปนใครหนอ มีรางกายสงางาม?
[๑๕๓๘] ดูกรพระนางผูเลอโฉม ขาพเจาเปนพระเจาอุทัย มาในที่นี้เพื่อตองการ
จะเปลื้องขอผูกพัน ขาพเจาบอกพระนางแลว จะขอลาไป ขาพเจาพน
จากขอผูกพันของพระนางแลว.
[๑๕๓๙] ขาแตพระลูกเจา ถาพระองคเปนพระเจาอุทัยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อตองการ
จะเปลื้องขอผูกพันไซร ขาแตพระราชบุตร ขอเชิญพระองคจงโปรด
พร่ําสอนหมอมฉัน ดวยวิธีที่เราทั้งสองจะไดพบกันอีกใหมเถิด เพคะ.
[๑๕๔๐] วัยลวงไปเร็วยิ่งนัก ขณะก็เชนนั้นเหมือนกัน ความตั้งอยูยั่งยืนไมมี
สัตวทั้งหลายยอมจุติไปแนแท สรีระไมยั่งยืน ยอมเสื่อมถอย ดูกร
พระนางอุทัย เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม. พื้นแผนดินทั้งสิ้น
เต็มไปดวยทรัพย ถาพึงเปนของๆ พระราชาพระองคเดียว ไมมีผูอื่น
ครอบครอง ถึงกระนั้น ผูที่ยังไมปราศจากความกําหนัดก็ตองทิ้งสมบัติ
นั้นไป ดูกรพระนางอุทัย เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม. มารดา
บิดา พี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว ภรรยาและสามี พรอมทั้งทรัพย
แมเขาเหลานั้นตางก็จะละทิ้งกันไป ดูกรพระนางอุทยั เธออยาประมาท
จงประพฤติธรรม. ดูกรพระนางอุทัยเธอพึงทราบวา รางกายเปนอาหาร
ของสัตวอื่นๆ พึงทราบวาสุคติและทุคติในสงสารเปนที่พักชั่วคราว
เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม.
[๑๕๔๑] เทพบุตรพูดดีจริง ชีวิตของสัตวทั้งหลายนอย ทั้งลําเค็ญ ทั้งนิดหนอย
ทั้งประกอบไปดวยทุกข หมอมฉันจักสละสุรุธนนครแควนกาสีออกบวช
อยูลําพังผูเดียว.
จบ อุทยชาดกที่ ๔.
๕. ปานียชาดก
วาดวยการทําบาปแลวรังเกียจบาปที่ทํา
[๑๕๔๒] อาตมภาพเปนมิตรของชายคนหนึ่ง ไดบริโภคน้ําของมิตรที่เขาไมไดให
เพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราทําบาปนั้นไวแลวอยาได
กระทําบาปอีกเลย เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวช.
[๑๕๔๓] ความพอใจบังเกิดขึ้นแกอาตมภาพ เพราะเห็นภรรยาของผูอื่น เพราะ
เหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาปนั้นไวแลวอยาได
กระทําบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช.
[๑๕๔๔] ขอถวายพระพรมหาบพิตร โจรทั้งหลายจับโยมบิดาของอาตมภาพไวใน
ปา อาตมภาพถูกโจรเหลานั้นถาม รูอยูไดแกลงพูดถึงโยมบิดานั้นเปน

อยางอื่นไป เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาป
นั้นไวแลวอยาไดทําบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช.
[๑๕๔๕] เมื่อพลีกรรมชื่อโสมยาคะปรากฏขึ้นแลว มนุษยทั้งหลายก็พากันกระทํา
ปาณาติบาต อาตมภาพไดยอมอนุญาตใหแกพวกเขา เพราะเหตุนั้น
ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาปนั้นไวแลวอยาไดทําบาปนั้น
อีกเลย เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวช.
[๑๕๔๖] ในกาลกอน ชนทั้งหลายในหมูบานของอาตมภาพ สําคัญสุราและเมรัย
วาเปนน้ําหวานจึงไดพากันดื่มน้ําเมา เพื่อความฉิบหายแกชนเปนอันมาก
อาตมภาพยอมอนุญาตใหแกเขา เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพ
รังเกียจวาเราไดทําบาปนั้นไวแลว อยาไดทําบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุ
นั้น อาตมภาพจึงออกบวช.
[๑๕๔๗] นาติเตียนแท ซึ่งกามเปนอันมาก มีกลิ่นเหม็น มีเสี้ยนหนามมาก เราสอง
เสพอยู ไมไดรับความสุขเชนนั้น.
[๑๕๔๘] กามทั้งหลายมีความพอใจมาก สุขอื่นยิ่งกวากามไมมี ชนเหลาใดสอง
เสพกามทั้งหลาย ชนเหลานั้นยอมเขาถึงสวรรค.
[๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจนอย ทุกขอื่นยิ่งกวากามไมมี ชนเหลาใด
สองเสพกามทั้งหลาย ชนเหลานั้นยอมเขาถึงนรก.
[๑๕๕๐] เหมือนดาบที่ลับคมดีแลวเชือด เหมือนกระบี่ที่ขัดดีแลวแทง เหมือน
หอกที่พุงปกอก (เจ็บปานใด) กามทั้งหลายเปนทุกขยิ่งกวานั้น.
[๑๕๕๑] หลุมถานเพลิงลุกโพลงแลว ลึกกวาชั่วบุรุษ ผาลที่เขาเผารอนอยูต ลอดวัน
(รอนปานใด) กามทั้งหลายเปนทุกขยิ่งกวานั้น.
[๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดรายแรง น้ํามันที่เดือดพลาน ทองแดงที่กําลังละลาย
ควาง (รอนปานใด) กามทั้งหลายเปนทุกขยิ่งกวานั้น.
จบ ปานียชาดกที่ ๕.
๖. ยุธัญชยชาดก
วาดวยการผนวชของเจาชายยุธัญชัยและยุธิฏฐิละ
[๑๕๕๓] หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค ผูเปนจอมทัพมีมิตรและอํามาตยแวด
ลอมแนนขนัด ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันจักบวช ขอไดโปรด
ทรงพระอนุญาตเถิด.
[๑๕๕๔] ถาเธอยังบกพรองดวยกามทั้งหลาย ฉันจะเพิ่มเติมใหเต็ม ผูใดเบียด
เบียนเธอ ฉันจักหามปราม พอยุธัญชัยอยาเพิ่งบวชเลย.
[๑๕๕๕] หมอมฉันมิไดบกพรองดวยกามทั้งหลายเลย ไมมีใครเบียดเบียนหมอม
ฉัน แตหมอมฉันปรารถนาจะทําที่พึ่ง ที่ชราครอบงําไมได พระเจาขา.
[๑๕๕๖] พระโอรสกราบทูลวิงวอนพระราชบิดา พระราชบิดาหรือก็ทรงวิงวอน

พระราชโอรส พอเอย ชาวนิคมพากันวิงวอนวา ขาแตพระยุธัญชัย
อยาทรงผนวชเลย.
[๑๕๕๗] ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมทัพ พระองคอยาทรงหามหมอมฉันผูจะ
บวชเลย อยาใหหมอมฉันมัวเมาอยูดว ยกามทั้งหลาย เปนไปตามอํานาจ
ชราเลย พระเจาขา.
[๑๕๕๘] ลูกเอย แมขอรองเธอ แมขอหามเธอ แมปรารถนาจะเห็นเธอนานๆ
อยาบวชเสียเลยนะพอยุธัญชัย.
[๑๕๕๙] น้ําคางบนยอดหญา พระอาทิตยขึ้นก็ตกไปฉันใด อายุของมนุษยทั้งหลาย
ก็ฉันนั้น ขอทูลกระหมอมแมอยาหามฉันเลย พระเจาขา.
[๑๕๖๐] ขาแตพระองคผูเปนจอมเสนา ขอไดโปรดรีบตรัสใหพระมารดาเสด็จขึ้น
สูยานนี้เสียเถิด พระมารดาอยาไดทรงทําอันตรายแกหมอมฉันผูกําลัง
รีบดวนเสียเลย.
[๑๕๖๑] ทานทั้งหลายจงชวยวิง่ เตนดวยเถิด ขอความเจริญจงมีแกทานเถิด รัมมนครจักเปลาเปลี่ยวเสียแลว พอยุธัญชัยพระเจาสัพพทัตทรงอนุญาต
แลวละ.
[๑๕๖๒] เจาชายองคใดเปนผูประเสริฐกวามนุษยทั้งหลาย ยังกําลังหนุมแนน
เปลงปลั่งดังทองธรรมชาติ เจาชายองคนั้นมีกําลังแข็งแรง มีผานุงหม
ยอมฝาดบวชแลว.
[๑๕๖๓] เจาชายทั้งสององค คือยุธัญชัยกับยุธิฏฐิละทรงละทิ้งพระราชมารดาและ
พระราชบิดาแลว ทางตัดเครื่องของแหงมัจจุราช เสด็จออกผนวชแลว.
จบ ยุธัญชยชาดกที่ ๖.
๗. ทสรถชาดก
วาดวยผูมีปญญายอมไมเศราโศกถึงสิ่งที่เสียไปแลว
[๑๕๖๔] มานี่แนะ เจาลักษณและนางสีดาทั้งสองจงมาลงน้ํา พระภรตนีก้ ลาว
อยางนี้วา พระเจาทสรถสวรรคตเสียแลว.
[๑๕๖๕] พี่ราม ดวยอานุภาพอะไรเจาพี่ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ควรเศราโศก ความ
ทุกขมิไดครอบงําพี่เพราะไดทรงสดับวา พระราชบิดาสวรรคตเลา?
[๑๕๖๖] คนเราไมสามารถจะรักษาชีวิต ที่คนเปนอันมากพร่ําเพอถึง นักปราชญ
ผูรูแจงจะทําตนใหเดือดรอนเพือ่ อะไรกัน?
[๑๕๖๗] ทั้งเด็กทั้งผูใหญ ทั้งพาลทั้งบัณฑิต ทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจน ลวนบาย
หนาไปหามฤตยูทั้งนั้น.
[๑๕๖๘] ผลไมที่สุกแลว ก็พลันแตจะหลนลงเปนแน ฉันใด สัตวทั้งหลายเกิดมา
แลว ก็พลันแตจะตายเปนแน ฉันนั้น.
[๑๕๖๙] เวลาเชาเห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเย็นบางคนไมเห็นกัน เวลาเย็น

เห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเชาบางคนไมเห็นกัน.
[๑๕๗๐] ถาผูที่คร่ําครวญหลงเบียดเบียนตนอยู จะพึงไดรับประโยชนสักเล็กนอย
ไซร บัณฑิตผูมีปรีชาก็จะพึงทําเชนนั้นบาง.
[๑๕๗๑] ผูเบียดเบียนตนของตนอยู ยอมซูบผอมปราศจากผิวพรรณ สัตวผูละไป
แลวไมไดชวยคุมครองรักษา ดวยการร่ําไหนั้นเลย การร่ําไหไรประโยชน.
[๑๕๗๒] คนฉลาดพึงดับไฟที่ไหมเรือนดวยน้ํา ฉันใด คนผูเปนนักปราชญไดรับ
การศึกษามาดี มีปญญาเฉลียวฉลาด พึงรีบกําจัดความโศกที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลัน เหมือนลมพัดปุยนุน ฉันนั้น.
[๑๕๗๓] คนๆ เดียวเทานั้นตายไป คนเดียวเทานั้นเกิดในตระกูล สวนการคบ
หากันของสรรพสัตว มีความเกี่ยวของกันเปนอยางยิง่ .
[๑๕๗๔] เพราะเหตุนั้นแล ความเศราโศกแมจะมากมายก็ไมทําจิตใจของนัก
ปราชญ ผูเปนพหูสูต มองเห็นโลกนีแ้ ละโลกหนา รูท ั่วถึงธรรมให
เรารอนได.
[๑๕๗๕] เราจักใหยศ และโภคสมบัติ แกผูที่ควรจะได จักทะนุบํารุงภรรยา
ญาติทั้งหลาย และคนที่เหลือ นี้เปนกิจของบัณฑิตผูปรีชา.
[๑๕๗๖] พระเจารามผูมีพระศอดุจกลองทอง มีพระพาหาใหญ ทรงครอบครอง
ราชสมบัติอยูตลอด ๑๖,๐๐๐ ป.
จบ ทสรถชาดกที่ ๗.
๘. สังวรชาดก
วาดวยพระราชาผูมศี ีลาจารวัตรที่ดีงาม
[๑๕๗๗] ขาแตพระมหาราช พระราชาผูเปนจอมแหงชน ทรงทราบถึงพระศีลาจารวัตรของพระองค ทรงยกยองพระกุมารเหลานี้มิไดสําคัญพระองคดวย
ชนบทอะไรเลย.
[๑๕๗๘] เมื่อพระมหาราชาผูสมมติเทพ ยังทรงพระชนมอยูหรือทิวงคตแลวก็ตาม
พระประยูรญาติผูเห็นประโยชนตนเปนสําคัญ พากันยอมรับนับถือ
พระองค.
[๑๕๗๙] ขาแตพระเจาสังวรราช ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน พระองคจึงสถิตอยู
เหนือพระเชฏฐภาดาผูทรงรวมกําเนิดได ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน
หมูพระญาติที่ประชุมกันแลว จึงไมยา่ํ ยีพระองคได?
[๑๕๘๐] ขาแตพระราชบุตร หมอมฉันมิไดริษยาสมณะทั้งหลายผูแสวงหาคุณอัน
ใหญหลวง หมอมฉันนอบนอมทานเหลานั้นโดยเคารพ ไหวเทาของทาน
ผูคงที่.
[๑๕๘๑] สมณะเหลานั้น ยินดีแลวในคุณธรรมของทานผูแ สวงหาคุณ ยอมพร่ํา
สอนหมอมฉันผูประกอบในคุณธรรม ผูพอใจฟง ไมมีความริษยา.

[๑๕๘๒] หมอมฉันไดฟงคําของสมณะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง เหลานั้นแลว
มิไดดูหมิ่นสักนอยหนึ่งเลย ใจของหมอมฉันยินดีแลวในธรรม.
[๑๕๘๓] กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และกองพลเดินเทา หมอมฉันไม
ตัดเบี้ยเลี้ยงและบําเหน็จบํานาญของจาตุรงคเสนาเหลานั้นใหลดนอยลง.
[๑๕๘๔] อํามาตยผูใหญ และขาราชการผูมีปรีชาของหมอมฉันมีอยู ชวยกันบํารุง
พระนครพาราณสีใหมีเนื้อมาก มีน้ําดี.
[๑๕๘๕] อนึ่ง พวกพอคาผูมั่งคั่งมาแลวจากรัฐตางๆ หมอมฉันชวยจัดอารักขาให
พอคาเหลานั้น ขอไดโปรดทราบอยางนี้เถิด เจาพี่อุโบสถ.
[๑๕๘๖] ขาแตพระเจาสังวรราช ไดยินวา พระองคทรงครอบครองราชสมบัติแหง
หมูพระญาติโดยธรรม พระองคเปนผูมีพระปรีชาดวย เปนบัณฑิตดวย
ทั้งทรงเกื้อกูลพระประยูรญาติดวย.
[๑๕๘๗] ศัตรูทั้งหลายยอมไมเบียดเบียนพระองคผูแวดลอมไปดวยพระประยูรญาติ
มองมูลดวยรัตนะตางๆ เหมือนจอมอสูร ไมเบียดเบียนพระอินทร
ฉะนั้น.
จบ สังวรชาดกที่ ๘.
๙. สุปปารกชาดก
วาดวยทะเล ๖ ประการ
[๑๕๘๘] พวกมนุษยจมูกแหลมดําผุดดําวายอยู พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ
ทะเลนี้ชื่ออะไร?
[๑๕๘๙] เมื่อทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพยออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ ครั้น
เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา ขุรมาลี.
[๑๕๙๐] ทะเลนี้ ปรากฏเหมือนกองไฟและพระอาทิตย ขาพเจาขอถามทาน
สุปปารกะ ทะเลนี้ชื่ออะไร?
[๑๕๙๑] เมื่อทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ
ครั้นเรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกวา อัคคิมาลี.
[๑๕๙๒] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนนมสมและนมสด พวกขาพเจาขอถามทาน
สุปปารกะ ทะเลนี้ชื่ออะไร?
[๑๕๙๓] เมื่อทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ ครั้น
เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา ทธิมาลี.
[๑๕๙๔] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนหญาคาและขาวกลา พวกขาพเจาขอถามทาน
สุปปารกะ ทะเลนี้ชื่ออะไร?
[๑๕๙๕] เมื่อทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ ครั้น
เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา กุสมาลี.
[๑๕๙๖] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนไมออ และไมไผ พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ

ทะเลนี้ชื่ออะไร?
[๑๕๙๗] เมื่อทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ ครั้น
เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา นฬมาลี.
[๑๕๙๘] เสียงนากลัวมาก นาสยดสยอง ฟงเหมือนเสียงอมนุษย และทะเลนี้
ปรากฏเหมือนบึงและเหว พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ ทะเลนี้
ชื่ออะไร?
[๑๕๙๙] เมื่อทานทั้งหลายผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ ครั้น
เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา พลวามุขี.
[๑๖๐๐] ตั้งแตขาพเจาระลึกถึงตนได ถึงความเปนผูรูเดียงสา ขาพเจาไมเคยรูสึก
แกลงเบียดเบียนสัตวแมสักตัวหนึ่งเลย ดวยสัจจวาจานี้ ขอเรือจงกลับ
ไดโดยสวัสดี.
จบ สุปปารกชาดกที่ ๙.
-------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มาตุโปสกชาดก ๒. ชุณหชาดก
๓. ธรรมเทวปุตตกชาดก ๔. อุทยชาดก
๕. ปานียชาดก
๖. ยุธัญชยชาดก
๗. ทสรถชาดก
๘. สังวรชาดก
๙. สุปปารกชาดก.
จบ เอกาทสกนิบาต
---------------ทวาทสนิบาตชาดก
๑. จุลลกุณาลชาดก
วาดวยสิ่ง ๕ อยางรูไดยาก
[๑๖๐๑] บุรุษผูไมถูกผีสิง ยอมไมควรจะเชือ่ หญิงผูหยาบชา ใจเบาไมรูจักคุณคน
มักประทุษรายมิตร.
[๑๖๐๒] หญิงเหลานั้นยอมไมรูจักกิจที่ทําแลวและกิจที่ยังไมไดทํา ไมรูจักมารดา
บิดา หรือพี่นอง ไมใชอารยชน กาวลวงธรรมเสียแลว ยอมไปตาม
อํานาจจิตของตนถายเดียว.
[๑๖๐๓] เมือ่ มีอันตราย และเมื่อกิจเกิดขึ้น หญิงยอมละทิ้งสามีนั้นแมอยูรว มกัน
มานาน เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนผูอนุเคราะหแมเสมอดวยชีวิต
เพราะเหตุนั้น เราจึงไมไววางใจหญิงทั้งหลาย.
[๑๖๐๔] ความจริง จิตของหญิงเหมือนกับจิตของลิง ลุมๆ ดอนๆ เหมือนกับ
เงาตนไม หัวใจของหญิงทั้งหลายไหวไปมาเหมือนลอรถที่กําลังหมุนไป

ฉะนั้น.
[๑๖๐๕] คราวใด หญิงมองเห็นทรัพยของบุรุษที่ควรจะถือเอาได คราวนั้น ยอม
ใชวาจาออนหวานนําพาเอาบุรุษนั้นไป เหมือนชาวกัมโพชใชสาหราย
ลอมาไปไดฉะนั้น.
[๑๖๐๖] คราวใด ไมมองเห็นทรัพยของบุรษุ ที่ควรจะถือเอาได คราวนั้น ยอมละ
ทิ้งบุรุษนั้นไปเสีย เหมือนบุคคลขามฟากถึงฝงโนนแลว ก็ทิ้งแพไป
เสีย ฉะนั้น.
[๑๖๐๗] หญิงเปรียบเหมือนยางรัก กินไมเลือกเหมือนเปลวไฟ มีมายาแรงกลา
เหมือนแมน้ําอันมีกระแสเชี่ยว ยอมคบหาบุรุษทั้งที่นารักและไมนารัก
เหมือนเรือจอดไมเลือกวาฝงขางนี้ หรือขางโนน ฉะนั้น.
[๑๖๐๘] หญิงไมใชของบุรุษคนเดียว หรือสองคน ยอมตอนรับทั่วไป เหมือนราน
ตลาด ผูใดสําคัญซึ่งหญิงเหลานั้น วาของเราก็เทากับดักลมดวยตาขาย
ฉะนั้น.
[๑๖๐๙] แมน้ํา หนทาง รานขายเหลา สภา และบอน้ํา มีอุปมาฉันใด หญิง
ในโลกก็มีอุปไมยฉันนั้น เขตแดนของหญิงเหลานั้นไมมีเลย.
[๑๖๑๐] หญิงเหลานั้นเสมอดวยไฟกินเปรียง เปรียบดวยหัวงูเหา เลือกหยิบเอา
แตที่อรอยๆ เหมือนโคเลือกกินหญาในภายนอก ฉะนั้น.
[๑๖๑๑] ไฟกินเปรียง ๑ ชางสาร ๑ งูเหา ๑ พระเจาแผนดินผูไดมูรธาภิเษก ๑
หญิงทุกคน ๑ ทั้ง ๕ นี้ คนพึงคบหาดวยความระมัดระวังเปนนิตย
เพราะวาสิ่งทั้ง ๕ นั้นมีอัธยาศัยที่รูไดยาก.
[๑๖๑๒] หญิงที่งามเกินไป ๑ หญิงที่ชายเปนอันมากไมรักใคร ๑ (หญิงแพศยา)
หญิงที่เหมือนมือขวา ๑ (ชํานาญการฟอนการขับ) หญิงที่เปนภรรยาของ
คนอื่น ๑ หญิงที่เห็นแกทรัพย ๑ หญิง ๕ จําพวกนี้ก็ไมควรคบหา.
จบจุลลกุณาลชาดกที่ ๑.
๒. ภัททสาลชาดก
วาดวยการบําเพ็ญประโยชนแกญาติ
[๑๖๑๓] ทานเปนใคร มีผาอันสะอาดหมดจด มายืนอยูบนอากาศ เพราะเหตุไร
น้ําตาของทานจึงไหล ภัยมาถึงทานแตที่ไหน?
[๑๖๑๔] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เมื่อหมอมฉันไดรับการบูชาอยู ๖๐,๐๐๐ ป ชนทั้งหลาย
รูจักหมอมฉันวา ภัททสาละ ในแวนแควนของพระองคนี้แล.
[๑๖๑๕] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคกอนๆ เมื่อสราง
พระนคร อาคาร และปราสาทตางๆ พระราชาเหลานั้นมิไดดูหมิ่น
หมอมฉันเลย พระราชาเหลานั้นบูชาหมอมฉัน ฉันใด แมพระองค
ก็จงบูชาหมอมฉัน ฉันนั้นเถิด.

[๑๖๑๖] ก็ขาพเจามิไดเห็นตนไมอื่นที่จะใหญโตเหมือนทาน โดยประมาณทาน
เปนไมงามแตกําเนิดดวยยานและปริมณฑล.
[๑๖๑๗] ขาพเจาจะใหนายชางทําปราสาทมีเสาเดียว เปนที่รื่นรมยใจ ขาพเจาจะ
เชื้อเชิญทานมาอยูที่ปราสาทนั้น ดูกรเทวดา ชีวิตของทานจักยั่งยืน.
[๑๖๑๘] ถาพระองคทรงดําริอยางนี้ ก็จําตองพลัดพรากจากตนรังอันเปนรางกาย
ของหมอมฉัน พระองคจงตัดหมอมฉันทําเปนทอนๆ ใหมากเถิด.
[๑๖๑๙] พระองคจงตัดปลายกอนแลวจงตัดทอนกลาง ภายหลังจึงตัดที่โคน
เมื่อหมอมฉันถูกตัดอยางนี้ ถึงจะตายลงก็ไมมีทุกข.
[๑๖๒๐] ราชบุรุษตัดมือและเทา ตัดหูและจมูก ภายหลังจึงตัดศีรษะของโจรผูเปน
อยู ความตายนั้นชื่อวาตายเปนทุกข.
[๑๖๒๑] ดูกรตนรังผูเปนเจาแหงปา เขาตัดเปนทอนๆ เปนสุขหรือหนอ ทาน
มีเหตุอะไร มั่นใจอยางไร จึงปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ ?
[๑๖๒๒] ขาแตมหาราช หมอมฉันยึดมั่นเหตุอันใด อันเปนเหตุประกอบดวยธรรม
ปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ ขอพระองคจงทรงสดับเหตุอันนั้น.
[๑๖๒๓] หมูญาตของหมอมฉัน เจริญอยูดว ยความสุข เกิดแลวใกลตนรังขาง
หมอมฉัน หมอมฉันพึงเขาไปเบียดเบียนหมูญาติเหลานั้น เมื่อเปน
เชนนี้ หมอมฉันชื่อวาเขาไปสั่งสมสิ่งที่มิใชความสุขใหแกคนเหลาอื่น
เหตุนั้นหมอมฉันจึงปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ .
[๑๖๒๔] ดูกรตนรังผูเปนเจาแหงปา ทานยอมคิดสิ่งที่ควรคิด ทานเปนผูปรารถนา
ประโยชนแกหมูญาติ ดูกรสหาย ขาพเจาใหอภัยแกทาน.
จบภัททสาลชาดกที่ ๒.
๓. สมุททวาณิชชาดก
วาดวยพอคาทางสมุทร
[๑๖๒๕] ชนทั้งหลายพากันไถ พากันหวาน เปนมนุษยผูตองเลี้ยงชีพดวยผลการ
งาน ไมถึงสวนหนึง่ แหงเกาะอันนี้ เกาะของเรานี้แหละดีกวาชมพูทวีป.
[๑๖๒๖] ในวันพระจันทรเพ็ญ ทะเลจักมีคลื่นจัด จะทวมเกาะใหญนี้ใหจมลง
คลื่นทะเลอยาฆาทานทั้งหลายเสียเลย ทานทั้งหลายจงพากันไปหาที่พึ่ง
อาศัยที่อื่นเถิด.
[๑๖๒๗] คลื่นทะเลจะไมเกิดทวมเกาะใหญนี้ เหตุอันนั้นเราเห็นแลวดวยนิมิตเปน
อันมาก ทานทั้งหลายอยากลัวเลย จะเศราโศกทําไม จงเบิกบานใจเถิด.
[๑๖๒๘] ทานทั้งหลายจงอยูยึดครองเกาะใหญนี้ อันมีอาหารเพียงพอ มีขาวและ
น้ํามากมาย เปนที่อยูอาศัยเถิด เราไมมองเห็นภัยอันใดอันหนึ่ง ซึ่งจะเกิด
มีแกทานทั้งหลายเลย ทานทั้งหลายจงเบิกบานใจอยูดวยบุตรหลานเถิด.
[๑๖๒๙] เทพบุตรในทิศทักษิณนี้ ยอมคัดคานความเกษมสําราญ ถอยคําของเทพ-

บุตรนั้นเปนคําจริง เทพบุตรในทิศอุดรไมรูแจงภัย หรือมิใชภัย ทาน
ทั้งหลายอยากลัวเลย จะเศราโศกไปทําไม จงเบิกบานใจเถิด.
[๑๖๓๐] เทวดาเหลานี้ยอมกลาวผิดกันอยางไร เทวดาตนหนึ่งกลาววาจะมีภัย
ตนหนึ่งกลาววาปลอดภัย ดังเราขอเตือน ทานทั้งหลายจงฟงถอยคําของ
เราเถิด เราทั้งหมดอยาฉิบหายเสียเร็วพลันเลย.
[๑๖๓๑] เราทั้งปวง จงมาชวยกันทําเรือใหญใหมั่นคงติดเครื่องยนตไวพรอมสรรพ
ถาเทพบุตรในทิศทักษิณพูดจริง เทพบุตรในทิศอุดรก็พูดคานเปลาๆ .
[๑๖๓๒] เมื่ออันตรายเกิดมีขึ้น เรือของพวกเรานั้นก็จักไมเสียหาย อนึ่ง เราจะไม
ละทิ้งเกาะนี้ ถาหากเทพบุตรในทิศอุดรพูดจริง เทพบุตรในทิศทักษิณก็
พูดคานเปลาๆ .
[๑๖๓๓] เราทุกคนพึงขึ้นสูเรือนั้นทันที ขามไปถึงฝงโนนโดยสวัสดีอยางนี้ พวก
เราไมพึงเชื่อถืองายๆ วาคําจริงโดยคําแรก ไมพึงเชื่อถืองายๆ ซึ่งถอยคํา
ที่เทพบุตรกลาวแลวในภายหลังวาเปนจริง นรชนใดในโลกนี้เลือกถือ
เอาสวนกลางไวได นรชนนั้นยอมเขาถึงซึ่งฐานะอันประเสริฐ.
[๑๖๓๔] กุลบุตรผูมีปญญากวางขวาง แทงตลอดประโยชนในอนาคตแลว ยอมไม
ใหประโยชนนั้นผานพนไปแมแตนอย เหมือนพวกพอคาเหลานั้น พา
กันไปในทามกลางทะเลโดยสวัสดีดว ยกรรมของตน.
[๑๖๓๕] สวนพวกคนพาลมัวหมกมุนอยูในรสดวยโมหะ ไมแทงตลอดประโยชน
อันเปนอนาคต เมื่อความตองการเกิดขึ้น เฉพาะหนายอมพากันลมจม
เหมือนมนุษยเหลานั้นพากันลมจมในทามกลางทะเล ฉะนั้น.
[๑๖๓๖] ชนผูเปนบัณฑิตพึงรีบทํากิจที่ควรทํากอนเสียทีเดียว อยาใหกิจที่ตองทํา
เบียดเบียนตัวไดในเวลาที่ตองการ กิจนั้นไมเบียดเบียนบุคคลผูรีบทํา
กิจที่ควรทําเชนนั้น ในเวลาที่ตองการ.
จบสมุททวาณิชชาดก ที่ ๓.
๔. กามชาดก
วาดวยกามและโทษของกาม
[๑๖๓๗] เมื่อบุคคลปรารถนากาม ถาสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นยอมสําเร็จได
สัตวปรารถนาสิ่งใดไดสิ่งนั้นแลว ยอมมีใจอิ่มเอิบแท.
[๑๖๓๘] เมื่อบุคคลปรารถนากาม ถาสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นยอมสําเร็จได
ครั้นสิ่งที่ปรารถนานั้นสําเร็จ บุคคลยังปรารถนาตอไปอีก ก็ยอมไดประ
สบกามตัณหา เหมือนบุคคลที่ถูกลมแดดแผดเผาในฤดูรอน ยอมเกิด
ความกระหายใครจะดื่มน้ํา ฉะนั้น.
[๑๖๓๙] ตัณหาก็ดี ความกระหายก็ดี ของคนพาลมีปญญานอย ไมรูอะไร ยอม
เจริญยิ่งขึ้นทุกที เหมือนเขาโคยอมเจริญขึ้นตามตัว ฉะนั้น.

[๑๖๔๐] แมจะใหทรัพยสมบัติ ขาวสาลี ขาวเหนียว โค มา ขาทาสหญิงชาย
ทั้งแผนดิน ก็ยังไมพอแกคนๆ เดียว รูอยางนี้แลวพึงประพฤติธรรมสม่ํา
เสมอ.
[๑๖๔๑] พระราชาทรงปราบปรามชนะทั่วแผนดิน ทรงครอบครองแผนดินใหญ
มีมหาสมุทรเปนขอบเขต ทรงครอบครองมหาสมุทรฝงนี้แลว มีพระทัย
ไมอิ่ม ยังปรารถนาแมมหาสมุทรฝงโนนตอไปอีก.
[๑๖๔๒] เมื่อยังระลึกถึงกามอยูตราบใด ก็ไมไดความอิ่มดวยใจตราบนั้น ชนเหลา
ใดบริบูรณดวยปญญา มีกายและใจหลีกเวนจากกามทั้งหลาย เห็นโทษ
ดวยญาณ ชนเหลานั้นแลชื่อวาเปนผูอมิ่ .
[๑๖๔๓] บรรดาความอิ่มทัง้ หลาย ความอิม่ ดวยปญญาประเสริฐ เพราะผูอิ่มดวย
ปญญานั้น ยอมไมเดือดรอนดวยกามทั้งหลาย คนผูอิ่มดวยปญญา
ตัณหายอมกระทําใหอยูในอํานาจไมได.
[๑๖๔๔] ไมพึงสั่งสมกามทั้งหลาย พึงเปนผูมีความปรารถนานอย ไมมคี วามละโมภ
บุรุษผูมีปญญาเปรียบดวยมหาสมุทร ยอมไมเดือดรอนดวยกามทั้งหลาย.
[๑๖๔๕] ชางทํารองเทาหนังเลี้ยงชีพ เมื่อประกอบรองเทา สวนใดควรเวนก็เวน
เลือบเอาแตสวนที่ดีๆ มาทํารองเทาขายไดราคาแลว ยอมมีความสุข เรา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาดวยปญญาแลว ละทิ้งสวนแหงกามเสีย
ยอมถึงความสุข ถาพึงปรารถนาความสุขทั้งปวง ก็พึงละกามทั้งปวงเสีย.
[๑๖๔๖] คาถาทั้งหมด ๘ คาถา ที่ทานกลาวแลวขอทานจงรับเอาทรัพย ๘ พันนี้
เถิด คําที่ทานกลาวนี้ เปนคํายังประโยชนใหสําเร็จ.
[๑๖๔๗] ขาพระบาทไมตองการดวยทรัพยรอย ทรัพยพนั หรือทรัพยหมื่น เมื่อ
ขาพระบาทกลาวคาถาสุดทาย ใจของขาพระบาทไมยินดีในกาม.
[๑๖๔๘] มาณพใดเปนบัณฑิต กําหนดรูตัณหาอันยังความทุกขใหเกิดแลว นําออก
ได มาณพนี้เปนคนดี เปนมุนีผูรูแจงโลกทั้งปวง.
จบกามชาดกที่ ๔.
๕. ชนสันธชาดก
เหตุที่ทําจิตใหเดือดรอน
[๑๖๔๙] พระเจาชนสันธะไดตรัสอยางนีว้ า เหตุที่จะทําใหจิตเดือดรอนนั้นมีอยู ๑๐
ประการ บุคคลไมกระทําเสียในกาลกอนแลว ยอมเดือดรอนในภายหลัง.
[๑๖๕๐] บุคคลเมื่อยังเปนหนุม ไมทําความพยายามยังทรัพยใหเกิดขึ้น ครั้นแกลง
หาทรัพยไมได ยอมเดือดรอนภายหลังวา เมื่อกอนเราไมไดแสวงหาทรัพยไว.
[๑๖๕๑] ศิลปที่สมควรแกตน บุคคลใดไมไดศึกษาไวในกาลกอน บุคคลนั้นยอม
เดือดรอนในภายหลังวา เราไมไดศึกษาศิลปไวกอน ผูไมมีศิลปยอมเลี้ยง

ชีพลําบาก.
[๑๖๕๒] ผูใดเปนคนโกง ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราเปนคนโกง
สอเสียด กินสินบน ดุราย หยาบคาย ในกาลกอน.
[๑๖๕๓] ผูใดเปนคนฆาสัตว ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราเปนคนฆา
สัตว หยาบชา ทุศีล ประพฤติต่ําชา ปราศจากขันติ เมตตาและเอ็นดู
สัตวในกาลกอน.
[๑๖๕๔] ผูใดคบชูในภรรยาผูอื่น ยอมเดือดรอนในภายหลังวา หญิงที่ไมมีใคร
หวงแหนมีอยูเปนอันมาก ไมควรที่เราจะคบหาภรรยาผูอื่นเลย.
[๑๖๕๕] คนตระหนี่ ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เมื่อกอน ขาวและน้ําของเรามี
อยูมากมาย เราก็มิไดใหทานเลย.
[๑๖๕๖] ผูไมเลี้ยงดูมารดาบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราสามารถพอที่จะ
เลี้ยงดูมารดาและบิดาผูแกเฒาชราได ก็มิไดเลี้ยงดูทาน.
[๑๖๕๗] ผูไมทําตามโอวาทบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราไดดูหมิ่นบิดา
ผูเปนอาจารยสั่งสอน ผูนํารสที่ตองการทุกอยางมาเลีย้ งดู.
[๑๖๕๘] ผูไมเขาใกลสมณพราหมณ ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เมื่อกอน เรา
มิไดไปมาหาสูสมณพราหมณทั้งหลาย ผูมีศีล เปนพหูสูตเลย.
[๑๖๕๙] ผูใดไมมีประพฤติสุจริตธรรม ไมเขาไปนั่งใกลสัตบุรุษ ยอมเดือดรอน
ในภายหลังวา สุจริตธรรมที่ประพฤติแลว และสัตบุรุษอันเราไปมาหาสู
แลว ยอมเปนความดี แตเมื่อกอนนี้ เราไมไดประพฤติสุจริตธรรมไวเลย.
[๑๖๖๐] ผูใดยอมปฏิบัติเหตุเหลานี้โดยอุบายอันแยบคาย ผูนั้นเมื่อกระทํากิจที่บุรุษ
ควรทํา ยอมไมเดือดรอนใจในภายหลังเลย.
จบ ชนสันธชาดกที่ ๕.
๖. มหากัณหชาดก
วาดวยคราวที่สุนัขดํากินคน
[๑๖๖๑] ดูกรทานผูมีความเพียร สุนัขตัวนี้ดําจริง ดุราย มีเขี้ยวขาว มีความรอน
พุงออกจากเขี้ยวทานผูกไวดวยเชือกถึง ๕ เสน สุนัขของทานจะทําอะไร?
[๑๖๖๒] ดูกรพระเจาอุสินนระ สุนัขนี้มิไดมาเพื่อตองการกินเนื้อ แตมาเพื่อจะ
กินมนุษยทั้งหลาย เมื่อใด จักมีมนุษยทําความพินาศใหแกมนุษยทั้งหลาย
เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้ก็จะหลุดไปกินมนุษย.
[๑๖๖๓] เมื่อใด คนทั้งหลายผูปฏิญาณตนวา เปนสมณะมีบาตรในมือ ศีรษะโลน
คลุมผาสังฆาฏิ จักทําไรไถนาเลี้ยงชีพ เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้ก็จะหลุด
ไปกินคนเหลานั้น.
[๑๖๖๔] เมื่อใด จักมีหญิงผูปฏิญาณตนวา มีตบะ บวชมีศีรษะโลน คลุมผาสังฆาฏิ
เที่ยวบริโภคกามคุณอยู เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินหญิงเหลานั้น.

[๑๖๖๕] เมื่อใด ชฎิลทั้งหลายมีหนวดอันยาว มีฟนเขลอะ มีศีรษะเกลือกกลั้ว
ดวยธุลี เที่ยวภิกขาจาร รวบรวมทรัพยไวใหเขากู ชื่นชมยินดีดวย
ดอกเบี้ยเลี้ยงชีพ เมื่อนัน้ สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินชฎิลเหลานั้น.
[๑๖๖๖] เมื่อใด พราหมณทั้งหลายเรียนเวทคือสาวิตติศาสตร ยัญญวิธี และ
ยัญญสูตรแลวรับจางบูชายัญ เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินพราหมณ
เหลานั้น.
[๑๖๖๗] เมื่อใด ผูมีกําลังสามารถจะเลี้ยงดูมารดาบิดาได แตไมเลี้ยงดูมารดาบิดา
ผูแกเฒาชรา เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหลานั้น.
[๑๖๖๘] อนึ่ง เมื่อใด ชนทั้งหลายจักกลาวดูหมิ่นมารดาบิดาผูแกเฒาชราวา เปน
คนโงเงา เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหลานั้น.
[๑๖๖๙] อนึ่ง เมื่อใด คนในโลกจักคบหาภรรยาของอาจารย ภรรยาเพื่อน ปา
และนาเปนภรรยา เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหลานั้น.
[๑๖๗๐] เมื่อใด พวกพราหมณจักถือโลหและดาบเหน็บกระบี่ คอยดักอยูที่ทาง
ฆาคนชิงเอาทรัพย เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินพราหมณเหลานั้น.
[๑๖๗๑] เมื่อใด นักเลงหญิงทั้งหลาย ขัดสีผิวกายบํารุงรางกายใหอวนพี ไมรู
จักหาทรัพย รวมสังวาสกับหญิงหมายที่มีทรัพย ครั้นใชสอยทรัพยของ
หญิงหมายนั้นหมดแลว ก็ทําลายมิตรภาพไปหาหญิงอื่นตอไป เมื่อนัน้
สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินนักเลงหญิงเหลานั้น.
[๑๖๗๒] เมื่อใด คนผูมีมารยา ปกปดโทษตน เปดเผยโทษผูอื่น คิดใหทุกข
ผูอื่น มีอยูในโลก เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหลานั้น.
จบ มหากัณหชาดกที่ ๖.
๗. โกสิยชาดก
วาดวยโกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่
[๑๖๗๓] ขาพเจาไมซื้อไมขายเลย อนึ่ง ความสั่งสมของขาพเจาก็มิไดมีในที่นี้เลย
ภัตนี้นิดหนอยหาไดยากเหลือเกิน ขาวสุกแลงหนึ่งหาพอเพียงแกเรา
ทั้งสองคนไม
[๑๖๗๔] บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย ควรแบงของปานกลางใหตามของ
ปานกลาง ควรแบงของมากใหตามมาก การไมใหเสียเลย ยอมไมสมควร. ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงขึ้น
สูทางแหงพระอริยะ จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบ ริโภคคนเดียว
ยอมไมไดความสุข.
[๑๖๗๕] ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว พลีกรรมของผูน ั้น
ยอมไรผล ทั้งความเพียรที่จะหาทรัพยก็ไรประโยชน. ดูกรโกสิยเศรษฐี
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูหนทางแหงพระอริยะ

จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว ยอมไมไดความสุข.
[๑๖๗๖] ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตผูเดียว พลีกรรมผูนั้นยอมมี
ผลจริง ทั้งความเพียรที่จะหาทรัพยก็ยอมมีประโยชนดวย. ดูกรโกสิย
เศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูทางแหง
พระอริยะ จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว ยอมไมได
ความสุข.
[๑๖๗๗] ก็บุรุษเขาไปสูสระแลว บูชาที่แมน้ําพหุกาก็ดี ที่แมน้ําคยาก็ดี ทีทา
โทณะก็ดี ทีทาติมพรุก็ดี ที่หวงน้ําใหญมีกระแสอันเชี่ยวก็ดี. พลีกรรม
ของผูนั้นในที่นั้นๆ ยอมมีผล ทั้งความเพียรที่จะหาทรัพยของผูนั้นในที่
นั้นๆ ก็ยอมมีประโยชน ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตผูเดียว. ผูนั้นยอมไดความสุข ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนี้ ขาพเจา
จึงกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูหนทางแหงพระอริยเจา จงใหทานดวย จง
บริโภคดวย ผูบริโภคแตผูเดียว ยอมไมไดความสุข.
[๑๖๗๘] ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว ผูนั้นชื่อวากลืนกิน
เบ็ดอันมีสายยาวพรอมทั้งเหยื่อ. ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูหนทางแหงพระอริยะ จงใหทาน
ดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว ยอมไมไดความสุข.
[๑๖๗๙] พราหมณเหลานี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ แตเหตุอะไร สุนัขของทานนี้
จึงเปลงรัศมีมีวรรณะตางๆ ได ทานทั้งหลายผูเปนพราหมณ ใครหนอ
จะบอกขาพเจาได?
[๑๖๘๐] ผูนี้ คือ จันทเทพบุตร ผูนี้ คือ สุริยเทพบุตร ผูนี้ คือ มาตลีเทพสารภี มาแลวในที่นี้ เรา คือ ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเทวดาชาวไตรทศ
สวนสุนัขนี้แล เราเรียกวา ปญจสิขเทพบุตร.
[๑๖๘๑] ฉิ่ง ตะโพน และเปงมางทั้งหลาย ยอมปลุกเทพบุตรผูหลับใหตื่น
และผูตื่นอยูแลวยอมเพลิดเพลินใจ.
[๑๖๘๒] คนตระหนี่เหนียวแนน มักบริภาษสมณพราหมณ ทอดทิ้งรางกายไวใน
โลกนี้ ตายแลวยอมไปสูนรก.
[๑๖๘๓] ชนเหลาใด หวังสุคติ ตั้งอยูแลวในธรรม คือ ความสํารวมและการ
จําแนกแจกทาน ทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้ ตายแลวยอมไปสูสุคติ.
[๑๖๘๔] ทานนั้นชื่อโกสิยะ มีความตระหนี่ มีธรรมลามก เปนญาติของเรา
ทั้งหลายในชาติกอน เราทั้งหลายมาในที่นี้ เพื่อประโยชนแกทานคนเดียว
ดวยคิดวา โกสิยเศรษฐีนี้ อยามีธรรมอันลามกไปนรกเสียเลย.
[๑๖๘๕] ทานเหลานั้น เปนผูปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแกขาพเจาโดยแท เพราะ
เหตุที่มาตามพร่ําสอนขาพเจาอยูเนืองๆ ขาพเจาจักทําตามที่ทานผูแสวง

หาประโยชนทั้งหลาย กลาวสอนทุกอยาง. ขาพเจาจะงดเวนความ
ตระหนี่เสียในวันนี้ทีเดียว อนึ่ง ขาพเจาจะไมพึงทําบาปอะไรๆ อนึ่ง
ขึ้นชื่อวาการไมใหอะไรๆ จะไมมีแกขาพเจา อนึ่ง ขาพเจายังไมได
ใหแลว จะไมดื่มน้ํา. ขาแตทาววาสวะ ก็เมื่อขาพเจาใหอยูอยางนี้
ตลอดกาลทุกเมื่อ จนโภคะทั้งหลายจะหมดสิ้นไปในที่นี้ ขาแตทาวสักกะ
ตอแตนั้น ขาพเจาจักละกามทั้งหลายตามที่มีอยูอยางไรแลวจักออกบวช.
จบ โกสิยชาดกที่ ๗.
๘. เมณฑกปญหาชาดก
วาดวยเมณฑกปญหา
[๑๖๘๖] ความที่สัตวเหลาใดในโลกนี้ เปนสหายกันแมจะไปดวยกันเพียง ๗ กาว
มิไดเคยมีมาในกาลไหนๆ เลย สัตวทั้ง ๒ นั้นซึ่งเปนศัตรูกันกลับเปน
สหายกัน ยอมประพฤติเพื่อความคุนเคยกันเพราะเหตุอะไร?
[๑๖๘๗] ในเวลาอาหารเชาวันนี้ ถาทานทั้งหลายไมสามารถจะแกปญหานี้ของเรา
ได เราจักขับไลทานทุกคนใหออกไปจากแวนแควนของเรา เพราะเรา
ไมตองการคนโงเขลา.
[๑๖๘๘] เมื่อสมาคมแหงมหาชนอึกทึก เมื่อชุมนุมชนเกิดโกลาหลอยู ขาพระองค
ทั้งหลายมีใจฟุงซาน จิตไมแนวแน ก็ไมสามารถจะพยากรณปญหา
นั้นได.
[๑๖๘๙] ขาแตพระจอมประชาชน นักปราชญทั้งหลายมีจิตมีอารมณอันเดียวเทียว
คนหนึ่งๆ อยูในที่ลับ คิดเนื้อความทั้งหลาย พิจารณาอยูในสถานที่
เงียบสงัด ภายหลังจึงจักกราบทูลแกเนื้อความขอนั้น พระเจาขา.
[๑๖๙๐] เนื้อแพะ เปนที่รักเปนที่พอใจแหงบุตรอํามาตยและราชโอรสทั้งหลาย
ชนเหลานั้นยอมไมบริโภคเนื้อสุนัข ครั้งนี้ มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมี
ตอกัน.
[๑๖๙๑] ชนทั้งหลายยอมใชหนังแพะเปนเครื่องลาดบนหลังมา เพราะเหตุแหง
ความสุข แตไมใชหนังสุนัขเปนเครื่องลาดบนหลังมา ครั้งนี้ มิตรธรรม
แหงแพะกับสุนัขมีตอกัน.
[๑๖๙๒] แพะมีเขาอันโคงจริง แตสุนัขไมมีเขาเลย แพะกินหญา สุนัขกินเนื้อ
ครั้งนี้ มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมีตอกัน.
[๑๖๙๓] แพะกินหญา กินใบไม สวนสุนัขไมกินหญา ไมกินใบไม สุนัขจับ
กระตาย หรือแมวกิน ครั้งนี้ มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมีตอกัน.
[๑๖๙๔] แพะมี ๔ เทา ๘ กีบ มีกายไมปรากฏ สุนัขนี้นําหญามาเพื่อแพะนี้
แพะนี้ก็นําเนื้อมาเพื่อสุนัขโนน.
[๑๖๙๕] นัยวา พระผูเปนจอมประชานิกรผูประเสริฐกวาชาววิเทหรัฐ ประทับอยู

บนปราสาทอันประเสริฐ ไดทอดพระเนตรเห็นการนําอาหารมาแลกกัน
กินโดยประจักษ และไดทอดพระเนตรเห็นมิตรธรรมแหงสุนัขกับแพะ
ดวยพระองคเอง.
[๑๖๙๖] เปนลาภของเราไมใชนอยเลย ที่มีบัณฑิตเชนนี้อยูในราชสกุล เพราะวา
นักปราชญทั้งหลายยอมแทงตลอด ซึ่งเนื้อความแหงปญหาอันลึกซึ้ง
ละเอียด ดวยคําสุภาษิต.
[๑๖๙๗] เรามีความพอใจเปนอยางยิ่งดวยคําสุภาษิต จะใหรถเทียมดวยมาอัสดร
คนละหนึ่งคัน และบานสวยอันเจริญคนละหนึ่งบาน แกทานทั้งหลาย
ผูเปนบัณฑิตทุกคน.
จบ เมณฑกปญหาชาดกที่ ๘.
๙. มหาปทุมชาดก
วาดวยมหาปทุมกุมาร
[๑๖๙๘] พระราชาผูเปนใหญในแผนดิน ไมเห็นโทษของผูอื่นวานอยหรือมาก
โดยประการทั้งปวง ไมพิจารณาดวยพระองคเองกอนแลว ไมพึงลง
อาชญา.
[๑๖๙๙] กษัตริยพระองคใด ยังไมทันพิจารณาแลวทรงลงพระราชอาชญา กษัตริย
พระองคนั้นชื่อวา ยอมกลืนกินพระกระยาหารพรอมดวยหนาม เหมือน
คนตาบอดกลืนกินอาหารพรอมดวยแมลงวัน ฉะนั้น.
[๑๗๐๐] กษัตริยพระองคใด ทรงลงพระราชอาชญากับผูไมควรจะลงพระราชอาชญา
ไมทรงลงพระราชอาชญากับผูที่ควรลงพระราชอาญา กษัตริยพระองคนั้น
เปนเหมือนคนเดินทางไมราบเรียบ ไมรูวาทางเรียบหรือไมเรียบ.
[๑๗๐๑] กษัตริยพระองคใด ทรงเห็นเหตุที่ควรลงพระราชอาชญา และไมควร
ลงพระราชอาชญา และทรงเห็นเหตุนั้น โดยประการทั้งปวงเปนอยางดี
แลว ทรงปกครองบานเมือง กษัตริยพ ระองคนั้น สมควรปกครองราชสมบัติ.
[๑๗๐๒] กษัตริยผูมีพระทัยออนโยนโดยสวนเดียว หรือมีพระทัยกลาโดยสวน
เดียว ก็ไมอาจที่จะดํารงพระองคไวในอิสริยยศที่สูงใหญได เพราะเหตุ
นั้น กษัตริยไมพึงประพฤติเหตุทั้งสอง คือ พระทัยออนเกินไป และกลา
เกินไป.
[๑๗๐๓] กษัตริยผูมีพระทัยออน ก็ถูกประชาราษฎรดูหมิ่น กษัตริยผูมีพระทัย
แข็งนักก็มีเวร กษัตริยค วรทราบเหตุทั้งสองอยางแลว ประพฤติเปน
กลางๆ .
[๑๗๐๔] ขาแตพระราชา คนมีราคะยอมพูดมาก แมคนมีโทสะก็พูดมาก พระองค
ไมควรจะใหปลงพระชนมพระราชโอรส เพราะเหตุแหงหญิงเลย.

[๑๗๐๕] ดวยเหตุใด ประชาชนทั้งหมดจึงรวมกันเปนพวกพองของเจาปทุมกุมาร
สวนพระมเหสีนี้พระองคเดียวเทานั้นไมมีพวกพอง ดวยเหตุนั้น เราจัก
ปฏิบัติตามคําของพระมเหสี ทานทั้งหลายจงไป จงโยนเจาปทุมกุมารลง
ไปในเหวทีเดียว.
[๑๗๐๖] ทานเปนผูอันเราใหโยนลงในเหวอันลึกหลายชัว่ ลําตาล เหมือนนรกยากที่
จะขึ้นได เหตุไร ทานจึงไมตายอยูในเหวนั้น?
[๑๗๐๗] พญานาคผูมีกําลังเรี่ยวแรงเกิดทีข่ างภูเขา รับอาตมภาพในที่นั้นดวย
ขนดหาง เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงมิไดตายในที่นั้น.
[๑๗๐๘] ดูกรพระราชบุตร มาเถิด เราจักนําเจากลับไปสูพระราชวัง จะใหเจา
ครอบครองราชสมบัติ ขอความเจริญจงมีแกเจาเถิด เจาจักมาทําอะไร
อยูในปาเลา?
[๑๗๐๙] บุรุษกลืนกินเบ็ดแลวปลดเบ็ดที่เปอนโลหิตออกได แลวพึงมีความสุข
ฉันใด อาตมภาพมองเห็นดวยตนเอง ฉันนั้น.
[๑๗๑๐] เจากลาวอะไรหนอวาเปนเบ็ด เจากลาวอะไรหนอวาเบ็ดเปอนโลหิต
เจากลาวอะไรหนอวาปลดออกได เราถามแลว ขอเจาจงบอกความขอนั้น
แกเรา?
[๑๗๑๑] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพกลาวกามคุณวาเปนเบ็ด กลาวชางและมาวา
เบ็ดเปอนโลหิต กลาวถึงการสละไดวา ปลดออกได ขอมหาบพิตรจงทรง
ทราบอยางนี้เถิด.
[๑๗๑๒] พระราชมารดาของเรา คือ นางจิญจมานวิกา พระราชบิดาของเรา คือ
พระเทวทัต พญานาค คือ พระอานนทบัณฑิต และเทวดา คือ
พระสารีบุตร พระราชบุตรในกาลนั้น คือ เราตถาคต ทานทั้งหลาย
จงจําชาดกไวอยางนี้เถิด.
จบ มหาปทุมชาดกที่ ๙.
๑๐. มิตตามิตตชาดก
อาการ ๑๖ ของผูเปนมิตรและมิใชมิตร
[๑๗๑๓] บุรุษผูเปนบัณฑิตมีปญญา ไดเห็น และไดฟงซึ่งบุคคลผูทํากรรมอยางไร
จึงจะรูไดวา ผูนี้ไมใชมิตร วิญูชนจะพึงพยายามอยางไร เพื่อจะรูไดวา
ผูนี้ไมใชมิตร?
[๑๗๑๔] บุคคลผูมิใชมิตรเห็นเพื่อนๆ แลว ไมยิ้มแยมแจมใส ไมราเริงตอนรับ
เพื่อน ไมแลดูเพื่อน กลาวคํายอนเพื่อน.
[๑๗๑๕] บุคคลผูมิใชมิตร คบหาศัตรูของเพื่อน ไมคบหามิตรของเพื่อน หามผูที่
กลาวสรรเสริญเพื่อน สรรเสริญผูที่ดาเพื่อน.
[๑๗๑๖] บุคคลผูมิใชมิตร ไมบอกความลับแกเพื่อน ไมชวยปกปดความลับของ

เพื่อน ไมสรรเสริญการงานของเพื่อน ไมสรรเสริญปญญาของเพื่อน.
[๑๗๑๗] บุคคลผูมิใชมิตร ยินดีในความฉิบหายของเพื่อน ไมยินดีในความเจริญ
ของเพื่อน ไดอาหารทีด่ ีมีรสอรอยมาแลว ก็มิไดนึกถึงเพื่อน ไมยินดี
อนุเคราะหเพื่อนวา อยางไรหนอ เพื่อนของเราพึงไดลาภจากที่นี้บาง.
[๑๗๑๘] บัณฑิตไดเห็น และไดฟงแลวพึงรูวา ไมใชมิตรดวยอาการเหลาใด
อาการดังกลาวมา ๑๖ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมิใชมิตร.
[๑๗๑๙] บัณฑิตมีปญญา ไดเห็น และไดฟงบุคคลผูกระทํากรรมอยางไร จึงจะ
รูไดวา ผูนี้เปนมิตร วิญูชนจะพึงพยายามอยางไร เพื่อจะรูไดวา ผูน ี้
เปนมิตร?
[๑๗๒๐] บุคคลผูเปนมิตรนั้น ยอมระลึกถึงเพื่อนผูอ ยูหางไกล ยอมยินดีตอนรับ
เพื่อนผูมาหา ถือวา เปนเพื่อนของเราจริง รักใครจริง ทักทายปราศรัย
ดวยวาจาอันไพเราะ.
[๑๗๒๑] คนที่เปนมิตร ยอมคบหาผูที่เปนมิตรของเพื่อน ไมคบหาผูที่ไมใชมิตร
ของเพื่อน หามปรามผูที่ดาติเตียนเพื่อน สรรเสริญผูทพี่ รรณนาคุณความ
ดีของเพื่อน.
[๑๗๒๒] คนที่เปนมิตร ยอมบอกความลับแกเพื่อน ปดความลับของเพื่อน
สรรเสริญการงานของเพื่อน สรรเสริญปญญาของเพื่อน.
[๑๗๒๓] คนที่เปนมิตร ยอมยินดีในความเจริญของเพื่อน ไมยินดีในความเสื่อม
ของเพื่อน ไดอาหารมีรสอรอยมายอมระลึกถึงเพื่อน ยินดีอนุเคราะห
เพื่อนวา อยางไรหนอ เพื่อนของเราจะพึงไดลาภจากที่นี้บาง.
[๑๗๒๔] บัณฑิตไดเห็นแลว ไดฟงแลว พึงรูวา เปนมิตรดวยอาการเหลาใด
อาการดังกลาวมา ๑๖ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูเปนมิตร.
จบ มิตตามิตตชาดกที่ ๑๐.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จุลลกุณาลชาดก
๒. ภัททสาลชาดก
๓. สมุททวาณิชชาดก
๔. กามชาดก
๕. ชนสันธชาดก
๖. มหากัณหชาดก
๗. โกสิยชาดก
๘. เมณฑกปญหาชาดก
๙. มหาปทุมชาดก
๑๐. มิตตามิตตชาดก
จบ ทวาทสนิบาตชาดก.
---------------เตรสนิบาตชาดก
๑. อัมพชาดก

มนตเสื่อมเพราะลบหลูครูอาจารย
[๑๗๒๕] ดูกรทานผูประพฤติพรหมจรรย แตกอน ทานไดนําเอาผลมะมวงทั้งเล็ก
ทั้งใหญมาใหเรา ดูกรพราหมณ บัดนี้ ผลไมทั้งหลายยอมไมปรากฏ
ดวยมนตเหลานั้นของทานเลย.
[๑๗๒๖] ขาพระบาทกําลังคํานวณคลองแหงนักขัตฤกษ จนเห็นขณะและครูดวย
มนตกอน ครั้นไดฤกษและยามดีแลว จักนําผลมะมวงเปนอันมากมา
ถวายพระองคเปนแน.
[๑๗๒๗] แตกอน ทานไมไดพูดถึงคลองแหงนักขัตฤกษ ไมไดเอยถึงขณะและ
ครู ทันใดนั้น ทานก็นําเอาผลมะมวงเปนอันมาก อันประกอบดวยสี
กลิ่น และรสมาใหเราได.
[๑๗๒๘] ดูกรพราหมณ แมเมื่อกอน ผลไมทั้งหลายยอมปรากฏดวยการรายมนต
ของทาน วันนี้ แมทานจะรายมนตก็ไมอาจใหสําเร็จได วันนี้ สภาพของ
ทานเปนอยางไร?
[๑๗๒๙] บุตรแหงคนจัณฑาล ไดบอกมนตใหแกขาพระบาทโดยธรรม และได
สั่งกําชับขาพระบาทวา ถามีใครมาถามถึงชื่อ และโคตรของเราแลว
เจาอยาปกปด มนตทั้งหลายก็จะไมละเจา.
[๑๗๓๐] ขาพระบาทนั้น ครั้นพระองคผูเปนจอมแหงประชาชนถามถึงอาจารย
อันความลบหลูครอบงําแลว ไดกราบทูลเท็จวา มนตเหลานี้เปนของ
พราหมณ ขาพระบาทจึงเปนผูเสื่อมมนต เปนเหมือนคนกําพรา รองไห
อยู.
[๑๗๓๑] บุรุษตองการน้ําหวาน จะพึงไดน้ําหวานจากตนไมใด จะเปนตนละหุง
ก็ตาม ตนสะเดาก็ตาม ตนทองหลางก็ตาม ตนไมนั้นแล เปนตนไม
สูงสุดของบุรุษนั้น.
[๑๗๓๒] บุรุษพึงรูแจงธรรมจากผูใด เปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปน
แพศยก็ตาม เปนศูทรก็ตาม เปนคนจัณฑาลก็ตาม คนเทหยากเยื่อ
ก็ตาม ผูนั้นก็จัดเปนคนสูงสุดของบุรษุ นั้น.
[๑๗๓๓] ทานทั้งหลายจงลงอาชญา และเฆี่ยนตีมาณพผูนี้ แลวจับมาณพลามกผูนี้
ไสคอออกไปเสีย มาณพใด ไดประโยชนอยางสูงสุดดวยความยากเข็ญ
ทานทั้งหลายจงยังมาณพนั้นใหพินาศเพราะความเยอหยิ่งจองหอง.
[๑๗๓๔] บุคคลผูสําคัญวา ที่เสมอ พึงตกบอ ถ้ํา เหว หรือหลุมที่มีรากไมผุ
ฉันใด อนึ่ง บุคคลตาบอด เมื่อสําคัญวา เชือก พึงเหยียบงูเหา พึง
เหยียบไฟ ฉันใด ขาแตทานผูมีปญญา ทานทราบวา ขาพเจาพลาดไป
แลว ก็ฉันนั้น ขอจงใหมนตแกขาพเจาผูมีมนตอันเสื่อมแลวอีกสักครั้ง
หนึ่งเถิด.

[๑๗๓๕] เราไดใหมนตแกทานโดยธรรม ฝายทานก็ไดเรียนมนตโดยธรรม หากวา
ทานมีใจดีรักษาปกติไว มนตก็จะไมพึงละทิ้งทานผูตั้งอยูในธรรม.
[๑๗๓๖] ดูกรคนพาล มนตอันใด ที่จะพึงไดในมนุษยโลก มนตอันนั้น ทานก็จะ
ไดในวันนี้โดยลําบาก ทานผูไมมีปญญากลาวคําเท็จ ทํามนตอันมีคาเสมอ
ดวยชีวิต ที่ไดกันโดยยากใหเสื่อมเสียแลว.
[๑๗๓๗] เราจะไมใหมนตเชนนั้นแกเจาผูเปนพาล หลงงมงาย อกตัญู พูดเท็จ
ไมมีความสํารวม มนตที่ไหน ไปเสียเถิด เราไมพอใจ.
จบ อัมพชาดกที่ ๑.
๒. ผันทนชาดก
การผูกเวรของหมีและไมตะครอ
[๑๗๓๘] ทานเปนบุรุษถือขวานมาสูปา ยืนอยู ดูกรสหาย เราถามทาน ทาน
จงบอกแกเรา ทานตองการจะตัดไมหรือ.
[๑๗๓๙] เจาเปนหมี เที่ยวอยูทั่วไปทั้งที่ทึบ และที่โปรง ดูกรสหาย เราถามเจา
ขอเจาจงบอกแกเรา ไมอะไรที่จะทําเปนกงรถไดมั่นคงดี?
[๑๗๔๐] ไมรังก็ไมมั่นคง ไมตะเคียนก็ไมมั่นคง ไมหูกวางจะมั่นคงที่ไหนเลา
แตวา ตนไมชื่อวาตนตะครอนั่นแหละ ทําเปนกงรถมั่นคงดีนัก.
[๑๗๔๑] ตนตะครอนั้นใบเปนอยางไร อนึ่ง ลําตนเปนอยางไร ดูกรสหาย เรา
ถามเจา ขอเจาจงบอกแกเรา เราจะรูจักไมตะครอไดอยางไร?
[๑๗๔๒] กิ่งทั้งหลายแหงตนไมใด ยอมหอยลงดวย ยอมนอมลงดวย แตไมหัก
ตนไมนั้นชื่อวาตนตะครอ ที่เรายืนอยูใ กลโคนตนนี่.
[๑๗๔๓] ตนไมนี้แหละชื่อวาตนตะครอ เปนตนไมควรแกการงานของทานทุก
อยาง คือ ควรแกกํา ลอ ดุม งอน และกงรถ.
[๑๗๔๔] เทวดาผูสิงอยูทตี่ นตะครอไดกลาวดังนี้วา ดูกรภารทวาชะ แมถอยคํา
ของเรามีอยู เชิญทานฟงถอยคําของเราบาง.
[๑๗๔๕] ทานจงลอกหนังประมาณ ๔ นิ้ว จากคอแหงหมีตัวนี้ แลวจงเอาหนัง
หุมกงรถ เมื่อทําไดอยางนั้น กงรถของทานก็จะพึงเปนของมั่นคง.
[๑๗๔๖] เทวดาผูสิงอยูตนตะครอ จองเวรไดสําเร็จ นําความทุกขมาใหแกหมี
ทั้งหลาย ที่เกิดแลว และยังไมเกิด ดวยประการฉะนี้.
[๑๗๔๗] ไมตะครอฆาหมี และหมีก็ฆาไมตะครอ ตางก็ฆากันและกัน ดวยการ
วิวาทกัน ดวยประการฉะนี้.
[๑๗๔๘] ในหมูมนุษย ความวิวาทเกิดขึ้น ณ ที่ใด มนุษยทั้งหลายในที่นั้น ยอม
ฟอนรําดังนกยูงรําแพนหาง เหมือนหมีและไมตะครอ ฉะนั้น.
[๑๗๔๙] เพราะเหตุนั้น อาตมภาพขอถวายพระพรแกบพิตรทั้งหลาย ขอความ
เจริญจงมีแกบพิตรทั้งหลาย เทาที่มาประชุมกันอยู ณ ที่นี้ ขอบพิตร

ทั้งหลายจงรวมบันเทิงใจ อยาวิวาทกัน อยาเปนดังหมีและไมตะครอเลย.
[๑๗๕๐] ขอบพิตรทั้งหลายจงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้นแหละ พระพุทธเจาทั้งหลายทรงสรรเสริญแลว บุคคลผูยินดีในสามัคคีธรรม ตั้งอยู
ในธรรม ยอมไมคลาดจากธรรม อันเปนแดนเกษมจากโยคะ.
จบ ผันทนชาดกที่ ๒.
๓. ชวนหังสชาดก
รักกันอยูไกลก็เหมือนอยูใกล
[๑๗๕๑] ดูกรหงส เชิญเกาะที่ตั่งทองนี้เถิด การไดเห็นทานชื่นใจฉันจริง ทาน
เปนอิสระในสถานที่นี้ ทานมาถึงแลว รังเกียจสิง่ ใดที่มีอยูในนิเวศนนี้
จงบอกสิ่งนั้นใหทราบเถิด.
[๑๗๕๒] คนบางพวก ยอมเปนที่รักของบุคคลบางพวกเพราะไดฟง อนึ่ง ความรัก
ของบุคคลบางพวก ยอมหมดสิ้นไปเพราะไดเห็น คนบางพวกยอมเปน
ที่รักเพราะไดเห็น และเพราะไดฟง ทานรักใครฉันเพราะไดเห็นบาง
ไหม?
[๑๗๕๓] ทานเปนที่รักของฉันเพราะไดฟง และเปนที่รักของฉันยิ่งนัก เพราะ
อาศัยการเห็น ดูกรพญาหงส ทานนารักนาดูอยางนี้ เชิญอยูใน
สํานักของฉันเถิด.
[๑๗๕๔] ขาพระองคทั้งหลายไดรับการสักการบูชาแลวเปนนิตย พึงอยูในพระราชนิเวศนของพระองค แตบางครั้ง พระองคทรงเมาน้ําจัณฑแลว จะพึง
ตรัสสั่งวา จงยางพญาหงสใหฉันที.
[๑๗๕๕] การดื่มน้ําเมา ซึ่งเปนที่รักของฉันยิ่งกวาทาน ฉันติเตียนการดื่มน้ําเมานั้น
เอาเถอะ ตลอดเวลาที่ทานยังอยูในนิเวศนของฉัน ฉันจักไมดื่มน้ําเมา
เลย.
[๑๗๕๖] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจิง้ จอกทั้งหลายก็ดี ของนกทั้งหลายก็ดี
รูไดงาย แตเสียงของมนุษยรูไดยากกวานั้น.
[๑๗๕๗] อนึ่ง ผูใด เมื่อกอน เปนผูใจดี คนทั้งหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร
หรือเปนสหาย ภายหลัง ผูนั้นกลับกลายเปนศัตรูไปก็ได ใจของมนุษย
รูไดยากอยางนี้.
[๑๗๕๘] ใจจดจออยูในบุคคลใด แมบุคคลนั้นจะอยูไกลก็เหมือนกับอยูใกล ใจ
เหินหางจากบุคคลใด แมบุคคลนั้นจะอยูใกลก็เหมือนกับอยูไกล.
[๑๗๕๙] ถามีจิตเลื่อมใสรักใครกัน ถึงแมจะอยูคนละฝงสมุทร ก็เหมือนอยู
ใกลชิดกัน ถามีจิตคิดประทุษรายกัน ถึงแมจะอยูใกลชิดกัน ก็เหมือน
กับอยูกันคนละฝงสมุทร.
[๑๗๖๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐ คนที่เปนศัตรูกันถึงจะอยูรวมกัน ก็เหมือนกับ

อยูหางไกลกัน ขาแตพระองคผูเปนมิ่งขวัญแหงรัฐ คนที่รักกันถึงแม
จะอยูหางไกลกัน ก็เหมือนกับอยูรว มกันดวยหัวใจ.
[๑๗๖๑] ดวยการอยูรว มกันนานเกินควร คนรักกันยอมกลายเปนคนไมรักกันก็ได
ขาพระองคขอทูลลาพระองคไป กอนที่ขาพระองคจะกลายเปนผูไมเปน
ที่รักของพระองค.
[๑๗๖๒] เมื่อเราวิงวอนอยูอยางนี้ ถาทานมิไดรูถึงความนับถือของเรา ทานก็มิได
ทําตามคําวิงวอนของเรา ซึ่งจะเปนผูปรนนิบัติทาน เมื่อเปนอยางนี้ เรา
ขอวิงวอนทานวา ทานพึงหมั่นมาที่นี่บอยๆ นะ.
[๑๗๖๓] ขาแตพระมหาราชผูเปนมิ่งขวัญแหงรัฐ ถาเรายังอยูกันเปนปกติอยางนี้
อันตรายจักยังไมมีทั้งแกพระองคและแกขาพระองค เปนอันแนนอนวา
เราทั้งสองคงไดพบเห็นกัน ในเมื่อวันคืนผานไปเปนแน.
จบ ชวนหังสชาดกที่ ๓.
๔. จุลลนารทกัสสปชาดก
วาดวยพิษเหวเปอกตมและอสรพิษ
[๑๗๖๔] ฟนเจาก็มิไดหัก น้ําเจาก็มิไดตักเอามา แมกองไฟเจาก็มิไดกอให
ลุกโพลง เหตุไรหนอเจาจึงเปนเหมือนคนโงเขลานอนซบเซาอยู?
[๑๗๖๕] ขาแตคุณพอกัสสปะ ผมอดทนอยูในปาลําบาก ผมจะขอลาคุณพอไป
การอยูใ นปาลําบาก ผมปรารถนาจะไปสูบานเมือง.
[๑๗๖๖] ขาแตคุณพอผูเปนดุจพรหม ผูออกจากปานี้ไปอยู ณ ชนบทใดๆ
จะพึงศึกษาขนบธรรมเนียมที่ชาวชนบทเขาประพฤติกันอยางไร ขอ
คุณพอจงพร่ําสอนขนบธรรมเนียมนัน้ แกผมดวยเถิด?
[๑๗๖๗] ถาเจาละปา เหงามันและผลไมในปา พึงพอใจอยูในบานเมือง เจาจง
สําเหนียกจารีตของชนบทนั้นของเราไว.
[๑๗๖๘] เจาจงอยาเสพของมีพิษ จงเวนเหวโดยเด็ดขาด อยาจมอยูในเปอกตม
ในที่ใกลอสรพิษ จงเตรียมตัวใหพรอม.
[๑๗๖๙] ผมขอถาม คุณพอกลาวอะไรวาเปนพิษ เปนเหว เปนเปอกตม
เปนอสรพิษของพรหมจรรย ผมถามแลว ขอคุณพอโปรดบอกความ
ขอนั้นแกผมเถิด?
[๑๗๗๐] ดูกรพอนารทะ น้ําดองในโลกเขาเรียกชื่อวาสุรา สุรานั้นทําใจใหฮึกเหิม
มีกลิ่นหอม ทําใหพูดมาก มีรสหวานแหลมปานน้ําผึ้ง พระอริยะ
ทั้งหลายกลาวสุรานั้นวา เปนพิษของพรหมจรรย.
[๑๗๗๑] ดูกรพอนารทะ หญิงในโลกยอมย่ํายีบุรุษผูประมาทแลว หญิงเหลานั้น
ยอมจูงจิตของบุรุษไป เหมือนลมพัดปุยนุนที่หลนจากตนไป ฉะนั้น
นี่บัณฑิตกลาววา เปนเหวของพรหมจรรย.

[๑๗๗๒] ดูกรพอนารทะ ลาภ สรรเสริญ สักการะ และการบูชาในตระกูล
อื่นๆ นี่บัณฑิตกลาววา เปนเปอกตมของพรหมจรรย.
[๑๗๗๓] ดูกรพอนารทะ พระราชาผูเปนใหญครอบครองแผนดินนี้ เจาอยาเขาไป
ใกลพระราชาผูเปนใหญ เปนจอมมนุษยเชนนั้น.
[๑๗๗๔] ดูกรพอนารทะ เจาอยาเที่ยวไปใกลบาทมูลแหงพระราชาทั้งหลาย ผูเปน
อิสระและเปนอธิบดีเหลานั้น พระราชนั้น บัณฑิตกลาววา เปนอสรพิษของ
พรหมจรรย.
[๑๗๗๕] บุคคลผูตองการอาหารในเวลาอาหาร พึงเขาไปใกลเรือนใด พึงรูกุศล
คือ อโคจร ๕ ที่ควรเวนในสกุลนั้น แลวพึงเที่ยวแสวงหาอาหารใน
เรือนนั้น. บุคคลเขาไปสูตระกูลอื่นเพือ่ ปานะ หรือโภชนะแลว พึงรูจกั
ประมาณบริโภคแตพอควร และไมพึงใสใจในรูปหญิง.
[๑๗๗๖] เจาจงเวนใหหางไกลซึ่งการตั้งคอกโค รานขายสุรา คนเกเร ที่ประชุม
และขุมทรัพยทั้งหลาย เหมือนบุคคลผูไปดวยยาน เวนหนทางอันไม
ราบเรียบ ฉะนั้น.
จบ จุลลนารทกัสสปชาดกที่ ๔.
๕. ทูตชาดก
วาดวยการบอกความทุกขแกผูที่ควรบอก
[๑๗๗๗] ดูกรพราหมณ เราสงทูตทั้งหลายเพื่อทานผูเพงอยู ณ ฝงแมน้ําคงคา
ทูตเหลานั้นถามทาน ทานก็มิไดบอกใหแจมแจง ความทุกขที่เกิดขึ้นแก
ทานนั้น เปนความตายของทานมิใชหรือ?
[๑๗๗๘] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงรัฐกาสีใหเจริญ ถาความทุกขเกิดขึ้นแกพระองค
ผูใดไมพึงเปลื้องพระองคจากทุกขได พระองคอยาไดตรัสบอกความทุกข
นั้นแกผูนั้น.
[๑๗๗๙] ผูใดพึงเปลื้องทุกขของบุคคลผูเกิดทุกขไดสวนเดียวโดยธรรม พึงบอก
เลาแกผูนั้นไดโดยแท.
[๑๗๘๐] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจิง้ จอกก็ดี ของนกก็ดี รูไดงาย
เสียงของมนุษยรูไดยากยิ่งกวานั้น.
[๑๗๘๑] อนึ่ง ผูใด เมื่อกอน เปนผูใจดี คนทั้งหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร
หรือเปนสหาย ภายหลัง ผูนั้นกลับกลายเปฯศัตรูไปก็ได ใจของมนุษย
รูไดยากอยางนี้.
[๑๗๘๒] ผูใดถูกถามเนืองๆ ถึงทุกขของตน ยอมบอกในกาลอันไมควร ผูนั้น
ยอมมีแตมิตรผูแสวงหาประโยชน แตไมยินดีรวมทุกขดวย.
[๑๗๘๓] บุคคลรูกาลอันควร และรูจักบิณฑิต ผูมีปญญาวา มีใจรวมกันแลว
พึงบอกความทุกขทั้งหลายแกบุคคลผูเชนนั้น นักปราชญพึงบอกความ

ทุกขรอนแกผูอื่น พึงเปลงวาจาออนหวานมีประโยชน.
[๑๗๘๔] อนึ่ง ถาบุคคลอดกลั้นความทุกขของตนไมไดก็พึงรูวา ประเพณีของ
โลกนี้ จะมีเพื่อถึงความสุขสําหรับเราผูเดียวไมได นักปราชญเมื่อเพงเล็ง
หิริและโอตตัปปะอันเปนของจริง พึงอดกลั้นความทุกขรอนไวผูเดียว
เทานั้น.
[๑๗๘๕] ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคตองการจะหาทรัพยใหอาจารย จึงเที่ยวไป
ทั่วแวนแควน นิคม และราชธานีทั้งหลาย.
[๑๗๘๖] ขอกะคฤหบดี ราชบุรุษ และพราหมณมหาศาลไดทองคํา ๗ ลิ่ม ทองคํา ๗
ลิ่มของขาพระองคนั้นหายเสียแลว เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึง
เศราโศกมาก.
[๑๗๘๗] ขาแตพระมหาราชา บุรุษผูเปนทูตของพระองคเหลานั้น ขาพระองคคิดรู
ดวยใจวา ไมสามารถจะปลดเปลื้อง ขาพระองคจากทุกขได เพราะ
เหตุนั้น ขาพระองคจึงไมบอกแกบุรุษเหลานั้น.
[๑๗๘๘] ขาแตพระมหาราชา สวนพระองค ขาพระองคคิดรูดวยใจวา พระองค
สามารถจะปลดเปลื้องขาพระองคจากทุกขได เพราะเหตุนั้น ขาพระองค
จึงกราบทูลใหพระองคทรงทราบ.
[๑๗๘๙] พระราชาผูบํารุงรัฐกาสีใหเจริญ มีพระฤหทัยเลื่อมใส ไดพระราชทาน
ทองคํา ๑๔ แทง แกพระโพธิสัตวนั้น.
จบ ทูตชาดกที่ ๕.
๖. กาลิงคโพธิชาดก
วาดวยการพยากรณที่อันเปนชัยภูมิ
[๑๗๙๐] พระเจาจักพรรดิทรงพระนามวากาลิงคะ ไดทรงสั่งสอนมนุษยทั่วแผนดิน
โดยธรรม ไดเสด็จไปสูที่ใกลตนโพธิ์ดวยชาง ทรงมีอานุภาพมาก.
[๑๗๙๑] ภารทวาชปุโรหิตชาวกาลิงครัฐ พิจารณา ดูภูมิภาคแลว จึงประคอง
อัญชลีกราบทูลพระเจาจักรพรรดิผูเปนบุตรแหงดาบส ชื่อกาลิงคะวา.
[๑๗๙๒] ขาแตพระมหาราชา ขอเชิญพระองคเสด็จลงเถิด ภูมิภาคนี้อันพระพุทธเจา
ผูเปนสมณะทรงสรรเสริญแลว พระพุทธเจาทั้งหลายผูตรัสรูโ ดยยิง่
มีพระคุณหาประมาณมิได ยอมไพโรจน ณ ภูมิภาคนี้.
[๑๗๙๓] หญาและเครือเถาทั้งหลายในภูมิภาคสวนนี้ มวนเวียนโดยทักษิณาวัตร
ภูมิภาคสวนนี้ เปนที่ไมหวั่นไหวแหงแผนดิน (เมื่อกัลปจะตั้งขึ้นก็ตั้ง
ขึ้นกอน เมื่อกัลปพินาศก็พินาศภายหลัง) ขาแตพระมหาราชา ขาพระองค
ไดสดับมาอยางนี้.
[๑๗๙๔] ภูมิภาคสวนนี้ เปนมณฑลแหงแผนดินอันทรงไวซึ่งภูตทั้งปวง มีสาคร
เปนขอบเขต ขอเชิญพระองคเสด็จลง แลวทรงกระทําการนอบนอมเถิด

พระเจาขา.
[๑๗๙๕] ชางกุญชรตัวประเสริฐ เกิดในตระกูลอุโบสถ ยอมไมเขาไปใกลประเทศ
นั้นเลย ดวยเหตุมีประมาณเทานี้.
[๑๗๙๖] ชางตัวประเสริฐนี้ เปนชางเกิดแลวในตระกูลอุโบสถโดยแท ถึงกระนั้น
ก็ไมอาจจะเขาไปใกลประเทศมีประมาณเทานี้ได ถาพระองคยังทรงสงสัย
อยู ก็จงทรงไสชางพระที่นั่งไปเถิด.
[๑๗๙๗] พระเจากาลิงคะทรงสดับคํานั้นแลว จึงทรงใครครวญถอยคําของปุโรหิต
ผูชํานาญการพยากรณวา เราจักรูถอ ยคําของปุโรหิตนี้วา จริงหรือไมจริง
นี้แลว ทรงไสชางพระที่นั่งไป.
[๑๗๙๘] ฝายชางพระที่นั่งนั้น ถูกพระราชาทรงไสไปแลว ก็เปลงเสียงดุจนก
กระเรียนแลวถอยหลังทรุดคุกลง ดังอดทนภาระหนักไมได.
[๑๗๙๙] ปุโรหิตภารทราชะชาวกาลิงครัฐ รูวา ชางพระที่นั่งสิ้นอายุแลว จึงรีบ
กราบทูลพระเจากาลิงคะวา ขาแตพระมหาราชา ขอเชิญเสด็จไปทรงชาง
พระที่นั่งเชือกอื่นเถิด ชางพระที่นั่งเชือกนี้สิ้นอายุแลว พระเจาขา.
[๑๘๐๐] พระเจากาลิงคะทรงสดับคํานั้นแลว จึงรีบเสด็จไปทรงชางพระที่นั่ง
เชือกใหม เมื่อพระราชาเสด็จกาวไปพนแลว ชางพระที่นั่งที่ตายแลว
ก็ลมลง ณ พื้นดินที่นั้นเอง ถอยคําของปุโรหิต ผูชํานาญการพยากรณ
เปนอยางใด ชางพระที่นั่งเปนอยางนัน้ .
[๑๘๐๑] พระเจากาลิงคะไดตรัสกะพราหมณภารทวาชะชาวกาลิงครัฐอยางนี้วา
ทานเปนสัมพุทธะ รูเห็นเหตุทั้งปวงโดยแท.
[๑๘๐๒] กาลิงคพราหมณ เมื่อไมรับคําสรรเสริญนั้นจึงไดกราบทูลวา ขาแต
พระมหาราชา ขาพระองคเปนผูชํานาญการพยากรณ ชื่อวาพุทธะ ผูรูเหตุ
ทั้งปวงก็จริง.
[๑๘๐๓] แตพระพุทธเจาทั้งหลายเปนพระสัพพัญูดวย เปนพระสัพพวิทูดวย
ยอมรูเหตุทั้งปวงดวยพระญาณเปนเครื่องกําหนด ขาพระองครูเหตุ
ทั้งปวงได เพราะกําลังแหงอาคม พระพุทธเจาทั้งหลาย รูเหตุทั้งปวงได
ดวยพระสัพพัญุตญาณ.
[๑๘๐๔] พระเจากาลิงคะ ทรงนําเอามาลาและเครื่องลูบไลพรอมดวยดนตรีตางๆ
ไปบูชาพระมหาโพธิ์แลว รับสั่งใหกระทํากําแพงแวดลอม.
[๑๘๐๕] รับสั่งใหเก็บดอกไมประมาณหกหมื่นเลมเกวียนมาบูชาโพธิมณฑลอันเปน
อนุตริยะ แลวเสด็จกลับ.
จบ กาลิงคโพธิชาดกที่ ๖.
๗. อกิตติชาดก
อกิตติดาบสขอพรทาวสักกะ

[๑๘๐๖] ทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต ทรงเห็นอกิตติดาบสผูยับยั้งอยู จึงไดตรัส
ถามวา ดูกรพราหมณ ทานปรารถนาสมบัติอะไร ถึงยับยั้งอยูผูเดียว
ในถิ่นอันแหงแลง?
[๑๘๐๗] ดูกรทาวสักกะ การเกิดบอยๆ เปนทุกข อนึ่ง ความแตกทําลายแหง
รางกาย และความตายอยางหลงใหล ก็เปนทุกข เพราะเหตุนั้น
อาตมภาพจึงยับยั้งอยู ณ ที่นี้.
[๑๘๐๘] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําที่พระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร
เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามที่ทานมีใจปรารถนา.
[๑๘๐๙] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตทั้งปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร
แกอาตมภาพ ชนทั้งหลายไดบุตร ภรรยา ทรัพย ขาวเปลือก และ
สิ่งของอันเปนที่รักทั้งหลาย แลวยังไมอิ่มดวยความโลภใด ความโลภนั้น
อยาพึงมีในอาตมภาพเลย.
[๑๘๑๐] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําที่พระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร
เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามที่ทานมีใจปรารถนา.
[๑๘๑๑] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตทั้งปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร
แกอาตมภาพ นา ที่ดิน เงิน โค มา ทาส กรรมกร ยอมเสื่อม
สิ้นไปดวยโทสะใด โทสะนั้นอยาพึงมีในอาตมภาพเลย.
[๑๘๑๒] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําที่พระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร
เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามที่ทานมีใจปรารถนา.
[๑๘๑๓] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตทั้งปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร
แกอาตมภาพ อาตมภาพไมพึงเห็น ไมพึงไดฟงคนพาล ไมพึงอยูรว ม
กับคนพาล ไมขอกระทํา และไมขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับคนพาล.
[๑๘๑๔] ขาแตทานกัสสปะ คนพาลไดกระทําอะไรใหแกทานหรือ ขอทานจงบอก
เหตุนั้นแกโยม เพราะเหตุไร ทานจึงไมปรารถนาเห็นคนพาล?
[๑๘๑๕] คนพาลผูมีปญญาทราม ยอมแนะนําสิ่งที่ไมควรจะแนะนํา ยอมชักชวนใน
สิ่งที่ไมใชธุระ การแนะนําชั่วเปนความดีของเขา คนพาลนั้นถึงจะ
พูดดีก็โกรธ เขามิไดรวู ินัย การไมเห็นคนพาลนั้นเปนความดี.
[๑๘๑๖] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําที่พระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร
เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามที่ทานมีใจปรารถนา.
[๑๘๑๗] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตทั้งปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร
แกอาตมภาพ อาตมภาพพึงขอเห็น ขอฟงนักปราชญ ขออยูรว มกัน
กับนักปราชญ ขอกระทํา และขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับนักปราชญ.
[๑๘๑๘] ขาแตทานกัสสปะ นักปราชญไดกระทําอะไรใหแกทานหรือ ขอทานจง
บอกเหตุนั้นแกโยม เพราะเหตุไร ทานจึงปรารถนาเห็นนักปราชญ?

[๑๘๑๙] นักปราชญยอมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ยอมไมชักชวนในสิ่งที่ไมใชธุระ
การแนะนําดีเปนความดีของนักปราชญนั้น นักปราชญนั้น ผูอื่น
กลาวชอบก็ไมโกรธ ยอมรูจักวินัย การสมาคมคบหากันกับนักปราชญ
นั้นเปนความดี.
[๑๘๒๐] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําที่พระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร
เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามที่ทานมีใจปรารถนา.
[๑๘๒๑] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตทั้งปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร
แกอาตมภาพ เมื่อราตรีสวางแจง พระอาทิตยอุทัยขึ้นแลว ขออาหาร
อันเปนทิพย และยาจกผูมีศีล พึงปรากฏขึ้น เมื่ออาตมภาพใหทานอยู
ขอใหศรัทธาของอาตมภาพไมพึงเสือ่ มสิ้นไป ครั้นใหทานแลวขอให
อาตมภาพไมพึงเดือดรอนในภายหลัง เมื่อกําลังใหอยู ก็ขอใหอาตมภาพ
พึงยังจิตใหเลื่อมใส ดูกรทาวสักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรนี้
แกอาตมภาพเถิด.
[๑๘๒๒] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําที่พระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร
เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามที่ทานมีใจปรารถนา.
[๑๘๒๓] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตทั้งปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร
แกอาตมภาพ มหาบพิตรอยาพึงเขามาใกลอาตมภาพอีกเลย ดูกรทาว
สักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรนี้แกอาตมภาพเถิด.
[๑๘๒๔] นรชาติหญิงชายทั้งหลาย ยอมปรารถนาจะเห็นโยมดวยวัตรจริยาเปน
อันมาก เพราะเหตุไรหนอ การเห็นโยมจึงเปนภัยแกทาน?
[๑๘๒๕] อาตมภาพเห็นเพศเทวดาเชนพระองค ผูสําเร็จดวยสิ่งที่ตองประสงค
ทุกอยางแลว ก็จะพึงประมาท ทําความเพียรปรารถนาตําแหนงทาวสักกะ
การเห็นมหาบพิตรจึงเปนภัยแกอาตมภาพ.
จบ อกิตติชาดกที่ ๗.
๘. ตักการิยชาดก
การพูดดีเปนศรีแกตัว
[๑๘๒๖] ดูกรพอตักการิยะ ฉันเองเปนคนโงเขลา กลาวคําชั่วชาเหมือนกบในปา
รองเรียกงูมาใหกินตน ฉะนั้น ฉันนาจะตกลงไปในหลุมนี้ ไดยินมาวา
บุคคลที่พูดลวงเลยขอบเขตไมดีเลย.
[๑๘๒๗] บุคคลที่พูดลวงเลยขอบเขต ยอมไดประสบการจองจํา การถูกฆา
ความเศราโศกและความร่ําไห ขาแตทานอาจารย ชนทั้งหลายจะฝงทาน
ลงในหลุม เพราะเหตุใด ทานตองติเตียนตัวทานเอง เพราะเหตุนั้น.
[๑๘๒๘] เราจะซักถามตุณฑิละ เพื่อประโยชนอะไรเลา นางกาลีซิควรทํากะ
นองชายของเขาเอง เราถูกแยงผาจนเปนคนเปลือยกาย แมเรื่องนี้

ก็เหมือนกับเรื่องของทานเปนอันมาก?
[๑๘๒๙] นกกะลิงตัวใด มิไดชนกับเขาดวย เขาไปจับอยูในระหวางศีรษะแพะ
ทั้งสองผูกําลังชนกันอยู นกกะลิงตัวนั้น ก็ถูกศีรษะแพะบดขยี้แลว
ณ ที่นั้นเอง แมเรื่องนี้ ก็เหมือนกับเรือ่ งของทานเปนอันมาก.
[๑๘๓๐] คน ๔ คนจะปองกันคนคนเดียว ชวยกันจับชายผาไวคนละชาย คน
ทั้งหมดนั้นก็พากันหัวแตกนอนตายแลว แมเรื่องนี้ ก็เหมือนกับเรื่อง
ของทานเปนอันมาก.
[๑๘๓๑] นางแพะที่ถูกโจรทั้งหลายผูกไวในพุมกอไผ คึกคะนอง เอาเทาหลังดีดไป
กระทบมีดตกลงมา พวกโจรก็เอามีดนั้นเองเชือดคอนางแพะฉันใด
แมเรื่องนี้ ก็เหมือนกับเรื่องของทานเปนอันมาก.
[๑๘๓๒] พวกนี้มิใชเทวดา มิใชบุตรคนธรรพ พวกนี้เปนเนื้อ พวกนี้ถูกนํามา
ดวยอํานาจประโยชน เจาทั้งหลายจงยางมันตัวหนึ่ง สําหรับอาหารมือ้ เย็น
อีกตัวหนึ่งสําหรับอาหารมื้อเชา.
[๑๘๓๓] คําทุพภาษิตตั้งแสนคํา ก็ไมถึงแมสวนเสี้ยวของคําสุภาษิต กินนรรังเกียจ
คําทุพภาษิตจึงเศราหมอง เพราะเหตุนั้น กินนรจึงนิง่ เฉยเสีย ไมใช
นิ่งเฉยเพราะความโงเขลา.
[๑๘๓๔] กินนรีตัวนี้กลาวแกเราไดแลว เจาทั้งหลาย จงปลอยกินนรีตัวนั้นไป
อนึ่ง จงนําไปสงใหถึงเขาหิมพานต สวนกินนรตัวนี้ เจาทั้งหลาย
จงสงไปใหโรงครัวใหญ จงยางมันสําหรับอาหารเชา แตเชาทีเดียว.
[๑๘๓๕] ขาแตพระมหาราชา ปศุสัตวทั้งหลายพึ่งฝน ประชาชนนี้ก็พึ่งปศุสัตว
พระองคเปนที่พึ่งของขาพระบาท ภรรยาของขาพระบาท ก็พึ่งขาพระบาท
ในระหวางขาพระบาททั้งสอง ตัวหนึ่งรูวาอีกตัวหนึ่งตายแลว ตนเอง
พนแลวจากความตาย จึงจะไปสูบรรพต.
[๑๘๓๖] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ความนินทาทั้งหลายมิใชจะหลีกเลี่ยง
ใหพนไปโดยงายเลย ชนทั้งหลายมีฉันทะตางๆ กัน ซึ่งควรจะซอง
เสพ คนหนึ่งไดรับการสรรเสริญดวยคุณธรรมขอใด คนอื่นไดคน
นินทา ดวยคุณธรรมขอนั้นเอง.
[๑๘๓๗] โลกทั้งปวงมีจิตยิ่งดวยจิตของคนอื่น โลกทั้งปวงชื่อวามีจิตในจิตของตน
สัตวทั้งปวง ที่เปนปุถุชน ตางก็มีจิตใจตางกัน สัตวทั้งหลายในโลกนี้
ไมพึงเปนไปในอํานาจแหงจิตของใคร.
[๑๘๓๘] กินนรพรอมดวยกินนรีผูภรรยา เปนผูนิ่งไมพูด เปนผูกลัวภัย ไดกลาว
แกแลวในบัดนี้ กินนรนั้นชื่อวา พนแลวในบัดนี้ เปนผูมีความสุข
หาโรคมิได เพราะวาการเปลงวาจาดี นํามาซึ่งประโยชนแกนรชน
ทั้งหลาย.

จบ ตักการิยชาดกที่ ๘.
๙. รุรุมิคชาดก
วาดวยน้ําใจของพญาเนื้อรุรุ
[๑๘๓๙] ใครบอกมฤค ผูสูงสุดกวามฤคทั้งหลายนั้นแกเราได เราจะใหบานสวย
และหญิงที่ประดับประดาแลวแกผูนั้น.
[๑๘๔๐] ขอไดโปรดพระราชทานบานสวย และหญิงที่ประดับประดาแลวแก
ขาพระองคเถิด ขาพระองค จะกราบทูลมฤคผูสูงสุดกวามฤคทั้งหลายแก
พระองค.
[๑๘๔๑] ณ ไพรสณฑนั้น มีตนมะมวง และตนรังทั้งหลาย ดอกบานสะพรั่ง
พื้นที่แหงไพรสณฑนนั้ ดารดาษไปดวยติณชาติ มีสีเหมือนแมลงคอม
ทอง มฤคตัวนั้นอยูที่ไพรสณฑนั้น.
[๑๘๔๒] พระเจาพาราณสี ทรงโกงธนูสอดใสลูกศรไว เสด็จเขาไปแลว สวน
มฤคเห็นพระราชาแลว ไดรองกราบทูลไปแตไกลวา ขาแตพระ
มหาราชาผูประเสริฐ โปรดทรงรอกอน อยาเพิ่งทรงยิงขาพระบาทเสีย
เลย ใครหนอไดกราบทูลความเรื่องแกพระองควา มฤคตัวนี้อยู
ณ ไพรสณฑนี้.
[๑๘๔๓] ดูกรสหาย บุรุษผูม ีมารยาทอันเลวทราม ยืนอยูหา งๆ นั่น บุรุษคนนั้น
แหละ ไดบอกความเรื่องนี้แกเราวา มฤคตัวนี้อยู ณ ไพรสณฑนี้.
[๑๘๔๔] ไดยินวา คนบางพวกในโลกนี้ กลาวความจริงไวอยางนีว้ า ไมลอยน้ํายัง
ดีกวา คนบางคนไมดีเลย.
[๑๘๔๕] ดูกรพญามฤค เธอติเตียนพวกไหนแน ติเตียนพวกมฤค พวกนก
หรือพวกมนุษย เรามีความกลัวไมนอ ย เพราะไดฟงเจาพูดภาษา
มนุษยได.
[๑๘๔๖] ขาพระองคชวยยกขึ้นซึ่งบุรุษคนใด ผูลอยไปในหวงน้ําคงคา มีน้ํามาก
ไหลเชี่ยว ภัยมาถึงขาพระองคแลว เพราะบุรุษผูนั้นเปนเหตุ ขาแต
พระมหาราชา การสมาคมกับอสัตบุรุษทั้งหลาย นําทุกขมาใหโดยแท.
[๑๘๔๗] เรานั้นจะปลอยลูกศร ๔ ปกนี้แหวกไปในอากาศ ใหไปตัดตรงหัวใจ
เราจักฆามันผูประทุษรายมิตร ผูไมทํากิจที่ควรทํา ไมรูจักผูกระทําคุณ
ใหเชนทาน.
[๑๘๔๘] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน สัตบุรุษทั้งหลายไมสรรเสริญ
การฆาบัณฑิต และคนพาลเลย คนผูมีธรรมอันลามก จงกลับไปสู
เรือนของเขาตามปรารถนาเถิด อนึ่ง ขอไดโปรดพระราชทานคาจาง ตาม
ที่พระองคตรัสไวแกเขาดวยเถิด อนึ่ง ขาพระองค ขอทําความปรารถนา
ของพระองค.

[๑๘๔๙] ดูกรพญามฤค ทานผูไมประทุษรายตอมนุษยผปู ระทุษราย นับเปนผูหนึ่ง
ในจํานวนสัตบุรุษทั้งหลายเปนแน คนผูมีธรรมอันลามก จงกลับไปสู
เรือนของตนตามความปรารถนา อนึง่ เราจะใหคาจางที่เราพูดไวแกเขา
และเราขอใหบานสวยแกทาน.
[๑๘๕๐] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจิง้ จอกก็ดี ของนกก็ดี รูไดงาย เสียง
ของมนุษยรูไดยาก ยิง่ กวานั้น อนึ่ง ผูใดเมื่อกอน เปนคนใจดี คน
ทั้งหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร หรือเปนสหาย ภายหลัง ผูนั้น
กลับกลายเปนศัตรูไปก็ได ใจของมนุษยรูไดยากอยางนี้.
[๑๘๕๑] ชาวชนบท และชาวนิคมทั้งหลายมาประชุมพรอมกันรองทุกขวา ฝูง
เนื้อพากันมากินขาว ขอพระองคจงตรัสหามฝูงเนื้อนัน้ เสียบาง พระเจาขา.
[๑๘๕๒] ชนบทอยาไดมี แมแวนแควนจะพินาศไป ก็ตามทีเถิด เราใหอภัย
แกฝูงเนื้อและนกยูงแลว ไมขอประทุษรายพญาเนื้อรุรุเปนอันขาด.
[๑๘๕๓] ชาวชนบทของเราจะไมมีก็ตาม ชาวชนบทจะไมพูดกะเราก็ตาม เราได
ใหพรแกพญาเนื้อไวแลว จะไมพูดเท็จเปนอันขาด.
จบ รุรุมิคชาดกที่ ๙.
๑๐. สรภชาดก
วาดวยละมั่งทําคุณแกพระราชา
[๑๘๕๔] บุรุษพึงหวังไวทีเดียว บัณฑิตไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นตนอยูวา ปรารถนา
อยางใด ไดเปนอยางนั้น.
[๑๘๕๕] บุรุษพึงหวังไวทีเดียว บัณฑิตไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นตนอยูวา ได
รับความชวยเหลือใหขึ้นจากน้ําสูบกได.
[๑๘๕๖] บุรุษพึงพยายามไวทีเดียว บัณฑิตไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นตนอยูวา
ปรารถนาอยางใด ไดเปนอยางนั้น.
[๑๘๕๗] บุรุษพึงพยายามร่าํ ไป บัณฑิตไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นตนอยูวา ไดรับ
ความชวยเหลือใหขึ้นจากน้ําสูบกได.
[๑๘๕๘] นรชนผูมีปญญา แมตกอยูในกองทุกข ก็ไมควรตัดความหวังในอันจะ
มาสูความสุข เพราะวาผัสสะอันไมเกื้อกูลและเกื้อกูลมีมาก คนที่ไมใฝ
ฝนถึงเลยก็ตองเขาถึงความตาย.
[๑๘๕๙] สิ่งที่ไมไดคิดไวยอมมีไดบาง สิ่งที่คิดไวยอมพินาศไปบาง โภคะ
ทั้งหลายของสตรี หรือบุรุษ จะสําเร็จไดดวยความคิดนึกไมมีเลย.
[๑๘๖๐] เมื่อกอนพระองคเสด็จติดตามละมั่งตัวใดไปตกเหวที่ซอกเขา พระองค
ทรงพระชนมสืบมาได ดวยความบากบั่นของละมั่งตัวนั้น ผูมีจิตไม
ทอแท.

[๑๘๖๑] ละมั่งตัวใดพยายามเอากอนหินถมเหว ชวยพระองคขึ้นจากเหวลึกยาก
ที่จะขึ้น ปลดเปลื้องพระองค ผูเขาถึงกองทุกขเสียจากปากมฤตยู
พระองคกําลังตรัสถึงละมั่งตัวนั้น ผูมีจิตไมทอแท.
[๑๘๖๒] ดูกรพราหมณ เมื่อคราวนั้น ทานไดอยูในที่นั้นดวยหรือ หรือวาใครได
บอกเรื่องนี้แกทาน ทานเปนผูเปดเผยขอที่เคลือบคลุม เห็นเรื่องไดทงั้
ปวงละสิหนอ ความรูข องทานมีกําลัง เห็นปรุโปรงหรืออยางไร?
[๑๘๖๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน เมื่อคราวนั้น ขาพระองคหาไดอยู
ในที่นั้นไม และใครก็มิไดบอกเรื่องนัน้ แกขาพระองคเลย แตวานัก
ปราชญทั้งหลาย ยอมนําเนื้อความแหงบทคาถาที่พระองคทรงภาษิตแลว
มาใครครวญดู.
[๑๘๖๔] ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชาอันประเสริฐ พระองคทรงสอดลูกศรอันมี
ปก อันจะกําจัดความแกลวกลาของปรปกษไดเขาในแลงแลว จะทรง
ลังเลอะไรอยูอีกเลา ลูกศรที่ทรงยิงไปแลวตองฆาละมั่งไดทันที ละมั่งนี้
คงเปนพระกระยาหารของพระราชาไดโดยแท.
[๑๘๖๕] ดูกรพราหมณ แมเราจะรูแจงชัดความขอนี้วา เนื้อเปนอาหารของ
กษัตริย ก็แตวา เราจะบูชาคุณที่ละมั่งนี้ไดทําไวแกเรา ในครั้งกอน
เพราะเหตุนั้น เราจึงไมฆาละมั่งนี้.
[๑๘๖๖] ขาแตพระมหาราชาผูเปนใหญแหงทิศ นั่นมิใชเนื้อ นั่นคือทาวสักกะ
ผูเปนใหญกวาอสูร ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย พระองคจงทรงฆา
ทาวสักกะเทวราชนั้นเสีย แลวจะไดเปนใหญในหมูอมรเทพ.
[๑๘๖๗] ขาแตพระราชาผูองอาจ ประเสริฐกวานรชน ถาวาพระองคยังทรงลังเล
ที่จะฆาละมั่งผูเปนพระสหาย พระองคพรอมดวยพระราชโอรส และ
พระราชชายา จักตองไปยังเวตรณีนรกของพญายม.
[๑๘๖๘] เรา ชาวชนบททั้งหมด ลูก เมียและหมูสหาย จะพากันไปยังเวตรณีนรก
ของพญายมนั้นก็ตาม ถึงกระนั้น เราจะไมฆาผูที่ใหชีวิตเรา เปน
อันขาด.
[๑๘๖๙] ดูกรมหาพราหมณ ละมั่งตัวนี้ ทําคุณแกเราเมื่อคราวถึงความยาก ตัว
คนเดียวในปาเปลี่ยวแสนราย เราระลึกไดอยูถึงบุรพกิจเชนนั้น ที่
ละมั่งตัวนี้กระทําแกเรา รูคุณอยูจะพึงฆาอยางไรไดเลา.
[๑๘๗๐] ขอพระองคผูทรงโปรดปรานมิตรยิ่งนัก จงทรงพระชนมชีพอยูยืนนาน
เถิด พระองคจงทรงปกครองราชสมบัติในคุณธรรมเถิด จงทรงมีหมู
นารีบํารุงบําเรอ จงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแวนแควน เหมือนทาว
วาสวะบันเทิงอยูในไตรทิพย ฉะนั้น.
[๑๘๗๑] ขอพระองคไมทรงพระพิโรธ จงมีพระหฤทัยผองใสอยูเปนนิตย ทรง

กระทําสมณพราหมณ ผูตั้งอยูในธรรมทั้งปวง ใหเปนแขกควรตอนรับ
ครั้นทรงบําเพ็ญทาน และเสวยบางตามอานุภาพแลว ชาวโลกไม
ติเตียนพระองคได จงเสด็จเขาถึงสัคคสถานเถิด.
จบ สรภชาดกที่ ๑๐.
---------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัมพชาดก
๒. ผันทนชาดก
๓. ชวนหังสชาดก
๔. จุลลนารทกัสสปชาดก
๕. ทูตชาดก
๖. กาลิงคโพธิชาดก
๗. อกิตติชาดก
๘. ตักการิยชาดก
๙. รุรุมิคชาดก
๑๐. สรภชาดก.
จบ เตรสนิบาตชาดก
---------------ปกิณณกนิบาตชาดก
๑. สาลิเกทารชาดก
วาดวยนกแขกเตาเลี้ยงพอแม
[๑๘๗๒] ขาแตทานโกสิยะ นาขาวสาลีบริบูรณดี แตนกแขกเตาทั้งหลายพากัน
มากินเสีย ขาพเจาขอคืนนานั้นใหแกทาน เพราะขาพเจาไมอาจจะหาม
นกแขกเตาเหลานั้นได ก็ในนกแขกเตาเหลานั้น มีนกแขกเตาตัวหนึ่ง
งามกวาทุกๆ ตัว กินขาวสาลีตามตองการแลวยังคาบเอาไปดวยจะงอย
ปากอีก.
[๑๘๗๓] เจาจงดักบวงพอที่จะใหนกนั้นติดได แลวจงจับนกนั้นทั้งยังเปนมาให
เราเถิด.
[๑๘๗๔] ฝูงนกเหลานั้นกิน และดื่มแลว ยอมพากันบินไป เราผูเดียวติดบวง
เราทําบาปอะไรไว?
[๑๘๗๕] ดูกรนกแขกเตา ทองของเจาเห็นจะใหญกวาทองของนกเหลาอื่นเปน
แน เจากินขาวสาลีตามตองการแลว ยังคาบเอาไปดวยจะงอยปากอีก?
ดูกรนกแขกเตา เจาจะบรรจุฉางในปาไมงิ้วนั้นใหเต็มหรือ หรือวา
เจากับเรามีเวรกันมา สหายเอย เราถามเจาแลว ขอเจาจงบอกแกเรา
เถิด เจาฝงขาวสาลีไวที่ไหน?
[๑๘๗๖] ขาพเจากับทานมิไดมีเวรกัน ฉางของขาพเจาก็ไมมี ขาพเจานําเอาขาว
สาลีของทานไปถึงยอดงิ้วแลว ก็เปลือ้ งหนี้เกา ใหเขากูหนี้ใหม และ
ฝงขุมทรัพยไวที่ปางิ้วนั้น ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบอยางนี้
เถิด.

[๑๘๗๗] การใหกูหนี้ของทานเปนเชนไร และการเปลื้องหนี้ของทานเปนเชนไร
ทานจงบอกวิธีฝงขุมทรัพย แลวทานจะหลุดพนจากบวงได?
[๑๘๗๘] ขาแตทานโกสิยะ บุตรนอยทั้งหลายของขาพเจายังออน ขนปกยังไม
ขึ้น บุตรเหลานั้นขาพเจาเลี้ยงมาแลว เขาจักเลี้ยงขาพเจาบาง เพราะ
เหตุนั้น ขาพเจาจึงชื่อวาใหบุตรเหลานั้นกูหนี้ มารดาและบิดาของ
ขาพเจาแกเฒาลวงกาลผานวัยไปแลว ขาพเจาคาบเอาขาวสาลีไปดวย
จะงอยปาก เพื่อทานเหลานั้น ชื่อวาเปลื้องหนี้ที่ทานทําไวกอน อนึ่ง
นกเหลาอื่นที่ปาไมงิ้วนั้น มีขนปกอันหลุดหมดแลว เปนนกทุพพลภาพ ขาพเจาตองการบุญ จึงไดใหขาวสาลีแกนกเหลานั้น บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวการทําบุญนั้นวา เปนขุมทรัพย. การใหกูหนี้ของขาพเจา
เปนเชนนี้ การเปลื้องหนี้ของขาพเจาเปนเชนนี้ ขาพเจาบอกการฝง
ขุมทรัพยไวเชนนี้ ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบอยางนี้เถิด.
[๑๘๗๙] นกตัวนี้ดีจริงหนอ เปนนกมีธรรมชั้นเยี่ยม ในมนุษยบางพวกยังไมมี
ธรรมเชนนี้เลย. เจาพรอมดวยญาติทั้งมวล จงกินขาวสาลีตามความ
ตองการเถิด ดูกรนกแขกเตา เราขอเห็นเจาแมอีกตอไป การที่ไดเห็น
เจาเปนที่พอใจของเรา.
[๑๘๘๐] ขาแตทานโกสิยะ ขาพเจาไดกิน และดื่มแลวในที่อยูของทาน ทาน
เปนที่พึ่งพํานักของพวกเราทุกวันคืน ขอทานจงใหทานในทานที่มีอาชญา
อันวางแลว และจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาแลวดวย.
[๑๘๘๑] วันนี้ สงาราศรีเกิดขึ้นแกเราแลวหนอ ที่เราไดเห็นทานผูเปนยอดแหง
ฝูงนก เพราะไดฟงคําสุภาษิตของนกแขกเตา เราจักทําบุญใหมาก.
[๑๘๘๒] โกสิยพราหมณนั้น มีใจเบิกบานราเริงผองใส จัดแจงขาวและน้ําไว
แลว เลี้ยงดูสมณะและพราหมณทั้งหลาย ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว
และน้ํา.
จบ สาลิเกทารชาดกที่ ๑.
๒. จันทกินนรชาดก
วาดวยนางจันทกินนรี
[๑๘๘๓] ดูกรนางจันทา ชีวิตของพี่ใกลจะขาดอยูแลว พี่กําลังเมาเลือด จันทาเอย
พี่เห็นจะละชีวิตไปแมในวันนี้ ลมปราณของพี่กําลังจะดับ. ชีวิตของพี่
กําลังจะจม ความทุกขกําลังเผาผลาญหัวใจพี่ พี่ลําบากยิ่งนัก ความโศก
ของพี่ครั้งนี้เปนความโศกยิ่งใหญกวาความโศกเหลาอื่น เพราะเหตุแหง
เจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพี่โดยแท. พี่จะเหี่ยวแหง เหมือนตนหญา
ที่ถูกทิ้งไวบนแผนหินรอน เหมือนตนไมมีรากอันขาด พี่จะเหือดหาย
เหมือนแมน้ําที่ขาดหวง ความโศกของพี่ครั้งนี้เปนความโศกยิ่งใหญ

กวาความโศกเหลาอื่น เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพี่โดยแท.
น้ําตาของพี่ไหลออกเรือ่ ยเหมือนน้ําฝนที่ตกลงที่เชิงบรรพต ไหลไปไม
ขาดสาย ฉะนั้น ความโศกของพี่ครั้งนี้เปนความโศกยิ่งใหญกวาความ
โศกเหลาอื่น เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพี่โดยแท.
[๑๘๘๔] พระราชบุตรใด ยิงสามีผูเปนที่ปรารถนาของเรา เพื่อใหเปนหมายที่
ชายปา พระราชบุตรนั้นเปนคนเลวทรามแท สามีของเรานั้นถูกยิงแลว
นอนอยูบนพื้นดิน. พระราชบุตรเอย มารดาของทานจงไดรับสนอง
ความโศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีนี้. ชายาของทานจง
ไดรับสนองความโศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีน.ี้ พระราชบุตรเอย ทานไดฆากินนรผูไมประทุษราย เพราะความรักใครในเรา
ขอมารดาของทานอยาไดพบเห็นบุตร และสามีเลย. ทานไดฆากินนรผู
ไมประทุษราย เพราะความรักใครในเรา ขอชายาของทานจงอยาไดพบ
เห็นบุตร และสามีเลย.
[๑๘๘๕] ดูกรนางจันทา ผูมีนัยนตาบานดังดอกไมในปา เธออยารองไห อยา
เศราโศกเลย เธอจักไดเปนอัครมเหสีของฉัน มีเหลานารีในราชสกุล
บูชา.
[๑๘๘๖] พระราชบุตร ถึงแมวาเราจักตองตาย แตเราจักไมขอยอมเปนของทาน
ผูฆากินนรสามีของเราผูมิไดประทุษราย เพราะความรักใครในเรา.
[๑๘๘๗] แนะนางกินนรีผูขี้ขลาด มีความรักใครตอชีวิต เจาจงไปสูปาหิมพานต
เถิด มฤคอื่นๆ ผูบริโภคกฤษณาและกะลําพัก จักยังรักใครยินดีตอเจา.
[๑๘๘๘] ขาแตกินนร ภูเขาเหลานั้น ซอกเขาเหลานั้น และถ้ําเหลานั้นตั้งอยู ณ
ที่นั้น ฉันไมเห็นทานในที่นั้นๆ จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อ
ฉันไมเห็นทานที่เทือกเขา ซึ่งเราเคยรวมอภิรมยกัน จะกระทําอยางไร
ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานที่แผนผาอันลาดดวยใบไมเปนที่นา
รื่นรมย พวกมฤครายไมกล้ํากลาย จะทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อ
ฉันไมเห็นทานที่แผนผาอันลาดดวยดอกไม เปนที่นารื่นรมย พวก
มฤครายไมกล้ํากลาย จะทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทาน
ที่ลําธารอันมีน้ําใสไหลอยูเรือ่ ยๆ มีกระแสเกลื่อนกลนไปดวยดอก
โกสุม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานที่ยอดเขา
หิมพานตอันมีสีเขียว นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร
ฉันไมเห็นทานที่ยอดเขาหิมพานตมีสีเหลืองอราม นาดูนาชม จะกระทํา
อยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานที่ยอดเขาหิมพานตอันมีสีแดง
นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานที่ยอด
เขาหิมพานตอันสูงตระหงาน นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแต

กินนร เมื่อฉันไมเห็นทานที่ยอดเขาหิมพานตอันมีสีขาว นาดูนาชม
จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานที่ยอดเขาหิมพานต
อันงามวิจิตร นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไม
เห็นทานที่เขาคันธมาทนอันดารดาษไปดวยยาตางๆ เปนถิ่นที่อยูของ
หมูเทพเจา จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานที่ภูเขา
คันธมาทนอันดารดาษไปดวยโอสถทั้งหลาย จะกระทําอยางไร?
[๑๘๘๙] ขาแตทานพราหมณผูเปนเจา ฉันขอไหวเทาทั้งสองของทาน ผูมีความ
เอ็นดู มารดาสามีผูที่ดิฉันซึ่งเปนกําพราปรารถนายิง่ นักดวยน้ําอมฤต ดิฉัน
ไดชื่อวา เปนผูพรอมเพรียงดวยสามีผูเปนที่รักยิ่งแลว.
[๑๘๙๐] บัดนี้ เราทั้งสองจักไปเที่ยวสูลําธาร อันมีกระแสสินธุอันเกลื่อนกลน
ดวยดอกโกสุม ดารดาษไปดวยบุปผชาติตางๆ เราทั้งสองจะกลาววาจา
เปนที่รักแกกันและกัน.
จบ จันทกินนรชาดกที่ ๒.
๓. มหาอุกกุสชาดก
วาดวยสัตว ๔ สหาย
[๑๘๙๑] พวกพรานชาวชนบท พากันมัดคบเพลิงอยูบนเกาะ ปรารถนาจะกินลูก
นอยของเรา ขาแตพญาเหยี่ยว ทานจงบอกมิตรและสหาย จงแจง
ความพินาศแหงหมูญาติของเรา.
[๑๘๙๒] ขาแตพญานกออก ทานเปนนกผูประเสริฐกวานกทั้งหลาย ขาพเจาขอ
ยึดทานเปนที่พึ่ง พวกพรานชาวชนบทปรารถนาจะกินลูกนอยของ
ขาพเจา ขอทานจงชวยใหขาพเจาไดรับความสุขเถิด.
[๑๘๙๓] บัณฑิตทั้งหลาย ผูแสวงหาความสุขทั้งในกาลและมิใชกาล ยอมทําบุคคล
ใหเปนมิตรสหาย ดูกรเหยี่ยว ฉันจะกระทําประโยชนอันนี้แกทานจง
ได ที่จริงอริยชนยอมกระทํากิจใหแกอริยชน.
[๑๘๙๔] กิจอันใด ที่อริยชนผูมีความอนุเคราะหจะพึงกระทําแกอริยชน กิจอันนั้น
ชื่อวา อันทานกระทําแลว ขอทานจงรักษาตัวเถิด อยารีบรอนไปนัก
เลย เมื่อทานยังมีชีวิตอยู เราก็จะไดลกู คืนมาเปนแน.
[๑๘๙๕] ฉันกระทําการรักษาปองกันนั้น แมถึงตัวจะตายก็มิไดสะดุงเลย แทจริง
สหายทั้งหลายผูยอมสละชีวิต กระทําเพื่อสหายทั้งหลาย นี่เปนธรรมดา
ของสัตบุรุษทั้งหลาย.
[๑๘๙๖] นกออกตัวนี้ซงึ่ เปนอัณฑชะ ไดกระทํากรรมที่ทําไดแสนยาก เพื่อ
ประโยชนแกลูกเหยี่ยว ตั้งแตยามครึ่งจนถึงเที่ยงคืนไมหยุดหยอน.
[๑๘๙๗] แทจริง คนบางพวก ถึงจะเคลื่อนคลาดพลาดพลั้งจากการงานของตน
ก็ยังตั้งตัวไดดวยความอนุเคราะหของมิตรทั้งหลาย พวกลูกทั้งหลาย

ของขาพเจาเดือดรอน ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพื่อขอใหเปนที่พึ่งอาศัย
ดูกรเตาผูเปนสหาย ขอทานชวยบําเพ็ญประโยชนแกขาพเจาเถิด.
[๑๘๙๘] บัณฑิตทั้งหลาย ยอมทําบุคคลใหเปนมิตรสหายดวยทรัพย ขาวเปลือก
และดวยตน ดูกรเหยี่ยว ขาพเจาจะกระทําประโยชนนี้แกทานใหจงได
เพราะอริยชนยอมทํากิจแกอริยชน.
[๑๘๙๙] คุณพอครับ ขอคุณพอจงมีความขวนขวายนอยอยูเฉยๆ เถิด บุตรยอม
บําเพ็ญสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อบิดา ผมเองจักปองกันลูกทั้งหลายของ
พญาเหยี่ยว จักบําเพ็ญประโยชนเพื่อคุณพอ.
[๑๙๐๐] ลูกเอย บุตรพึงบําเพ็ญสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อบิดา นี่เปนธรรมของ
สัตบุรุษทั้งหลายโดยแทแล พวกพรานทั้งหลายแลเห็นพอผูมีกายอันใหญ
โต ที่ไหนเลยจะเบียดเบียนลูกทั้งหลายของพญาเหยี่ยวได.
[๑๙๐๑] ขาแตพญาราชสีหผูประเสริฐดวยความแกลวกลา สัตวและมนุษยเมื่อ
ตกอยูในภัยแลว ยอมเขาไปหาผูประเสริฐ พวกบุตรของขาพเจาเดือด
รอน ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพื่อขอใหทานเปนที่พึ่งอาศัย ทานเปน
เจานายของขาพเจา ขอทานไดโปรดชวยใหขาพเจาไดรับความสุขดวย
เถิด.
[๑๙๐๒] ดูกรพญาเหยี่ยวผูส หาย ฉันจะบําเพ็ญประโยชนนี้เพื่อทานใหจงได เรา
มาไปดวยกัน เพื่อกําจัดหมูศัตรูของทานนั้นเสีย วิญูชนรูวาภัยเกิดขึ้น
แกมิตร จะไมพยายามเพื่อคุมครองมิตรอยางไรได.
[๑๙๐๓] บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจานายไว เพื่อไดรับความสุข เรากําจัดศัตรู
ไดดวยกําลังแหงมิตร เปนผูพรอมเพรียงดวยบุตรทั้งหลาย บันเทิงอยู
เหมือนเกราะที่บุคคลสวมแลว ปองกันลูกศรทั้งหลายได ฉะนั้น.
[๑๙๐๔] ลูกนอยทั้งหลายของเรา เปลงเสียงอันจับใจรองรับเราผูรองหาอยู ดวย
การกระทําของพญาเนื้อผูเปนมิตรสหายของตน ซึ่งมิไดหนีไป.
[๑๙๐๕] แนะเธอผูตองการสิ่งที่นาปรารถนา บัณฑิตไดมิตรสหายแลว ยอม
ปกปกรักษาบุตร ปศุสัตว และทรัพยไวได ฉัน บุตร และสามีของ
ฉันดวย เปนผูพรอมเพรียงกัน เพราะความอนุเคราะหของมิตรทั้งหลาย.
บุคคลผูมีพระราชาและมีมิตรผูกลาหาญ สามารถจะบรรลุถึงประโยชน
ไดเพราะสหายเหลานี้ ยอมมีแกผูมีมติ รธรรมอันบริบูรณ บุคคลผูมีมิตรสหาย มียศ มีตนอันสูงสง ยอมบันเทิงใจอยูในโลกนีด้ วย.
[๑๙๐๖] ขาแตพญาเหยี่ยว มิตรธรรมทั้งหลายแมผูที่ยากจนก็ควรทํา ดูซิทาน
เราพรอมดวยหมูญาติเปนผูพรอมเพรียงกัน ดวยความอนุเคราะหของ
มิตร นกตัวใด ผูกมิตรไวกับผูกลาหาญมีกําลัง นกตัวนั้น ยอมมีความสุข
เหมือนฉันกับเธอ ฉะนั้น.

จบ มหาอุกกุสชาดกที่ ๓.
๔. อุททาลกชาดก
วาดวยจรณธรรม
[๑๙๐๗] ชฎิลเหลาใดครองหนังเสือพรอมทั้งเล็บ ฟนเขลอะ รูปรางเลอะเทอะ
รายมนตอยู ชฎิลเหลานั้นเปนผูรูการประพฤติตบะ และการสาธยาย
มนตนี้ ในความเพียรที่มนุษยจะพึงทํากัน จะพนจากอบายไดละหรือ?
[๑๙๐๘] ขาแตพระราชา ถาบุคคลเปนพหูสูต ไมประพฤติธรรม ก็จะพึงกระทํา
กรรมอันลามกทั้งหลายได แมจะมีเวทตั้งพัน อาศัยแตความเปนพหูสูต
ยังไมบรรลุจรณธรรม จะพนจากทุกขไปไมไดเลย.
[๑๙๐๙] แมบุคคลผูมีเวทตั้งพัน อาศัยแตความเปนพหูสูตนั้น ยังไมบรรลุ
จรณธรรมแลว จะพนจากทุกขไปไมได อาตมภาพยอมสําคัญวา เวท
ทั้งหลายก็ยอมไมมีผล จรณธรรมอันมีความสํารวมเทานั้นเปนความจริง.
[๑๙๑๐] เวททั้งหลายจะไมมีผลก็หามิได จรณธรรมอันมีความสํารวมนั่นแลเปน
ความจริง แตบุคคลเรียนเวททั้งหลายแลว ยอมไดรับเกียรติคุณ ทาน
ผูฝกฝนตนดวยจรณธรรมแลวยอมบรรลุถงึ สันติ.
[๑๙๑๑] บุตรที่เกิดแตมารดา บิดา และเผาพันธุใด อันบุตรจะตองเลี้ยงดู
อาตมภาพเปนคนๆ นั้นแหละ มีชื่อวาอุททาลกะ เปนเชื้อสายของ
วงศตระกูลโสตถิยะแหงทานผูเจริญ.
[๑๙๑๒] ดูกรทานผูเจริญ บุคคลเปนพราหมณไดอยางไร เปนพราหมณเต็มที่
ไดอยางไร ความดับรอบจะมีไดอยางไร ผูที่ตั้งอยูในธรรม บัณฑิตเรียก
วากระไร?
[๑๙๑๓] บุคคลเปนพราหมณ ตองบูชาไฟเปนนิตย ตองรดน้ํา เมื่อบูชายัญตอง
ยกเสาเจว็ด ผูกระทําอยางนี้จึงเปนพราหมณผูเกษม ดวยเหตุนั้น
ชนทั้งหลายจึงไดพากันสรรเสริญวา เปนผูตั้งอยูในธรรม.
[๑๙๑๔] ความหมดจด ยอมไมมีดวยการรดน้ํา อนึ่ง พราหมณจะเปนพราหมณ
เต็มที่ดวยการรดน้ําก็หาไม ขันติและโสรัจจะยอมมีไมได ทั้งผูนั้นจะ
เปนผูดับรอบก็หามิได.
[๑๙๑๕] ดูกรทานผูเจริญ บุคคลเปนพราหมณไดอยางไร และเปนพราหมณเต็มที่
ไดอยางไร ความดับรอบจะมีไดอยางไร ผูที่ตั้งอยูในธรรม บัณฑิตเรียก
วากระไร?
[๑๙๑๖] บุคคลผูไมมีไรนา ไมมีพวกพอง ไมถือวาเปนของเรา ไมมีความหวัง
ไมมีบาปคือความโลภ สิ้นความละโมบในภพแลว ผูกระทําอยางนี้ ชื่อวา
เปนพราหมณผูเกษม เพราะเหตุนั้น ชนทั้งหลายจึงไดพากันสรรเสริญ
วา ผูตั้งอยูในธรรม.

[๑๙๑๗] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อทั้งปวง
เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดทั้งหมด เมื่อคนทุกๆ
คนเปนผูเย็นแลว ยังจะมีคนดี คนเลวอีกหรือไม?
[๑๙๑๘] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อทั้งปวง
เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดทั้งหมด เมื่อคนทุกๆ
คนเปนผูเย็นแลว ยอมไมมีคนดี คนเลวเลย.
[๑๙๑๙] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อทั้งปวง
เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดทั้งหมด เมื่อคนทุกๆ
คนเปนผูเย็นแลว ยอมไมมีคนดี คนเลวเลย เมื่อเปนอยางนี้ ทานชื่อ
วา ทําลาย ความเปนเชื้อสายแหงตระกูลโสตถิยะ จะประพฤติเพศ
พราหมณที่เขาสรรเสริญกันอยูทําไม.
[๑๙๒๐] วิมานที่เขาคลุมดวยผามีสีตางๆ กัน เงาแหงผาเหลานั้นยอมเปนสีเดียว
กันหมด สีที่ยอมนั้นยอมไมเกิดเปนสี ฉันใด ในมนุษยทั้งหลาย ก็ฉันนั้น
เมื่อใด มาณพบริสุทธิ์ เมื่อนั้น มาณพเหลานั้นเปนผูมีวัตรดี เพราะรู
ทั่วถึงธรรม ยอมละชาติของตนได.
จบ อุททาลกชาดกที่ ๔.
๕. ภิสชาดก
วาดวยผูลักเอาเหงามัน
[๑๙๒๑] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงไดมา
วัว เงิน ทอง และภรรยาที่นาชอบใจ จงพรอมพรั่งดวยบุตรและภรรยา
มากมายเถิด.
[๑๙๒๒] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงไดทัด
ทรงระเบียบ ดอกไม ลูบไลกระแจะจันทน แควนกาสี จงเปนผู
มากไปดวยบุตร จงกระทําความเพงเล็งอยางแรงกลาในกามทั้งหลายเถิด.
[๑๙๒๓] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน
คฤหัสถมีธัญชาติมากมาย สมบูรณดวยเครื่องกสิกรรม มียศ จงไดบุตร
ทั้งหลาย มั่งมีทรัพย ไดกามคุณทุกอยาง จงอยูครองเรือนอยางไมเห็น
ความเสื่อมเลย.
[๑๙๒๔] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจง
ปราบดาภิเษกเปนกษัตริยบรมราชาธิราช มีกําลัง มียศศักดิ์ จงครอบ
ครองแผนดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขตเถิด.
[๑๙๒๕] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน
พราหมณมัวประกอบในทางทํานายฤกษยาม อยาไดคลายความยินดีใน
ตําแหนง ทานผูเปนเจาแควน ผูมียศ จงบูชาผูนั้นไวเถิด.

[๑๙๒๖] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอชาวโลกทั้งมวล
จงสําคัญผูนั้นวา เปนผูเชี่ยวชาญเวทมนตทั้งปวง ผูเรืองตบะ ชาว
ชนบททั้งหลายทราบดีแลว จงบูชาผูนั้นเถิด.
[๑๙๒๗] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงครอบ
ครองบานสวย อันพระราชาทรงประทานให เปนบานที่มั่งคั่ง สมบูรณ
ดวยเหตุ ๔ ประการ ดุจทาววาสวะพระราชทานให อยาไดคลายความ
ยินดีจนกระทั่งถึงความตายเถิด.
[๑๙๒๘] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน
นายบาน บันเทิงอยูดวยการฟอนรําขับรองในทามกลางสหาย อยาได
รับความพินาศอยางใดอยางหนึ่งจากพระราชาเลย.
[๑๙๒๙] ขาแตทานพราหมณ หญิงใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหพระมหากษัตริยผูทรงเปนเอกราช ทรงปราบปรามศัตรูไดทั่วพื้นปฐพี ทรงสถาปนา
ใหหญิงนั้นเปนยอดสตรีจํานวนพัน ขอหญิงนั้นจงเปนมเหสีผูประเสริฐ
กวานางสนมทั้งหลายเถิด.
[๑๙๓๐] ขาแตทานพราหมณ หญิงใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหหญิงนั้น
จงเปนทาสีไมสะดุงสะเทือน กินของดีๆ ในทามกลางคนทั้งปวงที่มา
ประชุมกันอยู จงเที่ยวโออวดลาภอยูเ ถิด.
[๑๙๓๑] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงได
เปนเจาอาวาสในวัดใหญๆ จงเปนผูประกอบนวกรรมในเมืองกชังคละ
จงกระทําหนาตางตลอดวันเถิด.
[๑๙๓๒] ขาแตทานพราหมณ ชางเชือกใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหชาง
เชือกนั้น จงถูกคลองดวยบวงบาศตั้งรอย จงถูกนําออกจากปาอันนา
รื่นรมยมายังราชธานี จงถูกทิ่มแทงดวยประตักและสับดวยขอเถิด.
[๑๙๓๓] ขาแตทานพราหมณ ลิงตัวใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหลิงตัว
นั้นมีพวงดอกไมสวมคอ ถูกเจาะหูดวยดีบุก ถูกเฆี่ยนดวยไมเรียว
เมื่อฝกหัดใหเลนงู เขาไปใกลปากงู ถูกมัดตระเวนเที่ยวไปตามตรอก
เถิด.
[๑๙๓๔] ทานผูเจริญทั้งหลาย ผูใดแกลงกลาวถึงของที่ไมหายวาหายก็ดี หรือผูใด
สงสัยคนใดคนหนึ่งก็ดี ขอใหผูนั้นจงไดบริโภคกามทั้งหลาย จงเขาถึง
ความตายอยูในทามกลางเรือนเถิด.
[๑๙๓๕] สัตวทั้งหลายในโลก ยอมพากันเที่ยวแสวงหากามใด เปนสิ่งที่นา
ปรารถนา นาใคร นารัก นาฟูใจของสัตวเปนอันมาก ในชีวโลกนี้
เพราะเหตุไร ฤาษีทั้งหลายจึงไมสรรเสริญกามเลย.
[๑๙๓๖] ดูกรทานผูเปนจอมภูต เพราะกามนั่นแล สัตวทั้งหลายจึงถูกประหาร

ถูกจองจํา เพราะกามทั้งหลาย ทุกขและภัยจึงเกิดเพราะกามทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายจึงประมาทลุมหลงกระทํากรรมอันเปนบาป สัตวเหลานั้น
มีบาป จึงประสบบาปกรรม เมื่อตายไปแลวยอมไปสูนรก เพราะเห็น
โทษในกามคุณดังนี้ ฤาษีทั้งหลายจึงไมสรรเสริญกาม.
[๑๙๓๗] ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย ขาพเจาจะทดลองดูวา ฤาษีเหลานี้ยัง
นอมไปในกามหรือไม จึงถือเอาเหงามันที่ฝงน้ําไปฝงไวบนบก ฤาษี
ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์ ไมมีบาป นี้เหงามันของทาน.
[๑๙๓๘] ดูกรทาวสหัสนัยนเทวราช ฤาษีเหลานั้นมิใชนักฟอนของทาน และมิใช
ผูที่ทานจะพึงลอเลน ไมใชพวกพองและสหายของทาน เพราะเหตุไร
ทานจึงมาดูหมิ่นลอเลนกับฤาษีทั้งหลาย?
[๑๙๓๙] ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย ผูมีปญญากวาง ทานเปนอาจารยและ
เปนบิดาของขาพเจา ขอเงาเทาของทานจงเปนที่พึ่งของขาพเจาผูพลัง้ พลาด ขอไดโปรดอดโทษครั้งหนึ่งเถิด บัณฑิตทั้งหลายยอมไมมีความ
โกรธเปนกําลัง.
[๑๙๔๐] การที่พวกเราไดเห็นทาววาสวะผูเปนจอมภูต นับเปนราตรีเอกของพวก
เราเหลาฤาษีซึ่งอยูกันดวยดี ทานผูเจริญ ทุกคนจงพากันดีใจเถิด เพราะ
ทานพราหมณไดเหงามันคืนแลว.
[๑๙๔๑] เราตถาคต สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสปะ อนุรุทธะ ปุณณะและ
อานนท เปน ๗ พี่นอง ในครั้งนั้น อุบลวรรณาเปนนองสาว ขุชชุตตรา
เปนทาสี จิตตคฤหบดีเปนทาส สาตาคีระเปนเทวดา ปาลิเลยยกะเปน
ชาง มธุทะผูประเสริฐเปนวานร กาฬุทายีเปนทาวสักกะ ทานทั้งหลาย
จงทรงชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ภิสชาดกที่ ๕.
๖. สุรุจิชาดก
วาดวยพระเจาสุรุจิ
[๑๙๔๒] ดิฉันถูกเชิญมาเปนพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจาสุรุจิตลอดเวลาหมื่น
ป พระเจาสุรุจินําดิฉันมาผูเดียว ขาแตทานพราหมณ ดิฉันนั้นมิได
รูสึกเลยวา ไดลวงเกินพระเจาสุรุจิผูเปนจอมประชาชนชาววิเทหรัฐ
ครองพระนครมิถิลา ดวยกาย วาจา หรือใจ ทั้งในที่แจงหรือในที่ลับ
เลย ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด
เมื่อดิฉัน กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง.
[๑๙๔๓] ขาแตทานพราหมณ ดิฉันเปนที่พอใจของพระภัสดา พระชนนี และ
พระชนกของพระภัสดาก็เปนที่รักของดิฉัน พระองคทานเหลานั้นทรง
แนะนําดิฉัน ตลอดเวลาที่พระองคทานยังทรงพระชนมชีพอยู ดิฉันนั้น

ยินดีในความไมเบียดเบียน มีปกติประพฤติธรรมโดยสวนเดียว มุง
บําเรอพระองคทานเหลานั้นโดยเคารพ ไมเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน
ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉนั
กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง.
[๑๙๔๔] ขาแตทานพราหมณ ความริษยาหรือความโกรธ ในสตรีผูเปนพระราชเทวีรวมกัน ๑๖,๐๐๐ คน มิไดมีแกดิฉันในกาลไหนๆ เลย ดิฉันชื่นชม
ดวยความเกื้อกูลแกพระราชเทวีเหลานั้น และคนไหนที่จะไมเปนที่รัก
ของดิฉันไมมีเลย ดิฉันอนุเคราะหหญิงผูรวมพระสามีทั่วกันทุกคน ใน
กาลทุกเมื่อ เหมือนอนุเคราะหตน ฉะนั้น ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาว
คําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของ
ดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง.
[๑๙๔๕] ดิฉันเลี้ยงดูทาสกรรมกร ซึ่งจะตองเลี้ยงดูและชนเหลาอื่นผูอ าศัยเลี้ยง
ชีวิต โดยเหมาะสมกับหนาที่ ดิฉันมีอินทรียอันเบิกบานในกาลทุกเมื่อ
ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉนั
กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง.
[๑๙๔๖] ดิฉันมีฝามืออันชุม เลี้ยงดูสมณพราหมณ และแมวณิพกเหลาอืน่ ใหอิ่ม
หนําสําราญดวยขาวและน้ําทุกเมื่อ ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตย
จริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจง
แตก ๗ เสี่ยง.
[๑๙๔๗] ดิฉันเขาอยูประจําอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถี
ที่ ๑๔,๑๕ และดิถีที่ ๘ แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ ดิฉัน
สํารวมแลวในศีลทุกเมื่อ ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้
ขอบุตรจงเกิดเถิด เมือ่ ดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗
เสี่ยง.
[๑๙๔๘] ดูกรพระราชบุตรีผูเรืองยศงดงาม คุณอันเปนธรรมเหลาใด ในพระองค
ที่พระองคแสดงแลว คุณอันเปนธรรมเหลานั้นมีทุกอยาง พระราชโอรส
ผูเปนกษัตริย สมบูรณดวยพระชาติ เปนอภิชาตบุตร เรืองพระยศ เปน
พระธรรมราชาแหงชนชาววิเทหะ จงอุบัติแกพระนาง.
[๑๙๔๙] ทานผูมีดวงตานายินดี ทรงผาคลุกธุลี สถิตอยูบนเวหาอันไมมสี ิ่งใดกั้น
ไดกลาววาจาเปนที่พอใจจับใจของดิฉัน ทานเปนเทวดามาจากสวรรค
เปนฤาษีผูมีฤทธิ์มาก หรือวาเปนใครมาถึงที่นี้ ขอทานจงกลาวความจริง
ใหดิฉันทราบดวย.
[๑๙๕๐] หมูเทวดามาประชุมกันที่สุธรรมาสภา ยอมกราบไหวทาวสักกะองคใด
ขาพเจาเปนทาวสักกะองคนั้น มีดวงตาพันหนึ่ง มายังสํานักของทาน

หญิงเหลาใดในเทวโลก เปนผูมีปกติประพฤติสม่ําเสมอ มีปญญา มีศีล มี
พอผัวแมผัวเปนเทวดา ยําเกรงสามี เทวดาทั้งหลายผูมิใชมนุษย มาเยี่ยม
หญิงเชนนั้น ผูมีปญญา มีกรรมอันสะอาด เปนหญิงมนุษย ดูกรนางผู
เจริญ ทานเกิดในราชสกุลนี้ พรั่งพรอมไปดวยสิ่งทีน่ าปรารถนาทุกอยาง
ดวยสุจริตธรรมที่ทานประพฤติดีแลวในปางกอน ดูกรพระราชบุตรี ก็
แหละ ขอนี้เปนชัยชนะในโลกทั้งสองของทาน คือ การอุบัติในเทวโลก
และเกียรติในชีวิตนี้ ดูกรพระนางสุเมธา ขอใหพระนางจงมีสุข ยั่งยืน
นาน จงรักษาธรรมไวในตนใหยั่งยืนเถิด ขาพเจานี้ ขอลาไปสูไตรทิพย
การพบเห็นทาน เปนการพบเห็นที่ดูดดื่มใจของขาพเจายิ่งนัก.
จบ สุรุจิชาดกที่ ๖.
๗. ปญจุโปสถิกชาดก
วาดวยนกพิราบ
[๑๙๕๑] ดูกรนกพิราบ เพราะเหตุไร บัดนี้ เจาจึงมีความขวนขวายนอย ไมตอง
การอาหาร อดกลั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถ.
[๑๙๕๒] แตกอนนี้ขาพเจาบินไปกับนางนกพิราบ เราทั้ง ๒ ชื่นชมยินดีกันอยูใน
ปาประเทศนั้น ทันใดนั้น เหยี่ยวไดโฉบเอานางนกพิราบไปเสีย
ขาพเจาไมปรารถนาจะพลัดพรากจากนางไป แตจําตองพลัดพรากจากนาง
เพราะพลัดพลากจากนาง ขาพเจาไดเสวยเวทนาทางใจ เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา ความรักอยาไดกลับมาหาเราอีกเลย.
[๑๙๕๓] ดูกรงูผูไปไมตรง เลื้อยไปดวยอก มีลิ้น ๒ ลิ้น เจามีเขี้ยวเปนอาวุธ
มีพิษรายแรง เพราะเหตุไร เจาจึงอดกลั้นความหิวกระหายมารักษา
อุโบสถ.
[๑๙๕๔] โคของนายอําเภอ กําลังเปลี่ยว มีหนอกกระเพือ่ ม มีลักษณะงาม มีกําลัง
มันไดเหยียบขาพเจา ขาพเจาโกรธจึงไดกัดมัน มันก็ถูกทุกขเวทนา
ครอบงํา ถึงความตาย ณ ที่นั้นเอง ลําดับนั้น ชนทั้งหลายก็พากันออก
มาจากบาน รองไหคร่าํ ครวญ หาไดพากันหลบหลีกไปไม เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา ความโกรธอยาไดมาถึงเราอีกเลย.
[๑๙๕๕] ดูกรสุนัขจิ้งจอก เนื้อของคนที่ตายแลว มีอยูในปาชาเปนอันมาก
อาหารชนิดนี้เปนที่พอใจของเจา เพราะเหตุไร เจาจึงอดกลั้นความหิว
กระหายมารักษาอุโบสถ.
[๑๙๕๖] ขาพเจาไดเขาไปสูทองชางตัวใหญ ยินดีในซากศพ ติดใจในเนื้อชาง
ลมรอนและแสงแดดอันกลา ไดแผดเผาทวารหนักของชางนั้นใหแหง
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งผอม ทั้งเหลือง ไมมีทางจะออกได ตอมา
มีฝนหาใหญตกลงมาโดยพลัน ชะทวารหนักของชางตัวนั้นใหเปยกชุม

ดูกรทานผูเจริญ ทีนั้น ขาพเจาจึงออกมาได ดังดวงจันทร พนจาก
ปากแหงราหูฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา
ความโลภอยามาถึงเราอีกเลย.
[๑๙๕๗] ดูกรหมี แตกอนนี้ เจาขย้ํากินตัวปลวกในจอมปลวก เพราะเหตุไร
เจาจึงอดกลั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถเลา.
[๑๙๕๘] ขาพเจาดูหมิ่นถิ่นที่เคยอยูของตน ไดไปยังปจจันตคามแควนมลรัฐ
เพราะความเปนผูอยากมากเกินไป ครั้งนั้น ชนทั้งหลายก็พากันออก
จากบาน รุมตีขาพเจาดวยคันธนู ขาพเจาศีรษะแตกเลือดอาบ ไดกลับ
มาสูถิ่นที่เคยอยูอาศัยของตน เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ
ดวยคิดวา ความอยากมากเกินไปอยาไดมาถึงเราอีกเลย.
[๑๙๕๙] ขาแตทานผูเจริญ ขอความอันใด ทานก็ไดถามพวกขาพเจาแลว ขาพเจา
ทั้งหมดก็ไดพยากรณขอความอันนั้นตามที่ไดรูเห็นมา ขาแตทานผูเปน
วงศพรหมผูเจริญ พวกขาพเจาจะขอถามทานบางละ เพราะเหตุไร ทาน
จึงรักษาอุโบสถเลา.
[๑๙๖๐] พระปจเจกพุทธะรูปหนึ่ง ผูไมแปดเปอนดวยกิเลส นั่งอยูในอาศรมของ
ฉันครูหนึ่ง ทานไดบอกใหฉันทราบถึงที่ไปที่มา นามโคตรและจรณะทุก
อยาง ถึงอยางนั้น ฉันก็มิไดกราบไหวเทาทั้ง ๒ ของทาน อนึ่ง ฉันก็มิได
ถามถึงนามและโคตรของทานเลย เพราะเหตุนั้น ฉันจึงรักษาอุโบสถ
ดวยคิดวา มานะอยาไดมาถึงฉันอีกเลย.
จบ ปญจุโปสถิกชาดกที่ ๗.
๘. มหาโมรชาดก
วาดวยพญานกยูงพนจากบวง
[๑๙๖๑] ดูกรสหาย ก็ถาแหละทานจับขาพเจาเพราะเหตุแหงทรัพยแลว ทาน
อยาฆาขาพเจาเลย จงจับเปนนําขาพเจาไปถวายพระราชาเถิด เขาใจวา
ทานจะไดทรัพยไมใชนอยเลย.
[๑๙๖๒] เราผูกสอดลูกธนูใสเขาในแลง มิไดหมายมั่นวาจะฆาทานในวันนี้เลย
แตเราจักตัดบวงที่ผูกรัดเทาทาน พญานกยูงจงไปตามสบายเถิด.
[๑๙๖๓] เหตุไร ทานจึงเพียรดักขาพเจามาถึง ๗ ป สูอดกลั้นความหิวกระหาย
ทั้งกลางคืนและกลางวัน เมื่อเปนเชนนั้น ทานปรารถนาจะปลดปลอย
ขาพเจา ผูติดบวงเสียจากบวงเพื่ออะไร วันนี้ ทานงดเวนจากปาณาติบาต
หรือ หรือวาทานใหอภัยในสัตวทั้งปวง เหตุไรทานจึงปรารถนาจะปลด
ปลอยขาพเจาผูติดบวง ออกจากบวงเสียเลา.
[๑๙๖๔] ดูกรพญานกยูง ขอทานจงบอกวา ผูใดเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต และ
ใหอภัยในสัตวทั้งปวง ขาพเจาขอถามความขอนั้นกะทาน ผูนั้นจุติจาก

โลกนี้แลวจะไดความสุขอะไร?
[๑๙๖๕] ขาพเจาขอบอกวา ผูใดเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต และใหอภัยในสัตว
ทั้งปวง ผูนั้นยอมไดรบั ความสรรเสริญในปจจุบัน และเมื่อตายไปยอม
ไปสูสวรรค.
[๑๙๖๖] สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาววา เทวดาทั้งหลายไมมี ชีพยอมเขาถึงความ
เปนตางๆ กันในโลกนี้ ผลของกรรมดีและกรรมชั่วก็เหมือนกัน และ
กลาววา ทานอันคนโงบัญญัติไว ขาพเจาเชื่อถอยคําของพระอรหันต
เหลานั้น ฉะนั้น จึงเบียดเบียนนกทั้งหลาย.
[๑๙๖๗] ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง ๒ เห็นกันไดงายๆ สองสวางไปในอากาศ
ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง ๒ นั้น อยูในโลกนี้หรือในโลกอื่น สมณพราหมณเหลานั้น กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยในมนุษยโลกอยางไร
หรือ?
[๑๙๖๘] ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง ๒ เห็นกันไดงายๆ สองสวางไปในอากาศ
ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง ๒ นั้น มีอยูในโลกอื่น ไมมีในโลกนี้ สมณพราหมณเหลานั้น กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยวา เปนเทวดาในมนุษยโลก.
[๑๙๖๙] สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาหาเหตุมิได ไมกลาวถึงกรรม ไมกลาว
ถึงผลแหงกรรมดี กรรมชั่ว และกลาวถึงทานวาคนโงบัญญัติไว สมณพราหมณเหลานั้น เปนผูมีวาทะเลวทราม ถูกทานกําจัดเสียแลว เพราะ
การพยากรณนี้แหละ.
[๑๙๗๐] คําของทานนี้เปนคําจริงแททีเดียว ไฉนทานจะไมพึงมีผลเลา ผลของ
กรรมดีกรรมชั่ว ก็เหมือนกัน ไฉนจะไมมีผล อนึ่ง ทานนี้จะวาคนโง
บัญญัติขึ้นอยางไรได ดูกรพญานกยูง ขาพเจาจะทําอยางไร จะทําอะไร
ประพฤติอะไร เสพสมาคมอะไร ดวยตบะคุณอะไร อยางไรจึงจะไม
ตองไปตกนรก ขอทานจงบอกเนื้อความนี้แกขาพเจาเถิด?
[๑๙๗๑] มีสมณะเหลาใดเหลาหนึ่ง นุงหมผายอมดวยน้าํ ฝาด ประพฤติเปนผูไมมี
เรือน เที่ยวไปบิณฑบาตในเวลาเชาในกาล เวนจากการเที่ยวไปในเวลา
วิกาล ผูสงบระงับ มีอยูในแผนดินนี้แน. ทานจงเขาไปหาสมณะเหลา
นั้นในเวลาอันควร ณ ที่นั้น แลวจงถามขอความตามความพอใจของ
ทาน สมณะเหลานั้นก็จะชี้แจงประโยชนโลกนี้และโลกหนาใหแกทาน
ตามความรูความเห็น.
[๑๙๗๒] ความเปนพรานนี้ เราละไดแลว เหมือนงูลอกคราบเกาของตน หรือ
เหมือนตนไม อันเขียวชะอุม ผลัดใบเหลืองทิ้งฉะนั้น วันนี้เราละความ
ความเปนพรานได.

[๑๙๗๓] อนึ่ง มีนกเหลาใดที่เราขังไวในนิเวศนประมาณหลายรอย วันนี้เราให
ชีวิตแกนกเหลานั้น ขอนกเหลานั้นจงพนจากการกักขัง ไปสูสถานที่อยู
เดิมของตนเถิด.
[๑๙๗๔] นายพรานถือบวงเที่ยวไปในราวปา เพื่อดักพญานกยูงตัวเรืองยศ ครั้น
ดักพญานกยูงตัวเรืองยศไดแลว ก็ไดพนจากทุกขเหมือนเราพนแลว
ฉะนั้น.
จบ มหาโมรชาดกที่ ๘.
๙. ตัจฉกสูกรชาดก
วาดวยหมูพรอมใจกันสูเสือ
[๑๙๗๕] ขาพเจาเที่ยวแสวงหาหมูญาติใด ตามภูเขา และราวปาทั้งหลาย คนหา
หมูญาติมากมาย หมูญาตินั้นเราพบแลว. รากไมและผลไมนี้ ก็มีมาก
มาย อนึ่ง ภักษาหารนีก้ ็มิใชนอย ทั้งหวยละหานนี้กน็ ารื่นรมย คง
เปนที่อยูสุขสบาย. ขาพเจาจักขออยูกบั ญาติทั้งมวล ในที่นี้แหละ
จักเปนผูขวนขวายนอย ไมมีความระแวงภัย ไมมีความเศราโศก ไมมี
ภัยแตที่ไหนๆ.
[๑๙๗๖] ดูกรตัจฉกะ เจาจงไปหาที่ซอนเรนแหงอื่นเถิด ในที่นี้ศัตรูของพวกเรา
มีอยู มันมาในที่นี้แลว ก็ฆาหมูแตลวนตัวที่อวนพีเสีย.
[๑๙๗๗] ใครหนอเปนศัตรูของเราในที่นี้ ใครมากําจัดญาติทั้งหลายผูพรอมเพรียง
กัน ซึ่งยากที่จะกําจัดได เราถามทานแลวขอจงบอกความขอนั้นแกเรา
เถิด
[๑๙๗๘] ดูกรตัจฉกะ พญาเนื้อตัวหนึ่งลายพาดขึ้น เปนเนื้อกําลังมีเขี้ยวเปน
อาวุธ มันมาในที่นี้แลว ก็ฆาหมูแตลวนตัวที่อวนพีเสีย.
[๑๙๗๙] พวกเราไมมีเขี้ยวหรือ กําลังกายไมพรั่งพรอมหรือ พวกเราทั้งหมดพรอม
ใจกันแลว ก็จะจับมันตัวเดียวเทานั้นใหอยูในอํานาจได.
[๑๙๘๐] ดูกรตัจฉกะ ทานกลาววาจาจับอกจับใจ เพราะหมู แมตัวใดหนีไปเวลา
รบ พวกเราจักฆามันเสียในภายหลัง.
[๑๙๘๑] ดูกรพญาเนื้อผูเกงกลา วันนี้เจาคงจะงดเวนจากการฆาสัตวละซิหนอ
ทานใหอภัยในสัตวทงั้ ปวงเสียแลวหรือ หรือเขี้ยวของเจาคงไมมี เจา
มาถึงกลางฝูงสุกรแลว จึงซบเซาอยูดังคนกําพรา ฉะนั้น?
[๑๙๘๒] มิใชวาเขี้ยวของขาพเจาไมมี กําลังกายของขาพเจาก็มีอยูพรัง่ พรอม แต
ขาพเจาเห็นสุกรทั้งหลายผูเปนญาติกัน รวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงซบเซาอยูแตผูเดียวในปา. เมื่อกอนสุกรเหลานี้
พอขาพเจาลืมตาแลดูเทานั้น ตางก็กลัวตายหาที่หลบซอนวิ่งกระเจิดกระเจิงไปตามทิศานุทิศ บัดนี้ พวกมันมาประชุมพรอมเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ในภูมิภาคที่พวกมันยืนอยูนนั้ ขาพเจาขมพวกมันไดยากใน
วันนี้ พวกมันคงมีขุนพล จึงพรักพรอมกัน คงเปนเสียงเดียวกัน คง
รวมมือรวมใจกันเบียดเบียนขาพเจา เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไม
ปรารถนาสุกรเหลานัน้ .
[๑๙๘๓] พระอินทรองคเดียวเทานั้น ยังเอาชนะอสูรทั้งหลายได เหยี่ยวตัวเดียว
เทานั้น ยอมขมฆานกทั้งหลายได เสือโครงตัวเดียวเหมือนกัน ไปถึง
ทามกลางฝูงสุกรแลว ก็ยอมฆาสุกรตัวพีๆ ได เพราะกําลังของมันเปน
เชนนั้น.
[๑๙๘๔] จะเปนพระอินทร จะเปนเหยี่ยว แมจะเปนเสือโครงผูเปนใหญกวา
เนื้อ ก็ทําญาติผูพรอมเพรียงกันมั่นคง ซึ่งเปนเชนเดียวกับเสือโครง
ไวในอํานาจไมไดทั้งนั้นแหละ.
[๑๙๘๕] ฝูงนกตัวนอยๆ มีชื่อกุมภิลกะ เปนนกมีพวก เที่ยวไปเปนหมวดหมู
ราเริงบันเทิงใจ โผผินบินรอนไปเปนกลุมๆ. ก็เหมือนฝูงนกเหลานัน้
บินไป บรรดานกเหลานั้น คงมีสักตัวหนึ่งที่แตกฝูงไป เหยี่ยวยอม
โฉบจับนกตัวนั้นได นี่เปนคติของเสือโครงทั้งหลายโดยแท.
[๑๙๘๖] เสือโครงเปนสัตวมีเขี้ยว ถูกชฎิลผูหยาบชา เห็นแกอามิสปลุกใจให
ฮึกเหิม สําคัญวาจะทําไดเหมือนเมื่อครั้งกอน จึงวิ่งเขาไปในฝูงสุกรผูมี
เขี้ยว.
[๑๙๘๗] ญาติทั้งหลายมีมากดวยกัน ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ ถึงตนไมทั้งหลาย
ที่เกิดในปา ก็เหมือนกัน สุกรทั้งหลายพรอมเพรียงกันเขา ฆาเสือโครง
เสียได เพราะประพฤติรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
[๑๙๘๘] สุกรทั้งหลายชวยกันฆาพราหมณ และเสือโครง ทั้ง ๒ ไดแลว ตาง
ราเริงบันเทิงใจ พากันบันลือสัททสําเนียงเสียงสนั่น.
[๑๙๘๙] สุกรเหลานั้นมาประชุมพรอมกันที่โคนตนมะเดื่อ อภิเษกตัจฉกสุกรดวย
คําวา ทานเปนราชา เปนเจาเปนใหญของพวกเรา.
จบ ตัจฉกสุกรชาดกที่ ๙.
๑๐. มหาวาณิชชาดก
โลภมากจนตัวตาย
[๑๙๙๐] พวกพอคาพากันนาจากรัฐตางๆ กระทําการประชุมกันในเมืองพาราณสี
ตั้งพอคาคนหนึ่งใหเปนหัวหนา แลวพากันขนเอาทรัพยกลับไป. พอคา
เหลานั้นมาถึงแดนกันดาร ไมมีอาหาร ไมมีน้ํา ไดเห็นตนไทรใหญมี
รมเงาเย็นสบาย นารื่นรมยใจ. ก็พากันเขาไปนั่งพักที่รมตนไทรนั้น
พอคาทั้งหลายเปนคนโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา คิดรวมกันวาไมตนนี้
บางทีจะมีน้ําไหลซึมอยู เชิญพวกเราเหลาพอคามาชวยกันตัดกิ่งขางทิศ

ตะวันออกแหงตนไมนั้นดูทีเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตัดขาดออก น้ําใสไมขุน
มัวไหลออกมา พอคาเหลานั้นก็พากันอาบและดื่ม ที่สายน้ํานั้นจนสม
ปรารถนา. พอคาทั้งหลาย ผูโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา รวมคิดกัน
เปนครั้งที่ ๒ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดกิ่ง ขางทิศใตแหงตนไมนั้น
อีกเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตัดขาดออก ขาวสาลี เนื้อสุก ขนมถั่ว ซึ่งมีสี
เหมือนขาวปายาสปราศจากน้ํา แกงออมปลาดุก ก็ไหลออกมามากมาย
พอคาเหลานั้นพากันบริโภคเคี้ยวกินจนสมปรารถนา. พอคาทั้งหลายผูโง
เขลา ถูกโมหะครอบงํา รวมคิดกันเปนครั้งที่ ๓ วา ขอใหพวกเรา
ชวยกันตัดกิ่งขางทิศตะวันตกแหงตนไมนั้นอีกเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตัดขาด
ออก เหลานางนารีแตงตัวงามสมสวน มีผาและเครื่องอาภรณอันวิจิตร
ใสตางหูแกวมณี พากันออกมา. นารีทั้งหลายตางแยกกันบําเรอพอคา
นางคนละคน นารี ๒๕ นางตางก็แวดลอมพอคา ผูเปนหัวหนาอยูโ ดย
รอบ ที่รมแหงตนไทรนั้น พอคาเหลานั้นแวดลอมดวยนารีเหลานั้นจน
สมปรารถนา. พอคาทั้งหลายผูโ งเขลา ถูกโมหะครอบงํา รวมคิดเปน
ครั้งที่ ๔ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดกิ่งทางทิศเหนือแหงตนไมอีกเถิด.
พอกิ่งนั้นถูกตัดขาดออก แกวมุกดา แกวไพฑูรย เงิน ทอง เครื่อง
ประดับมือ เครื่องปูลาด ผากาสิกพัสตรและผากัมพล ชื่ออุทธิยะ ก็พรั่งพรู
ออกมาเปนอันมาก พอคาเหลานั้นพากันขนบรรทุกใสในเกวียนเหลานั้น
จนสมปรารถนา. พอคาเหลานั้น เปนคนโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา
รวมกันคิดเปนครั้งที่ ๕ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดโคนตนไมนั้นเสียที
เดียว บางทีจะไดของมากไปกวานี้อีก. ทันใดนั้นนายกองเกวียนจึงลุก
ขึ้น ประคองอัญชลีรองขอวา ดูกรพอคาทั้งหลาย ตนไทรทําผิดอะไร
หรือ (จึงพากันทําราย) ขอใหทานจงมีความเจริญเถิด. ดูกรพอคาทั้ง
หลาย กิ่งทางทิศตะวันออกก็ใหน้ํา กิ่งทางทิศใตก็ใหขาวและน้ํา กิ่ง
ทางทิศตะวันตก ก็ใหนางนารี และกิ่งทางทิศเหนือก็ใหสิ่งที่ปรารถนา
ทุกอยาง ตนไทรทําผิดอะไรหรือ (จึงพากันจะทําราย) ขอใหทานจงมี
ความเจริญเถิด. บุคคลพึงนั่งหรือนอนที่รมเงาแหงตนไมใด ก็ไมควร
หักรานกานแหงตนไทรนั้น เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวทราม
แตพอคาเหลานั้นมากดวยกัน ไมเชื่อถือถอยคํานายกองเกวียนผูเดียว
ตางก็ถือขวานที่ลับแลว พากันเขาไปหมายจะตัดตนไทรนั้นที่โคน.
[๑๙๙๑] ทันใดนั้น นาคทั้งหลายก็พากันออกไป พวกสวมเกราะ ๒๕ พวกถือ
ธนู ๓๐๐ พวกถือโลห ๖,๐๐๐.
[๑๙๙๒] ทานทั้งหลายจงจับพวกนี้มัดฆาเสีย อยาไวชีวิตเลย เวนไวแตนายกอง
เกวียนเทานั้น นอกนั้นจงสังหารมันทุกคนใหเปนภัสมธุลีไป.

[๑๙๙๓] เพราะเหตุนี้แหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อพิจารณาถึงประโยชนของตน
ไมควรลุอํานาจแหงความโลภ พึงกําจัดใจอันประกอบดวยความโลภเสีย
ภิกษุรูโทษอยางนี้ และรูตัณหาวา เปนแดนเกิดแหงทุกข พึงเปนผูปราศ
จากตัณหา ไมมีความถือมั่น พึงเปนผูม ีสติละเวนโดยรอบเถิด.
จบ มหาวาณิชชาดกที่ ๑๐.
๑๑. สาธินราชชาดก
พระเจาวิเทหราชประพาสดาวดึงส
[๑๙๙๔] อัศจรรยจริงหนอ ขนพองสยองเกลาเกิดขึ้นแลวในโลก รถทิพยได
ปรากฏแกพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ.
[๑๙๙๕] มาตลีเทพบุตรเทพสารถีผูมีฤทธิม์ าก ไดเชื้อเชิญพระเจาวิเทหราชผูครอง
มิถิลานครวา ขาแตพระราชาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ผูเปนใหญทั่ว
ทิศ ขอเชิญพระองคเสด็จขึ้นทรงรถนี้เถิด ดวยวา ทวยเทพชั้นดาวดึงส
พรอมดวยสมเด็จอมรินทราธิราช ใครจะเห็นพระองค ทวยเทพเหลา
นั้น ประชุมพรอมกันอยู ณ สุธรรมาเทวสภา. ลําดับนั้นแล พระเจาวิเทหราชพระนามวาสาธินะ ผูครองมิถิลานคร เสด็จทรงรถอันเทียม
ดวยมาพันหนึ่ง เสด็จไปยังสํานักของเทวดาทั้งหลาย (พระมหาราชาทรง
ประทับยืนบนทิพยาน อันเทียมดวยมาพันหนึ่ง ซึ่งมาพาลากไป เสด็จ
ไปอยู ไดทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้) ทวยเทพเห็นพระราชาเสด็จมา
ดังนั้น ก็พากันชื่นชม ยินดี กระทําปฏิสัณฐารเชื้อเชิญวา ขาแตพระมหา
ราชา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง ชื่อวาพระองคมิไดเสด็จมาราย ขาแต
พระราชาผูแสวงหาคุณอันใหญ ขอพระองคทรงประทับใกลๆ กับ
ทาวเทวราชเสียแตบัดนี้เถิด. ฝายทาววาสวสักกเทวราชทรงชื่นชม ยินดี
เชื้อเชิญพระเจาสาธินราชผูครองมิถลิ านครดวยทิพยกามารมณ และ
อาสนะวา ขาแตพระราชฤาษี เปนการดีแลวที่พระองคเสด็จมาถึงที่อยู
ของทวยเทพ ผูบันดาลใหเปนไปในอํานาจได ขอเชิญพระองคประทับ
อยูในหมูทวยเทพผูใหสําเร็จทิพยกามารมณทุกอยาง ขอเชิญพระองคทรง
เสวยกามคุณอันมิใชของมนุษย ในหมูทวยเทพชาวดาวดึงสเถิด.
[๑๙๙๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาจอมเทพ เมื่อกอนหมอมฉันมาถึงสวรรค
แลว ยอมยินดีดวยการฟอนรําขับรองและเครื่องประโคมทั้งหลาย บัดนี้
หมอมฉันไมยินดีอยูในสวรรคเลย จะหมดอายุ หรือใกลจะตาย หรือวา
หมอมฉันหลงใหลไป?
[๑๙๙๗] ขาแตพระองคผูแกลวกลากวานรชน ผูประเสริฐ พระชนมายุของ
พระองคยังไมหมดสิ้น ความสิ้นพระชนมก็ยังหางไกล อนึ่ง พระองค
จะไดทรงหลงใหลไปก็หาไม แตวาวิบากแหงบุญกุศลของพระองค ที่

ไดทรงเสวยในเทวโลกนี้มีนอยไป ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปน
ใหญทั่วทิศ ขอเชิญพระองคประทับอยู เสวยกามคุณอันมิใชของมนุษย
ในหมูทวยเทพชาวดาวดึงส ดวยเทวานุภาพตอไปเถิด.
[๑๙๙๘] ขอยืมยานเขามาขับ ขอยืมทรัพยเขามาใช ฉันใด การที่ไดเสวยความสุข
เปนความสุขที่ผูอื่นยื่นให ก็เปรียบกันได ฉันนั้นแล ก็แลการไดเสวย
ความสุข โดยเปนความสุขที่ผูอื่นยื่นให หมอมฉันไมปรารถนาเลย
บุญทั้งหลายอันหมอมฉันทําเองแลวนัน้ ยอมเปนทรัพยอันอาจติดตาม
หมอมฉันไปได หมอมฉันไปในมนุษยโลกแลว จักไดทํากุศลใหมาก
ที่บุคคลทําแลวไดรับความสุข และไมตองเดือดรอนในภายหลัง ดวย
ทาน ดวยการประพฤติสม่ําเสมอ ดวยการสํารวม ดวยการฝกตน.
[๑๙๙๙] ที่ตรงนี้เปนไรนา ที่ตรงนี้ตรงรองน้ําตรงดี ที่ตรงนี้เปนภูมิภาคมีหญา
แพรกเขียวสะพรั่ง ที่ตรงนี้เปนแมน้ําไหลอยูไมขาดสาย ที่ตรงนี้เปน
สระโบกขรณีอันนารื่นรมย มีฝูงนกจักพรากขันอยูระงม เปยมไปดวย
น้ําใสสะอาด ดารดาษไปดวยดอกปทุมและดอกอุบล พวกขาเฝาและ
นักสนมพากันยึดถือสถานเหลานี้วาเปนของเรา เขาเหลานั้นพากันไป
เสียทิศทางใดหนอ? ดูกรพอนารทะ ไรนาเหลานั้น ภูมิภาคตรงนั้น
และอุปจารแหงสวนและปาไมยังคงมีอยูดังเดิม เมื่อเราไมเห็นหมูชน
เหลานั้น ทิศทั้งหลายก็ปรากฏวา วางเปลาแกเรา.
[๒๐๐๐] วิมานทั้งหลายยันโอภาสทั่วทั้งสี่ทิศ ฉันไดเห็นแลวเฉพาะพระพักตร
ของทาวสักกเทวราช และเฉพาะหนาของทวยเทพชาวไตรทศ ภพที่
ฉันอยูก็เปนทิพย กามทั้งหลายอันมิใชของมนุษยฉันไดบริโภคแลว ใน
ทวยเทพชาวดาวดึงส ผูใหสําเร็จสิ่งที่นาปรารถนาทุกอยาง. ฉันนั้น
ละสมบัติเชนนั้นเสียแลวมาในมนุษยโลกนี้ เพื่อตองการทําบุญเทานั้น
ฉันจักประพฤติแตธรรมเทานั้น ฉันไมมีความตองการดวยราชสมบัติ.
ฉันจักดําเนินไปตามทางที่ทานผูไมมีอาชญาพากันทองเที่ยวไป อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว ซึ่งเปนทางสําหรับไปของทานผูมีวัตรงาม
ทั้งหลาย.
จบ สาธินราชชาดกที่ ๑๑.
๑๒. ทสพราหมณชาดก
วาดวยชาติพราหมณ ๑๐ ชาติ
[๒๐๐๑] พระเจายุธิฏฐิละผูทรงฝกใฝในธรรม ไดตรัสกะวิธูระอํามาตยวา ดูกร
วิธูระ ทานจงแสวงหาพราหมณทั้งหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจาก
เมถุนธรรม ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจะ
ใหทักษิณาในพวกพราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.

[๒๐๐๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พราหมณทั้งหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งด
เวนจากเมถุนถรรม ที่สมควรจะบริโภคโภชนาหารของพระองคนนั้ หาได
ยาก ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา ชาติพราหมณ
มี ๑๐ ชาติ ขอพระองคจงทรงสดับการจําแนกแจกแจงชาติพราหมณเหลา
นั้น ของขาพระองค. ชนทั้งหลายถือเอารวมยาอันเต็มไปดวยรากไม
ปดเรียบรอย ปดสลากบอกสรรพคุณยาไว รดน้ํามนตและรายมนต.
ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแมจะเปนเหมือนกับหมอ ก็ยังเรียกกันวา
เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ
พวกนั้นแกพระองคแลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม
พระเจาขา?
[๒๐๐๓] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสม
ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก
พราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๐๔] ชนทั้งหลายถือกระดิ่งตีประกาศไปขางหนาบาง คอยรับใชบาง ศึกษา
ในการขับรถบาง ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแมจะเหมือนกับคนบําเรอ
ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ
พวกนั้นแกขาพระองคแลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม
พระเจาขา?
[๒๐๐๕] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสม
ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจะใหทักษิณาในพวก
พราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๐๖] พวกพราหมณ ถือเตาน้ํา และไมสีฟน คอยเขาใกลพระราชาทั้งหลาย
ในบาน และนิคมดวยตั้งใจวา เมื่อคนทั้งหลาย ในบาน หรือนิคมไม
ใหอะไรๆ พวกเราจักไมลุกขึ้น ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแมจะ
เหมือนกับผูกดขี่ขมเหง ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาพระพุทธเจา
กราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เราจักตองการพราหมณ
เชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?
[๒๐๐๗] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณ
เครื่องความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณืไมได ทานจงแสวง
หาพราหมณเหลาอื่นผูม ีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสม

ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก
พราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๐๘] ชนทั้งหลายมีเล็บ และขนรักแรงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะเกรอะ
กรังดวยฝุนละออง เปนพวกยาจกทองเที่ยวไป ขาแตพระราชา ชนพวก
นั้นแมจะเหมือนกับมนุษยขุดตอ ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแต
พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองค
แลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?
[๒๐๐๙] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสม
ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก
พราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๑๐] ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงประชาชน ชนทั้งหลายขายสิ่งของเครื่อง
ชํา คือ ผลสมอ ผลมะขามปอม มะมวง ชมพู สมอพิเภก
ขนุนสํามะลอ ไมสีฟน มะตูม พุทรา ผลเกด ออย และงบน้ําออย
เครื่องโบกควัน น้ําผึ้ง และยาหยอดตา ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแม
จะเหมือนกับพอคา ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา
ขาพระองคกราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เราจะตองการ
พราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?
[๒๐๑๑] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณืไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร
บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณ
ที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๑๒] ชนทั้งหลาย ใชคนใหทําการไถ และการคา ใชใหเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ
สูขอนางกุมารีทําการวิวาหมงคลและอาวาหมงคล ชนเหลานั้นแมจะ
เหมือนกับกุฏมพีและคฤหบดี ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระ
มหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงชนพวกนั้นแกพระองคแลว เราจะ
ตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?
[๒๐๑๓] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวาเปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร
บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก
พราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.

[๒๐๑๔] ยังอีกพวกหนึ่งเลา เปนปุโรหิตในบาน บริโภคภิกษาที่เก็บไว ชนเปน
อันมากพากันถามปุโรหิตบานเหลานั้น พวกเหลานัน้ จักรับจางตอนสัตว
แมปศุสัตว คือ กระบือ สุกร แพะ ถูกฆาเพราะปุโรหิตชาวบาน
เหลานั้น ขาแตพระราชา คนเหลานั้นแมจะเหมือนกับคนฆาโค ก็ยัง
เรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบ
ทูลถึงชนพวกนั้นแกพระองคแลว เราจักตองการพราหมณเชนนั้นหรือ
หาไม พระเจาขา?
[๒๐๑๕] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร
บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณ
ที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๑๖] อีกพวกหนึ่ง เปนพราหมณถือดาบและโลหเหน็บกระบี่ ยืนเฝาอยูที่ยาน
พอคาบาง รับคุมครองขบวนเกวียนบาง ชนเหลานั้นแมจะเหมือนกับ
คนเลี้ยงโคและนายพราน ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหา
ราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เราจะ
ตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?
[๒๐๑๗] (พระเจาโกรพยะตรัสวาดังนี้) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่ง
สมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก
พราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๑๘] ชนทั้งหลายปลูกกระทอมไวในปา ทําเครื่องดักสัตว เบียดเบียนกระตาย
และเสือปลาตลอดถึงเหี้ย ทั้งปลาและเตา ขาแตพระราชา ชนทั้งหลาย
แมจะเปนผูเสมอกับนายพราน เขาก็เรียกกันวา พราหมณ ขาแตพระมหา
ราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เรา
จะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?
[๒๐๑๙] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร
บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณ
ที่ใหทานแลวจักมีผลมาก.
[๒๐๒๐] อีกพวกหนึ่ง ยอมนอนใตเตียง เพราะปรารถนาทรัพย พระราชาทั้งหลาย
สรงสนานอยูขางบนในคราวมีพิธีโสมยาคะ ขาแตพระราชา ชนพวกนั้น

แมจะเหมือนกับคนกวาดมลทิน ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแต
พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองค
แลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?
[๒๐๒๑] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนี้วา) ดูกรวิธรู ะ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง
ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณก็ไมได ทานจงแสวงหา
พราหมณเหลาอื่นผูมศี ีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร
จะบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก
พราหมณที่ใหทานแลวจักมีผลมาก
[๒๐๒๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พราหมณทั้งหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งด
เวนจากเมถุนธรรม ซึง่ สมควรบริโภคโภชนาหารของพระองค มีอยูแล
พราหมณเหลานั้นบริโภคภัตตาหารหนเดียว และไมดื่มน้ําเมา ขาแต
พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณเหลานั้นแกพระองค
แลว พวกเราคงตองการพราหมณเชนนั้นสิ พระเจาขา.
[๒๐๒๓] ดูกรวิธรู ะ พราหมณเหลานั้นแหละเปนผูมีศีล เปนพหูสูต ดูกรวิธูระ
ทานจงแสวงหาพราหมณพวกนั้น และจงเชิญพราหมณพวกนั้นมาโดยเร็ว
ดวยเถิด.
จบ ทสพราหมณชาดกที่ ๑๒.
๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก
วาดวยการใหทานในทานใด มีผลมาก
[๒๐๒๔] ขาพระพุทธเจาไดเห็นพระองคผูทรงเปนสุขุมาลชาติ เคยประทับใน
พระตําหนักอันประเสริฐ ทรงบรรทมเหนือพระยี่ภอู นั ใหญโต เสด็จจาก
แวนแควนมาสูดง จึงไดทูลถวายขาวสุกอยางดีแหงขาวสาลี เปนภัต
อันวิจิตร มีแกงเนื้ออันสะอาดดวยความรักตอพระองค พระองคทรงรับ
ภัตนั้นแลว มิไดเสวยดวยพระองคเอง ไดพระราชทานแกพราหมณ
ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขอนี้เปนธรรมอะไรของพระองค?
[๒๐๒๕] พราหมณเปนอาจารยของฉัน เปนผูขวนขวายในกิจนอยกิจใหญ ทั้งเปน
ครู และเปนผูคอยตักเตือน ฉันควรใหโภชนะ.
[๒๐๒๖] บัดนี้ ขาพเจาขอถามทานพราหมณผูโคดมอันพระราชาทรงบูชา พระราชา
ทรงพระราชทานภัต อันมีแกงเนื้ออยางสะอาดแกทาน ทานรับภัตนั้น
แลวไดถวายโภชนะแกฤาษี ชะรอยทานจะรูวา ตนมิไดเปนเขตแหงทาน
ขาพเจาขอนอบนอมแกทาน ธรรมขอนี้เปนธรรมอะไรของทาน?
[๒๐๒๗] ขาพเจายังกําหนัดอยูในเรือนทั้งหลาย ตองเลี้ยงบุตรและภรรยา ถวาย
อนุศาสนแกพระราชา เชิญใหเสวยกามอันเปนของมนุษย ขาพเจาควร
ถวายโภชนะแกฤาษี ผูอยูในปาสิ้นกาลนาน ผูเรืองตบะ เปนวุฒบุคคล

อบรมตนแลว.
[๒๐๒๘] บัดนี้ ขาพเจาขอถามทานฤาษีผูซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น มีเล็บ
และขนรักแรงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ ทานอยูในปาผูเดียว
ไมหวงใยชีวิต ภิกษุที่ทานถวายโภชนะนั้นดีกวาทานดวยคุณขอไหน?
[๒๐๒๙] อาตมภาพยังขุดเผือก มันมือเสือ มันนก ยังเก็บขาวฟางและลูกเดือย
มาตากตํา เที่ยวหาฝกบัว เหงาบัว น้ําผึ้ง เนื้อสัตว พุทราและมะขาม
ปอมมาบริโภค ความยึดถือนั้นของอาตมายังมีอยู เมื่ออาตมายังหุงตม
ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมหุงตม ยังมีกังวลก็ควรถวายโภชนะแก
ผูไมมีความหวงใย ยังมีความถือมั่น ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมมี
ความถือมั่น.
[๒๐๓๐] บัดนี้ กระผมขอถามทาน ภิกษุผูนั่งนิ่ง มีวัตรอันดี พระฤาษีถวาย
ภัตตาหารอันปรุงดวยเนื้อสะอาดแกทานดังนั้น ทานรับภัตตาหารนั้นแลว
นั่งนิ่ง ฉันอยูองคเดียว ไมเชื้อเชิญใครๆ อื่น กระผมขอนมัสการแด
พระคุณทาน นี้เปนธรรมอะไรของพระคุณทาน?
[๒๐๓๑] อาตมาไมไดหุงตมเอง ไมไดใหใครหุงตม ไมไดตัดเอง ไมไดใหใคร
ตัด ฤาษีรูวาอาตมาไมมีความกังวล เปนผูหางไกลจากบาปทั้งปวง จึง
ถือภิกษาหารดวยมือซาย ถือเตาน้ําดวยมือขวา ถวายภัตตาหารอันปรุง
ดวยเนื้อสะอาดแกอาตมา. บุคคลเหลานี้ยังมีความหวงใย ยังมีความยึด
ถือ จึงสมควรจะใหทาน อาตมาเขาใจเอาวา การที่บุคคลเชื้อเชิญผูให
นั้นเปนการผิด
[๒๐๓๒] วันนี้ พระราชาผูประเสริฐเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อประโยชนแกขาพระพุทธเจาหนอ ขาพระพุทธเจาเพิ่งทราบชัดวันนี้เองวาทานที่ใหในทาน
ผูใดจะมีผลมาก. พระราชาทั้งหลายทรงกังวลอยูในแวนแควน พราหมณ
ทั้งหลายกังวลอยูในกิจนอยกิจใหญ ฤาษีกังวลอยูในเหงามันและผลไม
สวนพวกภิกษุหลุดพนไดแลว
จบ ภิกขาปรัมปรชาดกที่ ๑๓.
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สาลิเกทารชาดก
๒. จันทกินนรชาดก
๓. มหาอุกกุสชาดก
๔. อุททาลกชาดก
๕. ภิสชาดก
๖. สุรุจิชาดก
๗. ปญจุโปสถิกชาดก
๘. มหาโมรชาดก
๙. ตัจฉกสูกรชาดก
๑๐. มหาวาณิชชาดก
๑๑. สาธินราชชาดก
๑๒. ทสพราหมณชาดก
๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก.

จบ ปกิณณกนิบาตชาดก
---------------วิสตินิบาตชาดก
๑. มาตังคชาดก
อานุภาพของมาตังคฤาษี
[๒๐๓๓] ทานมีปกตินุงหมไมสมควร ดุจปศาจเปรอะเปอนดวยฝุนละออง สวม
ใสผาขี้ริ้วที่ไดจากกองขยะไวที่คอ มาจากไหน ทานเปนใคร เปนผูไม
ควรแกทักขิณาทานเลย?
[๒๐๓๔] ขาวน้ํานี้ทานจัดไวเพื่อทานผูเรืองยศ พราหมณทั้งหลายยอมขบเคี้ยว
บริโภคและดื่มขาวน้ําของทานนั้น ทานรูจักขาพเจาวาเปนผูอาศัยโภชนะที่
ผูอื่นใหเลี้ยงชีวิต ถึงคนจัณฑาลก็ขอจงไดกอ นขาวบางเถิด.
[๒๐๓๕] ขาวน้ําของเรานี้ เราจัดไวเพือ่ พราหมณทั้งหลาย ทานวัตถุนี้เราเชื่อวา
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแกตน ทานจงหลีกไปเสียจากที่นี้ จะมายืน
อยู ณ ที่นี้เพื่ออะไร เจาคนเลว คนเชนเรายอมไมใหทานแกเจา.
[๒๐๓๖] ชนทั้งหลายผูหวังผลขาวกลา ยอมหวานพืชลงในที่ดอนบาง ในที่ลุมบาง
ในที่ไมลุม ไมดอนบาง ฉันใด ทานจงใหทานแกปฏิคาหกทั่วไปดวย
ศรัทธา ฉันนั้น เมื่อทานใหทานอยางนี้ ไฉนจะพึงยังทักขิไณยบุคคล
ใหยินดีไดเลา?
[๒๐๓๗] เรายอมตั้งไว ซึ่งพืชทั้งหลายในเขตเหลาใด เขตเหลานั้นเรารูแจงแลว
ในโลก พราหมณเหลาใดสมบูรณดวยชาติและมนต พราหมณเหลานั้น
ชื่อวาเปนเขต มีศีลเปนที่รักในโลกนี้.
[๒๐๓๘] ความเมาเพราะชาติ ความดูหมิ่นทาน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ
กิเลสทั้งหมดนี้เปนโทษ ไมใชคุณ มีอยูในเขตเหลาใด เขตเหลานั้น
เปนเขตไมมีศีล ไมเปนที่รักในโลกนี้ ความเมาเพราะชาติก็ดี ความดู
หมิ่นทาน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ กิเลสทั้งหมดนี้เปนโทษ
มิใชคุณ ไมมีอยูในเขตเหลาใด เขตเหลานั้นจัดเปนเขตมีศีล เปนที่รัก
ในโลกนี้
[๒๐๓๙] คนเฝาประตูทั้งสาม คือ อุปโชติยะ ๑ อุปชฌายะ ๑ ภัณฑกุจฉิ ๑ พา
กันไปเสียที่ไหน ทานทั้งหลายจงลงอาชญาและฆาตีคนจัณฑาลผูลามกนี้
แลวลากคอไปเสียใหพน.
[๒๐๔๐] ผูใ ดบริภาษฤาษี ผูนั้นชื่อวาแกะภูเขาดวยเล็บ ชื่อวาเคี้ยวกินกอนเหล็ก
ดวยฟน ชื่อวาพยายามกลืนกินไฟ.
[๒๐๔๑] ฤาษีชื่อวามาตังคะผูมีสัจจะเปนเครื่องกาวไปในเบื้องหนา ครั้นกลาวคาถา
นี้แลว เมื่อพราหมณทั้งหลายแลดูอยูไดเหาะไปในอากาศ.

[๒๐๔๒] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบื้องหลัง แขนเหยีดตรงไมไหวติง นัยนตา
ขาวเหมือนคนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.
[๒๐๔๓] สมณะรูปหนึ่งมีปกตินุงหมไมสมควร สกปรกดุจปศาจ เปรอะเปอนดวย
ฝุนละออง สวมใสผาขี้ริ้วที่ไดจากกองขยะไวที่คอ ไดมา ณ ที่นี้
สมณะรูปนั้นไดทําบุตรของทานใหเปนอยางนี้.
[๒๐๔๔] ดูกรมาณพทั้งหลาย สมณะผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน ทานไปทางทิศ
ไหน ทานทั้งหลายจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา เราจะไปยังสํานักของ
ทานกระทําคืนโทษนั้นเสีย ไฉนหนอเราจะพึงไดชวี ิตบุตรคืนมา.
[๒๐๔๕] ฤาษีผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน ไดไปแลวในอากาศในวันเพ็ญพระจันทร
เต็มดวงทามกลางอากาศ แลวฤาษีผูมีปฏิญาณในสัจจะ มีคุณธรรมอันดี
งามนั้น ทานไปทางทิศบูรพา.
[๒๐๔๖] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบื้องหลัง แขนเหยียดตรงไมไหวติง
นัยนตาขาวเหมือนคนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.
[๒๐๔๗] ยักษทั้งสองตนผูมีอานุภาพมากมีอยูแล ยักษเหลานั้นพากันติดตามฤาษี
ผูมีคุณธรรมมาแลว รูว าบุตรของทานมีจิตคิดประทุษรายโกรธเคืองจึงทํา
บุตรของทานใหเปนอยางนี้แหละ.
[๒๐๔๘] ขาแตภิกษุ ถายักษทั้งหลายไดทําบุตรของดิฉันใหเปนอยางนี้ ขอแตทาน
ผูเปนพรหมจารีเทานั้น อยาโกรธบุตรของดิฉันเลย ดิฉันขอถึงเทาของ
ทานเปนที่พึ่ง ดิฉันตามมาดวยความโศกถึงบุตร.
[๒๐๔๙] ในคราวที่บุตรของทานดาเราก็ดี และเมื่อทานมาออนวอนอยู ณ บัดนี้ก็ดี
จิตคิดประทุษรายหนอยหนึ่งมิไดมีแกเราเลย แตบุตรของทานเปนคน
ประมาท เพราะความมัวเมาวาเรียนจบไตรเพท แมจะเรียนจบไตรเพท
แลว ก็ยังไมรูจักสิง่ ที่เปนประโยชน.
[๒๐๕๐] ขาแตทานผูเปนภิกษุ ความจําของบุรุษ ยอมหลงลืมไดโดยครูเ ดียวเปน
แนแท ทานผูมีปญญาเสมอแผนดิน ขอไดโปรดอดโทษสักครั้งเถิด
บัณฑิตทั้งหลายยอมไมเปนผูมีความโกรธเปนกําลัง.
[๒๐๕๑] มัณฑัพยกุมารบุตรของทานผูมีปญญานอย จงบริโภคกอนขาวที่เราฉัน
เหลือนี้เถิด ยักษทั้งหลายจะไมพึงเบียดเบียนบุตรของทานเลย และบุตร
ของทานจักหายโรคทันที.
[๒๐๕๒] พอมัณฑัพยะ เจายังเปนคนโงเขลา มีปญญานอย เจาเปนผูไมฉลาด
ในเขตบุญทั้งหลาย ไดใหทานในหมูชนผูประกอบดวยกิเลสดุจน้ําฝาด
ใหญ มีกรรมอันเศราหมอง ไมสํารวม. บรรดาทักขิไณยบุคคลของ
เจาบางพวกเกลาผมฟูเปนเซิง นุงหมหนังสือ ปากรกรุงรังไปดวยหนวด
เครา ดังปากบอน้ําอันเการกไปดวยกอหญา เจาจงดูหมูชนที่มีรูปราง

นาเกลียดนี้ การเกลาผมฟูเปนเซิง หาปองกันคนผูมีปญญานอยไดไม
ทานเหลาใดสํารอกราคะ โทสะ และอวิชชาแลว หรือเปนพระอรหันต
ผูมีอาสวะสิ้นแลว ทานที่บุคคลถวายในทานเหลานั้นยอมมีผลมาก.
[๒๐๕๓] พระเจาเมชฌะ ไดประทุษรายใจในมาตังคบัณฑิตผูเรืองยศวงศกษัตริย
เมชฌราชพรอมทั้งบริษัทไดขาดสูญตั้งแตนั้นมา.
จบ มาตังคชาดกที่ ๑.
๒. จิตตสัมภูตชาดก
วาดวยผลของกรรม
[๒๐๕๔] กรรมทุกอยางทีน่ รชนสั่งสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ขึ้นชื่อวากรรม
แมจนเล็กนอย ที่จะไมใหผลเปนอันไมมี เราไดเห็นตัวของเราผูชอื่ วา
สัมภูตะมีอานุภาพมาก อันบังเกิดขึ้นดวยผลบุญ เพราะกรรมของตนเอง
กรรมทุกอยางที่นรชนสั่งสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ขึ้นชื่อวากรรม
แมจะเล็กนอย ที่จะไมใหผลเปนอันไมมี มโนรถของเราสําเร็จแลว
แมฉันใด มโนรถแมของจิตตบัณฑิต พระเชฏฐาของเรา ก็สําเร็จแลว
ฉันนั้น กระมังหนอ.
[๒๐๕๕] ขาแตพระองคผูสมมติภพ กรรมทุกอยางที่นรชนสั่งสมไวแลว ยอม
มีผลเสมอไป ขึ้นชื่อวากรรมแมจะเล็กนอย ที่จะไมใหผลเปนอันไมมี
มโนรถของพระองคสําเร็จแลว แมฉันใด ขอพระองคโปรดทราบแม
พระจิตตบัณฑิตฉันนั้นเถิด.
[๒๐๕๖] เจาหรือคือจิตตะ เจาไดฟงคํานี้มาจากคนอื่น หรือวาใครบอกเนื้อความนี้
แกเจา คาถานี้เจาขับดีแลว เราไมมีความสงสัย เราจะใหบานสวยรอย
ตําบลแกเจา.
[๒๐๕๗] ขาพระพุทธเจาหาใชจิตตะไม ขาพระพุทธเจาฟงคํานี้มาจากคนอื่น และ
ฤาษีไดบอกเนื้อความนี้แกขาพระพุทธเจาแลวสั่งวา เจาจงไปขับคาถานี้
ตอบถวายพระราชา พระราชาทรงพอพระทัยแลว จะพึงพระราชทานบาน
สวยใหแกเจาบานกระมัง?
[๒๐๕๘] ราชบุตรทั้งหลายจงเทียมราชรถของเรา จัดแจงใหดี ผูกรัดจัดสรรให
งดงามวิจิตร จงผูกรัดสายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารยจงขึ้นประจํา
คอ. ตะโพนและสังขมาตระเตรียมไว เจาหนาที่ทั้งหลายจงเทียบยาน
พาหนะโดยเร็ว วันนีแ้ ล เราจักไปยังอาศรมซึ่งจักไดพบฤาษีนั่งอยู.
[๒๐๕๙] ขาพเจาเปนผูไดลาภดีแลวหนอ คาถาอันขาพเจาขับดีแลวในทามกลาง
บริษัท ขาพเจาไดพบฤาษีผูประกอบดวยศีลแลวเกิดปติโสมนัส.
[๒๐๖๐] เชิญทานผูเจริญโปรดรับอาสนะ น้ํา และรองเทาของขาพเจาทั้งหมด
เถิด ขาพเจายินดีตอนรับทานผูเจริญในสิ่งของอันมีคา ขอทานผูเจริญเชิญ

รับสักการะอันมีคาของขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด.
[๒๐๖๑] ขอเชิญพระเชฏฐาทรงสรางปรางคปราสาท อันเปนที่อยูนารื่นรมยสําหรับ
พระองคเถิด จงทรงบํารุงบําเรอดวยหมูนางนารีทั้งหลาย โปรดให
โอกาสเพื่ออนุเคราะหแกหมอมฉันเถิด แมเราทั้งสองก็จะครอบครอง
อิสริยสมบัตินี้รวมกัน.
[๒๐๖๒] ดูกรมหาบพิตร พระองคทรงเห็นผลแหงสุจริตอยางเดียว สวนอาตมภาพ
เห็นผลแหงสุจริต และทุจริตที่สั่งสมไวแลว เปนวิบากใหญ จึงสํารวม
ตนเทานั้น มิไดปรารถนาบุตร ปศุสัตว หรือทรัพย. ชีวิตของสัตว
ทั้งหลายในโลกนี้ มีกําหนดรอยปเปนอยางมาก ไมลว งกําหนดนั้นไป
ไดเลย ยอมจะเหือดแหงไป เหมือนไมออที่ถูกตัดแลว มีแตจะแหงไป
ฉะนั้น. ในชีวิตอันจะตองเหือดแหงไปนั้น จะมัวเพลิดเพลินไปใย จะ
มัวเลนคึกคนองไปทําไม ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร ประโยชน
อะไรดวยการแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตร และภรรยา
สําหรับอาตมา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพเปนผูพนแลวจากเครื่องผูก.
อาตมภาพรูชัดอยางนี้วา มัจจุจะไมรังควานเราเปนอันไมมี เมื่อบุคคล
ถูกมัจจุราชครอบงําแลว ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร จะมีประโยชน
อะไรดวยการแสวงหาทรัพย. ดูกรมหาบพิตรผูจอมประชาชนชาติของ
นรชนไมสม่ําเสมอกัน กําเนิดแหงคนจัณฑาล จัดวาเลวทรามในระหวาง
มนุษย เมื่อชาติกอนเราทั้งสองไดอยูร ว มกันในครรภแหงนางจัณฑาลี
เพราะกรรมอันชั่วชาของตน. เราทั้งสองไดเกิดเปนคนจัณฑาล ในกรุง
อุชเชนีอวันตีชนบท ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดเกิดเปนเนื้อสองตัว
พี่นองอยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลวไดเกิดเปนนก
ออกสองตัวพี่นอ งอยูร ิมฝงรัมมทานที ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว
คราวนี้ อาตมภาพเกิดเปนพราหมณ มหาบพิตรทรงสมภพเปนกษัตริย.
[๒๐๖๓] ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ถูกชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตว
ทั้งหลายเปนของนอย เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมี
ผูตานทาน ดูกรพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของ
อาตมภาพ อยาทรงทํากรรมทั้งหลายที่มีทุกขเปนกําไรเลย. ชีวิตของสัตว
ทั้งหลายถูกชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย
เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน ดูกรพระเจา
ปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรม
ทั้งหลายที่มีทุกขเปนวิบากเลย ชีวิตของสัตวทั้งหลายถูกชรานําเขาไป
สูความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย เมื่อนรชนถูกชรานํา
เขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน ดูกรพระเจาปญจาลราช

มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมทั้งหลายอันมี
ศีรษะเกลือกกลัว้ ดวยกิเลสธุลี. ชีวิตของสัตวทั้งหลายถูกชรานําเขาไป
สูความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย ชรายอมกําจัดวรรณะ
ของนรชนผูแกเฒา ดูกรพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทํา
ตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมที่จะใหเขาถึงนรกเลย.
[๒๐๖๔] ขาแตภิกษุ ถอยคําของพระคุณเจานี้เปนคําจริงแททีเดียว ฤาษีกลาวฉันใด
คํานี้ก็เปนฉันนั้น แตวากามทั้งหลายของขาพเจายังมีอยูมาก กาม
เหลานั้นคนเชนกับขาพเจาสละไดยาก. ชางจมอยูทามกลางหลมแลว
ยอมไมอาจจะไปยังที่ควรไดดว ยตนเอง ฉันใด ขาพเจาจมอยูในหลมคือ
กามกิเลส ก็ยังไมสามารถจะปฏิบัติตามทางของภิกษุได ฉันนั้น. ขาแต
พระคุณเจาผูเจริญ อนึ่ง บุตรจะพึงมีความสุขไดดวยวิธีใด บิดามารดา
พร่ําสอนบุตรดวยวิธีนนั้ ฉันใด ขาพเจาละจากโลกนี้ไปแลว จะพึง
เปนผูมีความสุขยืนนานไดดวยวิธีใด ขอพระคุณเจาโปรดพร่ําสอนขาพเจา
ดวยวิธีนั้นฉันนั้นเถิด.
[๒๐๖๕] ดูกรมหาบพิตรผูเ ปนจอมประชาชน ถามหาบพิตรไมอาจละกามของมนุษย
เหลานี้ไดไซร มหาบพิตรจงทรงเริ่มตั้งพลีกรรมอันชอบธรรมเถิด แต
การกระทําอันไมเปนธรรมขออยาไดมีในรัฐสีมาของมหาบพิตรเลย. ทูต
ทั้งหลายจงไปยังทิศทั้ง ๔ นิมนตสมณพราหมณทั้งหลายมา มหาบพิตร
จงทรงบํารุงสมณพราหมณทั้งหลายดวยขาว น้ํา ผา เสนาสนะและ
คิลานปจจัย. มหาบพิตรจงเปนผูมีพระกมลจิตอันผองใส ทรงอังคาส
สมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว น้ํา ไดทรงบริจาคทานตาม
สติกําลัง และทรงเสวยแลว เปนผูอันเทวดาและมนุษยไมติเตียน
จงเสด็จเขาถึงสัคคสถานเถิด. ดูกรมหาบพิตร ก็ถาความเมาจะพึง
ครอบงํามหาบพิตรผูอันหมูนางนารีทั้งหลายแวดลอมอยู มหาบพิตรจงทรง
มนสิการคาถานี้ แลวพึงตรัสคาถานี้ในทามกลางบริษัทวา เมื่อชาติกอนเรา
เปนคนนอนอยูกลางแจง อันมารดาจัณฑาลี เมื่อจะไปปาใหดื่มน้ํานม
มาแลว นอนคลุกคลีอยูกับสุนัขทั้งหลายจนเติบโต มาบัดนี้ คนนั้น
ใครๆ เขาก็เรียกกันวาพระราชา.
จบ จิตตสัมภูตชาดกที่ ๒.
๓. สีวิราชชาดก
วาดวยการใหดวงตาเปนทาน
[๒๐๖๖] ขาพระพุทธเจาเปนคนชรา ไมแลเห็นในที่ไกล มาเพื่อจะทูลขอ
พระเนตร ขาพระพุทธเจามีตาขางเดียว ขาพระพุทธเจาทูลขอแลว
ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานพระเนตรขางหนึ่งแกขาพระพุทธเจา

เถิด.
[๒๐๖๗] ดูกรวณิพก ใครเปนผูแนะนําทานจึงมาขอดวงตาฉัน ณ ที่นี้ บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวดวงตาใดวา ยากที่บุรุษจะสละได ทานมาขอดวงตานั้น
อันเปนอวัยวะเบื้องสูง ยากที่เราจะสละไดงายๆ.
[๒๐๖๘] ในเทวโลก เขาเรียกทานผูใดวา สุชัมบดี ในมนุษยโลก เขาเรียกทาน
ผูนั้นวา มฆวา ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก ทานผูนั้นแนะนําใหมา
ขอพระเนตร ณ ที่นี้. ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก การขอของขาพระพุทธเจาไมมีสิ่งใดยิ่งไปกวา ขอพระองคทรงพระราชทานพระเนตร
แกขาพระพุทธเจา ผูมาขอเถิด บัณฑิตทั้งหลายกลาววา ดวงตาใดยาก
ที่บุรุษจะสละได ขอพระองคโปรดพระราชทานดวงเนตรนั้นที่ไมมีสิ่ง
อื่นจะยิ่งกวาแกขาพระพุทธเจาเถิด.
ทานมาดวยประโยชนอันใด ปรารถนาประโยชนสิ่งใด ความดําริ
เหลานั้นเพื่อประโยชนนั้นๆ ของทานจงสําเร็จเถิด ดูกรพราหมณ
ทานจงไดดวงตาเถิด. เมื่อทานขอขางเดียว เราจะใหทั้งสองขาง
ขอทานนั้นจงเปนผูมีนัยนตาไปเถิด ทานปรารถนาสิ่งใดจากเราผูมุงหมาย
ขอสิ่งนั้นจงสําเร็จแกทานเถิด.
[๒๐๖๙] ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ของขาพระองคทั้งหลาย
พระองคอยาทรงพระราชทานดวงพระเนตรเลย อยาทรงทอดทิ้งขาพระพุทธเจาทั้งปวงเลย ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคพระราชทาน
ทรัพยเถิด แกวมุกดา แกวไพฑูรย มีเปนอันมาก ขาแตพระมหาราชเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองคจะพระราชทานรถ
ทั้งหลายที่เทียมแลวมาอาชาไนย ชางตัวประเสริฐที่ตบแตงแลว ที่อยู
และเครื่องบริโภคที่ทําดวยทองคําเถิด. ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอ
พระองคทรงพระราชทานเหมือนกับชาวสีพีทั้งปวง ที่มีเครื่องใชสอย
สีรถ แวดลอมพระองคอยูโดยรอบทุกเมื่อ ฉะนั้นเถิด.
[๒๐๗๐] ผูใ ดแลพูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้นเหมือนกับสวมบวง
ที่ตกลงยังพื้นดินไวทคี่ อ. ผูใดแล พูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให
ผูนั้นเปนคนลามกกวาผูที่ลามก ทั้งจะตองเขาถึงสถานที่ลงอาชญาของ
พญายม. ความจริงผูขอไดขอสิ่งใดไว ผูใหก็ควรจะใหสิ่งนั้นแหละ
ผูขอยังไมไดขอสิ่งใดไว ผูใหก็อยาพึงใหสิ่งนั้น พราหมณไดขอ
สิ่งใดไวกะเรา เราก็จักใหสิ่งนั้นนั่นแหละ.
[๒๐๗๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคทรงปรารถนาพระชนมายุ
วรรณะ สุขะ และพละอะไรหรือ จึงทรงพระราชทานพระเนตร
พระองคทรงเปนราชาแหงชาวสีพี ไมมีใครจะประเสริฐยิ่งไปกวา ทรง

พระราชทานพระเนตร เพราะเหตุปรโลกหรืออยางไร?
[๒๐๗๒] เราใหดวงตาเปนทานนั้น เพราะยศก็หาไม เราจะไดปรารถนาบุตร
ทรัพยหรือแวนแควน เพราะผลแหงการใหดวงตานี้ก็หาไม อีก
ประการหนึ่ง ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ทานไดประพฤติกันมาแลว
แตโบราณ เพราะเหตุนี้แหละ ใจของเราจึงยินดีในทาน.
[๒๐๗๓] ดวงตาทั้ง ๒ ขางจะไดเปนที่เกลียดชังของเราก็หาไม ตนของตนเอง
ก็หาไดเปนที่เกลียดชังของเราไม พระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา
เพราะฉะนั้น เราจึงไดใหดวงตา.
[๒๐๗๔] ดูกรนายสีวิกะ ทานเปนมิตรสหายของเรา ทานเปนคนศึกษามาดีแลว
จงกระทําตามถอยคําของเราใหดี จงควักดวงตาทั้ง ๒ ของเราผูปรารถนา
อยูแลววางลง ในมือของพราหมณวณิพกเถิด.
[๒๐๗๕] พระเจาสีวิราชทรงเตือนใหหมอสีวิกะกระทําตามพระราชดํารัสแลว หมอ
สีวิกะควักดวงพระเนตรของพระราชาสงใหแกพราหมณ พราหมณเปน
ผูมีจักษุ พระราชาเปนคนตาบอดเสด็จเขาที่ประทับ.
[๒๐๗๖] ตั้งแตนั้นมาสองสามวัน เมื่อพระเนตรทั้ง ๒ มีเนื้องอกขึ้นเต็มแลว
พระราชาผูบํารุงสีพีรัฐ จึงตรัสเรียกนายสารถีผูเฝาอยูนั้นวา ดูกรนายสารถี
ทานจงเทียมยานเถิด เสร็จแลวจงบอกใหเราทราบ เราจะไปยังอุทยาน
จะไปยังสระโบกขรณี และราวปา. พอพระเจาสีวิราชเขาไปประทับขัด
สมาธิริมขอบสระโบกขรณีแลว ทาวสุชัมบดีสักกเทวราชก็ปรากฏแก
พระเจาสีวิราชนั้น.
[๒๐๗๗] หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมแหงเทพ มาในสํานักของพระองคแลว
ขาแตพระราชฤาษี ขอพระองคจงเลือกเอาพรตามที่พระทัยปรารถนาเถิด.
[๒๐๗๘] ขาแตทาวสักกะ ทรัพย กําลังของหมอมฉันมีพอแลว อนึง่ คลังของ
หมอมฉันก็มีเปนอันมาก บัดนี้ หมอมฉันเปนคนตาบอด พอใจ
ความตายเทานั้น.
[๒๐๗๙] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย ผูเปนใหญกวาสัตวสองเทา พระองคจง
ตรัสถอยคําที่เปนสัจจะ เมื่อพระองคตรัสแตถอยคําที่เปนสัจจะ พระเนตรจักเกิดขึ้นอีก.
[๒๐๘๐] บรรดาวณิพกทั้งหลายผูมีโคตรตางๆ กัน มาขอหมอมฉัน แมวณิพกใด
มาขอหมอมฉัน แมวณิพกนั้นก็เปนที่รักแหงใจของหมอมฉัน ดวยการ
กลาวคําสัตยนี้ ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด.
[๒๐๘๑] พราหมณผูใด มาขอหมอมฉันวา ขอจงพระราชทานพระเนตรเถิด
หมอมฉันไดใหดวงตาทั้งสองแกพราหมณผูนั้นซึ่งเปนวณิพก. ปติและ
โสมนัสเปนอันมากเกิดขึ้นแกหมอมฉันยิ่งนัก ดวยการกลาวคําสัตยนี้

ขอจักษุจงเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด.
[๒๐๘๒] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงสีพีรฐั พระองคตรัสพระคาถาแลวโดยธรรม
พระเนตรทั้งสองของพระองค จะปรากฏเปนตาทิพยเห็นไดทะลุภาย
นอกฝา ภายนอกกําแพง และภูเขาตลอดรอยโยชนโดยรอบ.
[๒๐๘๓] ใครหนอในโลกนี้ ถูกขอทรัพยอันนาปลื้มใจแลว แมจะเปนของ
พิเศษ แมจะเปนของที่รักอยางดีของตน จะไมพึงให ฉันขอตักเตือน
ทานทั้งหลายผูเปนชาวสีพีรัฐทุกๆ คนที่มาประชุมกัน จงดูดวงตาทั้งสอง
อันเปนทิพยของเราในวันนี้. ตาทิพยของเราเห็นไดทะลุภายนอกฝา
ภายนอกกําแพง และภูเขาตลอดรอยโยชนโดยรอบ. ในโลกที่เปนอยู
ของสัตวทั้งหลายนี้ ไมมีอะไรที่จะยิ่งไปกวาการบริจาคทาน เราไดให
จักษุที่เปนของมนุษยแลว เราไดจักษุทิพย. ดูกรชาวสีพีรัฐทั้งหลาย
ทานทั้งหลายเห็นจักษุทิพยที่เราไดนี้แลว จงใหทานเสียกอนจึงคอย
บริโภคเถิด ทานทั้งหลายได ใหทานตามสติกําลังและไดบริโภคทานแลว
ไมมีใครติเตียนได ยอมเขาถึงสัคคสถาน.
จบ สีวิราชชาดกที่ ๓.
๔. ศิริมันทชาดก
วาดวยปญญาประเสริฐ
[๒๐๘๔] ทานอาจารยเสนก เราขอถามเนื้อความนี้ บรรดาคนสองพวก คือ คนผู
สมบูรณดวยปญญาแตเสื่อมจากศิริ กับคนที่มียศแตไรปญญา นักปราชญ
กลาวคนไหนวาประเสริฐ?
[๒๐๘๕] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาราษฎร คนฉลาด หรือคนโง คนบริบูรณ
ดวยศิลปะ หรือคนหาศิลปะมิได แมจะมีชาติสูง ก็ยอมเปนคนรับใช
ของคนผูมีชาติต่ําแตมียศ ขาพระพุทธเจาเห็นความดังนี้ จึงขอ
กราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริแล เปนคนประเสริฐ
พระเจาขา.
[๒๐๘๖] ดูกรมโหสถผูมีปญญาไมทราม ผูเห็นธรรมสิ้นเชิง เราถามเจาในคน
สองพวก คือ คนพาลผูมียศ กับบัณฑิตผูไมมีโภคะ นักปราชญกลาว
คนไหนวาประเสริฐ.
[๒๐๘๗] คนพาลกระทํากรรมอันชั่วชา ก็สําคัญวา สิ่งนี้เทานั้นประเสริฐ เห็นแต
เพียงโลกนี้ ไมเห็นโลกหนา ตองไดรบั เคราะหรายในโลกทั้งสอง
ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น
ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๐๘๘] ศิลปะนี้ก็ดี พวกพองก็ดี รางกายก็ดี หาไดจัดโภคสมบัติมาใหไม
มหาชนยอมคบหาโควินทเศรษฐี ผูมีน้ําลายไหลออกจากคางทั้งสองขาง

ผูไดรับความสุข มีศิริต่ําชา ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึง
กราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทานั้นเปนคน
ประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๘๙] คนมีปญญานอย ไดรับความสุขแลว ยอมมัวเมา แมถูกความทุกข
กระทบแลว ยอมถึงความหลง อันสุขทุกขที่จรมากระทบเขาแลว ยอม
หวั่นไหว ดุจปลาที่ดิ้นรนอยูในที่รอน ฉะนั้น ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้นประเสริฐ คนโง
ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๐๙๐] ฝูงนกยอมพากันบินเรรอ นไปมาโดยรอบตนไม ที่มีผลดีในปา ฉันใด
คนเปนอันมากยอมคบหาผูมั่งคั่ง มีทรัพย มีโภคสมบัติ เพราะเหตุ
ตองการทรัพย ก็ฉันนัน้ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบ
ทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทานั้น เปนคนประเสริฐ
พระเจาขา.
[๒๐๙๑] คนโงถึงจะมีกําลังก็หายังประโยชนใหสําเร็จไม ไดทรัพยมาดวยกรรม
อันรายแรง นายนิรยบาลทั้งหลาย ยอมฉุดคราเอาคนโง ผูไมฉลาด
คร่ําครวญอยู ไปสูนรกอันรายกาจ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้
จึงกราบทูลวาคนมีปญญาเทานั้น ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐ
อะไร พระเจาขา.
[๒๐๙๒] แมน้ําแหงใดแหงหนึ่ง ยอมไหลไปสูแมน้ําคงคา แมน้ําเหลานั้น
ทั้งหมดเทียว ยอมละทิ้งชื่อและถิ่นเดิม แมน้ําคงคาไหลไปถึงมหาสมุทร
ยอมไมปรากฏชื่อ คนในโลกนี้ที่มีฤทธิ์ยิ่ง ก็ไมปรากฏ ฉันนั้นแล
ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคน
เลวทราม คนมีศิริเทานั้น เปนคนประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๙๓] ขาพระพุทธเจาจะกลาวแกปญหาที่ทานอาจารยกลาว แมน้ําทั้งหลาย
ยอมไหลไปสูทะเลใหญไมไดตลอดกาลทั้งปวง ทะเลนั้นมีกําลังมาก
เปนนิตย มหาสมุทรยอมไมลวงเลยฝงไปได ฉันใด กิจการที่คนโง
ประสงค ก็ฉันนั้น คนมีศิริยอมไมลว งเลยคนมีปญญาไปไดไมวาในกาล
ไหนๆ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา
เทานั้นประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร.
[๒๐๙๔] ถาแมคนมียศไมสํารวมแลว อยูใ นที่วินิจฉัย กลาวขอความแกชน
เหลาอื่น คําพูดของคนนั้นยอมเจริญงอกงามในทามกลางญาติ คนมี
ปญญายังคนผูมีศิริต่ําชาใหทําตามคําของตนไมได ขาพระพุทธเจาเห็น
ขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริ
เทานั้น เปนคนประเสริฐ พระเจาขา.

[๒๐๙๕] คนโงหาปญญามิได ยอมกลาวมุสา เพราะเหตุแหงบุคคลอื่น หรือแม
แหงตน คนโงนั้นยอมถูกนินทาในทามกลางบริษัท แมภายหลัง
เขาก็ตองไปทุคติ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา
คนมีปญญาเทานั้นประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๐๙๖] ถาคนมีปญญาดังแผนดิน ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีทรัพย เปนคนเข็ญใจ
กลาวขอความ คําพูดของเขานั้นยอมไมเจริญงอกงามในทามกลางบริษัท
อนึ่ง ศิริของคนมีปญญายอมไมมี ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้
จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทานั้น เปนคน
ประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๙๗] คนมีปญญาดังแผนดิน ยอมไมกลาวคําเหลาะแหละ เพราะเหตุ
แหงคนอื่น หรือแมแหงตน บุคคลนั้นยอมเปนผูอันมหาชนบูชา
ในทามกลางที่ประชุม แมภายหลังเขาก็จะไปสุคติ ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้นประเสริฐ คนโง
ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๐๙๘] ชาง มา โค แกวมณี กุณฑล และนางนารีทั้งหลายผูเกิดในตระกูล
ที่มั่งคั่ง สิ่งทั้งปวงนั้นยอมเปนเครื่องอุปโภคของคนที่มั่งคั่ง คนทั้งหลาย
ผูไมมั่งคั่ง ก็ยอมเปนเครื่องอุปโภคของคนที่มั่งคั่ง ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีศิริ
เทานั้นเปนคนประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๙๙] ศิริยอมละคนโงผูไมจัดแจงการงาน ไมมีความคิด มีปญญาทราม
เหมือนงูละทิ้งคราบเกาไป ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้
จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น ประเสริฐคนโงถงึ มียศจะประเสริฐ
อะไร พระเจาขา.
[๒๑๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาทั้ง ๕ คน เปนบัณฑิต ทุกคน
กราบไหวบํารุงพระองค พระองคเปนอิสระครอบงําขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ดุจทาวสักกเทวราชผูเปนเจาแหงหมูสัตว ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม
คนมีศิริเทานั้น เปนคนประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๑๐๑] คนโงถึงจะมียศ ก็เปนทาสของคนมีปญญา เมื่อกิจการตางๆ เกิดขึ้น
คนฉลาดยอมจัดแจงกิจอันละเอียดใด คนโงยอมถึงความหลงใหลใน
กิจนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา
นั้นแลประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๑๐๒] แทจริง สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญปญญาเทานั้น ศิริเปนที่ใครของ
คนโง เพราะมนุษยทั้งหลายยินดีในโภคสมบัติ ก็ความรูของทานผูรู

ทั้งหลาย ใครๆ ชั่งไมได ในกาลไหนๆ คนมีศิริยอมไมลวงเลยคน
มีปญญาไปได ไมวาในกาลไหนๆ.
[๒๑๐๓] ดูกรมโหสถผูเห็นธรรมทั้งสิ้น เราไดถามปญหาขอใดกะเจา เจาได
ประกาศปญหาขอนั้นแกเราแลว เรายินดีดวยการแกปญหาของเจา เรา
ใหโคพันหนึ่ง โคอุสภุ ราชา ชาง รถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐ ตัว
และบานสวย ๑๖ ตําบล แกเจา.
จบ ศิริมันทชาดกที่ ๔.
๕. โรหนมิคชาดก
วาดวยความรักในสายเลือด
[๒๑๐๔] ดูกรนองจิตตกะ ฝูงเนื้อเหลานั้นกลัวความตายจึงพากันหนีกลับไป ถึงเธอ
ก็จงไปเสียเถิด อยาหวงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวติ อยูกับเธอ.
[๒๑๐๕] พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไมทิ้งพี่ไป
ฉันจักยอมทิ้งชีวิตไวในที่นี้.
ก็มารดาบิดาทั้งสองของเรานั้น ทานตาบอด เมื่อไมมีผูนํา จักตอง
ตายแน เธอจงไปเถิด อยาหวงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวิตอยู
กับเธอ.
พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไม
ทิ้งพี่ผูถูกมัดไป ฉันจักยอมทิ้งชีวิตไวในที่นี้.
[๒๑๐๖] เจาเปนคนขลาด จงหนีไปเสียเถิด พี่ติดอยูในหลักเหล็ก เธอจงไป
เสียเถิด อยาหวงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวิตอยูกับเธอ.
[๒๑๐๗] พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไม
ละทิ้งพี่ ฉันจักยอมทิ้งชีวิตไวในที่นี้.
ก็มารดาบิดาทั้งสองของเรานั้น ทานตาบอด เมื่อไมมีผูนํา จักตองตาย
แน เธอจงไปเถิด อยาหวงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวิตอยูกับเธอ.
พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจะไมละ
ทิ้งพี่ผูถูกมัดไป ฉันจักยอมทิ้งชีวิตไวในที่นี้.
[๒๑๐๘] วันนี้ นายพรานคนใด จักฆาเราดวยลูกศร หรือหอก นายพรานคนนั้น
มีรูปรายกาจ ถืออาวุธเดินมาแลว.
[๒๑๐๙] นางสุตนามฤคีนั้น ถูกภัยบีบคั้นคุกคามหนีไป ครูหนึ่งแลวกลับเขามา
หาความตาย ถึงนางจะมีขวัญออนก็ไดทํากรรมที่ทําไดแสนยาก.
[๒๑๑๐] เนื้อทั้ง ๒ นี้เปนอะไรกับทานหนอ พนไปแลวยังกลับเขามาหาเครื่อง
ผูกอีก ไมปรารถนาจะละทิ้งทานไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต?
[๒๑๑๑] ดูกรนายพราน เนื้อทั้ง ๒ นี้เปนนองชาย นองสาวของขาพเจา รวมทอง
มารดาเดียวกัน ไมปรารถนาละขาพเจาไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต.

[๒๑๑๒] ขาแตนายพราน มารดาบิดาทั้งสองของ เราทานตาบอด เมื่อไมมีผูนํา
จักตองตายแน โปรดใหชีวิตแกเราทั้ง ๕ เถิด โปรดปลอยพี่ชาย
เสียเถิด.
[๒๑๑๓] ขาพเจาจะปลอยเนื้อ ผูเลี้ยงมารดาบิดาเทานั้น มารดาบิดาไดเห็น
พระยาเนื้อหลุดจากบวงไปแลว ก็จงยินดีเถิด.
[๒๑๑๔] ขาแตนายพราน ทานจงยินดีเพลิดเพลินกับพวกญาติทั้งปวง เหมือน
ขาพเจาเห็นพระยาเนื้อที่หลุดจากบวงแลว ชื่นชม ยินดี ในวันนี้ ฉะนั้น.
[๒๑๑๕] ดูกรลูกรัก เมือ่ ชีวิตเขาไปใกลความตายแลว เจาหลุดมาไดอยางไร
ไฉนนายพรานจึงไดปลอยจากบวงเหล็กมาเลา?
[๒๑๑๖] นองจิตตกะกลาววาจาไพเราะหู เปนที่จับอกจับใจดื่มด่ําในหทัย ชวย
ขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต. นองสุตนาไดกลาววาจาไพเราะหู
จับอกจับใจดื่มด่ําในหทัย ชวยขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต.
นายพรานไดฟงวาจาไพเราะหู เปนที่จับอกจับใจดื่มด่ําในหทัย ไดฟง
วาจาสุภาษิต จึงไดปลอยขาพเจามา.
[๒๑๑๗] เราไดเห็นลูกโรหนะมาไดแลว ยอมชื่นชม ยินดี ในวันนี้ ฉันใด ขอให
นายพรานพรอมทั้งบุตรและภรรยา จงมีความชมชื่น ยินดี ฉันนั้นเถิด.
[๒๑๑๘] ดูกรนายพราน เจาไดพูดไววา จะนําเอาเนื้อและหนังมามิใชหรือ เออ
ก็เหตุอะไรเลา เจาจึงไมนําเอาเนื้อและหนังมา?
[๒๑๑๙] เนื้อนั้นไดมาติดบวงเหล็กถึงมือแลว แตมีเนื้อ ๒ ตัวไมไดติดบวงเขา
มายืนอยูใกลเนื้อตัวนัน้ ขาพระองคไดเกิดความสังเวชใจ ความอัศจรรย
ใจ ขนพองสยองเกลาวา ถาเราฆาเนื้อตัวนี้ เราจักตองทิ้งชีวิตในวันนี้.
[๒๑๒๐] ดูกรนายพราน เนื้อเหลานั้นเปนเชนไร เปนเนื้อมีธรรมอยางไร มีสี
สรรอยางไร มีศีลอยางไร ทานจึงไดสรรเสริญเนื้อเหลานั้นนัก?
[๒๑๒๑] เนื่อเหลานั้นมีเขาขาว ขนสะอาด หนังเปรียบดวยทองคํา เทาแดง
ตาสุกใส เปนที่นารื่นรมยใจ.
[๒๑๒๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เนื้อเหลานั้นเปนเชนนี้ เปนเนื้อมีธรรม
เชนนี้ เปนเนื้อเลี้ยงบิดามารดา ขาพระพุทธเจาจึงมิไดนําพระยาเนื้อนั้น
มาถวายพระองค พระเจาขา.
[๒๑๒๓] ดูกรนายพราน เราใหทองคํา ๑๐๐ แทง กุณฑลแกวมณีอันมีคามาก
เตียง ๔ เหลี่ยมมีสีคลายดอกผักตบ และภรรยาผูม ีรูปรางเหมือนกัน ๒ คน
กับโค ๑๐๐ ตัว แกทาน เราจักปกครองราชสมบัติโดยธรรม ทาน
เปนผูมีอุปการะแกเรามาก ดูกรนายพราน ทานจงเลี้ยงดูบุตรและภรรยา
ดวยกสิกรรม พาณิชกรรม การใหกูหนี้ และดวยการแสวงหาอันเปน
สัมมาชีพเถิด อยาไดกระทําบาปอีกเลย.

จบ โรหนมิคชาดกที่ ๕.
๖. หังสชาดก
วาดวยหงสสุมขุ ะผูภักดี
[๒๑๒๔] ดูกรสุมุขะ ผูมีผิวพรรณงามดังทองคํา หงสเหลานี้ถูกภัยคุกคามแลว มีตัว
งอบินหนีไป ทานจงหนีไปตามปรารถนาเถิด. หมูญ
 าติทั้งหลายละทิ้งเรา
ติดอยูในบวงผูเดียว ไมหวงใย พากันบินหนีไป ทานผูเดียวจะหวงอยู
ทําไม? ดูกรสุมุขะผูประเสริฐ ทานควรจะบินหนีเอาตัวรอด เพราะ
ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมมี ทานอยาทําความเพียรใหเสื่อม
เสียเพราะความไมมีทุกขเลย จงรีบบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด.
[๒๑๒๕] ขาแตทาวธตรฐมหาราช ถึงพระองคจะถูกทุกขครอบงํา ขาพระพุทธเจา
ก็จักไมละทิ้งพระองคไป ขาพระพุทธเจาจักเปน หรือจักตายก็จักรวมอยู
กับพระองค.
[๒๑๒๖] ดูกรสุมุขะ ทานกลาวคําใด คํานั้นเปนคําดีงามของพระอริยเจา อนึ่งเลา
เราเมื่อจะทดลองทานจึงไดพูดกะทานวา จงบินหนีไป.
[๒๑๒๗] ขาแตพระองคผูประเสริฐสูงสุดกวาหงสทั้งหลาย นกตัวสัญจรไปใน
อากาศ ยอมบินไปสูทางโดยที่มิใชทางได พระองคไมทรงทราบบวงแต
ที่ไกลดอกหรือ?
[๒๑๒๘] คราวใด จะมีความเสื่อม คราวนัน้ เมื่อถึงคราวจะสิ้นชีพ สัตวแมจะ
ติดบวง ติดขายก็ยอมไมรูสึก.
[๒๑๒๙] ดูกรสุมุขะ ผูมีผิวพรรณงามดังทองคํา หงสเหลานี้ถูกภัยคุกคามแลว มี
ตัวงอพากันบินหนีไป ทานเทานั้นมัวพะวงอยู. หงสเหลานั้นกินและดื่ม
แลวก็พากันบินหนีไป มิไดแลเหลียวถึงใคร ก็ทานผูเดียวจะมาเฝาอยู
ทําไมเลา? หงสตัวนี้เปนอะไรกับทานหนอ ทานพนแลวจากบวง
ทําไมจึงมาเปนหวงหงสผูติดบวงอยูเลา หงสทั้งหลายเขาพากันทอดทิ้ง
ไปแลว ทานผูเดียวมาพะวงอยูทําไม?
[๒๑๓๐] หงสตัวนั้นเปนราชาของเรา เปนมิตรสหายเสมอดวยชีวิตของเรา เรา
จักไมทอดทิ้งทานไปจนตราบเทาจนวันตาย.
[๒๑๓๑] ทานปรารถนาจะสละชีวิต เพราะเหตุแหงสหาย เราจักปลอยสหายของ
ทานไป ขอพญาหงสจงไปตามความประสงคของทานเถิด.
[๒๑๓๒] ดูกรนายพราน วันนี้ ขาพเจาไดเห็นพญาหงสตัวเปนใหญในหมูทิชาชาติ
พนจากบวงแลวยอมชื่นชม ยินดี ฉันใด ขอทานพรอมกับหมูญาติ
ทั้งปวง จงชื่นชม ยินดี ฉันนั้นเถิด.
[๒๑๓๓] พระองคผูทรงพระเจริญ ทรงเกษมสําราญดีหรือ โรคาพยาธิมไิ ดเบียดเบียนพระองคหรือ รัฐสีมาอาณาจักรของพระองคนสี้ มบูรณดีหรือ

พระองคปกครองประชาราษฎรโดยธรรมหรือ?
[๒๑๓๔] ดูกรพญาหงส เราเกษมสําราญดี ทั้งโรคาพยาธิก็มิไดเบียดเบียน รัฐสีมา
อาณาจักรของเรานี้ก็สมบูรณดี เราปกครองราษฎรโดยธรรม.
[๒๑๓๕] โทษผิดอะไรๆ ในหมูอํามาตยของพระองคไมมีอยูหรือ หมูศตั รูหาง
ไกลจากพระองค เหมือนเงายอมไมเจริญทางทิศทักษิณ แลหรือ?
[๒๑๓๖] โทษผิดอะไรๆ ในหมูอํามาตยของเราไมมีเลย อนึ่ง หมูศัตรูกห็ างไกล
จากเรา เหมือนเงายอมไมเจริญทางดานทิศทักษิณ ฉะนั้น.
[๒๑๓๗] พระมเหสีของพระองค มิไดทรงประพฤติลวงละเมิดพระทัย ทรงเชื่อฟง
ทรงปราศรัยนารัก พรอมพรักไปดวยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และ
ยศสมบัติ ยังเปนที่โปรดปรานของพระองคหรือ?
[๒๑๓๘] มเหสีของเราเปนเชนนั้น ทรงเชื่อฟงถอยคํา ทรงปราศรัยนารัก พรอม
พรักไปดวยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และยศสมบัติ ยังเปนที่โปรดปราน
ของเราอยู.
[๒๑๓๙] พระโอรสของพระองคมีมากพระองค ทรงอุบัติมาเปนศรีสวัสดี ใน
รัฐสีมาอันเจริญ ทรงสมบูรณดวยพระปรีชาเฉลียวฉลาด ยอมทรงบันเทิง
พระทัยแตที่นั้นๆ อยูแลหรือ?
[๒๑๔๐] ดูกรพระยาหงสธตรฐ เราปรากฏวามีโอรสถึง ๑๐๑ คน ขอทานไดโปรด
ชี้แจงกิจที่ควรแกโอรสเหลานั้นดวยเถิด โอรสเหลานั้นจะไมดูหมิ่นถอย
คําของทานเลย.
[๒๑๔๑] ถาแมวา บุคคลประกอบดวยชาติ หรือวินยั แตกระทําความเพียรในภาย
หลัง เมื่อกิจที่จําตองทําเกิดขึ้น ยอมตองจมอยูในหวงอันตราย. ชอง
ทางรั่วไหลแหงโภคสมบัติเปนตน ก็จะเกิดใหญโตขึ้นกับบุคคลผูมีปญญา
งอนแงนนั้น บุคคลนั้นยอมมองเห็นไดแตรูปที่หยาบๆ เหมือนความมืด
ในราตรี ฉะนั้น. บุคคลผูประกอบความเพียรในสิ่งอันไมเปนสาระวาเปน
สาระ ก็ยอมไมประสบความรูเลยทีเดียว ยอมจะจมลงในหวงอันตราย
อยางเดียว เหมือนกวางวิ่งโลดโผนไปในซอกผา ตกจมเหวลงไปใน
ระหวางทาง ฉะนั้น. ถึงหากวา นรชนจะเปนผูมีชาติเลวทราม แตเปนผูมี
ความขยันหมั่นเพียร มีปญญา ประกอบดวยอาจาระและศีล ยอมจะรุง
เรือง เหมือนกองไฟในกลางคืน ฉะนั้น ขอพระองคทรงทําขอนั้นนั่นแล
ใหเปนเครื่องเปรียบเทียบ แลวทรงยังพระโอรสทั้งหลายใหดํารงอยูใ น
วิชา บุคคลผูมีปญญายอมงอกงาม เหมือนพืชในนางอกงามขึ้นเพราะ
น้ําฝน ฉะนั้น.
จบ หังสชาดกที่ ๖
๗. สัตติคุมพชาดก

วาดวยพี่นองก็ยังตางใจกัน
[๒๑๔๒] พระมหาราชาผูเปนจอมแหงชนชาวปญจาลรัฐ เปนดุจพรานเนื้อ เสด็จ
ออกมาสูปาพรอมดวยเสนา พลัดจากหมูเสนาไป. ทาวเธอไดทอด
พระเนตรเห็นหมูบานที่เขาทําไว เปนที่อยูอาศัยของโจรทั้งหลายในปานั้น
สุวโปดกออกจากหมูบ านนั้นแลว กลับมาพูดคําหยาบคายกับพอครัว
วา มีบุรุษหนุมนอย มีรถมาเปนพาหนะ มีกุลฑลเกลี้ยงเกลาดี มีกรอบ
หนาแดงงดงามเหมือนพระอาทิตยสองแสงสวางในกลางวัน ฉะนั้น. เมื่อ
ถึงเวลาเที่ยงวัน พระราชากําลังบรรทมหลับพรอมกับนายสารถี เอาซิ
พวกเราจงรีบไปชิงเอาทรัพยทั้งหมด ของทาวเธอเสีย. เวลานี้ก็เงียบ
สงัดดุจกลางคืน พระราชากําลังบรรทมหลับพรอมกับนายสารถี พวก
เราจงไปแยงเอาผาและกุลฑลแกวมณี แลวฆาเสียเอากิ่งไมปดไว.
[๒๑๔๓] ดูกรสุวโปดกสัตติคุมพะ เจาเปนบาไปกระมังจึงไดพูดอยางนั้น เพราะ
วา พระราชาทั้งหลายถึงจะเสด็จมาแตไกล ก็ยอมทรงเดชานุภาพเหมือน
ดังไฟสวางไสว ฉะนั้น.
[๒๑๔๔] ดูกรนายปติโกลุมพะ ทานเมาแลวยอมเกงกาจมากมิใชหรือ เมื่อมารดา
ของเราเปลือยกาย ไฉนทานจึงเกลียดเลาหนอ?
[๒๑๔๕] ดูกรสารถีผูเพือ่ นยาก จงรีบลุกขึ้นเทียมรถ เราไมชอบใจนก เราจงไป
อาศรมอื่นกันเถิด.
[๒๑๔๖] ขาแตพระมหาราชา ราชรถไดเทียมแลว และมาราชพาหนะมีกําลัง
ก็ไดจัดเทียมแลว เชิญพระองคเสด็จขึ้นประทับเถิด จะไดเสด็จไปยัง
อาศรมอื่น พระเจาขา.
[๒๑๔๗] พวกโจรในอาศรมนี้พากันไปเสียที่ไหนหมดเลา พระเจาปญจาลราชนั้น
หลุดพนไปได เพราะพวกโจรเหลานัน้ ไมเห็น. ทานทั้งหลายจงจับ
เกาทัณฑ หอก และโตมร พระเจาปญจาลราช กําลังหนีไป ทานทั้งหลาย
อยาไดปลอยใหมีชีวิตอยูไดเลย.
[๒๑๔๘] ครั้งนั้น ปุบผกะสุวโปดกผูมีจะงอยปากแดง ยินดีตอนรับพระราชาวา
ขาแตพระมหาราชา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสด็จมา
ราย พระองคผูทรงอิสรภาพเสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ ของสิ่งใดมีอยูใ น
อาศรมนี้ ขอพระองคทรงเลือกเสวยของสิ่งนั้น. ผลมะพลับ ผลมะหาด
ผลมะซาง ผลหมากเมา อันเปนผลไมมีรสหวานเล็กนอย ขอพระองค
จงเลือกเสวยแตที่ดีๆ ขาแตพระมหาราชา น้ํานี้เย็น นํามาแตซอกภูเขา
ขอเชิญพระองคทรงดืม่ ถาทรงปรารถนา. ฤาษีทั้งหลายในอาศรมนี้พากัน
ไปปาเพื่อแสวงหาผลาผล เชิญเสด็จลุกขึ้นไปทรงเลือกหยิบเอาเองเถิด
เพราะขาพระองคไมมีมือที่จะทูลถวายได.

[๒๑๔๙] นกแขกเตาตัวนี้เจริญดีหนอ ประกอบดวยคุณธรรมอยางยิ่ง สวนนก
แขกเตาตัวโนนพูดถอยคําหยาบคายวา จงจับมัดพระราชานี้ฆาเสีย อยา
ใหรอดชีวิตไปไดเลย เมื่อนกแขกเตานั้นรําพันเพออยูอยางนี้ เราไดมา
ถึงอาศรมนี้โดยสวัสดี.
[๒๑๕๐] ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคทั้งสองเปนพี่นองรวมทองมารดาเดียวกัน
ไดเจริญเติบโตที่ตนไมเดียวกัน แตตางพลัดกันไปอยูคนละเขตแดน.
สัตติคุมพะเจริญอยูในสํานักของพวกโจร สวนขาพระองคเจริญอยูใ น
สํานักของฤาษีในอาศรมนี้ สัตติคุมพะนั้นเขาอยูในสํานักของอสัตบุรุษ
ขาพระองคอยูในสํานักของสัตบุรุษ ฉะนั้น ขาพระองคทั้งสองจึงตางกัน
โดยธรรม.
[๒๑๕๑] การฆาก็ดี การจองจําก็ดี การหลอกลวงดวยของปลอมก็ดี การหลอก
ลวงดวยอาการตรงๆ ก็ดี การปลนฆาชาวบานก็ดี การกระทํากรรมอัน
อันแสนสาหัสก็ดี มีอยูในที่ใด สัตติคุมพะนั้นยอมศึกษาสิ่งเหลานั้น
ในที่นั้น. ขาแตพระองคผูภารตวงศ ในอาศรมของฤาษีนี้มีแตสัจจะ
ธรรมะ ความไมเบียดเบียน ความสํารวม และความฝกอินทรีย
ขาพระองคเปนผูเจริญแลวบนตักของฤาษีทั้งหลาย ผูมีปกติใหอาสนะ
และน้ํา.
[๒๑๕๒] ขาแตพระราชา บุคคลคบคนใดๆ เปนสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีศีล หรือ
ไมมีศีล บุคคลนั้นยอมไปสูอํานาจของบุคคลนั้นนั่นเทียว. บุคคลคบคน
เชนใดเปนมิตร หรือเขาไปคบสนิทคนเชนใด ก็ยอมเปนคนเชนนั้น
เพราะการอยูร วมกันเปนเชนนั้น. อาจารยคบอันเตวาสิก ยอมทํา
อันเตวาสิกผูยังไมแปดเปอนใหแปดเปอนได อาจารยถูกอันเตวาสิกพา
เปอนแลว พาอาจารยอนื่ ใหเปอนอีก เหมือนลูกศรที่เปอนยาพิษแลว
ยอมทําแลงลูกศรใหเปอน ฉะนั้น. นักปราชญไมพึงมีสหายลามกเลย
ทีเดียว เพราะกลัวแตการแปดเปอนดวยบาปธรรม นรชนใดหอปลาเนา
ดวยใบหญาคา แมใบหญาคาของนรชนนั้น ก็ยอมมีกลิ่นเนาฟุงไป
ฉันใด การเขาไปคบคนพาล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. นรชนใด หอกฤษณา
ดวยใบไม แมใบไมของนรชนนั้น ก็ยอมหอมฟุงไป ฉันใด การเขาไป
คบนักปราชญ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรูความเปลี่ยน
แปลงของตนดุจหอใบไมแลว ไมควรเขาไปคบพวกอสัตบุรุษ ควรคบ
แตพวกสัตบุรุษ ดวยวา อสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก สัตบุรุษยอมพาให
ถึงสุคติ.
จบ สัตติคุมพชาดกที่ ๗.
๘. ภัลลาติยชาดก

วาดวยอายุของกินนร
[๒๑๕๓] ไดมีพระราชาทรงพระนามวา ภัลลติยะ ทรงละรัฐสีมา เสด็จประพาส
ปาลามฤค ทาวเธอเสด็จไปถึงคันธมาทนวรคีรี มีพรรณดอกไมบาน
สะพรั่ง ซึ่งกินนรเลือกเก็บอยูเนืองๆ มีกินนรสองสามีภรรยายืนกัน
อยู ณ ที่ใด ทาวเธอประสงคจะตรัสถาม จึงทรงหามหมูสุนัข และเก็บ
แลงธนูไวแลวเสด็จเขาไปใกล ณ ที่นั้น. ตรัสถามวา ลวงฤดูหนาว
แลว เหตุไร เจาทั้งสองจึงมายืนกระซิบกระซาบกันอยูเนืองๆ ที่ริมฝง
เหมวดี ณ ที่นี้เลา เราขอถามเจาทั้งสองผูมีเพศเหมือนกายมนุษย ชน
ทั้งหลายในมนุษยโลก จะรูจักเจาทั้งสองวา เปนอะไร?
[๒๑๕๔] ขาแตทานพราน เราทั้งสองเปนมฤค มีเพศพรรณปรากฏเหมือนมนุษย
เที่ยวอยูตามแมน้ําเหลานี้ คือ มาลาคิรีนที ปณฑรกนที ติกูฏนที ซึ่งมี
น้ําใสเย็นสนิท ชาวโลกรูจักเราทั้งสองวา เปนกินนร.
[๒๑๕๕] เจาทั้งสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาอยู
เจาทั้งสองมีความรักกัน ไดสวมกอดกันสมความรักแลว เราขอถาม
เจาทั้งสองผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย เหตุไร เจาทั้งสองจึงรองไหอยูใน
ปานี้ ไมสรางซาเลย? เจาทั้งสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือ
เกิน ปริเทวนาอยู เจาทั้งสองมีความรักกัน ไดสวมกอดกันสมความรัก
แลว เราขอถามเจาทั้งสองผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย เหตุไร เจาทั้งสอง
จึงมาบนเพออยูในปานี้ ไมสรางซาเลย? เจาทั้งสองเหมือนไดรับความ
ทุกขรอนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาอยู เจาทั้งสองมีความรักกัน ไดสวม
กอดกันสมความรักแลว เราขอถามเจาทั้งสองผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย
เหตุไร เจาทั้งสองจึงเศราโศกอยูในปานี้ไมสรางซาเลย?
[๒๑๕๖] ขาแตทานพราน เราทั้งสองไมอยากจะจากกัน ก็ตองจากกันแยกกันอยู
สิ้นราตรีหนึ่ง เมื่อมาระลึกถึงกันและกัน ก็เดือดรอนเศราโศกถึงกัน
ตลอดราตรีหนึ่งวา ราตรีนั้นจักไมมีอกี .
[๒๑๕๗] เจาทั้งสองคิดถึงทรัพยที่หายไปหรือ หรือวาคิดถึงบิดามารดาผูลวงลับไป
แลว จึงไดเดือดรอนอยูสิ้นราตรีหนึ่ง เราขอถามเจาทั้งสองผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย เหตุไร เจาทั้งสองจึงตองจากกันไป?
[๒๑๕๘] ทานเห็นนทีนี้แหงใด มีกระแสอันเชี่ยวไหลมาในระหวางหุบหิน ปกคลุม
ไปดวยหมูไมตางๆ พรรณ ในฤดูฝน กินนรสามีผูเปนที่รักของดิฉัน ได
ขามแมน้ํานั้นไปดวยสําคัญวา ดิฉันคงจะติดตามมาขางหลัง สวนดิฉนั มัว
เลือกเก็บดอกปรู ดอกลําดวน ดอกมะลิซอน และดอกคัดเคาที่บานๆ ดวย
คิดวา สามีที่รักของเราจะไดทัดทรงดอกไม สวนเราก็จะไดสอดแซมดอกไม
เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกไมบานไมรูโรย

ดอกราชพฤกษ ดอกแคฝอย ดอกยานทราย ดวยคิดวา สามีที่รักของ
เราจะทัดทรงดอกไม สวนเราก็จักไดสอดแซมดอกไมเขาไปนอนแนบ
สามีที่รักนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษซงึ่ กําลังบานดี
รอยเปนพวงมาลัย ดวยคิดวา สามีที่รักของเราจะไดสวมใสพวงมาลัย
สวนเราก็จักไดสวมใสพวงมาลัยเขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. อนึ่ง
ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษซึ่งกําลังบานดีแลวรอยกรองทําเปนพวงๆ
ดวยคิดวา คืนวันนี้ เราทั้งสองจะอยู ณ ที่แหงใด พวงดอกรังนีจ้ ักเปน
เครื่องปูลาด ณ ที่นั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลินเลอบดกฤษณาดํา และจันทนแดงดวยศิลา ดวยคิดวา สามีที่รักของเราจักไดประพรมรางกาย สวน
เราประพรมรางกายแลวจะเขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. ครั้งนั้น น้ํามี
กระแสอันเชี่ยว ไหลมาพัดเอาดอกสาลพฤกษ ดอกสน ดอกกรรณิการ
ทั้งหลายไปโดยครูเดียวนั้น น้ําก็ขึ้นเต็มฝง ถึงเวลาเย็น ดิฉันขามแมน้ํา
ไปไมได. คราวนั้น เราทั้งสองยืนกันอยูคนละฝงแมน้ํา มองเห็นหนากัน
และกันก็หัวเราครั้งหนึ่ง มองไมเห็นหนากันก็รองไหเสียครั้งหนึ่ง
คืนวันนั้น ไดผานเราทั้งสองไปโดยยาก. ขาแตทานพราน เมื่อพระอาทิตย
ขึ้นเวลาเชา เราทั้งสองทองขามแมน้ําอันยุบแหง มาสวมกอดกันและกัน
รองไหอยูคราวหนึง่ หัวเราะอยูคราวหนึ่ง. ขาแตทานพรานผูภูมิบาล
เมื่อครั้งกอน เราทั้งสองไดพรากกันอยูนานถึง ๖๙๗ ป ชีวิตของทานนี้
มีกําหนดเพียง ๑๐๐ ปเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้ ใครหนอจะพึงอยูปราศจาก
ภรรยาสุดที่รักเสียเลา?
[๒๑๕๙] ดูกรสหาย อายุของพวกทานมีประมาณเทาไร ถาทานทั้งสองรู ก็ขอจง
บอกอายุของพวกทานแกเรา ขอทานทั้งหลายอยาไดบิดพริ้ว จงบอก
อายุพวกทานแกเรา ตามที่ไดยินไดฟงมาจากวุฒบุคคล หรือจากตําหรับ
ตํารา?
[๒๑๖๐] ขาแตทานพราน อายุของเราทั้งสองประมาณ ๑,๐๐๐ ป อนึ่ง ในระหวาง
อายุนั้น โรครายยอมไมมี มีความทุกขนอย มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
เราทั้งสองยังไมคลายความรักกันและกัน ก็ตองละทิ้งชีวิตไป.
[๒๑๖๑] พระเจาภัลลาติยะ ไดทรงสดับถอยคําของกินนรทั้งสองนี้แลว ทรง
พระดําริวา ชีวิตเปนของนอย จึงเสด็จกลับ ไมเสด็จลาเนื้อ ไดทรง
บําเพ็ญทาน เสวยราชสมบัติสืบมา.
[๒๑๖๒] มหาบพิตรทั้งหลาย ไดทรงสดับเรื่องราวของกินนรทั้งสองนี้แลว จง
บันเทิงพระทัยเถิด อยาไดทรงทําความทะเลาะกันเลย กรรมอันเปนโทษ
ของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรทั้งสองตองเดือดรอน เหมือนกรรมอัน
เปนโทษของตนทําใหกินนรสองสามีภรรยาเดือดรอยอยูราตรีหนึ่ง ฉะนั้น.

มหาบพิตรทั้งสองไดสดับเรื่องราวของกินนรทั้งสองนี้แลว จงบันเทิง
พระทัยเถิด อยาไดทรงทําความวิวาทบาดหมางกันเลย กรรมอันเปนโทษ
ของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรเดือดรอน เหมือนกรรมอันเปนโทษของ
ตนทําใหกินนรสองสามีภรรยาเดือดรอนอยูหนึ่งราตรี ฉะนั้น.
[๒๑๖๓] หมอมฉันมีใจเลือ่ มใส ตั้งใจฟงธรรมเทศนาของพระองคที่พระองคทรง
แสดงประกอบไปดวยเหตุตางๆ ประกอบไปดวยประโยชน พระองค
ทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ดับความกระวนกระวายใจของหมอม
ฉันได ขาแตพระสมณเจา ผูทรงนําความสุขมาใหหมอมฉัน ขอ
พระองคจงมีพระชนมชีพยืนนานเถิด.
จบ ภัลลาติยชาดกที่ ๘.
๙. โสมนัสสชาดก
วาดวยการใครครวญกอนแลวทํา
[๒๑๖๔] ใครมาตีมาดาทานหรือ ทําไมทานจึงเสียใจ นอยใจ เศราโศกอยู วันนี้
บิดามารดาของทานมารองไหกระมัง หรือวาวันนี้ ใครมารังแกทานใหนอน
เหนือแผนดิน?
[๒๑๖๕] ขอถวายพระพรพระจอมภูมิบาล อาตมภาพดีใจมากที่ไดเห็นมหาบพิตร
อาตมภาพเขามาอาศัยมหาบพิตร ไมไดเบียดเบียนใคร ขอถวายพระพร
อาตมภาพถูกพระราชโอรสของมหาบพิตรเบียดเบียน.
[๒๑๖๖] พวกนายประตู พนักงานตํารวจดาบ และนายเพชฌฆาตทั้งหลาย จง
ไปตามวิธีของตนๆ จงไปยังภายในพระราชฐาน ฆาเจาโสมนัสสกุมาร
เสีย แลวตัดเอาศีรษะมา. ทูตทั้งหลายที่พระราชาสั่งไปไดกราบทูลพระ
กุมารวา ขาแตพระขัตติโยรส พระองคถูกพระอิศราชบิดาทรงตัดขาดแลว
พระองคตองโทษถึงประหารชีวิต พระเจาขา.
พระราชโอรสนั้นทรงกรรแสงอยู ประนมนิ้วทั้งสิบขึ้นออนวอนวา แมเรา
อยากจะขอเฝาพระราชบิดา ผูเปนจอมประชาราษฎร ขอทานทั้งหลาย
จงนําเราผูยังมีชีวิตไปเฝาพระราชบิดาเถิด.
ทูตทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระราชกุมารแลว ไดพาพระราชโอรส
ไปเฝาพระราชา.
ฝายพระโอรส ครั้นเห็นพระราชบิดาจึงกราบทูลไปแตไกลวา ขาแตพระราชบิดา ผูเปนจอมประชาราชษฎร พวกนายประตู พนักงานตํารวจดาบ
และเพชฌฆาตทั้งหลาย พากันมาเพื่อจะฆาเกลากระหมอมเสีย เกลา
กระหมอมขอกราบทูลถาม ขอไดทรงพระกรุณาโปรดบอกเนื้อความนั้น
แกเกลากระหมอม วันนี้ เกลากระหมอมมีความผิดในเรื่องนี้เปน
ประการใดหรือ พระเจาขา?

[๒๑๖๗] ทิพจักขุดาบสผูไมประมาท ทํากิจรดน้ําและบําเรอไฟทั้งเวลาเย็นเวลาเชา
ทุกเมื่อ เหตุไร เจาจึงเรียกทิพจักขุดาบส ผูสํารวมอินทรีย เปนพรหมจารี
เชนนั้นวา คฤหบดี ดังนี้เลา?
[๒๑๖๘] ขอเดชะ กุลุปกดาบสผูนี้ มีสิ่งของเก็บไวหลายอยาง คือ ผลสมอพิเภก
เผือก มัน และผลไมทั้งหลาย กุลุปกดาบส ผูนี้เปนผูไมประมาท เก็บ
รักษาสิ่งของเหลานั้นไว เพราะเหตุนั้น เกลากระหมอมจึงเรียกดาบส
นั้นวาคฤหบดี.
[๒๑๖๙] ดูกรเจาโสมนัสสกุมาร เรื่องนี้เจาพูดจริง ดาบสผูนี้มีสิ่งของเก็บไว
หลายอยาง ดาบสผูนี้เปนผูไมประมาท เก็บรักษาสิ่งของเหลานั้นไว
เพราะฉะนั้น ดาบสผูนี้จึงชื่อวา พราหมณคฤหบดี.
[๒๑๗๐] บริษัททั้งหลายทั้งชาวนิคม และชาวชนบท ที่มาประชุมกันถวนทุกคน
ขอจงฟงขาพเจา พระราชาผูเปนจอมประชาราษฎรนี้เปนพาล ไดฟงคํา
ชฏิลโกงแลวรับสั่งใหฆาเราเสีย โดยหาเหตุมิไดเลย.
[๒๑๗๑] เมื่อรากยังมั่นคงเจริญงอกงามแผไพศาลอยู ไมไผที่แตกเปนกอใหญแลว
ก็แสนยากที่จะถอนใหหมดสิ้นไปได ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมประชาราษฎร เกลากระหมอมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเกลากระหมอม เกลากระหมอมจักออก
บวช พระเจาขา.
[๒๑๗๒] ดูกรพอโสมนัสสกุมาร พอจงเสวยโภคสมบัติอันไพบูลยเถิด อนึ่ง ฉัน
จะยกอิสริยยศทั้งหมดใหแกพอ พอจงเปนพระราชาของชาวกุรุรัฐใน
วันนี้เถิด อยาบวชเลย เพราะการบวชเปนทุกข.
[๒๑๗๓] ขอเดชะ บรรดาโภคสมบัติของพระองคซึ่งมีอยูในราชธานีนี้ สิ่งไรเลา ที่
เกลากระหมอมควรบริโภคมีอยูหรือ เมื่อชาติกอนเกลากระหมอมเคย
รื่นรมย อยูในเทวโลก ดวยรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะทั้งหลาย
ที่นารื่นรมยใจ. ขอเดชะ เกลากระหมอมเคยบริโภคสมบัติมาแลวใน
ไตรทิพย เคยมีหมูนางอัปสรแวดลอมมาแลว เกลากระหมอมมารูว า
พระองคทรงเขลาอันคนอื่นจะตองนําไป แลวจะพึงอยูในราชสกุล
เชนนั้นไมไดเลย.
[๒๑๗๔] ดูกรพอโสมนัส ถาหากวา ฉันเปนคนเขลาอันคนอื่นจะตองนําไป พอ
จงงดโทษใหแกฉันสักครั้งหนึ่งเถิด ถาแมวา โทษเชนนี้จะพึงมีอีก พอจง
กระทําตามอัธยาศัยเถิด.
[๒๑๗๕] กรรมที่บุคคลใดไมพิจารณา ใหถี่ถวนเสียกอนแลวทําลงไป ผลชั่วราย
ยอมมีแกบุคคลนั้น เหมือนความวิบตั ิแหงยาแกโรค ฉะนั้น. สวนกรรม
ที่บุคคลใดพิจารณาถี่ถวนกอนแลวทําลงไป ผลอันเจริญก็ยอมมีแกบุคคล

นั้น เหมือนความถึงพรอมแหงยาแกโรค ฉะนั้น. คฤหัสถผูบริโภคกาม
เปนคนเกียจคราน ไมดี บรรพชิตไมสํารวม ไมงาม พระราชาไมทรง
ใครครวญเสียกอนแลวทําลงไป ไมดี บัณฑิตมีความโกรธเปนเจาเรือน
ก็ไมดี ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ กษัตริยทรงใครครวญเสียกอน
แลวจึงควรทํา ยังไมทรงใครครวญเสียกอนแลวไมควรทํา พระเกียรติยศ
ของพระราชาผูทรงใครครวญเสียกอนแลวทําลงไป ยอมเจริญ. ขาแต
พระจอมภูมิบาล อิสรชนควรใครครวญเสียกอนแลวจึงลงอาชญากรรม
ที่ทําดวยความรีบรอนยอมใหเดือดรอน อนึ่ง ความตั้งตนไวโดยชอบ
และประโยชนของนรชน ยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง. แทจริง
ชนเหลาใด จําแนก แจกแจง (เลือกเฟน) แลว กระทํากรรมทั้งหลายที่
ไมตามเดือดรอนภายหลังในโลก กรรมของชนเหลานั้น ทานผูรูสรรเสริญ
มีความสุขเปนกําไร อันพระพุทธเจาอนุมัติแลว. ขอเดชะ ขาแต
พระองคผูเปนจอมประชาชน นายประตู ตํารวจดาบ และพวกเพชฌฆาต
พากันไปจะฆาเกลากระหมอมฉัน พวกนั้นรุมกันฉุดคราเกลากระหมอม
ฉัน ผูกําลังนั่งอยูบนพระเพลาแหงพระราชมารดามาโดยพลัน. ขาแต
พระราชบิดา แทจริง เกลากระหมอมฉันถึงแลวซึ่งมรณภัยอันเผ็ดรอน
คับแคบ ฝดเคืองเหลือเกิน วันนี้ เกลากระหมอมฉันไดมีชีวิตอันเปน
ที่รักหวานซาบซึ้งใจ รอดพนจากการถูกประหารมาไดแสนยาก จึงนอม
ใจตอบรรพชาอยางเดียว.
[๒๑๗๖] ดูกรสุธรรมาเทวี พอโสมนัสสกุมารโอรสของเธอนี้ ยังรุนหนุม นาเอ็นดู
วันนี้ ฉันออนวอนเขาไว ก็ไมไดสมปรารถนา แมเธอก็ควรจะออนวอน
โอรสของเธอดูบาง.
[๒๑๗๗] ดูกรพระลูกรัก เจาจงยินดีดวยภิกขาจาริยวัตรเถิด จงใครครวญในธรรม
ทั้งหลายแลว ละเวนบรรพชาของคนมิจฉาทิฏฐิเสียเถิด เจาจงวาง
อาชญาในสรรพสัตว ไมถูกติเตียนแลว จงเขาถึงพรหมสถานเถิด.
ดูกรสุธรรมาเทวี เธอพูดคําเชนใด คําเชนนั้น นาอัศจรรยจริงหนอ ฉัน
ไดรับทุกขอยูแลว เธอยังกลับเพิ่มทุกขใหอีก ฉันขอรองเธอใหชวย
ออนวอนลูก เธอกลับสนับสนุนใหโสมนัสสกุมารเกิดอุตสาหะยิ่งขึ้น.
[๒๑๗๘] พระอริยเจาเหลาใด พนวิเศษแลว บริโภคปจจัยอันหาโทษมิได ดับรอบ
แลว เที่ยวไปในโลกนี้ หมอมฉันไมอาจจะหามโอรสผูดําเนินไปตาม
มรรคาของพระอริยเจาเหลานั้นได.
[๒๑๗๙] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก พระนางสุธรรมาเทวีนี้ เปนผูมีความขวนขวายนอย ปราศจากความโศกเศรา
ไดสดับคําสุภาษิตของชนเหลาใด ชนเหลานั้นควรจะคบหาแททีเดียว.

จบ โสมนัสสชาดกที่ ๙.
๑๐. จัมเปยยชาดก
บําเพ็ญตบะเพื่อตองการเกิดเปนมนุษย
[๒๑๘๐] ทานเปนใคร งามผองใสดุจสายฟา และอุปมาเหมือนดาวประจํารุง เรา
ไมรูจักทานวา เปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนหญิงมนุษย?
[๒๑๘๑] ขาแตพระมหาราชา หมอมฉันหาใชเทวดา คนธรรพ หรือหญิงมนุษยไม
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนนางนาคกัญญา อาศัยเหตุอยางหนึ่ง
จึงไดมาในพระนครนี้.
[๒๑๘๒] ดูกรนางนาคกัญญา ทานมีอาการเหมือนคนมีจติ ฟนเฟอน มีอนิ ทรียอัน
เศราหมอง หยาดน้ําตาไหลออกจากเบาตาทั้งสองของทาน อะไรของ
ทานหาย หรือวาทานปรารถนาอะไรจึงไดมาในเมืองนี้ เชิญทานบอกเถิด?
[๒๑๘๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน มหาชนเขารองเรียกสัตวใดวา อุรคชาติผูมีเดชสูง มหาชนเขารองเรียกสัตวนั้นวา นาค บุรุษคนนี้จับนาค
นั้นมาตองการเลี้ยงชีพ นาคนั่นแหละเปนสามีของหมอมฉัน ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคนั้นเสียจากที่คุมขังเถิด เพคะ.
[๒๑๘๔] ดูกรนางนาคกัญญา นาคราชนี้ประกอบไปดวยกําลังอันแรงกลา ไฉนจึง
มาถึงเงื้อมมือของชายวณิพกไดเลา เราจะใครรูถึงการที่นาคราชถูกกระทํา
จนถูกจับมาได ขอทานจงบอกความขอนั้นแกเราเถิด?
[๒๑๘๕] แทจริง นาคราชนั้นประกอบดวยกําลังอันแรงกลา พึงทําแมนครใหเปน
ภัสมธุลีไปได แตเพราะนาคราชนั้น เคารพ นบนอบธรรม ฉะนั้น จึงได
บากบั่นบําเพ็ญตบะ.
[๒๑๘๖] ขาแตพระราชา นาคราชอธิษฐานรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๑๔ และดิถีที่ ๑๕
นอนอยูใกลทางสี่แพรง บุรุษหมองูจบั นาคราชนั้นมาตองการเลี้ยงชีพ
นาคราชนี้เปนสามีของหมอมฉัน ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรด
ปลอยนาคราชนั้นจากที่คุมขังเถิด เพคะ.
[๒๑๘๗] สนมนารีถึงหมื่นหกพันนาง ลวนสวมใสกุณฑลแกวมณี บรรดาลวารี
เปนหองไสยาสน แมสนมนารีเหลานัน้ ก็ยึดถือนาคราชนั้นเปนที่พึ่ง.
ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคราชนั้นโดยธรรม ปราศจาก
กรรมอันสาหัสเถิด ดวยบานสวยรอยบาน ทองรอยแทง และโครอย
ตัว ขอนาคราชผูตองการบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป จงพนจากที่
คุมขังเถิด เพคะ.
[๒๑๘๘] เราจะปลอยนาคราชนี้ไปโดยธรรม ปราศจากกรรมอันสาหัส ดวยบานสวย
รอยบาน ทองคํารอยแทง โครอยตัว นาคราชผูตองการบุญ จงเหยียด
กายตรงเที่ยวไป จงพนจากที่คุมขัง.

ดูกรนายพราน ฉันจะใหทอง ๑๐๐ แทง กุณฑลแกวมณีราคามาก บัลลังก
สี่เหลี่ยมสีดังดอกผักตบ ภรรยารูปงาม ๒ คน และโคอุสุภะ ๑๐๐ ตัว
แกทาน ขอนาคราชตัวตองการบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป จงพนจาก
ที่คุมขังเถิด.
[๒๑๘๙] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน แมจะมิทรงพระราชทานสิ่งไรเลย
เพียงแตรับสั่งใหปลอยเทานั้น ขาพระพุทธเจาก็จะปลอยนาคราชนั้น
จากที่คุมขังทันที ขอนาคราชตัวตองการบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป
จงพนจากที่คุมขังเถิด.
[๒๑๙๐] จัมเปยยนาคราชหลุดพนไดแลว จึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระเจา
กาสิกราช ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาแตพระองคผูทรง
ผดุงกาสิกรัฐใหรุงเรือง ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาประนมอัญชลีแดพระองค ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน
ของขาพระพุทธเจาเถิด พระเจาขา.
[๒๑๙๑] ดูกรนาคราช แทจริง คนทั้งหลายเขากลาวถึงเหตุที่มนุษยจะพึงคุนเคย
กับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ก็ถาทานขอรองเราถึงเรือ่ งนั้น เรา
ก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน.
[๒๑๙๒] ขาแตพระราชา ถึงแมวา ลมจะพึงพัดภูเขาไปก็ดี พระจันทร และพระ
อาทิตยจะพึงเผาผลาญแผนดินก็ดี แมน้ําทุกสายพึงไหลทวนกระแสก็ดี
ถึงกระนั้น ขาพระพุทธเจาก็จะไมกลาวคําเท็จเลย. ขาแตพระราชา ทองฟา
จะทําลายไป ทะเลจะเหือดแหงไป มหาปฐพีมีนามวาภูตธราและพสุนธรา
จะพึงมวนได เมรุบรรพตอันหนาแนนดวยศิลาจะพึงถอนไปทั้งราก ถึง
กระนั้น ขาพระพุทธเจาจะไมกลาวคําเท็จเลย.
[๒๑๙๓] ดูกรนาคราช แทจริง คนทั้งหลายเขากลาวถึงเหตุที่มนุษยจะพึงคุนเคย
กับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ก็ถาทานขอรองเราถึงเรือ่ งนั้น เรา
ก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน.
[๒๑๙๔] ทานเปนผูมีพิษรายแรงยิ่ง มีเดชมาก ทั้งโกรธงาย ทานหลุดพนจากที่
คุมขังไปไดก็เพราะเหตุแหงเรา ทานควรจะรูคุณที่เราทําใหแกทาน.
[๒๑๙๕] ขาพระพุทธเจาถูกคุมขังอยูในกระโปรง เกือบจะถึงความตาย จักไมรูจัก
อุปการคุณที่พระองคทรงกระทําแลวเชนนั้น ก็ขอใหขาพระพุทธเจาจง
หมกไหมอยูในนรกอันแสนรายกาจ อยาไดรับความสําราญกายสักหนอย
หนึ่งเลย.
[๒๑๙๖] คําปฏิญาณของทานนั้น จงเปนคําสัตยจริง ทานอยาไดมีความโกรธ อยา
ผูกโกรธไว อนึ่ง ขอสุบรรณทั้งหลายจงละเวนนาคสกุลของทานทั้งมวล
เหมือนไฟในฤดูรอน ฉะนั้น.

[๒๑๙๗] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคทรงเอ็นดูนาคสกุล เหมือน
มารดาผูเอ็นดูบุตรคนเดียวผูเปนสุดที่รัก ฉะนั้น. ขาพระพุทธเจากับ
นาคสกุล จะขอกระทําเวยยาวฏิกกรรมอยางยอดยิ่งแดพระองค.
[๒๑๙๘] เจาพนักงานรถ จงตระเตรียมราชรถอันงามวิจติ ร จงเทียมอัสดรอันเกิด
ในกัมโพชกรัฐซึ่งฝกหัดอยางดีแลว และเจาพนักงานชางจงผูกชางตัว
ประเสริฐทั้งหลาย ใหงามไปดวยสุวรรณหัตถาภรณ เราจะไปดูนิเวศน
ของนาคราช.
[๒๑๙๙] พนักงานเภรี ตะโพน บัณเฑาะว และแตรสังขของพระเจาอุคคเสนราช
มาพรอมหนากัน พระราชาทรงแวดลอมดวยสนมนารี เสด็จไปในทาม
กลางหมูสนมนารีงามสงายิ่งนัก.
[๒๒๐๐] พระเจากาสีวัฒนราช ไดทอดพระเนตรเห็นภูมิภาคอันงามวิจิตรลาดแลว
ดวยทรายทองทั้งสุวรรณปราสาทก็ปูลาดไปดวยแผนกระดานแกวไพฑูรย.
พระองคเสด็จเขาไปสูนิเวศนของจัมเปยยนาคราชอันประดับประดาแลว
งามโอภาสดุจแสงพระอาทิตย มีรัศมีดังสายฟาในกลุมเมฆ พระเจา
กาสิกราชทรงทอดพระเนตรจนทั่วนิเวศนของจัมเปยยนาคราช อันดาดาษ
ไปดวยรุกขชาตินานาชนิด หอมฟุงไปดวยกลิ่นทิพยตางๆ เมื่อพระเจา
กาสิกราชเสด็จเขาไปในนิเวศนของจัมเปยยนาคราช ทิพยดนตรีก็บรรเลง
และเหลานางนาคกัญญาตางก็ฟอนรําขับรองถวาย. พระเจากาสิกราช
เสด็จขึ้นนิเวศน ซึ่งมีหมูนางนาคกัญญาตามเสด็จ ทรงพอพระทัยประทับ
นั่งบนพระแทนทองอันมีพนัก ไลทาดวยแกนจันทนทิพย.
[๒๒๐๑] พระเจากาสิกราชนั้น ครั้นเสวยสมบัติและทรงรืน่ รมยอยูในนาคพิภพ
นั้นแลว ไดตรัสถามจัมเปยยนาคราชวา วิมานอันประเสริฐของทาน
เหลานี้ มีรัศมีดังพระอาทิตยงามผุดผอง วิมานเชนนี้ไมมีในมนุษยโลก
ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร? นาง
นาคกัญญาเหลานั้นลวนสวมใสกําไลทอง นุงหมเรียบรอย มีนิ้วมือกลม
กลึง ฝามือฝาเทาแดงงาม ผิวพรรณไมทราม พากันยกทิพยปานะถวาย
ใหพระองคทรงเสวย เหลานารีเชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม
ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร? อนึ่ง มหา
นทีอันชุมชื่น ดาษดื่นไปดวยปลาที่มีเกล็ดนานาชนิด มีนกเงือกร่ํารอง
อยูอึงมี่ มีทาราบเรียบ แมน้ําเชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม ดูกร
พระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร? ฝูงนก
กระเรียน ฝูงนกยูง ฝูงหงส และฝูงนกดุเหวาทิพย ร่ํารองเสียงไพเราะ
จับใจ ตางก็โผผินบินจับอยูบนตนไม ทิพยสกุณาเชนนี้จะไดมีใน
มนุษยโลกก็หาไม ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อ

ประโยชนอะไร? ตนมะมวง ตนสาละ หมากเหมาควาย ตนหวา
ตนราชพฤกษ และแคฝอย ผลิตดอกออกผลเปนพวงๆ ทิพยรุกขชาติ
เชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม ดูกรพระยานาคราช ทานบําเพ็ญ
ตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร? อนึ่ง ทิพยสุคนธรอบๆ สระโบกขรณี
เหลานี้ หอมฟุงอยูเปนนิตย ทิพยสุคนธเชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลก
ก็หาไม ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร?
[๒๒๐๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบะธรรม
เพราะเหตุแหงบุตรทรัพย หรือแมเพราะเหตุแหงอายุก็หาไม แตเพราะ
ขาพระพุทธเจาปรารถนากําเนิดมนุษย ฉะนั้น จึงไดบากบั่นบําเพ็ญตบะ
ธรรม.
[๒๒๐๓] ทานมีดวงเนตรแดง มีรัศมีสองแสงสวาง ประดับตกแตงแลว ปลงเกสา
และมัสสุแลว ประพรมดวยจุรณจันทนแดง ฉายแสงไปทั่วทิศ ดัง
คนธรรพราช ฉะนั้น. ทานเปนผูประกอบดวยเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
เพรียบพรอมไปดวยสรรพกามารมณ ดูกรพระยานาคราช เราขอถาม
เนื้อความนี้กะทาน มนุษยโลกประเสริฐกวานาคพิภพนี้ ดวยเหตุไร?
[๒๒๐๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน เวนมนุษยโลกเสียแลว ความบริสุทธิ์
หรือความสํารวมยอมไมมีเลย ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบะธรรมดวยตั้งใจ
วา เราไดกําเนิดมนุษยแลวจักทําที่สุดแหงชาติและมรณะได.
[๒๒๐๕] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก ชน
เหลานั้น ควรคบหาแททีเดียว ดูกรพระยานาคราช เราไดเห็นนางนาค
กัญญาทั้งหลายของทาน และตัวทานแลว จักทําบุญใหมาก.
[๒๒๐๖] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก ชน
เหลานั้นควรคบหาแททีเดียว ขาแตพระมหาราชา พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนางนาคกัญญา และตัวขาพระพุทธเจาแลว ขอจงทรงบําเพ็ญ
บุญใหมากเถิด.
[๒๒๐๗] กองเงิน และกองทองของขาพระพุทธเจานี้มากมาย สูงประมาณเทา
ตนตาล พระองคจงรับสั่งใหพวกราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี้ แลวจง
รับสั่งใหสรางพระราชวังดวยทองคํา ใหสรางกําแพงดวยเงินเถิด. นี้
กองแกวมุกดาอันเจือปนดวยแกวไพฑูรยหาพันเลมเกวียน พระองค
จงรับสั่งใหราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี้ แลวใหลาดลง ณ ภูมิภาค
ภายในพระราชฐาน ภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักปราศจากเปอกตม
และละอองธุลี. ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูทรงพระปรีชาอันล้ําเลิศ
ขอพระองคโปรดเสวยราชสมบัติ ครอบครองพระนครพาราณสีอันมั่งคั่ง
สมบูรณ สงางามล้ําเลิศ ดุจทิพยวิมานเห็นปานฉะนี้เถิด พระเจาขา.

จบ จัมเปยยชาดกที่ ๑๐.
๑๑. มหาปโลภนชาดก
วาดวยหญิงเปนมลทินของพรหมจรรย
[๒๒๐๘] เทพบุตรผูมีฤทธิมาก จุติจากพรหมโลกแลวมาเกิดเปนโอรสของพระราชา
ผูทรงดํารงอยูในพระราชสมบัติอันเพรียบพรอมดวยสรรพกามคุณก็ดี
ความสําคัญในกามก็ดี มิไดมีในพรหมโลก พระราชกุมารนั้นจึงเกลียด
ชังกามทั้งหลาย ดวยสัญญาอันเกิดในพรหมโลกนัน้ . พระราชบิดารับ
สั่งใหสรางฌานาคารไวภายในพระราชฐาน สําหรับพระราชกุมารนั้นทรง
หลีกเรนบําเพ็ญฌานในอาคารนั้นพระองคเดียว. พระราชาทรงอัดอัน้ ตัน
พระทัยดวยความโศกถึงพระโอรส ทรงปริเทวนาการวา ลูกคนเดียว
ของเรานี้ ไมบริโภคกามารมณเลย. อุบายที่จะทําใหลูกเราบริโภค
กามารมณนี้ มีอยูอยางไรบางหนอ หรือวาเราจะรูเหตุที่จะทําใหลูกเราพัว
พันอยูในอารมณได หรือวาผูใดจะประเลาประโลมลูกเราใหปรารถนา
กามารมณไดอยางไรบาง?
[๒๒๐๙] ภายในพระราชฐานนั้นเอง มีกุมารีคนหนึ่งมีฉวีวรรณงดงาม รูปราง
สะสวย ฉลาดในการฟอนรําขับรอง และชํานาญในการดีดสีตีเปา
เธอเขาไปในพระราชฐานนั้นแลวกราบทูลพระราชาวา เกลากระหมอมฉัน
พึงประเลาประโลมพระราชกุมารนั้นได ถาพระราชกุมารนั้นจะเปน
พระสวามีของเกลากระหมอมฉัน.
[๒๒๑๐] พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกาผูกลาวยืนยันเชนนี้วา เธอจงประเลา
ประโลมลูกของเรา ลูกของเราจักเปนสามีของเจา.
[๒๒๑๑] นางกุมารีนั้นไดเขาไปภายในพระราชฐานแลว จึงกลาวเปนคาถาหัวเราะ
จับจิตใจ ยั่วยวนชวนใหรักใคร เปลี่ยนแปลงขับรําอันประกอบดวย
กามารมณมากอยาง.
[๒๒๑๒] กามฉันทะก็บังเกิดแกพระราชกุมารนั้น เพราะไดทรงสดับเสียงของ
นางกุมารีผูขับกลอมอยู พระราชกุมารจึงตรัสถามคนที่อยูใกลเคียงดูวา
โอ นั่นเสียงใคร หรือใครนั่นมาขับรองเสียงสูงต่ําจับจิตใจยั่วยวนชวน
ใหรักใคร เพราะหูของเรานัก?
[๒๒๑๓] ขอเดชะเสียงนี้นายินดี ใหสนุกสนานไดมิใชนอย ถาพระองคพึง
บริโภคกามคุณไซร กามทั้งหลายจะพึงพอพระทัยพระองคเปนอยางยิ่ง.
[๒๒๑๔] เชิญมาภายในนี้ จงมาขับรองใกลๆ เรา เลื่อนเขามาขับใกลตําหนักของ
เรา จงขับกลอมใกลที่บรรทมของเรา.
[๒๒๑๕] นางกุมารีนั้น เขาไปขับกลอมภายนอกฝาหองบรรทม แลวเลื่อนเขาไป
ณ ตําหนักฌานาคารโดยลําดับ จนผูกพระราชกุมารไวได เหมือนนาย

หัตถาจารยจับคชสารปามัดไว ฉะนั้น.
[๒๒๑๖] เพราะรูกามรสแหงนางกุมารีนนั้ อธรรม คือ ความริษยา ไดเกิดขึ้นแก
พระราชกุมารวา เราเทานั้นพึงไดบริโภคกาม อยาไดมีบุรุษคนอื่นเลย.
ตอแตนั้นมา พระราชกุมารทรงถือเอาดาบเลมหนึ่งแลว เสด็จไปเพื่อ
จะฆาบุรุษทั้งหลายเสีย ดวยทรงคิดวา เราจักบริโภคกามแตคนเดียว
อยาพึงมีบุรุษคนอื่นอยูเลย.
[๒๒๑๗] ตอมานั้น ชาวชนบททั้งปวงจึงมาประชุม ถวายเรื่องราวรองทุกขวา
ขาแตพระมหาราชา พระราชโอรสของพระองคนี้ ทรงเบียดเบียนผูหา
โทษมิได พระเจาขา.
[๒๒๑๘] จอมขัตติยราชทรงเนรเทศพระราชกุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองค
แลว มีพระราชโองการวา อาณาเขตของเรามีอยูเพียงใด เจาอยาอยูใน
อาณาเขตของเราเพียงนั้น.
[๒๒๑๙] ครั้งนั้น พระราชกุมารทรงพาชายาไปจนบรรลุถึงสมุทรนทีแหงหนึ่ง ทรง
สรางบรรณศาลาแลว จึงเสด็จเขาไปสูปาเพื่อแสวงหาผลาผล.
[๒๒๒๐] ครั้งนั้น มีฤาษีตนหนึ่ง มาถึงบรรณศาลานั้น โดยทางเบื้องบนสมุทร
เขาไปยังบรรณศาลาของพระราชกุมาร ในเวลาที่นางกุมารีจัดแจง
ภัตตาหารไวแลว.
[๒๒๒๑] ชายาของพระราชกุมาร ประเลาประโลมฤาษีนั้น ดูเถิดกรรมที่นางกุมารี
กระทํานั้นหยาบชาเพียงไร ฤาษีนั้นไดเคลื่อนจากพรหมจรรย เสื่อม
จากฤทธิ์.
[๒๒๒๒] ฝายพระราชโอรสแสวงหามูลและผลาผลในปาไดจํานวนมากแลว จึง
หาบหามเขามายังอาศรมในเวลาเย็น.
[๒๒๒๓] ฝายฤาษีพอเห็นขัตติยราชกุมาร จึงรีบเขาไปยังฝงสมุทร ดวยตัง้ ใจไววา
เราจักไปทางเวหาสแตตองจมลงในมหรรณพนั่นเอง.
[๒๒๒๔] ฝายวาขัตติยราชกุมาร ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษีจมลงในมหรรณพ จึง
ไดตรัสพระคาถานี้ ดวยทรงพระอนุเคราะหตอฤาษีนั้นวา.
[๒๒๒๕] ตัวทานเองมาดวยฤทธิ์บนน้ําอันไมแตกแยก ครั้นถึงความระคนดวยสตรี
แลว ตองจมลงในมหรรณพ. ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน มีมายา
มาก มักทําพรหมจรรยใหกําเริบ ยอมทํานักพรตใหจมลง ทานรูแจง
ฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล. สตรีทั้งหลายมีวาจาไพเราะ มีสัมภาส
ออนหวาน ยากที่จะใหเต็มได เสมอดวยแมน้ํา ยอมทํานักพรตใหจม
ลง ทานจะรูแจง ฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล. สตรีทั้งหลายยอม
เขาไปซองเสพบุรุษใด ดวยความพอใจหรือดวยทรัพยก็ตาม ยอมพลัน
ตามเผาผลาญบุรุษนั้น เหมือนไฟปาเผาสถานที่ตนเอง ฉะนั้น.

[๒๒๒๖] ความเบื่อหนายไดเกิดมีแกฤาษี เพราะไดฟงถอยคําของขัตติยราชกุมาร
ฤาษีนั้นกลับไดทางเกา แลวก็เหาะขึ้นไปยังเวหาส.
[๒๒๒๗] ฝายขัตติยราชกุมารผูทรงพระปรีชา ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษีกําลังเหาะ
ไปยังเวหาส จึงไดความสลดจิต นอมพระทัยบรรพชา. ตอแตนั้น
ขัตติยราชกุมารก็ทรงบรรพชาสํารอกกามราคะแลว ไดเขาถึงพรหมโลก.
จบ มหาปโลภชาดกที่ ๑๑.
๑๒. ปญจปณฑิตชาดก
วาดวยความลับไมควรเปดเผย
[๒๒๒๘] ทานทั้งหลายผูเปนบัณฑิตทั้ง ๕ คน มาพรอมกันแลว ปญหายอม
แจมแจงแกเรา ทานทั้งหลายจงฟงปญหานั้น บุคคลควรเปดเผยขอความ
ที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนความลับ แกใคร?
[๒๒๒๙] ขาแตพระจอมภูมิบาล พระองคจงตรัสเปดเผยกอน พระองคเปนผู
ชุบเลี้ยงพวกขาพระองค ทรงอดทนตอกรณียกิจอันหนัก เชิญตรัสกอน
ขาแตจอมประชาชน ขาพระองคผูเปนนักปราชญทั้ง ๕ คน จักพิจารณา
สิ่งที่พอพระทัย และเหตุที่ชอบพระทัยของพระองค แลวจักกราบทูล
ในภายหลัง.
[๒๒๓๐] สามีควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ
ความลับ แกภรรยาผูมศี ีล ไมยอมใหบุรุษอื่นลักสัมผัส คลอยตามอํานาจ
ความพอใจของสามี เปนที่รักที่พอใจของสามี.
[๒๒๓๑] บุคคลควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ
ความลับ แกสหายผูเปนที่ระลึก เปนคติ และเปนที่พึ่งของสหาย ผู
ไดรับความทุกขลําบากได.
[๒๒๓๒] บุคคลควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ
ความลับ แกพี่นองซึ่งเปนพี่ใหญ พี่กลาง หรือนอง ถาเขาตั้งใจอยู
ในศีล มีจิตตั้งมั่น.
[๒๒๓๓] บิดาควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปน
เนื้อความลับ แกบุตรผูดําเนินไปตามใจของบิดา เปนอนุชาตบุตรมี
ปญญาไมทรามกวาบิดา.
[๒๒๓๔] ขาแตพระจอมประชาราษฎร ผูประเสริฐกวามนุษยนิกร บุตรควรเปด
เผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อความลับ แก
มารดาผูเลี้ยงดูบุตรดวยความพอใจ รักใคร.
[๒๒๓๕] การปกปดความลับเอาไวนั่นแหละเปนความดี การเปดเผยความลับ
บัณฑิตไมสรรเสริญเลย นักปราชญพึงอดกลั้น ในเมื่อประโยชนยัง
ไมสําเร็จ เมื่อประโยชนสําเร็จแลวพึงกลาวตามสบาย.

[๒๒๓๖] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ พระองคทรงมีพระมนัสวิปริตไปอยางไรหรือ
ขาแตพระจอมประชากร เกลากระหมอมฉัน ขอฟงพระดํารัสของ
พระองค พระองคทรงดําริอยางไรหรือ จึงทรงโทมนัส ขาแตสมมติเทพ
ความผิดของเกลากระหมอมฉันไมมีเลยหรือ?
[๒๒๓๗] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา เพราะมโหสถผูม ีปญญาดังแผนดิน ฉันสั่ง
ใหฆาแลว ฉันคิดถึงเรือ่ งนั้นจึงโทมนัส ดูกรพระเทวี ความผิดของ
เธอไมมีเลย?
[๒๒๓๘] เจาไปตั้งหัวค่ํามาเอาจนบัดนี้ ใจของเจารังเกียจเพราะไดฟงอะไรหรือ
ดูกรเจาผูมีปญญาดังแผนดิน ใครไดพูดอะไรแกเจา เราจะขอฟงคําของ
เจา เชิญเจาบอกแกเรา?
[๒๒๓๙] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา ขาแตพระจอมประชานิกร ในกาลใด
พระองคเสด็จอยูในที่ลับ ไดตรัสความลับกับพระอัครมเหสี เมื่อหัวค่ํา
ความลับของพระองคนั้นไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว ในกาลนั้น.
[๒๒๔๐] เสนกบัณฑิตไดทํากรรมอันลามก อันไมใชกรรมของสัตบุรุษในสวน
ไมรัง อยูในที่ลับแลวไดบอกเรื่องนัน้ แกสหายคนหนึ่ง กรรมอันลามก
นั้นเปนความลับ อันเสนกบัณฑิตไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว.
[๒๒๔๑] ขาแตพระจอมประชานิกร โรคเรื้อนเกิดขึ้นแกปุกกุสบุรุษของพระองค
เปนโรคที่ไมสมควรจะใกลชิดพระราชา ปุกกุสะอยูในที่ลับ ไดแจง
เรื่องนี้แกนองชาย ความลับอันนั้นอันปุกกุสะเปดเผยแลว ขาพระบาท
ไดฟงแลว.
[๒๒๔๒] กามินทนี้เปนคนอาพาธ ลามก ถูกยักษชื่อนรเทพสิงแลว อยูในที่ลับได
แจงเรื่องนี้แกบุตร ความลับนั้นอันกามินทไดเปดเผยแลว ขาพระบาท
ไดฟงแลว.
[๒๒๔๓] ทาวสักกเทวราชไดประทานมณีรัตนอันโอฬารมีคด ๘ คด แกพระอัยกา
ของพระองคเดี๋ยวนี้ มณีรัตนนั้นไดตกถึงมือของเทวินทแลว ก็เทวินท
อยูในที่ลับ ไดแจงเรื่องนั้นแกมารดา ความลับนั้นอันเทวินทไดเปดเผย
แลว ขาพระบาทไดฟงแลว.
[๒๒๔๔] การปกปด ความลับเอาไวนั่นแหละ เปนความดี การเปดเผยความลับ
บัณฑิตไมสรรเสริญเลย นักปราชญพึงอดกลั้นไวในเมื่อประโยชนยงั ไม
สําเร็จ เมื่อประโยชนสาํ เร็จแลวพึงกลาวตามสบาย. ไมควรเปดเผย
ความลับเลย ควรรักษาความลับนั้นไว เหมือนรักษาขุมทรัพย ฉะนั้น
ความลับอันบุคคลผูรูแจมแจงไมเปดเผยไดนั่นแหละเปนความดี. บัณฑิต
ไมควรบอกความลับแกสตรี และแกคนที่ไมใชมิตร กับอยาบอกความ
ในใจแกคนที่ถูกอามิสลากไป และแกคนที่ไมใชมิตร บัณฑิตยอมอดทน

คําดา คําบริภาษ และการประหารของคนผูรูความลับ ซึ่งคนอื่นไมรู
เพราะกลัวจะขยายความลับที่คิดไว เหมือนคนที่เปนทาส อดทนตอคําดา
วาเปนตนของนาย ฉะนั้น. ชนทั้งหลายรูความลับที่ปรึกษากันของคนๆ
หนึ่ง เพียงใด ความสะดุงหวาดกลัวของคนนั้น ยอมเกิดขึ้น เพียงนั้น.
เพราะเหตุนั้น จึงไมควรเปดเผยความลับเลย บุคคลจะพูดความลับใน
เวลากลางวัน ควรหาโอกาสที่เงียบสงัด เมื่อจะพูดความลับในเวลาค่ํา
คืน อยาปลอยเสียงใหเกินขอบเขต เพราะวา คนแอบฟงจะไดยิน
ความลับที่ปรึกษากัน เพราะฉะนั้น ความลับที่ปรึกษากัน ก็จะพลันถึง
ความแพรงพรายทันที.
จบ ปญจปณฑิตชาดกที่ ๑๒.
๑๓. หัตถิปาลชาดก
วาดวยกาลเวลาไมคอยใคร
[๒๒๔๕] นานทีเดียว ขาพเจาเพิ่งไดพบทานพราหมณผูมีผิวพรรณดังเทพเจา มุน
ชฎาใหญ ทรงไวซึ่งหาบคอน มีฟนเขลอะ มีธุลีบนเศียร. นานที
เดียว ขาพเจาเพิ่งไดพบทานฤาษีผูยินดีในคุณธรรม นุงหมผายอมน้าํ
ฝาด ผาคากรอง ปกปดโดยรอบ. ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะ น้ํา ผา
เช็ดเทา และน้ํามันทาเทาของขาพเจา ขาพเจาขอตอนรับทานดวยสิ่ง
ของมีคามาก ไดกรุณารับของมีคามากของขาพเจาเถิด.
[๒๒๔๖] ลูกรัก เจาจงเรียนวิชาและจงแสวงหาทรัพย จงปลูกฝงบุตรธิดาใหดํารง
อยูในเรือนเสียกอน แลวจงบริโภคกลิ่นรสและวัตถุกามทั้งปวงเถิด กิจ
ที่จะอยูปา เมื่อเวลาแกสําเร็จประโยชนดี มุนีใดบวชในกาลเชนนี้ได
มุนีนั้นพระอริยเจาสรรเสริญ.
[๒๒๔๗] วิชาเปนของไมจริง และลาภ คือ ทรัพยก็ไมจริง ใครๆ จะหามความ
ชราดวยลาภ คือ บุตรไมไดเลย สัตบุรุษทั้งหลายสอนใหปลอยกลิ่น
และรสทั้งหลายเสีย ความอุบัติแหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตน.
[๒๒๔๘] คําของทานที่วา ความอุบัติแหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตนนั้น เปน
คําจริงแทแนนอน อนึ่ง บิดามารดาของทานนี้ แกเฒาแลวหวังจะเห็น
ทานมีอายุยืน ๑๐๐ ป ไมมีโรค.
[๒๒๔๙] ขาแตพระราชาผูประเสริฐกวานรชน ความเปนสหายกับความตาย ความ
ไมตรีกับความแก พึงมีแกผูใด หรือแมผูใดพึงรูวาจักไมตาย มารดา
บิดาพึงเห็นผูนั้นมีอายุยืน ๑๐๐ ป ไมมีโรคเบียดเบียน ไดในบางคราว
บุรุษเอาเรือมาจอดไวที่ทาน้ํา รับคนฝงนี้สงถึงฝงโนน แลวยอนกลับรับ
คนฝงโนนพามาสงถึงฝงนี้ ฉันใด ชราและพยาธิก็ยอมนําเอาชีวิตสัตว
ไปสูอํานาจแหงมัจจุราชอยูเนืองๆ ฉันนั้น.

[๒๒๕๐] กามทั้งหลายเปนดังเปอกตม เปนเครื่องใหจมลง และเปนเครื่องนําไป
ซึ่งน้ําใจสัตว ขามไดยาก เปนที่ตั้งแหงมฤตยู สัตวทั้งหลาย ผูของอยู
ในกามอันเปนดังเปอกตม เปนเครื่องใหจมลงนี้ เปนสัตวมีจิตเลวทราม
ยอมขามถึงฝงไมได. เมื่อครั้งกอน อัตภาพของพระองคนี้ ไดกระทํา
กรรมอันหยาบชา ผลแหงกรรมนั้นขาพระองคถือไวมั่นแลว ขาพระองค
จะพนไปจากผลแหงกรรมนี้ไมไดเลย ขาพระองคจักปดกั้นรักษาอัตภาพ
นั้นอยางรอบคอบ ขออัตภาพนี้อยาไดทํากรรมอันหยาบชาอีกเลย.
[๒๒๕๑] ขาแตพระเจาเอสุการี ประโยชนของขาพระองค ยอมพินาศไปเสียแลว
เหมือนบุรุษเลี้ยงโคไมเห็นโคที่หายไปในปา ฉะนั้น ขาแตพระราชา
ขาพระองคไดเห็นทางแหงบรรพชิตทั้งหลาย แลวไฉนจะไมแสวงหาการ
บรรพชาเลา?
[๒๒๕๒] บุรุษกลาวผัดเพีย้ นการงานที่ควรจะทําในวันนี้วา ควรทําในวันพรุงนี้ การ
งานที่ควรจะทําในวันพรุงนี้วา ควรทําในวันตอไป ยอมเสื่อมจากการ
งานนั้น ธีรชนคนใดรูวา สิ่งใดเปนอนาคต สิ่งนั้นไมมีแลว พึง
บรรเทาความพอใจที่เกิดขึ้นเสีย.
[๒๒๕๓] ขาพระองคไดเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง รูปรางงามพอประมาณ มีดวงเนตร
เหมือนดอกการเกต มัจจุราชมาฉุดคราพาหญิงสาวคนนั้นซึ่งกําลังตั้งอยู
ในปฐมวัย ยังไมทันไดบริโภคสมบัติไป. อนึ่ง ชายหนุมมีทรวดทรง
งาม มีใบหนาผองใส นาดูนาชม มีวรรณะเรืองรองดังทองคํา มีหนวด
เคราละเอียดออนดังเกสรดอกคําฝอย แมชายหนุมเห็นปานนี้ก็ยอมไปสู
อํานาจแหงมฤตยู ขอเดชะ ขาพระองคจะละกามและเรือนเสียแลว
จักบวช ขอไดโปรดทรงพระกรุณาอนุญาตขาพระองคเถิด.
[๒๒๕๔] ดูกรแมวาเสฏฐี ตนไมจะไดนามโวหารวา ตนไมได ก็เพราะมีกิ่งและ
ใบ ชาวโลกเขาเรียกตนไมที่ไมมีกิ่งและใบวา เปนตอไม วันนี้ เราผูม ี
บุตรละทิ้งไปเสียแลว เวลานี้ เราสมควรจะบวชเที่ยวภิกขาจารไป.
[๒๒๕๕] นกกระเรียนทั้งหลายบินไปในอากาศไดคลองแคลว ฉันใด หงสทั้งหลาย
เมื่อสิ้นฤดูฝนแลว พึงทําลายใยที่แมลงมุมทําไว แลวออกไปได ฉันนั้น
บุตรและสามีของเราพากันไปหมด ไฉนเราจะไมปฏิบัติตามบุตรและสามี
ของเราเลา.
[๒๒๕๖] แรงเหลานี้ กินเนือ้ และสํารอกออกหมดแลว ยอมพากันบินไปได
ฝายแรงเหลาใด กินเนื้อแลวไมสํารอกเนื้อออกเสีย แรงเหลานั้น ก็พา
กันตกอยูในเงื้อมมือของหมอมฉัน. ขาแตพระราชา พราหมณไดคลายกาม
ทั้งหลายออกทิ้งแลว สวนพระองคนั้นกลับรับเอากามนั้นไวบริโภคอีก
บุรุษผูบริโภคสิ่งที่ผูอนื่ คายออกแลว ไมพึงไดรับความสรรเสริญเลย.

[๒๒๕๗] ดูกรพระนางปญจาลีผูเจริญ บุรุษผูมีกําลังชวยฉุดบุรุษทุพพลภาพ ผูจมอยู
ในเปอกตมขึ้นได ฉันใด เธอก็ชวยผยุงฉันใหขึ้นจากกามไดดวยคาถา
อันเปนสุภาษิต ฉันนั้นแล.
[๒๒๕๘] พระเจาเอสุการีมหาราชา ผูเปนอธิบดีในทิศ ทรงภาษิตคาถานี้แลว ทรง
ละรัฐสีมาเสด็จออกบรรพชา ดุจชางตัวประเสริฐสลัดเครื่องผูกใหขาด
ไปได ฉะนั้น.
[๒๒๕๙] ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐที่สุดกวานรชน ทรงพอพระทัยใน
บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว ขอพระนางเจาโปรดเปนพระราชาแหง
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด พระนางเจา อันขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
คุมครองแลว โปรดเสวยราชสมบัติเหมือนพระราชาเถิด.
[๒๒๖๐] ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐที่สุดกวานรชน ทรงพอพระทัยใน
บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แมเราก็จักละกามทั้งหลายอันนารืน่ รมย
ใจ เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐที่สุด
กวานรชน ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แมเรา
ก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยูเปนถองแถว แลวเที่ยวไปในโลกแตผูเดียว
กาลยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป แม
เราก็จักละกามทั้งหลายอันนารื่นรมยใจ เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว. กาล
ยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป แมเราก็จัก
ละกามทั้งหลายอันตั้งอยูเปนถองแถว เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว. กาล
ยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป แมเรา
ก็จักเปนผูเย็นใจ กาวลวงความของทั้งปวง เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
จบ หัตถิปาลชาดกที่ ๑๓.
๑๔. อโยฆรชาดก
วาดวยอํานาจของมัจจุราช
[๒๒๖๑] สัตวถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตาม ยอมอยูในครรภมารดากอน สัตวนั้น
ยอมเกิดขึ้นเพราะกําลังลม ยอมไปสูความเปนกลละเปนตน ยอมไม
กลับมาสูความเปนกลละเปนตนอีก.
[๒๒๖๒] นรชนผูประกอบดวยกําลังกาย หรือกําลังทหารก็ตาม จะสูรบกับชราและ
มรณะแลวไมแก ไมตาย ไมมีเลย เพราะวา ชีวิตของสัตวนี้ทั้งมวล ถูก
ความเกิดและความแกเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิด
วา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๓] พระราชาผูเปนอธิบดีแหงรัฐทั้งหลาย ยอมจะขมขี่หมูเสนาประกอบดวย
องค ๔ อันนาสพึงกลัว เอาชัยชนะได แตไมสามารถจะชนะเสนาแหง
มัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติ

ธรรม.
[๒๒๖๔] พระราชาบางจําพวกแวดลอมดวยพลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา
ยอมพนจากเงื้อมมือของขาศึก แตก็ไมอาจจะพนจากสํานักของมัจจุราช
ได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๕] พระราชาทั้งหลายผูกลาหาญ ยอมหักราญพระนครแหงราชศัตรูให
ยอยยับได และกําจัดมหาชนได ดวยพลชาง พลมา พลรถ และพล
เดินเทา แตไมสามารถจะหักราญเสนาแหงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม
[๒๒๖๖] คชสารทั้งหลายเชือกตกมัน มีมันไหลเยิ้มแตกซาบซาน ยอมย่ํายีนคร
ทั้งหลาย และเขนฆาประชาชนได แตไมสามารถจะย่ํายีเสนาแหง
มัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๗] นายขมังธนูทั้งหลาย แมมีมืออันไดฝกฝนมาดีแลว สามารถยิงธนูไดไกล
และยิงไมพลาด ก็ไมสามารถจะยิงตอตานมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๘] สระทั้งหลาย และมหาปฐพีกับทั้งภูเขาราวปา ยอมเสื่อมสิ้นไป สังขาร
ทั้งปวงนั้น จะตั้งอยูนานสักเทาไร ก็ยอมเสื่อมสิ้นไป เพราะสังขาร
ทั้งปวงนั้น ครั้นถึงการกําหนดแลวยอมจะแตกทําลายไป เพราะเหตุ
นั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๙] แทจริง ชีวิตของสัตวทั้งมวล ทั้งเปนสตรีและบุรุษในโลกนี้ เปนของ
หวั่นไหว เหมือนแผนผาของนักเลงสุรา และตนไมเกิดใกลฝง เปนของ
หวั่นไหว ไมยั่งยืนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
[๒๒๗๐] ผลไมที่สุกแลวยอมหลนลวง ฉันใด สัตวทั้งหลาย ทั้งหนุมทั้งแก ทั้ง
ปานกลาง ทั้งหญิง ทั้งชาย ยอมเปนผูมีสรีระทําลายหลนไป ฉันนั้น
เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๑] พระจันทร ผูเปนราชาแหงดวงดาวเปนฉันใด วัยนี้หาเปนฉันนั้นไม
เพราะสวนใดลวงลงไปแลว สวนนั้นก็เปนอันลวงไปแลว ในบัดนี้
แมความยินดีในกามคุณของคนแกยอมไมมี ความสุขจะมีมาแตไหน
เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๒] ยักษก็ดี ปศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแลวยอมเขาสิงมนุษยได
แตไมสามารถจะเขาสิงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิด
วา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๓] มนุษยทั้งหลายยอมกระทําการบวงสรวงยักษ ปศาจ หรือเปรตทั้งหลาย
ผูโกรธเคืองแลวได แตไมสามารถจะบวงสรวงแกมัจจุราชได เพราะ

เหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๔] พระราชาทรงรูโ ทษแลว ยอมลงอาชญากะบุคคลผูกระทําความผิด ผู
ประทุษรายตอราชสมบัติ และผูเบียดเบียนประชาชน ตามสมควร แต
ไมสามารถจะลงอาชญามัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึง
คิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๕] ชนทั้งหลายผูกระทําความผิดก็ดี ผูประทุษรายราชสมบัติก็ดี ผูเบียดเบียน
ประชาชนก็ดี ยอมจะยังพระราชาใหทรงพระกรุณาได แตหาทําให
มัจจุราชกรุณาไดไม เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
[๒๒๗๖] มัจจุราชมิไดมคี วามอาลัยใยดีวา ผูนี้เปนกษัตริย ผูนี้เปนพราหมณ
ผูนี้มั่งคั่ง ผูนี้มีกําลัง ผูนี้มีเดชานุภาพ เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๗] ราชสีหก็ดี เสือโครงก็ดี เสือเหลืองก็ดี ยอมขมขี่เคี้ยวกินสัตวผูดิ้นรน
อยูได แตไมสามารถจะเคี้ยวกินมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๘] นักเลนกลทั้งหลาย เมื่อกระทํากลมายา ณ ทามกลางสนาม ยอมลวง
นัยนตาของประชาชนในที่นั้นๆ ใหหลงเชื่อได แตไมสามารถจะลวง
มัจจุราชใหหลงเชื่อได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
[๒๒๗๙] อสรพิษที่มีพิษราย โกรธขึ้นมาแลวยอมขบกัดมนุษยใหถึงตายได แต
ไมสามารถจะขบกัดมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๘๐] อสรพิษโกรธขึ้นแลวขบกัดผูใด หมอทั้งหลาย ยอมถอนพิษที่ผนู ั้นได
แตจะถอนพิษ ของผูถกู มัจจุราชประทุษรายหาไมได เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๘๑] แพทยผูมีชื่อเสียงเหลานี้ คือ แพทยธรรมมนตรี แพทยเวตตรุณ
แพทยโภชะ กําจัดพิษพระยานาคได แตแพทยเหลานั้นตองทํา
กาลกิริยานอนตาย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
[๒๒๘๒] พวกวิชาธร เมือ่ รายวิชาชื่อโฆระ ยอมหายตัวไปไดดวยโอสถทั้งหลาย
แตจะหายตัวไมใหมัจจุราชเห็นไมไดเลย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๘๓] ธรรมแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลว ยอม
นําความสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมที่ประพฤติดีแลว ผูมีปกติ

ประพฤติธรรม ยอมไมไปสูทุคติ.
[๒๒๘๔] สภาพทั้ง ๒ คือ ธรรมและอธรรม มีวิบากไมเสมอกัน อธรรมยอมนํา
ไปสูนรก ธรรมยอมใหถึงสุคติ.
จบ อโยฆรชาดกที่ ๑๔.
----------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มาตังคชาดก
๒. จิตตสัมภูตชาดก
๓. สีวิราชชาดก
๔. ศิริมันทชาดก
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้
๕. โรหนมิคชาดก
๖. หังสชาดก
๗. สัตติคุมพชาดก
๘. ภัลลาติยชาดก
๙. โสมนัสสชาดก
๑๐. จัมเปยยชาดก
๑๑. มหาโลภนชาดก
๑๒. ปญจปณฑิตชาดก
๑๓. หัตถิปาลชาดก
๑๔. อโยฆรชาดก.
จบ วีสตินิบาตชาดก.
---------------ติงสตินิบาตชาดก
๑. กิงฉันทชาดก
วาดวยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชนของคนอื่น
[๒๒๘๕] ดูกรพราหมณ ทานมีความพอใจอะไร มีความประสงคอะไร ปรารถนา
อะไร แสวงหาอะไร ดวยตองการอะไร จึงมานั่งอยูแ ตผูเดียวในเวลา
รอน?
[๒๒๘๖] หมอน้ําใหญมีรูปทรงงดงาม ฉันใด ผลมะมวงสุกอันมีสีกลิ่นและรส
อยางดีเยี่ยม ก็มีอุปมัย ฉันนั้น. เราไดเห็นผลมะมวงนัน้ อันกระแสน้ํา
พัดลอยมาในทามกลางแมน้ํา ไดเอามือทั้งสองหยิบมาวางไวในเรือนไฟ.
แตนั้นก็วางไวบนใบตอง ทําวิกัปดวยมีดเองแลวฉัน ความหิวและความ
กระหายของเราหายไป. เราหมดความกระวนกระวายใจ พอมะมวงหมด
เราตองอดทนตอความทุกข ยอมไมไดประสบความพอใจในผลไมไรๆ
อื่น. ผลมะมวงซึ่งมีรสอรอยหวานจับใจ ลอยมาในหวงน้ําใหญ เราก็
เก็บขึ้นมาจากแมน้ํา จักทําใหเราซูบผอม นําความตายมาใหเราเปนแน
เราไดบอกเหตุที่เราหิวกระหายแกทานหมดสิ้นแลว. เรานั่งอยูที่แมน้ํา
นารื่นรมยกวางใหญ มีปลาโลมาขนาดใหญอาศัยอยู ดูกรทานผูมีอายุ
ยืนอยูเฉพาะหนา มีรางกายงดงามเอวกลมดี เกลี้ยงเกลาดังแผนทองใบ
และเหมือนนางพยัคฆีที่สัญจรอยูตามซอกเขา ทานเปนใคร หรือวาทาน

มา ณ ที่นี้เพื่ออะไร ขอทานจงบอกความนั้นแกเราเถิด? นางเทพนารี
ในเทวโลก ที่เปนบริจาริกาแหงทวยเทพทั้งหลายก็ตาม สตรีที่มีรูป
งดงามในมนุษยโลกก็ตาม ที่จะมีรูปงามเสมอดวยทานไมมี ทานผูมีขา
งาม เราถามทานแลว ขอจงบอกชื่อและเผาพันธุเถิด?
[๒๒๘๗] ดูกรพราหมณ ทานนั่งอยูที่แมน้ําใด ชื่อวาโกสิกี นารื่นรมย ขาพเจา
อาศัยอยูที่แมน้ํานั้น อันมีกระแสไหลเชี่ยว. มีลําหวยและลําธาร ไหล
มาจากเขาหลายแหง เกลื่อนกลนไปดวยหมูไมนานาพรรณ ยอมไหล
ตรงมารวมอยูที่ขาพเจาทั้งนั้น. ใชแตเทานั้น ยังมีน้ําที่ไหลมาจากปา มี
กระแสเชี่ยวสีเขียวปด อีกมากหลาย และน้ําที่พวกนาคกระทําใหมีสี
วิจิตรตางๆ ยอมไหลมาตามกระแสน้ํา. แมน้ําเหลานั้น ยอมพัดเอาผล
มะมวง ผลชมพู ผลขนุนสํามะลอ ผลกระทุม ผลตาล และผลมะเดื่อ
เปนอันมากมาเนืองๆ ผลไมชนิดใดชนิดหนึ่งที่ฝงทั้งสองตกลงในน้าํ แลว
ยอมตกอยูในอํานาจแหงกระแสน้ําของขาพเจาโดยไมตองสงสัย. ดูกร
ทานผูเปนปราชญ มีปญญามาก ผูเปนใหญกวาชน ทานรูอยางนี้แลว
จงฟงขาพเจา ทานอยาชอบใจความของดวยตัณหาเลย จงหามเสียเถิด.
ดูกรพระราชฤาษี ผูผดุงรัฐใหเจริญ ขาพเจาไมเขาใจวา ทานจะเจริญ
รุงเรืองไดอยางไร เมือ่ ทานซูบผอม รอความตายอยู. พรหม คนธรรพ
เทวดา และฤาษีทั้งหลายในโลกนี้ ผูมีตนอันสํารวมแลว เรืองตบะ
เริ่มตั้งความเพียร ผูเรืองยศ ยอมรูความที่บุคคลผูเปนไปในอํานาจแหง
ตัณหา โดยไมตองสงสัยเลย.
[๒๒๘๘] บาปยอมไมเจริญแกนรชนผูรูความสลาย และความเคลื่อนแหงชีวิต
อยางนี้ ชื่อวาผูรูธรรมทั้งปวง. ถานรชนนั้นไมคิดฆาคนอื่น. ดูกรทาน
ผูอันหมูฤาษีรูกันดีแลว ผูกลาวคําอันงดงาม ทานปรากฏวาทําประโยชน
ใหแกโลกอยางนี้ ไฉนจึงแสวงหาบาปกรรมใหแกตน? ดูกรทานผูมี
ตะโพกอันผึ่งผาย ถาเราจักตายอยูที่ฝง แมน้ําของทาน เมื่อเราตายแลว
ความติเตียนก็จะมาถึงทานโดยไมตองสงสัย. ดูกรทานผูมีสะเอวกลมกลึง เพราะฉะนั้นแล ทานจงรักษาบาปกรรมไวเถิด อยาใหคนทั้งปวง
ติเตียนทานไดภายหลัง ในเมื่อเราตายไปแลว.
[๒๒๘๙] เหตุนั้น ขาพเจาทราบแลว ทานจงอดกลั้นไวกอ น ขาพเจาจะยอมตน
และใหมะมวงแกทาน เพราะทานละกามคุณที่ละไดยาก แลวตั้งไวซงึ่
ความสงบ และสุจริตธรรม. บุคคลใดละสังโยชนในกอน แลวตั้งอยู
ในสังโยชนในภายหลัง ประพฤติอธรรมอยู บาปยอมพอกพูนแกบุคคล
นั้น. มาเถิด ขาพเจาจะนําทานไปยังสวนมะมวง แตทานจะตองมีความ
ขวนขวายนอย ขาพเจาจะนําทานไปในสวนมะมวงอันรมเย็น ทานจง

เปนผูมีความขวนขวายอยูเถิด. ดูกรทานผูปราบปรามขาศึก สวนนั้น
เกลื่อนกลนไปดวยหมูน กที่มัวเมาอยูในรสดอกไม มีนกกระเรียน นกยูง
นกเขาซึ่งมีสรอยคออันนาชม มีหมูหงสสงเสียงรองขรม ฝูงนกดุเหวา
ที่รองปลุกสัตวทั้งหลายอยูในสวนมะมวงนั้น. ผลมะมวงในสวนนั้นดก
เปนพวงๆ ดุจฟอนฟาง ปลายกิ่งหอยโนมลงมา มีทั้งตนคํา ตนสน
ตนกระทุม และผลตาลสุกหอยอยูเรียงราย.
[๒๒๙๐] ทานทรงทิพมาลา ผาโพกศีรษะ และเครื่องอาภรณลวนแตเปนทิพย
มีทองตนแขน ลูบไลดวยจุรณจันทน กลางคืน หญิง ๑๖,๐๐๐ คน เปน
บริจาริกาบําเรอทานอยู แตกลางวัน ทานเสวยทุกขเวทนา ทานมีอานุภาพ
มากอยางนี้ ไมเคยปรากฏมี ทานขนลุกขนพอง. เมื่อกอนทานไดทํา
บาปกรรมอะไรอันนําทุกขมาใหแกตน ในมนุษยโลก ทานจึงตองกิน
เนื้อของตนอยู ในบัดนี้?
[๒๒๙๑] ขาพเจาเรียนไตรเพทจบแลว หมกมุนอยูในกามทั้งหลาย ไดประพฤติ
เพื่อสิ่งมิใชประโยชนแกผูอื่นตลอดกาลนาน. ผูที่กินเนื้อหลังของคนอื่น
ยอมควักเนื้อขางหลังตนเองกิน เหมือนขาพเจากินเนื้อหลังของตนอยู
ทุกวันนี้ ฉะนั้นแล.
จบ กิงฉันทชาดกที่ ๑.
๒. กุมภชาดก
วาดวยโทษของสุรา
[๒๒๙๒] ทานเปนใคร มาจากไตรทิพยหรือ จึงเปลงรัศมีสวางไสวอยูใ นนภากาศ
เหมือนพระจันทรสองสวางในกลางคืน ฉะนั้น? ทานเหยียบลมหนาว
ในอากาศได เดินและยืนในอากาศได ฤทธิ์ของเทวดาทั้งหลาย ผูไม
ตองเดินทางไกล ทานทําใหเปนที่ตั้ง และใหเจริญดีแลวเปนไฉน?
ทานเปนใคร มายืนอยูในอากาศรองขายหมออยู หรือวาหมอของทานนี้
เพื่อประโยชนอะไร ดูกรพราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแก
ขาพเจาเถิด?
[๒๒๙๓] หมอใบนี้ ไมใชหมอเนยใส ไมใชหมอน้ํามัน ไมใชหมอน้ําออย ไมใช
หมอน้ําผึ้ง โทษของหมอใบนี้มีนอย ทานจงฟงโทษเปนอันมากที่มีอยูใน
หมอใบนี้. บุคคลดื่มสุราแลวเดินโซเซลมไปยังบอ ถ้ํา หลุมน้ําครํา และ
หลุมโสโครก พึงบริโภคของที่ไมควรบริโภคแมมากได ทานจงชวยซื้อ
หมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรานั้นไว บุคคลดื่มสุราแลว ไมเปนใหญในใจ
ยอมเที่ยวไปเหมือนโคกินกากสุรา ฉะนั้น หาที่พึงมิได ยอมฟอนรําขับรอง
ได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว แก
ผาเปลือยกายเที่ยวไปตามตรอกตามถนนในบานเหมือนชีเปลือย มีจิต

ลุมหลง นอนตื่นสาย ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้นไว.
บุคคลดื่มสุราแลว ลุกขึ้นเซไปมา โคลงศีรษะ และยกแขนขึ้นรํา เหมือน
รูปหุนไม ฉะนั้น ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรานั้นไว. บุคคล
ดื่มสุราแลว นอนจนถูกไฟไหม และกินอาหารที่เหลือเดนสุนัขได ยอม
ถึงการถูกจองจํา ถูกฆา และความเสื่อมแหงโภคะ ทานชวยซื้อหมอ
ใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานัน้ ไว. บุคคลดื่มสุราแลว พูดคําที่ไมควรพูดได
เปลือยกายนั่งในที่ประชุมได เปรอะเปอนจมอยูในอาเจียนของตน ถึง
ความพินาศ ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรานั้นไว บุคคลดื่ม
สุราแลว ฮึกเหิม นัยนตาแดงกล่ํา สําคัญใจวา แผนดินทั้งหมดเปน
ของเราเทานั้น พระราชาแมมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบขัณฑสีมา ก็ไม
เสมอเรา ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุรา
แลว ถือตัวจัด กอความทะเลาะวิวาท สอเสียด กลาวราย เปลือยกาย
วิ่งไป คลุกคลีหมกอยูก ะพวกนักเลงเกา ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็ม
ไปดวยสุรานั้นไว. สุรานี้ทําตระกูลทั้งหลายในโลกนี้ อันมั่นคงบริบูรณ
มีเงินทองตั้งหลายพัน ใหขาดทายาทได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไป
ดวยสุรานั้นไว. ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง ไร นา โค กระบือ
ในสกุลใดยอมพินาศไป ตระกูลที่มั่งมีทั้งหลาย ขาดสูญไปเพราะดื่มสุรา
ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว เปน
คนหยาบชา ดาบิดามารดาได แมถึงเปนพอผัวก็พึงหยอกลูกสะใภได
ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรานั้นไว หญิงดื่มสุราแลว เปน
คนหยาบชา ดาพอผัวแมผัว และสามีได แมเปนทาส เปนคนใชพึงรับ
เปนสามีของตนได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรานั้นไว.
บุคคลดื่มสุราแลว พึงประหารสมณะ หรือพราหมณผูตั้งอยูในธรรมได
พึงไปสูอบายอันมีกรรมนั้นเปนเหตุ ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวย
สุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และ
ใจ ครั้นแลว ตองไปตกนรก ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรา
นั้นไว. ชนทั้งหลาย แมจะยอมสละเงินเปนอันมาก มาออนวอนบุรุษ
ใดผูยังไมไดดื่มสุรากอนใหพูดเท็จ ยอมไมได บุรุษดื่มสุรานั้นแลว
ยอมพูดเท็จได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่ม
สุราแลว ถูกใชไปในกรณียกิจรีบรอนเกิดขึ้น ถูกซักถามก็ไมรูเนื้อความ
ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลแมจะมีใจละอาย
ครั้นเมาสุราแลว ก็ยอมจะทําความไมละอายใหปรากฏได แมจะเปนคน
หนักแนนอยูบาง ก็อดพูดมากไมได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวย
สุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว นอนดังลูกสุกรอดอาหาร ยอมถึงความ

นอนเปนทุกขที่พื้นดิน เขาตองถึงความมีผิวพรรณทราม และความ
ติเตียน ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว
ยอมนอนคอตก หาเปนเหมือนโคที่ถกู ลงประตักฉะนั้นไม ฤทธิ์สุรายอม
ทําใหคนอดทนได (ไมกินขาวกินน้ํา) ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวย
สุรานั้นไว. มนุษยทั้งหลายยอมเวนสุราอันเปรียบดวยงูมีพิษราย ใครคน
ไหนในโลก ควรจะดืม่ สุราอันเสมอดวยพิษงู ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่ง
เต็มดวยสุรานั้นไว. โอรสทั้งหลายของทาวอันธกเวณฑะ ดื่มสุราแลว
พาหญิงไปบําเรออยูรมิ ฝงสมุทร ประหารกันและกันดวยสาก ทานชวย
ซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานั้นไว. พวกอสูรดื่มสุราแลว เมาจนถึงจุติ
จากไตรทิพย สําคัญตัววาเที่ยง มีมารยา ขาแตพระมหาราชา เมื่อรูวา
สุราเชนนั้นเปนน้ําเมา หาประโยชนมิได จะดื่มทําไม? ในหมอนี้
ไมมีเนยขน หรือน้ําผึ้ง พระองครูอยางนี้แลว จงขายเสีย ขาแตทาน
สรรพมิตร สิ่งที่อยูในหมอนี้ ขาพระพุทธเจาไดกราบทูลแกพระองค
แลว ดวยประการฉะนี้.
[๒๒๙๔] ทานมิใชเปนบิดา หรือมารดาของขาพเจา ทานเปนคนชนิดใดชนิดหนึ่ง
มีความอนุเคราะห เพื่อประโยชนเกื้อกูล ปรารถนาประโยชนอยางยิ่ง
ตั้งแตวันนี้ไป ขาพเจาจักทําตามคําของทาน. ขาพเจาขอใหบานสวย ๕
ตําบล ทาสี ๑๐๐ โค ๗๐๐ รถเทียมดวยมาอาชาไชย ๑๐ คัน แกทาน
ขอทานผูปรารถนาประโยชน เปนอาจารยของขาพเจาเถิด.
[๒๒๙๕] ขาแตพระราชา ทาสี บานสวย โค และรถอันเทียมดวยมาอาชาไนย
จงเปนของพระองคตามเดิมเถิด ขาพเจาเปนทาวสักกะจอมเทพ ชาว
ไตรทิพย. พระองคจงเสวยพระกระยาหาร เนยใส และขาวปายาส
พึงเสวยขนมกุมมาสอันโอชารส ดูกรพระองคผูเปนจอมประชาชน
พระองคยินดีในธรรม ไมถูกใครๆ ติเตียนดวยอาการอยางนี้แลว จงเขา
ถึงสัคคสถาน.
จบ กุมภชาดกที่ ๒.
๓. ชัยทิศชาดก
วาดวยโปริสาทกับพระเจาชัยทิศ
[๒๒๙๖] ในเวลาที่เราบริโภคอาหารในวันที่ ๗ ภักษาหารเปนอันมากเกิดขึ้นแลว
แกเรา ในวันนี้ นานนักหนอ ทานเปนใคร มาจากไหน ขอเชิญทานบอก
ขอทานจงบอกถึงชาติตระกูลตามที่รูกันเถิด?
[๒๒๙๗] เราเปนพระเจาปญจาลราช มีนามวาชัยทิศ ถาทานไดยินชื่อก็คงรูจัก
เราออกมาลาเนื้อ เที่ยวมาตามขางภูเขา และปา ทานจงกินเนื้อกวางนี้
เถิด ขอจงปลอยเราเสียในวันนี้เถิด.

[๒๒๙๘] พระองค เอาของของขาพระองคเองมาแลกเปลี่ยน กวางที่พระองค
ตรัสถึงนั้นเปนอาหารของขาพระองค ขาพระองคกินพระองคแลว อยาก
จะกินเนื้อกวาง ก็จักกินไดในภายหลัง เวลานี้ ไมใชเวลาขอรอง.
[๒๒๙๙] ถาความพนของเรายอมไมมีดว ยการแลกเปลี่ยน ขอใหเราไดกลับไปยัง
พระนครเสียกอน เราผลัดไวแกพราหมณวา จะใหทรัพย เราจักรักษา
คําสัตยกลับมาหาทานอีก.
[๒๓๐๐] ดูกรพระราชา พระองคใกลจะถึงสวรรคตอยูแลว ยังทรงเดือดรอนถึง
กรรมอะไรอยู ขอจงตรัสบอกกรรมนัน้ แกขาพระองค ขาพระองคอาจจะ
อนุญาตใหเสด็จกลับไปกอนได?
[๒๓๐๑] ความหวังในทรัพย เราไดทําไวแกพราหมณ ความผัดเพี้ยนเปนขอผูก
มัดตัว ยังพนไปไมได เพราะเราผัดไววา จะใหทรัพยแกพราหมณ เรา
จักรักษาคําสัตยกลับมาหาทานอีก.
[๒๓๐๒] ความหวังในทรัพย พระองคไดทําไวแกพราหมณ ความผัดเพี้ยนเปนขอ
ผูกมัดตัว ยังพนไปไมได เพราะไดผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวา จะ
พระราชทานทรัพย พระองคจงรักษาคําสัตยไวเสด็จกลับมาอีกเถิด.
[๒๓๐๓] ก็พระเจาชัยทิศนั้น หลุดพนจากเงื้อมมือของโปริสาท แลวรีบเสด็จ
กลับไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค เพราะไดทรงผัดเพี้ยนไวแก
พราหมณวา จะพระราชทานทรัพย ไดรับสั่งใหหาพระราชโอรสพระนาม
วาอลีนสัตตุ ตรัสวา เจาจงอภิเษกปกครองรัฐสีมา ในวันนี้ จงประพฤติ
ธรรมในรัฐสีมา และในประชาชนทั้งหลาย บุคคลไมประพฤติธรรม อยา
ไดมีในแวนแควนของเจา เราจะไปในสํานักโปริสาท.
[๒๓๐๔] ขอเดชะ ขาพระองคไดทําความไมพอพระทัยอะไรในใตฝาพระบาท
ขาพระองคปรารถนาจะไดสดับความที่พระองคจะใหขึ้นครองราชสมบัติ
ในวันนี้ ขาพระองคไมปรารถนาแมราชสมบัติเวนจากใตฝาพระบาท
เลย.
[๒๓๐๕] ลูกรัก พอไมไดนึกถึงความผิดทางกายกรรม และวจีกรรมของเธอเลย
แตพอไดทําความตกลงไวกับโปริสาท พอรักษาคําสัตย จึงตองกลับ
ไปอีก.
[๒๓๐๖] ขาพระบาทจักไปแทนเอง ขอใตฝาพระบาท จงประทับอยู ณ ที่นี้ การที่จะ
รอดชีวิตหลุดพนจากสํานักนายโปริสาทนั้นไมมีเลย ขาแตพระราชบิดา
ถาใตฝาพระบาทจะเสด็จไปจริงๆ แมขาพระบาทก็จะตามเสด็จไปดวย
เราทั้งสองจะไมยอมอยู.
[๒๓๐๗] ลูกรัก นั่นเปนธรรมของสัตบุรุษโดยแทจริง แตเมื่อไร นายโปริสาทขมขี่
ทําลายเผาเธอกินเสียที่โคนไม นั่นเปนความดางพรอยของพอ ขอนี้

แหละ เปนทุกขยิ่งกวาความตายของพอเสียอีก.
[๒๓๐๘] ขาพระบาท ขอเอาชีวิตของขาพระบาทแลกพระชนมชีพของใตฝาพระบาท
ไว ใตฝาพระบาทอยาเสด็จไปในสํานักของโปริสาทเลย ขาพระบาท
จะขอเอาชีวิต ของขา พระบาท แลกพระชนมชีพ ใตฝา พระบาทนี้ แหละไว
เพราะฉะนั้น ขาพระบาทขอยอมตายแทนใตฝาพระบาท พระเจาขา.
[๒๓๐๙] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสผูทรงพระปรีชา ถวายบังคมพระยุคลบาท
พระชนกชนนี พระชนนีทรงเสียพระทัยลมลง ณ พื้นปฐมพี พระชนก
ทรงยกพระพาหาทั้ง ๒ คร่ําครวญอยู.
[๒๓๑๐] พระชนกทรงทราบวา พระโอรสเสด็จลวงหนาไปกอนแลว ทรงประคอง
อัญชลีกราบไหวเทวดาทั้งหลายทรงออนวอนวา ขอโสมราชา วรุณราชา
พระปชาบดี พระจันทร และพระอาทิตยชวยคุมครองเจา ขอใหเจาได
รับอนุญาตจากสํานักของนายโปริสาทกลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกรัก.
[๒๓๑๑] มารดาของบุรุษชื่อวารามะ ผูไปสูนครของพระเจาทัณฑกิราชไดคุมครอง
ทําความสวัสดีแกบุรุษผูเปนบุตรอยางใด แมขอทําความสวัสดีอยางนั้น
แกเจาดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง ขอใหเจาไดรับอนุญาต
กลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกเอย.
[๒๓๑๒] ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา เคยคิดรายในที่แจง หรือในที่ลับในพระเชฏฐา
อลีนสัตตุ ดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง ขอใหพระเชฏฐา
ไดรับอนุญาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด.
[๒๓๑๓] ขาแตพระสวามี พระองคไมเคยประพฤตินอกใจหมอมฉันเลย ฉะนั้น
จึงเปนที่รักของหมอมฉันดวยใจจริง ดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวย
คุมครอง ขอใหพระองคไดรับอนุญาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด.
[๒๓๑๔] ทานผูมีรางกายอันสูงใหญ มีหนาอันงดงามมาจากที่ไหน ทานไมรูจัก
เราผูดุราย ซึ่งอยูในปานี้มีนามวาโปริสาทดอกหรือ ใครที่ไมรูจักความ
สวัสดีของตนดอก จึงไดมา ณ ที่นี้?
[๒๓๑๕] ดูกรทานพราน เรารูวาทานเปนผูกินเนื้อมนุษยเปนอาหาร แตไมรูวาทาน
อยูในปานี้ เราเปนโอรสของพระเจาชัยทิศ วันนี้ ทานจงกินเราแทน
เพื่อปลดเปลื้องพระชนกใหพนไป.
[๒๓๑๖] เรารูวาทานเปนโอรสของพระเจาชัยทิศ พระพักตรและผิวพรรณของทาน
ทั้ง ๒ คลายๆ กัน กรรมที่ทานผูยอมตายแทนเพื่อปลดเปลื้องพระชนก
ใหพนไปทําแลวนี้ เปนของทําไดยากยิ่งนัก.
[๒๓๑๗] กรรมที่บุคคลยอมตายแทน เพื่อปลดเปลื้องบิดา หรือเพราะเหตุแหง
มารดาในโลกนี้ เปนเหตุใหไปสูปรโลก ทั้งจะเพรียบพรอมดวยความสุข
และอารมณอันงามเลิศ เราไมเห็นวาจะทําไดยากสักนอยเลย.

[๒๓๑๘] เราระลึกไมไดเลยวา เราจะกระทําความชั่วเพื่อตนเองทั้งในที่แจง และ
ที่ลับ เพราะวา เราเปนผูมีชาติและมรณะอันกําหนดไวแลววา ในโลกนี้
ของเรา ฉันใด ในปรโลก ก็ฉันนั้น. ดูกรทานผูมีอานุภาพมาก เชิญทาน
กินเนื้อเรา ในวันนี้ เสียบัดนี้เถิด เชิญทานทํากิจเถิด สรีระนี้เราสละแลว
เราจะทําเปนพลัดตกมาจากยอดไม ทานชอบใจเนื้อสวนใดๆ ก็เชิญ
ทานกินเนื้อสวนนั้นๆ ของเราเถิด.
[๒๓๑๙] ดูกรพระราชโอรส เรื่องนี้ทานเต็มใจจริง ทานจึงสละชีวิตเพื่อปลดเปลื้อง
พระชนกได เพราะเหตุนั้นแหละ ทานจงรีบไปหักไมมากอไฟเถิด.
[๒๓๒๐] ลําดับนั้น พระราชโอรสผูมีปญญา ไดนําเอาฟนมากอไฟกองใหญขึ้น
แลว แจงใหยักษทราบวา บัดนี้ ไดกอไปเสร็จแลว.
[๒๓๒๑] เมื่อกี้นี้ ทานทําการขูเข็ญวา จะกินเราในวันนี้ ทําไมหวาดเกรงเรามอง
ดูอยูบอยๆ เราไดทําตามคําของทานเสร็จแลว เมือ่ พอใจจะกินก็เชิญกิน
เสียซิทาน.
[๒๓๒๒] ผูที่ตั้งอยูในธรรม มีวาจาสัตย รูความประสงคของผูขอเชนทาน ใครจะ
นํามากินเปนภักษาหารได ผูใดกินผูมีวาจาสัตยเชนทาน ศีรษะของผูนั้น
ก็จะพึงแตกออก ๗ เสี่ยง.
[๒๓๒๓] ดูกรยักษ สสบัณฑิตสําคัญทาวสักกะนี้วา เปนพราหมณ จึงยอมใหพัก
อยูเพื่อจะใหสรีระของตน ดวยเหตุนั้นแล จันทิมเทพบุตร จึงมีภาพ
กระตายปรากฏสมประสงคของโลกอยูทุกวันนี้.
[๒๓๒๔] พระจันทร พระอาทิตย พนแลวจากปากแหงราหู ยอมไพโรจนใน
วันเพ็ญ ฉันใด ดูกรทานผูมีอานุภาพมาก ทานก็ฉันนั้น หลุดพนไป
จากเราผูกินเนื้อมนุษยเปนอาหารแลว ยังพระชนกชนนีใหปลื้มพระทัย
จงรุงโรจนในกบิลรัฐ อนึ่ง พระประยูรญาติของทานจงยินดีกันทั่วหนา.
[๒๓๒๕] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสอลีนสัตตุผูมีพระปญญา ทรงประคองอัญชลี
ไหวยักษโปริสาท ไดรับอนุญาตแลว มีความสุขสวัสดี หาโรคมิได
เสด็จกลับมายังกบิลรัฐ.
[๒๓๒๖] ชาวนิคมชนบทถวนหนา ทั้งพลชาง พลรถ และพลเดินเทาตางพากัน
มาถวายบังคมพระราชโอรสนั้น พรอมกันกราบทูลขึ้นวา ขาพระองค
ทั้งหลายขอถวายบังคมพระองค พระองคทรงทํากิจซึ่งยากที่ทรงทําได.
จบ ชัยทิศชาดกที่ ๓.
๔. ฉัททันตชาดก
วาดวยพญาชางฉัททันต
[๒๓๒๗] ดูกรพระนองนาง ผูมีอวัยวะงามอรามดังทอง มีผิวพรรณเหลืองงามเลิศ
พระเนตรทั้งสองแจมใส เหตุไรหนอ พระนองจึงเศราโศกซูบไป ดุจ

ดอกไมที่ถูกขยี้ ฉะนั้น?
[๒๓๒๘] ขาแตพระมหาราชเจา หมอมฉันแพพระครรภ โดยการแพพระครรภเปน
เหตุใหหมอมฉันฝนเห็นสิ่งที่หาไมไดงาย.
[๒๓๒๙] กามสมบัติของมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ และในสวนนันทนวัน
กามสมบัติทั้งหมดนั้น เปนของฉันทั้งสิ้น ฉันจะใหแกเธอไดทั้งนั้น.
[๒๓๓๐] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ นายพรานปาเหลาใดเหลาหนึ่งในแวนแควน
ของพระองคจงมาประชุมพรอมกัน หมอมฉันจะแจงเหตุที่แพพระครรภ
ของหมอมฉันใหนายพรานปาเหลานั้นทราบ.
[๒๓๓๑] ดูกรพระเทวี นายพรานปาเหลานี้ ลวนแตมีฝมือ เปนคนแกลวกลา
ชํานาญปา รูจักชนิดของเนื้อ ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชนของเราได.
[๒๓๓๒] ทานทั้งหลายผูเปนเชื้อแถวของนายพราน ที่มาพรอมกันอยู ณ ที่นี้ จงฟง
ฉัน ฉันฝนเห็นชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการ ฉันตองการงาชางคูนั้น
เมื่อไมไดชีวิตก็หาไม.
[๒๓๓๓] บิดาหรือปูทวด ของขาพระองคทั้งหลายก็ยังไมเคยได เห็นทั้งยังไมเคย
ไดยินวา พญาชางที่มีงา มีรัศมี ๖ ประการ พระนางเจาทรงนิมิตเห็น
พญาชางมีลักษะเชนไร ขอไดตรัสบอกพญาชางที่มีลักษณะเชนนั้น
แกพระองคทั้งหลายเถิด พระเจาขา.
[๒๓๓๔] ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ เบื้องบน ๑ เบื้องลาง ๑ ทิศทั้ง ๑๐ นี้ พระองค
ทรงฝนเห็นพญาชาง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการอยูทิศไหน พระเจาขา.?
[๒๓๓๕] จากที่นี้ตรงไปทิศอุดร ขามภูเขาสูงใหญ ๗ ลูก ภูเขาใหญชื่อสุวรรณปส
มีพรรณไมผลิดอกอยูไ สว มีฝูงกินนรเที่ยววิ่งเลนอยู ทานจงขึ้นไปบน
ภูเขาอันเปนที่อยูแหงหมูกินนรทั้งหลายแลวมองลงมาตามเชิงเขา ทันใด
นั้น จะไดเห็นตนไทรใหญที่มีสีเทียมเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอยอยู.
ที่โคนตนไทรนั้น มีพญาชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการอาศัยอยู
ยากที่คนอื่นจะจับได มีชางประมาณ ๘,๐๐๐ เชือกลวนมีงางอนงาม วิ่ง
ไลประหารเร็วดังลมพัด รักษาพญาชางนั้นอยู. ชางเหลานั้นยอมบันลือ
เสียงนาหวาดกลัว ยอมโกรธแมตอลมที่พัดถูกตัว ถาเห็นมนุษย ณ ที่นั้น
เปนตองขยี้เสียใหเปนภัสมธุลี แมแตละอองก็ไมถูกตองพญาชางไดเลย.
[๒๓๓๖] ขาแตพระราชเทวี เครื่องอาภรณที่แลวไปดวยเงิน แกวมุกดา แกวมณี
และแกวไพฑูรยมอี ยูในราชสกุลมากมาย เหตุไร พระแมเจาจึงทรง
ประสงคเอางาชางมาทําเปนเครื่องประดับเลา พระแมเจาทรงปรารถนา
จะใหฆาพญาชาง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการเสีย หรือวาจะใหพญาชางฆา
พวกเชื้อแถวของนายพรานเสียกระมัง?
[๒๓๓๗] ดูกรนายพราน ฉันริษยาดวย เสียใจดวย เพราะนึกถึงความหลังก็

ตรอมใจ ขอทานจงทําตามความประสงคของฉัน ฉันจักใหบานสวยแก
ทาน ๕ ตําบล.
[๒๓๓๘] พญาชางนั้นอยูที่ไหน ยืนที่ไหน ทางไหนที่พญาชางไปอาบน้ํา พญาชาง
อาบน้ําดวยประการอยางไร ขาพระองคจะรูจักคติแหงพญาชางไดอยางไร?
[๒๓๓๙] ในที่ๆ พญาชางอยูนั้น มีสระอยูใกลๆ นารื่นรมย มีทาราบเรียบ
น้ํามากมาย สะพรั่งไปดวยพรรณไมดอก มีหมูภมรมาคลึงเคลา พญาชาง
นั้น ลงอาบที่สระนั้นแหละ ชําระศีรษะแลวหอยพวงดอกอุบล มีรางกาย
เผือกผองดังดอกบัวขาบ บันเทิงใจใหมเหสีชื่อวาสรรพภัททา เดินหนา
กลับไปยังที่อยูของตน.
[๒๓๔๐] นายพรานนั้น ยึดเอาพระราชดํารัสของพระนางซึ่งประทับยืนอยู ณ ที่นั้นเอง
แลวถือเอาแลงลูกธนูขามภูเขาใหญทั้ง ๗ ลูกไปจนถึงลูกที่ชื่อสุวรรณปส
อันสูงโดด. ขึ้นไปถึงภูเขาอันเปนที่อยูของหมูกินนรแลว มองลงมา
ยังเชิงเขา ไดเห็นตนไทรใหญมีสีเทียมเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอย
อยู ณ ที่นั้น ทันใดนั้นเอง ก็ไดเห็นพญาชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการ
ยากที่คนเหลาอื่นจะจับได มีชางประมาณ ๘,๐๐๐ เชือก ลวนแตมีงางอนงาม
วิ่งไลเร็วดุจลมพัด รักษาพญาชางอยู. และไดเห็นสระโบกขรณีอัน
นารื่นรมยอยูใกลๆ ที่อยูของพญาชางนั้น ทั้งทาน้ําก็ราบเรียบน้ํามากมาย
มีพรรณไมดอกบานสะพรั่ง มีหมูภมรเที่ยวเคลาคลึงอยู แลเห็นทีท่ ี่พญา
ชางลงอาบน้ํา. จนกระทั้งที่ๆ พญาชางเดิน ยืนอยู และทางที่พญาชางลง
อาบนั้นก็แลเห็น นายพรานผูมีใจลามก ถูกพระนางสุภัททาผูตกอยูใน
อํานาจจิตทรงใชมา ก็มาตระเตรียมหลุม.
[๒๓๔๑] นายพรานผูกระทํากรรมอันชั่วชา ขุดหลุมเอากระดานปดเสร็จแลว สอด
ธนูเขาไว เอาลูกธนูลกู ใหญยิงพญาชางซึ่งมายืนอยูขา งหลุมของตน.
พระยาชางถูกยิงแลวก็รองกองโกญจนาท ชางทุกๆ เชือกพากันบันลือ
อื้ออึงวิง่ ไปทั้ง ๘ ทิศ ทําหญาและไมใหเปนจุณไป. พญาชางฉัททันตเอา
เทากระชุนดินดวยคิดวา จักฆามันเสีย แตไดเห็นผากาสาวพัสตร อัน
เปนธงชัยของฤาษี ทั้งที่ไดรับความทุกข ก็เกิดความรูสึกวา ธงชัยแหง
พระอรหันตอันสัตบุรุษไมพึงทําลาย.
[๒๓๔๒] ผูใดยังไมหมดกิเลส ปราศจากทมะและสัจจะ ผูนั้นไมควรจะนุงหมผา
กาสาวะ. สวนผูใดคลายกิเลสไดแลว ตั้งมั่นอยูในศีล ประกอบดวย
ทมะและสัจจะ ผูนั้นยอมควรนุงหมผากาสาวะแท.
[๒๓๔๓] พญาชางถูกลูกศรใหญเสียบเขาแลว ไมมีจิตคิดประทุษราย ไดถามนาย
พรานวา เพื่อนเอย ทานประสงคอะไร เพราะเหตุไร หรือวาใคร
ใชใหทานมาฆาเรา?

[๒๓๔๔] ดูกรพญาชางผูเจริญ พระนางสุภัททาพระมเหสีของพระเจากาสิกราช
อันประชาชนสักการะบูชาอยูในราชสกุล พระนางไดทรงนิมิตเห็นทาน
และไดโปรดใหทําสักการะแกขาพเจาแลว ตรัสบอกขาพเจาวา มีพระประสงคงาทั้งคูของทาน.
[๒๓๔๕] ที่จริง พระนางสุภัททาทรงทราบอยูวางางามๆ แหงบิดาและปูทวดของเรา
มีอยูเปนอันมาก แตพระนางเปนคนพาล โกรธเคือง ผูกเวร ตองการจะ
ฆาเรา. ดูกรนายพราน ทานจงลุกขึ้นเถิด จงหยิบเลื่อยมาตัดงาคูนี้เถิด
ประเดี๋ยวเราจะตายเสียกอน ทานจงกราบทูลพระนางสุภัททาผูยังผูกโกรธ
วา พญาชางตายแลว เชิญพระนางรับงาคูนี้ไวเถิด.
[๒๓๔๖] นายพรานนั้น ลุกขึ้นจับเลื่อย เลื่อยงาพญาชางทั้งคูอันงดงามหาที่เปรียบ
มิไดในพื้นปฐพีแลว รีบถือหลีกออกจากที่นั้นไป.
[๒๓๔๗] ชางเหลานั้นตกใจ ไดรับความเสียใจ เพราะพญาชางถูกยิงพากันวิ่งไปยัง
ทิศทั้ง ๘ เมื่อไมเห็นปจจามิตรของพญาชาง ก็พากันกลับมายังที่อยูของ
พญาชาง.
[๒๓๔๘] ชางเหลานั้นพากันคร่ําครวญร่ําไหอยู ณ ที่นั้น ตางสูบเอาฝุนพนขึ้นบน
กระพองของตนๆ ยกนางสรรพภัททาผูเปนมเหสีใหเปนหัวหนา พากัน
กลับยังที่อยูของตนทั้งหมด.
[๒๓๔๙] นายพรานนั้น ถือเอางาพญาชางทั้งคูอันงดงาม หาที่เปรียบในพื้นปฐพีมิได
ซึ่งแผรัศมีดุจสีทองไปรอบๆ มาถึงยังพระนครกาสีแลว นอมนํางาทั้งคู
เขาไปถวายพระนางสุภัททากราบทูลวา พญาชางลมแลว ขอเชิญพระนาง
ทอดพระเนตรงาทั้งคูนี้เถิด.
[๒๓๕๐] พระนางสุภัททาผูเปนพาล ครั้นทอดพระเนตรงาพญาชางทั้งคู ผูเปนสามี
ที่รักในชาติกอนแลว หทัยของพระนางก็แตกทําลาย ณ ที่นั้นเอง เพราะ
เหตุนั้นเอง พระนางจึงไดสวรรคต.
[๒๓๕๑] พระศาสดาไดบรรลุสัมโพธิญาณแลว มีพระอานุภาพมาก ไดทรงทําการแยม
ในทามกลางบริษัท ภิกษุทั้งหลายผูมีจติ หลุดพนดีแลว พากันทูลถามวา
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมทรงทําการแยมใหปรากฏ เมื่อไมมีเหตุ?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ทานทั้งหลายจงดูนางกุมารีสาวคนนั้น นุงหม
ผากาสาวพัสตร ประพฤติอนาคาริยวัตร นางกุมารีคนนั้นแล เปนนางสุภัททาในกาลนั้น เราตถาคตเปนพญาชางในกาลนั้น. นายพรานถือเอา
งาทั้งคูอันงดงามของพญาชาง หาที่เปรียบในพื้นปฐพีมิได กลับมายัง
พระนครกาสีในกาลนั้น เปนพระเทวทัต. พระพุทธเจาผูปราศจากความ
กระวนกระวาย ความเศราโศก และกิเลสดุจลูกศร ตรัสรูยิ่งดวยพระองค
เองแลว ไดตรัสฉัททันตชาดกนี้ อันเปนของเกา ไมรูจักสิ้นสูญ ซึ่ง

พระองคทองเที่ยวไปแลวตลอดกาลนาน เปนบุรพจรรยาทั้งสูงทั้งต่ําวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวครั้งนั้น เราเปนพญาชางฉัททันตอยูที่สระฉัททันต
นั้น ทานทั้งหลายจงทรงจําชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ฉันทันตชาดกที่ ๔.
๕. สัมภวชาดก
วาดวยคนผูรุงโรจนไดเพราะปญญา
[๒๓๕๒] ดูกรทานอาจารยสุจีรตะ เราทั้งหลายไดราชสมบัติ และความเปนใหญ
แลว ยังปรารถนาจะไดบุตรคนใหญ เพื่อครองแผนดินนี้ โดยธรรม
ไมใชโดยอธรรม อธรรมเราไมพอใจ การประพฤติธรรมเปนกิจของพระราชาแท. เราทั้งหลายจะไมถูกนินทาในโลกนี้ และในโลกหนาดวยเหตุใด
และจะไดรับเกียรติยศ ในเทวดาและมนุษยดวยเหตุใด. ขอทานจง
บอกเหตุนั้นๆ แกเรา ดูกรทานพราหมณ เราปรารถนาจะปฏิบัติตามอรรถ
และธรรม เราถามทานแลวขอจงบอกอรรถ และธรรมนั้นดวยเถิด?
[๒๓๕๓] ขาแตพระราชา พระองคทรงปรารถนาจะทรงปฏิบัติตามอรรถและธรรมใด
นอกจากวิธูรพราหมณแลว ไมมีใครสมควรที่จะชี้แจงซึ่งอรรถและธรรม
นั้นได.
[๒๓๕๔] ดูกรทานอาจารยสุจีรตะ มาเถิดทาน เราจะสงทานไปยังสํานักของวิธูรพราหมณ ทานจงนําเอาทองคําแทงนี้ไปมอบให เพื่อรับคําอธิบายอรรถ
และธรรม.
[๒๓๕๕] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงสํานักของวิธูรพราหมณแลว
เห็นทานกําลังบริโภคอาหารอยูในเรือนของตน.
[๒๓๕๖] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราใหเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ
ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ทานอาจารยวิธรู
ขาพเจาถามทานแลว ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นดวย.
[๒๓๕๗] ดูกรพราหมณ เราคิดวา จักกั้นแมน้ําคงคา แตไมอาจจะกั้นแมน้ําใหญนั้น
ได เพราะเหตุนั้น โอกาสนั้นจักมีไดอยางไร? เมื่อทานถามถึงอรรถและ
ธรรม เราจึงไมอาจจะบอกได. แตภัทรการะผูเปนบุตรเกิดแตอกของ
เรามีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอดูเถิด พราหมณ.
[๒๓๕๘] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงสํานักของภัทรการะ เห็นทาน
กําลังนั่งอยูในเรือนของตน.
[๒๓๕๙] พระเจาโกรัพยาราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมาพระเจายุธิฏฐิละได
ตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดูกรภัทรการมาณพ
ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย.
[๒๓๖๐] ขาพเจาเปนเหมือนคนทิ้งหาบเนื้อแลววิ่งตามเหีย้ ไป ถึงจะถูกถามอรรถ

และธรรมก็ไมอาจจะบอกแกทานได ขาแตทานพราหมณสุจีรตะ นอง
ชายของขาพเจาชื่อวาสญชัยมีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอ
ดูเถิด.
[๒๓๖๑] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงยังสํานักของสญชัยกุมาร
ไดเห็นสญชัยกุมารกําลังนั่งอยูในบริษัทของตน.
[๒๓๖๒] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ
ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดูกรสญชัยกุมาร
ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย.
[๒๓๖๓] ขาแตทานสุจีรตพราหมณ มัจจุราชยอมกลืนกินขาพเจาทั้งเชาและเย็น
ถึงขาพเจาถูกถาม ก็ไมอาจจะบอกอรรถและธรรมแกทานได. แตวานอง
ชายของขาพเจาชื่อวาสัมภวะมีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอ
ดูเถิด.
[๒๓๖๔] ดูกรทานผูเจริญ ธรรมนี้นาอัศจรรยจริงหนอยอมไมพอใจเรา ชนทั้ง ๓ คือ
บิดาและบุตร ๒ คน ไมมีปญญารูแจงธรรมนี้เลย. ถูกถามแลว ก็ไมอาจ
จะบอกอรรถและธรรมได เด็กถูกถามอรรถและธรรมแลว จะรูได
อยางไรหนอ?
[๒๓๖๕] ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอ
เปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได. พระจันทร
ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศยอมสวางไสวลวงหมูดาวทั้งปวง ใน
โลกนี้ดวยรัศมี ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็ก ก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ทานยังไมได
ถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจเธอวาเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมาร
แลวจะพึงรูอรรถและธรรมได. ดูกรทานพราหมณ เดือนหาในคิมหันตฤดู
ยอมสวยงามยิ่งกวาเดือนอื่นๆ ดวยตนไมและดอกไม ฉันใด. สัมภวกุมาร
แมยังเปนเด็ก ก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบ
ดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่ง
เขาใจเธอวาเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรม
ได ดูกรทานพราหมณ หิมวันตบรรพตชื่อวาคันธมาทน ดารดาษไปดวย
ไมตางๆ พรรณ เปนที่อยูอาศัยแหงทวยเทพ ยอมสงางามและหอม
ตลบไปทั่วทิศดวยทิพยโอสถ ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็ก ก็ฉัน
นั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกร
ทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจเธอวาเปนเด็ก
ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอ รรถและธรรมได. ไฟปามีเปลวรุงเรือง
ไหมลามไปในปา ไมอิ่มมีแนวทางดําคุเรื่อยไปมีเปรียงเปนอาหาร มีควัน

เปนธง ไหมแนวไพรสูงๆ เวลากลางคืนสวางลุกโชนอยูบนยอดภูเขา
ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็ก ก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลว งบัณฑิต
ทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถาม
สัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจเธอวาเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะ
พึงรูอรรถและธรรมได. มาดีจะรูไดเพราะฝเทา โคพลิพัทธจะรูไดเพราะ
เข็นภาระไป แมโคนมจะรูไดเพราะน้ํานมดี และบัณฑิตจะรูไดเมื่อเจรจา
ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิต
ทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถาม
สัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอยังเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว
จะพึงรูอรรถและธรรมได.
[๒๓๖๖] มหาพราหมณภวรทวาชโคตรนั้น ไดไปยังสํานักของสัมภวกุมาร เห็นเธอ
กําลังเลนอยูนอกบาน จึงกลาววา.
[๒๓๖๗] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ
ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดูกรสัมภวกุมาร
ทานถูกถามแลว ขอจงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด.
[๒๓๖๘] เชิญฟง ขาพเจาจักแกปญหาแกทานอยางนักปราชญ พระราชายอมทรง
ทราบอรรถและธรรมนั้นได แตจักทรงทําตามหรือไม ไมทราบ?
[๒๓๖๙] ขาแตทานสุจีรตพราหมณ บุคคลผูถูกพระราชาตรัสถามแลว พึงทูลกิจที่
ควรทําในวันนี้ใหทําในวันพรุงนี้ พระเจายุธิฏฐิละอยาไดทรงทําตาม ใน
เมื่อประโยชนเกิดขึ้น ขาแตทานสุจีรตะ เมื่อบุคคลถูกพระราชาตรัสถาม
พึงกราบทูลธรรมภายในเทานั้น ไมพึงใหเสด็จไปยังหนทางผิด ดุจคน
โงไมมีความคิดฉะนั้น. กษัตริยไมพึงทรงลืมพระองค ไมพึงทรงประพฤติ
ธรรม ไมพึงทรงขามไปในที่มิใชทา ไมพึงทรงขวนขวายในสิ่งอันไม
เปนประโยชน. กษัตริยพระองคใด ทรงทราบวาควรจะทําฐานะเหลานี้
กษัตริยพระองคนั้นยอมทรงพระเจริญทุกเมื่อ ดังพระจันทรในสุกรปกษ
ฉะนั้น. ยอมเปนที่รักใครของพระประยูรญาติทั้งหลายดวย ยอมทรง
รุงโรจนในหมูมิตรดวย ทาวเธอมีพระปรีชา เมื่อสวรรคตแลว ยอมเขา
ถึงโลกสวรรค.
จบ สัมภวชาดกที่ ๕.
๖. มหากปชาดก
ผลบาปของผูทํารายผูมีคุณ
[๒๓๗๐] มีพระราชาแหงชนชาวกาสีผูครองรัฐสีมา ในพระนครพาราณสี ทรง
แวดลอมดวยมิตรและอํามาตย ไดเสด็จไปยังมิคาชินอุทยาน. ณ ที่นั้น
ไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณซึ่งเปนโรคเรือ้ นดาง เปนจุดตามตัว

มากไปดวยกลากเกลือ้ นเรี่ยราดดวยเนือ้ ที่หลุดออกมาจากปากแผล เชน
กับดอกทองกวาวที่บาน ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น. ครั้นทอดพระเนตรเห็นคนถึงความลําบากนาสงสารยิ่งนักแลว ทรงหวาดพระทัย
จึงตรัสถามวา ทานเปนยักษประเภทไหนในจําพวกยักษทั้งหลาย? อนึ่ง
มือและเทาของทานขาว ยิ่งกวานั้นศีรษะก็ขาวโพลน ตัวของทานก็ดาง
พรอย มากไปดวยเกลื้อนกลาก. หลังของทานก็เปนปุมเปนปมดุจ
เถาวัลยอันยุง อวัยวะของทานดุจเถาวัลยขอดํา ดูไมเหมือนกับคนอื่น.
เทาเปรอะเปอนนาหวาดเสียว ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น หิวระหาย
รางกายซูบซีด ทานมาจากไหน และจะไปไหน? ดูนาเกลียดรูปรางไม
นาดู ผิวพรรณทราม ดูนากลัว แมมารดาบังเกิดเกลาของทาน ก็ไม
ปรารถนาจะเหลียวแลเสียเลย. ในชาติกอนทานไดทํากรรมอะไร ไดเบียด
เบียนผูที่ไมควรเบียดเบียนไวอยางไร ไดเขาถึงทุกขอันนี้เพราะทํากรรม
อันหยาบชาอันใดไว?
[๒๓๗๑] ขอเชิญพระองคทรงสดับ ขาพระองคจักกราบทูลอยางคนที่ฉลาดทูล
เพราะวาบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ ยอมสรรเสริญคนที่พูดจริง. ขาพระ
องคผูเดียวเที่ยวตามหาโคไดหลงทางเขาไปในปาหิมพานตแสนจะกันดาร
เงียบสงัด อันหมูกุญชรตางๆ อาศัยอยู. ขาพระองคไดหลงทางเขาไป
ในปาทึบ อันหมูมฤครายกาจทองเที่ยวไปมา ตองทนหิวกระหายเทีย่ วไป
ในปานั้นตลอด ๗ วัน ณ ปานั้นขาพระองคกําลังหิวจัด ไดเห็นตน
มะพลับตนหนึ่งตั้งอยูห มิ่นเหม เอนไปทางปากเหวมีผลดกดื่น. จึงเก็บ
เอาผลที่ลมพัดหลนมากินผลเหลานัน้ พอใจขาพระองคยิ่งนัก เมื่อยังไม
อิ่มจึงปนขึ้นไปบนตน ดวยหวังใจวากินใหสบายบนตนนั้น ขาพระองค
กินผลที่หนึ่งแลว ก็ปรารถนาจะกินผลที่สองตอไป ทันใดนั้น กิ่งนั้นก็
หักลงดุจถูกขวานฟนฉะนั้น. ขาพระองคศีรษะปกลง เทาชี้ฟา ตกลง
ไปในเหวซึ่งไมมีที่ยึดที่เกาะเลย พรอมดวยกิ่งไมนั่นเอง. ขาพระองค
หยั่งไมถึงเพราะน้ําลึก ตองไปนอนไรความเพลิดเพลินอยูในเหวนั้น ๑๐
ราตรีเต็มๆ. ภายหลังมีลิงตัวหนึ่งมีหางดังหางโค เที่ยวไปตามซอกเขา
เที่ยวไตไปตามกิ่งไมหาผลไมกิน ไดมาถึงที่นั้น มันเห็นขาพระองคผอม
เหลือง ก็เกิดความสงสารในขาพระองคขึ้น. จึงถามวา พอชื่อไร
ทําไมจึงมาทนทุกขอยูที่นี่อยางนี้ เปนมนุษยหรือมนุษย ขอไดโปรด
แนะนําตนใหขาพเจาทราบดวย? ขาพระองคจึงไดประนมอัญชลีไหวลิง
ตัวนั้นแลวกลาววา เราเปนมนุษยผูถึงซึ่งความหายนะ เราไมมีหนทาง
ที่จะไปจากที่นี้ได เพราะเหตุนั้น เราจึงขอบอกใหทานทราบไว ขอทาน
จงมีความเจริญ อนึ่ง ขอทานจงเปนที่พึ่งพาของเราดวย. ลิงผูตัวองอาจ

เที่ยวไปหากอนหินกอนใหญในภูเขามา แลวผูกเชือกไวที่กอนหินรอง
บอกวา. มาเถิดทานขึ้นมาเกาะหลังขาพเจา เอามือทั้ง ๒ กอดคอไว
ขาพเจาจักพาทานกระโดดขึ้นจากเหวทันที. ขาพระองคไดฟงคําของพญา
พานรินทรผูตัวมีศิรินนั้ แลว จึงขึ้นเกาะหลังเอามือทั้ง ๒ โอบคอไว.
ลําดับนั้น พญาวานรผูตัวมีเดชกําลัง ก็พาขาพระองคกระโดดขึ้นจาก
เหวโดยความยากลําบากทันที. ครั้นขึ้นมาไดแลวพญาวานรผูตัวองอาจได
ขอรองขาพระองควา แนะสหาย ขอทานจงชวยคุมครองขาพเจา
ขาพเจาจักงีบสักหนอย. ราชสีห เสือโครง หมีและเสือดาว พึงเบียดเบียนขาพเจาผูตัวหลับไป. ทานเห็นพวกมันแลวจงปองกันไว. เพราะ
ขาพระองคชวยปองกันใหอยางนั้น พญาวานรจึงหลับไปสักครูหนึ่ง
ในกาลครั้งนั้น ขาพระองคก็ไมมีความคิด กลับไดความเห็นอันเลวทราม
วา ลิงนี้ก็เปนอาหารของมนุษยทั้งหลาย เหมือนเนือ้ ในปาเหลา
อื่นเชนกัน ถากระไร เราพึงฆาลิงนี้กนิ แกหิวเถิด. อนึ่ง อิ่มแลวจัก
จักถือเอาเนื้อไปเปนสะเบียงเดินทาง เราจักตองผานทางกันดาร เนื้อก็
จักไดเปนสะเบียงของเรา. ทันใดนั้น ขาพระองคจึงหยิบเอาหินมาทุม
ศีรษะลิง การประหารของขาพระองคผูลําบากเพราะอดอาหาร มีกําลัง
นอย. ดวยกําลังกอนหินที่ขาพระองคทุมลง ลิงนั้นผลุดลุกขึ้นทั้งๆ ที่
ตัวอาบไปดวยเลือด รองไหน้ําตาไหลพรู มองดูขาพระองค. พลางก็
กลาวขึ้นวา นายอยาทําขาพเจาเลย ขอทานจงมีความเจริญ แตทานได
ทํากรรมอันหยาบชาเชนนี้ ก็แลทานมีอายุยืนมาได สมควรจะหามปราม
คนอื่น. แนะทานผูทํากรรมอันยากที่บุคคลจะทําลงได นาอดสูใจจริงๆ
ขาพเจาชวยใหทานขึ้นมาจากเหวลึกซึ่งยากที่จะขึ้นมาได. ทานดุจวาเรา
นํามาจากปรโลก ยังสําคัญขาพเจาวา ควรจะฆาเสีย ดวยจิตอันเปนบาป
กรรม ซึ่งเปนเหตุใหทานคิดชั่ว. เวทนาอันเผ็ดรอนอยาไดตองทานผูตั้ง
อยูในอธรรมเลย อนึ่ง บาปกรรมก็อยาไดตามฆาทานอยางขุยไผเลย.
แนะทานผูมีธรรมอันเลว หาความสํารวมมิได ความคุนเคยของขาพเจา
จะไมมีอยูในทานเลย มาเถิด ทานจงเดินไปหางๆ เรา พอมองเห็น
หลังกันเทานั้น. ทานพนจากเงื้อมมือแหงสัตวราย ถึงทางเดินของมนุษย
แลว แนะทานผูไมตั้งอยูในธรรม นี่ทาง ทานจงไปตามสบายโดยทาง
นั้นเถิด. วานรครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็ลางเลือดที่ศีรษะเช็ดน้ําตาเสร็จ
แลว กระโดดขึ้นไปยังภูเขา. ขาพระองคเปนผูอันวานรนั้นอนุเคราะห
แลว ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน มีตัวอันรอน ไดลงไปยัง
หวงน้ําแหงหนึ่งเพื่อจะดื่มกินน้ํา. หวงน้ําก็เดือดพลานดุจตมดวยไฟ
นองไปดวยเลือด คลายกับน้ําเลือด น้ําหนอง ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอยาง

ปรากฏแกขาพระองคนั้น. หยาดน้ําซึ่งตกถูกที่กายของขาพระองคมีเทาใด
ฝก็ผุดขึ้นเทานั้น มีสัณฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูก. น้ําเลือดน้ําหนองก็
ไหลออกจากแผลฝของขาพระองคซึ่งแตกแลว ขาพระองคจะเดินไปทาง
ไหนในคามนิคมทั้งหลาย. พวกหญิง และชายพากันถือทอนไมหามกัน
ขาพระองค ผูฟุงไปดวยกลิ่นเหม็นวา อยาเขามาขางนี้นะ บัดนี้ ขาพระ
องคไดเสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู ๗ ป ซึ่งเปนผลกรรมชั่วของตน
ในปางกอน. เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงกราบทูลใหพระองคทรงทราบ
ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลายเทาที่มาประชุมกันอยูในที่นี้ ขอพระ
องคอยาไดประทุษรายตอมิตร เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว.
ในโลกนี้ ผูที่ประทุษรายตอมิตร ยอมเปนโรคเรื้อน เกลื้อนกลาก
เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงนรก.
จบ มหากปชาดกที่ ๖.
๗. ทกรักขสชาดก
วาดวยผีเสือ้ น้ํา
[๒๓๗๒] ถาผีเสื้อน้ําผูตนแสวงหาเครื่องเซน ดวยมนุษยพึงจับเรือของพระนาง
สลากเทวีพระราชชนนีพระนางนันทาเทวีอัครมเหสี พระติขินนกุมารราชอนุชา ธนุเสขกุมารผูสหาย เกวัฏพราหมณปุโรหิต มโหสถบัณฑิต และ
พระองครวมเปน ๗ ผูแลนเรือไปในทะเล พระองคจะพระราชทาน
ใครอยางไร ใหตามลําดับแกผีเสื้อน้ํา พระเจาขา.
[๒๓๗๓] ขาพเจาจะใหพระราชมารดากอน ใหมเหสี ใหกนิษฐาภาดา ตอแตนั้น
ไปก็จะใหสหาย ใหพราหมณปุโรหิตเปนลําดับที่ ๕ ใหตนเองเปนที่ ๖
มโหสถใหไมไดเลย.
[๒๓๗๔] ก็พระราชชนนีของพระองค เปนผูบํารุงเลี้ยงทรงอนุเคราะหตลอดราตรี
นาน เมื่อฉัพภิพราหมณประทุษรายในพระองค พระราชมารดาเปนผู
ฉลาด ทรงเห็นประโยชน ทํารูปเปรียบอื่น ปลดเปลื้องพระองคจาก
การถูกปลงพระชนม พระองคจะพระราชทานพระชนนีผูมีพระทัยคงที่
ประทานพระชนมชีพให ทรงใหเจริญ ณ ระหวางพระทรวง ทรงพระ
ครรภนั้นแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
[๒๓๗๕] พระราชมารดาทรงเปนเหมือนหญิงสาวทรงเครื่องประดับซึ่งไมสมควรจะ
ประดับ ตรัสสรวลเสเฮฮากะพวกรักษาประตูและพวกฝกหัดมา จนเกิน
เวลาอันควร อนึ่ง พระราชมารดาของเรา ยอมสั่งทูตทั้งหลายถึงอริราชศัตรูเอง ขาพเจาจะใหพระราชมารดาแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอันนั้น.
[๒๓๗๖] พระนางอุพพรีเทวีผูประเสริฐกวาหมูสนมนารี มีพระเสาวนียนารักยิ่งนัก
ทรงประพฤติตาม ทรงมีศีลาจารวัตร ดุจเงามีปกติไปตาม ไมทรงพิโรธ

งายๆ ทรงมีบุญบารมี เฉลียวฉลาด ทรงเห็นประโยชน พระองคจะ
พระราชทานพระราชเทวีแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
[๒๓๗๗] นางอุพพรีนั้นรูว า ขาพเจา ถึงพรอมดวยความยินดีในการเลนอันกระทํา
ความพินาศ ก็ขอทรัพยที่ขาพเจาใหแกบุตรธิดาของตนและชายาอื่นๆ
ขาพเจามีความกําหนัดมากก็ใหทรัพยทั้งประณีตและทรามเปนอันมาก
ครั้นสละสิ่งที่สละไดยากแลว ภายหลังก็เศราโศกเสียใจ ขาพเจาจะให
นางอุพพรีแกผีเสื้อน้ําโดยโทษนั้น.
[๒๓๗๘] พระกนิษฐาภาดา ทรงบํารุงชาวนาชนบททั้งหลาย ใหเจริญรุงเรือง เชิญ
พระองคผูประทับอยู ณ ประเทศอื่นมาสูพระนครนี้ ทรงอนุเคราะหพระ
องค ครอบงําพระราชาทั้งหลาย เอาทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติ
อื่น เปนผูประเสริฐกวานายขมังธนูทั้งหลาย ทรงกลาหาญกวาผูมีความ
คิดหลักแหลมทั้งหลาย พระองคจะพระราชทานพระกนิษฐภาดาแกผีเสื้อน้ํา ดวยโทษอะไร.
[๒๓๗๙] กนิษฐภาดาของขาพเจาดูหมิ่นขาพเจาวา ชาวชนบททั้งหลาย เจริญก็
เพราะเขา ขาพเจากลับมาไดก็เพราะเขา อนุเคราะหขาพเจาครอบงํา
พระราชาทั้งหลาย นําเอาทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติอื่น เปน
เลิศกวานายขมังธนูทั้งหลาย กลาหาญกวาผูมีความคิดหลักแหลมทั้งหลาย
ขาพเจานี้เปนพระราชาเด็กๆ ไดความสุขก็เพราะเขา อนึ่ง เมื่อกอน
เขามาบํารุงขาพเจาแตเชา แตบัดนี้เขาไมมาอยางกอน ขาพเจาจะให
กนิษฐภาดาแกผีเสื้อน้าํ ดวยโทษนั้น.
[๒๓๘๐] พระองคประสูติวันเดียวกันกับธนุเสขกุมาร ทั้งสองพระองคเปนชาว
ปญจาลนคร เกิดในกรุงปญจาละ เปนสหายมีวัยเสมอกัน ธนุเสขกุมารเปนผูติดตามพระองค โดยเสด็จจาริกไปยังชนบทรวมสุขรวมทุกข
กับพระองค ขวนขวายจัดแจงในกิจทุกอยางของพระองคทั้งกลางวัน
กลางคืน พระองคจะพระราชทานพระสหายแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
[๒๓๘๑] ขาแตผูเปนเจา ธนุเสขกุมารนี้ เปนผูหัวรอตอกระซิกกับขาพเจา ดวย
ความประพฤติมาแตกอน แมวันนี้ เขาก็ยังซิกซี้เฮฮาเกินเวลาดวยกิรยิ า
นั้นอีก ขาแตผูเปนเจา ขาพเจาจะปรึกษาหารือกันในที่ลับกับนางอุพพรี
เทวีบาง ขาพเจาไมทันเรียกก็เขามา มิใหขาพเจารูตัวกอน ถึงจะไดรับ
อนุญาตใหเขาเฝาไดไมกําจัดเวลาและโอกาสก็ตาม ขาพเจาจะใหสหายผู
ไมมีความละอายแกใจ หาความเอื้อเฟอ มิได แกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
[๒๓๘๒] เกวัฏปุโรหิตเปนผูฉลาดในนิมิตทุกอยาง รูเสียงรองทุกชนิด รูจบไตรภพ
เปนผูฉลาด ในจันทรุปราคาเปนตนที่จะเกิดขึ้น รูทํานายความฝน รูการ
ถอยทัพ หรือการรุกเขาไปตอสู เปนผูสามารถรูโ ทษหรือคุณในภูมิภาค

และอากาศ เปนผูรอบรูในโคจรแหงนักษัตร พระองคจะพระราชทาน
เกวัฏพราหมณแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
[๒๓๘๓] ขาแตผูเปนเจา อาจารยเกวัฏลืมตาทั้ง ๒ เพงดูขาพเจาแมในบริษัท
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงจะใหอาจารยเกวัฏผูรายกาจดุจมีคิ้วอันเลิกขึ้นแก
ผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
[๒๓๘๔] พระองคเปนผูอันอํามาตยแวดลอม ทรงครอบครองพสุนธรมหิดล มี
สมุทรเปนขอบเขตดุจกุณฑลแหงสาคร พระองคมีมหารัฐซึ่งมีสมุทรทั้ง ๔
เปนขอบเขต ทรงชนะสงครามเสร็จแลว มีพระกําลังมาก เปนเอกราช
ในปฐพี มีพระอิสริยยศ ถึงความไพบูลย พระสนมนารีจากชนบทตางๆ
๑๖,๐๐๐ นาง สวมใสกุณฑลแกวมณี งามดังเทพกัญญา ดูกรขัตติยราช
นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตอันสมบูรณดวยองคทั้งปวง อันสําเร็จดวย
สิ่งที่นาใครทุกอยาง อันยืนนานอยางนี้ ของชนทั้งหลายผูถึงความสุขวา
เปนที่รัก เมื่อเปนเชนนี้ พระองคตามรักษามโหสถบัณฑิตยอมทรงสละ
พระชนมชีพซึ่งแสนยากจะพึงสละได ดวยเหตุหรือวากรณีอะไร.
[๒๓๘๕] ขาแตผูเปนเจา จําเดิมแตมโหสถมาอยูกับขาพเจาแลว ขาพเจาไมเห็น
มโหสถผูมีปญญาทําชั่ว แมแตสักเล็กนอยเลย ถาแมความตายจะพึงมี
แกขาพเจาเสียกอนในเวลาหนึ่งมโหสถก็จะพึงยังเหลาโอรส และนัดดา
ทั้งหลายของขาพเจาใหเปนสุขได เพราะมโหสถยอมมองเห็นประโยชน
ทั้งปวง ทั้งอนาคต ปจจุบันและอดีต โดยไมผิด ดวยเหตุนั้น ขาพเจา
จึงจะไมใหมโหสถผูมกี ารงานอันหาความผิดมิไดแกผีเสื้อน้ํา.
[๒๓๘๖] ทานทั้งหลายชาวปญจาลนคร จงฟงราชภาษิตของพระเจาจุฬนีพรหมทัตนี้
พระองคทรงตามรักษามโหสถบัณฑิตถึงกับสูสละพระชนมชีพ ซึ่งแสน
ยากที่จะสละได คือ พระเจาปญจาลราชทรงสละชีวิตแหงชนทั้ง ๖ คือ
พระราชชนนี พระอัครมเหสี พระกนิษฐภาดา พระสหาย และ
พราหมณ กับทั้งพระองคเองแกผีเสือ้ น้ํา ปญญามีประโยชนใหญหลวง
ละเอียดลออมีปกติคิดยังประโยชนใหสําเร็จ เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อ
กูลในปจจุบัน และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ทกรักขสชาดกที่ ๗.
๘. ปณฑรกชาดก
ไมควรบอกความลับแกคนอื่น
[๒๓๘๗] ภัยเกิดจากตนเอง ยอมตามถึงบุคคลผูไรปญญา พูดพลอยๆ ไมปดบัง
ความรู หาความระวังมิได ไมมีการพิจารณา เหมือนครุฑตามถึงเราผู
ปณฑรกนาคฉะนั้น. นรชนใดยินดีบอกมนตลับที่ตนควรจะรักษา เพราะ
ความหลง ภัยยอมตามถึงนรชนนั้นผูม ีมนตอันแพรงพรายแลวโดยพลัน

เหมือนครุฑตามถึงเราผูปณฑรกนาคราชฉะนั้น. มิตรเทียมไมควรจะใหรู
เหตุสําคัญอันลึกลับ ถึงมิตรแทแตเปนคนโง หรือมีปญญาแตประพฤติ
สิ่งที่ไมเปนประโยชน ก็ไมควรจะใหรูความลับเหมือนกัน. เราไดถึง
ความคุนเคยกับชีเปลือยดวยเขาใจวา สมณะนี้โลกเขานับถือ มีตนอัน
อบรมแลว ไดบอกเปดเผยความลับแกมัน จึงไดลวงเลยประโยชนรอ ง
ไหอยูดุจคนกําพราฉะนั้น. ดูกรพญาครุฑผูตัวประเสริฐ เราไมอาจจะ
ระวังวาจาลับอยางยิ่งนี้แกมันได ภัยไดมาถึงเราจากสํานักของมัน เรา
จึงไดลวงเลยประโยชนรองไหอยูดจุ คนกําพราฉะนั้น นรชนใดสําคัญวา
ผูนี้มีใจดี บอกความลับกะคนสกุลทราม นรชนนั้นเปนคนโงเขลาทรุด
โทรมลงโดยไมตอ งสงสัย เพราะโทสาคติ ภยาคติ หรือเพราะฉันทาคติ.
ผูใดปากบอนนับเขาในพวกอสัตบุรษุ ชอบกลาวถอยคําในที่ประชุมชน
นักปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้นวา ผูมีปากชั่วรายคลายอสรพิษ บุคคลควร
ระมัดระวังคนเชนนั้นเสียใหหางไกล. เราไดละทิ้งขาวน้ํา ผาแควนกาสี
และจรุณจันทน สตรีที่เจริญใจ ดอกไมและเครื่องชะโลมทา ซึ่งเปน
สวนกามารมณทั้งปวงไปหมดแลว ดูกรพญาครุฑ เราขอถึงทานเปนสรณะ
ตลอดชีวิต.
[๒๓๘๘] ดูกรบัณฑรกนาคราช บรรดาสัตวทั้ง ๓ จําพวก คือ สมณะ ครุฑและ
นาค ใครหนอควรจะไดรับความติเตียนในโลกนี้ ที่จริงตัวทานแหละควร
จะไดรับ ทานถูกครุฑจับเพราะเหตุไร?
[๒๓๘๙] ชีเปลือยเปนผูมีอตั ภาพที่เรายกยองวาเปนสมณะ เปนที่รักของเรา ทั้ง
เปนผูอันเรายกยองดวยใจจริง เราจึงบอกเปดเผยความลับแกมัน เรา
เปนคนลวงเลยประโยชนรองไหอยูดจุ คนกําพราฉะนั้น.
[๒๓๙๐] แทจริง สัตวที่จะไมตายไมมีเลยในแผนดิน ธรรมชาติเชนกับปญญาไม
ควรติเตียน คนในโลกนี้ยอมบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมได เพราะสัจจธรรม
ปญญา และทมะ. มารดาบิดาเปนยอดเยี่ยมแหงเผาพันธุ คนที่สามชื่อ
วามีความอนุเคราะหแกบุคคลนั้น เมื่อรังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควร
บอกความลับสําคัญแมแกมารดาบิดานั้น. เมื่อรังเกียจวามนตจะแตกก็ไม
ควรบอกความลับสําคัญแมแกมารดา บิดา พี่สาว นองสาว พี่ชาย
นองชาย สหาย หรือพวกพองเลย. ถาภรรยาสาวพูดเพราะ ถึงพรอม
ดวยบุตรธิดา รูปและยศ หอมลอมดวยหมูญาติ พึงกลาวออนวอน
สามีใหบอกความลับ เมื่อรังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควรบอกความลับ
สําคัญแมแกภรรยานัน้ .
[๒๓๙๑] บุคคลไมควรเปดเผยความลับเลย ควรรักษาความลับนั้นไวเหมือนรักษา
ขุมทรัพยไวฉะนั้น ความลับอันบุคคลอื่นรูเขา ทําใหแพรงพรายแลว

ไมดีเลย. บัณฑิตไมควรบอกความลับแกสตรี ศัตรู คนมุงอามิส และ
คนผูมุงหมายลวงดวงใจ. คนใดใหคนโงเขลารูความลับ ถึงแมคนโง
เขลานั้นจะเปนทาสของตน ก็จําตองอดกลั้นไว เพราะกลัวความคิดจะ
แตก. คนมีประมาณเทาใดรูความลับที่ปรึกษากันของบุรุษ คนประมาณ
เทานั้น ยอมขูใหบุรุษนั้นหวาดเสียวได เพราะเหตุนั้นจึงไมควรขยาย
ความลับ กลางวันก็ดี กลางคืนก็ดี ควรพูดเปดเผยความลับในที่สงัด
ไมควรเปลงวาจาใหลวงเวลา เพราะคนที่คอยแอบฟงก็จะไดยินขอความ
ที่ปรึกษากัน เพราะเหตุนั้น ขอความที่ปรึกษากัน ก็จะถึงความแพรง
พรายทันที.
[๒๓๙๒] ผูมีความคิดอันลี้ลับในโลกนี้ ยอมปรากฏแกเรา เปรียบเหมือนนครอัน
ลวนแลวดวย เหล็กใหญโต ไมมีประตู เจริญดวยเรือนโรง ลวนแต
เหล็ก ประกอบดวยคูอันขุดไวโดยรอบฉะนั้น. ดูกรนาคราช ผูมีความคิด
อันลี้ลับตองไมพูดแพรงพราย มั่นคงในประโยชนของตน ยอมหลีกจาก
ศัตรูเหลานั้นแตไกล เหมือนหมูมนุษยหลีกจากอสรพิษแตไกลฉะนั้น.
[๒๓๙๓] อเจลกชีเปลือย ละเรือนออกบวช มีศีรษะโลน เที่ยวไปเพราะเหตุแหง
อาหาร เราไดขยายความลับแกมันซิหนอ เราจึงเปนผูป ราศจากประโยชน
และธรรม. ดูกรพญาครุฑ บุคคลผูละสิ่งที่ยึดถือวาเปนของเราแลว มา
ประพฤติเปนนักบวช มีการทําอยางไร มีศีลอยางไร ประพฤติพรต
อยางไร จึงจะชื่อวาเปนสมณะ สมณะนั้นมีการทําอยางไร จึงจะเขาถึง
แดนสวรรค?
[๒๓๙๔] บุคคลผูสละสิ่งที่ยึดถือวาเปนของเราแลว มาประพฤติเปนนักบวช ตอง
ประกอบดวยความละอาย ความอดกลั้น ความฝกตน ความอดทน
ไมโกรธงาย ละวาจาสอเสียด จึงจะชื่อวาเปนสมณะ สมณะนั้นมีการทํา
อยางนี้ จึงจะเขาถึงแดนสวรรค.
[๒๓๙๕] ขาแตพญาครุฑ ขอทานจงปรากฏแกขาพเจาเหมือนมารดาที่กกกอดลูก
ออนที่เกิดแตตน แผรางกายทุกสวนปกปองหรือดุจมารดาผูเอ็นดูบุตร
ฉะนั้นเถิด.
[๒๓๙๖] ดูกรนาคราช เอาเถอะ ทานจงพนจากการถูกฆาในวันนี้ ก็บุตรมี ๓ จําพวก
คือ ศิษย ๑ บุตรบุญธรรม ๑ บุตรตัว ๑ บุตรอื่นหามีไม ทานยินดีจะเปน
บุตรจําพวกไหนของเรา.
[๒๓๙๗] พญาครุฑจอมทิชาชาติ กลาวอยางนี้โผลงจับที่แผนดินแลวปลอยพญานาคไปดวยกลาววา วันนี้ ทานรอดพนแลวจากสรรพภัย จงเปนผูอนั
เราคุมครองแลวทั้งทางบกและทางน้ํา. หมอผูฉลาดเปนที่พึ่งของคนไขได
ฉันใด หองน้ําอันเย็นเปนที่พึ่งของคนหิวกระหาย ฉันใด สถานที่พักเปน

ที่พึ่งของคนเดินทาง ฉันใด เราจะเปนที่พึ่งของทานฉันนั้น.
[๒๓๙๘] แนะทานผูชลาพุชชาติ ทานแยกเขี้ยวมองดูดังจะทํากับศัตรูผูอัณฑชชาติ
ภัยนี้มีมาแตไหน.
[๒๓๙๙] บุคคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว แมในมิตรก็ไมควรไววางใจ ภัยเกิดขึ้นได
จากที่ที่ไมมีภัย มิตรยอมตัดโคนรากได จะพึงไววางใจในบุคคลที่ทําการ
ทะเลาะกันมาแลวอยางไรไดเลา ผูใดดํารงอยูดว ยการเตรียมตัวเปนนิตย
ผูนั้นยอมไมยินดีกับศัตรูของตน บุคคลพึงทําใหเปนที่ไววางใจของคนอื่น
แตไมควรจะไววางใจคนอื่นเกินไป ตนเองอยาใหคนอื่นรังเกียจได
แตควรรังเกียจเขา วิญูชนพึงพากเพียรไปดวยอาการอันลึกซึง้ ซึ่งฝาย
อื่นจะลวงรูไมได.
[๒๔๐๐] สัตวทั้ง ๒ ผูมีเพศพรรณดุจเทวดา สุขุมาลชาติเชนเดียวกัน บริสุทธิ์ดุจ
กองบุญ เคลาคลึงกันไปดุจมาเทียมรถ ไดจับมือพากันเขาไปหากรัมปยอเจลก.
[๒๔๐๑] ลําดับนั้น ปณฑรกนาคราช เขาไปหาชีเปลือยแตลําพังตนเทานั้น แลว
ไดกลาววา วันนี้เรารอดพนจากความตายลวงภัยทั้งปวง แลวคงไมเปน
ที่รักที่พอใจทานเสียเลยเปนแน.
[๒๔๐๒] พญาครุฑเปนที่รักของเรายิง่ กวาปณฑรกนาคราชอยางแทจริง โดยไมตอง
สงสัย เรามีความรักใครในพญาครุฑ ทั้งที่รูก็ไดทํากรรมอันลามก ไมใช
ทําเพราะความหลุมหลงเลย.
[๒๔๐๓] ความถือวาสิ่งนี้เปนที่รัก หรือวาไมเปนที่รักของเรา ยอมไมมแี กบรรพชิต
ผูพิจารณาเห็นโลกนี้ และโลกหนา ก็ทานเปนคนไมสํารวม แตประพฤติ
ลวงโลกดวยเพศของผูส ํารวมดีทั้งหลาย ไมไดเปนอริยะเลย แตปลอม
ตัวเปนอริยะ ไมใชคนสํารวม แตทําคลายคนสํารวม ทานเปนคนชาติ
เลวทราม มิใชคนประเสริฐไดประพฤติบาปทุจริตเปนอันมาก.
[๒๔๐๔] แนะเจาคนเลวทราม เจาประทุษรายตอผูมิไดประทุษรายทั้งเปนคนสอเสียด
ดวยคําสัตยนี้ ขอศีรษะของเจาจงแตกออกเปน ๗ เสี่ยง.
[๒๔๐๕] เพราะเหตุนั้นแล บุคคลไมพึงประทุษรายตอมิตร เพราะผูประทุษราย
ตอมิตรเปนคนเลวทรามที่สุด จะหาคนอื่นที่เลวกวาเปนไมมี ชีเปลือย
ถูกอสรพิษกําจัดในแผนดิน ทั้งที่ไดปฏิญาณวาเรามีสังวร ก็ไดถูกทําลาย
แลวดวยถอยคําของนาคราช
จบ ปณฑรกชาดกที่ ๘.
๙. สัมพุลาชาดก
วาดวยความซื่อสัตยของนางสัมพุลา
[๒๔๐๖] ดูกรนางผูมีลําขาอันอวบอิ่ม เธอเปนใครมายืนสั่นอยูผูเดียวที่ลําธารเขา

ดูกรนางผูมีกลางตัวอันนาลูบคลําดวยฝามือ เราถามทานแลว จงบอกชื่อ
และเผาพันธุแกเรา. ดูกรนางผูมีเอวอันกลมกลึง ทานเปนใคร หรือวา
เปนลูกเมียของใคร เปนผูงดงามทําใหปานารื่นรมย เปนที่อยูอาศัยแหง
สีหะและเสือโครง สวางไสวอยู ดูกรนางผูเจริญ เราคืออสูรตนหนึง่
ขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน.
[๒๔๐๗] คนทั้งหลายรูจักโอรสของพระเจากาสีวา มีนามโสตถิเสนกุมาร เราชื่อ
สัมพุลาเปนชายาของโสตถิเสนกุมารนั้น ขาแตอสูร ทานจงรูอยางนี้
ดูกรทานผูเจริญ เราชื่อสัมพุลาขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน
ดูกรทานผูเจริญ พระโอรสของพระเจาวิเทหราชเดือดรอนอยูในปา เรามา
พยาบาลเธอผูถูกโรคเบียดเบียนอยูตัวตอตัว เราเที่ยวแสวงหารวงผึง้ และ
เนื้อมฤค เราหาอาหารอยางใดไป พระสวามีของเราก็ไดเสวยอาหาร
อยางนั้น วันนี้ เธอคงจะหิวเปนแน.
[๒๔๐๘] ดูกรนางสัมพุลา เธอจักทําประโยชนอะไรดวยราชบุตรผูเดือดรอนที่เธอ
บําเรออยูในปา เราจะเปนผัวของเธอ.
ดูกรทานผูเจริญ รูปของเราผูอาดูรดวยความโศก เปนอัตภาพยากไร
จะงดงามอะไร ขอทานจงแสวงหาหญิงอื่นที่มีรูปรางงามกวาเราเถิด.
มาเถิดเธอ เชิญขึ้นยังภูเขานี้ เธอจงเปนใหญกวาภรรยา ๔๐๐ คนของเรา
จะสําเร็จความประสงคทุกอยาง ดูกรนางผูมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังดวงดาว
เธอปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในใจมิใชหรือ สิ่งนั้นของเรามีทุกอยางมากมาย
เชิญมารื่นรมยกับเราในวันนี้เถิด ดูกรนางสัมพุลา ถาเธอจักไมยอมเปน
ภรรยาเรา เธอก็จักตองเปนภักษาหารของเราในเวลาเชาพรุงนี้เปน
แมนมั่น
ครั้นอสูรผูมีชฎา ๗ ชั้น หยาบชา เขี้ยวออกนอกปาก กินคนเปนอาหาร
ไดจับแขนนางสัมพุลาผูมองไมเห็นทีพ่ ึ่งในปา. นางสัมพุลาถูกปศาจ
ผูหยาบชามุงอามิสครอบงําแลว ตองตกอยูในอํานาจของศัตรู เศราโศก
ถึงพระสวามีเทานั้น. รําพันวา แมยักษจะพึงกินเราเสีย เราก็ไมมีความทุกข ทุกขอยูแตวาพระหฤทัยของทูลกระหมอม ของเราจักทรงเคลือบแคลงเปนอยางอื่นไป. เทพเจาทั้งหลายคงจะไมมีอยูแนนอน ทาวโลกบาล
ก็คงไมมีในโลกนี้เปนแน เมื่อยักษผูไมสํารวมทําดวยอาการหยาบชา
จะหาผูชวยหามกันไมมีเลย.
[๒๔๐๙] หญิงนี้ประเสริฐกวาหญิงทั้งหลาย สงบเสงี่ยมเรียบรอยมีเดชฟุงเฟอง
ดุจไฟ แนะรากษส ถาเจาจะกินนางนี้ ศีรษะของเจาจะแตกออก ๗ เสี่ยง
เจาอยาทําใหนางเดือดรอน จงปลอยไปเสีย เพราะนางเปนหญิงปฏิบัติ
สามี.

[๒๔๑๐] พระนางสัมพุลานั้นหลุดพนแลวจากยักษกินคน กลับมาสูอาศรม ดุจแม
นกซึ่งมีลูกออนเปนอันตรายบินมายังรัง หรือดังแมโคนมมายังที่อยูอันวาง
เปลาจากลูกนอย ฉะนั้นพระนางสัมพุลาราชบุตรผูมียศ เมื่อไมเห็นพระ
สวามีผูเปนที่พึ่งในปา ก็มีพระเนตรพราเพราะความรอน ร่ําไหอยู ณ ที่นั้น
เมื่อไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวสมณพราหมณและฤาษี
ทั้งหลายผูสมบูรณดวยจรณะวา ดิฉันขอถึงทานทั้งหลายเปนที่พึ่ง. เมื่อไม
พบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวราชสีห เสือโครง และหมูมฤค
เหลาอื่นในปาวา ดิฉันขอถึงทานทั้งหลายวาเปนที่พึ่ง. เมื่อไมพบพระราช
สวามี พระนางก็วอนไหวเทพเจา อันเนาสถิตอยูที่กอหญาลดาชาติและที่
เนาอยู ณ ภูเขาราวไพร ตลอดถึงดวงดาวในอากาศวา ดิฉันขอถึงทาน
ทั้งหลายเปนที่พึ่ง. เมื่อไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวเทพเจาผูมี
วรรณะเสมอดอกราชพฤกษ ผูยังดวงดาวใหรุงเรืองงามในราตรีวา ดิฉัน
ขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
เมื่อไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวเทพเจาอันเนาสถิตอยู ณ แมน้ําคงคาชื่อภคีรสี อันเปนที่รับรองแมน้ําอื่นวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
เมื่อไมพบพระราชสวามี ดิฉันขอวอนไหวเทพเจาซึ่งสถิตอยู ณ ขุนเขา
หิมวันต อันลวนแลวไปดวยหินวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
[๒๔๑๑] ดูกรพระราชบุตรีผูมียศ เธอมาเสียจนค่ําทีเดียวหนอ วันนี้เธอมากับใคร
เลา ใครเปนที่รักของเจายิ่งกวาเรา.
[๒๔๑๒] หมอมฉันถูกศัตรูมันจับไว ไดกลาวคํานี้วา ถึงยักษจะกินเราเสีย เราก็
ไมมีความทุกข ทุกขแตวาพระหฤทัยของทูลกระหมอมของเราจะเคลือบ
แคลงเปนอยางอื่นไป.
[๒๔๑๓] ความสัตยยากที่จะหาไดในหญิงโจรผูมเี ลหเหลีย่ มมากมาย ความเปนไป
ของหญิงทั้งหลายรูไดยาก เหมือนความเปนไปของปลาในน้ําฉะนั้น.
[๒๔๑๔] ถาความสัตยที่หมอมฉันไมรูสึกวา รักชายอื่นยิ่งกวาทูลกระหมอม เปน
ความจริง ขอจงชวยพิทักษรักษาหมอมฉัน ดวยสัจวาจานี้ ขอพยาธิของ
ทูลกระหมอมจงระงับหาย.
[๒๔๑๕] แนะนางผูเจริญ กุญชรสูงใหญมีมากมายถึง ๗๐๐ มีพลโยธาถืออาวุธขี่
ประจํา คอยพิทักษรักษาอยูทั้งกลางวันและกลางคืน และพลโยธาที่ถือ
ธนูก็มีถึง ๑,๖๐๐ พิทักษรักษาอยู เธอเห็นศัตรูชนิดไหน?
[๒๔๑๖] ขาแตพระราชบิดา เมื่อกอนพระลูกเจาทรงประพฤติแกหมอมฉันอยางไร
เดี๋ยวนี้หาเปนอยางนั้นไม เพราะไดทรงเห็นสนมนารีผูประดับตบแตงมี
ผิวพรรณดุจเกสรบัว มีรางกายอันออนแอน เสียงเพราะดังหงส และ
เพราะไดทรงฟงเสียงแยมหัวและขับกลอมประโคมของสนมนารีเหลานั้น.

ขาแตพระราชบิดา สนมนารีเหลานั้น ทรงเครื่องประดับลวนทองคํา
มีรางกายเฉิดโฉม ประดับดวยเครื่องอลังการนานาชนิดดังสาวสวรรคใน
มนุษย เปนที่โปรดปรานของพระเจาโสตถิเสนะ มีทรวดทรงหาที่ติมิได
ลวนเปนขัตติยกัญญา มาประเลาประโลมพระเจาโสตถิเสนะนั้นอยู.
ขาแตพระราชบิดา ถาพระเจาโสตถิเสนะยกยองหมอมฉัน ดังที่หมอมฉันเคยเที่ยวแสวงหาผลาผลในปา มาเลี้ยงดูพระราชสวามีในกาลกอนอีก
ไมทรงดูหมิ่นหมอมฉันไซร จะประเสริฐกวาราชสมบัติในพระนคร
พาราณสีนี้. หญิงใดอยูในเรือนอันมีขาวน้ําไพบูลย ตกแตงไวเรียบรอย
มีเครื่องอาภรณอันวิจติ รประดับประดา แมจะเปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติ
ทุกอยาง แตไมเปนที่รักของสามี คอยแตประหัตประหาร ความตาย
ของหญิงนั้นประเสริฐกวาการอยูครองเรือน. ถาแมหญิงใดเปนหญิง
เข็ญใจไรเครื่องประดับ มีเสื่อลําแพนเปนที่นอน แตเปนที่รักของสามี
หญิงนั้นประเสริฐเสียกวาหญิงผูเพรียบพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง แต
ไมเปนที่รักของสามี.
[๒๔๑๗] ภรรยาผูเกือ้ กูลตอสามี เปนหญิงหาไดแสนยาก สามีผูเกื้อกูลตอภรรยา
ก็หาไดแสนยาก ดูกรเจาผูจอมชน มเหสีของเจาเปนผูเกื้อกูลเจาดวย
มีศีลดวย เพราะฉะนั้น เจาจงประพฤติธรรมตอนางสัมพุลา.
[๒๔๑๘] ดูกรแมสัมพุลาผูเ จริญ ถาเจาไดโภคสมบัติอันไพบูลยแลว แตมีความหึง
หวงครอบงําจนจะถึงมรณะไซร พี่และนางราชกัญญาทั้งหมดนี้ จะทําตาม
คําของเจา.
จบ สัมพุลาชาดกที่ ๙.
๑๐. ภัณฑุติณฑุกชาดก
พระราชาทรงออกสดับฟงขาวชาวเมือง
[๒๔๑๙] ความไมประมาทเปนทางไมตาย ความประมาทเปนทางแหงความตาย
ผูไมประมาทยอมไมตาย คนประมาทเปนเหมือนคนตายแลว. เพราะ
มัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะความประมาทจึงเกิดความเสื่อม เพราะ
ความเสื่อมจึงเกิดโทษ ดูกรทานผูมีภาระครอบครองของรัฐ อยาไดประมาท
เลย. เพราะกษัตริยเปนอันมากผูมีความประมาท ตองเสื่อมประโยชน
และรัฐ อนึ่ง ชาวบานมีความประมาท ก็เสื่อมจากบาน บรรพชิตมีความ
ประมาทก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย. ดูกรพระองคผูเปนมิ่งขวัญของรัฐ
โภคสมบัติทุกอยางในแวนแควนของกษัตริยผูประมาทแลว ยอมพินาศ
หมด ขอนั้นทานกลาววาเปนความทุกขของพระราชา. ดูกรพระมหาราชา
ความประมาทนี้ไมเปนธรรมของโบราณกษัตริย โจรทั้งหลายยอมกําจัด
ชนบทอันบริบูรณมั่งคั่ง ของพระราชาผูประมาทเกินขอบเขต. พระโอรส

ของพระองคก็จักไมมี เงินทองทรัพยสินก็จักไมมีเหมือนกัน เมื่อรัฐ
ถูกปลน พระองคก็ยอมเสื่อมจากโภคสมบัติทุกอยาง ญาติมิตรและสหาย
ยอมไมนับถือขัตติยราชผูเสื่อมจากสรรพโภคสมบัติ ในความคิดอาน
พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา ผูพึ่งโพธิสมภารเปนอยู ยอมไม
นับถือในความคิดอาน ศิริยอมละพระราชาผูไมจัดแจงการงาน โงเขลา
มีความคิดอานเลวทรามไรปญญาเหมือนงูลอกคราบเกาออก ฉะนั้น พระ
ราชาผูจัดการงานดวยหมั่นขยันตามกาล ไมเกียจคราน โภคสมบัติทั้งปวง
ยอมเจริญยิ่งขึ้น เหมือนฝูงโคที่มีโคผูฉะนั้น ดูกรพระมหาราชา พระองค
จงเสด็จเที่ยวฟงเหตุการณในแวนแควน และในชนบท ครั้นไดทอด
พระเนตรเห็นและไดทรงสดับแลวแตนั้นจึงทรงปฏิบัติราชกิจนั้นๆ เถิด.
[๒๔๒๐] ขอใหพระเจาปญจาลราชจงถูกลูกศรเสียบในสงคราม เสวยทุกขเวทนา
เหมือนเราถูกหนามแทงแลว เสวยทุกขเวทนาอยูในวันนี้.
[๒๔๒๑] ทานเปนคนแก มีจักษุมืดมัว มองเห็นอะไรไมถนัด หนามแทงทานเอง
ในเรื่องนี้พระเจาพรหมทัตตมีความผิดอะไรดวย.
[๒๔๒๒] ดูกรพราหมณ เราถูกหนามแทงในหนทางนี้เปนความผิดของพระเจา
พรหมทัตตมากมายเพราะชาวชนบท พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษ
รักษา ถูกพวกราชบุรษุ กดขี่ดวยพลีอนั ไมชอบธรรม กลางคืนถูกโจร
ปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดขี่ดวยพลีอันไมชอบธรรม ในแควนของ
พระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย พอเอย เมือ่ ภัยเชนนี้เกิดขึ้น
มนุษยทั้งหลายอึดอัดเพราะกลัว พากันหาไมมีหนามในปามาทําที่ซุกซอน
[๒๔๒๓] ในแควนของพระเจาพรหมทัตต หญิงสาวหาผัวไมไดไปจนแก เมื่อไร
พระเจาพรหมทัตต จักสวรรคตเสียที.
[๒๔๒๔] แนะยายคนชั่วผูไมฉลาดในเหตุ แกพูดไมดีเลย พระราชาทรงหาผัวให
นางกุมาริกา ที่ไหนกัน.
[๒๔๒๕] ดูกรพราหมณ เราไมไดพูดไมดี เราฉลาดในเหตุผล เพราะชาวชนบท
พระเจาพรหมทัตต มิไดทรงพิทักษรักษา ถูกกดขี่ดวยพลีอันไมชอบธรรม
กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดขี่ดวยพลีอันไมชอบธรรม
ในแควนของพระราชาโกง มีคนอาธรรมมากมาย เมื่อการครองชีพลําบาก
การเลี้ยงดูลูกเมียก็ลําบาก หญิงสาวจักมีผัวไดที่ไหน?
[๒๔๒๖] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกหอกแทงตองนอนกลิ้งอยูในสงคราม
เหมือนโคสาลิยะ ถูกผาลแทงนอนอยูด ังคนกําพราฉะนั้น.
[๒๔๒๗] เจาคนชาติชั่ว เจาโกรธพระเจาพรหมทัตต โดยไมเปนธรรม เจาทําราย
โคของตนเอง ไฉนจึงมาสาปแชงพระราชาเลา.
[๒๔๒๘] ดูกรพราหมณ เราโกรธพระเจาพรหมทัตต โดยชอบธรรมเพราะชาวชนบท

พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษรักษา ถูกราชบุรุษกดขี่ดวยพลีอันไม
ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกกดขี่ดวยพลีอันไมชอบธรรม
ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แมครัวคงหุงตมใหม
อีกเปนแน จึงนําขาวมาสงในเวลาสาย เรามัวแลดูแมครัวมาสั่งขาวอยู
โคสาลิยะจึงถูกผาลแทงเอา.
[๒๔๒๙] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกฟนดวยดาบในสงคราม เดือดรอนอยู
เหมือนเราถูกแมโค ถีบในวันนี้จนนมสดของเราหกไปฉะนั้น.
[๒๔๓๐] การที่แมโคถีบเจาใหบาดเจ็บ น้ํานมหกไปนั้น เปนความผิดอะไรของ
พระเจาพรหมทัตต ทานจึงติเตียนอยู.
[๒๔๓๑] ดูกรพราหมณ พระเจาปญจาลราชควรไดรับความติเตียน เพราะชาวชนบท
พระเจาพรหมทัตต ไมไดทรงพิทักษรักษาถูกราชบุรุษกดขี่ดวยพลีอนั ไม
ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดขี่ดวยพลีอนั ไม
ชอบธรรม ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แมโคเปรียว
ดุรายเมื่อกอนเราไมไดรีดนมมัน มาวันนี้ เราถูกพวกราชบุรุษผูตองการ
น้ํานมประทุษราย จึงตองรีดนมมันอยูเดี๋ยวนี้.
[๒๔๓๒] ขอใหพระเจาปญจาลราชจงพลัดพรากจากโอรส วิ่งคร่ําครวญอยู เหมือน
แมโคกําพรา พลัดพรากจากลูกวิ่งคร่ําครวญอยูฉะนั้น.
[๒๔๓๓] ในการที่แมโคของคนเลี้ยงโคเที่ยววิ่งไปมา หรือร่ํารองอยูนี้ เปนความผิด
อะไรของพระเจาพรหมทัตตเลา.
[๒๔๓๔] ดูกรมหาพราหมณ ความผิดของพระเจาพรหมทัตตมีซิ เพราะชาวชนบท
พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษรักษา ถูกราชบุรุษกดขี่ดวยพลีอันไม
ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกกดขี่ดวยพลีอันไมชอบธรรม
ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย ลูกโคของพวกเรายังดื่ม
นมอยู ก็ตองถูกฆาตายเพราะตองการฝกดาบ นั่นอยางไร.
[๒๔๓๕] ขอใหพระเจาปญจาลราชพรอมดวยราชโอรส ถูกประหารในสนามรบ
ฝูงการุมจิกกินเหมือนเราผูเกิดในปาถูกฝูงกาชาวบานจิกกินในวันนี้ฉะนั้น.
[๒๔๓๖] เฮยกบ พระราชาทั้งหลายในมนุษยโลก จะทรงจัดการพิทักษรักษาสัตว
ทั่วไปไมไดอยูเอง พระราชาไมชื่อวาไมทรงประพฤติธรรม ดวยเหตุที่
พวกกากินสัตวเปนเชนพวกเจาเทานั้น.
[๒๔๓๗] ทานเปนพรหมจารีชาติอธรรมหนอ จึงกลาวสรรเสริญกษัตริยอยูได
เมื่อประชากรเปนอันมากถูกปลนอยู ทานยังบูชาพระราชา ผูเปนที่นา
ติเตียนอยางยิ่ง ดูกรพราหมณ ถาแวนแควนนี้พึงมีพระราชาดี ก็จะมั่งคั่ง
เบิกบานผองใส ฝูงกาก็จะไดกินกอนขาวที่ดีๆ เปนพลี ไมตองกินสัตว
เปนเชนพวกเรา.

จบ ภัณฑุติณฑุกชาดกที่ ๑๐.
----------------รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิงฉันทชาดก
๒. กุมภชาดก
๓. ชัยทิศชาดก
๔. ฉัททันตชาดก
๕. สัมภวชาดก
๖. มหากปชาดก
๗. ทกรักขสชาดก
๘. ปณฑรกชาดก
๙. สัมพุลาชาดก
๑๐. ภัณฑุติณฑกชาดก.
จบ ติงสตินิบาตชาดก.
---------------จัตตาฬีสนิบาตชาดก
๑. เตสกุณชาดก
วาดวยนกตอบปญหาพระราชา
[๒๔๓๘] เราขอถามเจาเวสสันดร ดูกรนก ขอความเจริญจงมีแกเจา กิจอะไรที่
บุคคลผูประสงคเสวยราชสมบัติกระทําแลว เปนกิจประเสริฐ?
[๒๔๓๙] นานนักหนอ พระเจากังสราชพระบิดาเรา ผูทรงสงเคราะหชาวเมือง
พาราณสี เปนผูประมาท ไดตรัสถามเราผูบุตรซึ่งหาความประมาทมิได.
[๒๔๔๐] ขาแตบรมกษัตริย ธรรมดาพระราชาควรทรงหามมุสาวาท ความโกรธ
และความราเริงกอนทีเดียว แตนั้นพึงรับสั่งใหกระทํากิจทั้งหลาย คําที่
ขาพระพุทธเจากลาวมานั้นนักปราชญทั้งหลายกลาววา เปนวัตรของพระราชา. ขาแตพระบิดา เมื่อกอนพระองคทรงรักใครและเกลียดชังแลว
พึงทรงทํากรรมใดกรรมนั้นที่พระองคทําแลว พึงยังพระองคใหเดือดรอน
โดยไมตองสงสัย แตนั้นพระองคไมควรทรงกระทํากรรมนั้นอีก. ขาแต
พระองคผูทรงบํารุงรัฐ เมื่อกษัตริยประมาทแลว โภคสมบัติทุกอยาง
ในแวนแควนยอมพินาศ ขอนั้นนักปราชญกลาววาเปนความทุกขของ
พระราชา. ขาแตพระบิดา เทพธิดาชื่อศิริ และชื่อลักขีถูกสูจิบริวาร
เศรษฐีถามไดตอบวา ขาพเจายอมยินดีในบุรุษผูมีความขยันหมั่นเพียร
ไมมีความริษยา. ขาแตพระมหาราชา คนกาลกรรณีผูทําลายจักร ยอม
ยินดีในบุรุษผูริษยา ผูมีใจชั่ว ผูประทุษรายการงาน. ขาแตพระมหา
ราชา พระองคจงทรงเปนผูมีพระทัยดีตอคนทั้งปวง จงทรงพิทักษรักษา
คนทั้งปวง จงทรงบรรเทาเสียซึ่งคนไมมีราศรี จงเปนผูมีคนที่มีราศรีเปน
ที่พึ่งเถิด. ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี บุรุษผูมีราศรี
สมบูรณดวยความเพียร มีอัธยาศัยใหญ ยอมตัดโคน และยอดของศัตรู
ทั้งหลายได. ขาแตพระองคผูเปนใหญของประชาชน จริงอยู ถึงทาว

สักกะก็ไมทรงประมาทในความหมั่นเพียร ทาวเธอทรงทําความเพียรใน
กัลยาณธรรม ทําพระทัยในความหมั่นเพียร. คนธรรพ พรหม เทวดา
เปนผูเปนอยู อาศัยพระราชาเชนนั้น เมื่อพระราชาทรงอุตสาหะ ไม
ทรงประมาท เทวดาทั้งหลายยอมคุมครองปองกัน. ขาแตพระบิดา
พระองคจงทรงเปนผูไมประมาท ไมทรงพระพิโรธแลว รับสั่งใหทํากิจ
ทั้งหลาย จงทรงพยายามในกิจทั้งหลาย เพราะคนเกียจคราน ยอมไม
พบความสุข. ขอความที่ขาพระองคกลาวแกแลวในปญหาของพระองค
นั้น ขอนี้เปนอนุศาสนี สามารถยังผูเปนมิตรใหถึงความสุข และยัง
คนผูนั้นเปนศัตรูใหถึงความทุกขได.
[๒๔๔๑] ดูกรนางนกกุณฑลินี ผูเปนเผาพันธุของนกมีบรรดาศักดิ์ เจาสามารถละ
หรือ เจาจะเขาใจไดหรือ กิจอะไร เลาที่ผูมุงจะครอบครองสมบัติกระทํา
แลวเปนกิจประเสริฐ?
[๒๔๔๒] ขาแตพระบิดา ประโยชนทั้งปวงตั้งมั่นอยูในเหตุ ๒ ประการเทานั้น คือ
ความไดลาภที่ยังไมได ๑ การตามรักษาลาภที่ไดแลว ๑. พระองคจงทรง
ทราบอํามาตยทั้งหลายผูเปนนักปราชญ ฉลาดในประโยชน ไมแพรง
พรายความลับ ไมเปนนักเลงสุรา ไมทําใหเสื่อมเสีย. อํามาตยผูใด
พึงรักษาพระราชทรัพยของพระองคใหมีคงที่อยูได ดุจนายสารถียึดรถ
ไว พระองคควรทรงใชอํามาตยผูนั้น ใหกระทํากิจทั้งหลายของพระองค
พระราชาพึงเปนผูมีอันโตชนอันสงเคราะหดีแลว พึงตรวจตราพระราชทรัพยดวยพระองคเอง ไมควรจัดการทรัพยและการกูหนี้ โดยทรงไว
วางพระทัยในคนอื่น. ควรทรงทราบรายไดรายจายดวยพระองคเอง ควร
ทรงทราบกิจที่ทําแลวและยังไมทําดวยพระองคเอง ควรขมคนที่ควรขม
ยกยองคนที่ควรยกยอง. ขาแตพระองคผูจอมพลรถ พระองคจงทรง
พร่ําสอนเหตุผล แกชาวชนบทเอง เจาหนาที่ผูเก็บภาษีอากร ผูไม
ประกอบดวยธรรม อยายังพระราชทรัพยและรัฐสีมาของพระองคให
พินาศ. อนึ่ง พระองคอยาทรงทําเอง หรืออยาทรงใชคนอื่นใหทํากิจ
ทั้งหลายโดยฉับพลัน เพราะวาการงานที่ทําลงไปโดยฉับพลัน ไมดีเลย
คนเขลายอมเดือดรอนในภายหลัง. พระองคอยาทรงลวงเลยกุศล อยา
ทรงปลอยพระทัยใหเกรี้ยวกราดนัก เพราะวาสกุลที่มั่นคงเปนอันมาก
ไดถึงความไมเปนสกุลเพราะความโกรธ. พระองคอยาทรงนึกวาเราเปน
ใหญ แลวยังมหาชนใหหยั่งลงเพื่อความฉิบหาย กําไรคือความทุกขอยา
ไดมีแกหญิงและชายของพระองคเลย. โภคสมบัติทั้งปวงของพระราชา
ผูปราศจากความหวาดเสียว แสหากามารมณ ยอมพินาศหมด ขอนั้น
นักปราชญทั้งหลายกลาววาเปนความทุกขของพระราชา. ขอความที่หมอม

ฉันกราบทูลในปญหาของพระองคนนั้ เปนวัตตบท นี่แหละเปน
อนุศาสนี ขาแตพระมหาราชา บัดนี้ พระองคยังทรงขยันบําเพ็ญกุศล
ไมทรงเปนนักเลง ไมทรงทําใหราชทรัพยใหพินาศ จงทรงศีล เพราะวา
คนทุศีลยอมตกนรก.
[๒๔๔๓] พอชัมพุกะ พอไดถามปญหากะเจาโกสิยโคตรและเจากุณฑลินีมาเชน
เดียวกันแลว บัดนี้ เจาจงบอกกําลังอันอุดมกวากําลังทั้งหลาย.
[๒๔๔๔] กําลังในบุรุษผูมีอัธยาศัยใหญในโลกนี้มี ๕ ประการ ในกําลัง ๕ ประการ
นั้น กําลังแขน บัณฑิตกลาววาเปนกําลังต่ําทราม ขาแตพระองคผูทรง
เจริญพระชนม กําลังโภคทรัพย บัณฑิตกลาววาเปนกําลังที่ ๒. กําลัง
อํามาตย บัณฑิตกลาววาเปนกําลังที่ ๓ กําลังคือมีชาติยิ่งใหญเปน
กําลังที่ ๔ โดยแท บัณฑิตยอมยึดเอากําลังทั้งหมดนี้ไวได. กําลังปญญา
บัณฑิตกลาววาเปนกําลังประเสริฐ ยอดเยี่ยมกวากําลังทั้งหลาย เพราะ
วาบัณฑิตอันกําลังปญญาสนับสนุนแลว ยอมไดความเจริญ. ถาบุคคลมี
ปญญาทราม แมไดแผนดินอันสมบูรณ เมื่อเขาไมปรารถนา คนอื่นผูถึง
พรอมดวยปญญา ก็ขมขี่แยงเอาแผนดินนั้นเสีย. ขาแตพระจอมแหงชน
ชาวกาสี ถาบุคคลแมเปนผูมีชาติสูง ไดราชสมบัติแลวเปนกษัตริย แต
มีปญญาทราม หาเปนอยูดวยราชสมบัติทุกอยางไดไม. ปญญาเปนเครื่อง
วินิจฉัยขอความที่ไดศึกษาเลาเรียนมา ปญญาเปนเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณ
และชื่อเสียง คนในโลกนี้ประกอบดวยปญญาแลว แมเมื่อทุกขเกิดขึ้น
ก็ยอมไดรับสุข. ก็คนบางคนไมตั้งใจฟงดวยดี ไมอาศัยผูเปนพหูสูต ผูตั้ง
อยูในธรรม ไมพิจารณาเหตุผล ยอมไมไดบรรลุปญญาแล อนึ่ง ผูใดรู
จักจําแนกธรรม ลุกขึน้ ในเวลาเชา ไมเกียจคราน ยอมบากบั่นตามกาล
ผลการงานของผูนั้นยอมสําเร็จประโยชนแหงการงานของบุคคลผูมีศีล
มิใชบอเกิด ผูคบหาบุคคลที่มิใชบอเกิด (ลาภยศสุข) ผูมีปกติเบื่อหนาย
ทําการงาน ยอมไมเผล็ดผลโดยชอบ. สวนประโยชนแหงการงานของ
บุคคลผูประกอบธรรมอันเปนภายใน คบหาบุคคลที่เปนบอเกิดอยางนั้น
ไมมีปกติเบื่อหนายทําการงาน ยอมเผล็ดผลโดยชอบ. ขาแตพระบิดา
ขอพระองคทรงเสวนะปญญา อันเปนสวนแหงการประกอบความเพียร
เปนเครื่องตามรักษาทรัพยที่รวบรวมไว และเหตุ ๒ ประการขางตนที่
ขาพระพุทธเจากราบทูลแลวนั้นเถิด อยาไดทรงทําลายทรัพยเสียดวยการ
งานอันไมสมควร เพราะคนมีปญญาทราม ยอมลมจมดวยการงานอันไม
สมควร ดังเรือนไมออ ฉะนั้น.
[๒๔๔๕] ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม ในพระราชมารดา
พระราชบิดา ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.

ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี ครั้น
ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรง
ประพฤติธรรมในมิตรและอํามาตย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว
จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพาหนะและพล
นิกาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองค
จงทรงประพฤติธรรมในชาวบานและชาวนิคม ครั้นทรงประพฤติธรรมใน
โลกนี้แลวจัดเสด็จสูส วรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในสมณะ
และพราหมณทั้งหลาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสู
สวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนก ครั้นทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม
เพราะธรรมที่บุคคลประพฤติแลว ยอมนําความสุขมาให ครั้นพระองค
ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค. ขาแตพระมหาราชา
ขอพระองคทรงประพฤติธรรม เพราะวาพระอินทร ทวยเทพพรอมทั้ง
พราหมณ ถึงทิพยสถานไดดวยธรรมอันตนประพฤติดีแลว ขาแตบรม
กษัตริย ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย. ขอความที่ขาพระองค
กลาวแลวในปญหาของพระองคนั้นเปนวัตตบท ขอนี้แลเปนอนุศาสนี
ขอพระองคจงทรงคบหาสมาคมกับผูมีปญญา จงมีคุณอันงามทรงทราบขอ
นั้นดวยพระองคแลว จงทรงปฏิบัติใหครบถวนเถิด
จบ เตสกุณชาดกที่ ๑.
๒. สรภังคชาดก
สรภังคดาบสเฉลยปญหา
[๒๔๔๖] ทานทั้งหลายผูประดับแลว สอดใสกุณฑล นุงหมผางดงาม เหน็บพระ
ขรรคมีดามประดับดวยแกวไพฑูรย และแกวมุกดา เปนจอมพลรถยืนอยู
เปนใครกันหนอ ชนทั้งหลายในมนุษยโลกจะรูจ ักทานทั้งหลายอยางไร?
[๒๔๔๗] ขาพเจาเปนกษัตริยชื่อวาอัฏฐกะ สวนทานผูนี้ คือ พระเจาภีมรถะ
และทานผูนี้ คือพระเจากาลิงคราช มีพระเดช ฟุงเฟอง ขาพเจา
ทั้งหลายมาในที่นี้ เพื่อเยี่ยมทานฤาษีทั้งหลายผูสํารวมดวยดี และเพื่อจะ
ขอถามปญหา.
[๒๔๔๘] ทานเหาะลอยอยูในอากาศเวหา ดังพระจันทรลอยเดนอยูทามกลางทอง
ฟาในวัน ๑๕ ค่ํา ฉะนั้น ดูกรเทพเจา อาตมภาพขอถามทานผูมีอานุภาพ
มาก ชนทั้งหลายในมนุษยโลกจะรูจกั ทานอยางไร?
[๒๔๔๙] ในเทวโลกเขาเรียกขาพเจาวา สุชัมบดี ในมนุษยโลกเขาเรียกขาพเจาวา
ทาวมฆวา ขาพเจานั้น คือ ทาวเทวราช วันนี้มาถึงที่นี่ เพื่อขอเยี่ยม
ทานฤาษีทั้งหลายผูสํารวมแลวดวยดี.

[๒๔๕๐] ฤาษีทั้งหลายของขาพเจา ผูมีฤทธิ์มาก ประกอบดวยอิทธิคุณ มาประชุม
พรอมกันแลว ปรากฏไปในที่ไกล ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ขอไหวพระคุณเจาทั้งหลาย ผูประเสริฐกวามนุษยในชีวโลกนี้.
[๒๔๕๑] กลิ่นแหงฤาษีทั้งหลายผูบวชมานาน ยอมออกจากกายฟุงไปตามลมได
ดูกรทาวสหัสสเนตร เชิญมหาบพิตรถอยไปเสียจากที่นี่ ดูกรทาวเทวราช
กลิ่นของฤาษีทั้งหลายไมสะอาด.
[๒๔๕๒] กลิ่นแหงฤาษีทั้งหลายผูบวชมานาน จงออกจากกายฟุงไปตามลมเถิด
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายยอมมุงหวังกลิ่นนั้น ดังพวง
บุปผาชาติอันวิจิตรมีกลิ่นหอม เพราะวาเทวดาทั้งหลายมิไดมีความสําคัญ
ในกลิ่นนี้ วาเปนปฏิกูล.
[๒๔๕๓] ทาวมฆวาฬสุชัมบดีเทวราช องคปุรินททะ ผูเปนใหญแหงภูต มีพระ
ยศ เปนจอมแหงทวยเทพ ทรงย่ํายีหมูอสูร ทรงรอคอยโอกาส เพื่อ
ตรัสถามปญหา. บรรดาฤาษีผูเปนบัณฑิตเหลานี้ ณ ที่นี้ ใครเลาหนอ
ถูกถามแลวจักพยากรณปญหาอันสุขุม ของพระราชา ๓ พระองคผูเปน
ใหญในหมูมนุษย และของทาววาสวะผูเปนจอมแหงทวยเทพได?
[๒๔๕๔] ทานสรภังคฤาษีผูเรืองตบะนี้ เวนจากเมถุนธรรมตั้งแตเกิดมา เปนบุตร
ของปุโรหิตาจารย ไดรบั ฝกฝนมาเปนอยางดี ทานจักพยากรณปญหา
ของพระราชาเหลานั้นได.
[๒๔๕๕] ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดพยากรณปญหา ฤาษีทั้งหลายผูยัง
ประโยชนใหสําเร็จ พากันขอรองทาน ขาแตทานโกณฑัญญะ ภาระนี้
ยอมมาถึงทานผูเจริญดวยปญญา นี่เปนธรรมดาในหมูมนุษย.
[๒๔๕๖] มหาบพิตรผูเจริญทั้งหลาย อาตมภาพใหโอกาสแลว เชิญตรัสถามปญหา
อยางใดอยางหนึ่ง ตามพระหฤทัยปรารถนาเถิด ก็อาตมภาพรูโลกนีแ้ ละ
โลกหนาเองแลว จักพยากรณปญหานั้นๆ แกมหาบพิตรทั้งหลาย.
[๒๔๕๗] ลําดับนั้น ทาวมฆวาฬสักกเทวราชปุรินททะ ทรงเห็นประโยชน ได
ตรัสตามปญหาอันเปนปฐม ดังที่พระทัยปรารถนาวา บุคคลฆาซึ่งอะไรสิ
จึงจะไมเศราโศกในกาลไหนๆ ฤาษีทั้งหลาย ยอมสรรเสริญการละ
อะไรบุคคลพึงอดทนคําหยาบที่ใครๆ ในโลกนี้กลาวแลว ขาแตทาน
โกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แกโยมเถิด?
[๒๔๕๘] บุคคลฆาความโกรธไดแลว จึงจะไมเศราโศกในกาลไหนๆ ฤาษีทั้งหลาย
ยอมสรรเสริญการละความลบหลู บุคคลควรอดทนคําหยาบที่ชนทั้งปวง
กลาว สัตบุรุษทั้งหลายกลาวความอดทนนี้วาสูงสุด.
[๒๔๕๙] บุคคลอาจจะอดทนถอยคําของคนทั้ง ๒ พวกได คือ คนที่เสมอกัน ๑
คนที่ประเสริฐกวาตน ๑ จะอดทนถอยคําของคนเลวกวาไดอยางไรหนอ

ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แกโยมเถิด?
[๒๔๖๐] บุคคลพึงอดทนถอยคําของคนผูประเสริฐกวาได เพราะความกลัว พึงอด
ทนถอยคําของคนที่เสมอกันได เพราะการแขงขันเปนเหตุ สวนผูใดใน
โลกนี้ พึงอดทนถอยคําของคนที่เลวกวาได สัตบุรุษทั้งหลายกลาวความ
อดทนของผูนั้นวาสูงสุด.
[๒๔๖๑] ไฉนจึงจะรูจักคนประเสริฐกวา คนที่เสมอกัน หรือคนที่เลวกวา ซึ่งมี
สภาพอันอิรยิ าบถทั้ง ๔ ปกปดไว เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมเที่ยว
ไปดวยสภาพของคนชั่วได เพราะเหตุนั้นแล จึงควรอดทนถอยคําของคน
ทั้งปวง.
[๒๔๖๒] สัตบุรุษผูมีความอดทน พึงไดผลคือความไมมีการกระทบกระทั่ง เพราะ
การสงบระงับเวร เสนาแมมากพรอมดวยพระราชาเมื่อรบอยู จะพึงได
ผลนั้นก็หามิได เวรทั้งหลายยอมระงับดวยกําลังแหงขันติ.
[๒๔๖๓] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน แตจะขอถามปญหาอื่นๆ กะทาน
ขอเชิญทานกลาวปญหานั้น โดยมีพระราชา ๔ พระองค คือ พระเจา
ทัณฑกี ๑ พระเจานาลิกีระ ๑ พระเจาอัชชุนะ ๑ พระเจากลาพุ ๑ ขอ
ทานไดโปรดบอกคติของพระราชาเหลานั้น ผูมีบาปกรรมอันหนัก พระราชาทั้ง ๔ องคนั้นเบียดเบียนฤาษีทั้งหลาย พากันบังเกิด ณ ที่ไหน?
[๒๔๖๔] พระเจาทัณฑกี ไดเรี่ยรายโทษลง ณ ทานกีสวัจฉดาบสแลว เปนผูมีมูล
อันขาดแลว พรอมทั้งบริษัท พรอมทั้งชาวแวนแควน หมกไหมอยูใ น
นรกชื่อกุกกูละ ถานเพลิงปราศจากเปลว ยอมตกลงบนพระกายของ
พระราชานั้น. พระเจานาลิกีระไดเบียดเบียนบรรพชิตทั้งหลายผูสํารวม
แลว ผูกลาวธรรมสงบระงับ ไมประทุษรายใคร สุนัขทั้งหลายในโลก
หนา ยอมรุมกันกัดกินพระเจานาลิกีระนั้นผูดิ้นรนอยู. อนึ่ง พระเจา
อัชชุนะ พระเศียรปกพระบาทขึ้น ตกลงในสัตติสูลนรก เพราะเบียด
เบียน อังคีรสฤาษีผูโคดม ผูมีขันติ มีตบะ ประพฤติพรหมจรรยมานาน.
พระเจากลาพุไดทรงเชือดเฉือนฤาษีชื่อขันติวาที ผูสงบระงับ ไมประทุษ
รายใหเปนทอนๆ พระเจากลาพุนั้น ไดบังเกิดหมกไหมอยูในอเวจีนรก
อันรอนใหญ มีเวทนากลา นากลัว. บัณฑิตไดฟงนรกเหลานี้ และนรก
เหลาอื่นอันชั่วชากวานี้ในที่นี้แลว ควรประพฤติธรรมในสมณพราหมณ
ทั้งหลาย ผูกระทําอยางนี้ ยอมเขาถึงแดนสวรรค.
[๒๔๖๕] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่นกะทาน ขอ
เชิญทานกลาวปญหานั้น บัณฑิตเรียกคนเชนไรวามีศีล เรียกคนเชนไร
วามีปญญา เรียกคนเชนไรวาสัตบุรุษ ศิริยอมไมละคนเชนไรหนอ?
[๒๔๖๖] ผูใดในโลกนี้ เปนผูสํารวมดวยกาย วาจาและใจ ไมทําบาปกรรมอะไรๆ

ไมพูดพรอยๆ เพราะเหตุแหงตน บัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวามีศีล. ผูใด
คิดปญหาอันลึกซึ้งไดดวยใจ ไมทํากรรมอันหยาบชาอันหาประโยชนมิได
ไมละทิ้งทางแหงประโยชนอันมาถึงตามกาล บัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวามี
ปญญา. ผูใดแล เปนคนกตัญูกตเวที มีปญญา มีกัลยาณมิตร และมี
ความภักดีมั่นคง ชวยทํากิจของมิตรผูตกยากโดยเต็มใจ บัณฑิตเรียก
คนเชนนั้นวาสัตบุรุษ. ผูใดประกอบดวยคุณธรรมทั้งปวงเหลานี้ คือ
เปนผูมีศรัทธา ออนโยน แจกทานดวยดี รูความประสงค ศิริยอมไม
ละคนเชนนั้น ผูสงเคราะห มีวาจาออนหวาน สละสลวย.
[๒๔๖๗] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่นกะทาน ขอ
เชิญทานกลาวปญหานั้น นักปราชญยอมกลาวศีล ศิริ ธรรม ของสัตบุรุษ
และปญญา วาขอไหนประเสริฐกวากัน?
[๒๔๖๘] ทานผูฉลาดทั้งหลายยอมกลาววา ปญญานั่นแหละประเสริฐสุด ดุจ
พระจันทรประเสริฐกวาดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีล ศิริ และธรรมของ
สัตบุรุษ ยอมเปนไปตามบุคคลผูมีปญญา.
[๒๔๖๙] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่นกะทาน
ขอเชิญทานกลาวปญหานั้น บุคคลในโลกนี้ทําอยางไร ทําดวยอุบาย
อยางไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะไดปญญา ขอทานไดโปรดบอก
ปฏิปทาแหงปญญา ณ บัดนี้วา นรชนทําอยางไรจึงจะเปนผูมีปญญา?
[๒๔๗๐] บุคคลควรคบหาทานผูรูทั้งหลาย ละเอียดละออ เปนพหูสูต พึงเปนทั้ง
นักเรียน และไตถาม พึงตั้งใจฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอยาง
นี้จึงจะเปนผูมีปญญา. ผูมีปญญานั้นยอมพิจารณาเห็นกามคุณทั้งหลาย
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกขและเปนโรค ผูเห็นแจงอยางนี้
ยอมละความพอใจในกามทั้งหลายอันเปนทุกข มีภัยอันใหญหลวงเสียได.
ผูนั้นปราศจากราคะแลว กําจัดโทสะได พึงเจริญเมตตาจิตไมมีประมาณ
งดอาชญาในสัตวทุกจําพวกแลว ไมถกู ติเตียน ยอมเขาถึงแดนพรหม.
[๒๔๗๑] การมาของมหาบพิตรผูมีพระนามวา อัฏฐกะ ภีมรถะ และกาลิงคราช
ผูมีพระเดชานุภาพฟุงเฟองไป เปนการมาที่มีฤทธิ์ใหญโต ทุกๆ พระ
องคทรงละกามราคะไดแลว.
[๒๔๗๒] ทานเปนผูรูจิตผูอื่น ขอนั้นเปนอยางนั้น กระผมทุกคนละกามราคะได
แลว ขอทานจงใหโอกาสเพื่อความอนุเคราะหตามที่กระผมทั้งหลายจะรู
ถึงคติของทานได.
[๒๔๗๓] อาตมาใหโอกาสเพื่อความอนุเคราะห เพราะมหาบพิตรทั้งหลาย ละกาม
ราคะไดอยางนั้นแลว จงยังกายใหซาบซานดวยปติอันไพบูลย ตามที่
มหาบพิตรทั้งหลายจะทรงทราบถึงคติของอาตมา.

[๒๔๗๔] ขาแตทานผูมีปญญาดังแผนดิน กระผมทั้งหลายจักทําตามคําสั่งสอนที่
ทานกลาวทุกอยาง กระผมทั้งหลายจะยังกายใหซาบซานดวยปติอัน
ไพบูลย ตามที่กระผมทั้งหลายจะรูถึงคติของทาน.
[๒๔๗๕] ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ฤาษีทั้งหลายผูมีคุณความดี ทําการบูชานี้แก
กีสวัจฉดาบสแลว จงพากันไปยังที่อยูของตนๆ เถิด ทานทั้งหลายจง
เปนผูยินดีในฌาน มีจิตตั้งมั่นทุกเมื่อเถิด ความยินดีนี้ เปนคุณชาติ
ประเสริฐสุดของบรรพชิต.
[๒๔๗๖] ชนเหลานั้นไดฟงคาถาอันประกอบดวยประโยชนอยางยิ่ง ที่ฤาษีผูเปน
บัณฑิตกลาวดีแลว เกิดปติโสมนัส พากันอนุโมทนาอยู เทวดา
ทั้งหลายผูมียศ ตางก็พากันกลับไปสูเทพบุรี. คาถาเหลานี้มีอรรถ
พยัญชนะดี อันฤาษีผูเปนบัณฑิตกลาวดีแลว คนใดคนหนึ่งฟงคาถา
เหลานี้ใหมีประโยชน พึงไดคุณพิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย ครั้น
แลวพึงบรรลุถึงสถานที่อันมัจจุราชมองไมเห็น.
[๒๔๗๗] สาลิสสรดาบสในกาลนั้น เปนพระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบสในกาลนั้น
เปนพระกัสสปะ ปพพตดาบสในกาลนั้นเปนพระอนุรุทธะ เทวิลดาบส
ในกาลนั้น เปนพระกัจจายนะ อนุสิสสดาบสในกาลนั้นเปนพระอานนท
กีสวัจฉดาบสในกาลนั้น เปนโกลิตมหาโมคคัลลานะ นารทดาบสใน
กาลนั้น เปนพระอุทายีเถระ บริษัทในกาลนั้น เปนพุทธบริษัทในบัดนี้
สรภังคดาบสโพธิสัตวในกาลนั้น คือตถาคต ทานทั้งหลายจงทรงจําชาดก
ไวอยางนี้แล.
จบ สรภังคชาดกที่ ๒.
๓. อลัมพุสาชาดก
วาดวยอิสิสงิ คดาบสถูกทําลายตบะ
[๒๔๗๘] ครั้งนั้น พระอินทรผูเปนใหญ ผูทรงครอบงําวัตรภูอสูรเปนพระบิดา
แหงเทพบุตรผูชนะ ประทับนั่งอยู ณ สุธรรมาเทวสภา รับสั่งใหเรียกนาง
อลัมพุสาเทพกัญญามาแลวตรัสวา.
[๒๔๗๙] แนะนางอลัมพุสาผูเจือปนดวยกิเลส สามารถจะเลาโลมฤาษีได เทวดา
ชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทรขอรองเจา เจาจงไปหาอิสิสิงคดาบส
เถิด.
[๒๔๘๐] ดาบสองคนี้มีวัตร ประพฤติพรหมจรรย ยินดียงิ่ ในนิพพาน เปนผูรู
อยาเพิ่งลวงเลยพวกเราไปกอนเลย เจาจงหามมรรคของเธอเสีย.
[๒๔๘๑] ขาแตเทวราช พระองคทรงทําอะไร ทรงมุงหมายแตหมอมฉันเทานั้น
รับสั่งวา แนะเจาผูอาจจะเลาโลมฤาษีได เจาจงไปเถิดดังนี้ นางเทพ
อัปสรผูทัดเทียมหมอมฉัน และผูประเสริฐกวาหมอมฉัน ก็มีอยูใน

นันทนวัน อันหาความเศราโศกมิได วาระคือการไปจงมีแมแกนางเทพ
อัปสรเหลานั้น แมนางเทพอัปสรเหลานั้นจงไปประเลาประโลมเถิด
[๒๔๘๒] เจาพูดจริงโดยแทแล นางเทพอัปสรอื่นๆ ที่ทัดเทียมกับเจา และ
ประเสริฐกวาเจา มีอยูใ นนันทนวันอันหาความโศกมิได. ดูกรนางผูมี
อวัยวะงามทุกสวน ก็แตวา นางเทพอัปสรเหลานั้นไปถึงชายเขาแลว
ยอมไมรูจักการบําเรออยางยิ่งที่เจารู. แมงามเอย เจานั่นแหละจงไป
เพราะวาเจาเปนผูประเสริฐกวาหญิงทั้งหลาย เจาจักนําดาบสนั้นมาสู
อํานาจได ดวยผิวพรรณและรูปรางของเจาเอง.
[๒๔๘๓] หมอมฉันอันทาวเทวราชทรงใช จักไมไปหาไดไม แตวาหมอมฉันกลัว
ที่จะเบียดเบียนดาบสนั้น เพราะทานเปนพราหมณมีเดชฟุงเฟอง. ชน
ทั้งหลายมิใชนอย เบียดเบียนฤาษีแลวตองตกนรก ถึงสังสารวัฏเพราะ
ความหลง เพราะเหตุนั้น หมอมฉันขนลุกขนพอง.
[๒๔๘๔] นางอลัมพุสาเทพอัปสร ผูมีวรรณะนารักใคร ผูเจือปนดวยกิเลส
ปรารถนาจะยังอิสิสิงคดาบสใหผสม ครั้นกราบทูลอยางนี้แลวก็หลีกไป.
ก็นางอลัมพุสาเทพอัปสรนั้น เขาไปยังปาที่อิสิสิงคดาบสรักษา อัน
ดาดาษไปดวยเถาตําลึงโดยรอบประมาณกึ่งโยชน. นางไดเขาไปหา
อิสิสิงคดาบสผูกําลังปดกวาดโรงไฟ ใกลเวลาอาทิตยอุทัย กอนเวลา
อาหารเชา.
[๒๔๘๕] เธอเปนใครหนอ มีรัศมีเหมือนสายฟา หรือเหมือนดาวประกายพฤกษ
มีเครื่องประดับแขนงามวิจิตร สวมใสกุณฑลแกวมณี. คลายกับแสง
พระอาทิตย มีกลิ่นจุรณจันทร วรรณะดังทองคํา ลําขางามดี มีมารยา
มากมาย กําลังรุนสาวนาดู นาชม. เทาของเธอไมเวากลาง ออนละมุน
สะอาดตั้งลงดวยดี การเยื้องกรายของเธอนารักใคร ดึงจิตใจของเราได
ทีเดียว. อนึ่ง ลําขาของเธอเรียวงาม เปรียบเสมอดวยงวงชาง ตะโพก
ของเธอผึ่งผายเกลีย้ งเกลาดังแผนทองคํา. นาภีของเธอก็ตั้งอยูเปนอยางดี
เหมือนกับฝกดอกอุบล ยอมปรากฏแตที่ไกลคลายเกสรดอกอัญชันเชียว.
ถันทั้งคูเกิดที่ทรวงอกหาขั้วมิได ทรงไวซึ่งขีรรส ไมหดเหี่ยว เตงตั้ง
ทั้ง ๒ ขาง เสมอดวยผลน้ําเตาครึ่งซีก. คอของเธอดังเนื้อทราย ยาว
คลายหนาสุวรรณเภรี มีริมฝปากเรียบงดงาม เปนที่ตั้งแหงมนะที่ ๔ คือ
ลิ้น. ฟนของเธอทั้งขางบนขางลางขาวสะอาด เปนของหาโทษมิได ดูงาม
นัก นัยยตาทั้ง ๒ ขางของเธอดําขลับ มีสีแดงเปนที่สุด สีดังเม็ด
มะกล่ํา ทั้งยาวทั้งกวางดูงามนัก ผมที่งอกบนศีรษะของเธอไมยาวนัก
เกลี้ยงเกลาดี หวีดวยหวีทองคํา มีกลิ่นหอมฟุงดวยกลิน่ จันทน. กสิกรรม
โครักขกรรม การคาของพอคา และความบากบั่นของฤาษีทั้งหลายผู

สํารวมดี มีตบะมีประมาณเทาใด. เราไมเห็นบุคคลมีประมาณเทานั้นใน
ปฐพีมณฑลนี้ จะเสมอเหมือนกับเธอ เธอเปนใคร หรือเปนบุตรของ
ใคร เราจะรูจักเธอไดอยางไร?
[๒๔๘๖] ดูกรทานกัสปะผูเจริญ เมื่อจิตของทานเปนไปอยางนี้แลวก็ไมใชกาลที่จะ
เปนปญหา มาเถิดทานที่รัก เราทั้งสองจักรื่นรมยกนั ในอาสนะของเรา
มาเถิดทาน ฉันจักเคลาคลึงทาน ทานจงเปนผูฉลาดในความยินดีดวย
กามคุณ.
[๒๔๘๗] นางอลัมพุสาเทพอัปสร ผูมีผิวพรรณนารักใครผูเจือปนดวยกิเลส
ปรารถนาจะใหอิสิสิงคดาบสผสม ครั้นกลาวอยางนีแ้ ลวก็หลีกไป.
[๒๔๘๘] สวนอิสิสิงคดาบสนั้นรีบเดินออกไปโดยเร็ว ตัดความกาวไปชาเสีย ไป
ทันเขาก็จับที่มวยผมอันอุดมของนางไว. นางอัปสรผูมีรูปสวยงาม หมุน
กลับมาสวมกอดดาบสนั้น อิสิสิงคดาบสเคลื่อนจากพรหมจรรย ตาม
ที่ทาวสักกเทวราชทรงปรารถนา. ภายหลังนางเทพกัญญาก็มีใจยินดี นึก
ถึงพระอินทรผูประทับอยูในนันทนวัน ทาวมฆวาฬเทพกุญชรทรงทราบ
ความดําริของนางแลว จึงทรงสงบัลลังกทองพรอมทั้งเครื่องบริวาร. ผา
เครื่องปกปดทรวง ๕๐ ผืน เครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืนโดยเร็ว นางอลัมพุสา
เทพอัปสรกอดดาบสแนบทรวงอก. บนบัลลังกนั้นตลอด ๓ ป ดูเหมือน
ครูเดียวเทานั้น พราหมณดาบสสรางเมาแลวรูสึกไดโดยลวงไป ๓ ป
ไดเห็นหมูไมเขียวชะอุมโดยรอบเรือนไฟ ผลัดใบใหม ดอกบาน อัน
ฝูงนกกระเหวารองอยูอื้ออึง. เธอตรวจดูโดยรอบแลว รองไหน้ําตาไหล
ปริเทวนาการวา เรามิไดบูชาไฟ มิไดรายมนต อะไรมาบันดาลใหการ
บูชาไฟตองเสื่อมลง. ผูใดใครหนอ มาประเลาประโลมจิตของเราดวย
การบําเรอในกอน ยังฌานอันเกิดพรอมกับเดชของเราผูอยูในปาใหพินาศ
ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็มดวยรัตนะตางๆ ในมหาสมุทรฉะนั้น.
[๒๔๘๙] ดิฉันอันทาวเทวราชทรงใชมาเพื่อบําเรอทาน จึงไดครอบงําจิตของทาน
ดวยจิตของดิฉัน ทานไมรูสึกเพราะประมาท.
[๒๔๙๐] เดิมที ทานกัสสปดาบสผูบิดา ไดพร่ําสอนเราถึงสิ่งเหลานี้วา ดูกรมาณพ
สตรีอันเสมอดวยนารีผล เจาจงรูจ ักสตรีเหลานั้น. ดูกรมาณพ เจาจงรู
จักสตรีผูมีเขาที่อก เจาจงรูจักสตรีเหลานั้น บิดาเหมือนเอ็นดูเราเฝา
พร่ําสอนเราดังนี้. เรามิไดทําตามคําสั่งสอนของบิดาผูรูนั้น วันนี้ เรา
ซบเซาอยูแตผูเดียวในปาอันหามนุษยมิได. เราจักทําอยางที่เราเปนผูเชน
เดิมอีก หรือจักตายเสีย ประโยชนอะไรดวยชีวิตที่นาติเตียน.
[๒๔๙๑] นางอลัมพุสาเทพกัญญารูจักเดช ความเพียรและปญญาอันมั่นคงของ
อิสิสิงคดาบสนั้นแลว ก็ซบศีรษะลงที่เทาของอิสิสิงคดาบส. กลาววา

ขาแตทานมหาวีระ ขอทานอยาไดโกรธดิฉันเลย ขาแตทานผูแสวงหา
คุณใหญ ขอทานอยาโกรธดิฉันเลย ดิฉันไดกอประโยชนอันใหญแลว
เพื่อเทวดาชั้นไตรทศผูมียศ เพราะวาเทพบุรีทั้งหมดอันทานไดทําให
หวั่นไหวแลวในคราวนัน้ .
[๒๔๙๒] ดูกรนางผูเจริญ ขอทวยเทพชั้นดาวดึงส ทาววาสวะจอมไตรทศ และ
เธอ จงมีความสุขเถิด ดูกรนางเทพกัญญา เชิญไปตามสบายเถิด.
[๒๔๙๓] นางอลัมพุสาเทพกัญญา ซบศีรษะลงที่เทาแหงอิสิสิงคดาบส และทํา
ประทักษิณแลว ประคองอัญชลีหลีกออกไปจากที่นั้น. ขึ้นสูบัลลังก
ทองพรอมดวยเครือ่ งบริวาร เครือ่ งปดทรวง ๕๐ ผืน และเครื่องลาด
๑,๐๐๐ ผืน แลวกลับไปในสํานักของเทวดาทั้งหลาย. ทาวสักกะจอมเทพ
ทรงปติโสมนัสปลาบปลื้มพระทัย ไดพระราชทานพรกะนางเทพกัญญานั้น
ซึ่งกําลังมาอยู ราวกะวา ดวงประทีปอันรุงเรือง หรือเหมือนสายฟา
ฉะนั้น.
[๒๔๙๔] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง ถาพระองคจะประทานพรแก
หมอมฉันไซร ขออยาใหหมอมฉันไปเลาโลมฤาษีอกี เลย ขาแตทาวสักกะ
หมอมฉันขอพรอันนี้.
จบ อลัมพุสาชาดกที่ ๓.
๔. สังขปาลชาดก
วาดวยสังขปาลนาคราชบําเพ็ญตบะ
[๒๔๙๕] ทานเปนผูมีรูปรางงดงาม มีดวงตาแจมใส ขาพเจาสําคัญวาทานผูเจริญ
บวชจากสกุล ไฉนหนอ ทานผูมีปญญาจึงละทรัพย และโภคสมบัติออก
บวชเปนบรรพชิตเสียเลา?
[๒๔๙๖] ดูกรมหาบพิตรผูจ อมนรชน อาตมภาพไดเห็นวิมารของพระยาสังคปาล
นาคราชตัวมีอานุภาพมากมาดวยตนเอง ครั้นเห็นแลวจึงออกบวชดวย
เชื่อมหาวิบากของบุญทั้งหลาย.
[๒๔๙๗] บรรพชิตทั้งหลายยอมไมกลาวคําเท็จ เพราะความรัก เพราะความกลัว
เพราะความชัง ขาพเจาถามทานแลว ขอทานไดโปรดบอกเนื้อความนั้น
แกขาพเจา เพราะขาพเจาไดฟงแลวจักเกิดความเลื่อมใส.
[๒๔๙๘] ดูกรมหาบพิตร ผูเปนอธิบดีในรัฐมณฑล อาตมภาพเดินทางไปคาขาย
ไดเห็นบุตรนายพรานชวยกันหามนาคตัวมีรางกายใหญโต เดินราเริงไป
ในหนทาง. ดูกรพระจอมประชานิกร อาตมภาพ มาประจวบเขากับ
ลูกนายพรานเหลานั้น ก็กลัวจนขนลุกขนพอง ไดถามเขาวา ดูกรพอ
บุตรนายพราน ทานทั้งหลายจงนํางูซึ่งมีรางกายนากลัวไปไหน ทานทั้ง
หลายจักทําอะไรกับงูนี้. งูใหญมีกายอันเจริญพวกเรานําไปเพื่อจะกิน

เนื้อของมันมีรสอรอยมันและออนนุม ดูกรทานผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ
ทานยังไมรูจักรส. เราทั้งหลายไปจากที่นี้ถึงบานของตนแลว จะเอามีด
สับกินเนื้อกันใหสําราญใจ เพราะวาเราทั้งหลายเปนศัตรูของพวกงู.
ถาทานทั้งหลายจะนํางูใหญมีกายอันเจริญนี้ไปเพื่อกิน เราจะใหโค ๑๖ ตัว
แกทานทั้งหลาย ขอใหปลอยงูนี้เสียจากเครื่องผูกเถิด. ความจริงงูตัวนี้
เปนอาหารที่ชอบใจของเราทั้งหลายโดยแท และเราทั้งหลายเคยกินงูมา
มาก ดูกรนายอฬาระผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ เราทั้งหลายจะทําตามคําของ
ทาน แตวาทานจงเปนมิตรของเราทั้งหลาย. ชนเหลานั้นก็แกนาคราช
ออกจากเครื่องผูก นาคราชนั้นไดพนจากเครื่องผูกซึง่ เขารอยไวที่จมูกกับ
บวงนั้นแลวบายหนาตรงปาจินทิศหลีกไปไดครูหนึ่ง ครั้นบายหนาตรง
ปาจินทิศไปสักครูหนึ่ง มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา เหลียวมาดูอาตมภาพ
อาตมภาพไดตามไปขางหลังของนาคราชนั้นประคองอัญชลีทั้ง ๑๐ นิ้ว
เตือนวา. จงรีบไปเสียโดยเร็ว ขอพวกศัตรูอยาจับไดอีกเลย เพราะวา
การสมาคมดวยพวกพรานบอยๆ เปนทุกข ทานจงไปสูที่ที่พวกบุตรนาย
พรานจะไมเห็น. นาคราชนั้นไดไปสูหวงน้ําใสมีสีเขียวนารื่นรมย มีทา
ราบเรียบ ปกคลุมไปดวยไมหวา และยางทราย เปนสัตวปลอดภัย มีปติ
เขาไปยังนาคพิภพ. ดูกรพระจอมประชานิกร นาคราชนั้น ครั้นเขาไปสู
นาคพิภพแลว ไมชาก็มีบริวารทิพยมาปรากฏแกอาตมภาพ บํารุงอาตมภาพ
เหมือนบุตรบํารุงบิดาฉะนั้น กลาวคําจับใจรื่นหูแกอาตมภาพวา. ขาแต
ทานอฬาระ ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของขาพเจา เปนดังดวงใจ เปนผู
ใหชีวิต เปนสหาย ขาพเจาจึงกลับไดฤทธิ์ของตน ขาแตทานอฬาระ
ขอเชิญทานไปเยี่ยมนาคพิภพของขาพเจา ซึ่งมีภักษาหารมาก มีขาวและ
น้ํามากมาย ดังเทพนครของทาววาสวะ ฉะนั้น.
[๒๔๙๙] นาคพิภพนั้นสมบูรณดวยภูมภิ าค พื้นไมมีกรวด ออนนุม งาม มีหญา
เตี้ยๆ ไมมีธุลี นํามาซึ่งความเลื่อมใส เปนที่ละความเศราโศกของคนผู
เขาไป. ในนาคพิภพนั้นมีสระโบกขรณีอันไมอากูล เขียวชะอุมดังแกว
ไพฑูรย มีตนมะมวงนารื่นรมยทั้ง ๔ ทิศ มีผลสุกกิ่งหนึ่ง ผลออนกิ่ง
หนึ่ง เผล็ดผลเปนนิตย.
[๒๕๐๐] ดูกรมหาบพิตรผูป ระเสริฐกวานรชน ในทามกลางสวนเหลานั้น มีนิเวศน
เลื่อมภัสสรลวนแลวไปดวยทองคํา มีบานประตูแลวไปดวยเงิน งาม
รุงเรืองยิ่ง ดุจสายฟาในอากาศฉะนั้น. ขอถวายพระพร ในทามกลาง
สวนเหลานั้น เรือนยอดและหองแลวไปดวยแกวมณี แลวไปดวย
ทองคําโอฬารวิจิตร เปนอเนกประการ นิรมิตดวยดี ติดตอกันเต็มไป
ดวยนางนาคกัญญาทั้งหลายผูประดับแลว ลวนทรงสายสรอยทองคํา.

สังขปาลนาคราชนั้นมีผิวพรรณไมทราม วองไว ขึ้นสูป ราสาทมีเสา
ประมาณ ๑,๐๐๐ ตน มีอานุภาพชั่งไมได เปนที่อยูของมเหสีแหง
สังขปาลนาคราชนั้น. นารีนางหนึ่งวองไว ไมตองเตือนยกอาสนะ ลวน
แลวดวยแกวไพฑูรย มีคามากงดงาม สมบูรณดวยแกวมีชาติดังแกวมณี
มาปูลาด. ลําดับนั้น นาคราชจูงมืออาตมภาพใหนั่งบนอาสนะอันเปน
ประธาน กลาววา นี่อาสนะ เชิญทานนั่งบนอาสนะนี้ เพราะวาทานเปน
ที่เคารพคนหนึ่งของขาพเจา ในจํานวนทานที่เคารพทั้งหลาย. ดูกร
พระจอมประชานิกร นารีอีกนางหนึ่งก็วองไว ตักเอาน้ําเขามาลางเทาของ
อาตมภาพ ดุจภรรยาลางเทาสามีที่รักฉะนั้น มีนารีอีกนางหนึ่งวองไว
ประคองภาชนะทองคําเต็มไปดวยภัตตาหารนาบริโภค มีสูปะหลายอยาง
มีพยัญชนะตางๆ นําเขามาใหอาตมภาพ. ขอถวายพระพร นารีเหลานั้น
รูจักใจสามี พากันบํารุง อาตมภาพผูบริโภคแลวดวยดนตรีทั้งหลาย
นาคราชนั้นก็เขามาหาอาตมภาพพรอมดวยทิพกามคุณมิใชนอย ใหญยิ่ง
กวาการฟอนรํานั้น.
[๒๕๐๑] ขาแตทานอฬาระ ภรรยาของขาพเจาทั้ง ๓๐๐ นี้ ลวนมีเอวออนแอน มี
รัศมีรุงเรืองดังกลีบปทุม นางเหลานี้ จะเปนผูทําความใครใหทาน
ขาพเจาขอยกนางเหลานี้ใหทาน ทานจงใหนางเหลานั้นบําเรอทานเถิด.
[๒๕๐๒] อาตมภาพไดเสวยรสอันเปนทิพยอยูปหนึ่ง คราวนั้นอาตมภาพไดไตถาม
ถึงสมบัติอันยิ่งวา ทานพญานาคไดสมบัตินี้ดวยอุบายอยางไร ได
วิมานอันประเสริฐอยางไร? ไดโดยไมมีเหตุหรือเกิดเพราะใครนอมมา
ใหแกทาน ทานกระทําเอง หรือวาเทวดาให ดูกรพญานาคราช
ขาพเจาขอถามเนื้อความนั้นกะทาน ทานไดวิมานอันประเสริฐอยางไร?
[๒๕๐๓] ขาพเจาไดวิมานนี้มิใชโดยไมมีเหตุ และมิใชเกิดเพราะใครนอมมาให
ขาพเจา ขาพเจามิไดทําเอง แมเทวดาก็มิไดให ขาพเจาไดวิมานนี้ดวย
บุญกรรมอันไมเปนบาปของตน.
[๒๕๐๔] พรตของทานเปนอยางไร และพรหมจรรยของทานเปนไฉน นี้เปนวิบาก
แหงกรรมอะไรที่ทานประพฤติดีแลว ดูกรพญานาคราช ขอทานจงบอก
เนื้อความนี้แกขาพเจา ทานไดวิมานนี้มาอยางไรหนอ?
[๒๕๐๕] ขาพเจาเปนพระราชาใหญกวาชนชาวมคธ มีนามวา ทุยโยธนะ มี
อานุภาพมาก ทราบชัดวา ชีวิตเปนของนอยไมเที่ยง มีความแปรปรวนไป
เปนธรรมดา. จึงเปนผูมีจิตเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําเปนทานอัน
ไพบูลยโดยเคารพ วังของขาพเจาในครั้งนั้นเปนดุจบอน้ํา สมณพราหมณ
ทั้งหลายก็อิ่มหนําสําราญในที่นั้น. ขาพเจาไดใหดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ประทีบ ยวดยาน ที่พัก ผานุงหม ที่นอน และขาวน้ํา

เปนทานโดยเคารพ. นั่นเปนพรต และเปนพรหมจรรยของขาพเจา นี้
เปนวิบากแหงกรรมนัน้ ที่ขาพเจาประพฤติดีแลว ขาพเจาไดวิมานอันมี
ภักษาหารเพียงพอ มีขาวน้ํามากมาย เพราะวัตรและพรหมจรรยนั้นแล.
[๒๕๐๖] วิมานนี้บริบูรณดวยการฟอนรําขับรอง ตั้งอยูชา นาน แตเปนของไม
เที่ยง บุตรนายพรานทั้งหลายผูมอี านุภาพนอย ไมมีเดช ไยจึงเบียด
เบียนทานผูมีอานุภาพมากมีเดชได? ดูกรพญานาคราช เพราะอาศัยอะไร
หรือทานจึงตกอยูในเงือ้ มมือของบุตรนายพรานทั้งหลาย ความกลัวใหญ
ตามถึงทาน หรือวาพิษของทานไมแลนไปยังรากเขี้ยว ดูกรพญานาคราช
เพราะอาศัยอะไรหรือ ทานจึงถึงความเศราหมองในสํานักของบุตรนาย
พรานทั้งหลาย?
[๒๕๐๗] ความกลัวใหญมิไดตามถึงขาพเจา บุตรนายพรานเหลานั้นไมสามารถจะ
ทําลายเดชของขาพเจา แตวาธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายทานประกาศไว
ยากที่จะลวงได เหมือนเขตแดนสมุทร ฉะนั้น ขาแตทานอฬาระ
ขาพเจาเขาจําอุโบสถในวันจาตุททสีปณณรสีเปนนิตย ตอมา บุตรนายพราน ๑๖ คนเปนคนหยาบชา ถือเอาเชือกและบวงอันมั่นคงมาแลว.
แทงจมูกเอาเชือกรอยชวยกันหามขาพเจาไป ขาพเจาอดทนความทุกข
เชนนี้ ไมทําอุโบสถใหกําเริบ.
[๒๕๐๘] บุตรนายพรานเหลานั้น ไดพบทานผูสมบูรณดวยกําลังและผิวพรรณ ที่
ทางเดินคนเดียว ดูกรพญานาคราช ทานเปนผูเจริญดวยศิริและปญญา
จะบําเพ็ญตบะเพื่อประโยชนอะไรอีกเลา?
[๒๕๐๙] ขาแตทานอฬาระ ขาพเจาบําเพ็ญตบะมิใชเพราะเหตุแหงบุตร มิใชเพราะ
เหตุแหงทรัพย และมิใชเพราะเหตุแหงอายุ เพราะขาพเจาปรารถนา
กําเนิดมนุษย จึงบากบั่นบําเพ็ญตบะ.
[๒๕๑๐] ทานเปนผูมีนัยยตาแดง มีรัศมีรุงเรือง ประดับตบแตงแลว ปลงผม
และหนวด ชะโลมทาดวยจุรณจันทรแดง สองสวางไปทั่วทิศ ดุจคน
ธรรพราชาฉะนั้น. ทานเปนผูถึงแลวซึ่งเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
พรอมพรั่งไปดวยกามารมณทั้งปวง ดูกรพญานาคราช ขาพเจาขอถาม
เนื้อความนี้กะทาน เหตุไรมนุษยโลกจึงประเสริฐกวานาคพิภพนี้?
[๒๕๑๑] ขาแตทานอฬาระ นอกจากมนุษยโลก ความบริสุทธิ์หรือความสํารวม
ยอมไมมี ถาขาพเจาไดกําเนิดมนุษยแลว จักกระทําที่สุดแหงชาติและ
มรณะ.
[๒๕๑๒] ขาพเจาอยูในสํานักของทานปหนึ่งแลว เปนผูที่ทานบํารุงดวยขาวดวยน้ํา
ขาพเจาขอลาทาน ดูกรทานผูเปนจอมนาค ขาพเจาจากมนุษยโลกมา
เสียนาน.

[๒๕๑๓] ขาแตทานอฬาระ บุตร ภรรยา และชนบริวารขาพเจาพร่ําสอนเปนนิตย
ใหบํารุงทาน ใครมิไดแชงดาทานแลหรือ ก็การไดพบเห็นทานเปนที่รัก
ของขาพเจา.
[๒๕๑๔] ดูกรพญานาคราช บุตรผูเปนที่รักปฏิบัติมารดาบิดาอยูในเรือน แมดวย
ประการใด ทานบํารุงขาพเจาอยูในนาคพิภพนี้ ประเสริฐกวาประการนั้น
เพราะวาจิตของทานเลื่อมใสขาพเจา.
[๒๕๑๕] แกวทับทิม อันจะนําทรัพยมาใหตามประสงคของขาพเจามีอยู ทานจง
ถือเอามณีรัตนอันโอฬารนั้นไปยังที่อยูข องตน ไดทรัพยแลวจงเก็บแกว
มณีนั้น.
[๒๕๑๖] ขอถวายพระพร แมกามคุณเปนของมนุษย อาตมภาพไดเห็นแลว
เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา อาตมภาพเห็นโทษใน
กามคุณทั้งหลาย จึงออกบวชดวยศรัทธา. ขอถวายพระพร ทั้งคนหนุม
คนแกยอมมีสรีระทําลาย รวงหลนไป เปรียบเหมือนผลไมฉะนั้น
อาตมภาพเห็นคุณขอนี้วา สามัญผลเปนขอปฏิบัติอันไมผิด ประเสริฐ
จึงออกบวช.
[๒๕๑๗] ชนเหลาใดเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชนเหลานั้นเปนคนมีปญญา
บุคคลควรคบหาโดยแททีเดียว ขาแตทานอฬาระ ขาพเจาไดฟงคําของ
นาคราช และของทานแลวจักทําบุญไมใชนอย.
[๒๕๑๘] ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชนเหลา
นั้นเปนคนมีปญญา บุคคลควรคบหาโดยแททีเดียว ไดทรงสดับเรื่อง
ราวของนาคราช และของอาตมภาพแลว ขอจงทรงบําเพ็ญบุญใหมาก
เถิด ขอถวายพระพร.
จบ สังขปาลชาดกที่ ๔
๕. จุลลสุตโสมชาดก
วาดวยพระเจาจุลลสุตโสมออกบวช
[๒๕๑๙] เราขอบอกชาวเมือง มิตร อํามาตย และบริษัททั้งหลายดวย ผมหงอก
เกิดขึ้นบนศีรษะแลว บัดนี้ เราชอบใจจะบวช.
[๒๕๒๐] อยางไรหนอ พระองคจึงทรงรับสั่งความไมเจริญแกขาพระพุทธเจา ขา
แตพระองคผูสมมติเทพ พระองคทรงปกพระแสงศรที่อกของขาพระพุทธเจา พระชายาของพระองคมีอยูประมาณ ๗๐๐ พระนางเหลานั้นของ
พระองคจักเปนอยูอยางไรหนอ?
[๒๕๒๑] นางเหลานั้นยังสาวจักปรากฏเอง นางเหลานั้นจักไปพึ่งพิงพระราชาองค
อื่นก็ได สวนเราปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น จึงจักบวช.
[๒๕๒๒] ดูกรพอสุตโสม แมผูเปนมารดาของเจาชื่อวาไดแลวชั่ว เพราะเมื่อแม

พร่ําเพออยู เจายังไมหว งใยจะบวชเสียใหได. ดูกรพอสุตโสม แมได
คลอดเจาซึ่งเปนผูที่แมไดมาไมดีเสียแลว เพราะเมื่อแมพร่ําเพออยู พอ
ยังไมหวงใยจะบวชเสียใหได.
[๒๕๒๓] ดูกรพอสุตโสม ธรรมนั่นชื่ออะไร และการบวชชื่ออะไร เพราะวาเจา
ละทิ้งเรา ๒ คนผูแกเฒาแลว ไมหวงใยจะบวชเสียใหได?
[๒๕๒๔] แมบุตรและธิดาทั้งหลายของเจาก็มากมี ยังเล็กนัก ไมเจริญวัย กําลัง
ฉอเลาะ นารักใคร เมื่อไมเห็นเจา เขาใจวาจะไดรับความลําบากไป
ตามๆ กัน.
[๒๕๒๕] ความที่หมอมฉันตั้งอยูแมนานมาแลว ก็จะตองพลัดพรากจากบุตรและ
ธิดาเหลานี้ ซึ่งยังเล็กนัก ไมเจริญวัย กําลังฉอเลาะ จากทูลกระหมอม
ทั้งสองพระองค และสิ่งทั้งปวงไปเปนของเที่ยงแท.
[๒๕๒๖] พระทัยของทูลกระหมอมจะตัดขาดเชียวหรือ หรือจะไมทรงพระกรุณา
กระหมอมฉันทั้งหลาย ไยเลาพระองคจึงไมหวงใยกระหมอมฉันทั้งหลาย
ผูคร่ําครวญอยู จะเสด็จออกผนวชเสียใหไดเทียวหรือ เพคะ?
[๒๕๒๗] ใจของเรามิไดตดั ขาด และเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลาย แตเรา
ปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น จึงจักออกบวช.
[๒๕๒๘] ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ หมอมฉันผูเปนอัครมเหสีของพระองค
ชื่อวาไดแลวชั่ว เพราะเหตุไร เมื่อหมอมฉันพร่ําเพออยู พระองคจึงไม
ทรงหวงใย จะทรงผนวชเสียใหได. ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ
หมอมฉันผูเปนอัครมเหสีของพระองคชื่อวาไดแลวชั่ว เพราะเหตุไร
พระองคจึงมิไดทรงหวงใยสัตวผูถอื ปฏิสนธิในครรภของหมอมฉัน จะ
ทรงผนวชเสียใหได. ครรภของหมอมฉันแกแลว ขอพระองคทรงรออยู
จนกระทั่งหมอมฉันประสูติ อยาใหหมอมฉันเปนหมายอยูแตผูเดียว
ตองไดรับทุกขในภายหลังเลย.
[๒๕๒๙] ครรภของเธอแกแลว ขอเชิญประสูติพระโอรสซึ่งมีมีผิวพรรณไม
เลวทรามเถิด ฉันจักละโอรสพรอมทั้งเธอบวชใหได.
[๒๕๓๐] ดูกรแมจันทาผูมีดวงตาเสมอดวยดอกอัญชัน เธออยารองไหเศราโศก
ไปเลย จงขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐเสียเถิด ฉันไมหว งใย จักไปบวช
ใหได.
[๒๕๓๑] ขาแตเสด็จแม ใครทําใหเสด็จแมทรงพิโรธ เหตุไฉน เสด็จแมจึงทรง
กรรแสงและจองมองดูหมอมฉันยิ่งนัก บรรดาพระประยูรญาติทั้งหลาย
ที่เห็นอยู หมอมฉันจะฆาใครที่ควรรับสั่งใหฆา?
[๒๕๓๒] ลูกรัก ทานผูใด ผูชนะแผนดินทําใหแมขุนเคือง ทานผูนั้นเจาไมอาจฆา
ไดเลย พระบิดาของเจาไดตรัสกะแมวา ฉันไมมีหวงใยจักไปบวช.

[๒๕๓๓] เมื่อกอนเราเคยไปเที่ยวสวนดวยรถ และรบกันดวยชางตกมัน เมื่อ
พระราชบิดาทรงผนวชเสียแลว บัดนี้ เราจักทําอยางไร?
[๒๕๓๔] เมื่อพระมารดาของหมอมฉันทรงกรรแสงอยู และเมื่อพระเชฏฐภาดา
ไมทรงยินยอม หมอมฉันก็จักยึดพระหัตถทั้ง ๒ ของพระบิดาไว เมื่อ
หมอมฉันทั้งหลายไมยินยอม พระบิดาจะยังเสด็จไปไมได.
[๒๕๓๕] แมนมจา เชิญแมลุกขึ้นเถิด แมจงพากุมารนี้ไปเลนใหรื่นรมยเสียใน
ที่อื่น กุมารนี้อยาไดทําอันตรายแกฉัน เมื่อฉันปรารถนาสวรรค.
[๒๕๓๖] ไฉนหนอ พระราชาจึงพระราชทานแกวมณีอันมีแสงสวางนี้ เราจะ
ประโยชนดวยอะไรดวยแกวมณีนี้ เมื่อพระเจาสุตโสมทรงผนวชแลว
เราจักทําแกวมณีอะไรกัน?
[๒๕๓๗] พระคลังนอยของพระองคยังไพบูลย และพระคลังใหญของพระองค
ก็บริบูรณ ปฐพีมณฑลพระองคก็ทรงชนะแลว ขอพระองคจงทรงยินดี
เถิด อยาทรงผนวชเลย พระเจาขา.
[๒๕๓๘] คลังนอยของเราก็ไพบูลย คลังใหญของเราก็บริบูรณ และปฐพีมณฑล
เราก็ชนะแลว แตเราก็จักละสิ่งนั้นๆ ออกบวช.
[๒๕๓๙] ทรัพยของขาพระพุทธเจามีมากมาย ขาพระพุทธเจาไมสามารถจะนับได
ขาพระพุทธเจาขอถวายทรัพยทั้งหมดนั้นแดพระองค ขอพระองคจงทรง
ยินดี อยาทรงผนวชเลย พระพุทธเจาขา.
[๒๕๔๐] ดูกรกุลวัฒนเศรษฐี เรารูวาทรัพยของทานมีมาก และทานก็บูชาเรา แต
เราปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น เราจึงจักบวช.
[๒๕๔๑] ดูกรพอโสมทัต เราเปนผูกระสันนัก ความไมยินดียอมมาครอบงําเรา
อันตรายมีมาก เราจักบวชใหไดในวันนี้ทีเดียว.
[๒๕๔๒] ขาแตพระเจาพี่สุตโสม แมกิจนี้ พระองคทรงพอพระทัย ขอพระองคทรง
ผนวช ณ บัดนี้ ในวันนี้ แมหมอมฉันก็จักบวช หมอมฉันไมอาจจะอยู
หางพระองคได.
[๒๕๔๓] เธอจะบวชไมไดเปนอันขาด เพราะวาใครๆ ในพระนครแลคามนิคม
ชนบทก็พากันไมหุงตม.
[๒๕๔๔] เมื่อพระเจาสุตโสมทรงผนวชเสียแลว บัดนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจัก
ทําอยางไรเลา พระเจาขา?
[๒๕๔๕] เราเขาใจวา ชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป เปนของนอย ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น
เมื่อชีวิตเปนของนอยเหลือเกินอยางนี้ เวลานี้ไมใชเวลาที่จะประมาทเลย.
เราเขาใจวาชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป เปนของนอย ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น
เมื่อชีวิตเปนของนอยเหลือเกินอยางนี้ แตพวกคนพาลยอมพากันประมาท. คนพาลเหลานั้นอันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไวแลว ยอมยังนรก

กําเนิดสัตวเดียรฉาน เปรตวิสัย และอสุรกายใหเจริญ.
[๒๕๔๖] กลุมธุลีตั้งขึ้นไมไกลปุปผกปราสาท ชะรอยพระธรรมราชา ผูเรืองยศ
ของพวกเราจะทรงตัดพระเกศาแลว.
[๒๕๔๗] พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จไปเที่ยวยังปราสาทใด
นี่คือปราสาทของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระ
ราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังปราสาทใด.
นี่คือปราสาทของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด.
นี่คือกูฏาคารของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด.
นี่คือกูฏาคารของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังสวนอโศกวัน
ใด. นี่คือสวนอโศกวันของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยพระประยูรญาติ เสด็จ
เที่ยวไปยังสวนอโศกวันใด. นี่คือสวนอโศกวันของพระองค มีดอก
ไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวย
พระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังพระราชอุทยานใด. นี่คือพระราชอุทยาน
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลทั้งปวง
พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปในพระ
อุทยานใด. นี่คือพระราชอุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่น
รมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จ
เที่ยวไปยังสวนกรรณิการใด. นี่คือ สวนกรรณิการของพระองค มีดอก
ไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอม
ดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังสวนกรรณิการใด. นี่คือสวน
กรรณิการของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลทั้งปวง
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวันของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่น
รมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพ ระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวนั ของพระองค มี
ดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอม
ดวยพระสนมนางใน เสด็จเที่ยวไปยังสวนอัมพวันใด. นี่คือสวน
อัมพวันของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลทั้งปวง
พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังสวน
อัมพวันใด. นี่คือสวนอัมพวันของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่น-

รมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จ
เที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด. นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค ดาดาษ
ไปดวยบุบผาชาตินานาชนิด เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหค พระราชา
ทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด.
นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค ดาดาษไปดวยบุบผาชาตินานาชนิด
เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหค.
[๒๕๔๘] พระเจาสุตโสมทรงสละราชสมบัตินี้แลว เสด็จออกผนวช ทรงผา
กาสาวพัสตร เที่ยวไปพระองคเดียว เหมือนชางเชือกตัวประเสริฐฉะนั้น.
[๒๕๔๙] ทานทั้งหลายอยาระลึกถึงความยินดี การเลนและการราเริงในครั้งกอน
เลย กามทั้งหลายอยาทําลายทานทั้งหลายไดเลย จริงอยู สุทัสสนนคร
นารื่นรมยยงิ่ นัก ทานทั้งหลายจงเจริญ เมตตาจิตหาประมาณมิได
ทั้งกลางวันกลางคืนเถิด เมื่อเปนเชนนี้ ทานทั้งหลายจะไดไปสูเทพบุรี
อันเปนที่อยูของทานมีบุญกรรม.
จบ จุลลสุตโสมชาดกที่ ๕.
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