


พระสุตตันตปฎก 
เลม ๑๙ 

ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                         เอกกนิบาตชาดก 
                         ๑. อปณณกวรรค 
                         ๑. อปณณกชาดก 
                   วาดวยการรูฐานะและมิใชฐานะ 
      [๑] คนพวกหนึ่งกลาวฐานะอันหนึ่งวา ไมผิด นักเดาท้ังหลายกลาวฐานะอัน 
          นั้นวา เปนท่ีสอง คนมีปญญารูฐานะและมิใชฐานะน้ันแลว ควรถอื 
          เอาฐานะท่ีไมผิดไว. 
                       จบ อปณณกชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. วัณณุปถชาดก 
                       วาดวยผูไมเกยีจคราน 
      [๒] ชนท้ังหลายผูไมเกียจคราน ขุดภาคพ้ืนท่ีทางทราย ไดพบน้ําในทางน้ัน 
          ณ ท่ีราบ ฉันใด มุนีผูประกอบดวยความเพียรและกําลัง เปนผูไม 
          เกียจคราน พึงไดความสงบใจ ฉันนั้น. 
                       จบ วัณณุปถชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. เสรีววาณิชชาดก 
                        วาดวยเสรีววาณิช 
      [๓] ถาทานพลาดโสดาปตติมรรค คือ ความแนนอนแหงสัทธรรมในศาสนานี้ 
          ทานจะตองเดือดรอนใจในภายหลังส้ินกาลนาน ดุจพาณิชช่ือเสรีวะผูนี้ 
          ฉะนั้น. 
                     จบ เสรีววาณิชชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. จุลลกเศรษฐีชาดก 
                      วาดวยคนฉลาดต้ังตนได 
      [๔] คนมีปญญาเฉลียวฉลาด ยอมต้ังตนไวดวยตนทุนแมนอย ดุจคนกอไฟ 
          นอยๆ ใหเปนกองใหญ ฉะนั้น. 
                     จบ จุลลกเศรษฐีชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก 
                       วาดวยราคาขาวสาร 
      [๕] ขาวสารทะนานหน่ึงมีราคาเทาไร พระนครพาราณสีท้ังภายในภายนอก 
          มีราคาเทาไร ขาวสารทะนานเดียวมีคาเทามา ๕๐๐ เทียวหรอื? 
                      จบ ตัณฑุลนาฬิชาดกท่ี ๕. 



                        ๖. เทวธรรมชาดก 
                      วาดวยธรรมของเทวดา 
      [๖] สัปบุรุษผูสงบระงับ ประกอบดวยหริิและโอตตัปปะ ต้ังม่ันอยูในธรรม 
          อันขาว ทานเรียกวาผูมธีรรมของเทวดาในโลก. 
                      จบ เทวธรรมชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. กัฏฐหาริชาดก 
      [๗] ขาแตพระราชาผูเปนใหญ ขาพระบาทเปนโอรสของพระองค ขาแต 
          พระองคผูเปนจอมแหงหมูชน ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเลี้ยงขาพระ 
          บาทไว แมคนเหลาอื่นพระองคยังทรงชุบเลี้ยงได ไฉนจะไมทรงชุบ 
          เลี้ยงโอรสของพระองคเองเลา? 
                      จบ กัฏฐหาริชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. คามนิชาดก 
                      วาดวยไมใจเร็วดวนได 
      [๘] เออก็ความหวังในผล ยอมสําเร็จแกผูไมใจเร็วดวนได เรามีพรหมจรรย 
          แกกลาแลว ทานจงเขาใจอยางนี้เถิด พอคามนี. 
                       จบ คามนิชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. มฆเทวชาดก 
                          วาดวยเทวทูต 
      [๙] ผมท่ีหงอกบนศีรษะของเราน้ี เกิดข้ึนนําเอาวัยไปเสีย เทวทูตปรากฏแลว 
          บัดนี้ เปนสมัยบรรพชาของเรา. 
                       จบ มฆเทวชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. สุขวิหาริชาดก 
                       วาดวยการอยูเปนสุข 
     [๑๐] ชนเหลาอื่นไมตองรกัษาผูใดดวย ผูใดก็ไมตองรักษาชนเหลาอื่นดวย 
          ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรผูนั้นแล ไมเยื่อใยในกามท้ังหลาย ยอมอยู 
          เปนสุข. 
                      จบ สุขวิหาริชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ อปณณกวรรคท่ี ๑. 
                       --------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] ความเจริญยอมมีแกชนท้ังหลายผูมีศีล ประพฤติในปฏิสันถาร ทานจง 
           ดูลูกเนื้อช่ือลักขณะ ผูอันหมูแหงญาติแวดลอมกลับมาอยู อนึ่ง ทาน 
           จงดูลูกเนื้อช่ือกาฬะนี้ ผูเสื่อมจากพวกญาติกลับมาแตผูเดียว. 
                       จบ ลักขณชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. นิโครธมิคชาดก 
                        วาดวยการเลือกคบ 
      [๑๒] ทานหรือคนอื่นก็ตาม พึงคบหาแตพระยาเนื้อช่ือวานิโครธเทาน้ัน ไม 
           ควรเขาไปอาศัยอยูกับพระยาเน้ือช่ือวาสาขะ ความตายในสํานักพระยา 
           เนื้อนิโครธประเสริฐกวา  การมีชีวิตอยูในสํานักพระยาเนื้อสาขะจะ 
           ประเสริฐอะไร. 
                      จบ นิโครธมิคชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. กัณฑินชาดก 
                     วาดวยผูตกอยูในอํานาจหญิง 
      [๑๓] เราติเตียนบุรุษผูมีลูกศรเปนอาวุธ ยิงปลอยไปเต็มกําลัง เราติเตียน 
           ชนบทท่ีมีหญิงเปนผูนํา อนึ่ง สัตวเหลาใด ตกอยูในอํานาจของหญิง 
           ท้ังหลาย สัตวเหลานั้นบัณฑิตติเตียนแลว. 
                       จบ กัณฑินชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. วาตมิคชาดก 
                       วาดวยอํานาจของรส 
      [๑๔] ไดยินวา สิ่งอื่นท่ีจะเลวย่ิงไปกวารสท้ังหลายไมมี รสเปน 
           สภาพเลวแมกวาถิ่นฐาน   แมกวาความสนิทสนม นายสญชัย 
           อุยยาบาล นําเน้ือสมันซึ่งอาศัยอยูในปาชัฏมาสูอํานาจของตนไดดวยรส 
           ท้ังหลาย. 
                       จบ วาตมิคชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. ขราทิยชาดก 
                      วาดวยผูลวงเลยโอวาท 
      [๑๕] ดูกรนางเน้ือขราทิยา ฉันไมสามารถจะส่ังสอนเนือ้ตัวนั้น ผูมี ๘ กีบ 
           มีเขาคดแตโคนจนถึงปลายเขา ลวงเลยโอวาทเสียต้ัง ๗ วัน. 
                      จบ ขราทิยาชาดกท่ี ๕. 



                       ๖. ติปลลัตถมิคชาดก 
                      วาดวยเลหกลลวงพราน 
      [๑๖] ฉันยังเน้ือหลานชายผูมี ๘ กีบ นอนโดยอาการ ๓ ทา มีเลหกลมารยา 
           หลายอยาง ดื่มกินน้ําในเวลาเท่ียงคืน ใหเลาเรียนมายาของเน้ือดีแลว 
           ดูกรนองหญิง เนื้อหลานชายกลั้นลมหายใจไวได โดยชองนาสิก 
           ขางหน่ึงแนบติดอยูกับพ้ืน จะทําเลหกลลวงนายพรานดวยอุบาย ๖ 
           ประการ. 
                     จบ ติปลลัตถมิคชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. มาลุตชาดก 
                     วาดวยความหนาวเกิดแกลม 
      [๑๗] ขางข้ึนหรือขางแรมก็ตาม สมัยใดลมยอมพัดมา สมัยน้ันยอมมีความ 
           หนาว เพราะความหนาวเกิดแตลม ในปญหาขอนี้ ทานท้ังสองช่ือวา 
           ไมแพกัน. 
                       จบ มาลุตชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. มตกภัตตชาดก 
                      วาดวยสัตวไมควรฆาสัตว 
      [๑๘] ถาสัตวท้ังหลายพึงรูอยางนี้วา ชาติสมภพนี้เปนทุกข สัตวไมควรฆา 
           สัตว เพราะวาผูมีปกติฆาสัตวยอมเศราโศก. 
                       จบมตกภัตตชาดกท่ี ๘. 
                       ๙. อายาจิตภัตตชาดก 
                       วาดวยการเปลือ้งตน 
      [๑๙] ถาทานปรารถนาจะเปลื้องตนใหพน ทานละโลกน้ีไปแลวก็จะพนได 
           ก็ทานเปลื้องตนอยูอยางน้ี กลับจะติดหนักเขา เพราะนักปราชญหาได 
           เปลื้องตนดวยอาการอยางนี้ไม การเปลื้องตนอยางนี้ เปนเครื่องติดของ 
           คนพาล. 
                     จบ อายาจิตภัตตชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. นฬปานชาดก 
                        วาดวยการพิจารณา 
      [๒๐] พระยากระบ่ีไมเห็นรอยเทาข้ึน เห็นแตรอยเทาลง จงึกลาววา เราจกั 
           ดื่มน้ําดวยไมออ ทานก็จักฆาเราไมได. 
                      จบ นฬปานชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ สีลวรรคท่ี ๒. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 



           ๑. ลักขณชาดก                            ๒. นิโครธมิคชาดก 
           ๓. กัณฑินชาดก                            ๔. วาตมิคชาดก 
           ๕. ขราทิยชาดก                           ๖. ติปลลัตถมิคชาดก 
           ๗. มาลุตชาดก                            ๘. มตกภัตตชาดก 
           ๙. อายาจิตภัตตชาดก                      ๑๐. นฬปานชาดก. 
                       ---------------- 
                         ๓. กุรุงควรรค 
                        ๑. กุรุงคมิคชาดก 
                        วาดวยกวางกุรงุคะ 
      [๒๑] ดูกรไมมะรื่น การท่ีทานปลอยผลใหตกกลิ้งมานั้น เราผูเปนกวางรูแลว 
           เราจะไปสูไมมะรื่นตนอื่น เพราะเราไมชอบใจผลของทาน. 
                      จบ กุรุงคมิคชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. กุกกุรชาดก 
                        วาดวยสุนัขท่ีถูกฆา 
      [๒๒] สุนัขเหลาใดอันบุคคลเลี้ยงไวในราชสกุล เกิดในราชสกุล สมบูรณดวย 
           สีสรรและกําลัง สุนัขเหลาน้ีนั้นไมถูกฆา พวกเรากลบัถูกฆา เมื่อเปน 
           เชนนี้ นี้ช่ือวาการฆาโดยไมแปลกกันก็หาไม กลับช่ือวาฆาแตสุนัข 
           ท้ังหลายท่ีทุรพล. 
                       จบ กุกกุรชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. โภชาชานียชาดก 
                      วาดวยมาสินธพอาชาไนย 
      [๒๓] ดูกรนายสารถี มาสินธพอาชาไนยถูกลูกศรแทงแลว แมนอนตะแคง 
           อยูขางเดียวก็ยังประเสริฐกวามากระจอก ทานจงประกอบฉันออกรบอีก 
           เถิด. 
                     จบ โภชาชานียชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. อาชัญญชาดก 
                   วาดวยมาอาชาไนยกับมากระจอก 
      [๒๔] ไมวาเม่ือใด ในขณะใด ณ ท่ีไหนๆ ณ สถานท่ีใดๆ มาอาชาไนยใช 
           กําลังรบ มากระจอกยอมถอยหนี. 
                       จบ อาชัญญชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. ติตถชาดก 
                    วาดวยการเบ่ือเพราะซํ้าซาก 
      [๒๕] ดูกรนายสารถี ทานจงยังมาใหอาบและด่ืมน้ําท่ีทาโนนบาง ทาน้ี 
           บาง แมขาวปายาสท่ีบริโภคบอยครั้ง คนก็ยังเบ่ือได. 



                       จบ ติตเถชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. มหิฬามุขชาดก 
                       วาดวยการเส้ียมสอน 
      [๒๖] พระยาชางช่ือมหิฬามุข ไดเท่ียวทุบตีคน เพราะไดพึงฟงคําของพวก 
           โจรมากอน พระยาชางผูเชือกอุดมต้ังอยูในคุณท้ังปวง ก็เพราะไดฟงคํา 
           ของทานผูสํารวมดีแลว. 
                      จบ มหิฬามุขชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. อภิณหชาดก 
                      วาดวยการเห็นกนับอยๆ 
      [๒๗] พระยาชางไมสามารถจะรับเอาคําขาว ไมสามารถจะรับเอากอนขาว ไม 
           สามารถจะรับเอาหญาท้ังหลาย ไมสามารถจะขัดสีกาย ขาพระบาทมา 
           สําคัญวา พระยาชางตัวเชือกประเสริฐ ไดทําความรักใครในสุนัข 
           เพราะไดเห็นกันเนืองๆ. 
                       จบ อภิณหชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. นันทิวิสาลชาดก 
                         วาดวยการพูดดี 
      [๒๘] บุคคลพึงกลาวแตคําท่ีไพเราะเทาน้ัน ไมพึงกลาวคําท่ีไมไพเราะในกาล 
           ไหนๆ เมื่อพราหมณกลาวคําไพเราะ โคนันทิวิสาลไดลากเอาภาระอัน 
           หนักไปได ทําพราหมณผูนั้นใหไดทรัพยดวย ตนเองก็เปนผูปลื้มใจ 
           เพราะการชวยเหลอืนั้นดวย. 
                      จบ นันทิวิสาลชาดกท่ี ๘. 
                          ๙. กัณหชาดก 
                      วาดวยผูเอาการเอางาน 
      [๒๙] ในท่ีใดๆ มีธุระหนัก ในท่ีใดมีรองนํ้าลึก ชนท้ังหลายก็เทียมโคดําใน 
           กาลน้ันทีเดียว โคดําน้ันก็นําเอาธุระนั้นไปไดโดยแท. 
                        จบ กัณหชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. มุณิกชาดก 
                     วาดวยลักษณะของผูมอีายุยืน 
      [๓๐] ทานอยาริษยาหมูมณิุกะเลย มันกินอาหารอันเปนเหตุใหเดือดรอน ทาน 
           จงเปนผูมีความขวนขวายนอย กินแตแกลบเถิด นี่เปนลักษณะแหง 
           ความเปนผูมีอายุยืน. 
                       จบ มุณิกชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ กุรุงควรรคท่ี ๓. 
                       ---------------- 



                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
           ๑. กุรุงคมิคชาดก                             ๒. กุกกุรชาดก 
           ๓. โภชาชานียชาดก                           ๔. อาชัญญชาดก 
           ๕. ติตถชาดก                                ๖. มหิฬามุขชาดก 
           ๗. อภิณหชาดก                               ๘. นันทิวิสาลชาดก 
           ๙. กัณหชาดก                               ๑๐. มุณิกชาดก. 
                       ---------------- 
                         ๔. กุลาวกวรรค 
                         ๑. กุลาวกชาดก 
                        วาดวยการเสียสละ 
      [๓๑] ดูกรมาตลีเทพบุตร ท่ีตนงิ้วมีลูกนกครุฑจับอยู ทานจงหันหนารถกลับ 
           เรายอมสละชีวิตใหพวกอสูร  ลูกนกครุฑเหลาน้ีอยาไดแหลกราน 
           เสียเลย. 
                       จบ กุลาวกชาดกท่ี ๑. 
                          ๒. นัจจชาดก 
                       เหตุท่ียังไมใหลูกสาว 
      [๓๒] เสียงของทานก็เพราะ หลังของทานก็งาม คอของทานก็เปรียบดังสีแกว 
           ไพฑูรย และหางของทานก็ยาวต้ังวา เราจะไมใหลูกสาวของเราแกทาน 
           ดวยการรําแพนหาง. 
                        จบ นัจจชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. สัมโมทมานชาดก 
                    วาดวยพินาศเพราะทะเลาะกัน 
      [๓๓] นกท้ังหลายพรอมเพรียงกันพากันเอาขายไป เมื่อใด พวกมันทะเลาะกัน 
           เมื่อนั้น พวกมันจักตกอยูในอํานาจของเรา. 
                     จบ สัมโมทมานชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. มัจฉชาดก 
                        วาดวยความหึงหวง 
      [๓๔] ความเย็น ความรอน และการติดอยูในแห  ไมไดเบียดเบียนเราใหได 
           รับทุกขเลย แตขอท่ีนางปลาสําคัญวา เราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละ 
           เบียดเบียนเราใหไดรับทุกข. 
                       จบ มัจฉาชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. วัฏฏกชาดก 
                         วาดวยความจรงิ 
      [๓๕] ปกของเรามอียู แตก็บินไมได เทาท้ังสองของเราก็มีอยู แตก็เดินไมได 



           มารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหาร ดูกรไฟ ทานจงถอยกลับไปเสีย. 
                       จบ วัฏฏกชาดกท่ี ๕. 
                          ๖. สกุณชาดก 
                        วาดวยท่ีพึ่งใหโทษ 
      [๓๖] นกท้ังหลายอาศัยตนไมใด ตนไมนั้นยอมท้ิงเอาไฟลงมา นกท้ังหลายจง 
           พากันหนีไปอยูเสียท่ีอืน่เถิด ภัยเกิดจากท่ีพึ่งของพวกเราแลว. 
                        จบ สกุณชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. ติตติรชาดก 
                      วาดวยผูมีความออนนอม 
      [๓๗] นรชนเหลาใด ฉลาดในธรรม ยอมนอบนอมคนผูเจริญ นรชนเหลาน้ัน 
           เปนผูไดรับความสรรเสริญในปจจุบันนี้ และมีสุคติเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา. 
                       จบ ติตติรชาดกท่ี ๗. 
                          ๘. พกชาดก 
                       วาดวยผูฉลาดแกมโกง 
      [๓๘] บุคคลผูใชปญญาหลอกลวงคนอื่น ยอมไมไดความสุขเปนนิตย เพราะผู- 
           ใชปญญาหลอกลวงคนอื่น ยอมประสบผลแหงบาปกรรมท่ีตนทําไว 
           เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น. 
                        จบ พกชาดกท่ี ๘. 
                          ๙. นันทชาดก 
                      วาดวยการกลาวคําหยาบ 
      [๓๙] ทาสช่ือนันทกะเปนบุตรของนางทาสี ยืนกลาวคําหยาบคายในท่ีใด เรารู 
           วากองแหงรัตนะท้ังหลาย และดอกไมทองมีอยูในท่ีนั้น. 
                        จบ นันทชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. ขทิรังคารชาดก 
                        วาดวยผูมจีิตม่ันคง 
      [๔๐] เราจะตกนรกมีเทาข้ึนเบ้ืองบน มีศีรษะลงเบ้ืองลางก็ตาม เราจักไมทํา 
           กรรมอนัไมประเสริฐ ขอเชิญทานจงรับกอนขาวเถิด. 
                     จบ ขทิรังคารชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ กุลาวกวรรคท่ี ๔. 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. กุลาวกชาดก                            ๒. นัจจชาดก 
           ๓. สัมโมทมานชาดก                         ๔. มัจฉชาดก 
           ๕. วัฏฏกชาดก                             ๖. สกุณชาดก 
           ๗. ติตติรชาดก                             ๘. พกชาดก 



           ๙. นันทชาดก                             ๑๐. ขทิรังคารชาดก. 
                       ---------------- 
                        ๕. อัตถกามวรรค 
                         ๑. โลสกชาดก 
                    วาดวยคนท่ีตองเศราโศก 
      [๔๑] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน 
           ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมเศราโศก เหมือนนาย 
           มิตกะจับเทาแพะเศราโศกอยู ฉะนั้น. 
                       จบ โลสกชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. กโปตกชาดก 
                       วาดวยคนท่ีตองฉิบหาย 
      [๔๒] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน ผู 
           อนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมถึงความฉิบหาย เศราโศกอยู 
           เหมือนกาไมเช่ือฟงคําของนกพิราบ ตกอยูในเงื้อมมือของขาศึก ฉะนั้น. 
                       จบ กโปตกชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. เวฬุกชาดก 
                        วาดวยคนท่ีนอนตาย 
      [๔๓] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน 
           ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมนอนตายอยู เหมือนดาบส 
           ผูเปนบิดาของลูกงูช่ือเวฬุกะ ฉะนั้น. 
                       จบ เวฬุกชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. มกสชาดก 
                     มีศัตรูผูมีปญญาดีกวามีมิตรโง 
      [๔๔] ศัตรูผูประกอบดวยปญญายังดีกวา มิตรผูไมมีปญญาจะดีอะไร เหมือน 
           บุตรของชางไมผูโงเขลา คิดวาจะตียุง ไดตีศีรษะของบิดาแตกสองเส่ียง 
           ฉะนั้น. 
                        จบ มกสชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. โรหิณีชาดก 
                                  ผูอนุเคราะหท่ีโงเขลาไมดี 
      [๔๕] ศัตรูผูเปนนักปราชญยังดีกวา คนโงเขลาถึงเปนผูอนุเคราะหจะดีอะไร 
           ทานจงดูนางโรหิณีผูโงเขลา ฆามารดาแลวเศราโศกอยู. 
                       จบ โรหิณีชาดกท่ี ๕. 
                       ๖. อารามทูสกชาดก 
                ฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชนไมมีความสุข 



      [๔๖] ผูฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ถึงจะทําความเจริญ ก็ไมสามารถจะนํา 
           ความสุขมาให ผูมีปญญาทรามยอมทําประโยชนใหเสีย เหมือนกับลิง 
           ผูรักษาสวน ฉะนั้น. 
                     จบ อารามทูสกชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. วารุณิทูสกชาดก 
                   ผูมีปญญาทรามทําใหเสียประโยชน 
      [๔๗] ผูฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ถึงจะทําความเจริญ ก็ไมสามารถจะนํา 
           ความสุขมาให ผูมีปญญาทรามยอมทําประโยชนใหเสีย เหมือนกับ 
           โกณทัญญบุรุษทําสุราใหเสีย ฉะนั้น. 
                      จบ วารุณิทูสกชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. เวทัพพชาดก 
             ผูปรารถนาประโยชนโดยไมแยบคายยอมเดือดรอน 
      [๔๘] ผูใดปรารถนาประโยชน โดยอุบายอันไมแยบคาย ผูนั้นยอมเดอืดรอน 
           เหมือนพวกโจรชาวเจติรัฐฆาเวทัพพพราหมณ  แลวพากันถึงความพินาศ 
           หมดสิ้น ฉะนั้น. 
                       จบ เวทัพพชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. นักขัตตชาดก 
                      วาดวยประโยชนคือฤกษ 
      [๔๙] ประโยชนไดลวงเลยคนโงเขลาผูมัวคอยฤกษอยู ประโยชนเปนฤกษของ 
           ประโยชน ดวงดาวจักทําอะไรได. 
                       จบ นักขัตตชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. ทุมเมธชาดก 
                   คนโงถูกบูชายัญเพราะคนอธรรม 
      [๕๐] เราไดบนไวตอเทวดา ดวยคนโงเขลาหน่ึงพันคน บัดน้ี เราจักตองบูชา 
           ยัญ เพราะคนอธรรมมีมาก. 
                      จบ ทุมเมธชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ อัตถกามวรรคท่ี ๕. 
                        จบ ปฐมปณณาสก. 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
           ๑. โลสกชาดก                                ๒. กโปตกชาดก 
           ๓. เวฬุกชาดก                                ๔. มกสชาดก 
           ๕. โรหณีิชาดก                                ๖. อารามทูสกชาดก 
           ๗. วารุณิทูสกชาดก                             ๘. เวทัพพชาดก 
           ๙. นักขัตตชาดก                              ๑๐. ทุมเมธชาดก. 



                       ---------------- 
                         ๖. อาสิงสวรรค 
                        ๑. มหาสีลวชาดก 
                  ความสําเร็จเกิดจากความพยายาม 
      [๕๑] บุรุษผูเปนบัณฑิตควรมุงหมายไปกวาจะสําเร็จผล ไมควรจะทอถอย 
           ดูเราเปนตัวอยาง  เราปรารถนาอยางใดไดอยางนั้น. 
                      จบ มหาสีลวชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. จูฬชนกชาดก 
                      เปนคนควรพยายามร่ําไป 
      [๕๒] บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงพยายามไปกวาประโยชนจะสําเร็จ   ไมควรทอถอย 
           ดูเราข้ึนจากน้ําสูบกไดเปนตัวอยางเถิด. 
                       จบ จูฬชนกชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. ปุณณปาติชาดก 
                      การกลาวถอยคําไมจริง 
      [๕๓] ไหสุราท้ังหลาย ยังเต็มอยูอยางเดิม ถอยคําท่ีทานกลาวน้ีไมเปนจรงิ 
           เราจึงรูไดดวยเหตุนี้วา สุราน้ีเปนสุราไมดีแน. 
                      จบ ปุณณปาติชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. ผลชาดก 
                          การรูจักผลไม 
      [๕๔] ตนไมนี้ข้ึนก็ไมยาก ท้ังอยูไมไกลบาน เราจึงรูไดดวยเหตุนี้วา ตนไมนี้ 
           ไมใชตนไมมีผลอรอย. 
                        จบ ผลชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. ปญจาวุธชาดก 
                    วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม 
      [๕๕] นรชนใดมีจิตไมทอถอย มีใจไมหดหู เจริญกุศลธรรมเพ่ือบรรลุธรรม 
           อันเปนแดนเกษมจากโยคะ นรชนน้ันพึงบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นสังโยชน 
           ท้ังปวงโดยลําดับ. 
                      จบ ปญจาวุธชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. กัญจนขันธชาดก 
                    วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม 
      [๕๖] นรชนใดมีจิตราเริง มีใจเบิกบาน เจริญกุศลธรรมเพ่ือบรรลุธรรมอัน 
           เปนแดนเกษมจากโยคะ นรชนน้ันพึงบรรลุธรรม เปนท่ีสิ้นสังโยชน 
           ท้ังปวงไดโดยลําดับ. 
                      จบ กัญจนขันธชาดกท่ี ๖. 



                        ๗. วานรินทชาดก 
                       ธรรมของผูลวงพนศัตรู 
      [๕๗] ดูกรพระยาวานร ผูใดมีธรรม ๔ ประการน้ี คือ สัจจะ ธรรมคือวจิารณ- 
           ปญญา ธิติคือความเพียร จาคะ เหมือนทาน ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได. 
                      จบ วานรินทชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. ตโยธรรมชาดก 
                                  ธรรมของผูลวงพนศัตรู 
      [๕๘] ดูกรพระยาวานร ผูใดมีธรรม ๓ ประการน้ี คือ ความขยัน ความแกลว 
           กลา ปญญาเหมือนทาน ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได. 
                      จบ ตโยธรรมชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. เภริวาทชาดก 
                     วาดวยการทําเกินประมาณ 
      [๕๙] ทานจะตีก็พึงตีเถิด แตอยาตีใหเกินประมาณ เพราะการตีเกินประมาณ 
           เปนการช่ัวชาของเรา ทรัพยท่ีเราไดมาต้ังรอยเพราะตีกลอง ไดฉิบหาย 
           ไป เพราะทานตีกลองเกินประมาณ. 
                      จบ เภริวาทชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. สังขธมนชาดก 
                     วาดวยการทําเกินประมาณ 
      [๖๐] ทานจะเปาก็จงเปาเถิด แตอยาเปาใหเกินประมาณ เพราะการเปาเกิน 
           ประมาณเปนการช่ัวชาของเรา โภคะท่ีเราไดมาเพราะการเปาสังขได 
           ฉิบหายไป เพราะทานเปาสังขเกินประมาณ. 
                     จบ สังขธมนชาดกท่ี  ๑๐. 
                       จบ อาสิงสวรรคท่ี ๖. 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] ข้ึนช่ือวาหญิงในโลกน้ีเลวทราม เพราะหญิงเหลาน้ันไมมีเขตแดน มีแต 



           ความกําหนัดยินดี คึกคะนองไมมีเลือก เหมือนกับไฟท่ีไหมไมเลือก 
           ฉะนั้น เราจักละท้ิงหญิงเหลาน้ันไปบวช พอกพูนวิเวก. 
                     จบ อาสาตมันตชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. อัณฑภูตชาดก 
                      วาดวยการวางใจภรรยา 
      [๖๒] พราหมณถูกภรรยาผูกหนาใหดีดพิณ ก็รูไมทันภรรยา ท่ีทานนํามาเลี้ยง 
           ไวแตยังไมคลอด ใครจะวางใจในภรรยาเหลาน้ันได. 
                       จบ อัณฑภูตชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. ตักกชาดก 
                        วาดวยธรรมดาหญิง 
      [๖๓] ธรรมดาวาหญิงเปนคนมักโกรธ ไมรูจักคุณ ชอบสอเสียด ชอบยุยงให 
           แตกกัน ดูกรภิกษุ ทานจงประพฤติพรหมจรรยเถิด ทานจะไมเสื่อม 
           จากสุข. 
                        จบ ตักกชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. ทุราชานชาดก 
                        ภาวะของหญิงรูยาก 
      [๖๔] ทานอยาดีใจวาหญิงปรารถนาเรา อยาเศราโศก วาหญิงน้ีไมปรารถนา 
           เรา ภาวะของหญิงท้ังหลายเปนของรูไดยาก เหมือนทางไปของปลาใน 
           น้ํา ฉะนั้น. 
                      จบ ทุราชานชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. อนภิรติชาดก 
                   เปรียบหญิงเหมือนของ ๕ อยาง 
      [๖๕] แมน้ํา หนทาง โรงสุรา สภา และบอน้ํา ฉันใด ข้ึนช่ือวาหญิง 
           ในโลก ก็ฉันนั้น บัณฑิตท้ังหลายยอมไมโกรธหญิงเหลาน้ัน. 
                       จบ อนภิรติชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. มุทุลักขณชาดก 
                    วาดวยความตองการไมมีสิ้นสุด 
      [๖๖] ครั้งยังไมไดนางมุทุลักขณาเทวี เกิดความปรารถนาเพียงอยางเดยีว แต 
           เมื่อไดนางลักขณาเทวีผูมีดวงตางามแลว ไดเกิดความปรารถนาส่ิงตางๆ 
           ข้ึนอีก. 
                      จบ มุทุลักขณชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. อุจฉังคชาดก 
                       หญิงหาลูกหาผวัไดงาย 
      [๖๗] ขาแตพระองคผูประเสริฐ บุตรของหมอมฉันหาไดงายเหมือนกับเมี่ยง 



           ในพก เมื่อหมอมฉันเดนิไปตามทาง สามีก็หาไดงาย หมอมฉันไมเหน็ 
           ประเทศท่ีจะนําพ่ีชายผูรวมอุทรมาได. 
                       จบ อุจฉังคชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. สาเกตชาดก 
                      วาดวยวางใจคนท่ีชอบใจ 
      [๖๘] ใจฝงอยูในผูใด แมจิตก็เลื่อมใสในผูใด เปนคนท่ีไมเคยเห็นกันเลย 
           ก็วางใจในผูนั้นไดโดยแท. 
                       จบ สาเกตชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. วิสวันตชาดก 
                   ตายเสียดีกวาดูดพษิท่ีคายออกแลว 
      [๖๙] เราจักดูดพิษท่ีคายออกแลว เพราะเหตุแหงชีวิตอันใด พิษท่ีคายออก 
           แลวนั้นนาติเตียน เราตายเสียประเสริฐกวาความเปนอยู. 
                       จบ วิสวันตชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. กุททาลชาดก 
                        วาดวยความชนะท่ีดี 
      [๗๐] ความชนะใดกลับแพได ความชนะนั้นเปนความชนะไมดี ความชนะใด 
           ไมกลับแพ ความชนะน้ันแลเปนความชนะท่ีดี. 
                      จบ กุททาลชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ อิตถีวรรคท่ี ๗. 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
           ๑. อาสาตมันตชาดก                      ๒. อัณฑภูตชาดก 
           ๓. ตักกชาดก                           ๔. ทุราชานชาดก 
           ๕. อนภริติชาดก                         ๖. มุทุลักขณชาดก 
           ๗. อุจฉังคชาดก                         ๘. สาเกตชาดก 
           ๙. วิสวนัตชาดก                        ๑๐. กุททาลชาดก. 
                       ---------------- 
                          ๘. วรุณวรรค 
                          ๑. วรุณชาดก 
                     วาดวยการทําไมถูกข้ันตอน 
      [๗๑] ผูใดปรารถนาจะทํากิจท่ีควรทํากอน ในภายหลัง ผูนัน้ยอมเดือดรอน 
           ในภายหลัง เหมือนมาณพหักไมกุม ฉะนั้น. 
                        จบ วรุณชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. สีลวนาคชาดก 
                     คนอกตัญูมองคนในแงราย 



      [๗๒] ถาใครๆ จะพึงใหสมบัติในแผนดินท้ังหมดแกคนอกตัญู ผูมีปกติมอง 
           หาโทษอยูเปนนิตย ก็ใหเขาพอใจไมได. 
                      จบ สีลวนาคชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. สัจจังกิรชาดก 
                      ไมลอยน้ําดีกวาคนอกตัญู 
      [๗๓] ไดยินวา นรชนบางพวกในโลกนี้ ไดกลาวความจรงิไวอยางนี้วา การ 
           เก็บไมท่ีลอยน้ําข้ึนมายังดีกวา ชวยคนอกตัญูบางคนข้ึนจากน้ํา ฯ 
                      จบ สัจจังกิรชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. รุกขธรรมชาดก 
                      ตนไมโดดเด่ียวยอมแพลม 
      [๗๔] มีญาติมากเปนความดี อนึ่ง ตนไมท่ีเกิดข้ึนในปาหลายตนเปนการดี 
           ตนไมท่ีข้ึนอยูโดดเด่ียว ถึงจะเปนตนไมงอกงามใหญโตสักเทาใด ลมก็ 
           ยอมพัดใหลมลงได. 
                      จบ รุกขธรรมชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. มัจฉชาดก 
                         วาดวยปลาขอฝน 
      [๗๕] ขาแตฝน ขอทานจงตกลงมาเถิด ขอจงทําลายขุมทรัพยของกาเสีย 
           จงทํากาใหเศราโศก จงชวยเปลื้องเราและพวกญาติๆ ใหพนจากความ 
           เศราโศกดวยเถิด. 
                        จบ มัจฉชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. อสังกิยชาดก 
                     เมตตากรุณาทําใหปลอดภัย 
      [๗๖] เราไมมีความระแวงในบาน ไมมีภัยในปา เราไดข้ึนเดินทางตรงดวย 
           เมตตา และกรุณาแลว. 
                       จบ อสังกิยชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. มหาสุบินชาดก 
                         วาดวยมหาสุบิน 
      [๗๗] หมอมฉันไดฝนเห็นโคอุสุภราช ๑ ตนไม ๑ แมโค ๑ โคสามัญ ๑ มา ๑ 
           ถาดทองคํา ๑ สุนัขจิ้งจอก ๑ หมอน้ํา ๑ สระโบกขรณี ๑ ขาวสารท่ีหุง 
           ไมสุก ๑ แกนจันทน ๑ น้ําเตาจมน้ํา ๑ หินลอยนํ้า ๑ นางเขียดกลืนกิน 
           งูเหา ๑ หงสทองแวดลอมกา ๑ เสือกลวัแพะ ๑ ดังน้ี ปริยายอันผดิจะ 
           เปนไปในยุคนี้ ยังไมสําเร็จ. 
                      จบ มหาสุบินชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. อิลลีสชาดก 



                     วาดวยคนมีรูปรางเหมือนกัน 
      [๗๘] คนท้ัง ๒ คน เปนคนกระจอก, คนคอม ตาเหล เกิดตอมท่ีศีรษะ 
           ขาพระบาทไมรูวาคนไหนเปนอิลลีสเศรษฐี? 
                       จบ อิลลีสชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. ขรัสสรชาดก 
                      วาดวยบุตรท่ีมารดาละท้ิง 
      [๗๙] เมื่อใดพวกโจรปลน และฆาวัวกิน เผาบาน และจับคนไปเปนเชลย 
           เมื่อนั้น บุตรท่ีมารดาละท้ิงแลว จึงมาตีกลองเสียงดัง. 
                       จบ ขรัสสรชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. ภีมเสนชาดก 
                   วาดวยคําแรกกับคําหลังไมสมกัน 
      [๘๐] เมื่อกอนนี้ ทานพูดอวดเรา แตภายหลังเหตุไรทานจงึถายอุจจาระออกเลา 
           ดูกรภีมเสน คําท้ัง ๒ ยอมไมสมกัน คือ คําท่ีพูดถึงการรบและบัดนี้ 
           ทานเดือดรอนใจอยู. 
                      จบ ภีมเสนชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ วรุณวรรคท่ี ๘. 
                       ---------------- 
                      รวมชาดกท่ีมีวรรคนี้ คือ 
           ๑. วรุณชาดก                              ๒. สีลวนาคชาดก 
           ๓. สัจจงักิรชาดก                           ๔. รุกขธรรมชาดก 
           ๕. มัจฉชาดก                              ๖. อสังกิยชาดก 
           ๗. มหาสุบินชาดก                           ๘. อิลลีสชาดก 
           ๙. ขรัสสรชาดก                           ๑๐. ภีมเสนชาดก. 
                       ---------------- 
                        ๙. อปายิมหวรรค 
                        ๑. สุราปานชาดก 
                        โทษของการด่ืมสุรา 
      [๘๑] พวกผมไดดื่มสุราแลว พากันฟอนรําขับรอง และรองไห พวกผมดื่มสุรา 
           อันกระทําใหเสียสติแลว ทานอาจารยไมไดเห็น กลายเปนเหมือนวานร 
           ไป. 
                      จบ สุราปานชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. มิตตวินทชาดก 
                        วาดวยจักรบดศีรษะ 
      [๘๒] ทานเลยปราสาทแกวผลึก ปราสาทเงิน และปราสาทแกวมณีมาแลว 



           ทานน้ันเปนผูถูกจักรกรดบนศีรษะแลว บาปยังไมสิ้นตราบใด ทานยังมี 
           ชีวิตอยู ก็จักไมพนจากจักรกรดตราบนั้น. 
                      จบ มิตตวินทชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. กาฬกัณณิชาดก 
                           วาดวยมิตร 
      [๘๓] บุคคลช่ือวา เปนมิตรดวยการเดินรวมกัน ๗ กาว ช่ือวาเปนสหายดวย 
           การเดินรวมกัน ๑๒ กาว และช่ือวาเปนญาติดวยการอยูรวมกันเดือนหน่ึง 
           หรือกึ่งเดือน สวนผูช่ือวามีตนเสมอกนัก็ดวยการอยูรวมกันยิ่งกวาน้ัน 
           เราจะละท้ิงมิตร ช่ือวากาฬกัณณี ผูชอบกันมานาน เพราะความสุข 
           สวนตัวไดอยางไร? 
                      จบ กาฬกัณณิชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. อัตถัสสทวารชาดก 
                     วาดวยคุณธรรม ๖ ประการ 
      [๘๔] บุคคลควรปรารถนาลาภอยางเยี่ยม คือ ความไมมีโรค ๑ ศีล ๑ ความรู 
           ของทานผูรูท้ังหลาย ๑ การสดับฟง ๑ ความประพฤติตามธรรม ๑ ความ 
           ไมทอถอย ๑ คุณธรรม ๖ ประการน้ี เปนประตู เปนประธานแหงประ- 
           โยชน. 
                     จบ อัตถัสสทวารชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. กิมปกกชาดก 
                        วาดวยโทษของกาม 
      [๘๕] ผูใดไมรูโทษในอนาคต มัวเสพกามอยู กามเหลาน้ันจะตองลางผลาญ 
           ผูนั้นในเวลาใหผล เหมอืนผลแหงตนกมิปกกพฤกษ ทําใหคนผูท่ีบริโภค 
           ตายฉะน้ัน. 
                       จบ กิมปกกชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. สีลวีมังสนชาดก 
                          วาดวยผูมีศีล 
      [๘๖] ไดยินวาศีลเปนคุณชาติงามเปนเยี่ยมในโลก เชิดดูงูใหญมีพิษรายแรง 
           เปนสัตวมีศีล เหตุนั้น จึงไมเบียดเบียนใคร. 
                      จบ สีลวีมังสนชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. มังคลชาดก 
                       วาดวยถอืมงคลตื่นขาว 
      [๘๗] ผูใดไมถือมงคลต่ืนขาว ไมถืออุกกาบาต ไมถือความฝน ไมถือลักษณะดี 
           หรือช่ัว ผูนั้นช่ือวาลวงพนโทษแหงการถือมงคลต่ืนขาว ครอบงํากิเลส 
           เครื่องประกอบสัตวไวในภพท่ีเปนคูกั้น ยอมไมกลับมาเกิดอีก. 



                       จบ มังคลชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. สรัมภชาดก 
                       วาดวยการพูดด-ีพูดช่ัว 
      [๘๘] บุคคลพึงเปลงวาจางามเทาน้ัน ไมพึงเปลงวาจาชั่วเลย การเปลงวาจางาม 
           ยังประโยชนใหสําเร็จ ผูเปลงวาจาชั่วยอมเดือดรอน. 
                       จบ สารัมภชาดกท่ี ๘. 
                          ๙. กุหกชาดก 
                        พูดดีไดเงินไดทอง 
      [๘๙] ไดยินวา วาจาของทานผูพูดคําออนหวานเปนวาจาไพเราะ ทานของอยู 
           เพราะหญาเพียงเสนเดียว แตนําเอาทอง ๑๐๐ ลิ่มไปไมขัดของ. 
                        จบ กุหกชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. อกตัญูชาดก 
                         วาดวยคนอกตัญู 
      [๙๐] ผูใดอันคนอื่นทําความดี ทําประโยชนใหในกาลกอน แตไมรูสึกคุณ เมื่อมี 
           กิจเกิดข้ึนในภายหลัง ยอมไมไดผูชวยเหลือ. 
                      จบ อกตัญูชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ อปายิมหวรรคท่ี ๙. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 เจานักเลงช่ัวชา จงกลืนกินเถิด จงกลืนกินเถิด เมื่อทาน 
           กลืนกินลูกสกาแลว ภายหลังยาพิษน้ีจกัแรงจัดข้ึน. 
                        จบ ลิตตชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. มหาสารชาดก 
                   ตองการคนท่ีเหมาะกับเหตุการณ 



      [๙๒] เมื่อสงครามเกิดข้ึน ยอมตองการคนกลาหาญ เมื่อเกิดขาวต่ืนเตนข้ึน 
           ยอมตองการคนหนักแนน เมื่อขาวและน้ํามีบริบูรณ ยอมตองการคนท่ีรัก 
           เมื่อขอความลึกซึ้งเกิดข้ึน ยอมตองการบัณฑิต. 
                      จบ มหาสารชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. วิสสาสโภชนชาดก 
                       วาดวยการไววางใจ 
      [๙๓] บุคคลไมควรไววางใจในผูท่ียังไมคุนเคยกัน แมผูท่ีคุนเคยกันแลวก็ไม 
           ควรไววางใจ ภัยยอมมาจากผูท่ีคุนเคยกัน เหมือนภัยของราชสีห เกิดจาก 
           แมเนื้อฉะนั้น. 
                     จบ วิสสาสโภชนชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. โลมหังสชาดก 
                  วาดวยการแสวงหาอยางประเสริฐ 
      [๙๔] เราเปนคนเรารอน มตัีวอันเปยกชุม อยูแตผูเดียวในปาท่ีนากลัว เปน 
           คนเปลือยกาย ถึงแมความหนาวเบียดเบียนก็ไมผิงไฟ มนุีขวนขวาย 
           ดวยการแสวงหาอยางประเสริฐ. 
                      จบ โลมหังสชาดกท่ี ๔. 
                       ๕. มหาสุทัสสนชาดก 
                          วาดวยสังขาร 
      [๙๕] สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึน และเส่ือมไปเปนธรรมดา 
           เกิดข้ึนแลวยอมดับไป ความท่ีสังขารเหลาน้ันสงบระงับเปนสุข. 
                     จบ มหาสุทัสสนชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. เตลปตตชาดก 
                        วาดวยการรักษาจิต 
      [๙๖] บุคคลพึงประคองภาชนะอันเต็มเปยมดวยน้ํามัน ฉันใด บัณฑิตผูปรารถนา 
           จะไปสูทิศท่ียังไมเคยไป ก็พึงตามรักษาจิตของตนไวดวยสติ ฉันนั้น. 
                      จบ เตลปตตชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. นามสิทธิชาดก 
                     วาดวยช่ือไมเปนของสําคัญ 
      [๙๗] มาณพตนหน่ึงช่ือวาปาปกะ ไดเห็นคนช่ือวานายเปนตายลง เห็นนางทาสี 
           ช่ือวานางรวยทรัพยจน เห็นคนช่ือวานางทางหลงทาง แลวก็กลับมา. 
                      จบ นามสิทธิชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. กูฏวาณิชชาดก 
                       วาดวยคนผูเปนบัณฑิต 
      [๙๘] ธรรมดาคนท่ีเปนบัณฑิตเปนคนดี คนท่ีเปนบัณฑิตเกินไปเปนคนไมดี 



           เราถูกไฟลวกเพราะบุตรท่ีเปนบัณฑิตเกินไป. 
                      จบ กูฏวาณิชชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. ปโรสหัสสชาดก 
                        วาดวยคนผูมีปญญา 
      [๙๙] คนโงเขลาประชุมกัน แมต้ังพันคนข้ึนไป พวกเขาไมมีปญญาพึงคร่ํา- 
           ครวญอยูตลอดรอยป ผูใดรูแจงเน้ือความแหงภาษิต ผูนั้นเปนบุรุษมี 
           ปญญา คนเดียวเทาน้ัน ประเสริฐ. 
                       จบ ปโรสหัสสชาดก. 
                        ๑๐. อสาตรูปชาดก 
                      สิ่งท่ีครอบงําคนประมาท 
      [๑๐๐] สิ่งท่ีไมเปนท่ีพอใจ สิ่งท่ีไมเปนท่ีรัก สิ่งท่ีเปนทุกข ยอมครอบงํา 
            ผูประมาทดวยสิ่งเปนท่ีพอใจ สิ่งเปนท่ีรัก และสิ่งท่ีเปนสุข. 
                        จบ อสาตรูปชาดก. 
                       จบ ลิตตวรรคท่ี ๑๐. 
                        จบ มัชฌิมปณณาสก. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                คนมีปญญาคนเดียวดีกวาคนโงเขลาต้ังรอย 
      [๑๐๑] คนโงเขลามาประชุมกัน แมต้ังรอยคนข้ึนไป พวกเขาไมมีปญญา พึงเพง 
            ดูอยูต้ังรอยป ผูใดรูแจงเน้ือความแหงภาษิต ผูนั้นเปนบุรุษมีปญญา 
            คนเดียวเทาน้ัน ประเสริฐกวา. 
                       จบ ปโรสตชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. ปณณิกชาดก 
                        วาดวยท่ีพึงใหโทษ 
      [๑๐๒] ผูใดเม่ือดิฉันไดรับทุกขพึงเปนท่ีพึ่งได ผูนั้นคือบิดาของดิฉันกลับมาทํา 
            ความประทุษรายแกดิฉันในปา ดิฉันจะคร่ําครวญถึงใครในกลางปา ผูใด 



            ควรจะเปนท่ีพึ่งของดิฉัน ผูนั้นกลับมาทํากรรมอยางสาหัส. 
                       จบ ปณณิกชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. เวริชาดก 
                       การอยูรวมกับมีเวรกัน 
      [๑๐๓] คนมีเวรกันอยูในท่ีใด บัณฑิตไมควรอยูในท่ีนั้น เพราะเม่ืออยูในพวก 
            คนมีเวรกันคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยูเปนทุกข. 
                        จบ เวริชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. มิตตวินทชาดก 
                    โทษผูลุอํานาจความปรารถนา 
      [๑๐๔] ผูมีความปรารถนาจัด มี ๔ ก็ตองการ ๘ มี ๘ ก็ตองน้ัน ๑๖ มี ๑๖ ก็ตอง 
            การ ๓๒ บัดนี้ มาไดรับกงจักรกรด  กงจักรกรดพัดอยูเหนอืศีรษะ 
            ของคนผูลุอํานาจความปรารถนา. 
                      จบ มิตตวินทชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. ทุพพลกัฏฐชาดก 
                       วาดวยชางกลวัไมแหง 
      [๑๐๕] ลมยอมพัดไมแหงท่ีทุรพลในปาน้ี แมมีจํานวนมากมายใหหักลง ดูกร 
            ชางตัวประเสริฐ ถาทานมากลัวตอไมแหงน้ัน ทานจักซูบผอมเปนแน. 
                      จบ ทุพพลกัฏฐชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. อุทัญจนีชาดก 
                         วาดวยหญิงโจร 
      [๑๐๖] หญิงโจรผูนําของไปดวยหมอน้ํา เบียดเบียนฉัน ผูเคยมีชีวิตอยูเปนสุข 
            จะขอนํ้ามัน หรือเกลอื ก็ดวยการกลาวคําออนหวานฐานเปนภรรยา. 
                       จบ อุทัญจนีชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. สาลิตตกชาดก 
                         วาดวยคนมีศิลปะ 
      [๑๐๗] ข้ึนช่ือวาศิลปะแมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมยังประโยชนใหสําเร็จโดยแท 
            ขอเชิญพระองค ทรงทอดพระเนตร บุรุษเปลี้ยไดบานสวยท้ัง ๔ ทิศ 
            ก็เพราะการดีดมูลแพะ. 
                      จบ สาลิตตกชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. พาหิยชาดก 
                       เปนคนควรศึกษาศิลปะ 
      [๑๐๘] บุคคลควรศึกษาศิลปะท้ังหลาย ชนท้ังหลายท่ีพอใจในศิลปะนั้นก็มีอยู 
            แมแตหญิงท่ีเกิดในจังหวัดช้ันนอก กย็ังทําใหพระราชาทรงโปรดปรานได 
            ดวยความกระมิดกระเมี้ยนของเธอ. 



                       จบ พาหิยชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. กุณฑกปูวชาดก 
                     วาดวยมีอยางไรกินอยางนั้น 
      [๑๐๙] บุรุษกินอยางไร เทวดาของบุรุษน้ันก็กินอยางนั้น ทานจงนําเอาขนมรํา 
            นั้นมา อยาใหสวนของเราเสียไปเลย. 
                      จบ กุณฑกปูวชาดกท่ี ๙. 
                      ๑๐. สัพพสังหารกปญหา 
                  วาดวยการพูดของหญิง ๒ ประเภท 
      [๑๑๐] กลิ่นเครื่องอบท้ังปวงไมมี มีแตกลิ่นดอกประยงลวนฟุงไป หญิงนักเลง 
            คนนี้ ยอมกลาวคําเหลาะแหละ หญิงผูใหญกลาวคําจริง. 
                     จบ สัพสังหารกปญหาท่ี ๑๐. 
                      จบ ปโรสตวรรคท่ี ๑๑. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 คัทรภปญหาท่ี ๑. 
                        ๒. อมราเทวีปญหา 
                       บอกใบหนทางไปบาน 
      [๑๑๒] รานขายขาวสัตตู รานขายนํ้าสมพะอูม และตนทองหลางใบมนซ่ึงมีดอก 
            บานแลว มีอยู ณ ท่ีใด ทานจงไป ณ ท่ีนั้นเถิด ฉันใหของดวยมอืใด 
            ฉันยอมกลาวดวยมอืนัน้ ฉันไมไดของดวยมอืใด ฉันไมกลาวดวยมอืนั้น 
            นี่เปนหนทางของบานช่ือวายวมัชฌกคาม ทานจงรูทางท่ีฉันกลาวปกปด 
            นี้เองเถิด. 



                      จบ อมราเทวีปญหา ท่ี ๒. 
                          ๓. สิคลชาดก 
                      วาดวยพราหมณเช่ือสุนัข 
      [๑๑๓] ดูกรพราหมณ ทานเช่ือสุนัขผูดื่มสุราหรือ เพียง ๑๐๐ เบ้ียก็ไมมี อยาวา 
            ถึง ๒๐๐ กหาปณะเลย? 
                       จบ สิคาลชาดกท่ี ๖. 
                         ๔. มิตจินติชาดก 
                    วาดวยปลาชวยปลาใหพนขาย 
      [๑๑๔] ปลา ๒ ตัวคือ ปลาพหูจินตี และปลาอัปปจินตี ติดอยูในขาย ปลาช่ือ 
            มิตจินตีไดชวยใหพนจากขาย ปลาท้ัง ๒ ตัวจึงไดมาพรอมกันกับปลา 
            จินตี ในแมน้ําน้ัน. 
                       จบ มิตจินติชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. อนุสาสิกชาดก 
                        วาดวยดีแตสอนผูอื่น 
      [๑๑๕] นางนกสาลิกาตัวใด สั่งสอนนกตัวอื่นอยูเนืองๆ ตัวเองมีปกติเท่ียวไป 
            ดวยละโมบ นางนกสาลิกาตัวนั้นถูกลอบดแลวมีปกหักนอนอยู. 
                      จบ อนุสาสิกชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. ทุพพจชาดก 
                     ไดรับโทษเพราะทําเกินไป 
      [๑๑๖] ทานอาจารย ทานไดทําเกินไป การกระทําของทานน้ันไมชอบใจแมแก 
            ขาพเจา ทานโดดพนหอกเลมท่ี ๔ แลว ถูกหอกเลมท่ี ๕ เสียบเขาแลว. 
                       จบ ทุพพจชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. ติตติรชาดก 
                       วาดวยตายเพราะปาก 
      [๑๑๗] วาจาท่ีดังเกินไป ความเปนผูมีกําลังแรงเกินไป บุคคลกลาวลวงเวลา 
            ยอมฆาบุคคลผูมีปญญาทรามเสีย ดุจวาจาท่ีฆานกกระทาผูขันดังเกินไป 
            ฉะนั้น. 
                       จบ ติตติรชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. วัฏฏกชาดก 
                       วาดวยการใชความคิด 
      [๑๑๘] บุรุษเม่ือไมคิดก็ยอมไมไดผลพิเศษ ทานจงดูผลแหงอุบายท่ีเราคิดเถิด 
            เราพนแลวจากการฆาและจองจํา ก็ดวยอุบายน้ัน. 
                       จบ วัฏฏกชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. อกาลราวิชาดก 



                      วาดวยไกขันไมถูกเวลา 
      [๑๑๙] ไกตัวนี้ไมไดเติบโตอยูกับพอแม ไมไดอยูในสํานักอาจารย ยอมไมรูจัก 
            กาลท่ีควรขัน และไมควรขัน. 
                      จบ อกาลราวิชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. พันธนโมกขชาดก 
                  วาดวยการหลุดพนจากเครื่องผูกมดั 
      [๑๒๐] คนพาลท้ังหลายผูไมถูกผูกมัด กลาวข้ึนในท่ีใด ก็ยอมถูกผูกมัดในท่ีนั้น 
            สวนบัณฑิต แมถูกผูกมัดแลว กลาวข้ึนในท่ีใด ก็หลุดพนไดในท่ีนั้น. 
                     จบ พันธนโมกขชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ หังสิวรรคท่ี ๑๒. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. คัทรภปญหา                            ๒. อมราเทวีปญหา 
            ๓. สิคาลชาดก                            ๔. มิตจินติชาดก 
            ๕. อนุสาสิกชาดก                          ๖. ทุพพจชาดก 
            ๗. ติตติรชาดก                            ๘. วัฏฏกชาดก 
            ๙. อกาลราวิชาดก                        ๑๐. พันธนโมกขชาดก. 
                       ---------------- 
                        ๑๓. กุสนาฬิวรรค 
                         ๑. กุสนาฬิชาดก 
                   วาดวยประโยชนของการผูกมิตร 
      [๑๒๑] บุคคลผูเสมอกัน ประเสริฐกวากัน หรือเลวกวากัน พึงกระทํามิตร 
            ธรรมเถิด เพราะมิตรเหลานั้น เมื่อความเสื่อมเกิดข้ึน ก็พึงทําประโยชน 
            อันอุดมใหได ดุจเราผูเปนรุกขเทวดาและกุสนาฬิเทวดา คบหาเปน 
            มิตรกัน ฉะนั้น. 
                       จบ กุสนาฬิชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. ทุมเมธชาดก 
                     คนโงไดยศไมเปนประโยชน 
      [๑๒๒] ผูมีปญญาทรามไดยศแลว ยอมประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกตน 
            ยอมปฏิบัติเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอื่น ฯ 
                       จบ ทุมเมธชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. นังคลีสชาดก 
                    คนพาลกลาวคําท่ีไมควรกลาว 
      [๑๒๓] คนพาล ยอมกลาวคําท่ีไมควรกลาวทุกอยางไดในทุกแหง คนพาลน้ี 



            ไมรูจักเนยขน และงอนไถ ยอมสําคัญเนยขนและนมสดวาเหมือน 
            งอนไถ. 
                       จบ นังคลีสชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. อัมพชาดก 
                      บัณฑิตควรพยายามร่ําไป 
      [๑๒๔] บุรุษผูเปนบัณฑิตควรพยายามร่ําไป ไมควรเบ่ือหนาย จงดูผลแหง 
            ความพยายาม ผลมะมวงท้ังหลายท่ีหลนใหบริโภคอยูก็ดวยความพยายาม 
            ท้ังน้ัน ไมใชของท่ีไดบินมาเลย. 
                        จบ อัมพชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. กฏาหกชาดก 
                          วาดวยคนข้ีโอ 
      [๑๒๕] ผูใดไปสูชนบทอื่น ผูนั้นพึงกลาวอวดแมมากมาย ดูกรกฏหกะ 
            เจาของเงินจะติดตามมาประทุษรายเอา เชิญทานบริโภคอาหารเสีย 
            เถิด. 
                       จบ กฏาหกชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. อสิลักขณชาดก 
                 วาดวยเหตุอยางเดียวคนไดผลตางกัน 
      [๑๒๖] เหตุอยางเดียวกันนัน่และ เปนผลดีแกคนคนหน่ึง แตเปนผลรายแก 
            อีกคนหน่ึงได เพราะฉะนั้น เหตุอยางเดียวกัน มิใชวาจะเปนผลดีไป 
            ท้ังหมด และมิใชวาจะเปนผลรายไปท้ังหมด. 
                      จบ อสิลักขณชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. กลัณฑุกชาดก 
                     วาดวยสกุลของนายกลัณฑุกะ 
      [๑๒๗] สกุลของทานไมใชสกุลสูง เราผูเท่ียวอยูในปาก็ยังรูได นายของทาน 
            ทราบแนแลวพึงจับทานไป ดูกรนายกลัณฑุกะ ทานจงด่ืมน้ํานมเสียเถิด. 
                       จบ กลัณฑุกชาดกท่ี ๗. 
                          ๘. มูสิกชาดก 
                      วาดวยผูเอาธรรมบังหนา 
      [๑๒๘] ผูใดและทําธรรมใหเปนธง แตซอนความประพฤติไมดีไวลอผูอืน่ให 
            ตายใจ ความประพฤติของผูนั้นช่ือวา เปนความประพฤติของแมว. 
                        จบ มูสิกชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. อัคคิกชาดก 
                        วาดวยทานอัคคิกะ 
      [๑๒๙] แหยมนี้ไมมีอยูเพราะเหตุแหงบุญ มีอยูเพราะเหตุจะกินผูอื่น ฝูงหนู 



            ยอมไมถึงวิธีนับช่ือองัคุฏฐิ พอทีเถอะทานอัคคิกะ. 
                       จบ อัคคิกชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. โกสิยชาดก 
                   วาดวยถอยคํากับการกินไมสมกัน 
      [๑๓๐] ดูกรทานผูโกสิยะ ทานจงกินยาใหสมกับท่ีทานอางวาปวย หรอืจงทํา 
            การงานใหสมกับอาหารท่ีทานบริโภค เพราะถอยคํากับการกินของทาน 
            ท้ัง ๒ ประการ ไมสมกัน. 
                       จบ โกสิยชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ กุสนาฬิวรรคท่ี ๑๓. 
                      ----------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] ความไมตรีของผูใดผูหนึ่งซ่ึงเปนคนพาล ยอมเปนโทษแตกราวจากกัน 
            เพราะไมรับของไว เพราะฉะนั้น เราจึงรับเอาขาวลีบกึ่ง ๑- มานะไว 
            ดวยมาคิดวา ความไมตรีของเราอยาไดแตกราวเสียเลย ขอใหไมตรีของ 
            เรานี้ ดํารงยั่งยืนตอไปเถิด. 
                      จบ อสัมปทานชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. ปญจภีรุกชาดก 
                        วาดวยความสวสัดี 
      [๑๓๒] เราไมตกอยูในอํานาจของพวกผีเสื้อน้ํา เพราะความเพียรม่ันคง ดํารง 
            อยูในคําแนะนําของผูฉลาด และเปนผูขลาดตอภัย ความสวัสดีจากภัย 
            ใหญนั้น เกิดข้ึนแลวแกเรา. 
                      จบ ปญจภีรุกชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. ฆตาสนชาดก 
                       วาดวยภัยเกิดจากท่ีพึ่ง 
      [๑๓๓] ความเกษมมีอยูบนหลังนํ้าใด บนหลังนํ้าน้ัน มีขาศึกมารบกวน ไฟลุก 
            โพลงอยู ณ ทามกลางน้ํา วันนี้ การอยูของพวกเราท่ีตนไมอันเกิดท่ี 



            แผนดินนี้ไมมี ทานท้ังหลายจงพากันหลีกไปเสียยังทิศท้ังหลายเถิด วันนี้ 
            ภัยเกิดข้ึนจากท่ีพึ่งของพวกเรา. 
                       จบ ฆตาสนชาดกท่ี ๓. 
 @๑. ประมาณส่ีทะนาน 
                        ๔. ฌานโสธนชาดก 
                      วาดวยสุขเกิดจากสมาบัติ 
      [๑๓๔] สัตวเหลาใดเปนผูมีสัญญา แมสัตวเหลานั้นก็ช่ือวาเปนทุคตะ 
            สัตวเหลาใดเปนผูไมมีสัญญา ถึงสัตวเหลาน้ันก็ช่ือวา เปนทุคตะ ทาน 
            จงละเวนความเปนสัญญีสัตวและอสัญญีสัตวท้ัง ๒ นี้เสีย สุขอันเกิด 
            จากสมาบัตินั้น เปนของไมมีกิเลสเครือ่งยัว่ยวน. 
                      จบ ฌานโสธนชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. จันทาภชาดก 
                    วาดวยผูเขาถึงอาภัสสรพรหม 
      [๑๓๕] ในโลกนี้ ผูใดหยั่งลงสูแสงจันทรและแสงอาทิตยดวยปญญา ผูนั้นยอม 
            เขาถึงอาภัสสรพรหมโลก ดวยฌานอนัไมมีวิตก 
                      จบ  จันทาภชาดกท่ี ๕. 
                       ๖. สุวรรณหังสชาดก 
                         โลภมากลาภหาย 
      [๑๓๖] บุคคลไดสิ่งใด ควรยินดีดวยส่ิงนัน้ เพราะความโลภเกินประมาณ 
            เปนความลามก นางพราหมณีจับพระยาหงสไดแลว ก็เสื่อมจาก 
            ทองคํา. 
                     จบ สุวรรณหังสชาดกท่ี ๖. 
                          ๗. พัพชาดก 
                       วาดวยวิธีใหแมวตาย 
      [๑๓๗] แมวตัวท่ี ๑ ไดหนูหรือเนือ้ในท่ีใด แมวตัวท่ี ๒ ท่ี ๓ และ ท่ี ๔ ก็ 
            เกิดข้ึนในท่ีนั้น แมวเหลานั้นไดพากันเอาอกฟาดปลองแกวผลึกนี้ แลว 
            ถึงความสิ้นชีวิตท้ังหมด. 
                        จบ พัพพุชาดกท่ี ๗. 
                          ๘. โคธชาดก 
                      วาดวยฤาษีหลอกกินเหี้ย 
      [๑๓๘] ดูกรทานผูมีปญญาทราม ประโยชนอะไรแกทานดวยชฎาท้ังหลาย 
            ประโยชนอะไรแกทานดวยหนังเสือ ภายในของทานขรุขระ ทานยอม 
            ขัดสีแตภายนอก. 
                        จบ โคธชาดกท่ี ๘. 



                        ๙. อุภโตภัฏฐชาดก 
                    วาดวยผูเสียหายหมดทุกอยาง 
      [๑๓๙] ตาของทานก็แตก ผาของทานก็หาย ภรรยาของทานก็ทะเลาะกับหญิง 
            เพื่อนบาน ทานมีการงานเสีย ๒ ทาง คือ ท้ังทางนํ้าและทางบก. 
                      จบ อุภโตภัฏฐชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. กากชาดก 
                       วาดวยกาไมมีมนัเหลว 
      [๑๔๐] ข้ึนช่ือวากาท้ังหลาย มีใจหวาดเสียวอยูเปนนิตย เปนผูเบียดเบียนสัตว 
            ท้ังปวง เพราะฉะนั้น กาท้ังหลายผูเปนญาติของเราจึงไมมีมันเหลว. 
                       จบ กากชาดกท่ี ๑๐. 
                     จบ อสัมปทานวรรคท่ี ๑๔. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                       คบคนช่ัวไมมีความสุข 
      [๑๔๑] ผูคบคนช่ัว ยอมไมไดความสุขโดยสวนเดียว เขายอมทําตนใหถึง 
            ความพินาศ เหมือนตระกูลเหี้ย ไมไดความสุขจากก้ิงกา ฉะนั้น. 
                        จบ โคธชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. สิคาลชาดก 
                      วาดวยทําอุบายนอนตาย 
      [๑๔๒] เหตุท่ีทานทําเปนเหมือนนอนตายน้ี รูไดยากอยู เพราะวา เมื่อเราคาบ 
            ปลายไมฆอนฉุดไป ไมฆอนก็ไมหลดุจากมือของทาน. 
                       จบ สิคาลชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. วิโรจนชาดก 
                       วาดวยผูถูกเยาะเยย 
      [๑๔๓] มันสมองของทานไหลออกแลว กระหมอมของทานก็ถูกทําลายแลว 
            ซี่โครงของทานหักพังไปสิ้นแลว วันนี้ ทานยอมรุงเรืองแท. 



                       จบ วิโรจนชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. นังคุฏฐชาดก 
                      วาดวยบูชาไฟดวยหางววั 
      [๑๔๔] ดูกรไฟผูชาติช่ัว หางวัวสําหรับท่ีขาพเจาจะบูชาทานน้ีมีมาก วันนี้ เนื้อวัว 
            ไมมีจะบูชาทานผูไมสมควรแกเนื้อววั ทานจงรับแตหางวัวเถิด. 
                       จบ นังคุฏฐชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. ราธชาดก 
                  วาดวยพูดเพอเจอเพราะความเขลา 
      [๑๔๕] ดูกรราธะ ทานไมรูจักคนท้ังหลายท่ียังไมมาในเวลาปฐมยาม ทานพูด 
            เพอเจอไปตามความโงเขลา นางพราหมณีผูโกสิยโคตรเปนหญิงไมดี 
            หมดความรักใครในบิดาของทาน. 
                        จบ ราธชาดกท่ี ๕. 
                          ๖. กากชาดก 
                      วาดวยกาวิดน้ําดวยปาก 
      [๑๔๖] เออก็คางของเราเม่ือยลาแลว และปากของเราก็ซูบซีด เราพากันเลิก 
            เถอะ อยาวิดเลย เพราะมหาสมุทรก็ยังเต็มอยูตามเดิม. 
                        จบ กากชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. บุปผรัตตชาดก 
                เปนทุกขเพราะภรรยาไมไดผายอมดอกคํา 
       [๑๔๗] ความทุกขเพราะถูกเสียบหลาวน้ีก็ดี ความทุกขท่ีถูกกาจิกเราก็ดี ก็ไม 
             เปนความทุกขของเรา ความทุกขท่ีวาภรรยาของเราจะไมไดนุงหมผายอม 
             ดอกคําเท่ียวเลนมหรสพในเดือน ๑๒ นี้ เปนทุกขของเรา. 
                      จบ บุปผรัตตชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. สิคาลชาดก 
                    วาดวยสุนัขเขาอยูในทองชาง 
      [๑๔๘] เราจะไมเขาไปสูทองชางบอยๆ อกีตอไปแลว เพราะในเวลาท่ีเขาไป 
            อยูในทองชาง เราถูกภยัคุกคามแลว. 
                       จบ สิคาลชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. เอกปณณชาดก 
                       วาดวยตนไมใบเดียว 
      [๑๔๙] ตนไมนี้มีเพียงใบเดียว จากพื้นสูงไมเกิน ๔ นิ้ว ยังมีรสเชนกับยาพิษ 
            ตนไมนี้เติบโตข้ึนจักขมสักเพียงไหน? 
                      จบ เอกปณณชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. สัญชีวชาดก 



                     วาดวยโทษท่ียกยองอสัตบุรุษ 
      [๑๕๐] ผูใดยกยองอสัตบุรษุ และคบหาอสัตบุรุษ อสัตบุรุษยอมทําผูนั้นแหละ 
            ใหเปนอาหาร เหมือนเสือโครงท่ีตายแลว สัญชีวมาณพรายมนตใหกลับ 
            ฟนข้ึนมา ทําสัญชีวมาณพใหเปนเหยื่อ ฉะนั้น. 
                       จบ สัญชีวชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ กกัณฏกวรรคท่ี ๑๕. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. โคธชาดก                          ๒. สิคาลชาดก 
            ๓. วิโรจนชาดก                        ๔. นังคุฏฐชาดก 
            ๕. ราธชาดก                          ๖. กากชาดก 
            ๗. บุปผรัตตชาดก                       ๘. สิคาลชาดก 
            ๙. เอกปณณชาดก                      ๑๐. สัญชีวชาดก. 
                       ---------------- 
                   รวมวรรคท่ีมีในเอกกนิบาตน้ี 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] พระเจาพัลลิกราชทรงแข็งตอผูท่ีแข็ง ทรงชํานะคนออนดวยความออน 
            ทรงชํานะคนดีดวยความดี ทรงชํานะคนไมดีดวยความไมดี พระราชา 
            พระองคนี้ เปนเชนนี้ ดูกรนายสารถี ทานจงหลีกทางถวายพระราชาของ 
            เราเถิด. 
      [๑๕๒] พระเจาพาราณสีทรงชํานะคนโกรธดวยความไมโกรธ ทรงชํานะคน 



            ไมดีดวยความดี ทรงชํานะคนตระหน่ีดวยการให ทรงชํานะคนพูดเหลาะ 
            แหละดวยคําสัตย พระราชาพระองคนี้ เปนเชนนี้ ดูกรนายสารถ ี
            ทานจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิด. 
                      จบ ราโชวาทชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. สิคาลชาดก 
                    วาดวยการทําโดยไมพิจารณา 
      [๑๕๓] การงานเหลานั้น ยอมเผาบุคคลผูมีการงานอันไมไดพิจารณาแลว รีบรอน 
            จะทําใหสําเร็จ เหมือนกับของรอนท่ีบุคคลไมพิจารณากอนแลว ใสเขา 
            ไปในปาก ฉะนั้น. 
      [๑๕๔] อนึ่ง ราชสีหไดแผดสีหนาทท่ีภูเขาเงิน สุนัขจิ้งจอกอยูในภูเขาเงนิ 
            ไดฟงราชสีหแผดเสียงก็กลัวตาย หวาดกลัว หัวใจแตกตาย. 
                       จบ สิคาลชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. สูกรชาดก 
                        วาดวยหมูทาราชสีห 
      [๑๕๕] ดูกรสหาย เราก็มี ๔ เทา แมทานก็มี ๔ เทา จงกลับมาสูกันกอนเถิด 
            สหาย ทานกลัวหรือ จงึหนีไป? 
      [๑๕๖] ดูกรหมู ทานเปนสัตวสกปรก มีขนเหม็นเนา มีกลิ่นเหม็นฟุงไป 
            ดูกรสหาย ถาทานประสงคจะสูรบกับเรา เราก็จะใหชัยชนะแกทาน. 
                        จบ สูกรชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. อุรคชาดก 
                       วาดวยงผููมีคุณธรรมสูง 
      [๑๕๗] ในท่ีนี้ พระยานาคประเสริฐกวางูท้ังหลาย พระยานาคตองการจะพน 
            ไปจากสํานักของขาพเจาแปลงเพศเปนดุจทอนแกวมณี เขาไปอยูภายใน 
            ผาเปลือกไมนี้ ขาพเจาเคารพยําเกรงเพศของพระคุณเจา ซึ่งเปนเพศ 
            ประเสริฐนัก แมจะหิวก็ไมอาจจะจับนาค ซึ่งเขาไปอยูภายในผาเปลือก 
            ไมนั้นออกมากินได. 
      [๑๕๘] ทานน้ัน เคารพยําเกรงผูมีเพศประเสริฐ แมจะหิวก็ไมอาจจะจับนาคซ่ึง 
            เขาไปอยูภายในผาเปลือกไมนั้นออกมากินได ขอทานน้ัน จงเปนผูอัน 
            พรหมคุมครอง ดํารงชีพอยูสิ้นกาลนานเถิด อนึ่ง ขอภักษาหารอัน 
            เปนทิพยจงปรากฏแกทานเถิด. 
                        จบ อุรคชาดกท่ี ๓. 
                          ๕. ภัคคชาดก 
                           วาดวยอาย ุ
      [๑๕๙] ขาแตทานบิดา ขอทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป ขอปศาจจงอยากินฉันเลย 



            ทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป เถิด. 
      [๑๖๐] แมทานก็จงเปนอยู ๑๒๐ ป พวกปศาจจงกินยาพิษ ทานจงเปนอยู 
            ๑๒๐ ป. 
                        จบ ภัคคชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. อลีนจิตตชาดก 
                        วาดวยกัลยาณมิตร 
      [๑๖๑] เสนาหมูใหญอาศัยเจาอลีนจิต มีใจรื่นเริง ไดจับเปนพระเจาโกศล 
            ผูไมทรงอิ่มพระทัยดวยราชสมบัติของพระองค ฉันใด. 
      [๑๖๒] ภิกษุผูสมบูรณดวยกัลยาณมิตรเปนท่ีพึ่งอาศัย ปรารภความเพียร เจริญ 
            กุศลธรรม เพื่อบรรลนุพิพานอันเกษมจากโยคะ พึงบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้น 
            ไปแหงสังโยชนท้ังปวงโดยลําดับ ก็ฉันนั้น. 
                      จบ อลีนจิตตชาดกท่ี ๖. 
                          ๗. คุณชาดก 
                         วาดวยมิตรธรรม 
      [๑๖๓] ผูเปนใหญยอมขับไลผูนอยไดตามความตองการของตน นี่เปนธรรมดา 
            ของผูมีกําลัง นางมฤคีผูมีฟนคมแหลมของทาน ไดคุกคามบุตรและภรรยา 
            ของเรา ขอทานจงทราบเถิด ภัยเกิดแตท่ีพึ่งแลว. 
      [๑๖๔] ถาผูใด เปนมิตรแมจะมีกําลังนอย แตต้ังอยูในมิตรธรรม ผูนั้นช่ือวา 
            เปนญาติ เปนเผาพันธุ เปนมิตร และเปนสหายของเรา แนะนางมฤคี 
            ทานอยาดูหมิ่นสหายของเราอีกนะ เพราะวา สุนัขจิ้งจอกตัวนี้ใหชีวติ 
            เราไว. 
                        จบ คุณชาดกท่ี ๗. 
                          ๘. สุหนุชาดก 
                   วาดวยการเปรียบเทียบมา ๒ มา 
      [๑๖๕] การท่ีมาโกงสุหนุกระทําความรักกับมาโสณะนี้ ยอมมีดวยปกติท่ีไม 
            เสมอกันก็หามิได มาโสณะ เปนเชนใด แมมาสุหนุก็เปนเชนนั้น 
            มาโสณะมีความประพฤติเชนใด มาสุหนุก็มีความประพฤติเชนนั้น. 
      [๑๖๖] มาท้ังสองน้ัน ยอมเสมอกันดวยการวิ่งไปดวยความคะนอง และ 
            ดวยกัดเชือกท่ีลามอยูเปนนิจ ความช่ัวยอมสมกับความช่ัว ความไมดี 
            ยอมสมกับความไมดี. 
                        จบ สุหนุชาดกท่ี ๘. 
                          ๙. โมรชาดก 
                     วาดวยนกยูงเจรญิพระปริตต 
      [๑๖๗] พระอาทิตยนี้ เปนดวงตาของโลก เปนเจาแหงแสงสวางอยางเอก 



            กําลังอุทัยข้ึนมาทอแสงอรามสวางไปท่ัวปฐพี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอ 
            นอบนอมพระอาทิตยนั้น ซึ่งทอแสงอรามสวางไปท่ัวปฐพี ขาพเจาอัน 
            ทานชวยคุมกันแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดวัน พราหมณเหลาใด 
            ผูถึงฝงแหงเวทในธรรมท้ังปวง ขอพรามหณเหลานั้น  จงรับความนอบ 
            นอมของขาพเจา และขอจงคุมครองขาพเจาดวย ขาพเจาขอนอบนอม 
            แดพระพุทธเจาท้ังหลาย ขาพเจาขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขาพเจา 
            ขอนอบนอมแดทานผูหลุดพนแลว ขาพเจาขอนอบนอมแดวิมุตติธรรม 
            ของทานผูหลุดพนแลว นกยูงน้ัน เจรญิพระปริตตนี้แลวจึงเท่ียวไปแสวง 
            หาอาหาร. 
      [๑๖๘] พระอาทิตยนี้ เปนดวงตาของโลก เปนเจาแหงแสงสวางอยางเอก 
            สองแสงสวางไปท่ัวปฐพีแลวอัสดงคตไป เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอ 
            นอบนอมพระอาทิตยนั้น ซึ่งสองสวางไปท่ัวปฐพี ขาพเจาอันทานชวย 
            คุมครองแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดคืน พราหมณเหลาใด ผูถึง 
            ฝงแหงเวทในธรรมท้ังปวง ขอพราหมณเหลานั้น จงรบัความนอบนอม 
            ของขาพเจา และขอจงคุมครองขาพเจาดวย ขาพเจาขอนอบนอมแด 
            พระพุทธเจาท้ังหลาย ขาพเจาขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขาพเจาขอ 
            นอบนอมแดทานผูหลุดพนแลว ขาพเจาขอนอบนอมแดวิมุตติธรรมของ 
            ทานผูหลุดพนแลว นกยูงน้ันเจริญพระปริตตนี้แลวจึงสําเร็จการอยู. 
                        จบ โมรชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. วินีลกชาดก 
                      วาดวยการเลอืกทําเลผิด 
      [๑๖๙] หงส ๒ ตัว พาเราผูช่ือวาวินีลกะไป ฉันใด มาอาชาไนยก็พาพระเจา 
            วิเทหราชผูครองเมืองมิถิลาใหเสด็จไป ฉันนั้นเหมือนกัน. 
      [๑๗๐] แนะเจาวินีลกะ เจามาคบ มาเสพ ภูเขาอันมิใชภูมิภาคทําเลของเจา 
            เจาจงไปเสพอาศัยสถานท่ีใกลบานเถิด นั่นเปนท่ีอยูอาศัยของเจาและ 
            มารดาของเจา. 
                       จบ วินีลกชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ ทัฬหวรรคท่ี ๑. 
                       ---------------- 
                       รวมชาดกท่ีมีในวรรคน้ี 
            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] บุคคลไมพึงทําความสนิทสนมกับบุรุษช่ัวชา ทานผูเปนอริยะ รูประโยชน 
            อยู ไมพึงทําความสนิทสนมกับอนารยชน เพราะอนารยชนนั้น แมอยู 
            รวมกันเปนเวลานาน ก็ยอมทําบาปกรรม ดุจชางผูทําลายลางดาบสช่ือ 
            อินทสมานโคตร ฉะนั้น. 
      [๑๗๒] บุคคลพึงรูบุคคลใดวา ผูนี้เชนเดียวกับเรา โดยศีล ปญญา และสุตะ 
            พึงทําไมตรีกับบุคคลน้ันนั่นแล เพราะการสมาคมกับสัตบุรุษนํามาซ่ึง 
            ความสุขแท. 
                   จบ อินทสมานโคตตชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. สันถวชาดก 
                       วาดวยความสนทิสนม 
      [๑๗๓] สิ่งอื่นท่ีจะช่ัวชายิ่งข้ึนไปกวาความสนิทสนมเปนไมมี ความสนิทสนม 
            กับบุรุษเลวทราม เปนความช่ัวชา เพราะไฟน้ีเราใหอิ่มหนําแลวดวย 
            สัปปและขาวปายาส ยังไหมบรรณศาลาท่ีเราทําไดยากใหพินาศ. 
      [๑๗๔] สิ่งอื่นท่ีจะประเสริฐยิ่งไปกวาความสนิทสนมเปนไมมี ความสนิทสนม 
            กับสัตบุรุษ เปนความประเสริฐ สามามฤคีเลียปากราชสีห เสือโครง 
            และเสือเหลืองได ก็เพราะความรักใครสนิทสนมกัน. 
                       จบ สันถวชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. สุสีมชาดก 
                       วาดวยพระเจาสุสีมะ 
      [๑๗๕] ขาแตพระองคผูทรงพระนามวาสุสีมะ ชางประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้ 
            ประดับดวยขายทอง เปนของพระองค พระองคทรงระลึกถึงการกระทํา 
            แหงพระบิดา และพระอัยยกาของพระองคอยูเนอืงๆ ตรัสวา เราจะให 
            ชางเหลานั้นแกพราหมณเหลาอื่น ดังน้ี เปนความจริงหรือ พระเจาขา? 
      [๑๗๖] ดูกรพอมาณพ ชางประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้ประดับดวยขายทอง ซึ่ง 
            เปนของเรา เราระลึกถงึการกระทําแหงพระบิดา และพระอัยยกาอยู 
            เนืองๆ พูดวา เราจะใหชางเหลานั้นแกพราหมณเหลาอื่น ดังน้ี เปน 
            ความจริง. 
                        จบ สุสีมชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. คิชฌชาดก 



                        วาดวยสายตาแรง 
      [๑๗๗] เออก็ (เขากลาวกันวา) แรงยอมเหน็ซากศพท้ังหลายไดถึงรอยโยชน 
            เหตุไร ทานมาถึงขายและบวงจึงไมรูเลา? 
      [๑๗๘] ความเส่ือมจะมีในเวลาใด สัตวใกลจะส้ินชีวิตในเวลาใด ในเวลานั้น 
            ถึงจะมาใกลขาย และบวงก็รูไมได ฯ 
                        จบ คิชฌชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. นกุลชาดก 
                       วาดวยอยาวางใจมิตร 
      [๑๗๙] ดูกรพังพอน ทานไดทํามิตรภาพกับงูผูเปนศัตรูแลว ไฉนจึงยงันอน 
            แยกเข้ียวอยูอีกเลา ภัยท่ีไหนจะมาถึงแกทานอีก? 
      [๑๘๐] บุคคลพึงระแวงในศัตรูไว แมในมิตรก็ไมควรวางใจ ภัยเกิดข้ึนแลว 
            จากมิตร ยอมตัดมูลรากท้ังหลายเสีย. 
                        จบ นกุลชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. อุปสาฬหกชาดก 
                  วาดวยคุณธรรมท่ีไมตายไปจากโลก 
      [๑๘๑] พราหมณช่ือวาอุปสาฬหกท้ังหลาย ถูกญาติท้ังหลายเผาเสียในประเทศนี้ 
            ประมาณหม่ืนสี่พันชาติแลว สถานท่ีอันใครๆ ไมเคยตายแลว ยอม 
            ไมมีในโลก. 
      [๑๘๒] สัจจะ ๑ ธรรม ๑ อหิงสา ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ มีอยูในบุคคลใด 
            พระอริยะท้ังหลายยอมคบหาบุคคลน้ัน คุณชาตินี้แลช่ือวา ไมตายในโลก. 
                      จบ อุปสาฬหกชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. สมิทธิชาดก 
                      วาดวยการไมรูเวลาตาย 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุ ทานยังไมทันไดบริโภคกามเลย มาเท่ียวภิกษาเสีย ทาน 
            จะบริโภคกามเสียกอนแลวจึงเท่ียวภกิษาไมดีหรือ ดกูรภิกษุ ทานจง 
            บริโภคกามเสียกอนแลวจึงเท่ียวภิกษาเถิด เวลาบริโภคกามอยาลวงเลย 
            ทานไปเสียเลย. 
      [๑๘๔] เรารูเวลาตายไมไดโดยแท เวลาตายยังปกปดอยู หาปรากฏไม เพราะ 
            เหตุนั้น เราจึงไมบริโภคกามแลวเท่ียวภิกษา เวลากระทําสมณธรรมอยา 
            ลวงเลยเราไปเสีย. 
                       จบ สมิทธิชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. สกุณัคฆิชาดก 
                       วาดวยเหยี่ยวนกเขา 
      [๑๘๕] เหยี่ยวนกเขาบินโผลงดวยกําลงั หมายใจวา จะเฉ่ียวเอานกมูลไถ ซึ่ง 



            จับอยูท่ีชายดงเพ่ือหาเหยื่อ โดยฉับพลัน เพราะเหตุนั้น จึงถึงความตาย. 
      [๑๘๖] เราน้ัน เปนผูสมบูรณดวยอุบาย ยนิดีแลวในโคจรอันเนือ่งมาแตบิดา 
            เห็นอยูซึ่งประโยชนของตน จึงหลีกพนไปจากศัตรู ยอมเบิกบานใจ. 
                       จบ สกุณัคฆิชาดกท่ี ๘. 
                          ๙. อรกชาดก 
                       วาดวยการแผเมตตา 
      [๑๘๗] ผูใดแล ยอมอนุเคราะหสัตวโลกท้ังปวง ดวยจิตเมตตาหาประมาณ 
            มิได ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า และเบ้ืองขวาง โดยประการท้ังปวง. 
      [๑๘๘] จิตเก้ือกูลหาประมาณมิได เปนจิตบริบูรณอัน ผูนั้นอบรมดีแลว 
            กรรมใด ท่ีเขาทําแลวพอประมาณ กรรมนั้น จักไมเหลืออยูในจิตน้ัน. 
                        จบ อรกชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. กกัณฏกชาดก 
                       วาดวยกิ้งกาไดทรัพย 
      [๑๘๙] กิ้งกาบนปลายเสาระเนียดน้ี ยอมไมออนนอมเหมือนเมื่อวันกอน ดูกร 
            มโหสถ ทานจงรูวา กิ้งกากระดางเพราะเหตุไร? 
      [๑๙๐] กิ้งกามันไดทรัพยกึ่งมาสกซ่ึงมันไมเคยได จึงไดดูหมิ่นพระเจาวิเทหราช 
            ผูครองเมืองมิถิลา. 
                      จบ กกัณฏกชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ สันถวรรคท่ี ๒. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 กาลน้ัน นรชนผูมีปญญา ไมพึงทําตนใหเสื่อมจาก 
            สมยาน้ันเสีย สัตบุรุษท้ังหลายยอมถอืไวซึ่งธุระดวยหิริและโอตตัปปะ. 
      [๑๙๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน สมยาวา ผูมีกัลยาณธรรมในโลกน้ี 



            มาถึงขาพระพุทธเจาแลวในวันนี้ ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นสมยาอัน 
            นั้น จึงไดบวชเสียในคราวน้ี ความพอใจในการบริโภคกามในโลกนี้ 
            มิไดมีแกขาพระพุทธเจาเลย. 
                     จบ กัลยาณธรรมชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. ทัททรชาดก 
                       ราชสีหกับสุนัขจิ้งจอก 
      [๑๙๓] ขาแตคุณพอผูครอบงํามฤคชาติท้ังหลาย ใครหนอมีเสียงใหญโตจริง 
            ยอมทําทัททรบรรพตใหบรรลือสนั่นยิง่นัก ราชสีหท้ังหลาย ยอมไมอาจ 
            บันลือโตตอบมันได นั่นเรียกวา สัตวอะไร? 
      [๑๙๔] ลูกเอย นั่นคือสุนัขจิ้งจอก เปนสัตวเลวทรามตํ่าชากวามฤคชาติท้ังหลาย 
            มันหอนอยู ราชสีหท้ังหลายรังเกียจชาติของมัน จึงไดพากันนิ่งเฉยเสีย. 
                       จบ ทัททรชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. มักกฏชาดก 
                           วาดวยลิง 
      [๑๙๕] คุณพอครับ มาณพน่ันมายืนพิงตนตาลอยู อนึ่ง เรอืนของเราน้ีก็มอียู 
            ถากระไร เราจะใหเรือนแกมาณพน้ัน. 
      [๑๙๖] ลูกเอย เจาอยาเรียกมันมาเลย มันเขามาแลว จะพึงประทุษรายเรือน 
            ของเรา หนาของพราหมณผูมีศีลบริสุทธ์ิ หาเปนเชนนี้ไม. 
                       จบ มักกฏชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. ทุพภิยมักกฏชาดก 
                        วาดวยการคบคนช่ัว 
      [๑๙๗] เราไดใหน้ําเปนอันมากแกเจา ผูถูกความรอนแผดเผา หิวกระหายอยู 
            บัดนี้ เจาไดดื่มน้ําแลว ยังหลอกลอเปลงเสียงวา กิกิ อยูได การคบหา 
            กับคนช่ัว ไมประเสริฐเลย. 
      [๑๙๘] ทานไดยิน หรือไดเห็นมาบางหรือวา ลิงตัวไหนชื่อวา เปนสัตวมีศีล 
            เราจะถายอุจจาระรดศีรษะทานเด๋ียวน้ีแลวจึงจะไป นี่เปนธรรมดาของ 
            พวกเรา. 
                     จบ ทุพภิยมักกฏชาดกท่ี ๔. 
                      ๕. อาทิจจุปฏฐานชาดก 
                      วาดวยลิงไหวพระอาทิตย 
      [๑๙๙] ไดยินวา ในบรรดาสัตวท้ังปวง สัตวผูต้ังม่ันอยูในศีลมีอยู ทานจง 
            ดูลิงผูลามก ยืนไหวพระอาทิตยอยูเถิด. 
      [๒๐๐] ทานท้ังหลาย ไมรูจักปกติของมัน เพราะเหตุไมรูจึงไดพากันสรรเสริญ 
            ลิงตัวนี้มันเผาโรงไฟเสีย และทุบตอยคณโฑน้ําเสียสองใบ. 



                    จบ อาทิจจุปฏฐานชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. กฬายมุฏฐิชาดก 
                         วาดวยโลภมาก 
      [๒๐๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ลิงผูเท่ียวหาอาหารตามก่ิงไมนี้ โง 
            เขลาย่ิงนัก ปญญาของมันก็ไมมี มันสาดถั่วท้ังกําเสียหมดสิ้น แลว 
            เท่ียวคนหาถั่วเมล็ดเดยีวท่ีตกลงยังพืน้ดิน. 
      [๒๐๒] ขาแตพระราชา พวกเราก็ดี ชนเหลาอื่นท่ีโลภจัดก็ดี จะตองละท้ิง 
            ของมากเพราะของนอย เปรียบเหมือนวานรเสื่อมจากถั่วท้ังหมด เพราะ 
            ถั่วเมล็ดเดียว ฉะนั้น. 
                         ๗. ตินทุกชาดก 
                          วาดวยอุบาย 
      [๒๐๓] มนุษยท้ังหลายมีมือถือแลงธนู ถือดาบอันคมแลว พากันมาแวดลอม 
            พวกเราไวโดยรอบ ดวยอุบายอยางไร พวกเราจึงจะรอดพนไปได. 
      [๒๐๔] ประโยชนอยางใดอยางหน่ึง จะพึงเกิดมีแกมนุษยท้ังหลายผูมีกจิมาก 
            เปนแน ยังมีเวลาพอท่ีจะเก็บเอาผลไมมากินได ทานท้ังหลาย จง 
            พากันกินผลมะพลับเถิด. 
                       จบ ตินทุกชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. กัจฉปชาดก 
                           วาดวยเตา 
      [๒๐๕] เราเกิดท่ีนี่ เติบโตท่ีนี่ เพราะเหตุนี้ เราจึงไดอาศัยอยูท่ีเปอกตม 
            เปอกตมกลับทับถมเราใหทุรพล ดูกรทานภัคควะ เพราะเหตุนั้น 
            ขาพเจาจะขอกลาวกะทาน ขอทานจงฟงคําของขาพเจาเถิด. 
      [๒๐๖] บุคคลไดรับความสุขในท่ีใด จะเปนในบาน หรือในปาก็ตาม ท่ีนั้นเปน 
            ท่ีเกิด เปนท่ีเติบโตของบุรุษผูรูจักเหตุผล บุคคลพึงเปนอยูไดในท่ีใด 
            ก็พึงไปท่ีนั้น ไมพึงใหท่ีอยูฆาตนเสีย. 
                       จบ กัจฉปชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. สตธรรมชาดก 
                       วาดวยสตธรรมมาณพ 
      [๒๐๗] อาหารท่ีเราบริโภค นอยดวย เปนเดนดวย อนึ่ง เขาใหแกเราโดย 
            ยากเย็นเต็มที เราเปนชาติพราหมณบริสุทธ์ิ เพราะเหตุนั้น อาหารท่ี 
            เราบริโภคเขาไปแลวจึงกลับออกมาอกี. 
      [๒๐๘] ภิกษุใด ละท้ิงธรรมเสีย หาเลี้ยงชีพโดยไมชอบธรรม ภิกษุนั้น กย็อม 
            ไมเพลินดวยลาภ แมท่ีไดมาแลว เปรียบเหมือนสตธรรมมาณพ ฉะนั้น. 
                      จบ สตธรรมชาดกท่ี ๙. 



                         ๑๐. ทุทททชาดก 
                      วาดวยคติของคนดีคนช่ัว 
      [๒๐๙] เมื่อสัตบุรุษท้ังหลาย ใหสิ่งของท่ีใหยาก ทํากรรมท่ีทําไดยาก อสัตบุรุษ 
            ท้ังหลาย ยอมทําตามไมได ธรรมของสัตบุรุษรูไดยาก. 
      [๒๑๐] เพราะเหตุนั้น คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงตางกัน 
            อสัตบุรุษยอมไปสูนรก สัตบุรุษยอมมีสวรรคเปนท่ีไป ณ เบ้ืองหนา. 
                       จบ ทุทททชาดกท่ี ๑๐. 
                     จบ กัลยาณธรรมวรรคท่ี ๓. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
            ตกในท่ีไกลๆ ได ยิงไมคอยพลาด สามารถทําลายของกองใหญๆ ได. 
      [๒๑๒] พระองคทรงทําการรบใหขาศึกท้ังปวงหนีไป แตมิไดเบียดเบียนใครๆ 
            เลย ทรงทําพระกนิฏฐภาดาใหมีความสวัสดีแลว ก็เขาถึงความสํารวม. 
                       จบ อสทิสชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. สังคามาวจรชาดก 
                      วาดวยชางเขาสงคราม 
      [๒๑๓] ดูกรกุญชร ทานปรากฏวา เปนผูเคยเขาสูสงคราม มีความแกลวกลา 
            มีกําลังมาก เขามาใกลเข่ือนประตูแลว เหตุไรจึงถอยกลับเสียเลา? 
      [๒๑๔] ดูกรกุญชร ทานจงหักลางลิ่มกลอน ถอนเสาระเนียด และทําลาย 
            เข่ือนท้ังหลายแลว เขาประตูใหไดโดยเร็วเถิด. 
                     จบ สังคามาวจรชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. วาโลทกชาดก 
                          วาดวยน้ําหาง 
      [๒๑๕] (พระราชาตรัสถามวา) ความเมายอมเกิดแกลาท้ังหลาย    เพราะดื่มกิน 



            น้ําหาง มีรสนอย เปนน้ําเลว แตความเมายอมไมเกิดแกมาสินธพ 
            เพราะดื่มกินน้ํามีรสอรอย ประณีต. 
      [๒๑๖] (พระโพธิสัตวกราบทูลวา) ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน สตัวผูม ี
            ชาติอันเลวทราม ดื่มกินน้ํามีรสนอย อนัรสนั้นถูกตองแลว ยอมเมา 
            สวนสัตวผูมีปกติทําธุระใหสําเร็จได เกิดในตระกูลสูง ดื่มกินรสอันเลิศ 
            แลว ก็ไมเมา. 
                      จบ วาโลทกชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. คิริทัตตชาดก 
                       วาดวยการเอาอยาง 
      [๒๑๗] (พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชาวา) มาช่ือปณฑวะของพระเจาสามะ 
            ถูกนายควาญมาช่ือคิริทัตตประทุษราย จึงละปกติเดิมของตน ศึกษา 
            เอาอยางนายควาญมาน่ันเอง. 
      [๒๑๘] ถาบุรุษผูบริบูรณดวยอาการอันงดงาม สมควรแกมาน้ัน ตบแตงราง 
            กายงดงาม จับจูงมาน้ันท่ีบังเหียนพาเวียนไปรอบๆ สนามมาไซร ไมชา 
            เทาไร มาน้ีก็จะละความเปนกระจอกเสีย ศึกษาเอาอยางบุรุษน้ันเทียว. 
                       จบ คิริทัตตชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. อนภิรติชาดก 
                      วาดวยจิตขุนมัว-ไมขุนมัว 
      [๒๑๙] เมื่อน้ําขุนมัว ไมใส บุคคลยอมไมแลเห็นหอยกาบ หอยโขง กรวด 
            ทราย และฝูงปลา ฉันใด เมื่อจิตขุนมัว บุคคลก็ยอมไมเห็นประโยชน 
            ตน และประโยชนผูอื่น ฉันนั้น. 
      [๒๒๐] เมื่อน้ําไมขุนมัว ใสบริสุทธ์ิ บุคคลยอมแลเห็นหอยกาบ หอยโขง 
            กรวด ทราย และฝูงปลา ฉันใด เมื่อจิตไมขุนมัว บุคคลก็ยอมเห็น 
            ประโยชนตน และประโยชนผูอื่น ฉนันั้น. 
                       จบ อนภิรติชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. ทธิวาหนชาดก 
                      วาดวยพระเจาทธิวาหนะ 
      [๒๒๑] (พระเจาทธิวาหนะตรัสถามวา) แตกอนมา มะมวงตนนี้บริบูรณดวยส ี
            กลิ่น และรส ไดรับการบํารุงอยูเชนเดมิ เหตุไรจึงมีผลข่ืนขมไปเลา? 
      [๒๒๒] (พระโพธิสัตวทูลวา) ขาแตพระเจาทธิวาหนะ มะมวงของพระองค 
            มีตนสะเดาแวดลอมอยู รากตอรากเกี่ยวพันกัน กิ่งตอกิ่งเก่ียวประสาน 
            กัน เหตุท่ีอยูรวมกันกับตนสะเดาท่ีมีรสขม มะมวงจึงมีผลขมไปดวย. 
                      จบ ทธิวาหนชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. จตุมัฏฐชาดก 



                       ผูเลวทราม ๔ อยาง 
      [๒๒๓] ทานท้ังสองพากันข้ึนไปบนคาคบไมอันสูง อยูในท่ีลับแลวปรึกษากัน 
            เชิญทานลงมาปรึกษากันในท่ีตํ่าเถิด พระยาเนื้อจักไดฟงบาง. 
      [๒๒๔] สุบรรณกับสุบรรณเขาปรึกษากัน เทวดากับเทวดาเขาพูดกันในเรื่องน้ี 
            จะมีประโยชนอะไรแกสุนัขจิ้งจอกเลวทราม ๔ อยาง (สรีระ ๑ ชาติ ๑ 
            เสียง ๑ คุณ ๑) เลา แนะสุนัขจิ้งจอกตัวชาติช่ัว เจาจงเขาไปสู 
            ปลองเถิด. 
                       จบ จตุมัฏฐชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. สีหโกตถุกชาดก 
                  ตัวเหมือนราชสีหแตเสียงไมเหมือน 
      [๒๒๕] ราชสีหตัวนั้น นิ้วก็นิ้วราชสีห เลบ็ก็เล็บราชสีห ยืนก็ยืนดวยเทาราชสีห 
            มีอยูตัวเดียวในหมูราชสีห ยอมบรรลอืดวยเสยีงอีกอยางหน่ึง. 
      [๒๒๖] ดูกรเจาเปนบุตรแหงราชสีห เจาอยาบรรลือเสยีงอีกเลย จงมีเสยีง 
            เบาๆ อยูในปา เขาท้ังหลายพึงรูจักเจาดวยเสียงน่ันแหละ เพราะเสียง 
            ของเจา ไมเหมือนกับเสียงราชสีหผูเปนบิดา. 
                      จบ สีหโกตถุกชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. สีหจัมมชาดก 
                        ลาปลอมเปนราชสีห 
      [๒๒๗] นี่ไมใชเสียงบรรลือของราชสีห ไมใชเสียงบรรลอืของเสือโครง ไม 
            ใชเสียงบรรลือของเสือเหลือง ลาผูลามกคลุมตัวดวยหนังราชสีหบรร 
            ลือเสียง. 
      [๒๒๘] ลาเอาหนังราชสีหคลุมตัว เท่ียวกินขาวกลานานมาแลว รองใหเขารู 
            วา เปนตัวลา ไดประทุษรายตนเองแลว. 
                       จบ สีหจัมมชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. สีลานิสังสชาดก 
                        วาดวยอานิสงสศีล 
      [๒๒๙] จงดูผลของศรัทธา ศีล และจาคะ นี้เถิด พระยานาคนิรมิตเพศเปน 
            เรือ พาอุบาสกผูมีศรัทธาไป. 
      [๒๓๐] บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษท้ังหลายเถิด พึงทําความสนิทสนมกับ 
            สัตบุรุษท้ังหลายเถิด ดวยวาชางกัลบกถึงความสวัสดไีด ก็เพราะการ 
            อยูรวมกับสัตบุรุษท้ังหลาย. 
                     จบ สีลานิสังสชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ อสทิสวรรคท่ี ๔. 
                       ---------------- 



                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] ดูกรพอรหุกะ สายธนูถึงขาดแลวก็ยังตอกันไดอกี ทานจงคืนดีกันเสีย 
            กับภรรยาเกาเถิด อยาลอุํานาจแกความโกรธเลย. 
      [๒๓๒] เมื่อปานยังมีอยู ชางทําก็ยังมีอยู ขาพระบาทจักกระทําสายอื่นใหม พอ 
            กันทีสําหรับสายเกา. 
                        จบ รุหกชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. สิริกาฬกัณณิชาดก 
                       วาดวยสริิกับกาฬกรรณี 
      [๒๓๓] หญิงท่ีมีรูปงาม ท้ังมีศีลาจารวัตร บุรุษไมพึงปรารถนาหญิงน้ัน ทานเช่ือ 
            ไหม มโหสถ? 
      [๒๓๔] ขาแตมหาราชะ ขาพระบาทเชื่อ บุรุษคงเปนคนตํ่าตอย สิริกับกาฬกรรณี 
            ยอมไมสมกันเลยไมวาในกาลไหนๆ. 
                     จบ สิริกาฬกัณณิชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. จุลลปทุมชาดก 
                   วาดวยการลงโทษหญิงชายทําชูกัน 
      [๒๓๕] หญิงคนน้ีแหละ คือหญิงคนน้ัน ถึงเราก็คือบุรุษคนน้ัน ไมใชคนอื่น 
            บุรุษคนน้ีแหละท่ีหญิงคนน้ีอางวา เปนผัวของเรามาต้ังแตเปนเด็ก ก็คือ 
            บุรุษท่ีถูกตัดมือ หาใชคนอื่นไม ข้ึนช่ือวา หญิงท้ังหลายควรฆาเสียให 
            หมดเลย ความสัตยไมมีในหญิงท้ังหลาย. 
      [๒๓๖] ทานท้ังหลายจงฆาบุรุษผูช่ัวชาลามกราวกับซากผี มักทําชูกับภรรยาผูอื่น 
            คนนี้ เสียดวยสาก จงตัดหู ตัดจมูก ของหญิงผูทํารายผัวช่ัวชาลามกคนน้ี 
            เสียท้ังเปนๆ เถิด. 
                      จบ จุลลปทุมชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. มณิโจรชาดก 
                     วาดวยพระเจาอธรรมิกราช 
      [๒๓๗] เทวดาท้ังหลาย (ผูดูแลรักษาชนผูมีศีลและคอยกีดกันคนช่ัว) ยอมไมมี 



            อยูในโลกเปนแน หรือเม่ือกิจเห็นปานน้ีเกิดข้ึน ยอมพากันไปคางแรม 
            เสียเปนแน อนึ่ง สมณพราหมณท้ังหลายอันเขาสมมติวา เปนผูรักษา 
            โลก ไมมีอยูในโลกนี้เปนแน เมื่อชนทุศีลท้ังหลายกระทํากรรมอันสาหัส 
            บุคคลผูหามปรามไมมีอยูเปนแน? 
      [๒๓๘] ในรัชสมัยของพระเจาอธรรมิกราช ฝนยอมตกในเวลาอันไมควรจะตก 
            ในเวลาท่ีควรจะตกก็ไมตก พระราชาผูไมต้ังอยูในธรรม ยอมจุติจาก 
            ฐานะคือสวรรค พระราชาผูไมต้ังอยูในธรรมน้ัน ใชวาจะไดรับความ 
            ยากเข็ญดวยเหตุมีประมาณเทาน้ันก็ไม. 
                       จบ มณิโจรชาดกท่ี ๔. 
                       ๕. ปพพตูปตถรชาดก 
                      วาดวยสระที่เชิงเขาลาด 
      [๒๓๙] สระโบกขรณีอันเกษม เกิดอยูท่ีเชิงเขาลาด นารื่นรมย สุนัขจิ้งจอกรูวา 
            สระนั้นอันราชสีหรักษาอยู กลาลงไปดื่มน้ําได. 
      [๒๔๐] ขาแตมหาราชะ ถาสัตวท้ังหลายท่ีมีเทา ยอมพากันดื่มน้ําในแมน้ําใหญ 
            ไซร แมน้ําจะกลายเปนไมใชแมน้ําเพราะเหตุนั้นก็หาไม ถาบุคคลท้ัง 
            สองน้ัน เปนท่ีรักของพระองคไซร พระองคก็ทรงงดโทษเสีย. 
                     จบ ปพพตูปตถรชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. วลาหกัสสชาดก 
                        วาดวยความสวสัดี 
      [๒๔๑] นรชนเหลาใด ไมทําตามโอวาทอันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว นรชน 
            เหลานั้นจักตองถึงความพินาศ เปรียบเหมือนพอคาท้ังหลายถูกนางผีเสื้อ 
            หลอกลวงใหอยูในอํานาจ ฉะนั้น. 
      [๒๔๒] นรชนเหลาใด ทําตามโอวาทอันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว นรชน 
            เหลานั้น จักถึงฝงสวัสดี ดุจพอคาท้ังหลายทําตามถอยคําอันมาวลาหก 
            กลาวแลว ฉะนั้น. 
                      จบ วลาหกัสสชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. มิตตามิตตชาดก 
                   อาการของผูเปนมิตรและมิใชมิตร 
      [๒๔๓] ศัตรูเห็นเขาแลวไมยิ้มแยม ไมแสดงความยินดีตอบ สบตากันแลว 
            เบือนหนาหนี ไมแลดู ประพฤติตรงกันขามเสมอ. 
      [๒๔๔] อาการเหลาน้ี มีปรากฏอยูในศัตรู เปนเครื่องใหบัณฑิตเห็น และไดฟง 
            แลว พึงรูไดวา เปนศัตรู. 
                      จบ มิตตามิตตชาดกท่ี ๗. 
                          ๘. ราธชาดก 



                  วาดวยเรือ่งจริงเกาไมดีไมควรพูด 
      [๒๔๕] ลูกรัก พอกลับมาจากท่ีคางแรม กลับมาเด๋ียวนี้เอง ไมนานเทาไรนัก 
            แมของเจาไมไปคบหาบุรุษอื่นดอกหรอื? 
      [๒๔๖] ธรรมดาบัณฑิต ไมพูดวาจาท่ีประกอบดวยความจริง แตไมดี ขืนพูดไปจะ 
            ตองนอนอยู ดุจนกแขกเตาช่ือวาโปฏฐปาทะถูกเผานอนจมอยูในเตาไฟ 
            ฉะนั้น. 
                        จบ ราธชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. คหปติชาดก 
                 วาดวยการทวงในเวลายังไมถงึกําหนด 
      [๒๔๗] กรรมท้ังสองไมควรแกเรา เราไมชอบใจ ก็หญิงคนน้ีลงไปในฉางขาว 
            แลวพูดวา เรายังใชหนี้ใหไมได. 
      [๒๔๘] ดูกรนายบาน เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะทาน ทานมาทวงคาเน้ือวัวแก 
            ซูบผอม ซึ่งเราไดทําสัญญาผลัดไวถึงสองเดือน ในคราวเม่ือชีวิตของ 
            เรานอย ลําบากยากเข็ญ ในกาลยังไมทันถึงกําหนดสัญญา กรรมท้ังสอง 
            นั้น ไมถูกใจเราเสียเลย. 
                       จบ คหปติชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. สาธุสีลชาดก 
                       วาดวยเลอืกเอาผูมีศีล 
      [๒๔๙] เราขอถามทานพราหมณวา ๑. คนมีรูปงาม ๒. คนอายุมาก ๓. คน 
            มีชาติสูง ๔. คนมีศีลดี ๔ คนนั้น ทานจะเลือกเอาคนไหน? 
      [๒๕๐] ประโยชนในรางกายก็มีอยู ขาพเจาขอทําความนอบนอมแกทานผูเจริญวัย 
            ประโยชนในบุรุษผูมีชีวิตดีก็มีอยู ศีลแล พวกเราชอบใจ. 
                      จบ สาธุสีลชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ รุหกวรรคท่ี ๕. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 



                         วาดวยเครื่องผกู 
      [๒๕๑] เครื่องผูกอันใด ท่ีทําดวยเหล็กก็ด ีทําดวยไมก็ดี ทําดวยหญาปลองก็ด ี
            นักปราชญไมกลาวเครื่องผูกนั้นวา เปนเครื่องผูกอันมั่นคง ความกําหนัด 
            ยินดีในแกวมณีและกุณฑลก็ดี ความหวงใยในบุตรและภรรยาก็ดี. 
      [๒๕๒] นักปราชญกลาวเครื่องผูกนั้นวา เปนเครื่องผูกอนัมั่นคง ทําใหสัตวตกตํ่า 
            หยอน แกไดยาก แมเครื่องผูกนัน้ นักปราชญก็ตัดได ไมมีความหวงใย 
            ละกามสุข หลีกออกไปได. 
                     จบ พันธนาคารชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. เกฬิสีลชาดก 
                    วาดวยปญญาสําคัญกวารางกาย 
      [๒๕๓] หงสก็ดี นกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ด ีชางก็ดี ฟานก็ดี ยอมกลัวราชสีห 
            ท้ังน้ัน จะถือเอารางกายเปนประมาณไมได ฉันใด. 
      [๒๕๔] ในหมูมนุษย ก็ฉันนั้น ถาแมเด็กมีปญญา ก็เปนผูใหญได คนโงถึง 
            รางกายจะใหญโต ก็เปนผูใหญไมได. 
                       จบ เกฬิสีลชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. ขันธปริตตชาดก 
                 วาดวยพระปริตตปองกันสัตวรายตางๆ 
      [๒๕๕] ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพระยางูช่ือวา วิรูปกขะ ขอไมตรีจิต 
            ของเราจงมีกับตระกูลพระยางูช่ือวา เอราปถะ ขอไมตรีจิตของเราจงมี 
            กับตระกูลพระยางูช่ือวา ฉัพยาปุตตะ (และ) ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับ 
            ตระกูลพระยางูช่ือวา กัณหาโคตมกะ ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว 
            ท่ีไมมีเทา สัตวท่ีมี ๒ เทา สัตวท่ีมี ๔ เทา สัตวท่ีมีเทามากขอสัตวท่ี 
            ไมมีเทา สัตวท่ีมี ๒ เทา สัตวท่ีมี ๔ เทา สัตวท่ีมีเทามากอยาได 
            เบียดเบียนเราเลย ขอสตัวผูของอยู สัตวท่ีมีลมปราณ สัตวผูเกิดแลว 
            หมดท้ังส้ินดวยกัน จงประสบพบแตความเจริญท่ัวกัน ความทุกข 
            อันช่ัวชา อยาไดมาถึงสัตวผูใดผูหนึ่งเลย. 
      [๒๕๖] พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีพระคุณหาประมาณมิได บรรดาสัตว 
            เลื้อยคลาน คือ งู แมลงปอง ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก และหนู 
            เปนสัตวประมาณได เราไดทําการรักษาตัวแลว ปองกันตัวแลว ขอ 
            สัตวท้ังหลายจงพากันหลีกไป ขาพเจาน่ันขอนอบนอมแดพระผูมีพระ- 
            ภาค ขอนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจา ๗ พระองค. 
                      จบ ขันธปริตตชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. วีรกชาดก 
                    วาดวยโทษการเอาอยางผูอื่น 



      [๒๕๗] ขาแตทานวีรกะ ทานเห็นนกท่ีรองเสียงเพราะ มีสีเสมอดวยสรอยคอ 
            แหงนกยูง ตัวเปนผัวของฉันช่ือวา สวฏิฐกะบางไหม? 
      [๒๕๘] นกสวิฏฐกะ เมื่อทําตามภรรยาของปกษีตัวผูเท่ียวไปไดท้ังทางนํ้า และ 
            ทางบก บริโภคปลาสดเปนนิจนั้น ถูกสาหรายพันคอตายเสียแลว. 
                        จบ วีรกชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. คังเคยยชาดก 
                        วาดวยผูชอบโออวด 
      [๒๕๙] ปลาช่ือคังเคยยะก็งาม และปลาช่ือยมุนาก็งาม แตสัตว ๔ เทา มีปริ- 
            มณฑลเพียงดังตนไทร มีคอยาวหนอยหน่ึง ตัวนี้ ยอมรุงเรอืงยิง่กวา 
            ใครท้ังหมด. 
      [๒๖๐] ทานไมบอกเหตุท่ีเราถาม เราถามอยางหน่ึง ทานบอกเสียอยางหนึ่ง คน 
            สรรเสริญตนเองน้ี ไมชอบใจเราเลย. 
                      จบ คังเคยยชาดกท่ี ๕. 
                        ๖.  กุรุงคมิคชาดก 
                       วาดวยการรวมมือกัน 
      [๒๖๑] ดูกรเตา เราขอเตือน ทานจงกัดบวงอันมีเกลียวแข็งดวยฟน เราจัก 
            ทําอุบายไมใหนายพรานมาถึงเร็วได. 
      [๒๖๒] เตาก็ลงนํ้าไป กวางก็เขาปาไป นกสตปตตะไปถึงตนไมแลว ก็พาลูกๆ 
            ไปอยูในท่ีหางไกล. 
                      จบ กุรุงคมิคชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. อัสสกชาดก 
                  ไมรูของจริงเพราะมีสิ่งใหมๆ ปดไว 
      [๒๖๓] ประเทศน้ี เราผูมีความจงรัก ไดเท่ียวเลนอยูกับพระเจาอัสสกะ ผูเปน 
            พระสวามีท่ีรัก. 
      [๒๖๔] ความสุขและความทุกขเกา ถูกความสุขและความทุกขใหมปกปดไว 
            เพราะฉะนั้น หนอนจึงเปนท่ีรักของเรายิ่งกวาพระเจาอสัสกะอีก. 
                        จบ อัสสกชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. สุงสุมารชาดก 
                     วาดวยผูมีปญญาไมสมกับตัว 
      [๒๖๕] เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา และผลขนุนท้ังหลายท่ีทานเห็น 
            ฝงสมุทร มะเด่ือของเราตนนี้ดีกวา. 
      [๒๖๖] รางกายของทานใหญโตก็จริง แตปญญาหาสมควรแกรางกายน้ันไม ดูกร 
            จระเข ทานถูกเราลวงเสียแลว บัดนี้ ทานจงไปตามสบายเถิด. 
                      จบ สุงสุมารชาดกท่ี ๘. 



                         ๙. กักกรชาดก 
                     วาดวยผูฉลาดเอาตัวรอดได 
      [๒๖๗] ตนหูกวางและสมอพิเภกท้ังหลายในปา เราเคยเห็นแลว ตนไมเหลานั้น 
            ยอมเดินไปเหมือนกับทานไมได. 
      [๒๖๘] ไกตัวเกาท่ีแหกกรงหนีมาน้ี เปนไกฉลาดในบวงขนสัตว ยอมหลีกไป 
            และยังขันเยยเสียดวย. 
                       จบ กักกรชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. กันทคลกชาดก 
                    นกหัวขวานตายเพราะไมแกน 
      [๒๖๙] ดูกรผูเจริญ ตนไมท่ีมีใบละเอียดมีหนามน้ีเปนตนไมอะไร เราเจาะเพียง 
            ครั้งเดียว ทําใหสมองศีรษะแตกได? 
      [๒๗๐] นกหัวขวานตัวนี้ เม่ือเจาะหมูไมอยูในปา ไดเคยเท่ียวเจาะแตไมแหง 
            ท่ีไมมีแกน ภายหลังมาพบเอาตนกฐินซึ่งมีกําเนิดเปนไมแกนอันเปนท่ี 
            ทําลายสมองศีรษะ. 
                      จบ กันทคลกชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ นตังทัฬหวรรคท่ี ๖. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 ไดทําความเพียรอยูในปาชาช่ือพีรณัต- 
            ถัมภกะถึงหน่ึงป ครั้นเขาประชุมบริษัท กลับกลาวใหผิดพลาดไป 
            ความเพียร ยอมปองกันผูปราศจากปญญาไมได. 
      [๒๗๒] ดูกรพอโสมทัตต บุคคลผูขอ ยอมประสบอาการ ๒ อยาง คือไดทรัพย ๑ 
            ไมไดทรัพย ๑ เพราะวาการขอมีอาการอยางนี้เปนธรรมดา. 
                      จบ โสมทัตตชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก 



                       นางพราหมณีหาชายชู 
      [๒๗๓] อาการขาวขางบนเปนอยางหน่ึง อาการขาวขางลางเปนอยางหนึ่ง ดูกร 
            นางพราหมณี ฉันขอถามทานหนอยเถิด เหตุไรขาวขางลางจึงเย็น 
            ขางบนจึงรอนนิดหนอย? 
      [๒๗๔] ดูกรทานผูเจริญ ฉันเปนคนฟอนรํา เท่ียวขอมาจนถึงท่ีนี่ ก็ชายชูของนาง 
            พราหมณีนี้ ซุมอยูแลวท่ีซุมตนไม ทานเสาะหาผูใด ผูนั้นคือผูชายชู 
            ผูนี้เอง. 
                     จบ อุจฉิฏฐภัตตชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. ภรุราชชาดก 
                      ประทุษรายผูมีศีลยอมวิบัติ 
      [๒๗๕] เราไดฟงมาวา พระราชาในภรุรัฐ ไดทรงประทุษรายตอฤาษีท้ังหลายแลว 
            ทรงประสบความวิบัติพรอมท้ังแวนแควน. 
      [๒๗๖] เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตท้ังหลาย จึงไมสรรเสริญการลุอํานาจแกฉันทาคติ 
            บุคคลไมควรมีจิตคิดราย ควรกลาวแตคําท่ีอิงความจริง. 
                       จบ ภรุราชชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. ปุณณนทีชาดก 
                       วาดวยการไมระลึกถึง 
      [๒๗๗] ชนท้ังหลายพึงพูดถึงแมน้ําท่ีเต็มแลววา กาด่ืมกินไดก็ดี พูดถึงขาวกลา 
            ท่ีเกิดแลววา กาซอนอยูไดก็ดี พูดถึงบุคคลท่ีรักกันไปสูท่ีไกลวา จะกลับ 
            มาถึงเพราะกาบอกขาวก็ดี กาน้ัน เรานํามาใหทานแลว ขอเชิญบริโภค 
            เนื้อกาน้ันเถิด ทานพราหมณ. 
      [๒๗๘] คราวใด พระราชาทรงระลึกถึงเรา เพื่อจะสงเน้ือกาใหเรา คราวน้ัน 
            เนื้อหงสก็ดี เนื้อนกกะเรียนก็ดี เนื้อนกยูงก็ดี เปนของท่ีเรานําไปถวาย 
            แลว การไมระลึกถึงเสียเลย เปนความเลวทราม. 
                       จบ ปุณณนทีชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. กัจฉปชาดก 
                       วาดวยตายเพราะปาก 
      [๒๗๙] เตาพออาปากจะพูด ไดฆาตนเองแลวหนอ เมือ่ตนคาบทอนไมไวดีแลว 
            ก็ฆาตนเสียดวยวาจาของตนเอง. 
      [๒๘๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดในหมูนรชน บุรุษผูเปนบัณฑิตเห็นเหตุ 
            อันนี้แลว ควรเปลงแตวาจาท่ีดี ไมควรเปลงวาจานั้นใหลวงเวลาไป 
            ขอพระองคทรงทอดพระเนตรเตาตัวถึงความพินาศเพราะพูดมาก. 
                       จบ กัจฉปชาดกท่ี ๕. 
                          ๖. มัจฉชาดก 



                     ไฟราคะรอนกวาไฟอยางอื่น 
      [๒๘๑] ไฟนี้ก็ไมเผาเราใหเรารอน แมหลาวท่ีนายพรานแหเสี้ยมเปนอยางดีแลว 
            ก็ไมยังความทุกขใหเกิดข้ึนแกเรา แตการท่ีนางปลาเขาใจวา เราไปหา 
            นางปลาตัวอื่นดวยความยินดี อันนี้แหละจะเผาเราใหเรารอน. 
      [๒๘๒] ไฟคือราคะนั้นแล ยอมเผาเราใหเรารอน อนึ่ง จิตของเราเองยอมเผาเรา 
            ใหเรารอน ขาแตทานพรานแหท้ังหลาย ขอไดปลอยเราเถิด สัตวผูตก 
            ยากอยูในกาม ทานไมควรฆาโดยแท. 
                        จบ มัจฉชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. เสคคุชาดก 
                     การไดรับทุกขจากผูเปนท่ีพึ่ง 
      [๒๘๓] สัตวโลกท้ังปวง เปนผูพอใจในการเสพกาม ดูกรนางเสคคุ เจาเปนผู 
            ไมฉลาดในธรรมของชาวบาน ความท่ีเจาเปนนางกุมารีถูกบิดาจับมือ 
            ในปาชัฏรองไหอยูในวันนี้ เปนธรรมดา. 
      [๒๘๔] เมื่อฉันไดรับทุกขแลว ผูใดพึงเปนท่ีพึ่งได ผูนั้นคือบิดาของฉัน กลับ 
            มากระทํามิดีมิรายฉันในปา ฉันจะคร่ําครวญหาใครในกลางปาอีกเลา 
            ผูใดเปนท่ีพึ่งได ผูนั้นกลับมาทําฉันถึงสาหัส. 
                       จบ เสคคุชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. กูฏวาณิชชาดก 
                       หนามยอกเอาหนามบง 
      [๒๘๕] ทานไดคิดอุบายตอบอุบายดีแลว ไดคิดโกงตอบผูโกงดีแลว ถาหนู 
            ท้ังหลายพึงกินผาลได เหตุไฉน เหยี่ยวท้ังหลายจะเฉ่ียวเด็กไปไมไดเลา? 
      [๒๘๖] บุคคลท่ีโกงตอบคนโกง ยอมมีอยูแนนอน บุคคลท่ีลอลวงกย็อมมีอยู 
            เหมือนกัน ดูกรทานผูมีบุตรหาย ทานจักไมใหผาลแกเขา บุรุษผูมีผาล 
            หาย ก็จะไมนําบุตรมาใหแกทาน. 
                      จบ กูฏวาณิชชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. ครหิตชาดก 
                     คนโงเขลายอมเห็นแกเงิน 
      [๒๘๗] มนุษยท้ังหลายผูมปีญญาเขลา ไมเห็นอรยิธรรม พูดกันแตวา เงินของเรา 
            ทองของเรา  ดังน้ี ท้ังกลางคืนและกลางวัน. 
      [๒๘๘] ในเรือนหลังหน่ึง มีเจาของเรือนอยู ๒ คน ใน ๒ คนนั้น คนหน่ึงไมมี 
            หนวด แตมีนมหอยยาน เกลาผมมวย และเจาะหู เขาซ้ือมาดวย 
            ทรัพยมาก เจาของเรือนผูนั้น ยอมกลาวเสียดแทงคนในเรือนนั้น 
            ต้ังแตแรกมาอยู. 
                       จบ ครหิตชาดกท่ี ๙. 



                        ๑๐. ธัมมัทธชชาดก 
                     วาดวยผูถึงธรรมของสัตบุรุษ 
   [๒๘๙] ทานอยูเปนสุขแลว ไดออกจากแวนแควนมาสูปาอันสงัดเงียบ ทานน้ัน 
            นั่งซบเซาอยูท่ีโคนตนไมแตผูเดียว เหมือนคนกําพรา. 
      [๒๙๐] เราอยูเปนสุขแลว ไดออกจากแวนแควนมาสูปาสงัดเงียบ และระลึกถึง 
            ธรรมของสัตบุรุษอยู นั่งซบเซาอยูท่ีโคนตนไมแตผูเดียว เหมือนคน 
            กําพรา. 
                      จบ ธัมมัทธชชาดกท่ี ๑๐. 
                     จบ พีรณัตถัมภกวรรคท่ี ๗. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. โสมทัตตชาดก                            ๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก 
            ๓. ภรุราชชาดก                             ๔. ปุณณนทีชาดก 
            ๕. กัจฉปชาดก                              ๖. มัจฉชาดก 
            ๗. เสคคุชาดก                              ๘. กูฏวาณิชชาดก 
            ๙. ครหิตชาดก                             ๑๐. ธัมมัทธชชาดก. 
                       ---------------- 
                         ๘. กาสาววรรค 
                         ๑. กาสาวชาดก 
                    วาดวยผูควรนุงหมผากาสาวะ 
      [๒๙๑] ผูใด ยังมีกิเลสดุจนํ้าฝาด ปราศจากทมะและสัจจะ จักนุงหมผายอม 
            น้ําฝาด ผูนั้น ยอมไมสมควรจะนุงหมผายอมนํ้าฝาดเลย. 
      [๒๙๒] สวนผูใด คายกิเลสดุจนํ้าฝาดแลว ต้ังม่ันอยูในศีลท้ังหลาย ประกอบดวย 
            ทมะและสัจจะ ผูนั้นแล ยอมสมควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดได. 
                       จบ กาสาวชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. จุลลนันทิยชาดก 
                       ผลของกรรมดกีรรมช่ัว 
      [๒๙๓] ปาราสริยพราหมณไดกลาวคําใดไววา ทานอยาไดกระทํากรรมช่ัว อันจะทํา 
            ตัวทานใหเดือดรอนในภายหลังนะ คําน้ีนั้น เปนถอยคําของทานอาจารย. 
      [๒๙๔] บุรุษทํากรรมเหลาใดไว เขายอมเห็นกรรมเหลานั้นในตน ผูทํากรรมด ี
            ยอมไดรับผลดี ผูทํากรรมช่ัว ยอมไดรบัผลช่ัว บุคคลหวานพืชเชนใด 
            ยอมไดรับผลเชนนั้น. 
                      จบ จุลลนันทิยชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. ปุฏภัตตชาดก 



                          วาดวยการคบ 
      [๒๙๕] บุคคลควรนอบนอมตอผูท่ีนอบนอมตน ควรคบกับผูท่ีคบตน ควรทํากิจ 
            ตอบแทนแกผูท่ีชวยทํากิจของตน ไมควรทําประโยชนแกผูปรารถนาความ 
            ฉิบหายให และไมควรคบกับผูท่ีไมคบตน. 
      [๒๙๖] บุคคลควรละท้ิงผูท่ีละท้ิงตน ไมควรทําความอาลัยรักใครในบุคคลเชนนั้น 
            ไมควรสมาคมกับผูท่ีเขาไมใฝใจกับตน นกรูวา ตนไมหมดผลแลวกล็ะท้ิง 
            ไปหาตนไมอื่น เพราะโลกเปนของกวางใหญ. 
                       จบ ปุฏภัตตชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. กุมภีลชาดก 
                      คุณธรรมเครื่องใหเจริญ 
      [๒๙๗] ผูใด มีคุณธรรม อันเปนเครื่องใหเจริญอยางยิง่ ๔ ประการน้ี คือ สัจจะ ๑ 
            ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผูนั้น ยอมลวงพนศัตรูได. 
      [๒๙๘] สวนผูใด ไมมีคุณธรรม อันเปนเครื่องใหเจริญอยางยิ่ง ๔ ประการน้ี 
            คือ สัจจะ ๑ ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูไมได. 
                       จบ กุมภีลชาดกท่ี ๔. 
                       ๕. ขันติวรรณนชาดก 
                   ตองอดใจในคนท่ีหาคุณธรรมยาก 
      [๒๙๙] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระบาทมีบุรุษผูขวนขวายในกิจทุกอยาง 
            อยูคนหนึ่ง แตเขามีความผิดอยูขอหน่ึง พระองคจะทรงโปรดดําริในความ 
            ผิดของเขานั้นเปนประการใด พระเจาขา. 
      [๓๐๐] บุรษุเชนนี้ของเราก็มีอยูในท่ีนี้ แตบุรุษผูประกอบดวยองคคุณหาไดยาก 
            เราจึงสูอดใจเสีย. 
                     จบ ขันติวรรณนชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. โกสิยชาดก 
                      วาดวยผูรูกาลควรไมควร 
      [๓๐๑] การออกไปในเวลาอันสมควร เปนความดี การออกไปในเวลาอันไม 
            สมควร ไมดี เพราะวา คนผูออกไปโดยเวลาไมสมควร ยอมไมยงั 
            ประโยชนอะไรใหเกิดได คนท่ีเปนศัตรูเปนอันมาก ยอมทําอันตรายคน 
            ผูออกไปแตผูเดียวในเวลาอันไมสมควรได เหมอืนฝงูการุมจิกนกเคา 
            ฉะนั้น. 
      [๓๐๒] นักปราชญรูจักวิธีการตางๆ เขาใจชองทางของคนเหลาอื่น ทําพวกศัตรู 
            ท้ังมวลใหอยูในอํานาจไดแลว พึงอยูเปนสุขเหมือนนกเคาผูฉลาด ฉะนั้น. 
                       จบ โกสิยชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. คูถปาณกชาดก 



                          หนอนทาชางสู 
      [๓๐๓] ทานก็เปนผูกลาหาญ มาพบกับเราผูกลาหาญ อาจประหารไดไมยนยอ 
            มาซิชาง ทานจงกลับมากอน ทานกลัวหรือจงึไดหนีไป ขอใหพวกคน 
            ชาวอังคะและมคธะไดเห็นความกลาหาญของเรา และของทานเถิด. 
      [๓๐๔] เราจักไมตองฆาเจาดวยเทา งา หรือดวยงวงเลย เราจักฆาเจาดวยคูถ 
            หนอนตัวเนา ควรฆาดวยของเนาเชนกัน. 
                      จบ คูถปาณกชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. กามนีตชาดก 
                    ผูถูกโรครักครอบงํารักษายาก 
      [๓๐๕] เราปรารถนาระหวางเมืองท้ัง ๓ คือ เมืองปญจาละ ๑ เมืองกุรุยะ ๑ เมือง 
            เกกกะ ๑ ดูกรทานพราหมณ เราปรารถนาราชสมบัติท้ัง ๓ เมืองน้ันมาก 
            กวาสมบัติท่ีเราไดแลวนี้ ดูกรพราหมณ ขอใหทานชวยรักษาเราผูถกู 
            ความใครครอบงําดวยเถิด. 
      [๓๐๖] อันท่ีจริง เมื่อบุคคลถูกงูเหากัด หมอบางคนก็รักษาได อนึ่ง บุคคลถูกผี 
            เขาสิง  หมอผูฉลาดก็ไลออกได แตบุคคลถูกความใครครอบงําแลว 
            ใครๆ ก็รักษาไมหาย เพราะวา เมื่อบุคคลลวงเลยธรรมขาวเสียแลว 
            จะรักษาไดอยางไร? 
                       จบ กามนีตชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. ปลายิชาดก 
                   วาดวยขับไลศัตรูแบบสายฟาแลบ 
      [๓๐๗] เมืองตักกสิลาถูกเขาลอมไวทุกดานแลว ดวยกองพลชางตัวประเสริฐ 
            ซึ่งรองคํารณอยูดานหน่ึง ดวยกองพลมาตัวประเสริฐ ซึ่งคลุมมาลาเครื่อง 
            ครบอยูดานหน่ึง ดวยกองพลรถ ดุจคลืน่ในมหาสมุทรอันยังฝนคือ 
            ลูกศรใหตกลงดานหน่ึง ดวยกองพลเดินเทา ถือธนูมั่นมีฝมือยิงแมนอยู 
            ดานหน่ึง. 
      [๓๐๘] ทานท้ังหลายจงรบีรุกเขาไป และจงรีบบุกเขาไป จงไสชางใหหนุนเนื่อง 
            กันเขาไปเลย จงโหรองใหสนั่นหวั่นไหวในวันนี้ ดุจสายฟาอันซาน 
            ออกจากกลีบเมฆคํารณอยู ฉะนั้น. 
                       จบ ปลายิชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. ทุติยปลายิชาดก 
               คนถูกความเรารอนเผาจนไมอาจสูขาศึกได 
      [๓๐๙] ธงสําหรับรถของเรามีมากมาย พลพาหนะของเราก็นับไมถวนแสนยาก 
            ท่ีศัตรูจะหาญหักเขาสูรบได ดุจสาครยากท่ีฝูงกาจะบินขามใหถึงฝงได 
            ฉะนั้น อนึ่ง กองพลของเราน้ียากท่ีกองพลอื่นจะหาญเขาตีหักไดดุจภูเขา 



            อันลมไมอาจใหไหวได ฉะน้ัน วันนี้ เราประกอบดวยกองพลเทาน้ี อันกอง 
            พลเชนนั้นยากท่ีศัตรูจะหาญหักเขารุกรานได. 
      [๓๑๐] ทานอยาพูดเพอถงึความท่ีตนเปนคนโงเขลาไปเลย คนเชนทานจะเรียกวา 
            ผูสามารถไมได ทานถูกความเรารอน คือ ราคะ โทสะ โมหะ และมานะ 
            เผารนอยูเสมอ ไมอาจจะกําจัดเราไดเลย จะตองหนีเราไป กองพล 
            ของเราจักย่ํายีทานหมดท้ังกองพล ดุจชางเมามันขยี้ไมออดวยเทา ฉะนั้น. 
                     จบ ทุติยปลายิชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ กาสาววรรคท่ี ๘. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] รองเทาท่ีคนซื้อมา เพ่ือประโยชนจะใหสบายเทา กลับนําเอาความทุกข 
            มาให รองเทาน้ัน ถูกแดดเผาบาง ถูกพื้นเทาครูดสีบาง ก็กลับกัดเทา 
            ของผูนั้นนั่นแหละ ฉันใด. 
      [๓๑๒] ผูใด เกิดในตระกูลตํ่า ไมใชอารยชน เรียนวิชาและศิลปะมาจากสํานัก 
            อาจารยไดแลว ผูนั้น ยอมฆาตนเองดวยศิลปะท่ีเรียนมาในสํานักของ 
            อาจารยนั้น ฉันนั้น บุคคลน้ัน บัณฑิตเรียกวา ไมใชอารยชน เปรียบ 
            ดวยรองเทาท่ีทําไมดี ฉะนั้น. 
                       จบ อุปาหนชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. วีณาถูณชาดก 
                            รักคนผิด 
      [๓๑๓] เรื่องน้ีเจาคิดคนเดียว บุรุษเต้ีย คอม ผูโงเขลาน้ี จะนําทางไปไมไดแน 
            ดูกรเจาผูเจริญ เจาไมสมควรจะไปกับบุรุษเต้ียคอมผูนี้เลย. 
      [๓๑๔] ดิฉันเขาใจวา บุรุษคอมเปนผูองอาจ จึงไดรักใครบุรุษคอมผูนี้นอนตัวงอ 
            อยู ดุจคันพิณท่ีมีสายขาดแลว ฉะนั้น. 
                       จบ วีณาถูณชาดกท่ี ๒. 



                         ๓. วิกัณณกชาดก 
                    คนเห็นแกอามิสยอมเดือดรอน 
      [๓๑๕] เจาปรารถนาในท่ีใด ก็จงไปในท่ีนั้นเถิด เจาเปนผูถูกชะนักของเราแทง 
            แลว เจาเปนผูโลภดวยอาหารแท เมื่อติดตามปลาท้ังหลายมาก็ถูกอาหาร 
            มีเสียงกลองกําจัดเสียแลว. 
      [๓๑๖] บุคคลเห็นแกโลกามิสแมอยางนี้ ชอบประพฤติตามอํานาจของจิต ยอม 
            เดือดรอน เขายอมเดือดรอนอยูในทามกลางหมูญาติและสหาย ดุจจระเข 
            ตัวติดตามปลาไปถูกแทง ฉะนั้น. 
                       จบ วิกัณณกชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. อสิตาภุชาดก 
                         โลภมากลาภหาย 
      [๓๑๗] พระองคนั่นแหละ ไดกระทําเหตุอันนี้ ในบัดนี้ หมอมฉันปราศจาก 
            ความรักในพระองคแลว ความรักนั้น ประสานกันอีกไมได ดุจงาชางอัน 
            ตัดขาดแลวดวยเลื่อย ฉะนั้น. 
      [๓๑๘] บุคคลผูปรารถนาเกินสวน ยอมเสือ่มจากประโยชน เพราะความโลภ 
            เกินประมาณ และเพราะความมัวเมาอันเกิดจากความโลภเกินประมาณ 
            เหมือนเราเสื่อมจากนางอสิตาภู ฉะนั้น. 
                       จบ อสิตาภุชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. วัจฉนขชาดก 
                      วาดวยดาบสผูมีเล็บงาม 
      [๓๑๙] ขาแตทานดาบสผูมีเล็บงาม เรือนท้ังหลายท่ีมีเงิน และโภชนาหารบริบูรณ 
            เปนเรือนมีความสุข ทานบริโภค และดื่มในเรือนใด ไมตองขวนขวาย 
            ก็ไดนอน การอยูครองเรือนนั้น เปนสุขอยางยิ่ง. 
      [๓๒๐] บุคคลผูเปนฆราวาส ไมมีมานะ ทําการงานก็ดี ไมกลาวคํามุสาก็ดี ... 
            ไมใชอํานาจลงโทษผูอื่น การครองเรอืนก็ต้ังอยูไมได เมื่อเปนเชนนี้ 
            ใครเลาจะครอบครองเรือนไมใหบกพรอง ใหเกิดความยินดีไดแสนยาก 
            เลา? 
                       จบ วัจฉนขชาดกท่ี ๕. 
                          ๖. พกชาดก 
                           นกเจาเลห 
      [๓๒๑] นกมีปกตัวนี้ ดีจริง ยืนนิ่งดังดอกโกมุท หุบปกท้ัง ๒ ไว งวงเหงา 
            ซบเซาอยู. 
      [๓๒๒] ทานท้ังหลาย ไมรูจักกิริยาของมัน  พวกทานไมรูจึงไดพากันสรรเสริญ 
            นกตัวนี้ไมไดคุมครองรักษาพวกเราดอก เพราะเหตุนั้น นกตัวนี้จึงไม 



            เคลื่อนไหวเลย. 
                        จบ พกชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. สาเกตชาดก 
                        เหตุใหเกิดความรัก 
      [๓๒๓] ขาแตพระผูมีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี พอเห็นกัน 
            เขาก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเขา จิตก็เลื่อมใส. 
      [๓๒๔] ความรักนั้น ยอมเกิดข้ึนดวยเหตุ  ๒  ประการ คือ ดวยการอยูรวมกัน 
            ในกาลกอน ๑ ดวยความเก้ือกูลตอกนัในปจจุบัน ๑ เหมือนดอกอุบล 
            และชลชาติ เมื่อเกิดในนํ้า ยอมเกิดเพราะอาศัยเหตุ  ๒ ประการ คือ 
            น้ําและเปอกตม ฉะนั้น. 
                       จบ สาเกตชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. เอกปทชาดก 
                ความเพียรทําใหเกิดประโยชนหลายอยาง 
      [๓๒๕] คุณพอครับ เหตุอยางเดียวทําใหไดประโยชนหลายอยางมอียูหรือไม 
            ผมจะพึงทําประโยชนใหสําเร็จดวยเหตุใด ขอคุณพอจงบอกเหตุนั้น ซึ่ง 
            รวบรวมประโยชนไดหลายอยางแกผมเถิด. 
      [๓๒๖] ลูกเอย เหตุอยางหนึ่ง คือ ความขยันหมั่นเพียร ทําใหไดประโยชน 
            หลายอยาง ก็ความขยันหมั่นเพียรนั้น ประกอบดวยศีล ประกอบดวย 
            ขันติ อาจจะทํามิตรท้ังหลายใหถึงความสุข หรืออาจทําศัตรูท้ังหลายให 
            ถึงความทุกขได. 
                       จบ เอกปทชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. หริตมาตชาดก 
                        วาดวยผูมอีิสรภาพ 
      [๓๒๗] ดูกรทานผูเปนบุตรกบเขียด ปลาท้ังหลายรุมกัดฉันผูมีพิษแลนเร็ว เขาไป 
            ยังหนาลอบ เรื่องน้ีทานชอบใจหรือ? 
      [๓๒๘] บุรุษผูมีอิสรภาพอยูเพียงใด ก็ย่ํายีผูอื่นไดอยูเพียงนั้น คนอื่นมาย่ํายีตน 
            คราวใด คราวน้ัน ผูท่ีถูกย่ํายีก็ย่ํายีตอบบาง. 
                      จบ หริตมาตชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. มหาปงคลชาดก 
                   วาดวยพระเจาปงคละผูรายกาจ 
      [๓๒๙] ชนท้ังปวงถูกพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว เมื่อพระเจาปงคละน้ัน 
            สวรรคตแลว ชนท้ังหลายก็ไดความยินดี ดูกรนายประตู พระเจาปงคละ 
            ผูไมมีพระเนตรดํา เปนท่ีรักของทานหรือ เพราะเหตุไร จึงไดรองไหหนอ? 
      [๓๓๐] พระเจาปงคละผูไมมีพระเนตรดํา จะเปนท่ีรักของขาพเจาก็หามิได แต 



            ขาพเจากลัววา พระเจาปงคละน้ันจะกลับเสด็จมาอีก พระเจาปงคละเสด็จ 
            ไปจากมนุษยโลกนี้แลว ก็จะเบียดเบียนพระยามัจจุราช พระยามัจจุราช 
            นั้นถูกพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว ก็จะพึงนํามาสงมนุษยโลกนี้อีก. 
      [๓๓๑] พระเจาปงคละน้ัน พวกเราชวยกันเผาแลวดวยฟนพันเลมเกวียน 
            รดดวยน้ําหลายรอยหมอ พื้นท่ีดินนั้นเราปองกันไวอยางดีแลว ทาน 
            อยากลัวเลย พระเจาปงคละจักไมเสด็จกลับมาอีก. 
                     จบ มหาปงคลชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ อุปาหนวรรคท่ี ๙. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 ไดเปนราชาแหงสัตวมีเข้ียวงาท้ังปวง ฉันใด. 
      [๓๓๓] ในหมูมนุษย ผูใดมีบริวารมาก ผูนั้นช่ือวา เปนใหญในบริวารเหลาน้ัน 
            ดุจสุนัขจิ้งจอกไดเปนใหญกวาสัตวมีเข้ียวงา ฉะนั้น. 
                      จบ สัพพทาฐิชาดกท่ี ๑. 
                          ๒. สุนขชาดก 
                      ผูฉลาดยอมชวยตัวเองได 
      [๓๓๔] สุนัขตัวใด ไมกัดเชือกหนังใหขาด สุนัขตัวนั้น โงเขลามาก สุนัขควร 
            จะเปลื้องตนเสียจากเครื่องผูก กินเชือกหนังเสียใหอิ่ม แลวจึงคอย 
            กลับไปยังท่ีอยูของตน. 
      [๓๓๕] คําท่ีทานกลาวน้ีฝงอยูในหัวใจของขาพเจา อนึ่ง ขาพเจายังไดจําไวใน 
            ใจแลว ขาพเจาจะรอเวลาจนกวาคนจะหลับ. 
                        จบ สุนขชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. คุตติลชาดก 
                         ลูกศิษยคิดลางครู 



      [๓๓๖] ขาพระองคไดสอนใหศิษยช่ือมุสิละเรียนวิชาดีดพิณ ๗ สาย มีเสียง 
            ไพเราะจับใจคนฟง เขากลับมาขันดีดพิณสูขาพระองค ณ ทามกลาง 
            สนาม ขาแตทาวโกสีย ขอพระองคจงเปนท่ีพึ่งของขาพระองคเถิด. 
      [๓๓๗] ดูกรสหาย ฉันจะเปนท่ีพึ่งของทาน ฉันเปนผูบูชาอาจารย ศิษยจักไม 
            ชนะทาน ทานจักชนะศิษย. 
                       จบ คุตติลชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. วิคติจฉชาดก 
                     ความปรารถนาไมมีท่ีสิ้นสุด 
      [๓๓๘] บุคคลเห็นสิ่งใด ไมปรารถนาสิ่งนั้น อนึ่ง บุคคลไมเห็นสิ่งใด ยอม 
            ปรารถนาสิ่งน้ัน เราเขาใจวา บุคคลน้ัน จักทองเท่ียวไปอีกนาน อยาก 
            ไดสิ่งใด ก็จักไมไดสิ่งน้ันเลย. 
      [๓๓๙] บุคคลไดสิ่งใด ไมยินดีดวยสิ่งน้ัน ปรารถนาสมบัติอันใด ก็ติเตียน 
            สมบัติท่ีไดมาน้ัน เพราะข้ึนช่ือวา ความปรารถนามีอารมณไมสิ้นสุด 
            เราขอกระทําความนอบนอมแดทานผูปราศจากความปรารถนา. 
                       จบ วิคติจฉชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. มูลปริยายชาดก 
                   กาลเวลากินสัตวพรอมท้ังตัวเอง 
      [๓๔๐] กาลยอมกินสัตวท้ังปวงกับท้ังตัวเองดวย ก็ผูใดกินกาล ผูนั้นเผา 
            ตัณหาท่ีเผาสัตวไดแลว. 
      [๓๔๑] ศีรษะของนรชนปรากฏวามีมาก มีผมดํายาวปกคลุมถึงคอ บรรดาคน 
            ท้ังหลายน้ี จะหาคนผูมีปญญาสักคนก็ไมได. 
                      จบ มูลปริยายชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. พาโลวาทชาดก 
                      วาดวยคนมีปญญาบริโภค 
      [๓๔๒] บุคคลผูไมสํารวม ประหารสัตว เบียดเบียน และฆาสัตว ใหทานแก 
            สมณะใด สมณะนั้น บริโภคภัตเชนนี้ ยอมเขาไปติดบาปดวย. 
      [๓๔๓] ถาสมณะเปนผูมีปญญา แมจะบริโภคทานท่ีบุคคลผูไมสํารวม  ฆาบุตร 
            และภรรยาถวาย ก็ไมเขาไปติดบาปเลย. 
                      จบ พาโลวาทชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. ปาทัญชลิชาดก 
                      วาดวยปาทัญชลีราชกุมาร 
      [๓๔๔] ปาทัญชลีราชกุมาร ยอมรุงเรอืงกวาเราท้ังหมดดวยพระปรีชาแนนอน 
            เมื่อเปนเชนนั้น ทําไมจึงทรงเมมพระโอฐอยูเลา จะทรงเห็นเหตุอยาง 
            อื่นยิ่งกวาน้ีเปนแน. 



      [๓๔๕] ปาทัญชลีราชกุมารพระองคนี้ จะทรงทราบสิ่งท่ีเปนธรรมหรอืไมเปน 
            ธรรม สิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน ก็หาไม  ปาทัญชลี- 
            ราชกุมารพระองคนี้ นอกจากจะเมมพระโอฐแลว ยอมไมทรงทราบ 
            เหตุการณสักนิดหน่ึงเลย. 
                      จบ ปาทัญชลิชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. กิงสุโกปมชาดก 
                 คนไมรูธรรมดวยญาณยอมสงสัยในธรรม 
      [๓๔๖] ทานทุกคนเห็นตนทองกวาวแลว ยังจะสงสัยในตนทองกวาวนั้น เพราะ 
            เหตุไรหนอ ทานท้ังหลายหาไดถามนายสารถีใหถี่ถวนในท่ีท้ังปวงไม. 
      [๓๔๗] บุคคลเหลาใด ยังไมรูธรรมท้ังหลาย ดวยญาณท้ังปวง บุคคลเหลาน้ันแล 
            ยอมสงสัยในธรรมท้ังหลาย เหมือนพระราชาบุตร ๔ พระองค ทรง 
            สงสัยในตนทองกวาวฉะน้ัน. 
                      จบ กิงสุโกปมชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. สาลกชาดก 
                        วาดวยสาลกวานร 
      [๓๔๘] ดูกรพอสาลกวานร พอเปนลูกคนเดียวของเรา อนึ่ง พอจักไดเปนใหญ 
            แหงโภคสมบัติในตระกูลของเรา ลงมาจากตนไมเถิด มาเถิดพอ เรา 
            จะพากันกลับไปบานของเรา. 
      [๓๔๙] ทานสําคัญเราวา เปนสัตวใจดี จึงไดตีเราดวยเรยีวไมไผ เราพอใจอยูใน 
            ปามะมวงท่ีมีผลสุก ทานจงกลับไปบานตามสบายเถิด. 
                       จบ  สาลกชาดกท่ี ๙. 
                          ๑๐. กปชาดก 
                       เขาใจวาลิงเปนฤาษี 
      [๓๕๐] ฤาษีผูยินดีแลวในความสงบและความสํารวม ทานถูกภัย คือ ความ 
            หนาวเบียดเบียน จึงมายืนอยู เชิญฤาษีผูนี้จงเขามายังบรรณศาลาน้ีเถิด 
            จะไดบรรเทาความหนาว และความกระวนกระวายใหหมดสิ้นไป. 
      [๓๕๑] นี้ไมใชฤาษีผูยินดีในความสงบและความสํารวม เปนลิงเท่ียวโคจรอยู 
            ตามกิ่งมะเด่ือ มันเปนสัตวประทุษราย ฉุนเฉียว และมีสันดานลามก 
            ถาเขามาอยูยังบรรณศาลาหลังน้ี ก็จะพึงประทุษรายบรรณศาลา. 
                        จบ กปชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ สิคาลวรรคท่ี ๑๐. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. สัพพทาฐิชาดก                          ๒. สุนขชาดก 



            ๓. คุตติลชาดก                            ๔. วิคติจฉชาดก 
            ๕. มูลปริยายชาดก                         ๖. พาโลวาทชาดก 
            ๗. ปาทัญชลิชาดก                          ๘. กิงสุโกปมชาดก 
            ๙. สาลกชาดก                           ๑๐. กปชาดก. 
                       ---------------- 
                    รวมวรรคท่ีมีในทุกนิบาตน้ี 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] อาตมภาพอันลูกศรท่ีอาบดวยราคะดําริ อาศัยกามวิตก อันนายชางศร 
            ไมไดตกแตงขัดเกลาและเหลาเสี้ยม แทงเขาแลว. 
      [๓๕๓] อาตมภาพมิไดถูกลูกศรท่ีเขายกคันข้ึนยิงมา หรือท่ีติดพูหางนกยูงเสียบ 
            แทงเลย แตอาตมภาพถูกลูกศร คือ กิเลสเครื่องเผาอวัยวะท้ังปวงให 
            เรารอน เสียบแทงท่ีหทัย. 
      [๓๕๔] แตอาตมภาพไมเหน็รอยแผล ไมเห็นโลหิตไหลออกจากรอยแผลนั้น 
            จิตท่ีไมมีอุบายอันแยบคาย ถูกลูกศรตรึงไวแลวอยางม่ันคง อาตมภาพ 
            นําความทุกขมาใหแกตนเอง. 
                     จบ สังกัปปราคชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. ติลมุฏฐิชาดก 
                     การเฆ่ียนตีเปนการส่ังสอน 
      [๓๕๕] การท่ีทานใหจับแขนเราไวแลวเฆี่ยนตีดวยซีกไมไผ เพราะเหตุเมล็ดงา 
            กํามือหนึ่งน้ัน ยังฝงอยูในใจของเราจนทุกวันนี้. 
      [๓๕๖] ดูกรพราหมณ ชะรอยทานจะไมยนิดีในชีวิตของตนแลวสินะ จึงไดมา 
            จับแขนแลวเฆี่ยนตีเราถึง ๓ ครั้ง วันนี ้ทานจะไดเสวยผลของกรรมนั้น. 
      [๓๕๗] อารยชนใด ยอมขมข่ีคนท่ีไมใชอารยชน ผูทํากรรมช่ัว ดวยอาชญา กรรม 
            ของอารยชนนั้น เปนการส่ังสอน หาใชเปนเวรไม บัณฑิตท้ังหลาย รูชัด 



            ขอนั้นอยางนี้แล. 
                      จบ ติลมุฏฐิชาดกท่ี  ๒. 
                         ๓. มณิกัณฐชาดก 
                      วาดวยขอส่ิงท่ีไมควรขอ 
      [๓๕๘] ขาวและน้ําอันไพบูลยยิ่ง ยอมเกดิข้ึนแกขาพเจา เพราะเหตุแกวมณี 
            ดวงน้ี ขาพเจาจักใหแกวมณีดวงน้ันแกทานไมได ทานก็ยิ่งขอหนักข้ึน 
            ใชแตเทาน้ัน ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกดวย. 
      [๓๕๙] ทานขอแกวมณีอันเกิดจากหินดวงนี้ ยอมทําใหขาพเจาหวาดเสียว 
            เหมือนกับชายหนุมมีมือถือดาบอันลับแลวท่ีแผนหิน มาทําใหขาพเจา 
            หวาดเสียว ฉะนั้น ขาพเจาจักใหแกวมณีดวงน้ันแกทานไมได ทานก็ยิ่ง 
            ขอหนักข้ึน ใชแตเทาน้ัน ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกดวย. 
      [๓๖๐] บุคคลรูวา สิ่งของอันใด เปนท่ีรักของเขา ก็ไมควรขอส่ิงของอันนั้น 
            บุคคลยอมเปนท่ีเกลียดชังเพราะขอจัด พระยานาคถูกพราหมณขอ 
            แกวมณี ต้ังแตนั้นก็มิไดมาใหพราหมณนั้นเห็นอีกเลย. 
                       จบ มณิกัณฐชาดกท่ี ๓. 
                      ๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก 
                     รูวาเขาดีก็ตองเลี้ยงใหสมดี 
      [๓๖๑] ทานเคยบริโภคหญาท่ีเปนเดน เคยบริโภครําและขาวตังมาแลวจนเติบโต 
            นี่เคยเปนอาหารของทานมาแลว  เพราะเหตุไร บัดนี้ ทานจึงไมบริโภค 
            เลา? 
      [๓๖๒] ขาแตทานพราหมณ ในท่ีใด ชนท้ังหลายไมรูจกัสัตว โดยชาติ หรือโดย 
            วินัย  ในท่ีนั้น รํา และขาวตังมีเปนอันมาก. 
      [๓๖๓] ก็ทานรูจักขาพเจาดีแลววา มาตัวน้ี เปนมาอุดมเชนไร ขาพเจารูสึกตน 
            อยู เพราะอาศัยทานผูรู จึงไมบริโภคราํของทาน. 
                    จบ กุณฑกกุจฉิสินธวชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. สุกชาดก 
                      โทษของการไมรูประมาณ 
      [๓๖๔] ลูกนกแขกเตาตัวน้ัน รูประมาณในการบริโภคอยูเพียงใด ก็ไดสืบอายุ 
            และไดเลี้ยงมารดาบิดาอยูเพียงน้ัน. 
      [๓๖๕] อนึง่ ในกาลใด ลูกนกแขกเตาน้ัน กลืนกินโภชนะมากเกินไป ในกาล 
            นั้น ก็ไดช่ือวา ไมรูจักประมาณในการบริโภค จึงไดจมลงในมหาสมุทร 
            นั้นเทียว. 
      [๓๖๖] เพราะฉะนั้น ความเปนผูรูจักประมาณ คือ ความไมหลงติดอยูใน 
            โภชนะ เปนความดี ดวยวา บุคคลใด ไมรูจักประมาณ ยอมจมลงใน 



            อบายท้ัง ๔ บุคคลผูรูจกัประมาณแล  ยอมไมจมลงในอบาย ๔. 
                        จบ สุกชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. ชรูทปานชาดก 
                 ขุดบอไดทรัพยกลับพินาศเพราะขุดเกิน 
      [๓๖๗] พอคาท้ังหลาย มีความตองการดวยนํ้า พากันขุดบอน้ําเกา ไดแรเหล็ก 
            แรทองแดง ดีบุก ตะก่ัว แกวมณี เงิน ทอง แกวมุกดา  และแกว- 
            ไพฑูรย เปนอันมาก. 
      [๓๖๘] แตพวกพอคาเหลาน้ัน ก็ไมไดยินดีดวยทรัพยนั้น ไดพากันขุดใหลึก 
            ยิ่งข้ึนๆ ในบอน้ําน้ัน มีพระยานาคมีพิษรายแรง มีเดช ไดฆาพวกพอคา 
            เหลานั้นเสียดวยเดชแหงพิษ. 
      [๓๖๙] เพราะฉะนั้น บุคคลพึงขุดบอน้ําเถิด แตไมควรขุดใหลึกเกินไป เพราะ 
            วา บอท่ีขุดลึกเกินไปเปนของลามก ทรัพยท่ีพวกพอคาไดแลวดวยการ 
            ขุด และชีวิตก็พินาศไป เพราะการท่ีขุดลึกเกินไป. 
                      จบ ชรูทปานชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. คามณิจันทชาดก 
                       ลิงเปนสัตวไมรูจักเหตุ 
      [๓๗๐] สัตวตัวนี้ ไมฉลาดท่ีจะทําเรือน มีปกติหลุกหลิก หนังท่ีหนายน พึง 
            ประทุษรายของท่ีเขาทําไวแลว ตระกูลสัตวนี้ มีอยางน้ันเปนธรรมดา. 
      [๓๗๑] ขนอยางนี้ ไมใชขนของสัตวท่ีมีความคิดฉลาด ลิงตัวนี้จะทําใหผูอื่น 
            ยินดีไมได พระราชบิดาของเราทรงพระนามวา ชนสันธนะ ไดตรัส 
            สอนไววา ธรรมดาลิงยอมไมรูจักเหตุอันใดอันหนึ่ง. 
      [๓๗๒] สัตวเชนนั้น จะพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา หรือพี่ชายพ่ีสาวของตนไมไดเลย 
            คําสอนน้ี พระราชบิดาของเราไดทรงสั่งสอนไวอยางน้ี. 
                      จบ คามณิจันทชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. มันธาตุราชชาดก 
                     กามมีความสุขนอยมีทุกขมาก 
      [๓๗๓] พระจันทร พระอาทิตย (ยอมเวียนรอบเขาสิเนรุราช) สองรัศมีสวางไสว 
            ไปท่ัวทิศโดยกําหนดท่ีเทาใด สัตวท้ังหลายท่ีอาศัยแผนดินอยูในท่ีมี 
            กําหนดเทาน้ัน ลวนเปนทาสของพระเจามันธาตุราชท้ังส้ิน. 
      [๓๗๔] ความอิ่มในกามท้ังหลาย ยอมไมมีดวยฝนคือกหาปณะ กามท้ังหลายมี 
            ความยินดีนอย มีทุกขมาก บัณฑิตรูชัดอยางนี้. 
      [๓๗๕] พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมปรารถนาความยินดีในกาม 
            ท้ังหลายท่ีเปนทิพย เปนผูยินดีแตความส้ินไปแหงตัณหาโดยแท. 
                     จบ มันธาตุราชชาดกท่ี ๘. 



                        ๙. ติรีติวัจฉชาดก 
                        ควรบูชาผูมีพระคุณ 
      [๓๗๖] กรรมอะไรๆ ท่ีสําเร็จดวยวิชาของดาบสน้ีมิไดมีเลย อนึ่ง ดาบสน้ัน 
            ไมใชพระญาติพระวงศ ไมใชพระสหายของพระองค เมื่อเปนเชนนั้น 
            เพราะเหตุไร ติรีติวัจฉดาบสผูมีมือถือไมเทา จึงบริโภคกอนขาวอันเลิศ? 
      [๓๗๗] เมื่อเรารบพายแพโจร ตกอยูในฐานะอันตราย ติรีติวัจฉดาบสผูนี้ 
            ไดกระทําความอนุเคราะหแกเราผูเดียว ในปาท่ีไมมีน้ํา นาหวาดเสียว 
            เมื่อเราไดรับความลําบากก็ไดพาดพะองให เพราะเหตุนั้น เราแมถูก 
            ความทุกขเบียดเบียนแลวก็ข้ึนจากบอได. 
      [๓๗๘] เรามาถึงเมืองน้ีไดโดยความยาก เพราะอานุภาพของติรีติวัจฉดาบสผูนี้ 
            เราถึงจะเปนอยูในมนุษยโลก ก็เหมือนกับไปปรโลกอันเปนวิสัยของ 
            มัจจุราช ลูกรัก ติรีติวจัฉดาบส เปนผูควรแกปจจัยลาภ ทานท้ังหลาย 
            จงพากันถวายของควรบริโภค และของควรบูชาแกทานติรีติวัจฉดาบส 
            เถิด. 
                      จบ ติรีติวัจฉชาดกท่ี ๙. 
                          ๑๐. ทูตชาดก 
                       ทุกชีวิตเปนทูตของทอง 
      [๓๗๙] สัตวเหลานี้ เปนไปในอํานาจของตัณหา ยอมไปสูประเทศอันไกล หวัง 
            จะขอส่ิงของตามแตจะได เพื่อประโยชนแกทองใด ขาพระองคเปน 
            ทูตของทองน้ัน ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขอพระองคอยาไดทรง 
            พิโรธแกขาพระองคเลย. 
      [๓๘๐] อนึ่ง มาณพท้ังหลาย ยอมตกอยูในอํานาจของทองใด ท้ังกลางวนั 
            และกลางคืน ขาพระองคก็เปนทูตของทองน้ัน ขาแตพระองคผูเปน 
            จอมทัพ ขอพระองคอยาไดทรงพิโรธแกขาพระองคเลย. 
      [๓๘๑] ดูกรพราหมณ เราจะใหโคสีแดงแกทานสักพันตัวพรอมท้ังโคจาฝูงแกทาน 
            แมเราและสัตวท้ังมวลก็ช่ือวา เปนทูตของทองท้ังส้ิน เพราะฉะนั้น 
            เราก็เปนทูต ไฉนจะไมใหสิ่งของแกทานผูเปนทูตเลา. 
                        จบ ทูตชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ สังกัปปวรรคท่ี ๑. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] ผมและหนวดท่ีโกนแลว ตัดแลว ยอมงอกข้ึนใหมได ฉันใด จมูกของ 
            ทานจงงอกข้ึนใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแก 
            ขาพเจาเถิด. 
      [๓๘๓] พืชท่ีเก็บไวในสารทสมัย เอาหวานลงในนา ยอมงอกข้ึน ฉันใด จมูก 
            ของทานจงงอกข้ึนใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแก 
            ขาพเจาเถิด. 
      [๓๘๔] แมคนท้ังสองน้ันคิดวา ทานจักใหดอกปทุมแกตน จึงไดพูดพลามไป 
            คนท้ังสองน้ันจะพึงกลาว หรือไมกลาวก็ตาม จมูกยอมงอกข้ึนไมได 
            ดูกรสหาย ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแกขาพเจาเถิด. 
                        จบ ปทุมชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. มุทุปาณิชาดก 
             ความปรารถนาสมประสงคในกาลมีของ ๔ อยาง 
      [๓๘๕] ถาคนใชของทานพึงมีฝามือออน ๑ ชางของทานฝกดีแลว ๑ เวลามืด ๑ 
            ฝนตก ๑ จะพึงมี ในกาลใด ความปรารถนาของทานก็จะสมประสงค 
            ในกาลน้ันเปนแน. 
      [๓๘๖] หญิงท้ังหลาย บุรุษไมสามารถจะปกปกรักษาไวไดดวยถอยคําอนัออน 
            หวาน ยากท่ีจะใหเต็มได เสมอดวยแมน้ํา ฉะนั้น ยอมจะจมลงใน 
            นรก บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล. 
      [๓๘๗] หญิงเหลาน้ัน ยอมเขาไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร พอใจ หรือ 
            เพราะทรัพย เขายอมเผาบุรุษน้ันเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหมท่ี 
            ของตนเอง ฉะนั้น. 
                       จบ มุทุปาณิชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. จุลลปโลภนชาดก 
                     วาดวยหญิงทําบุรุษใหงงงวย 
      [๓๘๘] เมื่อน้ําไมหวั่นไหว ดาบสน้ีมาไดดวยฤทธิ์เอง ครัน้ถึงความระคนกับ 
            ดวยหญิง ก็จมลงในหวงมหรรณพ. 
      [๓๘๙] ธรรมดาวา หญิงเหลาน้ี เปนผูยังบุรุษใหงงงวย มีมายามาก และยัง 
            พรหมจรรยใหกําเริบ ยอมจะจมลงในอบาย บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว 



            พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล. 
      [๓๙๐] หญิงเหลาน้ัน ยอมเขาไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร พอใจ หรือ 
            เพราะทรัพย เขายอมเผาบุรุษน้ันเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหมท่ี 
            ของตนเองฉะนั้น. 
                     จบ จุลลปโลภนชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. มหาปนาทชาดก 
                 วาดวยปราสาทของพระเจามหาปนาท 
      [๓๙๑] พระเจามหาปนาทน้ัน มีปราสาทลวนแลวไปดวยทอง กวาง ๑๖ ช่ัวธนูตก 
            สูง ๑ พันช่ัวธนู. 
      [๓๙๒] และปราสาทนั้นมีพื้น ๗ ช้ัน ประกอบไปดวยธง แลวไปดวยแกวม ี
            สีเขียว มีนางฟอน ๖ พัน แบงออกเปน ๗ พวก ฟอนราํอยูใน 
            ปราสาทน้ัน. 
      [๓๙๓] ดูกรภัททชิ ทานกลาวถึงปราสาทนั้นมีแลวในกาลน้ัน ในครั้งน้ัน เรา 
            เปนทาวสักกะผูรับใชการงานของทาน. 
                      จบ มหาปนาทชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. ขุรัปปชาดก 
                       ถึงคราวกลาควรกลา 
      [๓๙๔] เมื่อทานเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลม ถือดาบอันคมกลา ซึ่งขัดแลว 
            ดวยน้ํามัน เมื่อมรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลว เหตุไฉนหนอ ทานจึง 
            ไมมีความครั่นคราม. 
      [๓๙๕] เมื่อเราเห็นพวกโจรยิงลูกธนอูันแหลม ถือดาบอนัคมกลา ซึ่งขัดแลว 
            ดวยน้ํามัน เมื่อมรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลว เรากลับไดความยินดี 
            และโสมนัสมากยิ่ง. 
      [๓๙๖] เรานั้นเกิดความยินดีและโสมนัสแลว ก็ครอบงําศัตรูท้ังหลายเสียได 
            เพราะวา ชีวิตของเราๆ ไดสละมาแตกอนแลว เราไมไดทําความอาลัย 
            ในชีวิต บุคคลผูกลาหาญพึงกระทํากิจของคนกลา ในกาลบางคราว. 
                       จบ ขุรัปปชาดกท่ี ๕. 
                       ๖. วาตัคคสินธวชาดก 
                   วาดวยมิตรสันถวะเกิดแตแรกพบ 
      [๓๙๗] ดวยเหตุใด คุณแมจึงมีโรคผอมเหลือง ไมชอบใจอาหาร มาน้ันก็มา 
            คบหาสมาคมแลว เหตุไร คุณแมจึงใหมาตัวน้ันหนีไปเสียในบัดนี้เลา? 
      [๓๙๘] ลูกเอย ข้ึนช่ือวา มิตรสันถวะจะเกิดข้ึนแตแรกพบปะเทียวแหละ ยศ 
            ของสตรีท้ังหลาย ยอมเส่ือมไป เพราะฉะนั้น แมจึงแสรงทําใหพระยามา 
            นั้นหนีไปเสีย. 



      [๓๙๙] สตรีคนใด ไมปรารถนาบุรุษผูเกิดในตระกูลมียศศักดิ์ ท่ีมีคนชักพามา 
            แลว สตรีคนนั้น จะตองเศราโศกอยูสิ้นกาลนาน เหมือนนางลาเศรา- 
            โศกถึงพระยามาวาตัคคสินธพ ฉะนั้น. 
                     จบ วาตัคคสินธวชาดกท่ี ๖. 
                      ๗. สุวรรณกักกฏกชาดก 
                          วาดวยปูทอง 
      [๔๐๐] ปูทอง มีนัยนตาอนัยาว มีหนังเปนกระดูก เปนสัตวอยูในน้ํา ไมมีขน 
            ฉันถูกปูทองน้ันหนีบไวแลว จึงรองขอความชวยเหลือ เจาอยาท้ิงฉัน 
            ผูคูชีวิตเสียเลย. 
      [๔๐๑] ขาแตทานผูเปนลูกเจา ดิฉันจักไมละท้ิงทานผูเปนชางทรงกําลังถงึ ๖๐ ป 
            เลย ทานยอมเปนท่ีรักใครอยางยิ่งของดิฉัน ยิ่งกวาแผนดินซึ่งมีสมทุร 
            สาครส่ีเปนขอบเขต. 
      [๔๐๒] ปูเหลาใด อยูในมหาสมุทรก็ดี ในแมน้ําคงคาก็ดี ในแมน้ํายมุนาก็ดี 
            ทานเกิดอยูในนํ้า ยอมประเสริฐกวาปูเหลานั้น ขอทานจงปลอยสามี 
            ของดิฉันผูรองไหอยูเถดิ. 
                    จบ สุวรรณกักกฏกชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. อารามทูสกชาดก 
                  วาดวยเหตุท่ีนายอุยยานบาลจะถูกติ 
      [๔๐๓] ลิงตัวใด สมมุติกันวา เปนใหญกวาฝูงลิงเหลาน้ี ปญญาของลิงตัวนั้น 
            มีอยูเพียงอยางนี้เทาน้ัน ฝูงลิงท่ีเปนบริวารนอกน้ี จะมีปญญาอะไร. 
      [๔๐๔] ขาแตทานผูประเสริฐ ทานยังไมรูอะไร ไฉนมาดวนติเตียนเราตางๆ 
            อยางนี้เลา เรายังไมเหน็รากไมแลว จะพึงรูตนไมวา รากหยั่งลงไปลึกได 
            อยางไรเลา? 
      [๔๐๕] เราไมติเตียนทานท้ังหลาย พวกทานเปนลิงไพร อาศัยอยูในปา แตวา 
            นายอุยยานบาลท้ังหลาย ผูปลูกตนไม เพื่อประโยชนแกพระราชา 
            พระองคใด พระราชาพระองคนั้น คือ พระเจาวิสสเสนะ จะพึงถูก 
            ติเตียนได. 
                     จบ อารามทูสกชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. สุชาตาชาดก 
                   วาดวยถอยคําไพเราะทําใหคนรัก 
      [๔๐๖] สัตวเหลานี้ สมบูรณดวยสีสรรวรรณะ มีสําเนียงออนหวาน นารกั นาชม 
            (แต) เปนสัตวมีวาจากระดาง ยอมไมเปนท่ีรักของใคร ท้ังในโลกน้ี 
            และโลกหนาเลย. 
      [๔๐๗] ทานก็ไดเห็นมิใชหรือวา นกดุเหวาดําลายพรอยพรายตัวนี้ เปนท่ีรักของ 



            สัตวท้ังหลายเปนอันมาก เพราะวาจาออนหวาน? 
      [๔๐๘] เพราะฉะนั้น ผูท่ีตองการจะใหตนเปนท่ีรักของประชาชน พึงกลาวแต 
            ถอยคําสละสลวย พูดพอประมาณ ไมฟุงซาน ถอยคําของผูแสดง 
            อรรถ และธรรม เปนถอยคําไพเราะ. 
                       จบ สุชาตาชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. อุลูกชาดก 
                  วาดวยหนาตาไมดีไมควรใหเปนใหญ 
      [๔๐๙] ไดยินวา พวกญาติท้ังมวล ต้ังนกเคาใหเปนใหญ ถาพวกญาติอนุญาต 
            ฉันจะขอพูดสักคําหนึ่ง. 
      [๔๑๐] ดูกรสหาย เราท้ังหมดอนุญาตใหทานพูด แตจงพูดแตถอยคําท่ีเปน 
            อรรถ และธรรมอยางเดียว เพราะวา นกท่ีหนุมๆ มีปญญา และทรง 
            ไวซึ่งญาณอันรุงเรอืง มีอยู. 
      [๔๑๑] ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย การแตงต้ังนกเคาใหเปนใหญ ขาพเจา 
            ไมชอบใจ ทานจงมองดูหนาของนกเคาผูไมโกรธเถดิ นกเคาโกรธแลว 
            จักทําหนาตาเปนอยางไร? 
                       จบ อุลูกชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ ปทุมวรรคท่ี ๒. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
           วาดวยการข้ีเยี่ยวลงบอน้ําเปนธรรมดาของหมาจ้ิงจอก 
      [๔๑๒] ดูกรสหาย ทําไม ทานจึงถายมูตรและคูถรดบอน้ําท่ีทําไดโดยยาก ของ 
            ฤาษีผูอยูปา แสวงหาตบะอยูตลอดกาลนาน? 
      [๔๑๓] เราพวกสุนัขจิ้งจอก ดื่มกินน้ํา ณ ท่ีใดแลว ยอมถายอุจจาระปสสาวะลง 
            ในท่ีนั้น เปนธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกท้ังหลาย เปนธรรมดาของบิดา 
            มารดา และปู ยา ตา ยาย ทานไมควรจะถือโกรธธรรมดาอันนั้นของ 
            พวกเราเลย. 



      [๔๑๔] อาการเชนนี้ เปนธรรมดาของพวกทาน อนึ่ง อาการเชนไร ไมเปน 
            ธรรมดาของพวกทาน ขอพวกเราอยาไดเห็นธรรมดา หรือมิใชธรรมดา 
            ของพวกทาน ในกาลไหนๆ อีกเลย. 
                     จบ อุทปานทูสกชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. พยัคฆชาดก 
                       วาดวยเรื่องของมิตร 
      [๔๑๕] ความเกษมจากโยคะ ยอมเสื่อมไปเพราะการคบหากับมิตรคนใด บัณฑิต 
            พึงรักษาลาภ ยศ และชีวิตของตน ท่ีมิตรน้ันครอบงําไวเสียกอน ดุจ 
            บุคคลผูรักษาตาของตนไว ฉะนั้น. 
      [๔๑๖] ความเกษมจากโยคะ ยอมเจริญเพราะการคบหากับมิตรคนใด บุรุษ 
            ผูฉลาดในกิจท้ังมวล พึงกระทํากิจทุกอยางของกัลยาณมิตรใหเหมือน 
            ของตน. 
      [๔๑๗] ดูกรราชสีหและเสือโครง จงมาเถดิ เชิญทานท้ังสองจงกลับเขาไปยัง 
            ปาใหญ พวกมนุษยอยามาตัดปาของเราใหปราศจากราชสีหและเสือโครง 
            เสียเลย ราชสีหและเสือโครง อยาไดเปนผูไรปา. 
                       จบ พยัคฆชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. กัจฉปชาดก 
                         วาดวยลิงสัปดน 
      [๔๑๘] ใครหนอเดินมา เหมือนบุคคลผูรวยอาหาร เหมอืนพราหมณผูไดลาภ 
            มาเต็มมือ ฉะนั้น ทานไปรวยภิกษาหารมาแตท่ีไหนหนอ ทานเขาไปหา 
            ผูมีศรัทธาคนไรมา? 
      [๔๑๙] ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาเปนลิง ทรามปญญา จับตองส่ิงท่ีบุคคลไมควร 
            จับตอง ขอพระคุณเจาโปรดเปลื้องขาพเจาใหพนทุกขดวยเถิด ขอความ 
            เจริญจงมีแกพระคุณเจา ขาพเจาพนจากความฉิบหายน้ีแลวจะไปอยูท่ี 
            ภูเขา. 
      [๔๒๐] เตาท้ังหลาย เปนสัตวสืบเนื่องมาจากกัสสปโคตร ลิงท้ังหลายเปนสัตว 
            สืบเนื่องมาจากโกณฑัญญโคตร ดูกรเตาผูเทือกแถวกัสสปโคตร ทาน 
            จงปลอยลิงผูเทือกแถวโกณฑัญญโคตรเสียเถิด ทานคงเคยทําเมถุนธรรม 
            กันแลว. 
                       จบ กัจฉปชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. โลลชาดก 
                     วาดวยโทษของความโลเล 
      [๔๒๑] นกยางตัวนี้ อยางไรจึงมีหงอน เปนโจร (เขามาอยูท่ีรังกา) ดูกรนกยาง 
            ผูมีเมฆเปนบิดา ทานจงมาเสียขางนี้เถิด กาผูเปนสหายของเรา เปนผู 



            ดุราย. 
      [๔๒๒] เราไมใชนกยางมีหงอน เราเปนกาโลเล ไมไดทําตามคําของทาน กลับ 
            มาแลว จงมองดูเราผูรุนนี้เถิด. 
      [๔๒๓] ดูกรสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก เพราะวา ปกติของทานเปนเชนนั้น 
            เครื่องบริโภคของมนุษยไมควรท่ีนกจะพึงบริโภค. 
                        จบ โลลชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. รุจิรชาดก 
      [๔๒๔] นกยางตัวนี้ อยางไรจึงขาว นารัก มาอยูในรังกาได และนี่เปนรังของกา 
            ผูดุรายสหายของเรา. 
      [๔๒๕] ดูกรนกพิราบผูสหาย ทานก็รูจักเรา ผูมีขาวฟางเปนอาหารมิใชหรือ เรา 
            มิไดกระทําตามคําของทาน กลับมาแลว จงมองดูเราผูรุนนี้เถิด. 
      [๔๒๖] ดูกรกาผูสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก เพราะวา ปกติของทานเปนเชนนั้น 
            เครื่องบริโภคของมนุษยไมควรท่ีนกจะพึงบริโภค. 
                        จบ รุจิรชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. กุรุธรรมชาดก 
                   วาดวยใหชางแกทาวกาลิงคราช 
      [๔๒๗] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาประชาชน ขาพระบาทท้ังหลาย ไดทราบ 
            ศรัทธา และศีลของพระองคแลว จึงมาขอรับพระราชทานเอาทองคํา 
            แลกกับชางมีสีดังดอกอัญชัน นําไปในแควนกาลิงคราช. 
      [๔๒๘] สัตวท่ีพึงเลี้ยงดวยขาวก็ดี ท่ีไมไดเลี้ยงก็ดี ผูใด ในโลกนี้ ต้ังใจมาหาเรา 
            สัตวเหลาน้ันท้ังหมด เราก็มิไดหามเลย นี้เปนถอยคําของทานบูรพาจารย. 
      [๔๒๙] ดูกรพราหมณท้ังหลาย เราจะใหชางนี้อันควรเปนราชพาหนะ เปนราช 
            บริโภค ประกอบไปดวยยศ ประดับไปดวยเครื่องประดับ ปกคลุมไป 
            ดวยขายทอง มีนายหัตถาจารย พรอมแกทานท้ังหลาย ขอพวกทานจงไป 
            ตามปรารถนาเถิด. 
                      จบ กุรุธรรมชาดกท่ี ๖. 
                          ๗. โรมชาดก 
                       วาดวยอาชีวกเจาเลห 
      [๔๓๐] ดูกรปกษีผูมีขนปก เมื่อเรามาอยูในถ้ําแหงภูเขานี้กวา ๕๐ ป นกพิราบ 
            ท้ังหลายก็มิไดรังเกียจ เปนผูมีจิตเยือกเย็นเปนอยางยิ่ง ยอมพากันมาสู 
            บวงมือของเรา ในกาลกอน. 
      [๔๓๑] ดูกรทานผูมีอวัยวะคด บัดนี้ นกพิราบเหลาน้ัน คงจะเห็นเหตุอะไร 
            กระมัง จึงใครจะพากันไปเสพอาศัยซอกภูเขาอื่น นกเหลาน้ี ครั้งกอน 
            ยอมสําคัญเราอยางไร บัดนี้ ยอมไมสําคัญเราอยางนั้นหรือ หรือนก 



            เหลานี้ พลัดพรากไปนานแลว จําเราไมได หรือวาเปนนกใหมจึงไมเขา 
            ใกลเรา? 
      [๔๓๒] พวกเราเปนผูไมหลงใหล รูอยูวา ทานก็คือทานน่ันแหละ พวกเราเหลา 
            นั้นก็ไมใชนกอื่น ก็แตวา จิตของทานเปนจิตประทุษรายในชนน้ี ดูกร 
            อาชีวก เพราะเหตุนั้น พวกเราจึงหวาดกลัวทาน. 
                        จบ โรมชาดกท่ี ๗. 
                          ๘. มหิสชาดก 
                        วาดวยลงิกับควาย 
      [๔๓๓] ทานอาศัยเหตุอะไรจึงอดกลั้นทุกขนี้ ตอลิงผูมีจติกลับกลอก มักประทุษ- 
            รายมิตร ดุจเปนเจาของผูใหความใครท้ังปวง. 
      [๔๓๔] ทานจงขวิดมันเสยี (ดวยเขา) จงเหยียบเสีย (ดวยเทา) ถาไมหาม 
            ปรามมันเสีย สัตวท้ังหลายท่ีโงเขลา ก็จะพึงเบียดเบียนร่ําไป. 
      [๔๓๕] เมื่อลิงตัวนี้ ดูหมิน่ควายตัวอื่น ดจุดูหมิ่นขาพเจา จักกระทําอนาจาร 
            อยางนี้แกควายตัวอื่น ควายเหลาน้ัน ก็จะฆามันเสียในท่ีนั้น ความพน 
            อันนั้นจักมีแกขาพเจา. 
                        จบ มหิสชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. สตปตตชาดก 
                       วาดวยความสําคัญผิด 
      [๔๓๖] มาณพสําคัญนางสุนัขจิ้งจอกในหนทาง ซึ่งเท่ียวอยูในปา ผูปรารถนา 
            ประโยชน และบอกใหรูดวยอาการอยางนั้นวา เปนผูปรารถนาความ 
            ฉิบหาย มาสําคัญนกกระไนผูปรารถนาความฉิบหายวา เปนผูปรารถนา 
            ประโยชน ฉันใด. 
      [๔๓๗] บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมเปนเชนนั้น เมื่อชนท้ังหลายผูปรารถนาประ- 
            โยชนจึงกลาวสอน ยอมกลับถือเอาโดยไมเคารพ ฉันนั้น. 
      [๔๓๘] อนึ่ง ชนเหลาใด สรรเสริญบุคคลน้ันก็ดี ยกยองบุคคลน้ันเพราะกลัว 
            ก็ดี ก็สําคัญชนเหลาน้ันวา เปนมิตร เหมือนมาณพสําคัญผิดนกกระไน 
            วา เปนมิตร ฉะนั้น. 
                       จบ สตปตตชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. ปูฏทูสกชาดก 
                        วาดวยผูชอบทําลาย 
      [๔๓๙] พระยาเนื้อจะฉลาดในการทําหอใบไมเปนแน เพราะฉะนั้น จึงไดรื้อหอ 
            ใบไมเสีย คงจะทําหอใบไมอยางอื่นใหดีกวาเกาเปนมั่นคง. 
      [๔๔๐] บิดา หรือมารดาของเรา ไมใชเปนคนฉลาดในการทําหอใบไมเลย เรา 
            ไดแตรื้อส่ิงของท่ีทําไวแลวๆ เทาน้ัน ตระกูลของเรานี้ เปนธรรมดา 



            อยางนี้. 
      [๔๔๑] ธรรมดาของทานท้ังหลายเปนถึงเชนนี้ ก็สภาพท่ีมิใชธรรมดาจะเปน 
            เชนไร ขอพวกเราอยาไดเห็นธรรมดา หรือมิใชธรรมดาของทานท้ังหลาย 
            ในกาลไหนๆ เลย. 
                      จบ ปูฏทูสกชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ อุทปานวรรคท่ี ๓. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                         วาดวยผลไมทิพย 
      [๔๔๒] ผลของตนไมช่ืออพัภันตระ เปนผลไมทิพย นางนารีท่ีแพทอง บริโภค 
            แลว จะประสูติพระราชโอรสเปนพระเจาจักรพรรดิ. 
      [๔๔๓] ดูกรนางผูเจริญ แมทานก็เปนพระมเหสีผูเลอโฉม และเปนท่ีรักของ 
            พระราชสวามี พระราชาจักทรงนําเอาผลไมช่ืออัพภนัตระน้ีมาใหแกทาน. 
      [๔๔๔] บุคคลผูกลาหาญ ยอมเสียสละตน กระทําความพากเพียรในประโยชน 
            ของทานท่ีไดเลี้ยงตนมา ยอมถึงฐานะอันใด ขาพเจาเปนผูจะไดฐานะ 
            อันนั้น. 
                      จบ อัพภันตรชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. เสยยชาดก 
      [๔๔๕] ผูใด คบหากับบุคคลผูประเสริฐ ผูนั้นช่ือวา เปนผูมีสวนอันประเสริฐ 
            ดวย เราสมานไมตรีกับพระยาโจรคนเดียวก็ปลดเปลื้องทานท้ังหลาย 
            ผูตองโทษไดท้ังรอยคน. 
      [๔๔๖] เพราะฉะนั้น บุคคลคนเดียวสมานไมตรีกับโลกท้ังมวลส้ินชีพแลว ก็ 
            พึงเขาถึงสวรรค ทานชาวกาสิกรัฐท้ังหลาย จงฟงคําของเรานี้เถิด. 
      [๔๔๗] พระเจากังสมหาราช ครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสี ไดตรัสพระ 
            ราชดํารัสนี้แลว ก็ทรงสละท้ังธนู และลูกศรเสีย ทรงสมาทาน สํารวม 
            ศีล. 



                       จบ เสยยชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. วัฑฒกีสูกรชาดก 
                   วาดวยหมูสูเสอืไดดวยสามัคคีกัน 
      [๔๔๘] ดูกรเสือโครง วันกอนๆ ทานเคยยํ่ายีหมูท้ังหลายในประเทศนี้ แลว 
            นําเอาหมูตัวอวนๆ มา บัดนี้ ทานเดินซบเซามาแตผูเดียว ดูกรเสอืโครง 
            ก็วันนี้ กําลังกายของทานไมมีหรือ? 
      [๔๔๙] ไดยินวา วันกอนๆ หมูเหลานี้ เห็นขาพเจาเขาแลวก็กลัวตางก็บายหนา 
            หนีไปหาท่ีซอนเรนคนละทิศละทาง บัดนี้ หมูเหลานั้น มาประชุมรวมกัน 
            เปนหมวดเปนหมู อยูในท่ีชัยภูมิดี ยากท่ีขาพเจาจะย่ํายีได. 
      [๔๕๐] ขาพเจาขอนอบนอมแกหมูหมูท่ีมาประชุมกัน ขาพเจาไดเห็นมิตรภาพอัน 
            นาอัศจรรย ควรสรรเสริญแลว จึงขอกลาวสรรเสริญไว หมูท้ังหลายผูมี 
            เข้ียวเปนกําลัง ไดชนะเสือโครงดวยสามัคคีอันใด ก็พากันพนมรณภัย 
            ดวยความสามัคคีอันนั้น. 
                      จบ วัฑฒกีสูกรชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. สิริชาดก 
                      วาดวยโภคะเกิดแกผูมีบุญ 
      [๔๕๑] ผูไมมีบุญ จะเปนผูมีศิลปะหรือไมก็ตาม ยอมขวนขวายรวบรวมทรัพยไว 
            เปนอันมาก ผูมีบุญยอมใชสอยทรัพยเหลานั้น. 
      [๔๕๒] โภคะเปนอันมาก ยอมลวงเลยสัตวเหลาอื่นไปเสีย เกิดข้ึนในท่ีท้ังปวง 
            เทียว สําหรับผูมีบุญอันกระทําไว ใชแตเทาน้ัน รัตนะท้ังหลายก็บังเกิด 
            ข้ึนแมในท่ีมิใชบอเกิด. 
      [๔๕๓] ไก แกวมณี ไมเทา และหญิงช่ือวา บุญญลักขณาเทวี ยอมเกิดข้ึน 
            แกอนาถบิณฑิกเศรษฐีผูไมมีบาป มีบุญอันกระทําไวแลว. 
                        จบ สิริชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. มณิสูกรชาดก 
                    วาดวยของดีใครทําลายไมได 
      [๔๕๔] พวกขาพเจาประมาณ ๓๐ ตัว อาศัยอยูในถ้ําแกวมณี ๗ ป ไดปรึกษา 
            กันวา จะชวยกันกําจัดแสงแกวมณีใหเศราหมอง. 
      [๔๕๕] พวกขาพเจาชวยกันเสียดสีแกวมณี แกวมณีกลับมีสีสุกใสข้ึนกวาเกา 
            บัดนี้ พวกขาพเจาขอถามทานถึงเหตุนั้น ทานยอมสําคัญกิจในเรื่องน้ี 
            อยางไร? 
      [๔๕๖] ดูกรหมูท้ังหลาย แกวไพฑูรยนี้ เปนของแข็ง งามผองใส ใครๆ ไม 
            สามารถจะกําจัดแกวไพฑูรยนั้นใหเศราหมองไดเลย ทานท้ังหลายจงพา 
            กันหลีกหนีไปอยูท่ีอืน่เสียเถิด. 



                       จบ มณิสูกรชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. สาลุกชาดก 
                      วาดวยอุบายไมใหถูกฆา 
      [๔๕๗] ทานอยาปรารถนาอาหารอยางหมูช่ือสาลุกะเลย เพราะวา หมูช่ือวาสาลุกะ 
            นี้ บริโภคอาหารเปนเครื่องเดือดรอน ทานจงเปนผูมีความขวนขวาย 
            นอย เค้ียวกินแตขาวลีบนี้เถิด นี้เปนลักษณะแหงความอายุยืน. 
      [๔๕๘] ในไมชา ราชบุรุษผูมีบริวารมากนั้น ก็จะเปนแขกมาประชุมกัน ณ 
            สถานท่ีนี้ ในกาลน้ัน ทานก็จะไดเห็นหมูสาลุกะตัวนี้ อันเจาของใหทุบ 
            ดวยไมฆอนนอนตายอยู. 
      [๔๕๙] วัวชราท้ังสองตัว พอเห็นหมูสาลกุะผูกลาหาญ อันเจาของใหทุบดวยไม 
            ฆอนนอนตายอยู ก็คิดรวมกันวา ขาวลีบเทาน้ัน เปนอาหารอยางสูงสุด 
            ของเรา. 
                        จบ สาลุกชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. ลาภครหิกชาดก 
                      วาดวยวิธีการหลอกลวง 
      [๔๖๐] ไมใชคนบา ทําเปนเหมือนคนบา ไมใชคนสอเสียด ก็ทําเปนเหมือนคน 
            สอเสียด ไมใชนักฟอนรํา ก็ทําเปนเหมือนนักฟอนรํา ไมใชคนต่ืนขาว 
            ก็ทําเปนเหมือนคนต่ืนขาว ยอมจะไดลาภในคนผูหลงใหลท้ังหลาย นี้ 
            เปนคําส่ังสอนแกทาน. 
      [๔๖๑] ขาแตทานพราหมณ นาติเตียนความประพฤติอัตตวินิบาตกรรม การประ- 
            พฤติธรรม การไดยศ และไดทรัพย. 
      [๔๖๒] อนึ่ง ถาบุคคลจะถือเอาบาตรออกไปบวชเสีย ความเปนอยูนี้แล 
            ประเสริฐกวาการแสวงหาโดยอธรรม. 
                      จบ ลาภครหิกชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. มัจฉทานชาดก 
                      วาดวยบุญท่ีใหทานแกปลา 
      [๔๖๓] ปลาท้ังหลาย มีราคาถึงหน่ึงพันกหาปณะกับ ๗ มาสก ยอมจะไมมีผูใดผู 
            หนึ่งเช่ือถือเลย และในท่ีนี้ เราก็มี ๗ มาสกเทาน้ัน แตเราก็ซื้อปลาตัว 
            นั้นได. 
      [๔๖๔] ทานไดใหโภชนะแกปลาท้ังหลาย แลวอุทิศสวนบุญใหแกเรา เรา 
            ระลึกถึงสวนบุญอันนั้น และความนอบนอมท่ีทานไดกระทําแลว จึง 
            รักษาทรัพยของทานน้ีไว. 
      [๔๖๕] บุคคลผูมีจิตคิดประทุษราย ยอมไมมีความเจริญเลย ใชแตเทาน้ัน 
            เทวดาท้ังหลายก็ไมบูชาผูนั้น ผูใด ทํากรรมอันช่ัวชา ยักยอกเอาทรัพย 



            มรดกของบิดา ไมตองการจะใหพี่ชาย เทวดาท้ังหลาย ยอมไมบูชาผูนั้น. 
                      จบ มัจฉทานชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. นานาฉันทชาดก 
                       วาดวยตางคนตางใจ 
      [๔๖๖] ขาแตมหาราช ขาพระบาทท้ังหลายอยูรวมในเรอืนหลังเดียวกัน แตมี 
            ฉันทะตางกัน ขาพระบาทอยากไดบานสวย นางพราหมณีอยากไดโคนม 
            สักรอยหนึ่ง. 
      [๔๖๗] ลูกชายอยากไดรถเทียมดวยมาอาชาไนย ลูกสะใภอยากไดกุณฑลแกว 
            ฝายนางปุณณทาสีผูช่ัวชาก็จํานงจะใครไดครก สาก และกระดง. 
      [๔๖๘] ทานท้ังหลาย จงใหบานสวยแกพราหมณ จงใหโคนมรอยหนึ่งแกนาง 
            พราหมณี จงใหรถเทียมดวยมาอาชาไนยแกลูกชาย จงใหกุณฑลแกว 
            แกลูกสะใภ และจงใหครกตําขาว สาก และกระดงแกนางปุณณทาสี 
            ผูช่ัวชา. 
                     จบ นานาฉันทชาดกท่ี  ๙. 
                        ๑๐. สีลวีมังสชาดก 
                       วาดวยอานิสงสของศีล 
      [๔๖๙] ไดทราบมาวา ศีลเปนความงาม ศีลเปนเยี่ยมในโลก ทานจงดูซิ งู 
            ใหญมีพิษอันรายแรง ยอมไมเบียดเบียนผูอื่นดวยรูสกึตัววา เปนผูมีศีล. 
      [๔๗๐] เราจักสมาทานศีลท่ีบัณฑิตรับรองแลววา เปนความปลอดภัยในโลก 
            เปนคุณชาติเครื่องใหบัณฑิตเรียกบุคคลผูประพฤติตามขอปฏิบัติของพระ- 
            อริยะวา เปนผูมีศีล. 
      [๔๗๑] อนึ่ง บุคคลผูมีศีล ยอมเปนท่ีรักของญาติท้ังหลาย และรุงเรืองในหมู 
            มิตร เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ. 
                      จบ สีลวีมังสชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ อัพภันตรวรรคท่ี ๔. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] นักเลงไดหมอสารพัดนึกอันเปนยอดทรัพยใบหน่ึง ยังรักษาหมอน้ันไว 
            ไดตราบใด เขาก็จะไดรับความสุขอยูตราบน้ัน. 
      [๔๗๓] เมื่อใด เขาประมาท และเยอหยิ่ง ไดทําลายหมอใหแตก เพราะความ 
            ประมาท เมื่อนั้น ก็เปนคนเปลือย และนุงผาเกา เปนคนโงเขลา ยอม 
            เดือดรอนในภายหลัง. 
      [๔๗๔] คนผูประมาทโงเขลา ไดทรัพยมาแลวยอมใชสอย จะตองเดือดรอนใน 
            ภายหลัง เหมือนนักเลงทุบหมอยอดทรัพยเสีย ฉะนั้น. 
                     จบ ภัทรฆฏเภทกชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. สุปตตชาดก 
                       วาดวยนางกาแพทอง 
      [๔๗๕] ขาแตมหาราช พระยากาช่ือสุปตตะ เปนกาอยูในเมืองพาราณสี อันกา- 
            แปดหม่ืนแวดลอมแลว. 
      [๔๗๖] นางกาสุปสสาภรรยาของพระยากานั้นแพทอง ปรารถนาจะกินพระ 
            กระยาหารมีคามาก ท่ีคนหุงตมแลวในหองเครือ่ง. 
      [๔๗๗] ขาพระบาทเปนทูตของพระยากาท้ังสองน้ัน ถูกนายใชใหมาจึงไดเปนผูมา 
            ในท่ีนี้ ขาพระบาทจะกระทําความจงรักตอเจานาย จงึไดจิกจมูกของคน 
            เชิญเครื่องใหเปนแผล. 
                       จบ สุปตตชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. กายนิพพินทชาดก 
                    วาดวยความเบ่ือหนายรางกาย 
      [๔๗๘] เมื่อเราถูกโรคอยางหน่ึงถูกตอง ไดเสวยทุกขเวทนาอยางสาหัส อัน 
            ทุกขเวทนาเบียดเบียนอยู รางกายน้ีกซ็ูบผอมลงอยางรวดเร็ว ดุจดอกไม 
            ท่ีท้ิงตากแดดไวท่ีทราย ฉะน้ัน. 
      [๔๗๙] รูปรางอันไมนาพอใจถึงการนับวา นาพอใจ ท่ีไมสะอาดสมมติวา เปน 
            ของสะอาด เต็มดวยซากศพตางๆ ปรากฏแกคนพาลผูไมพิจารณาเห็นวา 
            เปนของนาพอใจ. 
      [๔๘๐] นาติเตียนกายอันเปอยเนา กระสับกระสาย นาเกลียด ไมสะอาด มี 
            ความปวยไขเปนธรรมดา เปนท่ีๆ หมูสัตวผูประมาทหมกมุนอยู ยอม 
            ยังหนทางเพื่อความเขาถึงสุคติใหเสื่อมไป. 
                     จบ กายนิพพินทชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. ชัมพุขาทกชาดก 
                    วาดวยการสรรเสริญกันและกัน 



      [๔๘๑] ใครน่ี มีเสียงอันไพเราะเพราะพริ้ง อุดมกวาสัตวผูท่ีมีเสียงเพราะท้ังหลาย 
            จับอยูท่ีกิ่งชมพู สงเสียงรองไพเราะดุจลูกนกยูง ฉะนั้น. 
      [๔๘๒] กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดูกรสหายผูมผีิวพรรณคลายกับลูก- 
            เสือโครง เชิญทานบริโภคเถิด เรายอมใหแกทาน. 
      [๔๘๓] ดูกรบุคคลผูสรรเสริญกันและกัน เราไดเห็นคนพูดมุสา คือ กาผูเค้ียว 
            กินของท่ีคนอื่นคายแลว และสุนัขจิ้งจอกผูกินซากศพ มาประชุมกัน 
            นานมาแลว. 
                      จบ ชัมพุขาทกชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. อันตชาดก 
                      วาดวยท่ีสุด ๓ ประเภท 
      [๔๘๔] ขาแตพระยาเนื้อ รางกายของทานเหมือนของโคอุสุภราช ความองอาจ 
            ของทานเหมือนของสีหราช ขาพเจาขอนอบนอมแดทาน ทําอยางไร 
            ขาพเจาจึงจักไดอาหารสักหนอย? 
      [๔๘๕] กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดูกรกาผูมีสรอยคองามดุจนกยูง 
            เชิญทานลงจากตนละหุงมากินเนื้อใหสบายเถิด. 
      [๔๘๖] บรรดามฤคชาติท้ังหลาย สุนัขจิ้งจอกเปนเลวท่ีสดุ บรรดาปกษีท้ังหลาย 
            กาเปนเลวท่ีสุด บรรดารุกขชาติท้ังหลาย ตนละหุงเปนเลวท่ีสุด ท่ีสุด ๓ 
            ประเภทมารวมกันเอง. 
                        จบ อันตชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. สมุททชาดก 
                        วาดวยสมุทรสาคร 
      [๔๘๗] ใครน้ีหนอ มาเท่ียววนเวียนอยูในนํ้าทะเลอันเค็ม ยอมหามปลา และ 
            มังกรท้ังหลาย และยอมเดือดรอนในกระแสนํ้าท่ีมีคลื่น? 
      [๔๘๘] ขาพเจาเปนนกช่ือวา อนันตปายี ปรากฏไปท่ัวทิศวา เปนผูไมอิ่ม เรา 
            ปรารถนาจะดื่มน้ํา ในมหาสมุทรสาครใหญกวาแมน้ําท้ังหลาย. 
      [๔๘๙] สมุทรสาครน้ีพรองก็ดี เต็มเปยมอยูก็ดี ใครๆ จะด่ืมน้ําในสมุทรสาคร 
            นั้น ก็หาพรองไปไม ไดยินมาวา สาครอันใครๆ ไมอาจจะดื่มกิน 
            ใหหมดสิ้นไปได. 
                       จบ สมุททชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. กามวิลาปชาดก 
                       วาดวยผูพลิาปถึงกาม 
      [๔๙๐] ดูกรนกผูปกเปนยาน บินทะยานไปในเวหา บินไปในอากาศอันสูง 
            ทานชวยบอกกะภรรยาของขาพเจาผูมีลําขาเสมอดวยตนกลวยวาขาพเจาถูก 
            เสียบอยูบนหลาว ภรรยาของขาพเจาน้ัน เมื่อไมรูขาวคราวอันนี้ ก็จกั- 



            ทําการมาของขาพเจาใหลาชาไป. 
      [๔๙๑] ภรรยาของขาพเจาน้ัน ยังไมรูเหตุท่ีขาพเจาถูกเสียบหลาวและหอก นาง 
            เปนคนดุราย ก็จะโกรธขาพเจา ความโกรธแหงภรรยาของขาพเจาน้ัน 
            จะทําใหขาพเจาเดือดรอนไปดวย อนึ่ง หลาวน้ี อยาทําใหขาพเจาเดือด- 
            รอนเลย. 
      [๔๙๒] หอกและเกราะนี้ ขาพเจาเก็บไวท่ีหัวนอน อนึ่ง แหวนประดับนิ้วกอย 
            ท่ีทําดวยทองคําเน้ือสุก และผาแควนกาสีเนื้อออน ขาพเจาก็เก็บไวท่ี 
            หัวนอน ขอภรรยาท่ีรกัของขาพเจา ผูมีความตองการทรัพย จงยินด ี
            ดวยทรัพยนี้เถิด. 
                      จบ กามวิลาปชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. อุทุมพรชาดก 
                      ผูออนนอมช่ือวาเปนผูอิ่ม 
      [๔๙๓] ตนมะเด่ือ ตนไทร และตนมะขวิดนี้ มีผลสุกแลว เชิญทานออกมา 
            กินเสียเถิด จะยอมตายเพราะความหิวโหยทําไม? 
      [๔๙๔] ผูใด ประพฤติออนนอมตอผูใหญ ผูนั้นช่ือวา เปนผูอิ่มแลว ไมหวงแหน 
            เหมือนขาพเจาเค้ียวกินผลไมสุกจนอิ่มแลว ในวันนี้ ไมหวงแหนผลไม 
            ท่ีสุกแลว ฉะนั้น. 
      [๔๙๕] ลิงเกิดในปา พึงหลอกลวงลิงท่ีเกดิในปา เพราะเหตุอันใด แมลิงหนุมเชน 
            ทานก็ไมพึงเช่ือเหตุอันนั้น ลิงผูใหญท่ีแกเฒาชราเชนขาพเจา ไมพึง 
            เช่ือถือเลย. 
                       จบ อุทุมพรชาดกท่ี ๘. 
                       ๙. โกมาริยปุตตชาดก 
                      วาดวยผูไกลจากภูมิฌาน 
      [๔๙๖] เจาลิง เมื่อกอน เจาเคยโลดเตนเลนในสํานัก เราผูคะนองเลนเปนปกติ 
            เจาจะกระทําอาการโลดเตนอยางไรมากอน บัดนี้ เราไมช่ืนชมยินดีอาการ 
            นั้นของเจาแลว. 
      [๔๙๗] ความหมดจดดวยฌานอยางสูง เราไดฟงมาจากอาจารยช่ือโกมารยิบุตร 
            ผูเปนพหูสูต บัดนี้ ทานอยาเขาใจเราวาเหมือนแตกอน ดูกรทานผูมีอาย ุ
            เราประกอบไปดวยฌานอยูท้ังน้ัน. 
      [๔๙๘] เจาลิงเอย ถาแมบุคคลจะพึงหวานพืชลงท่ีแผนหิน ถึงฝนจะตกลงมา 
            พืชนั้นก็งอกงามข้ึนไมไดแน ความหมดจดดวยฌานอยางสูงน้ัน ถึงเจา 
            จะไดฟงมาแลว เจาก็ยงัเปนผูไกลจากภูมิฌานมากนัก. 
                     จบ โกมาริยปุตตชาดกท่ี ๙. 
                          ๑๐. พกชาดก 



                       วาดวยการทําลายตบะ 
      [๔๙๙] หมาปาตัวมีเนื้อและเลือดเปนอาหาร เปนอยูได เพราะฆาสัตวอื่น 
            สมาทานวัตรแลว รักษาอุโบสถอยู. 
      [๕๐๐] ทาวสักกะทรงทราบวัตรของหมาปาน้ันแลว จึงจําแลงเปนแพะมา หมาปา 
            นั้นปราศจากตบะ ตองการด่ืมกินเลือดจึงวิ่งไปจะกินแพะ ไดทําลายตบะ 
            ธรรมเสียแลว. 
      [๕๐๑] บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีวัตรอันเลวทราม 
            ในการสมาทานวัตร ยอมทําตนใหเบา ดุจหมาปาทําลายตบะของตน 
            เพราะเหตุตองการแพะ ฉะนั้น. 
                        จบ พกชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ กุมภวรรคท่ี ๕. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก                 ๒. สุปตตชาดก 
            ๓. กายนิพพินทชาดก                  ๔. ชัมพุขาทกชาดก 
            ๕. อันตชาดก                       ๖. สมุททชาดก 
            ๗. กามวิลาปชาดก                   ๘. อุทุมพรชาดก 
            ๙. โกมาริยปุตตชาดก                ๑๐. พกชาดก. 
                      ---------------- 
                    รวมวรรคท่ีมีในติกนิบาตน้ี คือ 
            ๑. สังกัปปวรรค                     ๒. ปทุมวรรค 
            ๓. อุทปานทูสกวรรค                  ๔. อัพภันตรวรรค 
            ๕. กุมภวรรค. 
                        จบ ติกนิบาตชาดก. 
                       ---------------- 
                         จตุกกนิบาตชาดก 
                         ๑. กาลิงควรรค 
                       ๑. จุลลกาลิงคชาดก 
                 เทวดากีดกันความพยายามของคนไมได 
      [๕๐๒] ทานท้ังหลาย จงเปดประตูถวายใหพระราชาเหลาน้ีเสด็จเขาไปสู 
            ภายในพระนคร ขาพเจาช่ือวานนทิเสน เปนอํามาตยดุจราชสีหของ 
            พระเจาอรุณ ไดรับการศึกษามาเปนอยางดี จัดรักษาไวเรียบรอยแลว. 
      [๕๐๓] แนะดาบสโกง ทานไดพูดไวอยางน้ีวา ชัยชนะ จักมีแกพวกพระเจา- 
            กาลิงคราช ผูอดทนตอภัยท่ีแสนยากจะอดทนได ความปราชัย จักมี 



            แกพวกอัสสกราช ชนท้ังหลายผูซื่อตรง ยอมไมพูดเท็จ. 
      [๕๐๔] ขาแตทาวสักกะ เทวดาท้ังหลายยังประพฤติลวงมุสาวาทอีกหรอื 
            พระองคพึงตรัสแตถอยคําท่ีจริง ท่ีแทอยางยิ่งมิใชหรอื ขาแตทาวมัฆวาน 
            เทวราช ผูเปนใหญกวาปวงชน พระองคทรงอาศัยเหตุอะไรหรอื จึงได 
            ตรัสมุสา? 
      [๕๐๕] ดูกรพราหมณ เมื่อชนท้ังหลายพูดกันอยู ทานก็เคยไดยินแลวมิใชหรือ 
            วา เทวดาท้ังหลาย ยอมเกียดกันความพยายามของบุรุษไมได ความ 
            ขมใจ ความต้ังใจแนวแน ความไมแตกสามัคคีกัน ความไมแกงแยงกัน 
            การกาวไปในกาลอันควร ความเพียรอยางเด็ดเดี่ยว และความบากบ่ัน 
            ของบุรุษ เพราะเหตุนั้นแหละ ชัยชนะ จึงมีแกพวกพระเจาอัสสกะ. 
                      จบ จุลลกาลิงคชาดกท่ี ๑. 
                      ๒. มหาอัสสาโรหชาดก 
                  วาดวยการทําความดีไวในปางกอน 
      [๕๐๖] ผูใด ใหทานในคนท่ีไมควรให ไมใหในคนท่ีควรให ผูนั้น ถึงจะได 
            รับความทุกขในคราวมีอันตราย ก็ไมไดสหาย. 
      [๕๐๗] ผูใด ไมใหทานในคนท่ีไมควรให ใหในคนท่ีควรให ผูนั้น ถึงจะได 
            รับความทุกขในคราวมีอันตราย ยอมไดสหาย. 
      [๕๐๘] การแสดงคุณวิเศษแหงความเก่ียวพัน และความสนิทสนมกันฉันทมิตร 
            ในชนท้ังหลายผูไมมอีารยธรรม เปนคนมักอวด ยอมไรผล การแสดง 
            คุณวิเศษแหงความเก่ียวพัน และความสนิทสนมกันฉันทมิตร ท่ีกระทํา 
            ในอารยชนท้ังหลายผูซื่อตรง คงท่ี แมเล็กนอย ก็ยอมมีผลมาก. 
      [๕๐๙] ผูใด ไดทําความดีงามไวแตกาลกอนแลว ผูนั้นช่ือวา ไดทํากิจท่ีทําไดแสน 
            ยากในโลก ภายหลงั เขาจะทําก็ตาม ช่ือวา เปนบุคคลผูควรบูชายิ่งนัก. 
                    จบ มหาอัสสาโรหชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. เอกราชชาดก 
                      คุณธรรมคือขันติและตบะ 
      [๕๑๐] ขาแตพระองคผูเปนเอกราช พระองคเสวยกามคุณอันบริบูรณอยางยิ่ง 
            อยูในกาลกอน มาบัดนี้ พระองคถูกโยนลงในบออันขรุขระ เหตุไร 
            จึงมิไดละพระฉวีวรรณ และพระกําลังกายท่ีมีอยูแตเกากอนเสียเลย? 
      [๕๑๑] ขาแตพระเจาทุพภิเสน ขันติ และตบะ เปนคุณธรรมท่ีหมอมฉัน 
            ปรารถนามาแตเดิมแลว บัดนี้ หมอมฉันไดสิ่งปรารถนาน้ันแลว เหตุไร 
            จะพึงละฉวีวรรณ และกําลังกายท่ีมีอยูแตเกากอนเสียเลา. 
      [๕๑๒] ไดทราบมาวา กิจท่ีควรทําทุกอยางสําเร็จมาแตกอนแลว เพราะขมข่ี 
            ครอบงําบุคคลผูเปรื่องยศ มีปญญา หมอมฉันไดยศอนัยิ่งใหญแลว 



            เหตุไร จักละฉวีวรรณ และกําลังกายท่ีมีอยูแตเกากอนเลา. 
      [๕๑๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงปวงชน สัตบุรุษท้ังหลาย บรรเทาความสุข 
            ดวยความทุกข หรือบรรเทาความทุกขดวยความสุข เปนผูมีจิตเยือกเย็น 
            ยิ่งนัก ในความสุข และความทุกขท้ังสองอยาง ยอมเปนผูมีจิตเปนกลาง 
            ท้ังในความสุข และความทุกข ดังตราชู ฉะนั้น. 
                      จบ เอกราชชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. ทัททรชาดก 
                    ไมควรถือตัวในท่ีท่ีเขาไมรูจัก 
      [๕๑๔] ขาแตพี่ทัททระ ถอยคําดาวาอันหยาบคายในมนุษยโลกเหลานี้ ยอมทํา 
            ใหฉันเดือดรอน พวกเด็กๆ ชาวบานผูไมมีพิษฤทธิ์เดช ยังมาดาวาเรา 
            ผูเปนอสรพิษรายไดวา เปนสัตวกินกบกินเขียด และวา เปนสัตวน้ํา. 
      [๕๑๕] บุคคลผูถูกขับไลจากแวนแควนของตน ไปอยูยังถิ่นอื่นแลว ควรสราง- 
            ฉางใหญไว สําหรับเก็บคําหยาบคายท้ังหลาย. 
      [๕๑๖] บุคคลอยูในสํานักคนผูไมรูจักชาติ และโคตรของตน ไมพึงทําการถือตัว 
            ในท่ีท่ีไมมีใครรูจักตน โดยชาติ หรือโดยวินัย. 
      [๕๑๗] บุคคลผูมีปญญา แมเปรียบเสมอดวยไฟ เมื่อไปอยูตางถิ่นไกล พึงอดทน 
            แมจะเปนคําขู ตะคอกของทาสก็ตาม. 
                       จบ ทัททรชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. สีลวีมังสชาดก 
                        ความลับไมมีในโลก 
      [๕๑๘] ข้ึนช่ือวาท่ีลับ ยอมไมมีในโลก แกคนผูกระทําบาปกรรม ตนไมท่ีเกิด 
            ในปาก็ยังมีคนเห็น คนพาลยอมสําคัญบาปกรรมนั้นวา เปนท่ีลับ. 
      [๕๑๙] ขาพเจายอมไมเห็นท่ีลับ หรือแมท่ีวางเปลาก็ไมมี ในท่ีใด ขาพเจาไมเห็น 
            ท่ีวางเปลา ท่ีนั้นก็ไมวางเปลาจากขาพเจา. 
      [๕๒๐] มาณพผูใหญ ๖ คนน้ัน คือ ทุชัจจะ ๑ สุชัจจะ ๑ นันทะ ๑ สุขวัจฉนะ ๑ 
            วัชฌะ ๑ อัทธุวสีละ ๑ มีความตองการธิดาของอาจารย พากันละธรรมเสีย. 
      [๕๒๑] สวนพราหมณมาณพ เปนผูถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง มีปญญา มีความเพียร 
            เครื่องกาวหนาในสัจธรรม ตามรักษาธรรมไว จะพึงละสตรีลาภเสีย 
            อยางไรได. 
                      จบ สีลวีมังสชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. สุชาตาชาดก 
                      ไดรับโทษเพราะประมาท 
      [๕๒๒] ขาแตพระราชสวามีผูประเสริฐ ไขท่ีเก็บไวในจานทองน้ี เปนไขอะไร 
            ลูกกลมเกลี้ยง มีสีแดง หมอมฉันทูลถามพระองคถึงส่ิงน้ัน โปรดตรัส 



            บอกดวย. 
      [๕๒๓] ดูกรพระเทวี เมื่อกอนนี้ เธอเปนหญิงหัวโลน นุงผาทอนเกาๆ มือถือ 
            หอพก เลือกเก็บผลไมอันใดอยู สิ่งท่ีฉันรับประทานอยู ณ บัดนี้ เปน 
            ผลไมอันนั้น เปนสมบัติประจําตระกูลของเธอ. 
      [๕๒๔] หญิงทราม เมื่ออยูในราชสกุลนี้ ยอมรอนรน ไมรื่นรมย โภคสมบัติ 
            ท้ังหลาย ก็ยอมละเขาไปเสียสิ้น ทานท้ังหลาย จงชวยกันนําหญิงทรามคน 
            นั้นคืนไปไวท่ีท่ี เขาจักเก็บผลไมประจําตระกูลขายเล้ียงชีวิตไดตามเดิม. 
      [๕๒๕] ขาแตพระมหาราช โทษเพราะความประมาทเหลาน้ี ยอมมีไดแกนารีผู 
            ไดรับยศ ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดอดโทษแด 
            พระนางสุชาดาเทวีเถิด ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคอยาได 
            ทรงพระพิโรธแดพระเทวีเลย. 
                       จบ สุชาตาชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. ปลาสชาดก 
                    วาดวยขุมทรัพยท่ีฝงไวท่ีโคนไม 
      [๕๒๖] ดูกรพราหมณ ทานก็รูวา ตนทองกวาวนี้ ไมมีจิต ไมไดยินเสียงอะไร 
            และไมรูสึกอะไรเลย เพราะเหตุไร ทานจึงเพียรพยายาม มิไดมีความ 
            ประมาท ถามถึงสุขไสยาอยูเสมอมา. 
      [๕๒๗] ตนทองกวาวตนใหญ ปรากฏไปในท่ีไกล ต้ังอยูในภูมิประเทศราบเรียบ 
            เปนท่ีอยูอาศัยของทวยเทพ เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงนอบนอมตนทอง 
            กวาวน้ี และเทพเจาผูสิงอยูท่ีตนไมนี้ดวย เพราะเหตุแหงทรัพย. 
      [๕๒๘] ดูกรพราหมณ ขาพเจามาเพงถึงความกตัญูท่ีมีอยูในตน จักทําทดแทน 
            คุณทานตามสติกําลัง ความด้ินรนของทานผูมาถึงสํานักของสัตบุรุษ 
            ท้ังหลาย ไฉนจักเปลาจากประโยชนเลา. 
      [๕๒๙] ไมเลียบตนใด ต้ังลอมรอบอยูเบ้ืองหนาตนมะพลับ มหาชนเคยบูชายัญ 
            กันมาแตกอน เปนตนไมใหญ ขุมทรัพยเขาฝงไวท่ีโคนตนไมเลียบนั้นแล 
            ไมมีเจาของ ทานจงไปขุดเอาทรัพยนั้นเถิด. 
                       จบ ปลาสชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. ชวสกุณชาดก 
                       ผูไมมีกตัญูไมควรคบ 
      [๕๓๐] ขาแตพระยาเนื้อ ขอนอบนอมแดทาน ขาพเจาไดทํากิจอยางหนึ่งแก 
            ทาน ตามกําลังของขาพเจาท่ีมีอยู ขาพเจาจะไดอะไรตอบแทนบาง? 
      [๕๓๑] การท่ีทานเขาไปอยูในระหวางฟนของเรา ผูมีเลือดเปนภักษาหาร ผูทํา- 
            กรรมอันหยาบชาอยูเปนนิตย ทานยังเปนอยูได นั่นก็เปนคุณมากอยูแลว. 
      [๕๓๒] นาติเตียนคนท่ีไมรูคุณท่ีเขาทําแลว ผูไมทําคุณใหใคร และผูท่ีไมทํา 



            ตอบแทนคุณท่ีเขาทํากอน ความกตัญูไมมีในคนใด การคบคนน้ัน 
            ยอมไรประโยชน. 
      [๕๓๓] บุคคลไมไดมิตรธรรมดวยอุปการคุณท่ีตนประพฤติตอหนาในผูใด ผูนั้น 
            บัณฑิตไมตองริษยา ไมตองดาวา พึงคอยๆ หลีกออกหางจากผูนั้นไป 
            เสีย. 
                       จบ ชวสกุณชาดกท่ี ๘. 
                          ๙. ฉวชาดก 
                      วาดวยการน่ังท่ีไมสมควร 
      [๕๓๔] กิจท้ังหมดท่ีเราท้ังสองกระทําแลว เปนกิจลามก คนท้ัง ๒ ไมเห็นธรรม 
            คนท้ัง ๒ เคลื่อนแลวจากปกติเดิม คือ อาจารยนั่งบนอาสนะตํ่าบอก 
            มนต และศิษยนั่งบนอาสนะสูงเรียนมนต. 
      [๕๓๕] เราบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีขาวสะอาด ปรุงดวยเนื้อ (ของพระราชา 
            พระองคนี้) เพราะเหตุนั้น เราจึงไมสรองเสพธรรมนัน้ ท่ีพวกฤาษี 
            สรองเสพมาแลว. 
      [๕๓๖] ทานจงหลีกไปเสียเถิด ข้ึนช่ือวาโลกกวางใหญ แมคนอื่นๆ ก็หุงตมกิน 
            เพราะเหตุนั้น อธรรมท่ีทานประพฤติมาแลว อยาทําลายทานเสียเลย 
            ดุจกอนหินตอยหมอใหแตก ฉะนั้น. 
      [๕๓๗] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ 
            เลี้ยงชีวิต ดวยการทําตนใหตกตํ่า หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม. 
                        จบ ฉวชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. สัยหชาดก 
                    วาดวยการแสวงหาท่ีประเสริฐ 
      [๕๓๘] บัณฑิตไมพึงปรารถนาพื้นแผนดนิ มีสัณฐานดุจกุณฑลทามกลางสาคร 
            มีมหาสมุทรลอมอยูโดยรอบ พรอมดวยการนินทา ดูกรสัยหอํามาตย 
            ทานจงรูอยางนี้เถิด. 
      [๕๓๙] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ 
            เลี้ยงชีวิต ดวยการทําตนใหตกตํ่า หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม. 
      [๕๔๐] ถึงแมเราบวชเปนบรรพชิต ถือภาชนะเท่ียวภิกขาจาร ความประพฤติ 
            เลี้ยงชีวิตน้ันแหละประเสริฐกวา การแสวงหาโดยไมเปนธรรมจะ 
            ประเสริฐอะไร. 
      [๕๔๑] ถึงแมเราออกบวช ถือภาชนะเท่ียวภิกขาจาร ไมเบียดเบียนผูอื่นในโลก 
            นั้น ประเสริฐกวาราชสมบัติเสียอีก. 
                       จบ สัยหชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ กาลิงควรรคท่ี ๑. 



                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. จุลลกาลิงคชาดก                  ๒. มหาอัสสาโรหชาดก 
            ๓. เอกราชชาดก                    ๔. ทัททรชาดก 
            ๕. สีลวีมังสชาดก                    ๖. สุชาตาชาดก 
            ๗. ปลาสชาดก                      ๘. ชวสกุณชาดก 
            ๙. ฉวชาดก                       ๑๐. สัยหชาดก. 
                       ---------------- 
                         ๒. ปุจิมันทวรรค 
                         ๑. ปุจิมันทชาดก 
                         วาดวยผูรอบคอบ 
      [๕๔๒] แนะโจร ลุกข้ึนเถดิ จะมัวนอนอยูทําไม ทานตองการอะไร ดวยการ 
            นอน ราชบุรุษอยาจับทานผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบานเลย. 
      [๕๔๓] ราชบุรุษท้ังหลายจองจับโจรผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบาน ใน 
            เรื่องน้ัน ธุระอะไรของปุจิมันทเทวดาผูเกิดอยูในปาเลา? 
      [๕๔๔] ดูกรอัสสัตถเทวดา ทานไมรูเหตุท่ีจะอยูรวมกันไมไดระหวางเรากับโจร 
            ราชบุรุษท้ังหลาย จับโจรผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบานไดแลว 
            จะเสียบโจรไวบนหลาวไมสะเดา ใจของเรารังเกียจในเรื่องน้ัน. 
      [๕๔๕] บัณฑิตพึงรังเกียจส่ิงท่ีควรรังเกียจ พึงปองกันภยัท่ียังไมมาถึงตัว พิจารณา 
            ดูโลกท้ัง ๒ เพราะภัยในอนาคต. 
                       จบ ปุจิมันทชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. กัสสปมันทิยชาดก 
                   วาดวยรูตัววาผิดแลวสารภาพผิด 
      [๕๔๖] ขาแตทานกัสสปะ เด็กหนุมจะดาแชง หรือจะตีก็ตาม ดวยความเปน 
            เด็กหนุม บัณฑิตผูมีปญญา ยอมอดทนความผิดท่ีพวกเด็กทําแลวท้ังหมด 
            นั้นได. 
      [๕๔๗] ถาแมสัตบุรุษท้ังหลาย วิวาทกัน ก็กลับเช่ือมกันไดสนิทโดยเร็ว สวน 
            คนพาลท้ังหลาย ยอมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขายอมไมไดความสงบ 
            เวรกันไดเลย. 
      [๕๔๘] ผูใด รูโทษท่ีตนลวงแลว ๑ ผูใด รูแสดงโทษ ๑ คนท้ังสองน้ัน ยอม 
            พรอมเพรียงกันยิง่ข้ึน ความสนิทสนมของเขา ยอมไมเสื่อมคลาย. 
      [๕๔๙] ผูใด เมื่อคนเหลาอื่นลวงเกินกัน ตนเองสามารถจะเช่ือมใหสนิทสนม 
            ได ผูนั้นแลช่ือวา เปนผูประเสริฐยิ่ง ผูนําภาระไป ผูทรงธุระไว. 
                     จบ กัสสปมันทิยชาดกท่ี ๒. 



                        ๓. ขันติวาทิชาดก 
                       โทษท่ีทํารายพระสมณะ 
      [๕๕๐] ขาแตทานผูมีความเพียรมาก ผูใด ใหตัดมือ ตัดเทา หู และจมูกของทาน 
            ทานจงโกรธผูนั้นเถิด อยาไดทํารัฐน้ีใหพินาศเสียเลย. 
      [๕๕๑] พระราชาพระองคใด รับสั่งใหตัดมือ เทา หู และจมูกของอาตมภาพ ขอ 
            พระราชาพระองคนั้น จงทรงพระชนมยืนนาน บัณฑิตท้ังหลาย เชนกับ 
            อาตมภาพ ยอมไมโกรธเคืองเลย. 
      [๕๕๒] สมณะผูสมบูรณดวยขันติ ไดมีมาในอดีตกาลแลว พระเจากาสีรบัคํา 
            สั่งใหตัดมือ เทา หู และจมูกของสมณะผูต้ังอยูในขันติ. 
      [๕๕๓] พระเจากาสีหมกไหมอยูในนรก ไดเสวยวิบากอนัเผ็ดรอนของกรรมท่ี 
            หยาบชาน้ัน. 
                      จบ ขันติวาทิชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. โลหกุมภิชาดก 
                     วาดวยสัตวนรกในโลหกุมภ ี
      [๕๕๔] เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู เราท้ังหลายไมไดใหทาน ไมไดทําท่ีพึ่งใหแก 
            ตน เราจึงมีชีวิตเปนอยูไดแสนยาก. 
      [๕๕๕] เมื่อเราท้ังหลายหมกไหมอยูในนรก   ตลอดหกหม่ืนปบริบูรณ โดย 
            ประการท้ังปวง เมื่อไรท่ีสุดจักปรากฏ? 
      [๕๕๖] ดูกรชาวเราเอย ท่ีสุดไมมี ท่ีสุดจักมีแตท่ีไหน ท่ีสุดจักไมปรากฏ ดูกร 
            ทานผูนิรทุกข เพราะในกาลน้ัน ท้ังเรา และทานไดกระทําบาปกรรม 
            ไวแลว. 
      [๕๕๗] เราไปจากท่ีนี้ ไดกําเนิดมนุษย พอรูจักภาษาแลว จักเปนคนสมบูรณไป 
            ดวยศีล จักทํากุศลใหมากทีเดียว. 
                      จบ โลหกุมภิชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. มังสชาดก 
                        วาทศิลปของคนขอ 
      [๕๕๘] วาจาของทานหยาบคายจริงหนอ ทานเปนผูขอเนื้อ วาจาของทานเชนกับ 
            พังผืด ดูกรสหาย เราจะใหพังผืดแกทาน. 
      [๕๕๙] คําวา พี่ชาย นองชาย หรือพี่สาว นองสาวน้ี เปนอวัยวะของมนุษย 
            ท้ังหลาย อันเขากลาวกันอยูในโลก วาจาของทานเชนกับอวัยวะ ดูกร 
            สหาย เราจะใหเนื้ออวยัวะแกทาน. 
      [๕๖๐] บุตรเรียกบิดาวา พอ ยอมทําใหหัวใจของพอหวั่นไหว วาจาของทาน 
            เชนกับหัวใจ เราจะใหเนื้อหัวใจแกทาน. 
      [๕๖๑] ในบานของผูใด ไมมีเพื่อน บานของผูนั้น ก็เปนเหมือนกับปา วาจาของ 



            ทานเชนกับสมบัติท้ังมวล ดูกรสหาย เราจะใหเนื้อท้ังหมดแกทาน. 
                        จบ มังสชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. สสปณฑิตชาดก 
                        ผูสละชีวิตเปนทาน 
      [๕๖๒] ดูกรพราหมณ ขาพเจามีปลาตะเพียนแดงอยู ๗ ตัว ซึ่งนายพรานตก 
            เบ็ดข้ึนมาจากนํ้า เอาไวบนบก ขาพเจามีอาหารอยางน้ี ทานจงบริโภค 
            อาหารน้ี แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด. 
      [๕๖๓] อาหารของคนรักษานาคนโนน ขาพเจานําเอามาไวในกลางคืน คือ เนื้อ 
            ยาง ๒ ไม เหี้ย ๑ ตัว และนมสม ๑ หมอ ดูกรพราหมณ ขาพเจา 
            มีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภคอาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด. 
      [๕๖๔] ผลมะมวงสุก น้ําเย็น รมเงาอันเยน็ เปนท่ีรื่นรมยใจ ดูกรพราหมณ 
            ขาพเจามีอาหารอยางนี ้ทานจงบริโภคอาหารน้ี แลวเจริญสมณธรรม 
            อยูในปาเถิด. 
      [๕๖๕] กระตายไมมีงา ไมมีถั่ว ไมมีขาวสาร ทานจงบริโภคเราตัวสุกไปดวย 
            ไฟน้ี แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด. 
                      จบ สสปณฑิตชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. มตโรทนชาดก 
                      วาดวยรองไหถงึคนตาย 
      [๕๖๖] ทานท้ังหลาย ยอมรองไหถึงแตคนท่ีตายแลวๆ ทําไมจึงไมรองไหถึงคนท่ี 
            จักตายบางเลา สัตวทุกจําพวกผูดํารงสรีระไว ยอมละท้ิงชีวิตไปโดยลําดับ. 
      [๕๖๗] เทวดา มนุษย สัตวจตุบาท หมูปกษีชาติ และพวกงู ไมมีอิสระใน 
            สรีระรางกายน้ี ถึงจะอภิรมยอยู (ในรางกาย) นั้น ก็ตองละท้ิงชีวิตไป 
            ท้ังน้ัน. 
      [๕๖๘] สุขและทุกขท่ีเพงเล็งกันอยูในหมูมนุษย เปนของแปรผัน ไมมั่นคง 
            อยูอยางนี้ การคร่ําครวญ การร่ําไห ไมเปนประโยชนเลย เพราะเหตุไร 
            กองโศกจึงทวมทับทานได? 
      [๕๖๙] พวกนักเลง และพวกคอเหลา ผูไมทําความเจริญ เปนพาล หาวหาญ 
            ไมมีความขยันหมั่นเพียร ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบัณฑิตวา 
            เปนพาลไป. 
                      จบ มตโรทนชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. กณเวรชาดก 
                        วาดวยหญิงหลายผัว 
      [๕๗๐] ทานกอดรัดนางสามาดวยแขน ท่ีกอชบามีสีแดงในวสันตฤดู เธอไดสั่ง 
            ความไมมีโรคมาถึงทาน. 



      [๕๗๑] ดูกรทานผูเจริญ ไดยินวา ลมพึงพัดภูเขาไป ใครๆ คงไมเช่ือถือ ถา 
            ลมจะพึงพัดเอาภูเขาไปได แมแผนดินท้ังหมดก็พัดเอาไปได เพราะ 
            เหตุไร นางสามาตายแลวจึงส่ังความไมมีโรคมาถึงเราได? 
      [๕๗๒] นางสามานั้นยังไมตาย และไมปรารถนาชายอื่น ไดยินวา นางจะมีผัว 
            เดียว ยังหวังเฉพาะทานอยูเทาน้ัน. 
      [๕๗๓] นางสามาไดเปลี่ยนเราผูไมเคยสนิทสนม กับสามีท่ีเคยสนิทสนมมานาน 
            เปลี่ยนเราผูยังไมทันไดรวมรัก กับสามีผูเคยรวมรักมาแลว นางสามาพึง 
            เปลี่ยนผูอื่นกับเราอีก เราจักหนีจากท่ีนี้ไปเสียใหไกล. 
                       จบ กณเวรชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. ติตติรชาดก 
                    วาดวยบาปเกิดจากความจงใจ 
      [๕๗๔] ขาพเจาเปนอยูอยางนี้สบายหนอ และไดบริโภคอาหารตามชอบใจ แตวา 
            ขาพเจาต้ังอยูในระหวางอันตรายแท ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ คติของ 
            ขาพเจาเปนอยางไรหนอ? 
      [๕๗๕] ดูกรปกษี ถาใจของทานไมนอมไปเพื่อกรรมอันเปนบาป บาปยอมไม 
            แปดเปอนทานผูบริสุทธิ์ ไมขวนขวายกระทําบาปกรรม. 
      [๕๗๖] นกกระทาเปนอันมากพากันมาดวยคิดวา ญาติของเราจับอยู นายพรานนก 
            ยอมไดรับกรรม เพราะอาศัยขาพเจา ใจของขาพเจารังเกียจอยูใน 
            เรื่องน้ัน. 
      [๕๗๗] ถาใจของทานไมคิดประทุษราย กรรมท่ีนายพรานอาศัยทานกระทําแลวก็ 
            ไมติดทาน บาปยอมไมแปดเปอนทานผูบริสุทธ์ิ มีความขวนขวายนอย. 
                       จบ ติตติรชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. สุจจชชาดก 
                         วาดวยภรรยาท่ีดี 
      [๕๗๘] พระราชา เมื่อไมทรงพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา นับวา ไมพระราช- 
            ทานส่ิงท่ีควรใหงายหนอ เมื่อพระองคไมพระราชทานอะไรเลย ก็ช่ือวา 
            ไมทรงพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา. 
      [๕๗๙] คนฉลาดทําส่ิงใด ก็พูดถึงส่ิงน้ัน ไมทําส่ิงใด ก็ไมพูดถึงส่ิงน้ัน บัณฑิต 
            ท้ังหลาย ยอมรูจักคนท่ีไมทําดีแตพูด. 
      [๕๘๐] ขาแตพระลูกเจา ขอนอบนอมแดฝาพระบาท พระองคทรงประสบความ 
            พินาศ แตพระทัยของพระองคยังทรงยินดีอยูในสัจจะ พระองคช่ือวา 
            ดํารงม่ันอยูในสัจจธรรม. 
      [๕๘๑] หญิงใด เมื่อสามีขัดสนก็ขัดสนดวย เมื่อสามีมั่งค่ังก็พลอยเปนผูมั่งค่ัง 
            มีช่ือเสียงดวย หญิงน้ันแหละ นับวา เปนยอดภรรยาของเขา เมื่อมีเงิน 



            ก็ยอมมีหญิงเปนธรรมดา. 
                       จบ สุจจชชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ ปุจิมันทวรรคท่ี ๒. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                        วาดวยลงิกับนกขมิ้น 
      [๕๘๒] ดูกรวานร ศีรษะ มือ และเทาของทานเหมือนของมนุษย เออก็ เพราะ 
            เหตุไรหนอ ทานจึงไมมีเรือนอยู? 
      [๕๘๓] ดูกรนกขมิ้น ศีรษะ มือ และเทาของเราเหมือนของมนุษยก็จริง แต 
            ปญญาท่ีบัณฑิตกลาววา ประเสริฐสุดในหมูมนุษย ของเราไมมี. 
      [๕๘๔] ผูมีจิตไมมั่นคง มีจิตกลับกลอก มักประทุษรายมิตร มีปกติไมยั่งยืน 
            เปนนิจ ยอมไมมีความสุข. 
      [๕๘๕] ทานจงกระทําอานุภาพ เปลี่ยนปกติเดิมเสียเถิด ดูกรวานร ทานจง 
            กระทํากระทอมไวเปนเครื่องปองกันความหนาว และลมเถิด. 
                       จบ กุฏิทูสกชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. ทุททุภายชาดก 
                      วาดวยพวกกระตายต่ืนตูม 
      [๕๘๖] ขอความเจริญจงมีแกทาน ขาพเจาอยูในประเทศใด ประเทศน้ัน 
            ทําเสียงวา ทุททุภะ แมขาพเจาเองก็ไมรูเสียงลั่นนั้นตรงไหนกัน อะไร 
            ทําใหเกิดเสียงวา ทุททุภะ ขาพเจาก็ไมรูอีก. 
      [๕๘๗] กระตายไดยินผลมะตูมสุกหลนมีเสียงวา ทุททุภะ ก็วิ่งหนีไป หมูเนื้อ 
            ไดฟงถอยคําของกระตายแลว พากันตกใจวิ่งหนีไปดวย. 
      [๕๘๘] ชนเหลาใด มักเช่ือตามเสียงคนอื่น ยังไมทันไดถึงรองรอยแหงวญิญาณ 
            เลย ชนเหลาน้ันนับวา เปนพาล มีความประมาทเปนอยางยิ่ง ดีแตเช่ือ 
            ผูอื่น. 
      [๕๘๙] สวนชนเหลาใด สมบูรณดวยศีล ดวยปญญา ยินดีในความสงบ ชน 



            เหลานั้นนับวา เปนบัณฑิต งดเวนความช่ัวหางไกล ยอมไมเช่ือ 
            คนอื่นเลย. 
                      จบ ทุททุภายชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. พรหมทัตตชาดก 
                       วาดวยผูขอกับผูถูกขอ 
      [๕๙๐] ดูกรมหาบพิตร ผูขอยอมได ๒ อยาง คือ ไดทรัพย หรือไมไดทรพัย 
            แทจริง การขอมีอยางนีเ้ปนธรรมดา. 
      [๕๙๑] ดูกรมหาบพิตร ผูเปนใหญในปญจาลรัฐ บัณฑิตกลาวถึงการขอวา เปน 
            การรองไห ผูใด ปฏิเสธคําขอ บัณฑิตกลาวคําปฏิเสธของผูนั้นวา เปน 
            การรองไหตอบ. 
      [๕๙๒] ชาวปญจาลรัฐ ผูมาประชุมกันแลว อยาไดเห็นอาตมภาพผูกําลังรองไหอยู 
            หรืออยาไดเห็นพระองคผูทรงกรรแสงตอบอยู เพราะเหตุนั้น อาตมภาพ 
            จึงปรารถนาขอเฝาในท่ีลับ. 
      [๕๙๓] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวายววัแดงหน่ึงพันพรอมดวยววัจาฝูง 
            แกทาน อันอารยชนไดฟงคาถาอันประกอบดวยเหตุผลของทานแลว 
            ทําไมจะไมพึงใหแกทานผูเปนอารยชนเลา. 
                      จบ พรหมทัตตชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. จัมมสาฏกชาดก 
                       อยาไวใจสัตวหนาขน 
      [๕๙๔] แพะตัวนี้เปนสัตวท่ีมีทาทางงดงามดี เปนท่ีเจริญใจ และมีศีล นารักใคร 
            ยอมเคารพนบนอบพราหมณ ผูสมบูรณดวยชาติและมนตท้ังหลาย นับ 
            ไดวา เปนแพะประเสริฐ มียศศักดิ์. 
      [๕๙๕] ดูกรพราหมณ ทานอยาไดไววางใจแกสัตว ๔ เทา เพียงไดเห็นมันครู 
            เดียว มันตองการจะชนใหถนัด จึงยอตัวลงจักชนใหถนัดถน่ี. 
      [๕๙๖] กระดูกขาของพราหมณก็หัก บริขารท่ีหาบอยูก็พลัดตก สิ่งของก็แตก 
            ทําลายหมด พราหมณประคองแขนท้ังสองคร่ําครวญอยูวา โธเอย แพะ 
            มาฆาพรหมจารีได. 
      [๕๙๗] ผูใด สรรเสริฐบูชาคนท่ีไมควรบูชา ผูนั้น จะตองถูกเขาห้ําหั่นนอนอยู 
            เหมือนกับเราผูมีปญญาทรามถูกแพะชนเอาในวันนี้. 
                      จบ จัมมสาฏกชาดกท่ี 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 ช่ัวรอยบุรุษ ยิ่งข้ึนดีกวา น้ํามัน และ 
            เกลือของทานจะเปนประโยชนอะไร ดีปลีก็หาเปนประโยชนเกื้อกลูแก 
            เราไม. 
                        จบ โคธชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. กักการุชาดก 
                    วาดวยผูควรประดับดอกฟกทิพย 
      [๖๐๒] ผูใด ไมลักสิ่งของดวยกาย ไมพูดเท็จดวยวาจา ไดรับยศแลวไมพึง 
            มัวเมา ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย. 
      [๖๐๓] ผูใด แสวงหาทรัพยมาไดโดยชอบธรรม ไมลอลวงเอาทรัพยเขามา ได 
            โภคทรัพยแลวก็ไมมัวเมา ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย. 
      [๖๐๔] ผูใด มีจิตไมจืดจางเร็ว และมีศรัทธาไมคลายงายๆ ไมบริโภคของดีๆ 
            แตผูเดียว ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย. 
      [๖๐๕] ผูใด ไมบริภาษสัตบุรุษ ท้ังตอหนา หรือลับหลัง พูดอยางใด ทําอยาง 
            นั้น ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย. 
                       จบ กักการุชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. กากาติชาดก 
                         วาดวยนางกาก ี
      [๖๐๖] หญิงคนรักของเราอยู ณ ท่ีแหงใด กลิ่นของนางยังหอมฟุงมาจากท่ีแหง 
            นั้นถึงท่ีนี่ ใจของเรายินดีในนางคนใด นางคนน้ัน ช่ือกากาติ อยูไกล 
            จากท่ีนี้ไป. 
      [๖๐๗] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานขามแมน้ําช่ือเกปุกะไปไดอยางไร ทาน 
            ขามสมุทรท้ัง ๗ ไปไดอยางไร ทานข้ึนตนงิ้วไดอยางไร? 
      [๖๐๘] เราขามทะเลไปกับทาน ขามแมน้ําช่ือเกปุกะไปกับทาน ขามสมุทรท้ัง ๗ 
            ไปกับทาน ข้ึนตนงิ้วไปกับทาน. 
      [๖๐๙] นาติเตียนตัวเราผูมกีายใหญโต นาติเตียนตัวเราผูมีความสํานึกตัว เพราะ 
            วา เราตองนํามาบาง นําไปบาง ซึ่งชูของเมียตนเอง. 
                       จบ กากาติชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. อนนุโสจิยชาดก 
                    ทุกคนจะตองตายควรเมตตากัน 
      [๖๑๐] นางสัมมิลลหาสินผีูเจริญ ไดไปอยูในระหวางพวกสัตวท่ีตายไปแลว 



            เปนจํานวนมาก เมื่อนางไปอยูกับสัตวเหลานั้น จักช่ือวา ไดเปนอะไร 
            กับเรา เพราะฉะนั้น เราจึงมิไดเศราโศกถึงนางสัมมิลลหาสินีท่ีรักนี้. 
      [๖๑๑] ถาบุคคลจะพึงเศราโศก ถึงความตายอันจะไมเกิดมีแกสัตว ผูเศราโศก 
            นั้น ก็ควรจะเศราโศกถึงตนซึ่งจะตองตกไปสูอํานาจของมัจจรุาชทุกเมื่อ. 
      [๖๑๒] สัตวท่ียืน นั่ง นอน หรือเดินอยู อายุสังขารหาไดเปนไปตามดวยไม 
            วัยยอมเสื่อมไปทุกขณะท่ีหลับตาและลืมตา. 
      [๖๑๓] เพราะวัยเสื่อมไปอยางนั้นหนอ อตัภาพยอมบกพรอง หนทางท่ีคนเดิน 
            เมื่อตองมีความพลัดพรากจากกันโดยไมตองสงสัย หมูสัตวท่ียังเหลอื 
            อยู ควรมีเมตตาเอ็นดูกัน สวนท่ีตายไปแลว ไมควรจะตองเศราโศกถึง. 
                      จบ อนนุโสจิยชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. กาฬพาหุชาดก 
                        วาดวยลงิหลอกเจา 
      [๖๑๔] ในกาลกอน เราไดขาวและน้ําอันใด จากสํานักพระราชา มาบัดนี้ ขาว 
            และน้ําน้ัน มาข้ึนอยูกับสาขมฤคหมด ดูกรพี่ราธะ บัดนี้ เราเปนผูอัน 
            พระเจาธนญชัยไมสักการะแลว พากันกลับไปปาตามเดิมเถิด. 
      [๖๑๕] ดูกรนองโปฏฐปาทะ ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ความเส่ือม- 
            ลาภ ยศ ความเส่ือมยศ นินทา สรรเสรญิ สุขและทุกข เปน 
            ของไมเท่ียง เจาอยาเศราโศกเสียใจไปเลย จะเศราโศกเสียใจไปทําไม? 
      [๖๑๖] ดูกรพ่ีราธะ คุณพ่ีเปนบัณฑิตแท ยอมรูถงึผลประโยชนท้ังหลายที่ยังไม 
            มาถึง ทําอยางไรหนอ เราจะไดเห็นสาขมฤคผูลามก ถูกเขาขับไลออก 
            จากราชสกุล. 
      [๖๑๗] ลิงกาฬพาหุ กระดิกหู และกลอกหนากลอกตา ทําใหพระราชกุมารทรง 
            หวาดเสียวพระทัยอยูเสมอๆ มันจะทําตัวของมันเองใหจําตองหางไกล 
            จากขาวและน้ํา. 
                      จบ กาฬพาหุชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. สีลวีมังสชาดก 
                    วาดวยธรรมท่ีนําความสุขมาให 
      [๖๑๘] ไดยินวา ศีลแล เปนความงาม ศีลเปนเยี่ยมในโลก ขอพระองคจง 
            ทอดพระเนตรงูใหญ มีพิษราย ยอมไมเบียดเบียนผูอื่น ดวยมารูสึกตัววา 
            เปนผูมีศีล. 
      [๖๑๙] นกตะกรุมท้ังหลายในโลก พากันลอมจิกช้ินเนื้อท่ีเหยี่ยวคาบอยูในปาก 
            ช่ัวเวลาท่ีมันคาบช้ินเนื้อนิดหนอยอยูเทาน้ัน หาไดเบียดเบียนคนท่ีไมมี 
            ความกังวลไม. 
      [๖๒๐] ผูไมมีความหวัง ยอมหลับเปนสุข ความหวัง ยอมเผล็ดผลเปนสุขได 



            นางปงคลาทาสี ไดทําความหวังจนหมดหวังแลว จึงหลับเปนสุขได. 
      [๖๒๑] ท้ังในโลกนี้ และโลกหนา ธรรมอนัจะนําความสุขมาใหยิ่งไปกวาสมาธิ 
            ยอมไมมี ผูมีจิตต้ังม่ัน ยอมไมเบียดเบียนท้ังคนอื่น และตนเอง. 
                      จบ สีลวีมังสชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ กุฏิทูสกวรรคท่ี ๓. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                      วาดวยพูดในกาลท่ีควรพูด 
      [๖๒๒] เมื่อยังไมถงึเวลาท่ีจะพูด ผูใด พูดเกินกาลไป ผูนั้น ยอมถูกทําราย 
            ดุจลูกนกดุเหวา ฉะนั้น. 
      [๖๒๓] มีดท่ีลับคมดีแลว ดุจยาพิษอันรายแรง หาทําใหตกไปทันทีทันใด เหมือน 
            วาจาทุพภาษิตไม. 
      [๖๒๔] เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรรักษาวาจาไว ท้ังในกาลควรพูด และไมควร 
            ไมควรพูดใหลวงเวลา แมในบุคคลผูเสมอกับตน. 
      [๖๒๕] ผูใด มีความคิดเห็นเปนเบ้ืองหนา มีปญญาเครื่องพิจารณาเห็นประจักษ 
            พูดพอเหมาะในกาลท่ีควรพูด ผูนั้น ยอมจับศัตรูไดท้ังหมด ดุจครุฑจับ 
            นาคได ฉะนั้น. 
                      จบ โกกาลิกชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. รถลัฏฐิชาดก 
                     วาดวยใครครวญกอนแลวทํา 
      [๖๒๖] ขาแตพระราชา บุคคลทํารายตนเอง กลับกลาวหาวา คนอื่นทําราย ดังน้ี 
            ก็มีโกงเขาแลว กลับกลาวหาวา เขาโกง ดังน้ีก็มี ไมควรเช่ือคําของ 
            โจทกฝายเดียว. 
      [๖๒๗] เพราะฉะนั้น บุคคลผูเปนเช้ือชาติบัณฑิต ควรฟงคําแมของฝายจําเลย 
            เมื่อฟงคําของโจทกและจําเลยท้ังสองฝายแลว พึงปฏิบัติตามธรรม. 
      [๖๒๘] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกียจคราน ไมดี บรรพชิตผูไมสํารวม ไมงาม 



            พระเจาแผนดินไมทรงใครครวญกอนแลวทําไป ไมงาม บัณฑิตมีความ 
            โกรธเปนเจาเรือน ก็ไมงาม. 
      [๖๒๙] ขาแตพระองคผูเปนเจาแหงทิศ พระมหากษัตริยทรงใครครวญเสียกอน 
            แลวจึงปฏิบัติ ไมทรงใครครวญเสียกอน ไมควรปฏิบัติ อิสริยยศ 
            บริวารยศ และเกียรติคุณของพระเจาแผนดินผูทรงใครครวญแลวจงึทรง 
            ปฏิบัติ ยอมมีแตเจริญข้ึน. 
                       จบ รถลัฏฐิชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. โคธชาดก 
                    เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชังตอบ 
      [๖๓๐] หมอมฉันทราบวา พระองคผูทรงดํารงรัฐจะไมทรงอาลยัใยดีตอหมอมฉัน 
            ต้ังแตครั้งเม่ือพระองคทรงพระภูษาเปลือกไม เหน็บพระแสงขรรค ทรง 
            ผูกสอดเครื่องครบ ประทับอยูกลางปา เหี้ยยางไดหนีไปจากก่ิงไม 
            อัสสัตถะแลว. 
      [๖๓๑] พึงออนนอมตอผูท่ีออนนอม พึงคบผูท่ีเขาพอใจจะคบดวย พึงทํากิจแกผูท่ี 
            ชวยทํากิจ ไมพึงทําความเจริญใหแกผูท่ีใครความเส่ือม อนึ่ง ไมพึงคบ 
            หาสมาคมกับผูท่ีเขาไมพอใจจะคบหาสมาคมดวย. 
      [๖๓๒] พึงละท้ิงผูท่ีเขาละท้ิง ไมพึงทําความสิเนหาในผูเลิกลากัน ไมพึงสมาคม 
            กับผูมีจิตคิดออกหาง นกรูวา ตนไมมีผลหมดแลว ยอมบินไปสูตนอื่นท่ี 
            เต็มไปดวยผล ฉันใด คนก็ฉันนั้น รูวา เขาหมดความอาลัยแลว ก็ควร 
            จะเลือกหาคนอื่นท่ีเขาผูสมัครรักใคร เพราะวา โลกใหญพอ. 
      [๖๓๓] ฉันเปนกษัตริยมุงความกตัญู จะทําตอบแทนแกเธอตามสติกําลัง อนึ่ง 
            ฉันจะมอบอํานาจใหแกเธอท้ังหมด เธอตองการส่ิงใด ฉันจะใหสิ่งน้ัน 
            แกเธอ. 
                        จบ โคธชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. ราโชวาทชาดก 
                      วาดวยคุณสมบัติของผูนํา 
      [๖๓๔] ถาเม่ือโคท้ังหลาย วายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายคด เมื่อโคผูนํา- 
            ฝูงวายคดอยางนี้ โคท้ังหมดก็ยอมวายคดไปตามกัน. 
      [๖๓๕] ในมนุษยท้ังหลายก็เหมือนกัน ผูใด ไดรับสมมติแตงต้ังใหเปนใหญ 
            ถาผูนั้น ประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนนอกน้ีก็ประพฤติไมเปนธรรม 
            โดยแท ถาพระราชาผูเปนใหญไมต้ังอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูไมเปนสุข 
            ท่ัวกัน. 
      [๖๓๖] ถาเม่ือโคท้ังหลาย วายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายขามตรง เมื่อมีโค 
            ผูนําฝูงวายขามตรงอยางนั้น โคท้ังหมดก็ยอมวายขามตรงไปตามกัน. 



      [๖๓๗] ในหมูมนุษยท้ังหลายก็เหมือนกนั ผูใด ไดรับสมมติแตงต้ังใหเปนใหญ 
            ถาผูนั้น ประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกน้ีก็ยอมประพฤติเปนธรรมไป 
            ตามโดยแท ถาพระราชา ผูเปนใหญต้ังอยูในธรรม รฐัก็ยอมอยูเปนสุขท่ัวกัน. 
                      จบ ราโชวาทชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. ชัมพุกชาดก 
                     วาดวยโทษท่ีไมรูประมาณตน 
      [๖๓๘] ดูกรสุนัขจิ้งจอก ชางนั้น ตัวใหญ รางกายสูง งากย็าว ตัวทานไมไดเกิด 
            ในตระกูลสัตวท่ีจะจับมันได. 
      [๖๓๙] ผูใด มิใชราชสีห ยกตนเพราะสําคัญวา เปนราชสีห ผูนั้น ยอมเปน 
            เหมือนสุนัขจิ้งจอกถูกชางเหยียบ นอนหายใจแขมวๆ อยูบนแผนดิน. 
      [๖๔๐] ผูใด ไมรูจักกําลังกาย กําลังความคิด และชาติของผูมียศ เปนชนช้ันสูง 
            มีขอลําล่ําสันกําลังมาก ผูนั้น ยอมเปนเหมือนสุนัขจิ้งจอกถูกชางเหยียบ 
            นอนตายอยูนี้. 
      [๖๔๑] สวนผูใด ใครครวญกอนแลวจึงทําการงาน รูจักกาํลังกาย และกําลัง 
            ความคิดของตน กําหนดดวยคําพูดอนัประกอบดวยปญญา เปนวาจา 
            สุภาษิต ผูนั้น ยอมมีชัยอยางไพบูลย. 
                       จบ ชัมพุกชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. พรหาฉัตตชาดก 
                      เอาของนอยแลกของมาก 
      [๖๔๒] พระองคตรัสเพออยูวา หญาๆ ใครหนอ นําเอาหญามาถวายพระองค 
            พระองคมีกิจดวยหญาหรือหนอ พระองคจึงตรัสถงึแตหญาเทาน้ัน? 
      [๖๔๓] ฉัตตฤาษีผูมีรางกายสูงใหญ เปนพรหมจารี เปนพหูสูต มาอยู ณ ท่ีนี้ 
            เขาลักเอาทรัพยของเราจนหมดส้ินแลว ยังใสหญาไวในตุมแลวหนีไป. 
      [๖๔๔] การถือเอาทรัพยของตนไปหมด และการไมถือเอาหญา เปนกิจท่ีผู 
            ปรารถนาของนอยแลกเอาของมาก พึงกระทําอยางนั้น ฉัตตฤาษีใสหญา 
            ไวในตุมหนีไปแลว การปริเวทนาเพราะเรื่องน้ัน จะมีประโยชนอะไร. 
      [๖๔๕] ผูมีศีลท้ังหลาย ยอมไมทําอยางนั้น คนพาล ยอมกระทําอนาจารอยางนี ้
            ความเปนบัณฑิตจักทําคนทุศีล มีศีลไมยั่งยืน ใหเปนคนอยางไร? 
                      จบ พรหาฉัตตชาดกท่ี ๖. 
                          ๗. ปฐชาดก 
                        วาดวยธรรมในสกุล 
      [๖๔๖] เราท้ังหลายไมไดใหต่ัง น้ําด่ืม และโภชนาหารแกทาน ขอทานผูเปน 
            พรหมจารี จงอดโทษใหแกขาพเจา ขาพเจาเห็นโทษน้ี. 
      [๖๔๗] อาตมภาพไมไดของเกี่ยว และไมไดนึกโกรธเคืองเลย แมความไมชอบใจ 



            อะไรๆ ของอาตมภาพก็ไมมีเลย แทท่ีจริง อาตมภาพยังมีความวิตกอยูใน 
            ใจวา ธรรมของสกุลนี้ จักเปนเชนนี้แน. 
      [๖๔๘] ท่ีนั่ง น้ําลางเทา น้ํามันทาเทา ขาพเจาใหอยูเปนนิจทุกอยาง นี้เปนธรรม 
            ในสกุล เนื่องมาจาก ปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุกเมื่อ. 
      [๖๔๙] ขาพเจาบํารุงสมณพราหมณโดยเคารพดุจญาติท่ีสูงสุด นี้เปนธรรมในสกุล 
            เนื่องมาจากปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุกเมื่อ. 
                        จบ ปฐชาดกท่ี ๗. 
                          ๘. ถุสชาดก 
                  วาดวยรูจักแกลบหรือขาวสารในท่ีมืด 
      [๖๕๐] แกลบปรากฏโดยความเปนแกลบแกหนูท้ังหลาย และขาวสารก็ปรากฏ 
            โดยความเปนขาวสารแกพวกมัน แมในท่ีมืด พวกมันเวนแกลบเสีย 
            เลือกกินแตขาวสาร. 
      [๖๕๑] การปรึกษาในปาก็ดี การพูดกระซิบกันในบานก็ดี และการคิดหาโอกาส 
            ดาเราในบัดนี้ก็ดี เรารูหมดแลว. 
      [๖๕๒] ไดยินวา ลิงตัวท่ีเปนพอมันเอาฟนกัดภาวะบุรุษของลูกผูเกิดตามสภาพ 
            เสียแตยังเยาวทีเดียว. 
      [๖๕๓] การท่ีเจาด้ินรนอยูเหมือนแพะตาบอดในไรผักกาดก็ดี นอนอยูภายใต 
            ท่ีนอนก็ดี เรารูหมดสิน้แลว. 
                        จบ ถุสชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. พาเวรุชาดก 
                 วาดวยพวกเดยีรถยีเส่ือมลาภสักการะ 
      [๖๕๔] เพราะยังไมเห็นนกยูงซ่ึงมีหงอน มเีสียงไพเราะ ชนท้ังหลายจึงพากัน 
            บูชากาในท่ีนั้น ดวยเนื้อ และผลไม. 
      [๖๕๕] แตเมื่อใด นกยูงตัวสมบูรณไปดวยเสียงมายังพาเวฬุรัฐ เมื่อนั้น ลาภ 
            และสักการะของกาก็เสื่อมไป. 
      [๖๕๖] พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชา สองแสงสวาง ยังไมเสด็จอุบัติข้ึน 
            เพียงใด ชนท้ังหลายก็พากันบูชาสมณพราหมณเหลาอื่นอยูเปนอันมาก 
            เพียงน้ัน. 
      [๖๕๗] แตเมื่อใด พระพุทธเจาผูมีพระสุรเสียงอันไพเราะ ไดทรงแสดงธรรม 
            แลว เมื่อนั้น ลาภและสักการะของพวกเดียรถียก็เสือ่มไป. 
                       จบ พาเวรุชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. วิสัยหชาดก 
                   ความยากจนไมเปนเหตุใหทําช่ัว 
      [๖๕๘] ดูกรพอวิสยัหะ แตกอนทานไดใหทาน ก็เมื่อทานใหอยูอยางนัน้ ความ 



            เสื่อมไดมีแกทานแลว ตอแตนี้ไป ถาทานจักไมใหทาน เมื่อทานไมให 
            ทาน โภคะท้ังหลายก็คงกลับมีอยูตามเดิม. 
      [๖๕๙] ขาแตทาวสหัสสเนตร พระอริยะท้ังหลายทานกลาวถึงบาปกรรมวา อันอารย 
            ชนถึงจะเปนคนยากจนเข็ญใจก็ไมควรทํา ขาแตพระองคผูเปนจอมทวยเทพ 
            ขาพระบาทจะพึงเลิกศรัทธาเพราะเหตุการบริโภคทรัพยอันใด ทรพัยอัน- 
            นั้น อยาไดมีเลย. 
      [๖๖๐] รถคันหนึ่งแลนไปทางใด รถคันอื่นก็แลนไปทางนั้น ขาแตทาววาสวะ 
            วัตรท่ีขาพระบาทบําเพ็ญมาแลวแตครั้งกอน ขอจงเปนไปเหมือนอยางนั้น 
            เถิด. 
      [๖๖๑] ถายังมียังเปนอยู ขาพระบาทก็จะให เมื่อไมมีไมเปน จะใหไดอยางไร 
            แมถึงจะเปนอยางนี้แลวก็ตาม ก็จะตองให เพราะขาพระบาทจะลืมทาน 
            เสียไมได. 
                       จบ วิสัยหชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ โกกิลวรรคท่ี ๔. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                       เปรียบนารีดวยทานํ้า 
      [๖๖๒] บรรดานารีท้ังหลาย เปนคนหลายใจ ไมมีใครสามารถจะขมได ทําความ 
            ยั่วยวนใหแกชายท้ังหลาย ถาหากวา นารีท้ังหลายแมจะทําใหเกิดความ 
            ปติไดโดยประการท้ังปวง ก็ไมควรไววางใจ เพราะวา นารีท้ังหลายเปรียบ 
            ดวยทานํ้า. 
      [๖๖๓] บัณฑิตไดพบเห็นเหตุคลายกําหนัด ของกินนรและนางกินนรีท้ังหลาย 
            แลว ก็พึงรูเสียเถิดวา หญิงทุกคน ยอมไมยินดีในเรือนของตน ภรรยา 
            ไดทอดท้ิงสามีผูเชนนั้นได เพราะไปพบเห็นบุรุษอื่นแมเปนงอยเปลี้ย. 
      [๖๖๔] พระมเหสีของพระเจาพกะ และพระเจาพาวริกะ ผูหมกมุนอยูในกาม 
            เกินสวน ยังประพฤติลวงกับชาวประมงคนใชผูใกลชิดและอยูในอํานาจ 



            หญิงจะไมประพฤติลวงบุรุษอื่นนอกจากคนน้ันอีก มีอยูหรอื? 
      [๖๖๕] นางปงคิยานี พระอัครมเหสีท่ีรักของพระเจาพรหมทัตตผูเปนอิสระแหง 
            มวลโลก ไดประพฤติลวงกับคนเลี้ยงมาผูเปนคนใกลชิดและอยูในอํานาจ 
            นางผูใครกามน้ัน ไมไดประสบผลแมท้ังสองอยาง. 
                       จบ กุณฑลิกชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. วานรชาดก 
                   ผูรูเทาถึงเหตุการณเอาตัวรอดได 
      [๖๖๖] ดูกรจระเข เราสามารถยกตนข้ึนจากน้ําสูบกไดแลว บัดนี้ เราจะไมตกอยู 
            ในอํานาจของทานอีกตอไป. 
      [๖๖๗] เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา และผลขนุนท้ังหลาย เราจะตอง 
            ขามฝงแมน้ําไปบริโภคผลมะเด่ือของเราดีกวา. 
      [๖๖๘] ผูใด ไมรูเทาถึงเหตุการณ อันบังเกิดข้ึนแลวโดยฉบัพลัน ผูนั้น จะตอง 
            ตกอยูในอํานาจของศัตรู และตองเดือดรอนใจในภายหลัง. 
      [๖๖๙] สวนผูใด รูเทาถึงเหตุการณ ท่ีบังเกิดข้ึนโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมพน 
            จากความคับขันอันเกิดแตศัตรู และไมตองเดือดรอนใจในภายหลัง. 
                       จบ วานรชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. กุนตินีชาดก 
                      วาดวยการเช่ือมมิตรภาพ 
      [๖๗๐] หมอมฉันไดอาศัย อยูในพระราชนิเวศของพระองค พระองคทรงอุปถัมภ 
            บํารุงมาเปนอยางดีมิไดขาด มาบัดนี้ พระองคผูเดียวไดกอเหตุข้ึน ขาแต 
            พระราชา มิฉะนั้น หมอมฉันจะขอทูลลาไปปาหิมพานต. 
      [๖๗๑] ผูใดแล เมื่อคนอื่นทํากรรมอันช่ัวรายใหแกตนแลว และตนก็ไดทําตอบ 
            แทนแลว ยอมรูสึกไดวา เราไดทําตอบแกเขาแลว เวรของผูนั้น ยอม 
            สงบไปดวยอาการเพียงเทาน้ี ดูกรนางนกกระเรียน ทานจงอยูกอนเถดิ 
            อยาเพ่ิงไปเลย. 
      [๖๗๒] มิตรภาพของผูท่ีถกูทํารายกับผูท่ีทําราย ยอมเช่ือมกันไมติดอีก ใจของ 
            หมอมฉันไมยอมใหอยู ขาแตพระองคผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้น 
            หมอมฉันขอทูลลาไป. 
      [๖๗๓] มิตรภาพของผูท่ีถกูทํารายกับผูท่ีทําราย ยอมกลบัเช่ือมติดกันไดอีก 
            เฉพาะพวกบัณฑิตดวยกัน ยอมเช่ือมกันไมติดอีก เฉพาะพวกชนพาล 
            ดูกรนางนกกระเรียน ทานจงอยูกอนเถิด อยาเพ่ิงไปเลย. 
                        จบ กุนตินีชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. อัมพชาดก 
                      วาดวยหญิงขโมยมะมวง 



      [๖๗๔] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนน้ัน จงตกอยูใตอาํนาจ 
            ของชางยอมผม และผูเดือดรอนเพราะแหนบ. 
      [๖๗๕] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนน้ัน ถึงจะมีอายุต้ัง 
            ๒๐ ป ๒๕ ป หรือไมถึง ๓๐ ป ต้ังแตเกิดมา อยาไดผัวเชนนั้นเลย. 
      [๖๗๖] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนน้ัน ถึงจะกระเสือก 
            กระสนเท่ียวหาผัว เดินไปสูหนทางไกลแสนไกลแตลําพังคนเดียว ถึง 
            จะไดนัดแนะกันไวแลว ก็ขออยาไดพบไดเห็นผัวเลย. 
      [๖๗๗] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนน้ัน ถึงจะมีท่ีอยูสะอาด 
            ตบแตงรางกายทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยกระแจะจนัทน ก็จงนอนอยูบน 
            ท่ีนอนแตเพียงคนเดียวเถิด. 
                        จบ อัมพชาดกท่ี  ๔. 
                         ๕. คชกุมภชาดก 
                     ชาๆ จะไดพราสองเลมงาม 
      [๖๗๘] ดูกรเจาตัวคืบ ไฟไหมปา คราวใด คราวน้ัน เจาจะทําอยางไร เจาเปน 
            สัตวมีความบากบ่ันออนแออยางนี?้ 
      [๖๗๙] โพรงไม และระแหงแผนดิน มีอยูเปนอันมาก ถาพวกขาพเจาไปไมทัน 
            ถึงโพรงไม และระแหงแผนดินเหลาน้ัน พวกขาพเจาก็ตองตาย. 
      [๖๘๐] ในเวลาท่ีจะตองทําชาๆ ผูใด รีบดวนทําเสียเร็ว ในเวลาท่ีจะตองรบีดวน 
            ทํากลับทําชาไป ผูนั้น ยอมตัดรอนประโยชนของตนเอง เหมือนคน 
            เหยียบใบตาลแหงแหลกละเอียดไป ฉะนั้น. 
      [๖๘๑] ในเวลาท่ีจะตองทําชาๆ ผูใด ทําชา และในเวลาท่ีจะตองรีบทําดวนก็รีบ 
            ดวนทําเสีย ประโยชนของผูนั้น ยอมบริบูรณเหมือนดวงจันทรสองแสง 
            สวางในกลางคืน ฉะน้ัน. 
                       จบ คชกุมภชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. เกสวชาดก 
                   ความคุนเคยเปนรสอันยอดเยี่ยม 
      [๖๘๒] เปนอยางไรหนอ เกสวะดาบสผูควรบูชาของขาพเจาท้ังหลายจึงละความ 
            เปนพระเจาพาราณสีผูเปนจอมมนุษย ซึ่งสามารถใหสําเร็จประสงคทุก 
            อยางทุกประการ แลวมายินดีอยูในอาศรมของกัปปดาบส? 
      [๖๘๓] ดูกรนารทอํามาตย หมูไมอันนารืน่รมยใจ มีอยู ถอยคําของกัปปดาบส 
            เปนสุภาษิต ไพเราะ นารื่นรมยใจ ยังอาตมาใหยินดี. 
      [๖๘๔] พระคุณเจาบริโภคขาวสุกสาลีท่ีปรุงดวยเน้ือสะอาด ไฉนขาวฟางและ 
            ลูกเดือยอันหารสมิไดเลย จึงทําใหพระคุณเจายินดีไดเลา. 
      [๖๘๕] ของบริโภคจะดีหรือไมดีก็ตาม จะนอยหรอืมากก็ตาม บุคคลใดคุนเคย 



            กันแลว จะพึงบริโภค ณ ท่ีใด การบริโภค ณ ท่ีนั้นแหละดี เพราะรส 
            ท้ังหลาย มีความคุนเคยกันเปนยอดเยีย่ม. 
                       จบ เกสวชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. อยกูฏชาดก 
                   วาดวยยักษถอืกระบองเหล็กใหญ 
      [๖๘๖] ทานผูใด ยืนถือกระบองเหล็กอันใหญโตเหลือขนาดอยูบนอากาศ ทาน 
            ผูนั้น มาสถิตอยูเพื่อจะคุมครองขาพเจาในวันนี้หรือ หรือจะพยายามมา 
            ฆา ขาพเจา? 
      [๖๘๗] ดูกรพระราชา เราเปนทูตของพวกยักษ ถูกพวกยักษเหลานั้นสงมา 
            ณ ท่ีนี้ เพ่ือจะปลงพระชนมพระองค แตทาวสักรินทรเทวราชคุมครอง 
            พระองคอยู เพราะเหตุนั้น เราจึงผาพระเศียรของพระองคไมได. 
      [๖๘๘] ก็ถาทาวมัฆวาฬเทวราชผูเปนจอมทวยเทพ พระสวามีของนางสุชาดา 
            คุมครองขาพเจาอยู มิฉะนั้น พวกปศาจก็คงคุกคามเหลาสัตวท้ังหลาย 
            เปนแน ขาพเจาไมไดสะดุงกลัวตอพวกยักษเลย. 
      [๖๘๙] พวกกุมภัณฑ และพวกปศาจท้ังมวญจะคร่ําครวญกันไปก็ตามเถิด 
            พวกมันคงไมอาจจะตอยุทธกับขาพเจา กิริยาท่ีหลอกหลอนของพวกยักษ 
            ซึ่งทําใหนากลัวตางๆ นั้น มีอยูเปนอนัมาก แตขาพเจาก็ไมกลัว. 
                        จบ อยกูฏชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. อรัญญชาดก 
                       วาดวยการเลือกคบคน 
      [๖๙๐] คุณพอ ผมออกจากปาไปสูบานแลว จะพึงคบคนท่ีมีศีลอยางไร มีวัตร 
            อยางไร ผมถามแลว ขอคุณพอจงบอกขอนั้นแกผมดวย? 
      [๖๙๑] ลูกเอย ผูใด พึงคุนเคยกะเจาก็ดี พึงอดทนความคุนเคยของเจาไดก็ดี 
            เช่ือถือคําพูดของเจาก็ดี งดโทษใหเจาก็ดี เจาไปจากท่ีนี้แลวจงคบหาผูนั้น 
            เถิด. 
      [๖๙๒] ผูใด ไมมีกรรมช่ัวดวยกาย วาจาและใจ เจาไปจากท่ีนี้แลวจงคบหาผูนั้น 
            ทําตนใหเหมือนบุตรผูเกิดจากอกของผูนั้นเถิด. 
      [๖๙๓] ลูกเอย คนท่ีมีจิตเหมือนน้ํายอมขมิน้ มีจิตกลับกลอก รักงายหนายเร็ว 
            เจาอยาคบหาคนเชนนั้นเลย ถึงหากวา พื้นชมพูทวีปท้ังหมดจะไมมี 
            มนุษยก็ตาม. 
                       จบ อรัญญชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. สันธิเภทชาดก 
                    วาดวยโทษท่ีเช่ือถือคําสอเสียด 
      [๖๙๔] ดูกรนายสารถี สัตวท้ัง ๒ นี้ ไมไดมีความเสมอกันเพราะสตรีท้ังหลาย 



            เลย ไมไดมีความเสมอกันเพราะอาหารเลย ภายหลัง เมื่อสุนัขจิ้งจอก 
            ยุยงทําลายความสนิทสนมกันเสียจนถึงใหตาย ทานจงเห็นเหตุนั้นซึ่ง 
            ฉันคิดไวถูกตองแลว. 
      [๖๙๕] พวกสุนัขจิ้งจอกพากันกัดกินโค และราชสีห เพราะคําสอเสียดใด 
            คําสอเสียดน้ัน ยอมเปนไปถึงตัดมิตรภาพเพราะเนื้อ ดุจดาบคม ฉะน้ัน. 
      [๖๙๖] ดูกรนายสารถี ทานจงดูการนอนตายของสัตวท้ัง ๒ นี้ ผูใด เช่ือถือถอยคําของ 
            คนสอเสียด ผูมุงทําลายความสนิทสนม ผูนั้น จะตองนอนตายอยางน้ี. 
      [๖๙๗] ดูกรนายสารถี นรชนเหลาใด ไมเช่ือถือถอยคําของคนสอเสียด ผูมุง 
            ทําลายความสนิทสนม นรชนเหลาน้ัน ยอมไดประสบความสุขเหมือน 
            คนไปสวรรค ฉะนั้น. 
                      จบ สันธิเภทชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. เทวตาปญหาชาดก 
                      วาดวยปญหาของเทวดา 
      [๖๙๘] ดูกรพระราชา บุคคลประหารผูอื่นดวยมือท้ัง ๒ ดวยเทาท้ัง ๒ แลวเอามือ 
            ประหารปากผูอื่น บุคคลน้ัน กลับเปนท่ีรักของผูถูกประหาร เพราะเหตุ 
            นั้น พระองคทรงเห็นผูท่ีถูกประหารน้ันวา ไดแกใคร? 
      [๖๙๙] ดูกรพระราชา บุคคลดาผูอื่นตามความพอใจ แตไมปรารถนาใหผูท่ีถูกดา 
            นั้นไดรับภัยอันตราย บุคคลน้ัน กลับเปนท่ีรักของผูดา เพราะเหตุนั้น 
            พระองคทรงเห็นผูดานั้นวา ไดแกใคร? 
      [๗๐๐] ดูกรพระราชา บุคคลกลาวตูดวยถอยคําไมเปนจริง และทวงติงดวยคํา 
            อันเหลาะแหละ บุคคลน้ัน กลับเปนท่ีรักแหงกันและกัน เพราะเหตุนั้น 
            พระองคทรงเห็นผูนั้นวา ไดแกใคร? 
      [๗๐๑] ดูกรพระราชา บุคคลผูนําเอาขาว น้ํา ผา และเสนาสนะไป (ช่ือวาผูนํา 
            เอาไปมีอยูโดยแท) บุคคลเหลาน้ัน กลับเปนท่ีรักของผูเปนเจาของ 
            เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นผูนั้นวา ไดแกใคร? 
                    จบ เทวตาปญหาชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ จุลลกุณาวรรคท่ี ๕. 
                      ----------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. กุณฑลิกชาดก               ๒. วานรชาดก 
            ๓. กุนตินีชาดก                ๔. อัมพชาดก 
            ๕. คชกุมภชาดก               ๖. เกสวชาดก 
            ๗. อยกูฏชาดก                ๘. อรัญญชาดก 
            ๙. สันธิเภทชาดก             ๑๐. เทวตาปญหาชาดก 



                      ---------------- 
                   รวมวรรคท่ีมีในจตุกกนิบาตน้ี 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 เมื่อโภคสมบัติท้ังส้ินของ 
            พระองค ไมมีเหลือเลย เหตุไฉน พระองคจึงไมทรงเดือดรอน ใน 
            คราวท่ีมหาชนพากันเศราโศกอยูเลา?. 
      [๗๐๓] โภคสมบัติยอมละท้ิงสัตวไปเสียกอนก็มี บางทีสัตวยอมละท้ิงโภค- 
            สมบัติเหลาน้ันไปกอนก็มี ดูกรพระองคผูใครในกามารมณ โภคสมบัติ 
            ท่ีบริโภคกันอยู เปนของไมแนนอน เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไม 
            เดือดรอน ในคราวท่ีมหาชนพากันเศราโศกอยู. 
      [๗๐๔] พระจันทรอุทัยข้ึนเต็มดวง ก็จะกลับหายส้ินไป พระอาทิตยกําจัด 
            ความมืด ทําโลกใหเรารอนแลวอัสดงคตไป ดูกรพระองคผูเปนศัตรู 
            โลกธรรมท้ังหลาย หมอมฉันชนะไดแลว เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไม 
            เดือดรอน ในคราวท่ีมหาชนพากันเศราโศกอยู. 
      [๗๐๕] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกียจครานก็ไมดี บรรพชิตไมสํารวมก็ไมดี 
            พระเจาแผนดินไมทรงใครครวญเสียกอนแลวทรงทําก็ไมดี บัณฑิตมี 
            ความโกรธเปนเจาเรือนก็ไมดี. 
      [๗๐๖] ขาแตพระองคผูเปนเจาทิศ กษัตริยใครครวญเสียกอนแลวจงึทํา ไมใคร 
            ครวญเสียกอนแลวไมควรทํา อิสริยยศ บริวารยศ และเกียรติคุณของ 
            พระราชาผูทรงใครครวญกอนแลวจงึทํา ยอมเจริญข้ึน. 
                      จบ มณิกุณฑลชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. สุชาตชาดก 
                      วาดวยคําคมของคนฉลาด 
      [๗๐๗] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนรีบดวนเกี่ยวเอาหญาอันเขียวสดมาแลว 
            บนเพอถึงววัแกผูปราศจากชีวิตแลววา จงเค้ียวกินเสีย วัวท่ีตายแลวจะ 



            พึงลุกข้ึนไดเพราะหญา และน้ําเปนไมมีแน เจาบนเพอไปเปลาๆ เหมือน 
            คนผูไรความคิด ฉะนั้น. 
      [๗๐๘] ศีรษะ เทาหนา เทาหลัง หาง และหู ของวัว ก็ต้ังอยูตามท่ีอยาง 
            นั้น ผมเขาใจวา วัวตัวนี้จะพึงลุกข้ึนได ศีรษะหรือมือเทาของคุณปู มิได 
            ปรากฏเลย คุณพอนั่นเองมารองไหอยูท่ีสถูปดิน เปนคนไรความคิดมิใช 
            หรือ? 
      [๗๐๙] เจารดพอผูเดือดรอนยิ่งนักใหหายรอน ยังความกระวนกระวายของ 
            พอใหดับไดสิ้น เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟติดเปรียงใหดับไป ฉะนั้น 
            เจามาถอนลูกศรคือ ความโศกท่ีเสียบแนนอยูในฤทัยของพอออกไดแลว 
            หนอ เมื่อพอถูกความโศกครอบงํา เจาไดบรรเทาความโศกถึงบิดา 
            เสียได. 
      [๗๑๐] พอเปนผูถอนลูกศรคือความโศกออกไดแลว ปราศจากความเศราโศก 
            หมดความมัวหมอง ลูกรัก พอจะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะได 
            ฟงถอยคําของเจา. 
      [๗๑๑] คนผูมีปญญา มีใจอนุเคาะห ยอมทําบุคคลใหหลุดพนจากความเศรา 
            โศกได เหมือนกับพอสุชาตบุตรของพอ ทําบิดาใหลวงพนจากความเศรา 
            โศก ฉะน้ัน. 
                       จบ สุชาตชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. เวนสาขชาดก 
                       ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 
      [๗๑๒] ดูกรพรหมทัตตกุมาร ความเกษมสําราญ ภิกษาหารหาไดงาย และ 
            ความเปนผูสําราญกายน้ี ไมพึงมีตลอดกาลเปนนิตย เมื่อประโยชนของ 
            ตนส้ินไป ทานอยาเปนผูลมจมเสียเลย เหมือนเรอืแตก คนไมได 
            ท่ีพึ่งอาศัย ตองจมอยูในทามกลางทะเล ฉะนั้น. 
      [๗๑๓] บุคคลทํากรรมใด ยอมมองเห็นกรรมนั้นในตน ผูทํากรรมดี ยอมได 
            ผลดี ผูทํากรรมช่ัว ยอมไดผลช่ัว บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดผล 
            เชนนั้น. 
      [๗๑๔] ปาจารยในปางกอนไดกลาวคําใดไววา ทานอยาไดทําบาปกรรมท่ีทํา 
            แลวจะทําใหเดือดรอนในภายหลังเลย คําน้ัน เปนคําสอนของอาจารยเรา 
      [๗๑๕] ปงคิยปุโรหิตน้ัน ยอมบนเพอแสดงตนไทรวา มีกิ่งแผไพศาล (สามารถ 
            ใหความชนะได) เราไดใหฆากษัตริยผูประดับดวยราชาลังการ ลูบไล 
            ดวยแกนจันทนแดงท้ังพันพระองคเสีย ท่ีตนไมใด ตนไมนั้น บัดนี้ 
            ไมอาจทําการปองกันอะไรแกเราได ความทุกขอันนั้นแหละกลับมาสนอง 
            เราแลว. 



      [๗๑๖] พระนางอุพพรีอัครมเหสีของเรา มีพระฉวีวรรณงามดังทองคํา ลูบไล 
            ตัวดวยแกนจันทนแดง ยอมงามเจริญตา เหมือนกับกิ่งไมสิงคุอันข้ึน 
            ตรงไป ไหวสะเทือนอยู ฉะนั้น เรามิไดเห็นพระนางอุพพรีแลว คงจกั 
            ตองตายเปนแน การท่ีเราไมไดเห็นพระนางอุพพรีนั้น จักเปนทุกขยิ่ง 
            กวามรณทุกขนี้อีก. 
                      จบ เวนสาขชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. อุรคชาดก 
                   เปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบ 
      [๗๑๗] บุตรของขาพเจา ละท้ิงรางกายของตนไป ดุจงูละท้ิงคราบเกาไป ฉะนั้น 
            เมื่อรางกายแหงบุตรของขาพเจาใชอะไรไมได เมื่อบุตรของขาพเจากระทํา 
            กาละไปแลวอยางนี้ บุตรของขาพเจาถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไห 
            ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมเศราโศกถึงเขา คติของตน 
            มีอยางใด เขาก็ยอมไปสูคติของตนอยางนั้น. 
      [๗๑๘] บุตรของดิฉันนี้ ดฉิันมิไดเช้ือเชิญใหเขามาจากปรโลก เขาก็มาเอง 
            แมเมื่อจะไปจากมนุษยโลกนี้ ดิฉันกม็ิไดอนุญาตใหเขาไป เขามา 
            อยางใด เขาก็ไปอยางนั้น การปริเทวนาถึงในการท่ีบุตรของดิฉันไปจาก 
            มนุษยโลกนั้น จะเกิดประโยชนอะไร บุตรของดิฉันถูกเผาอยู ก็ไมรูสกึ 
            ถึงความร่ําไหของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศราโศกถึงเขา 
            คติของตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตนอยางนั้น. 
      [๗๑๙] เมื่อพ่ีชายตายแลว หากวา ดิฉันจะพึงรองไห ดิฉันก็จะผายผอม เมือ่ 
            ดิฉันรองไหอยู จะมีผลอะไร ความไมยินดีจะพึงมีแกญาติ มิตร และ 
            สหายของดิฉันยิ่งข้ึน พี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู ก็ไมรูสึกถึงความร่ําไห 
            ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศราโศกถึงพ่ีชายน้ัน คติของ 
            ตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตนอยางนั้น. 
      [๗๒๐] เด็กรองไหขอพระจันทรอันโคจรอยูในอากาศ ฉันใด การท่ีบุคคลมา 
            เศราโศกถึงผูท่ีละไปสูปรโลกแลวนี้ กม็ีอุปไมย ฉันนั้น สามีของดิฉัน 
            ถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถงึความร่ําไหของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉัน 
            จึงไมเศราโศกถึงสามีนัน้ คติของตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตน 
            อยางนั้น. 
      [๗๒๑] หมอน้ําท่ีแตกแลว เช่ือมใหสนิทอีกไมได ฉันใด การท่ีบุคคลมาเศรา 
            โศกถึงผูท่ีละไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอปุไมย ฉันนั้น นายของดิฉันถกูเผา 
            อยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไหของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม 
            เศราโศกถึงนายน้ัน คติของตนมีอยางใด นายของดิฉันก็ไปสูคติของ 
            ตนอยางน้ัน. 



                        จบ อุรคชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. ธังกชาดก 
                   วาดวยการรองไหไมมีประโยชน 
      [๗๒๒] ชนเหลาอื่น เศราโศกอยู รองไหอยู ชนเหลาอื่น มีชุมไปดวยน้ําตา 
            พระองคเปนผูมีผิวพระพักตรผองใส ดูกรฆตราชา เพราะเหตุไร พระองค 
            จึงไมเศราโศก? 
      [๗๒๓] ความเศราโศกหาไดนําส่ิงท่ีลวงไปแลวมาไดไม หาไดนําความสุขใน 
            อนาคตมาไดไม ดูกรธังกราชา เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไมเศราโศก 
            ความเปนสหายในความโศก ยอมไมม.ี 
      [๗๒๔] บุคคลเศราโศกอยู ยอมเปนผูผอมเหลือง และไมพอใจบริโภค 
            อาหาร เมื่อเขาถูกลูกศรคือความเศราโศกเสียบแทงแลว เรารอนอยู 
            ศัตรูท้ังหลาย ยอมดีใจ. 
      [๗๒๕] ความฉิบหายอันความเศราโศกเปนมูล จักไมมาถึงหมอมฉันผูอยูใน 
            บานหรือในปา ในท่ีลุมหรือในท่ีดอน หมอมฉันเห็นบทฌานแลว 
            อยางนี้. 
      [๗๒๖] ตนผูเดียวเทาน้ัน สามารถจะนํากามรสท้ังปวงมาใหได สหายของพระ 
            ราชาพระองคใด ไมสามารถจะนํามาใหได ถึงสมาบัติในแผนดินท้ังส้ิน 
            ก็จักนําความสุขมาใหแกพระราชาพระองคนั้นไมได. 
                        จบ ธังกชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. การันทิยชาดก 
                      วาดวยการทําท่ีเหลือวสิัย 
      [๗๒๗] ทานผูเดียวรีบรอน ยกเอากอนหนิใหญกลิ้งลงไปในซอกภูเขาในปา 
            ดูกรการันทิยะ จะเปนประโยชนอะไรแกทานดวยการท้ิงกอนหินลงใน 
            ซอกเขาน้ีเลาหนอ? 
      [๗๒๘] ขาพเจาเกลี่ยหินกอนเล็กกอนใหญลง จักกระทําแผนดินใหญนี้ซึ่งมี 
            มหาสมุทรสี่เปนขอบเขต ใหราบเรียบเพียงดังฝามือ เพราะฉะนั้น 
            ขาพเจาจึงไดท้ิงหินลงในซอกเขา. 
      [๗๒๙] ดูกรการันทิยะ เราสําคัญวา มนุษยคนเดียว ยอมไมสามารถจะทํา 
            แผนดินใหราบเรียบดังฝามือได ทานพยายามจะทําซอกเขาน้ีใหเต็มข้ึน 
            ทานก็จักละชีวโลกนี้ไปเสียเปลาเปนแน. 
      [๗๓๐] ขาแตทานพราหมณ หากวา มนุษยคนเดียวไมสามารถจะทําแผนดินใหญ 
            นี้ใหราบเรียบได ฉันใด ทานก็จักนํามนุษยเหลานี้ผูมทิีฏฐิตางๆ กันมา 
            ไมได ฉันนั้นเหมือนกัน. 
      [๗๓๑] ดูกรการันทิยะ ทานไดบอกความจริงโดยยอแกเรา ขอนั้น เปน 



            อยางนี้ แผนดินนี้มนุษยไมสามารถจะทําใหราบเรียบได ฉันใด เราก็ไม 
            อาจจะทําใหมนุษยท้ังหลายมาอยูในอาํนาจของเราได ฉันนั้น. 
                      จบ การันทิยชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. ลูฏกิกชาดก 
                         คติของคนมีเวร 
      [๗๓๒] ดิฉันขอไหวพญาชางผูมีกําลังเส่ือมในกาลท่ีมีอายุไดหกสิบปแลว ผูอยู 
            ในปา เปนเจาโขลง เพรียบพรอมดวยบริวารยศนั้น ดิฉันขอทําอัญชลี 
            ทานดวยปกท้ังสอง ขอทานอยาไดฆาลูกนอยๆ ของฉันผูมีกําลังทุรพล 
            เสียเลย. 
      [๗๓๓] ดิฉันขอไหวพญาชางผูเท่ียวไปเชือกเดียว ผูอยูในปา เท่ียวหาอาหาร 
            กินตามเชิงภูเขา ดิฉันขอทําอัญชลีทานดวยปกท้ังสอง ขอทานอยาได 
            ฆาลูกนอยๆ ของดิฉันผูมีกําลังทุรพลเสียเลย. 
      [๗๓๔] แนะนางนกไส เราจะฆาลูกนอยของเจาเสีย เจามีกําลังนอยจักทํา 
            อะไรเราได เราจะขยี้นกไสอยางเจาต้ังแสนตัวใหละเอียดไปดวยเทา 
            ขางซาย. 
      [๗๓๕] กิจท่ีจะพึงทําดวยกําลังกาย ยอมสําเร็จในท่ีท้ังปวง เพราะกําลังกายของ 
            คนพาล ยอมมีเพื่อฆาคนอื่น แนะพญาชาง ผูใด ฆาลูกนอยๆ ของเรา 
            ผูมีกําลังทุรพล เราจักทําส่ิงท่ีไมใชความเจริญใหแกผูนั้น. 
      [๗๓๖] ทานจงดูกา นางนกไส กบ และแมลงวันหวัเขียว สัตวท้ังส่ีเหลานี้ 
            ไดรวมใจกันฆาชางเสียได ทานจงเห็นคติของคนมีเวรแกคนมีเวร 
            ท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแล ทานท้ังหลาย อยาไดกระทําเวรกับใครๆ ถึง 
            จะไมเปนท่ีรักใครกันเลย. 
                       จบ ลฏกิกชาดกท่ี ๗. 
                      ๘. จุลลธรรมปาลชาดก 
                      ความรักของแมท่ีมีตอลูก 
      [๗๓๗] หมอมฉันผูเดียวท่ีตัดความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ 
            ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาล- 
            กุมารน้ีเสียเถิด โปรดรบัสั่งใหตัดมือของหมอมฉันเถดิ. 
      [๗๓๘] หมอมฉันผูเดียวท่ีตัดความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ 
            ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาลกุมาร 
            นี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดเทาของหมอมฉันเถิด. 
      [๗๓๙] หมอมฉันผูเดียวท่ีตัดความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ 
            ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาลกุมาร 
            นี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดศีรษะของหมอมฉันเถิด. 



      [๗๔๐] ใครๆ ผูเปนมิตร และอํามาตยของพระราชานี้ ท่ีมีใจดี คงจะไมมีแน 
            นอน ผูท่ีจะทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนมพระราชบุตรซ่ึง 
            เกิดแตพระอุระเสียเลย ก็ไมมี. 
      [๗๔๑] ใครๆ ผูเปนมิตรและพระญาติของพระราชานี้ ท่ีมีใจดี คงจะไมมีแน 
            นอน ผูท่ีจะทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนมพระราชบุตรท่ี 
            เกิดจากพระองคเสียเลย ก็ไมมี. 
      [๗๔๒] แขนของธรรมปาลกุมารผูเปนทายาทแหงแผนดิน อันลูบไลดวยแกน 
            จันทนแดง มาขาดไปเสีย ขาแตสมมติเทพ ชีวิตของหมอมฉันก็คงจะ 
            ดับไป 
                    จบ จุลลธรรมปาลชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. สุวรรณมิคชาดก 
                     วาดวยเนื้อติดบวงนายพราน 
      [๗๔๓] ขาแตเนื้อผูมีกําลังมาก ทานจงพยายามดึงบวงออก ขาแตทานผูมี 
            เทาดุจทองคํา ทานจงพยายามดึงบวงท่ีติดแนนใหขาดเถิด ฉันผูเดียวจะ 
            ไมพึงยินดีอยูในปา. 
      [๗๔๔] ฉันพยายามดึงอยู แตไมสามารถจะทําบวงใหขาดได ฉันเอาเทาตะกุย 
            แผนดินดวยกําลังแรง บวงติดแนนเหลือเกิน จึงครูดเอาเทาของฉันเขา. 
      [๗๔๕] ขาแตนายพราน ทานจงปูใบไมลง จงชักดาบออก จงฆาฉันเสียกอน 
            แลวจึงฆาพญาเน้ือตอภายหลัง. 
      [๗๔๖] เราไมเคยไดยินไดฟง หรือไดเห็นเนื้อท่ีพูดภาษามนุษยได แนะนางผูมี 
            หนาอันเจริญ ตัวทาน และพญาเน้ือน้ีจงเปนสุขเถิด. 
      [๗๔๗] ขาแตนายพราน วันนี้ ฉันเห็นพญาเน้ือหลุดพนมาไดแลว ยอมช่ืนชม 
            ยินดี ฉันใด ขอใหทานพรอมดวยญาติท้ังมวลของทาน จงช่ืนชม ยินดี 
            ฉันนั้น. 
                      จบ สุวรรณมิคชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. สุสันธีชาดก 
                        วาดวยนางผวิหอม 
      [๗๔๘] กลิ่นดอกไมมิติระหอมฟุงไป น้ําทะเลคะนองใหญ พระนางสุสันธี 
            อยูหางไกลจากนครน้ี ขาแตพระเจาตัมพราช กามท้ังหลายเสียบแทงหัว 
            ใจขาพระบาทอยู. 
      [๗๔๙] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานไดเห็นเกาะเสรุมไดอยางไร ดกูรนาย 
            อัคคะ ความสมาคมของนาง และทาน ไดมีข้ึนอยางไร? 
      [๗๕๐] เมื่อพวกพอคาผูแสวงหาทรัพย ออกไปจากทาช่ือภรุกัจฉะ พวกมงักร 
            ทําใหเรือแตกแลว เราไดลอยไปกับแผนกระดาน. 



      [๗๕๑] พระนางสุสันธีมีกลิ่นพระกายหอมดุจแกนจันทนอยูเปนนิตย นาดูนาชม 
            ทรงเห็นขาพระบาทเขาแลว ปลอบโยนดวยวาจาอันออนหวาน ไดทรง 
            อุมขาพระบาทดวยแขนท้ังสองเหมือนกับมารดา อุมบุตรผูเกิดจากอก 
            ฉะนั้น. 
      [๗๕๒] พระนางผูมีพระเนตรออนหวาน ทรงบํารุงบําเรอขาพระบาทดวยขาว 
            น้ํา ผา ท่ีนอน และแมดวยพระองค ขาแตพระเจาตัมพราช ขอพระ 
            องคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด. 
                       จบ สุสันธีชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ มณิกุณฑลวรรคท่ี ๑. 
                      ----------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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] ทานผูมีเข้ียวงามกลาววา เสือโครงช่ือสุพาหุนี้ มีลักษณะ วรรณะ 
            ชาติ กําลังกาย และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา. 
      [๗๕๔] เสือโครงช่ือสุพาหุกลาววา ราชสีหผูมีเข้ียวงาม มีลักษณะ วรรณะ 
            ชาติ กําลังกาย และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา. 
      [๗๕๕] แนะเพ่ือนสุพาหุ ถาทานจะประทุษรายเราผูอยูกบัทานอยางนี้ บัดนี้ 
            เราก็ไมพึงยินดีอยูรวมกับทานตอไป. 
      [๗๕๖] ผูใดเช่ือฟงคําของคนอื่นตามท่ีเปนจริง ผูนั้นตองพลันแตกจากมิตร 
            และตองประสบเวรเปนอันมาก. 
      [๗๕๗] ผูใดไมประมาททุกขณะ มุงความแตกราว คอยแตจับความผิด ผูนั้น 
            ไมช่ือวาเปนมิตร สวนผูใดอันคนอื่นยใุหแตกกันไมได ไมมีความรังเกียจ 
            มิตร นอนอยูอยางปลอดภัย เหมอืนบุตรนอนแอบอกมารดา ฉะนั้น 
            ผูนั้นนับวาเปนมิตรแท. 
                     จบ วรรณาโรหชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. สีลวีมังสชาดก 
                   ผูประพฤติธรรมยอมเปนผูเสมอกัน 



      [๗๕๘] ขาพระองคมีความสงสัยวา ศีลประเสริฐ หรือสตุะประเสริฐ ศีลนี่แหละ 
            ประเสริฐกวาสุตะ ขาพระองคไมมีความสงสัยแลว. 
      [๗๕๙] ชาติและวรรณะเปนของเปลา ไดสดับมาวา ศีลเทาน้ันประเสริฐท่ีสุด 
            บุคคลผูไมประกอบดวยศีล ยอมไมไดประโยชนเพราะสุตะ. 
      [๗๖๐] กษัตริยและแพศยผูไมต้ังอยูในธรรม ไมอาศัยธรรม ชนท้ังสองน้ันละ 
            โลกนี้ไปแลว ยอมเขาถึงทุคติ. 
      [๗๖๑] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ 
            ประพฤติธรรมในธรรมวินัยนี้แลว ยอมเปนผูเสมอกันในไตรทิพย. 
      [๗๖๒] เวท ชาติ แมพวกพอง ก็ไมสามารถจะใหอิสรยิยศหรือความสุขใน 
            ภพหนาได สวนศีลของตนเองท่ีบริสุทธ์ิดีแลว ยอมนําความสุขใน 
            ภพหนามาใหได. 
                      จบ สีลวีมังสชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. หิริชาดก 
                 การกระทําท่ีสอใหรูวามิตรหรือมิใชมิตร 
      [๗๖๓] ผูใดหมดความอาย เกลียดชังความมีเมตตา กลาวอยูวา เราเปนมิตร 
            สหายของทาน ไมไดเอื้อเฟอทําการงานท่ีดีกวา บัณฑิตรูจักผูนั้นไดดี 
            วา ผูนี้มิใชมิตรสหายของเรา. 
      [๗๖๔] เพราะวา บุคคลชอบทําอยางไร ก็พึงกลาวอยางนัน้ ไมชอบทําอยางไร 
            ก็ไมพึงกลาวอยางนั้น บัณฑิตท้ังหลายรูจักบุคคลน้ันวา ผูไมทําใหสม 
            กับพูด เปนแตกลาวอยูวา เราเปนมิตรสหายของทาน. 
      [๗๖๕] ผูใดไมประมาทอยูทุกขณะ มุงความแตกราว คอยแตจับความผิด ผู 
            นั้นไมช่ือวาเปนมิตร สวนผูใดอันคนอืน่ยุใหแตกกันไมได ไมมีความ 
            รังเกียจในมิตร นอนอยูอยางปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอก 
            มารดา ฉะนั้น ผูนั้นนับวาเปนมิตรแท. 
      [๗๖๖] กุลบุตรผูมองเห็นผลอานิสงส เมือ่จะนําธุระของบุรุษ ยอมใหเกิดฐานะ 
            คือ การทําความปราโมทย และความสุข อันจะนําความสรรเสริญมาให. 
      [๗๖๗] บุคคลไดดื่มรสอันเกิดจากวิเวก รสแหงความสงบ และรสคือธรรมปติ 
            ยอมเปนผูไมมีความกระวนกระวาย เปนผูหมดบาป. 
                         จบ หิริชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. ขัชโชปนกชาดก 
                     วาดวยเห็นหิ่งหอยวาเปนไฟ 
      [๗๖๘] ใครหนอ เมือ่ไฟมอียู ยิ่งเท่ียวแสวงหาไฟอีก เห็นหิ่งหอยในเวลา 
             กลางคืน ก็มาสําคัญวาเปนไฟ. 
      [๗๖๙] บุคคลน้ัน เอาจุรณโคมัยและหญาขยี้ใหละเอียดโปรยลงบนหิ่งหอย 



            เพื่อจะใหเกิดไฟ ก็ไมสามารถจะใหไฟลุกได ดวยความสําคัญวิปริต 
            ฉันใด. 
      [๗๗๐] คนพาล ยอมไมไดสิ่งท่ีตองประสงคโดยมิใชอุบาย นมโคไมมีท่ีเขา 
            โค คนรีดนมโคจากเขาโค ยอมไมไดนม ก็ฉันนั้น. 
      [๗๗๑] ชนท้ังหลาย ยอมบรรลุถงึประโยชนดวยอุบายตางๆ คือ ดวยการขมศัตรู 
            และดวยการยกยองมิตร. 
      [๗๗๒] พระเจาแผนดินท้ังหลาย ยอมครอบครองแผนดินอยูได ก็ดวยการได 
            อํามาตยผูเปนประมุขของเสนี และดวยการแนะนําของอํามาตยผูท่ีทรง 
            โปรดปราน. 
                      จบ ขัชโชปนกชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. อหิตุณฑิกชาดก 
                        วาดวยลงิกับหมอง ู
      [๗๗๓] ดูกรสหายผูมีหนางาม เราเปนนักเลงสะกา แพเขาเพราะลูกบาด ทาน 
            จงท้ิงมะมวงสุกลงมาบาง เราจะไดบริโภคเพราะความเพียรของทาน. 
      [๗๗๔] ดูกรสหาย ทานมากลาวสรรเสริญเราผูลอกแลก ดวยคําไมเปนจริง ข้ึน 
            ช่ือวาลิงท่ีมีหนางาม ทานเคยไดยินหรอืเคยไดเห็นท่ีไหนมาบาง? 
      [๗๗๕] ดูกรหมองู ทานทํากรรมใดไวกะเรา กรรมนั้นยอมปรากฏอยูในหัวใจ 
            ของเราจนวันนี้ ทานเขาไปยังตลาดขายขาวเปลือก เมาสุราแลว ตีเรา 
            ผูกําลังหิวโหยถึงสามครั้ง. 
      [๗๗๖] เราระลึกถึงการนอนเปนทุกข อยูท่ีตลาดน้ันได อนึ่ง ถึงทานจะยก 
            ราชสมบัติใหเราครอบครอง ทานขอมะมวงเราแมผลเดียว เราก็ไมให 
            เพราะวาเราถูกทานคุกคามใหกลัวเสียแลว. 
      [๗๗๗] อนึ่ง บัณฑิตรูจักผูใดท่ีเกิดในตระกูล เอิบอิ่มอยูในหอง ไมมีความ 
            ตระหน่ี ก็ควรจะผูกความเปนสหาย และมิตรภาพกับผูนั้นไวใหสนทิ. 
                      จบ อหิตุณฑิกชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. คุมพิยชาดก 
                     เปรียบวัตถุกามเหมือนยาพิษ 
      [๗๗๘] ยักษช่ือคุมพิยะเท่ียวหาเหยือ่ของตนอยู ไดวางยาพิษอันมีสี กลิ่นและ 
            รสเหมือนน้ําผึ้งไวในปา. 
      [๗๗๙] สัตวเหลาใด มาสําคัญวานํ้าผึ้ง กินยาพิษน้ันเขาไป ยาพิษน้ันเปนของ 
            รายแรงกวาสัตวเหลานัน้ สัตวเหลานั้น ตองพากันเขาถึงความตาย เพราะ 
            ยาพิษน้ัน. 
      [๗๘๐] สวนสัตวเหลาใดพิจารณารูวา เปนยาพิษแลว ละเวนเสีย สัตวเหลา 
            นั้น เมื่อสัตวท่ีบริโภคยาพิษเขาไป กระสับกระสายอยู ถูกฤทธิ์ยาพิษ 



            แผดเผาอยู ก็เปนผูมีความสุข ดับความทุกขเสียได. 
      [๗๘๑] วัตถุกามท้ังหลายฝงอยูในมนุษย บัณฑิตพึงทราบวาเปนยาพิษ เหมือน 
            กับยาพิษ อันยักษวางไวท่ีหนทางฉะนั้น กามคุณน้ีช่ือวาเปนเหยื่อ 
            ของสัตวโลก และชื่อวาเปนเครื่องผูกมัดสัตวโลกไว มฤตยูมีถ้ําคือ 
            รางกายเปนท่ีอยูอาศัย. 
      [๗๘๒] บัณฑิตเหลาใด ผูมีความเรารอน ยอมละเวนกามคุณเหลาน้ี อันเปน 
            เครื่องบํารุง ปรุงกิเลส เสียไดในกาลทุกเมื่อ บัณฑิตเหลาน้ันนับวา 
            ไดกาวลวงกิเลสเครือ่งของในโลกแลว เหมือนกับผูละเวนยาพิษท่ียักษ 
            วางไวในหนทางใหญ ฉะนั้น. 
                       จบ คุมพิยชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. สาลิยชาดก 
                     ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว 
      [๗๘๓] ผูใดลวงใหเราจับงูเหาวา นี่ลูกนกสาลิกา ผูนั้นตามพร่ําสอนส่ิงท่ีลามก 
            ถูกงูนั้นกัดตายแลว. 
      [๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมฆาเอง และผูไมใชคนอื่นใหฆาตน คน 
            นั้นถูกฆาแลวนอนตายอยู เหมอืนกับบุรุษผูถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น. 
      [๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมเบียดเบียนตน และไมฆาตน คนน้ัน 
            ถูกฆาแลวนอนตายอยู เหมือนกับบุรุษถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น. 
      [๗๘๖] บุรุษผูกําฝุนไวในมือ พึงซัดฝุนไปในท่ีทวนลม ละอองฝุนนั้น ยอม 
            หวนกลับมากระทบบุรุษน้ันเอง เหมือนบุรุษถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น. 
      [๗๘๗] ผูใดประทุษรายคนผูไมประทุษรายตน เปนคนบริสุทธิ์ ไมมีความผิด 
            เลย บาปยอมกลับมาถึงคนพาลผูนั้นเอง เหมือนกับละอองละเอียด 
            ท่ีบุคคลซัดไปทวนลม ฉะนั้น. 
                       จบ สาลิยชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. ตจสารชาดก 
                 คนฉลาดยอมไมแสดงอาการใหศัตรูเห็น 
      [๗๘๘] พวกเจาตกอยูในเงื้อมมือของศัตรู ถูกเขาจองจําดวยทอนไมไผแลว 
            ยังเปนผูมีสีหนาผองใส เพราะเหตุไรพวกเจาจึงไมเศราโศกเลา? 
      [๗๘๙] บุคคลไมพึงไดความเจริญแมแตเล็กนอย ดวยความเศราโศก และ 
            ความร่ํารําพัน พวกศัตรูรูวา บุคคลน้ันเศราโศก ไดรับความทุกข ยอม 
            ดีใจ. 
      [๗๙๐] สวนบัณฑิตผูฉลาดในการวินิจฉัยความ ยอมไมสะทกสะทานเพราะอัน- 
            ตรายท่ีจะเกิดข้ึนไมวาเม่ือไร พวกศัตรูไดเห็นหนาของบัณฑิตน้ัน อัน 
            ไมเปลี่ยนแปลง เปนเหมือนแตกอน ยอมเกิดความทุกข. 



      [๗๙๑] บุคคลจะพึงไดประโยชนในท่ีใด ดวยประการใดๆ เชน การรายมนต 
            การปรึกษาทานผูรู การกลาววาจาออนหวาน การใหสินบน หรือการสืบ 
            วงศตระกูล พึงหาเพียรในท่ีนั้น ดวยประการน้ันๆ เถิด. 
      [๗๙๒] ก็ในการใด บัณฑิตพึงรูวา ประโยชนนี้เราหรอืคนอื่นไมพึงไดรบั ใน 
            กาลน้ัน ก็ไมควรเศราโศก ควรอดกลั้นไวดวยคิดเสียวา กรรมเปน 
            ของม่ันคง บัดนี้ เราจะกระทําอยางไรดี. 
                       จบ ตจสารชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. มิตตวินทุกชาดก 
                      วาดวยจักรกรดพดับนหัว 
      [๗๙๓] ขาพเจาไดกระทําอะไรไวใหแกเทวดาท้ังหลาย ขาพเจาไดกระทําบาป 
            กรรมอะไรไว จักรกรดจึงไดมากระทบศีรษะของขาพเจาพัดอยูบนกระ 
            หมอม? 
      [๗๙๔] ทานลวงเลยปราสาทแกวผลึก ปราสาทแกวมณี ปราสาทเงิน และ 
            ปราสาททอง แลวมาในท่ีนี้เพราะเหตุอะไร? 
      [๗๙๕] เชิญทานดูขาพเจาผูถึงความฉิบหาย เพราะความสําคัญเชนนี้วา โภค 
            สมบัติในท่ีนี้ เห็นจะมีมากกวาโภคสมบัติในปราสาทท้ังส่ีนั้น. 
      [๗๙๖] ทานละท้ิงนางเวมานิกเปรต ๔ มาไดนางเวมานิกเปรต ๘ ละท้ิงนางเวมา- 
            นิกเปรต ๘ มาไดนางเวมานิกเปรต ๑๖ ละท้ิงนางเวมานิกเปรต ๑๖ มา 
            ไดนางเวมานิกเปรต ๓๒ ปรารถนาไมรูจักพอ จึงมายนิดีจักรกรด 
            จักรกรดจึงพัดอยูบนกระหมอมของทาน ผูถูกความปรารถนาครอบงาํไว. 
      [๗๙๗] อันธรรมดา ตัณหาเปนสิ่งท่ีกวางขวางอยู ณ เบ้ืองบน ใหเต็มไดยาก 
            มักเปนไปตามอํานาจของความปรารถนา เพราะฉะนั้น ชนเหลาใดมา 
            กําหนัดยินดีตัณหานั้น ชนเหลาน้ันจึงตองเปนผูทูนจักรกรดไว. 
                      จบ มิตตวินทุกชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. ปลาสชาดก 
                    วาดวยเหตุท่ีจะตองหนีจากไป 
      [๗๙๘] พระยาหงสไดกลาวกะปลาสเทวดาวา ดูกรสหาย ตนไทรเกิดติดอยูท่ี 
            คาคบของทานแลว มันเจริญข้ึนแลว จะตัดชีวิตของทานเสีย. 
      [๗๙๙] ขาพเจาจะเปนท่ีพึ่งทําตนไทรใหเจริญข้ึน ตนไทรน้ีจักเปนท่ีพึ่งของ 
            ขาพเจา เหมือนมารดาบิดา เปนท่ีพึ่งของบุตรแลว บุตรกลับเปนท่ีพึ่ง 
            ของมารดาบิดา ฉะนั้น. 
      [๘๐๐] เหตุใดทานจึงใหตนไมท่ีนาหวาดเสียวดุจขาศึก เจริญข้ึนอยูท่ีคาคบ เหตุ 
            นั้นขาพเจาบอกทานแลวจะไป ความเจริญแหงตนไทรน้ัน ขาพเจาไม 
            ชอบใจเลย. 



      [๘๐๑] บัดน้ี ตนไทรน้ีทําใหเรานาหวาดเสียวภยัอันใหญหลวง ไดมาถึงเรา 
            เพราะไมรูสึกถึงคํา อันใหญหลวงของพระยาหงส ซึ่งควรเปรียบ 
            ดวยขุนเขาสิเนรราช. 
      [๘๐๒] ผูใด เมื่อกําลังเจรญิอยู กระทําท่ีพึ่งอาศัยใหพินาศไปเสีย ความเจริญ 
            ของผูนั้น ทานผูฉลาดไมสรรเสริญ นักปราชญรังเกียจความพินาศของผู 
            นั้น จึงเพียรพยายามท่ีจะตัดรากเหงาเสีย. 
                       จบ ปลาสชาดกท่ี ๑๐. 
                     จบ วรรณาโรหวรรคท่ี ๒. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 เมื่อพระองคตกอยูในอํานาจของขาพระองคอยางน้ีแลว 
            เหตุอันใดอันหน่ึงท่ีจะทําใหพระองคพนจากทุกขได มีอยูหรอื? 
      [๘๐๔] พอเอย เมื่อฉันตกอยูในอํานาจของทานถึงอยางนี้แลว เหตุอันใดอนั 
            หนึ่งท่ีจะทําใหฉันพนจากทุกขได ไมมีเลย. 
      [๘๐๕] ขาแตพระราชา เวนสุจริต และวาจาสุภาษิตเสีย เหตุอยางอื่นจะปอง 
            กันไดในเวลาใกลมรณกาล ไมมีเลย ทรัพยนอกนี้ก็เหมือนกันแหละ. 
      [๘๐๖] ชนเหลาใด เขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดาเรา คนนี้ไดฆาเรา คนนี้ไดชนะ 
            เรา คนน้ีไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น ยอมไมสงบ สวนชน 
            เหลาใด ไมเขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดาเรา คนนี้ไดฆาเรา คนนี้ไดชนะ 
            เรา คนน้ีไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น ยอมสงบ. 
      [๘๐๗] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย แตยอมระงบั 
            ไดดวยความไมมีเวร ธรรมน้ีเปนของเกา. 
                      จบ ทีฆีติโกสลชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. มิคโปตกชาดก 
                     คําพูดท่ีทําใหหายเศราโศก 



      [๘๐๘] การท่ีทานเศราโศกถึงลูกเนื้อผูละไปแลว เปนการไมสมควรแกทานผู 
            หลีกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต สงบระงับ. 
      [๘๐๙] ดูกรทาวสักกะ ความรักของมนุษย หรือเนือ้ ยอมเกิดข้ึนในใจ เพราะ 
            อยูรวมกันมา มนุษย หรือเนือ้นั้น อาตมภาพไมสามารถท่ีจะไมเศราโศก 
            ถึงได. 
      [๘๑๐] ชนเหลาใด มารองไหรําพัน บนเพอถึงผูตายไปแลว และผูจะตายอยู 
            ณ บัดนี้ การรองไหของชนเหลาน้ัน สัตบุรุษท้ังหลายกลาววา เปลา 
            จากประโยชน ดูกรฤาษี เพราะฉะนั้น ทานอยารองไหเลย. 
      [๘๑๑] ดูกรพราหมณ ผูท่ีตายไปแลว ละไปแลว หากจะพึงกลับเปนข้ึนได 
            เพราะการรองไห เรากจ็ะประชุมกันท้ังหมดรองไห ถงึพวกญาติของ 
            กันและกัน. 
      [๘๑๒] มหาบพิตร มารดอาตมภาพผูเดือดรอนยิง่นักใหหายรอน ดับความกระ 
            วนกระวายไดท้ังส้ิน เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟติดท่ีเปรียงใหดับ ฉะน้ัน 
            มหาบพิตรมาถอนลูกศรคือความโศกท่ีเสียบแนนอยูในหทัยของอาตมภาพ 
            ออกไดแลวหนอ เมือ่อาตมภาพถูกความโศกครอบงํา มหาบพิตรก็ได 
            บรรเทาความโศกถึงบุตรเสียได ดูกรทาววาสวะ อาตมภาพเปนผูถอนลูก 
            ศรออกไดแลว ปราศจากความเศราโศก ไมมีความมัวหมอง 
            อาตมาภาพจะไมเศราโศกรองไห เพราะไดฟงถอยคําของมหาบพิตร. 
                      จบ มิคโปตกชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. มูสิกชาดก 
                 ควรเรียนทุกอยางแตไมควรใชทุกอยาง 
      [๘๑๓] คนบนพร่ําอยูวา นางทาสีช่ือมูสิกาไปไหนๆ เราคนเดียวเทาน้ันรูวา 
            นางทาสีช่ือมูสิกา ตายอยูในบอน้ํา. 
      [๘๑๔] เหตุใด ทานจึงคิดอยางนี้ ลามองหาโอกาสจะประหารทางน้ีๆ กลับไป 
            แลว เพราะฉะนั้น เราจึงรูวา ทานฆานางทาสีช่ือวามูสิกาตาย ท้ิงไวใน 
            บอ วันนี้ ปรารถนาจะกินขาวเหนียวอกีหรือ. 
      [๘๑๕] แมเจาผูโงเขลา เจายังเปนเด็กออน ต้ังอยูในปฐมวัย มีผมดําสนิท 
            มายืนถือทอนไมยาวน้ีอยู เราจะไมยอมยกชีวิตใหแกเจา. 
      [๘๑๖] เราเปนผูอันบุตรปรารถนาจะฆาเสีย ไมไดพนจากความตายวันนี้ เพราะ 
            ภพในอากาศ หรือเพราะบุตรท่ีรักเปรียบดวยอวยัวะเลย เราพนจาก 
            ความตายเพราะคาถาท่ีอาจารยผูกให. 
      [๘๑๗] บุคคลควรเรียนวิชาท่ีควรเรียนทุกอยาง ไมวาจะเลว ดี หรือปานกลาง 
            ก็ตาม บุคคลควรรูประโยชนของวิชาท่ีเรียนทุกอยาง แตไมควรประ 
            กอบท้ังหมด ศิลป ท่ีศึกษาแลวนําประโยชนให ในเวลาใด แมเวลา 



            เชนนั้นยอมมีแท. 
                        จบ มูสิกชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. จุลลธนุคคหชาดก 
                      วาดวยจุลลธนุคคหบัณฑิต 
      [๘๑๘] ขาแตพราหมณ ทานถือเอาหอเครือ่งประดับท้ังหมดขามฝงไปแลว ขอ 
            จงรีบกลับมานําเอาฉันขามไปบัดนี้. 
      [๘๑๙] แนะนางผูเจริญ ทานนับถือเราผูอนัทานไมเคยเชยชิด เสียกวาสามีผูท่ี 
            เคยเชยชิดมานาน นับถือเราผูไมใชผวัเสียยิ่งกวาผัว นางผูเจริญจะ 
            พึงนับถือผูอื่นยิง่กวาเราอีก เราจักไปใหไกลยิ่งกวาท่ีนี้อีก. 
      [๘๒๐] ใครท่ีมาทําการหัวเราะอยูในพุมตะไครน้ํา ในท่ีนี้ก็ไมมีการฟอนรํา 
            ขับรอง หรือการดีดสีตีเปา แนะนางงามผูมีตะโพกอันผึ่งผาย ทําไมเจา 
            จึงมาหัวเราะอยูในเวลาท่ีควรรองไห? 
      [๘๒๑] แนะสุนัขจิ้งจอกพาลผูโงเขลา ชาติชัมพุกะ เจาเปนสัตวมีปญญานอย 
            เสื่อมจากปลาและชิ้นเนื้อ ซบเซาอยู เหมือนคนกําพรา. 
      [๘๒๒] โทษของผูอื่นเห็นไดงาย สวนโทษของตนเห็นไดยาก เจาน่ันแหละ 
            เสื่อมจากผัว และชายชูแลว ซบเซาแมกวาเราเสียอีก. 
      [๘๒๓] แนะพระยาเน้ือชาติชัมพุกะ ทานกลาวอยางใด ขอนี้ก็เปนอยางน้ัน ฉัน 
            ไปจากท่ีนี้แลว จักเปนหญิงอยูในอํานาจของผัว. 
      [๘๒๔] ผูใด นําภาชนะเดินไป ถึงผูนั้นจะพึงนําภาชนะสําริดไป บาปท่ีเจาทําไว 
            แลวนั่นแหละ เจาจะทําอยางนั้นอีก. 
                     จบ จุลลธนุคคหชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. กโปตกชาดก 
                       วาดวยโภคะของมนุษย 
      [๘๒๕] บัดน้ี เราเปนสุข ไมมีโรค นกพิราบผูเหมือนหนามในหทัยบินไปแลว 
            บัดนี้ เราจักกระทําความยินดีแหงหทัย เพราะเหตุวา ช้ินเนื้อและแกง 
            จะทําใหเราเกิดกําลัง. 
      [๘๒๖] นกกระยางอะไรน่ี มีหงอน ข้ีขโมย เปนปูนก โลดเตนอยู แนะนก 
            กระยาง ทานจงออกมาขางนอกเสีย กาผูเปนสหายของเราดุราย. 
      [๘๒๗] ทานไดเห็นเรามีขนปก อันพอครัวถอนแลวทาดวยน้ําขาวเชนนี้ ไม 
            ควรจะมาหัวเราะเยาะเลย. 
      [๘๒๘] ทานอาบดีแลว ลูบไลดีแลว เอิบอิ่มไปดวยขาวและน้ํา และมีแกว 
            ไพฑูรยอยูท่ีคอ ไดไปกชังคลประเทศมาหรือ? 
      [๘๒๙] เราจะเปนมิตร หรือมิใชมิตรของทานก็ตาม ทานอยาไดกลาววา ทาน 
            ไดไปยังกชังคลประเทศมาหรือ เพราะวา ในกชังคลประเทศนั้น ชน 



            ท้ังหลายถอนขนของเราออกแลว ผูกช้ินกระเบ้ืองไวท่ีคอ. 
      [๘๓๐] แนะสหาย ทานจะประสบสภาพเห็นปานน้ีอีก เพราะปกติของทาน 
            เปนเชนนั้น อันโภคะของพวกมนุษยไมใชเปนของท่ีนกจะกินไดงายเลย. 
                       จบ กโปตกชาดกท่ี ๕. 
                        จบ อัฑฒวรรคท่ี ๓. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. ทีฆีติโกสลชาดก               ๒. มิคโปตกชาดก 
            ๓. มูสิกชาดก                   ๔. จุลลธนุคคหชาดก 
            ๕. กโปตกชาดก. 
                       ---------------- 
                   รวมวรรคท่ีมีในปญจกนิบาตน้ี คือ 
            ๑. มณิกุณฑลวรรค                 ๒. วรรณาโรหวรรค 
            ๓. อัฑฒวรรค. 
                       จบ ปญจกนิบาตชาดก 
                       ---------------- 
                         ฉักกนิบาตชาดก 
                        ๑. อาวาริยวรรค 
                        ๑. อาวาริยชาดก 
                    การกระทําท่ีไมเจริญดวยโภคะ 
      [๘๓๑] ดูกรมหาบพิตรผูเปนจอมภูมิดล จอมพลรถ ขอมหาบพิตรอยาทรงพระ 
            พิโรธ ขอมหาบพิตรอยาทรงพระพิโรธ พระราชาไมทรงพระพิโรธตอ 
            บุคคลท่ีโกรธ อันชาวแวนแควนบูชาแลวในบานหรือในปา ในท่ีลุม 
            หรือในท่ีดอนก็ตาม อาตมภาพยอมตามสอนอรรถทุกอยาง อยาทรง 
            พระพิโรธเลย. 
      [๘๓๒] ณ แมน้ําแหงหน่ึง มีนายเรือจางช่ือวาอาวาริยบิดา ขามสงคนเสีย 
            กอน แลวจึงเรียกคาจางเมื่อภายหลัง เพราะเหตุนั้น นายเรือจางนั้น 
            จึงเกิดทะเลาะกัน และไมเจริญดวยโภคสมบัติท้ังหลาย. 
      [๘๓๓] ดูกรพอนายเรือจาง ทานจงขอเรียกคาจางคนท่ียังไมขามถึงฝงเสียให 
            เสร็จทีเดียว เพราะวา คนท่ีขามถึงฝงแลวมีใจเปนอยางหน่ึง คนท่ี 
            ปรารถนาจะขามไปฝงโนน ก็มีใจเปนอยางหน่ึง. 
      [๘๓๔] ดูกรนายเรอืจาง จะเปนท่ีบานหรือท่ีปา ท่ีลุมหรือท่ีดอนก็ตาม ฉัน 
            พร่ําสอนทุกอยาง ทานอยาโกรธเลย. 
      [๘๓๕] พระราชาพระราชทานบานสวย เพราะวาจาเครื่องพร่ําสอนใด นาย 



            เรือจางไดตบปากดาบส เพราะวาจาเคร่ืองพร่ําสอนนัน้นั่นแหละ. 
      [๘๓๖] นายเรือจางทุบสํารับ ถีบภรรยา ลกูไหลตกลงยังแผนดิน เขาไมอาจ 
            ทําประโยชนใหเจริญข้ึนได เหมือนกับเนื้อไมอาจทําประโยชนใหเจริญ 
            ไดถวยทองคํา ฉะนั้น. 
                       จบ อาวาริยชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. เสตเกตุชาดก 
                     วาดวยคนท่ีไดช่ือวาเปนทิศ 
      [๘๓๗] พอเอย อยาโกรธเลย เพราะความโกรธไมดี ทิศท่ีเจาไมไดยินไดฟงมี 
            เปนอันมาก พอเสตเกตุเอย มารดาบิดาช่ือวา เปนทิศ พระอริยเจา 
            ท้ังหลายกลาวสรรเสรญิอาจารยวา เปนทิศ. 
      [๘๓๘] คฤหัสถท้ังหลายผูใหขาว น้ํา และผา ผูใหมารับ ทานก็กลาววา เปนทิศ 
            เสตเกตุเอย บุคคลผูมีความทุกขถึงทิศใดแลวกลับเปนผูมีความสุข ทิศ 
            นั้นช่ือวา เปนทิศสูงสุด. 
      [๘๓๙] ชฎิลเหลาใด นุงหนังเสือเหลอืงท้ังเล็บ มีฟนเขรอะ รูปรางมอมแมม 
            สาธยายมนตอยู ชฎิลเหลาน้ัน ต้ังอยูในความเพียรท่ีมนุษยควรทํา เจน 
            จัดโลกน้ี จะพนจากอบายไดละหรือ? 
      [๘๔๐] ขาแตพระราชา บุคคลแมจะมีเวทมนตต้ังพัน เปนพหูสูต กระทําแต 
            กรรมอันลามกท้ังหลาย ไมพึงประพฤติธรรม ผูนั้น อาศัยความเปน 
            พหูสูตน้ัน ไมประพฤติจรณธรรม จะพึงพนจากทุกขไปไมได. 
      [๘๔๑] บุคคลแมมีเวทมนตต้ังพัน อาศัยความเปนพหูสูตน้ัน แตไมประพฤติ 
            จรณธรรม พึงพนจากทุกขไปไมได เมื่อเปนเชนนั้น เรายอมสําคัญวา 
            เวทท้ังหลาย ยอมไมมผีล การประพฤติสํารวมดวยดนีั่นแล เปนความ 
            จริงแท. 
      [๘๔๒] เวทท้ังหลายจะไมมีผลเลยน้ันหามิได การประพฤติสํารวมดวยดีนั่นแล 
            เปนความจริงแท บุคคลเรียนเวทท้ังหลายแลว ยอมไดรับเกียรติ บุคคล 
            ฝกฝนตนดวยจรณธรรม ยอมถึงสันติ. 
                      จบ เสตเกตุชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. ทรีมุขชาดก 
                        วาดวยโทษของกาม 
      [๘๔๓] ดูกรมหาบพิตร กามท้ังหลายเหมือนสวะ กามท้ังหลายเหมือนหลม อนึ่ง 
            กามน้ี นักปราชญกลาววา เปนภัยใหญหลวง มั่นคง ไมหวั่นไหว 
            อาตมภาพขอถวายพระพรวา กามเปนธุลี และเปนควัน ขอพระองค 
            จงทรงละกาม เสด็จออกทรงผนวชเสียเถิด. 
      [๘๔๔] ดูกรพราหมณ ขาพเจายังกําหนัดยินดีลุมหลงในกามท้ังหลายอยู ยังมี 



            ความตองการความเปนอยูอยางน้ี จึงไมสามารถจะละกามอันนากลัวนั้น 
            ได แตขาพเจาจะกระทําบุญเปนอันมาก. 
      [๘๔๕] ผูใด อันบุคคลผูหวังความเจริญรุงเรือง อนุเคราะหดวยประโยชน กลาว 
            ตักเตือนอยู ก็ไมทําตามคําสอน ยังสําคัญวา สิ่งน้ีเทาน้ันประเสริฐ ผู 
            นั้น เปนคนเขลา จะตองเกิดอยูร่ําไป. 
      [๘๔๖] ผูนั้นเมื่อเขาถึงทองมารดา ช่ือวา เขาถึงนรกอันรายกาจ เปนของไมงาม 
            ของทานผูงดงาม เต็มไปดวยมูตรและกรีส สัตวเหลาใด ยังกําหนัด ยัง 
            ไมปราศจากความรักใครในกามท้ังหลาย สัตวเหลานั้น ก็ละกายของตน 
            ไปไมได. 
      [๘๔๗] สัตวเหลานี้ ยอมแปดเปอนดวยมูตร คูถ เลือด และเศลษคลอดออก 
            มา ในเวลาน้ัน ยอมจะถูกตองสวนใดสวนหนึ่งดวยกาย สวนน้ัน 
            ลวนไมนายินดี มีแตทุกขอยางเดียวเทาน้ัน. 
      [๘๔๘] อาตมภาพกลาวมาประมาณเทานี้ ไมใชวาไดยินไดฟงมาจากสมณะหรือ 
            หรือพราหมณอื่น กลาวเพราะไดเห็นมาเอง อาตมภาพระลึกชาติกอนๆ 
            ไดเปนอันมาก พระปจเจกพุทธเจาช่ือทรีมุข ยังพระเจาพรหมทัตตผูมี 
            พระปรีชาเฉลียวฉลาดใหทรงเช่ือถือ ดวยคาถาเปนสุภาษิตมีเนื้อความ 
            อันวิจิตร. 
                        จบ ทรีมุขชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. เนรุชาดก 
                      อานุภาพของเนรบุรรพต 
      [๘๔๙] กาปา กาบาน และพวกเราท่ีประเสริฐกวานกท้ังหลาย มาจับท่ีภูเขาลูก 
            นี้แลว ยอมเหมือนกันท้ังหมดทีเดียว. 
      [๘๕๐] ราชสีห เสือโครง นก และเน้ือท้ังหลายซ่ึงอยูท่ีภูเขาน้ี ยอมมีสีกาย 
            เหมือนกันท้ังหมด ภูเขาลูกนี้ช่ือวาอะไร? 
      [๘๕๑] มนุษยท้ังหลาย ยอมรูจักภูเขาอันอดุมนี้วา เนรุบรรพต สัตวทุกชนิดอยู 
            ท่ีเนรุบรรพตนี้ ยอมมีสีกายเหมือนทอง. 
      [๘๕๒] การไมนับถือก็ดี การดูหมิ่นก็ดี การเสมอกันกบัคนเลวก็ดี จะพึงมี 
            แกบัณฑิตท้ังหลายในท่ีใด บัณฑิตท้ังหลาย ยอมไมพอใจอยูในท่ีนั้น. 
      [๘๕๓] คนเกียจครานกับคนขยัน คนกลาหาญกับคนขลาด มีผูบูชาเสมอกันในท่ี 
            ใด สัตบุรุษ ยอมไมอยูในท่ีนั้น ซึ่งเปนภูเขาท่ีไมสามารถจะแบงคนให 
            แปลกกันได. 
      [๘๕๔] เนรุบรรพตนี้ ยอมไมจําแนกคนช้ันเลว คนช้ันกลาง และคนช้ันสูง 
            ทําใหเหมือนกันไปเสียหมด มิฉะนั้น เราจะละเนรุบรรพตนี้ไปเสีย. 
                        จบ เนรุชาดกท่ี ๔. 



                         ๕. อาสังกชาดก 
                         วาดวยความหวัง 
      [๘๕๕] เถาวัลยช่ือวาอาสาวดี เกิดในสวนจิตรลดา เถาวัลยอาสาวดีนั้น นบัได 
            ๑,๐๐๐ ป จึงเกิดผลสักครั้งหน่ึง. 
      [๘๕๖] เมื่อผลมีอยูหางไกลถึงเพียงน้ัน พวกเทวดาก็ยังหมั่นเขาไปดูเถาวัลยนั้น 
            เสมอ ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงหวังไวเถิด ความหวังยอม 
            มีผลเปนความสุข. 
      [๘๕๗] นกยังหวงัสําเร็จไดเมื่อผลมอียูหางไกลถึงเพียงนัน้ ความหวังของนกน้ี 
            ยังสําเร็จได ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงหวังไวเถิด ความหวังมี 
            ผลเปนความสุข. 
      [๘๕๘] เจายังใหเราเอิบอิ่มดวยถอยคํา แตไมยังเราใหเอิบอิ่มไปดวยการกระทํา 
            เปรียบเหมือนดอกหงอนไก มีแตสี ไมมีกลิ่น ฉะนั้น. 
      [๘๕๙] บุคคลใด ไมให ไมแบงปนโภคสมบัติลงได ยอมพูดวาจาท่ีออนหวาน 
            แตไรผลในมิตรท้ังหลาย ความสนิทสนมกับบุคคลน้ัน ยอมไมยืดยาว. 
      [๘๖๐] บุคคลทําส่ิงใด พึงพูดถึงส่ิงน้ัน ไมพึงทําส่ิงใด ไมพึงกลาวถึงสิง่น้ัน 
            บัณฑิตท้ังหลาย ยอมติเตียนคนดีแตพูดแตไมทํา 
      [๘๖๑] เมื่อเราจะอยูในท่ีนี้อีกตอไป พลนิกายของเราก็รอยหรอลงไป ท้ังสะเบียง 
            อาหารก็จะไมมี เรารังเกียจถึงชีวิตของตนเองจะไมยั่งยืน ผิฉะนั้น เรา 
            ขอลาไปเด๋ียวน้ี. 
      [๘๖๒] ขาแตพระมหาราชผูประเสริฐ พระดํารัสท่ีพระองคตรัสนี้แล เปนช่ือ 
            ช่ือของหมอมฉัน ขอพระองคเสด็จไปตรัสบอกช่ือของหมอมฉันกับ 
            บิดาเถิด. 
                       จบ อาสังกชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. มิคาโลปชาดก 
                      วาดวยโทษของคนหัวดื้อ 
      [๘๖๓] ลูกมิคาโลปะเอย ฉันไมชอบใจการท่ีเจาบินไปไกลเชนนั้นเลย เจาบิน 
            ไกลเกินไป ไปซองเสพภูมิสถานอันไมสมควร. 
      [๘๖๔] ลูกเอย แผนดินพึงปรากฏแกเจาเหมือนคันนา ๔ มุม เจาจงกลับจากท่ี 
            นั้นเสีย อยาบินเลยจากที่นั้นไปเปนอันขาด. 
      [๘๖๕] แมแรงตัวอื่นๆ ท่ีมีปกบินไปในอากาศมีอยูมาก แรงเหลาน้ันมาสําคัญ 
            เสมอดวยแผนดินและภูเขา ถูกกําลังลมพัดคราไป พากันพินาศ 
            หมดแลว. 
      [๘๖๖] แรงช่ือมิคาโลปะ ไมเช่ือฟงคําส่ังสอนของแรงช่ืออปรัณณะผูบิดา ซึ่ง 
            เปนผูเจริญดวยคุณสมบัติ บินผานลมกาลวาตข้ึนไปตกอยูในอํานาจของ 



            ลมเวรัมภวาต. 
      [๘๖๗] บุตรและภรรยาของแรงมิคาโลปะน้ัน และแรงอื่นท่ีอาศัยแรงน้ันอยู พา 
            กันถึงความพินาศสิ้น เพราะแรงมิคาโลปะ ไมกระทําตามโอวาทของบิดา. 
      [๘๖๘] ผูใด ในโลกนี้ ไมเช่ือฟงคําของผูเจริญ ผูนั้น ยอมถึงความพินาศ เพราะ 
            ไมทําตามคําสอนของทานผูรู ดุจแรงละเมิดคําส่ังสอน บินเลยเขตแดน 
            ถึงความพินาศหมด ฉะนั้น. 
                       จบ มิคาโลปชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. สิริกาฬกัณณิชาดก 
                       วาดวยสริิกับกาฬกรรณี 
      [๘๖๙] ทานเปนใครหนอ มีผิวพรรณดํา ไมนารักนาดูเลย ทานเปนใคร หรือ 
            เปนธิดาของใคร จะรูจักทานไดอยางไร? 
      [๘๗๐] ฉันเปนธิดาของทาวมหาราชนามวาวิรูปกษ เปนหญิงดุราย เปนหญิงกาฬี 
            ไมมีบุญ ทวยเทพรูจักเราวา เปนหญิงกาฬกรรณี ฉันขอพักอาศัยอยู 
            ในสํานักของทานสักราตรีหนึ่ง ขอทานจงใหโอกาสเถิด. 
      [๘๗๑] ทานต้ังใจม่ันอยูในบุรุษผูมีศีล มีสมาจารเชนไร แนะนางกาฬี เราถาม 
            ทาน ทานจงบอกเรา เราจะรูจักทานไดอยางไร? 
      [๘๗๒] บุรุษใด ลบหลูคุณทาน ตีเสมอทาน แขงดี ริษยา ตระหน่ี โออวด 
            และไดทรัพยมาแลว ยอมพินาศหมดไป บุรุษน้ัน เปนท่ีรักใครของเรา. 
      [๘๗๓] บุรุษใด เปนคนมักโกรธ ผูกโกรธไว สอเสียด ยุยงใหแตกกัน มีวาจา 
            กระดาง หยาบคาย บุรุษน้ัน เปนท่ีรักใครของฉันยิ่งกวาบุรุษคนกอน 
            นั้นอีก. 
      [๘๗๔] บุรุษไมรูจักประโยชนของตนวา กรรมนี้ควรทําวันนี้ กรรมนี้ควรทํา 
            พรุงน้ี เปนคนสําคัญตนวา ดีกวาเขา เมื่อถูกตักเตือนก็โกรธเคือง. 
      [๘๗๕] บุรุษผูอันความคะนองในกามคุณครอบงําเปนนิตย ยอมเสื่อมจากมิตร 
            ทุกคน บุรุษน้ัน เปนท่ีรักใครของฉัน ถาฉันไดบุรุษเชนนั้นแลว จะไม 
            เกี่ยวของในบุรุษอื่นเลย. 
      [๘๗๖] แนะนางกาฬี เจาจงหลีกไปเสียจากท่ีนี้ อุปกิเลสมีความลบหลูเปนตน 
            ท่ีกระทําความรักใครของเจาน้ัน ไมมีในเรา เจาจงไปยังชนบท นิคม 
            และราชธานีอื่นเสียเถดิ. 
      [๘๗๗] แมฉันก็รูจักสิ่งท่ีทําความพอใจใหแกฉัน มีความลบหลูคุณทานเปนตน 
            นี้วา ไมมีอยูในทาน คนไรปญญามีอยูในโลก ยอมรวบรวมเอาทรัพย 
            ไวมากมาย ฉัน และพี่ของฉัน ผูเปนเทพบุตร ท้ังสองคนจะชวยกัน 
            กําจัดทรัพยท่ีคนไมมีปญญารวบรวมไวเสียก็ได. 
      [๘๗๘] ทานเปนใครหนอ มีรัศมีเปนทิพย ยืนอยูท่ีแผนดินอยางเรยีบรอย ทาน 



            เปนใคร หรือเปนธิดาของใคร เราจะรูจักทานอยางไร. 
      [๘๗๙] ดิฉันเปนธิดาของทาวมหาราชนามวาธตรฐ ผูมีสิริ ขาพเจามีสิริดวย ม ี
            บุญดวย ทวยเทพรูจักขาพเจาวา มีปญญาดุจแผนดิน ดิฉันขอพัก 
            อาศัยอยูในสํานักของทานสักราตรีหนึ่ง ขอทานจงใหโอกาสเถิด. 
      [๘๘๐] ทานต้ังใจม่ันอยูในบุรุษผูมีศีล มีสมาจารเชนไร แนะนางลักขี ขาพเจา 
            ถามทาน ทานจงบอกขาพเจา ขาพเจาจะรูจักทานไดอยางไร? 
      [๘๘๑] บุรุษใด เมื่อหนาว รอน ลม แดด เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลาน 
            มีอยู ก็ครอบงําความหิวความกระหายท้ังหมด ประกอบการงานท้ังหลาย 
            มิไดขาด ท้ังกลางคืนกลางวัน ไมทําประโยชนท่ีมาถึงตามกาลใหเสื่อม 
            เสียไป บุรุษน้ัน เปนท่ีพอใจของดิฉัน ดิฉันต้ังใจม่ันอยูในบุรุษน้ัน. 
      [๘๘๒] อนึ่ง บุรุษใด เปนคนไมโกรธ มีมิตรดี ชอบบริจาคทาน มีศีล ไม 
            โออวด เปนคนตรง สงเคราะหมิตร มีวาจาออนหวานไพเราะ แมได 
            รับแตงต้ังเปนใหญโต ก็ยังประพฤติถอมตนอยู ดิฉันพอใจในบุรุษน้ัน 
            เปนอยางมาก ดุจคลื่นทะเลปรากฏแกคนท่ีมองดูสีน้ําทะเลเหมือนมีมาก 
            ฉะนั้น. 
      [๘๘๓] อนึ่ง บุรุษใด ประพฤติสังคหธรรม ท้ังตอหนาและลับหลัง ในมิตร 
            หรือผูท่ีมิใชมิตร ในคนท่ีประเสริฐกวา คนท่ีเสมอกัน หรือคนท่ีเลว 
            กวา คนท่ีประพฤติประโยชน หรือคนท่ีประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชน 
            ไมกลาววาจาหยาบคายในกาลไหนๆ ดิฉันจะขอคบบุรุษน้ัน ท้ังเม่ือ 
            เขาตายแลวและเปนอยู. 
      [๘๘๔] บุรุษใด เปนคนไมมีปญญา ปรารถนาสิริท่ีคนพอใจ ไดอยางใดอยางหน่ึง 
            บรรดาคุณตามท่ีกลาวมาแลวนี้ แลวลมืเสีย ดิฉันขอเวนบุรุษน้ัน 
            ผูประพฤติลุมๆ ดอนๆ เปนเหตุเดือดรอน เหมือนบุคคลเวนหลุมคูถ 
            หางไกล ฉะนั้น. 
      [๘๘๕] บุคคลยอมทําความดี และความช่ัวดวยตนเอง คนอื่นจะทําความดี หรือ 
            ความช่ัวใหแกคนอื่นไมไดเลย. 
                      จบ สิริกาฬกัณณิชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. กุกกุฏชาดก 
                       ผลของการไมเช่ืองาย 
      [๘๘๖] ขาแตทานผูมีขนปกอันวิจิตรตระการตา มีหงอนงามสงา อาจจะไปใน 
            อากาศไดโดยฉับพลัน เชิญทานลงมากจากก่ิงไมเสียเถดิ 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] หญิงท้ังหลายประกอบดวยวาจามีองค ๔ เห็นชายดีเขาแลว ยอมชักนํา 
            ไปดวยวาจาออนหวาน เหมือนนางแมวชักชวนพระยาไก ฉะนั้น. 
      [๘๙๑] ก็ผูใด ไมรูประโยชนอันเกิดข้ึนโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมตกไปสูอํานาจ 
            ศัตรู และจะตองเดือดรอนในภายหลัง. 
      [๘๙๒] สวนผูใด รูประโยชนท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมพนจากความ 
            เบียดเบียนของศัตรู เหมือนพระยาไกหลุดพนจากนางแมว ฉะนั้น. 
                       จบ กุกกุฏชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. ธัมมัทธชชาดก 
                      พูดอยางหน่ึงทําอยางหน่ึง 
      [๘๙๓] ดูกรญาติท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงประพฤติธรรม ทานท้ังหลายจง 
            ประพฤติธรรมอยูเสมอๆ เถิด ความเจริญจะมีแกทานท้ังหลาย ผู 
            ประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี้และโลกหนา. 
      [๘๙๔] กาตัวนี้เจริญดีจรงิหนอ ประพฤติธรรมอยางสูง ยนือยูดวยเทาขางเดียว 
            ยอมพร่ําสอนแตธรรมเทาน้ันแกพวกเรา. 
      [๘๙๕] ทานท้ังหลายไมรูจักปกติของมัน จึงพากันสรรเสริญเพราะความไมรู 
            เทาทัน มันกินไขและลูกนกแลวก็รองวา ธัมโม ธัมโม. 
      [๘๙๖] กาตัวนี้พูดดวยวาจาเปนอยางหน่ึง กระทําดวยกายเปนอยางหน่ึง ประพฤติ 
            ธรรมเพียงวาจา แตไมกระทําดวยกาย เพราะฉะนั้น มันไมไดต้ังอยูใน 
            ธรรมเลย. 
      [๘๙๗] กาน้ีเปนสัตวมีถอยคําออนหวาน มีใจรูไดยาก เปรียบเหมือนงูเหาปกปด 
            รางกายดวยปลอง หรือเปรียบเหมือนคนผูเอาธรรมบังหนา คนโงไมรู 
            จริงพากันยกยองวา เปนคนดีในหมูบานและในนิคม ฉะนั้น. 
      [๘๙๘] ทานท้ังหลายจงชวยกันประหารกาลามกตัวนี้ ดวยจะงอยปาก ดวยปก 
            และดวยเทาใหมันพินาศไป กาตัวนี้ไมควรจะอยูรวมกับพวกเรา. 
                      จบ ธัมมัทธชชาดกท่ี ๙. 
                      ๑๐. นันทิยมิคราชชาดก 
                      วาดวยพระยาเน้ือนันทิยะ 
      [๘๙๙] ขาแตพราหมณ ถาทานจะไปยังเมืองสาเกตุ โปรดชวยสงขาวบุตรของ 
            ขาพเจาช่ือนันทิยะ ผูอยูในพระราชอุทยานช่ืออัญญชนวันวา มารดา 



            บิดาของทานแกแลว ปรารถนาจะไดเห็นทาน. 
      [๙๐๐] ดูกรพราหมณ เหยื่อ คือ น้ําและหญาของพระราชา ขาพเจาบริโภค 
            แลว เมื่อขาพเจายังไมทํากิจของพระราชาใหเปนผลสําเร็จ ก็ไมสามารถ 
            บริโภคราชทรัพยใหเปนการบริโภคชัว่ได. 
      [๙๐๑] ขาพเจาจะยืนหันขางใหพระราชาผูทรงพระแสงธนู เมื่อใด เมื่อนั้น 
            ขาพเจาก็จะพนจากมรณภัย มีความสุข ไดพบเห็นมารดา. 
      [๙๐๒] เมื่อกอน เราเปนพระยาเน้ือช่ือวานันทิยะ มีรูปงาม อาศัยพระราช- 
            อุทยานของพระเจาโกศล. 
      [๙๐๓] พระเจาโกศลเสด็จมาท่ีพระราชอุทยานช่ืออัญชนวันนั้น ทรงโกงธนูสอด 
            ลูกศร หมายจะทรงยิงเรา. 
      [๙๐๔] เรายืนหันขางใหพระเจาโกศลผูทรงพระแสงธนู เมื่อใด เมื่อนั้น เรา 
            พนจากมรณภัย มีความสุข กลับมาหามารดา. 
                    จบ นันทิยมิคราชชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ อาวาริยวรรคท่ี ๑. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 ท่ีบัณฑิตท้ังหลายกลาววา แพะเปนสัตวโงเขลา 
            ดูเถิด แพะโงเขลา มิไดรูจักกรรมท่ีควรทําในท่ีลับและท่ีแจง. 
      [๙๐๖] แนะมาผูเปนสหาย ทานจงรูเถิดวา ทานเปนสัตวโงเขลา เพราะทาน 
            นั่นแหละถูกเขาผูกดวยเชือก มีปากคดถูกปดหนา. 
      [๙๐๗] แนะสหาย ความโงของเจายังมีอยูอีก เจาเขาแกออกแลวไมหนีไปเสีย 
            นั่นและช่ือวา เจายังมีโงอยูอีก แนะสหาย พระเจาเสนกะท่ีเจาพา 
            ไปนั้นยังโงไปกวาเจาเสียอีก. 
      [๙๐๘] ดูกรพระยาแพะผูสหาย ไดยินวา ทานรูวา เราเปนสัตวโงเขลา แต 
            พระเจาเสนกะ โงเขลากวา เพราะเหตุไรเลา ขอเจาจงบอกเหตุท่ีเราถาม 



            นั้นเถิด? 
      [๙๐๙] พระเจาเสนกะไดมนตวิเศษช่ือวา สัพพรุทชานนมนต แลวประทาน 
            มนตนั้นแกพระอัครมเหสี ทรงยอมสละพระองค ดวยเหตุนั้น พระ- 
            อัครมเหสีนั้น จักไมเปนพระเทวีของพระเจาเสนกะ เพราะฉะนั้น 
            พระเจาเสนกะจึงทรงโงเขลากวาทาน. 
      [๙๑๐] ขาแตจอมประชาชน บุคคลผูเชนกับพระองค ทําตนใหไรประโยชน 
            ดวยคิดวา สิ่งน้ีเปนท่ีรักของเรา ช่ือวา ไมซองเสพสิ่งท่ีเปนท่ีรัก 
            ท้ังหลาย ตนเทาน้ัน ประเสริฐกวาส่ิงท่ีประเสริฐอยางอื่น ภรรยาผูเปนท่ี 
            รักอันบุรุษผูมีตนอันเจริญแลวอาจจะไดในภายหลัง. 
                       จบ ขุรปุตตชาดกท่ี ๑. 
                          ๒. สูจิชาดก 
                           วาดวยเข็ม 
      [๙๑๑] ใครตองการจะซื้อเข็มอันไมขรุขระ ไมหยาบ ชุบแกกลา มีรูอันเรียบรอย 
            ละเอียด มีปลายคมบาง? 
      [๙๑๒] ใครตองการจะซื้อเข็มอันเกลี้ยงเกลา เจาะรูเรียบรอย สนไดคลอง 
            แข็งแกรง อาจแทงท่ังใหทะลุไดบาง? 
      [๙๑๓] เวลาน้ี เข็มและเบ็ดท้ังหลาย ยอมแพรหลายออกไปจากบานชางทองน้ี 
            ท้ังน้ัน ใครเลาจะปรารถนามาขายเข็มในบานชางทอง? 
      [๙๑๔] ศาตราท้ังหลายก็แพรหลายออกมาจากบานชางทองน้ี แมการงานเปน 
            อันมาก ยอมดําเนินไปดวยเครื่องอุปกรณท่ีไดมาจากบานชางทองน้ีท้ังน้ัน 
            ใครเลาจะปรารถนามาขายเข็มในบานชางทอง? 
      [๙๑๕] คนฉลาดควรจะขายเข็มในบานชางทอง อาจารยท้ังหลาย ยอมรูกรรมท่ี 
            บุคคลทําดี และทําช่ัวไดดี. 
      [๙๑๖] ดูกรนางผูเจริญ ถาบิดาของทาน จะพึงรูเข็มท่ีขาพเจาทําน้ี จะตองยกทาน 
            ใหขาพเจา พรอมดวยทรัพยอยางอื่นท่ีมีอยูในเรือน. 
                        จบ สูจิชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. ตุณฑิลชาดก 
               ธรรมเหมือนน้ํา บาปธรรมเหมือนเหงื่อไคล 
      [๙๑๗] วันนี้ มารดาใหขาวท่ีเทลงใหมๆ รางขาวก็เต็ม มารดาก็ยืนอยูใกลๆ 
            รางขาวน้ัน ใชแตเทาน้ัน ยังมีคนเปนอันมากยืนถือบวงอยู ฉันไมพอใจ 
            จะบริโภคขาวน้ันเลย. 
      [๙๑๘] เจาสะดุงกลัวภัย หมุนไปมา ปรารถนาท่ีซอนเรน เปนผูไรท่ีพึ่ง จะไป 
            ไหนเลา ดูกรนองตุณฑิละ เจาจงมีความขวนขวายนอยบริโภคอาหาร 
            เสียเถิด เราท้ังสองมารดาเลี้ยงไว ก็เพือ่จะตองการเน้ือ. 



      [๙๑๙] เจาจงหยั่งลงยังหวงนํ้าท่ีไมมีเปอกตม แลวชําระเหงื่อและมลทินท้ังปวง 
            เสีย จงถือเอาเครือ่งลบูไลใหมๆ ท่ีมีกลิ่นหอม ไมรูจักหายในกาล 
            ไหนๆ เถิด. 
      [๙๒๐] อะไรหนอ ท่ีทานกลาววา หวงนํ้าไมมีเปอกตม อะไรเลา ทานกลาววา 
            เหงื่อไคลและมลทิน และอะไรเลา ทานกลาววา เครื่องลูบไลใหมๆ 
            ท่ีมีกลิ่นหอม ไมรูจักหายในกาลไหนๆ? 
      [๙๒๑] ธรรมบัณฑิตกลาววา เปนหวงนํ้าไมมีเปอกตม บาปธรรมบัณฑิตกลาววา 
            เหงื่อไคลและมลทิน และศีลบัณฑิตกลาววา เปนเครื่องลูบไลใหมท่ีมี 
            กลิ่นหอม ไมรูจักหายในกาลไหนๆ. 
      [๙๒๒] มนุษยท้ังหลาย ผูโงเขลา ฆาตัวเอง ยอมพอใจทําบาป สวนสัตวผูรักษาตัวเอง 
            ยอมไมพอใจทําบาป สัตวท้ังหลาย รื่นเริงในเดือนมีพระจันทรเต็มดวง 
            ยอมสละชีวิตได. 
                       จบ ตุณฑิลชาดกท่ี ๓. 
                      ๔. สุวรรณกักกฏกชาดก 
                         วาดวยปูตัวฉลาด 
      [๙๒๓] ปูมีกามเหมือนเขาแหงมฤค ตายาว มีกระดูกเปนหนัง อาศัยอยูในนํ้า 
            ไมมีขน เราถูกมันหนีบรองไหอยูเหมือนคนกําพรา ดูกรสหายผูเจริญ 
            เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงละท้ิงเราไปเสีย? 
      [๙๒๔] งูเหา เมื่อจะปลอบกาใหเบาใจ จึงแผแมเบ้ียใหญเลื้อยไปใกลปู 
            จะชวยเหลือสหายของตนไว ปูจึงเอากามอีกขางหนีบคอไว. 
      [๙๒๕] ก็ปูเปนสัตวตองการอาหารแตไมกนิกา ไมกินงู ดูกรทานผูมีตายาว 
            เราขอถามทาน เพราะเหตุไร ทานจึงหนีบเราท้ังสองไว? 
      [๙๒๖] บุรุษใดปรารถนาประโยชนแกเรา จับเราไปปลอยในน้ํา บุรุษน้ัน 
            เมื่อเขาตาย ความทุกขจักมีแกเราไมนอย เรากับบุรุษน้ันเปนคนๆ 
            เดียวกัน 
      [๙๒๗] อนึ่ง คนท้ังปวงไดเห็นเราผูมีกายอันเติบโตข้ึน ก็ปรารถนาจะเบียดเบียน 
            เราผูมีเนื้อดีและออนนุม แมกาท้ังหลายเห็นเราแลวก็พึงเบียดเบียนเรา. 
      [๙๒๘] ถาทานหนีบเราท้ังสองไว เพราะเหตุบุรุษน้ัน ก็ขอใหบุรุษจงลุกข้ึนเถิด 
            เราจะดูดพิษออกเสียใหหมด ขอทานจงรีบปลอยเรา และกาโดยเร็วเถิด 
            กอนท่ีพิษจะแลนเขาไปสูบุรุษรุนแรง ทําใหตายเสีย. 
      [๙๒๙] เราจะปลอยงูไป แตกาเรายังไมปลอยกอน เพราะวา เราจะเอากาไวเปน 
            ประกันกอน เราเห็นบุรุษมีความสุข ปราศจากโรคแลว จึงจะปลอย 
            กาไป เหมือนกับงู. 
      [๙๓๐] พระเทวทัตตในครั้งน้ัน ไดเกิดเปนกา สวนชางเกิดเปนงูเหา พระอานนท 



            ผูเจริญเกิดเปนปู เราผูเปนศาสดาในคร้ังน้ัน เกิดเปนพราหมณ. 
                    จบ สุวรรณกักกฏกชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. มัยหสกุณชาดก 
                  วาดวยการใชทรัพยใหเปนประโยชน 
      [๙๓๑] นกช่ือวามัยหกะ เท่ียวไปตามไหลเขาและซอกเขา บินไปสูตนเลียบ 
            อันมีผลสุก แลวรองวา ของเราๆ. 
      [๙๓๒] เมื่อนกมัยหกะนั้น รําพันเพออยูอยางนั้น ฝูงนกท้ังหลายก็พากันบินมา 
            จิกกินผลเลียบแลวพากนับินไปตนอื่น สวนนกมัยหกะนั้น ก็รองเพออยู 
            นั่นเอง. 
      [๙๓๓] บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพยไวมากมายแลว 
            ตนเองก็ไมไดใชสอย ท้ังไมแบงปนใหญาติท้ังหลายตามสวน. 
      [๙๓๔] บุคคลน้ัน ไมใชเปนคาเครื่องนุงหม อาหาร ดอกไม และเครื่องลูบไล 
            อะไรๆ สักครั้งเดียวเลย ไมสงเคราะหญาติท้ังหลาย. 
      [๙๓๕] เมื่อบุคคลน้ันเฝารําพันอยูอยางน้ีวา ของเราๆ พระราชา โจร หรอื 
            ทายาทท่ีไมชอบพอกันยอมมาถือเอาทรัพยไป บุคคลน้ัน ก็รําพันเพออยู 
            นั่นเอง. 
      [๙๓๖] นักปราชญอาศัยทรัพยสมบัติแลว ยอมสงเคราะหญาติ ยอมไดเกียรติคุณ 
            เพราะทรัพยนั้น ละโลกน้ีไปแลว ยอมบันเทิงอยูในสวรรค. 
                      จบ มัยหสกุณชาดกท่ี ๕. 
                      ๖. ปพพชิตวิเหฐกชาดก 
                   วาดวยกราบไหวผูควรกราบไหว 
      [๙๓๗] ทานมีรูปงาม ประนมมือนอบนอมสมณะผูมีรูปรางไมนาดู สมณะนั้น 
            ประเสริฐกวาทาน หรือวาเสมอกับทาน ทานจงบอกช่ือสมณะนั้นและ 
            ช่ือของตนแกเรา. 
      [๙๓๘] ขาแตพระราชา เทวดาท้ังหลาย ยอมไมถือเอานามและโคตรของ 
            พระขีณาสพผูพรอมเพรียงกัน ผูปฏิบัติตรงๆ ก็แตวา หมอมฉันจะบอก 
            ช่ือของหมอมฉันแกพระองค หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมเทพชาว 
            ไตรทศท้ังหลาย. 
      [๙๓๙] ขาแตเทวราช หมอมฉันขอถามเนื้อความนี้กะพระองค ผูใด เห็นภิกษุ 
            ผูประกอบดวยจรณะแลวประนมมือนอบนอม ผูนั้น จุติจากมนุษยโลกน้ี 
            ไปแลว จะไดความสุขอะไร? 
      [๙๔๐] ผูใด เห็นภิกษุผูประกอบดวยจรณะแลว ประนมมือนอบนอม 
            ผูนั้น ยอมไดความสรรเสริญในปจจุบัน และเม่ือตายไปแลว ยอม 
            ไปสวรรค. 



      [๙๔๑] ปญญารูผลแหงกุศล และอกุศลเกิดข้ึนแกหมอมฉันในวันนี้ หมอมฉัน 
            ไดเห็นทาววาสวะผูเปนใหญกวาหมูสัตว ขาแตทาวสักกะ หมอมฉันได 
            เห็นภิกษุและพระองคแลว จักกระทําบุญไมนอย. 
      [๙๔๒] บุคคลเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต สามารถคิดเหตุการณไดมาก 
            บุคคลเหลาน้ัน  ควรคบหาโดยแทเทียว ขาแตพระราชา พระองคไดทรง 
            เห็นภิกษุและหมอมฉันแลว จงทรงกระทําบุญใหมากเถิด. 
      [๙๔๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ หมอมฉันจักเปนผูไมโกรธ มีจิตเลื่อมใส 
            เปนนิตย จักเปนผูควรแกการขอของแขกผูมาทุกประเภท จักกําจัด 
            มานะเสีย แลวกราบไหวทานผูควรกราบไหว เพราะไดฟงคําท่ีพระองค 
            ตรัสดีแลว. 
                    จบ ปพพชิตวิเหฐกชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก 
                  วาดวยคนดีไมควรทําช่ัวแมนิดหนอย 
      [๙๔๔] การท่ีทานเขาไปสูดดมกลิ่นดอกบัวท่ีเขายังมิไดให นี้เปนสวนแหงการ 
            ขโมยอยางหน่ึง ดูกรทานผูนิรทุกข ทานช่ือวา เปนผูขโมยกลิ่น. 
      [๙๔๕] เราไมไดนําเอาไป ไมไดบริโภค เรายืนดมดอกบัวอยูในท่ีไกล เมื่อเปน 
            เชนนั้น เหตุไฉน ทานจึงกลาววา เราเปนผูขโมยกลิ่นดอกบัวเลา? 
      [๙๔๖] บุรุษใด มาขุดเหงาบัวท้ังหลาย เด็ดเอาดอกบัวไป เพราะเหตุไร ทานจึง 
            ไมวากลาวบุรุษน้ัน ผูทํากรรมหยาบชาอยางนี้เลา? 
      [๙๔๗] บุรุษผูหยาบชา โหดราย แปดเปอนไปดวยบาป เหมือนผานุงของ 
            แมนม ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมวากลาวบุรุษน้ัน แตขาพเจา 
            ปรารถนาจะวากลาวทาน ผูทํากรรมไมสมควร. 
      [๙๔๘] บาปเพียงเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏแกบุรุษผูไมมีโทษเหมือนทาน 
            แสวงหาความสะอาดอยูเปนนิตย เหมือนเทามหาเมฆ ฉะนั้น. 
      [๙๔๙] ดูกรเทวดา ทานรูจักเรา และอนุเคราะหเราโดยแท ทานเห็นโทษเชนนี้ 
            ของเรา เมื่อใด ขอทานจงตักเตือนเราแมอีก เมื่อนั้น. 
      [๙๕๐] ขาพเจาไมไดอาศัยทานเลี้ยงชีพ และไมเปนลูกจางของทาน ดูกรภิกษุ 
            ทานน้ันแล พึงรูการกระทําอันเปนเหตุใหไปสูสุคติ 
                     จบ อุปสิงฆปุปผกชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. วิฆาสาทชาดก 
                     วาดวยการกินของท่ีเปนเดน 
      [๙๕๑] ชนเหลาใด บริโภคอาหารท่ีเปนเดน ชนเหลาน้ัน ยอมเปนอยู 
            สบายดีหนอ เปนผูไดรบัความสรรเสรญิในปจจุบัน และมีสุคติใน 
            โลกหนา. 



      [๙๕๒] เมื่อนกแขกเตาพูดอยู ทานท้ังหลายผูเปนบัณฑิต ไมไดฟงทานท้ังหลาย 
            ผูรวมอทุรกันมา จงฟงคําของนกนั้น นกแขกเตาตัวน้ีกําลังสรรเสรญิ 
            พวกเราอยูเปนแน. 
      [๙๕๓] ขาพเจาไมไดสรรเสริญทานท้ังหลาย ดูกรทานท้ังหลาย ผูกินซากศพ 
            ทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา ทานท้ังหลายกินของเดนท้ิง ไมใชผูกิน 
            เดนเหลือ. 
      [๙๕๔] เราออกบวช กระหมวดมวยผม เลี้ยงชีพดวยของเปนเดนเหลืออยู 
            กลางปา ตลอด ๗ ป ผิวา ทานผูเจริญ พึงติเตียนเราท้ังหลาย ก็ใคร 
            เลาท่ีทานผูเจริญจะพึงสรรเสริญ? 
      [๙๕๕] ทานท้ังหลายเลี้ยงชีพดวยของเปนเดนท้ิง ของราชสีห เสือและเนื้อ 
            ท้ังหลาย ยังสําคัญวา เปนผูกินเดนเหลือ. 
      [๙๕๖] ชนเหลาใด บริโภคอาหารซ่ึงเหลือจากท่ีเขาใหแกสมณะ พราหมณ และ 
            วณิพกอื่น ชนเหลาน้ันช่ือวา เปนคนกินเดนเหลือ. 
                       จบ วิฆาสาทชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. วัฏฏกชาดก 
                    วาดวยการทําใหเกิดความสุข 
      [๙๕๗] พอลุงกา ทานบริโภคอาหารของมนุษยอยางประณีต คือ เนยใส และ 
            น้ํามัน เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงซูบผอม. 
      [๙๕๘] เมื่อกาอยูในทามกลางศัตรู แสวงหาเหยื่ออยูในท่ีนั้นๆ มีใจหวาด 
            สะดุงอยูเปนนิตย ท่ีไหนจะอวนเลา. 
      [๙๕๙] พวกกามีใจหวาดสะดุงอยูเปนนิตย ไดอาหารมาดวยกรรมเปนบาปจึง 
            ไมอิ่ม ดูกรนกกระจาบ เราซูบผอม เพราะเหตุนั้น. 
      [๙๖๐] ดูกรนกกระจาบ ทานกินพืชหญาหยาบๆ มีโอชานอย เมื่อเปนเชนนั้น 
            เพราะเหตุไร ทานจึงอวนพีหนอ. 
      [๙๖๑] ดูกรกา เราเลี้ยงชีพดวยความปรารถนานอยในอาหาร ๑ ดวยความคิด 
            แตนอย ๑ ดวยไมแสวงหาในท่ีไกล ๑ ดวยอาหารตามมีตามได ๑ 
            เราเปนผูอวนพี เพราะเหตุ ๔ อยางนั้น. 
      [๙๖๒] เปนความจริง ความเปนไปของบุรุษผูมีความปรารถนานอย คิดถงึ 
            ความสุขแตนอย และถือเอาประมาณในอาหารพอดี สามารถจะใหเกิด 
            ความสุขได. 
                       จบ วัฏฏกชาดกท่ี ๙. 
                          ๑๐. มณิชาดก 
                          วาดวยแกวมณี 
      [๙๖๓] นานมาแลวหนอ เราเพิ่งเห็นสหายประดับแกวมณี เพื่อนของเราแตง 



            หนวดเสียเรียบรอยงดงามจริงหนอ. 
      [๙๖๔] เรามัวยุงอยูในราชการ หาโอกาสไมได จึงมีเล็บและขนปกยาวรุงรงั 
            เปนเวลานานแลว เราเพ่ิงไดชางกัลบกในวันนี้ จึงใหถอนขนออก 
            จนหมด. 
      [๙๖๕] ทานไดชางกัลบกท่ีหาไดยาก แลวใหถอนขนออกเชนนี้ ทานชอบใจ 
            เราจะใหเขาทําใหบาง ดูกรสหาย เออก็อะไรเลา แขวนอยูท่ีคอของทาน. 
      [๙๖๖] แกวมณีของมนุษยผูสุขุมาลชาติหอยอยูท่ีคอเรา เราสําเหนียกตามอยาง 
            ของมนุษยผูสุขุมาลชาติเหลานั้น ทานอยาสําคัญวา เราทําเลน. 
      [๙๖๗] ดูกรสหาย ถาแมทานปรารถนาจะใหแตงหนวดใหเรียบรอยเหมอืน 
            อยางเรา เราก็จะใหเขาทําใหแกทาน แกวมณีเราก็จะใหแกทานดวย. 
      [๙๖๘] ทานผูเดียวเทาน้ัน สมควรแกแกวมณีและหนวดท่ีเขาแตงดีแลวดวย 
            การท่ีไดพบเห็นทานเปนท่ีพอใจของเรา เพราะฉะนั้น เราขอลาทาน 
            ไปกอน. 
                        จบ มณิชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ ขุรปุตตวรรคท่ี ๒. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. ขุรปุตตชาดก                     ๒. สูจิชาดก 
            ๓. ตุณฑิลชาดก                      ๔. สุวรรณกักกฏชาดก 
            ๕. มัยหกสกุณชาดก                   ๖. ปพพชิตวิเหฐกชาดก 
            ๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก                 ๘. วิฆาสาทชาดก 
            ๙. วัฏฏกชาดก                     ๑๐. มณิชาดก. 
                รวมวรรคในฉักกนบิาตน้ีมี ๒ วรรค คือ 
                  ๑. อาวาริยวรรค ๒. ขุรปุตตวรรค. 
                       จบ ฉักกนิบาตชาดก. 
                      ---------------- 
                         สัตตกนิบาตชาดก 
                          ๑. กุกกุวรรค 
                          ๑. กุกกุชาดก 
                 วาดวยปฏิปทาของพระราชาผูเปนบัณฑิต 
      [๙๖๙] ชอฟาโดยสวนสูงประมาณสองศอกคืบ โดยรอบกวางประมาณแปดคืบ 
            เปนไมสีเสียดมีแตแกน ไมมีกระพี้ ต้ังอยูไดอยางไร จึงไมตกลงจาก 
            ขางบน? 
      [๙๗๐] กลอนสามสิบอันสําเร็จดวยไมแกน ไมมีกระพี้ เรียงรายต้ังอยูไดสวน 



            กัน ชอฟาอันกลอนเหลาน้ัน และกําลังยึดเหน่ียวรั้งไวแนนหนา ต้ัง 
            อยูไดสวนกัน จึงไมตกลงจากขางบน ฉันใด. 
      [๙๗๑] พระราชาผูเปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น อันกัลยาณมิตรท้ังหลายผูมีจิตม่ันคง มิ 
            ไดแตกราว เปนคนสะอาด มีปญญา สงเคราะหเปนอยางดีแลว ยอมไม 
            เสื่อมจากศิริ เหมือนชอฟาท่ีกลอนเหน่ียวรัง้ไว ฉะนั้น. 
      [๙๗๒] บุคคลถือมีดไมปอกผลมะนาวท่ีมีเปลือกอันแข็งออกเสียกอน กจ็ะทํา 
            รสมะนาวใหขมได เมื่อปอกเปลือกออกดีแลวจะทําใหมะนาวมีรสอรอย 
            ดีข้ึน แตเมื่อปอกเปลือกออกไมหมดด ีก็จะทําใหมีรสไมอรอยได 
            ฉันใด. 
      [๙๗๓] แมพระราชาผูเปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น พระทัยไมเหี้ยมโหดแกชาวบานและ 
            ชาวนิคม รวบรวมทรพัยไว ทรงประพฤติตามธรรมปฏิบัติอยู ไมทรง 
            เบียดเบียนประชาชน ทรงทําแตความเจริญรุงเรืองให. 
      [๙๗๔] ดอกบัวเกิดในนํ้าอันใสสะอาด มีรากอันขาวเกิดข้ึนในสระโบกขรณี 
            พอตองแสงอาทิตยก็บาน เปอกตม ธุลีและน้ําก็มิไดแปดเปอน ฉันใด. 
      [๙๗๕] พระมหากษัตริยก็ฉันนั้น ทรงทําการวินิจฉัยโดยชอบธรรม เวนอคติ 
            ไมตัดสินโดยผลุนผลัน มีการงานบริสุทธ์ิปราศจากกรรมอันช่ัวชา ยอม 
            ไมแปดเปอนกรรมกิเลส เหมือนดอกบัวท่ีเกิดในสระโบกขรณี ฉะน้ัน. 
                        จบ กุกกุชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. มโนชชาดก 
                     คบคนช่ัวไมไดความสุขยั่งยืน 
      [๙๗๖] เหตุใดลูกศรจึงไมหลุดไปจากแหลง และสายจึงหดหูเขามา พระยาเนื้อ 
            ช่ือมโนชะสหายของเรา คงถูกเขาฆาตายเปนแน. 
      [๙๗๗] ผิฉะนั้น บัดนี้ เราจะหลีกไปชายปาตามความสบาย ธรรมดาสหายผู 
            ตายแลวเชนนี้ไมมี เราผูมีชีวิตอยูพึงไดสหาย. 
      [๙๗๘] บุคคลผูคบหากับปาปชน ยอมไมไดความสุขยืนนาน จงดูพระยาเนื้อ 
            ช่ือมโนชะ มาคบกับสุนัขจิ้งจอก ทําตามคําสอนของสุนัขจิ้งจอก 
      [๙๗๙] มารดายอมไมยินดกีับบุตรผูคบหาปาปชน จงดูแตพระยาเนื้อช่ือมโนชะ 
            คบกับสุนัขจิ้งจอก นอนจมเลอืดอยู. 
      [๙๘๐] บุรุษมาถึงความเปนอยางนั้นบาง จะตองถึงความเลวทรามตํ่าชา ผูใดไม 
            ทําตามคําของบุคคลผูหวังความเก้ือกลู ชวยช้ีประโยชนให ผูนั้นเปน 
            ผูเลวทรามตํ่าชา. 
      [๙๘๑] อนึ่ง ผูใดเปนคนช้ันสูงแตมาคบหากับคนช้ันตํ่า ผูนั้นเปนคนเลวทราม 
            ตํ่าชากวาเขาเสียอีก อยางนี้ จงดูแตราชสีหเปนสัตวช้ันสูงเปนใหญกวา 
            มฤคชาติ แตมาคบหากับสุนัขจิ้งจอกผูช่ัวชา ตองตายดวยกําลังลูกศร 



            ของนายพราน. 
      [๙๘๒] บุรุษผูคบหากับคนเลวทราม ยอมเลวทราม ผูคบหากับคนท่ีเสมอกับตน 
            ยอมไมเสื่อมในกาลไหนๆ เมื่อจะเขาไปคบหากับคนท่ีดีกวาตน ควรรีบ 
            เขาไปคบหา เพราะฉะน้ัน จงคบแตผูท่ีดีกวาตน. 
                       จบ มโนชชาดกท่ี ๒. 
                          ๓. สุตนชาดก 
                        วาดวยเสียเพ่ือได 
      [๙๘๓] ดูกรมฆเทพผูสิงสถิตอยู ณ ตนไทรน้ี พระราชารบัสั่งใหสงอาหารเจือ 
            ดวยเนื้ออันสะอาดมาใหทาน เชิญทานออกมาบริโภคเสียเถิด. 
      [๙๘๔] ดูกรมาณพ เชิญทานนําอาหารพรอมดวยกับมาใหเรา ดูกรมาณพ ทาน 
            ก็มีอาหาร เรามาบริโภคกันเถิด. 
      [๙๘๕] ดูกรยักษ ทานจะละประโยชนอันใหญเสีย เพราะประโยชนเล็กนอย 
            ชนท้ังหลายผูหวาดเกรงความตาย เขาจักไมนําอาหารมาให. 
      [๙๘๖] ดูกรยักษ เมื่อทานไมกินเรา คนจะนําอาหารท่ีสะอาดประณีต ประกอบ 
            ดวยรสดีมาใหทานบริโภคเปนนิตย แตเมื่อทานกินเราเสียแลว คนท่ีจะ 
            นําอาหารมาใหทานก็จะหาไดยาก. 
      [๙๘๗] ดูกรสุตนมาณพ ประโยชนท่ีทานกลาวถึง ยอมเจริญแกเราทุกประการ 
            เราอนุญาตใหทานกลับไปหามารดาโดยสวัสดี. 
      [๙๘๘] ดูกรมาณพ ทานจงถือพระขรรค ฉตัรและถาดกลับไปเถิด มารดาของ 
            ทานจะไดเห็น และทานก็จะไดเห็นมารดาโดยสวัสด.ี 
      [๙๘๙] ดูกรยักษ เมื่อเปนเชนนั้น ทานจงมีความสุขพรอมดวยญาติท้ังปวงเถิด 
            ทรัพยเราก็ไดแลว และพระดํารัสสั่งของพระราชาเราก็ไดสนองแลว. 
                        จบ สุตนชาดกท่ี ๓. 
                      ๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก 
                  เมื่อถึงคราวพินาศความคิดยอมวิบัติ 
      [๙๙๐] มารดาและบิดาของเราแกเฒาชราแลว นอนอยูในถ้ําจักทําอยางไรหนอ 
            เราก็ติดบวงตกอยูในอาํนาจของนายพราน? 
      [๙๙๑] ดูกรแรง เหตุไรทานจึงคร่ําครวญอยูเลา การคร่ําครวญของทานเปนอยาง 
            ไรหนอ แรงพูดภาษามนุษย เราไมเคยไดยินหรอืเห็นมาเลย. 
      [๙๙๒] ขาพเจาเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรานอนอยูในถ้ํา มารดาบิดาทานจักทํา 
            อยางไร เพราะขาพเจาตกอยูในอํานาจของทานเสียแลว. 
      [๙๙๓] เขาพูดกันวา แรงมองเห็นซากศพไดไกลถึงรอยโยชน เหตุไฉนทาน 
            แมจะมาถึงขาย และบวงก็ไมรูสึก. 
      [๙๙๔] เมื่อใด จะมีความพินาศ สัตวจะถึงความส้ินชีวิต เมื่อนั้นถึงแมจะมา 



            ถึงขาย และบวงก็ไมรูสึกเลย. 
      [๙๙๕] ทานจงไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรา นอนอยูในถ้ํา เราอนุญาตให 
            ทานกลับไปหาพวกญาติโดยสวัสดี. 
      [๙๙๖] ดูกรนายพราน เมื่อเปนเชนนั้น ทานจงเพลิดเพลินพรอมดวยญาติท้ัง 
            ปวงเถิด ขาพเจาจะไปเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรานอนอยูในถ้ํา. 
                    จบ มาตุโปสกคิชฌชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. ทัพพปุปผกชาดก 
                      โทษของการโตเถียงกัน 
      [๙๙๗] ดูกรสหาย นากผูเท่ียวไปตามฝง ขอความเจริญจงมีแกทาน ทานจงตาม 
            ฉันมา จับปลาใหญไดตัวหนึ่ง มันพาฉนัไปดวยกําลังแรง. 
      [๙๙๘] ดูกรนากผูเท่ียวไปในน้ําลึก ขอความเจริญจงมีแกทาน ทานจงจับปลาให 
            มั่นดวยกําลัง ฉันจักยกปลาน้ันข้ึน เหมือนครุฑคาบพระยานาค ฉะน้ัน. 
      [๙๙๙] เราท้ังสองมัวโตเถียงกันอยู ดูกรสหายทัพพปุปผกะ ขอทานจงฟง 
            ขาพเจา จงระงับความโตเถียงกัน ขอการโตเถียงกันจงระงับเสีย. 
     [๑๐๐๐] เราเคยเปนผูพิพากษาในกาลกอน พิจารณาอรรถคดีมามากนักแลว แนะ 
            สหาย เราจะชวยระงับความโตเถียง ความโตเถียงของทานท้ังสองจะ 
            ระงับ. 
     [๑๐๐๑] ดูกรนากผูเท่ียวไปตามฝง ทานจงคาบเอาทอนหางไป ทอนหัวเปนของ 
            นากผูเท่ียวไปในนํ้าลึก สวนทอนกลางน้ีจักเปนของเราผูตัดสิน. 
     [๑๐๐๒] ทอนกลางท่ีสุนัขจิ้งจอกนําเอาไปนั้น จักเปนอาหารไดหลายวัน ถาเรา 
            ไมโตแยงกัน สุนัขจิ้งจอกก็จะนําเอาปลาตะเพียนทอนกลางไปไมได. 
     [๑๐๐๓] พระมหากษัตริยไดครอบครองราชสมบัติแลว จะพึงทรงยินดีแมฉันใด 
            ดิฉันไดเห็นสามี มีหนาอันเบิกบานในวันนี้ก็ยอมยินด ีฉันนั้น. 
     [๑๐๐๔] ทานเปนสัตวเกิดบนบก ไฉนจึงจับเอาปลาในนํ้ามาได ดูกรทานผูรวม 
            ใจ ดิฉันถามทาน จงบอกดิฉันวา ทานจับปลานั้นมาไดอยางไร? 
     [๑๐๐๕] สัตวท้ังหลายยอมซูบผอมเพราะววิาทกัน เปนผูหมดทรัพยก็เพราะวิวาท 
            กัน นากสองตัว เสื่อมจากปลาน้ีเพราะวิวาทกัน ดูกรนางมายาวี 
            จงกินปลาตะเพียนแดงน้ีเสียเถิด. 
     [๑๐๐๖] ในหมูมนุษยมีการวิวาทกันข้ึน ณ ท่ีใด หมูมนุษยก็พากันไปหาผูพิพากษา 
            ณ ท่ีนั้น เพราะวาผูพิพากษาเปนผูแนะนําพวกเขา ใชแตเทาน้ัน เขา 
            ยังจะเส่ือมจากทรัพยอกี เหมือนนากท้ังสองเสือ่มจากปลาตะเพียน ฉะนั้น 
            พระคลังหลวงยอมเจรญิข้ึน. 
                     จบ ทัพพปุปผกชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. ทสรรณกชาดก 



                 ใหแลวไมเดือดรอนภายหลังทําไดยาก 
     [๑๐๐๗] บุรษุคนน้ีกลืนดาบมีคมกลา อันเปนดาบในทสรรณกรัฐ ดื่มกินเลือดผู 
            อื่นท่ีถูกตองแลว ในทามกลางบริษัท เหตุอยางอื่นท่ีทํายากกวาการกลืน 
            ดาบนี้ ยังมีอีกไหม ฉันถามทานถึงเหตุท่ีทําไดยากอยางอื่น ขอทานจง 
            บอกแกฉัน? 
     [๑๐๐๘] บุรุษกลืนดาบอันดื่มกินเลือดของผูอื่นท่ีถูกตองได เพราะความโลภ ก็ผู 
            ใดพูดวาจะใหสิ่งน้ัน สิ่งน้ี คําพูดของผูนั้นทําไดยากกวาการกลืนดาบ 
            นั้น เหตุอยางอื่นท้ังหมดทําไดงายนัก ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาว 
            มคธ ขอพระองคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด. 
     [๑๐๐๙] อายรุบัณฑิตเปนผูฉลาดในอรรถธรรม ไดแกปญหาแลว บัดนี้ ฉันจะ 
            ถามปุกกุสบัณฑิตบาง เหตุอยางอื่นท่ีทํายากกวาคําพูดนั้น ยังมีอยูหรือ 
            ฉันถามทานถึงเหตุท่ีทําไดยากอยางอืน่ ขอทานจงบอกแกฉัน? 
     [๑๐๑๐] ชนท้ังหลายยอมไมรักษาคําพูดไว คําท่ีพูดนั้นก็ไมมีผล ผูใดใหปฏิญญาไว 
            วา จะใหสิ่งน้ันสิ่งน้ี ไมอยากไดสิ่งน้ันคืน คําพูดของผูนั้นทําไดยากกวา 
            การกลืนดาบ และกวาคําพูดวาจะใหสิ่งน้ัน สิ่งน้ีนั้นเสียอีก เหตุอยาง 
            อื่นท้ังหมดทําไดงาย ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาวมคธ ขอพระองค 
            โปรดทรงทราบอยางนีเ้ถิด. 
     [๑๐๑๑] ปุกกุสบัณฑิตเปนผูฉลาดในอรรถธรรม ไดแกปญหาแลว บัดนี้ ฉันจะ 
            ถามเสนกบัณฑิตบาง เหตุอยางอื่นท่ีทํายากกวาน้ันยังมีอีกหรือ ฉันถาม 
            ทานถึงเหตุท่ีทําไดยากอยางอื่น ขอทานจงบอกแกฉัน? 
     [๑๐๑๒] บุรุษควรจะใหทาน จะนอย หรือมากก็ตาม ก็ผูใดใหของรักของตน 
            แลว ยอมไมเดือดรอนภายหลัง ขอนัน้ทําไดยากกวาการกลืนดาบ 
            กวาคําวาจะใหสิ่งน้ัน สิ่งน้ี และกวาการใหของรักนั้นเสียอีก เหตุ 
            อยางอื่นท้ังหมดทําไดงาย ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาวมคธ ขอพระ 
            องคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด. 
     [๑๐๑๓] อายุรบัณฑิตไดแกปญหาแกฉันแลว อนึ่ง ปุกกุสบัณฑิตก็ไดแกปญหา 
            แกฉันแลว เสนกบัณฑิตแกปญหาครอบงําปญหาเสียท้ังหมด ฉันใด 
            ฉันก็ใหทานน้ันแลว หาควรจะเดือดรอนภายหลังไม ฉันนั้น. 
                      จบ ทสรรณกชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. เสนกชาดก 
                       ผูมีปญญาชวยคนอื่นได 
     [๑๐๑๔] ทานเปนผูมีจิตฟุงซาน มีอินทรียกําเริบ หยาดนํ้าตาไหลออกจากนัยนตา 
            ท้ังสองของทาน อะไรของทานหายหรือ หรอืวาทานปรารถนาอะไรจึงได 
            มาในท่ีนี้ ดูกรพราหมณ เชิญทานพูดไปเถิด? 



     [๑๐๑๕] (รกุขเทวดาตนหน่ึงกลาววา) เมือ่ขาพเจาไปสูเรือนวันนี้ ภรรยาของ 
            ขาพเจาจะตาย เมื่อขาพเจาไมไป ความตายจะมีแกขาพเจาเอง ขาพเจา 
            เปนผูหวาดเกรงดวยทุกขนี้ ขาแตเสนกบัณฑิต ขอทานจงบอกเหตุนี ้
            แกขาพเจาเถิด. 
     [๑๐๑๖] เราคิดเห็นเหตุเปนอันมากไดตลอดแลว บรรดาเหตุเหลานั้น เหตุท่ีเราจะ 
            บอกเปนความจริง ดูกรพราหมณ เราเขาใจวาเม่ือทานมิไดรูสึก งูเหา 
            ตัวหนึ่งเลื้อยเขาไปในไถขาวสัตตูของทาน. 
     [๑๐๑๗] ทานจงเอาทอนไมเคาะไถดูเถิด จะเห็นงูแลบลิ้นมีน้ําลายไหลเลือ้ยออก 
            จากไถ ทานจะส้ินความสงสัยเคลือบแคลงวันนี้แหละ ทานจะไดเห็นงู 
            เดี๋ยวนี้แหละ จงแกไถเถิด. 
     [๑๐๑๘] พราหมณนั้นสลดใจ ไดแกไถขาวสัตตู ณ ทามกลางบริษัท ลําดับน้ัน 
            งูพิษมากไดแผแมเบ้ียเลื้อยออกมา. 
     [๑๐๑๙] การท่ีพระเจาชนกไดทรงเห็นเสนกบัณฑิต ผูมีปญญา ใหสําเร็จประ- 
            โยชนกิจท้ังปวง เปนลาภ อันพระองคไดดีแลว ทานเปนผูเปดหลังคา 
            คือ กิเลสไดแลวหนอ เปนผูเห็นแจงในส่ิงท้ังปวง ขาแตพราหมณ 
            ความรูของทานนาพิศวงยิ่งนัก ขาพเจามีทรัพยอยู ๗๐๐ ขอทานจงรบั 
            ไวเถิด ขาพเจาขอใหทานท้ังหมด ขาพเจาไดชีวิตในวันนี้ ก็เพราะทาน 
            อนึ่ง ทานยังไดทําความสวัสดีใหแกภรรยาของขาพเจาอีกดวย. 
     [๑๐๒๐] บัณฑิตท้ังหลายยอมไมรับรางวัล เพราะคาถา อันวิจิตรท่ีตนกลาวดีแลว 
            ดูกรพราหมณ ทานจงใหทรัพยของทานท่ีใกลเทาของเรานี้เสียกอน แลว 
            จงถือเอาไปยังเรือนของตนเถิด. 
                       จบ เสนกชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. อัฏฐิเสนชาดก 
                          วาดวยการขอ 
     [๑๐๒๑] ขาแตทานอัฏฐิเสนะ วณิพกเหลาใดท่ีขาพเจาไมรูจัก วณิพกเหลาน้ันมา 
            หาขาพเจาแลวเปนตองขอ เหตุไรพระผูเปนเจา จึงไมขออะไรๆ 
            ขาพเจา? 
     [๑๐๒๒] ผูขอยอมไมเปนท่ีรักของผูถูกขอ ผูถูกขอเมื่อไมใหก็ไมเปนท่ีรักของผูขอ 
            เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงไมทูลขออะไรพระองค โดยคิดเห็นวา 
            อาตมภาพอยาหมางใจกับพระองคเสียเลย. 
     [๑๐๒๓] ผูใดเปนอยูดวยการขอ ยอมไมขอส่ิงท่ีควรขอ ในเวลาท่ีควรขอ ผูนั้น 
            ยอมทําใหผูอื่นเสื่อมจากบุญ แมตัวเองก็หาเลี้ยงชีพไมสะดวก. 
     [๑๐๒๔] สวนผูใดเปนอยูดวยการขอ ยอมขอส่ิงท่ีควรขอในเวลาท่ีควรขอ ผูนั้น 
            ยอมทําใหผูอื่นไดบุญ แมตัวเองก็หาเลี้ยงชีพสะดวกดวย. 



     [๑๐๒๕] ผูมีปญญาเห็นยาจกมาแลว ยอมไมโกรธเลย ทานผูประพฤติพรหมจรรย 
            เปนท่ีพอใจของขาพเจา ทานตองการอะไร เชิญบอกมาเถิด ขาพเจาจะให 
            ทุกอยาง. 
     [๑๐๒๖] ผูมปีญญายอมไมออกปากขอเลย สวนผูท่ีฉลาดควรจะรูความตองการได 
            เอง พระอริยะท้ังหลาย ยอมไมออกปากขอ มีแตยืนนิ่งอยู ดวย 
            ภิกขาจารวัตรเทาน้ัน นี่เปนอาการขอของพระอริยะท้ังหลาย. 
     [๑๐๒๗] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวายโคนมสีแดงพันตัว พรอมท้ังโคผูพัน 
            ตัวแกทาน เพราะวา ผูท่ีมีมารยาทดังพระอริยะ ไดฟงคาถาอันประกอบ 
            ไปดวยธรรมของทานแลว จะไมถวายแกทานผูมีมารยาทดังพระอรยิะ 
            อยางไรได. 
                      จบ อัฏฐิเสนชาดกท่ี ๘. 
                          ๙. กปชาดก 
                      คุณธรรมของผูบริหารคณะ 
     [๑๐๒๘] ผูคอยจองเวรอยูในท่ีใด บัณฑิตไมควรอยูในท่ีนั้น บุคคลอยูในท่ีมีคน 
            จองเวรเพียงคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยูเปนทุกข. 
     [๑๐๒๙] บุคคลมีจิตเบา คลอยไปตามเขางายๆ ยอมกระทํากิจของคนจองเวร 
            เพราะเหตุลิงตัวเดียว ถูกเขาทําความฉิบหายใหท้ังฝูง. 
     [๑๐๓๐] คนพาลผูสําคัญตนวาเปนบัณฑิต ปกครองหมูคณะ ตกอยูในอํานาจจิต 
            ของตนแลว พึงนอนตาย เหมือนลิงจาฝูง นอนตายอยู ฉะนั้น. 
     [๑๐๓๑] อันคนพาลถึงจะมีกําลังปกครองหมูคณะ ไมดีเลย เพราะไมเปนประ- 
            โยชนแกญาติท้ังหลาย เหมือนนกระทาผูตัวไมเปนประโยชนแกนก 
            ปกครองหมูคณะท้ังหลาย ฉะนั้น. 
     [๑๐๓๒] สวนนักปราชญมีกําลังปกครองหมูคณะ ดีมาก เพราะวาเปนประโยชน 
            แกญาติท้ังหลาย เหมือนทาววาสวะผูเปนประโยชนแกเทวดาช้ันดาวดึงส 
            ท้ังหลาย ฉะนั้น. 
     [๑๐๓๓] ผูใดพิจารณาเห็นศีล ปญญา และสุตะในตน ผูนั้นยอมประพฤติประ- 
            โยชนไดท้ังสองฝาย คือ ท้ังตน และผูอื่น. 
     [๑๐๓๔] เพราะฉะนั้น นักปราชญพึงพิจารณาดูตน ดุจดูศีล ปญญาและสุตะ 
            ฉะนั้น พึงบริหารหมูคณะเถิด หรือจะเปนผูอยูแตผูเดียว ก็พึงเวนรอบ. 
                        จบ กปชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. พกพรหมชาดก 
                    วาดวยศีลและพรตของพกพรหม 
     [๑๐๓๕] ขาแตพระโคดม ขาพระองคมีอยู ๗๒ คน ลวนไดทําบุญมาแลว มี 
            อํานาจแผท่ัวไป ลวงชาติและชราไดแลว การเกิดเปนพรหมนี้ เปนท่ี 



            สุด สําเร็จไดดวยพระเวท ชนเปนอันมากมุงหวังอยากใหเปนอยาง 
            พวกขาพระองค. 
     [๑๐๓๖] ดูกรพกพรหม อายขุองทานน้ีนอย ไมมากเลย ทานมาสําคัญวาอายุ 
            ของทานมากต้ังแสนนิรัพพุทะ (รอยคูณแสน ๑๐ ลานป) ดูกร 
            พกพรหม เรารูอายุของทาน. 
     [๑๐๓๗] ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคตรัสวา พระองครูกําหนดอายุของขา- 
            พระองค และตรัสวารูเห็นไมมีท่ีสิ้นสุด เปนผูลวงชาติชราและความโศก 
            ไดแลว ขอพระองคจงตรัสบอกการสมาทานพรต และศีลวัตร ของขา- 
            พระองค ครั้งกอนวาเปนอยางไร ขาพระองคขอทราบตามความเปนจริง 
            ท่ีพระองคตรัสบอก? 
     [๑๐๓๘] ทานไดชวยมนุษยเปนอันมากผูถูกแดดแผดเผา กระหายน้ําจัดใหไดดื่ม 
            น้ํา เราระลึกถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรครั้งกอนของทานน้ันได 
            ดุจนอนหลับฝนต่ืนข้ึนจําได ฉะนั้น. 
     [๑๐๓๙] ทานไดชวยมหาชน ผูถูกหมูโจรจับไปจะใหเปนเชลยใหพนมาได ท่ีริม 
            ฝงแมน้ําเอณิ เรายังระลกึถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรครั้งกอน 
            ของทานน้ันได ดุจนอนหลับฝนต่ืนข้ึนจําได ฉะนั้น. 
     [๑๐๔๐] ทานไดทุมเทกําลังเขาชวยพวกมนุษย ผูไปเรือในกระแสแมน้ําคงคา ให 
            พนจากนาคราชผูตัวดุราย มักทํามนุษยใหพินาศ เรายังระลึกถึงการ 
            สมาทานพรตและศีลวัตรครั้งกอน ของทานน้ันได ดุจนอนหลับฝนต่ืน 
            ข้ึนจําได ฉะนั้น. 
     [๑๐๔๑] อนึง่ เราเองมีช่ือวากัปปะ ไดเคยเปนอันเตวาสิกของทาน ไดรูแลววา 
            ทานเปนดาบสท่ีมีปญญาและวัตรดีผูหนึ่ง เรายังระลึกถึงการสมาทานพรต 
            และศีลวัตรครั้งกอนของทานน้ันได ดุจนอนหลับฝนต่ืนข้ึนจําได ฉะนั้น. 
     [๑๐๔๒] พระองคทรงทราบชัดอายุของขาพระองค ไดแนนอน แมสิ่งอื่นพระองค 
            ก็ทรงทราบ พระองคเปนพระพุทธเจาอยางแทจริง เพราะเหตุนั้นแล 
            พระรัศมีอันรุงเรืองของพระองคนี้ จึงไดสองพรหมโลกใหสวางไสวอยู. 
                      จบ พกพรหมชาดกท่ี ๑๐. 
                       จบ กุกกุวรรคท่ี ๑. 
                      ---------------- 
                      รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 และคลังท่ีเต็มไปดวย 
            ทรัพยมาแลว บัดนี้ ทําไมยังมาทําการสะสมเพียงกอนเกลืออีกเลา? 
     [๑๐๔๔] ทานสูสละคันธารวิสัย อันบริบูรณดวยทรัพยมากมาย เลิกการส่ังสม 
            มาแลว บัดนี้ ทําไมยังมาสอนขาพเจาใหสั่งสมในท่ีนี้อีกเลา? 
     [๑๐๔๕] ดูกรทานวิเทหดาบส ขาพเจายอมกลาวแตคําท่ีเปนธรรม ขาพเจาไมพอ 
            ใจกลาวคําท่ีไมเปนธรรม เมื่อขาพเจากลาวคําท่ีเปนธรรมอยู บาปยอม 
            ไมเขามาติดอยูเลย. 
     [๑๐๔๖] บุคคลอื่นไดรับความโกรธเคือง เพราะถอยคําอยางใดอยางหน่ึง ถึงหาก 
            ถอยคําน้ันจะมีประโยชนมาก บัณฑิตก็ไมควรกลาว. 
     [๑๐๔๗] บุคคลทํากรรมท่ีไมสมควร เมื่อถูกตักเตือนอยู จะโกรธเคืองก็ตาม ไม 
            โกรธเคืองก็ตาม หรือจะท้ิงเสียเหมือนโปรยขาวลีบก็ตาม เมื่อขาพเจา 
            กลาวคําท่ีเปนธรรมอยู บาปยอมไมเขาติดอยูเลย. 
     [๑๐๔๘] ถาสัตวเหลานี้ไมพึงมีปญญาของตนเอง หรอืไมพึงไดศึกษาวินัยดีแลว 
            ชนเปนอันมากก็จะเท่ียวไป เหมือนกระบือตาบอดเท่ียวไปในปา ฉะนั้น. 
     [๑๐๔๙] ก็แลบุคคลบางพวกในโลกน้ี ไดศึกษาวินัยมาเปนอยางดีในสํานักอาจารย 
            เพราะฉะนั้น เขาท้ังหลาย จึงมีวินัยอันอาจารยแนะนําแลว เปน 
            นักปราชญ มีจิตต้ังม่ันดี เท่ียวไป. 
                       จบ คันธารชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. มหากปชาดก 
                     วาดวยคุณธรรมของหัวหนา 
     [๑๐๕๐] ดูกรพระยาลิง ทานไดทอดตัวเปนสะพาน ใหลิงเหลาน้ีขามไปได จนมี 
            ความสวัสดี ทานเปนอะไรกับลิงเหลาน้ัน หรือวาลิงเหลาน้ันเปนอะไร 
            กับทาน? 
     [๑๐๕๑] ขาแตพระองคผูปราบศัตรู ขาพระองคเปนใหญ เปนนายฝูง ปกครองหมู 
            ลิงเหลาน้ัน เมื่อเขาเหลาน้ันถูกความโศกครอบงํา เกรงกลัวพระองค. 
     [๑๐๕๒] ขาพระองคไดกระโจนไปช่ัวระยะรอยลูกธนู เอาเถาวัลยผูกกบัตอไมไผ 
            ขางหน่ึง ผูกท่ีสะเอวขางหน่ึง. 
     [๑๐๕๓] กระโจนกลับมายังตนมะมวง เหมือนลมตัดอากาศ แตไมถึงตนมะมวง 
            นั้น ขาพระองคเอามือมาท้ังสองเหน่ียวก่ิงมะมวงไว. 



     [๑๐๕๔] รางกายของขาพระองคถูกกิ่งไม และเถาวัลยคราไปมา ดุจสายพิณท่ีเขา 
            ขึงตึงเครียด ฉะนั้น พวกบริวารพากันไตขาพระองคไปไดรับความสวัสดี. 
     [๑๐๕๕] ขาพระองคจะถูกจองจํา หรือถูกฆา ก็ไมครั่นครามเดือดรอนอยางไร 
            เพราะขาพระองคไดนําความสุขมาใหแกหมูลิงท่ียกยองใหขาพระองคเปน 
            ใหญ. 
     [๑๐๕๖] ขาแตพระราชาผูปราบปรามศัตรู ขาพระองคจะแสดงขออุปมาถวายพระ- 
            องค ขอพระองคจงสดบั ธรรมดาพระราชามหากษัตริยผูทรงพระปรชีา 
            สามารถ พึงแสวงหาความสุขใหแกรัฐ สัตวพาหนะ ทหาร และ 
            พลเมืองถวนหนากัน. 
                       จบ มหากปชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. กุมภการชาดก 
                    เหตุใหประพฤติภิกขาจาริยวัตร 
     [๑๐๕๗] อาตมภาพไดเห็นมะมวงอันงอกงามออกชอและผลเขียวไปท้ังตน ใน 
            ระหวางปามะมวง เวลากลับ อาตมภาพไดเห็นมะมวงตนนั้นหักยอยยับ 
            เพราะผลเปนเหตุ จึงไดเท่ียวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 
     [๑๐๕๘] นางนารีคนหน่ึงสวมกําไรมือหินคูหนึ่ง เกลี้ยงกลม อันนายชางผู 
            ชํานาญทําแลวไมมีเสียงดัง เพราะอาศัยขางท่ีสอง จึงเกิดมีเสียงดังข้ึน 
            ได อาตมภาพไดเห็นอยางนี้ จึงไดเท่ียวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 
     [๑๐๕๙] นกจํานวนมากพากันลอมลุมตามจิก ตีนกตัวหนึ่งซ่ึงกําลังคาบกอนเนื้ออยู 
            ไดกอนเนื้อแลวบินไป เพราะอาหารเปนเหตุ อาตมภาพไดเห็นอยางน้ี 
            จึงไดเท่ียวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 
     [๑๐๖๐] อาตมภาพไดเห็นวัวหนึง่ตัวอยูในทามกลางฝูง มีวลัยเปนเครื่องประดับ 
            ประกอบดวยสีสรรและกําลังมาก ไดขวิดเอาวัวตัวหน่ึงตาย เพราะกาม 
            เปนเหตุ อาตมภาพไดเห็นอยางนี้ จึงไดเท่ียวประพฤติภิกขาจาริยวัตร. 
     [๑๐๖๑] พระเจากรันฑกะของชาวกลิงครัฐ พระเจานัคคชิของชาวคันธารรัฐ 
            พระเจาเนมิราชของชาววิเทหรัฐ และพระเจาทุมมุขะของชาวปญจาลรัฐ 
            ท้ังส่ีพระองคนี้ตางพากันทรงละรัฐออกผนวช หาความหวงใยมิได. 
     [๑๐๖๒] แมพระราชาเหลาน้ันทุกๆ พระองค เปรียบดวยเทพเจา มาพรอมหนากัน 
            ยอมสงางามไปดวยคุณ เหมือนไฟอนังามสวางไสวฉะนั้น ดูกรนางภัคว ิ
            แมเราเองจะสละกามท้ังหลายตามสวนของตนๆ แลวจะออกบวชเท่ียว 
            ไปแตผูเดียว. 
     [๑๐๖๓] เวลานี้เทาน้ัน เวลาอื่นจากนี้เปนไมมี ภายหลังบุคคลผูสอนดิฉันจะไมมี 
            ขาแตทานผูมีสวนความดี แมดิฉันก็จะขอพนจากมือของบุรุษเท่ียวไป 
            ผูเดียว ดังนางนกท่ีพนจากมือของบุรษุ ฉะนั้น. 



     [๑๐๖๔] เด็กสองคนนั้นยอมรูจักวาน่ีขาวดิบ นี่ขาวสุก และรูจักวาน่ีเค็ม นี่ไม 
            เค็ม ดิฉันเห็นอยางนี้แลวจึงออกบวช ทานจงประพฤติภิกขาจาริยวัตร 
            เถิด ถึงดิฉันก็จะประพฤติภิกขาจาริยวตัรเชนเดียวกัน. 
                       จบ กุมภการชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. ทัฬหธรรมชาดก 
                         วาดวยความกตัญู 
     [๑๐๖๕] เมื่อขาพเจาเปนสาว ไดทําลายชางศัตรูนํากิจนั้นไป ไดชวยถอนลูกศรท่ี 
            เสียบอยูท่ีพระอุระ วิ่งตลุยไลเหยียบย่าํขาศึกไปในเวลารบ ยังทําให 
            พระเจาทัฬหธรรมราชาพอพระทัยไมได. 
     [๑๐๖๖] พระราชาคงไมทราบความเพียรพยายามของขาพเจา ความดีความชอบใน 
            สงคราม และการเปนทูตเดินสงขาวสาสนเปนแน. 
     [๑๐๖๗] ขาพเจาไมมีพวกพอง ไรท่ีพึ่งอาศัย จักตองตายแนๆ ยังมิหนําซํ้าพระ 
            ราชทานขาพเจาใหแกชางหมอ ไวสําหรับขนโคมัย. 
     [๑๐๖๘] คนบางคนในโลกน้ี ยังมีความหวงัอยูเพียงใด ก็ยังคบหากันอยูเพียง 
            นั้น เมื่อประโยชนท่ีหวังส้ินไป คนพาลท้ังหลายยอละท้ิงเขา เหมือน 
            พระมหากษัตริยทอดท้ิงชางพังโอฏฐิพยาธิ ฉะนั้น. 
     [๑๐๖๙] ผูใดอันคนอื่นทําความยินดีใหแกตนกอน ชวยเหลือกิจใหสําเรจ็ทุกอยาง 
            แลว ไมรูสึก ประโยชนท้ังหลายของบุคคลผูชวยเหลอืนั้น ยอมพินาศ 
            ไปหมด. 
     [๑๐๗๐] ผูใดอันคนอื่นทําความดีใหแกตนกอน ชวยเหลอืกิจใหสําเร็จทุกอยาง 
            แลว ยอมรูสึก ประโยชนท้ังหลายของบุคคลผูชวยเหลือนั้น ยอมเจรญิ 
            ทวีข้ึน. 
     [๑๐๗๑] เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงขอพูดกะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลาย มาประ 
            ชุมกันอยู ณ ท่ีนี้มีประมาณเทาใด ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย 
            ประมาณเทาน้ัน ขอทานทุกคนจงเปนผูมีกตัญู ทานท้ังหลายจักประ 
            ดิษฐานอยูในสวรรคตลอดกาลนาน. 
                      จบ ทัฬหธรรมชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. โสมทัตตชาดก 
                  วาดวยความเศราโศกถึงผูเปนท่ีรัก 
     [๑๐๗๒] พอโสมทัตชางมาตังคะ แตกอนเคยออกมาตอนรับเราผูกลับจากปาแตท่ี 
            ไกล บัดนี้ ไปไหนเสียเลา เราจึงไมเหน็? 
     [๑๐๗๓] โธเอย นี่พอโสมทัตน้ันแนแลว มานอนตายอยูท่ีพื้นแผนดิน ดัง 
            หนอเถายางทรายท่ีบุคคลเด็ดท้ิงฉะนั้น พอโสมทัตกุญชรชาติตายเสีย 
            แลวหนอ. 



     [๑๐๗๔] การท่ีทานมาเศราโศกถึงผูท่ีตายไปแลวนั้น เปนการไมดีงามแกทานผู 
            ออกบวช เปนสมณะพนวิเศษแลว. 
     [๑๐๗๕] ดูกรทาวสักกะ มนุษยหรือสัตวเดียรัจฉานก็ตาม ยอมเกิดความรักใคร 
            กันฝงอยูในใจ เพราะการอยูรวมกันโดยแท อาตมภาพจึงไมอาจอด 
            กลั้น ความเศราโศกถึงผูท่ีเปนท่ีรักใครนั้นได. 
     [๑๐๗๖] สัตวเหลาใดรองไหรําพันเพอถึงผูท่ีตาย สัตวเหลานั้นก็ตองตายเหมือน 
            กัน ดูกรฤาษี  เพราะเหตุนั้น ทานอยารองไหเลย สัตบุรุษกลาวการ 
            รองไห ของบุคคลผูรองไหถึงผูท่ีตายไปแลววาไรผล. 
     [๑๐๗๗] ดูกรทานผูประเสริฐ บุคคลผูตายไปแลว จะพึงกลับเปนข้ึนอีกเพราะการ 
            รองไหแนแลว เราท้ังหมดก็มาประชุมรองไหถึงญาติของกันและกันเถิด. 
     [๑๐๗๘] อาตมภาพถูกไฟคือความโศกแผดเผา มหาบพิตรมาชวยดับความกระวน 
            กระวายท้ังหมดใหหายได เหมือนบุคคลเอานํ้าดับไฟไหมเปรียงฉะน้ัน. 
            มหาบพิตร ไดถอนลูกศรอันปกแนน อยูในหัวใจของอาตมภาพออกแลว 
            เมื่ออาตมภาพถูกความโศกครอบงํา มหาบพิตรก็ไดบรรเทาความโศกถึง 
            บุตรน้ันเสียได. ดูกรทาวสักกะ อาตมภาพนั้นเปนผูมีลูกศรคือความโศก 
            เศราอันมหาบพิตรถอนออกแลว หายโศก ใจไมขุนมัว จะไมเศรา 
            โศก จะไมรองไหตอไป เพราะไดฟงคําของมหาบพิตร. 
                      จบ โสมทัตตชาดกท่ี ๕. 
                          ๖. สุสีมชาดก 
                    วาดวยพระเจาสุสมีะออกผนวช 
     [๑๐๗๙] เมื่อกอนผมดําเกิดบนศีรษะอันเปนประเทศท่ีสมควร ดูกรสุสมิะ วันนี้ 
            ทานเห็นผมเหลาน้ันกลายเปนสีขาวแลว จงประพฤติธรรมเถิด เวลานี้ 
            เปนการสมควรจะประพฤติพรหมจรรยแลว. 
     [๑๐๘๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผมหงอกของหมอมฉันเอง ไมใชของพระองค 
            หมอมฉันถอนออกจากศีรษะของหมอมฉันเอง หมอมฉันไดทูลคําเท็จ 
            ดวยคิดจะทําประโยชนแกตน ขอพระองคจงทรงพระราชทานความผิดให 
            สักครั้งหน่ึงเถิด เพคะ. 
     [๑๐๘๑] ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน พระองคยังหนุม มีพระโฉมชวนพิศ 
            ยังทรงต้ังอยูในปฐมวัย มีพระฉวีวรรณงาม ดังใบกลวยมีนวลออนๆ 
            เมื่อแรกข้ึนฉะน้ัน ขอเชิญพระองคดํารงราชสมบัติอยูกอนเถิด เชิญ 
            ทอดพระเนตรหมอมฉันกอน อยาทรงทําใหหมอมฉันเปนหมายไรท่ีพึ่ง 
            เสียเลย เพคะ. 
     [๑๐๘๒] เราไดเห็นนางกุมารีรุนสาวมีฉวีวรรณอันเกลีย้งเกลา รางกายงาม ทรวด 
            ทรงเฉิดฉายออนละมุนละไม เหมือนเถากาลวัลลี เมื่อตองลมออนรําเพย 



            พัด ก็โอนเอนไปมา เขาไปใกลชายด่ังยั่วยวนใจชายอยู. 
     [๑๐๘๓] สมัยตอมา เราไดเห็นนารีคนนั้นถึงความชรามีอายุลวงไป ๘๐-๙๐ ป 
            ถือไมเทาส่ันงันงก มีกายคดนอมลงดุจกลอนเรือน เดินกมหนาอยู. 
     [๑๐๘๔] เรากําลังตริตรองถงึความพอใจและโทษของรูปท้ังหลายน้ันแลอยู จึงหลีก 
            ออกไปนอนอยูทามกลางท่ีนอนแตผูเดียว เราพิจารณาเห็นวา แมเราเอง 
            ก็จักตองเปนอยางนั้นบาง จึงมิไดยินดีในการอยูในเรือนเลย ถึงเวลาท่ี 
            เราจะประพฤติพรหมจรรยแลว. 
     [๑๐๘๕] ความยินดีของบุคคลผูอยูครอบครองเรือนนี้แหละ เปนเชือกเครื่องเหนี่ยว 
            รั้งไว ธีรชนตัดเชือกนี้แลว หาความอาลัยใยดีมิได ละท้ิงกามสุขแลว 
            ออกบวช. 
                        จบ สุสีมชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. โกฏสิมพลิชาดก 
                   วาดวยการระวังภยัท่ียังไมมาถึง 
     [๑๐๘๖] เราไดจับนาคราชยาวถึงพันวามาแลว ทานยังทรงนาคราชน้ันและเราซึ่งมี 
            กายใหญไวได ไมหวัน่ไหว. 
     [๑๐๘๗] ดูกรโกฏสิมพลีเทพบุตร ก็ทานทรงนางนกตัวเลก็นี้ ซึ่งมีเนื้อนอยกวา 
            เรา กลัวหวั่นไหวอยู เพราะเหตุอะไร? 
     [๑๐๘๘] ดูกรพระยาครุฑ ทานมีเนื้อเปนภักษาหาร นกนี้มีผลไมเปนภักษาหาร 
            นางนกน้ีจักไปจิกกินพืชเมล็ดตนไทร เมล็ดตนกราง เมล็ดตนมะเด่ือ 
            และเมล็ดตนโพธิ แลวมาถายวัจจะลงบนคาคบไมของเรา. 
     [๑๐๘๙] ตนไมเหลานั้นจักเจริญงอกงามข้ึน ไมมีลมมากระทบขางของเราได ตน 
            ไมเหลานั้นจักปกคลุมเรา ทําเราไมใหเปนตนไมไปเสีย. 
     [๑๐๙๐] ตนไมท้ังหลายแมชนิดอื่น เปนหมูไมมีรากประกอบดวยลําตนมีอยู นก 
            ตัวนี้นําเอาพืชมาถายไว ทําใหพินาศ. 
     [๑๐๙๑] เพราะวาตนไมท้ังหลายมีตนไทรเปนตน งอกงามข้ึนปกคลุมไมซึ่งเปนเจา 
            ปา แมท่ีมีลําตนใหญได ดูกรพระยาครุฑ เหตุนี้แหละ เราไดมองเหน็ 
            ภัยในอนาคต จึงไดหวั่นไหว. 
     [๑๐๙๒] นักปราชญพึงรังเกียจส่ิงท่ีนารังเกียจ พึงระวังภัยท่ียังไมมาถึง นักปราชญ 
            ยอมพิจารณาดูโลกท้ังสอง เพราะภัยในอนาคต. 
                      จบ โกฏสิมพลิชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. ธูมการีชาดก 
                    เศราโศกเพราะไดใหมลืมเกา 
     [๑๐๙๓] พระเจายุธิฏฐิละผูทรงพอพระทัยในธรรม ไดตรสัถามวิธูรบัณฑิตวา ดูกร 
            พราหมณ ทานรูบางไหมวา ใครผูเดียวเศราโศกเปนอันมาก? 



     [๑๐๙๔] พราหมณวาเสฏฐโคตรผูเปนใหญในฝูงแพะมากดวยกัน ไมเกยีจครานท้ัง 
            กลางคืนกลางวัน เมื่ออยูในปา ไดกอไฟใหเกิดควัน. 
     [๑๐๙๕] ชะมดท้ังหลายถูกเหลือบยุงรบกวน ก็พากันเขาไปอาศัยอยูในสํานักของ 
            พราหมณธูมการีตลอดฤดูฝน เพราะกลิ่นควันของพราหมณนั้น. 
     [๑๐๙๖] พราหมณนั้นเอาใจใสอยูกับพวกชะมด ไมเอาใจใสถึงพวกแพะ วาจะ 
            มาเขาคอกหรอืไมมา แพะของเขาเหลาน้ันไดหายไป. 
     [๑๐๙๗] พอถึงสารทสมัย และในปามียุงซาลงแลว พวกชะมดก็พากันเขาไปสู 
            ภูเขาทางท่ีกันดาร และตนแมน้ําท้ังหลาย ฯ 
     [๑๐๙๘] พราหมณเห็นพวกชะมดหนีไปหมด และแพะท้ังหลายหายไป ก็ซูบผอม 
            มีผิวพรรณซูบซีด เปนโรคผอมเหลือง. 
     [๑๐๙๙] เปนอยางนี้แหละ ผูใดละเลยคนเกาเสียมากระทําความรักกับคนใหม 
            ผูนั้นเปนคนเดียว เศราโศกอยูมาก เหมือนพราหมณธูมการี ฉะนั้น. 
                       จบ ธูมการีชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. ชาครชาดก 
                        วาดวยผูหลับและต่ืน 
     [๑๑๐๐] ในโลกนี้ ใครเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูต่ืนอยู ใครเปนผูต่ืน 
            ในระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยู ใครหนอรูแจงปญหาขอนี้ ใครหนอจะ 
            แกปญหาขอนั้นของเราได? 
     [๑๑๐๑] ขาพเจาเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูต่ืนอยู ขาพเจาเปนผูต่ืนใน 
            ระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยู ขาพเจารูแจงปญหาขอนั้นของทาน จะ 
            แกปญหาขอนั้นของทานได. 
     [๑๑๐๒] ทานเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูต่ืนอยูอยางไร ทานเปนผูต่ืนใน 
            ระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยูอยางไร ทานรูแจงปญหาขอนี้อยางไร 
            ทานจะแกปญหาขอนี้ของขาพเจาอยางไร? 
     [๑๑๐๓] ดูกรเทวดา ขาพเจาต่ืนอยูในระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยูดวยความ 
            ประมาท ไมรูท่ัวถึงธรรม ๒ ประการ คือ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑. 
     [๑๑๐๔] ดูกรเทวดา ขาพเจาหลับอยูในระหวางพระอริยเจาท้ังหลายผูสละราคะ 
            โทสะ และอวิชชา ต่ืนอยู. 
     [๑๑๐๕] ขาพเจาเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูต่ืนอยูอยางนี้ ขาพเจาเปนผู 
            ต่ืนในระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยูอยางนี้ ขาพเจารูแจงปญหาขอนี้ 
            อยางนี้ ขาพเจาแกปญหาของทานอยางนี้. 
     [๑๑๐๖] ถูกแลว ทานเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูต่ืนอยู เปนผูต่ืนอยูใน 
            ระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยู ทานรูแจงปญหาขอนั้นของขาพเจาถูก 
            แลว ทานแกปญหาขอนั้นของขาพเจาดีแลว. 



                       จบ ชาครชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. กุมมาสปณฑชาดก 
                   วาดวยอานิสงสถวายขนมกุมมาส 
     [๑๑๐๗] ไดยินวา การทําสามีจิกรรมในพระปจเจกพุทธเจาช่ือวาอโนมทัสสี มี 
            คุณไมนอยเลย เชิญดูผลแหงกอนขนมกุมมาสแหง ไมมีรสเค็ม. สงผล 
            ใหเราไดชาง มา วัว ทรัพย ขาวเปลือกเปนอันมากน้ี ตลอดท้ังแผน 
            ดินท้ังส้ิน และนางนารีเหลานี้เปรียบดวยนางอัปสร เชิญดูผลแหงกอน 
            ขนมกุมมาส. 
     [๑๑๐๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูมีอัธยาศัยเปนกุศล ผูบํารุงรัฐใหเจริญ 
            พระองคตรัสคาถาเพลงขับเสมอๆ ขอพระองคผูมีพระทัยเปยมดวยปติ 
            อันแรงกลา ไดโปรดตรัสบอกใจความแหงคาถาเพลงขับท่ีหมอมฉันทูล 
            ถามนั้นเถิด. 
     [๑๑๐๙] เราเกิดในตระกูลหน่ึงในนครน้ีแหละ เปนลูกจางทํางานใหคนอื่น ถึง 
            จะเปนลูกจางทําการงานเลี้ยงชีวิต แตเราก็มีศีลสังวร. วันนั้นเราออก 
            ไปทํางาน ไดเห็นสมณะ ๔ รูป ผูประกอบไปดวยอาจาระและศีล เปนผู 
            เยือกเย็น ไมมีอาสวะ. 
            เรามีจิตเลื่อมใสในสมณะเหลาน้ัน จึงนิมนตใหทานน่ังบนอาสนะท่ีลาด 
            ดวยใบไมแลว ไดถวายขนมกุมมาสแกทานดวยมือของตน. ผลแหงกุศล 
            กรรมนั้นของเราเปนเชนนี้ เราจึงไดเสวยราชสมบัตินี้ อันมีแผนดินแผ 
            ไพศาลไปดวยสมบัติทุกชนิด. 
     [๑๑๑๐] ขาแตพระองคผูมีอัธยาศัยเปนกุศล พระองคทรงประทานเสียกอน จึงคอย 
            เสวยเอง พระองคอยาทรงประมาทในบุญท้ังหลายมีทานเปนตน พระองค 
            จงทรงยังจักร ๔ มีการอยูในประเทศอันสมควรเปนตนใหเปนไป อยาได 
            ทรงต้ังอยูในอธรรมเลย จงทรงดํารงอยูในทศพิธราชธรรมเถิด. 
     [๑๑๑๑] ดูกรพระราชธิดาของพระเจาโกศลผูเลอโฉม เรานั้นจักประพฤติตามทางท่ี 
            พระอริยเจาประพฤติมาแลวนั้นแลเสมอๆ พระอรหนัตท้ังหลายเปนท่ี 
            พอใจของเราแท เราปรารถนาจะไดเห็นทาน. 
     [๑๑๑๒] ดูกรนางเทวีผูเปนพระราชธิดาท่ีรักของพระเจาโกศล เจางดงามอยูใน 
            ทามกลางหมูนารี เปรียบเหมือนนางเทพอัปสรฉะนั้น เจาไดทํากรรมดี 
            งามอะไรไว เจาเปนผูมีผิวพรรณผุดผองอยางนี้ เพราะกรรมอะไร? 
     [๑๑๑๓] ขาแตพระมหากษัตริย หมอมฉันเปนทาสีทําการรับใชของตระกูลกฏมพี 
            เปนผูสํารวมระวงั เปนอยูโดยธรรม มีศีล มีความเห็นชอบธรรม. 
            คราวน้ัน หมอมฉันมีจติโสมนัส ไดถวายอาหารท่ีเปนสวนของหมอม 
            ฉัน แกพระปจเจกพุทธเจาผูกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยู ดวยมือตนเอง 



            ผลแหงกรรมน้ันของหมอมฉัน เปนเชนนี้. 
                     จบ กุมมาสปณฑชาดกท่ี ๑๐. 
                        ๑๑. ปรันตปชาดก 
                   ลางบอกความช่ัวและภัยท่ีจะมาถึง 
     [๑๑๑๔] ความช่ัวและภัยจกัมาถึงเรา เพราะกิ่งไมไหวคราวน้ัน จะเปนดวยมนุษย 
            หรือเนื้อทําใหไหว ก็ไมปรากฏ. 
     [๑๑๑๕] ความกระสันถึงนางพราหมณีผูหวาดกลัวซึ่งอยูไมไกลนัก จักทําใหเรา 
            ผอมเหลือง เหมอืนกิ่งไมทํานายปรันตปะใหผอมเหลือง ฉะนั้น. 
     [๑๑๑๖] ภรรยาท่ีรักของเราอยูในบานเมืองพาราณสี มีรูปงาม จักเศราโศกถึงเรา 
            ความเศราโศกจักทําใหนางผอมเหลอืง เหมือนกิ่งไมทํานายปรันตปะให 
            ผอมเหลือง ฉะนั้น. 
     [๑๑๑๗] หางตาท่ีเจาชําเลืองมาก็ดี การท่ีเจายิ้มแยมก็ดี เสียงท่ีเจาพูดก็ดี จักทํา 
            เราใหผอมเหลอืง เหมอืนกิ่งไมทํานายปรันตปะใหผอมเหลอืง ฉะนั้น. 
     [๑๑๑๘] เสียงก่ิงไมนั้นไดมาปรากฏแกทานแลว เสียงน้ันชะรอยจะมาบอกทานได 
            แนแลว ผูใดส่ันกิ่งไมนั้น ผูนั้นไดมาบอกเหตุนั้นแนแลว. 
     [๑๑๑๙] การท่ีเราผูโงเขลาคิดไววา กิ่งไมท่ีมนุษย หรือเนือ้ทําใหไหวในคราวน้ัน 
            ไดมาถึงเราเขาแลว ฯ 
     [๑๑๒๐] ทานไดรูดวยประการนั้นแลว ยังลวงฆาพระชนกของเราแลว เอากิ่งไม 
            ปกปดไว บัดนี้ ภัยจักตกมาถึงทานบางละ. 
                      จบ ปรันตปชาดกท่ี ๑๑. 
                       จบ คันธารวรรคท่ี ๒. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 ยกถาดสํารับข้ึนสู 
            เตากระโหลกหวัผี ยีแปง ลางงา ซาวขาวสารทําไม ขาวสุกคลุกงา 
            จักมีไวเพราะเหตุอะไร? 
     [๑๑๒๒] ดูกรพราหมณ ขาวสุกคลุกงาซึ่งทําใหสุกดีนี้ มีไวเพื่อจะบริโภค ก็หาไม 
            ธรรม คือ ความออนนอมตอผูใหญ และสุจริตธรรม ๓ ประการได 
            สูญไปเสียแลว วันนี้ ดฉิันจักกระทําการบูชาแกธรรมน้ัน ในทามกลาง 
            ปาชา. 
     [๑๑๒๓] ดูกรแมกัจจานี เธอจงใครครวญเสียกอนแลว จึงทําการงาน ใครบอก 
            แกเธอวา ธรรมสูญเสียแลว ธรรมอันประเสริฐเหมือนทาวสหัสนัย 
            เทวราชผูมีอาณุภาพหาผูเปรียบมิได ยอมไมตายในกาลไหนๆ. 
     [๑๑๒๔] ขาแตทานผูประเสริฐ ในขอท่ีวาธรรมสูญนี้ ดิฉันมั่นใจเอาเอง ในขอ 
            ท่ีวา ธรรมไมมี ดิฉันยังสงสัย เดี๋ยวนี้คนผูช่ัวชายอมมีความสุข เชน 
            ลูกสะใภของดิฉันเปนหมัน เขาทุบตีขับไลดิฉันแลวคลอดลูก บัดนี้ เขา 
            เปนใหญในตระกูลท้ังหมด ดิฉันถูกทอดท้ิง ไมมีท่ีพึ่ง อยูแตลําพังผู 
            เดียว. 
     [๑๑๒๕] เรายังเปนอยู ยังไมตาย มา ณ ท่ีนี้เพื่อประโยชนแกเธอโดยตรง ลูก 
            สะใภคนใดทุบตีขับไลเธอออกแลวคลอดลูก เราจะกระทําลูกสะใภคน 
            นั้นพรอมกับลูก ใหละเอียดเปนเถาธุลี. 
     [๑๑๒๖] ขาแตทาวเทวราช พระองคทรงยนิดีเสด็จมาในท่ีนี้ เพื่อประโยชนแก 
            หมอมฉันโดยตรงอยางนี้ ขอใหหมอมฉัน บุตร ลูกสะใภ และหลานจง 
            ยินดีสมัครสมานอยูเรอืนรวมกันเถิด. 
     [๑๑๒๗] ดูกรแมกาติยานี เธอยินดีอยางนัน้ก็ตามใจเธอ ถึงจะถูกทุบตีขับไลก็ไม 
            ละธรรม คือเมตตาในพวกเด็กๆ ขอใหเธอ บุตร ลูกสะใภ และ 
            หลาน จงยินดีสมัครสมานอยูเรอืนรวมกันเถิด. 
     [๑๑๒๘] นางกาติยานี ยินดีสมัครสมานกับลูกสะใภ อยูเรอืนรวมกันแลว ลูก 
            และหลานตางชวยกันบํารุง เพราะทาวสักกเทวราชทรงอนุเคราะห. 
                        จบ กัจจานิชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. อัฏฐสัททชาดก 
                          วาดวยนิพพาน 
     [๑๑๒๙] สระมงคลโบกขรณีนี้ แตกอนเปนท่ีลุมลึก มีน้ํามาก ปลาก็มาก เปน 
            ท่ีอยูอาศัยของพระยานกยาง เปนท่ีอยูแหงบิดาของเรา บัดนี้ น้ําแหง 



            วันนี้พวกเราจะพากันเลี้ยงชีพดวยกบ แมพวกเราจะถูกความบีบค้ันถึง 
            เพียงน้ี ก็จะไมละท่ีอยู. 
     [๑๑๓๐] ใครจะทําลายนัยนตาขางท่ีสองของนายพันธุระ ผูมีอาวุธในมือใหแตกได 
            ใครจักกระทําลูก และรังของเรา และตัวเราใหมีความสวัสดีได? 
     [๑๑๓๑] ดูกรมหาบพิตร คติของกระพี้ไมนั้นมีอยูเพียงใด กระพี้ไมท้ังหมด 
            แมลงภูเจาะกินสิ้นแลวเพียงน้ัน แมลงภูหมดอาหารแลว ยอมไมยินด ี
            ในไมแกน. 
     [๑๑๓๒] ไฉนหนอ เราจึงจะจากท่ีนี่ไปใหพนจากราชนิเวศนเสียได บันเทิงใจ 
            ชมตนไม กิ่งไมท่ีมีดอก ทํารังอาศัยอยูตามประสาของเรา. 
     [๑๑๓๓] ไฉนหนอ เราจึงจะจากท่ีนี่ไปใหพนจากราชนิเวศนเสียได จักนําหนาฝูง 
            ไปดื่มน้ําท่ีดีเลิศได. 
     [๑๑๓๔] นายพรานภรตะชาวพาหิกรัฐ นําเราผูมัวเมาดวยกามท้ังหลาย ผูกําหนัด 
            หมกมุนอยูในกามมาแลว ลิงน้ันกลาววา ขอความเจริญจงมีแกทาน 
            ขอทานจงปลอยขาพเจาเถิด. 
     [๑๑๓๕] เมื่อความมือต้ือปรากฏเบ้ืองบนภูเขาอันแข็งคม นางกินนรีนั้นไดกลาว 
            กะเราดวยถอยคําอันไพเราะออนหวานวา ทานอยาจรดเทาลงบนแผนดิน. 
     [๑๑๓๖] เราเห็นนิพพานอันเปนท่ีสิ้นชาติ ไมตองเวียนมายงักําเนิดคัพกไสยาอีก 
            ตอไป โดยไมตองสงสัย ความเกิดของเรานี้เปนชาติมีในท่ีสุดกําเนิด 
            คัพภไสยาก็มีในภายหลัง สงสารเพ่ือภพใหมตอไปของเราสิ้นสุดแลว. 
                      จบ อัฏฐสัททชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. สุลสาชาดก 
                    ผูรอบรูเหตุผลยอมรอดพนศัตร ู
     [๑๑๓๗] สรอยคอทองคําน้ี แกวมุกดา แกวไพฑูรยมีมาก ทานจงนําเอาทรัพยนี ้
            ไปท้ังหมด ขอความเจริญจงมีแกทาน และจงประกาศขาพเจาวา เปน 
            ทาสีเถิดฯ 
     [๑๑๓๘] แนะแมคนงาม เจาจงเปลื้องเครือ่งประดับออก อยามัวร่ําไรใหมากเลย 
            เราไมรูอะไรท้ังน้ัน เรานําเจามาเพ่ือทรัพยเทาน้ัน. 
     [๑๑๓๙] ฉันมานึกถึงตัวเอง นับต้ังแตนอยคุมใหญ ฉันไมไดรูจักรักชายอืน่ยิ่งไป 
            กวาทานเลย. 
     [๑๑๔๐] ขอเชิญทานน่ังลง ฉันจักขอกอดรดัทานใหสมรัก และจักกระทํา 
            ประทักษิณทานเสียกอน เพราะวาตอแตนี้ไป การคบหากันระหวางฉัน 
            กับทานจะไมมีอีก. 
     [๑๑๔๑] ชายจะเปนบัณฑิตในท่ีทุกแหงก็หาไม แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญา 
            เฉลียวฉลาดในท่ีนั้นๆ ได. 



     [๑๑๔๒] ชายจะเปนบัณฑิตในท่ีทุกแหงก็หาไม แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญาดําริ 
            เหตุผลไดรวดเร็ว. 
     [๑๑๔๓] นางสุลสาหญิงแพศยายืนอยู ณ ท่ีใกลโจร คิดอุบายจะฆาโจร ไดฆาโจร 
            สัตตุกะตายไดรวดเรว็ เหมือนนายพรานเน้ือผูฉลาดฆาเน้ือไดเร็วพลนั 
            เมื่อมีธนูบริบูรณมากแลว ฉะนั้น. 
     [๑๑๔๔] ในโลกนี้ ผูใดไมรูเหตุผลท่ีเกิดข้ึนไดฉับพลัน ผูนั้นมีปญญาเขลายอม 
            ถูกฆาตาย เหมือนโจรถูกฆาตายท่ีซอกภูเขา ฉะนั้น. 
     [๑๑๔๕] ในโลกนี้ ผูใดยอมรอบรูเหตุผลท่ีเกิดข้ึนไดฉับพลัน ผูนั้นยอมพนจาก 
            ความเบียดเบียนของศัตรูได เหมือนนางสุลสาหญิงแพศยาหลุดพนไป 
            จากโจรสัตตุกะ ฉะนั้น. 
                        จบ สุลสาชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. สุมังคลชาดก 
                     วาดวยคุณธรรมของกษัตริย 
     [๑๑๔๖] พระเจาแผนดินทรงรูวา เรากําลังกริ้วจัดไมพงึลงอาชญา อันไมสมควร 
            แกตนโดยไมใชฐานะกอน พึงเพิกถอนความทุกขของผูอื่นอยางรายแรง 
            ไว. 
     [๑๑๔๗] เมื่อใด พึงรูวาจิตของตนผองใส พึงใครครวญ ความผิดท่ีผูอื่นทําไว 
            พึงพิจารณาใหเห็นแจมแจงดวยตนเองวา นี่สวนประโยชน นี่สวนโทษ 
            เมื่อนั้น จึงปรับไหมบุคคลน้ันๆ ตามสมควร. 
     [๑๑๔๘] อนึ่ง พระเจาแผนดินพระองคใด ไมถูกอคติครอบงํา ยอมแนะนําผูอื่น 
            ท่ีควรแนะนํา และไมควรแนะนําได พระเจาแผนดินพระองคนั้นช่ือวา 
            ไมเผาผูอื่น และพระองคเอง พระเจาแผนดินพระองคใดในโลกน้ี 
            ทรงลงอาชญาสมควรแกโทษ พระเจาแผนดินพระองคนั้น อันคุณงาม 
            ความดีคุมครองแลว ยอมไมเสื่อมจากศิริ. 
     [๑๑๔๙] กษัตริยเหลาใดถูกอคติครอบงํา ไมทรงพิจารณาเสียกอนแลวทําไป ทรง 
            ลงอาชญาโดยผลุนผลนั กษัตริยเหลานั้นประกอบไปดวยโทษนาติเตียน 
            ยอมละท้ิงชีวิตไป และพนไปจากโลกนี้แลว ก็ยอมไปสูทุคติ. 
     [๑๑๕๐] พระราชาเหลาใด ทรงยินดีแลวในทศพิธราชธรรม อันพระอริยเจาประกาศ 
            ไว พระราชาเหลาน้ันเปนผูประเสริฐดวยกาย วาจา และใจ พระราชา 
            เหลานั้นทรงดํารงม่ันอยูแลวในขันติ โสรัจจะ และสมาธิ ยอมถึงโลก 
            ท้ังสองโดยวิธอียางนั้น. 
     [๑๑๕๑] เราเปนพระราชาผูเปนใหญของสัตวและมนุษยท้ังหลาย ถาเราโกรธ 
            ข้ึนมา เราก็ต้ังตนไวในแบบอยางท่ีโบราณราชแตงต้ังไว คอยหามปราม 
            ประชาชนอยูอยางนั้น ลงอาชญาโดยอบุายอันแยบคายดวยความเอ็นดู. 



     [๑๑๕๒] ขาแตกษัตริยผูชนาธิปติ บริวารสมบัติและปญญามิไดละพระองคในกาล 
            ไหนๆ เลย พระองคมิไดมักกริ้วโกรธ มีพระหฤทัยผองใสอยูเปนนิจ 
            ขอพระองคทรงปราศจากทุกข บํารุงพระชนมชีพยืนอยูตลอดรอยพรรษา 
            เถิด. 
     [๑๑๕๓] ขาแตกษัตริย ขอพระองคทรงประกอบดวยคุณธรรมเหลาน้ี คือ โบราณ 
            ราชวัตร มั่นคงทรงอนุญาตใหหนูเตือนได ไมทรงกริว้โกรธมีความสุข 
            สําราญ ไมเดือดรอน ปกครองแผนดินใหรมเย็น แมจุติจากโลกน้ีไปแลว 
            ก็จงทรงถึงสุคติเถิด. 
     [๑๑๕๔] พระเจาธรรมิกราชทรงฉลาดในอุบาย เมื่อครองราชสมบัติดวยอุบายอัน 
            เปนธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันบัณฑิตแนะนํากลาวไวดีแลวอยางนี้ 
            พึงยังมหาชนผูกําเริบรอนกายและจิตใหดับหายไป เหมือนมหาเมฆยงั 
            แผนดินใหชุมช่ืนดวยน้ํา ฉะนั้น. 
                       จบ สุมังคลชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. คังคมาลชาดก 
                    กามท้ังหลายเกิดจากความดําริ 
     [๑๑๕๕] แผนดินรอนเหมือนถานไฟ ดาดาษไปดวยทรายอันรอนเหมือนเถารึง 
            เมื่อเปนเชนนี้ เจายังทําเปนทองไมรูรอน ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจา 
            ดอกหรือ? เบ้ืองบนก็รอน เบ้ืองลางก็รอน เมื่อเปนเชนนี้ เจายังทํา 
            เปนทองไมรูรอน ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจาดอกหรือ? 
     [๑๑๕๖] ขาแตพระราชา แดดหาเผาขาพระองคไม แตวาวัตถุกาม และกิเลสกาม 
            ยอมเผาขาพระองค เพราะวาความประสงคหลายๆ อยาง มีอยู ความ 
            ประสงคเหลานั้นยอมเผาขาพระองค  แดดหาไดเผาขาพระองคไม. 
     [๑๑๕๗] ดูกรกาม เราไดเห็นมูลรากของเจาแลว เจาเกิดจากความดําริ เราจักไม 
            ดําริถึงเจาอีกละ เจาจักไมเกิดดวยอาการอยางนี้. 
     [๑๑๕๘] กามแมนอยก็ไมพอแกมหาชน มหาชนยอมไมอิม่ดวยกามแมมาก นา 
            สลดใจท่ีพวกคนพาลพากันบนวา รูป เสียง เหลานี้จงมีแกเรา กุลบุตร 
            ผูประกอบความเพียร พึงเวนใหขาดเถิด. 
     [๑๑๕๙] การท่ีพระเจาอุทัยไดถึงความเปนใหญเปนโตนี้ เปนแผลแหงกรรมม ี
            ประมาณนอยของเรา มาณพใดละกามราคะออกบวชแลว มาณพน้ันช่ือ 
            วาไดลาภดีแลว. 
     [๑๑๖๐] สัตวท้ังหลายยอมละกรรมช่ัวดวยตบะ แตสัตวเหลานั้น จะละความเปน 
            คน เอาหมอตักน้ําใหเขาอาบดวยตบะไดหรือ แนะคังคมาละ การท่ีทาน 
            ขมข่ีดวยตบะ แลวรองเรียกโอรสของเราโดยช่ือวาพรหมทัตตวันนี้นั้น 
            ไมเปนการสมควรเลย. 



     [๑๑๖๑] เสด็จแม เราท้ังหลายพรอมท้ังพระราชา และอํามาตย พากันไหว 
            พระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาน้ัน เปนผูอันชนท้ังปวงไหวแลว 
            เชิญเสด็จแม ทอดพระเนตรดูผลแหงขันติและโสรัจจะในปจจุบันเถิด. 
     [๑๑๖๒] ทานท้ังหลายอยาไดกลาวอะไรๆ กะทานคังคมาละผูเปนปจเจกมุนี ศึกษา 
            อยูในคลองมุนี ความจริง พระปจเจกมุนีคังคมาละน้ี ขามหวงนํ้าท่ี 
            พระปจเจกมุนีท้ังหลายขามแลว หมดความเศราโศกเท่ียวไป. 
                       จบ คังคมาลชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. เจติยราชชาดก 
                     วาดวยเชฏฐาปจายนธรรม 
     [๑๑๖๓] เชฏฐาปจายนธรรม อันบุคคลใดทําลายแลว ยอมทําลายบุคคลน้ันเสีย 
            โดยแท เชฏฐาปจายนธรรมอันบุคคลใดไมทําลายแลว ยอมไมทําลาย 
            บุคคลน้ันสักหนวยหนึง่ เพราะเหตุนั้นแล พระองคไมควรทําลาย 
            เชฏฐาปจายนธรรมเลย เชฏฐาปจายนธรรมท่ีพระองคทําลายแลว อยา 
            ไดกลับมาทําลายพระองคเลย. 
     [๑๑๖๔] เมื่อพระองคยังตรสัคํากลับกลอกอยู เทวดาท้ังหลายก็จะพากันหลีกหน ี
            ไปเสีย พระโอฐจักมีกลิ่นบูดเนาเหม็นฟุงไป ผูใดรูอยู เมื่อถูกถามปญหา 
            แลว แกลงแกปญหาน้ันไปเสียอยางอืน่ ผูนั้นยอมตองพลัดตกลงจาก 
            ฐานะของตน ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองค 
            ก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะ 
            ประทับอยูไดท่ีพื้นดินเทาน้ัน. 
     [๑๑๖๕] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก 
            ปญหาน้ันเสียอยางอื่น ในแวนแควนของพระราชาพระองคนั้น ฝนยอม 
            ตกในเวลาไมใชฤดูกาล ยอมไมตกตามฤดูกาล ขาแตพระเจาเจติยราช 
            ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได 
            ถาพระองคตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบ. 
     [๑๑๖๖] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อ 
            ถูกถามปญหาแลวแกลงตรัสแกปญหาน้ันไปเสียอยางอื่น พระชิวหาของ 
            พระราชาพระองคนั้น จะเปนแฉกเหมือนลิ้นงู ฉะนั้น ขาแตพระเจา- 
            เจติยราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูใน 
            พระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบ 
            ลึกลงไปอีก. 
     [๑๑๖๗] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อ 
            ถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแกปญหานั้นไปเสียอยางอื่น พระชิวหา 
            ของพระราชาพระองคนั้น จะไมมีเหมือนปลาฉะนั้น ขาแตพระเจาเจติย- 



            ราช ถาพระองคตรัสสจัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวัง 
            ตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งกวาน้ี 
            ไปอีก. 
     [๑๑๖๘] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก 
            ปญหาน้ันไปเสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้นจะมีแตพระธิดาเทาน้ัน 
            มาเกิด หามีพระโอรสมาเกิดในราชสกุลไม ขาแตพระเจาเจติยราช 
            ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิม 
            ได ถาพระองคยังตรัสมสุาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งไปกวาน้ีอีก. 
     [๑๑๖๙] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก 
            ปญหาน้ันไปเสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้นจะไมมีพระราชโอรส 
            ถามีก็พากันหลีกหนีไปยังทิศนอย ทิศใหญ ขาแตพระเจาเจติยราช ถา 
            พระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได 
            ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งกวาน้ันลงไปอีก. 
     [๑๑๗๐] พระเจาเจติยราชน้ัน แตกอนเคยเสด็จเท่ียวไปไดในอากาศ ภายหลังถูก 
            พระฤาษีสาปแลวเสื่อมอํานาจ ถึงกําหนดเวลาของตนแลวก็ถูกแผนดิน 
            สูบ เพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตท้ังหลายจึงไมสรรเสริญฉันทาคติ บุคคล 
            ไมพึงเปนผูมีจิตถูกฉันทาคติเปนตนประทุษราย พึงกลาวแตคําสัจเทาน้ัน. 
                      จบ เจติยราชชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. อินทริยชาดก 
                         วาดวยดี ๔ ช้ัน 
     [๑๑๗๑] ดูกรนารทะ บุรุษใดตกอยูในอํานาจแหงอินทรียเพราะกาม บุรุษน้ันละ 
            โลกท้ังสองไปแลว ยอมเกิดในอบายมีนรกเปนตน แมเมื่อยังเปนอยูก็ 
            ยอมซูบซีดไป. 
     [๑๑๗๒] ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข สุขเกิดในลําดับแหงทุกข สวนทานน้ันประ 
            สบความทุกขมากกวาสุข ทานจงหวังความสุขอันประเสริฐเถิด. 
     [๑๑๗๓] ในเวลาเกิดความลาํบาก บุคคลใดอดทนตอความลําบากได บุคคลน้ัน 
            ยอมไมเปนไปตามความลําบาก บุคคลน้ันเปนนักปราชญ ยอมบรรลสุุข 
            ปราศจากเครื่องประกอบ อันเปนท่ีสุดแหงความลําบาก. 
     [๑๑๗๔] ทานไมควรเคลื่อนจากธรรม เพราะปรารถนากามท้ังหลาย เพราะเหตุใช 
            ประโยชน เพราะเหตุเปนประโยชน ถึงทานจะทําสุขในฌานท่ีสําเร็จ 
            แลวใหนิราศไป ก็ไมควรจะเคลื่อนจากธรรมเลย. 
     [๑๑๗๕] ความขยันของคฤหบดีผูอยูครองเรือนดีช้ันหนึ่ง การแบงปนโภคทรัพย 
            ใหแกสมณพราหมณ ผูต้ังอยูในธรรมแลวบริโภคดวยตนเอง ดีช้ัน 
            สอง เมื่อไดประโยชนไมระเริงใจดวยความมัวเมา ดีช้ันสาม เมื่อเวลา 



            เสื่อมประโยชน ไมมีความลําบากใจ ดีช้ันสี่. 
     [๑๑๗๖] เทวิลดาบสผูสงบระงับ ไดพร่ําสอนความเปนบัณฑิตกะนารทดาบสน้ัน 
            ดวยคํามีประมาณเทาน้ีวา บุคคลผูเลวกวาผูท่ีตกอยูในอํานาจอินทรยี 
            ไมมีเลย. 
     [๑๑๗๗] ขาแตพระเจาสีวิราช พระองคเกือบจะถึงความพินาศอยูในเงื้อมมือของ 
            ศัตรูท้ังหลายเทียว เหมอืนขาพระองคไมกระทํากรรมท่ีควรกระทํา ไม 
            ศึกษาศิลปวิทยา ไมทําความขวนขวายเพ่ือใหเกิดโภคทรัพย ไมทํา 
            อาวาหวิวาหะ ไมรักษาศีล ไมกลาววาจาออนหวาน ทํายศเหลาน้ีให 
            เสื่อมไป จึงมาบังเกิดเปนเปรต เพราะกรรมของตน. 
     [๑๑๗๘] ขาพระองคนั้นปฏิบัติชอบแลว พึงยังโภคะใหเกิดข้ึน เหมือนบุรุษชํานะ 
            แลวพันคน ไมมีพวกพวงท่ีพึ่งอาศัย ลวงเสียจากอริยธรรม มีอาการ 
            เหมือนเปรต ฉะนั้น. 
     [๑๑๗๙] ขาพระองคทําสัตวท้ังหลาย ผูใครตอความสุขใหไดรับความทุกข จึงได 
            มาถึงสวนอันนี้ ขาพระองคนั้นดํารงอยู เหมือนบุคคลอันกองถานไฟ 
            ลอมรอบดาน ยอมไมไดประสบความสุขเลย. 
                       จบ อินทริยชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. อาทิตตชาดก 
                     วาดวยการใหทานกับการรบ 
     [๑๑๘๐] เมื่อเรือนถูกไฟไหม บุคคลผูเปนเจาของขนเอาส่ิงของอันใดออกได สิ่ง 
            ของอันนั้นยอมเปนประโยชนแกเจาของน้ัน แตของท่ีถูกไฟไหมยอมไม 
            เปนประโยชนแกเขา. 
     [๑๑๘๑] โลกถูกชราและมรณะเผาแลวอยางนี้ บุคคลพึงนําออกเสียดวยการใหทาน 
            ทานท่ีใหแลวจะนอยกต็ามมากก็ตาม ช่ือวาเปนอันนาํออกดีแลว. 
     [๑๑๘๒] คนใดใหทานแกทานผูมีธรรมอนัไดแลว ผูบรรลุธรรมดวยความเพียรและ 
            ความหม่ัน คนนั้นลวงเลยเวตรณีนรกของพระยายมไปไดแลว จะเขา 
            ถึงทิพยสถาน. 
     [๑๑๘๓] ทานผูรูกลาวทานกับการรบวามีสภาพเสมอกัน นักรบแมจะมีนอยก็ชํานะ 
            คนมากได เจตนาเครื่องบริจาคก็เหมือนกัน แมจะนอย ยอมชํานะหมู 
            กิเลสแมมากได ถาบุคคลเช่ือกรรมและผลแหงกรรม ยอมใหทานแม 
            นอย เขาก็เปนสุขในโลกหนา เพราะการบริจาคมีประมาณนอยนั้น. 
     [๑๑๘๔] การเลือกทักขิณาทานและพระทักขิไณยบุคคลแลวจึงใหทาน พระสุคต 
            ทรงสรรเสริญ ทานท่ีบุคคลถวายในพระทักขิไณยบุคคล มีพระพุทธเจา 
            เปนตน ซึ่งมีอยูในสัตวโลกนี้ ยอมมีผลมาก เหมือนพชืท่ีหวานลงใน 
            นาดี ฉะน้ัน. 



     [๑๑๘๕] บุคคลใดไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายเท่ียวไปอยู ไมทําบาป เพราะกลัวคน 
            อื่นจะติเตียน บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูกลัวบาปน้ัน ยอม 
            ไมสรรเสริญบุคคลผูกลาในการทําบาป เพราะวาสัตบุรุษท้ังหลายยอมไม 
            ทําบาป เพราะความกลัวถูกติเตียน. 
     [๑๑๘๖] บุคคลยอมเกิดในสกุลกษัตริยเพราะพรหมจรรยอยางตํ่า เกิดในเทวโลก 
            เพราะพรหมจรรยอยางกลาง และบริสุทธ์ิไดเพราะพรหมจรรยอยางสงู. 
     [๑๑๘๗] ทานทานผูรูสรรเสริญโดยสวนมากก็จริง แตวาบทแหงธรรมแลประเสริฐ 
            กวาทาน เพราะวาสัตบุรุษท้ังหลายในครั้งกอน หรอืวากอนกวาน้ันอีก 
            ผูมีปญญาเจริญสมถวิปสสนาแลวไดบรรลุนิพพานนั่นเทียว. 
                       จบ อาทิตตชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. อัฏฐานชาดก 
                      วาดวยสิ่งท่ีเปนไปไมได 
     [๑๑๘๘] เมื่อใด แมน้ําคงคาดาดาษดวยดอกบัวก็ดี นกดุเหวาสีขาวเหมือนสังขก็ 
            ดี ตนหวาพึงใหผลเปนตาลก็ดี เมื่อนั้นเราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๘๙] เมื่อใด ผาสามชนิดจะพึงสําเร็จไดดวยขนเตา ใชเปนเครื่องกันหนาว 
            ในคราวนํ้าคางตกได เมื่อนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๐] เมื่อใด เทายุงท้ังหลายจะพึงทําเปนปอมม่ันคงดีไมหวั่นไหว อาจจะทน 
            บุรุษผูข้ึนรบไดต้ังรอย เมื่อนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๑] เมื่อใด เขากระตายจะพึงทําเปนบันไดเพื่อข้ึนไปสวรรคได เมื่อนั้น เรา 
            ท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๒] เมื่อใด หนูท้ังหลายจะพึงไตบันไดข้ึนไปกัดพระจันทร และขับไลราหู 
            ใหหนีไปได เมื่อนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๓] เมื่อใด แมลงวันท้ังหลายเท่ียวไปเปนหมูๆ ดื่มเหลาหมดหมอเมาแลว 
            จะพึงเขาไปอยูในโรงถานเพลิง เมื่อนัน้เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๔] เมื่อใด ลาพึงมีริมฝปากงาม สีเหมือนผลมะพลบั มีหนางามเหมือนแวน 
            ทอง จะเปนสัตวฉลาดในการฟอนรําขับรองได เมื่อนัน้ เราท้ังสองพึง 
            อยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๕] เมื่อใด กากับนกเคาพึงปรารถนาสมบัติใหแกกันและกัน ปรึกษา 
            ปรองดองกันอยูในท่ีลับได เมื่อนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๖] เมื่อใด รากไมและใบไมอยางละเอยีด พึงเปนรมมั่นคงปองกันฝนได 
            เมื่อนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๗] เมื่อใด นกตัวเล็กๆ พึงเอาจะงอยปากคาบภูเขาคันธมาทนบินไปได 
            เมื่อนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
     [๑๑๙๘] เมื่อใด เด็กๆ พึงจับเรือใหญอันประกอบดวยเครือ่งยนตและใบพัด 



            กําลังแลนไปในสมุทรไวได เมื่อนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
                       จบ อัฏฐานชาดกท่ี ๙. 
                          ๑๐. ทีปชาดก 
                   วาดวยคนรายไมตองการเหตุผล 
     [๑๑๙๙] คุณลุงครับ ทานพออดทนหรอื พอจะเยียวยาอัตภาพไปไดอยูหรือ ทาน 
            มีความสุขดีหรือ มารดาของฉันไดถามถึงความสุขของทาน เราท้ังหลาย 
            ปรารถนาความสุขแกทานเหมือนกัน. 
     [๑๒๐๐] แนะแมแพะ เจามารังแกเหยียบหางของเราได วันนี้เจาสําคัญวา จะพึง 
            พนความตายดวยวาทะวาลุงหรือ? 
     [๑๒๐๑] ทานน่ังผินหนาตรงทิศบูรพา ฉันก็ไดมาน่ังอยูตรงหนาทาน ไฉน ฉันจะ 
            เขาไปเหยียบหางของทาน ซึ่งอยูเบ้ืองหลังไดเลา. 
     [๑๒๐๒] ทวีปท้ังส่ี ท้ังมหาสมุทรและภูเขา มีประมาณเทาใด เราเอาหางของเรา 
            วงท่ีมีประมาณเทาน้ันไวหมด เจาจะงดเวนท่ีท่ีเราเอาหางวงไวนั้นได 
            อยางไร? 
     [๑๒๐๓] ในกาลกอน มารดาบิดาก็ดี พี่นองท้ังหลายก็ดี ไดบอกความเรื่องน้ีแก 
            ฉันแลว วาหางของทานผูประทุษรายยาว ฉันจึงมาทางอากาศ. 
     [๑๒๐๔] แนะแมแพะ ก็เพราะวาฝูงเน้ือเหน็เจามาในอากาศ จึงพากันหนีไปเสีย 
            ภักษาหารของเรา เจาทําใหพินาศหมดแลว. 
     [๑๒๐๕] เมื่อแมแพะวิงวอนอยูอยางน้ี เสือเหลืองผูมีเลอืดเปนภักษาหารก็ขมํ้าคอ 
            วาจาสุภาษิตมิไดมีในบุคคลประทุษราย. 
     [๑๒๐๖] เหตุผล สภาพธรรม วาจาสุภาษิต มิไดมีในบุคคลผูประทุษรายเลย 
            บุคคลพึงพยายามหลีกไปใหพนบุคคลผูประทุษราย ก็บุคคลผูประทุษราย 
            นั้น ยอมไมยินดีคําสุภาษิตของสัตบุรุษท้ังหลาย. 
                        จบ ทีปชาดกท่ี ๑๐. 
                        จบ กัจจานิวรรค. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
            มารดาบิดาผูชราอยูท่ีทางน้ัน. 
     [๑๒๐๘] โดยมากไปเท่ียวหามันขนงูเหลือมมาใหมารดาบิดาเหลานั้นกิน ฝายบิดา 
            รูวาแรงสุปตผูลูกมีปกแข็งแลว กลาหาญ มักรอนข้ึนไปสูง เท่ียวไป 
            ไกลๆ จึงไดกลาวสอนลูกวา. 
     [๑๒๐๙] ลูกเอย เมื่อใด เจารูวาแผนดินอันทะเลลอมรอบ กลมดังกงจักร ลอย 
            อยูบนน้ําเหมือนใบบัว เมื่อนั้น เจาจงกลับเสียจากท่ีนั้น อยาบินตอ 
            จากนั้นไปอีกเลย. 
     [๑๒๑๐] แรงสุปตเปนสัตวมีกําลังมาก ปกแข็ง รางกายสมบูรณ บินข้ึนไปถึง 
            อากาศเบ้ืองบนโดยกําลังเรว็ เมื่อเหลยีวกลับมาแลดูภูเขา และปาไม 
            ท้ังหลาย ฯ 
     [๑๒๑๑] ก็ไดแลเห็นแผนดินอันทะเลลอมรอบ กลมดังกงจักร เหมือนกับคําท่ีตน 
            ไดฟงมาจากสํานักแรงผูบิดา ฉะนั้น. 
     [๑๒๑๒] แรงสุปตน้ัน ไดบินลวงเลยท่ีนั้นข้ึนไปเบ้ืองหนาอีก ยอดลมแรงได 
            ประหารแรงสุปตผูมีกาํลังมากน้ันใหเปนจุรณ. 
     [๑๒๑๓] แรงสุปตบินเกินไป ไมสามารถจะกลับจากท่ีนั้นไดอีก ตกอยูในอํานาจ 
            ของลมเวรัพภาวาต ถึงความพินาศแลว. 
     [๑๒๑๔] เมื่อแรงสุปตไมทําตามโอวาทของบิดา บุตรภรรยา และแรงอื่นๆ ท่ี 
            อาศัยเลี้ยงชีพ ก็พากันถึงความพินาศไปดวยท้ังหมด. 
     [๑๒๑๕] แมในศาสนาน้ีก็เหมือนกัน ภิกษุใดไมเช่ือถอยฟงคําของผูใหญ ภิกษุ 
            นั้นเปนผูช่ือวาลวงศาสนา ดุจแรงลวงเขตแดน ฉะนั้น ผูไมทําตามคํา 
            สอนของทานผูใหญ ยอมถึงความพินาศท้ังหมด. 
                        จบ คิชฌชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. โกสัมพิยชาดก 
                    อยูคนเดียวดีกวารวมกับคนพาล 
     [๑๒๑๖] คนพาลมีเสียงอือ้องึเหมือนกันหมด สักคนหน่ึงก็ไมรูสึกตนวาเปนคน 
            พาล เมื่อสงฆแตกกัน ก็ไมรูเหตุอื่นโดยยิ่งกวาสงฆแตกกันเพราะเรา. 
     [๑๒๑๗] เพราะเปนคนมีสติหลงลืม ยังพูดวาตนเปนบัณฑิต มีวาจาเปนโคจร ชาง 
            พูด ยอมปรารถนาจะใหเสียงออกจากปากอยูเพียงใด ก็พูดไปเพียงนั้น 
            เขาถูกความทะเลาะนําไปแลว ยังไมรูวาการทะเลาะน้ันเปนโทษ. 
     [๑๒๑๘] ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธน้ันไววา คนโนนดาเรา คนโนนไดตี 



            เรา คนโนนไดชํานะเรา คนโนนไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลาน้ัน 
            ยอมไมระงับเลย. 
     [๑๒๑๙] สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธน้ันไววา คนโนนดาเรา คนโนน 
            ไดตีเรา คนโนนไดชํานะเรา คนโนนไดลักของๆ เรา เวรของชน 
            เหลานั้นยอมระงับไป. 
     [๑๒๒๐] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับ 
            เพราะความไมมีเวร ธรรมน้ีเปนของเกา. 
     [๑๒๒๑] ก็ชนเหลาอื่นยอมไมรูสึกวา พวกเราจะพากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้ 
            ฝายชนเหลาใดในหมูนั้นยอมรูสึกได ความหมายม่ันกันยอมสงบระงับ 
            ไป เพราะการทําไวในใจโดยแยบคายของชนเหลาน้ัน. 
     [๑๒๒๒] คนท่ีปลนแวนแควน ชิงทรัพยสมบัติตัดกระดูกกัน ปลงชีวิตกัน ก็ 
            ยังกลับสามัคคีกันได เหตุไรเธอท้ังหลายจึงไมสามัคคีกันเลา? 
     [๑๒๒๓] ถาจะพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนักปราชญเท่ียวไปรวมกัน ผูมีปกติ 
            อยูดวยกรรมดี พึงครอบงําอันตรายท้ังปวงเสีย แลวดีใจ มีสติเท่ียวไป 
            กับสหายน้ัน. 
     [๑๒๒๔] ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนักปราชญเท่ียวไปรวมกัน ผูมีปกติ 
            อยูดวยกรรมดี พึงเท่ียวไปแตผูเดียว เหมือนพระราชาทรงสละ 
            แวนแควนเสด็จไปแตพระองคเดียว หรือเหมือนชางมาตังคะเท่ียวไปใน 
            ปาแตเชือกเดียว ฉะนั้น. 
     [๑๒๒๕] การเท่ียวไปผูเดียวประเสริฐกวา เพราะคุณเครื่องความเปนสหายยอมไม 
            มีในคนพาล ควรเท่ียวไปแตผูเดียวแตไมควรทําบาป เหมือนชางมาตังคะ 
            มีความขวนขวายนอย เท่ียวไปในปา ไมทํากรรมช่ัว ฉะนั้น. 
                      จบ โกสัมพิยชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. มหาสุวราชชาดก 
                    วาดวยสหายยอมไมละท้ิงสหาย 
     [๑๒๒๖] เมื่อใด ตนไมมีผลบริบูรณ เมื่อนั้น ฝูงนกยอมพากันมามั่วสุมบริโภค 
            ผลไมตนนั้น ครั้นรูวาตนไมนั้นสิ้นผลแลว ฝูงนกกพ็ากันจากตนไมนั้น 
            บินไปสูทิศนอยทิศใหญ. 
     [๑๒๒๗] ดูกรนกแขกเตาผูมีจะงอยปากแดง ทานจงเท่ียวจาริกไปเถิด อยามาตาย 
            เสียเลย ทําไมทานจึงซบเซาอยูท่ีตนไมแหง แนะนกแขกเตาผูมีขนเขียว 
            ดังไพรสณฑในฤดูฝน ขอเชิญทานบอกเถิด เหตุไรทานจึงไมท้ิงตนไม 
            แหงไป? 
     [๑๒๒๘] ดูกรพญาหงส ชนเหลาใดเปนเพื่อนของเพ่ือนท้ังหลาย ในคราวรวม 
            สุขทุกขจนตลอดชีวิต ชนเหลาน้ันเปนสัตบุรุษ ระลึกถึงธรรมของ 



            สัตบุรุษ ยอมละท้ิงสหายผูสิ้นทรัพย หรือยงัไมสิ้นทรพัยไปไมไดเลย. 
     [๑๒๒๙] ดูกรพญาหงส เราก็เปนผูหนึ่งในบรรดาสัตบุรุษท้ังหลาย ตนไมนี้เปน 
            ท้ังญาติเปนท้ังเพ่ือนของเรา เราตองการเพียงเพื่อเปนอยู จึงไมอาจละท้ิง 
            ตนไมนั้นไปได การท่ีจะละท้ิงไปเพราะมารูวาตนไมนั้นสิ้นผลแลว ไม 
            ยุติธรรมเลย. 
     [๑๒๓๐] ดกูรปกษี ความเปนสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ทานทํา 
            ไดเปนอยางดีแลว ถาทานชอบธรรมน้ี ทานก็เปนผูควรท่ีวิญูชนท้ัง 
            หลายพึงสรรเสริญ. 
     [๑๒๓๑] ดูกรนกแขกเตาผูมีปกเปนยาน มีคอโคงเปนสงา เราจะใหพรแกทาน 
            ทานจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด. 
     [๑๒๓๒] ดูกรพญาหงส ถาทานจะใหพรแกเรา ขอตนไมนี้พึงไดมีอายุตอไป 
            ตนไมนั้นจงมีกิ่งมีผลงอกงามดี มีผลมรีสหวาน เหมอืนน้ําผึ้งต้ังอยูอยาง 
            งามสงาเถิด. 
     [๑๒๓๓] ดกูรสหาย ทานจงดูตนไมนั้นมีผลมากมาย ขอใหทานไดอยูรวมกับตนมะ 
            เดื่อของทาน ขอใหตนมะเด่ือนั้นจงมีกิ่งกานมีผลงอกงามดีมีผลมีรส 
            หวานเหมือนน้ําผึ้งต้ังอยูอยางงามสงา. 
     [๑๒๓๔] ขาแตทาวสักกะ ขอใหพระองคทรงพระเจริญสุขพรอมกับพระญาติท้ัง 
            ปวง เหมือนขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเห็นตนไมเผล็ดผลในวนันี้ 
            ฉะนั้นเถิด. 
     [๑๒๓๕] ทาวสักกเทวราช ไดฟงคําของนกแขกเตา ทรงทําตนไมใหมีผลแลว 
            เสด็จกลับไปสูเทพนันทวันพรอมกับมเหสี. 
                     จบ มหาสุวราชชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. จุลลสุวกราชชาดก 
                        วาดวยผูรักษาไมตรี 
     [๑๒๓๖] ตนไมท้ังหลายมีใบเขียว มีผลดก มีอยูเปนอันมาก เหตุไรพญานก 
            แขกเตาจึงมีใจยินดีในไมแหงผุเลา? 
     [๑๒๓๗] เราไดกินผลแหงตนไมนี้นับไดหลายปมาแลว ถึงเราจะรูวาตนไมนั้นไมมี 
            ผลแลว ก็ตองรักษาไมตรีใหเหมือนในกาลกอน. 
     [๑๒๓๘] นกท้ังหลายยอมละท้ิงตนไมแหงผุ ไมมีใบ ไมมีผลไป แนะนกแขกเตา 
            ทานเห็นโทษอะไรหรอื? 
     [๑๒๓๙] นกเหลาใด คบหากันเพราะตองการผลไม ครั้นรูวาตนไมนี้ไมมีผลแลว 
            ก็ละท้ิงตนไมนั้นไปเสีย นกเหลานั้นโงเขลา มีความรูเพื่อประโยชน 
            ของตนเทาน้ัน มักทําฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป. 
     [๑๒๔๐] ดูกรปกษี ความเปนสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ทานทํา 



            ไวเปนอยางดีแลว ถาทานชอบธรรมน้ี ทานก็เปนผูควรท่ีวิญูชน 
            ท้ังหลายพึงสรรเสริญ. 
     [๑๒๔๑] ดูกรนกแขกเตาผูมีปกเปนยาน มีคอโคงเปนสงา เราจะใหพรแกทาน 
            ทานจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด. 
     [๑๒๔๒] ไฉนขาพเจาจะพึงไดเห็นตนไมนั้นกลับมีใบมีผลอีกเลา ขาพเจาจะยินดี 
            ท่ีสุด เหมือนคนจนไดขุมทรัพย ฉะนั้น. 
     [๑๒๔๓] ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชทรงวักน้ําอมฤตมาประพรมตนไมนั้น กิ่งกาน 
            แหงตนไมนั้นก็งอกงาม มีรมเงาชุมช่ืนนารื่นรมยใจ. 
     [๑๒๔๔] ขาแตทาวสักกเทวราช ขอพระองคทรงพระเจรญิสุขพรอมดวยพระญาติ 
            ท้ังปวง เหมือนขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเห็นตนไมเมล็ดผลใน 
            วันนี้ ฉะนั้นเถิด. 
     [๑๒๔๕] ทาวสักกเทวราชไดทรงฟงคําของนกแขกเตา ทรงทําตนไมใหมีผล แลว 
            เสด็จกลับไปสูเทพนันทวันพรอมกับพระมเหสี. 
                     จบ จุลลสุวกราชชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. หริตจชาดก 
                      วาดวยกิเลสท่ีมีกําลังกลา 
     [๑๒๔๖] ขาแตมหาพราหมณ โยมไดยินเขาพูดกันวา หาริตดาบสบริโภคกาม คําน้ี 
            ไมเปนจริงกระมัง ทานยังเปนผูบริสุทธ์ิอยูแลหรอื? 
     [๑๒๔๗] ขอถวายพระพรมหาบพิตร คําท่ีพระองคทรงสดับมาแลวอยางใด คําน้ัน 
            ก็เปนจริงอยางนั้น อาตมภาพเปนผูหมกมุนอยูในอารมณอันเปนท่ีต้ังแหง 
            ความหลง เดินทางผิดแลว. 
     [๑๒๔๘] ปญญาอันละเอียด คิดสิ่งท่ีเปนประโยชน ไมเปนเครื่องใหใจบรรเทา 
            ราคะท่ีเกิดแลวของทาน 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 เปนไปดวยการยึดถอืนิมิต 
            วางาม ประกอบดวยราคะ ยอมเบียดเบียนแมผูมีปญญายินดีแลวใน 
            คุณธรรมของฤาษี. 
     [๑๒๕๒] ราคะนี้เกิดข้ึนในสรีระ เกิดข้ึนมาแลวเปนของทําลายวรรณะ ทานจงละ 
            ราคะน้ันเสีย โยมขอนอบนอมทาน ทานเปนผูอันชนหมูมากยกยอง 
            แลววาเปนคนมีปญญา. 



     [๑๒๕๓] กามเหลาน้ันทําแตความมืดให มีทุกขมาก มีพิษใหญหลวง อาตมภาพจัก 
            คนหามูลรากแหงกามเหลานั้น จักตัดราคะพรอมท้ังเครื่องผูกเสีย. 
     [๑๒๕๔] ครั้นหาริตฤาษีกลาวอยางนี้แลว มีความบากบ่ันอยางแทจริง คลายกาม 
            ราคะไดแลว ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก. 
                       จบ หริตจชาดกท่ี ๕. 
                       ๖. ปทกุศลมาณวชาดก 
                     วาดวยภัยท่ีเกิดแตท่ีพึ่งอาศัย 
     [๑๒๕๕] แมน้ําคงคา ยอมพัดพาเอามาณพช่ือปาฏลีผูมีถอยคําอันไพเราะ ไดศึกษา 
            มามาก ใหลอยไป ขาแตนายผูถูกน้ําพัดไป ขอความเจริญจงมีแกทาน 
            ขอทานจงใหเพลงขับบทนอยๆ แกขาพเจาสักบทหนึ่งเถิด. 
     [๑๒๕๖] ชนท้ังหลายยอมรดบุคคล ผูท่ีไดรับความทุกขดวยน้ําใด ชนท้ังหลาย 
            ยอมรดบุคคลผูเรารอนดวยน้ําใด เราก็จักตายในทามกลางนํ้าน้ัน ภัย 
            เกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
     [๑๒๕๗] พืชท้ังหลายงอกงามข้ึนไดบนแผนดินใด สัตวท้ังหลายดํารงอยูไดบน 
            แผนดินใด แผนดินนั้นก็ทําลายศีรษะของเราแตก ภัยเกิดข้ึนแตท่ีพึ่ง 
            อาศัยแลว. 
     [๑๒๕๘] ชนท้ังหลายยอมหุงขาวดวยไฟใด และกําจัดความหนาวดวยไฟใด ไฟ 
            นั้นก็มาลวกตัวของเรา ภัยเกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
     [๑๒๕๙] พราหมณและกษัตริยท้ังหลายเปนจํานวนมาก ยอมเลี้ยงชีพดวยขาวสุข 
            ใด ขาวสุขท่ีเรากินแลว ก็มาทําเราใหถึงความพินาศ ภัยเกิดข้ึนแตท่ีพึ่ง 
            อาศัยแลว. 
     [๑๒๖๐] บัณฑิตท้ังหลายยอมปรารถนาลมในเดือนทายแหงฤดูรอน ลมนั้นมาพัด 
            ประหารตัวเรา ภยัเกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
     [๑๒๖๑] นกท้ังหลายพากันอาศัยตนไมใด ตนไมนั้นก็พนไฟออกมา นกท้ังหลาย 
            พากันหลบหนีไป ภัยเกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
     [๑๒๖๒] เรานําเอาหญิงใดผูมีความโสมนัส ผูทัดทรงดอกไม มีกายอันประพรม 
            ดวยจันทนเหลืองมา หญิงน้ันขับไลเราใหออกจากเรอืน ภัยเกิดข้ึนแต 
            ท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
     [๑๒๖๓] เราช่ืนชมยินดีดวยบุตรใด และเราปรารถนาความเจริญใหแกบุตรใด บุตร 
            นั้นก็มาขับไลเราออกจากเรือน ภัยเกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
     [๑๒๖๔] ชาวชนบท และชาวนิคมผูมาประชุมกันแลวขอจงฟงขาพเจา น้ํามีในท่ี 
            ใด ไฟก็มีในท่ีนั้น ความเกษมสําราญบังเกิดข้ึนแตท่ีใด ภัยก็บังเกิด 
            ข้ึนแตท่ีนั้น พระราชา และพราหมณปุโรหิต ยอมพากันปลนรัฐเสีย 
            เอง ทานท้ังหลายจงพากันรักษาตนของตนอยูเถิด ภยัเกิดข้ึนแตท่ีพึ่ง 



            อาศัยแลว. 
                     จบ ปทกุศลมาณวชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. โลมสกัสสปชาดก 
                  วาดวยตบะเปนคุณธรรมอันประเสริฐ 
     [๑๒๖๕] ถาทานนําเอาฤาษีช่ือโลมสกัสสปะมาบูชายัญได ทานพึงไดเปนพระราชา 
            เสมอดวยพระอินทรไมรูแกไมรูตายเลย. 
     [๑๒๖๖] อาตมาไมปรารถนาแผนดินซึ่งมีสมุทรลอมรอบ มีสาครเปนขอบเขต 
            พรอมกับความนินทา ดูกรไสยหะ ทานจงทราบอยางน้ีเถิด. 
     [๑๒๖๗] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ 
            อันไมเปนธรรม มีแตจะใหถึงความพินาศ. 
     [๑๒๖๘] ถึงแมจะเปนบรรพชิตตองอุมบาตรหาเลี้ยงชีพ ความเปนอยูนั่นแหละดี 
            กวา การแสวงหาโดยไมเปนธรรมจะดีอะไร. 
     [๑๒๖๙] ถึงแมจะเปนบรรพชิตตองอุมบาตรหาเลี้ยงชีพ แตไมเบียดเบียนผูอื่น 
            ความเปนอยูนั่นแหละประเสริฐกวาความเปนพระราชาในโลก. 
     [๑๒๗๐] พระจันทรมีกําลัง พระอาทิตยมีกําลัง สมณะและพราหมณมีกําลัง ฝง 
            แหงสมุทรก็มีกําลัง หญิงก็มีกําลังยิ่งกวากําลังท้ังหลาย. 
     [๑๒๗๑] เพราะพระนางจันทวดีทําใหฤาษีช่ือโลมสกัสสปะ ผูมีตบะกลามาบูชายัญ 
            เพื่อประโยชนแกพระราชบิดาได. 
     [๑๒๗๒] กรรมท่ีบุคคลทําดวยความโลภนั้น เปนกรรมเผ็ดรอน มีกามเปนเหตุ 
            เราจักคนหามูลรากแหงกรรมนั้น จักตัดราคะพรอมท้ังเครื่องผูกเสยี. 
     [๑๒๗๓] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพติเตียนกามคุณท้ังหลายในโลกมากมาย ตบะ 
            ธรรมเทาน้ันเปนคุณธรรมอันประเสริฐกวากามคุณท้ังหลาย อาตมภาพจัก 
            เลิกละกามคุณท้ังหลายเสียแลว บําเพ็ญตบะ รัฐก็ดี พระนางจันทวดี 
            ก็ดี จงเปนของพระองคตามเดิมเถิด. 
                     จบ โลมสกัสสปชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. จักกวากชาดก 
                  วาดวยความเปนอยูของนกจักรพราก 
     [๑๒๗๔] ขาพเจาขอถามนกท้ังหลาย ผูมีสีดังคลุมดวยผายอมนํ้าฝาด มีใจเพลิด 
            เพลินเท่ียวอยู นกท้ังหลายยอมสรรเสรญิชาติของนกอะไรในหมูมนุษย 
            ท้ังหลาย ขอเชิญทานท้ังสองบอกนกนัน้แกขาพเจาเถิด? 
     [๑๒๗๕] ดูกรทานผูเบียดเบียนมนุษย ในหมูมนุษยท้ังหลาย นกท้ังหลายยอมกลาว 
            ถึงขาพเจาผูมีช่ือวานกจักรพราก ติดตอกันมาวา ในบรรดานกท้ังหลาย 
            เขายกยองกันวา เราเปนนกท่ีมีความงดงาม (เราเปนนกมีรูปรางงดงาม 
            เท่ียวอยูท่ีสระ) เรามิไดทําบาปแมเพราะเหตุแหงอาหาร. 



     [๑๒๗๖] ดูกรนกจักรพราก ทานท้ังหลายกินผลไมอะไรท่ีสระนี้ หรือวาทานกินเนื้อ 
            ท่ีไหน หรือวาทานกินโภชนาหารอะไร กําลังและวรรณะของทานจึงไม 
            เสื่อมทรามผิดรูปไป? 
     [๑๒๗๗] ดูกรกา ท่ีสระนี้จะมีผลไมก็หาไม เนื้อท่ีนกจักรพรากจะกิน ก็มิไดมีท่ี 
            ไหน เราจะกินแตสาหรายกับนํ้า (เรามิไดทําบาปแมเพราะเหตุแหงอาหาร) 
            เราเปนนกมีรูปรางงดงามเท่ียวอยูท่ีสระนี้. 
     [๑๒๗๘] ดูกรนกจักรพราก อาหารท่ีทานกินนี้เราไมชอบใจ อาหารท่ีทานกินใน 
            ภพนี้อยางไร ทานก็คลายกันกับอาหารนั้น ครั้งกอนเราเคยเปนอยางนี้มา 
            แลว แตบัดนี้เรากลายเปนอยางอื่นไป ดวยเหตุนี้แหละ เราจึงเกิด 
            ความสงสัยในสีกายของทาน. 
     [๑๒๗๙] แมเราไดกินเนื้อ ผลไม และขาวคลุกดวยเกลือเจือดวยนํ้ามัน เรา 
            ไดกินอาหารมีรสท่ีเขากินกันในหมูมนุษย จึงไดกลาหาญเขาตอสูสงคราม 
            ได ดูกรนกจักรพราก แตสีสันวรรณะของเราหาไดเหมอืนของทานไม. 
     [๑๒๘๐] ดูกรกา ทานเปนผูกินอาหารไมบริสุทธ์ิ มักจะโฉบลงในขณะท่ีเขา 
            พลั้งเผลอ จะไดกินขาวนํ้าก็โดยยาก ผลไมท้ังหลายทานก็ไมชอบใจกิน 
            หรือเนื้อในกลางปาชาทานก็ไมชอบใจกิน. 
     [๑๒๘๑] ดูกรกา ผูใดอาศัยบริโภคโภคสมบัติดวยกรรมอนัสาหัส มักจะโฉบ 
            ลงในขณะท่ีเขาพล้ังเผลอ ภายหลงัสภาวธรรมก็ยอมติเตียนผูนั้น ผูนั้น 
            ถูกสภาวธรรมติเตียนแลว ก็ยอมละท้ิงสีและกําลังเสีย. 
     [๑๒๘๒] ถาผูใดไดบริโภคอาหารแมสักนดิหนอย ซึ่งเปนของเย็นไมเบียดเบียน 
            ผูอื่นดวยกรรมอันผลุนผลัน กําลังกายและวรรณะก็ยอมมีแกผูนั้น 
            วรรณะท้ังปวงจะไดมีแกผูนั้นดวยอาหารมีประการตางๆ เทาน้ันก็หาไม. 
                      จบ จักกวากชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. หลิททราคชาดก 
                     วาดวยลักษณะของผูท่ีจะคบ 
     [๑๒๘๓] ความอดทนดวยดีอยูในปา อันมีท่ีนอนและท่ีนั่งสงัดเงียบ จะมีผล 
            ดีอะไร สวนชนเหลาใดอดทนอยูในบาน ชนเหลาน้ันเปนผูประเสริฐ 
            กวาทาน. 
     [๑๒๘๔] คุณพอครับ ผมออกจากปาไปถึงบานแลว จะพึงคบหาบุรุษมีศีล 
            อยางไร มีวัตรอยางไร ผมถามคุณพอแลว ขอคุณพอชวยบอกขอนั้น 
            แกผมดวย? 
     [๑๒๘๕] ลูกเอย ผูใดพึงคุนเคยกับเจา อดทนตอความวิสาสะของเจาได 
            เปนผูต้ังใจฟงคําพูดของเจา และอดทนตอคําพูดของเจาได เจาไปจากท่ี 
            นี้แลวจงคบผูนั้นเถิด. 



     [๑๒๘๖] ผูใดไมมีกรรมช่ัวดวยกาย วาจา ใจ เจาไปจากท่ีนี้แลวจงต้ังตน 
            เหมือนลูกท่ีเกิดแตอกของผูนั้น แลวจงคบผูนั้นเถิด. 
     [๑๒๘๗] อนึ่ง ผูใดยอมประพฤติโดยธรรม แมเมื่อประพฤติอยูก็ไมถอืตัว เจา 
            ไปจากท่ีนี้แลวจงคบผูนั้นผูกระทํากรรมอันบริสุทธ์ิมีปญญาเถิด. 
     [๑๒๘๘] ลูกเอย เจาอยาคบบุรุษผูมีจิตกลับกลอกดุจผาท่ียอมดวยนํ้าขมิ้น รัก 
            งายหนายเร็ว ถึงแมวาพ้ืนชมพูทวีปจะพึงไรมนุษย. 
     [๑๒๘๙] เจาจงเวนคนเชนนั้นเสียใหหางไกล เหมือนบุคคลผูละเวนอสรพิษ 
            ท่ีดุราย เหมือนบุคคลผูละเวนหนทางท่ีเปอนคูถ และเหมือนบุคคลผูไป 
            ดวยยานละเวนหนทางขรุขระ ฉะนั้น. 
     [๑๒๙๐] ลูกเอย ความฉิบหายยอมเจริญแกบุคคลผูคบหาคนพาล เจาอยา 
            สมาคมกับคนพาลเลย การอยูรวมกับคนพาล เปนทุกขทุกเมื่อ ดังอยู 
            รวมกับศัตรู ฉะนั้น. 
     [๑๒๙๑] ลูกเอย เพราะเหตุนั้น พอจึงขอรองเจา ขอเจาจงกระทําตามถอย 
            คําของพอ เจาอยาสมาคมกับคนพาลเลย เพราะการสมาคมกับคนพาล 
            เปนทุกข. 
                      จบ หลิททราคชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. สมุคคชาดก 
                   เปรียบหญิงมีอาการคลายกนเหว 
     [๑๒๙๒] ดูกรทานผูเจริญ ทานท้ังสามคนพากันมาจากท่ีไหนหนอ ทาน 
            ท้ังหลายมาดีแลว เชิญมาน่ังท่ีอาสนะน้ีเถิด ทานผูเจริญท้ังหลายเห็นจะ 
            จะสุขสบายดี ไมมีความปวยไขกระมัง นานมาแลว ทานท้ังหลายพ่ึง 
            มาในท่ีนี้? 
     [๑๒๙๓] เราคนเดียวเทาน้ันมาถึงท่ีนี้ในวันนี้เอง อนึ่ง ใครท่ีจะเปนคนท่ีสอง 
            ของเราก็ไมมี ขาแตพระฤาษี คําท่ีทานกลาววา ดูกรทานผูเจริญ ทาน 
            ท้ังสามคนพากันมาจากท่ีไหนหนอ ดังน้ี หมายถึงอะไร? 
     [๑๒๙๔] ทานคนหน่ึง และภรรยาท่ีรักของทานท่ีทานใสไวในสมุคคนหน่ึง ภรรยา 
            ท่ีทานรักษาไวในทองของทานทุกเมื่อ ยินดีอยูกับวชิาธรช่ือวาวายบุุตร 
            ภายในทองของทานน้ันอีกคนหน่ึง. 
     [๑๒๙๕] อสูรนั้นอันฤาษีช้ีแจงใหฟงแลว ก็เกิดความสลดใจ จึงคายสมุค 
            ออกมา ณ ท่ีนั้น ไดเห็นภรรยาผูทัดทรงดอกไมอันสะอาด ยินดีอยูกับ 
            วิชาธรช่ือวาวายุบุตร ในสมุคท่ีอยูในทองของตนนั้น. 
     [๑๒๙๖] เหตุอันนี้ ทานผูประพฤติตบะช้ันสูงเห็นดีแลว นรชนเหลาใดเปน 
            คนเลวทราม ตกอยูในอํานาจแหงความช่ืนชมยินดี นรชนเหลาน้ันได 
            แกตัวเราเอง เพราะวาภรรยาท่ีเรารักษาไวในทองเพียงดังชีวิต กลับมา 



            ประทุษรายเรา ไปช่ืนชมยินดีกะบุรุษอื่น. 
     [๑๒๙๗] ภรรยานั้นเราบํารุงบําเรอท้ังกลางวันกลางคืน ดุจไฟอันโชติชวงท่ีดาบสผูมี 
            ตบะอยูในปาบําเรอฉะนั้น ภรรยานั้นกาวลวงธรรมมาประพฤติสิ่งท่ีไม 
            เปนธรรม กายเชยชิดสนิทสนมกับภรรยาผูราเริง เราไมควรทําเลย. 
     [๑๒๙๘] เรามาสําคัญเสียวา ภรรยาอยูในทามกลางสรีระ และมาสําคัญหญิง 
            ผูไมมีความสงบไมสํารวมวา หญิงน้ีเปนภรรยาของเรา ภรรยาของเรานั้น 
            กาวลวงธรรมมาประพฤติสิ่งท่ีไมเปนธรรม การเชยชิดสนิทสนมกับภรรยา 
            ผูราเริง เราไมควรทําเลย. 
     [๑๒๙๙] บัณฑิตจะพึงวางใจอยางไรไดวา หญิงน้ีเรารักษาไวดีแลว วิธีท่ีจะ 
            ปองกันรักษาหญิงผูมีหลายใจ ไมพึงมีโดยแท เพราะวาหญิงเหลาน้ันมี 
            อาการคลายกนเหวท่ีเรยีกกันวาบาดาล บุรุษผูประมาทในหญิงเหลาน้ัน 
            ยอมถึงความพินาศท้ังน้ัน. 
     [๑๓๐๐] เพราะเหตุนั้นแหละ ชนเหลาใดไมเท่ียงคลุกคลีกับมาตุคาม ชนเหลา 
            นั้นมีความสุขปราศจากความโศก ความประพฤติไมคลุกคลีกับมาตุคามน้ี 
            เปนคุณนําความสุขมาให บุคคลผูปรารถนาความเกษมอันอุดม ไมพึงทํา 
            ความเชยชิดสนิทสนมกับมาตุคามเลย. 
                       จบ สมุคคชาดกท่ี ๑๐. 
                         ๑๑. ปูติมังสชาดก 
                 โทษของการมองในเวลาท่ีไมควรมอง 
     [๑๓๐๑] ดูกรสหาย การมองดูของสุนัขจิ้งจอกช่ือวาปูติมงัสะ เราไมพอใจ 
            เสียเลย พึงละเวนจากสหายเชนนี้เสียใหหางไกล. 
     [๑๓๐๒] นางสุนัขจิ้งจอกช่ือวาเวนินี้เปนบาไปได ยอมพรรณนาถึงนางแพะ 
            ผูเปนสหายใหผัวฟง ครั้นนางแพะถอยหลังกลับไปไมมา ก็นั่งซบเซา 
            ถึงนางแพะผูมาแลวถอยหลงักลับไปเสีย. 
     [๑๓๐๓] ดูกรสหาย ทานน้ันแหละบา มีปญญาทราม ไมมีปญญาเครื่องใคร 
            ครวญ ทานทําอุบายลอลวงวาตาย ยอมมองดูโดยกาลอันไมควร. 
     [๑๓๐๔] บัณฑิตไมควรมองดูในกาลอันไมควร ควรมองดูแตในกาลอันควร ผูใด 
            มองดูในกาลอันไมควร ผูนั้นยอมซบเซา ดังสุนัขจิ้งจอกช่ือปูติมังสะ 
            ฉะนั้น. 
     [๑๓๐๕] ดูกรสหาย ฉันมีความรัก ทานจงใหความอิ่มแกฉัน  สามีของฉัน 
            กลับฟนข้ึน ถาทานรักฉันจงมาไปกับฉันเถิด. 
     [๑๓๐๖] ดูกรสหาย ทานมีความรักฉันจริง ฉันจะใหความอิ่มเอิบแกทาน 
            ฉันจักมาพรอมดวยบรวิารเปนอันมาก ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเถิด. 
     [๑๓๐๗] บรวิารของทานเชนไร ฉันจักจัดแจงโภชนาหารเพื่อบริวารเหลาใด ก็ 



            บริวารเหลาน้ันท้ังหมดมีช่ือวาอยางไร ฉันถามทานถึงบริวารทาน จงบอก 
            ฉันไปเถิด. 
     [๑๓๐๘] บริวารของฉันเชนนี้ คือ สุนัขช่ือมาลิยะ ๑ ช่ือจตุรักขะ ๑ ช่ือปงคิยะ 
            ๑ ช่ือชัมพุกะ ๑ ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเพื่อบริวารเหลาน้ันเถิด. 
     [๑๓๐๙] เมือ่ทานออกจากเรือนไป แมสิ่งของก็จักพินาศหมด คําพูดของสหาย 
            มิไดมีความรังเกียจ ทานจงอยูในท่ีนี้เถิด อยาไปเลย. 
                       จบ ปูติมังสชาดกท่ี ๑๑. 
                         ๑๒. ทัททรชาดก 
                    คนอกตัญู ไมรูจักบุญคุณคนอื่น 
     [๑๓๑๐] ผูใดเจาใหขาวหุงกิน กลับกินลูกท้ังสองของเจาซ่ึงมิไดมีความผิดเลย 
            เจาจงวางเข้ียวลงบนผูนั้น อยาปลอยใหมันมีชีวิตอยูตอไปเลย. 
     [๑๓๑๑] บุรุษผูมีความหยาบชารายแรง ผูลบหลูช้ินผาท่ีตนนุงอยู ฉันไมขอเห็น 
            มันเลย ฉันจะวางเข้ียวลงในบุรุษใดเลา? 
     [๑๓๑๒] อนับุรุษผูอกตัญู มักคอยแสวงหาโอกาสอยูเปนนิตย ถึงจะพึงใหแผน 
            ดินท้ังปวง ก็ไมพึงทําใหบุรุษน้ันช่ืนชมยินดีไดเลย. 
     [๑๓๑๓] ดูกรเสือโครงช่ือสุพาหุ เพราะเหตุไรหนอทานจึงรีบดวนกลับมาพรอมกับ 
            มาณพ กิจท่ีเปนประโยชนอะไรของทานมีอยูในท่ีนี้ เราขอถามทานถึง 
            กิจอันเปนประโยชนนั้น ทานจงบอกแกเรา? 
     [๑๓๑๔] นกกระทาผูมีรูปงามตัวใด ซึ่งเปนสหายของทาน เราสงสัยวานกกระทา 
            ตัวนั้นจะถูกฆาเสียแลวในวันนี้ เราไดฟงเหตุอันเกี่ยวเน่ืองดวยการ 
            กระทําของบุรุษน้ัน จึงมิไดสําคัญวานกกระทาตัวน้ันจะอยูเปนสุขในวันนี้. 
     [๑๓๑๕] ทานไดฟงเหตุอะไรอันเกี่ยวเน่ืองดวยการกระทําของบุรุษน้ี ในความ 
            ประพฤติเลี้ยงชีพของบุรุษน้ี หรือทานไดฟงคําปฏิญาณอะไรของบุรุษน้ี 
            จึงสงสัยวา นกกระทาถูกมาณพน้ี ฆาเสียแลว 
     [๑๓๑๖] การคาขายอันเปนของชาวเมืองกลิงครัฐ บุรุษน้ีก็ไดประพฤติมาแลว แม 
            หนทางท่ีมีหลักตอ บุรุษน้ีก็ไดประพฤติทองเท่ียวไปดวยการจางออน การ 
            ฟอนรําขับรองรวมกับคนฟอนท้ังหลาย บุรุษน้ีก็ไดประพฤติมา ถึงการ 
            รบกันดวยทอนไมในทามกลางมหรสพ บุรุษน้ีนี้ก็ไดเคยรบมาแลว. 
     [๑๓๑๗] นกท้ังหลายบุรุษน้ีก็ไดดักมาแลว การตวงขาวเปลือกดวยเครือ่งตวง บุรุษ 
            นี้ก็ไดตวงมาแลว สกาบุรุษน้ีก็ไดชนะมาแลว ความสํารวมระวงับุรุษน้ี 
            ก็กาวลวงเสีย เลอืดท่ีไหลออกมาต้ังครึ่งคืนบุรุษน้ีก็คัดใหหยุดได มือ 
            ท้ังสองของบุรุษน้ีมีความรอนในเวลารับกอนขาว. 
     [๑๓๑๘] เราไดฟงเหตุท้ังหลาย อันเกี่ยวเนือ่งดวยการกระทําของบุรุษน้ี ในความ 
            ประพฤติเลี้ยงชีวิตของบุรุษน้ีมาดังนี้วา กลุมขนนกกระทาก็ยังประกฏอยู 



            บนชฎาของบุรุษน้ี วัวท้ังหลายบุรุษน้ีก็ไดฆากินแลว ไฉนจะไมฆานก 
            กระทากินเลา. 
                       จบ ทัททรชาดกท่ี ๑๒. 
                        -------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                     วาดวยจักรกรดพดับนศีรษะ 
      [๑๓๑๙] เมืองน้ีมีประตู ๔ ประตู มีกําแพงม่ันคงลวนแลวไปดวยเหล็กแดง ขาพเจา 
             ถูกลอมไวดวยกําแพง ขาพเจาไดทําบาปอะไรไว? 
      [๑๓๒๐] ประตูท้ังหมดจึงปดแนน ขาพเจาถูกขังเหมือนนก ขาแตเทวดา เหตุ 
             เปนมาอยางไร ขาพเจาจึงลูกจักรกรดพัดศีรษะ? 
      [๑๓๒๑] ทานไดทรัพยมากมายถึงสองลานแลว มิไดทําตามคําชอบของญาติ 
             ท้ังหลายผูเอ็นดู. 
      [๑๓๒๒] ทานแลนเรือไปสูสมุทรซึ่งอาจยังเรอืใหโลดข้ึนได เปนสาครมีสิทธ์ินอย 
             ไดประสบนางเวมานิกเปรต ๔ นาง จาก ๔ นางเปน ๘ นาง จาก ๘ 
             นางเปน ๑๖ นาง. 
      [๑๓๒๓] ถงึจะไดประสบนางเวมานิกเปรตจาก ๑๖ นางเปน ๓๒ นาง ก็ยังปรารถนา 
             ยิ่งไปกวาน้ัน จึงไดประสบจักรนี้ จักรกรดยอมพัดผันบนศีรษะของ 
             คนผูถูกความอยากครอบงํา. 
      [๑๓๒๔] ความอยากเปนของสูงใหญไพศาล ยากท่ีจะใหเต็มได มักใหถึงความ 
             วิบัติ ชนเหลาใดยอมยนิดีไปตามความอยาก ชนเหลาน้ันตองเปนผูทรง 
             จักรกรดไว. 
      [๑๓๒๕] อนึ่ง ชนเหลาใดละท้ิงส่ิงของมากมายเสีย ไมพิจารณาหนทางใหถองแท 
             ไมใครครวญเหตุนั้นใหถี่ถวน ชนเหลาน้ันตองเปนผูทรงจักรกรดไว. 
      [๑๓๒๖] ผูใดพึงพิจารณาถึงการงาน และโภคะอันไพบูลย ไมสองเสพความอยาก 



             อันประกอบดวยความฉิบหาย ทําตามถอยคําของผูเอ็นดูท้ังหลาย ผูเชน 
             นั้นไมพึงถูกจักรกรดพัดผัน. 
      [๑๓๒๗] ขาแตเทวดา จักรกรดจักต้ังอยูบนศีรษะของขาพเจานานสักเทาไรหนอ 
             สักกี่พันป ขาพเจาขอถามความน้ัน ขอทานไดโปรดบอกแกขาพเจา 
             เถิด? 
      [๑๓๒๘] ดูกรมิตตวินทุกะ ทานจงฟงเรา ทานจะตองทนทุกขทรมานไปอีกนาน 
             จักรกรดจะพัดผันอยูบนศีรษะของทาน เมื่อทานยังมีชีวิตอยู จะพน 
             จักรกรดนั้นไปไมได. 
                      จบ จตุทวารชาดกท่ี ๑. 
                          ๒. กัณหชาดก 
                          วาดวยขอพร 
      [๑๓๒๙] บุรุษน้ีดําจริงหนอ บริโภคโภชนะก็ดํา อยูในภูมิประเทศก็ดํา ไมเปน 
             ท่ีชอบใจของเราเลย. 
      [๑๓๓๐] คนไมช่ือวาเปนคนดําเพราะผิวหนัง เพราะคนท่ีมีแกนภายในจึงช่ือวาเปน 
             พราหมณ ผูใดมีบาปกรรม ผูนั้นแหละช่ือวาเปนคนดํา นะทาวสุชัมบดี. 
      [๑๓๓๑] ดูกรทานพราหมณ คําน้ันทานกลาวดีแลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจาจะ 
             ใหพรแกทานอยางหน่ึง ตามแตใจทานปรารถนา. 
      [๑๓๓๒] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง ถาจะโปรดประทานพรแก 
             ขาพระองค ขาพระองคปรารถนาใหความประพฤติของตน อยาใหมี 
             ความโกรธ อยาใหมีโทสะ อยาใหมีความโลภ อยาใหมีความสิเนหา 
             ขอไดทรงโปรดประทานพร ๔ ประการน้ีแกขาพระองคเถิด. 
      [๑๓๓๓] ดกูรทานพราหมณ ทานเห็นโทษในความโกรธ ในโทสะ ในโลภะ 
             และในสิเนหาเปนอยางไรหรือ ขาพเจาขอถามความน้ัน ขอทานจงบอก 
             แกขาพเจาเถิด? 
      [๑๓๓๔] ความโกรธเกิดแตความไมอดทน ทีแรกเปนของนอย แตภายหลังเปน 
             ของมาก ยอมเจริญข้ึนโดยลําดับ ความโกรธมักทําความเก่ียวของ ม ี
             ความคับแคนมาก เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจความโกรธ. 
      [๑๓๓๕] วาจาของผูประกอบดวยโทสะ เปนวาจาหยาบคาย ถัดจากน้ันก็เกิด 
             ปรามาสถูกตองกัน ตอจากนั้นก็ชกตอยกันดวยมือ ตอไปก็หยิบทอน 
             ไมเขาทุบตีกัน จนถึงจับศาตราเขาฟนแทงกันเปนท่ีสุด โทสะเกิดแต 
             ความโกรธ เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจโทสะ. 
      [๑๓๓๖] ความโลภเปนอาการหยาบ เปนเหตุใหเท่ียวปลนขูเอาสิ่งของแสดงของ 
             ปลอมเปลี่ยนเอาของคนอื่น ทําอุบายลอลวง บาปธรรมท้ังหลายน้ี มี 
             ปรากฏอยูเพราะโลภธรรม เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจโลภะ. 



      [๑๓๓๗] กิเลสเครื่องรอยรดัท้ังหลาย อันสิเนหาผูกรัดเขาอีก เปนของสําเร็จดวย 
             ใจ นอนเนื่องอยูเปนอนัมาก ยอมทําใหบุคคลเดือดรอนยิ่งนัก เพราะ 
             ฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจความสิเนหา. 
      [๑๓๓๘] ดูกรทานพราหมณ คําน้ันทานกลาวดีแลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจา 
             จะใหพรแกทานอยางหน่ึง ตามแตใจทานปรารถนา. 
      [๑๓๓๙] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง ถาจะโปรดประทานพรแก 
             ขาพระองค ขออาพาธท้ังหลายอันเปนของรายแรง ซึ่งจะทําอันตรายตบะ 
             กรรมได อยาพึงบังเกิดแกขาพระองคผูอยูในปา ซึ่งอยูแตผูเดียว 
             เปนนิตย. 
      [๑๓๔๐] ดูกรทานพราหมณ คําน้ันทานกลาวดีแลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจา 
             จะใหพรแกทานอยางหน่ึง ตามแตใจทานปรารถนา. 
      [๑๓๔๑] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง ถาจะโปรดประทานพรแกขา 
             พระองค ขอใจหรือรางกายของขาพระองค อยาเขาไปกระทบกระท่ัง 
             ใครๆ ในกาลไหนๆ เลย ขอไดทรงโปรดประทานพรน้ีเถิด. 
                        จบ กัณหชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. จตุโปสถชาดก 
                          วาดวยสมณะ 
      [๑๓๔๒] ผูใด ไมทําความโกรธในบุคคลผูควรโกรธ ผูนัน้เปนสัตบุรุษ ยอมไม 
             โกรธ ณ ในกาลไหนๆ บุคคลน้ันแมจะโกรธ ก็ไมทําความโกรธให 
             ปรากฏ นักปราชญท้ังหลายกลาวบุคคลน้ันแล วาเปนสมณะในโลก. 
      [๑๓๔๓] นรชนใดมีทองพรอง ยอมทนความหิวได นรชนนั้นเปนผูฝกตน 
             แลว มีตบะ มีขาวและนํ้าพอประมาณ ยอมไมทําบาปเพราะเหตุแหง 
             อาหาร นักปราชญท้ังหลายกลาวนรชนน้ันแล วาเปนสมณะในโลก. 
      [๑๓๔๔] บุคคลละการเลนและความยินดีท้ังปวงไดเด็ดขาด ไมกลาวคําเหลาะแหละ 
             นิดหนอยในโลก เวนจากการแตงเน้ือแตงตัว และเวนจากเมถุนธรรม 
             นักปราชญท้ังหลายกลาวบุคคลน้ันแล วาเปนสมณะในโลก. 
      [๑๓๔๕] บุคคลใด ละส่ิงท่ีเขาหวงแหน และโลภธรรมท้ังปวงเสีย ดวยปญญา 
             เครื่องกําหนดรู นักปราชญท้ังหลายกลาวบุคคลน้ันแล ผูฝกตนแลว 
             มีจิตต้ังม่ัน ไมมีตัณหา ไมมีความหวังวา เปนสมณะในโลก. 
      [๑๓๔๖] ดูกรทานผูมีปญญาสามารถจะรูเหตุและมิใชเหตุท่ีควรทํา เราขอถามทาน 
             ความทุมเถียงกันในถอยคําท้ังหลาย บังเกิดมีแกเราท้ังหลาย ขอทาน 
             โปรดชวยตัดเสียซ่ึงความสงสัยความเคลือบแคลงในวันนี้ ขอไดโปรด 
             ชวยเราท้ังหมดใหขามพนความสงสัยนั้นในวันนี้? 
      [๑๓๔๗] บัณฑิตเหลาใดเปนผูสามารถเห็นเนื้อความ บัณฑิตเหลาน้ันจึงจะกลาวได 



             โดยแยบคายในกาลน้ัน ขาแตพระองคผูจอมประชานิกร ทานผูฉลาด 
             ท้ังหลาย จะพึงวินิจฉัยเนื้อความแหงถอยคําท้ังหลาย ท่ียังไมไดกลาว 
             แลวไดอยางไรหนอ? 
      [๑๓๔๘] พญานาคกลาวอยางไร พญาครุฑกลาวอยางไร ทาวสักกะผูเปนพระราชา 
             ของคนธรรพตรัสอยางไร และพระราชาผูประเสริฐของชาวกุรุรัฐตรัส 
             อยางไร? 
      [๑๓๔๙] พญานาคกลาวสรรเสริญขันติ พญาครุฑกลาวยกยองการไมประหาร ทาว 
             สักกะผูเปนพระราชาของคนธรรพตรัสชมการละความยินดี พระราชา 
             ผูประเสริฐของชาวกุรรุัฐ ตรัสสรรเสริญความไมกังวล. 
      [๑๓๕๐] คําเหลาน้ีท้ังหมดเปนสุภาษิต ในถอยคําของทานท้ัง ๔ นี้ ไมมีคําทุพภาษิต 
             แมนิดหนอยเลย คุณท้ัง ๔ มีขันติเปนตนนี้ ต้ังม่ันอยูในผูใด ก็เปรียบ 
             ไดกับกํารถ หยั่งเขาเปนอันดีท่ีดุมรถ ฉะนั้น นักปราชญท้ังหลายกลาว 
             บุคคลผูพรอมเพรียงดวยธรรม ๔ ประการน้ันแล วาเปนสมณะในโลก. 
      [๑๓๕๑] ทานน้ันแลเปนผูประเสริฐ ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนผูถึงธรรม รูแจงธรรม 
             มีปญญาดี พิจารณาปญหาดวยปญญา เปนนักปราชญ ตัดความสงสัย 
             ความเคลือบแคลงท้ังหลายเสีย ไดตัดความสงสัยความเคลือบแคลง 
             ท้ังหลายสําเร็จแลว ดุจนายชางงาตัดงาชางดวยเครื่องมืออันคมฉะนั้น 
      [๑๓๕๒] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง 
             ขอใหผาผืนนี้ซึ่งมีสีสดใสดุจสีอุบลเขียว ไมหมนหมองหาคามิได มีสี 
             เสมอดวยควันไฟ เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน. 
      [๑๓๕๓] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง 
             ขอใหดอกไมทองมีกลีบต้ังรอยอันแยมบาน มีเกสร ประดับดวยรัตนะ 
             จํานวนพัน เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน. 
      [๑๓๕๔] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง 
             ขอใหแกวมณีอันหาคามิได งามผองใส คลองอยูท่ีคอ เปนแกวมณี 
             เครื่องประดับคอของขาพเจา เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน. 
      [๑๓๕๕] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง 
             ขอใหโคนม โคผู และชาง อยางละพัน รถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐ 
             คัน และบานสวย ๑๖ ตําบลแกทาน. 
      [๑๓๕๖] พญานาคในกาลน้ัน เปนพระสารีบุตร พญาครุฑเปนพระโมคคัลลานะ 
             ทาวสักกเทวราชเปนพระอนุรุทธะ พระเจาโกรัพยะเปนพระอานนท 
             บัณฑิต วิธูรบัณฑิตเปนพระโพธิสัตวนั่นเอง ขอทานท้ังหลายจงจํา 
             ชาดกไวอยางนี้. 
                       จบ จตุโปสถชาดกท่ี ๓. 



                          ๔. สังขชาดก 
                    วาดวยอานิสงสถวายรองเทา 
      [๑๓๕๗] ขาแตสังขพราหมณ ทานเปนพหูสูต ไดฟงธรรมมาแลว และสมณะ 
             พราหมณท้ังหลาย ทานก็ไดเห็นมาแลว เหตุไร ทานจึงแสดงคําพร่ําเพอ 
             ในขณะอันไมสมควร คนอื่นนอกจากขาพเจา ใครเลาท่ีจะมาเจรจากับ 
             ทานได? 
      [๑๓๕๘] นางเทพธิดามีหนางาม เลอโฉม ประดับเครื่องประดับทอง ยกถาดทอง 
             เต็มดวยอาหารทิพย มารองเชิญใหขาพเจาบริโภค นางเปนผูมีศรัทธา 
             และปลื้มใจ ขาพเจาตอบกะนางวา ไมบริโภค. 
      [๑๓๕๙] ขาแตทานพราหมณ บุรุษผูปรารถนาความสุขไดพบเห็นเทวดาเชนนั้นแลว 
             ควรถามใหไดความ ขอทานจงลุกข้ึนประนมมือ ถามเทวดาน้ันวา ทาน 
             เปนเทวดาหรอืมนุษย? 
      [๑๓๖๐] เพราะเหตุวา ทานมามองดูขาพเจาดวยสายตาอันแสดงความรัก รอง 
             เชิญใหขาพเจาบริโภคอาหาร ดูกรนางผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอถาม 
             ทาน ทานเปนเทวดาหรือมนุษย? 
      [๑๓๖๑] ขาแตทานสังขพราหมณ ขาพเจาเปนเทวดาผูมีอานุภาพมากมาในกลาง 
             สมุทรนี้ ก็เพราะเปนผูมีความเอ็นดู จะไดมีจิตประทุษรายก็หาไม 
             ขาพเจามาในท่ีนี้เพื่อประโยชนแกทานน่ันเอง. 
      [๑๓๖๒] ขาแตทานสังขพราหมณ ในสมุทรนี้มีขาวนํ้า ท่ีนอน ท่ีนั่ง และยาน 
             พาหนะ มากมายหลายอยาง ใจของทานปรารถนาสิ่งใด ขาพเจาจะให 
             สิ่งน้ันทุกอยางแกทาน. 
      [๑๓๖๓] ขาแตเทพธิดาผูมีรางกายสวยงาม ตะโพกผึ่งผาย ค้ิวงาม เอวบางรางนอย 
             ยัญ และการเสนสรวงของขาพเจาอยางใด อยางหน่ึงท่ีมีอยู ทานเปน 
             ผูสามารถรูวิบากแหงกรรมของขาพเจาทุกอยาง การท่ีขาพเจาไดท่ีพึ่งใน 
             มหาสมุทรนี้ เปนวิบากแหงกรรมอะไร? 
      [๑๓๖๔] ขาแตทานสังขพราหมณ ทานไดถวายรองเทากะพระภิกษุรูปหน่ึง ผูเดิน 
             กระโหยงเทา เดินสะดุงลําบากในหนทางอันรอน ทักขิณาน้ันอํานวยผล 
             สิ่งท่ีนาปรารถนาแกทานในวันนี้. 
      [๑๓๖๕] ขอเรือตอดวยแผนกระดาน น้ําไมรั่ว มีใบสําหรับพาเรือใหแลนไป 
             จงบังเกิดมี เพราะในสมุทรนี้ ไมมีพื้นท่ีสําหรับยานพาหนะอยางอืน่ 
             ขอทานไดสงขาพเจาใหถึงเมืองโมลนิีในวันนี้เถิด. 
      [๑๓๖๖] นางเทพธิดาน้ัน มีจิตช่ืนชมโสมนัสปราโมทย นิรมิตเรืออันงดงามแลว 
             พาสังขพราหมณกับบุรุษคนใชมาสงถึงเมืองอันเปนท่ีรื่นรมยยินดอียางยิ่ง. 
                        จบ สังขชาดกท่ี ๔. 



                        ๕. จุลลโพธิชาดก 
                        วาดวยความโกรธ 
      [๑๓๖๗] ดูกรพราหมณ ผูใดมาพาเอานางปริพาชิกาผูมีนัยนตางามนารัก มีใบหนา 
             ยิ้มแยมของทานไปดวยพลการ ทานจะทําอยางไร? 
      [๑๓๖๘] ถาความโกรธบังเกิดข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อมคลายไป เมื่อ 
             อาตมภาพยังมีชีวิตอยูก็ยังไมหาย อาตมภาพจะหามกันเสียโดยพลนัที 
             เดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น. 
      [๑๓๖๙] ทานกลาวอวดอางไวในวันกอนอยางไรหนอ วันนี้เปนเหมือนวามีกําลัง 
             ทําเปนไมเห็น นั่งน่ิงเยบ็สังฆาฏิอยูในบัดนี้. 
      [๑๓๗๐] ความโกรธบังเกิดแกอาตมภาพแลว ยังไมไดเสือ่มคลายไป เมื่อ 
             อาตมภาพยังมีชีวิตอยูก็ยังไมหาย อาตมภาพจะหามกันเสียโดยพลนัที 
             เดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น. 
      [๑๓๗๑] ความโกรธบังเกิดข้ึนแกทานแลว ยังไมไดเสื่อมคลายไปอยางไร เมื่อ 
             ทานยังมีชีวิตอยู ความโกรธยงัไมหายอยางไร ทานไดหามความโกรธ ดัง 
             ฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น เปนไฉน? 
      [๑๓๗๒] เมื่อความโกรธเกิดข้ึนแลว บุคคลยอมไมเห็นประโยชนตน ประโยชนผู 
             อื่น เมื่อความโกรธไมเกิดข้ึน บุคคลยอมเห็นไดดี ความโกรธน้ันเกิด 
             ข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อมคลายไป ความโกรธเปนอารมณของ 
             คนไรปญญา. 
      [๑๓๗๓] ชนท้ังหลายยอมยินดีดวยความโกรธท่ีเกิดข้ึนแลว ช่ือวาเปนศัตรูหา 
             ทุกขใหแกตนเอง ความโกรธน้ันเกิดข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเสือ่ม 
             คลายไป ความโกรธเปนอารมณของคนไรปญญา. 
      [๑๓๗๔] อนึ่ง เมื่อความโกรธเกิดข้ึน บุคคลไมรูจักประโยชนตน ความโกรธน้ัน 
             เกิดข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเสือ่มคลายไป ความโกรธเปนอารมณ 
             ของคนไรปญญา. 
      [๑๓๗๕] บุคคลถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมละท้ิงกุศลเสีย ยอมซัดสาย 
             ประโยชนแมมากมายได เขาประกอบดวยเสนา คือ กิเลสหมูใหญท่ี 
             นากลัว มีกําลัง สามารถปราบผูอื่นใหอยูในอํานาจได ความโกรธน้ัน 
             ยังไมเสื่อมคลายไปจากอาตมภาพ ขอถวายพระพร. 
      [๑๓๗๖] ธรรมดาไฟยอมเกิดข้ึนท่ีไมสีไฟอันบุคคลสีอยู ไฟเกิดข้ึนแตไมใด ยอม 
             เผาไมนั้นเองใหไหม. 
      [๑๓๗๗] ความโกรธยอมเกิดข้ึนแกคนโงเขลา เบาปญญา ไมรูจริง เพราะความ 
             แขงดี แมเขาก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาลน. 
      [๑๓๗๘] ความโกรธยอมเจริญข้ึนแกผูใด ดุจไฟเจริญข้ึนในกองหญาและไม ฉะนั้น 



             ยศของบุคคลน้ันยอมเสื่อมไป เหมือนพระจันทรขางแรม ฉะนั้น. 
      [๑๓๗๙] ความโกรธของผูใดยอมสงบลง เหมือนไฟหมดเช้ือ ฉะนั้น ยศของผูนั้น 
             ยอมเต็มเปยม เหมือนพระจันทรขางข้ึน ฉะนั้น. 
                      จบ จุลลโพธิชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. มัณฑัพยชาดก 
                      วาดวยความรักท่ีมีตอบุตร 
      [๑๓๘๐] เราเปนผูตองการบุญ ไดมีจิตเลื่อมใสประพฤติพรหมจรรยอยูเพยีง ๗ วัน 
             เทาน้ัน ตอจากนั้นมา แมเราจะไมมีความใครบรรพชา ก็ไดประพฤติ 
             พรหมจรรยของเราอยูไดถึง ๕๐ ปกวา ดวยความสัจนี้ ขอความสวัสดี 
             จงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกุมาร จงรอดชีวิตเถิด. 
      [๑๓๘๑] เพราะเหตุท่ีเราเห็นแขกในเวลาท่ีมาถึงบาน เพื่อจะพักอยู บางครั้งไม 
             พอใจจะใหเลย แมสมณพราหมณผูเปนพหูสูต ก็ไมทราบความไมพอใจ 
             ของเขา แมเราไมประสงคจะใหก็ใหได ดวยความสัจนี้ ขอความสวัสดี 
             จงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกุมาร จงรอดชีวิตเถิด. 
      [๑๓๘๒] ลูกรัก อสรพิษท่ีออกจากโพรงกดัเจาน้ัน มีเดชมาก ไมเปนท่ีรักของ 
             แมในวันนี้เลย อสรพิษน้ันกับบิดาของเจา ไมแปลกอะไรกันเลย ดวย 
             ความสัจนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญ- 
             ทัตตกุมาร จงรอดชีวติเถิด. 
      [๑๓๘๓] ก็นักพรตท้ังหลายเปนผูสงบระงับ ฝกฝนตนแลว ยอมเวนรอบ นอก 
             จากทานกัณหะแลวท่ีจะเปนผูทนฝนใจ ประพฤติพรหมจรรย ไมมีเลย 
             ดูกรทานทีปายนะ ทานเกลียดชังอะไร จึงสูฝนใจประพฤติพรหมจรรย 
             อยูได. 
      [๑๓๘๔] บุคคลออกบวชดวยศรัทธาแลว กลับเขาบานอีก เปนคนเหลวไหล 
             เปนคนกลับกลอก เราเกลียดตอถอยคําเชนนี้ จึงสูฝนใจ ประพฤติ 
             พรหมจรรยอยู นี้เปนฐานะท่ีวิญูชนสรรเสริญ และเปนฐานะของ 
             สัตบุรุษท้ังหลาย เราเปนผูกระทําบุญดวยเหตุนี้แหละ. 
      [๑๓๘๕] ทานเลี้ยงสมณะ พราหมณและคนเดินทาง ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว 
             และน้ํา เรือนของทาน บริบูรณดวยขาวและน้ําเปนเหมือนบอน้ํา เออ 
             ก็ทานเกลียดตอถอยคําอะไร แมไมประสงค ก็ใหทานนี้ได? 
      [๑๓๘๖] มารดาบิดาและปูยาตายายของดิฉัน เปนผูมีศรัทธา เปนทานบดี รูความ 
             ประสงคของผูขอ ดิฉันอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลน้ัน กําหนดใจ 
             ไววา อยาไดเปนคนตัดธรรมเนียมแหงตระกูลนี้เสียเลย ดิฉันเกลียด 
             ถอยคําเชนนี้ แมไมประสงคก็ใหทานน้ีได. 
      [๑๓๘๗] ดูกรนางผูมีรางกายงาม เรานําเจาผูยังเปนสาวนอย ฯ ยังไมมีปญญา 



             สามารถท่ีจะจับจายมาแตตระกูลญาติ แมเจาไมไดแสดงความไมรักใครเรา 
             เจาปฏิบัติเราเวนจากความรักใคร เออก็นางผูเจริญ การท่ีเจาอยูรวมกับ 
             เราเห็นปานน้ีได เพราะเหตุอะไร? 
      [๑๓๘๘] ต้ังแตไหนแตไรมา อันภรรยาท่ีมีสามีบอยๆ มิไดมีอยูในตระกูลนี้ 
             ดิฉันไดอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลน้ัน กําหนดใจไววา ขออยา 
             ใหเปนคนตัดธรรมเนียมของตระกูลในภายหลังเลย ดิฉันเกลียดตอถอย 
             คําเชนนี้ แมไมประสงคก็ปฏิบัติทานได. 
      [๑๓๘๙] ดูกรทานมัณฑัพยะ วันนี้ดิฉันพูดถอยคําท่ีไมควรจะพูด ขอทานจงอด 
             โทษถอยคําน้ันใหแกดิฉัน เพราะเหตุแหงบุตรเถิด สิ่งอื่นอะไรๆ ใน 
             โลกนี้ ท่ีจะรักยิ่งไปกวาบุตรมิไดมี ยัญญทัตตกุมารของเรานี้รอดชีวิตแลว. 
                       จบ มัณฑัพยชาดกท่ี 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 เรือ่งน้ีเราไมรูเลย ใครก็ไมไดบอกแกเรา ทานมาบอกแก 
             เราวา ทานสาขะเสนาบดีฉุดคราทาน. 
      [๑๓๙๔] ทานเปนคนทําเพ่ือใหมีชีวิตอยูสบายดี ทานเปนคนใหอิศริยยศ คือ 
             ความเปนใหญ ในหมูมนุษยแกเราและสาขะเสนาบดีท้ังสองคน เราได 
             รับความสําเร็จเพราะทานในเรื่องน้ี เราไมมีความสงสัยเลย. 
      [๑๓๙๕] กรรมท่ีบุคคลทําในอสัตบุรุษ ยอมฉิบหายไมงอกงาม เหมือนพืชท่ี 
             บุคคลหวานลงในไฟ ยอมถูกไฟไหม ไมงอกงามฉะน้ัน. 
      [๑๓๙๖] สวนกรรมท่ีบุคคลทําในคนกตัญู มีศีล มีความประพฤติประเสริฐ ยอม 
             ไมฉิบหายไป เหมือนพืชท่ีบุคคลหวานลงในนาดีฉะน้ัน. 
      [๑๓๙๗] ราชบุรุษท้ังหลาย จงฆาสาขะเสนาบดีผูช่ัวชา มักหลอกลวง มีความคิด 
             อยางอสัตบุรุษคนน้ีเสีย ดวยหอกท้ังหลาย เราไมปรารถนาใหเขามี 
             ชีวิตอยูเลย. 
      [๑๓๙๘] ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคไดโปรดอดโทษใหแกเขาเถิด ชีวิตของ 



             คนตายแลวไมอาจจะนํากลับคืนมาได ขอไดทรงโปรดอดโทษ แก 
             อสัตบุรุษเถิด พระพุทธเจาขา ขาพระบาทไมปรารถนาใหฆาเขา. 
      [๑๓๙๙] ควรคบหาแตนิโครธเทาน้ัน ไมควรเขาไปอาศัยเจาสาขะอยู ความตาย 
             ในสํานักทานนิโครธประเสริฐกวา ความเปนอยูในสํานักเจาสาขะจะ 
             ประเสริฐอะไร. 
                       จบ นิโครธชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. ตักกลชาดก 
                    วาดวยการเลีย้งดูบิดามารดา 
      [๑๔๐๐] พอจา มันนก มันเทศ มันมือเสือ ผักทอดยอด กม็ิไดมี พอตองการ 
             อะไร จึงขุดหลุม อยูคนเดียวในปากลางปาชาเชนนี้เลา? 
      [๑๔๐๑] ลูกเอย ปูของเจาทุพพลภาพมากแลว ถูกกองทุกขอันเกิดจากโรคภัย 
             หลายอยางเบียดเบียน วันนี้พอจะฝงปูของเจานั้นเสียในหลุม เพราะ 
             พอไมปรารถนา จะใหปูของเจามีชีวิตอยูอยางลําบากเลย ลูกเอย. 
      [๑๔๐๒] พอไดความดําริอนัลามกนี้แลว ไดกระทํากรรมท่ีหยาบชา อันลวงเสีย 
             ซึ่งประโยชน พอจา แมเมื่อพอแกลงแลว ก็จักไดรับกรรมเชนนี้เพราะ 
             ลูกบาง แมลูกเองก็จะอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลน้ัน จักฝงพอ 
             เสียในหลุมบาง. 
      [๑๔๐๓] ลกูเอย เจามากลาวกระทบกระเทียบขูเข็ญพอ ดวยถอยคําหยาบคาย 
             เจาเปนลูกเกิดแตอกของพอ แตหามีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอไม. 
      [๑๔๐๔] พอจา มิใชฉันจะไมมีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอ ฉันเปนผูมีความ 
             อนุเคราะหเกื้อกูลแกพอ แตเพราะฉันไมกลาพอท่ีจะหามพอ ผูทําบาป 
             กรรมโดยตรงได จึงไดพูดกระทบกระเทียบเชนนั้น. 
      [๑๔๐๕] พอจา ผูใดเปนคนมีธรรมอันลามก เบียดเบียนมารดาหรือบิดาผูไมประทุษ 
             ราย ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา ตองเขาถึงนรกโดยไมตองสงสัย. 
      [๑๔๐๖] พอจา ผูใดบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาดวยขาวนํ้า ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา 
             ยอมเขาถึงสุคติ โดยไมตองสงสัย. 
      [๑๔๐๗] ลูกเอย เจาจะเปนผูไมเกื้อกูลอนุเคราะหแกพอก็หาไม เจาช่ือวาเปนผู 
             เกื้อกูลอนุเคราะหแกพอ แตพอถูกแมของเจาวากลาว จึงไดกระทํากรรม 
             อันหยาบชาเชนนี้. 
      [๑๔๐๘] หญิงช่ัวเปนภรรยาของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของฉัน พอจงขับไลไป 
             เสียจากเรือนของตน เพราะแมจะนําทุกขอยางอื่นมาใหพออีก. 
      [๑๔๐๙] หญิงช่ัวผูเปนภรรยาของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของฉัน เปนหญิงมี 
             บาปธรรม ถูกทรมาน ดังชางพัง ท่ีนายควาญฝกใหอยูในอํานาจแลว 
             จงกลับมาเรือนเถิด. 



                       จบ ตักกลชาดกท่ี ๘. 
                      ๙. มหาธรรมปาลชาดก 
                    วาดวยเหตุท่ีไมตายในวัยหนุม 
      [๑๔๑๐] อะไรเปนวัตรของทาน อะไรเปนพรหมจรรยของทาน การท่ีคนหนุมๆ 
             ในตระกูลของทานไมตายน้ี เปนผลของกรรมอะไรท่ีทานไดประพฤติมา 
             เปนอยางดีแลว ดูกรพราหมณ ขอทานชวยบอกเนื้อความน้ีแกเรา 
             เหตุไรหนอคนหนุมๆ ของทานจึงไมตาย? 
      [๑๔๑๑] พวกเราประพฤติธรรม ไมกลาวมุสา งดเวนกรรมช่ัว งดเวนกรรมอัน 
             ไมประเสริฐท้ังปวง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไม 
             ตาย. 
      [๑๔๑๒] พวกเราไดฟงธรรมของอสัตบุรษุ และสัตบุรุษแลว ไมชอบใจธรรมของ 
             อสัตบุรุษเลย ละท้ิงอสัตบุรุษเสีย แตไมละท้ิงสัตบุรุษ เพราะเหตุนี้ 
             แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไมตาย. 
      [๑๔๑๓] กอนจะใหทาน พวกเราก็เปนผูต้ังใจดี แมกําลังใหก็ช่ืนชมยินดี ครั้น 
             ใหแลวก็ไมเดือดรอน ในภายหลัง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ 
             พวกเราจึงไมตาย. 
      [๑๔๑๔] พวกเราเลี้ยงดูสมณะ พราหมณ คนเดินทาง วณิพก ยาจก และคน 
             ขัดสนท้ังหลาย ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวนํ้า เพราะเหตุนี้แหละ 
             คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไมตาย. 
      [๑๔๑๕] พวกเราไมนอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไมนอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติ 
             พรหมจรรยนอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ 
             พวกเราจึงไมตาย. 
      [๑๔๑๖] เราทุกคนงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนสิ่งท่ีเขาไมใหในโลก ไมกลาว 
             มุสา ไมดื่มน้ําเมา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไม 
             ตาย. 
      [๑๔๑๗] บุตรของพวกเราเกิดในหญิงท่ีดีเหลาน้ัน เปนผูฉลาดเฉลียว มปีญญามาก 
             เปนพหูสูต เรียนจบไตรเพท เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ 
             พวกเราจึงไมตาย. 
      [๑๔๑๘] มารดาบิดา พี่นองหญิงชาย บุตรภรรยา และเราทุกคนประพฤติธรรม 
             เพราะเหตุแหงโลกหนา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึง 
             ไมตาย. 
      [๑๔๑๙] ทาส ทาสี คนอาศัยเลี้ยงชีพ คนใช และกรรมกรท้ังหมด ก็ประพฤติ 
             ธรรมเพราะเหตุแหงโลกหนา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวก 
             เราจึงไมตาย. 



      [๑๔๒๐] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว ยอม 
             นําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมท่ีประพฤติดีแลว ผูประพฤติธรรม 
             ยอมไมไปสูทุคติ. 
      [๑๔๒๑] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม เหมอืนรมใหญในฤดูฝนฉะน้ัน ธรรม 
             ปาละบุตรของเรา อันธรรมคุมครองแลว กระดูกท่ีทานนําเอามาน้ีเปน 
             กระดูกสัตวอื่น บุตรของเรายงัมีความสุข. 
                    จบ มหาธรรมปาลชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. กุกกุฏชาดก 
                    วาดวยพนศัตรูเพราะรูเทาทัน 
      [๑๔๒๒] บุคคลไมพึงคุนเคยในคนทําบาป คนมักพูดเหลาะแหละ คนมีปญญาคิด 
             แตประโยชนตน และคนทําเปนสงบแตภายนอก. 
      [๑๔๒๓] มีบุรุษพวกหน่ึง มีปกติเหมือนโคกระหายนํ้า ทําทีเหมือนจะกล้ํากลืน 
             มิตรดวยวาจา แตไมใชดวยการงาน ไมควรคุนเคยในคนเชนนั้น. 
      [๑๔๒๔] บุรุษพวกหน่ึง เปนคนชูมือเปลา พัวพันอยู แตดวยวาจาเปนมนษุย 
             กระพี้ ไมมีความกตัญู ไมควรคุนเคยในคนเชนนั้น. 
      [๑๔๒๕] บุคคลไมควรคุนเคยตอหญิง หรอืบุรุษ ผูมีจิตกลับกลอก ไมทําความ 
             ของเกี่ยวใหแจงชัด. 
      [๑๔๒๖] ไมควรคุนเคยกับบุคคลผูหยั่งลงสูกรรม อันไมประเสริฐ เปนคนไมแน 
             นอน กําจัดคนไมเลือก เหมือนดาบท่ีเขาลับแลวปกปดไว ฉะนั้น. 
      [๑๔๒๗] คนบางพวกในโลกนี้ คอยเพงโทษ เขาไปหาดวยอุบายตางๆ ดวยคํา 
             พูดอันคมคายซ่ึงไมตรงกับน้ําใจ ดวยสามารถแหงมิตรเทียม แมคนเชน 
             นี้ ก็ไมควรคุนเคย. 
      [๑๔๒๘] คนมีปญญาทรามเชนนั้น พบเห็นอามิส หรือทรัพยเขา ณ ท่ีใด ยอม 
             คิดประทุษราย และยอมละท้ิงเพ่ือนนั้นไป แมคนเชนนั้น ก็ไมควร 
             คุนเคย. 
      [๑๔๒๙] มีคนเปนจํานวนมาก ท่ีปลอมเปนมิตรคบหา บุคคลพึงละบุรุษช่ัวเหลา 
             นั้นเสีย เหมือนไกละเหยี่ยว ฉะนั้น. 
      [๑๔๓๐] อนึ่ง บุคคลใดไมรูเทาทันเหตุท่ีเกิดข้ึนไดฉับพลัน หลงไปตามอํานาจ 
             ศัตรู บุคคลน้ัน ยอมเดือดรอนในภายหลัง. 
      [๑๔๓๑] สวนบุคคลใดรูเทาทันเหตุท่ีเกิดข้ึนได ฉับพลัน บุคคลน้ันยอมพนจาก 
             ความเบียดเบียนของศัตรู เหมือนไกพนจากเหยี่ยว ฉะนั้น. 
      [๑๔๓๒] นรชนผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ควรละเวนบุคคลผูไมต้ังอยูในธรรม มัก 
             ทําการกําจัดอยูเปนนิตย ดังแรวท่ีเขาดักไวในปาเชนนั้นเสียใหหางไกล 
             เหมือนไกในปาไผละเวนเหยี่ยว ฉะนั้น. 



                       จบ กุกกุฏชาดกท่ี ๑๐. 
                       ๑๑. มัฏฐกุณฑลิชาดก 
                  คนรองไหถึงคนตายเปนคนโงเขลา 
      [๑๔๓๓] ทานประดับแลวดวยอาภรณตางๆ มีตางหูเกลี้ยงเกลา ทัดทรงระเบียบ 
             ดอกไม ลูบไลกระแจะจันทนสีเหลือง ทานมีทุกขอะไรหรอื จึงมากอด 
             อกคร่ําครวญอยูในกลางปา? 
      [๑๔๓๔] เรือนรถงามแพรวพราวแลวไปดวยทองคํา ของเรามีอยูแลว เราหาลอ 
             ท้ังสองของรถน้ันยงัไมได ดวยความทุกขอันนี้ เราจะตายเปนแนๆ. 
      [๑๔๓๕] ทานตองการรถชนิดไร รถทําดวยทองคํา แกวมณี โลหะ หรือรปูยะ 
             จงบอกรถชนิดนั้นแกเราเถิด เราจักทําใหทาน จะหาลอท้ังคูใหทาน? 
      [๑๔๓๖] ลําดับนั้น มาณพจึงบอกแกพราหมณนั้นวา พระจันทรและพระอาทิตย 
             ยอมงามผองใสอยูในวิถีท้ังสอง รถทองของเรายอมจะงามดวยพระจันทร 
             และพระอาทิตยนั้น อันเปนลอท้ังคู. 
      [๑๔๓๗] ดูกรมาณพ ทานเปนคนพาลแท เพราะทานปรารถนาสิ่งท่ีเขาไมพึง 
             ปรารถนากัน เราสําคัญวาทานจักตายเสียเปลา ทานจักไมไดพระจนัทร 
             พระอาทิตยเลย. 
      [๑๔๓๘] แมความอุทัยและอัสดงของพระจันทรและพระอาทิตยนั้น ก็ยังปรากฏ 
             อยู สีสรรวรรณะ และวิถีทางของพระจันทรและพระอาทิตยท้ังสอง ก็ 
             ยังปรากฏอยู สวนบุคคลผูลวงลับไปแลว ยอมไมปรากฏเลย เราท้ังสอง 
             ผูคร่ําครวญอยู ใครเลาหนอจะเปนคนโงเขลายิ่งกวากัน? 
      [๑๔๓๙] ดูกรมาณพ ทานพูดจริง บรรดาเราท้ังสองผูคร่ําครวญอยู เรานีแ่หละ 
             คนโงเขลายิ่งกวาทาน เราปรารถนาผูตายไปยังปรโลกแลว เหมือนเด็ก 
             รองไหอยากไดพระจนัทรฉะนั้น. 
      [๑๔๔๐] ทานมารดาเราผูเรารอนใหสงบระงับ ดับความกระวนกระวายท้ังปวงได 
             เหมือนบุคคลดับไฟ ท่ีติดเปรียงดวยน้าํฉะนั้น. 
      [๑๔๔๑] ทานไดถอนลูกศรท่ีเสียบแทงหทัยของเรา ออกไปแลว ไดบรรเทาความ 
             โศกถึงบุตรของเรา ผูถกูความโศกครอบงําแลวหนอ. 
      [๑๔๔๒] ดูกรมาณพ เราเปนผูถอนลูกศรไดแลว ปราศจากความโศก ไมมีความ 
             ขุนมัว เราจะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟงถอยคําของทาน. 
                     จบ มัฏฐกุณฑลิชาดกท่ี ๑๑. 
                       ๑๒. พิลารโกสิยชาดก 
                   ใหทานไมไดเพราะเหตุ ๒ อยาง 
      [๑๔๔๓] สัตบุรุษท้ังหลายแมไมหุงกินเอง ไดโภชนะมาแลว ยอมปรารถนาจะให 
             ทานหุงโภชนะ ไวมิใชหรือ ไมพึงใหโภชนะนั้น ไมสมควรแกทาน. 



      [๑๔๔๔] บุคคลใหทานไมไดดวยเหตุ ๒ อยางคือ ความตระหน่ี ๑ ความประมาท 
             ๑ บัณฑิตผูรูแจง เมื่อตองการบุญพึงใหทานแท. 
      [๑๔๔๕] คนผูตระหน่ีกลัวยากจน ยอมไมใหอะไรๆ แกผูใดเลย ความกลัวจน 
             นั่นแลจะเปนภัยแกคนผูไมให คนตระหน่ียอมกลวัความอยากขาว 
             อยากน้ํา ความกลัวนั้นแหละ จะกลับมาถูกตองคนพาลท้ังในโลกน้ี 
             และโลกหนา. 
      [๑๔๔๖] เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงครอบงํามลทิน กําจัดตระหน่ีเสียแลว พึงให 
             ทานเถิด เพราะบุญยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลายในโลกหนา. 
      [๑๔๔๗] ทานผูใหไดยาก เพราะตองครอบงําความตระหน่ีกอน แลวจึงใหได 
             อสัตบุรุษท้ังหลาย ยอมไมทําทานตามท่ีสัตบุรุษทําแลว ธรรมของ 
             สัตบุรุษอันคนอื่นรูไดยาก. 
      [๑๔๔๘] เพราะเหตุนั้น คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษ กับอสัตบุรุษจึงตางกัน 
             อสัตบุรุษยอมไปนรก สัตบุรุษยอมไปสวรรค. 
      [๑๔๔๙] บัณฑิตพวกหน่ึง ยอมใหไทยธรรมแมมีสวนเลก็นอยได สัตวพวกหนึ่ง 
             แมมีไทยธรรมมาก ก็ใหไมได ทักขิณาทานท่ีบุคคลใหจากของเลก็นอย 
             ก็นับวาเสมอดวยการใหจํานวนพัน. 
      [๑๔๕๐] แมผูใดเท่ียวไปขออาหารมา ผูนัน้ช่ือวา ประพฤติธรรม อนึ่ง บุคคล 
             ผูเลี้ยงบุตรและภรรยาของตน เมื่อไทยธรรมมีนอยก็เฉลี่ย ใหแกสมณะ 
             และพราหมณ บุคคลน้ันช่ือวา ประพฤติธรรม ยัญท่ีคนต้ังแสนฆาสัตว 
             มาบูชาแกคนผูควรบูชาจํานวนพัน ยัญของคนเชนนั้น ยอมไมถึงแม 
             เสี้ยวแหงผลทาน ของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดยชอบใหอยู. 
      [๑๔๕๑] เพราะเหตุไร ยัญนี้ก็ไพบูลย มีคามาก จึงไมเทาคาแหงผลทานของ 
             บุคคลท่ีใหโดยชอบธรรมเลา ไฉนยญัท่ีคนต้ังแสนฆาสัตวมาบูชา แก 
             แกคนท่ีควรบูชาจํานวนพันๆ จึงไมเทาแมสวนเสี้ยวแหงผลทาน ของ 
             คนเข็ญใจผูยังไทยธรรม ใหเกิดโดยชอบใหอยู? 
      [๑๔๕๒] เพราะวา คนบางพวกต้ังอยูในกายกรรมเปนตน อันไมเสมอกัน 
             ทําสัตวใหลําบากบาง ฆาใหตายบาง ทําใหเศราโศกบาง แลวจึงใหทาน 
             ทักขิณาทานน้ัน มีหนาชุมไปดวยน้ําตา พรอมท้ังอาชญา จึงไมเทาถึง 
             สวนเสี้ยวแหงผลทานท่ีบุคคลใหแลวโดยชอบธรรม เพราะอยางนี ้
             ยัญท่ีคนต้ังแสนฆาสัตวมาบูชายัญ แกคนท่ีควรบูชาจํานวนพันๆ จึงไม 
             เทาถึงสวนเสี้ยวแหงผลทาน ของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดยชอบ 
             ใหอยู. 
                     จบ พิลารโกสิยชาดกท่ี ๑๒. 
                        ๑๓. จักกวากชาดก 



                        วาดวยนกจักรพราก 
      [๑๔๕๓] ดูกรนกจักรพราก ทานมีสีสวย รูปงาม รางกายแนนแฟน มีสีแดงดัง 
             ทอง ทรวดทรงงาม ใบหนาผุดผอง. 
      [๑๔๕๔] ทานจับอยูท่ีฝงคงคา เห็นจะไดกินอาหารอยางน้ี คือ ปลากา ปลากะบอก 
             ปลาหมอ ปลาเคา ปลาตะเพียน กระมัง? 
      [๑๔๕๕] ดูกรสหาย นอกจากสาหรายและแหนแลว เรามไิดถือเอาเนือ้สตัวบก 
             หรือสัตวน้ํามากินเปนอาหารเลย นัน่เปนอาหารของเรา. 
      [๑๔๕๖] เราไมเช่ือวา นกจักรพรากกินอาหารอยางนั้นเลย เพื่อนเอย แมเรากิน 
             อาหารท่ีคลุกเคลาดวยเกลือและน้ํามันในบาน. 
      [๑๔๕๗] ปรุงดวยเน้ืออันสะอาด ซึ่งเขาทํากินกันในหมูมนุษย ดูกรนกจกัรพราก 
             ถึงกระน้ัน สีของเราก็ไมเหมือนทาน. 
      [๑๔๕๘] ทานเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย จึงตองคอยมองดูผูท่ีผูกเวรในตน แมจะ 
             กินก็สะดุงกลัว เพราะเหตุนั้น สีกายของทานจึงเปนเชนนี้. 
      [๑๔๕๙] ดูกรกา ทานเปนผูถูกคนท่ัวโลกโกรธเคือง อาหารท่ีทานไดมาดวยกรรม 
             อันลามก ก็หาอิ่มทองไม เพราะเหตุนั้น สีกายของทาน จึงเปนเชน 
             นี้. 
      [๑๔๖๐] ดูกรสหาย สวนเรามิไดเบียดเบียนสัตวท้ังปวงมากิน มีความขวนขวาย 
             นอย ไมมีใครรังเกียจ ใจไมหอเหี่ยว ภัยแตท่ีไหนๆ ก็มิไดมี. 
      [๑๔๖๑] ทานน้ันจงทําอานุภาพ ละปกติคือความทุศีลของตนเสีย ไมเบียดเบียน 
             ใครเท่ียวไปในโลก จกัเปนท่ีรักใครของสัตวโลกเหมือนเรา ฉะนั้น. 
      [๑๔๖๒] ผูใดไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา ไมทําทรัพยใหเสื่อมเอง ไมใชผูอื่น 
             ทําใหเสื่อม มีเมตตาจิตในสัตวท่ัวไป ผูนั้นยอมไมมีเวรกับใคร. 
                      จบ จักกวากชาดกท่ี ๑๓. 
                        ๑๔. ภูริปญหาชาดก 
                      วาดวยคนไมดี ๔ จําพวก 
      [๑๔๖๓] ดูกรทานผูมีปญญากวางขวาง ไดยินวา คําท่ีทานอาจารยเสนกกลาวน้ัน 
             เปนความจริง ทานเปนผูมีปญญา มีศิริ มีความเพียร มีความคิดมั่นคง 
             แมทานเปนผูมีปญญา มีศิริ มีความเพียร มีความคิดมั่นคงเชนนั้น 
             ก็ปองกันความเขาถึงอํานาจแหงความฉิบหายไมได ทานจึงตองกินขาว 
             แดงไมมีแกง. 
      [๑๔๖๔] เราทําความสุขเดิมของเราใหเจรญิไดดวยความยาก เมื่อพิจารณากาล 
             อันควรและไมควร จึงหลบอยูตามความพอใจ เปดชองประโยชนใหแกตน 
             ดวยเหตุนั้น เราไดยินดีดวยขาวแดง. 
      [๑๔๖๕] ก็เรารูจักกาลเพือ่กระทําความเพียร ยังประโยชนใหเจริญดวยความรูของ 



             ตนเอง อาจอยู เหมอืนความองอาจแหงราชสีห ฉะนั้น ทานจักไดเห็น 
             เราพรอมดวยความสําเร็จนั้นอีก. 
      [๑๔๖๖] ก็บุคคลบางพวก แมจะมีความสุขก็ไมทําบาป บุคคลอีกพวกหนึ่งไม 
             ทําบาป เพราะเกรงกลวัตอการเกี่ยวของดวยความติเตียน ทานเปนคน 
             สามารถ มีความคิดกวางขวาง เหตุไร จึงไมทําทุกขใหเกิดแกเรา? 
      [๑๔๖๗] บัณฑิตท้ังหลาย ยอมไมประพฤติกรรมอันเปนบาป เพราะเหตุแหงความสุข 
             ของตน ถูกทุกขกระทบแลว แมจะพลาดพลั้งลงไปก็สงบอยูได ไม 
             ละท้ิงธรรมเพราะความรักและความชัง. 
      [๑๔๖๘] บุคคลควรถอนตนผูเข็ญใจข้ึน ดวยเพศท่ีออนแอหรอืแข็งแรงอยางใด 
             อยางหน่ึง ภายหลังจึงประพฤติธรรม. 
      [๑๔๖๙] บุคคลนอน หรือนั่งท่ีรมเงาแหงตนไมใด ไมพึงหักรานก่ิงแหงตนไม 
             นั้น เพราะบุคคลผูประทุษรายมิตรเปนคนช่ัวชา. 
      [๑๔๗๐] บุรุษรูแจงธรรมแตสํานักอาจารยใด อนึ่ง การท่ีสัตบุรุษท้ังหลาย กําจัด 
             ความสงสัยของบุรุษน้ันนั่นและ ช่ือวาเปนดังเกาะหรือเปนท่ีพึ่งพา ของ 
             บุรุษน้ัน 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 ภูริปญหาชาดกท่ี ๑๔. 
                       ๑๕. มหามังคลชาดก 
                          วาดวยมงคล 
      [๑๔๗๓] นรชนรูวิชาอะไรก็ดี รูสุตะท้ังหลายอะไรก็ดี กระซิบถามกันวา อะไร 
             เปนมงคล ในเวลาปรารถนามงคล นรชนนั้นจะทําอยางไร จึงจะเปนผู 
             อันความสวัสดีคุมครองแลว ท้ังในโลกน้ี และโลกหนาฯ 
      [๑๔๗๔] เทวดาและพรหมท้ังปวง ทีฆชาติและสรรพสัตวท้ังหลาย บุคคลใด 
             ออนนอมอยูเปนนิตย ดวยเมตตา บัณฑิตท้ังหลาย กลาวเมตตา ของ 
             บุคคลน้ันแลวา เปนสวัสดิมงคลในสัตวท้ังหลาย. 
      [๑๔๗๕] ผูใดประพฤติถอมตนแกสัตวโลกท้ังปวง แกหญิงและชาย พรอมท้ังเด็ก 
             เปนผูอดทนตอถอยคําช่ัวราย ไมกลาวลําเลิกถึงเรือ่งเกาๆ บัณฑิต 
             ท้ังหลายกลาวความอดกลั้น ของผูนั้นวา เปนสวัสดิมงคล. 
      [๑๔๗๖] ผูใดเปนผูมีปญญาดี มีความรูปรุโปรงในเม่ือเหตุเกิดข้ึน ไมดูหมิ่น 



             มิตรสหายท้ังหลายดวย ศิลป สกุล ทรัพย และดวยชาติ บัณฑิต 
             ท้ังหลายกลาวการไมดหูมิ่นสหายของผูนั้นวา เปนสวัสดิมงคลในสหาย 
             ท้ังหลาย. 
      [๑๔๗๗] สัตบุรุษท้ังหลายเปนผูชอบพอคุนเคยกัน เปนมิตรแทของผูใด ผูมีคําพูด 
             มั่นคง อนึ่ง ผูใดเปนผูไมประทุษรายมิตร แบงปนทรัพยของตน ให 
             แกมิตร บัณฑิตท้ังหลายกลาวการไดประโยชนเพราะอาศัยมิตร และการ 
             แบงปนของผูนั้นวา เปนความสวัสดิมงคลในมิตรท้ังหลาย. 
      [๑๔๗๘] ภรรยาของผูใดมีวัยเสมอกัน อยูรวมกันดวยความปรองดอง ประพฤติ 
             ตามใจกัน เปนคนใครธรรม ไมเปนหญิงหมัน มีศีลโดยสมควรแกสกุล 
             รูจักปรนนิบัติสามี บัณฑิตท้ังหลาย กลาวคุณความดีในภรรยาของผูนั้น 
             วาเปนสวัสดิมงคลในภรรยาท้ังหลาย. 
      [๑๔๗๙] พระราชาเปนเจาแผนดิน ทรงพระอิศริยยศใหญ ทรงทราบความสะอาด 
             และความขยันหมั่นเพียรของราชเสวกคนใด และทรงทราบราชเสวก 
             คนใด ดวยความเปนผูไมราวรานกับพระองค และทรงทราบราชเสวก 
             คนใดวามีใจจงรักภักดตีอเรา บัณฑิตท้ังหลายกลาวคุณความดีของราช 
             เสวกนั้นๆ วาเปนสวัสดิมงคล ในพระราชาท้ังหลาย. 
      [๑๔๘๐] บุคคลใดมีศรัทธาใหขาวนํ้า ใหดอกไมของหอม และเครื่องลูบไล มีจิต 
             เลื่อมใสอนุโมทนา บัณฑิตท้ังหลายกลาวคุณขอน้ันของบุคคลน้ันแล 
             วาเปนความสวัสดีในสวรรคท้ังหลาย. 
      [๑๔๘๑] สัตบุรุษท้ังหลายผูรูแจงดวยญาณ ผูยินดีแลว ในสัมมาปฏิบัติ เปน 
             พหูสูต แสวงหาคุณ เปนผูมีศีล ยังบุคคลใดใหบริสุทธ์ิดวยอริยธรรม 
             บัณฑิตท้ังหลายยกยองคุณความดีของสัตบุรุษน้ัน วาเปนความสวัสดีใน 
             ทามกลางพระอรหันต. 
      [๑๔๘๒] ความสวัสดีเหลานี้แล ผูรูสรรเสริญแลว มีสุขเปนผลกําไรในโลก นรชน 
             ผูมีปญญา พึงเสพความสวัสดีเหลานัน้ไวในโลกนี้ กใ็นมงคลมีประเภท 
             คือ ทิฏฐมงคล สุตมงคล และมุตมงคล มงคลสักนิดหน่ึงท่ีจะเปน 
             มงคลจริงๆ ไมมีเลย. 
                     จบ มหามังคลชาดกท่ี ๑๕. 
                        ๑๖. ฆตปณฑิตชาดก 
                      วาดวยความดับความโศก 
      [๑๔๘๓] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ เชิญพระองคเสด็จลกุข้ึนเถิด จะมัวทรง 
             บรรทมอยูทําไม ความเจริญอะไรจะมีแกพระองคดวยพระสุบินเลา 
             พระภาดาของพระองคแมใด เสมอดวยพระหทัย และเสมอดวย 
             พระเนตรขางขวา ลมกระทบดวงหทัยของพระภาดาน้ัน ขาแตพระเจา 



             เกสวะ ฆตบัณฑิตทรงเพอไป. 
      [๑๔๘๔] พระเจาเกสวะทรงสดับคําของโรหิเณยยอํามาตย นั้นแลว อัดอั้น 
             พระหฤทัยดวยความเศราโศก ถึงพระภาดา มีพระวรกายกระสับกระสาย 
             เสด็จลุกข้ึน. 
      [๑๔๘๕] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนคนบา เท่ียวบนเพออยูท่ัวนครทาวราวดี 
             นี้วา กระตาย กระตาย ใครมาลักเอากระตายของเจาไปหรือ? 
      [๑๔๘๖] เจาปรารถนากระตายทอง กระตายเงิน กระตายแกวมณี กระตาย 
             สังขสิลา หรือกระตายแกวประพาฬประการใด จงบอกแกเรา เรา 
             จะใหเขาทําใหเจา. ถาแมเจาไมชอบกระตายเหลานี้ แมกระตายอื่นๆ 
             มีอยูในปา เราจะใหเขานําเอากระตายเหลานั้นมาให เจาตองการ 
             กระตายชนิดใดเลา? 
      [๑๔๘๗] ขาแตพระเจาเกสวะ กระตายเหลาใดท่ีอาศัยอยูบนแผนดิน หมอมฉัน 
             ไมปรารถนากระตายเหลานั้น หมอมฉันปรารถนากระตายจากดวงจันทร 
             ขอพระองคไดทรงโปรดสอยกระตายนั้นมาใหหมอมฉันเถิด. 
      [๑๔๘๘] นองรัก เจาปรารถนาส่ิงท่ีเขาไมพึงปรารถนากนั อยากไดกระตายจาก 
             ดวงจันทร จะละชีวิตไปเสียเปนแน. 
      [๑๔๘๙] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ ถาพระองคทรงทราบและตรัสสอนผูอื่น 
             อยางนี้ เหตุไรพระองคจึงทรงเศราโศกถึงพระราชโอรส ผูสิ้นพระชนม 
             ไปแลว ในกาลกอน จนกระท่ังถึงวันนี้เลา? 
      [๑๔๙๐] มนุษย หรือเทวดาไมพึงไดฐานะอันใด คือความมุงหวังวา บุตรของเรา 
             ท่ีเกิดมาแลวอยาตายเลย พระองคทรงปรารถนาขา ฐานะน้ันอยู จะพึง 
             ทรงไดฐานะท่ีไมควรไดแตท่ีไหน ขาแตพระองคผูกัณหวงศ พระองค 
             ทรงเศราโศกถึงพระโอรสองคใด ผูไปรโลกแลว พระองคก็ไมสามารถ 
             จะนําพระโอรสนั้นมาไดดวยมนต ยารากไม โอสถ หรือ พระราชทรัพย 
             เลย. 
      [๑๔๙๑] บุรุษผูเปนบัณฑิตเชนนี้ เปนอํามาตย ของพระราชาพระองคใด พระ 
             ราชาพระองคนั้น จะมีความโศกมาแตไหน เหมือนฆตบัณฑิต ดับความ 
             โศกของเราในวันนี้. ฆตบัณฑิตไดรดเรา ผูเรารอนใหสงบระงับ 
             ดับความกระวนกระวายท้ังปวงได เหมือนบุคคลดับไฟท่ีติดเปรียง 
             ดวยน้ํา ฉะนั้น. ฆตบัณฑิตไดถอนลูกศรท่ีเสียบแทงหทัยของเราออกแลว 
             ไดบันเทาความโศก ถึงบุตรของเราผูถูกความเศราโศกครอบงําแลวหนอ. 
             เราเปนผูถอนลูกศรออกไดแลว ปราศจากความโศก ไมขุนมัว 
             จะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟงคําของเจา นะนองชาย. 
      [๑๔๙๒] ผูมีปญญา มีใจกรุณา ยอมทําผูท่ีเศราโศก ใหหลุดพนจากความเศราโศก 



             ได เหมือนฆตบัณฑิตทําพระเชฏฐาผูเศราโศก ใหหลุดพนจากความ 
             เศราโศก ฉะนั้น. 
                      จบ ฆตปณฑิตชาดกท่ี ๑๖. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
                  วาดวยเรือ่งพญาชางผูเลี้ยงมารดา 
      [๑๔๙๓] ไมออยชาง ไมมกูมัน ไมชางนาว หญางวงชาง ขาวฟาง และลูก 
             เดือย งอกงามข้ึนแลวเพราะพญาชางน้ันพลัดพรากไป อนึ่ง ตน 
             กรรณิการท้ังหลายท่ีเชิงเขาก็เผล็ดดอกบาน. 
      [๑๔๙๔] พระราชา หรือพระราชกุมาร ประทับนั่งบนคอพญาชางใด เปนผูไมมี 
             ความสะดุง ยอมกําจัดเสียซ่ึงปจจามิตรท้ังหลาย อิสรชนผูประดับ 
             ดวยอาภรณอันงดงามผูหนึ่ง ยอมเลี้ยงดูพญาชางนั้นดวยกอนขาว. 
      [๑๔๙๕] ดูกรพญาชางตัวประเสริฐ เชิญพอรับเอาคําขาวเถิด อยาผายผอมเลย 
             ราชกิจมีเปนอันมาก ทานจะตองทําราชกิจเหลาน้ัน. 
      [๑๔๙๖] นางชางนั้นเปนกําพรา ตาบอด ไมมีผูนําทางคงจะสดุดตอไมลมลงตรง 
             ภูเขาจัณโฑรณะเปนแน. 
      [๑๔๙๗] ดูกรพญาชาง นางชางตาบอดหาผูนําทางมิได คงจะสดุดตอไมลมลงตรง 
             ภูเขาจัณโฑรณะนั้นเปนอะไรกับทานหรือ. 
             (เมื่อพราหมณเดินทางยืนขออยู บัณฑิตท้ังหลายไมกลาวควรวาไป) 
      [๑๔๙๘] ขาแตพระมหาราชา นางชางตาบอดไมมีผูนําทาง คงจะสดุดตอไมลมลง 
             ตรงภูเขาช่ือจัณโฑรณะนั้น เปนมารดาของขาพระองค. 
      [๑๔๙๙] พญาชางนี้ยอมเลี้ยงดูมารดา ทานท้ังหลายจงปลอยพญาชางนั้นเสียเถิด 



             พญาชางตัวประเสริฐจงอยูรวมกับมารดา พรอมดวยญาติท้ังหลายเถิด. 
      [๑๕๐๐] พญาชางอันพระเจากาสีทรงปลอยแลว พอหลดุจากเครื่องผูก พักอยู 
             ครูหนึ่ง ไดไปยังภูเขา จากนั้นเดินไปสูสระบัวอันเยน็ท่ีเคยซองเสพมา 
             แลวดูดน้ําดวยงวงมารดมารดา. 
      [๑๕๐๑] ฝนอะไรนี้ไมประเสริฐเลย ยอมตกโดยกาลท่ีไมควรตก บุตรเกิดใน 
             ตนของเราเปนผูบํารุงเรา ไปเสียแลว. 
      [๑๕๐๒] เชิญทานลุกข้ึนเถิด จะมัวนอนอยูทําไม ฉันผูเปนลูกของแมมาแลว 
             พระเจากาสีผูทรงพระปรีชาญาณ มีบริวารยศใหญหลวงทรงปลอยมาแลว. 
      [๑๕๐๓] พระราชาพระองคใดทรงปลอยลูกของเราผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผู 
             เจริญทุกเมื่อ ขอพระราชาพระองคนั้นจงทรงพระชนมยืนนาน ทรงบํารุง 
             แควนกาสีใหเจริญรุงเรืองเถิด. 
                      จบ มาตุโปสกชาดกท่ี ๑. 
                          ๒. ชุณหชาดก 
                   วาดวยการคบบัณฑิตและคบคนพาล 
      [๑๕๐๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ขอพระองคทรงสดับคําของขาพระองค 
             ขาพระองคมาถึงในท่ีนี้ดวยประโยชนในพระเจาชุณหะ ขาแตพระองคผู 
             ประเสริฐกวาสัตว ๒ เทาท้ังหลาย เมื่อพราหมณเดินทางยืนขออยู 
             บัณฑิตท้ังหลายไมกลาววา ควรไป. 
      [๑๕๐๕] ดูกรพราหมณ ขาพเจากําลังรอฟงอยู ทานมาถึงในท่ีนี้ดวยประโยชน 
             อันใด จงบอกประโยชนอันนั้น หรือวาทานปรารถนาประโยชนอะไร 
             ในขาพเจาจึงมาในท่ีนี้ เชิญทานพราหมณบอกมาเถิด. 
      [๑๕๐๖] ขอพระองคโปรดพระราชทานบานสวย ๕ ตําบลแกขาพระองค ทาสี 
             ๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเน้ือดี ๑๐๐๐ แทง ขอไดทรงโปรดประทาน 
             ภรรยาผูพริ้มเพราแกขาพระองค ๒ คน. 
      [๑๕๐๗] ดูกรพราหมณ ตบะอันมีกําลังกลาของทานมีอยูหรือ หรือวามนตขลัง 
             ของทานมีอยู หรอืวายกัษบางพวกผูเช่ือฟงถอยคําของทานมีอยู หรือ 
             วาทานยังจําไดถึงประโยชนท่ีทานทําแลวแกเรา? 
      [๑๕๐๘] ตบะของขาพระองคมิไดมี แมมนตของขาพระองคก็มิไดมี ยักษบางพวกผู 
             เช่ือฟงถอยคําของขาพระองคก็ไมมี อนึ่ง ขาพระองคก็จําไมไดถึงประ- 
             โยชน ท่ีขาพระองคทําแลวแกพระองค ก็แตวา เมื่อกอนไดมีการพบปะ 
             กันเทาน้ันเอง. 
      [๑๕๐๙] ขาพเจารูอยูวา การเห็นนี้เปนการเห็นครั้งแรก นอกจากน้ีขาพเจาจํา 
             ไมไดถึงการพบกันในครั้งใดเลย ขาพเจาถามถึงเรือ่งน้ัน ขอทานจง 
             บอกแกขาพเจาวา เราไดเคยพบกันเมื่อไรหรือท่ีไหน? 



      [๑๕๑๐] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคและขาพระองคไดอยูกันมาแลวใน 
             เมืองตักกสิลา อันเปนเมืองท่ีรื่นรมยของพระเจาคันธารราช พระองค 
             กับขาพระองคไดกระทบไหลกันในความมืด มีหมอกทึบในนครน้ัน ขา 
             แตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคและขาพระองคยืนกันอยูในท่ี 
             ตรงน้ัน เจรจาปราศรัยดวยคําอันใหระลึกถึงกันท่ีตรงน้ันแล เปนการ 
             พบกันแหงพระองคและขาพระองค ภายหลังจากน้ันมิไดมี กอนแต 
             นั้นก็ไมมี. 
      [๑๕๑๑] ดูกรพราหมณ การสมาคมกับสัปบุรุษยอมมีในหมูมนุษยบางครั้งบาง 
             คราว บัณฑิตท้ังหลายยอมไมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ 
             คุณท่ีกระทําไวแลวในกาลกอนใหเสื่อมสูญไป. 
      [๑๕๑๒] สวนคนพาลท้ังหลาย ยอมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือคุณท่ี 
             เขาทําไวในกาลกอนใหเสื่อมสูญไป คุณท่ีทําไวในคนพาลท้ังหลาย ถึง 
             จะมากมายก็ยอมเสื่อมไปหมด เพราะวาคนพาลท้ังหลายเปนคนอกตัญู. 
      [๑๕๑๓] สวนนักปราชญท้ังหลาย ยอมไมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ 
             คุณท่ีเขาทําไวในกาลกอน ใหเสื่อมสูญไป คุณท่ีทําไวในนักปราชญ 
             ท้ังหลาย ถึงจะนอยก็ยอมไมเสื่อมหายไป เพราะวานักปราชญท้ังหลาย 
             เปนผูมีความกตัญูดี ขาพเจาจะใหบานสวย ๕ ตําบลแกทาน ทาสี 
             ๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเน้ือดี ๑๐๐๐ แทง และภรรยาผูพริ้มเพรา ๒ 
             คน มีชาติและตระกูลเสมอกัน แกทาน. 
      [๑๕๑๔] ขาแตพระราชา การสมาคมกับสัตบุรุษยอมเปนอยางนี้ ขาแตพระองค 
             ผูเปนใหญในกาสิกรัฐ ขาพระองคบริบูรณไปดวยสมบัติ มีบานสวย 
             เปนตน เหมือนพระจันทรต้ังอยูทามกลางแหงหมูดาวท้ังหลาย ฉะนั้น 
             การสังคมกับพระองคนั่นแล เปนอันวาขาพระองคไดแลวในวันนี้เอง. 
                        จบ ชุณหชาดกท่ี ๒. 
                      ๓. ธรรมเทวปุตตชาดก 
                    วาดวยเรือ่งธรรมชนะอธรรม 
      [๑๕๑๕] ดูกรอธรรมเทพบุตร ขาพเจาเปนผูไมคายศ ไมคาบุญ สมณะและพราหมณ 
             สรรเสริญทุกเมื่อ ขาพเจาเปนผูมีธรรม อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว 
             คูควรแกหนทาง ทานจงใหหนทางแกเรา. 
      [๑๕๑๖] ดูกรธรรมเทพบุตร เราผูช่ือวาอธรรมข้ึนสูยามแหงอธรรมอันมั่นคง ไม 
             เคยกลัวใคร มีกําลังเขมแข็ง เราจะพึงใหทางท่ีไมเคยใหใครแกทานใน 
             วันนี้ เพราะเหตุอะไรเลา? 
      [๑๕๑๗] ธรรมแลปรากฏกอน ภายหลงัอธรรมจงึเกิดข้ึนในโลก เราเปนผูเจริญ 
             กวา ประเสริฐกวา ท้ังเกากวา ขอจงใหทางแกเราเถิด นองเอย. 



      [๑๕๑๘] เราจะไมใหหนทางแกทาน เพราะการขอรองหรอืเพราะความเปนผูสมควร 
             ในวันนี้เราท้ังสองจงมารบกัน แลวหนทางจะเปนของผูชนะในการรบ. 
      [๑๕๑๙] เราผูช่ือวาธรรม เปนผูฤาชาปรากฏไปท่ัวทุกทิศ มีกําลังมาก มียศประมาณ 
             ไมได ไมมีผูเสมอเหมอืน ประกอบดวยคุณท้ังปวง อธรรมเอย ทาน 
             จักชนะไดอยางไร? 
      [๑๕๒๐] เขาเอาฆอนเหล็กตีทองอยางเดียว หาไดเอาทองตีเหล็กไม ถาหากวาเรา 
             ผูช่ือวาอธรรม ฆาทานผูช่ือวาธรรมในวันนี้ได เหล็กจะนาดู นาชมเหมือน 
             ทองคํา ฉะนั้น. 
      [๑๕๒๑] ดูกรอธรรมเทพบุตร ถาหากวาทานเปนผูมีกําลังในการรบไซร ผูหลัก 
             ผูใหญ และครูของทานมิไดมี เราจะยอมใหหนทางอนัเปนท่ีรักดวย 
             อาการอันไมเปนท่ีรักของทาน ท้ังจะขออดทนถอยคําช่ัวๆ ของทาน. 
      [๑๕๒๒] อธรรมเทพบุตรไดฟงคําน้ีแลว ก็เปนผูมีศีรษะลงเบ้ืองตํ่า มีเทาข้ึนเบ้ือง 
             สูง ตกลงจากรถ รําพันเพอวาเราปรารถนาจะรบก็ไมไดรบ อธรรม 
             เทพบุตรถูกตัดรอนเสียแลว ดวยเหตุมปีระมาณเทาน้ี. 
      [๑๕๒๓] ธรรมเทพบุตรผูมีขันติเปนกําลัง มีจิตเท่ียงตรง มีกําลังมาก มีความบาก 
             บ่ันอยางแทจริง ชํานะกําลังรบ ไดฆาอธรรมเทพบุตรฝงเสียในแผนดิน 
             แลว ข้ึนสูรถของตนไปโดยหนทางน่ันเทียว. 
      [๑๕๒๔] มารดา บิดา และสมณพราหมณ ไมไดรับความนับถือในเรือนของชน 
             เหลาใด ชนเหลาน้ัน ครั้นทอดท้ิงรางกายไวในโลกนี้ ตายไปแลวยอม 
             ตองพากันไปสูนรก เหมือนอธรรมเทพบุตรผูมีศีรษะลงในเบ้ืองตํ่าตกไป 
             แลวฉะนั้น. 
      [๑๕๒๕] มารดา บิดา และสมณพราหมณ ไดรับความนับถือเปนอยางดีในเรือน 
             ของชนเหลาใด ชนเหลาน้ัน ครั้นทอดท้ิงรางกายไวในโลกนี้ ตายไปแลว 
             ยอมพากันไปสุคติ เหมือนธรรมเทพบุตรข้ึนสูรถของตนไปสูเทวโลก 
             ฉะนั้น. 
                    จบ ธรรมเทวปุตตชาดกท่ี ๓. 
                          ๔. อุทยชาดก 
                       วาดวยบารมี ๑๐ ทัศ 
      [๑๕๒๖] ดูกรพระนาง ผูมพีระวรกายงามหาท่ีติมิได มีชวงพระเพลากลมกลอม 
             ทรงวัตถาภรณอันสะอาด เสด็จข้ึนสูปราสาทประทับนั่งอยูพระองคเดียว 
             ดูกรพระนางผูมีพระเนตรงามดังเนตรนางกินนร หมอมฉันขอวิงวอน 
             พระนาง เราท้ังสองควรอยูรวมกันตลอดคืนหนึ่งน้ี. 
      [๑๕๒๗] นครนี้มีคูรายรอบ มีปอมแลซุมประตูมั่นคง มีหมูทหารถือกระบ่ีรักษา 
             ยากท่ีใครๆ จะเขาได. ทหารของนักรบหนุมก็ไมมีมาเลย เมื่อเปนเชนนี้ 



             ทานปรารถนามาพบขาพเจาดวยเหตุอะไรหนอ. 
      [๑๕๒๘] ดูกรพระนางผูเลอโฉม หมอมฉันเปนเทพบุตรมาในตําหนักของพระนาง 
             ดูกรพระนางผูเจริญ เชิญพระนางช่ืนชมกับหมอมฉันเถิด หมอมฉัน 
             จะถวายถาดทอง อันเต็มดวยเหรยีญทองแกนาง. 
      [๑๕๒๙] นอกจากเจาชายอทัุยแลว ขาพเจาไมพึงปรารถนาเทวดา ยักษ หรือมนุษย 
             ผูอื่นเลย ดูกรเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก ทานจงไปเสียเถิด อยากลับมา 
             อีกเลย. 
      [๑๕๓๐] ความยินดีอันใดเปนท่ีสุดของผูบริโภคกาม สัตวท้ังหลายประพฤติไม 
             สมควร เพราะเหตุแหงความยินดีอันใด พระนางอยาพลาดความยินดี 
             ในทางอันสะอาดของพระนางน้ันเลย หมอมฉันขอถวายถาดเงิน อันเต็ม 
             ดวยเหรียญเงินแกพระนาง. 
      [๑๕๓๑] ธรรมดาชายหมายจะใหหญิงเอออวยดวยทรัพย ยอมประมูลราคาข้ึนจน 
             ใหพอใจ ของทานตรงกันขาม ทานประมูลราคาโดยลดลงดังท่ีเห็น 
             ประจักษอยู. 
      [๑๕๓๒] ดูกรพระนางผูมพีระวรกายงาม อายุและวรรณะของหมูมนุษยในมนุษย- 
             โลกยอมเสื่อมลง ดวยเหตุนั้นแล แมทรัพยสําหรับพระนางก็จําตอง 
             ลดลง เพราะวันนี้พระนางชราลงกวาวันกอน. ดูกรพระราชบุตรีผูมี 
             พระยศ เมื่อหมอมฉันกําลังเพงมองอยูอยางนี้ พระฉวีวรรณของพระนาง 
             ยอมเสื่อมไป เพราะวันคืนลวงไปๆ ดูกรพระราชบุตรีผูมีปรีชา เพราะ 
             เหตุนั้น พระนางพึงประพฤติพรหมจรรยเสยีวันนี้ทีเดียว จะไดมี 
             พระฉวีวรรณงดงามยิ่งข้ึนอีก. 
      [๑๕๓๓] เทวดาท้ังหลายไมแกเหมือนมนษุยหรือ เสนเอน็ในรางกายของเทวดา 
             เหลานั้นไมมีหรือ ดูกรเทพบุตร ขาพเจาขอถามทานผูมีอานุภาพมาก 
             รางกายของเทวดาเปนอยางไร? 
      [๑๕๓๔] เทวดาท้ังหลายไมแกเหมือนมนษุย เสนเอ็นในรางกายของเทวดาเหลา 
             นั้นไมมี ฉวีวรรณอันเปนทิพยของเทวดาเหลาน้ัน ผดุผองยิง่ข้ึนทุกๆ 
             วัน และโภคสมบัติก็ไพบูลยข้ึน. 
      [๑๕๓๕] หมูชนเปนอันมากในโลกนี้ กลัวอะไรเลาจึงไมไปเทวโลกกัน ก็หนทาง 
             ไปเทวโลกบัณฑิตท้ังหลายกลาวไวหลายดาน ดูกรเทพบุตรผูมีอานุภาพ 
             มาก ขาพเจาขอถามทานวา บุคคลต้ังอยูในหนทางไหน จึงจะไมกลวั 
             ปรโลก? 
      [๑๕๓๖] บุคคลผูต้ังวาจา และใจไวโดยชอบ ไมกระทําบาปดวยกาย อยูครองเรอืน 
             อันมีขาวและน้ํามาก เปนผูมีศรัทธา ออนโยน จําแนกแจกทาน รูความ 
             ประสงค ชอบสงเคราะห มีถอยคํากลมกลอม ออนหวาน ผูต้ังอยูใน 



             คุณธรรมดังกลาวมานี ้ไมพึงกลัวปรโลก. 
      [๑๕๓๗] ขาแตเทพบุตร ทานพร่ําสอนขาพเจาเหมือนมารดาบิดา ขาแตทานผูมีผิว 
             พรรณงามยิ่ง ขาพเจาขอถาม ทานเปนใครหนอ มีรางกายสงางาม? 
      [๑๕๓๘] ดูกรพระนางผูเลอโฉม ขาพเจาเปนพระเจาอุทัย มาในท่ีนี้เพื่อตองการ 
             จะเปลื้องขอผูกพัน ขาพเจาบอกพระนางแลว จะขอลาไป ขาพเจาพน 
             จากขอผูกพันของพระนางแลว. 
      [๑๕๓๙] ขาแตพระลูกเจา ถาพระองคเปนพระเจาอุทัยเสด็จมา ณ ท่ีนี้เพื่อตองการ 
             จะเปลื้องขอผูกพันไซร ขาแตพระราชบุตร ขอเชิญพระองคจงโปรด 
             พร่ําสอนหมอมฉัน ดวยวิธีท่ีเราท้ังสองจะไดพบกันอีกใหมเถิด เพคะ. 
      [๑๕๔๐] วัยลวงไปเรว็ยิ่งนัก ขณะก็เชนนั้นเหมือนกัน ความต้ังอยูยั่งยนืไมมี 
             สัตวท้ังหลายยอมจุติไปแนแท สรีระไมยั่งยืน ยอมเส่ือมถอย ดูกร 
             พระนางอุทัย เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม. พื้นแผนดินท้ังส้ิน 
             เต็มไปดวยทรัพย ถาพึงเปนของๆ พระราชาพระองคเดียว ไมมีผูอื่น 
             ครอบครอง ถึงกระน้ัน ผูท่ียังไมปราศจากความกําหนัดก็ตองท้ิงสมบัติ 
             นั้นไป ดูกรพระนางอทัุย เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม. มารดา 
             บิดา พี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว ภรรยาและสามี พรอมท้ังทรัพย 
             แมเขาเหลาน้ันตางก็จะละท้ิงกันไป ดูกรพระนางอุทัย เธออยาประมาท 
             จงประพฤติธรรม. ดูกรพระนางอุทัยเธอพึงทราบวา รางกายเปนอาหาร 
             ของสัตวอื่นๆ พึงทราบวาสุคติและทุคติในสงสารเปนท่ีพักช่ัวคราว 
             เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม. 
      [๑๕๔๑] เทพบุตรพูดดีจริง ชีวิตของสัตวท้ังหลายนอย ท้ังลําเค็ญ ท้ังนิดหนอย 
             ท้ังประกอบไปดวยทุกข หมอมฉันจักสละสุรุธนนครแควนกาสีออกบวช 
             อยูลําพังผูเดียว. 
                        จบ อุทยชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. ปานียชาดก 
                 วาดวยการทําบาปแลวรงัเกียจบาปท่ีทํา 
      [๑๕๔๒] อาตมภาพเปนมิตรของชายคนหน่ึง ไดบริโภคน้ําของมิตรท่ีเขาไมไดให 
             เพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราทําบาปน้ันไวแลวอยาได 
             กระทําบาปอีกเลย เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวช. 
      [๑๕๔๓] ความพอใจบังเกิดข้ึนแกอาตมภาพ เพราะเห็นภรรยาของผูอื่น เพราะ 
             เหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาปน้ันไวแลวอยาได 
             กระทําบาปน้ันอีกเลย เพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช. 
      [๑๕๔๔] ขอถวายพระพรมหาบพิตร โจรท้ังหลายจับโยมบิดาของอาตมภาพไวใน 
             ปา อาตมภาพถูกโจรเหลาน้ันถาม รูอยูไดแกลงพูดถงึโยมบิดาน้ันเปน 



             อยางอื่นไป เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาป 
             นั้นไวแลวอยาไดทําบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช. 
      [๑๕๔๕] เมื่อพลีกรรมช่ือโสมยาคะปรากฏข้ึนแลว มนุษยท้ังหลายก็พากันกระทํา 
             ปาณาติบาต อาตมภาพไดยอมอนุญาตใหแกพวกเขา เพราะเหตุนั้น 
             ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาปน้ันไวแลวอยาไดทําบาปน้ัน 
             อีกเลย เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวช. 
      [๑๕๔๖] ในกาลกอน ชนท้ังหลายในหมูบานของอาตมภาพ สําคัญสุราและเมรัย 
             วาเปนน้ําหวานจึงไดพากันดื่มน้ําเมา เพื่อความฉิบหายแกชนเปนอันมาก 
             อาตมภาพยอมอนุญาตใหแกเขา เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพ 
             รังเกียจวาเราไดทําบาปน้ันไวแลว อยาไดทําบาปน้ันอีกเลย เพราะเหตุ 
             นั้น อาตมภาพจึงออกบวช. 
      [๑๕๔๗] นาติเตียนแท ซึ่งกามเปนอันมาก มีกลิ่นเหม็น มีเสี้ยนหนามมาก เราสอง 
             เสพอยู ไมไดรับความสุขเชนนั้น. 
      [๑๕๔๘] กามท้ังหลายมีความพอใจมาก สุขอื่นยิ่งกวากามไมมี ชนเหลาใดสอง 
             เสพกามท้ังหลาย ชนเหลาน้ันยอมเขาถึงสวรรค. 
      [๑๕๔๙] กามท้ังหลายมีความพอใจนอย ทุกขอื่นยิ่งกวากามไมมี ชนเหลาใด 
             สองเสพกามท้ังหลาย ชนเหลาน้ันยอมเขาถึงนรก. 
      [๑๕๕๐] เหมือนดาบท่ีลับคมดีแลวเชือด เหมือนกระบี่ท่ีขัดดีแลวแทง เหมือน 
             หอกท่ีพุงปกอก (เจ็บปานใด) กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน. 
      [๑๕๕๑] หลุมถานเพลิงลุกโพลงแลว ลึกกวาช่ัวบุรุษ ผาลท่ีเขาเผารอนอยูตลอดวัน 
             (รอนปานใด) กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน. 
      [๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดรายแรง น้ํามันท่ีเดือดพลาน ทองแดงท่ีกําลังละลาย 
             ควาง (รอนปานใด) กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน. 
                       จบ ปานียชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. ยุธัญชยชาดก 
             วาดวยการผนวชของเจาชายยุธัญชัยและยุธิฏฐิละ 
      [๑๕๕๓] หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค ผูเปนจอมทัพมีมิตรและอํามาตยแวด 
             ลอมแนนขนัด ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันจกับวช ขอไดโปรด 
             ทรงพระอนุญาตเถิด. 
      [๑๕๕๔] ถาเธอยังบกพรองดวยกามท้ังหลาย ฉันจะเพ่ิมเติมใหเต็ม ผูใดเบียด 
             เบียนเธอ ฉันจักหามปราม พอยุธัญชัยอยาเพ่ิงบวชเลย. 
      [๑๕๕๕] หมอมฉันมิไดบกพรองดวยกามท้ังหลายเลย ไมมีใครเบียดเบียนหมอม 
             ฉัน แตหมอมฉันปรารถนาจะทําท่ีพึ่ง ท่ีชราครอบงําไมได พระเจาขา. 
      [๑๕๕๖] พระโอรสกราบทูลวิงวอนพระราชบิดา พระราชบิดาหรือก็ทรงวงิวอน 



             พระราชโอรส พอเอย ชาวนิคมพากันวิงวอนวา ขาแตพระยุธัญชัย 
             อยาทรงผนวชเลย. 
      [๑๕๕๗] ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมทัพ พระองคอยาทรงหามหมอมฉันผูจะ 
             บวชเลย อยาใหหมอมฉันมัวเมาอยูดวยกามท้ังหลาย เปนไปตามอํานาจ 
             ชราเลย พระเจาขา. 
      [๑๕๕๘] ลูกเอย แมขอรองเธอ แมขอหามเธอ แมปรารถนาจะเห็นเธอนานๆ 
             อยาบวชเสียเลยนะพอยุธัญชัย. 
      [๑๕๕๙] น้ําคางบนยอดหญา พระอาทิตยข้ึนก็ตกไปฉันใด อายุของมนุษยท้ังหลาย 
             ก็ฉันนั้น ขอทูลกระหมอมแมอยาหามฉันเลย พระเจาขา. 
      [๑๕๖๐] ขาแตพระองคผูเปนจอมเสนา ขอไดโปรดรีบตรสัใหพระมารดาเสด็จข้ึน 
             สูยานน้ีเสียเถิด พระมารดาอยาไดทรงทําอันตรายแกหมอมฉันผูกําลัง 
             รีบดวนเสียเลย. 
      [๑๕๖๑] ทานท้ังหลายจงชวยวิง่เตนดวยเถดิ ขอความเจริญจงมีแกทานเถิด รัมม- 
             นครจักเปลาเปลี่ยวเสียแลว พอยุธัญชัยพระเจาสัพพทัตทรงอนุญาต 
             แลวละ. 
      [๑๕๖๒] เจาชายองคใดเปนผูประเสริฐกวามนุษยท้ังหลาย ยังกําลังหนุมแนน 
             เปลงปลั่งดังทองธรรมชาติ เจาชายองคนั้นมีกําลังแข็งแรง มีผานุงหม 
             ยอมฝาดบวชแลว. 
      [๑๕๖๓] เจาชายท้ังสององค คือยุธัญชัยกับยุธิฏฐิละทรงละท้ิงพระราชมารดาและ 
             พระราชบิดาแลว ทางตัดเครื่องของแหงมัจจรุาช เสด็จออกผนวชแลว. 
                       จบ ยุธัญชยชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. ทสรถชาดก 
             วาดวยผูมีปญญายอมไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีเสียไปแลว 
      [๑๕๖๔] มาน่ีแนะ เจาลักษณและนางสีดาท้ังสองจงมาลงนํ้า พระภรตนีก้ลาว 
             อยางนี้วา พระเจาทสรถสวรรคตเสียแลว. 
      [๑๕๖๕] พี่ราม ดวยอานภุาพอะไรเจาพ่ีไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีควรเศราโศก ความ 
             ทุกขมิไดครอบงําพ่ีเพราะไดทรงสดับวา พระราชบิดาสวรรคตเลา? 
      [๑๕๖๖] คนเราไมสามารถจะรักษาชีวิต ท่ีคนเปนอันมากพร่ําเพอถึง นกัปราชญ 
             ผูรูแจงจะทําตนใหเดือดรอนเพือ่อะไรกัน? 
      [๑๕๖๗] ท้ังเด็กท้ังผูใหญ ท้ังพาลท้ังบัณฑิต ท้ังคนม่ังมีท้ังคนยากจน ลวนบาย 
             หนาไปหามฤตยูท้ังนั้น. 
      [๑๕๖๘] ผลไมท่ีสุกแลว ก็พลันแตจะหลนลงเปนแน ฉันใด สัตวท้ังหลายเกิดมา 
             แลว ก็พลันแตจะตายเปนแน ฉันนั้น. 
      [๑๕๖๙] เวลาเชาเห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเย็นบางคนไมเห็นกัน เวลาเย็น 



             เห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเชาบางคนไมเห็นกัน. 
      [๑๕๗๐] ถาผูท่ีคร่ําครวญหลงเบียดเบียนตนอยู จะพึงไดรับประโยชนสักเล็กนอย 
             ไซร บัณฑิตผูมีปรีชาก็จะพึงทําเชนนั้นบาง. 
      [๑๕๗๑] ผูเบียดเบียนตนของตนอยู ยอมซูบผอมปราศจากผิวพรรณ สัตวผูละไป 
             แลวไมไดชวยคุมครองรักษา ดวยการร่ําไหนั้นเลย การร่ําไหไรประโยชน. 
      [๑๕๗๒] คนฉลาดพึงดับไฟท่ีไหมเรือนดวยน้ํา ฉันใด คนผูเปนนักปราชญไดรับ 
             การศึกษามาดี มีปญญาเฉลียวฉลาด พึงรีบกําจัดความโศกท่ีเกิดข้ึนโดย 
             ฉับพลัน เหมือนลมพัดปุยนุน ฉันนั้น. 
      [๑๕๗๓] คนๆ เดียวเทาน้ันตายไป คนเดียวเทาน้ันเกิดในตระกูล สวนการคบ 
             หากันของสรรพสัตว มีความเก่ียวของกันเปนอยางยิง่. 
      [๑๕๗๔] เพราะเหตุนั้นแล ความเศราโศกแมจะมากมายก็ไมทําจิตใจของนัก 
             ปราชญ ผูเปนพหูสูต มองเห็นโลกนีแ้ละโลกหนา รูท่ัวถึงธรรมให 
             เรารอนได. 
      [๑๕๗๕] เราจักใหยศ และโภคสมบัติ แกผูท่ีควรจะได จักทะนุบํารุงภรรยา 
             ญาติท้ังหลาย และคนท่ีเหลือ นี้เปนกิจของบัณฑิตผูปรีชา. 
      [๑๕๗๖] พระเจารามผูมีพระศอดุจกลองทอง มีพระพาหาใหญ ทรงครอบครอง 
             ราชสมบัติอยูตลอด ๑๖,๐๐๐ ป. 
                       จบ ทสรถชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. สังวรชาดก 
                 วาดวยพระราชาผูมศีีลาจารวัตรท่ีดีงาม 
      [๑๕๗๗] ขาแตพระมหาราช พระราชาผูเปนจอมแหงชน ทรงทราบถึงพระศีลา- 
             จารวัตรของพระองค ทรงยกยองพระกุมารเหลาน้ีมิไดสําคัญพระองคดวย 
             ชนบทอะไรเลย. 
      [๑๕๗๘] เมื่อพระมหาราชาผูสมมติเทพ ยังทรงพระชนมอยูหรือทิวงคตแลวก็ตาม 
             พระประยูรญาติผูเห็นประโยชนตนเปนสําคัญ พากันยอมรับนับถอื 
             พระองค. 
      [๑๕๗๙] ขาแตพระเจาสังวรราช ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน พระองคจึงสถิตอยู 
             เหนือพระเชฏฐภาดาผูทรงรวมกําเนิดได ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน 
             หมูพระญาติท่ีประชุมกันแลว จึงไมย่าํยีพระองคได? 
      [๑๕๘๐] ขาแตพระราชบุตร หมอมฉันมไิดริษยาสมณะท้ังหลายผูแสวงหาคุณอัน 
             ใหญหลวง หมอมฉันนอบนอมทานเหลาน้ันโดยเคารพ ไหวเทาของทาน 
             ผูคงท่ี. 
      [๑๕๘๑] สมณะเหลานั้น ยินดีแลวในคุณธรรมของทานผูแสวงหาคุณ ยอมพร่ํา 
             สอนหมอมฉันผูประกอบในคุณธรรม ผูพอใจฟง ไมมีความริษยา. 



      [๑๕๘๒] หมอมฉันไดฟงคําของสมณะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง เหลานั้นแลว 
             มิไดดูหม่ินสักนอยหนึ่งเลย ใจของหมอมฉันยินดีแลวในธรรม. 
      [๑๕๘๓] กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และกองพลเดินเทา หมอมฉันไม 
             ตัดเบ้ียเลี้ยงและบําเหน็จบํานาญของจาตุรงคเสนาเหลาน้ันใหลดนอยลง. 
      [๑๕๘๔] อํามาตยผูใหญ และขาราชการผูมีปรีชาของหมอมฉันมีอยู ชวยกันบํารุง 
             พระนครพาราณสีใหมีเนื้อมาก มีน้ําดี. 
      [๑๕๘๕] อนึ่ง พวกพอคาผูมั่งค่ังมาแลวจากรัฐตางๆ หมอมฉันชวยจัดอารักขาให 
             พอคาเหลาน้ัน ขอไดโปรดทราบอยางนี้เถิด เจาพ่ีอุโบสถ. 
      [๑๕๘๖] ขาแตพระเจาสังวรราช ไดยินวา พระองคทรงครอบครองราชสมบัติแหง 
             หมูพระญาติโดยธรรม พระองคเปนผูมีพระปรีชาดวย เปนบัณฑิตดวย 
             ท้ังทรงเกื้อกูลพระประยูรญาติดวย. 
      [๑๕๘๗] ศัตรูท้ังหลายยอมไมเบียดเบียนพระองคผูแวดลอมไปดวยพระประยูรญาติ 
             มองมูลดวยรัตนะตางๆ เหมือนจอมอสูร ไมเบียดเบียนพระอินทร 
             ฉะนั้น. 
                       จบ สังวรชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. สุปปารกชาดก 
                      วาดวยทะเล ๖ ประการ 
      [๑๕๘๘] พวกมนุษยจมูกแหลมดําผุดดําวายอยู พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ 
             ทะเลน้ีช่ืออะไร? 
      [๑๕๘๙] เมื่อทานท้ังหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพยออกจากทาช่ือภรกุัจฉะ ครั้น 
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา ขุรมาลี. 
      [๑๕๙๐] ทะเลน้ี ปรากฏเหมือนกองไฟและพระอาทิตย ขาพเจาขอถามทาน 
             สุปปารกะ ทะเลน้ีช่ืออะไร? 
      [๑๕๙๑] เมื่อทานท้ังหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรกุัจฉะ 
             ครั้นเรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกวา อัคคิมาลี. 
      [๑๕๙๒] ทะเลน้ีปรากฏเหมือนนมสมและนมสด พวกขาพเจาขอถามทาน 
             สุปปารกะ ทะเลน้ีช่ืออะไร? 
      [๑๕๙๓] เมื่อทานท้ังหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรกุัจฉะ ครั้น 
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา ทธิมาลี. 
      [๑๕๙๔] ทะเลน้ีปรากฏเหมือนหญาคาและขาวกลา พวกขาพเจาขอถามทาน 
             สุปปารกะ ทะเลน้ีช่ืออะไร? 
      [๑๕๙๕] เมื่อทานท้ังหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรกุัจฉะ ครั้น 
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา กุสมาลี. 
      [๑๕๙๖] ทะเลน้ีปรากฏเหมือนไมออ และไมไผ พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ 



             ทะเลน้ีช่ืออะไร? 
      [๑๕๙๗] เมื่อทานท้ังหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรกุัจฉะ ครั้น 
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา นฬมาลี. 
      [๑๕๙๘] เสียงนากลัวมาก นาสยดสยอง ฟงเหมือนเสียงอมนุษย และทะเลน้ี 
             ปรากฏเหมือนบึงและเหว พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ ทะเลน้ี 
             ช่ืออะไร? 
      [๑๕๙๙] เมื่อทานท้ังหลายผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรกุัจฉะ ครั้น 
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา พลวามุขี. 
      [๑๖๐๐] ต้ังแตขาพเจาระลึกถึงตนได ถึงความเปนผูรูเดียงสา ขาพเจาไมเคยรูสึก 
             แกลงเบียดเบียนสัตวแมสักตัวหนึ่งเลย ดวยสัจจวาจาน้ี ขอเรือจงกลับ 
             ไดโดยสวัสดี. 
                      จบ สุปปารกชาดกท่ี ๙. 
                        -------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. มาตุโปสกชาดก         ๒. ชุณหชาดก 
             ๓. ธรรมเทวปุตตกชาดก     ๔. อุทยชาดก 
             ๕. ปานียชาดก            ๖. ยุธัญชยชาดก 
             ๗. ทสรถชาดก            ๘. สังวรชาดก 
             ๙. สุปปารกชาดก. 
                        จบ เอกาทสกนิบาต 
                       ---------------- 
                        ทวาทสนิบาตชาดก 
                        ๑. จุลลกุณาลชาดก 
                     วาดวยสิ่ง ๕ อยางรูไดยาก 
      [๑๖๐๑] บุรุษผูไมถูกผีสิง ยอมไมควรจะเช่ือหญิงผูหยาบชา ใจเบาไมรูจักคุณคน 
             มักประทุษรายมิตร. 
      [๑๖๐๒] หญิงเหลาน้ันยอมไมรูจักกิจท่ีทําแลวและกิจท่ียังไมไดทํา ไมรูจักมารดา 
             บิดา หรือพ่ีนอง ไมใชอารยชน กาวลวงธรรมเสียแลว ยอมไปตาม 
             อํานาจจิตของตนถายเดียว. 
      [๑๖๐๓] เมือ่มีอันตราย และเมื่อกิจเกิดข้ึน หญิงยอมละท้ิงสามีนั้นแมอยูรวมกัน 
             มานาน เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนผูอนุเคราะหแมเสมอดวยชีวิต 
             เพราะเหตุนั้น เราจึงไมไววางใจหญิงท้ังหลาย. 
      [๑๖๐๔] ความจริง จิตของหญิงเหมือนกับจิตของลิง ลุมๆ ดอนๆ เหมือนกับ 
             เงาตนไม หัวใจของหญิงท้ังหลายไหวไปมาเหมือนลอรถท่ีกําลังหมุนไป 



             ฉะนั้น. 
      [๑๖๐๕] คราวใด หญิงมองเห็นทรัพยของบุรุษท่ีควรจะถือเอาได คราวน้ัน ยอม 
             ใชวาจาออนหวานนําพาเอาบุรุษน้ันไป เหมือนชาวกัมโพชใชสาหราย 
             ลอมาไปไดฉะนั้น. 
      [๑๖๐๖] คราวใด ไมมองเหน็ทรัพยของบุรษุท่ีควรจะถือเอาได คราวน้ัน ยอมละ 
             ท้ิงบุรุษน้ันไปเสีย เหมือนบุคคลขามฟากถึงฝงโนนแลว ก็ท้ิงแพไป 
             เสีย ฉะน้ัน. 
      [๑๖๐๗] หญิงเปรียบเหมือนยางรัก กินไมเลือกเหมือนเปลวไฟ มีมายาแรงกลา 
             เหมือนแมน้ําอันมีกระแสเช่ียว ยอมคบหาบุรุษท้ังท่ีนารักและไมนารัก 
             เหมือนเรือจอดไมเลอืกวาฝงขางนี้ หรือขางโนน ฉะนั้น. 
      [๑๖๐๘] หญิงไมใชของบุรุษคนเดียว หรอืสองคน ยอมตอนรับท่ัวไป เหมือนราน 
             ตลาด ผูใดสําคัญซ่ึงหญิงเหลาน้ัน วาของเราก็เทากับดักลมดวยตาขาย 
             ฉะนั้น. 
      [๑๖๐๙] แมน้ํา หนทาง รานขายเหลา สภา และบอน้ํา มีอุปมาฉันใด หญิง 
             ในโลกก็มีอุปไมยฉันนั้น เขตแดนของหญิงเหลาน้ันไมมีเลย. 
      [๑๖๑๐] หญิงเหลาน้ันเสมอดวยไฟกินเปรียง เปรียบดวยหัวงูเหา เลือกหยิบเอา 
             แตท่ีอรอยๆ เหมือนโคเลือกกินหญาในภายนอก ฉะนั้น. 
      [๑๖๑๑] ไฟกินเปรียง ๑ ชางสาร ๑ งูเหา ๑ พระเจาแผนดินผูไดมูรธาภิเษก ๑ 
             หญิงทุกคน ๑ ท้ัง ๕ นี้ คนพึงคบหาดวยความระมัดระวังเปนนิตย 
             เพราะวาส่ิงท้ัง ๕ นั้นมีอัธยาศัยท่ีรูไดยาก. 
      [๑๖๑๒] หญิงท่ีงามเกินไป ๑ หญิงท่ีชายเปนอันมากไมรักใคร ๑ (หญิงแพศยา) 
             หญิงท่ีเหมือนมือขวา ๑ (ชํานาญการฟอนการขับ) หญิงท่ีเปนภรรยาของ 
             คนอื่น ๑ หญิงท่ีเห็นแกทรัพย ๑ หญิง ๕ จําพวกน้ีก็ไมควรคบหา. 
                      จบจุลลกุณาลชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. ภัททสาลชาดก 
                  วาดวยการบําเพ็ญประโยชนแกญาติ 
      [๑๖๑๓] ทานเปนใคร มีผาอันสะอาดหมดจด มายืนอยูบนอากาศ เพราะเหตุไร 
             น้ําตาของทานจึงไหล ภัยมาถึงทานแตท่ีไหน? 
      [๑๖๑๔] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เมื่อหมอมฉันไดรับการบูชาอยู ๖๐,๐๐๐ ป ชนท้ังหลาย 
             รูจักหมอมฉันวา ภัททสาละ ในแวนแควนของพระองคนี้แล. 
      [๑๖๑๕] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคกอนๆ เมื่อสราง 
             พระนคร อาคาร และปราสาทตางๆ พระราชาเหลาน้ันมิไดดูหมิ่น 
             หมอมฉันเลย พระราชาเหลาน้ันบูชาหมอมฉัน ฉันใด แมพระองค 
             ก็จงบูชาหมอมฉัน ฉันนั้นเถิด. 



      [๑๖๑๖] ก็ขาพเจามิไดเห็นตนไมอื่นท่ีจะใหญโตเหมือนทาน โดยประมาณทาน 
             เปนไมงามแตกําเนิดดวยยานและปริมณฑล. 
      [๑๖๑๗] ขาพเจาจะใหนายชางทําปราสาทมีเสาเดียว เปนท่ีรื่นรมยใจ ขาพเจาจะ 
             เช้ือเชิญทานมาอยูท่ีปราสาทน้ัน ดูกรเทวดา ชีวิตของทานจักยั่งยืน. 
      [๑๖๑๘] ถาพระองคทรงดําริอยางนี้ ก็จําตองพลัดพรากจากตนรังอันเปนรางกาย 
             ของหมอมฉัน พระองคจงตัดหมอมฉันทําเปนทอนๆ ใหมากเถิด. 
      [๑๖๑๙] พระองคจงตัดปลายกอนแลวจงตัดทอนกลาง ภายหลังจงึตัดท่ีโคน 
             เมื่อหมอมฉันถูกตัดอยางนี้ ถึงจะตายลงก็ไมมีทุกข. 
      [๑๖๒๐] ราชบุรุษตัดมือและเทา ตัดหูและจมูก ภายหลังจงึตัดศีรษะของโจรผูเปน 
             อยู ความตายน้ันช่ือวาตายเปนทุกข. 
      [๑๖๒๑] ดูกรตนรังผูเปนเจาแหงปา เขาตัดเปนทอนๆ เปนสุขหรือหนอ ทาน 
             มีเหตุอะไร มั่นใจอยางไร จึงปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ ? 
      [๑๖๒๒] ขาแตมหาราช หมอมฉันยึดมั่นเหตุอันใด อันเปนเหตุประกอบดวยธรรม 
             ปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ ขอพระองคจงทรงสดับเหตุอันนั้น. 
      [๑๖๒๓] หมูญาตของหมอมฉัน เจริญอยูดวยความสุข เกิดแลวใกลตนรงัขาง 
             หมอมฉัน หมอมฉันพึงเขาไปเบียดเบียนหมูญาติเหลาน้ัน เมื่อเปน 
             เชนนี้ หมอมฉันช่ือวาเขาไปสั่งสมส่ิงท่ีมิใชความสุขใหแกคนเหลาอื่น 
             เหตุนั้นหมอมฉันจึงปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ . 
      [๑๖๒๔] ดูกรตนรังผูเปนเจาแหงปา ทานยอมคิดสิ่งท่ีควรคิด ทานเปนผูปรารถนา 
             ประโยชนแกหมูญาติ ดูกรสหาย ขาพเจาใหอภัยแกทาน. 
                       จบภัททสาลชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. สมุททวาณิชชาดก 
                       วาดวยพอคาทางสมุทร 
      [๑๖๒๕] ชนท้ังหลายพากันไถ พากันหวาน เปนมนุษยผูตองเลี้ยงชีพดวยผลการ 
             งาน ไมถึงสวนหนึง่แหงเกาะอันนี้ เกาะของเราน้ีแหละดีกวาชมพูทวีป. 
      [๑๖๒๖] ในวันพระจันทรเพ็ญ ทะเลจักมีคลื่นจัด จะทวมเกาะใหญนี้ใหจมลง 
             คลื่นทะเลอยาฆาทานท้ังหลายเสียเลย ทานท้ังหลายจงพากันไปหาท่ีพึ่ง 
             อาศัยท่ีอื่นเถิด. 
      [๑๖๒๗] คลื่นทะเลจะไมเกิดทวมเกาะใหญนี้ เหตุอันนั้นเราเห็นแลวดวยนิมิตเปน 
             อันมาก ทานท้ังหลายอยากลัวเลย จะเศราโศกทําไม จงเบิกบานใจเถิด. 
      [๑๖๒๘] ทานท้ังหลายจงอยูยึดครองเกาะใหญนี้ อันมีอาหารเพียงพอ มีขาวและ 
             น้ํามากมาย เปนท่ีอยูอาศัยเถิด เราไมมองเห็นภัยอันใดอันหนึ่ง ซึ่งจะเกิด 
             มีแกทานท้ังหลายเลย ทานท้ังหลายจงเบิกบานใจอยูดวยบุตรหลานเถิด. 
      [๑๖๒๙] เทพบุตรในทิศทักษิณน้ี ยอมคัดคานความเกษมสําราญ ถอยคําของเทพ- 



             บุตรน้ันเปนคําจริง เทพบุตรในทิศอุดรไมรูแจงภัย หรือมิใชภัย ทาน 
             ท้ังหลายอยากลวัเลย จะเศราโศกไปทําไม จงเบิกบานใจเถิด. 
      [๑๖๓๐] เทวดาเหลาน้ียอมกลาวผิดกันอยางไร เทวดาตนหน่ึงกลาววาจะมีภัย 
             ตนหน่ึงกลาววาปลอดภัย ดังเราขอเตือน ทานท้ังหลายจงฟงถอยคําของ 
             เราเถิด เราท้ังหมดอยาฉิบหายเสียเร็วพลันเลย. 
      [๑๖๓๑] เราท้ังปวง จงมาชวยกันทําเรือใหญใหมั่นคงติดเครื่องยนตไวพรอมสรรพ 
             ถาเทพบุตรในทิศทักษิณพูดจริง เทพบุตรในทิศอุดรก็พูดคานเปลาๆ . 
      [๑๖๓๒] เมื่ออันตรายเกิดมข้ึีน เรือของพวกเรานั้นก็จักไมเสียหาย อนึ่ง เราจะไม 
             ละท้ิงเกาะนี้ ถาหากเทพบุตรในทิศอุดรพูดจริง เทพบุตรในทิศทักษิณก็ 
             พูดคานเปลาๆ . 
      [๑๖๓๓] เราทุกคนพึงข้ึนสูเรือนั้นทันที ขามไปถึงฝงโนนโดยสวัสดอียางน้ี พวก 
             เราไมพึงเช่ือถืองายๆ วาคําจริงโดยคําแรก ไมพึงเช่ือถืองายๆ ซึ่งถอยคํา 
             ท่ีเทพบุตรกลาวแลวในภายหลังวาเปนจริง นรชนใดในโลกน้ีเลือกถือ 
             เอาสวนกลางไวได นรชนนั้นยอมเขาถึงซ่ึงฐานะอันประเสริฐ. 
      [๑๖๓๔] กุลบุตรผูมีปญญากวางขวาง แทงตลอดประโยชนในอนาคตแลว ยอมไม 
             ใหประโยชนนั้นผานพนไปแมแตนอย เหมือนพวกพอคาเหลาน้ัน พา 
             กันไปในทามกลางทะเลโดยสวัสดีดวยกรรมของตน. 
      [๑๖๓๕] สวนพวกคนพาลมัวหมกมุนอยูในรสดวยโมหะ ไมแทงตลอดประโยชน 
             อันเปนอนาคต เมื่อความตองการเกิดข้ึน เฉพาะหนายอมพากันลมจม 
             เหมือนมนุษยเหลานั้นพากันลมจมในทามกลางทะเล ฉะนั้น. 
      [๑๖๓๖] ชนผูเปนบัณฑิตพึงรีบทํากิจท่ีควรทํากอนเสียทีเดียว อยาใหกิจท่ีตองทํา 
             เบียดเบียนตัวไดในเวลาท่ีตองการ กิจนั้นไมเบียดเบียนบุคคลผูรีบทํา 
             กิจท่ีควรทําเชนนั้น ในเวลาท่ีตองการ. 
                     จบสมุททวาณิชชาดก ท่ี ๓. 
                          ๔. กามชาดก 
                     วาดวยกามและโทษของกาม 
      [๑๖๓๗] เมื่อบุคคลปรารถนากาม ถาส่ิงท่ีปรารถนาของบุคคลน้ันยอมสําเร็จได 
             สัตวปรารถนาสิ่งใดไดสิ่งน้ันแลว ยอมมีใจอิ่มเอิบแท. 
      [๑๖๓๘] เมื่อบุคคลปรารถนากาม ถาส่ิงท่ีปรารถนาของบุคคลน้ันยอมสําเร็จได 
             ครั้นสิ่งท่ีปรารถนานั้นสําเร็จ บุคคลยังปรารถนาตอไปอีก ก็ยอมไดประ 
             สบกามตัณหา เหมือนบุคคลท่ีถูกลมแดดแผดเผาในฤดูรอน ยอมเกิด 
             ความกระหายใครจะด่ืมน้ํา ฉะนั้น. 
      [๑๖๓๙] ตัณหาก็ดี ความกระหายก็ดี ของคนพาลมีปญญานอย ไมรูอะไร ยอม 
             เจริญยิ่งข้ึนทุกที เหมือนเขาโคยอมเจรญิข้ึนตามตัว ฉะนั้น. 



      [๑๖๔๐] แมจะใหทรัพยสมบัติ ขาวสาลี ขาวเหนียว โค มา ขาทาสหญิงชาย 
             ท้ังแผนดิน ก็ยังไมพอแกคนๆ เดียว รูอยางนี้แลวพึงประพฤติธรรมสมํ่า 
             เสมอ. 
      [๑๖๔๑] พระราชาทรงปราบปรามชนะท่ัวแผนดิน ทรงครอบครองแผนดินใหญ 
             มีมหาสมุทรเปนขอบเขต ทรงครอบครองมหาสมุทรฝงน้ีแลว มีพระทัย 
             ไมอิ่ม ยังปรารถนาแมมหาสมุทรฝงโนนตอไปอีก. 
      [๑๖๔๒] เมื่อยังระลึกถึงกามอยูตราบใด ก็ไมไดความอิ่มดวยใจตราบนั้น ชนเหลา 
             ใดบริบูรณดวยปญญา มีกายและใจหลีกเวนจากกามทั้งหลาย เห็นโทษ 
             ดวยญาณ ชนเหลาน้ันแลช่ือวาเปนผูอิม่. 
      [๑๖๔๓] บรรดาความอิ่มท้ังหลาย ความอิม่ดวยปญญาประเสริฐ เพราะผูอิ่มดวย 
             ปญญาน้ัน ยอมไมเดือดรอนดวยกามท้ังหลาย คนผูอิ่มดวยปญญา 
             ตัณหายอมกระทําใหอยูในอํานาจไมได. 
      [๑๖๔๔] ไมพึงส่ังสมกามท้ังหลาย พึงเปนผูมีความปรารถนานอย ไมมคีวามละโมภ 
             บุรุษผูมีปญญาเปรียบดวยมหาสมุทร ยอมไมเดือดรอนดวยกามท้ังหลาย. 
      [๑๖๔๕] ชางทํารองเทาหนังเลี้ยงชีพ เมื่อประกอบรองเทา สวนใดควรเวนก็เวน 
             เลือบเอาแตสวนท่ีดีๆ มาทํารองเทาขายไดราคาแลว ยอมมีความสุข เรา 
             ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พจิารณาดวยปญญาแลว ละท้ิงสวนแหงกามเสีย 
             ยอมถึงความสุข ถาพึงปรารถนาความสุขท้ังปวง ก็พึงละกามท้ังปวงเสีย. 
      [๑๖๔๖] คาถาท้ังหมด ๘ คาถา ท่ีทานกลาวแลวขอทานจงรับเอาทรัพย ๘ พันนี้ 
             เถิด คําท่ีทานกลาวน้ี เปนคํายังประโยชนใหสําเร็จ. 
      [๑๖๔๗] ขาพระบาทไมตองการดวยทรัพยรอย ทรัพยพนั หรือทรัพยหมื่น เมื่อ 
             ขาพระบาทกลาวคาถาสุดทาย ใจของขาพระบาทไมยินดีในกาม. 
      [๑๖๔๘] มาณพใดเปนบัณฑิต กําหนดรูตัณหาอันยังความทุกขใหเกิดแลว นําออก 
             ได มาณพน้ีเปนคนดี เปนมุนีผูรูแจงโลกท้ังปวง. 
                        จบกามชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. ชนสันธชาดก 
                      เหตุท่ีทําจิตใหเดือดรอน 
      [๑๖๔๙] พระเจาชนสันธะไดตรัสอยางนีว้า เหตุท่ีจะทําใหจิตเดือดรอนนั้นมีอยู ๑๐ 
             ประการ บุคคลไมกระทําเสียในกาลกอนแลว ยอมเดอืดรอนในภายหลัง. 
      [๑๖๕๐] บุคคลเม่ือยังเปนหนุม ไมทําความพยายามยังทรพัยใหเกิดข้ึน ครั้นแกลง 
             หาทรัพยไมได ยอมเดือดรอนภายหลังวา เมื่อกอนเราไมไดแสวงหา- 
             ทรัพยไว. 
      [๑๖๕๑] ศิลปท่ีสมควรแกตน บุคคลใดไมไดศึกษาไวในกาลกอน บุคคลน้ันยอม 
             เดือดรอนในภายหลังวา เราไมไดศึกษาศิลปไวกอน ผูไมมีศิลปยอมเลี้ยง 



             ชีพลําบาก. 
      [๑๖๕๒] ผูใดเปนคนโกง ผูนั้นยอมเดอืดรอนในภายหลงัวา เราเปนคนโกง 
             สอเสียด กินสินบน ดุราย หยาบคาย ในกาลกอน. 
      [๑๖๕๓] ผูใดเปนคนฆาสัตว ผูนั้นยอมเดอืดรอนในภายหลังวา เราเปนคนฆา 
             สัตว หยาบชา ทุศีล ประพฤติตํ่าชา ปราศจากขันติ เมตตาและเอ็นดู 
             สัตวในกาลกอน. 
      [๑๖๕๔] ผูใดคบชูในภรรยาผูอื่น ยอมเดอืดรอนในภายหลังวา หญิงท่ีไมมีใคร 
             หวงแหนมีอยูเปนอันมาก ไมควรท่ีเราจะคบหาภรรยาผูอื่นเลย. 
      [๑๖๕๕] คนตระหนี่ ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เมื่อกอน ขาวและน้ําของเราม ี
             อยูมากมาย เราก็มิไดใหทานเลย. 
      [๑๖๕๖] ผูไมเลี้ยงดูมารดาบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราสามารถพอท่ีจะ 
             เลี้ยงดูมารดาและบิดาผูแกเฒาชราได ก็มิไดเลี้ยงดูทาน. 
      [๑๖๕๗] ผูไมทําตามโอวาทบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราไดดูหมิ่นบิดา 
             ผูเปนอาจารยสั่งสอน ผูนํารสท่ีตองการทุกอยางมาเลีย้งดู. 
      [๑๖๕๘] ผูไมเขาใกลสมณพราหมณ ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เมื่อกอน เรา 
             มิไดไปมาหาสูสมณพราหมณท้ังหลาย ผูมีศีล เปนพหูสูตเลย. 
      [๑๖๕๙] ผูใดไมมีประพฤติสุจริตธรรม ไมเขาไปนั่งใกลสัตบุรุษ ยอมเดือดรอน 
             ในภายหลังวา สุจริตธรรมท่ีประพฤติแลว และสัตบุรุษอันเราไปมาหาสู 
             แลว ยอมเปนความดี แตเมื่อกอนนี้ เราไมไดประพฤติสุจริตธรรมไวเลย. 
      [๑๖๖๐] ผูใดยอมปฏิบัติเหตุเหลานี้โดยอบุายอันแยบคาย ผูนั้นเมื่อกระทํากิจท่ีบุรุษ 
             ควรทํา ยอมไมเดือดรอนใจในภายหลังเลย. 
                       จบ ชนสันธชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. มหากัณหชาดก 
                     วาดวยคราวท่ีสุนัขดํากินคน 
      [๑๖๖๑] ดูกรทานผูมีความเพียร สุนัขตัวนี้ดําจริง ดุราย มีเข้ียวขาว มีความรอน 
             พุงออกจากเข้ียวทานผูกไวดวยเชือกถึง ๕ เสน สุนัขของทานจะทําอะไร? 
      [๑๖๖๒] ดูกรพระเจาอุสินนระ สุนัขน้ีมิไดมาเพ่ือตองการกินเนื้อ แตมาเพ่ือจะ 
             กินมนุษยท้ังหลาย เมื่อใด จักมีมนุษยทําความพินาศใหแกมนุษยท้ังหลาย 
             เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีก็จะหลุดไปกินมนุษย. 
      [๑๖๖๓] เมื่อใด คนท้ังหลายผูปฏิญาณตนวา เปนสมณะมีบาตรในมือ ศีรษะโลน 
             คลุมผาสังฆาฏิ จักทําไรไถนาเลี้ยงชีพ เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีก็จะหลุด 
             ไปกินคนเหลานั้น. 
      [๑๖๖๔] เมื่อใด จักมีหญิงผูปฏิญาณตนวา มีตบะ บวชมีศีรษะโลน คลุมผาสังฆาฏิ 
             เท่ียวบริโภคกามคุณอยู เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินหญิงเหลาน้ัน. 



      [๑๖๖๕] เมื่อใด ชฎิลท้ังหลายมีหนวดอันยาว มีฟนเขลอะ มีศีรษะเกลือกกลั้ว 
             ดวยธุลี เท่ียวภิกขาจาร รวบรวมทรัพยไวใหเขากู ช่ืนชมยินดีดวย 
             ดอกเบ้ียเลี้ยงชีพ เมื่อนัน้ สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินชฎิลเหลานั้น. 
      [๑๖๖๖] เมื่อใด พราหมณท้ังหลายเรียนเวทคือสาวิตติศาสตร ยัญญวิธี และ 
             ยัญญสูตรแลวรับจางบูชายัญ เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินพราหมณ 
             เหลานั้น. 
      [๑๖๖๗] เมื่อใด ผูมีกําลังสามารถจะเลี้ยงดูมารดาบิดาได แตไมเลี้ยงดูมารดาบิดา 
             ผูแกเฒาชรา เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
      [๑๖๖๘] อนึ่ง เมื่อใด ชนท้ังหลายจักกลาวดูหมิ่นมารดาบิดาผูแกเฒาชราวา เปน 
             คนโงเงา เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
      [๑๖๖๙] อนึ่ง เมื่อใด คนในโลกจักคบหาภรรยาของอาจารย ภรรยาเพื่อน ปา 
             และนาเปนภรรยา เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
      [๑๖๗๐] เมื่อใด พวกพราหมณจักถือโลหและดาบเหน็บกระบ่ี คอยดักอยูท่ีทาง 
             ฆาคนชิงเอาทรัพย เมื่อนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินพราหมณเหลาน้ัน. 
      [๑๖๗๑] เมื่อใด นักเลงหญิงท้ังหลาย ขัดสีผิวกายบํารุงรางกายใหอวนพี ไมรู 
             จักหาทรัพย รวมสังวาสกับหญิงหมายท่ีมีทรัพย ครั้นใชสอยทรัพยของ 
             หญิงหมายนั้นหมดแลว ก็ทําลายมิตรภาพไปหาหญิงอื่นตอไป เมื่อนัน้ 
             สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินนักเลงหญิงเหลาน้ัน. 
      [๑๖๗๒] เมื่อใด คนผูมีมารยา ปกปดโทษตน เปดเผยโทษผูอื่น คิดใหทุกข 
             ผูอื่น มีอยูในโลก เมื่อนั้น สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                      จบ มหากัณหชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. โกสิยชาดก 
                     วาดวยโกสิยเศรษฐีข้ีตระหน่ี 
      [๑๖๗๓] ขาพเจาไมซื้อไมขายเลย อนึ่ง ความส่ังสมของขาพเจาก็มิไดมีในท่ีนี้เลย 
             ภัตน้ีนิดหนอยหาไดยากเหลือเกิน ขาวสุกแลงหน่ึงหาพอเพียงแกเรา 
             ท้ังสองคนไม 
      [๑๖๗๔] บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย ควรแบงของปานกลางใหตามของ 
             ปานกลาง ควรแบงของมากใหตามมาก การไมใหเสียเลย ยอมไมสม- 
             ควร. ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึน 
             สูทางแหงพระอรยิะ จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว 
             ยอมไมไดความสุข. 
      [๑๖๗๕] ผูใด เมื่อแขกน่ังแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว พลีกรรมของผูนั้น 
             ยอมไรผล ท้ังความเพียรท่ีจะหาทรัพยก็ไรประโยชน. ดูกรโกสิยเศรษฐี 
             เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูหนทางแหงพระอริยะ 



             จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว ยอมไมไดความสุข. 
      [๑๖๗๖] ผูใด เมื่อแขกน่ังแลว ไมบริโภคโภชนะแตผูเดียว พลีกรรมผูนั้นยอมมี 
             ผลจริง ท้ังความเพียรท่ีจะหาทรัพยก็ยอมมีประโยชนดวย. ดูกรโกสิย 
             เศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูทางแหง 
             พระอริยะ จงใหทานดวย จงบรโิภคดวย ผูบริโภคคนเดียว ยอมไมได 
             ความสุข. 
      [๑๖๗๗] ก็บุรุษเขาไปสูสระแลว บูชาท่ีแมน้ําพหุกาก็ดี ท่ีแมน้ําคยาก็ดี ทีทา 
             โทณะก็ดี ทีทาติมพรุก็ดี ท่ีหวงนํ้าใหญมีกระแสอันเช่ียวก็ดี. พลีกรรม 
             ของผูนั้นในท่ีนั้นๆ ยอมมีผล ท้ังความเพียรท่ีจะหาทรัพยของผูนั้นในท่ี 
             นั้นๆ ก็ยอมมีประโยชน ผูใด เมื่อแขกน่ังแลว ไมบริโภคโภชนะแตผู- 
             เดียว. ผูนั้นยอมไดความสุข ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนี้ ขาพเจา 
             จึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูหนทางแหงพระอรยิเจา จงใหทานดวย จง 
             บริโภคดวย ผูบริโภคแตผูเดียว ยอมไมไดความสุข. 
      [๑๖๗๘] ผูใด เมื่อแขกน่ังแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว ผูนั้นช่ือวากลืนกิน 
             เบ็ดอันมีสายยาวพรอมท้ังเหยื่อ. ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น 
             ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูหนทางแหงพระอริยะ จงใหทาน 
             ดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว ยอมไมไดความสุข. 
      [๑๖๗๙] พราหมณเหลานี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ แตเหตุอะไร สุนัขของทานน้ี 
             จึงเปลงรัศมีมีวรรณะตางๆ ได ทานท้ังหลายผูเปนพราหมณ ใครหนอ 
             จะบอกขาพเจาได? 
      [๑๖๘๐] ผูนี้ คือ จันทเทพบุตร ผูนี้ คือ สุริยเทพบุตร ผูนี้ คือ มาตลีเทพ- 
             สารภี มาแลวในท่ีนี้ เรา คือ ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเทวดาชาวไตรทศ 
             สวนสุนัขน้ีแล เราเรียกวา ปญจสิขเทพบุตร. 
      [๑๖๘๑] ฉิ่ง ตะโพน และเปงมางท้ังหลาย ยอมปลุกเทพบุตรผูหลับใหต่ืน 
             และผูต่ืนอยูแลวยอมเพลิดเพลินใจ. 
      [๑๖๘๒] คนตระหนี่เหนียวแนน มักบริภาษสมณพราหมณ ทอดท้ิงรางกายไวใน 
             โลกนี้ ตายแลวยอมไปสูนรก. 
      [๑๖๘๓] ชนเหลาใด หวังสุคติ ต้ังอยูแลวในธรรม คือ ความสํารวมและการ 
             จําแนกแจกทาน ทอดท้ิงรางกายไวในโลกนี้ ตายแลวยอมไปสูสุคติ. 
      [๑๖๘๔] ทานน้ันช่ือโกสิยะ มีความตระหนี่ มีธรรมลามก เปนญาติของเรา 
             ท้ังหลายในชาติกอน เราท้ังหลายมาในท่ีนี้ เพื่อประโยชนแกทานคนเดียว 
             ดวยคิดวา โกสิยเศรษฐีนี้ อยามีธรรมอนัลามกไปนรกเสียเลย. 
      [๑๖๘๕] ทานเหลาน้ัน เปนผูปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแกขาพเจาโดยแท เพราะ 
             เหตุท่ีมาตามพร่ําสอนขาพเจาอยูเนืองๆ ขาพเจาจักทําตามท่ีทานผูแสวง 



             หาประโยชนท้ังหลาย กลาวสอนทุกอยาง. ขาพเจาจะงดเวนความ 
             ตระหน่ีเสียในวันนี้ทีเดียว อนึ่ง ขาพเจาจะไมพึงทําบาปอะไรๆ อนึ่ง 
             ข้ึนช่ือวาการไมใหอะไรๆ จะไมมีแกขาพเจา อนึ่ง ขาพเจายังไมได 
             ใหแลว จะไมดื่มน้ํา. ขาแตทาววาสวะ ก็เมื่อขาพเจาใหอยูอยางนี ้
             ตลอดกาลทุกเมื่อ จนโภคะท้ังหลายจะหมดสิ้นไปในท่ีนี้ ขาแตทาวสักกะ 
             ตอแตนั้น ขาพเจาจักละกามท้ังหลายตามท่ีมีอยูอยางไรแลวจักออกบวช. 
                        จบ โกสิยชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. เมณฑกปญหาชาดก 
                        วาดวยเมณฑกปญหา 
      [๑๖๘๖] ความท่ีสัตวเหลาใดในโลกน้ี เปนสหายกันแมจะไปดวยกันเพียง ๗ กาว 
             มิไดเคยมีมาในกาลไหนๆ เลย สัตวท้ัง ๒ นั้นซึ่งเปนศัตรูกันกลับเปน 
             สหายกัน ยอมประพฤติเพื่อความคุนเคยกันเพราะเหตุอะไร? 
      [๑๖๘๗] ในเวลาอาหารเชาวันนี้ ถาทานท้ังหลายไมสามารถจะแกปญหาน้ีของเรา 
             ได เราจักขับไลทานทุกคนใหออกไปจากแวนแควนของเรา เพราะเรา 
             ไมตองการคนโงเขลา. 
      [๑๖๘๘] เมื่อสมาคมแหงมหาชนอึกทึก เมื่อชุมนุมชนเกิดโกลาหลอยู ขาพระองค 
             ท้ังหลายมีใจฟุงซาน จิตไมแนวแน ก็ไมสามารถจะพยากรณปญหา 
             นั้นได. 
      [๑๖๘๙] ขาแตพระจอมประชาชน นักปราชญท้ังหลายมีจิตมีอารมณอันเดียวเทียว 
             คนหน่ึงๆ อยูในท่ีลับ คิดเนื้อความท้ังหลาย พิจารณาอยูในสถานท่ี 
             เงียบสงัด ภายหลังจึงจักกราบทูลแกเนื้อความขอนั้น พระเจาขา. 
      [๑๖๙๐] เนื้อแพะ เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจแหงบุตรอํามาตยและราชโอรสท้ังหลาย 
             ชนเหลาน้ันยอมไมบรโิภคเนื้อสุนัข ครั้งน้ี มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมี 
             ตอกัน. 
      [๑๖๙๑] ชนท้ังหลายยอมใชหนังแพะเปนเครื่องลาดบนหลังมา เพราะเหตุแหง 
             ความสุข แตไมใชหนังสุนัขเปนเครื่องลาดบนหลังมา ครั้งน้ี มิตรธรรม 
             แหงแพะกับสุนัขมีตอกัน. 
      [๑๖๙๒] แพะมีเขาอันโคงจริง แตสุนัขไมมีเขาเลย แพะกินหญา สุนัขกินเนื้อ 
             ครั้งน้ี มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมีตอกัน. 
      [๑๖๙๓] แพะกินหญา กินใบไม สวนสุนัขไมกินหญา ไมกินใบไม สุนัขจับ 
             กระตาย หรือแมวกิน ครั้งน้ี มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมีตอกัน. 
      [๑๖๙๔] แพะมี ๔ เทา ๘ กีบ มีกายไมปรากฏ สุนัขน้ีนําหญามาเพ่ือแพะน้ี 
             แพะนี้ก็นําเน้ือมาเพื่อสุนัขโนน. 
      [๑๖๙๕] นัยวา พระผูเปนจอมประชานิกรผูประเสริฐกวาชาววิเทหรัฐ ประทับอยู 



             บนปราสาทอันประเสริฐ ไดทอดพระเนตรเห็นการนําอาหารมาแลกกัน 
             กินโดยประจักษ และไดทอดพระเนตรเห็นมิตรธรรมแหงสุนัขกับแพะ 
             ดวยพระองคเอง. 
      [๑๖๙๖] เปนลาภของเราไมใชนอยเลย ท่ีมีบัณฑิตเชนนี้อยูในราชสกุล เพราะวา 
             นักปราชญท้ังหลายยอมแทงตลอด ซึ่งเน้ือความแหงปญหาอันลึกซึ้ง 
             ละเอียด ดวยคําสุภาษิต. 
      [๑๖๙๗] เรามีความพอใจเปนอยางยิ่งดวยคําสุภาษิต จะใหรถเทียมดวยมาอัสดร 
             คนละหน่ึงคัน และบานสวยอันเจรญิคนละหน่ึงบาน แกทานท้ังหลาย 
             ผูเปนบัณฑิตทุกคน. 
                     จบ เมณฑกปญหาชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. มหาปทุมชาดก 
                       วาดวยมหาปทุมกุมาร 
      [๑๖๙๘] พระราชาผูเปนใหญในแผนดิน ไมเห็นโทษของผูอื่นวานอยหรือมาก 
             โดยประการท้ังปวง ไมพิจารณาดวยพระองคเองกอนแลว ไมพึงลง 
             อาชญา. 
      [๑๖๙๙] กษัตริยพระองคใด ยังไมทันพิจารณาแลวทรงลงพระราชอาชญา กษัตริย 
             พระองคนั้นช่ือวา ยอมกลืนกินพระกระยาหารพรอมดวยหนาม เหมอืน 
             คนตาบอดกลืนกินอาหารพรอมดวยแมลงวัน ฉะนั้น. 
      [๑๗๐๐] กษัตริยพระองคใด ทรงลงพระราชอาชญากับผูไมควรจะลงพระราชอาชญา 
             ไมทรงลงพระราชอาชญากับผูท่ีควรลงพระราชอาญา กษัตริยพระองคนั้น 
             เปนเหมือนคนเดินทางไมราบเรียบ ไมรูวาทางเรียบหรือไมเรียบ. 
      [๑๗๐๑] กษัตริยพระองคใด ทรงเห็นเหตุท่ีควรลงพระราชอาชญา และไมควร 
             ลงพระราชอาชญา และทรงเห็นเหตุนั้น โดยประการท้ังปวงเปนอยางดี 
             แลว ทรงปกครองบานเมือง กษัตริยพระองคนั้น สมควรปกครองราช- 
             สมบัติ. 
      [๑๗๐๒] กษัตริยผูมีพระทัยออนโยนโดยสวนเดียว หรือมีพระทัยกลาโดยสวน 
             เดียว ก็ไมอาจท่ีจะดํารงพระองคไวในอิสริยยศท่ีสูงใหญได เพราะเหตุ 
             นั้น กษัตริยไมพึงประพฤติเหตุท้ังสอง คือ พระทัยออนเกินไป และกลา 
             เกินไป. 
      [๑๗๐๓] กษัตริยผูมีพระทัยออน ก็ถูกประชาราษฎรดูหมิ่น กษัตริยผูมีพระทัย 
             แข็งนักก็มีเวร กษัตริยควรทราบเหตุท้ังสองอยางแลว ประพฤติเปน 
             กลางๆ . 
      [๑๗๐๔] ขาแตพระราชา คนมีราคะยอมพูดมาก แมคนมีโทสะก็พูดมาก พระองค 
             ไมควรจะใหปลงพระชนมพระราชโอรส เพราะเหตุแหงหญิงเลย. 



      [๑๗๐๕] ดวยเหตุใด ประชาชนท้ังหมดจึงรวมกันเปนพวกพองของเจาปทุมกุมาร 
             สวนพระมเหสีนี้พระองคเดียวเทาน้ันไมมีพวกพอง ดวยเหตุนั้น เราจัก 
             ปฏิบัติตามคําของพระมเหสี ทานท้ังหลายจงไป จงโยนเจาปทุมกุมารลง 
             ไปในเหวทีเดียว. 
      [๑๗๐๖] ทานเปนผูอันเราใหโยนลงในเหวอันลึกหลายช่ัวลําตาล เหมือนนรกยากท่ี 
             จะข้ึนได เหตุไร ทานจึงไมตายอยูในเหวน้ัน? 
      [๑๗๐๗] พญานาคผูมีกําลังเรี่ยวแรงเกิดท่ีขางภูเขา รับอาตมภาพในท่ีนั้นดวย 
             ขนดหาง เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงมิไดตายในท่ีนั้น. 
      [๑๗๐๘] ดูกรพระราชบุตร มาเถิด เราจักนําเจากลับไปสูพระราชวัง จะใหเจา 
             ครอบครองราชสมบัติ ขอความเจริญจงมีแกเจาเถิด เจาจักมาทําอะไร 
             อยูในปาเลา? 
      [๑๗๐๙] บุรุษกลืนกินเบ็ดแลวปลดเบ็ดท่ีเปอนโลหิตออกได แลวพึงมีความสุข 
             ฉันใด อาตมภาพมองเห็นดวยตนเอง ฉันนั้น. 
      [๑๗๑๐] เจากลาวอะไรหนอวาเปนเบ็ด เจากลาวอะไรหนอวาเบ็ดเปอนโลหิต 
             เจากลาวอะไรหนอวาปลดออกได เราถามแลว ขอเจาจงบอกความขอนั้น 
             แกเรา? 
      [๑๗๑๑] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพกลาวกามคุณวาเปนเบ็ด กลาวชางและมาวา 
             เบ็ดเปอนโลหิต กลาวถึงการสละไดวาปลดออกได ขอมหาบพิตรจงทรง 
             ทราบอยางนี้เถิด. 
      [๑๗๑๒] พระราชมารดาของเรา คือ นางจญิจมานวิกา พระราชบิดาของเรา คือ 
             พระเทวทัต พญานาค คือ พระอานนทบัณฑิต และเทวดา คือ 
             พระสารีบุตร พระราชบุตรในกาลน้ัน คือ เราตถาคต ทานท้ังหลาย 
             จงจําชาดกไวอยางนี้เถิด. 
                      จบ มหาปทุมชาดกท่ี 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 คบหาศัตรูของเพ่ือน ไมคบหามิตรของเพ่ือน หามผูท่ี 
             กลาวสรรเสริญเพ่ือน สรรเสริญผูท่ีดาเพ่ือน. 
      [๑๗๑๖] บุคคลผูมิใชมิตร ไมบอกความลับแกเพื่อน ไมชวยปกปดความลับของ 



             เพื่อน ไมสรรเสริญการงานของเพื่อน ไมสรรเสริญปญญาของเพื่อน. 
      [๑๗๑๗] บุคคลผูมิใชมิตร ยินดีในความฉิบหายของเพื่อน ไมยินดีในความเจริญ 
             ของเพ่ือน ไดอาหารท่ีดีมีรสอรอยมาแลว ก็มิไดนึกถึงเพ่ือน ไมยินดี 
             อนุเคราะหเพื่อนวา อยางไรหนอ เพื่อนของเราพึงไดลาภจากท่ีนี้บาง. 
      [๑๗๑๘] บัณฑิตไดเห็น และไดฟงแลวพงึรูวา ไมใชมิตรดวยอาการเหลาใด 
             อาการดังกลาวมา ๑๖ ประการน้ี มีอยูในบุคคลผูมิใชมิตร. 
      [๑๗๑๙] บัณฑิตมีปญญา ไดเห็น และไดฟงบุคคลผูกระทํากรรมอยางไร จึงจะ 
             รูไดวา ผูนี้เปนมิตร วิญูชนจะพึงพยายามอยางไร เพื่อจะรูไดวา ผูนี้ 
             เปนมิตร? 
      [๑๗๒๐] บุคคลผูเปนมิตรน้ัน ยอมระลึกถึงเพ่ือนผูอยูหางไกล ยอมยินดตีอนรับ 
             เพื่อนผูมาหา ถือวา เปนเพื่อนของเราจริง รักใครจริง ทักทายปราศรัย 
             ดวยวาจาอันไพเราะ. 
      [๑๗๒๑] คนท่ีเปนมิตร ยอมคบหาผูท่ีเปนมิตรของเพ่ือน ไมคบหาผูท่ีไมใชมิตร 
             ของเพ่ือน หามปรามผูท่ีดาติเตียนเพื่อน สรรเสริญผูท่ีพรรณนาคุณความ 
             ดีของเพ่ือน. 
      [๑๗๒๒] คนท่ีเปนมิตร ยอมบอกความลับแกเพื่อน ปดความลับของเพ่ือน 
             สรรเสริญการงานของเพ่ือน สรรเสรญิปญญาของเพื่อน. 
      [๑๗๒๓] คนท่ีเปนมิตร ยอมยินดีในความเจริญของเพ่ือน ไมยินดีในความเส่ือม 
             ของเพ่ือน ไดอาหารมีรสอรอยมายอมระลึกถึงเพ่ือน ยินดีอนุเคราะห 
             เพื่อนวา อยางไรหนอ เพื่อนของเราจะพึงไดลาภจากท่ีนี้บาง. 
      [๑๗๒๔] บัณฑิตไดเห็นแลว ไดฟงแลว พงึรูวา เปนมิตรดวยอาการเหลาใด 
             อาการดังกลาวมา ๑๖ ประการน้ี มีอยูในบุคคลผูเปนมิตร. 
                     จบ มิตตามิตตชาดกท่ี ๑๐. 
                       ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 ทานไดนําเอาผลมะมวงท้ังเล็ก 
             ท้ังใหญมาใหเรา ดูกรพราหมณ บัดนี้ ผลไมท้ังหลายยอมไมปรากฏ 
             ดวยมนตเหลานั้นของทานเลย. 
      [๑๗๒๖] ขาพระบาทกําลังคํานวณคลองแหงนักขัตฤกษ จนเห็นขณะและครูดวย 
             มนตกอน ครั้นไดฤกษและยามดีแลว จักนําผลมะมวงเปนอันมากมา 
             ถวายพระองคเปนแน. 
      [๑๗๒๗] แตกอน ทานไมไดพูดถึงคลองแหงนักขัตฤกษ ไมไดเอยถึงขณะและ 
             ครู ทันใดน้ัน ทานก็นําเอาผลมะมวงเปนอันมาก อันประกอบดวยสี 
             กลิ่น และรสมาใหเราได. 
      [๑๗๒๘] ดูกรพราหมณ แมเมื่อกอน ผลไมท้ังหลายยอมปรากฏดวยการรายมนต 
             ของทาน วันนี้ แมทานจะรายมนตก็ไมอาจใหสําเร็จได วันนี้ สภาพของ 
             ทานเปนอยางไร? 
      [๑๗๒๙] บุตรแหงคนจัณฑาล ไดบอกมนตใหแกขาพระบาทโดยธรรม และได 
             สั่งกําชับขาพระบาทวา ถามีใครมาถามถึงช่ือ และโคตรของเราแลว 
             เจาอยาปกปด มนตท้ังหลายก็จะไมละเจา. 
      [๑๗๓๐] ขาพระบาทนั้น ครั้นพระองคผูเปนจอมแหงประชาชนถามถึงอาจารย 
             อันความลบหลูครอบงาํแลว ไดกราบทูลเท็จวา มนตเหลาน้ีเปนของ 
             พราหมณ ขาพระบาทจึงเปนผูเสื่อมมนต เปนเหมือนคนกําพรา รองไห 
             อยู. 
      [๑๗๓๑] บุรุษตองการนํ้าหวาน จะพึงไดน้ําหวานจากตนไมใด จะเปนตนละหุง 
             ก็ตาม ตนสะเดาก็ตาม ตนทองหลางก็ตาม ตนไมนั้นแล เปนตนไม 
             สูงสุดของบุรุษน้ัน. 
      [๑๗๓๒] บุรุษพึงรูแจงธรรมจากผูใด เปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปน 
             แพศยก็ตาม เปนศูทรก็ตาม เปนคนจัณฑาลก็ตาม คนเทหยากเยื่อ 
             ก็ตาม ผูนั้นก็จัดเปนคนสูงสุดของบุรษุน้ัน. 
      [๑๗๓๓] ทานท้ังหลายจงลงอาชญา และเฆี่ยนตีมาณพผูนี้ แลวจับมาณพลามกผูนี้ 
             ไสคอออกไปเสีย มาณพใด ไดประโยชนอยางสงูสุดดวยความยากเข็ญ 
             ทานท้ังหลายจงยังมาณพนั้นใหพินาศเพราะความเยอหยิ่งจองหอง. 
      [๑๗๓๔] บุคคลผูสําคัญวา ท่ีเสมอ พึงตกบอ ถ้ํา เหว หรอืหลุมท่ีมีรากไมผุ 
             ฉันใด อนึ่ง บุคคลตาบอด เมื่อสําคัญวา เชือก พึงเหยยีบงูเหา พึง 
             เหยียบไฟ ฉันใด ขาแตทานผูมีปญญา ทานทราบวา ขาพเจาพลาดไป 
             แลว ก็ฉันนั้น ขอจงใหมนตแกขาพเจาผูมีมนตอันเสื่อมแลวอีกสักครั้ง 
             หนึ่งเถิด. 



      [๑๗๓๕] เราไดใหมนตแกทานโดยธรรม ฝายทานก็ไดเรียนมนตโดยธรรม หากวา 
             ทานมีใจดีรักษาปกติไว มนตก็จะไมพึงละท้ิงทานผูต้ังอยูในธรรม. 
      [๑๗๓๖] ดูกรคนพาล มนตอันใด ท่ีจะพึงไดในมนุษยโลก มนตอันนั้น ทานก็จะ 
             ไดในวันนี้โดยลําบาก ทานผูไมมีปญญากลาวคําเท็จ ทํามนตอันมีคาเสมอ 
             ดวยชีวิต ท่ีไดกันโดยยากใหเสื่อมเสียแลว. 
      [๑๗๓๗] เราจะไมใหมนตเชนนั้นแกเจาผูเปนพาล หลงงมงาย อกตัญู พูดเท็จ 
             ไมมีความสํารวม มนตท่ีไหน ไปเสียเถิด เราไมพอใจ. 
                        จบ อัมพชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. ผันทนชาดก 
                    การผูกเวรของหมีและไมตะครอ 
      [๑๗๓๘] ทานเปนบุรุษถือขวานมาสูปา ยืนอยู ดูกรสหาย เราถามทาน ทาน 
             จงบอกแกเรา ทานตองการจะตัดไมหรือ. 
      [๑๗๓๙] เจาเปนหมี เท่ียวอยูท่ัวไปท้ังท่ีทึบ และท่ีโปรง ดูกรสหาย เราถามเจา 
             ขอเจาจงบอกแกเรา ไมอะไรท่ีจะทําเปนกงรถไดมั่นคงดี? 
      [๑๗๔๐] ไมรังก็ไมมั่นคง ไมตะเคียนก็ไมมั่นคง ไมหูกวางจะมั่นคงท่ีไหนเลา 
             แตวา ตนไมช่ือวาตนตะครอนั่นแหละ ทําเปนกงรถมั่นคงดีนัก. 
      [๑๗๔๑] ตนตะครอนั้นใบเปนอยางไร อนึ่ง ลําตนเปนอยางไร ดูกรสหาย เรา 
             ถามเจา ขอเจาจงบอกแกเรา เราจะรูจักไมตะครอไดอยางไร? 
      [๑๗๔๒] กิ่งท้ังหลายแหงตนไมใด ยอมหอยลงดวย ยอมนอมลงดวย แตไมหัก 
             ตนไมนั้นช่ือวาตนตะครอ ท่ีเรายืนอยูใกลโคนตนนี่. 
      [๑๗๔๓] ตนไมนี้แหละช่ือวาตนตะครอ เปนตนไมควรแกการงานของทานทุก 
             อยาง คือ ควรแกกํา ลอ ดุม งอน และกงรถ. 
      [๑๗๔๔] เทวดาผูสิงอยูท่ีตนตะครอไดกลาวดังน้ีวา ดูกรภารทวาชะ แมถอยคํา 
             ของเรามีอยู เชิญทานฟงถอยคําของเราบาง. 
      [๑๗๔๕] ทานจงลอกหนังประมาณ ๔ นิ้ว จากคอแหงหมีตัวนี้ แลวจงเอาหนัง 
             หุมกงรถ เมื่อทําไดอยางนั้น กงรถของทานก็จะพึงเปนของม่ันคง. 
      [๑๗๔๖] เทวดาผูสิงอยูตนตะครอ จองเวรไดสําเร็จ นําความทุกขมาใหแกหมี 
             ท้ังหลาย ท่ีเกิดแลว และยังไมเกิด ดวยประการฉะน้ี. 
      [๑๗๔๗] ไมตะครอฆาหมี และหมีก็ฆาไมตะครอ ตางก็ฆากันและกัน ดวยการ 
             วิวาทกัน ดวยประการฉะนี้. 
      [๑๗๔๘] ในหมูมนุษย ความวิวาทเกิดข้ึน ณ ท่ีใด มนุษยท้ังหลายในท่ีนั้น ยอม 
             ฟอนรําดังนกยูงรําแพนหาง เหมือนหมีและไมตะครอ ฉะนั้น. 
      [๑๗๔๙] เพราะเหตุนั้น อาตมภาพขอถวายพระพรแกบพิตรท้ังหลาย ขอความ 
             เจริญจงมีแกบพิตรท้ังหลาย เทาท่ีมาประชุมกันอยู ณ ท่ีนี้ ขอบพิตร 



             ท้ังหลายจงรวมบันเทิงใจ อยาวิวาทกัน อยาเปนดังหมีและไมตะครอเลย. 
      [๑๗๕๐] ขอบพิตรท้ังหลายจงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้นแหละ พระ- 
             พุทธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญแลว บุคคลผูยินดีในสามัคคีธรรม ต้ังอยู 
             ในธรรม ยอมไมคลาดจากธรรม อันเปนแดนเกษมจากโยคะ. 
                       จบ ผันทนชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. ชวนหังสชาดก 
                     รักกันอยูไกลก็เหมือนอยูใกล 
      [๑๗๕๑] ดูกรหงส เชิญเกาะท่ีต่ังทองน้ีเถิด การไดเห็นทานช่ืนใจฉันจริง ทาน 
             เปนอิสระในสถานท่ีนี้ ทานมาถึงแลว รังเกียจสิง่ใดท่ีมีอยูในนิเวศนนี้ 
             จงบอกส่ิงน้ันใหทราบเถิด. 
      [๑๗๕๒] คนบางพวก ยอมเปนท่ีรักของบุคคลบางพวกเพราะไดฟง อนึ่ง ความรัก 
             ของบุคคลบางพวก ยอมหมดส้ินไปเพราะไดเห็น คนบางพวกยอมเปน 
             ท่ีรักเพราะไดเห็น และเพราะไดฟง ทานรักใครฉันเพราะไดเห็นบาง 
             ไหม? 
      [๑๗๕๓] ทานเปนท่ีรักของฉันเพราะไดฟง และเปนท่ีรักของฉันยิ่งนัก เพราะ 
             อาศัยการเห็น ดูกรพญาหงส ทานนารักนาดูอยางนี้ เชิญอยูใน 
             สํานักของฉันเถิด. 
      [๑๗๕๔] ขาพระองคท้ังหลายไดรับการสักการบูชาแลวเปนนิตย พึงอยูในพระ- 
             ราชนิเวศนของพระองค แตบางครั้ง พระองคทรงเมานํ้าจัณฑแลว จะพึง 
             ตรัสสั่งวา จงยางพญาหงสใหฉันที. 
      [๑๗๕๕] การด่ืมน้ําเมา ซึ่งเปนท่ีรักของฉันยิ่งกวาทาน ฉันติเตียนการด่ืมน้ําเมาน้ัน 
             เอาเถอะ ตลอดเวลาท่ีทานยังอยูในนิเวศนของฉัน ฉันจักไมดื่มน้ําเมา 
             เลย. 
      [๑๗๕๖] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจิง้จอกท้ังหลายก็ดี ของนกท้ังหลายก็ด ี
             รูไดงาย แตเสียงของมนุษยรูไดยากกวาน้ัน. 
      [๑๗๕๗] อนึ่ง ผูใด เมื่อกอน เปนผูใจดี คนท้ังหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร 
             หรือเปนสหาย ภายหลงั ผูนั้นกลับกลายเปนศัตรูไปก็ได ใจของมนุษย 
             รูไดยากอยางนี้. 
      [๑๗๕๘] ใจจดจออยูในบุคคลใด แมบุคคลน้ันจะอยูไกลก็เหมือนกับอยูใกล ใจ 
             เหินหางจากบุคคลใด แมบุคคลน้ันจะอยูใกลก็เหมือนกับอยูไกล. 
      [๑๗๕๙] ถามีจิตเลื่อมใสรกัใครกัน ถึงแมจะอยูคนละฝงสมุทร ก็เหมือนอยู 
             ใกลชิดกัน ถามีจิตคิดประทุษรายกัน ถึงแมจะอยูใกลชิดกัน ก็เหมือน 
             กับอยูกันคนละฝงสมุทร. 
      [๑๗๖๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐ คนท่ีเปนศัตรูกันถึงจะอยูรวมกัน ก็เหมือนกับ 



             อยูหางไกลกัน ขาแตพระองคผูเปนมิ่งขวัญแหงรัฐ คนท่ีรักกันถึงแม 
             จะอยูหางไกลกัน ก็เหมือนกับอยูรวมกันดวยหวัใจ. 
      [๑๗๖๑] ดวยการอยูรวมกันนานเกินควร คนรักกันยอมกลายเปนคนไมรักกันก็ได 
             ขาพระองคขอทูลลาพระองคไป กอนท่ีขาพระองคจะกลายเปนผูไมเปน 
             ท่ีรักของพระองค. 
      [๑๗๖๒] เมื่อเราวงิวอนอยูอยางนี้ ถาทานมิไดรูถึงความนับถือของเรา ทานก็มิได 
             ทําตามคําวิงวอนของเรา ซึ่งจะเปนผูปรนนิบัติทาน เมื่อเปนอยางนี้ เรา 
             ขอวิงวอนทานวา ทานพึงหม่ันมาท่ีนี่บอยๆ นะ. 
      [๑๗๖๓] ขาแตพระมหาราชผูเปนมิ่งขวัญแหงรัฐ ถาเรายงัอยูกันเปนปกติอยางนี ้
             อันตรายจักยังไมมีท้ังแกพระองคและแกขาพระองค เปนอันแนนอนวา 
             เราท้ังสองคงไดพบเห็นกัน ในเม่ือวนัคืนผานไปเปนแน. 
                      จบ ชวนหังสชาดกท่ี ๓. 
                      ๔. จุลลนารทกัสสปชาดก 
                   วาดวยพิษเหวเปอกตมและอสรพิษ 
      [๑๗๖๔] ฟนเจาก็มิไดหัก น้ําเจาก็มิไดตักเอามา แมกองไฟเจาก็มิไดกอให 
             ลุกโพลง เหตุไรหนอเจาจึงเปนเหมือนคนโงเขลานอนซบเซาอยู? 
      [๑๗๖๕] ขาแตคุณพอกัสสปะ ผมอดทนอยูในปาลําบาก ผมจะขอลาคุณพอไป 
             การอยูในปาลําบาก ผมปรารถนาจะไปสูบานเมือง. 
      [๑๗๖๖] ขาแตคุณพอผูเปนดุจพรหม ผูออกจากปาน้ีไปอยู ณ ชนบทใดๆ 
             จะพึงศึกษาขนบธรรมเนียมท่ีชาวชนบทเขาประพฤติกันอยางไร ขอ 
             คุณพอจงพร่ําสอนขนบธรรมเนียมน้ันแกผมดวยเถดิ? 
      [๑๗๖๗] ถาเจาละปา เหงามันและผลไมในปา พึงพอใจอยูในบานเมือง เจาจง 
             สําเหนียกจารีตของชนบทนั้นของเราไว. 
      [๑๗๖๘] เจาจงอยาเสพของมีพิษ จงเวนเหวโดยเด็ดขาด อยาจมอยูในเปอกตม 
             ในท่ีใกลอสรพิษ จงเตรียมตัวใหพรอม. 
      [๑๗๖๙] ผมขอถาม คุณพอกลาวอะไรวาเปนพิษ เปนเหว เปนเปอกตม 
             เปนอสรพิษของพรหมจรรย ผมถามแลว ขอคุณพอโปรดบอกความ 
             ขอนั้นแกผมเถิด? 
      [๑๗๗๐] ดูกรพอนารทะ น้ําดองในโลกเขาเรียกช่ือวาสุรา สุราน้ันทําใจใหฮึกเหิม 
             มีกลิ่นหอม ทําใหพูดมาก มีรสหวานแหลมปานนํ้าผึ้ง พระอริยะ 
             ท้ังหลายกลาวสุราน้ันวา เปนพิษของพรหมจรรย. 
      [๑๗๗๑] ดูกรพอนารทะ หญิงในโลกยอมย่ํายีบุรุษผูประมาทแลว หญิงเหลาน้ัน 
             ยอมจูงจิตของบุรุษไป เหมือนลมพัดปุยนุนท่ีหลนจากตนไป ฉะนั้น 
             นี่บัณฑิตกลาววา เปนเหวของพรหมจรรย. 



      [๑๗๗๒] ดูกรพอนารทะ ลาภ สรรเสริญ สักการะ และการบูชาในตระกูล 
             อื่นๆ นี่บัณฑิตกลาววา เปนเปอกตมของพรหมจรรย. 
      [๑๗๗๓] ดูกรพอนารทะ พระราชาผูเปนใหญครอบครองแผนดินนี้ เจาอยาเขาไป 
             ใกลพระราชาผูเปนใหญ เปนจอมมนุษยเชนนั้น. 
      [๑๗๗๔] ดูกรพอนารทะ เจาอยาเท่ียวไปใกลบาทมูลแหงพระราชาท้ังหลาย ผูเปน 
             อิสระและเปนอธิบดีเหลานั้น พระราชนั้น บัณฑิตกลาววา เปนอสรพษิของ 
             พรหมจรรย. 
      [๑๗๗๕] บุคคลผูตองการอาหารในเวลาอาหาร พึงเขาไปใกลเรือนใด พึงรูกุศล 
             คือ อโคจร ๕ ท่ีควรเวนในสกุลนั้น แลวพึงเท่ียวแสวงหาอาหารใน 
             เรือนนั้น. บุคคลเขาไปสูตระกูลอื่นเพือ่ปานะ หรือโภชนะแลว พึงรูจกั 
             ประมาณบริโภคแตพอควร และไมพึงใสใจในรูปหญิง. 
      [๑๗๗๖] เจาจงเวนใหหางไกลซ่ึงการต้ังคอกโค รานขายสุรา คนเกเร ท่ีประชุม 
             และขุมทรัพยท้ังหลาย เหมือนบุคคลผูไปดวยยาน เวนหนทางอันไม 
             ราบเรียบ ฉะนั้น. 
                    จบ จุลลนารทกัสสปชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. ทูตชาดก 
                 วาดวยการบอกความทุกขแกผูท่ีควรบอก 
      [๑๗๗๗] ดูกรพราหมณ เราสงทูตท้ังหลายเพ่ือทานผูเพงอยู ณ ฝงแมน้ําคงคา 
             ทูตเหลาน้ันถามทาน ทานก็มิไดบอกใหแจมแจง ความทุกขท่ีเกิดข้ึนแก 
             ทานน้ัน เปนความตายของทานมิใชหรือ? 
      [๑๗๗๘] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงรัฐกาสีใหเจริญ ถาความทุกขเกิดข้ึนแกพระองค 
             ผูใดไมพึงเปลื้องพระองคจากทุกขได พระองคอยาไดตรัสบอกความทุกข 
             นั้นแกผูนั้น. 
      [๑๗๗๙] ผูใดพึงเปลื้องทุกขของบุคคลผูเกิดทุกขไดสวนเดียวโดยธรรม พึงบอก 
             เลาแกผูนั้นไดโดยแท. 
      [๑๗๘๐] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจิง้จอกก็ดี ของนกก็ดี รูไดงาย 
             เสียงของมนุษยรูไดยากยิ่งกวาน้ัน. 
      [๑๗๘๑] อนึ่ง ผูใด เมื่อกอน เปนผูใจดี คนท้ังหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร 
             หรือเปนสหาย ภายหลงั ผูนั้นกลับกลายเปฯศัตรูไปก็ได ใจของมนุษย 
             รูไดยากอยางนี้. 
      [๑๗๘๒] ผูใดถูกถามเนืองๆ ถึงทุกขของตน ยอมบอกในกาลอันไมควร ผูนั้น 
             ยอมมีแตมิตรผูแสวงหาประโยชน แตไมยินดีรวมทุกขดวย. 
      [๑๗๘๓] บุคคลรูกาลอันควร และรูจักบิณฑิต ผูมีปญญาวา มีใจรวมกันแลว 
             พึงบอกความทุกขท้ังหลายแกบุคคลผูเชนนั้น นักปราชญพึงบอกความ 



             ทุกขรอนแกผูอื่น พึงเปลงวาจาออนหวานมีประโยชน. 
      [๑๗๘๔] อนึ่ง ถาบุคคลอดกล้ันความทุกขของตนไมไดก็พึงรูวา ประเพณีของ 
             โลกนี้ จะมีเพื่อถึงความสุขสําหรับเราผูเดียวไมได นกัปราชญเมื่อเพงเล็ง 
             หิริและโอตตัปปะอันเปนของจริง พึงอดกลั้นความทุกขรอนไวผูเดยีว 
             เทาน้ัน. 
      [๑๗๘๕] ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคตองการจะหาทรัพยใหอาจารย จึงเท่ียวไป 
             ท่ัวแวนแควน นิคม และราชธานีท้ังหลาย. 
      [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 ทูตชาดกท่ี ๕. 
                       ๖. กาลิงคโพธิชาดก 
                   วาดวยการพยากรณท่ีอันเปนชัยภูมิ 
      [๑๗๙๐] พระเจาจักพรรดิทรงพระนามวากาลิงคะ ไดทรงส่ังสอนมนุษยท่ัวแผนดิน 
             โดยธรรม ไดเสด็จไปสูท่ีใกลตนโพธิ์ดวยชาง ทรงมีอานุภาพมาก. 
      [๑๗๙๑] ภารทวาชปุโรหิตชาวกาลิงครัฐ พิจารณา ดูภูมิภาคแลว จึงประคอง 
             อัญชลีกราบทูลพระเจาจักรพรรดิผูเปนบุตรแหงดาบส ช่ือกาลิงคะวา. 
      [๑๗๙๒] ขาแตพระมหาราชา ขอเชิญพระองคเสด็จลงเถดิ ภูมิภาคนี้อันพระพุทธเจา 
             ผูเปนสมณะทรงสรรเสริญแลว พระพุทธเจาท้ังหลายผูตรัสรูโดยยิง่ 
             มีพระคุณหาประมาณมิได ยอมไพโรจน ณ ภูมิภาคนี้. 
      [๑๗๙๓] หญาและเครือเถาท้ังหลายในภูมิภาคสวนนี้ มวนเวียนโดยทักษิณาวัตร 
             ภูมิภาคสวนนี้ เปนท่ีไมหวั่นไหวแหงแผนดิน (เมื่อกัลปจะต้ังข้ึนก็ต้ัง 
             ข้ึนกอน เมื่อกัลปพินาศก็พินาศภายหลัง) ขาแตพระมหาราชา ขาพระองค 
             ไดสดับมาอยางนี้. 
      [๑๗๙๔] ภูมิภาคสวนนี้ เปนมณฑลแหงแผนดินอันทรงไวซึ่งภูตท้ังปวง มีสาคร 
             เปนขอบเขต ขอเชิญพระองคเสด็จลง แลวทรงกระทําการนอบนอมเถิด 



             พระเจาขา. 
      [๑๗๙๕] ชางกุญชรตัวประเสริฐ เกิดในตระกูลอุโบสถ ยอมไมเขาไปใกลประเทศ 
             นั้นเลย ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี. 
      [๑๗๙๖] ชางตัวประเสริฐน้ี เปนชางเกิดแลวในตระกูลอุโบสถโดยแท ถึงกระน้ัน 
             ก็ไมอาจจะเขาไปใกลประเทศมีประมาณเทาน้ีได ถาพระองคยังทรงสงสัย 
             อยู ก็จงทรงไสชางพระท่ีนั่งไปเถิด. 
      [๑๗๙๗] พระเจากาลิงคะทรงสดับคําน้ันแลว จึงทรงใครครวญถอยคําของปุโรหิต 
             ผูชํานาญการพยากรณวา เราจักรูถอยคําของปุโรหิตน้ีวา จริงหรือไมจริง 
             นี้แลว ทรงไสชางพระท่ีนั่งไป. 
      [๑๗๙๘] ฝายชางพระท่ีนั่งน้ัน ถูกพระราชาทรงไสไปแลว ก็เปลงเสียงดุจนก 
             กระเรียนแลวถอยหลงัทรุดคุกลง ดังอดทนภาระหนกัไมได. 
      [๑๗๙๙] ปุโรหิตภารทราชะชาวกาลิงครัฐ รูวา ชางพระท่ีนั่งส้ินอายุแลว จึงรีบ 
             กราบทูลพระเจากาลิงคะวา ขาแตพระมหาราชา ขอเชิญเสด็จไปทรงชาง 
             พระท่ีนั่งเชือกอื่นเถิด ชางพระท่ีนั่งเชือกนี้สิ้นอายุแลว พระเจาขา. 
      [๑๘๐๐] พระเจากาลิงคะทรงสดับคําน้ันแลว จึงรีบเสด็จไปทรงชางพระท่ีนั่ง 
             เชือกใหม เมื่อพระราชาเสด็จกาวไปพนแลว ชางพระท่ีนั่งท่ีตายแลว 
             ก็ลมลง ณ พื้นดินท่ีนั้นเอง ถอยคําของปุโรหิต ผูชํานาญการพยากรณ 
             เปนอยางใด ชางพระท่ีนั่งเปนอยางนัน้. 
      [๑๘๐๑] พระเจากาลิงคะไดตรัสกะพราหมณภารทวาชะชาวกาลิงครัฐอยางนี้วา 
             ทานเปนสัมพุทธะ รูเห็นเหตุท้ังปวงโดยแท. 
      [๑๘๐๒] กาลิงคพราหมณ เมื่อไมรับคําสรรเสริญนั้นจึงไดกราบทูลวา ขาแต 
             พระมหาราชา ขาพระองคเปนผูชํานาญการพยากรณ ช่ือวาพุทธะ ผูรูเหตุ 
             ท้ังปวงก็จริง. 
      [๑๘๐๓] แตพระพุทธเจาท้ังหลายเปนพระสัพพัญูดวย เปนพระสัพพวิทูดวย 
             ยอมรูเหตุท้ังปวงดวยพระญาณเปนเครื่องกําหนด ขาพระองครูเหตุ 
             ท้ังปวงได เพราะกําลังแหงอาคม พระพุทธเจาท้ังหลาย รูเหตุท้ังปวงได 
             ดวยพระสัพพัญุตญาณ. 
      [๑๘๐๔] พระเจากาลิงคะ ทรงนําเอามาลาและเครื่องลูบไลพรอมดวยดนตรีตางๆ 
             ไปบูชาพระมหาโพธิ์แลว รับสั่งใหกระทํากําแพงแวดลอม. 
      [๑๘๐๕] รับส่ังใหเก็บดอกไมประมาณหกหม่ืนเลมเกวียนมาบูชาโพธิมณฑลอันเปน 
             อนุตริยะ แลวเสด็จกลับ. 
                     จบ กาลิงคโพธิชาดกท่ี ๖. 
                         ๗. อกิตติชาดก 
                     อกิตติดาบสขอพรทาวสักกะ 



      [๑๘๐๖] ทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต ทรงเห็นอกิตติดาบสผูยับยั้งอยู จงึไดตรัส 
             ถามวา ดูกรพราหมณ ทานปรารถนาสมบัติอะไร ถึงยับยั้งอยูผูเดยีว 
             ในถิ่นอันแหงแลง? 
      [๑๘๐๗] ดูกรทาวสักกะ การเกิดบอยๆ เปนทุกข อนึ่ง ความแตกทําลายแหง 
             รางกาย และความตายอยางหลงใหล ก็เปนทุกข เพราะเหตุนั้น 
             อาตมภาพจึงยับยั้งอยู ณ ท่ีนี้. 
      [๑๘๐๘] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวน้ี เปนถอยคําสมควร 
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
      [๑๘๐๙] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
             แกอาตมภาพ ชนท้ังหลายไดบุตร ภรรยา ทรัพย ขาวเปลือก และ 
             สิ่งของอันเปนท่ีรักท้ังหลาย แลวยังไมอิ่มดวยความโลภใด ความโลภน้ัน 
             อยาพึงมีในอาตมภาพเลย. 
      [๑๘๑๐] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวน้ี เปนถอยคําสมควร 
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
      [๑๘๑๑] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
             แกอาตมภาพ นา ท่ีดิน เงิน โค มา ทาส กรรมกร ยอมเส่ือม 
             สิ้นไปดวยโทสะใด โทสะน้ันอยาพึงมีในอาตมภาพเลย. 
      [๑๘๑๒] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวน้ี เปนถอยคําสมควร 
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
      [๑๘๑๓] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
             แกอาตมภาพ อาตมภาพไมพึงเห็น ไมพึงไดฟงคนพาล ไมพึงอยูรวม 
             กับคนพาล ไมขอกระทํา และไมขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับคนพาล. 
      [๑๘๑๔] ขาแตทานกัสสปะ คนพาลไดกระทําอะไรใหแกทานหรือ ขอทานจงบอก 
             เหตุนั้นแกโยม เพราะเหตุไร ทานจึงไมปรารถนาเห็นคนพาล? 
      [๑๘๑๕] คนพาลผูมีปญญาทราม ยอมแนะนําส่ิงท่ีไมควรจะแนะนํา ยอมชักชวนใน 
             สิ่งท่ีไมใชธุระ การแนะนําช่ัวเปนความดีของเขา คนพาลน้ันถึงจะ 
             พูดดีก็โกรธ เขามิไดรูวินัย การไมเหน็คนพาลน้ันเปนความดี. 
      [๑๘๑๖] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวน้ี เปนถอยคําสมควร 
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
      [๑๘๑๗] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
             แกอาตมภาพ อาตมภาพพึงขอเห็น ขอฟงนักปราชญ ขออยูรวมกัน 
             กับนักปราชญ ขอกระทํา และขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับนักปราชญ. 
      [๑๘๑๘] ขาแตทานกัสสปะ นักปราชญไดกระทําอะไรใหแกทานหรือ ขอทานจง 
             บอกเหตุนั้นแกโยม เพราะเหตุไร ทานจึงปรารถนาเหน็นักปราชญ? 



      [๑๘๑๙] นักปราชญยอมแนะนําส่ิงท่ีควรแนะนํา ยอมไมชักชวนในส่ิงท่ีไมใชธุระ 
             การแนะนําดีเปนความดีของนักปราชญนั้น นักปราชญนั้น ผูอื่น 
             กลาวชอบก็ไมโกรธ ยอมรูจักวินัย การสมาคมคบหากันกับนักปราชญ 
             นั้นเปนความดี. 
      [๑๘๒๐] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวน้ี เปนถอยคําสมควร 
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
      [๑๘๒๑] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
             แกอาตมภาพ เมื่อราตรีสวางแจง พระอาทิตยอุทัยข้ึนแลว ขออาหาร 
             อันเปนทิพย และยาจกผูมีศีล พึงปรากฏข้ึน เมื่ออาตมภาพใหทานอยู 
             ขอใหศรัทธาของอาตมภาพไมพึงเส่ือมส้ินไป ครั้นใหทานแลวขอให 
             อาตมภาพไมพึงเดือดรอนในภายหลัง เมื่อกําลังใหอยู ก็ขอใหอาตมภาพ 
             พึงยังจิตใหเลื่อมใส ดูกรทาวสักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรน้ี 
             แกอาตมภาพเถิด. 
      [๑๘๒๒] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวน้ี เปนถอยคําสมควร 
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
      [๑๘๒๓] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร 
             แกอาตมภาพ มหาบพิตรอยาพึงเขามาใกลอาตมภาพอีกเลย ดูกรทาว 
             สักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรน้ีแกอาตมภาพเถิด. 
      [๑๘๒๔] นรชาติหญิงชายท้ังหลาย ยอมปรารถนาจะเห็นโยมดวยวัตรจรยิาเปน 
             อันมาก เพราะเหตุไรหนอ การเห็นโยมจึงเปนภัยแกทาน? 
      [๑๘๒๕] อาตมภาพเห็นเพศเทวดาเชนพระองค ผูสําเร็จดวยสิ่งท่ีตองประสงค 
             ทุกอยางแลว ก็จะพึงประมาท ทําความเพียรปรารถนาตําแหนงทาวสักกะ 
             การเห็นมหาบพิตรจึงเปนภัยแกอาตมภาพ. 
                       จบ อกิตติชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. ตักการิยชาดก 
                       การพูดดีเปนศรีแกตัว 
      [๑๘๒๖] ดูกรพอตักการิยะ ฉันเองเปนคนโงเขลา กลาวคําช่ัวชาเหมือนกบในปา 
             รองเรียกงูมาใหกินตน ฉะนั้น ฉันนาจะตกลงไปในหลุมนี้ ไดยินมาวา 
             บุคคลท่ีพูดลวงเลยขอบเขตไมดีเลย. 
      [๑๘๒๗] บุคคลท่ีพูดลวงเลยขอบเขต ยอมไดประสบการจองจํา การถูกฆา 
             ความเศราโศกและความร่ําไห ขาแตทานอาจารย ชนท้ังหลายจะฝงทาน 
             ลงในหลุม เพราะเหตุใด ทานตองติเตียนตัวทานเอง เพราะเหตุนั้น. 
      [๑๘๒๘] เราจะซักถามตุณฑิละ เพื่อประโยชนอะไรเลา นางกาลีซิควรทํากะ 
             นองชายของเขาเอง เราถูกแยงผาจนเปนคนเปลือยกาย แมเรื่องน้ี 



             ก็เหมือนกับเรื่องของทานเปนอันมาก? 
      [๑๘๒๙] นกกะลิงตัวใด มิไดชนกับเขาดวย เขาไปจับอยูในระหวางศีรษะแพะ 
             ท้ังสองผูกําลังชนกันอยู นกกะลิงตัวนั้น ก็ถูกศีรษะแพะบดขยี้แลว 
             ณ ท่ีนั้นเอง แมเรื่องน้ี ก็เหมือนกับเรือ่งของทานเปนอันมาก. 
      [๑๘๓๐] คน ๔ คนจะปองกันคนคนเดียว ชวยกันจับชายผาไวคนละชาย คน 
             ท้ังหมดนั้นก็พากันหัวแตกนอนตายแลว แมเรื่องน้ี ก็เหมือนกับเรื่อง 
             ของทานเปนอันมาก. 
      [๑๘๓๑] นางแพะท่ีถูกโจรท้ังหลายผูกไวในพุมกอไผ คึกคะนอง เอาเทาหลังดีดไป 
             กระทบมีดตกลงมา พวกโจรก็เอามดีนั้นเองเชือดคอนางแพะฉันใด 
             แมเรื่องน้ี ก็เหมือนกับเรื่องของทานเปนอันมาก. 
      [๑๘๓๒] พวกนี้มิใชเทวดา มิใชบุตรคนธรรพ พวกนี้เปนเนื้อ พวกนี้ถูกนาํมา 
             ดวยอํานาจประโยชน เจาท้ังหลายจงยางมันตัวหน่ึง สาํหรับอาหารมือ้เย็น 
             อีกตัวหนึ่งสําหรับอาหารม้ือเชา. 
      [๑๘๓๓] คําทุพภาษิตต้ังแสนคํา ก็ไมถึงแมสวนเสี้ยวของคําสุภาษิต กินนรรังเกียจ 
             คําทุพภาษิตจึงเศราหมอง เพราะเหตุนั้น กินนรจึงนิง่เฉยเสีย ไมใช 
             นิ่งเฉยเพราะความโงเขลา. 
      [๑๘๓๔] กินนรีตัวนี้กลาวแกเราไดแลว เจาท้ังหลาย จงปลอยกินนรีตัวนั้นไป 
             อนึ่ง จงนําไปสงใหถึงเขาหิมพานต สวนกินนรตัวนี้ เจาท้ังหลาย 
             จงสงไปใหโรงครัวใหญ จงยางมันสําหรับอาหารเชา แตเชาทีเดียว. 
      [๑๘๓๕] ขาแตพระมหาราชา ปศุสัตวท้ังหลายพึ่งฝน ประชาชนนี้ก็พึ่งปศุสัตว 
             พระองคเปนท่ีพึ่งของขาพระบาท ภรรยาของขาพระบาท ก็พึ่งขาพระบาท 
             ในระหวางขาพระบาทท้ังสอง ตัวหนึ่งรูวาอีกตัวหนึ่งตายแลว ตนเอง 
             พนแลวจากความตาย จึงจะไปสูบรรพต. 
      [๑๘๓๖] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ความนินทาท้ังหลายมิใชจะหลีกเลี่ยง 
             ใหพนไปโดยงายเลย ชนท้ังหลายมีฉันทะตางๆ กัน ซึ่งควรจะซอง 
             เสพ คนหนึ่งไดรับการสรรเสริญดวยคุณธรรมขอใด คนอื่นไดคน 
             นินทา ดวยคุณธรรมขอนั้นเอง. 
      [๑๘๓๗] โลกท้ังปวงมีจิตยิ่งดวยจิตของคนอื่น โลกท้ังปวงช่ือวามีจิตในจิตของตน 
             สัตวท้ังปวง ท่ีเปนปุถุชน ตางก็มีจิตใจตางกัน สัตวท้ังหลายในโลกนี้ 
             ไมพึงเปนไปในอํานาจแหงจิตของใคร. 
      [๑๘๓๘] กินนรพรอมดวยกินนรีผูภรรยา เปนผูนิ่งไมพูด เปนผูกลัวภัย ไดกลาว 
             แกแลวในบัดนี้ กินนรนั้นช่ือวา พนแลวในบัดนี้ เปนผูมีความสุข 
             หาโรคมิได เพราะวาการเปลงวาจาดี นํามาซึ่งประโยชนแกนรชน 
             ท้ังหลาย. 



                      จบ ตักการิยชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. รุรุมิคชาดก 
                     วาดวยน้ําใจของพญาเน้ือรุร ุ
      [๑๘๓๙] ใครบอกมฤค ผูสูงสุดกวามฤคท้ังหลายน้ันแกเราได เราจะใหบานสวย 
             และหญิงท่ีประดับประดาแลวแกผูนั้น. 
      [๑๘๔๐] ขอไดโปรดพระราชทานบานสวย และหญิงท่ีประดับประดาแลวแก 
             ขาพระองคเถิด ขาพระองค จะกราบทูลมฤคผูสูงสุดกวามฤคท้ังหลายแก 
             พระองค. 
      [๑๘๔๑] ณ ไพรสณฑนั้น มีตนมะมวง และตนรังท้ังหลาย ดอกบานสะพรั่ง 
             พื้นท่ีแหงไพรสณฑนัน้ ดารดาษไปดวยติณชาติ มีสีเหมือนแมลงคอม 
             ทอง มฤคตัวนั้นอยูท่ีไพรสณฑนั้น. 
      [๑๘๔๒] พระเจาพาราณสี ทรงโกงธนูสอดใสลูกศรไว เสด็จเขาไปแลว สวน 
             มฤคเห็นพระราชาแลว ไดรองกราบทูลไปแตไกลวา ขาแตพระ 
             มหาราชาผูประเสริฐ โปรดทรงรอกอน อยาเพ่ิงทรงยงิขาพระบาทเสีย 
             เลย ใครหนอไดกราบทูลความเรื่องแกพระองควา มฤคตัวนี้อยู 
             ณ ไพรสณฑนี้. 
      [๑๘๔๓] ดูกรสหาย บุรุษผูมีมารยาทอันเลวทราม ยืนอยูหางๆ นั่น บุรุษคนนั้น 
             แหละ ไดบอกความเรื่องน้ีแกเราวา มฤคตัวนี้อยู ณ ไพรสณฑนี้. 
      [๑๘๔๔] ไดยินวา คนบางพวกในโลกน้ี กลาวความจริงไวอยางนีว้า ไมลอยน้ํายัง 
             ดีกวา คนบางคนไมดีเลย. 
      [๑๘๔๕] ดูกรพญามฤค เธอติเตียนพวกไหนแน ติเตียนพวกมฤค พวกนก 
             หรือพวกมนุษย เรามคีวามกลัวไมนอย เพราะไดฟงเจาพูดภาษา 
             มนุษยได. 
      [๑๘๔๖] ขาพระองคชวยยกข้ึนซึ่งบุรุษคนใด ผูลอยไปในหวงนํ้าคงคา มีน้ํามาก 
             ไหลเช่ียว ภัยมาถงึขาพระองคแลว เพราะบุรุษผูนั้นเปนเหตุ ขาแต 
             พระมหาราชา การสมาคมกับอสัตบุรุษท้ังหลาย นําทุกขมาใหโดยแท. 
      [๑๘๔๗] เราน้ันจะปลอยลูกศร ๔ ปกนี้แหวกไปในอากาศ ใหไปตัดตรงหัวใจ 
             เราจักฆามันผูประทุษรายมิตร ผูไมทํากิจท่ีควรทํา ไมรูจักผูกระทําคุณ 
             ใหเชนทาน. 
      [๑๘๔๘] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน สัตบุรุษท้ังหลายไมสรรเสริญ 
             การฆาบัณฑิต และคนพาลเลย คนผูมีธรรมอันลามก จงกลับไปสู 
             เรือนของเขาตามปรารถนาเถิด อนึ่ง ขอไดโปรดพระราชทานคาจาง ตาม 
             ท่ีพระองคตรัสไวแกเขาดวยเถิด อนึ่ง ขาพระองค ขอทําความปรารถนา 
             ของพระองค. 



      [๑๘๔๙] ดูกรพญามฤค ทานผูไมประทุษรายตอมนุษยผูประทุษราย นับเปนผูหนึ่ง 
             ในจํานวนสัตบุรุษท้ังหลายเปนแน คนผูมีธรรมอันลามก จงกลับไปสู 
             เรือนของตนตามความปรารถนา อนึง่ เราจะใหคาจางท่ีเราพูดไวแกเขา 
             และเราขอใหบานสวยแกทาน. 
      [๑๘๕๐] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจิง้จอกก็ดี ของนกก็ดี รูไดงาย เสียง 
             ของมนุษยรูไดยาก ยิง่กวาน้ัน อนึ่ง ผูใดเม่ือกอน เปนคนใจดี คน 
             ท้ังหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร หรือเปนสหาย ภายหลัง ผูนั้น 
             กลับกลายเปนศัตรูไปก็ได ใจของมนุษยรูไดยากอยางนี้. 
      [๑๘๕๑] ชาวชนบท และชาวนิคมท้ังหลายมาประชุมพรอมกันรองทุกขวา ฝูง 
             เนื้อพากันมากินขาว ขอพระองคจงตรสัหามฝูงเน้ือนัน้เสียบาง พระ- 
             เจาขา. 
      [๑๘๕๒] ชนบทอยาไดมี แมแวนแควนจะพินาศไป ก็ตามทีเถิด เราใหอภยั 
             แกฝูงเน้ือและนกยูงแลว ไมขอประทุษรายพญาเน้ือรรุุเปนอันขาด. 
      [๑๘๕๓] ชาวชนบทของเราจะไมมีก็ตาม ชาวชนบทจะไมพูดกะเราก็ตาม เราได 
             ใหพรแกพญาเนื้อไวแลว จะไมพูดเท็จเปนอันขาด. 
                        จบ รุรุมิคชาดกท่ี ๙. 
                         ๑๐. สรภชาดก 
                    วาดวยละมั่งทําคุณแกพระราชา 
      [๑๘๕๔] บุรุษพึงหวงัไวทีเดียว บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเห็นตนอยูวา ปรารถนา 
             อยางใด ไดเปนอยางนั้น. 
      [๑๘๕๕] บุรุษพึงหวงัไวทีเดียว บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเห็นตนอยูวา ได 
             รับความชวยเหลอืใหข้ึนจากน้ําสูบกได. 
      [๑๘๕๖] บุรุษพึงพยายามไวทีเดียว บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเห็นตนอยูวา 
             ปรารถนาอยางใด ไดเปนอยางนั้น. 
      [๑๘๕๗] บุรุษพึงพยายามร่าํไป บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเห็นตนอยูวา ไดรับ 
             ความชวยเหลอืใหข้ึนจากน้ําสูบกได. 
      [๑๘๕๘] นรชนผูมีปญญา แมตกอยูในกองทุกข ก็ไมควรตัดความหวังในอันจะ 
             มาสูความสุข เพราะวาผัสสะอันไมเกื้อกูลและเก้ือกูลมีมาก คนท่ีไมใฝ 
             ฝนถึงเลยก็ตองเขาถึงความตาย. 
      [๑๘๕๙] สิ่งท่ีไมไดคิดไวยอมมีไดบาง สิ่งท่ีคิดไวยอมพินาศไปบาง โภคะ 
             ท้ังหลายของสตรี หรอืบุรุษ จะสําเร็จไดดวยความคิดนึกไมมีเลย. 
      [๑๘๖๐] เมื่อกอนพระองคเสด็จติดตามละม่ังตัวใดไปตกเหวท่ีซอกเขา พระองค 
             ทรงพระชนมสืบมาได ดวยความบากบ่ันของละม่ังตัวนั้น ผูมีจิตไม 
             ทอแท. 



      [๑๘๖๑] ละม่ังตัวใดพยายามเอากอนหินถมเหว ชวยพระองคข้ึนจากเหวลึกยาก 
             ท่ีจะข้ึน ปลดเปลื้องพระองค ผูเขาถึงกองทุกขเสียจากปากมฤตยู 
             พระองคกําลังตรัสถึงละมั่งตัวนั้น ผูมีจิตไมทอแท. 
      [๑๘๖๒] ดูกรพราหมณ เมื่อคราวน้ัน ทานไดอยูในท่ีนั้นดวยหรอื หรอืวาใครได 
             บอกเรื่องน้ีแกทาน ทานเปนผูเปดเผยขอท่ีเคลือบคลุม เห็นเรื่องไดท้ัง 
             ปวงละสิหนอ ความรูของทานมีกําลัง เห็นปรุโปรงหรืออยางไร? 
      [๑๘๖๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน เมื่อคราวน้ัน ขาพระองคหาไดอยู 
             ในท่ีนั้นไม และใครก็มิไดบอกเรื่องน้ันแกขาพระองคเลย แตวานัก 
             ปราชญท้ังหลาย ยอมนําเน้ือความแหงบทคาถาท่ีพระองคทรงภาษติแลว 
             มาใครครวญดู. 
      [๑๘๖๔] ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชาอันประเสริฐ พระองคทรงสอดลูกศรอันม ี
             ปก อันจะกําจัดความแกลวกลาของปรปกษไดเขาในแลงแลว จะทรง 
             ลังเลอะไรอยูอีกเลา ลูกศรท่ีทรงยิงไปแลวตองฆาละม่ังไดทันที ละมั่งน้ี 
             คงเปนพระกระยาหารของพระราชาไดโดยแท. 
      [๑๘๖๕] ดูกรพราหมณ แมเราจะรูแจงชัดความขอนี้วา เนื้อเปนอาหารของ 
             กษัตริย ก็แตวา เราจะบูชาคุณท่ีละม่ังน้ีไดทําไวแกเรา ในครั้งกอน 
             เพราะเหตุนั้น เราจึงไมฆาละมั่งน้ี. 
      [๑๘๖๖] ขาแตพระมหาราชาผูเปนใหญแหงทิศ นั่นมิใชเนื้อ นั่นคือทาวสักกะ 
             ผูเปนใหญกวาอสูร ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย พระองคจงทรงฆา 
             ทาวสักกะเทวราชนั้นเสีย แลวจะไดเปนใหญในหมูอมรเทพ. 
      [๑๘๖๗] ขาแตพระราชาผูองอาจ ประเสรฐิกวานรชน ถาวาพระองคยังทรงลังเล 
             ท่ีจะฆาละมั่งผูเปนพระสหาย พระองคพรอมดวยพระราชโอรส และ 
             พระราชชายา จักตองไปยังเวตรณีนรกของพญายม. 
      [๑๘๖๘] เรา ชาวชนบทท้ังหมด ลูก เมียและหมูสหาย จะพากันไปยังเวตรณีนรก 
             ของพญายมน้ันก็ตาม ถึงกระน้ัน เราจะไมฆาผูท่ีใหชีวิตเรา เปน 
             อันขาด. 
      [๑๘๖๙] ดูกรมหาพราหมณ ละม่ังตัวนี้ ทําคุณแกเราเม่ือคราวถึงความยาก ตัว 
             คนเดียวในปาเปลี่ยวแสนราย เราระลกึไดอยูถึงบุรพกิจเชนนั้น ท่ี 
             ละม่ังตัวนี้กระทําแกเรา รูคุณอยูจะพึงฆาอยางไรไดเลา. 
      [๑๘๗๐] ขอพระองคผูทรงโปรดปรานมิตรยิ่งนัก จงทรงพระชนมชีพอยูยืนนาน 
             เถิด พระองคจงทรงปกครองราชสมบัติในคุณธรรมเถิด จงทรงมีหมู 
             นารีบํารุงบําเรอ จงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแวนแควน เหมือนทาว 
             วาสวะบันเทิงอยูในไตรทิพย ฉะนั้น. 
      [๑๘๗๑] ขอพระองคไมทรงพระพิโรธ จงมีพระหฤทัยผองใสอยูเปนนติย ทรง 



             กระทําสมณพราหมณ ผูต้ังอยูในธรรมท้ังปวง ใหเปนแขกควรตอนรบั 
             ครั้นทรงบําเพ็ญทาน และเสวยบางตามอานุภาพแลว ชาวโลกไม 
             ติเตียนพระองคได จงเสด็จเขาถึงสัคคสถานเถิด. 
                       จบ สรภชาดกท่ี ๑๐. 
                      ---------------- 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 แตนกแขกเตาท้ังหลายพากัน 
             มากินเสีย ขาพเจาขอคืนนาน้ันใหแกทาน เพราะขาพเจาไมอาจจะหาม 
             นกแขกเตาเหลาน้ันได ก็ในนกแขกเตาเหลาน้ัน มีนกแขกเตาตัวหน่ึง 
             งามกวาทุกๆ ตัว กินขาวสาลีตามตองการแลวยังคาบเอาไปดวยจะงอย 
             ปากอีก. 
      [๑๘๗๓] เจาจงดักบวงพอท่ีจะใหนกนั้นติดได แลวจงจบันกน้ันท้ังยังเปนมาให 
             เราเถิด. 
      [๑๘๗๔] ฝูงนกเหลาน้ันกนิ และดื่มแลว ยอมพากันบินไป เราผูเดียวติดบวง 
             เราทําบาปอะไรไว? 
      [๑๘๗๕] ดูกรนกแขกเตา ทองของเจาเหน็จะใหญกวาทองของนกเหลาอื่นเปน 
             แน เจากินขาวสาลีตามตองการแลว ยังคาบเอาไปดวยจะงอยปากอีก? 
             ดูกรนกแขกเตา เจาจะบรรจุฉางในปาไมงิ้วนั้นใหเต็มหรือ หรือวา 
             เจากับเรามีเวรกันมา สหายเอย เราถามเจาแลว ขอเจาจงบอกแกเรา 
             เถิด เจาฝงขาวสาลีไวท่ีไหน? 
      [๑๘๗๖] ขาพเจากับทานมิไดมีเวรกัน ฉางของขาพเจาก็ไมมี ขาพเจานําเอาขาว 
             สาลีของทานไปถึงยอดงิ้วแลว ก็เปลือ้งหนี้เกา ใหเขากูหนี้ใหม และ 
             ฝงขุมทรัพยไวท่ีปางิ้วนั้น ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบอยางน้ี 
             เถิด. 



      [๑๘๗๗] การใหกูหนี้ของทานเปนเชนไร และการเปลื้องหนี้ของทานเปนเชนไร 
             ทานจงบอกวิธีฝงขุมทรัพย แลวทานจะหลุดพนจากบวงได? 
      [๑๘๗๘] ขาแตทานโกสิยะ บุตรนอยท้ังหลายของขาพเจายังออน ขนปกยังไม 
             ข้ึน บุตรเหลาน้ันขาพเจาเลี้ยงมาแลว เขาจักเลี้ยงขาพเจาบาง เพราะ 
             เหตุนั้น ขาพเจาจึงช่ือวาใหบุตรเหลานั้นกูหนี้ มารดาและบิดาของ 
             ขาพเจาแกเฒาลวงกาลผานวัยไปแลว ขาพเจาคาบเอาขาวสาลีไปดวย 
             จะงอยปาก เพื่อทานเหลาน้ัน ช่ือวาเปลื้องหนี้ท่ีทานทําไวกอน อนึ่ง 
             นกเหลาอื่นท่ีปาไมงิ้วนั้น มีขนปกอันหลุดหมดแลว เปนนกทุพพล- 
             ภาพ ขาพเจาตองการบุญ จึงไดใหขาวสาลีแกนกเหลาน้ัน บัณฑิต 
             ท้ังหลายกลาวการทําบุญนั้นวา เปนขุมทรัพย. การใหกูหนี้ของขาพเจา 
             เปนเชนนี้ การเปลื้องหน้ีของขาพเจาเปนเชนนี้ ขาพเจาบอกการฝง 
             ขุมทรัพยไวเชนนี้ ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบอยางนี้เถิด. 
      [๑๘๗๙] นกตัวนี้ดีจริงหนอ เปนนกมีธรรมช้ันเยี่ยม ในมนุษยบางพวกยังไมมี 
             ธรรมเชนนี้เลย. เจาพรอมดวยญาติท้ังมวล จงกินขาวสาลีตามความ 
             ตองการเถิด ดูกรนกแขกเตา เราขอเห็นเจาแมอีกตอไป การท่ีไดเห็น 
             เจาเปนท่ีพอใจของเรา. 
      [๑๘๘๐] ขาแตทานโกสิยะ ขาพเจาไดกิน และดื่มแลวในท่ีอยูของทาน ทาน 
             เปนท่ีพึ่งพํานักของพวกเราทุกวันคืน ขอทานจงใหทานในทานท่ีมีอาชญา 
             อันวางแลว และจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาแลวดวย. 
      [๑๘๘๑] วันนี้ สงาราศรีเกิดข้ึนแกเราแลวหนอ ท่ีเราไดเห็นทานผูเปนยอดแหง 
             ฝูงนก เพราะไดฟงคําสุภาษิตของนกแขกเตา เราจักทําบุญใหมาก. 
      [๑๘๘๒] โกสิยพราหมณนั้น มีใจเบิกบานราเริงผองใส จัดแจงขาวและน้ําไว 
             แลว เลี้ยงดูสมณะและพราหมณท้ังหลาย ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว 
             และน้ํา. 
                     จบ สาลิเกทารชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. จันทกินนรชาดก 
                       วาดวยนางจันทกินนร ี
      [๑๘๘๓] ดูกรนางจันทา ชีวิตของพ่ีใกลจะขาดอยูแลว พี่กําลังเมาเลือด จันทาเอย 
             พี่เห็นจะละชีวิตไปแมในวันนี้ ลมปราณของพ่ีกําลังจะดับ. ชีวิตของพ่ี 
             กําลังจะจม ความทุกขกําลังเผาผลาญหัวใจพ่ี พี่ลําบากยิ่งนัก ความโศก 
             ของพ่ีครั้งน้ีเปนความโศกยิ่งใหญกวาความโศกเหลาอื่น เพราะเหตุแหง 
             เจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพ่ีโดยแท. พี่จะเหี่ยวแหง เหมือนตนหญา 
             ท่ีถูกท้ิงไวบนแผนหินรอน เหมอืนตนไมมีรากอันขาด พี่จะเหือดหาย 
             เหมือนแมน้ําท่ีขาดหวง ความโศกของพ่ีครั้งน้ีเปนความโศกยิ่งใหญ 



             กวาความโศกเหลาอื่น เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพ่ีโดยแท. 
             น้ําตาของพ่ีไหลออกเรือ่ยเหมอืนน้ําฝนท่ีตกลงท่ีเชิงบรรพต ไหลไปไม 
             ขาดสาย ฉะนั้น ความโศกของพ่ีครั้งน้ีเปนความโศกยิ่งใหญกวาความ 
             โศกเหลาอื่น เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพ่ีโดยแท. 
      [๑๘๘๔] พระราชบุตรใด ยิงสามีผูเปนท่ีปรารถนาของเรา เพื่อใหเปนหมายท่ี 
             ชายปา พระราชบุตรน้ันเปนคนเลวทรามแท สามีของเรานั้นถูกยิงแลว 
             นอนอยูบนพื้นดิน. พระราชบุตรเอย มารดาของทานจงไดรับสนอง 
             ความโศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีนี้. ชายาของทานจง 
             ไดรับสนองความโศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีนี.้ พระ- 
             ราชบุตรเอย 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] แนะนางกินนรีผูข้ีขลาด มีความรักใครตอชีวิต เจาจงไปสูปาหิมพานต 
             เถิด มฤคอื่นๆ ผูบริโภคกฤษณาและกะลําพัก จักยังรกัใครยินดีตอเจา. 
      [๑๘๘๘] ขาแตกินนร ภูเขาเหลาน้ัน ซอกเขาเหลาน้ัน และถ้ําเหลาน้ันต้ังอยู ณ 
             ท่ีนั้น ฉันไมเห็นทานในท่ีนั้นๆ จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อ 
             ฉันไมเห็นทานท่ีเทือกเขา ซึ่งเราเคยรวมอภิรมยกัน จะกระทําอยางไร 
             ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานท่ีแผนผาอันลาดดวยใบไมเปนท่ีนา 
             รื่นรมย พวกมฤครายไมกล้ํากลาย จะทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อ 
             ฉันไมเห็นทานท่ีแผนผาอันลาดดวยดอกไม เปนท่ีนารื่นรมย พวก 
             มฤครายไมกล้ํากลาย จะทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทาน 
             ท่ีลําธารอันมีน้ําใสไหลอยูเรือ่ยๆ มีกระแสเกลื่อนกลนไปดวยดอก 
             โกสุม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเหน็ทานท่ียอดเขา 
             หิมพานตอันมีสีเขียว นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร 
             ฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตมีสีเหลืองอราม นาดูนาชม จะกระทํา 
             อยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมีสีแดง 
             นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอด 
             เขาหิมพานตอันสูงตระหงาน นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแต 



             กินนร เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมีสีขาว นาดูนาชม 
             จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานต 
             อันงามวิจิตร นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไม 
             เห็นทานท่ีเขาคันธมาทนอันดารดาษไปดวยยาตางๆ เปนถิ่นท่ีอยูของ 
             หมูเทพเจา จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เมื่อฉันไมเห็นทานท่ีภูเขา 
             คันธมาทนอันดารดาษไปดวยโอสถท้ังหลาย จะกระทําอยางไร? 
      [๑๘๘๙] ขาแตทานพราหมณผูเปนเจา ฉันขอไหวเทาท้ังสองของทาน ผูมีความ 
             เอ็นดู มารดาสามีผูท่ีดิฉันซึ่งเปนกําพราปรารถนายิง่นักดวยน้ําอมฤต ดิฉัน 
             ไดช่ือวา เปนผูพรอมเพรียงดวยสามีผูเปนท่ีรักยิ่งแลว. 
      [๑๘๙๐] บัดนี้ เราท้ังสองจกัไปเท่ียวสูลําธาร อันมีกระแสสินธุอันเกลื่อนกลน 
             ดวยดอกโกสุม ดารดาษไปดวยบุปผชาติตางๆ เราท้ังสองจะกลาววาจา 
             เปนท่ีรักแกกันและกัน. 
                      จบ จันทกินนรชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. มหาอุกกุสชาดก 
                       วาดวยสัตว ๔ สหาย 
      [๑๘๙๑] พวกพรานชาวชนบท พากันมัดคบเพลิงอยูบนเกาะ ปรารถนาจะกินลูก 
             นอยของเรา ขาแตพญาเหย่ียว ทานจงบอกมิตรและสหาย จงแจง 
             ความพินาศแหงหมูญาติของเรา. 
      [๑๘๙๒] ขาแตพญานกออก ทานเปนนกผูประเสริฐกวานกท้ังหลาย ขาพเจาขอ 
             ยึดทานเปนท่ีพึ่ง พวกพรานชาวชนบทปรารถนาจะกินลูกนอยของ 
             ขาพเจา ขอทานจงชวยใหขาพเจาไดรับความสุขเถิด. 
      [๑๘๙๓] บัณฑิตท้ังหลาย ผูแสวงหาความสุขท้ังในกาลและมิใชกาล ยอมทําบุคคล 
             ใหเปนมิตรสหาย ดูกรเหยี่ยว ฉันจะกระทําประโยชนอันนี้แกทานจง 
             ได ท่ีจริงอริยชนยอมกระทํากิจใหแกอริยชน. 
      [๑๘๙๔] กิจอันใด ท่ีอริยชนผูมีความอนุเคราะหจะพึงกระทําแกอริยชน กิจอันนั้น 
             ช่ือวา อันทานกระทําแลว ขอทานจงรักษาตัวเถิด อยารีบรอนไปนัก 
             เลย เมื่อทานยังมีชีวิตอยู เราก็จะไดลกูคืนมาเปนแน. 
      [๑๘๙๕] ฉันกระทําการรักษาปองกันนั้น แมถึงตัวจะตายก็มิไดสะดุงเลย แทจริง 
             สหายท้ังหลายผูยอมสละชีวิต กระทําเพ่ือสหายท้ังหลาย นี่เปนธรรมดา 
             ของสัตบุรุษท้ังหลาย. 
      [๑๘๙๖] นกออกตัวนี้ซึง่เปนอัณฑชะ ไดกระทํากรรมท่ีทําไดแสนยาก เพื่อ 
             ประโยชนแกลูกเหยี่ยว ต้ังแตยามครึ่งจนถึงเท่ียงคืนไมหยุดหยอน. 
      [๑๘๙๗] แทจริง คนบางพวก ถึงจะเคลื่อนคลาดพลาดพลั้งจากการงานของตน 
             ก็ยังต้ังตัวไดดวยความอนุเคราะหของมิตรท้ังหลาย พวกลูกท้ังหลาย 



             ของขาพเจาเดือดรอน ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพ่ือขอใหเปนท่ีพึ่งอาศัย 
             ดูกรเตาผูเปนสหาย ขอทานชวยบําเพ็ญประโยชนแกขาพเจาเถิด. 
      [๑๘๙๘] บัณฑิตท้ังหลาย ยอมทําบุคคลใหเปนมิตรสหายดวยทรัพย ขาวเปลือก 
             และดวยตน ดูกรเหยี่ยว ขาพเจาจะกระทําประโยชนนี้แกทานใหจงได 
             เพราะอริยชนยอมทํากิจแกอริยชน. 
      [๑๘๙๙] คุณพอครับ ขอคุณพอจงมีความขวนขวายนอยอยูเฉยๆ เถิด บุตรยอม 
             บําเพ็ญสิ่งท่ีเปนประโยชนเพื่อบิดา ผมเองจักปองกันลูกท้ังหลายของ 
             พญาเหย่ียว จักบําเพ็ญประโยชนเพื่อคุณพอ. 
      [๑๙๐๐] ลูกเอย บุตรพึงบําเพ็ญสิ่งท่ีเปนประโยชนเพื่อบิดา นี่เปนธรรมของ 
             สัตบุรุษท้ังหลายโดยแทแล พวกพรานท้ังหลายแลเห็นพอผูมีกายอนัใหญ 
             โต ท่ีไหนเลยจะเบียดเบียนลูกท้ังหลายของพญาเหยี่ยวได. 
      [๑๙๐๑] ขาแตพญาราชสีหผูประเสริฐดวยความแกลวกลา สัตวและมนุษยเมื่อ 
             ตกอยูในภัยแลว ยอมเขาไปหาผูประเสริฐ พวกบุตรของขาพเจาเดือด 
             รอน ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพ่ือขอใหทานเปนท่ีพึ่งอาศัย ทานเปน 
             เจานายของขาพเจา ขอทานไดโปรดชวยใหขาพเจาไดรับความสุขดวย 
             เถิด. 
      [๑๙๐๒] ดูกรพญาเหยี่ยวผูสหาย ฉันจะบําเพ็ญประโยชนนี้เพื่อทานใหจงได เรา 
             มาไปดวยกัน เพื่อกําจดัหมูศัตรูของทานน้ันเสีย วิญูชนรูวาภัยเกิดข้ึน 
             แกมิตร จะไมพยายามเพื่อคุมครองมิตรอยางไรได. 
      [๑๙๐๓] บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจานายไว เพื่อไดรับความสุข เรากําจัดศัตรู 
             ไดดวยกําลังแหงมิตร เปนผูพรอมเพรยีงดวยบุตรท้ังหลาย บันเทิงอยู 
             เหมือนเกราะท่ีบุคคลสวมแลว ปองกันลูกศรท้ังหลายได ฉะนั้น. 
      [๑๙๐๔] ลูกนอยท้ังหลายของเรา เปลงเสียงอันจับใจรองรับเราผูรองหาอยู ดวย 
             การกระทําของพญาเนื้อผูเปนมิตรสหายของตน ซึ่งมิไดหนีไป. 
      [๑๙๐๕] แนะเธอผูตองการสิ่งท่ีนาปรารถนา บัณฑิตไดมิตรสหายแลว ยอม 
             ปกปกรักษาบุตร ปศุสัตว และทรัพยไวได ฉัน บุตร และสามีของ 
             ฉันดวย เปนผูพรอมเพรียงกัน เพราะความอนุเคราะหของมิตรท้ังหลาย. 
             บุคคลผูมีพระราชาและมีมิตรผูกลาหาญ สามารถจะบรรลุถึงประโยชน 
             ไดเพราะสหายเหลาน้ี ยอมมีแกผูมีมติรธรรมอันบรบูิรณ บุคคลผูมีมิตร- 
             สหาย มียศ มีตนอันสูงสง ยอมบันเทิงใจอยูในโลกนีด้วย. 
      [๑๙๐๖] ขาแตพญาเหย่ียว มิตรธรรมท้ังหลายแมผูท่ียากจนก็ควรทํา ดูซิทาน 
             เราพรอมดวยหมูญาติเปนผูพรอมเพรยีงกัน ดวยความอนุเคราะหของ 
             มิตร นกตัวใด ผูกมิตรไวกับผูกลาหาญมีกําลัง นกตัวนั้น ยอมมีความสุข 
             เหมือนฉันกับเธอ ฉะนั้น. 



                      จบ มหาอุกกุสชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. อุททาลกชาดก 
                         วาดวยจรณธรรม 
      [๑๙๐๗] ชฎิลเหลาใดครองหนังเสือพรอมท้ังเล็บ ฟนเขลอะ รูปรางเลอะเทอะ 
             รายมนตอยู ชฎิลเหลาน้ันเปนผูรูการประพฤติตบะ และการสาธยาย 
             มนตนี้ ในความเพียรท่ีมนุษยจะพึงทํากัน จะพนจากอบายไดละหรือ? 
      [๑๙๐๘] ขาแตพระราชา ถาบุคคลเปนพหูสูต ไมประพฤติธรรม ก็จะพึงกระทํา 
             กรรมอันลามกท้ังหลายได แมจะมีเวทตั้งพัน อาศัยแตความเปนพหูสูต 
             ยังไมบรรลุจรณธรรม จะพนจากทุกขไปไมไดเลย. 
      [๑๙๐๙] แมบุคคลผูมีเวทตั้งพัน อาศัยแตความเปนพหูสูตน้ัน ยังไมบรรล ุ
             จรณธรรมแลว จะพนจากทุกขไปไมได อาตมภาพยอมสําคัญวา เวท 
             ท้ังหลายก็ยอมไมมีผล จรณธรรมอันมคีวามสํารวมเทาน้ันเปนความจริง. 
      [๑๙๑๐] เวทท้ังหลายจะไมมีผลก็หามิได จรณธรรมอันมีความสํารวมน่ันแลเปน 
             ความจริง แตบุคคลเรียนเวทท้ังหลายแลว ยอมไดรับเกียรติคุณ ทาน 
             ผูฝกฝนตนดวยจรณธรรมแลวยอมบรรลุถงึสันติ. 
      [๑๙๑๑] บุตรท่ีเกิดแตมารดา บิดา และเผาพันธุใด อันบุตรจะตองเลี้ยงด ู
             อาตมภาพเปนคนๆ นั้นแหละ มีช่ือวาอุททาลกะ เปนเช้ือสายของ 
             วงศตระกูลโสตถิยะแหงทานผูเจริญ. 
      [๑๙๑๒] ดูกรทานผูเจริญ บุคคลเปนพราหมณไดอยางไร เปนพราหมณเต็มท่ี 
             ไดอยางไร ความดับรอบจะมีไดอยางไร ผูท่ีต้ังอยูในธรรม บัณฑิตเรียก 
             วากระไร? 
      [๑๙๑๓] บุคคลเปนพราหมณ ตองบูชาไฟเปนนิตย ตองรดนํ้า เมื่อบูชายัญตอง 
             ยกเสาเจว็ด ผูกระทําอยางนี้จึงเปนพราหมณผูเกษม ดวยเหตุนั้น 
             ชนท้ังหลายจึงไดพากันสรรเสริญวา เปนผูต้ังอยูในธรรม. 
      [๑๙๑๔] ความหมดจด ยอมไมมีดวยการรดนํ้า อนึ่ง พราหมณจะเปนพราหมณ 
             เต็มท่ีดวยการรดน้ําก็หาไม ขันติและโสรัจจะยอมมีไมได ท้ังผูนั้นจะ 
             เปนผูดับรอบก็หามิได. 
      [๑๙๑๕] ดูกรทานผูเจริญ บุคคลเปนพราหมณไดอยางไร และเปนพราหมณเต็มท่ี 
             ไดอยางไร ความดับรอบจะมีไดอยางไร ผูท่ีต้ังอยูในธรรม บัณฑิตเรียก 
             วากระไร? 
      [๑๙๑๖] บุคคลผูไมมีไรนา ไมมีพวกพอง ไมถือวาเปนของเรา ไมมีความหวัง 
             ไมมีบาปคือความโลภ สิ้นความละโมบในภพแลว ผูกระทําอยางนี้ ช่ือวา 
             เปนพราหมณผูเกษม เพราะเหตุนั้น ชนท้ังหลายจึงไดพากันสรรเสรญิ 
             วา ผูต้ังอยูในธรรม. 



      [๑๙๑๗] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อท้ังปวง 
             เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดท้ังหมด เมื่อคนทุกๆ 
             คนเปนผูเย็นแลว ยังจะมีคนดี คนเลวอีกหรือไม? 
      [๑๙๑๘] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อท้ังปวง 
             เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดท้ังหมด เมื่อคนทุกๆ 
             คนเปนผูเย็นแลว ยอมไมมีคนดี คนเลวเลย. 
      [๑๙๑๙] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อท้ังปวง 
             เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดท้ังหมด เมื่อคนทุกๆ 
             คนเปนผูเย็นแลว ยอมไมมีคนดี คนเลวเลย เมื่อเปนอยางนี้ ทานช่ือ 
             วา ทําลาย ความเปนเช้ือสายแหงตระกูลโสตถิยะ จะประพฤติเพศ 
             พราหมณท่ีเขาสรรเสริญกันอยูทําไม. 
      [๑๙๒๐] วิมานท่ีเขาคลุมดวยผามีสีตางๆ กัน เงาแหงผาเหลาน้ันยอมเปนสีเดียว 
             กันหมด สีท่ียอมน้ันยอมไมเกิดเปนสี ฉันใด ในมนุษยท้ังหลาย ก็ฉันนั้น 
             เมื่อใด มาณพบริสุทธิ์ เมื่อนั้น มาณพเหลาน้ันเปนผูมีวัตรดี เพราะรู 
             ท่ัวถึงธรรม ยอมละชาติของตนได. 
                      จบ อุททาลกชาดกท่ี ๔. 
                          ๕. ภิสชาดก 
                      วาดวยผูลักเอาเหงามัน 
      [๑๙๒๑] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงไดมา 
             วัว เงิน ทอง และภรรยาท่ีนาชอบใจ จงพรอมพรั่งดวยบุตรและภรรยา 
             มากมายเถิด. 
      [๑๙๒๒] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงไดทัด 
             ทรงระเบียบ ดอกไม ลูบไลกระแจะจันทน แควนกาสี จงเปนผู 
             มากไปดวยบุตร จงกระทําความเพงเล็งอยางแรงกลาในกามท้ังหลายเถิด. 
      [๑๙๒๓] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน 
             คฤหัสถมีธัญชาติมากมาย สมบูรณดวยเครื่องกสิกรรม มียศ จงไดบุตร 
             ท้ังหลาย มั่งมีทรัพย ไดกามคุณทุกอยาง จงอยูครองเรือนอยางไมเหน็ 
             ความเส่ือมเลย. 
      [๑๙๒๔] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจง 
             ปราบดาภิเษกเปนกษัตริยบรมราชาธิราช มีกําลัง มียศศักดิ์ จงครอบ 
             ครองแผนดินมีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขตเถิด. 
      [๑๙๒๕] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน 
             พราหมณมัวประกอบในทางทํานายฤกษยาม อยาไดคลายความยินดีใน 
             ตําแหนง ทานผูเปนเจาแควน ผูมียศ จงบูชาผูนั้นไวเถิด. 



      [๑๙๒๖] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอชาวโลกท้ังมวล 
             จงสําคัญผูนั้นวา เปนผูเช่ียวชาญเวทมนตท้ังปวง ผูเรืองตบะ ชาว 
             ชนบทท้ังหลายทราบดีแลว จงบูชาผูนั้นเถิด. 
      [๑๙๒๗] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงครอบ 
             ครองบานสวย อันพระราชาทรงประทานให เปนบานท่ีมั่งค่ัง สมบูรณ 
             ดวยเหตุ ๔ ประการ ดุจทาววาสวะพระราชทานให อยาไดคลายความ 
             ยินดีจนกระทั่งถึงความตายเถิด. 
      [๑๙๒๘] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน 
             นายบาน บันเทิงอยูดวยการฟอนรําขับรองในทามกลางสหาย อยาได 
             รับความพินาศอยางใดอยางหน่ึงจากพระราชาเลย. 
      [๑๙๒๙] ขาแตทานพราหมณ หญิงใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหพระมหา- 
             กษัตริยผูทรงเปนเอกราช ทรงปราบปรามศัตรูไดท่ัวพื้นปฐพี ทรงสถาปนา 
             ใหหญิงน้ันเปนยอดสตรีจํานวนพัน ขอหญิงน้ันจงเปนมเหสีผูประเสริฐ 
             กวานางสนมท้ังหลายเถิด. 
      [๑๙๓๐] ขาแตทานพราหมณ หญิงใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหหญิงน้ัน 
             จงเปนทาสีไมสะดุงสะเทือน กินของดีๆ ในทามกลางคนท้ังปวงท่ีมา 
             ประชุมกันอยู จงเท่ียวโออวดลาภอยูเถิด. 
      [๑๙๓๑] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงได 
             เปนเจาอาวาสในวัดใหญๆ จงเปนผูประกอบนวกรรมในเมืองกชังคละ 
             จงกระทําหนาตางตลอดวันเถิด. 
      [๑๙๓๒] ขาแตทานพราหมณ ชางเชือกใดลักเอาเหงามนัของทานไป ขอใหชาง 
             เชือกนั้น จงถูกคลองดวยบวงบาศตั้งรอย จงถูกนําออกจากปาอันนา 
             รื่นรมยมายังราชธานี จงถูกท่ิมแทงดวยประตักและสับดวยขอเถิด. 
      [๑๙๓๓] ขาแตทานพราหมณ ลิงตัวใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหลิงตัว 
             นั้นมีพวงดอกไมสวมคอ ถูกเจาะหูดวยดีบุก ถูกเฆี่ยนดวยไมเรยีว 
             เมื่อฝกหัดใหเลนงู เขาไปใกลปากงู ถูกมัดตระเวนเท่ียวไปตามตรอก 
             เถิด. 
      [๑๙๓๔] ทานผูเจริญท้ังหลาย ผูใดแกลงกลาวถึงของท่ีไมหายวาหายก็ด ีหรือผูใด 
             สงสัยคนใดคนหนึ่งก็ดี ขอใหผูนั้นจงไดบริโภคกามท้ังหลาย จงเขาถงึ 
             ความตายอยูในทามกลางเรือนเถิด. 
      [๑๙๓๕] สัตวท้ังหลายในโลก ยอมพากันเท่ียวแสวงหากามใด เปนสิ่งท่ีนา 
             ปรารถนา นาใคร นารัก นาฟูใจของสัตวเปนอันมาก ในชีวโลกนี ้
             เพราะเหตุไร ฤาษีท้ังหลายจึงไมสรรเสริญกามเลย. 
      [๑๙๓๖] ดูกรทานผูเปนจอมภูต เพราะกามน่ันแล สัตวท้ังหลายจึงถูกประหาร 



             ถูกจองจํา เพราะกามท้ังหลาย ทุกขและภัยจึงเกิดเพราะกามท้ังหลาย 
             สัตวท้ังหลายจึงประมาทลุมหลงกระทํากรรมอันเปนบาป สัตวเหลานั้น 
             มีบาป จึงประสบบาปกรรม เมื่อตายไปแลวยอมไปสูนรก เพราะเห็น 
             โทษในกามคุณดังน้ี ฤาษีท้ังหลายจึงไมสรรเสริญกาม. 
      [๑๙๓๗] ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย ขาพเจาจะทดลองดวูา ฤาษีเหลานี้ยัง 
             นอมไปในกามหรือไม จึงถือเอาเหงามันท่ีฝงนํ้าไปฝงไวบนบก ฤาษี 
             ท้ังหลายเปนผูบริสุทธิ์ ไมมีบาป นี้เหงามันของทาน. 
      [๑๙๓๘] ดูกรทาวสหัสนัยนเทวราช ฤาษีเหลานั้นมิใชนักฟอนของทาน และมิใช 
             ผูท่ีทานจะพึงลอเลน ไมใชพวกพองและสหายของทาน เพราะเหตุไร 
             ทานจึงมาดูหม่ินลอเลนกับฤาษีท้ังหลาย? 
      [๑๙๓๙] ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย ผูมีปญญากวาง ทานเปนอาจารยและ 
             เปนบิดาของขาพเจา ขอเงาเทาของทานจงเปนท่ีพึ่งของขาพเจาผูพลัง้- 
             พลาด ขอไดโปรดอดโทษครั้งหน่ึงเถดิ บัณฑิตท้ังหลายยอมไมมีความ 
             โกรธเปนกําลัง. 
      [๑๙๔๐] การท่ีพวกเราไดเห็นทาววาสวะผูเปนจอมภูต นบัเปนราตรีเอกของพวก 
             เราเหลาฤาษีซึ่งอยูกันดวยดี ทานผูเจริญ ทุกคนจงพากันดีใจเถิด เพราะ 
             ทานพราหมณไดเหงามันคืนแลว. 
      [๑๙๔๑] เราตถาคต สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสปะ อนุรุทธะ ปุณณะและ 
             อานนท เปน ๗ พี่นอง ในครั้งน้ัน อุบลวรรณาเปนนองสาว ขุชชุตตรา 
             เปนทาสี จิตตคฤหบดีเปนทาส สาตาคีระเปนเทวดา ปาลิเลยยกะเปน 
             ชาง มธุทะผูประเสริฐเปนวานร กาฬุทายีเปนทาวสักกะ ทานท้ังหลาย 
             จงทรงชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล. 
                         จบ ภิสชาดกท่ี ๕. 
                          ๖. สุรุจิชาดก 
                        วาดวยพระเจาสุรุจ ิ
      [๑๙๔๒] ดิฉันถูกเชิญมาเปนพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจาสุรุจิตลอดเวลาหม่ืน 
             ป พระเจาสุรุจินําดิฉันมาผูเดียว ขาแตทานพราหมณ ดิฉันนั้นมิได 
             รูสึกเลยวา ไดลวงเกินพระเจาสุรุจิผูเปนจอมประชาชนชาววิเทหรัฐ 
             ครองพระนครมิถิลา ดวยกาย วาจา หรือใจ ท้ังในท่ีแจงหรอืในท่ีลับ 
             เลย ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี ขอบุตรจงเกิดเถิด 
             เมื่อดิฉัน กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 
      [๑๙๔๓] ขาแตทานพราหมณ ดิฉันเปนท่ีพอใจของพระภัสดา พระชนนี และ 
             พระชนกของพระภัสดาก็เปนท่ีรักของดิฉัน พระองคทานเหลาน้ันทรง 
             แนะนําดิฉัน ตลอดเวลาท่ีพระองคทานยังทรงพระชนมชีพอยู ดิฉันนั้น 



             ยินดีในความไมเบียดเบียน มีปกติประพฤติธรรมโดยสวนเดียว มุง 
             บําเรอพระองคทานเหลาน้ันโดยเคารพ ไมเกียจครานท้ังกลางคืนกลางวัน 
             ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉนั 
             กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 
      [๑๙๔๔] ขาแตทานพราหมณ ความริษยาหรือความโกรธ ในสตรีผูเปนพระราช- 
             เทวีรวมกัน ๑๖,๐๐๐ คน มิไดมีแกดิฉันในกาลไหนๆ เลย ดิฉันช่ืนชม 
             ดวยความเกื้อกูลแกพระราชเทวีเหลานั้น และคนไหนท่ีจะไมเปนท่ีรัก 
             ของดิฉันไมมีเลย ดิฉันอนุเคราะหหญิงผูรวมพระสามีท่ัวกันทุกคน ใน 
             กาลทุกเม่ือ เหมือนอนุเคราะหตน ฉะน้ัน ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาว 
             คําสัตยจริงน้ี ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดฉิันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของ 
             ดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 
      [๑๙๔๕] ดิฉันเลี้ยงดูทาสกรรมกร ซึ่งจะตองเลี้ยงดูและชนเหลาอื่นผูอาศัยเลี้ยง 
             ชีวิต โดยเหมาะสมกับหนาท่ี ดิฉันมีอินทรียอันเบิกบานในกาลทุกเมื่อ 
             ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉนั 
             กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เสี่ยง. 
      [๑๙๔๖] ดิฉันมีฝามืออันชุม เลี้ยงดูสมณพราหมณ และแมวณิพกเหลาอืน่ ใหอิ่ม 
             หนําสําราญดวยขาวและน้ําทุกเมื่อ ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตย 
             จริงน้ี ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจง 
             แตก ๗ เสี่ยง. 
      [๑๙๔๗] ดิฉันเขาอยูประจําอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถ ี
             ท่ี ๑๔,๑๕ และดิถีท่ี ๘ แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ ดิฉัน 
             สํารวมแลวในศีลทุกเม่ือ ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี 
             ขอบุตรจงเกิดเถิด เมือ่ดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ 
             เสี่ยง. 
      [๑๙๔๘] ดูกรพระราชบุตรีผูเรอืงยศงดงาม คุณอันเปนธรรมเหลาใด ในพระองค 
             ท่ีพระองคแสดงแลว คุณอันเปนธรรมเหลานั้นมีทุกอยาง พระราชโอรส 
             ผูเปนกษัตริย สมบูรณดวยพระชาติ เปนอภิชาตบุตร เรืองพระยศ เปน 
             พระธรรมราชาแหงชนชาววิเทหะ จงอุบัติแกพระนาง. 
      [๑๙๔๙] ทานผูมีดวงตานายินดี ทรงผาคลุกธุลี สถิตอยูบนเวหาอันไมมสีิ่งใดก้ัน 
             ไดกลาววาจาเปนท่ีพอใจจับใจของดิฉัน ทานเปนเทวดามาจากสวรรค 
             เปนฤาษีผูมีฤทธ์ิมาก หรือวาเปนใครมาถึงท่ีนี้ ขอทานจงกลาวความจริง 
             ใหดิฉันทราบดวย. 
      [๑๙๕๐] หมูเทวดามาประชุมกันท่ีสุธรรมาสภา ยอมกราบไหวทาวสักกะองคใด 
             ขาพเจาเปนทาวสักกะองคนั้น มีดวงตาพันหนึ่ง มายังสํานักของทาน 



             หญิงเหลาใดในเทวโลก เปนผูมีปกติประพฤติสม่ําเสมอ มีปญญา มีศีล มี 
             พอผัวแมผัวเปนเทวดา ยําเกรงสามี เทวดาท้ังหลายผูมิใชมนุษย มาเยี่ยม 
             หญิงเชนนั้น ผูมีปญญา มีกรรมอันสะอาด เปนหญิงมนุษย ดูกรนางผู 
             เจริญ ทานเกิดในราชสกุลน้ี พรั่งพรอมไปดวยสิ่งท่ีนาปรารถนาทุกอยาง 
             ดวยสุจริตธรรมท่ีทานประพฤติดีแลวในปางกอน ดูกรพระราชบุตรี ก็ 
             แหละ ขอนี้เปนชัยชนะในโลกท้ังสองของทาน คือ การอุบัติในเทวโลก 
             และเกียรติในชีวิตน้ี ดูกรพระนางสุเมธา ขอใหพระนางจงมีสุข ยั่งยนื 
             นาน จงรักษาธรรมไวในตนใหยั่งยืนเถิด ขาพเจาน้ี ขอลาไปสูไตรทิพย 
             การพบเห็นทาน เปนการพบเห็นท่ีดูดดื่มใจของขาพเจายิ่งนัก. 
                        จบ สุรุจิชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. ปญจุโปสถิกชาดก 
                         วาดวยนกพิราบ 
      [๑๙๕๑] ดูกรนกพิราบ เพราะเหตุไร บัดนี้ เจาจึงมีความขวนขวายนอย ไมตอง 
             การอาหาร อดกลั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถ. 
      [๑๙๕๒] แตกอนนี้ขาพเจาบินไปกับนางนกพิราบ เราท้ัง ๒ ช่ืนชมยินดีกันอยูใน 
             ปาประเทศนั้น ทันใดน้ัน เหยี่ยวไดโฉบเอานางนกพิราบไปเสีย 
             ขาพเจาไมปรารถนาจะพลัดพรากจากนางไป แตจําตองพลัดพรากจากนาง 
             เพราะพลัดพลากจากนาง ขาพเจาไดเสวยเวทนาทางใจ เพราะเหตุนั้น 
             ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา ความรักอยาไดกลบัมาหาเราอีกเลย. 
      [๑๙๕๓] ดูกรงูผูไปไมตรง เลื้อยไปดวยอก มีลิ้น ๒ ลิ้น เจามีเข้ียวเปนอาวุธ 
             มีพิษรายแรง เพราะเหตุไร เจาจึงอดกลั้นความหิวกระหายมารักษา 
             อุโบสถ. 
      [๑๙๕๔] โคของนายอําเภอ กําลังเปลี่ยว มีหนอกกระเพ่ือม มีลักษณะงาม มีกําลัง 
             มันไดเหยียบขาพเจา ขาพเจาโกรธจึงไดกัดมัน มันก็ถูกทุกขเวทนา 
             ครอบงํา ถึงความตาย ณ ท่ีนั้นเอง ลําดับนั้น ชนท้ังหลายก็พากันออก 
             มาจากบาน รองไหคร่าํครวญ หาไดพากันหลบหลีกไปไม เพราะเหตุนั้น 
             ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา ความโกรธอยาไดมาถึงเราอีกเลย. 
      [๑๙๕๕] ดูกรสุนัขจิ้งจอก เนื้อของคนท่ีตายแลว มีอยูในปาชาเปนอันมาก 
             อาหารชนิดนี้เปนท่ีพอใจของเจา เพราะเหตุไร เจาจึงอดกลั้นความหิว 
             กระหายมารักษาอุโบสถ. 
      [๑๙๕๖] ขาพเจาไดเขาไปสูทองชางตัวใหญ ยินดีในซากศพ ติดใจในเน้ือชาง 
             ลมรอนและแสงแดดอันกลา ไดแผดเผาทวารหนักของชางนั้นใหแหง 
             ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังผอม ท้ังเหลือง ไมมีทางจะออกได ตอมา 
             มีฝนหาใหญตกลงมาโดยพลัน ชะทวารหนักของชางตัวนั้นใหเปยกชุม 



             ดูกรทานผูเจริญ ทีนั้น ขาพเจาจึงออกมาได ดังดวงจนัทร พนจาก 
             ปากแหงราหูฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรักษาอโุบสถ ดวยคิดวา 
             ความโลภอยามาถงึเราอีกเลย. 
      [๑๙๕๗] ดูกรหมี แตกอนน้ี เจาขย้ํากินตัวปลวกในจอมปลวก เพราะเหตุไร 
             เจาจึงอดกลั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถเลา. 
      [๑๙๕๘] ขาพเจาดูหม่ินถิ่นท่ีเคยอยูของตน ไดไปยังปจจันตคามแควนมลรัฐ 
             เพราะความเปนผูอยากมากเกินไป ครั้งน้ัน ชนท้ังหลายก็พากันออก 
             จากบาน รุมตีขาพเจาดวยคันธนู ขาพเจาศีรษะแตกเลือดอาบ ไดกลับ 
             มาสูถิ่นท่ีเคยอยูอาศัยของตน เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรักษาอโุบสถ 
             ดวยคิดวา ความอยากมากเกินไปอยาไดมาถึงเราอีกเลย. 
      [๑๙๕๙] ขาแตทานผูเจริญ ขอความอันใด ทานก็ไดถามพวกขาพเจาแลว ขาพเจา 
             ท้ังหมดก็ไดพยากรณขอความอันนั้นตามท่ีไดรูเห็นมา ขาแตทานผูเปน 
             วงศพรหมผูเจริญ พวกขาพเจาจะขอถามทานบางละ เพราะเหตุไร ทาน 
             จึงรักษาอุโบสถเลา. 
      [๑๙๖๐] พระปจเจกพุทธะรูปหน่ึง ผูไมแปดเปอนดวยกิเลส นั่งอยูในอาศรมของ 
             ฉันครูหนึ่ง ทานไดบอกใหฉันทราบถึงท่ีไปท่ีมา นามโคตรและจรณะทุก 
             อยาง ถึงอยางนั้น ฉันกม็ิไดกราบไหวเทาท้ัง ๒ ของทาน อนึ่ง ฉันก็มิได 
             ถามถึงนามและโคตรของทานเลย เพราะเหตุนั้น ฉันจึงรักษาอโุบสถ 
             ดวยคิดวา มานะอยาไดมาถึงฉันอีกเลย. 
                     จบ ปญจุโปสถิกชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. มหาโมรชาดก 
                     วาดวยพญานกยูงพนจากบวง 
      [๑๙๖๑] ดูกรสหาย ก็ถาแหละทานจับขาพเจาเพราะเหตุแหงทรัพยแลว ทาน 
             อยาฆาขาพเจาเลย จงจับเปนนําขาพเจาไปถวายพระราชาเถิด เขาใจวา 
             ทานจะไดทรัพยไมใชนอยเลย. 
      [๑๙๖๒] เราผูกสอดลูกธนใูสเขาในแลง มิไดหมายม่ันวาจะฆาทานในวันนี้เลย 
             แตเราจักตัดบวงท่ีผูกรัดเทาทาน พญานกยูงจงไปตามสบายเถิด. 
      [๑๙๖๓] เหตุไร ทานจึงเพียรดักขาพเจามาถึง ๗ ป สูอดกลั้นความหิวกระหาย 
             ท้ังกลางคืนและกลางวัน เมื่อเปนเชนนั้น ทานปรารถนาจะปลดปลอย 
             ขาพเจา ผูติดบวงเสียจากบวงเพื่ออะไร วันนี้ ทานงดเวนจากปาณาติบาต 
             หรือ หรือวาทานใหอภัยในสัตวท้ังปวง เหตุไรทานจึงปรารถนาจะปลด 
             ปลอยขาพเจาผูติดบวง ออกจากบวงเสียเลา. 
      [๑๙๖๔] ดูกรพญานกยูง ขอทานจงบอกวา ผูใดเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต และ 
             ใหอภัยในสัตวท้ังปวง ขาพเจาขอถามความขอนั้นกะทาน ผูนั้นจุติจาก 



             โลกนี้แลวจะไดความสุขอะไร? 
      [๑๙๖๕] ขาพเจาขอบอกวา ผูใดเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต และใหอภัยในสัตว 
             ท้ังปวง ผูนั้นยอมไดรบัความสรรเสรญิในปจจุบัน และเมื่อตายไปยอม 
             ไปสูสวรรค. 
      [๑๙๖๖] สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาววา เทวดาท้ังหลายไมมี ชีพยอมเขาถึงความ 
             เปนตางๆ กันในโลกนี้ ผลของกรรมดีและกรรมช่ัวก็เหมือนกัน และ 
             กลาววา ทานอันคนโงบัญญัติไว ขาพเจาเช่ือถอยคําของพระอรหันต 
             เหลานั้น ฉะนั้น จึงเบียดเบียนนกท้ังหลาย. 
      [๑๙๖๗] ดวงจันทรดวงอาทิตยท้ัง ๒ เห็นกันไดงายๆ สองสวางไปในอากาศ 
             ดวงจันทรดวงอาทิตยท้ัง ๒ นั้น อยูในโลกนี้หรือในโลกอื่น สมณ- 
             พราหมณเหลานั้น กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยในมนุษยโลกอยางไร 
             หรือ? 
      [๑๙๖๘] ดวงจันทรดวงอาทิตยท้ัง ๒ เห็นกันไดงายๆ สองสวางไปในอากาศ 
             ดวงจันทรดวงอาทิตยท้ัง ๒ นั้น มีอยูในโลกอื่น ไมมีในโลกนี้ สมณ- 
             พราหมณเหลานั้น กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยวา เปนเทวดาในมนุษย- 
             โลก. 
      [๑๙๖๙] สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาหาเหตุมิได ไมกลาวถึงกรรม ไมกลาว 
             ถึงผลแหงกรรมดี กรรมช่ัว และกลาวถึงทานวาคนโงบัญญัติไว สมณ- 
             พราหมณเหลานั้น เปนผูมีวาทะเลวทราม ถูกทานกําจัดเสียแลว เพราะ 
             การพยากรณนี้แหละ. 
      [๑๙๗๐] คําของทานน้ีเปนคําจริงแททีเดียว ไฉนทานจะไมพึงมีผลเลา ผลของ 
             กรรมดีกรรมช่ัว ก็เหมอืนกัน ไฉนจะไมมีผล อนึ่ง ทานน้ีจะวาคนโง 
             บัญญัติข้ึนอยางไรได ดูกรพญานกยูง ขาพเจาจะทําอยางไร จะทําอะไร 
             ประพฤติอะไร เสพสมาคมอะไร ดวยตบะคุณอะไร อยางไรจึงจะไม 
             ตองไปตกนรก ขอทานจงบอกเนื้อความน้ีแกขาพเจาเถิด? 
      [๑๙๗๑] มีสมณะเหลาใดเหลาหนึ่ง นุงหมผายอมดวยนํ้าฝาด ประพฤติเปนผูไมมี 
             เรือน เท่ียวไปบิณฑบาตในเวลาเชาในกาล เวนจากการเท่ียวไปในเวลา 
             วิกาล ผูสงบระงับ มีอยูในแผนดินนี้แน. ทานจงเขาไปหาสมณะเหลา 
             นั้นในเวลาอันควร ณ ท่ีนั้น แลวจงถามขอความตามความพอใจของ 
             ทาน สมณะเหลานั้นก็จะช้ีแจงประโยชนโลกนี้และโลกหนาใหแกทาน 
             ตามความรูความเห็น. 
      [๑๙๗๒] ความเปนพรานนี้ เราละไดแลว เหมือนงูลอกคราบเกาของตน หรือ 
             เหมือนตนไม อันเขียวชะอุม ผลัดใบเหลืองท้ิงฉะนั้น วันนี้เราละความ 
             ความเปนพรานได. 



      [๑๙๗๓] อนึ่ง มีนกเหลาใดท่ีเราขังไวในนิเวศนประมาณหลายรอย วันนี้เราให 
             ชีวิตแกนกเหลานั้น ขอนกเหลาน้ันจงพนจากการกักขัง ไปสูสถานท่ีอยู 
             เดิมของตนเถิด. 
      [๑๙๗๔] นายพรานถือบวงเท่ียวไปในราวปา เพื่อดักพญานกยูงตัวเรอืงยศ ครั้น 
             ดักพญานกยูงตัวเรอืงยศไดแลว ก็ไดพนจากทุกขเหมือนเราพนแลว 
             ฉะนั้น. 
                      จบ มหาโมรชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. ตัจฉกสูกรชาดก 
                     วาดวยหมูพรอมใจกันสูเสือ 
      [๑๙๗๕] ขาพเจาเท่ียวแสวงหาหมูญาติใด ตามภูเขา และราวปาท้ังหลาย คนหา 
             หมูญาติมากมาย หมูญาตินั้นเราพบแลว. รากไมและผลไมนี้ ก็มีมาก 
             มาย อนึ่ง ภักษาหารน้ีก็มิใชนอย ท้ังหวยละหานนี้กน็ารื่นรมย คง 
             เปนท่ีอยูสุขสบาย. ขาพเจาจักขออยูกบัญาติท้ังมวล ในท่ีนี้แหละ 
             จักเปนผูขวนขวายนอย ไมมีความระแวงภัย ไมมีความเศราโศก ไมมี 
             ภัยแตท่ีไหนๆ. 
      [๑๙๗๖] ดูกรตัจฉกะ เจาจงไปหาท่ีซอนเรนแหงอื่นเถิด ในท่ีนี้ศัตรูของพวกเรา 
             มีอยู มันมาในท่ีนี้แลว ก็ฆาหมูแตลวนตัวท่ีอวนพีเสยี. 
      [๑๙๗๗] ใครหนอเปนศัตรูของเราในท่ีนี้ ใครมากําจัดญาติท้ังหลายผูพรอมเพรียง 
             กัน ซึ่งยากท่ีจะกําจัดได เราถามทานแลวขอจงบอกความขอนั้นแกเรา 
             เถิด 
      [๑๙๗๘] ดูกรตัจฉกะ พญาเน้ือตัวหนึ่งลายพาดข้ึน เปนเนื้อกําลังมีเข้ียวเปน 
             อาวุธ มันมาในท่ีนี้แลว ก็ฆาหมูแตลวนตัวท่ีอวนพีเสีย. 
      [๑๙๗๙] พวกเราไมมีเข้ียวหรือ กําลังกายไมพรั่งพรอมหรือ พวกเราท้ังหมดพรอม 
             ใจกันแลว ก็จะจับมันตัวเดียวเทาน้ันใหอยูในอํานาจได. 
      [๑๙๘๐] ดูกรตัจฉกะ ทานกลาววาจาจับอกจับใจ เพราะหมู แมตัวใดหนีไปเวลา 
             รบ พวกเราจักฆามันเสียในภายหลัง. 
      [๑๙๘๑] ดูกรพญาเน้ือผูเกงกลา วันนี้เจาคงจะงดเวนจากการฆาสัตวละซิหนอ 
             ทานใหอภัยในสัตวท้ังปวงเสียแลวหรือ หรอืเข้ียวของเจาคงไมมี เจา 
             มาถึงกลางฝูงสุกรแลว จึงซบเซาอยูดังคนกําพรา ฉะนั้น? 
      [๑๙๘๒] มิใชวาเข้ียวของขาพเจาไมมี กําลังกายของขาพเจาก็มีอยูพรัง่พรอม แต 
             ขาพเจาเห็นสุกรท้ังหลายผูเปนญาติกัน รวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
             เหตุฉะน้ัน ขาพเจาจึงซบเซาอยูแตผูเดียวในปา. เมื่อกอนสุกรเหลาน้ี 
             พอขาพเจาลืมตาแลดูเทาน้ัน ตางก็กลัวตายหาท่ีหลบซอนวิ่งกระเจดิ- 
             กระเจิงไปตามทิศานุทิศ บัดนี้ พวกมันมาประชุมพรอมเปนอันหนึ่งอัน 



             เดียวกัน ในภูมิภาคท่ีพวกมันยืนอยูนัน้ ขาพเจาขมพวกมันไดยากใน 
             วันนี้ พวกมันคงมีขุนพล จึงพรักพรอมกัน คงเปนเสียงเดียวกัน คง 
             รวมมือรวมใจกันเบียดเบียนขาพเจา เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไม 
             ปรารถนาสุกรเหลาน้ัน. 
      [๑๙๘๓] พระอินทรองคเดยีวเทาน้ัน ยังเอาชนะอสูรท้ังหลายได เหยี่ยวตัวเดียว 
             เทาน้ัน ยอมขมฆานกท้ังหลายได เสือโครงตัวเดียวเหมือนกัน ไปถึง 
             ทามกลางฝูงสุกรแลว ก็ยอมฆาสุกรตัวพีๆ ได เพราะกําลังของมันเปน 
             เชนนั้น. 
      [๑๙๘๔] จะเปนพระอินทร จะเปนเหยี่ยว แมจะเปนเสือโครงผูเปนใหญกวา 
             เนื้อ ก็ทําญาติผูพรอมเพรียงกันมั่นคง ซึ่งเปนเชนเดียวกับเสือโครง 
             ไวในอํานาจไมไดท้ังน้ันแหละ. 
      [๑๙๘๕] ฝูงนกตัวนอยๆ มีช่ือกุมภิลกะ เปนนกมีพวก เท่ียวไปเปนหมวดหมู 
             ราเริงบันเทิงใจ โผผินบินรอนไปเปนกลุมๆ. ก็เหมือนฝูงนกเหลาน้ัน 
             บินไป บรรดานกเหลาน้ัน คงมีสักตัวหนึ่งท่ีแตกฝูงไป เหยี่ยวยอม 
             โฉบจับนกตัวนั้นได นี่เปนคติของเสือโครงท้ังหลายโดยแท. 
      [๑๙๘๖] เสือโครงเปนสัตวมีเข้ียว ถูกชฎิลผูหยาบชา เห็นแกอามิสปลุกใจให 
             ฮึกเหิม สําคัญวาจะทําไดเหมือนเมื่อครั้งกอน จงึวิ่งเขาไปในฝูงสุกรผูมี 
             เข้ียว. 
      [๑๙๘๗] ญาติท้ังหลายมีมากดวยกัน ยอมยงัประโยชนใหสําเร็จ ถึงตนไมท้ังหลาย 
             ท่ีเกิดในปา ก็เหมือนกัน สุกรท้ังหลายพรอมเพรยีงกันเขา ฆาเสือโครง 
             เสียได เพราะประพฤติรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
      [๑๙๘๘] สุกรท้ังหลายชวยกันฆาพราหมณ และเสือโครง ท้ัง ๒ ไดแลว ตาง 
             ราเริงบันเทิงใจ พากันบันลือสัททสําเนียงเสียงสนั่น. 
      [๑๙๘๙] สุกรเหลาน้ันมาประชุมพรอมกันท่ีโคนตนมะเด่ือ อภิเษกตัจฉกสุกรดวย 
             คําวา ทานเปนราชา เปนเจาเปนใหญของพวกเรา. 
                      จบ ตัจฉกสุกรชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. มหาวาณิชชาดก 
                        โลภมากจนตัวตาย 
      [๑๙๙๐] พวกพอคาพากันนาจากรัฐตางๆ กระทําการประชุมกันในเมืองพาราณสี 
             ต้ังพอคาคนหน่ึงใหเปนหัวหนา แลวพากันขนเอาทรัพยกลับไป. พอคา 
             เหลานั้นมาถึงแดนกันดาร ไมมีอาหาร ไมมีน้ํา ไดเห็นตนไทรใหญมี 
             รมเงาเย็นสบาย นารื่นรมยใจ. ก็พากันเขาไปนั่งพักท่ีรมตนไทรน้ัน 
             พอคาท้ังหลายเปนคนโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา คิดรวมกันวาไมตนนี้ 
             บางทีจะมีน้ําไหลซึมอยู เชิญพวกเราเหลาพอคามาชวยกันตัดกิ่งขางทิศ 



             ตะวันออกแหงตนไมนั้นดูทีเถิด. พอกิ่งน้ันถูกตัดขาดออก น้ําใสไมขุน 
             มัวไหลออกมา พอคาเหลาน้ันก็พากันอาบและดื่ม ท่ีสายนํ้าน้ันจนสม 
             ปรารถนา. พอคาท้ังหลาย ผูโงเขลา ถกูโมหะครอบงาํ รวมคิดกัน 
             เปนครั้งท่ี ๒ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดกิ่ง ขางทิศใตแหงตนไมนั้น 
             อีกเถิด. พอก่ิงน้ันถูกตัดขาดออก ขาวสาลี เนื้อสุก ขนมถั่ว ซึ่งมีส ี
             เหมือนขาวปายาสปราศจากนํ้า แกงออมปลาดุก ก็ไหลออกมามากมาย 
             พอคาเหลาน้ันพากันบริโภคเค้ียวกินจนสมปรารถนา. พอคาท้ังหลายผูโง 
             เขลา ถูกโมหะครอบงาํ รวมคิดกันเปนครั้งท่ี ๓ วา ขอใหพวกเรา 
             ชวยกันตัดกิ่งขางทิศตะวันตกแหงตนไมนั้นอีกเถิด. พอกิ่งน้ันถูกตัดขาด 
             ออก เหลานางนารีแตงตัวงามสมสวน มีผาและเครื่องอาภรณอันวจิิตร 
             ใสตางหูแกวมณี พากันออกมา. นารท้ัีงหลายตางแยกกันบําเรอพอคา 
             นางคนละคน นารี ๒๕ นางตางก็แวดลอมพอคา ผูเปนหัวหนาอยูโดย 
             รอบ ท่ีรมแหงตนไทรนั้น พอคาเหลาน้ันแวดลอมดวยนารีเหลานั้นจน 
             สมปรารถนา. พอคาท้ังหลายผูโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา รวมคิดเปน 
             ครั้งท่ี ๔ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดก่ิงทางทิศเหนือแหงตนไมอีกเถิด. 
             พอก่ิงน้ันถูกตัดขาดออก แกวมุกดา แกวไพฑูรย เงนิ ทอง เครื่อง 
             ประดับมือ เครื่องปูลาด ผากาสิกพัสตรและผากัมพล ช่ืออุทธิยะ ก็พรั่งพร ู
             ออกมาเปนอันมาก พอคาเหลาน้ันพากันขนบรรทุกใสในเกวียนเหลานั้น 
             จนสมปรารถนา. พอคาเหลาน้ัน เปนคนโงเขลา ถูกโมหะครอบงาํ 
             รวมกันคิดเปนครั้งท่ี ๕ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดโคนตนไมนั้นเสียที 
             เดียว บางทีจะไดของมากไปกวาน้ีอีก. ทันใดน้ันนายกองเกวยีนจึงลุก 
             ข้ึน ประคองอัญชลีรองขอวา ดูกรพอคาท้ังหลาย ตนไทรทําผิดอะไร 
             หรือ (จึงพากันทําราย) ขอใหทานจงมีความเจริญเถิด. ดูกรพอคาท้ัง 
             หลาย กิ่งทางทิศตะวันออกก็ใหน้ํา กิ่งทางทิศใตก็ใหขาวและน้ํา กิ่ง 
             ทางทิศตะวันตก ก็ใหนางนารี และกิ่งทางทิศเหนือก็ใหสิ่งท่ีปรารถนา 
             ทุกอยาง ตนไทรทําผิดอะไรหรอื (จึงพากันจะทําราย) ขอใหทานจงมี 
             ความเจริญเถิด. บุคคลพึงน่ังหรือนอนท่ีรมเงาแหงตนไมใด ก็ไมควร 
             หักรานกานแหงตนไทรน้ัน เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวทราม 
             แตพอคาเหลาน้ันมากดวยกัน ไมเช่ือถือถอยคํานายกองเกวยีนผูเดียว 
             ตางก็ถือขวานท่ีลับแลว พากันเขาไปหมายจะตัดตนไทรน้ันท่ีโคน. 
      [๑๙๙๑] ทันใดน้ัน นาคท้ังหลายก็พากันออกไป พวกสวมเกราะ ๒๕ พวกถือ 
             ธนู ๓๐๐ พวกถือโลห ๖,๐๐๐. 
      [๑๙๙๒] ทานท้ังหลายจงจบัพวกนี้มัดฆาเสีย อยาไวชีวิตเลย เวนไวแตนายกอง 
             เกวียนเทาน้ัน นอกนั้นจงสังหารมันทุกคนใหเปนภัสมธุลีไป. 



      [๑๙๙๓] เพราะเหตุนี้แหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อพิจารณาถึงประโยชนของตน 
             ไมควรลุอํานาจแหงความโลภ พึงกําจดัใจอันประกอบดวยความโลภเสีย 
             ภิกษุรูโทษอยางนี้ และรูตัณหาวา เปนแดนเกิดแหงทุกข พึงเปนผูปราศ 
             จากตัณหา ไมมีความถือมั่น พึงเปนผูมีสติละเวนโดยรอบเถิด. 
                      จบ มหาวาณิชชาดกท่ี ๑๐. 
                       ๑๑. สาธินราชชาดก 
                  พระเจาวิเทหราชประพาสดาวดึงส 
      [๑๙๙๔] อัศจรรยจริงหนอ ขนพองสยองเกลาเกิดข้ึนแลวในโลก รถทิพยได 
             ปรากฏแกพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ. 
      [๑๙๙๕] มาตลีเทพบุตรเทพสารถีผูมีฤทธ์ิมาก ไดเช้ือเชิญพระเจาวิเทหราชผูครอง 
             มิถิลานครวา ขาแตพระราชาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ผูเปนใหญท่ัว 
             ทิศ ขอเชิญพระองคเสด็จข้ึนทรงรถน้ีเถิด ดวยวา ทวยเทพช้ันดาวดึงส 
             พรอมดวยสมเด็จอมรนิทราธิราช ใครจะเห็นพระองค ทวยเทพเหลา 
             นั้น ประชุมพรอมกันอยู ณ สุธรรมาเทวสภา. ลําดับนั้นแล พระเจา- 
             วิเทหราชพระนามวาสาธินะ ผูครองมิถิลานคร เสด็จทรงรถอันเทียม 
             ดวยมาพันหนึ่ง เสด็จไปยังสํานักของเทวดาท้ังหลาย (พระมหาราชาทรง 
             ประทับยืนบนทิพยาน อันเทียมดวยมาพันหนึ่ง ซึ่งมาพาลากไป เสด็จ 
             ไปอยู ไดทอดพระเนตรเห็นเทวสภาน้ี) ทวยเทพเห็นพระราชาเสด็จมา 
             ดังน้ัน ก็พากันช่ืนชม ยินดี กระทําปฏิสัณฐารเช้ือเชิญวา ขาแตพระมหา 
             ราชา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง ช่ือวาพระองคมิไดเสด็จมาราย ขาแต 
             พระราชาผูแสวงหาคุณอันใหญ ขอพระองคทรงประทับใกลๆ กับ 
             ทาวเทวราชเสียแตบัดนี้เถิด. ฝายทาววาสวสักกเทวราชทรงช่ืนชม ยินดี 
             เช้ือเชิญพระเจาสาธินราชผูครองมิถลิานครดวยทิพยกามารมณ และ 
             อาสนะวา ขาแตพระราชฤาษี เปนการดีแลวท่ีพระองคเสด็จมาถึงท่ีอยู 
             ของทวยเทพ ผูบันดาลใหเปนไปในอํานาจได ขอเชิญพระองคประทับ 
             อยูในหมูทวยเทพผูใหสําเร็จทิพยกามารมณทุกอยาง ขอเชิญพระองคทรง 
             เสวยกามคุณอันมิใชของมนุษย ในหมูทวยเทพชาวดาวดึงสเถิด. 
      [๑๙๙๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาจอมเทพ เมื่อกอนหมอมฉันมาถึงสวรรค 
             แลว ยอมยินดีดวยการฟอนรําขับรองและเครื่องประโคมท้ังหลาย บัดนี้ 
             หมอมฉันไมยินดีอยูในสวรรคเลย จะหมดอายุ หรือใกลจะตาย หรือวา 
             หมอมฉันหลงใหลไป? 
      [๑๙๙๗] ขาแตพระองคผูแกลวกลากวานรชน ผูประเสริฐ พระชนมายุของ 
             พระองคยังไมหมดสิ้น ความส้ินพระชนมก็ยังหางไกล อนึ่ง พระองค 
             จะไดทรงหลงใหลไปก็หาไม แตวาวิบากแหงบุญกุศลของพระองค ท่ี 



             ไดทรงเสวยในเทวโลกน้ีมีนอยไป ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปน 
             ใหญท่ัวทิศ ขอเชิญพระองคประทับอยู เสวยกามคุณอันมิใชของมนุษย 
             ในหมูทวยเทพชาวดาวดึงส ดวยเทวานุภาพตอไปเถิด. 
      [๑๙๙๘] ขอยืมยานเขามาขับ ขอยืมทรัพยเขามาใช ฉันใด การท่ีไดเสวยความสุข 
             เปนความสุขท่ีผูอื่นยื่นให ก็เปรียบกันได ฉันนั้นแล ก็แลการไดเสวย 
             ความสุข โดยเปนความสุขท่ีผูอื่นยื่นให หมอมฉันไมปรารถนาเลย 
             บุญท้ังหลายอันหมอมฉันทําเองแลวนัน้ ยอมเปนทรัพยอันอาจติดตาม 
             หมอมฉันไปได หมอมฉันไปในมนุษยโลกแลว จักไดทํากุศลใหมาก 
             ท่ีบุคคลทําแลวไดรับความสุข และไมตองเดือดรอนในภายหลัง ดวย 
             ทาน ดวยการประพฤติสม่ําเสมอ ดวยการสํารวม ดวยการฝกตน. 
      [๑๙๙๙] ท่ีตรงนี้เปนไรนา ท่ีตรงน้ีตรงรองนํ้าตรงดี ท่ีตรงน้ีเปนภูมิภาคมีหญา 
             แพรกเขียวสะพรั่ง ท่ีตรงน้ีเปนแมน้ําไหลอยูไมขาดสาย ท่ีตรงน้ีเปน 
             สระโบกขรณีอันนารื่นรมย มีฝูงนกจักพรากขันอยูระงม เปยมไปดวย 
             น้ําใสสะอาด ดารดาษไปดวยดอกปทุมและดอกอุบล พวกขาเฝาและ 
             นักสนมพากันยึดถือสถานเหลาน้ีวาเปนของเรา เขาเหลาน้ันพากันไป 
             เสียทิศทางใดหนอ? ดูกรพอนารทะ ไรนาเหลาน้ัน ภมูิภาคตรงนั้น 
             และอุปจารแหงสวนและปาไมยังคงมีอยูดังเดิม เมื่อเราไมเห็นหมูชน 
             เหลานั้น ทิศท้ังหลายก็ปรากฏวา วางเปลาแกเรา. 
      [๒๐๐๐] วมิานท้ังหลายยันโอภาสท่ัวท้ังส่ีทิศ ฉันไดเห็นแลวเฉพาะพระพักตร 
             ของทาวสักกเทวราช และเฉพาะหนาของทวยเทพชาวไตรทศ ภพท่ี 
             ฉันอยูก็เปนทิพย กามท้ังหลายอันมิใชของมนุษยฉันไดบริโภคแลว ใน 
             ทวยเทพชาวดาวดึงส ผูใหสําเร็จสิ่งท่ีนาปรารถนาทุกอยาง. ฉันนั้น 
             ละสมบัติเชนนั้นเสียแลวมาในมนุษยโลกนี้ เพื่อตองการทําบุญเทาน้ัน 
             ฉันจักประพฤติแตธรรมเทาน้ัน ฉันไมมีความตองการดวยราชสมบัติ. 
             ฉันจักดําเนินไปตามทางท่ีทานผูไมมีอาชญาพากันทองเท่ียวไป อันพระ- 
             สัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว ซึ่งเปนทางสําหรับไปของทานผูมีวัตรงาม 
             ท้ังหลาย. 
                      จบ สาธินราชชาดกท่ี ๑๑. 
                       ๑๒. ทสพราหมณชาดก 
                    วาดวยชาติพราหมณ ๑๐ ชาติ 
      [๒๐๐๑] พระเจายุธิฏฐิละผูทรงฝกใฝในธรรม ไดตรัสกะวิธูระอํามาตยวา ดูกร 
             วิธูระ ทานจงแสวงหาพราหมณท้ังหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจาก 
             เมถุนธรรม ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจะ 
             ใหทักษิณาในพวกพราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 



      [๒๐๐๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พราหมณท้ังหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งด 
             เวนจากเมถุนถรรม ท่ีสมควรจะบริโภคโภชนาหารของพระองคนัน้หาได 
             ยาก ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา ชาติพราหมณ 
             มี ๑๐ ชาติ ขอพระองคจงทรงสดับการจําแนกแจกแจงชาติพราหมณเหลา 
             นั้น ของขาพระองค. ชนท้ังหลายถือเอารวมยาอันเต็มไปดวยรากไม 
             ปดเรียบรอย ปดสลากบอกสรรพคุณยาไว รดนํ้ามนตและรายมนต. 
             ขาแตพระราชา ชนเหลาน้ันแมจะเปนเหมือนกับหมอ ก็ยังเรียกกันวา 
             เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ 
             พวกนั้นแกพระองคแลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม 
             พระเจาขา? 
      [๒๐๐๓] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดูกรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสม 
             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๐๔] ชนท้ังหลายถือกระด่ิงตีประกาศไปขางหนาบาง คอยรับใชบาง ศึกษา 
             ในการขับรถบาง ขาแตพระราชา ชนเหลาน้ันแมจะเหมือนกับคนบําเรอ 
             ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ 
             พวกนั้นแกขาพระองคแลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม 
             พระเจาขา? 
      [๒๐๐๕] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดูกรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสม 
             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจะใหทักษิณาในพวก 
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๐๖] พวกพราหมณ ถอืเตานํ้า และไมสีฟน คอยเขาใกลพระราชาท้ังหลาย 
             ในบาน และนิคมดวยต้ังใจวา เมื่อคนท้ังหลาย ในบาน หรือนิคมไม 
             ใหอะไรๆ พวกเราจักไมลุกข้ึน ขาแตพระราชา ชนเหลาน้ันแมจะ 
             เหมือนกับผูกดข่ีขมเหง ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาพระพุทธเจา 
             กราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เราจักตองการพราหมณ 
             เชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๐๗] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดูกรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณ 
             เครื่องความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณืไมได ทานจงแสวง 
             หาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสม 



             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๐๘] ชนท้ังหลายมีเลบ็ และขนรักแรงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะเกรอะ 
             กรังดวยฝุนละออง เปนพวกยาจกทองเท่ียวไป ขาแตพระราชา ชนพวก 
             นั้นแมจะเหมือนกับมนุษยขุดตอ ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแต 
             พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองค 
             แลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๐๙] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดกูรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสม 
             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๑๐] ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงประชาชน ชนท้ังหลายขายส่ิงของเครื่อง 
             ชํา คือ ผลสมอ ผลมะขามปอม มะมวง ชมพู สมอพิเภก 
             ขนุนสํามะลอ ไมสีฟน มะตูม พุทรา ผลเกด ออย และงบน้ําออย 
             เครื่องโบกควัน น้ําผึ้ง และยาหยอดตา ขาแตพระราชา ชนเหลาน้ันแม 
             จะเหมือนกับพอคา ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา 
             ขาพระองคกราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เราจะตองการ 
             พราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๑๑] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดกูรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณืไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสมควร 
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณ 
             ท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๑๒] ชนท้ังหลาย ใชคนใหทําการไถ และการคา ใชใหเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ 
             สูขอนางกุมารีทําการวิวาหมงคลและอาวาหมงคล ชนเหลาน้ันแมจะ 
             เหมือนกับกุฏมพีและคฤหบดี ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระ 
             มหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงชนพวกนั้นแกพระองคแลว เราจะ 
             ตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๑๓] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดูกรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวาเปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสมควร 
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 



      [๒๐๑๔] ยังอีกพวกหนึ่งเลา เปนปุโรหิตในบาน บริโภคภิกษาท่ีเก็บไว ชนเปน 
             อันมากพากันถามปุโรหิตบานเหลาน้ัน พวกเหลานัน้จักรับจางตอนสัตว 
             แมปศุสัตว คือ กระบือ สุกร แพะ ถูกฆาเพราะปุโรหิตชาวบาน 
             เหลานั้น ขาแตพระราชา คนเหลาน้ันแมจะเหมือนกับคนฆาโค ก็ยัง 
             เรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบ 
             ทูลถึงชนพวกนั้นแกพระองคแลว เราจักตองการพราหมณเชนนั้นหรือ 
             หาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๑๕] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดูกรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสมควร 
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณ 
             ท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๑๖] อกีพวกหน่ึง เปนพราหมณถือดาบและโลหเหน็บกระบ่ี ยืนเฝาอยูท่ียาน 
             พอคาบาง รับคุมครองขบวนเกวียนบาง ชนเหลาน้ันแมจะเหมือนกับ 
             คนเลี้ยงโคและนายพราน ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหา 
             ราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เราจะ 
             ตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๑๗] (พระเจาโกรพยะตรัสวาดังน้ี) ดูกรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่ง 
             สมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๑๘] ชนท้ังหลายปลูกกระทอมไวในปา ทําเครื่องดักสัตว เบียดเบียนกระตาย 
             และเสือปลาตลอดถึงเหี้ย ท้ังปลาและเตา ขาแตพระราชา ชนท้ังหลาย 
             แมจะเปนผูเสมอกับนายพราน เขาก็เรียกกันวา พราหมณ ขาแตพระมหา 
             ราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว เรา 
             จะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๑๙] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดกูรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสมควร 
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณ 
             ท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก. 
      [๒๐๒๐] อกีพวกหน่ึง ยอมนอนใตเตียง เพราะปรารถนาทรัพย พระราชาท้ังหลาย 
             สรงสนานอยูขางบนในคราวมีพิธีโสมยาคะ ขาแตพระราชา ชนพวกนั้น 



             แมจะเหมือนกับคนกวาดมลทิน ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแต 
             พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองค 
             แลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
      [๒๐๒๑] (พระเจาโกรพยะตรัสดังน้ีวา) ดูกรวิธรูะ ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณก็ไมได ทานจงแสวงหา 
             พราหมณเหลาอื่นผูมศีีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถนุธรรม ซึ่งสมควร 
             จะบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก 
      [๒๐๒๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พราหมณท้ังหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งด 
             เวนจากเมถุนธรรม ซึง่สมควรบริโภคโภชนาหารของพระองค มีอยูแล 
             พราหมณเหลานั้นบริโภคภัตตาหารหนเดียว และไมดื่มน้ําเมา ขาแต 
             พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณเหลาน้ันแกพระองค 
             แลว พวกเราคงตองการพราหมณเชนนั้นสิ พระเจาขา. 
      [๒๐๒๓] ดูกรวิธรูะ พราหมณเหลานั้นแหละเปนผูมีศีล เปนพหูสูต ดูกรวิธูระ 
             ทานจงแสวงหาพราหมณพวกนั้น และจงเชิญพราหมณพวกนั้นมาโดยเรว็ 
             ดวยเถิด. 
                     จบ ทสพราหมณชาดกท่ี ๑๒. 
                      ๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก 
                  วาดวยการใหทานในทานใด มีผลมาก 
      [๒๐๒๔] ขาพระพุทธเจาไดเห็นพระองคผูทรงเปนสุขุมาลชาติ เคยประทับใน 
             พระตําหนักอันประเสริฐ ทรงบรรทมเหนือพระยี่ภูอนัใหญโต เสด็จจาก 
             แวนแควนมาสูดง จึงไดทูลถวายขาวสุกอยางดีแหงขาวสาลี เปนภัต 
             อันวิจิตร มีแกงเนื้ออนัสะอาดดวยความรักตอพระองค พระองคทรงรับ 
             ภัตน้ันแลว มิไดเสวยดวยพระองคเอง ไดพระราชทานแกพราหมณ 
             ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขอนี้เปนธรรมอะไรของพระองค? 
      [๒๐๒๕] พราหมณเปนอาจารยของฉัน เปนผูขวนขวายในกิจนอยกิจใหญ ท้ังเปน 
             ครู และเปนผูคอยตักเตือน ฉันควรใหโภชนะ. 
      [๒๐๒๖] บัดนี้ ขาพเจาขอถามทานพราหมณผูโคดมอันพระราชาทรงบูชา พระราชา 
             ทรงพระราชทานภัต อันมีแกงเนื้ออยางสะอาดแกทาน ทานรับภัตน้ัน 
             แลวไดถวายโภชนะแกฤาษี ชะรอยทานจะรูวา ตนมิไดเปนเขตแหงทาน 
             ขาพเจาขอนอบนอมแกทาน ธรรมขอนี้เปนธรรมอะไรของทาน? 
      [๒๐๒๗] ขาพเจายังกําหนัดอยูในเรือนท้ังหลาย ตองเลี้ยงบุตรและภรรยา ถวาย 
             อนุศาสนแกพระราชา เชิญใหเสวยกามอันเปนของมนุษย ขาพเจาควร 
             ถวายโภชนะแกฤาษี ผูอยูในปาส้ินกาลนาน ผูเรืองตบะ เปนวุฒบุคคล 



             อบรมตนแลว. 
      [๒๐๒๘] บัดนี้ ขาพเจาขอถามทานฤาษีผูซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอน็ มีเล็บ 
             และขนรักแรงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ ทานอยูในปาผูเดียว 
             ไมหวงใยชีวิต ภิกษุท่ีทานถวายโภชนะนั้นดีกวาทานดวยคุณขอไหน? 
      [๒๐๒๙] อาตมภาพยังขุดเผือก มันมือเสอื มันนก ยังเก็บขาวฟางและลูกเดือย 
             มาตากตํา เท่ียวหาฝกบัว เหงาบัว น้ําผึ้ง เนื้อสัตว พทุราและมะขาม 
             ปอมมาบริโภค ความยึดถือนั้นของอาตมายังมีอยู เมื่ออาตมายังหุงตม 
             ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมหุงตม ยังมีกังวลก็ควรถวายโภชนะแก 
             ผูไมมีความหวงใย ยังมีความถือมั่น ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมมี 
             ความถือมั่น. 
      [๒๐๓๐] บัดนี้ กระผมขอถามทาน ภิกษุผูนั่งน่ิง มีวัตรอนัดี พระฤาษีถวาย 
             ภัตตาหารอันปรุงดวยเน้ือสะอาดแกทานดังนั้น ทานรับภัตตาหารน้ันแลว 
             นั่งน่ิง ฉันอยูองคเดียว ไมเช้ือเชิญใครๆ อื่น กระผมขอนมัสการแด 
             พระคุณทาน นี้เปนธรรมอะไรของพระคุณทาน? 
      [๒๐๓๑] อาตมาไมไดหุงตมเอง ไมไดใหใครหุงตม ไมไดตัดเอง ไมไดใหใคร 
             ตัด ฤาษีรูวาอาตมาไมมีความกังวล เปนผูหางไกลจากบาปท้ังปวง จึง 
             ถือภิกษาหารดวยมือซาย ถือเตานํ้าดวยมือขวา ถวายภัตตาหารอันปรุง 
             ดวยเนื้อสะอาดแกอาตมา. บุคคลเหลาน้ียังมีความหวงใย ยังมีความยึด 
             ถือ จึงสมควรจะใหทาน อาตมาเขาใจเอาวา การท่ีบุคคลเช้ือเชิญผูให 
             นั้นเปนการผิด 
      [๒๐๓๒] วนันี้ พระราชาผูประเสริฐเสด็จมา ณ ท่ีนี้เพื่อประโยชนแกขาพระ- 
             พุทธเจาหนอ ขาพระพุทธเจาเพ่ิงทราบชัดวันนี้เองวาทานท่ีใหในทาน 
             ผูใดจะมีผลมาก. พระราชาท้ังหลายทรงกังวลอยูในแวนแควน พราหมณ 
             ท้ังหลายกังวลอยูในกิจนอยกิจใหญ ฤาษีกังวลอยูในเหงามันและผลไม 
             สวนพวกภิกษุหลุดพนไดแลว 
                    จบ ภิกขาปรัมปรชาดกท่ี ๑๓. 
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 
             ใสผาข้ีริ้วท่ีไดจากกองขยะไวท่ีคอ มาจากไหน ทานเปนใคร เปนผูไม 
             ควรแกทักขิณาทานเลย? 
      [๒๐๓๔] ขาวนํ้าน้ีทานจัดไวเพื่อทานผูเรอืงยศ พราหมณท้ังหลายยอมขบเค้ียว 
             บริโภคและดื่มขาวนํ้าของทานน้ัน ทานรูจักขาพเจาวาเปนผูอาศัยโภชนะท่ี 
             ผูอื่นใหเลี้ยงชีวิต ถึงคนจัณฑาลก็ขอจงไดกอนขาวบางเถิด. 
      [๒๐๓๕] ขาวนํ้าของเรานี้ เราจัดไวเพือ่พราหมณท้ังหลาย ทานวัตถุนี้เราเช่ือวา 
             ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนแกตน ทานจงหลีกไปเสียจากท่ีนี้ จะมายืน 
             อยู ณ ท่ีนี้เพื่ออะไร เจาคนเลว คนเชนเรายอมไมใหทานแกเจา. 
      [๒๐๓๖] ชนท้ังหลายผูหวงัผลขาวกลา ยอมหวานพืชลงในท่ีดอนบาง ในท่ีลุมบาง 
             ในท่ีไมลุม ไมดอนบาง ฉันใด ทานจงใหทานแกปฏิคาหกท่ัวไปดวย 
             ศรัทธา ฉันนั้น เมื่อทานใหทานอยางนี้ ไฉนจะพึงยังทักขิไณยบุคคล 
             ใหยินดีไดเลา? 
      [๒๐๓๗] เรายอมต้ังไว ซึ่งพืชท้ังหลายในเขตเหลาใด เขตเหลาน้ันเรารูแจงแลว 
             ในโลก พราหมณเหลาใดสมบูรณดวยชาติและมนต พราหมณเหลานั้น 
             ช่ือวาเปนเขต มีศีลเปนท่ีรักในโลกนี้. 
      [๒๐๓๘] ความเมาเพราะชาติ ความดูหมิ่นทาน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ 
             กิเลสท้ังหมดนี้เปนโทษ ไมใชคุณ มีอยูในเขตเหลาใด เขตเหลาน้ัน 
             เปนเขตไมมีศีล ไมเปนท่ีรักในโลกนี้ ความเมาเพราะชาติก็ดี ความดู 
             หมิ่นทาน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ กิเลสท้ังหมดน้ีเปนโทษ 
             มิใชคุณ ไมมีอยูในเขตเหลาใด เขตเหลาน้ันจัดเปนเขตมีศีล เปนท่ีรัก 
             ในโลกนี้ 
      [๒๐๓๙] คนเฝาประตูท้ังสาม คือ อุปโชติยะ ๑ อุปชฌายะ ๑ ภัณฑกุจฉิ ๑ พา 
             กันไปเสียท่ีไหน ทานท้ังหลายจงลงอาชญาและฆาตีคนจัณฑาลผูลามกน้ี 
             แลวลากคอไปเสียใหพน. 
      [๒๐๔๐] ผูใดบริภาษฤาษี ผูนั้นช่ือวาแกะภูเขาดวยเล็บ ช่ือวาเค้ียวกินกอนเหล็ก 
             ดวยฟน ช่ือวาพยายามกลืนกินไฟ. 
      [๒๐๔๑] ฤาษีช่ือวามาตังคะผูมีสัจจะเปนเครื่องกาวไปในเบ้ืองหนา ครั้นกลาวคาถา 
             นี้แลว เมื่อพราหมณท้ังหลายแลดูอยูไดเหาะไปในอากาศ. 



      [๒๐๔๒] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบ้ืองหลัง แขนเหยีดตรงไมไหวติง นัยนตา 
             ขาวเหมือนคนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้. 
      [๒๐๔๓] สมณะรูปหน่ึงมีปกตินุงหมไมสมควร สกปรกดุจปศาจ เปรอะเปอนดวย 
             ฝุนละออง สวมใสผาข้ีริ้วท่ีไดจากกองขยะไวท่ีคอ ไดมา ณ ท่ีนี้ 
             สมณะรูปนั้นไดทําบุตรของทานใหเปนอยางนี้. 
      [๒๐๔๔] ดูกรมาณพท้ังหลาย สมณะผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน ทานไปทางทิศ 
             ไหน ทานท้ังหลายจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา เราจะไปยังสํานักของ 
             ทานกระทําคืนโทษน้ันเสีย ไฉนหนอเราจะพึงไดชีวิตบุตรคืนมา. 
      [๒๐๔๕] ฤาษีผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน ไดไปแลวในอากาศในวันเพ็ญพระจันทร 
             เต็มดวงทามกลางอากาศ แลวฤาษีผูมีปฏิญาณในสัจจะ มีคุณธรรมอันด ี
             งามนั้น ทานไปทางทิศบูรพา. 
      [๒๐๔๖] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบ้ืองหลัง แขนเหยียดตรงไมไหวติง 
             นัยนตาขาวเหมือนคนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้. 
      [๒๐๔๗] ยักษท้ังสองตนผูมีอานุภาพมากมีอยูแล ยักษเหลาน้ันพากันติดตามฤาษี 
             ผูมีคุณธรรมมาแลว รูวาบุตรของทานมีจิตคิดประทุษรายโกรธเคืองจึงทํา 
             บุตรของทานใหเปนอยางนี้แหละ. 
      [๒๐๔๘] ขาแตภิกษุ ถายักษท้ังหลายไดทําบุตรของดิฉันใหเปนอยางนี้ ขอแตทาน 
             ผูเปนพรหมจารีเทาน้ัน อยาโกรธบุตรของดิฉันเลย ดฉิันขอถึงเทาของ 
             ทานเปนท่ีพึ่ง ดิฉันตามมาดวยความโศกถึงบุตร. 
      [๒๐๔๙] ในคราวท่ีบุตรของทานดาเราก็ดี และเม่ือทานมาออนวอนอยู ณ บัดนี้ก็ดี 
             จิตคิดประทุษรายหนอยหนึ่งมิไดมีแกเราเลย แตบุตรของทานเปนคน 
             ประมาท เพราะความมัวเมาวาเรียนจบไตรเพท แมจะเรียนจบไตรเพท 
             แลว ก็ยังไมรูจักสิง่ท่ีเปนประโยชน. 
      [๒๐๕๐] ขาแตทานผูเปนภิกษุ ความจําของบุรุษ ยอมหลงลืมไดโดยครูเดียวเปน 
             แนแท ทานผูมีปญญาเสมอแผนดิน ขอไดโปรดอดโทษสักครั้งเถิด 
             บัณฑิตท้ังหลายยอมไมเปนผูมีความโกรธเปนกําลัง. 
      [๒๐๕๑] มัณฑัพยกุมารบุตรของทานผูมีปญญานอย จงบริโภคกอนขาวท่ีเราฉัน 
             เหลือนี้เถิด ยักษท้ังหลายจะไมพึงเบียดเบียนบุตรของทานเลย และบุตร 
             ของทานจักหายโรคทันที. 
      [๒๐๕๒] พอมัณฑัพยะ เจายังเปนคนโงเขลา มีปญญานอย เจาเปนผูไมฉลาด 
             ในเขตบุญท้ังหลาย ไดใหทานในหมูชนผูประกอบดวยกิเลสดุจนํ้าฝาด 
             ใหญ มีกรรมอันเศราหมอง ไมสํารวม. บรรดาทักขิไณยบุคคลของ 
             เจาบางพวกเกลาผมฟูเปนเซิง นุงหมหนังสือ ปากรกรุงรงัไปดวยหนวด 
             เครา ดังปากบอน้ําอันเการกไปดวยกอหญา เจาจงดูหมูชนท่ีมีรูปราง 



             นาเกลียดน้ี การเกลาผมฟูเปนเซิง หาปองกันคนผูมีปญญานอยไดไม 
             ทานเหลาใดสํารอกราคะ โทสะ และอวิชชาแลว หรอืเปนพระอรหันต 
             ผูมีอาสวะสิ้นแลว ทานท่ีบุคคลถวายในทานเหลาน้ันยอมมีผลมาก. 
      [๒๐๕๓] พระเจาเมชฌะ ไดประทุษรายใจในมาตังคบัณฑิตผูเรืองยศวงศกษัตริย 
             เมชฌราชพรอมท้ังบริษัทไดขาดสูญต้ังแตนั้นมา. 
                       จบ มาตังคชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. จิตตสัมภูตชาดก 
                        วาดวยผลของกรรม 
      [๒๐๕๔] กรรมทุกอยางท่ีนรชนส่ังสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ข้ึนช่ือวากรรม 
             แมจนเล็กนอย ท่ีจะไมใหผลเปนอันไมมี เราไดเห็นตัวของเราผูช่ือวา 
             สัมภูตะมีอานุภาพมาก อันบังเกิดข้ึนดวยผลบุญ เพราะกรรมของตนเอง 
             กรรมทุกอยางท่ีนรชนส่ังสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ข้ึนช่ือวากรรม 
             แมจะเล็กนอย ท่ีจะไมใหผลเปนอันไมมี มโนรถของเราสําเร็จแลว 
             แมฉันใด มโนรถแมของจิตตบัณฑิต พระเชฏฐาของเรา ก็สําเร็จแลว 
             ฉันนั้น กระมังหนอ. 
      [๒๐๕๕] ขาแตพระองคผูสมมติภพ กรรมทุกอยางท่ีนรชนส่ังสมไวแลว ยอม 
             มีผลเสมอไป ข้ึนช่ือวากรรมแมจะเล็กนอย ท่ีจะไมใหผลเปนอันไมม ี
             มโนรถของพระองคสําเร็จแลว แมฉันใด ขอพระองคโปรดทราบแม 
             พระจิตตบัณฑิตฉันนั้นเถิด. 
      [๒๐๕๖] เจาหรือคือจิตตะ เจาไดฟงคําน้ีมาจากคนอื่น หรือวาใครบอกเน้ือความนี้ 
             แกเจา คาถาน้ีเจาขับดีแลว เราไมมีความสงสัย เราจะใหบานสวยรอย 
             ตําบลแกเจา. 
      [๒๐๕๗] ขาพระพุทธเจาหาใชจิตตะไม ขาพระพุทธเจาฟงคําน้ีมาจากคนอ่ืน และ 
             ฤาษีไดบอกเนื้อความนี้แกขาพระพุทธเจาแลวสั่งวา เจาจงไปขับคาถานี้ 
             ตอบถวายพระราชา พระราชาทรงพอพระทัยแลว จะพึงพระราชทานบาน 
             สวยใหแกเจาบานกระมัง? 
      [๒๐๕๘] ราชบุตรท้ังหลายจงเทียมราชรถของเรา จัดแจงใหดี ผูกรัดจัดสรรให 
             งดงามวิจิตร จงผูกรัดสายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารยจงข้ึนประจํา 
             คอ. ตะโพนและสังขมาตระเตรียมไว เจาหนาท่ีท้ังหลายจงเทียบยาน 
             พาหนะโดยเร็ว วันนีแ้ล เราจักไปยังอาศรมซ่ึงจักไดพบฤาษีนั่งอยู. 
      [๒๐๕๙] ขาพเจาเปนผูไดลาภดีแลวหนอ คาถาอันขาพเจาขับดีแลวในทามกลาง 
             บริษัท ขาพเจาไดพบฤาษีผูประกอบดวยศีลแลวเกิดปติโสมนัส. 
      [๒๐๖๐] เชิญทานผูเจริญโปรดรับอาสนะ น้ํา และรองเทาของขาพเจาท้ังหมด 
             เถิด ขาพเจายินดีตอนรบัทานผูเจริญในสิ่งของอันมีคา ขอทานผูเจริญเชิญ 



             รับสักการะอันมีคาของขาพเจาท้ังหลายดวยเถิด. 
      [๒๐๖๑] ขอเชิญพระเชฏฐาทรงสรางปรางคปราสาท อันเปนท่ีอยูนารื่นรมยสําหรับ 
             พระองคเถิด จงทรงบํารุงบําเรอดวยหมูนางนารีท้ังหลาย โปรดให 
             โอกาสเพื่ออนุเคราะหแกหมอมฉันเถดิ แมเราท้ังสองก็จะครอบครอง 
             อิสริยสมบัตินี้รวมกัน. 
      [๒๐๖๒] ดูกรมหาบพิตร พระองคทรงเหน็ผลแหงสุจริตอยางเดียว สวนอาตมภาพ 
             เห็นผลแหงสุจริต และทุจริตท่ีสั่งสมไวแลว เปนวิบากใหญ จึงสํารวม 
             ตนเทาน้ัน มิไดปรารถนาบุตร ปศุสัตว หรือทรัพย. ชีวิตของสัตว 
             ท้ังหลายในโลกนี้ มีกําหนดรอยปเปนอยางมาก ไมลวงกําหนดน้ันไป 
             ไดเลย ยอมจะเหือดแหงไป เหมือนไมออท่ีถูกตัดแลว มีแตจะแหงไป 
             ฉะนั้น. ในชีวิตอันจะตองเหอืดแหงไปนั้น จะมัวเพลิดเพลินไปใย จะ 
             มัวเลนคึกคนองไปทําไม ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร ประโยชน 
             อะไรดวยการแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตร และภรรยา 
             สําหรับอาตมา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพเปนผูพนแลวจากเครื่องผกู. 
             อาตมภาพรูชัดอยางนี้วา มัจจุจะไมรังควานเราเปนอันไมมี เมื่อบุคคล 
             ถูกมัจจุราชครอบงําแลว ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร จะมีประโยชน 
             อะไรดวยการแสวงหาทรัพย. ดูกรมหาบพิตรผูจอมประชาชนชาติของ 
             นรชนไมสม่ําเสมอกัน กําเนิดแหงคนจัณฑาล จัดวาเลวทรามในระหวาง 
             มนุษย เมื่อชาติกอนเราท้ังสองไดอยูรวมกันในครรภแหงนางจัณฑาลี 
             เพราะกรรมอันช่ัวชาของตน. เราท้ังสองไดเกิดเปนคนจัณฑาล ในกรุง 
             อุชเชนีอวันตีชนบท ครั้นจุติจากอัตภาพน้ันแลว ไดเกิดเปนเนื้อสองตัว 
             พี่นองอยูท่ีฝงแมน้ําเนรัญชรา ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลวไดเกิดเปนนก 
             ออกสองตัวพี่นองอยูริมฝงรัมมทานที ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว 
             คราวน้ี อาตมภาพเกิดเปนพราหมณ มหาบพิตรทรงสมภพเปนกษัตริย. 
      [๒๐๖๓] ชีวิตของสัตวท้ังหลาย ถูกชรานาํเขาไปสูความตาย อายุของสัตว 
             ท้ังหลายเปนของนอย เม่ือนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมี 
             ผูตานทาน ดูกรพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของ 
             อาตมภาพ อยาทรงทํากรรมท้ังหลายที่มีทุกขเปนกําไรเลย. ชีวิตของสัตว 
             ท้ังหลายถูกชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตวท้ังหลายเปนของนอย 
             เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน ดูกรพระเจา 
             ปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรม 
             ท้ังหลายท่ีมีทุกขเปนวิบากเลย ชีวิตของสัตวท้ังหลายถูกชรานําเขาไป 
             สูความตาย อายุของสัตวท้ังหลายเปนของนอย เมื่อนรชนถูกชรานํา 
             เขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน ดูกรพระเจาปญจาลราช 



             มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมท้ังหลายอันม ี
             ศีรษะเกลือกกลัว้ดวยกิเลสธุลี. ชีวิตของสัตวท้ังหลายถูกชรานําเขาไป 
             สูความตาย อายุของสัตวท้ังหลายเปนของนอย ชรายอมกําจัดวรรณะ 
             ของนรชนผูแกเฒา ดูกรพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทํา 
             ตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมท่ีจะใหเขาถึงนรกเลย. 
      [๒๐๖๔] ขาแตภิกษุ ถอยคําของพระคุณเจาน้ีเปนคําจริงแททีเดียว ฤาษีกลาวฉันใด 
             คําน้ีก็เปนฉันนั้น แตวากามท้ังหลายของขาพเจายังมีอยูมาก กาม 
             เหลานั้นคนเชนกับขาพเจาสละไดยาก. ชางจมอยูทามกลางหลมแลว 
             ยอมไมอาจจะไปยังท่ีควรไดดวยตนเอง ฉันใด ขาพเจาจมอยูในหลมคือ 
             กามกิเลส ก็ยังไมสามารถจะปฏิบัติตามทางของภิกษุได ฉันนั้น. ขาแต 
             พระคุณเจาผูเจริญ อนึ่ง บุตรจะพึงมีความสุขไดดวยวิธีใด บิดามารดา 
             พร่ําสอนบุตรดวยวิธีนัน้ ฉันใด ขาพเจาละจากโลกนี้ไปแลว จะพึง 
             เปนผูมีความสุขยืนนานไดดวยวิธีใด ขอพระคุณเจาโปรดพร่ําสอนขาพเจา 
             ดวยวิธีนั้นฉันนั้นเถิด. 
      [๒๐๖๕] ดูกรมหาบพิตรผูเปนจอมประชาชน ถามหาบพิตรไมอาจละกามของมนุษย 
             เหลานี้ไดไซร มหาบพิตรจงทรงเริ่มต้ังพลีกรรมอันชอบธรรมเถิด แต 
             การกระทําอันไมเปนธรรมขออยาไดมีในรัฐสีมาของมหาบพิตรเลย. ทูต 
             ท้ังหลายจงไปยังทิศท้ัง ๔ นิมนตสมณพราหมณท้ังหลายมา มหาบพิตร 
             จงทรงบํารุงสมณพราหมณท้ังหลายดวยขาว น้ํา ผา เสนาสนะและ 
             คิลานปจจัย. มหาบพิตรจงเปนผูมีพระกมลจิตอันผองใส ทรงอังคาส 
             สมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว น้ํา ไดทรงบริจาคทานตาม 
             สติกําลัง และทรงเสวยแลว เปนผูอันเทวดาและมนุษยไมติเตียน 
             จงเสด็จเขาถึงสัคคสถานเถิด. ดูกรมหาบพิตร ก็ถาความเมาจะพึง 
             ครอบงํามหาบพิตรผูอันหมูนางนารีท้ังหลายแวดลอมอยู มหาบพิตรจงทรง 
             มนสิการคาถานี้ แลวพึงตรัสคาถานี้ในทามกลางบริษัทวา เมื่อชาติกอนเรา 
             เปนคนนอนอยูกลางแจง อันมารดาจณัฑาลี เมื่อจะไปปาใหดื่มน้ํานม 
             มาแลว นอนคลุกคลีอยูกับสุนัขท้ังหลายจนเติบโต มาบัดนี้ คนนั้น 
             ใครๆ เขาก็เรียกกันวาพระราชา. 
                      จบ จิตตสัมภูตชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. สีวิราชชาดก 
                    วาดวยการใหดวงตาเปนทาน 
      [๒๐๖๖] ขาพระพุทธเจาเปนคนชรา ไมแลเห็นในท่ีไกล มาเพ่ือจะทูลขอ 
             พระเนตร ขาพระพุทธเจามีตาขางเดียว ขาพระพุทธเจาทูลขอแลว 
             ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานพระเนตรขางหน่ึงแกขาพระพุทธเจา 



             เถิด. 
      [๒๐๖๗] ดูกรวณิพก ใครเปนผูแนะนําทานจึงมาขอดวงตาฉัน ณ ท่ีนี้ บัณฑิต 
             ท้ังหลายกลาวดวงตาใดวา ยากท่ีบุรุษจะสละได ทานมาขอดวงตานั้น 
             อันเปนอวัยวะเบ้ืองสูง ยากท่ีเราจะสละไดงายๆ. 
      [๒๐๖๘] ในเทวโลก เขาเรียกทานผูใดวา สุชัมบดี ในมนุษยโลก เขาเรียกทาน 
             ผูนั้นวา มฆวา ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก ทานผูนั้นแนะนําใหมา 
             ขอพระเนตร ณ ท่ีนี้. ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก การขอของขาพระ- 
             พุทธเจาไมมีสิ่งใดยิ่งไปกวา ขอพระองคทรงพระราชทานพระเนตร 
             แกขาพระพุทธเจา ผูมาขอเถิด บัณฑิตท้ังหลายกลาววา ดวงตาใดยาก 
             ท่ีบุรุษจะสละได ขอพระองคโปรดพระราชทานดวงเนตรน้ันท่ีไมมีสิ่ง 
             อื่นจะยิ่งกวาแกขาพระพุทธเจาเถิด. 
             ทานมาดวยประโยชนอันใด ปรารถนาประโยชนสิ่งใด ความดําริ 
             เหลานั้นเพื่อประโยชนนั้นๆ ของทานจงสําเร็จเถิด ดูกรพราหมณ 
             ทานจงไดดวงตาเถิด. เมื่อทานขอขางเดียว เราจะใหท้ังสองขาง 
             ขอทานน้ันจงเปนผูมีนัยนตาไปเถิด ทานปรารถนาสิ่งใดจากเราผูมุงหมาย 
             ขอสิ่งน้ันจงสําเร็จแกทานเถิด. 
      [๒๐๖๙] ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ของขาพระองคท้ังหลาย 
             พระองคอยาทรงพระราชทานดวงพระเนตรเลย อยาทรงทอดท้ิงขาพระ- 
             พุทธเจาท้ังปวงเลย ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคพระราชทาน 
             ทรัพยเถิด แกวมุกดา แกวไพฑูรย มีเปนอันมาก ขาแตพระ- 
             มหาราชเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองคจะพระราชทานรถ 
             ท้ังหลายท่ีเทียมแลวมาอาชาไนย ชางตัวประเสริฐท่ีตบแตงแลว ท่ีอยู 
             และเครื่องบรโิภคที่ทําดวยทองคําเถิด. ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอ 
             พระองคทรงพระราชทานเหมือนกับชาวสีพีท้ังปวง ท่ีมีเครื่องใชสอย 
             สีรถ แวดลอมพระองคอยูโดยรอบทุกเมื่อ ฉะนั้นเถิด. 
      [๒๐๗๐] ผูใดแลพูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้นเหมือนกับสวมบวง 
             ท่ีตกลงยังพ้ืนดินไวท่ีคอ. ผูใดแล พูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให 
             ผูนั้นเปนคนลามกกวาผูท่ีลามก ท้ังจะตองเขาถึงสถานท่ีลงอาชญาของ 
             พญายม. ความจริงผูขอไดขอสิ่งใดไว ผูใหก็ควรจะใหสิ่งน้ันแหละ 
             ผูขอยังไมไดขอสิ่งใดไว ผูใหก็อยาพึงใหสิ่งน้ัน พราหมณไดขอ 
             สิ่งใดไวกะเรา เราก็จักใหสิ่งน้ันนั่นแหละ. 
      [๒๐๗๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคทรงปรารถนาพระชนมายุ 
             วรรณะ สุขะ และพละอะไรหรอื จึงทรงพระราชทานพระเนตร 
             พระองคทรงเปนราชาแหงชาวสีพี ไมมีใครจะประเสริฐยิ่งไปกวา ทรง 



             พระราชทานพระเนตร เพราะเหตุปรโลกหรอือยางไร? 
      [๒๐๗๒] เราใหดวงตาเปนทานน้ัน เพราะยศก็หาไม เราจะไดปรารถนาบุตร 
             ทรัพยหรือแวนแควน เพราะผลแหงการใหดวงตานี้ก็หาไม อีก 
             ประการหน่ึง ธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย ทานไดประพฤติกันมาแลว 
             แตโบราณ เพราะเหตุนี้แหละ ใจของเราจึงยินดีในทาน. 
      [๒๐๗๓] ดวงตาท้ัง ๒ ขางจะไดเปนท่ีเกลียดชังของเรากห็าไม ตนของตนเอง 
             ก็หาไดเปนท่ีเกลียดชังของเราไม พระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา 
             เพราะฉะนั้น เราจึงไดใหดวงตา. 
      [๒๐๗๔] ดูกรนายสีวิกะ ทานเปนมิตรสหายของเรา ทานเปนคนศึกษามาดีแลว 
             จงกระทําตามถอยคําของเราใหดี จงควักดวงตาท้ัง ๒ ของเราผูปรารถนา 
             อยูแลววางลง ในมือของพราหมณวณิพกเถิด. 
      [๒๐๗๕] พระเจาสีวิราชทรงเตือนใหหมอสีวิกะกระทําตามพระราชดํารัสแลว หมอ 
             สีวิกะควักดวงพระเนตรของพระราชาสงใหแกพราหมณ พราหมณเปน 
             ผูมีจักษุ พระราชาเปนคนตาบอดเสด็จเขาท่ีประทับ. 
      [๒๐๗๖] ต้ังแตนั้นมาสองสามวัน เมื่อพระเนตรท้ัง ๒ มีเนื้องอกข้ึนเต็มแลว 
             พระราชาผูบํารุงสีพีรัฐ จึงตรัสเรียกนายสารถีผูเฝาอยูนั้นวา ดูกรนายสารถ ี
             ทานจงเทียมยานเถิด เสร็จแลวจงบอกใหเราทราบ เราจะไปยังอุทยาน 
             จะไปยังสระโบกขรณี และราวปา. พอพระเจาสีวิราชเขาไปประทับขัด 
             สมาธิริมขอบสระโบกขรณีแลว ทาวสุชัมบดีสักกเทวราชก็ปรากฏแก 
             พระเจาสีวิราชนั้น. 
      [๒๐๗๗] หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมแหงเทพ มาในสํานักของพระองคแลว 
             ขาแตพระราชฤาษี ขอพระองคจงเลอืกเอาพรตามท่ีพระทัยปรารถนาเถิด. 
      [๒๐๗๘] ขาแตทาวสักกะ ทรัพย กําลังของหมอมฉันมีพอแลว อนึง่ คลังของ 
             หมอมฉันก็มีเปนอันมาก บัดนี้ หมอมฉันเปนคนตาบอด พอใจ 
             ความตายเทาน้ัน. 
      [๒๐๗๙] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย ผูเปนใหญกวาสัตวสองเทา พระองคจง 
             ตรัสถอยคําท่ีเปนสัจจะ เมื่อพระองคตรัสแตถอยคําท่ีเปนสัจจะ พระ- 
             เนตรจักเกิดข้ึนอีก. 
      [๒๐๘๐] บรรดาวณิพกท้ังหลายผูมีโคตรตางๆ กัน มาขอหมอมฉัน แมวณิพกใด 
             มาขอหมอมฉัน แมวณิพกน้ันก็เปนท่ีรักแหงใจของหมอมฉัน ดวยการ 
             กลาวคําสัตยนี้ ขอจักษุจงบังเกิดข้ึนแกหมอมฉันเถิด. 
      [๒๐๘๑] พราหมณผูใด มาขอหมอมฉันวา ขอจงพระราชทานพระเนตรเถิด 
             หมอมฉันไดใหดวงตาท้ังสองแกพราหมณผูนั้นซึ่งเปนวณิพก. ปติและ 
             โสมนัสเปนอันมากเกิดข้ึนแกหมอมฉันยิ่งนัก ดวยการกลาวคําสัตยนี้ 



             ขอจักษุจงเกิดข้ึนแกหมอมฉันเถิด. 
      [๒๐๘๒] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงสีพีรฐั พระองคตรัสพระคาถาแลวโดยธรรม 
             พระเนตรท้ังสองของพระองค จะปรากฏเปนตาทิพยเห็นไดทะลุภาย 
             นอกฝา ภายนอกกําแพง และภูเขาตลอดรอยโยชนโดยรอบ. 
      [๒๐๘๓] ใครหนอในโลกนี้ ถูกขอทรัพยอันนาปลื้มใจแลว แมจะเปนของ 
             พิเศษ แมจะเปนของท่ีรักอยางดีของตน จะไมพึงให ฉันขอตักเตือน 
             ทานท้ังหลายผูเปนชาวสีพีรัฐทุกๆ คนท่ีมาประชุมกัน จงดูดวงตาท้ังสอง 
             อันเปนทิพยของเราในวันนี้. ตาทิพยของเราเห็นไดทะลุภายนอกฝา 
             ภายนอกกําแพง และภูเขาตลอดรอยโยชนโดยรอบ. ในโลกท่ีเปนอยู 
             ของสัตวท้ังหลายน้ี ไมมีอะไรท่ีจะยิ่งไปกวาการบริจาคทาน เราไดให 
             จักษุท่ีเปนของมนุษยแลว เราไดจักษุทิพย. ดูกรชาวสีพีรัฐท้ังหลาย 
             ทานท้ังหลายเห็นจักษุทิพยท่ีเราไดนี้แลว จงใหทานเสียกอนจึงคอย 
             บริโภคเถิด ทานท้ังหลายได ใหทานตามสติกําลังและไดบริโภคทานแลว 
             ไมมีใครติเตียนได ยอมเขาถึงสัคคสถาน. 
                       จบ สีวิราชชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. ศิริมันทชาดก 
                       วาดวยปญญาประเสริฐ 
      [๒๐๘๔] ทานอาจารยเสนก เราขอถามเนื้อความนี้ บรรดาคนสองพวก คือ คนผู 
             สมบูรณดวยปญญาแตเสื่อมจากศิริ กับคนท่ีมียศแตไรปญญา นักปราชญ 
             กลาวคนไหนวาประเสริฐ? 
      [๒๐๘๕] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาราษฎร คนฉลาด หรือคนโง คนบริบูรณ 
             ดวยศิลปะ หรือคนหาศิลปะมิได แมจะมีชาติสูง ก็ยอมเปนคนรับใช 
             ของคนผูมีชาติตํ่าแตมียศ ขาพระพุทธเจาเห็นความดังน้ี จึงขอ 
             กราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริแล เปนคนประเสริฐ 
             พระเจาขา. 
      [๒๐๘๖] ดูกรมโหสถผูมีปญญาไมทราม ผูเห็นธรรมส้ินเชิง เราถามเจาในคน 
             สองพวก คือ คนพาลผูมียศ กับบัณฑิตผูไมมีโภคะ นักปราชญกลาว 
             คนไหนวาประเสริฐ. 
      [๒๐๘๗] คนพาลกระทํากรรมอันช่ัวชา ก็สําคัญวา สิ่งน้ีเทาน้ันประเสริฐ เห็นแต 
             เพียงโลกนี้ ไมเห็นโลกหนา ตองไดรบัเคราะหรายในโลกท้ังสอง 
             ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทาน้ัน 
             ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา. 
      [๒๐๘๘] ศิลปะนี้ก็ดี พวกพองก็ดี รางกายก็ดี หาไดจัดโภคสมบัติมาใหไม 
             มหาชนยอมคบหาโควินทเศรษฐี ผูมีน้ําลายไหลออกจากคางท้ังสองขาง 



             ผูไดรับความสุข มีศิริตํ่าชา ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึง 
             กราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทาน้ันเปนคน 
             ประเสริฐ พระเจาขา. 
      [๒๐๘๙] คนมีปญญานอย ไดรับความสุขแลว ยอมมัวเมา แมถูกความทุกข 
             กระทบแลว ยอมถึงความหลง อันสุขทุกขท่ีจรมากระทบเขาแลว ยอม 
             หวั่นไหว ดุจปลาท่ีดิ้นรนอยูในท่ีรอน ฉะนั้น ขาพระพุทธเจา 
             เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทาน้ันประเสริฐ คนโง 
             ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา. 
      [๒๐๙๐] ฝูงนกยอมพากันบินเรรอนไปมาโดยรอบตนไม ท่ีมีผลดีในปา ฉันใด 
             คนเปนอันมากยอมคบหาผูมั่งค่ัง มีทรัพย มีโภคสมบัติ เพราะเหตุ 
             ตองการทรัพย ก็ฉันนัน้ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบ 
             ทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทาน้ัน เปนคนประเสริฐ 
             พระเจาขา. 
      [๒๐๙๑] คนโงถึงจะมีกําลังก็หายังประโยชนใหสําเร็จไม ไดทรัพยมาดวยกรรม 
             อันรายแรง นายนิรยบาลท้ังหลาย ยอมฉุดคราเอาคนโง ผูไมฉลาด 
             คร่ําครวญอยู ไปสูนรกอันรายกาจ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ 
             จึงกราบทูลวาคนมีปญญาเทาน้ัน ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐ 
             อะไร พระเจาขา. 
      [๒๐๙๒] แมน้ําแหงใดแหงหน่ึง ยอมไหลไปสูแมน้ําคงคา แมน้ําเหลาน้ัน 
             ท้ังหมดเทียว ยอมละท้ิงช่ือและถิ่นเดิม แมน้ําคงคาไหลไปถึงมหาสมุทร 
             ยอมไมปรากฏช่ือ คนในโลกนี้ท่ีมีฤทธ์ิยิ่ง ก็ไมปรากฏ ฉันนั้นแล 
             ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคน 
             เลวทราม คนมีศิริเทาน้ัน เปนคนประเสริฐ พระเจาขา. 
      [๒๐๙๓] ขาพระพุทธเจาจะกลาวแกปญหาท่ีทานอาจารยกลาว แมน้ําท้ังหลาย 
             ยอมไหลไปสูทะเลใหญไมไดตลอดกาลท้ังปวง ทะเลน้ันมีกําลังมาก 
             เปนนิตย มหาสมุทรยอมไมลวงเลยฝงไปได ฉันใด กิจการท่ีคนโง 
             ประสงค ก็ฉันนั้น คนมีศิริยอมไมลวงเลยคนมีปญญาไปไดไมวาในกาล 
             ไหนๆ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา 
             เทาน้ันประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร. 
      [๒๐๙๔] ถาแมคนมียศไมสํารวมแลว อยูในท่ีวินิจฉัย กลาวขอความแกชน 
             เหลาอื่น คําพูดของคนน้ันยอมเจริญงอกงามในทามกลางญาติ คนมี 
             ปญญายังคนผูมีศิริตํ่าชาใหทําตามคําของตนไมได ขาพระพุทธเจาเห็น 
             ขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริ 
             เทาน้ัน เปนคนประเสริฐ พระเจาขา. 



      [๒๐๙๕] คนโงหาปญญามิได ยอมกลาวมุสา เพราะเหตุแหงบุคคลอื่น หรือแม 
             แหงตน คนโงนั้นยอมถูกนินทาในทามกลางบริษัท แมภายหลัง 
             เขาก็ตองไปทุคติ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา 
             คนมีปญญาเทาน้ันประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา. 
      [๒๐๙๖] ถาคนมีปญญาดังแผนดิน ไมมีท่ีอยูอาศัย ไมมีทรัพย เปนคนเข็ญใจ 
             กลาวขอความ คําพูดของเขานั้นยอมไมเจริญงอกงามในทามกลางบริษัท 
             อนึ่ง ศิริของคนมีปญญายอมไมมี ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ 
             จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทาน้ัน เปนคน 
             ประเสริฐ พระเจาขา. 
      [๒๐๙๗] คนมีปญญาดังแผนดิน ยอมไมกลาวคําเหลาะแหละ เพราะเหตุ 
             แหงคนอื่น หรือแมแหงตน บุคคลน้ันยอมเปนผูอันมหาชนบูชา 
             ในทามกลางท่ีประชุม แมภายหลังเขาก็จะไปสุคติ ขาพระพุทธเจา 
             เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทาน้ันประเสริฐ คนโง 
             ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา. 
      [๒๐๙๘] ชาง มา โค แกวมณี กุณฑล และนางนารีท้ังหลายผูเกิดในตระกูล 
             ท่ีมั่งค่ัง สิ่งท้ังปวงน้ันยอมเปนเครื่องอปุโภคของคนท่ีมั่งค่ัง คนท้ังหลาย 
             ผูไมมั่งค่ัง ก็ยอมเปนเครื่องอุปโภคของคนท่ีมั่งค่ัง ขาพระพุทธเจา 
             เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีศิริ 
             เทาน้ันเปนคนประเสริฐ พระเจาขา. 
      [๒๐๙๙] ศิริยอมละคนโงผูไมจัดแจงการงาน ไมมีความคิด มีปญญาทราม 
             เหมือนงูละท้ิงคราบเกาไป ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ 
             จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทาน้ัน ประเสริฐคนโงถงึมียศจะประเสริฐ 
             อะไร พระเจาขา. 
      [๒๑๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาท้ัง ๕ คน เปนบัณฑิต ทุกคน 
             กราบไหวบํารุงพระองค พระองคเปนอิสระครอบงําขาพระพุทธเจา 
             ท้ังหลาย ดุจทาวสักกเทวราชผูเปนเจาแหงหมูสัตว ฉะนั้น ขาพระ- 
             พุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม 
             คนมีศิริเทาน้ัน เปนคนประเสริฐ พระเจาขา. 
      [๒๑๐๑] คนโงถึงจะมียศ ก็เปนทาสของคนมีปญญา เมื่อกิจการตางๆ เกิดข้ึน 
             คนฉลาดยอมจัดแจงกิจอันละเอียดใด คนโงยอมถึงความหลงใหลใน 
             กิจนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา 
             นั้นแลประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา. 
      [๒๑๐๒] แทจริง สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญปญญาเทาน้ัน ศิริเปนท่ีใครของ 
             คนโง เพราะมนุษยท้ังหลายยินดีในโภคสมบัติ ก็ความรูของทานผูรู 



             ท้ังหลาย ใครๆ ช่ังไมได ในกาลไหนๆ คนมีศิริยอมไมลวงเลยคน 
             มีปญญาไปได ไมวาในกาลไหนๆ. 
      [๒๑๐๓] ดูกรมโหสถผูเหน็ธรรมท้ังส้ิน เราไดถามปญหาขอใดกะเจา เจาได 
             ประกาศปญหาขอนั้นแกเราแลว เรายนิดีดวยการแกปญหาของเจา เรา 
             ใหโคพันหนึ่ง โคอุสภุราชา ชาง รถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐ ตัว 
             และบานสวย ๑๖ ตําบล แกเจา. 
                       จบ ศิริมันทชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. โรหนมิคชาดก 
                     วาดวยความรักในสายเลือด 
      [๒๑๐๔] ดูกรนองจิตตกะ ฝูงเน้ือเหลาน้ันกลัวความตายจงึพากันหนีกลับไป ถึงเธอ 
             ก็จงไปเสียเถิด อยาหวงใยพ่ีเลย เนื้อท้ังหลายจักมีชีวติอยูกับเธอ. 
      [๒๑๐๕] พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไมท้ิงพ่ีไป 
             ฉันจักยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้. 
             ก็มารดาบิดาท้ังสองของเราน้ัน ทานตาบอด เมื่อไมมีผูนํา จักตอง 
             ตายแน เธอจงไปเถิด อยาหวงใยพ่ีเลย เนื้อท้ังหลายจักมีชีวิตอยู 
             กับเธอ. 
             พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไม 
             ท้ิงพ่ีผูถูกมัดไป ฉันจักยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้. 
      [๒๑๐๖] เจาเปนคนขลาด จงหนีไปเสียเถดิ พี่ติดอยูในหลักเหล็ก เธอจงไป 
             เสียเถิด อยาหวงใยพ่ีเลย เนื้อท้ังหลายจักมีชีวิตอยูกับเธอ. 
      [๒๑๐๗] พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไม 
             ละท้ิงพ่ี ฉันจักยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้. 
             ก็มารดาบิดาท้ังสองของเราน้ัน ทานตาบอด เมื่อไมมีผูนํา จักตองตาย 
             แน เธอจงไปเถิด อยาหวงใยพ่ีเลย เนื้อท้ังหลายจักมีชีวิตอยูกับเธอ. 
             พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจะไมละ 
             ท้ิงพ่ีผูถูกมัดไป ฉันจักยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้. 
      [๒๑๐๘] วันนี้ นายพรานคนใด จักฆาเราดวยลูกศร หรือหอก นายพรานคนน้ัน 
             มีรูปรายกาจ ถืออาวุธเดินมาแลว. 
      [๒๑๐๙] นางสุตนามฤคีนั้น ถูกภัยบีบค้ันคุกคามหนีไป ครูหนึ่งแลวกลบัเขามา 
             หาความตาย ถึงนางจะมีขวัญออนก็ไดทํากรรมท่ีทําไดแสนยาก. 
      [๒๑๑๐] เนื้อท้ัง ๒ นี้เปนอะไรกับทานหนอ พนไปแลวยังกลับเขามาหาเครื่อง 
             ผูกอีก ไมปรารถนาจะละท้ิงทานไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต? 
      [๒๑๑๑] ดูกรนายพราน เนื้อท้ัง ๒ นี้เปนนองชาย นองสาวของขาพเจา รวมทอง 
             มารดาเดียวกัน ไมปรารถนาละขาพเจาไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต. 



      [๒๑๑๒] ขาแตนายพราน มารดาบิดาท้ังสองของ เราทานตาบอด เมื่อไมมีผูนํา 
             จักตองตายแน โปรดใหชีวิตแกเราท้ัง ๕ เถิด โปรดปลอยพี่ชาย 
             เสียเถิด. 
      [๒๑๑๓] ขาพเจาจะปลอยเนื้อ ผูเลี้ยงมารดาบิดาเทาน้ัน มารดาบิดาไดเห็น 
             พระยาเน้ือหลุดจากบวงไปแลว ก็จงยินดีเถิด. 
      [๒๑๑๔] ขาแตนายพราน ทานจงยินดีเพลิดเพลินกับพวกญาติท้ังปวง เหมือน 
             ขาพเจาเห็นพระยาเนื้อท่ีหลุดจากบวงแลว ช่ืนชม ยินดี ในวันนี้ ฉะน้ัน. 
      [๒๑๑๕] ดูกรลูกรัก เมือ่ชีวิตเขาไปใกลความตายแลว เจาหลุดมาไดอยางไร 
             ไฉนนายพรานจึงไดปลอยจากบวงเหล็กมาเลา? 
      [๒๑๑๖] นองจิตตกะกลาววาจาไพเราะหู เปนท่ีจับอกจับใจด่ืมด่ําในหทัย ชวย 
             ขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต. นองสุตนาไดกลาววาจาไพเราะหู 
             จับอกจับใจด่ืมด่ําในหทัย ชวยขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต. 
             นายพรานไดฟงวาจาไพเราะหู เปนท่ีจับอกจับใจด่ืมด่ําในหทัย ไดฟง 
             วาจาสุภาษิต จึงไดปลอยขาพเจามา. 
      [๒๑๑๗] เราไดเห็นลูกโรหนะมาไดแลว ยอมช่ืนชม ยินดี ในวันนี้ ฉันใด ขอให 
             นายพรานพรอมท้ังบุตรและภรรยา จงมีความชมช่ืน ยินดี ฉันนั้นเถิด. 
      [๒๑๑๘] ดูกรนายพราน เจาไดพูดไววา จะนําเอาเนื้อและหนังมามิใชหรือ เออ 
             ก็เหตุอะไรเลา เจาจึงไมนําเอาเนื้อและหนังมา? 
      [๒๑๑๙] เนื้อนั้นไดมาติดบวงเหล็กถึงมือแลว แตมีเนื้อ ๒ ตัวไมไดติดบวงเขา 
             มายืนอยูใกลเนื้อตัวนัน้ ขาพระองคไดเกิดความสังเวชใจ ความอัศจรรย 
             ใจ ขนพองสยองเกลาวา ถาเราฆาเน้ือตัวนี้ เราจักตองท้ิงชีวิตในวันนี้. 
      [๒๑๒๐] ดูกรนายพราน เนื้อเหลาน้ันเปนเชนไร เปนเนื้อมีธรรมอยางไร มีสี 
             สรรอยางไร มีศีลอยางไร ทานจึงไดสรรเสริญเนื้อเหลาน้ันนัก? 
      [๒๑๒๑] เนื่อเหลาน้ันมีเขาขาว ขนสะอาด หนังเปรียบดวยทองคํา เทาแดง 
             ตาสุกใส เปนท่ีนารื่นรมยใจ. 
      [๒๑๒๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เนื้อเหลาน้ันเปนเชนนี้ เปนเนื้อมีธรรม 
             เชนนี้ เปนเนื้อเลี้ยงบิดามารดา ขาพระพุทธเจาจึงมิไดนําพระยาเน้ือน้ัน 
             มาถวายพระองค พระเจาขา. 
      [๒๑๒๓] ดูกรนายพราน เราใหทองคํา ๑๐๐ แทง กุณฑลแกวมณีอันมีคามาก 
             เตียง ๔ เหลี่ยมมีสีคลายดอกผักตบ และภรรยาผูมีรูปรางเหมือนกัน ๒ คน 
             กับโค ๑๐๐ ตัว แกทาน เราจักปกครองราชสมบัติโดยธรรม ทาน 
             เปนผูมีอุปการะแกเรามาก ดูกรนายพราน ทานจงเลี้ยงดูบุตรและภรรยา 
             ดวยกสิกรรม พาณิชกรรม การใหกูหนี ้และดวยการแสวงหาอันเปน 
             สัมมาชีพเถิด อยาไดกระทําบาปอีกเลย. 



                      จบ โรหนมิคชาดกท่ี ๕. 
                          ๖. หังสชาดก 
                       วาดวยหงสสุมขุะผูภักดี 
      [๒๑๒๔] ดูกรสุมุขะ ผูมีผิวพรรณงามดังทองคํา หงสเหลานี้ถูกภัยคุกคามแลว มีตัว 
             งอบินหนีไป ทานจงหนีไปตามปรารถนาเถิด. หมูญาติท้ังหลายละท้ิงเรา 
             ติดอยูในบวงผูเดียว ไมหวงใย พากันบินหนีไป ทานผูเดียวจะหวงอยู 
             ทําไม? ดูกรสุมุขะผูประเสริฐ ทานควรจะบินหนีเอาตัวรอด เพราะ 
             ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมมี ทานอยาทําความเพียรใหเสื่อม 
             เสียเพราะความไมมีทุกขเลย จงรีบบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด. 
      [๒๑๒๕] ขาแตทาวธตรฐมหาราช ถึงพระองคจะถูกทุกขครอบงํา ขาพระพุทธเจา 
             ก็จักไมละท้ิงพระองคไป ขาพระพุทธเจาจักเปน หรือจักตายก็จักรวมอยู 
             กับพระองค. 
      [๒๑๒๖] ดูกรสุมุขะ ทานกลาวคําใด คําน้ันเปนคําดีงามของพระอรยิเจา อนึ่งเลา 
             เราเม่ือจะทดลองทานจึงไดพูดกะทานวา จงบินหนีไป. 
      [๒๑๒๗] ขาแตพระองคผูประเสริฐสูงสุดกวาหงสท้ังหลาย นกตัวสัญจรไปใน 
             อากาศ ยอมบินไปสูทางโดยที่มิใชทางได พระองคไมทรงทราบบวงแต 
             ท่ีไกลดอกหรอื? 
      [๒๑๒๘] คราวใด จะมีความเส่ือม คราวน้ัน เมื่อถึงคราวจะสิ้นชีพ สัตวแมจะ 
             ติดบวง ติดขายก็ยอมไมรูสึก. 
      [๒๑๒๙] ดูกรสุมุขะ ผูมีผิวพรรณงามดังทองคํา หงสเหลานี้ถูกภัยคุกคามแลว มี 
             ตัวงอพากันบินหนีไป ทานเทาน้ันมัวพะวงอยู. หงสเหลาน้ันกินและด่ืม 
             แลวก็พากันบินหนีไป มิไดแลเหลียวถึงใคร ก็ทานผูเดียวจะมาเฝาอยู 
             ทําไมเลา? หงสตัวนี้เปนอะไรกับทานหนอ ทานพนแลวจากบวง 
             ทําไมจึงมาเปนหวงหงสผูติดบวงอยูเลา หงสท้ังหลายเขาพากันทอดท้ิง 
             ไปแลว ทานผูเดียวมาพะวงอยูทําไม? 
      [๒๑๓๐] หงสตัวนั้นเปนราชาของเรา เปนมิตรสหายเสมอดวยชีวิตของเรา เรา 
             จักไมทอดท้ิงทานไปจนตราบเทาจนวันตาย. 
      [๒๑๓๑] ทานปรารถนาจะสละชีวิต เพราะเหตุแหงสหาย เราจักปลอยสหายของ 
             ทานไป ขอพญาหงสจงไปตามความประสงคของทานเถิด. 
      [๒๑๓๒] ดูกรนายพราน วนันี้ ขาพเจาไดเห็นพญาหงสตัวเปนใหญในหมูทิชาชาติ 
             พนจากบวงแลวยอมช่ืนชม ยินดี ฉันใด ขอทานพรอมกับหมูญาติ 
             ท้ังปวง จงช่ืนชม ยินดี ฉันนั้นเถิด. 
      [๒๑๓๓] พระองคผูทรงพระเจริญ ทรงเกษมสําราญดีหรือ โรคาพยาธิมไิดเบียด- 
             เบียนพระองคหรอื รัฐสีมาอาณาจักรของพระองคนีส้มบูรณดีหรือ 



             พระองคปกครองประชาราษฎรโดยธรรมหรือ? 
      [๒๑๓๔] ดูกรพญาหงส เราเกษมสําราญดี ท้ังโรคาพยาธิก็มิไดเบียดเบียน รัฐสีมา 
             อาณาจักรของเรานี้ก็สมบูรณดี เราปกครองราษฎรโดยธรรม. 
      [๒๑๓๕] โทษผิดอะไรๆ ในหมูอํามาตยของพระองคไมมีอยูหรือ หมูศัตรูหาง 
             ไกลจากพระองค เหมือนเงายอมไมเจริญทางทิศทักษิณ แลหรือ? 
      [๒๑๓๖] โทษผิดอะไรๆ ในหมูอํามาตยของเราไมมีเลย อนึ่ง หมูศัตรูกห็างไกล 
             จากเรา เหมือนเงายอมไมเจริญทางดานทิศทักษิณ ฉะน้ัน. 
      [๒๑๓๗] พระมเหสีของพระองค มิไดทรงประพฤติลวงละเมิดพระทัย ทรงเช่ือฟง 
             ทรงปราศรัยนารัก พรอมพรักไปดวยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และ 
             ยศสมบัติ ยังเปนท่ีโปรดปรานของพระองคหรอื? 
      [๒๑๓๘] มเหสีของเราเปนเชนนั้น ทรงเช่ือฟงถอยคํา ทรงปราศรัยนารัก พรอม 
             พรักไปดวยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และยศสมบัติ ยังเปนท่ีโปรดปราน 
             ของเราอยู. 
      [๒๑๓๙] พระโอรสของพระองคมีมากพระองค ทรงอุบัติมาเปนศรีสวัสดี ใน 
             รัฐสีมาอันเจริญ ทรงสมบูรณดวยพระปรีชาเฉลียวฉลาด ยอมทรงบันเทิง 
             พระทัยแตท่ีนั้นๆ อยูแลหรือ? 
      [๒๑๔๐] ดูกรพระยาหงสธตรฐ เราปรากฏวามีโอรสถึง ๑๐๑ คน ขอทานไดโปรด 
             ช้ีแจงกิจท่ีควรแกโอรสเหลาน้ันดวยเถิด โอรสเหลาน้ันจะไมดูหมิ่นถอย 
             คําของทานเลย. 
      [๒๑๔๑] ถาแมวา บุคคลประกอบดวยชาติ หรือวินยั แตกระทําความเพียรในภาย 
             หลัง เมื่อกิจท่ีจําตองทําเกิดข้ึน ยอมตองจมอยูในหวงอันตราย. ชอง 
             ทางรั่วไหลแหงโภคสมบัติเปนตน ก็จะเกิดใหญโตข้ึนกับบุคคลผูมีปญญา 
             งอนแงนนั้น บุคคลน้ันยอมมองเห็นไดแตรูปท่ีหยาบๆ เหมือนความมืด 
             ในราตรี ฉะนั้น. บุคคลผูประกอบความเพียรในส่ิงอนัไมเปนสาระวาเปน 
             สาระ ก็ยอมไมประสบความรูเลยทีเดียว ยอมจะจมลงในหวงอันตราย 
             อยางเดียว เหมือนกวางวิ่งโลดโผนไปในซอกผา ตกจมเหวลงไปใน 
             ระหวางทาง ฉะนั้น. ถึงหากวา นรชนจะเปนผูมีชาติเลวทราม แตเปนผูมี 
             ความขยันหมั่นเพียร มปีญญา ประกอบดวยอาจาระและศีล ยอมจะรุง 
             เรือง เหมือนกองไฟในกลางคืน ฉะน้ัน ขอพระองคทรงทําขอนั้นนั่นแล 
             ใหเปนเครื่องเปรียบเทียบ แลวทรงยังพระโอรสท้ังหลายใหดํารงอยูใน 
             วิชา บุคคลผูมีปญญายอมงอกงาม เหมือนพืชในนางอกงามข้ึนเพราะ 
             น้ําฝน ฉะนั้น. 
                        จบ หังสชาดกท่ี ๖ 
                        ๗. สัตติคุมพชาดก 



                     วาดวยพี่นองก็ยังตางใจกัน 
      [๒๑๔๒] พระมหาราชาผูเปนจอมแหงชนชาวปญจาลรัฐ เปนดุจพรานเนื้อ เสด็จ 
             ออกมาสูปาพรอมดวยเสนา พลัดจากหมูเสนาไป. ทาวเธอไดทอด 
             พระเนตรเห็นหมูบานท่ีเขาทําไว เปนท่ีอยูอาศัยของโจรท้ังหลายในปาน้ัน 
             สุวโปดกออกจากหมูบานน้ันแลว กลับมาพูดคําหยาบคายกับพอครัว 
             วา มีบุรุษหนุมนอย มรีถมาเปนพาหนะ มีกุลฑลเกลี้ยงเกลาดี มีกรอบ 
             หนาแดงงดงามเหมือนพระอาทิตยสองแสงสวางในกลางวัน ฉะนั้น. เมื่อ 
             ถึงเวลาเท่ียงวัน พระราชากําลังบรรทมหลับพรอมกับนายสารถี เอาซ ิ
             พวกเราจงรีบไปชิงเอาทรัพยท้ังหมด ของทาวเธอเสีย. เวลานี้ก็เงียบ 
             สงัดดุจกลางคืน พระราชากําลังบรรทมหลับพรอมกับนายสารถี พวก 
             เราจงไปแยงเอาผาและกุลฑลแกวมณี แลวฆาเสียเอากิ่งไมปดไว. 
      [๒๑๔๓] ดูกรสุวโปดกสัตติคุมพะ เจาเปนบาไปกระมังจึงไดพูดอยางนั้น เพราะ 
             วา พระราชาท้ังหลายถึงจะเสด็จมาแตไกล ก็ยอมทรงเดชานุภาพเหมือน 
             ดังไฟสวางไสว ฉะนั้น. 
      [๒๑๔๔] ดูกรนายปติโกลมุพะ ทานเมาแลวยอมเกงกาจมากมิใชหรือ เมื่อมารดา 
             ของเราเปลือยกาย ไฉนทานจึงเกลียดเลาหนอ? 
      [๒๑๔๕] ดูกรสารถีผูเพือ่นยาก จงรีบลุกข้ึนเทียมรถ เราไมชอบใจนก เราจงไป 
             อาศรมอื่นกันเถิด. 
      [๒๑๔๖] ขาแตพระมหาราชา ราชรถไดเทียมแลว และมาราชพาหนะมีกําลัง 
             ก็ไดจัดเทียมแลว เชิญพระองคเสด็จข้ึนประทับเถิด จะไดเสด็จไปยัง 
             อาศรมอื่น พระเจาขา. 
      [๒๑๔๗] พวกโจรในอาศรมน้ีพากันไปเสียท่ีไหนหมดเลา พระเจาปญจาลราชนั้น 
             หลุดพนไปได เพราะพวกโจรเหลาน้ันไมเห็น. ทานท้ังหลายจงจับ 
             เกาทัณฑ หอก และโตมร พระเจาปญจาลราช กําลังหนีไป ทานท้ังหลาย 
             อยาไดปลอยใหมีชีวิตอยูไดเลย. 
      [๒๑๔๘] ครั้งน้ัน ปุบผกะสุวโปดกผูมีจะงอยปากแดง ยินดีตอนรับพระราชาวา 
             ขาแตพระมหาราชา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสด็จมา 
             ราย พระองคผูทรงอิสรภาพเสด็จมาถงึแลวโดยลําดับ ของส่ิงใดมีอยูใน 
             อาศรมนี้ ขอพระองคทรงเลือกเสวยของส่ิงน้ัน. ผลมะพลับ ผลมะหาด 
             ผลมะซาง ผลหมากเมา อันเปนผลไมมีรสหวานเลก็นอย ขอพระองค 
             จงเลือกเสวยแตท่ีดีๆ ขาแตพระมหาราชา น้ําน้ีเย็น นํามาแตซอกภูเขา 
             ขอเชิญพระองคทรงด่ืมถาทรงปรารถนา. ฤาษีท้ังหลายในอาศรมน้ีพากัน 
             ไปปาเพ่ือแสวงหาผลาผล เชิญเสด็จลุกข้ึนไปทรงเลือกหยิบเอาเองเถิด 
             เพราะขาพระองคไมมีมือท่ีจะทูลถวายได. 



      [๒๑๔๙] นกแขกเตาตัวน้ีเจริญดีหนอ ประกอบดวยคุณธรรมอยางยิ่ง สวนนก 
             แขกเตาตัวโนนพูดถอยคําหยาบคายวา จงจับมัดพระราชาน้ีฆาเสีย อยา 
             ใหรอดชีวิตไปไดเลย เมื่อนกแขกเตาน้ันรําพันเพออยูอยางนี้ เราไดมา 
             ถึงอาศรมน้ีโดยสวัสด.ี 
      [๒๑๕๐] ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคท้ังสองเปนพี่นองรวมทองมารดาเดียวกัน 
             ไดเจริญเติบโตท่ีตนไมเดียวกัน แตตางพลัดกันไปอยูคนละเขตแดน. 
             สัตติคุมพะเจริญอยูในสํานักของพวกโจร สวนขาพระองคเจริญอยูใน 
             สํานักของฤาษีในอาศรมนี้ สัตติคุมพะนั้นเขาอยูในสํานักของอสัตบุรุษ 
             ขาพระองคอยูในสํานักของสัตบุรุษ ฉะนั้น ขาพระองคท้ังสองจึงตางกัน 
             โดยธรรม. 
      [๒๑๕๑] การฆาก็ดี การจองจําก็ดี การหลอกลวงดวยของปลอมก็ดี การหลอก 
             ลวงดวยอาการตรงๆ กด็ี การปลนฆาชาวบานก็ดี การกระทํากรรมอนั 
             อันแสนสาหัสก็ดี มีอยูในท่ีใด สัตติคุมพะนั้นยอมศึกษาสิ่งเหลาน้ัน 
             ในท่ีนั้น. ขาแตพระองคผูภารตวงศ ในอาศรมของฤาษีนี้มีแตสัจจะ 
             ธรรมะ ความไมเบียดเบียน ความสํารวม และความฝกอินทรีย 
             ขาพระองคเปนผูเจริญแลวบนตักของฤาษีท้ังหลาย ผูมีปกติใหอาสนะ 
             และน้ํา. 
      [๒๑๕๒] ขาแตพระราชา บุคคลคบคนใดๆ เปนสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีศีล หรือ 
             ไมมีศีล บุคคลน้ันยอมไปสูอํานาจของบุคคลน้ันนั่นเทียว. บุคคลคบคน 
             เชนใดเปนมิตร หรือเขาไปคบสนิทคนเชนใด ก็ยอมเปนคนเชนนั้น 
             เพราะการอยูรวมกันเปนเชนนั้น. อาจารยคบอันเตวาสิก ยอมทํา 
             อันเตวาสิกผูยังไมแปดเปอนใหแปดเปอนได อาจารยถูกอันเตวาสิกพา 
             เปอนแลว พาอาจารยอืน่ใหเปอนอีก เหมือนลูกศรท่ีเปอนยาพิษแลว 
             ยอมทําแลงลูกศรใหเปอน ฉะนั้น. นักปราชญไมพึงมีสหายลามกเลย 
             ทีเดียว เพราะกลัวแตการแปดเปอนดวยบาปธรรม นรชนใดหอปลาเนา 
             ดวยใบหญาคา แมใบหญาคาของนรชนน้ัน ก็ยอมมีกลิ่นเนาฟุงไป 
             ฉันใด การเขาไปคบคนพาล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. นรชนใด หอกฤษณา 
             ดวยใบไม  แมใบไมของนรชนนั้น กย็อมหอมฟุงไป ฉันใด การเขาไป 
             คบนักปราชญ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรูความเปลี่ยน 
             แปลงของตนดุจหอใบไมแลว ไมควรเขาไปคบพวกอสัตบุรุษ ควรคบ 
             แตพวกสัตบุรุษ ดวยวา อสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก สัตบุรุษยอมพาให 
             ถึงสุคติ. 
                      จบ สัตติคุมพชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. ภัลลาติยชาดก 



                       วาดวยอายุของกินนร 
      [๒๑๕๓] ไดมีพระราชาทรงพระนามวา ภลัลติยะ ทรงละรัฐสีมา เสด็จประพาส 
             ปาลามฤค ทาวเธอเสด็จไปถึงคันธมาทนวรคีรี มีพรรณดอกไมบาน 
             สะพรั่ง ซึ่งกินนรเลือกเก็บอยูเนืองๆ มีกินนรสองสามีภรรยายืนกัน 
             อยู ณ ท่ีใด ทาวเธอประสงคจะตรัสถาม จึงทรงหามหมูสุนัข และเก็บ 
             แลงธนูไวแลวเสด็จเขาไปใกล ณ ท่ีนั้น. ตรัสถามวา ลวงฤดหูนาว 
             แลว เหตุไร เจาท้ังสองจึงมายืนกระซบิกระซาบกันอยูเนืองๆ ท่ีริมฝง 
             เหมวดี ณ ท่ีนี้เลา เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศเหมือนกายมนุษย ชน 
             ท้ังหลายในมนุษยโลก จะรูจักเจาท้ังสองวา เปนอะไร? 
      [๒๑๕๔] ขาแตทานพราน เราท้ังสองเปนมฤค มีเพศพรรณปรากฏเหมือนมนุษย 
             เท่ียวอยูตามแมน้ําเหลานี้ คือ มาลาคิรีนที ปณฑรกนที ติกูฏนที ซึ่งมี 
             น้ําใสเย็นสนิท ชาวโลกรูจักเราท้ังสองวา เปนกินนร. 
      [๒๑๕๕] เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลอืเกิน ปริเทวนาอยู 
             เจาท้ังสองมีความรักกัน ไดสวมกอดกันสมความรักแลว เราขอถาม 
             เจาท้ังสองผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย เหตุไร เจาท้ังสองจึงรองไหอยูใน 
             ปาน้ี ไมสรางซาเลย? เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลอื 
             เกิน ปริเทวนาอยู เจาท้ังสองมีความรักกัน ไดสวมกอดกันสมความรัก 
             แลว เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย เหตุไร เจาท้ังสอง 
             จึงมาบนเพออยูในปาน้ี ไมสรางซาเลย? เจาท้ังสองเหมือนไดรับความ 
             ทุกขรอนเสียเหลอืเกิน ปริเทวนาอยู เจาท้ังสองมีความรักกัน ไดสวม 
             กอดกันสมความรักแลว เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย 
             เหตุไร เจาท้ังสองจึงเศราโศกอยูในปาน้ีไมสรางซาเลย? 
      [๒๑๕๖] ขาแตทานพราน เราท้ังสองไมอยากจะจากกัน ก็ตองจากกันแยกกันอยู 
             สิ้นราตรีหนึ่ง เมื่อมาระลึกถึงกันและกัน ก็เดือดรอนเศราโศกถึงกัน 
             ตลอดราตรีหนึ่งวา ราตรีนั้นจักไมมีอกี. 
      [๒๑๕๗] เจาท้ังสองคิดถึงทรัพยท่ีหายไปหรือ หรือวาคิดถึงบิดามารดาผูลวงลับไป 
             แลว จึงไดเดือดรอนอยูสิ้นราตรีหนึ่ง เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศ- 
             พรรณดังกายมนุษย เหตุไร เจาท้ังสองจึงตองจากกนัไป? 
      [๒๑๕๘] ทานเห็นนทีนี้แหงใด มีกระแสอันเช่ียวไหลมาในระหวางหุบหนิ ปกคลุม 
             ไปดวยหมูไมตางๆ พรรณ ในฤดูฝน กินนรสามีผูเปนท่ีรักของดิฉัน ได 
             ขามแมน้ําน้ันไปดวยสําคัญวา ดิฉันคงจะติดตามมาขางหลัง สวนดิฉนัมัว 
             เลือกเก็บดอกปรู ดอกลําดวน ดอกมะลิซอน และดอกคัดเคาท่ีบานๆ ดวย 
             คิดวา สามีท่ีรักของเราจะไดทัดทรงดอกไม สวนเราก็จะไดสอดแซมดอกไม 
             เขาไปนอนแนบสามีท่ีรักนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเกบ็ดอกไมบานไมรูโรย 



             ดอกราชพฤกษ ดอกแคฝอย ดอกยานทราย ดวยคิดวา สามีท่ีรักของ 
             เราจะทัดทรงดอกไม สวนเราก็จักไดสอดแซมดอกไมเขาไปนอนแนบ 
             สามีท่ีรักนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษซึง่กําลังบานดี 
             รอยเปนพวงมาลัย ดวยคิดวา สามีท่ีรักของเราจะไดสวมใสพวงมาลัย 
             สวนเราก็จักไดสวมใสพวงมาลัยเขาไปนอนแนบสามีท่ีรักนั้น. อนึ่ง 
             ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษซึ่งกําลังบานดีแลวรอยกรองทําเปนพวงๆ 
             ดวยคิดวา คืนวันนี้ เราท้ังสองจะอยู ณ ท่ีแหงใด พวงดอกรังน้ีจักเปน 
             เครื่องปูลาด ณ ท่ีนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลนิเลอบดกฤษณาดํา และจันทน- 
             แดงดวยศิลา ดวยคิดวา สามีท่ีรักของเราจักไดประพรมรางกาย สวน 
             เราประพรมรางกายแลวจะเขาไปนอนแนบสามีท่ีรักนั้น. ครั้งน้ัน น้ํามี 
             กระแสอันเช่ียว ไหลมาพัดเอาดอกสาลพฤกษ ดอกสน ดอกกรรณิการ 
             ท้ังหลายไปโดยครูเดียวน้ัน น้ําก็ข้ึนเต็มฝง ถึงเวลาเยน็ ดิฉันขามแมน้ํา 
             ไปไมได. คราวน้ัน เราท้ังสองยืนกันอยูคนละฝงแมน้ํา มองเห็นหนากัน 
             และกันก็หัวเราครั้งหนึ่ง มองไมเห็นหนากันก็รองไหเสียครั้งหน่ึง 
             คืนวันนั้น ไดผานเราท้ังสองไปโดยยาก. ขาแตทานพราน เมื่อพระอาทิตย 
             ข้ึนเวลาเชา เราท้ังสองทองขามแมน้ําอันยุบแหง มาสวมกอดกันและกัน 
             รองไหอยูคราวหน่ึง หวัเราะอยูคราวหนึ่ง. ขาแตทานพรานผูภูมิบาล 
             เมื่อครั้งกอน เราท้ังสองไดพรากกันอยูนานถึง ๖๙๗ ป ชีวิตของทานน้ี 
             มีกําหนดเพียง ๑๐๐ ปเทาน้ัน เมื่อเปนเชนนี้ ใครหนอจะพึงอยูปราศจาก 
             ภรรยาสุดท่ีรักเสียเลา? 
      [๒๑๕๙] ดูกรสหาย อายุของพวกทานมีประมาณเทาไร ถาทานท้ังสองรู ก็ขอจง 
             บอกอายุของพวกทานแกเรา ขอทานท้ังหลายอยาไดบิดพริ้ว จงบอก 
             อายุพวกทานแกเรา ตามท่ีไดยินไดฟงมาจากวุฒบุคคล หรือจากตําหรับ 
             ตํารา? 
      [๒๑๖๐] ขาแตทานพราน อายุของเราท้ังสองประมาณ ๑,๐๐๐ ป อนึ่ง ในระหวาง 
             อายุนั้น โรครายยอมไมมี มีความทุกขนอย มีความสุขยิ่งๆ ข้ึนไป 
             เราท้ังสองยังไมคลายความรักกันและกัน ก็ตองละท้ิงชีวิตไป. 
      [๒๑๖๑] พระเจาภัลลาติยะ ไดทรงสดับถอยคําของกินนรท้ังสองน้ีแลว ทรง 
             พระดําริวา ชีวิตเปนของนอย จึงเสดจ็กลับ ไมเสด็จลาเน้ือ ไดทรง 
             บําเพ็ญทาน เสวยราชสมบัติสืบมา. 
      [๒๑๖๒] มหาบพิตรท้ังหลาย ไดทรงสดับเรื่องราวของกินนรท้ังสองน้ีแลว จง 
             บันเทิงพระทัยเถิด อยาไดทรงทําความทะเลาะกันเลย กรรมอนัเปนโทษ 
             ของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรท้ังสองตองเดอืดรอน เหมือนกรรมอัน 
             เปนโทษของตนทําใหกินนรสองสามภีรรยาเดือดรอยอยูราตรีหนึ่ง ฉะนั้น. 



             มหาบพิตรท้ังสองไดสดับเรื่องราวของกินนรท้ังสองน้ีแลว จงบันเทิง 
             พระทัยเถิด อยาไดทรงทําความวิวาทบาดหมางกันเลย กรรมอนัเปนโทษ 
             ของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรเดือดรอน เหมอืนกรรมอันเปนโทษของ 
             ตนทําใหกินนรสองสามีภรรยาเดือดรอนอยูหนึ่งราตรี ฉะนั้น. 
      [๒๑๖๓] หมอมฉันมีใจเลือ่มใส ต้ังใจฟงธรรมเทศนาของพระองคท่ีพระองคทรง 
             แสดงประกอบไปดวยเหตุตางๆ ประกอบไปดวยประโยชน พระองค 
             ทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ดับความกระวนกระวายใจของหมอม 
             ฉันได ขาแตพระสมณเจา ผูทรงนําความสุขมาใหหมอมฉัน ขอ 
             พระองคจงมีพระชนมชีพยืนนานเถิด. 
                      จบ ภัลลาติยชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. โสมนัสสชาดก 
                   วาดวยการใครครวญกอนแลวทํา 
      [๒๑๖๔] ใครมาตีมาดาทานหรือ ทําไมทานจึงเสียใจ นอยใจ เศราโศกอยู วันนี ้
             บิดามารดาของทานมารองไหกระมัง หรือวาวันนี้ ใครมารังแกทานใหนอน 
             เหนือแผนดิน? 
      [๒๑๖๕] ขอถวายพระพรพระจอมภูมิบาล อาตมภาพดีใจมากท่ีไดเห็นมหาบพิตร 
             อาตมภาพเขามาอาศัยมหาบพิตร ไมไดเบียดเบียนใคร ขอถวายพระพร 
             อาตมภาพถูกพระราชโอรสของมหาบพิตรเบียดเบียน. 
      [๒๑๖๖] พวกนายประตู พนักงานตํารวจดาบ และนายเพชฌฆาตท้ังหลาย จง 
             ไปตามวิธีของตนๆ จงไปยังภายในพระราชฐาน ฆาเจาโสมนัสสกุมาร 
             เสีย แลวตัดเอาศีรษะมา. ทูตท้ังหลายท่ีพระราชาสั่งไปไดกราบทูลพระ 
             กุมารวา ขาแตพระขัตติโยรส พระองคถูกพระอิศราชบิดาทรงตัดขาดแลว 
             พระองคตองโทษถึงประหารชีวิต พระเจาขา. 
             พระราชโอรสนั้นทรงกรรแสงอยู ประนมนิ้วท้ังสิบข้ึนออนวอนวา แมเรา 
             อยากจะขอเฝาพระราชบิดา ผูเปนจอมประชาราษฎร ขอทานท้ังหลาย 
             จงนําเราผูยังมีชีวิตไปเฝาพระราชบิดาเถิด. 
             ทูตท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระราชกุมารแลว ไดพาพระราชโอรส 
             ไปเฝาพระราชา. 
             ฝายพระโอรส ครั้นเหน็พระราชบิดาจึงกราบทูลไปแตไกลวา ขาแตพระ- 
             ราชบิดา ผูเปนจอมประชาราชษฎร พวกนายประตู พนักงานตํารวจดาบ 
             และเพชฌฆาตท้ังหลาย พากันมาเพ่ือจะฆาเกลากระหมอมเสีย เกลา 
             กระหมอมขอกราบทูลถาม ขอไดทรงพระกรุณาโปรดบอกเน้ือความน้ัน 
             แกเกลากระหมอม วันนี้ เกลากระหมอมมีความผิดในเรื่องน้ีเปน 
             ประการใดหรือ พระเจาขา? 



      [๒๑๖๗] ทิพจักขุดาบสผูไมประมาท ทํากิจรดน้ําและบําเรอไฟท้ังเวลาเยน็เวลาเชา 
             ทุกเมื่อ เหตุไร เจาจึงเรยีกทิพจักขุดาบส ผูสํารวมอินทรีย เปนพรหมจาร ี
             เชนนั้นวา คฤหบดี ดังน้ีเลา? 
      [๒๑๖๘] ขอเดชะ กุลุปกดาบสผูนี้ มีสิ่งของเก็บไวหลายอยาง คือ ผลสมอพิเภก 
             เผือก มัน และผลไมท้ังหลาย กุลุปกดาบส ผูนี้เปนผูไมประมาท เก็บ 
             รักษาสิ่งของเหลาน้ันไว เพราะเหตุนั้น เกลากระหมอมจึงเรียกดาบส 
             นั้นวาคฤหบดี. 
      [๒๑๖๙] ดูกรเจาโสมนัสสกุมาร เรื่องน้ีเจาพูดจริง ดาบสผูนี้มีสิ่งของเกบ็ไว 
             หลายอยาง ดาบสผูนี้เปนผูไมประมาท เก็บรักษาสิ่งของเหลาน้ันไว 
             เพราะฉะนั้น ดาบสผูนี้จึงช่ือวา พราหมณคฤหบดี. 
      [๒๑๗๐] บริษัทท้ังหลายท้ังชาวนิคม และชาวชนบท ท่ีมาประชุมกันถวนทุกคน 
             ขอจงฟงขาพเจา พระราชาผูเปนจอมประชาราษฎรนี้เปนพาล ไดฟงคํา 
             ชฏิลโกงแลวรับสั่งใหฆาเราเสีย โดยหาเหตุมิไดเลย. 
      [๒๑๗๑] เมื่อรากยังม่ันคงเจริญงอกงามแผไพศาลอยู ไมไผท่ีแตกเปนกอใหญแลว 
             ก็แสนยากท่ีจะถอนใหหมดสิ้นไปได ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมประชา- 
             ราษฎร เกลากระหมอมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ขอ 
             พระราชทานพระบรมราชานุญาตเกลากระหมอม เกลากระหมอมจกัออก 
             บวช พระเจาขา. 
      [๒๑๗๒] ดูกรพอโสมนัสสกุมาร พอจงเสวยโภคสมบัติอันไพบูลยเถิด อนึ่ง ฉัน 
             จะยกอิสริยยศท้ังหมดใหแกพอ พอจงเปนพระราชาของชาวกุรุรัฐใน 
             วันนี้เถิด อยาบวชเลย เพราะการบวชเปนทุกข. 
      [๒๑๗๓] ขอเดชะ บรรดาโภคสมบัติของพระองคซึ่งมีอยูในราชธานีนี้ สิ่งไรเลา ท่ี 
             เกลากระหมอมควรบริโภคมอียูหรอื เมื่อชาติกอนเกลากระหมอมเคย 
             รื่นรมย อยูในเทวโลก ดวยรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะท้ังหลาย 
             ท่ีนารื่นรมยใจ. ขอเดชะ เกลากระหมอมเคยบริโภคสมบัติมาแลวใน 
             ไตรทิพย เคยมีหมูนางอัปสรแวดลอมมาแลว เกลากระหมอมมารูวา 
             พระองคทรงเขลาอันคนอื่นจะตองนําไป แลวจะพึงอยูในราชสกุล 
             เชนนั้นไมไดเลย. 
      [๒๑๗๔] ดูกรพอโสมนัส ถาหากวา ฉันเปนคนเขลาอันคนอื่นจะตองนําไป พอ 
             จงงดโทษใหแกฉันสักครั้งหน่ึงเถิด ถาแมวา โทษเชนนี้จะพึงมีอีก พอจง 
             กระทําตามอัธยาศัยเถิด. 
      [๒๑๗๕] กรรมท่ีบุคคลใดไมพิจารณา ใหถี่ถวนเสียกอนแลวทําลงไป ผลช่ัวราย 
             ยอมมีแกบุคคลน้ัน เหมือนความวิบัติแหงยาแกโรค ฉะนั้น. สวนกรรม 
             ท่ีบุคคลใดพิจารณาถี่ถวนกอนแลวทําลงไป ผลอันเจริญก็ยอมมีแกบุคคล 



             นั้น เหมือนความถึงพรอมแหงยาแกโรค ฉะนั้น. คฤหัสถผูบริโภคกาม 
             เปนคนเกียจคราน ไมดี บรรพชิตไมสํารวม ไมงาม พระราชาไมทรง 
             ใครครวญเสียกอนแลวทําลงไป ไมดี บัณฑิตมีความโกรธเปนเจาเรอืน 
             ก็ไมดี ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ กษัตริยทรงใครครวญเสียกอน 
             แลวจึงควรทํา ยังไมทรงใครครวญเสียกอนแลวไมควรทํา พระเกียรติยศ 
             ของพระราชาผูทรงใครครวญเสียกอนแลวทําลงไป ยอมเจริญ. ขาแต 
             พระจอมภูมิบาล อิสรชนควรใครครวญเสียกอนแลวจึงลงอาชญากรรม 
             ท่ีทําดวยความรีบรอนยอมใหเดือดรอน อนึ่ง ความต้ังตนไวโดยชอบ 
             และประโยชนของนรชน ยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง. แทจริง 
             ชนเหลาใด จําแนก แจกแจง (เลือกเฟน) แลว กระทํากรรมท้ังหลายที่ 
             ไมตามเดือดรอนภายหลังในโลก กรรมของชนเหลานั้น ทานผูรูสรรเสริญ 
             มีความสุขเปนกําไร อันพระพุทธเจาอนุมัติแลว. ขอเดชะ ขาแต 
             พระองคผูเปนจอมประชาชน นายประตู ตํารวจดาบ และพวกเพชฌฆาต 
             พากันไปจะฆาเกลากระหมอมฉัน พวกนั้นรุมกันฉดุคราเกลากระหมอม 
             ฉัน ผูกําลังน่ังอยูบนพระเพลาแหงพระราชมารดามาโดยพลัน. ขาแต 
             พระราชบิดา แทจริง เกลากระหมอมฉันถึงแลวซึ่งมรณภัยอันเผด็รอน 
             คับแคบ ฝดเคืองเหลือเกิน วันนี้ เกลากระหมอมฉันไดมีชีวิตอันเปน 
             ท่ีรักหวานซาบซ้ึงใจ รอดพนจากการถูกประหารมาไดแสนยาก จึงนอม 
             ใจตอบรรพชาอยางเดยีว. 
      [๒๑๗๖] ดูกรสุธรรมาเทวี พอโสมนัสสกมุารโอรสของเธอน้ี ยังรุนหนุม นาเอ็นดู 
             วันนี้ ฉันออนวอนเขาไว ก็ไมไดสมปรารถนา แมเธอก็ควรจะออนวอน 
             โอรสของเธอดูบาง. 
      [๒๑๗๗] ดูกรพระลูกรัก เจาจงยินดีดวยภกิขาจาริยวัตรเถดิ จงใครครวญในธรรม 
             ท้ังหลายแลว ละเวนบรรพชาของคนมิจฉาทิฏฐิเสียเถิด เจาจงวาง 
             อาชญาในสรรพสัตว ไมถูกติเตียนแลว จงเขาถึงพรหมสถานเถิด. 
             ดูกรสุธรรมาเทวี เธอพูดคําเชนใด คําเชนนั้น นาอัศจรรยจรงิหนอ ฉัน 
             ไดรับทุกขอยูแลว เธอยังกลับเพิ่มทุกขใหอีก ฉันขอรองเธอใหชวย 
             ออนวอนลูก เธอกลับสนับสนุนใหโสมนัสสกุมารเกิดอุตสาหะยิ่งข้ึน. 
      [๒๑๗๘] พระอริยเจาเหลาใด พนวิเศษแลว บริโภคปจจัยอันหาโทษมิได ดับรอบ 
             แลว เท่ียวไปในโลกนี้ หมอมฉันไมอาจจะหามโอรสผูดําเนินไปตาม 
             มรรคาของพระอรยิเจาเหลาน้ันได. 
      [๒๑๗๙] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก พระ- 
             นางสุธรรมาเทวีนี้ เปนผูมีความขวนขวายนอย ปราศจากความโศกเศรา 
             ไดสดับคําสุภาษิตของชนเหลาใด ชนเหลาน้ันควรจะคบหาแททีเดียว. 



                      จบ โสมนัสสชาดกท่ี ๙. 
                        ๑๐. จัมเปยยชาดก 
                 บําเพ็ญตบะเพ่ือตองการเกิดเปนมนุษย 
      [๒๑๘๐] ทานเปนใคร งามผองใสดุจสายฟา และอุปมาเหมือนดาวประจํารุง เรา 
             ไมรูจักทานวา เปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนหญิงมนุษย? 
      [๒๑๘๑] ขาแตพระมหาราชา หมอมฉันหาใชเทวดา คนธรรพ หรอืหญิงมนุษยไม 
             ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนนางนาคกัญญา อาศัยเหตุอยางหน่ึง 
             จึงไดมาในพระนครน้ี. 
      [๒๑๘๒] ดูกรนางนาคกัญญา ทานมีอาการเหมือนคนมีจติฟนเฟอน มีอนิทรียอัน 
             เศราหมอง หยาดนํ้าตาไหลออกจากเบาตาท้ังสองของทาน อะไรของ 
             ทานหาย หรือวาทานปรารถนาอะไรจงึไดมาในเมืองน้ี เชิญทานบอกเถิด? 
      [๒๑๘๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน มหาชนเขารองเรียกสัตวใดวา อุรค- 
             ชาติผูมีเดชสูง มหาชนเขารองเรียกสัตวนั้นวา นาค บุรุษคนน้ีจับนาค 
             นั้นมาตองการเลี้ยงชีพ นาคนั่นแหละเปนสามีของหมอมฉัน ขอพระ- 
             องคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคนั้นเสียจากท่ีคุมขังเถิด เพคะ. 
      [๒๑๘๔] ดูกรนางนาคกัญญา นาคราชนี้ประกอบไปดวยกําลังอันแรงกลา ไฉนจึง 
             มาถึงเงื้อมมือของชายวณิพกไดเลา เราจะใครรูถึงการท่ีนาคราชถูกกระทํา 
             จนถูกจับมาได ขอทานจงบอกความขอนั้นแกเราเถิด? 
      [๒๑๘๕] แทจริง นาคราชน้ันประกอบดวยกําลังอันแรงกลา พึงทําแมนครใหเปน 
             ภัสมธุลีไปได แตเพราะนาคราชนั้น เคารพ นบนอบธรรม ฉะนั้น จึงได 
             บากบ่ันบําเพ็ญตบะ. 
      [๒๑๘๖] ขาแตพระราชา นาคราชอธิษฐานรักษาอุโบสถในดิถีท่ี ๑๔ และดิถีท่ี ๑๕ 
             นอนอยูใกลทางส่ีแพรง บุรุษหมองจูบันาคราชน้ันมาตองการเลี้ยงชีพ 
             นาคราชน้ีเปนสามีของหมอมฉัน ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรด 
             ปลอยนาคราชนั้นจากท่ีคุมขังเถิด เพคะ. 
      [๒๑๘๗] สนมนารีถึงหม่ืนหกพันนาง ลวนสวมใสกุณฑลแกวมณี บรรดาลวาร ี
             เปนหองไสยาสน แมสนมนารีเหลานัน้ก็ยึดถือนาคราชน้ันเปนท่ีพึ่ง. 
             ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคราชนั้นโดยธรรม ปราศจาก 
             กรรมอันสาหัสเถิด ดวยบานสวยรอยบาน ทองรอยแทง และโครอย 
             ตัว ขอนาคราชผูตองการบุญ จงเหยียดกายตรงเท่ียวไป จงพนจากท่ี 
             คุมขังเถิด เพคะ. 
      [๒๑๘๘] เราจะปลอยนาคราชนี้ไปโดยธรรม ปราศจากกรรมอันสาหัส ดวยบานสวย 
             รอยบาน ทองคํารอยแทง โครอยตัว นาคราชผูตองการบุญ จงเหยียด 
             กายตรงเท่ียวไป จงพนจากท่ีคุมขัง. 



             ดูกรนายพราน ฉันจะใหทอง ๑๐๐ แทง กุณฑลแกวมณีราคามาก บัลลังก 
             สี่เหลี่ยมสีดังดอกผักตบ ภรรยารูปงาม ๒ คน และโคอุสุภะ ๑๐๐ ตัว 
             แกทาน ขอนาคราชตัวตองการบุญ จงเหยียดกายตรงเท่ียวไป จงพนจาก 
             ท่ีคุมขังเถิด. 
      [๒๑๘๙] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน แมจะมิทรงพระราชทานสิ่งไรเลย 
             เพียงแตรับส่ังใหปลอยเทาน้ัน ขาพระพุทธเจาก็จะปลอยนาคราชนั้น 
             จากท่ีคุมขังทันที ขอนาคราชตัวตองการบุญ จงเหยียดกายตรงเท่ียวไป 
             จงพนจากท่ีคุมขังเถิด. 
      [๒๑๙๐] จัมเปยยนาคราชหลุดพนไดแลว จึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระเจา 
             กาสิกราช ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาแตพระองคผูทรง 
             ผดุงกาสิกรัฐใหรุงเรอืง ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาพระ- 
             พุทธเจาประนมอัญชลีแดพระองค ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน 
             ของขาพระพุทธเจาเถิด พระเจาขา. 
      [๒๑๙๑] ดูกรนาคราช แทจริง คนท้ังหลายเขากลาวถึงเหตุท่ีมนุษยจะพึงคุนเคย 
             กับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ก็ถาทานขอรองเราถึงเรือ่งน้ัน เรา 
             ก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน. 
      [๒๑๙๒] ขาแตพระราชา ถึงแมวา ลมจะพึงพัดภูเขาไปก็ดี พระจันทร และพระ 
             อาทิตยจะพึงเผาผลาญแผนดินก็ดี แมน้ําทุกสายพึงไหลทวนกระแสก็ดี 
             ถึงกระน้ัน ขาพระพุทธเจาก็จะไมกลาวคําเท็จเลย. ขาแตพระราชา ทองฟา 
             จะทําลายไป ทะเลจะเหือดแหงไป มหาปฐพีมีนามวาภูตธราและพสุนธรา 
             จะพึงมวนได เมรุบรรพตอันหนาแนนดวยศิลาจะพึงถอนไปท้ังราก ถึง 
             กระนั้น ขาพระพุทธเจาจะไมกลาวคําเท็จเลย. 
      [๒๑๙๓] ดูกรนาคราช แทจริง คนท้ังหลายเขากลาวถึงเหตุท่ีมนุษยจะพึงคุนเคย 
             กับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ก็ถาทานขอรองเราถึงเรือ่งน้ัน เรา 
             ก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน. 
      [๒๑๙๔] ทานเปนผูมีพิษรายแรงยิ่ง มีเดชมาก ท้ังโกรธงาย ทานหลุดพนจากท่ี 
             คุมขังไปไดก็เพราะเหตุแหงเรา ทานควรจะรูคุณท่ีเราทําใหแกทาน. 
      [๒๑๙๕] ขาพระพุทธเจาถูกคุมขังอยูในกระโปรง เกือบจะถึงความตาย จักไมรูจัก 
             อุปการคุณท่ีพระองคทรงกระทําแลวเชนนั้น ก็ขอใหขาพระพุทธเจาจง 
             หมกไหมอยูในนรกอนัแสนรายกาจ อยาไดรับความสําราญกายสักหนอย 
             หนึ่งเลย. 
      [๒๑๙๖] คําปฏิญาณของทานน้ัน จงเปนคําสัตยจริง ทานอยาไดมีความโกรธ อยา 
             ผูกโกรธไว อนึ่ง ขอสบุรรณท้ังหลายจงละเวนนาคสกุลของทานท้ังมวล 
             เหมือนไฟในฤดูรอน ฉะนั้น. 



      [๒๑๙๗] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคทรงเอ็นดูนาคสกุล เหมือน 
             มารดาผูเอ็นดูบุตรคนเดียวผูเปนสุดท่ีรัก ฉะนั้น. ขาพระพุทธเจากับ 
             นาคสกุล จะขอกระทําเวยยาวฏิกกรรมอยางยอดยิ่งแดพระองค. 
      [๒๑๙๘] เจาพนักงานรถ จงตระเตรียมราชรถอันงามวิจติร จงเทียมอัสดรอันเกิด 
             ในกัมโพชกรัฐซ่ึงฝกหดัอยางดีแลว และเจาพนักงานชางจงผูกชางตัว 
             ประเสริฐท้ังหลาย ใหงามไปดวยสุวรรณหัตถาภรณ เราจะไปดูนิเวศน 
             ของนาคราช. 
      [๒๑๙๙] พนักงานเภรี ตะโพน บัณเฑาะว และแตรสังขของพระเจาอุคคเสนราช 
             มาพรอมหนากัน พระราชาทรงแวดลอมดวยสนมนารี เสด็จไปในทาม 
             กลางหมูสนมนารีงามสงายิ่งนัก. 
      [๒๒๐๐] พระเจากาสีวัฒนราช ไดทอดพระเนตรเห็นภูมิภาคอันงามวิจิตรลาดแลว 
             ดวยทรายทองท้ังสุวรรณปราสาทก็ปูลาดไปดวยแผนกระดานแกวไพฑูรย. 
             พระองคเสด็จเขาไปสูนิเวศนของจัมเปยยนาคราชอันประดับประดาแลว 
             งามโอภาสดุจแสงพระอาทิตย มีรัศมีดังสายฟาในกลุมเมฆ พระเจา 
             กาสิกราชทรงทอดพระเนตรจนท่ัวนิเวศนของจัมเปยยนาคราช อันดาดาษ 
             ไปดวยรุกขชาตินานาชนิด หอมฟุงไปดวยกลิ่นทิพยตางๆ เมื่อพระเจา 
             กาสิกราชเสด็จเขาไปในนิเวศนของจมัเปยยนาคราช ทิพยดนตรีก็บรรเลง 
             และเหลานางนาคกัญญาตางก็ฟอนรําขับรองถวาย. พระเจากาสิกราช 
             เสด็จข้ึนนิเวศน ซึ่งมีหมูนางนาคกัญญาตามเสด็จ ทรงพอพระทัยประทับ 
             นั่งบนพระแทนทองอันมีพนัก ไลทาดวยแกนจันทนทิพย. 
      [๒๒๐๑] พระเจากาสิกราชนั้น ครั้นเสวยสมบัติและทรงรืน่รมยอยูในนาคพิภพ 
             นั้นแลว ไดตรัสถามจมัเปยยนาคราชวา วิมานอันประเสริฐของทาน 
             เหลานี้ มีรัศมีดังพระอาทิตยงามผุดผอง วิมานเชนนี้ไมมีในมนุษยโลก 
             ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร? นาง 
             นาคกัญญาเหลาน้ันลวนสวมใสกําไลทอง นุงหมเรยีบรอย มีนิ้วมอืกลม 
             กลึง ฝามือฝาเทาแดงงาม ผิวพรรณไมทราม พากันยกทิพยปานะถวาย 
             ใหพระองคทรงเสวย เหลานารีเชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม 
             ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร? อนึ่ง มหา 
             นทีอันชุมช่ืน ดาษดื่นไปดวยปลาท่ีมีเกล็ดนานาชนิด มีนกเงือกร่ํารอง 
             อยูอึงม่ี 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 
             ตบะธรรมเพ่ือประโยชนอะไร? อนึ่ง ทิพยสุคนธรอบๆ สระโบกขรณี 
             เหลานี้ หอมฟุงอยูเปนนิตย ทิพยสุคนธเชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลก 
             ก็หาไม ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชนอะไร? 
      [๒๒๐๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบะธรรม 
             เพราะเหตุแหงบุตรทรัพย หรือแมเพราะเหตุแหงอายุก็หาไม แตเพราะ 
             ขาพระพุทธเจาปรารถนากําเนิดมนุษย ฉะนั้น จึงไดบากบ่ันบําเพ็ญตบะ 
             ธรรม. 
      [๒๒๐๓] ทานมีดวงเนตรแดง มีรัศมีสองแสงสวาง ประดับตกแตงแลว ปลงเกสา 
             และมัสสุแลว ประพรมดวยจุรณจันทนแดง ฉายแสงไปท่ัวทิศ ดัง 
             คนธรรพราช ฉะนั้น. ทานเปนผูประกอบดวยเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก 
             เพรียบพรอมไปดวยสรรพกามารมณ ดูกรพระยานาคราช เราขอถาม 
             เนื้อความนี้กะทาน มนุษยโลกประเสริฐกวานาคพิภพนี้ ดวยเหตุไร? 
      [๒๒๐๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน เวนมนุษยโลกเสียแลว ความบริสุทธ์ิ 
             หรือความสํารวมยอมไมมีเลย ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบะธรรมดวยต้ังใจ 
             วา เราไดกําเนิดมนุษยแลวจักทําท่ีสุดแหงชาติและมรณะได. 
      [๒๒๐๕] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก ชน 
             เหลานั้น ควรคบหาแททีเดียว ดูกรพระยานาคราช เราไดเห็นนางนาค 
             กัญญาท้ังหลายของทาน  และตัวทานแลว จักทําบุญใหมาก. 
      [๒๒๐๖] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก ชน 
             เหลานั้นควรคบหาแททีเดียว ขาแตพระมหาราชา พระองคไดทอดพระ- 
             เนตรเห็นนางนาคกัญญา  และตัวขาพระพุทธเจาแลว ขอจงทรงบําเพ็ญ 
             บุญใหมากเถิด. 
      [๒๒๐๗] กองเงิน และกองทองของขาพระพุทธเจาน้ีมากมาย สูงประมาณเทา 
             ตนตาล พระองคจงรับส่ังใหพวกราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพน้ี แลวจง 
             รับส่ังใหสรางพระราชวังดวยทองคํา ใหสรางกําแพงดวยเงินเถิด. นี ้
             กองแกวมุกดาอันเจอืปนดวยแกวไพฑรูยหาพันเลมเกวียน พระองค 
             จงรับส่ังใหราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี้ แลวใหลาดลง ณ ภูมิภาค 
             ภายในพระราชฐาน ภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักปราศจากเปอกตม 
             และละอองธุลี. ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูทรงพระปรีชาอันล้ําเลิศ 
             ขอพระองคโปรดเสวยราชสมบัติ ครอบครองพระนครพาราณสีอันมั่งค่ัง 
             สมบูรณ สงางามล้ําเลิศ ดุจทิพยวิมานเห็นปานฉะน้ีเถิด พระเจาขา. 



                      จบ จัมเปยยชาดกท่ี ๑๐. 
                       ๑๑. มหาปโลภนชาดก 
                  วาดวยหญิงเปนมลทินของพรหมจรรย 
      [๒๒๐๘] เทพบุตรผูมีฤทธิมาก จุติจากพรหมโลกแลวมาเกิดเปนโอรสของพระราชา 
             ผูทรงดํารงอยูในพระราชสมบัติอันเพรียบพรอมดวยสรรพกามคุณก็ดี 
             ความสําคัญในกามก็ดี มิไดมีในพรหมโลก พระราชกมุารน้ันจึงเกลียด 
             ชังกามท้ังหลาย ดวยสญัญาอันเกิดในพรหมโลกนัน้. พระราชบิดารับ 
             สั่งใหสรางฌานาคารไวภายในพระราชฐาน สําหรับพระราชกุมารน้ันทรง 
             หลีกเรนบําเพ็ญฌานในอาคารน้ันพระองคเดียว. พระราชาทรงอัดอัน้ตัน 
             พระทัยดวยความโศกถึงพระโอรส ทรงปริเทวนาการวา ลูกคนเดียว 
             ของเราน้ี ไมบริโภคกามารมณเลย. อุบายท่ีจะทําใหลูกเราบริโภค 
             กามารมณนี้ มีอยูอยางไรบางหนอ หรอืวาเราจะรูเหตุท่ีจะทําใหลูกเราพัว 
             พันอยูในอารมณได หรือวาผูใดจะประเลาประโลมลูกเราใหปรารถนา 
             กามารมณไดอยางไรบาง? 
      [๒๒๐๙] ภายในพระราชฐานน้ันเอง มีกุมารีคนหน่ึงมีฉววีรรณงดงาม รปูราง 
             สะสวย ฉลาดในการฟอนรําขับรอง และชํานาญในการดีดสีตีเปา 
             เธอเขาไปในพระราชฐานนั้นแลวกราบทูลพระราชาวา เกลากระหมอมฉัน 
             พึงประเลาประโลมพระราชกุมารน้ันได ถาพระราชกุมารน้ันจะเปน 
             พระสวามีของเกลากระหมอมฉัน. 
      [๒๒๑๐] พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกาผูกลาวยืนยันเชนนี้วา เธอจงประเลา 
             ประโลมลูกของเรา ลูกของเราจักเปนสามีของเจา. 
      [๒๒๑๑] นางกุมารีนั้นไดเขาไปภายในพระราชฐานแลว จึงกลาวเปนคาถาหัวเราะ 
             จับจิตใจ ยั่วยวนชวนใหรักใคร เปลี่ยนแปลงขับรําอันประกอบดวย 
             กามารมณมากอยาง. 
      [๒๒๑๒] กามฉันทะก็บังเกิดแกพระราชกุมารน้ัน เพราะไดทรงสดับเสียงของ 
             นางกุมารีผูขับกลอมอยู พระราชกุมารจึงตรัสถามคนท่ีอยูใกลเคียงดูวา 
             โอ นั่นเสียงใคร หรือใครน่ันมาขับรองเสียงสูงตํ่าจับจิตใจย่ัวยวนชวน 
             ใหรักใคร เพราะหูของเรานัก? 
      [๒๒๑๓] ขอเดชะเสียงน้ีนายินดี ใหสนุกสนานไดมิใชนอย ถาพระองคพึง 
             บริโภคกามคุณไซร กามท้ังหลายจะพึงพอพระทัยพระองคเปนอยางยิ่ง. 
      [๒๒๑๔] เชิญมาภายในน้ี จงมาขับรองใกลๆ เรา เลื่อนเขามาขับใกลตําหนักของ 
             เรา จงขับกลอมใกลท่ีบรรทมของเรา. 
      [๒๒๑๕] นางกุมารีนั้น เขาไปขับกลอมภายนอกฝาหองบรรทม แลวเลื่อนเขาไป 
             ณ ตําหนักฌานาคารโดยลําดับ จนผูกพระราชกุมารไวได เหมือนนาย 



             หัตถาจารยจับคชสารปามัดไว ฉะนั้น. 
      [๒๒๑๖] เพราะรูกามรสแหงนางกุมารีนัน้ อธรรม คือ ความริษยา ไดเกิดข้ึนแก 
             พระราชกุมารวา เราเทาน้ันพึงไดบริโภคกาม อยาไดมีบุรุษคนอื่นเลย. 
             ตอแตนั้นมา พระราชกุมารทรงถือเอาดาบเลมหน่ึงแลว เสด็จไปเพ่ือ 
             จะฆาบุรุษท้ังหลายเสีย ดวยทรงคิดวา เราจักบริโภคกามแตคนเดียว 
             อยาพึงมีบุรุษคนอื่นอยูเลย. 
      [๒๒๑๗] ตอมานั้น ชาวชนบทท้ังปวงจึงมาประชุม ถวายเรื่องราวรองทุกขวา 
             ขาแตพระมหาราชา พระราชโอรสของพระองคนี้ ทรงเบียดเบียนผูหา 
             โทษมิได พระเจาขา. 
      [๒๒๑๘] จอมขัตติยราชทรงเนรเทศพระราชกุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองค 
             แลว มีพระราชโองการวา อาณาเขตของเรามีอยูเพียงใด เจาอยาอยูใน 
             อาณาเขตของเราเพียงน้ัน. 
      [๒๒๑๙] ครั้งน้ัน พระราชกุมารทรงพาชายาไปจนบรรลุถึงสมุทรนทีแหงหน่ึง ทรง 
             สรางบรรณศาลาแลว จึงเสด็จเขาไปสูปาเพ่ือแสวงหาผลาผล. 
      [๒๒๒๐] ครั้งน้ัน มีฤาษีตนหน่ึง มาถึงบรรณศาลาน้ัน โดยทางเบ้ืองบนสมุทร 
             เขาไปยังบรรณศาลาของพระราชกุมาร ในเวลาท่ีนางกุมารีจัดแจง 
             ภัตตาหารไวแลว. 
      [๒๒๒๑] ชายาของพระราชกุมาร ประเลาประโลมฤาษีนั้น ดูเถิดกรรมท่ีนางกุมารี 
             กระทําน้ันหยาบชาเพียงไร ฤาษีนั้นไดเคลื่อนจากพรหมจรรย เสื่อม 
             จากฤทธ์ิ. 
      [๒๒๒๒] ฝายพระราชโอรสแสวงหามูลและผลาผลในปาไดจํานวนมากแลว จึง 
             หาบหามเขามายังอาศรมในเวลาเย็น. 
      [๒๒๒๓] ฝายฤาษีพอเห็นขัตติยราชกุมาร จึงรีบเขาไปยังฝงสมุทร ดวยต้ังใจไววา 
             เราจักไปทางเวหาสแตตองจมลงในมหรรณพนั่นเอง. 
      [๒๒๒๔] ฝายวาขัตติยราชกุมาร ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษีจมลงในมหรรณพ จึง 
             ไดตรัสพระคาถาน้ี ดวยทรงพระอนุเคราะหตอฤาษีนั้นวา. 
      [๒๒๒๕] ตัวทานเองมาดวยฤทธิ์บนน้ําอันไมแตกแยก ครั้นถึงความระคนดวยสตร ี
             แลว ตองจมลงในมหรรณพ. ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน มีมายา 
             มาก มักทําพรหมจรรยใหกําเริบ ยอมทํานักพรตใหจมลง ทานรูแจง 
             ฉะนี้แลว พึงเวนเสยีใหหางไกล. สตรีท้ังหลายมีวาจาไพเราะ มีสัมภาส 
             ออนหวาน ยากท่ีจะใหเต็มได เสมอดวยแมน้ํา ยอมทํานักพรตใหจม 
             ลง ทานจะรูแจง ฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล. สตรีท้ังหลายยอม 
             เขาไปซองเสพบุรุษใด ดวยความพอใจหรือดวยทรพัยก็ตาม ยอมพลัน 
             ตามเผาผลาญบุรุษน้ัน เหมือนไฟปาเผาสถานท่ีตนเอง ฉะนั้น. 



      [๒๒๒๖] ความเบ่ือหนายไดเกิดมีแกฤาษี เพราะไดฟงถอยคําของขัตติยราชกุมาร 
             ฤาษีนั้นกลับไดทางเกา แลวก็เหาะข้ึนไปยังเวหาส. 
      [๒๒๒๗] ฝายขัตติยราชกุมารผูทรงพระปรีชา ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษีกําลังเหาะ 
             ไปยังเวหาส จึงไดความสลดจิต นอมพระทัยบรรพชา. ตอแตนั้น 
             ขัตติยราชกุมารก็ทรงบรรพชาสํารอกกามราคะแลว ไดเขาถึงพรหมโลก. 
                      จบ มหาปโลภชาดกท่ี ๑๑. 
                       ๑๒. ปญจปณฑิตชาดก 
                    วาดวยความลับไมควรเปดเผย 
      [๒๒๒๘] ทานท้ังหลายผูเปนบัณฑิตท้ัง ๕ คน มาพรอมกันแลว ปญหายอม 
             แจมแจงแกเรา ทานท้ังหลายจงฟงปญหานั้น บุคคลควรเปดเผยขอความ 
             ท่ีควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนความลับ แกใคร? 
      [๒๒๒๙] ขาแตพระจอมภูมิบาล พระองคจงตรัสเปดเผยกอน พระองคเปนผู 
             ชุบเลี้ยงพวกขาพระองค ทรงอดทนตอกรณียกิจอันหนัก เชิญตรัสกอน 
             ขาแตจอมประชาชน ขาพระองคผูเปนนักปราชญท้ัง ๕ คน จักพิจารณา 
             สิ่งท่ีพอพระทัย และเหตุท่ีชอบพระทัยของพระองค แลวจักกราบทูล 
             ในภายหลัง. 
      [๒๒๓๐] สามีควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ 
             ความลับ แกภรรยาผูมศีีล ไมยอมใหบุรุษอื่นลักสัมผสั คลอยตามอํานาจ 
             ความพอใจของสามี เปนท่ีรักท่ีพอใจของสามี. 
      [๒๒๓๑] บุคคลควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน หรอืควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ 
             ความลับ แกสหายผูเปนท่ีระลึก เปนคติ และเปนท่ีพึ่งของสหาย ผู 
             ไดรับความทุกขลําบากได. 
      [๒๒๓๒] บุคคลควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน หรอืควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ 
             ความลับ แกพี่นองซ่ึงเปนพี่ใหญ พี่กลาง หรือนอง ถาเขาต้ังใจอยู 
             ในศีล มีจิตต้ังม่ัน. 
      [๒๒๓๓] บิดาควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปน 
             เนื้อความลับ แกบุตรผูดําเนินไปตามใจของบิดา เปนอนุชาตบุตรมี 
             ปญญาไมทรามกวาบิดา. 
      [๒๒๓๔] ขาแตพระจอมประชาราษฎร ผูประเสริฐกวามนุษยนิกร บุตรควรเปด 
             เผยขอความท่ีควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อความลับ แก 
             มารดาผูเลี้ยงดูบุตรดวยความพอใจ รกัใคร. 
      [๒๒๓๕] การปกปดความลับเอาไวนั่นแหละเปนความดี การเปดเผยความลับ 
             บัณฑิตไมสรรเสริญเลย นักปราชญพึงอดกลั้น ในเม่ือประโยชนยัง 
             ไมสําเร็จ เมื่อประโยชนสําเร็จแลวพึงกลาวตามสบาย. 



      [๒๒๓๖] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ พระองคทรงมีพระมนัสวิปริตไปอยางไรหรือ 
             ขาแตพระจอมประชากร เกลากระหมอมฉัน ขอฟงพระดํารัสของ 
             พระองค พระองคทรงดําริอยางไรหรอื จึงทรงโทมนัส ขาแตสมมติเทพ 
             ความผิดของเกลากระหมอมฉันไมมีเลยหรอื? 
      [๒๒๓๗] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา เพราะมโหสถผูมีปญญาดังแผนดิน ฉันสั่ง 
             ใหฆาแลว ฉันคิดถึงเรือ่งน้ันจึงโทมนัส ดูกรพระเทวี ความผิดของ 
             เธอไมมีเลย? 
      [๒๒๓๘] เจาไปต้ังหัวคํ่ามาเอาจนบัดนี้ ใจของเจารังเกียจเพราะไดฟงอะไรหรอื 
             ดูกรเจาผูมีปญญาดังแผนดิน ใครไดพูดอะไรแกเจา เราจะขอฟงคําของ 
             เจา เชิญเจาบอกแกเรา? 
      [๒๒๓๙] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา ขาแตพระจอมประชานิกร ในกาลใด 
             พระองคเสด็จอยูในท่ีลับ ไดตรัสความลับกับพระอัครมเหสี เมื่อหวัคํ่า 
             ความลับของพระองคนั้นไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว ในกาลน้ัน. 
      [๒๒๔๐] เสนกบัณฑิตไดทํากรรมอันลามก อันไมใชกรรมของสัตบุรุษในสวน 
             ไมรัง อยูในท่ีลับแลวไดบอกเรื่องน้ันแกสหายคนหน่ึง กรรมอันลามก 
             นั้นเปนความลับ อันเสนกบัณฑิตไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว. 
      [๒๒๔๑] ขาแตพระจอมประชานิกร โรคเรื้อนเกิดข้ึนแกปุกกุสบุรุษของพระองค 
             เปนโรคท่ีไมสมควรจะใกลชิดพระราชา ปุกกุสะอยูในท่ีลับ ไดแจง 
             เรื่องน้ีแกนองชาย ความลับอันนั้นอนัปุกกุสะเปดเผยแลว ขาพระบาท 
             ไดฟงแลว. 
      [๒๒๔๒] กามินทนี้เปนคนอาพาธ ลามก ถูกยักษช่ือนรเทพสิงแลว อยูในท่ีลับได 
             แจงเรื่องน้ีแกบุตร ความลับนั้นอันกามินทไดเปดเผยแลว ขาพระบาท 
             ไดฟงแลว. 
      [๒๒๔๓] ทาวสักกเทวราชไดประทานมณีรัตนอันโอฬารมีคด ๘ คด แกพระอัยกา 
             ของพระองคเดี๋ยวนี้ มณีรัตนนั้นไดตกถึงมือของเทวนิทแลว ก็เทวินท 
             อยูในท่ีลับ ไดแจงเรื่องน้ันแกมารดา ความลับนั้นอันเทวินทไดเปดเผย 
             แลว ขาพระบาทไดฟงแลว. 
      [๒๒๔๔] การปกปด ความลับเอาไวนั่นแหละ เปนความดี การเปดเผยความลับ 
             บัณฑิตไมสรรเสริญเลย นักปราชญพึงอดกลั้นไวในเม่ือประโยชนยงัไม 
             สําเร็จ เมื่อประโยชนสาํเร็จแลวพึงกลาวตามสบาย. ไมควรเปดเผย 
             ความลับเลย ควรรักษาความลับนั้นไว เหมือนรักษาขุมทรัพย ฉะนั้น 
             ความลับอันบุคคลผูรูแจมแจงไมเปดเผยไดนั่นแหละเปนความดี. บัณฑิต 
             ไมควรบอกความลับแกสตรี และแกคนท่ีไมใชมิตร กับอยาบอกความ 
             ในใจแกคนท่ีถูกอามิสลากไป และแกคนท่ีไมใชมิตร บัณฑิตยอมอดทน 



             คําดา คําบริภาษ และการประหารของคนผูรูความลับ ซึ่งคนอื่นไมรู 
             เพราะกลัวจะขยายความลับท่ีคิดไว เหมือนคนท่ีเปนทาส อดทนตอคําดา 
             วาเปนตนของนาย ฉะน้ัน. ชนท้ังหลายรูความลับท่ีปรึกษากันของคนๆ 
             หนึ่ง เพียงใด ความสะดุงหวาดกลัวของคนน้ัน ยอมเกิดข้ึน เพียงน้ัน. 
             เพราะเหตุนั้น จึงไมควรเปดเผยความลับเลย บุคคลจะพูดความลับใน 
             เวลากลางวัน ควรหาโอกาสท่ีเงียบสงัด เมื่อจะพูดความลับในเวลาคํ่า 
             คืน อยาปลอยเสียงใหเกินขอบเขต เพราะวา คนแอบฟงจะไดยิน 
             ความลับท่ีปรึกษากัน เพราะฉะนั้น ความลับท่ีปรึกษากัน ก็จะพลันถึง 
             ความแพรงพรายทันที. 
                     จบ ปญจปณฑิตชาดกท่ี ๑๒. 
                        ๑๓. หัตถิปาลชาดก 
                     วาดวยกาลเวลาไมคอยใคร 
      [๒๒๔๕] นานทีเดียว ขาพเจาเพ่ิงไดพบทานพราหมณผูมีผิวพรรณดังเทพเจา มุน 
             ชฎาใหญ ทรงไวซึ่งหาบคอน มีฟนเขลอะ มีธุลีบนเศียร. นานที 
             เดียว ขาพเจาเพ่ิงไดพบทานฤาษีผูยินดีในคุณธรรม นุงหมผายอมนํ้า 
             ฝาด ผาคากรอง ปกปดโดยรอบ. ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะ น้ํา ผา 
             เช็ดเทา และน้ํามันทาเทาของขาพเจา ขาพเจาขอตอนรับทานดวยสิ่ง 
             ของมีคามาก ไดกรุณารับของมีคามากของขาพเจาเถิด. 
      [๒๒๔๖] ลูกรัก เจาจงเรยีนวิชาและจงแสวงหาทรัพย จงปลูกฝงบุตรธิดาใหดํารง 
             อยูในเรือนเสียกอน แลวจงบรโิภคกลิ่นรสและวัตถกุามท้ังปวงเถิด กิจ 
             ท่ีจะอยูปา เมื่อเวลาแกสําเร็จประโยชนดี มุนีใดบวชในกาลเชนนี้ได 
             มุนีนั้นพระอริยเจาสรรเสริญ. 
      [๒๒๔๗] วิชาเปนของไมจริง และลาภ คือ ทรัพยก็ไมจรงิ ใครๆ จะหามความ 
             ชราดวยลาภ คือ บุตรไมไดเลย สัตบุรุษท้ังหลายสอนใหปลอยกลิ่น 
             และรสท้ังหลายเสีย ความอุบัติแหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตน. 
      [๒๒๔๘] คําของทานท่ีวา ความอุบัติแหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตนน้ัน เปน 
             คําจริงแทแนนอน อนึ่ง บิดามารดาของทานน้ี แกเฒาแลวหวังจะเห็น 
             ทานมีอายุยืน ๑๐๐ ป ไมมีโรค. 
      [๒๒๔๙] ขาแตพระราชาผูประเสริฐกวานรชน ความเปนสหายกับความตาย ความ 
             ไมตรีกับความแก พึงมีแกผูใด หรือแมผูใดพึงรูวาจักไมตาย มารดา 
             บิดาพึงเห็นผูนั้นมีอายยุืน ๑๐๐ ป ไมมีโรคเบียดเบียน ไดในบางคราว 
             บุรุษเอาเรือมาจอดไวท่ีทานํ้า รับคนฝงน้ีสงถึงฝงโนน แลวยอนกลับรับ 
             คนฝงโนนพามาสงถึงฝงน้ี ฉันใด ชราและพยาธิก็ยอมนําเอาชีวิตสัตว 
             ไปสูอํานาจแหงมัจจุราชอยูเนืองๆ ฉันนั้น. 



      [๒๒๕๐] กามท้ังหลายเปนดังเปอกตม เปนเครื่องใหจมลง และเปนเครื่องนําไป 
             ซึ่งนํ้าใจสัตว ขามไดยาก เปนท่ีต้ังแหงมฤตยู สัตวท้ังหลาย ผูของอยู 
             ในกามอันเปนดังเปอกตม เปนเครื่องใหจมลงน้ี เปนสัตวมีจิตเลวทราม 
             ยอมขามถึงฝงไมได. เม่ือครั้งกอน อัตภาพของพระองคนี้ ไดกระทํา 
             กรรมอันหยาบชา ผลแหงกรรมนั้นขาพระองคถือไวมั่นแลว ขาพระองค 
             จะพนไปจากผลแหงกรรมนี้ไมไดเลย ขาพระองคจักปดกั้นรักษาอัตภาพ 
             นั้นอยางรอบคอบ ขออตัภาพนี้อยาไดทํากรรมอันหยาบชาอีกเลย. 
      [๒๒๕๑] ขาแตพระเจาเอสุการี ประโยชนของขาพระองค ยอมพินาศไปเสียแลว 
             เหมือนบุรุษเลี้ยงโคไมเห็นโคท่ีหายไปในปา ฉะนั้น ขาแตพระราชา 
             ขาพระองคไดเห็นทางแหงบรรพชิตท้ังหลาย แลวไฉนจะไมแสวงหาการ 
             บรรพชาเลา? 
      [๒๒๕๒] บุรุษกลาวผัดเพีย้นการงานท่ีควรจะทําในวันนี้วา ควรทําในวันพรุงน้ี การ 
             งานท่ีควรจะทําในวันพรุงน้ีวา ควรทําในวันตอไป ยอมเสื่อมจากการ 
             งานนั้น ธีรชนคนใดรูวา สิ่งใดเปนอนาคต สิ่งน้ันไมมีแลว พึง 
             บรรเทาความพอใจท่ีเกิดข้ึนเสีย. 
      [๒๒๕๓] ขาพระองคไดเห็นหญิงสาวคนหน่ึง รูปรางงามพอประมาณ มีดวงเนตร 
             เหมือนดอกการเกต มัจจุราชมาฉุดคราพาหญิงสาวคนน้ันซึ่งกําลังต้ังอยู 
             ในปฐมวัย ยังไมทันไดบริโภคสมบัติไป. อนึ่ง ชายหนุมมีทรวดทรง 
             งาม มีใบหนาผองใส นาดูนาชม มีวรรณะเรืองรองดังทองคํา มีหนวด 
             เคราละเอียดออนดังเกสรดอกคําฝอย แมชายหนุมเห็นปานน้ีก็ยอมไปสู 
             อํานาจแหงมฤตยู ขอเดชะ ขาพระองคจะละกามและเรือนเสียแลว 
             จักบวช ขอไดโปรดทรงพระกรุณาอนุญาตขาพระองคเถิด. 
      [๒๒๕๔] ดูกรแมวาเสฏฐี ตนไมจะไดนามโวหารวา ตนไมได ก็เพราะมีกิ่งและ 
             ใบ ชาวโลกเขาเรียกตนไมท่ีไมมีกิ่งและใบวา เปนตอไม วันนี้ เราผูมี 
             บุตรละท้ิงไปเสียแลว เวลานี้ เราสมควรจะบวชเท่ียวภกิขาจารไป. 
      [๒๒๕๕] นกกระเรียนท้ังหลายบินไปในอากาศไดคลองแคลว ฉันใด หงสท้ังหลาย 
             เมื่อส้ินฤดูฝนแลว พึงทําลายใยท่ีแมลงมุมทําไว แลวออกไปได ฉันนั้น 
             บุตรและสามีของเราพากันไปหมด ไฉนเราจะไมปฏิบัติตามบุตรและสามี 
             ของเราเลา. 
      [๒๒๕๖] แรงเหลาน้ี กินเนือ้และสํารอกออกหมดแลว ยอมพากันบินไปได 
             ฝายแรงเหลาใด กินเนื้อแลวไมสํารอกเน้ือออกเสีย แรงเหลาน้ัน กพ็า 
             กันตกอยูในเงื้อมมือของหมอมฉัน. ขาแตพระราชา พราหมณไดคลายกาม 
             ท้ังหลายออกท้ิงแลว สวนพระองคนั้นกลับรับเอากามน้ันไวบริโภคอกี 
             บุรุษผูบริโภคสิ่งท่ีผูอืน่คายออกแลว ไมพึงไดรับความสรรเสริญเลย. 



      [๒๒๕๗] ดูกรพระนางปญจาลีผูเจริญ บุรุษผูมีกําลังชวยฉุดบุรุษทุพพลภาพ ผูจมอยู 
             ในเปอกตมข้ึนได ฉันใด เธอก็ชวยผยงุฉันใหข้ึนจากกามไดดวยคาถา 
             อันเปนสุภาษิต ฉันนั้นแล. 
      [๒๒๕๘] พระเจาเอสุการมีหาราชา ผูเปนอธิบดีในทิศ ทรงภาษิตคาถาน้ีแลว ทรง 
             ละรัฐสีมาเสด็จออกบรรพชา ดุจชางตัวประเสริฐสลัดเครื่องผูกใหขาด 
             ไปได ฉะนั้น. 
      [๒๒๕๙] ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐท่ีสุดกวานรชน ทรงพอพระทัยใน 
             บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว ขอพระนางเจาโปรดเปนพระราชาแหง 
             ขาพระพุทธเจาท้ังหลายเถิด พระนางเจา อันขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
             คุมครองแลว โปรดเสวยราชสมบัติเหมือนพระราชาเถิด. 
      [๒๒๖๐] ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐท่ีสุดกวานรชน ทรงพอพระทัยใน 
             บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แมเราก็จักละกามท้ังหลายอันนารืน่รมย 
             ใจ เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐท่ีสุด 
             กวานรชน ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แมเรา 
             ก็จักละกามท้ังหลายอนัต้ังอยูเปนถองแถว แลวเท่ียวไปในโลกแตผูเดียว 
             กาลยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป แม 
             เราก็จักละกามท้ังหลายอันนารื่นรมยใจ เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. กาล 
             ยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป แมเราก็จัก 
             ละกามท้ังหลายอันต้ังอยูเปนถองแถว เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. กาล 
             ยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป แมเรา 
             ก็จักเปนผูเย็นใจ กาวลวงความของท้ังปวง เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
                      จบ หัตถิปาลชาดกท่ี ๑๓. 
                        ๑๔. อโยฆรชาดก 
                     วาดวยอํานาจของมัจจุราช 
      [๒๒๖๑] สัตวถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตาม ยอมอยูในครรภมารดากอน สตัวนั้น 
             ยอมเกิดข้ึนเพราะกําลังลม ยอมไปสูความเปนกลละเปนตน ยอมไม 
             กลับมาสูความเปนกลละเปนตนอีก. 
      [๒๒๖๒] นรชนผูประกอบดวยกําลังกาย หรือกําลังทหารก็ตาม จะสูรบกับชราและ 
             มรณะแลวไมแก ไมตาย ไมมีเลย เพราะวา ชีวิตของสัตวนี้ท้ังมวล ถูก 
             ความเกิดและความแกเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิด 
             วา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๖๓] พระราชาผูเปนอธิบดีแหงรัฐท้ังหลาย ยอมจะขมข่ีหมูเสนาประกอบดวย 
             องค ๔ อันนาสพึงกลวั เอาชัยชนะได แตไมสามารถจะชนะเสนาแหง 
             มัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติ 



             ธรรม. 
      [๒๒๖๔] พระราชาบางจําพวกแวดลอมดวยพลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา 
             ยอมพนจากเงื้อมมือของขาศึก แตก็ไมอาจจะพนจากสํานักของมัจจุราช 
             ได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๖๕] พระราชาท้ังหลายผูกลาหาญ ยอมหักราญพระนครแหงราชศัตรูให 
             ยอยยับได และกําจัดมหาชนได ดวยพลชาง พลมา พลรถ และพล 
             เดินเทา แตไมสามารถจะหักราญเสนาแหงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น 
             ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม 
      [๒๒๖๖] คชสารท้ังหลายเชือกตกมัน มีมันไหลเยิ้มแตกซาบซาน ยอมย่ํายีนคร 
             ท้ังหลาย และเขนฆาประชาชนได แตไมสามารถจะย่ํายีเสนาแหง 
             มัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๖๗] นายขมังธนูท้ังหลาย แมมีมืออนัไดฝกฝนมาดีแลว สามารถยงิธนูไดไกล 
             และยิงไมพลาด ก็ไมสามารถจะยิงตอตานมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น 
             ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๖๘] สระท้ังหลาย และมหาปฐพีกับท้ังภูเขาราวปา ยอมเสื่อมส้ินไป สังขาร 
             ท้ังปวงน้ัน จะต้ังอยูนานสักเทาไร ก็ยอมเสื่อมส้ินไป เพราะสังขาร 
             ท้ังปวงน้ัน ครั้นถึงการกําหนดแลวยอมจะแตกทําลายไป เพราะเหตุ 
             นั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๖๙] แทจริง ชีวิตของสัตวท้ังมวล ท้ังเปนสตรีและบุรุษในโลกนี้ เปนของ 
             หวั่นไหว เหมือนแผนผาของนักเลงสุรา และตนไมเกิดใกลฝง เปนของ 
             หวั่นไหว ไมยั่งยืนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช 
             ประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๐] ผลไมท่ีสุกแลวยอมหลนลวง ฉนัใด สัตวท้ังหลาย ท้ังหนุมท้ังแก ท้ัง 
             ปานกลาง ท้ังหญิง ท้ังชาย ยอมเปนผูมีสรีระทําลายหลนไป ฉันนั้น 
             เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๑] พระจันทร ผูเปนราชาแหงดวงดาวเปนฉันใด วัยนี้หาเปนฉันนั้นไม 
             เพราะสวนใดลวงลงไปแลว สวนน้ันก็เปนอันลวงไปแลว ในบัดนี้ 
             แมความยินดีในกามคุณของคนแกยอมไมมี ความสุขจะมีมาแตไหน 
             เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๒] ยักษก็ดี ปศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแลวยอมเขาสิงมนุษยได 
             แตไมสามารถจะเขาสิงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิด 
             วา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๓] มนุษยท้ังหลายยอมกระทําการบวงสรวงยักษ ปศาจ หรือเปรตท้ังหลาย 
             ผูโกรธเคืองแลวได แตไมสามารถจะบวงสรวงแกมัจจรุาชได เพราะ 



             เหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๔] พระราชาทรงรูโทษแลว ยอมลงอาชญากะบุคคลผูกระทําความผิด ผู 
             ประทุษรายตอราชสมบัติ และผูเบียดเบียนประชาชน ตามสมควร แต 
             ไมสามารถจะลงอาชญามัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึง 
             คิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๕] ชนท้ังหลายผูกระทําความผิดก็ดี ผูประทุษรายราชสมบัติก็ดี ผูเบียดเบียน 
             ประชาชนก็ดี ยอมจะยังพระราชาใหทรงพระกรุณาได แตหาทําให 
             มัจจุราชกรุณาไดไม เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช 
             ประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๖] มัจจุราชมิไดมคีวามอาลัยใยดีวา ผูนี้เปนกษัตริย ผูนี้เปนพราหมณ 
             ผูนี้มั่งค่ัง ผูนี้มีกําลัง ผูนี้มีเดชานุภาพ เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา 
             จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๗] ราชสีหก็ดี เสือโครงก็ดี เสือเหลืองก็ดี ยอมขมข่ีเค้ียวกินสัตวผูดิ้นรน 
             อยูได แตไมสามารถจะเค้ียวกินมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา 
             จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๘] นักเลนกลท้ังหลาย เมื่อกระทํากลมายา ณ ทามกลางสนาม ยอมลวง 
             นัยนตาของประชาชนในท่ีนั้นๆ ใหหลงเช่ือได แตไมสามารถจะลวง 
             มัจจุราชใหหลงเช่ือได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช 
             ประพฤติธรรม. 
      [๒๒๗๙] อสรพิษท่ีมีพิษราย โกรธข้ึนมาแลวยอมขบกัดมนุษยใหถึงตายได แต 
             ไมสามารถจะขบกัดมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา 
             จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๘๐] อสรพิษโกรธข้ึนแลวขบกัดผูใด หมอท้ังหลาย ยอมถอนพิษท่ีผูนั้นได 
             แตจะถอนพิษ ของผูถกูมัจจุราชประทุษรายหาไมได เพราะเหตุนั้น 
             ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๘๑] แพทยผูมีช่ือเสียงเหลาน้ี คือ แพทยธรรมมนตรี แพทยเวตตรุณ 
             แพทยโภชะ กําจัดพิษพระยานาคได แตแพทยเหลานั้นตองทํา 
             กาลกิริยานอนตาย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช 
             ประพฤติธรรม. 
      [๒๒๘๒] พวกวิชาธร เมือ่รายวิชาช่ือโฆระ ยอมหายตัวไปไดดวยโอสถท้ังหลาย 
             แตจะหายตัวไมใหมัจจุราชเห็นไมไดเลย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา 
             จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๘๓] ธรรมแล ยอมรกัษาผูประพฤติธรรม ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว ยอม 
             นําความสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมท่ีประพฤติดีแลว ผูมีปกติ 



             ประพฤติธรรม ยอมไมไปสูทุคติ. 
      [๒๒๘๔] สภาพท้ัง ๒ คือ ธรรมและอธรรม มีวิบากไมเสมอกัน อธรรมยอมนํา 
             ไปสูนรก ธรรมยอมใหถึงสุคติ. 
                      จบ อโยฆรชาดกท่ี ๑๔. 
                      ----------------- 
                      รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. มาตังคชาดก               ๒. จิตตสัมภูตชาดก 
             ๓. สีวิราชชาดก               ๔. ศิริมันทชาดก 
                       รวมชาดกท่ีมีในวรรคน้ี 
             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 
               วาดวยโทษท่ีฉกฉวยเอาประโยชนของคนอื่น 
      [๒๒๘๕] ดูกรพราหมณ ทานมีความพอใจอะไร มีความประสงคอะไร ปรารถนา 
             อะไร แสวงหาอะไร ดวยตองการอะไร จึงมานั่งอยูแตผูเดียวในเวลา 
             รอน? 
      [๒๒๘๖] หมอน้ําใหญมีรูปทรงงดงาม ฉันใด ผลมะมวงสุกอันมีสีกลิ่นและรส 
             อยางดีเยี่ยม ก็มีอุปมัย ฉันนั้น. เราไดเห็นผลมะมวงน้ัน อันกระแสนํ้า 
             พัดลอยมาในทามกลางแมน้ํา ไดเอามือท้ังสองหยิบมาวางไวในเรือนไฟ. 
             แตนั้นก็วางไวบนใบตอง ทําวิกัปดวยมีดเองแลวฉัน ความหิวและความ 
             กระหายของเราหายไป. เราหมดความกระวนกระวายใจ พอมะมวงหมด 
             เราตองอดทนตอความทุกข ยอมไมไดประสบความพอใจในผลไมไรๆ 
             อื่น. ผลมะมวงซ่ึงมีรสอรอยหวานจบัใจ ลอยมาในหวงนํ้าใหญ เราก็ 
             เก็บข้ึนมาจากแมน้ํา จักทําใหเราซูบผอม นําความตายมาใหเราเปนแน 
             เราไดบอกเหตุท่ีเราหิวกระหายแกทานหมดส้ินแลว. เรานั่งอยูท่ีแมน้ํา 
             นารื่นรมยกวางใหญ มีปลาโลมาขนาดใหญอาศัยอยู ดูกรทานผูมีอายุ 
             ยืนอยูเฉพาะหนา มีรางกายงดงามเอวกลมดี เกลี้ยงเกลาดังแผนทองใบ 
             และเหมือนนางพยัคฆีท่ีสัญจรอยูตามซอกเขา ทานเปนใคร หรือวาทาน 



             มา ณ ท่ีนี้เพื่ออะไร ขอทานจงบอกความน้ันแกเราเถิด? นางเทพนารี 
             ในเทวโลก ท่ีเปนบริจาริกาแหงทวยเทพท้ังหลายก็ตาม สตรีท่ีมีรูป 
             งดงามในมนุษยโลกก็ตาม ท่ีจะมีรูปงามเสมอดวยทานไมมี ทานผูมีขา 
             งาม เราถามทานแลว ขอจงบอกช่ือและเผาพันธุเถิด? 
      [๒๒๘๗] ดูกรพราหมณ ทานน่ังอยูท่ีแมน้ําใด ช่ือวาโกสิกี นารื่นรมย ขาพเจา 
             อาศัยอยูท่ีแมน้ําน้ัน อันมีกระแสไหลเช่ียว. มีลําหวยและลําธาร ไหล 
             มาจากเขาหลายแหง เกลื่อนกลนไปดวยหมูไมนานาพรรณ ยอมไหล 
             ตรงมารวมอยูท่ีขาพเจาท้ังน้ัน. ใชแตเทาน้ัน ยังมีน้ําท่ีไหลมาจากปา มี 
             กระแสเช่ียวสีเขียวปด อีกมากหลาย และน้ําท่ีพวกนาคกระทําใหมีสี 
             วิจิตรตางๆ ยอมไหลมาตามกระแสนํ้า. แมน้ําเหลาน้ัน ยอมพัดเอาผล 
             มะมวง ผลชมพู ผลขนุนสํามะลอ ผลกระทุม ผลตาล และผลมะเด่ือ 
             เปนอันมากมาเนืองๆ ผลไมชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีฝงท้ังสองตกลงในนํ้าแลว 
             ยอมตกอยูในอํานาจแหงกระแสนํ้าของขาพเจาโดยไมตองสงสัย. ดกูร 
             ทานผูเปนปราชญ มีปญญามาก ผูเปนใหญกวาชน ทานรูอยางนี้แลว 
             จงฟงขาพเจา ทานอยาชอบใจความของดวยตัณหาเลย จงหามเสียเถดิ. 
             ดูกรพระราชฤาษี ผูผดุงรัฐใหเจริญ ขาพเจาไมเขาใจวา ทานจะเจริญ 
             รุงเรืองไดอยางไร เมือ่ทานซูบผอม รอความตายอยู. พรหม คนธรรพ 
             เทวดา และฤาษีท้ังหลายในโลกนี้ ผูมีตนอันสํารวมแลว เรืองตบะ 
             เริ่มต้ังความเพียร ผูเรอืงยศ ยอมรูความท่ีบุคคลผูเปนไปในอํานาจแหง 
             ตัณหา โดยไมตองสงสัยเลย. 
      [๒๒๘๘] บาปยอมไมเจริญแกนรชนผูรูความสลาย และความเคลื่อนแหงชีวิต 
             อยางนี้ ช่ือวาผูรูธรรมท้ังปวง. ถานรชนนั้นไมคิดฆาคนอื่น. ดูกรทาน 
             ผูอันหมูฤาษีรูกันดีแลว ผูกลาวคําอันงดงาม ทานปรากฏวาทําประโยชน 
             ใหแกโลกอยางนี้ ไฉนจึงแสวงหาบาปกรรมใหแกตน? ดูกรทานผูมี 
             ตะโพกอันผึ่งผาย ถาเราจักตายอยูท่ีฝงแมน้ําของทาน เมื่อเราตายแลว 
             ความติเตียนก็จะมาถึงทานโดยไมตองสงสัย. ดูกรทานผูมีสะเอวกลม- 
             กลึง เพราะฉะนั้นแล ทานจงรักษาบาปกรรมไวเถิด อยาใหคนท้ังปวง 
             ติเตียนทานไดภายหลัง ในเม่ือเราตายไปแลว. 
      [๒๒๘๙] เหตุนั้น ขาพเจาทราบแลว ทานจงอดกลั้นไวกอน ขาพเจาจะยอมตน 
             และใหมะมวงแกทาน เพราะทานละกามคุณท่ีละไดยาก แลวต้ังไวซึง่ 
             ความสงบ และสุจริตธรรม. บุคคลใดละสังโยชนในกอน แลวต้ังอยู 
             ในสังโยชนในภายหลงั ประพฤติอธรรมอยู บาปยอมพอกพูนแกบุคคล 
             นั้น. มาเถิด ขาพเจาจะนําทานไปยังสวนมะมวง แตทานจะตองมีความ 
             ขวนขวายนอย ขาพเจาจะนําทานไปในสวนมะมวงอนัรมเย็น ทานจง 



             เปนผูมีความขวนขวายอยูเถิด. ดูกรทานผูปราบปรามขาศึก สวนนั้น 
             เกลื่อนกลนไปดวยหมูนกท่ีมัวเมาอยูในรสดอกไม มนีกกระเรียน นกยูง 
             นกเขาซึ่งมีสรอยคออนันาชม มีหมูหงสสงเสียงรองขรม ฝูงนกดุเหวา 
             ท่ีรองปลุกสัตวท้ังหลายอยูในสวนมะมวงน้ัน. ผลมะมวงในสวนนั้นดก 
             เปนพวงๆ ดุจฟอนฟาง ปลายก่ิงหอยโนมลงมา มีท้ังตนคํา ตนสน 
             ตนกระทุม และผลตาลสุกหอยอยูเรียงราย. 
      [๒๒๙๐] ทานทรงทิพมาลา ผาโพกศีรษะ และเครื่องอาภรณลวนแตเปนทิพย 
             มีทองตนแขน ลูบไลดวยจรุณจันทน กลางคืน หญิง ๑๖,๐๐๐ คน เปน 
             บริจาริกาบําเรอทานอยู แตกลางวัน ทานเสวยทุกขเวทนา ทานมีอานุภาพ 
             มากอยางนี้ ไมเคยปรากฏมี ทานขนลุกขนพอง. เมื่อกอนทานไดทํา 
             บาปกรรมอะไรอันนําทุกขมาใหแกตน ในมนุษยโลก ทานจึงตองกิน 
             เนื้อของตนอยู ในบัดนี้? 
      [๒๒๙๑] ขาพเจาเรียนไตรเพทจบแลว หมกมุนอยูในกามท้ังหลาย ไดประพฤติ 
             เพื่อส่ิงมิใชประโยชนแกผูอื่นตลอดกาลนาน. ผูท่ีกินเนื้อหลังของคนอื่น 
             ยอมควักเนื้อขางหลังตนเองกิน เหมือนขาพเจากินเนื้อหลังของตนอยู 
             ทุกวันนี้ ฉะนั้นแล. 
                       จบ กิงฉันทชาดกท่ี ๑. 
                          ๒. กุมภชาดก 
                        วาดวยโทษของสุรา 
      [๒๒๙๒] ทานเปนใคร มาจากไตรทิพยหรือ จึงเปลงรศัมีสวางไสวอยูในนภากาศ 
             เหมือนพระจันทรสองสวางในกลางคืน ฉะนั้น? ทานเหยียบลมหนาว 
             ในอากาศได เดินและยืนในอากาศได ฤทธ์ิของเทวดาท้ังหลาย ผูไม 
             ตองเดินทางไกล ทานทําใหเปนท่ีต้ัง และใหเจริญดีแลวเปนไฉน? 
             ทานเปนใคร มายืนอยูในอากาศรองขายหมออยู หรือวาหมอของทานนี้ 
             เพื่อประโยชนอะไร ดูกรพราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแก 
             ขาพเจาเถิด? 
      [๒๒๙๓] หมอใบนี้ ไมใชหมอเนยใส ไมใชหมอน้ํามัน ไมใชหมอน้ําออย ไมใช 
             หมอน้ําผึ้ง โทษของหมอใบนี้มีนอย ทานจงฟงโทษเปนอันมากท่ีมีอยูใน 
             หมอใบนี้. บุคคลด่ืมสุราแลวเดินโซเซลมไปยังบอ ถ้ํา หลุมน้ําครํา และ 
             หลุมโสโครก พึงบริโภคของท่ีไมควรบริโภคแมมากได ทานจงชวยซื้อ 
             หมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุราน้ันไว บุคคลด่ืมสุราแลว ไมเปนใหญในใจ 
             ยอมเท่ียวไปเหมือนโคกินกากสุรา ฉะนั้น หาท่ีพึงมิได ยอมฟอนรําขับรอง 
             ได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุราน้ันไว. บุคคลด่ืมสุราแลว แก 
             ผาเปลือยกายเท่ียวไปตามตรอกตามถนนในบานเหมือนชีเปลือย มจีิต 



             ลุมหลง นอนต่ืนสาย ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้นไว. 
             บุคคลด่ืมสุราแลว ลุกข้ึนเซไปมา โคลงศีรษะ และยกแขนข้ึนรํา เหมือน 
             รูปหุนไม ฉะนั้น ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุราน้ันไว. บุคคล 
             ดื่มสุราแลว นอนจนถกูไฟไหม และกินอาหารท่ีเหลือเดนสุนัขได ยอม 
             ถึงการถูกจองจํา ถูกฆา และความเส่ือมแหงโภคะ ทานชวยซื้อหมอ 
             ใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุราน้ันไว. บุคคลด่ืมสุราแลว พูดคําท่ีไมควรพูดได 
             เปลือยกายน่ังในท่ีประชุมได เปรอะเปอนจมอยูในอาเจียนของตน ถึง 
             ความพินาศ ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุราน้ันไว บุคคลด่ืม 
             สุราแลว ฮึกเหิม นัยนตาแดงกลํ่า สําคัญใจวา แผนดินท้ังหมดเปน 
             ของเราเทาน้ัน พระราชาแมมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบขัณฑสีมา ก็ไม 
             เสมอเรา ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุราน้ันไว. บุคคลด่ืมสุรา 
             แลว ถือตัวจัด กอความทะเลาะวิวาท สอเสียด กลาวราย เปลือยกาย 
             วิ่งไป คลุกคลีหมกอยูกะพวกนักเลงเกา ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็ม 
             ไปดวยสุราน้ันไว. สุราน้ีทําตระกูลท้ังหลายในโลกนี้ อันมั่นคงบริบูรณ 
             มีเงินทองต้ังหลายพัน ใหขาดทายาทได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไป 
             ดวยสุราน้ันไว. ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง ไร นา โค กระบือ 
             ในสกุลใดยอมพินาศไป ตระกูลท่ีมั่งมีท้ังหลาย ขาดสูญไปเพราะด่ืมสุรา 
             ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุราน้ันไว. บุคคลด่ืมสุราแลว เปน 
             คนหยาบชา ดาบิดามารดาได แมถึงเปนพอผัวก็พึงหยอกลูกสะใภได 
             ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุราน้ันไว หญิงด่ืมสุราแลว เปน 
             คนหยาบชา ดาพอผัวแมผัว และสามีได แมเปนทาส เปนคนใชพึงรับ 
             เปนสามีของตนได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุราน้ันไว. 
             บุคคลด่ืมสุราแลว พึงประหารสมณะ หรือพราหมณผูต้ังอยูในธรรมได 
             พึงไปสูอบายอันมีกรรมนั้นเปนเหตุ ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวย 
             สุราน้ันไว. บุคคลด่ืมสุราแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และ 
             ใจ ครั้นแลว ตองไปตกนรก ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปดวยสุรา 
             นั้นไว. ชนท้ังหลาย แมจะยอมสละเงินเปนอันมาก มาออนวอนบุรุษ 
             ใดผูยังไมไดดื่มสุรากอนใหพูดเท็จ ยอมไมได บุรุษด่ืมสุราน้ันแลว 
             ยอมพูดเท็จได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลด่ืม 
             สุราแลว ถูกใชไปในกรณียกิจรีบรอนเกิดข้ึน ถูกซักถามก็ไมรูเนื้อความ 
             ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลแมจะมีใจละอาย 
             ครั้นเมาสุราแลว ก็ยอมจะทําความไมละอายใหปรากฏได แมจะเปนคน 
             หนักแนนอยูบาง ก็อดพูดมากไมได ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวย 
             สุราน้ันไว. บุคคลด่ืมสุราแลว นอนดงัลูกสุกรอดอาหาร ยอมถงึความ 



             นอนเปนทุกขท่ีพื้นดิน เขาตองถึงความมีผิวพรรณทราม และความ 
             ติเตียน ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุราน้ันไว. บุคคลด่ืมสุราแลว 
             ยอมนอนคอตก หาเปนเหมือนโคท่ีถกูลงประตักฉะน้ันไม ฤทธ์ิสุรายอม 
             ทําใหคนอดทนได (ไมกินขาวกินน้ํา) ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวย 
             สุราน้ันไว. มนุษยท้ังหลายยอมเวนสรุาอันเปรียบดวยงูมีพิษราย ใครคน 
             ไหนในโลก ควรจะดืม่สุราอันเสมอดวยพิษงู ทานชวยซื้อหมอใบนี้ซึ่ง 
             เต็มดวยสุราน้ันไว. โอรสท้ังหลายของทาวอันธกเวณฑะ ดื่มสุราแลว 
             พาหญิงไปบําเรออยูรมิฝงสมุทร ประหารกันและกันดวยสาก ทานชวย 
             ซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มดวยสุราน้ันไว. พวกอสูรดื่มสุราแลว เมาจนถึงจุติ 
             จากไตรทิพย สําคัญตัววาเท่ียง มีมารยา ขาแตพระมหาราชา เมื่อรูวา 
             สุราเชนนั้นเปนน้ําเมา หาประโยชนมิได จะด่ืมทําไม? ในหมอนี้ 
             ไมมีเนยขน หรือน้ําผึ้ง พระองครูอยางน้ีแลว จงขายเสีย ขาแตทาน 
             สรรพมิตร สิ่งท่ีอยูในหมอนี้ ขาพระพุทธเจาไดกราบทูลแกพระองค 
             แลว ดวยประการฉะนี้. 
      [๒๒๙๔] ทานมิใชเปนบิดา หรือมารดาของขาพเจา ทานเปนคนชนิดใดชนิดหนึ่ง 
             มีความอนุเคราะห เพื่อประโยชนเกื้อกลู ปรารถนาประโยชนอยางยิ่ง 
             ต้ังแตวันนี้ไป 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 กุมภชาดกท่ี ๒. 
                         ๓. ชัยทิศชาดก 
                   วาดวยโปริสาทกบัพระเจาชัยทิศ 
      [๒๒๙๖] ในเวลาท่ีเราบริโภคอาหารในวนัท่ี ๗ ภักษาหารเปนอันมากเกิดข้ึนแลว 
             แกเรา ในวันนี้ นานนักหนอ ทานเปนใคร มาจากไหน ขอเชิญทานบอก 
             ขอทานจงบอกถึงชาติตระกูลตามท่ีรูกันเถิด? 
      [๒๒๙๗] เราเปนพระเจาปญจาลราช มีนามวาชัยทิศ ถาทานไดยินช่ือก็คงรูจัก 
             เราออกมาลาเน้ือ เท่ียวมาตามขางภูเขา และปา ทานจงกินเนื้อกวางน้ี 
             เถิด ขอจงปลอยเราเสียในวันนี้เถิด. 



      [๒๒๙๘] พระองค เอาของของขาพระองคเองมาแลกเปลี่ยน กวางท่ีพระองค 
             ตรัสถึงน้ันเปนอาหารของขาพระองค ขาพระองคกินพระองคแลว อยาก 
             จะกินเนื้อกวาง ก็จักกนิไดในภายหลงั เวลานี้ ไมใชเวลาขอรอง. 
      [๒๒๙๙] ถาความพนของเรายอมไมมีดวยการแลกเปลี่ยน ขอใหเราไดกลับไปยัง 
             พระนครเสียกอน เราผลัดไวแกพราหมณวา จะใหทรัพย เราจักรักษา 
             คําสัตยกลับมาหาทานอีก. 
      [๒๓๐๐] ดกูรพระราชา พระองคใกลจะถึงสวรรคตอยูแลว ยังทรงเดอืดรอนถงึ 
             กรรมอะไรอยู ขอจงตรัสบอกกรรมนัน้แกขาพระองค ขาพระองคอาจจะ 
             อนุญาตใหเสด็จกลับไปกอนได? 
      [๒๓๐๑] ความหวังในทรพัย เราไดทําไวแกพราหมณ ความผัดเพี้ยนเปนขอผูก 
             มัดตัว ยังพนไปไมได เพราะเราผัดไววา จะใหทรัพยแกพราหมณ เรา 
             จักรักษาคําสัตยกลับมาหาทานอีก. 
      [๒๓๐๒] ความหวังในทรพัย พระองคไดทําไวแกพราหมณ ความผัดเพี้ยนเปนขอ 
             ผูกมัดตัว ยังพนไปไมได เพราะไดผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวา จะ 
             พระราชทานทรัพย พระองคจงรักษาคําสัตยไวเสด็จกลับมาอีกเถิด. 
      [๒๓๐๓] กพ็ระเจาชัยทิศน้ัน หลุดพนจากเงื้อมมือของโปริสาท แลวรีบเสด็จ 
             กลับไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค เพราะไดทรงผัดเพี้ยนไวแก 
             พราหมณวา จะพระราชทานทรัพย ไดรับส่ังใหหาพระราชโอรสพระนาม 
             วาอลีนสัตตุ ตรัสวา เจาจงอภิเษกปกครองรัฐสีมา ในวันนี้ จงประพฤติ 
             ธรรมในรัฐสีมา และในประชาชนท้ังหลาย บุคคลไมประพฤติธรรม อยา 
             ไดมีในแวนแควนของเจา เราจะไปในสํานักโปริสาท. 
      [๒๓๐๔] ขอเดชะ ขาพระองคไดทําความไมพอพระทัยอะไรในใตฝาพระบาท 
             ขาพระองคปรารถนาจะไดสดับความท่ีพระองคจะใหข้ึนครองราชสมบัติ 
             ในวันนี้ ขาพระองคไมปรารถนาแมราชสมบัติเวนจากใตฝาพระบาท 
             เลย. 
      [๒๓๐๕] ลกูรัก พอไมไดนึกถึงความผิดทางกายกรรม และวจีกรรมของเธอเลย 
             แตพอไดทําความตกลงไวกับโปริสาท พอรักษาคําสัตย จึงตองกลบั 
             ไปอีก. 
      [๒๓๐๖] ขาพระบาทจักไปแทนเอง ขอใตฝาพระบาท จงประทับอยู ณ ท่ีนี้ การท่ีจะ 
             รอดชีวิตหลุดพนจากสํานักนายโปริสาทนั้นไมมีเลย ขาแตพระราชบิดา 
             ถาใตฝาพระบาทจะเสด็จไปจริงๆ แมขาพระบาทก็จะตามเสด็จไปดวย 
             เราท้ังสองจะไมยอมอยู. 
      [๒๓๐๗] ลกูรัก นั่นเปนธรรมของสัตบุรุษโดยแทจริง แตเมื่อไร นายโปรสิาทขมข่ี 
             ทําลายเผาเธอกินเสียท่ีโคนไม นั่นเปนความดางพรอยของพอ ขอนี้ 



             แหละ เปนทุกขยิ่งกวาความตายของพอเสียอีก. 
      [๒๓๐๘] ขาพระบาท ขอเอาชีวิตของขาพระบาทแลกพระชนมชีพของใตฝาพระบาท 
             ไว ใตฝาพระบาทอยาเสด็จไปในสํานักของโปริสาทเลย ขาพระบาท 
             จะขอเอาชีวิต ของขา พระบาท แลกพระชนมชีพ ใตฝา พระบาทน้ี แหละไว 
             เพราะฉะนั้น ขาพระบาทขอยอมตายแทนใตฝาพระบาท พระเจาขา. 
      [๒๓๐๙] ลาํดับนั้นแล พระราชโอรสผูทรงพระปรีชา ถวายบังคมพระยุคลบาท 
             พระชนกชนนี พระชนนีทรงเสียพระทัยลมลง ณ พื้นปฐมพี พระชนก 
             ทรงยกพระพาหาท้ัง ๒ คร่ําครวญอยู. 
      [๒๓๑๐] พระชนกทรงทราบวา พระโอรสเสด็จลวงหนาไปกอนแลว ทรงประคอง 
             อัญชลีกราบไหวเทวดาท้ังหลายทรงออนวอนวา ขอโสมราชา วรุณราชา 
             พระปชาบดี พระจันทร และพระอาทิตยชวยคุมครองเจา ขอใหเจาได 
             รับอนุญาตจากสํานักของนายโปริสาทกลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกรัก. 
      [๒๓๑๑] มารดาของบุรุษช่ือวารามะ ผูไปสูนครของพระเจาทัณฑกิราชไดคุมครอง 
             ทําความสวัสดีแกบุรุษผูเปนบุตรอยางใด แมขอทําความสวัสดีอยางน้ัน 
             แกเจาดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง ขอใหเจาไดรับอนญุาต 
             กลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกเอย. 
      [๒๓๑๒] ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา เคยคิดรายในท่ีแจง หรือในท่ีลับในพระเชฏฐา 
             อลีนสัตตุ ดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง ขอใหพระเชฏฐา 
             ไดรับอนุญาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด. 
      [๒๓๑๓] ขาแตพระสวามี พระองคไมเคยประพฤตินอกใจหมอมฉันเลย ฉะนั้น 
             จึงเปนท่ีรักของหมอมฉันดวยใจจรงิ ดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวย 
             คุมครอง ขอใหพระองคไดรับอนุญาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด. 
      [๒๓๑๔] ทานผูมีรางกายอนัสูงใหญ มีหนาอันงดงามมาจากท่ีไหน ทานไมรูจัก 
             เราผูดุราย ซึ่งอยูในปาน้ีมีนามวาโปรสิาทดอกหรือ ใครท่ีไมรูจักความ 
             สวัสดีของตนดอก จึงไดมา ณ ท่ีนี้? 
      [๒๓๑๕] ดูกรทานพราน เรารูวาทานเปนผูกินเนื้อมนุษยเปนอาหาร แตไมรูวาทาน 
             อยูในปาน้ี เราเปนโอรสของพระเจาชัยทิศ วันนี้ ทานจงกินเราแทน 
             เพื่อปลดเปลื้องพระชนกใหพนไป. 
      [๒๓๑๖] เรารูวาทานเปนโอรสของพระเจาชัยทิศ พระพักตรและผิวพรรณของทาน 
             ท้ัง ๒ คลายๆ กัน กรรมท่ีทานผูยอมตายแทนเพ่ือปลดเปลื้องพระชนก 
             ใหพนไปทําแลวนี้ เปนของทําไดยากยิ่งนัก. 
      [๒๓๑๗] กรรมท่ีบุคคลยอมตายแทน เพื่อปลดเปลื้องบิดา หรือเพราะเหตุแหง 
             มารดาในโลกน้ี เปนเหตุใหไปสูปรโลก ท้ังจะเพรียบพรอมดวยความสุข 
             และอารมณอันงามเลศิ เราไมเห็นวาจะทําไดยากสักนอยเลย. 



      [๒๓๑๘] เราระลึกไมไดเลยวา เราจะกระทําความช่ัวเพื่อตนเองท้ังในท่ีแจง และ 
             ท่ีลับ เพราะวา เราเปนผูมีชาติและมรณะอันกําหนดไวแลววา ในโลกนี ้
             ของเรา ฉันใด ในปรโลก ก็ฉันนั้น. ดูกรทานผูมีอานุภาพมาก เชิญทาน 
             กินเนื้อเรา ในวันนี้ เสียบัดนี้เถิด เชิญทานทํากิจเถิด สรีระนี้เราสละแลว 
             เราจะทําเปนพลัดตกมาจากยอดไม ทานชอบใจเน้ือสวนใดๆ ก็เชิญ 
             ทานกินเนื้อสวนนั้นๆ ของเราเถิด. 
      [๒๓๑๙] ดูกรพระราชโอรส เรื่องน้ีทานเต็มใจจริง ทานจึงสละชีวิตเพ่ือปลดเปลื้อง 
             พระชนกได เพราะเหตุนั้นแหละ ทานจงรีบไปหักไมมากอไฟเถิด. 
      [๒๓๒๐] ลาํดับนั้น พระราชโอรสผูมีปญญา ไดนําเอาฟนมากอไฟกองใหญข้ึน 
             แลว แจงใหยักษทราบวา บัดนี้ ไดกอไปเสร็จแลว. 
      [๒๓๒๑] เมื่อก้ีนี้ ทานทําการขูเข็ญวา จะกินเราในวันนี้ ทําไมหวาดเกรงเรามอง 
             ดูอยูบอยๆ เราไดทําตามคําของทานเสร็จแลว เมือ่พอใจจะกินก็เชิญกิน 
             เสียซิทาน. 
      [๒๓๒๒] ผูท่ีต้ังอยูในธรรม มีวาจาสัตย รูความประสงคของผูขอเชนทาน ใครจะ 
             นํามากินเปนภักษาหารได ผูใดกินผูมีวาจาสัตยเชนทาน ศีรษะของผูนั้น 
             ก็จะพึงแตกออก ๗ เสี่ยง. 
      [๒๓๒๓] ดูกรยักษ สสบัณฑิตสําคัญทาวสักกะน้ีวา เปนพราหมณ จึงยอมใหพัก 
             อยูเพื่อจะใหสรีระของตน ดวยเหตุนั้นแล จันทิมเทพบุตร จึงมีภาพ 
             กระตายปรากฏสมประสงคของโลกอยูทุกวันนี้. 
      [๒๓๒๔] พระจันทร พระอาทิตย พนแลวจากปากแหงราหู ยอมไพโรจนใน 
             วันเพ็ญ ฉันใด ดูกรทานผูมีอานุภาพมาก ทานก็ฉันนั้น หลุดพนไป 
             จากเราผูกินเนื้อมนุษยเปนอาหารแลว ยังพระชนกชนนีใหปลื้มพระทัย 
             จงรุงโรจนในกบิลรัฐ อนึ่ง พระประยูรญาติของทานจงยินดีกันท่ัวหนา. 
      [๒๓๒๕] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสอลีนสัตตุผูมีพระปญญา ทรงประคองอัญชลี 
             ไหวยักษโปริสาท ไดรับอนุญาตแลว มีความสุขสวัสดี หาโรคมิได 
             เสด็จกลับมายังกบิลรัฐ. 
      [๒๓๒๖] ชาวนิคมชนบทถวนหนา ท้ังพลชาง พลรถ และพลเดินเทาตางพากัน 
             มาถวายบังคมพระราชโอรสน้ัน พรอมกันกราบทูลข้ึนวา ขาพระองค 
             ท้ังหลายขอถวายบังคมพระองค พระองคทรงทํากิจซึ่งยากท่ีทรงทําได. 
                       จบ ชัยทิศชาดกท่ี ๓. 
                         ๔. ฉัททันตชาดก 
                       วาดวยพญาชางฉัททันต 
      [๒๓๒๗] ดูกรพระนองนาง ผูมีอวัยวะงามอรามดังทอง มีผิวพรรณเหลอืงงามเลิศ 
             พระเนตรท้ังสองแจมใส เหตุไรหนอ พระนองจึงเศราโศกซูบไป ดุจ 



             ดอกไมท่ีถูกขยี้ ฉะนั้น? 
      [๒๓๒๘] ขาแตพระมหาราชเจา หมอมฉันแพพระครรภ  โดยการแพพระครรภเปน 
             เหตุใหหมอมฉันฝนเหน็สิ่งท่ีหาไมไดงาย. 
      [๒๓๒๙] กามสมบัติของมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกน้ี และในสวนนันทนวัน 
             กามสมบัติท้ังหมดนั้น เปนของฉันท้ังส้ิน ฉันจะใหแกเธอไดท้ังน้ัน. 
      [๒๓๓๐] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ นายพรานปาเหลาใดเหลาหนึ่งในแวนแควน 
             ของพระองคจงมาประชุมพรอมกัน หมอมฉันจะแจงเหตุท่ีแพพระครรภ 
             ของหมอมฉันใหนายพรานปาเหลาน้ันทราบ. 
      [๒๓๓๑] ดูกรพระเทวี นายพรานปาเหลาน้ี ลวนแตมีฝมือ เปนคนแกลวกลา 
             ชํานาญปา รูจักชนิดของเนื้อ ยอมสละชีวิตเพ่ือประโยชนของเราได. 
      [๒๓๓๒] ทานท้ังหลายผูเปนเช้ือแถวของนายพราน ท่ีมาพรอมกันอยู ณ ท่ีนี้ จงฟง 
             ฉัน ฉันฝนเห็นชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการ ฉันตองการงาชางคูนั้น 
             เมื่อไมไดชีวิตก็หาไม. 
      [๒๓๓๓] บิดาหรือปูทวด ของขาพระองคท้ังหลายก็ยังไมเคยได เห็นท้ังยังไมเคย 
             ไดยินวา พญาชางท่ีมีงา มีรัศมี ๖ ประการ พระนางเจาทรงนิมิตเห็น 
             พญาชางมีลักษะเชนไร ขอไดตรัสบอกพญาชางท่ีมีลักษณะเชนนั้น 
             แกพระองคท้ังหลายเถดิ พระเจาขา. 
      [๒๓๓๔] ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ เบ้ืองบน ๑ เบ้ืองลาง ๑ ทิศท้ัง ๑๐ นี้ พระองค 
             ทรงฝนเห็นพญาชาง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการอยูทิศไหน พระเจาขา.? 
      [๒๓๓๕] จากท่ีนี้ตรงไปทิศอุดร ขามภูเขาสูงใหญ ๗ ลูก ภูเขาใหญช่ือสุวรรณปส 
             มีพรรณไมผลิดอกอยูไสว มีฝูงกินนรเท่ียววิ่งเลนอยู ทานจงข้ึนไปบน 
             ภูเขาอันเปนท่ีอยูแหงหมูกินนรท้ังหลายแลวมองลงมาตามเชิงเขา ทันใด 
             นั้น จะไดเห็นตนไทรใหญท่ีมีสีเทียมเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอยอยู. 
             ท่ีโคนตนไทรน้ัน มีพญาชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการอาศัยอยู 
             ยากท่ีคนอื่นจะจับได มีชางประมาณ ๘,๐๐๐ เชือกลวนมีงางอนงาม วิ่ง 
             ไลประหารเรว็ดังลมพดั รักษาพญาชางน้ันอยู. ชางเหลาน้ันยอมบันลอื 
             เสียงนาหวาดกลัว ยอมโกรธแมตอลมท่ีพัดถูกตัว ถาเห็นมนุษย ณ  ท่ีนั้น 
             เปนตองขยี้เสียใหเปนภัสมธุลี แมแตละอองก็ไมถูกตองพญาชางไดเลย. 
      [๒๓๓๖] ขาแตพระราชเทวี เครื่องอาภรณท่ีแลวไปดวยเงิน แกวมุกดา แกวมณี 
             และแกวไพฑูรยมอียูในราชสกุลมากมาย เหตุไร พระแมเจาจึงทรง 
             ประสงคเอางาชางมาทําเปนเครื่องประดับเลา พระแมเจาทรงปรารถนา 
             จะใหฆาพญาชาง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการเสีย หรอืวาจะใหพญาชางฆา 
             พวกเช้ือแถวของนายพรานเสียกระมงั? 
      [๒๓๓๗] ดูกรนายพราน ฉันริษยาดวย เสียใจดวย เพราะนึกถึงความหลังก็ 



             ตรอมใจ ขอทานจงทําตามความประสงคของฉัน ฉันจักใหบานสวยแก 
             ทาน ๕ ตําบล. 
      [๒๓๓๘] พญาชางนั้นอยูท่ีไหน ยืนท่ีไหน ทางไหนท่ีพญาชางไปอาบนํ้า พญาชาง 
             อาบน้ําดวยประการอยางไร ขาพระองคจะรูจักคติแหงพญาชางไดอยางไร? 
      [๒๓๓๙] ในท่ีๆ พญาชางอยูนั้น มีสระอยูใกลๆ นารื่นรมย มีทาราบเรียบ 
             น้ํามากมาย สะพรั่งไปดวยพรรณไมดอก มีหมูภมรมาคลึงเคลา พญาชาง 
             นั้น ลงอาบท่ีสระนั้นแหละ ชําระศีรษะแลวหอยพวงดอกอุบล  มีรางกาย 
             เผือกผองดังดอกบัวขาบ บันเทิงใจใหมเหสีช่ือวาสรรพภัททา เดินหนา 
             กลับไปยังท่ีอยูของตน. 
      [๒๓๔๐] นายพรานนั้น ยึดเอาพระราชดํารสัของพระนางซ่ึงประทับยืนอยู ณ ท่ีนั้นเอง 
             แลวถือเอาแลงลูกธนูขามภูเขาใหญท้ัง ๗ ลูกไปจนถึงลูกท่ีช่ือสุวรรณปส 
             อันสูงโดด. ข้ึนไปถึงภูเขาอันเปนท่ีอยูของหมูกินนรแลว มองลงมา 
             ยังเชิงเขา ไดเห็นตนไทรใหญมีสีเทียมเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอย 
             อยู ณ ท่ีนั้น ทันใดน้ันเอง ก็ไดเห็นพญาชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการ 
             ยากท่ีคนเหลาอื่นจะจบัได มีชางประมาณ ๘,๐๐๐ เชือก ลวนแตมีงางอนงาม 
             วิ่งไลเร็วดุจลมพัด รักษาพญาชางอยู. และไดเห็นสระโบกขรณีอัน 
             นารื่นรมยอยูใกลๆ ท่ีอยูของพญาชางนั้น ท้ังทานํ้าก็ราบเรียบนํ้ามากมาย 
             มีพรรณไมดอกบานสะพรั่ง  มีหมูภมรเท่ียวเคลาคลึงอยู แลเห็นท่ีท่ีพญา 
             ชางลงอาบน้ํา. จนกระท้ังท่ีๆ พญาชางเดิน ยืนอยู และทางท่ีพญาชางลง 
             อาบนั้นก็แลเห็น นายพรานผูมีใจลามก ถูกพระนางสุภัททาผูตกอยูใน 
             อํานาจจิตทรงใชมา ก็มาตระเตรียมหลุม. 
      [๒๓๔๑] นายพรานผูกระทํากรรมอันช่ัวชา ขุดหลุมเอากระดานปดเสร็จแลว สอด 
             ธนูเขาไว เอาลูกธนูลกูใหญยิงพญาชางซึ่งมายืนอยูขางหลุมของตน. 
             พระยาชางถูกยิงแลวกร็องกองโกญจนาท ชางทุกๆ เชือกพากันบันลือ 
             อื้ออึงวิง่ไปท้ัง ๘ ทิศ ทําหญาและไมใหเปนจุณไป. พญาชางฉัททันตเอา 
             เทากระชุนดินดวยคิดวา จักฆามันเสีย แตไดเห็นผากาสาวพัสตร อนั 
             เปนธงชัยของฤาษี ท้ังท่ีไดรับความทุกข ก็เกิดความรูสึกวา ธงชัยแหง 
             พระอรหันตอันสัตบุรุษไมพึงทําลาย. 
      [๒๓๔๒] ผูใดยังไมหมดกิเลส ปราศจากทมะและสัจจะ ผูนั้นไมควรจะนุงหมผา 
             กาสาวะ. สวนผูใดคลายกิเลสไดแลว ต้ังม่ันอยูในศีล ประกอบดวย 
             ทมะและสัจจะ ผูนั้นยอมควรนุงหมผากาสาวะแท. 
      [๒๓๔๓] พญาชางถูกลูกศรใหญเสียบเขาแลว ไมมีจิตคิดประทุษราย ไดถามนาย 
             พรานวา เพื่อนเอย ทานประสงคอะไร  เพราะเหตุไร หรือวาใคร 
             ใชใหทานมาฆาเรา? 



      [๒๓๔๔] ดูกรพญาชางผูเจริญ พระนางสุภัททาพระมเหสีของพระเจากาสิกราช 
             อันประชาชนสักการะบูชาอยูในราชสกุล พระนางไดทรงนิมิตเห็นทาน 
             และไดโปรดใหทําสักการะแกขาพเจาแลว ตรัสบอกขาพเจาวา มีพระ- 
             ประสงคงาท้ังคูของทาน. 
      [๒๓๔๕] ท่ีจริง พระนางสุภัททาทรงทราบอยูวางางามๆ แหงบิดาและปูทวดของเรา 
             มีอยูเปนอันมาก แตพระนางเปนคนพาล โกรธเคือง ผูกเวร ตองการจะ 
             ฆาเรา. ดูกรนายพราน ทานจงลุกข้ึนเถิด จงหยิบเลื่อยมาตัดงาคูนี้เถิด 
             ประเด๋ียวเราจะตายเสยีกอน ทานจงกราบทูลพระนางสุภัททาผูยังผกูโกรธ 
             วา พญาชางตายแลว เชิญพระนางรับงาคูนี้ไวเถิด. 
      [๒๓๔๖] นายพรานนั้น ลุกข้ึนจับเลื่อย เลื่อยงาพญาชางท้ังคูอันงดงามหาท่ีเปรียบ 
             มิไดในพ้ืนปฐพีแลว รีบถือหลีกออกจากท่ีนั้นไป. 
      [๒๓๔๗] ชางเหลานั้นตกใจ ไดรับความเสียใจ เพราะพญาชางถูกยิงพากันวิ่งไปยัง 
             ทิศท้ัง ๘ เมื่อไมเห็นปจจามิตรของพญาชาง ก็พากันกลับมายังท่ีอยูของ 
             พญาชาง. 
      [๒๓๔๘] ชางเหลานั้นพากันคร่ําครวญร่ําไหอยู ณ ท่ีนั้น ตางสูบเอาฝุนพนข้ึนบน 
             กระพองของตนๆ ยกนางสรรพภัททาผูเปนมเหสีใหเปนหัวหนา พากัน 
             กลับยังท่ีอยูของตนท้ังหมด. 
      [๒๓๔๙] นายพรานนั้น ถือเอางาพญาชางท้ังคูอันงดงาม หาท่ีเปรียบในพ้ืนปฐพีมิได 
             ซึ่งแผรัศมีดุจสีทองไปรอบๆ มาถึงยังพระนครกาสีแลว นอมนํางาท้ังคู 
             เขาไปถวายพระนางสุภัททากราบทูลวา พญาชางลมแลว ขอเชิญพระนาง 
             ทอดพระเนตรงาท้ังคูนี้เถิด. 
      [๒๓๕๐] พระนางสุภัททาผูเปนพาล ครั้นทอดพระเนตรงาพญาชางท้ังคู ผูเปนสามี 
             ท่ีรักในชาติกอนแลว หทัยของพระนางก็แตกทําลาย ณ ท่ีนั้นเอง เพราะ 
             เหตุนั้นเอง พระนางจงึไดสวรรคต. 
      [๒๓๕๑] พระศาสดาไดบรรลุสัมโพธิญาณแลว มีพระอานุภาพมาก ไดทรงทําการแยม 
             ในทามกลางบริษัท ภิกษุท้ังหลายผูมีจติหลุดพนดีแลว พากันทูลถามวา 
             พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอมไมทรงทําการแยมใหปรากฏ เมื่อไมมีเหตุ? 
             พระผูมีพระภาคตรัสวา ทานท้ังหลายจงดูนางกุมารสีาวคนน้ัน นุงหม 
             ผากาสาวพัสตร ประพฤติอนาคาริยวัตร นางกุมารีคนนั้นแล เปนนาง- 
             สุภัททาในกาลน้ัน เราตถาคตเปนพญาชางในกาลน้ัน. นายพรานถือเอา 
             งาท้ังคูอันงดงามของพญาชาง หาท่ีเปรียบในพ้ืนปฐพีมิได กลับมายัง 
             พระนครกาสีในกาลน้ัน เปนพระเทวทัต. พระพุทธเจาผูปราศจากความ 
             กระวนกระวาย ความเศราโศก และกิเลสดุจลูกศร ตรสัรูยิ่งดวยพระองค 
             เองแลว ไดตรัสฉัททันตชาดกน้ี อันเปนของเกา ไมรูจักสิ้นสูญ ซึ่ง 



             พระองคทองเท่ียวไปแลวตลอดกาลนาน เปนบุรพจรรยาท้ังสูงท้ังตํ่าวา 
             ดูกรภิกษุท้ังหลาย คราวครั้งน้ัน เราเปนพญาชางฉัททันตอยูท่ีสระฉัททันต 
             นั้น ทานท้ังหลายจงทรงจําชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ ฉันทันตชาดกท่ี ๔. 
                         ๕. สัมภวชาดก 
                  วาดวยคนผูรุงโรจนไดเพราะปญญา 
      [๒๓๕๒] ดูกรทานอาจารยสุจีรตะ เราท้ังหลายไดราชสมบัติ และความเปนใหญ 
             แลว ยังปรารถนาจะไดบุตรคนใหญ เพื่อครองแผนดนินี้ โดยธรรม 
             ไมใชโดยอธรรม อธรรมเราไมพอใจ การประพฤติธรรมเปนกิจของพระ- 
             ราชาแท. เราท้ังหลายจะไมถูกนินทาในโลกน้ี และในโลกหนาดวยเหตุใด 
             และจะไดรับเกียรติยศ ในเทวดาและมนุษยดวยเหตุใด. ขอทานจง 
             บอกเหตุนั้นๆ แกเรา ดูกรทานพราหมณ เราปรารถนาจะปฏิบัติตามอรรถ 
             และธรรม เราถามทานแลวขอจงบอกอรรถ และธรรมน้ันดวยเถิด? 
      [๒๓๕๓] ขาแตพระราชา พระองคทรงปรารถนาจะทรงปฏิบัติตามอรรถและธรรมใด 
             นอกจากวิธูรพราหมณแลว ไมมีใครสมควรท่ีจะช้ีแจงซ่ึงอรรถและธรรม 
             นั้นได. 
      [๒๓๕๔] ดูกรทานอาจารยสุจีรตะ มาเถิดทาน เราจะสงทานไปยังสํานักของวิธูร- 
             พราหมณ ทานจงนําเอาทองคําแทงน้ีไปมอบให เพื่อรับคําอธิบายอรรถ 
             และธรรม. 
      [๒๓๕๕] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงสํานักของวิธูรพราหมณแลว 
             เห็นทานกําลังบริโภคอาหารอยูในเรอืนของตน. 
      [๒๓๕๖] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราใหเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ 
             ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ทานอาจารยวิธรู 
             ขาพเจาถามทานแลว ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมน้ันดวย. 
      [๒๓๕๗] ดูกรพราหมณ เราคิดวา จักกั้นแมน้ําคงคา แตไมอาจจะกั้นแมน้ําใหญนั้น 
             ได เพราะเหตุนั้น โอกาสน้ันจักมีไดอยางไร? เมื่อทานถามถึงอรรถและ 
             ธรรม เราจึงไมอาจจะบอกได. แตภัทรการะผูเปนบุตรเกิดแตอกของ 
             เรามีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอดูเถิด พราหมณ. 
      [๒๓๕๘] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงสํานักของภัทรการะ เห็นทาน 
             กําลังน่ังอยูในเรอืนของตน. 
      [๒๓๕๙] พระเจาโกรัพยาราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมาพระเจายุธิฏฐิละได 
             ตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดงักลาวมา ดูกรภัทรการมาณพ 
             ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมน้ันแกเราดวย. 
      [๒๓๖๐] ขาพเจาเปนเหมือนคนท้ิงหาบเน้ือแลววิ่งตามเหีย้ไป ถึงจะถูกถามอรรถ 



             และธรรมก็ไมอาจจะบอกแกทานได ขาแตทานพราหมณสุจีรตะ นอง 
             ชายของขาพเจาช่ือวาสญชัยมีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอ 
             ดูเถิด. 
      [๒๓๖๑] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรน้ัน ไดไปถึงยังสํานักของสญชัยกุมาร 
             ไดเห็นสญชัยกุมารกําลังน่ังอยูในบริษัทของตน. 
      [๒๓๖๒] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ 
             ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดกูรสญชัยกุมาร 
             ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมน้ันแกเราดวย. 
      [๒๓๖๓] ขาแตทานสุจีรตพราหมณ มัจจุราชยอมกลืนกนิขาพเจาท้ังเชาและเย็น 
             ถึงขาพเจาถูกถาม ก็ไมอาจจะบอกอรรถและธรรมแกทานได. แตวานอง 
             ชายของขาพเจาช่ือวาสัมภวะมีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอ 
             ดูเถิด. 
      [๒๓๖๔] ดูกรทานผูเจริญ ธรรมน้ีนาอัศจรรยจริงหนอยอมไมพอใจเรา ชนท้ัง ๓ คือ 
             บิดาและบุตร ๒ คน ไมมีปญญารูแจงธรรมน้ีเลย. ถูกถามแลว ก็ไมอาจ 
             จะบอกอรรถและธรรมได เด็กถูกถามอรรถและธรรมแลว จะรูได 
             อยางไรหนอ? 
      [๒๓๖๕] ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพ่ิงเขาใจวาเธอ 
             เปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได. พระจนัทร 
             ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศยอมสวางไสวลวงหมูดาวท้ังปวง ใน 
             โลกนี้ดวยรัศมี ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็ก ก็ฉันนั้น ยอม- 
             ไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ทานยังไมได 
             ถามสัมภวกุมาร อยาเพ่ิงเขาใจเธอวาเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมาร 
             แลวจะพึงรูอรรถและธรรมได. ดูกรทานพราหมณ เดือนหาในคิมหันตฤดู 
             ยอมสวยงามยิ่งกวาเดือนอื่นๆ ดวยตนไมและดอกไม ฉันใด. สัมภวกุมาร 
             แมยังเปนเด็ก ก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบ 
             ดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสมัภวกุมาร อยาเพิ่ง 
             เขาใจเธอวาเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรม 
             ได ดูกรทานพราหมณ หิมวันตบรรพตช่ือวาคันธมาทน ดารดาษไปดวย 
             ไมตางๆ พรรณ เปนท่ีอยูอาศัยแหงทวยเทพ ยอมสงางามและหอม 
             ตลบไปท่ัวทิศดวยทิพยโอสถ ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็ก ก็ฉัน 
             นั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกร 
             ทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพ่ิงเขาใจเธอวาเปนเด็ก 
             ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได. ไฟปามีเปลวรุงเรือง 
             ไหมลามไปในปา ไมอิ่มมีแนวทางดําคุเรื่อยไปมีเปรียงเปนอาหาร มคีวัน 



             เปนธง ไหมแนวไพรสูงๆ เวลากลางคืนสวางลุกโชนอยูบนยอดภูเขา 
             ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็ก ก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิต 
             ท้ังหลาย  เพราะประกอบดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถาม 
             สัมภวกุมาร อยาเพ่ิงเขาใจเธอวาเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะ 
             พึงรูอรรถและธรรมได. มาดีจะรูไดเพราะฝเทา โคพลิพัทธจะรูไดเพราะ 
             เข็นภาระไป แมโคนมจะรูไดเพราะน้ํานมดี และบัณฑิตจะรูไดเมื่อเจรจา 
             ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิต 
             ท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถาม 
             สัมภวกุมาร อยาเพ่ิงเขาใจวาเธอยังเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว 
             จะพึงรูอรรถและธรรมได. 
      [๒๓๖๖] มหาพราหมณภวรทวาชโคตรน้ัน ไดไปยังสํานักของสัมภวกุมาร เห็นเธอ 
             กําลังเลนอยูนอกบาน จึงกลาววา. 
      [๒๓๖๗] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ 
             ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดกูรสัมภวกุมาร 
             ทานถูกถามแลว ขอจงบอกอรรถและธรรมน้ันเถิด. 
      [๒๓๖๘] เชิญฟง ขาพเจาจักแกปญหาแกทานอยางนักปราชญ พระราชายอมทรง 
             ทราบอรรถและธรรมนั้นได แตจักทรงทําตามหรือไม ไมทราบ? 
      [๒๓๖๙] ขาแตทานสุจีรตพราหมณ บุคคลผูถูกพระราชาตรัสถามแลว พงึทูลกิจท่ี 
             ควรทําในวันนี้ใหทําในวันพรุงน้ี พระเจายุธิฏฐิละอยาไดทรงทําตาม ใน 
             เมื่อประโยชนเกิดข้ึน ขาแตทานสุจีรตะ เมื่อบุคคลถูกพระราชาตรัสถาม 
             พึงกราบทูลธรรมภายในเทาน้ัน ไมพึงใหเสด็จไปยังหนทางผิด ดุจคน 
             โงไมมีความคิดฉะนั้น. กษัตริยไมพึงทรงลืมพระองค ไมพึงทรงประพฤติ 
             ธรรม ไมพึงทรงขามไปในท่ีมิใชทา ไมพึงทรงขวนขวายในส่ิงอันไม 
             เปนประโยชน. กษัตริยพระองคใด ทรงทราบวาควรจะทําฐานะเหลาน้ี 
             กษัตริยพระองคนั้นยอมทรงพระเจริญทุกเมื่อ ดังพระจันทรในสุกรปกษ 
             ฉะนั้น. ยอมเปนท่ีรักใครของพระประยูรญาติท้ังหลายดวย ยอมทรง 
             รุงโรจนในหมูมิตรดวย ทาวเธอมีพระปรีชา เมื่อสวรรคตแลว ยอมเขา 
             ถึงโลกสวรรค. 
                       จบ สัมภวชาดกท่ี ๕. 
                         ๖. มหากปชาดก 
                      ผลบาปของผูทํารายผูมีคุณ 
      [๒๓๗๐] มีพระราชาแหงชนชาวกาสีผูครองรัฐสีมา ในพระนครพาราณสี ทรง 
             แวดลอมดวยมิตรและอํามาตย ไดเสด็จไปยังมิคาชินอุทยาน. ณ ท่ีนั้น 
             ไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณซึ่งเปนโรคเรือ้นดาง เปนจุดตามตัว 



             มากไปดวยกลากเกลือ้นเรี่ยราดดวยเนือ้ท่ีหลุดออกมาจากปากแผล เชน 
             กับดอกทองกวาวท่ีบาน ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น. ครั้นทอด- 
             พระเนตรเห็นคนถึงความลําบากนาสงสารยิ่งนักแลว ทรงหวาดพระทัย 
             จึงตรัสถามวา ทานเปนยักษประเภทไหนในจําพวกยักษท้ังหลาย? อนึ่ง 
             มือและเทาของทานขาว ยิ่งกวาน้ันศีรษะก็ขาวโพลน ตัวของทานก็ดาง 
             พรอย มากไปดวยเกลื้อนกลาก. หลังของทานก็เปนปุมเปนปมดุจ 
             เถาวัลยอันยุง อวัยวะของทานดุจเถาวลัยขอดํา ดูไมเหมือนกับคนอื่น. 
             เทาเปรอะเปอนนาหวาดเสียว ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น หิวระหาย 
             รางกายซูบซีด ทานมาจากไหน และจะไปไหน? ดูนาเกลียดรูปรางไม 
             นาดู ผิวพรรณทราม ดูนากลัว แมมารดาบังเกิดเกลาของทาน ก็ไม 
             ปรารถนาจะเหลียวแลเสียเลย. ในชาติกอนทานไดทํากรรมอะไร ไดเบียด 
             เบียนผูท่ีไมควรเบียดเบียนไวอยางไร ไดเขาถึงทุกขอันนี้เพราะทํากรรม 
             อันหยาบชาอันใดไว? 
      [๒๓๗๑] ขอเชิญพระองคทรงสดับ ขาพระองคจักกราบทูลอยางคนท่ีฉลาดทูล 
             เพราะวาบัณฑิตท้ังหลายในโลกนี้ ยอมสรรเสริญคนท่ีพูดจริง. ขาพระ 
             องคผูเดียวเท่ียวตามหาโคไดหลงทางเขาไปในปาหิมพานตแสนจะกันดาร 
             เงียบสงัด อันหมูกุญชรตางๆ อาศัยอยู. ขาพระองคไดหลงทางเขาไป 
             ในปาทึบ อันหมูมฤครายกาจทองเท่ียวไปมา ตองทนหิวกระหายเท่ียวไป 
             ในปาน้ันตลอด ๗ วนั ณ ปาน้ันขาพระองคกําลังหิวจัด ไดเห็นตน 
             มะพลับตนหนึ่งต้ังอยูหมิ่นเหม เอนไปทางปากเหวมีผลดกดื่น. จึงเก็บ 
             เอาผลท่ีลมพัดหลนมากินผลเหลาน้ันพอใจขาพระองคยิ่งนัก เมื่อยังไม 
             อิ่มจึงปนข้ึนไปบนตน ดวยหวังใจวากินใหสบายบนตนนั้น ขาพระองค 
             กินผลท่ีหนึ่งแลว ก็ปรารถนาจะกินผลท่ีสองตอไป ทันใดน้ัน กิ่งน้ันก็ 
             หักลงดุจถูกขวานฟนฉะน้ัน. ขาพระองคศีรษะปกลง เทาช้ีฟา ตกลง 
             ไปในเหวซึ่งไมมีท่ียึดท่ีเกาะเลย พรอมดวยกิ่งไมนั่นเอง. ขาพระองค 
             หยั่งไมถึงเพราะน้ําลึก ตองไปนอนไรความเพลิดเพลินอยูในเหวน้ัน ๑๐ 
             ราตรีเต็มๆ. ภายหลังมีลิงตัวหนึ่งมีหางดังหางโค เท่ียวไปตามซอกเขา 
             เท่ียวไตไปตามก่ิงไมหาผลไมกิน ไดมาถึงท่ีนั้น มันเห็นขาพระองคผอม 
             เหลือง ก็เกิดความสงสารในขาพระองคข้ึน. จึงถามวา พอช่ือไร 
             ทําไมจึงมาทนทุกขอยูท่ีนี่อยางนี้ เปนมนุษยหรือมนุษย ขอไดโปรด 
             แนะนําตนใหขาพเจาทราบดวย? ขาพระองคจึงไดประนมอัญชลีไหวลิง 
             ตัวนั้นแลวกลาววา เราเปนมนุษยผูถึงซ่ึงความหายนะ เราไมมีหนทาง 
             ท่ีจะไปจากท่ีนี้ได เพราะเหตุนั้น เราจึงขอบอกใหทานทราบไว ขอทาน 
             จงมีความเจริญ อนึ่ง ขอทานจงเปนท่ีพึ่งพาของเราดวย. ลิงผูตัวองอาจ 



             เท่ียวไปหากอนหินกอนใหญในภูเขามา แลวผูกเชือกไวท่ีกอนหินรอง 
             บอกวา. มาเถิดทานข้ึนมาเกาะหลังขาพเจา เอามือท้ัง ๒ กอดคอไว 
             ขาพเจาจักพาทานกระโดดข้ึนจากเหวทันที. ขาพระองคไดฟงคําของพญา 
             พานรินทรผูตัวมีศิรินัน้แลว จึงข้ึนเกาะหลังเอามือท้ัง ๒ โอบคอไว. 
             ลําดับนั้น พญาวานรผูตัวมีเดชกําลัง ก็พาขาพระองคกระโดดข้ึนจาก 
             เหวโดยความยากลําบากทันที. ครั้นข้ึนมาไดแลวพญาวานรผูตัวองอาจได 
             ขอรองขาพระองควา แนะสหาย ขอทานจงชวยคุมครองขาพเจา 
             ขาพเจาจักงีบสักหนอย. ราชสีห เสือโครง หมีและเสือดาว พึงเบียด- 
             เบียนขาพเจาผูตัวหลับไป. ทานเห็นพวกมันแลวจงปองกันไว. เพราะ 
             ขาพระองคชวยปองกันใหอยางนั้น  พญาวานรจึงหลับไปสักครูหนึ่ง 
             ในกาลครั้งน้ัน ขาพระองคก็ไมมีความคิด กลับไดความเห็นอันเลวทราม 
             วา ลิงน้ีก็เปนอาหารของมนุษยท้ังหลาย เหมือนเนือ้ในปาเหลา 
             อื่นเชนกัน ถากระไร เราพึงฆาลิงน้ีกนิแกหิวเถิด. อนึ่ง อิ่มแลวจัก 
             จักถือเอาเนื้อไปเปนสะเบียงเดินทาง เราจักตองผานทางกันดาร เนื้อก ็
             จักไดเปนสะเบียงของเรา. ทันใดน้ัน ขาพระองคจึงหยิบเอาหินมาทุม 
             ศีรษะลิง การประหารของขาพระองคผูลําบากเพราะอดอาหาร มีกําลัง 
             นอย. ดวยกําลังกอนหนิท่ีขาพระองคทุมลง ลิงน้ันผลุดลุกข้ึนท้ังๆ ท่ี 
             ตัวอาบไปดวยเลือด รองไหน้ําตาไหลพรู มองดูขาพระองค. พลางก็ 
             กลาวข้ึนวา นายอยาทําขาพเจาเลย ขอทานจงมีความเจริญ แตทานได 
             ทํากรรมอันหยาบชาเชนนี้ ก็แลทานมีอายุยืนมาได สมควรจะหามปราม 
             คนอื่น. แนะทานผูทํากรรมอันยากท่ีบุคคลจะทําลงได นาอดสูใจจริงๆ 
             ขาพเจาชวยใหทานข้ึนมาจากเหวลึกซึ่งยากท่ีจะข้ึนมาได. ทานดุจวาเรา 
             นํามาจากปรโลก ยังสําคัญขาพเจาวา ควรจะฆาเสีย ดวยจิตอันเปนบาป 
             กรรม ซึ่งเปนเหตุใหทานคิดช่ัว. เวทนาอันเผ็ดรอนอยาไดตองทานผูต้ัง 
             อยูในอธรรมเลย อนึ่ง บาปกรรมก็อยาไดตามฆาทานอยางขุยไผเลย. 
             แนะทานผูมีธรรมอันเลว หาความสํารวมมิได ความคุนเคยของขาพเจา 
             จะไมมีอยูในทานเลย มาเถิด ทานจงเดินไปหางๆ เรา พอมองเห็น 
             หลังกันเทาน้ัน. ทานพนจากเงื้อมมือแหงสัตวราย ถงึทางเดินของมนุษย 
             แลว แนะทานผูไมต้ังอยูในธรรม นี่ทาง ทานจงไปตามสบายโดยทาง 
             นั้นเถิด. วานรครั้นกลาวอยางนี้แลว กล็างเลือดท่ีศีรษะเช็ดน้ําตาเสร็จ 
             แลว กระโดดข้ึนไปยังภูเขา. ขาพระองคเปนผูอันวานรน้ันอนุเคราะห 
             แลว ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน มีตัวอันรอน ไดลงไปยัง 
             หวงนํ้าแหงหน่ึงเพ่ือจะด่ืมกินน้ํา. หวงนํ้าก็เดือดพลานดุจตมดวยไฟ 
             นองไปดวยเลือด คลายกับนํ้าเลือด น้ําหนอง ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอยาง 



             ปรากฏแกขาพระองคนั้น. หยาดนํ้าซ่ึงตกถูกท่ีกายของขาพระองคมีเทาใด 
             ฝก็ผุดข้ึนเทาน้ัน มีสัณฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูก. น้ําเลือดนํ้าหนองก็ 
             ไหลออกจากแผลฝของขาพระองคซึ่งแตกแลว ขาพระองคจะเดินไปทาง 
             ไหนในคามนิคมท้ังหลาย. พวกหญิง และชายพากันถือทอนไมหามกัน 
             ขาพระองค ผูฟุงไปดวยกลิ่นเหม็นวา อยาเขามาขางนี้นะ บัดนี้ ขาพระ 
             องคไดเสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยู ๗ ป ซึ่งเปนผลกรรมช่ัวของตน 
             ในปางกอน. เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงกราบทูลใหพระองคทรงทราบ 
             ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลายเทาท่ีมาประชุมกันอยูในท่ีนี้ ขอพระ 
             องคอยาไดประทุษรายตอมิตร เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว. 
             ในโลกนี้ ผูท่ีประทุษรายตอมิตร ยอมเปนโรคเรื้อน เกลื้อนกลาก 
             เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงนรก. 
                       จบ มหากปชาดกท่ี ๖. 
                        ๗. ทกรักขสชาดก 
                         วาดวยผีเสือ้น้ํา 
      [๒๓๗๒] ถาผีเสื้อน้ําผูตนแสวงหาเครื่องเซน ดวยมนุษยพึงจับเรือของพระนาง 
             สลากเทวีพระราชชนนีพระนางนันทาเทวีอัครมเหสี พระติขินนกุมารราช- 
             อนุชา ธนุเสขกุมารผูสหาย เกวัฏพราหมณปุโรหิต มโหสถบัณฑิต และ 
             พระองครวมเปน ๗ ผูแลนเรือไปในทะเล พระองคจะพระราชทาน 
             ใครอยางไร ใหตามลําดับแกผีเสื้อน้ํา พระเจาขา. 
      [๒๓๗๓] ขาพเจาจะใหพระราชมารดากอน ใหมเหสี ใหกนิษฐาภาดา ตอแตนั้น 
             ไปก็จะใหสหาย ใหพราหมณปุโรหิตเปนลําดับท่ี ๕ ใหตนเองเปนท่ี ๖ 
             มโหสถใหไมไดเลย. 
      [๒๓๗๔] ก็พระราชชนนีของพระองค เปนผูบํารุงเลี้ยงทรงอนุเคราะหตลอดราตร ี
             นาน เมื่อฉัพภิพราหมณประทุษรายในพระองค พระราชมารดาเปนผู 
             ฉลาด ทรงเห็นประโยชน ทํารูปเปรียบอื่น ปลดเปลื้องพระองคจาก 
             การถูกปลงพระชนม พระองคจะพระราชทานพระชนนีผูมีพระทัยคงท่ี 
             ประทานพระชนมชีพให ทรงใหเจริญ ณ ระหวางพระทรวง ทรงพระ 
             ครรภนั้นแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร. 
      [๒๓๗๕] พระราชมารดาทรงเปนเหมือนหญิงสาวทรงเครื่องประดับซึ่งไมสมควรจะ 
             ประดับ ตรัสสรวลเสเฮฮากะพวกรักษาประตูและพวกฝกหัดมา จนเกิน 
             เวลาอันควร อนึ่ง พระราชมารดาของเรา ยอมส่ังทูตท้ังหลายถึงอริราช- 
             ศัตรูเอง ขาพเจาจะใหพระราชมารดาแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอันนั้น. 
      [๒๓๗๖] พระนางอุพพรีเทวีผูประเสริฐกวาหมูสนมนาร ีมีพระเสาวนียนารักยิ่งนัก 
             ทรงประพฤติตาม ทรงมีศีลาจารวัตร ดุจเงามีปกติไปตาม ไมทรงพิโรธ 



             งายๆ ทรงมีบุญบารมี เฉลียวฉลาด ทรงเห็นประโยชน พระองคจะ 
             พระราชทานพระราชเทวีแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร. 
      [๒๓๗๗] นางอุพพรีนั้นรูวา ขาพเจา ถึงพรอมดวยความยินดีในการเลนอันกระทํา 
             ความพินาศ ก็ขอทรัพยท่ีขาพเจาใหแกบุตรธิดาของตนและชายาอื่นๆ 
             ขาพเจามีความกําหนัดมากก็ใหทรัพยท้ังประณีตและทรามเปนอันมาก 
             ครั้นสละส่ิงท่ีสละไดยากแลว ภายหลังก็เศราโศกเสียใจ ขาพเจาจะให 
             นางอุพพรีแกผีเสื้อนํ้าโดยโทษนั้น. 
      [๒๓๗๘] พระกนิษฐาภาดา ทรงบํารุงชาวนาชนบทท้ังหลาย ใหเจริญรุงเรอืง เชิญ 
             พระองคผูประทับอยู ณ ประเทศอื่นมาสูพระนครนี้ ทรงอนุเคราะหพระ 
             องค ครอบงําพระราชาท้ังหลาย เอาทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติ 
             อื่น เปนผูประเสริฐกวานายขมังธนูท้ังหลาย ทรงกลาหาญกวาผูมีความ 
             คิดหลักแหลมท้ังหลาย พระองคจะพระราชทานพระกนิษฐภาดาแกผีเสื้อ- 
             น้ํา ดวยโทษอะไร. 
      [๒๓๗๙] กนิษฐภาดาของขาพเจาดูหมิ่นขาพเจาวา ชาวชนบทท้ังหลาย เจริญก็ 
             เพราะเขา ขาพเจากลับมาไดก็เพราะเขา อนุเคราะหขาพเจาครอบงํา 
             พระราชาท้ังหลาย นําเอาทรัพยเปนอนัมากมาแตราชสมบัติอื่น เปน 
             เลิศกวานายขมังธนูท้ังหลาย กลาหาญกวาผูมีความคิดหลักแหลมท้ังหลาย 
             ขาพเจาน้ีเปนพระราชาเด็กๆ ไดความสุขก็เพราะเขา อนึ่ง เมื่อกอน 
             เขามาบํารุงขาพเจาแตเชา แตบัดนี้เขาไมมาอยางกอน ขาพเจาจะให 
             กนิษฐภาดาแกผีเสื้อนํ้าดวยโทษนั้น. 
      [๒๓๘๐] พระองคประสูติวันเดียวกันกับธนุเสขกุมาร ท้ังสองพระองคเปนชาว 
             ปญจาลนคร เกิดในกรุงปญจาละ เปนสหายมีวัยเสมอกัน ธนุเสข- 
             กุมารเปนผูติดตามพระองค โดยเสด็จจาริกไปยังชนบทรวมสุขรวมทุกข 
             กับพระองค ขวนขวายจัดแจงในกิจทุกอยางของพระองคท้ังกลางวัน 
             กลางคืน พระองคจะพระราชทานพระสหายแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร. 
      [๒๓๘๑] ขาแตผูเปนเจา ธนุเสขกุมารน้ี เปนผูหัวรอตอกระซิกกับขาพเจา ดวย 
             ความประพฤติมาแตกอน แมวันนี้ เขาก็ยังซิกซี้เฮฮาเกินเวลาดวยกิรยิา 
             นั้นอีก ขาแตผูเปนเจา ขาพเจาจะปรึกษาหารือกันในท่ีลับกับนางอุพพรี 
             เทวีบาง ขาพเจาไมทันเรียกก็เขามา มิใหขาพเจารูตัวกอน ถึงจะไดรับ 
             อนุญาตใหเขาเฝาไดไมกําจัดเวลาและโอกาสก็ตาม ขาพเจาจะใหสหายผู 
             ไมมีความละอายแกใจ หาความเอื้อเฟอมิได แกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น. 
      [๒๓๘๒] เกวัฏปุโรหิตเปนผูฉลาดในนิมิตทุกอยาง รูเสียงรองทุกชนิด รูจบไตรภพ 
             เปนผูฉลาด ในจันทรุปราคาเปนตนท่ีจะเกิดข้ึน รูทํานายความฝน รูการ 
             ถอยทัพ หรือการรุกเขาไปตอสู เปนผูสามารถรูโทษหรือคุณในภูมิภาค 



             และอากาศ เปนผูรอบรูในโคจรแหงนักษัตร พระองคจะพระราชทาน 
             เกวัฏพราหมณแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร. 
      [๒๓๘๓] ขาแตผูเปนเจา อาจารยเกวัฏลืมตาท้ัง ๒ เพงดูขาพเจาแมในบริษัท 
             เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงจะใหอาจารยเกวัฏผูรายกาจดุจมีค้ิวอันเลิกข้ึนแก 
             ผีเสื้อนํ้าดวยโทษนั้น. 
      [๒๓๘๔] พระองคเปนผูอันอํามาตยแวดลอม ทรงครอบครองพสุนธรมหิดล มี 
             สมุทรเปนขอบเขตดุจกุณฑลแหงสาคร พระองคมีมหารัฐซ่ึงมีสมุทรท้ัง ๔ 
             เปนขอบเขต ทรงชนะสงครามเสร็จแลว มีพระกําลังมาก เปนเอกราช 
             ในปฐพี มีพระอิสริยยศ ถึงความไพบูลย พระสนมนารีจากชนบทตางๆ 
             ๑๖,๐๐๐ นาง สวมใสกุณฑลแกวมณี งามดังเทพกัญญา ดูกรขัตติยราช 
             นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตอันสมบูรณดวยองคท้ังปวง อันสําเร็จดวย 
             สิ่งท่ีนาใครทุกอยาง อันยืนนานอยางน้ี ของชนท้ังหลายผูถึงความสุขวา 
             เปนท่ีรัก เมื่อเปนเชนนี้ พระองคตามรักษามโหสถบัณฑิตยอมทรงสละ 
             พระชนมชีพซ่ึงแสนยากจะพึงสละได ดวยเหตุหรอืวากรณีอะไร. 
      [๒๓๘๕] ขาแตผูเปนเจา จําเดิมแตมโหสถมาอยูกับขาพเจาแลว ขาพเจาไมเห็น 
             มโหสถผูมีปญญาทําช่ัว แมแตสักเล็กนอยเลย ถาแมความตายจะพึงมี 
             แกขาพเจาเสียกอนในเวลาหน่ึงมโหสถก็จะพึงยังเหลาโอรส และนัดดา 
             ท้ังหลายของขาพเจาใหเปนสุขได เพราะมโหสถยอมมองเห็นประโยชน 
             ท้ังปวง ท้ังอนาคต ปจจุบันและอดีต โดยไมผิด ดวยเหตุนั้น ขาพเจา 
             จึงจะไมใหมโหสถผูมกีารงานอันหาความผิดมิไดแกผีเสื้อน้ํา. 
      [๒๓๘๖] ทานท้ังหลายชาวปญจาลนคร จงฟงราชภาษิตของพระเจาจุฬนพีรหมทัตน้ี 
             พระองคทรงตามรักษามโหสถบัณฑิตถึงกับสูสละพระชนมชีพ ซึ่งแสน 
             ยากท่ีจะสละได คือ พระเจาปญจาลราชทรงสละชีวิตแหงชนท้ัง ๖ คือ 
             พระราชชนนี พระอัครมเหสี พระกนษิฐภาดา พระสหาย และ 
             พราหมณ กับท้ังพระองคเองแกผีเสือ้น้ํา ปญญามีประโยชนใหญหลวง 
             ละเอียดลออมีปกติคิดยังประโยชนใหสําเร็จ เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อ 
             กูลในปจจุบัน และเพ่ือความสุขในสัมปรายภพ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบ ทกรักขสชาดกท่ี ๗. 
                         ๘. ปณฑรกชาดก 
                     ไมควรบอกความลับแกคนอื่น 
      [๒๓๘๗] ภัยเกิดจากตนเอง ยอมตามถึงบุคคลผูไรปญญา พูดพลอยๆ ไมปดบัง 
             ความรู หาความระวังมิได ไมมีการพิจารณา เหมือนครุฑตามถึงเราผู 
             ปณฑรกนาคฉะนั้น. นรชนใดยินดีบอกมนตลับท่ีตนควรจะรักษา เพราะ 
             ความหลง ภัยยอมตามถึงนรชนนั้นผูมีมนตอันแพรงพรายแลวโดยพลัน 



             เหมือนครุฑตามถึงเราผูปณฑรกนาคราชฉะน้ัน. มิตรเทียมไมควรจะใหรู 
             เหตุสําคัญอันลึกลับ ถึงมิตรแทแตเปนคนโง หรือมปีญญาแตประพฤติ 
             สิ่งท่ีไมเปนประโยชน ก็ไมควรจะใหรูความลับเหมือนกัน. เราไดถึง 
             ความคุนเคยกับชีเปลือยดวยเขาใจวา สมณะนี้โลกเขานับถือ มีตนอัน 
             อบรมแลว ไดบอกเปดเผยความลับแกมัน จึงไดลวงเลยประโยชนรอง 
             ไหอยูดุจคนกําพราฉะน้ัน. ดูกรพญาครุฑผูตัวประเสริฐ เราไมอาจจะ 
             ระวังวาจาลับอยางยิ่งน้ีแกมันได ภัยไดมาถึงเราจากสํานักของมัน เรา 
             จึงไดลวงเลยประโยชนรองไหอยูดจุคนกําพราฉะนั้น นรชนใดสําคัญวา 
             ผูนี้มีใจดี บอกความลับกะคนสกุลทราม นรชนน้ันเปนคนโงเขลาทรุด 
             โทรมลงโดยไมตองสงสัย เพราะโทสาคติ ภยาคติ หรือเพราะฉันทาคติ. 
             ผูใดปากบอนนับเขาในพวกอสัตบุรษุ ชอบกลาวถอยคําในท่ีประชุมชน 
             นักปราชญท้ังหลายเรียกผูนั้นวา ผูมีปากช่ัวรายคลายอสรพิษ บุคคลควร 
             ระมัดระวังคนเชนนั้นเสียใหหางไกล. เราไดละท้ิงขาวนํ้า ผาแควนกาสี 
             และจรุณจันทน สตรีท่ีเจริญใจ ดอกไมและเครื่องชะโลมทา ซึ่งเปน 
             สวนกามารมณท้ังปวงไปหมดแลว ดูกรพญาครุฑ เราขอถึงทานเปนสรณะ 
             ตลอดชีวิต. 
      [๒๓๘๘] ดูกรบัณฑรกนาคราช บรรดาสัตวท้ัง ๓ จําพวก คือ สมณะ ครุฑและ 
             นาค ใครหนอควรจะไดรับความติเตียนในโลกนี้ ท่ีจริงตัวทานแหละควร 
             จะไดรับ ทานถูกครุฑจับเพราะเหตุไร? 
      [๒๓๘๙] ชีเปลือยเปนผูมีอตัภาพท่ีเรายกยองวาเปนสมณะ เปนท่ีรักของเรา ท้ัง 
             เปนผูอันเรายกยองดวยใจจริง เราจงึบอกเปดเผยความลับแกมัน เรา 
             เปนคนลวงเลยประโยชนรองไหอยูดจุคนกําพราฉะน้ัน. 
      [๒๓๙๐] แทจริง สัตวท่ีจะไมตายไมมีเลยในแผนดิน ธรรมชาติเชนกับปญญาไม 
             ควรติเตียน คนในโลกน้ียอมบรรลุคุณวิเศษท่ียังไมได เพราะสัจจธรรม 
             ปญญา และทมะ. มารดาบิดาเปนยอดเยี่ยมแหงเผาพนัธุ คนท่ีสามช่ือ 
             วามีความอนุเคราะหแกบุคคลน้ัน เมื่อรังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควร 
             บอกความลับสําคัญแมแกมารดาบิดาน้ัน. 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. บัณฑิตไมควรบอกความลบัแกสตรี ศัตรู คนมุงอามิส และ 
             คนผูมุงหมายลวงดวงใจ. คนใดใหคนโงเขลารูความลับ ถึงแมคนโง 
             เขลาน้ันจะเปนทาสของตน ก็จําตองอดกลั้นไว เพราะกลัวความคิดจะ 
             แตก. คนมีประมาณเทาใดรูความลับท่ีปรึกษากันของบุรุษ คนประมาณ 
             เทาน้ัน ยอมขูใหบุรุษน้ันหวาดเสียวได เพราะเหตุนั้นจึงไมควรขยาย 
             ความลับ กลางวันก็ดี กลางคืนก็ดี ควรพูดเปดเผยความลับในท่ีสงัด 
             ไมควรเปลงวาจาใหลวงเวลา เพราะคนท่ีคอยแอบฟงก็จะไดยินขอความ 
             ท่ีปรึกษากัน เพราะเหตุนั้น ขอความท่ีปรึกษากัน ก็จะถึงความแพรง 
             พรายทันที. 
      [๒๓๙๒] ผูมีความคิดอันลี้ลับในโลกน้ี ยอมปรากฏแกเรา เปรียบเหมือนนครอัน 
             ลวนแลวดวย เหล็กใหญโต ไมมีประตู เจริญดวยเรอืนโรง ลวนแต 
             เหล็ก ประกอบดวยคูอันขุดไวโดยรอบฉะน้ัน. ดูกรนาคราช ผูมีความคิด 
             อันลี้ลับตองไมพูดแพรงพราย มั่นคงในประโยชนของตน ยอมหลกีจาก 
             ศัตรูเหลานั้นแตไกล เหมือนหมูมนุษยหลีกจากอสรพิษแตไกลฉะน้ัน. 
      [๒๓๙๓] อเจลกชีเปลือย ละเรือนออกบวช มีศีรษะโลน เท่ียวไปเพราะเหตุแหง 
             อาหาร เราไดขยายความลับแกมันซิหนอ เราจึงเปนผูปราศจากประโยชน 
             และธรรม. ดูกรพญาครุฑ บุคคลผูละส่ิงท่ียึดถือวาเปนของเราแลว มา 
             ประพฤติเปนนักบวช มีการทําอยางไร มีศีลอยางไร ประพฤติพรต 
             อยางไร จึงจะชื่อวาเปนสมณะ สมณะน้ันมีการทําอยางไร จึงจะเขาถึง 
             แดนสวรรค? 
      [๒๓๙๔] บุคคลผูสละสิ่งท่ียึดถือวาเปนของเราแลว มาประพฤติเปนนักบวช ตอง 
             ประกอบดวยความละอาย ความอดกลั้น ความฝกตน ความอดทน 
             ไมโกรธงาย ละวาจาสอเสียด จึงจะชื่อวาเปนสมณะ สมณะน้ันมีการทํา 
             อยางนี้ จึงจะเขาถึงแดนสวรรค. 
      [๒๓๙๕] ขาแตพญาครุฑ ขอทานจงปรากฏแกขาพเจาเหมือนมารดาท่ีกกกอดลูก 
             ออนท่ีเกิดแตตน แผรางกายทุกสวนปกปองหรอืดุจมารดาผูเอ็นดูบุตร 
             ฉะนั้นเถิด. 
      [๒๓๙๖] ดูกรนาคราช เอาเถอะ ทานจงพนจากการถูกฆาในวันนี้ ก็บุตรมี ๓ จําพวก 
             คือ ศิษย ๑ บุตรบุญธรรม ๑ บุตรตัว ๑ บุตรอื่นหามีไม ทานยินดีจะเปน 
             บุตรจําพวกไหนของเรา. 
      [๒๓๙๗] พญาครุฑจอมทิชาชาติ กลาวอยางนี้โผลงจับท่ีแผนดินแลวปลอยพญา- 
             นาคไปดวยกลาววา วนันี้ ทานรอดพนแลวจากสรรพภัย จงเปนผูอนั 
             เราคุมครองแลวท้ังทางบกและทางนํ้า. หมอผูฉลาดเปนท่ีพึ่งของคนไขได 
             ฉันใด หองนํ้าอันเย็นเปนท่ีพึ่งของคนหิวกระหาย ฉนัใด สถานท่ีพักเปน 



             ท่ีพึ่งของคนเดินทาง ฉันใด เราจะเปนท่ีพึ่งของทานฉันนั้น. 
      [๒๓๙๘] แนะทานผูชลาพุชชาติ ทานแยกเข้ียวมองดูดังจะทํากับศัตรูผูอัณฑชชาติ 
             ภัยนี้มีมาแตไหน. 
      [๒๓๙๙] บุคคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว แมในมิตรก็ไมควรไววางใจ ภยัเกิดข้ึนได 
             จากท่ีท่ีไมมีภัย มิตรยอมตัดโคนรากได จะพึงไววางใจในบุคคลท่ีทําการ 
             ทะเลาะกันมาแลวอยางไรไดเลา ผูใดดํารงอยูดวยการเตรียมตัวเปนนิตย 
             ผูนั้นยอมไมยินดีกับศัตรูของตน บุคคลพึงทําใหเปนท่ีไววางใจของคนอื่น 
             แตไมควรจะไววางใจคนอื่นเกินไป ตนเองอยาใหคนอื่นรังเกียจได 
             แตควรรังเกียจเขา วิญูชนพึงพากเพียรไปดวยอาการอันลึกซึง้ ซึ่งฝาย 
             อื่นจะลวงรูไมได. 
      [๒๔๐๐] สัตวท้ัง ๒ ผูมีเพศพรรณดุจเทวดา สุขุมาลชาติเชนเดียวกัน บริสุทธ์ิดุจ 
             กองบุญ เคลาคลึงกันไปดุจมาเทียมรถ ไดจับมือพากันเขาไปหากรัม- 
             ปยอเจลก. 
      [๒๔๐๑] ลําดับนั้น ปณฑรกนาคราช เขาไปหาชีเปลือยแตลําพังตนเทาน้ัน แลว 
             ไดกลาววา วันนี้เรารอดพนจากความตายลวงภยัท้ังปวง แลวคงไมเปน 
             ท่ีรักท่ีพอใจทานเสียเลยเปนแน. 
      [๒๔๐๒] พญาครุฑเปนท่ีรักของเรายิง่กวาปณฑรกนาคราชอยางแทจริง โดยไมตอง 
             สงสัย เรามีความรักใครในพญาครุฑ ท้ังท่ีรูก็ไดทํากรรมอันลามก ไมใช 
             ทําเพราะความหลุมหลงเลย. 
      [๒๔๐๓] ความถือวาส่ิงน้ีเปนท่ีรัก หรือวาไมเปนท่ีรักของเรา ยอมไมมแีกบรรพชิต 
             ผูพิจารณาเห็นโลกน้ี และโลกหนา ก็ทานเปนคนไมสํารวม แตประพฤติ 
             ลวงโลกดวยเพศของผูสํารวมดีท้ังหลาย ไมไดเปนอริยะเลย แตปลอม 
             ตัวเปนอริยะ ไมใชคนสํารวม แตทําคลายคนสํารวม ทานเปนคนชาติ 
             เลวทราม มิใชคนประเสริฐไดประพฤติบาปทุจริตเปนอันมาก. 
      [๒๔๐๔] แนะเจาคนเลวทราม เจาประทุษรายตอผูมิไดประทุษรายท้ังเปนคนสอเสียด 
             ดวยคําสัตยนี้ ขอศีรษะของเจาจงแตกออกเปน ๗ เสี่ยง. 
      [๒๔๐๕] เพราะเหตุนั้นแล บุคคลไมพึงประทุษรายตอมิตร เพราะผูประทุษราย 
             ตอมิตรเปนคนเลวทรามท่ีสุด จะหาคนอื่นท่ีเลวกวาเปนไมมี ชีเปลือย 
             ถูกอสรพิษกําจัดในแผนดิน ท้ังท่ีไดปฏิญาณวาเรามีสังวร ก็ไดถูกทําลาย 
             แลวดวยถอยคําของนาคราช 
                       จบ ปณฑรกชาดกท่ี ๘. 
                         ๙. สัมพุลาชาดก 
                  วาดวยความซ่ือสัตยของนางสัมพลุา 
      [๒๔๐๖] ดูกรนางผูมีลําขาอันอวบอิ่ม เธอเปนใครมายืนสั่นอยูผูเดียวท่ีลําธารเขา 



             ดูกรนางผูมีกลางตัวอนันาลูบคลําดวยฝามือ เราถามทานแลว จงบอกช่ือ 
             และเผาพันธุแกเรา. ดูกรนางผูมีเอวอนักลมกลึง ทานเปนใคร หรือวา 
             เปนลูกเมียของใคร เปนผูงดงามทําใหปานารื่นรมย เปนท่ีอยูอาศัยแหง 
             สีหะและเสือโครง สวางไสวอยู ดูกรนางผูเจริญ เราคืออสูรตนหนึง่ 
             ขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน. 
      [๒๔๐๗] คนท้ังหลายรูจักโอรสของพระเจากาสีวา มีนามโสตถิเสนกุมาร เราชื่อ 
             สัมพุลาเปนชายาของโสตถิเสนกุมารนั้น ขาแตอสูร ทานจงรูอยางนี ้
             ดูกรทานผูเจริญ เราชื่อสัมพุลาขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน 
             ดูกรทานผูเจริญ พระโอรสของพระเจาวิเทหราชเดือดรอนอยูในปา เรามา 
             พยาบาลเธอผูถูกโรคเบียดเบียนอยูตัวตอตัว เราเท่ียวแสวงหารวงผ้ึงและ 
             เนื้อมฤค เราหาอาหารอยางใดไป พระสวามีของเราก็ไดเสวยอาหาร 
             อยางนั้น วันนี้ เธอคงจะหิวเปนแน. 
      [๒๔๐๘] ดูกรนางสัมพุลา เธอจักทําประโยชนอะไรดวยราชบุตรผูเดือดรอนท่ีเธอ 
             บําเรออยูในปา เราจะเปนผัวของเธอ. 
             ดูกรทานผูเจริญ รูปของเราผูอาดูรดวยความโศก เปนอัตภาพยากไร 
             จะงดงามอะไร ขอทานจงแสวงหาหญิงอื่นท่ีมีรูปรางงามกวาเราเถดิ. 
             มาเถิดเธอ เชิญข้ึนยังภูเขาน้ี เธอจงเปนใหญกวาภรรยา ๔๐๐ คนของเรา 
             จะสําเร็จความประสงคทุกอยาง ดูกรนางผูมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังดวงดาว 
             เธอปรารถนาส่ิงใดส่ิงหน่ึงในใจมิใชหรือ สิ่งน้ันของเรามีทุกอยางมากมาย 
             เชิญมารื่นรมยกับเราในวันนี้เถิด ดูกรนางสัมพุลา ถาเธอจักไมยอมเปน 
             ภรรยาเรา เธอก็จักตองเปนภักษาหารของเราในเวลาเชาพรุงน้ีเปน 
             แมนมั่น 
             ครั้นอสูรผูมีชฎา ๗ ช้ัน หยาบชา เข้ียวออกนอกปาก กินคนเปนอาหาร 
             ไดจับแขนนางสัมพุลาผูมองไมเห็นท่ีพึ่งในปา. นางสัมพุลาถูกปศาจ 
             ผูหยาบชามุงอามิสครอบงําแลว ตองตกอยูในอํานาจของศัตรู เศราโศก 
             ถึงพระสวามีเทานั้น. รําพันวา แมยักษจะพึงกินเราเสีย เราก็ไมมีความ- 
             ทุกข ทุกขอยูแตวาพระหฤทัยของทูลกระหมอม ของเราจักทรงเคลือบ- 
             แคลงเปนอยางอื่นไป. เทพเจาท้ังหลายคงจะไมมีอยูแนนอน ทาวโลกบาล 
             ก็คงไมมีในโลกนี้เปนแน เมื่อยักษผูไมสํารวมทําดวยอาการหยาบชา 
             จะหาผูชวยหามกันไมมีเลย. 
      [๒๔๐๙] หญิงน้ีประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย สงบเสงี่ยมเรียบรอยมีเดชฟุงเฟอง 
             ดุจไฟ แนะรากษส ถาเจาจะกินนางน้ี ศีรษะของเจาจะแตกออก ๗ เสี่ยง 
             เจาอยาทําใหนางเดือดรอน จงปลอยไปเสีย เพราะนางเปนหญิงปฏิบัติ 
             สามี. 



      [๒๔๑๐] พระนางสัมพุลานั้นหลุดพนแลวจากยักษกินคน กลับมาสูอาศรม ดุจแม 
             นกซึ่งมีลูกออนเปนอนัตรายบินมายังรัง หรือดังแมโคนมมายังท่ีอยูอันวาง 
             เปลาจากลูกนอย ฉะนั้นพระนางสัมพุลาราชบุตรผูมียศ เมื่อไมเห็นพระ 
             สวามีผูเปนท่ีพึ่งในปา ก็มีพระเนตรพราเพราะความรอน ร่ําไหอยู ณ ท่ีนั้น 
             เมื่อไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวสมณพราหมณและฤาษี 
             ท้ังหลายผูสมบูรณดวยจรณะวา ดิฉันขอถึงทานท้ังหลายเปนท่ีพึ่ง. เมื่อไม 
             พบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวราชสีห เสือโครง และหมูมฤค 
             เหลาอื่นในปาวา ดิฉันขอถึงทานท้ังหลายวาเปนท่ีพึ่ง. เมื่อไมพบพระราช 
             สวามี พระนางก็วอนไหวเทพเจา อันเนาสถิตอยูท่ีกอหญาลดาชาติและท่ี 
             เนาอยู ณ ภูเขาราวไพร ตลอดถึงดวงดาวในอากาศวา ดิฉันขอถึงทาน 
             ท้ังหลายเปนท่ีพึ่ง. เมื่อไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวเทพเจาผูมี 
             วรรณะเสมอดอกราชพฤกษ ผูยังดวงดาวใหรุงเรอืงงามในราตรีวา ดิฉัน 
             ขอถึงทานเปนท่ีพึ่ง. 
             เมื่อไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวเทพเจาอันเนาสถิตอยู ณ แม- 
             น้ําคงคาช่ือภคีรสี อันเปนท่ีรับรองแมน้ําอื่นวา ดิฉันขอถึงทานเปนท่ีพึ่ง. 
             เมื่อไมพบพระราชสวามี ดิฉันขอวอนไหวเทพเจาซ่ึงสถิตอยู ณ ขุนเขา 
             หิมวันต อันลวนแลวไปดวยหินวา ดฉิันขอถึงทานเปนท่ีพึ่ง. 
      [๒๔๑๑] ดูกรพระราชบุตรีผูมียศ เธอมาเสียจนคํ่าทีเดียวหนอ วันนี้เธอมากับใคร 
             เลา ใครเปนท่ีรักของเจายิ่งกวาเรา. 
      [๒๔๑๒] หมอมฉันถูกศัตรูมันจับไว ไดกลาวคําน้ีวา ถึงยักษจะกินเราเสีย เราก็ 
             ไมมีความทุกข ทุกขแตวาพระหฤทัยของทูลกระหมอมของเราจะเคลือบ 
             แคลงเปนอยางอื่นไป. 
      [๒๔๑๓] ความสัตยยากท่ีจะหาไดในหญิงโจรผูมเีลหเหลีย่มมากมาย ความเปนไป 
             ของหญิงท้ังหลายรูไดยาก เหมือนความเปนไปของปลาในนํ้าฉะนั้น. 
      [๒๔๑๔] ถาความสัตยท่ีหมอมฉันไมรูสึกวา รักชายอื่นยิ่งกวาทูลกระหมอม เปน 
             ความจริง ขอจงชวยพิทักษรักษาหมอมฉัน ดวยสัจวาจานี้ ขอพยาธิของ 
             ทูลกระหมอมจงระงับหาย. 
      [๒๔๑๕] แนะนางผูเจริญ กุญชรสูงใหญมีมากมายถึง ๗๐๐ มีพลโยธาถอือาวุธข่ี 
             ประจํา คอยพิทักษรักษาอยูท้ังกลางวนัและกลางคืน และพลโยธาท่ีถือ 
             ธนูก็มีถึง ๑,๖๐๐ พิทักษรักษาอยู เธอเห็นศัตรูชนิดไหน? 
      [๒๔๑๖] ขาแตพระราชบิดา เมื่อกอนพระลูกเจาทรงประพฤติแกหมอมฉันอยางไร 
             เดี๋ยวนี้หาเปนอยางนั้นไม เพราะไดทรงเห็นสนมนารผีูประดับตบแตงมี 
             ผิวพรรณดุจเกสรบัว มีรางกายอันออนแอน เสียงเพราะดังหงส และ 
             เพราะไดทรงฟงเสียงแยมหัวและขับกลอมประโคมของสนมนารีเหลาน้ัน. 



             ขาแตพระราชบิดา สนมนารีเหลานั้น ทรงเครื่องประดับลวนทองคํา 
             มีรางกายเฉิดโฉม ประดับดวยเครื่องอลังการนานาชนิดดังสาวสวรรคใน 
             มนุษย เปนท่ีโปรดปรานของพระเจาโสตถิเสนะ มีทรวดทรงหาท่ีติมิได 
             ลวนเปนขัตติยกัญญา มาประเลาประโลมพระเจาโสตถิเสนะน้ันอยู. 
             ขาแตพระราชบิดา ถาพระเจาโสตถิเสนะยกยองหมอมฉัน ดังท่ีหมอม- 
             ฉันเคยเท่ียวแสวงหาผลาผลในปา มาเล้ียงดูพระราชสวามีในกาลกอนอีก 
             ไมทรงดูหม่ินหมอมฉันไซร จะประเสริฐกวาราชสมบัติในพระนคร 
             พาราณสีนี้. หญิงใดอยูในเรือนอันมีขาวนํ้าไพบูลย ตกแตงไวเรียบรอย 
             มีเครื่องอาภรณอันวิจติรประดับประดา แมจะเปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติ 
             ทุกอยาง แตไมเปนท่ีรักของสามี คอยแตประหัตประหาร ความตาย 
             ของหญิงน้ันประเสริฐกวาการอยูครองเรอืน. ถาแมหญิงใดเปนหญิง 
             เข็ญใจไรเครื่องประดบั มีเสื่อลําแพนเปนท่ีนอน แตเปนท่ีรักของสามี 
             หญิงน้ันประเสริฐเสียกวาหญิงผูเพรียบพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง แต 
             ไมเปนท่ีรักของสามี. 
      [๒๔๑๗] ภรรยาผูเกือ้กูลตอสามี เปนหญิงหาไดแสนยาก สามีผูเกื้อกูลตอภรรยา 
             ก็หาไดแสนยาก ดูกรเจาผูจอมชน มเหสีของเจาเปนผูเกื้อกูลเจาดวย 
             มีศีลดวย เพราะฉะนั้น เจาจงประพฤติธรรมตอนางสัมพุลา. 
      [๒๔๑๘] ดูกรแมสัมพุลาผูเจริญ ถาเจาไดโภคสมบัติอันไพบูลยแลว แตมีความหึง 
             หวงครอบงําจนจะถึงมรณะไซร พี่และนางราชกัญญาท้ังหมดน้ี จะทําตาม 
             คําของเจา. 
                       จบ สัมพุลาชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. ภัณฑุติณฑุกชาดก 
                 พระราชาทรงออกสดับฟงขาวชาวเมือง 
      [๒๔๑๙] ความไมประมาทเปนทางไมตาย ความประมาทเปนทางแหงความตาย 
             ผูไมประมาทยอมไมตาย คนประมาทเปนเหมือนคนตายแลว. เพราะ 
             มัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะความประมาทจึงเกิดความเส่ือม เพราะ 
             ความเส่ือมจึงเกิดโทษ ดูกรทานผูมีภาระครอบครองของรัฐ อยาไดประมาท 
             เลย. เพราะกษัตริยเปนอันมากผูมีความประมาท ตองเสื่อมประโยชน 
             และรัฐ อนึ่ง ชาวบานมีความประมาท ก็เสื่อมจากบาน บรรพชิตมีความ 
             ประมาทก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย. ดูกรพระองคผูเปนมิ่งขวัญของรฐั 
             โภคสมบัติทุกอยางในแวนแควนของกษัตริยผูประมาทแลว ยอมพินาศ 
             หมด ขอนั้นทานกลาววาเปนความทุกขของพระราชา. ดูกรพระมหาราชา 
             ความประมาทนี้ไมเปนธรรมของโบราณกษัตริย โจรท้ังหลายยอมกําจัด 
             ชนบทอันบริบูรณมั่งค่ัง ของพระราชาผูประมาทเกินขอบเขต. พระโอรส 



             ของพระองคก็จักไมมี เงินทองทรัพยสินก็จักไมมีเหมือนกัน เมื่อรัฐ 
             ถูกปลน พระองคก็ยอมเส่ือมจากโภคสมบัติทุกอยาง ญาติมิตรและสหาย 
             ยอมไมนับถือขัตติยราชผูเสื่อมจากสรรพโภคสมบัติ ในความคิดอาน 
             พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา ผูพึ่งโพธิสมภารเปนอยู ยอมไม 
             นับถือในความคิดอาน ศิริยอมละพระราชาผูไมจัดแจงการงาน โงเขลา 
             มีความคิดอานเลวทรามไรปญญาเหมือนงูลอกคราบเกาออก ฉะนั้น พระ 
             ราชาผูจัดการงานดวยหม่ันขยันตามกาล ไมเกียจคราน โภคสมบัติท้ังปวง 
             ยอมเจริญยิ่งข้ึน เหมือนฝูงโคท่ีมีโคผูฉะนั้น ดูกรพระมหาราชา พระองค 
             จงเสด็จเท่ียวฟงเหตุการณในแวนแควน และในชนบท ครั้นไดทอด 
             พระเนตรเห็นและไดทรงสดับแลวแตนั้นจึงทรงปฏิบัติราชกิจนั้นๆ เถิด. 
      [๒๔๒๐] ขอใหพระเจาปญจาลราชจงถูกลูกศรเสียบในสงคราม เสวยทุกขเวทนา 
             เหมือนเราถูกหนามแทงแลว เสวยทุกขเวทนาอยูในวันนี้. 
      [๒๔๒๑] ทานเปนคนแก มีจักษุมืดมัว มองเห็นอะไรไมถนัด หนามแทงทานเอง 
             ในเรื่องน้ีพระเจาพรหมทัตตมีความผิดอะไรดวย. 
      [๒๔๒๒] ดูกรพราหมณ เราถูกหนามแทงในหนทางน้ีเปนความผิดของพระเจา 
             พรหมทัตตมากมายเพราะชาวชนบท พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษ 
             รักษา ถูกพวกราชบุรษุกดข่ีดวยพลีอนัไมชอบธรรม กลางคืนถูกโจร 
             ปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลอีันไมชอบธรรม ในแควนของ 
             พระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย พอเอย เมือ่ภัยเชนนี้เกิดข้ึน 
             มนุษยท้ังหลายอึดอัดเพราะกลัว พากันหาไมมีหนามในปามาทําท่ีซุกซอน 
      [๒๔๒๓] ในแควนของพระเจาพรหมทัตต หญิงสาวหาผัวไมไดไปจนแก เมื่อไร 
             พระเจาพรหมทัตต จักสวรรคตเสียที. 
      [๒๔๒๔] แนะยายคนช่ัวผูไมฉลาดในเหตุ แกพูดไมดีเลย พระราชาทรงหาผัวให 
             นางกุมาริกา ท่ีไหนกัน. 
      [๒๔๒๕] ดูกรพราหมณ เราไมไดพูดไมดี เราฉลาดในเหตุผล เพราะชาวชนบท 
             พระเจาพรหมทัตต มิไดทรงพิทักษรักษา ถูกกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม 
             กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม 
             ในแควนของพระราชาโกง มีคนอาธรรมมากมาย เมื่อการครองชีพลําบาก 
             การเลี้ยงดูลูกเมียก็ลําบาก หญิงสาวจักมีผัวไดท่ีไหน? 
      [๒๔๒๖] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกหอกแทงตองนอนกลิ้งอยูในสงคราม 
             เหมือนโคสาลิยะ ถูกผาลแทงนอนอยูดังคนกําพราฉะนั้น. 
      [๒๔๒๗] เจาคนชาติช่ัว เจาโกรธพระเจาพรหมทัตต โดยไมเปนธรรม เจาทําราย 
             โคของตนเอง ไฉนจึงมาสาปแชงพระราชาเลา. 
      [๒๔๒๘] ดูกรพราหมณ เราโกรธพระเจาพรหมทัตต โดยชอบธรรมเพราะชาวชนบท 



             พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษรักษา ถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไม 
             ชอบธรรม กลางคืนถกูโจรปลน กลางวันถูกกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม 
             ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แมครัวคงหุงตมใหม 
             อีกเปนแน จึงนําขาวมาสงในเวลาสาย เรามัวแลดูแมครัวมาสั่งขาวอยู 
             โคสาลิยะจึงถูกผาลแทงเอา. 
      [๒๔๒๙] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกฟนดวยดาบในสงคราม เดือดรอนอยู 
             เหมือนเราถูกแมโค ถีบในวันนี้จนนมสดของเราหกไปฉะนั้น. 
      [๒๔๓๐] การท่ีแมโคถีบเจาใหบาดเจ็บ น้ํานมหกไปนั้น เปนความผิดอะไรของ 
             พระเจาพรหมทัตต ทานจึงติเตียนอยู. 
      [๒๔๓๑] ดูกรพราหมณ พระเจาปญจาลราชควรไดรับความติเตียน เพราะชาวชนบท 
             พระเจาพรหมทัตต ไมไดทรงพิทักษรักษาถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอนัไม 
             ชอบธรรม กลางคืนถกูโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอนัไม 
             ชอบธรรม ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แมโคเปรียว 
             ดุรายเม่ือกอนเราไมไดรีดนมมัน มาวันนี้ เราถูกพวกราชบุรุษผูตองการ 
             น้ํานมประทุษราย จึงตองรีดนมมันอยูเดี๋ยวนี้. 
      [๒๔๓๒] ขอใหพระเจาปญจาลราชจงพลัดพรากจากโอรส วิ่งคร่ําครวญอยู เหมือน 
             แมโคกําพรา พลัดพรากจากลูกวิ่งคร่ําครวญอยูฉะนั้น. 
      [๒๔๓๓] ในการท่ีแมโคของคนเลี้ยงโคเท่ียววิ่งไปมา หรือร่ํารองอยูนี้ เปนความผิด 
             อะไรของพระเจาพรหมทัตตเลา. 
      [๒๔๓๔] ดูกรมหาพราหมณ ความผิดของพระเจาพรหมทัตตมีซิ เพราะชาวชนบท 
             พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษรักษา ถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไม 
             ชอบธรรม กลางคืนถกูโจรปลน กลางวันถูกกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม 
             ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย ลูกโคของพวกเรายงัด่ืม 
             นมอยู ก็ตองถูกฆาตายเพราะตองการฝกดาบ นั่นอยางไร. 
      [๒๔๓๕] ขอใหพระเจาปญจาลราชพรอมดวยราชโอรส ถูกประหารในสนามรบ 
             ฝูงการุมจิกกินเหมือนเราผูเกิดในปาถูกฝูงกาชาวบานจิกกินในวันนี้ฉะนั้น. 
      [๒๔๓๖] เฮยกบ พระราชาท้ังหลายในมนุษยโลก จะทรงจัดการพิทักษรักษาสัตว 
             ท่ัวไปไมไดอยูเอง พระราชาไมช่ือวาไมทรงประพฤติธรรม ดวยเหตุท่ี 
             พวกกากินสัตวเปนเชนพวกเจาเทาน้ัน. 
      [๒๔๓๗] ทานเปนพรหมจารีชาติอธรรมหนอ จึงกลาวสรรเสริญกษัตริยอยูได 
             เมื่อประชากรเปนอันมากถูกปลนอยู ทานยังบูชาพระราชา ผูเปนท่ีนา 
             ติเตียนอยางยิ่ง ดูกรพราหมณ ถาแวนแควนนี้พึงมีพระราชาดี ก็จะม่ังค่ัง 
             เบิกบานผองใส ฝูงกาก็จะไดกินกอนขาวท่ีดีๆ เปนพลี ไมตองกินสตัว 
             เปนเชนพวกเรา. 



                     จบ ภัณฑุติณฑุกชาดกท่ี ๑๐. 
                      ----------------- 
                      รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ 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 กิจอะไรท่ี 
             บุคคลผูประสงคเสวยราชสมบัติกระทําแลว เปนกิจประเสริฐ? 
      [๒๔๓๙] นานนักหนอ พระเจากังสราชพระบิดาเรา ผูทรงสงเคราะหชาวเมือง 
             พาราณสี เปนผูประมาท ไดตรัสถามเราผูบุตรซ่ึงหาความประมาทมิได. 
      [๒๔๔๐] ขาแตบรมกษัตริย ธรรมดาพระราชาควรทรงหามมุสาวาท ความโกรธ 
             และความราเริงกอนทีเดียว แตนั้นพึงรบัสั่งใหกระทํากิจท้ังหลาย คําท่ี 
             ขาพระพุทธเจากลาวมาน้ันนักปราชญท้ังหลายกลาววา เปนวัตรของพระ- 
             ราชา. ขาแตพระบิดา เมื่อกอนพระองคทรงรักใครและเกลียดชังแลว 
             พึงทรงทํากรรมใดกรรมนั้นท่ีพระองคทําแลว พึงยังพระองคใหเดือดรอน 
             โดยไมตองสงสัย แตนั้นพระองคไมควรทรงกระทํากรรมน้ันอีก. ขาแต 
             พระองคผูทรงบํารุงรัฐ เมื่อกษัตริยประมาทแลว โภคสมบัติทุกอยาง 
             ในแวนแควนยอมพินาศ ขอนั้นนักปราชญกลาววาเปนความทุกขของ 
             พระราชา. ขาแตพระบิดา เทพธิดาช่ือศิริ และช่ือลักขีถูกสูจิบริวาร 
             เศรษฐีถามไดตอบวา ขาพเจายอมยินดีในบุรุษผูมีความขยันหมั่นเพียร 
             ไมมีความริษยา. ขาแตพระมหาราชา คนกาลกรรณีผูทําลายจักร ยอม 
             ยินดีในบุรุษผูริษยา ผูมีใจช่ัว ผูประทุษรายการงาน. ขาแตพระมหา 
             ราชา พระองคจงทรงเปนผูมีพระทัยดีตอคนท้ังปวง จงทรงพิทักษรักษา 
             คนท้ังปวง จงทรงบรรเทาเสียซึ่งคนไมมีราศรี จงเปนผูมีคนท่ีมีราศรีเปน 
             ท่ีพึ่งเถิด. ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี บุรุษผูมีราศร ี
             สมบูรณดวยความเพียร มีอัธยาศัยใหญ ยอมตัดโคน และยอดของศัตรู 
             ท้ังหลายได. ขาแตพระองคผูเปนใหญของประชาชน จริงอยู ถึงทาว 



             สักกะก็ไมทรงประมาทในความหม่ันเพียร ทาวเธอทรงทําความเพียรใน 
             กัลยาณธรรม ทําพระทัยในความหม่ันเพียร. คนธรรพ พรหม เทวดา 
             เปนผูเปนอยู อาศัยพระราชาเชนนั้น เมื่อพระราชาทรงอุตสาหะ ไม 
             ทรงประมาท เทวดาท้ังหลายยอมคุมครองปองกัน. ขาแตพระบิดา 
             พระองคจงทรงเปนผูไมประมาท ไมทรงพระพิโรธแลว รับสั่งใหทํากิจ 
             ท้ังหลาย จงทรงพยายามในกิจท้ังหลาย เพราะคนเกียจคราน ยอมไม 
             พบความสุข. ขอความท่ีขาพระองคกลาวแกแลวในปญหาของพระองค 
             นั้น ขอนี้เปนอนุศาสนี สามารถยังผูเปนมิตรใหถึงความสุข และยัง 
             คนผูนั้นเปนศัตรูใหถึงความทุกขได. 
      [๒๔๔๑] ดูกรนางนกกุณฑลินี ผูเปนเผาพันธุของนกมีบรรดาศักดิ์ เจาสามารถละ 
             หรือ เจาจะเขาใจไดหรือ กิจอะไร เลาท่ีผูมุงจะครอบครองสมบัติกระทํา 
             แลวเปนกิจประเสริฐ? 
      [๒๔๔๒] ขาแตพระบิดา ประโยชนท้ังปวงต้ังม่ันอยูในเหตุ ๒ ประการเทาน้ัน คือ 
             ความไดลาภท่ียังไมได ๑ การตามรักษาลาภท่ีไดแลว ๑. พระองคจงทรง 
             ทราบอํามาตยท้ังหลายผูเปนนักปราชญ ฉลาดในประโยชน ไมแพรง 
             พรายความลับ ไมเปนนักเลงสุรา ไมทําใหเสื่อมเสีย. อํามาตยผูใด 
             พึงรักษาพระราชทรัพยของพระองคใหมีคงท่ีอยูได ดุจนายสารถียึดรถ 
             ไว พระองคควรทรงใชอํามาตยผูนั้น ใหกระทํากิจท้ังหลายของพระองค 
             พระราชาพึงเปนผูมีอันโตชนอันสงเคราะหดีแลว พึงตรวจตราพระราช- 
             ทรัพยดวยพระองคเอง ไมควรจัดการทรัพยและการกูหนี้ โดยทรงไว 
             วางพระทัยในคนอื่น. ควรทรงทราบรายไดรายจายดวยพระองคเอง ควร 
             ทรงทราบกิจท่ีทําแลวและยังไมทําดวยพระองคเอง ควรขมคนท่ีควรขม 
             ยกยองคนท่ีควรยกยอง. ขาแตพระองคผูจอมพลรถ พระองคจงทรง 
             พร่ําสอนเหตุผล แกชาวชนบทเอง เจาหนาท่ีผูเก็บภาษีอากร ผูไม 
             ประกอบดวยธรรม อยายังพระราชทรัพยและรัฐสีมาของพระองคให 
             พินาศ. อนึ่ง พระองคอยาทรงทําเอง หรืออยาทรงใชคนอื่นใหทํากิจ 
             ท้ังหลายโดยฉับพลัน เพราะวาการงานท่ีทําลงไปโดยฉับพลัน ไมดีเลย 
             คนเขลายอมเดือดรอนในภายหลัง. พระองคอยาทรงลวงเลยกุศล อยา 
             ทรงปลอยพระทัยใหเกรี้ยวกราดนัก เพราะวาสกุลท่ีมั่นคงเปนอันมาก 
             ไดถึงความไมเปนสกุลเพราะความโกรธ. พระองคอยาทรงนึกวาเราเปน 
             ใหญ แลวยังมหาชนใหหยั่งลงเพ่ือความฉิบหาย กําไรคือความทุกขอยา 
             ไดมีแกหญิงและชายของพระองคเลย. โภคสมบัติท้ังปวงของพระราชา 
             ผูปราศจากความหวาดเสียว แสหากามารมณ ยอมพินาศหมด ขอนั้น 
             นักปราชญท้ังหลายกลาววาเปนความทุกขของพระราชา. ขอความท่ีหมอม 



             ฉันกราบทูลในปญหาของพระองคนัน้ เปนวัตตบท นี่แหละเปน 
             อนุศาสนี ขาแตพระมหาราชา บัดนี้ พระองคยังทรงขยันบําเพ็ญกุศล 
             ไมทรงเปนนักเลง ไมทรงทําใหราชทรัพยใหพินาศ จงทรงศีล เพราะวา 
             คนทุศีลยอมตกนรก. 
      [๒๔๔๓] พอชัมพุกะ พอไดถามปญหากะเจาโกสิยโคตรและเจากุณฑลินีมาเชน 
             เดียวกันแลว บัดนี้ เจาจงบอกกําลังอนัอุดมกวากําลงัท้ังหลาย. 
      [๒๔๔๔] กําลังในบุรุษผูมีอัธยาศัยใหญในโลกนี้มี ๕ ประการ ในกําลัง ๕ ประการ 
             นั้น กําลังแขน บัณฑิตกลาววาเปนกําลังตํ่าทราม ขาแตพระองคผูทรง 
             เจริญพระชนม กําลังโภคทรัพย บัณฑิตกลาววาเปนกําลังท่ี ๒. กําลัง 
             อํามาตย บัณฑิตกลาววาเปนกําลังท่ี ๓ กําลังคือมีชาติยิ่งใหญเปน 
             กําลังท่ี ๔ โดยแท บัณฑิตยอมยึดเอากําลังท้ังหมดน้ีไวได. กําลังปญญา 
             บัณฑิตกลาววาเปนกําลังประเสริฐ ยอดเยี่ยมกวากําลงัท้ังหลาย เพราะ 
             วาบัณฑิตอันกําลังปญญาสนับสนุนแลว ยอมไดความเจริญ. ถาบุคคลมี 
             ปญญาทราม แมไดแผนดินอันสมบูรณ เมื่อเขาไมปรารถนา คนอื่นผูถึง 
             พรอมดวยปญญา ก็ขมข่ีแยงเอาแผนดินนั้นเสีย. ขาแตพระจอมแหงชน 
             ชาวกาสี ถาบุคคลแมเปนผูมีชาติสูง ไดราชสมบัติแลวเปนกษัตริย แต 
             มีปญญาทราม หาเปนอยูดวยราชสมบัติทุกอยางไดไม. ปญญาเปนเครื่อง 
             วินิจฉัยขอความท่ีไดศึกษาเลาเรียนมา ปญญาเปนเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณ 
             และชื่อเสียง คนในโลกน้ีประกอบดวยปญญาแลว แมเมื่อทุกขเกิดข้ึน 
             ก็ยอมไดรับสุข. ก็คนบางคนไมต้ังใจฟงดวยดี ไมอาศัยผูเปนพหูสูต ผูต้ัง 
             อยูในธรรม ไมพิจารณาเหตุผล ยอมไมไดบรรลุปญญาแล อนึ่ง ผูใดรู 
             จักจําแนกธรรม ลุกข้ึนในเวลาเชา ไมเกียจคราน ยอมบากบ่ันตามกาล 
             ผลการงานของผูนั้นยอมสําเร็จประโยชนแหงการงานของบุคคลผูมีศีล 
             มิใชบอเกิด ผูคบหาบุคคลท่ีมิใชบอเกิด (ลาภยศสุข) ผูมีปกติเบ่ือหนาย 
             ทําการงาน ยอมไมเผล็ดผลโดยชอบ. สวนประโยชนแหงการงานของ 
             บุคคลผูประกอบธรรมอันเปนภายใน คบหาบุคคลท่ีเปนบอเกิดอยางนั้น 
             ไมมีปกติเบ่ือหนายทําการงาน ยอมเผล็ดผลโดยชอบ. ขาแตพระบิดา 
             ขอพระองคทรงเสวนะปญญา อันเปนสวนแหงการประกอบความเพียร 
             เปนเครื่องตามรักษาทรัพยท่ีรวบรวมไว และเหตุ ๒ ประการขางตนท่ี 
             ขาพระพุทธเจากราบทูลแลวน้ันเถิด อยาไดทรงทําลายทรัพยเสียดวยการ 
             งานอันไมสมควร เพราะคนมีปญญาทราม ยอมลมจมดวยการงานอนัไม 
             สมควร ดังเรอืนไมออฉะนั้น. 
      [๒๔๔๕] ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม ในพระราชมารดา 
             พระราชบิดา ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว จกัเสด็จสูสวรรค. 



             ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี ครั้น 
             ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรง 
             ประพฤติธรรมในมิตรและอํามาตย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว 
             จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพาหนะและพล 
             นิกาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสดจ็สูสวรรค. ขอพระองค 
             จงทรงประพฤติธรรมในชาวบานและชาวนิคม ครั้นทรงประพฤติธรรมใน 
             โลกนี้แลวจัดเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในสมณะ 
             และพราหมณท้ังหลาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสดจ็สู 
             สวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนก ครั้นทรงประพฤติ 
             ธรรมในโลกนี้แลว จกัเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม 
             เพราะธรรมท่ีบุคคลประพฤติแลว ยอมนําความสุขมาให ครั้นพระองค 
             ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค. ขาแตพระมหาราชา 
             ขอพระองคทรงประพฤติธรรม เพราะวาพระอินทร ทวยเทพพรอมท้ัง 
             พราหมณ ถึงทิพยสถานไดดวยธรรมอันตนประพฤติดีแลว ขาแตบรม 
             กษัตริย ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย. ขอความท่ีขาพระองค 
             กลาวแลวในปญหาของพระองคนั้นเปนวัตตบท ขอนี้แลเปนอนุศาสนี 
             ขอพระองคจงทรงคบหาสมาคมกับผูมีปญญา จงมีคุณอันงามทรงทราบขอ 
             นั้นดวยพระองคแลว จงทรงปฏิบัติใหครบถวนเถิด 
                       จบ เตสกุณชาดกท่ี ๑. 
                         ๒. สรภังคชาดก 
                      สรภังคดาบสเฉลยปญหา 
      [๒๔๔๖] ทานท้ังหลายผูประดับแลว สอดใสกุณฑล นุงหมผางดงาม เหน็บพระ 
             ขรรคมีดามประดับดวยแกวไพฑูรย และแกวมุกดา เปนจอมพลรถยนือยู 
             เปนใครกันหนอ ชนท้ังหลายในมนุษยโลกจะรูจักทานท้ังหลายอยางไร? 
      [๒๔๔๗] ขาพเจาเปนกษัตริยช่ือวาอัฏฐกะ สวนทานผูนี้ คือ พระเจาภีมรถะ 
             และทานผูนี้ คือพระเจากาลิงคราช มีพระเดช ฟุงเฟอง ขาพเจา 
             ท้ังหลายมาในท่ีนี้ เพื่อเยี่ยมทานฤาษีท้ังหลายผูสํารวมดวยดี และเพ่ือจะ 
             ขอถามปญหา. 
      [๒๔๔๘] ทานเหาะลอยอยูในอากาศเวหา ดังพระจันทรลอยเดนอยูทามกลางทอง 
             ฟาในวัน ๑๕ คํ่า ฉะนั้น ดูกรเทพเจา อาตมภาพขอถามทานผูมีอานุภาพ 
             มาก ชนท้ังหลายในมนุษยโลกจะรูจกัทานอยางไร? 
      [๒๔๔๙] ในเทวโลกเขาเรยีกขาพเจาวา สุชัมบดี ในมนุษยโลกเขาเรียกขาพเจาวา 
             ทาวมฆวา ขาพเจาน้ัน คือ ทาวเทวราช วันนี้มาถึงท่ีนี่ เพื่อขอเยี่ยม 
             ทานฤาษีท้ังหลายผูสํารวมแลวดวยดี. 



      [๒๔๕๐] ฤาษีท้ังหลายของขาพเจา ผูมีฤทธิ์มาก ประกอบดวยอิทธิคุณ มาประชุม 
             พรอมกันแลว ปรากฏไปในท่ีไกล ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ขอไหวพระ- 
             คุณเจาท้ังหลาย ผูประเสริฐกวามนุษยในชีวโลกนี้. 
      [๒๔๕๑] กลิ่นแหงฤาษีท้ังหลายผูบวชมานาน ยอมออกจากกายฟุงไปตามลมได 
             ดูกรทาวสหัสสเนตร เชิญมหาบพิตรถอยไปเสียจากที่นี่ ดูกรทาวเทวราช 
             กลิ่นของฤาษีท้ังหลายไมสะอาด. 
      [๒๔๕๒] กลิ่นแหงฤาษีท้ังหลายผูบวชมานาน จงออกจากกายฟุงไปตามลมเถิด 
             ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายยอมมุงหวังกลิ่นนั้น ดังพวง 
             บุปผาชาติอันวิจิตรมีกลิ่นหอม เพราะวาเทวดาท้ังหลายมิไดมีความสําคัญ 
             ในกลิ่นนี้ วาเปนปฏิกูล. 
      [๒๔๕๓] ทาวมฆวาฬสุชัมบดีเทวราช องคปุรินททะ ผูเปนใหญแหงภูต มีพระ 
             ยศ เปนจอมแหงทวยเทพ ทรงย่ํายีหมูอสูร ทรงรอคอยโอกาส เพื่อ 
             ตรัสถามปญหา. บรรดาฤาษีผูเปนบัณฑิตเหลาน้ี ณ ท่ีนี้ ใครเลาหนอ 
             ถูกถามแลวจักพยากรณปญหาอันสุขุม ของพระราชา ๓ พระองคผูเปน 
             ใหญในหมูมนุษย และของทาววาสวะผูเปนจอมแหงทวยเทพได? 
      [๒๔๕๔] ทานสรภังคฤาษีผูเรืองตบะนี้ เวนจากเมถุนธรรมต้ังแตเกิดมา เปนบุตร 
             ของปุโรหิตาจารย ไดรบัฝกฝนมาเปนอยางดี ทานจักพยากรณปญหา 
             ของพระราชาเหลาน้ันได. 
      [๒๔๕๕] ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดพยากรณปญหา ฤาษีท้ังหลายผูยัง 
             ประโยชนใหสําเร็จ พากันขอรองทาน ขาแตทานโกณฑัญญะ ภาระน้ี 
             ยอมมาถึงทานผูเจริญดวยปญญา นี่เปนธรรมดาในหมูมนุษย. 
      [๒๔๕๖] มหาบพิตรผูเจรญิท้ังหลาย อาตมภาพใหโอกาสแลว เชิญตรัสถามปญหา 
             อยางใดอยางหน่ึง ตามพระหฤทัยปรารถนาเถิด ก็อาตมภาพรูโลกนีแ้ละ 
             โลกหนาเองแลว จักพยากรณปญหาน้ันๆ แกมหาบพิตรท้ังหลาย. 
      [๒๔๕๗] ลําดับนั้น ทาวมฆวาฬสักกเทวราชปุรินททะ ทรงเห็นประโยชน ได 
             ตรัสตามปญหาอันเปนปฐม ดังท่ีพระทัยปรารถนาวา บุคคลฆาซ่ึงอะไรสิ 
             จึงจะไมเศราโศกในกาลไหนๆ ฤาษีท้ังหลาย ยอมสรรเสริญการละ 
             อะไรบุคคลพึงอดทนคําหยาบท่ีใครๆ ในโลกนี้กลาวแลว ขาแตทาน 
             โกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แกโยมเถิด? 
      [๒๔๕๘] บุคคลฆาความโกรธไดแลว จงึจะไมเศราโศกในกาลไหนๆ ฤาษีท้ังหลาย 
             ยอมสรรเสริญการละความลบหลู บุคคลควรอดทนคําหยาบท่ีชนท้ังปวง 
             กลาว สัตบุรุษท้ังหลายกลาวความอดทนน้ีวาสูงสุด. 
      [๒๔๕๙] บุคคลอาจจะอดทนถอยคําของคนท้ัง ๒ พวกได คือ คนท่ีเสมอกัน ๑ 
             คนท่ีประเสริฐกวาตน ๑ จะอดทนถอยคําของคนเลวกวาไดอยางไรหนอ 



             ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แกโยมเถิด? 
      [๒๔๖๐] บุคคลพึงอดทนถอยคําของคนผูประเสริฐกวาได เพราะความกลัว พึงอด 
             ทนถอยคําของคนท่ีเสมอกันได เพราะการแขงขันเปนเหตุ สวนผูใดใน 
             โลกนี้ พึงอดทนถอยคําของคนท่ีเลวกวาได สัตบุรุษท้ังหลายกลาวความ 
             อดทนของผูนั้นวาสูงสุด. 
      [๒๔๖๑] ไฉนจึงจะรูจักคนประเสริฐกวา คนท่ีเสมอกัน หรือคนท่ีเลวกวา ซึ่งมี 
             สภาพอันอิรยิาบถท้ัง ๔ ปกปดไว เพราะวาสัตบุรุษท้ังหลาย ยอมเท่ียว 
             ไปดวยสภาพของคนช่ัวได เพราะเหตุนั้นแล จึงควรอดทนถอยคําของคน 
             ท้ังปวง. 
      [๒๔๖๒] สัตบุรุษผูมีความอดทน พึงไดผลคือความไมมีการกระทบกระท่ัง เพราะ 
             การสงบระงับเวร เสนาแมมากพรอมดวยพระราชาเม่ือรบอยู จะพึงได 
             ผลนั้นก็หามิได เวรท้ังหลายยอมระงบัดวยกําลังแหงขันติ. 
      [๒๔๖๓] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน แตจะขอถามปญหาอื่นๆ กะทาน 
             ขอเชิญทานกลาวปญหานั้น โดยมีพระราชา ๔ พระองค คือ พระเจา 
             ทัณฑกี ๑ พระเจานาลิกีระ ๑ พระเจาอัชชุนะ ๑ พระเจากลาพุ ๑ ขอ 
             ทานไดโปรดบอกคติของพระราชาเหลาน้ัน ผูมีบาปกรรมอันหนัก พระ- 
             ราชาท้ัง ๔ องคนั้นเบียดเบียนฤาษีท้ังหลาย พากันบังเกิด ณ ท่ีไหน? 
      [๒๔๖๔] พระเจาทัณฑกี ไดเรี่ยรายโทษลง ณ ทานกีสวัจฉดาบสแลว เปนผูมีมูล 
             อันขาดแลว พรอมท้ังบริษัท พรอมท้ังชาวแวนแควน หมกไหมอยูใน 
             นรกช่ือกุกกูละ ถานเพลิงปราศจากเปลว ยอมตกลงบนพระกายของ 
             พระราชานั้น. พระเจานาลิกีระไดเบียดเบียนบรรพชิตท้ังหลายผูสํารวม 
             แลว ผูกลาวธรรมสงบระงับ ไมประทุษรายใคร สุนัขท้ังหลายในโลก 
             หนา ยอมรุมกันกัดกินพระเจานาลิกีระนั้นผูดิ้นรนอยู. อนึ่ง พระเจา 
             อัชชุนะ พระเศียรปกพระบาทข้ึน ตกลงในสัตติสูลนรก เพราะเบียด 
             เบียน อังคีรสฤาษีผูโคดม ผูมีขันติ มีตบะ ประพฤติพรหมจรรยมานาน. 
             พระเจากลาพุไดทรงเชือดเฉือนฤาษีช่ือขันติวาที ผูสงบระงับ ไมประทุษ 
             รายใหเปนทอนๆ พระเจากลาพุนั้น ไดบังเกิดหมกไหมอยูในอเวจีนรก 
             อันรอนใหญ มีเวทนากลา นากลัว. บัณฑิตไดฟงนรกเหลานี้ และนรก 
             เหลาอื่นอันช่ัวชากวาน้ีในท่ีนี้แลว ควรประพฤติธรรมในสมณพราหมณ 
             ท้ังหลาย ผูกระทําอยางนี้ ยอมเขาถึงแดนสวรรค. 
      [๒๔๖๕] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่นกะทาน ขอ 
             เชิญทานกลาวปญหานั้น บัณฑิตเรียกคนเชนไรวามีศีล เรียกคนเชนไร 
             วามีปญญา เรียกคนเชนไรวาสัตบุรุษ ศิริยอมไมละคนเชนไรหนอ? 
      [๒๔๖๖] ผูใดในโลกน้ี เปนผูสํารวมดวยกาย วาจาและใจ ไมทําบาปกรรมอะไรๆ 



             ไมพูดพรอยๆ เพราะเหตุแหงตน บัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวามีศีล. ผูใด 
             คิดปญหาอันลึกซึ้งไดดวยใจ ไมทํากรรมอันหยาบชาอันหาประโยชนมิได 
             ไมละท้ิงทางแหงประโยชนอันมาถงึตามกาล บัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวามี 
             ปญญา. ผูใดแล เปนคนกตัญูกตเวที มีปญญา มีกัลยาณมิตร และมี 
             ความภักดีมั่นคง ชวยทํากิจของมิตรผูตกยากโดยเต็มใจ บัณฑิตเรียก 
             คนเชนนั้นวาสัตบุรุษ. ผูใดประกอบดวยคุณธรรมท้ังปวงเหลาน้ี คือ 
             เปนผูมีศรัทธา ออนโยน แจกทานดวยดี รูความประสงค ศิริยอมไม 
             ละคนเชนนั้น ผูสงเคราะห มีวาจาออนหวาน สละสลวย. 
      [๒๔๖๗] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่นกะทาน ขอ 
             เชิญทานกลาวปญหานั้น นักปราชญยอมกลาวศีล ศิริ ธรรม ของสัตบุรุษ 
             และปญญา วาขอไหนประเสริฐกวากัน? 
      [๒๔๖๘] ทานผูฉลาดท้ังหลายยอมกลาววา ปญญานั่นแหละประเสริฐสุด ดุจ 
             พระจันทรประเสริฐกวาดวงดาวท้ังหลาย ฉะนั้น ศีล ศิริ และธรรมของ 
             สัตบุรุษ ยอมเปนไปตามบุคคลผูมีปญญา. 
      [๒๔๖๙] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่นกะทาน 
             ขอเชิญทานกลาวปญหานั้น บุคคลในโลกน้ีทําอยางไร ทําดวยอุบาย 
             อยางไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะไดปญญา ขอทานไดโปรดบอก 
             ปฏิปทาแหงปญญา ณ บัดนี้วา นรชนทําอยางไรจึงจะเปนผูมีปญญา? 
      [๒๔๗๐] บุคคลควรคบหาทานผูรูท้ังหลาย ละเอียดละออ เปนพหูสูต พึงเปนท้ัง 
             นักเรียน และไตถาม พึงต้ังใจฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอยาง 
             นี้จึงจะเปนผูมีปญญา. ผูมีปญญาน้ันยอมพิจารณาเหน็กามคุณท้ังหลาย 
             โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกขและเปนโรค ผูเห็นแจงอยางนี ้
             ยอมละความพอใจในกามท้ังหลายอนัเปนทุกข มีภัยอันใหญหลวงเสียได. 
             ผูนั้นปราศจากราคะแลว กําจัดโทสะได พึงเจริญเมตตาจิตไมมีประมาณ 
             งดอาชญาในสัตวทุกจําพวกแลว ไมถกูติเตียน ยอมเขาถึงแดนพรหม. 
      [๒๔๗๑] การมาของมหาบพิตรผูมีพระนามวา อัฏฐกะ ภีมรถะ และกาลิงคราช 
             ผูมีพระเดชานุภาพฟุงเฟองไป เปนการมาท่ีมีฤทธ์ิใหญโต ทุกๆ พระ 
             องคทรงละกามราคะไดแลว. 
      [๒๔๗๒] ทานเปนผูรูจิตผูอื่น ขอนั้นเปนอยางนั้น กระผมทุกคนละกามราคะได 
             แลว ขอทานจงใหโอกาสเพ่ือความอนุเคราะหตามท่ีกระผมท้ังหลายจะรู 
             ถึงคติของทานได. 
      [๒๔๗๓] อาตมาใหโอกาสเพื่อความอนุเคราะห เพราะมหาบพิตรท้ังหลาย ละกาม 
             ราคะไดอยางนั้นแลว จงยังกายใหซาบซานดวยปติอันไพบูลย ตามท่ี 
             มหาบพิตรท้ังหลายจะทรงทราบถึงคติของอาตมา. 



      [๒๔๗๔] ขาแตทานผูมีปญญาดังแผนดิน กระผมท้ังหลายจักทําตามคําส่ังสอนท่ี 
             ทานกลาวทุกอยาง กระผมท้ังหลายจะยังกายใหซาบซานดวยปติอัน 
             ไพบูลย ตามท่ีกระผมท้ังหลายจะรูถึงคติของทาน. 
      [๒๔๗๕] ดูกรทานผูเจรญิท้ังหลาย ฤาษีท้ังหลายผูมีคุณความดี ทําการบูชานี้แก 
             กีสวัจฉดาบสแลว จงพากันไปยังท่ีอยูของตนๆ เถิด ทานท้ังหลายจง 
             เปนผูยินดีในฌาน มีจิตต้ังม่ันทุกเมื่อเถิด ความยินดีนี้ เปนคุณชาติ 
             ประเสริฐสุดของบรรพชิต. 
      [๒๔๗๖] ชนเหลาน้ันไดฟงคาถาอันประกอบดวยประโยชนอยางยิ่ง ท่ีฤาษีผูเปน 
             บัณฑิตกลาวดีแลว เกิดปติโสมนัส พากันอนุโมทนาอยู เทวดา 
             ท้ังหลายผูมียศ ตางก็พากันกลับไปสูเทพบุรี. คาถาเหลานี้มีอรรถ 
             พยัญชนะดี อันฤาษีผูเปนบัณฑิตกลาวดีแลว คนใดคนหน่ึงฟงคาถา 
             เหลานี้ใหมีประโยชน พึงไดคุณพิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย ครั้น 
             แลวพึงบรรลุถึงสถานท่ีอันมัจจุราชมองไมเห็น. 
      [๒๔๗๗] สาลิสสรดาบสในกาลน้ัน เปนพระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบสในกาลน้ัน 
             เปนพระกัสสปะ ปพพตดาบสในกาลน้ันเปนพระอนุรุทธะ เทวิลดาบส 
             ในกาลน้ัน เปนพระกัจจายนะ อนุสิสสดาบสในกาลน้ันเปนพระอานนท 
             กีสวัจฉดาบสในกาลนั้น เปนโกลิตมหาโมคคัลลานะ นารทดาบสใน 
             กาลนั้น เปนพระอุทายีเถระ บริษัทในกาลน้ัน เปนพุทธบริษัทในบัดนี้ 
             สรภังคดาบสโพธิสัตวในกาลน้ัน คือตถาคต ทานท้ังหลายจงทรงจําชาดก 
             ไวอยางนี้แล. 
                       จบ สรภังคชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. อลัมพุสาชาดก 
                   วาดวยอิสิสงิคดาบสถูกทําลายตบะ 
      [๒๔๗๘] ครั้งน้ัน พระอนิทรผูเปนใหญ ผูทรงครอบงําวัตรภอูสูรเปนพระบิดา 
             แหงเทพบุตรผูชนะ ประทับนั่งอยู ณ สุธรรมาเทวสภา รับสั่งใหเรียกนาง 
             อลัมพุสาเทพกัญญามาแลวตรัสวา. 
      [๒๔๗๙] แนะนางอลัมพุสาผูเจือปนดวยกิเลส สามารถจะเลาโลมฤาษีได เทวดา 
             ช้ันดาวดึงสพรอมดวยพระอินทรขอรองเจา เจาจงไปหาอิสิสิงคดาบส 
             เถิด. 
      [๒๔๘๐] ดาบสองคนี้มีวัตร ประพฤติพรหมจรรย ยินดียิง่ในนิพพาน เปนผูรู 
             อยาเพ่ิงลวงเลยพวกเราไปกอนเลย เจาจงหามมรรคของเธอเสยี. 
      [๒๔๘๑] ขาแตเทวราช พระองคทรงทําอะไร ทรงมุงหมายแตหมอมฉันเทาน้ัน 
             รับส่ังวา แนะเจาผูอาจจะเลาโลมฤาษีได เจาจงไปเถิดดังน้ี นางเทพ 
             อัปสรผูทัดเทียมหมอมฉัน และผูประเสริฐกวาหมอมฉัน ก็มีอยูใน 



             นันทนวัน อันหาความเศราโศกมิได วาระคือการไปจงมีแมแกนางเทพ 
             อัปสรเหลาน้ัน แมนางเทพอัปสรเหลาน้ันจงไปประเลาประโลมเถิด 
      [๒๔๘๒] เจาพูดจริงโดยแทแล นางเทพอัปสรอื่นๆ ท่ีทัดเทียมกับเจา และ 
             ประเสริฐกวาเจา มีอยูในนันทนวันอันหาความโศกมิได. ดูกรนางผูมี 
             อวัยวะงามทุกสวน ก็แตวา นางเทพอัปสรเหลาน้ันไปถึงชายเขาแลว 
             ยอมไมรูจักการบําเรออยางยิ่งท่ีเจารู. แมงามเอย เจาน่ันแหละจงไป 
             เพราะวาเจาเปนผูประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย เจาจักนําดาบสน้ันมาสู 
             อํานาจได ดวยผิวพรรณและรูปรางของเจาเอง. 
      [๒๔๘๓] หมอมฉันอันทาวเทวราชทรงใช จักไมไปหาไดไม แตวาหมอมฉันกลัว 
             ท่ีจะเบียดเบียนดาบสน้ัน เพราะทานเปนพราหมณมีเดชฟุงเฟอง. ชน 
             ท้ังหลายมิใชนอย เบียดเบียนฤาษีแลวตองตกนรก ถึงสังสารวัฏเพราะ 
             ความหลง เพราะเหตุนั้น หมอมฉันขนลุกขนพอง. 
      [๒๔๘๔] นางอลัมพุสาเทพอัปสร ผูมีวรรณะนารักใคร ผูเจือปนดวยกิเลส 
             ปรารถนาจะยังอิสิสิงคดาบสใหผสม ครั้นกราบทูลอยางนี้แลวก็หลกีไป. 
             ก็นางอลัมพุสาเทพอัปสรน้ัน เขาไปยังปาท่ีอิสิสิงคดาบสรักษา อัน 
             ดาดาษไปดวยเถาตําลึงโดยรอบประมาณก่ึงโยชน. นางไดเขาไปหา 
             อิสิสิงคดาบสผูกําลังปดกวาดโรงไฟ ใกลเวลาอาทิตยอุทัย กอนเวลา 
             อาหารเชา. 
      [๒๔๘๕] เธอเปนใครหนอ มีรัศมีเหมือนสายฟา หรือเหมือนดาวประกายพฤกษ 
             มีเครื่องประดับแขนงามวิจิตร สวมใสกุณฑลแกวมณี. คลายกับแสง 
             พระอาทิตย มีกลิ่นจุรณจันทร วรรณะดังทองคํา ลําขางามดี มีมารยา 
             มากมาย กําลังรุนสาวนาดู นาชม. เทาของเธอไมเวากลาง ออนละมุน 
             สะอาดต้ังลงดวยดี การเยื้องกรายของเธอนารักใคร ดึงจิตใจของเราได 
             ทีเดียว. อน่ึง ลําขาของเธอเรียวงาม เปรียบเสมอดวยงวงชาง ตะโพก 
             ของเธอผึ่งผายเกลีย้งเกลาดังแผนทองคํา. นาภีของเธอก็ต้ังอยูเปนอยางด ี
             เหมือนกับฝกดอกอุบล ยอมปรากฏแตท่ีไกลคลายเกสรดอกอัญชันเชียว. 
             ถันท้ังคูเกิดท่ีทรวงอกหาข้ัวมิได ทรงไวซึ่งขีรรส ไมหดเหี่ยว เตงต้ัง 
             ท้ัง ๒ ขาง เสมอดวยผลน้ําเตาครึ่งซีก. คอของเธอดังเน้ือทราย ยาว 
             คลายหนาสุวรรณเภรี มีริมฝปากเรียบงดงาม เปนท่ีต้ังแหงมนะท่ี ๔ คือ 
             ลิ้น. ฟนของเธอท้ังขางบนขางลางขาวสะอาด เปนของหาโทษมิได ดูงาม 
             นัก นัยยตาท้ัง ๒ ขางของเธอดําขลับ มีสีแดงเปนท่ีสุด สีดังเม็ด 
             มะกล่ํา ท้ังยาวท้ังกวางดูงามนัก ผมท่ีงอกบนศีรษะของเธอไมยาวนัก 
             เกลี้ยงเกลาดี หวีดวยหวีทองคํา มีกลิ่นหอมฟุงดวยกลิน่จันทน. กสิกรรม 
             โครักขกรรม การคาของพอคา และความบากบ่ันของฤาษีท้ังหลายผู 



             สํารวมดี มีตบะมีประมาณเทาใด. เราไมเห็นบุคคลมีประมาณเทาน้ันใน 
             ปฐพีมณฑลน้ี จะเสมอเหมือนกับเธอ เธอเปนใคร หรือเปนบุตรของ 
             ใคร เราจะรูจักเธอไดอยางไร? 
      [๒๔๘๖] ดูกรทานกัสปะผูเจริญ เมื่อจิตของทานเปนไปอยางนี้แลวก็ไมใชกาลท่ีจะ 
             เปนปญหา มาเถิดทานท่ีรัก เราท้ังสองจักรื่นรมยกนัในอาสนะของเรา 
             มาเถิดทาน ฉันจักเคลาคลึงทาน ทานจงเปนผูฉลาดในความยินดีดวย 
             กามคุณ. 
      [๒๔๘๗] นางอลัมพุสาเทพอัปสร ผูมีผิวพรรณนารักใครผูเจือปนดวยกเิลส 
             ปรารถนาจะใหอิสิสิงคดาบสผสม ครั้นกลาวอยางนีแ้ลวก็หลีกไป. 
      [๒๔๘๘] สวนอิสิสิงคดาบสน้ันรีบเดินออกไปโดยเรว็ ตัดความกาวไปชาเสีย ไป 
             ทันเขาก็จับท่ีมวยผมอนัอุดมของนางไว. นางอัปสรผูมีรูปสวยงาม หมุน 
             กลับมาสวมกอดดาบสน้ัน อิสิสิงคดาบสเคลื่อนจากพรหมจรรย ตาม 
             ท่ีทาวสักกเทวราชทรงปรารถนา. ภายหลังนางเทพกัญญาก็มีใจยินดี นึก 
             ถึงพระอินทรผูประทับอยูในนันทนวัน ทาวมฆวาฬเทพกุญชรทรงทราบ 
             ความดําริของนางแลว จึงทรงสงบัลลังกทองพรอมท้ังเครื่องบริวาร. ผา 
             เครื่องปกปดทรวง ๕๐ ผืน เครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืนโดยเร็ว นางอลัมพุสา 
             เทพอัปสรกอดดาบสแนบทรวงอก. บนบัลลังกนั้นตลอด ๓ ป ดูเหมือน 
             ครูเดียวเทาน้ัน พราหมณดาบสสรางเมาแลวรูสึกไดโดยลวงไป ๓ ป 
             ไดเห็นหมูไมเขียวชะอุมโดยรอบเรือนไฟ ผลัดใบใหม ดอกบาน อัน 
             ฝูงนกกระเหวารองอยูอื้ออึง. เธอตรวจดูโดยรอบแลว รองไหน้ําตาไหล 
             ปริเทวนาการวา เรามิไดบูชาไฟ มิไดรายมนต อะไรมาบันดาลใหการ 
             บูชาไฟตองเสื่อมลง. ผูใดใครหนอ มาประเลาประโลมจิตของเราดวย 
             การบําเรอในกอน ยังฌานอันเกิดพรอมกับเดชของเราผูอยูในปาใหพินาศ 
             ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็มดวยรัตนะตางๆ ในมหาสมุทรฉะนั้น. 
      [๒๔๘๙] ดิฉันอันทาวเทวราชทรงใชมาเพ่ือบําเรอทาน จึงไดครอบงําจติของทาน 
             ดวยจิตของดิฉัน ทานไมรูสึกเพราะประมาท. 
      [๒๔๙๐] เดิมที ทานกัสสปดาบสผูบิดา ไดพร่ําสอนเราถงึส่ิงเหลาน้ีวา ดกูรมาณพ 
             สตรีอันเสมอดวยนารผีล เจาจงรูจักสตรีเหลานั้น. ดูกรมาณพ เจาจงรู 
             จักสตรีผูมีเขาท่ีอก เจาจงรูจักสตรีเหลาน้ัน บิดาเหมือนเอ็นดูเราเฝา 
             พร่ําสอนเราดังน้ี. เรามิไดทําตามคําส่ังสอนของบิดาผูรูนั้น วันนี้ เรา 
             ซบเซาอยูแตผูเดียวในปาอันหามนุษยมิได. เราจักทําอยางท่ีเราเปนผูเชน 
             เดิมอีก หรือจักตายเสีย ประโยชนอะไรดวยชีวิตท่ีนาติเตียน. 
      [๒๔๙๑] นางอลัมพุสาเทพกัญญารูจักเดช ความเพียรและปญญาอันมั่นคงของ 
             อิสิสิงคดาบสนั้นแลว ก็ซบศีรษะลงท่ีเทาของอิสิสิงคดาบส. กลาววา 



            ขาแตทานมหาวีระ ขอทานอยาไดโกรธดิฉันเลย ขาแตทานผูแสวงหา 
            คุณใหญ ขอทานอยาโกรธดิฉันเลย ดฉิันไดกอประโยชนอันใหญแลว 
            เพื่อเทวดาช้ันไตรทศผูมียศ เพราะวาเทพบุรีท้ังหมดอันทานไดทําให 
            หวั่นไหวแลวในคราวน้ัน. 
     [๒๔๙๒] ดูกรนางผูเจริญ ขอทวยเทพช้ันดาวดึงส ทาววาสวะจอมไตรทศ และ 
            เธอ จงมีความสุขเถิด ดูกรนางเทพกัญญา เชิญไปตามสบายเถิด. 
     [๒๔๙๓] นางอลัมพุสาเทพกัญญา ซบศีรษะลงท่ีเทาแหงอิสิสิงคดาบส และทํา 
            ประทักษิณแลว ประคองอัญชลีหลีกออกไปจากท่ีนั้น. ข้ึนสูบัลลังก 
            ทองพรอมดวยเครือ่งบริวาร เครือ่งปดทรวง ๕๐ ผืน และเครื่องลาด 
            ๑,๐๐๐ ผืน แลวกลับไปในสํานักของเทวดาท้ังหลาย. ทาวสักกะจอมเทพ 
            ทรงปติโสมนัสปลาบปลื้มพระทัย ไดพระราชทานพรกะนางเทพกัญญาน้ัน 
            ซึ่งกําลังมาอยู ราวกะวา ดวงประทีปอันรุงเรอืง หรือเหมือนสายฟา 
            ฉะนั้น. 
     [๒๔๙๔] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง ถาพระองคจะประทานพรแก 
            หมอมฉันไซร ขออยาใหหมอมฉันไปเลาโลมฤาษีอกีเลย ขาแตทาวสักกะ 
            หมอมฉันขอพรอันนี้. 
                      จบ อลัมพุสาชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. สังขปาลชาดก 
                  วาดวยสังขปาลนาคราชบําเพ็ญตบะ 
     [๒๔๙๕] ทานเปนผูมีรูปรางงดงาม มีดวงตาแจมใส ขาพเจาสําคัญวาทานผูเจริญ 
            บวชจากสกุล ไฉนหนอ ทานผูมีปญญาจึงละทรัพย และโภคสมบัติออก 
            บวชเปนบรรพชิตเสียเลา? 
     [๒๔๙๖] ดูกรมหาบพิตรผูจอมนรชน อาตมภาพไดเห็นวมิารของพระยาสังคปาล 
            นาคราชตัวมีอานุภาพมากมาดวยตนเอง ครั้นเห็นแลวจึงออกบวชดวย 
            เช่ือมหาวิบากของบุญท้ังหลาย. 
     [๒๔๙๗] บรรพชิตท้ังหลายยอมไมกลาวคําเท็จ เพราะความรัก เพราะความกลัว 
            เพราะความชัง ขาพเจาถามทานแลว ขอทานไดโปรดบอกเนื้อความนั้น 
            แกขาพเจา เพราะขาพเจาไดฟงแลวจักเกิดความเลื่อมใส. 
     [๒๔๙๘] ดูกรมหาบพิตร ผูเปนอธิบดีในรัฐมณฑล อาตมภาพเดินทางไปคาขาย 
            ไดเห็นบุตรนายพรานชวยกันหามนาคตัวมีรางกายใหญโต เดินราเรงิไป 
            ในหนทาง. ดูกรพระจอมประชานิกร อาตมภาพ มาประจวบเขากับ 
            ลูกนายพรานเหลานั้น ก็กลัวจนขนลุกขนพอง ไดถามเขาวา ดูกรพอ 
            บุตรนายพราน ทานท้ังหลายจงนํางูซึ่งมีรางกายนากลวัไปไหน ทานท้ัง 
            หลายจักทําอะไรกับงูนี้. งูใหญมีกายอันเจริญพวกเรานําไปเพ่ือจะกิน 



            เนื้อของมันมีรสอรอยมันและออนนุม ดูกรทานผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ 
            ทานยังไมรูจักรส. เราทั้งหลายไปจากท่ีนี้ถึงบานของตนแลว จะเอามีด 
            สับกินเนื้อกันใหสําราญใจ เพราะวาเราท้ังหลายเปนศัตรูของพวกงู. 
            ถาทานท้ังหลายจะนํางูใหญมีกายอันเจริญนี้ไปเพ่ือกิน เราจะใหโค ๑๖ ตัว 
            แกทานท้ังหลาย ขอใหปลอยงูนี้เสียจากเครื่องผูกเถิด. ความจริงงูตัวน้ี 
            เปนอาหารท่ีชอบใจของเราท้ังหลายโดยแท และเราท้ังหลายเคยกินงูมา 
            มาก ดูกรนายอฬาระผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ เราท้ังหลายจะทําตามคําของ 
            ทาน แตวาทานจงเปนมิตรของเราท้ังหลาย. ชนเหลาน้ันก็แกนาคราช 
            ออกจากเครื่องผูก นาคราชน้ันไดพนจากเครื่องผูกซึง่เขารอยไวท่ีจมูกกับ 
            บวงน้ันแลวบายหนาตรงปาจินทิศหลีกไปไดครูหนึ่ง ครั้นบายหนาตรง 
            ปาจินทิศไปสักครูหนึ่ง มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา เหลียวมาดูอาตมภาพ 
            อาตมภาพไดตามไปขางหลังของนาคราชน้ันประคองอัญชลีท้ัง ๑๐ นิ้ว 
            เตือนวา. จงรีบไปเสียโดยเร็ว ขอพวกศัตรูอยาจับไดอีกเลย เพราะวา 
            การสมาคมดวยพวกพรานบอยๆ เปนทุกข ทานจงไปสูท่ีท่ีพวกบุตรนาย 
            พรานจะไมเห็น. นาคราชน้ันไดไปสูหวงนํ้าใสมีสีเขียวนารื่นรมย มีทา 
            ราบเรียบ ปกคลุมไปดวยไมหวา และยางทราย เปนสัตวปลอดภัย มปีติ 
            เขาไปยังนาคพิภพ. ดูกรพระจอมประชานิกร นาคราชนั้น ครั้นเขาไปสู 
            นาคพิภพแลว ไมชาก็มีบริวารทิพยมาปรากฏแกอาตมภาพ บํารุงอาตมภาพ 
            เหมือนบุตรบํารุงบิดาฉะน้ัน กลาวคําจับใจรื่นหูแกอาตมภาพวา. ขาแต 
            ทานอฬาระ ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของขาพเจา เปนดังดวงใจ เปนผู 
            ใหชีวิต เปนสหาย ขาพเจาจึงกลับไดฤทธ์ิของตน ขาแตทานอฬาระ 
            ขอเชิญทานไปเยี่ยมนาคพิภพของขาพเจา ซึ่งมีภักษาหารมาก มีขาวและ 
            น้ํามากมาย ดังเทพนครของทาววาสวะ ฉะนั้น. 
     [๒๔๙๙] นาคพิภพนั้นสมบูรณดวยภูมภิาค พื้นไมมีกรวด ออนนุม งาม มหีญา 
            เต้ียๆ ไมมีธุลี นํามาซึ่งความเลื่อมใส เปนท่ีละความเศราโศกของคนผู 
            เขาไป. ในนาคพิภพนั้นมีสระโบกขรณีอันไมอากูล เขียวชะอุมดังแกว 
            ไพฑูรย มีตนมะมวงนารื่นรมยท้ัง ๔ ทิศ มีผลสุกกิ่งหน่ึง ผลออนกิ่ง 
            หนึ่ง เผล็ดผลเปนนิตย. 
     [๒๕๐๐] ดกูรมหาบพิตรผูประเสริฐกวานรชน ในทามกลางสวนเหลาน้ัน มีนิเวศน 
            เลื่อมภัสสรลวนแลวไปดวยทองคํา มีบานประตูแลวไปดวยเงิน งาม 
            รุงเรืองยิ่ง ดุจสายฟาในอากาศฉะน้ัน. ขอถวายพระพร ในทามกลาง 
            สวนเหลานั้น เรือนยอดและหองแลวไปดวยแกวมณี แลวไปดวย 
            ทองคําโอฬารวิจิตร เปนอเนกประการ นิรมิตดวยดี ติดตอกันเต็มไป 
            ดวยนางนาคกัญญาท้ังหลายผูประดับแลว ลวนทรงสายสรอยทองคํา. 



            สังขปาลนาคราชนั้นมีผิวพรรณไมทราม วองไว ข้ึนสูปราสาทมีเสา 
            ประมาณ ๑,๐๐๐ ตน มอีานุภาพช่ังไมได เปนท่ีอยูของมเหสีแหง 
            สังขปาลนาคราชนั้น. นารีนางหน่ึงวองไว ไมตองเตือนยกอาสนะ ลวน 
            แลวดวยแกวไพฑูรย มคีามากงดงาม สมบูรณดวยแกวมีชาติดังแกวมณี 
            มาปูลาด. ลําดับนั้น นาคราชจูงมืออาตมภาพใหนั่งบนอาสนะอันเปน 
            ประธาน กลาววา นี่อาสนะ เชิญทานน่ังบนอาสนะน้ี เพราะวาทานเปน 
            ท่ีเคารพคนหน่ึงของขาพเจา ในจํานวนทานท่ีเคารพท้ังหลาย. ดูกร 
            พระจอมประชานิกร นารีอีกนางหนึ่งก็วองไว ตักเอาน้ําเขามาลางเทาของ 
            อาตมภาพ ดุจภรรยาลางเทาสามีท่ีรักฉะนั้น มีนารีอีกนางหนึ่งวองไว 
            ประคองภาชนะทองคําเต็มไปดวยภัตตาหารนาบริโภค มีสูปะหลายอยาง 
            มีพยัญชนะตางๆ นําเขามาใหอาตมภาพ. ขอถวายพระพร นารีเหลานั้น 
            รูจักใจสามี พากันบํารุง อาตมภาพผูบริโภคแลวดวยดนตรีท้ังหลาย 
            นาคราชน้ันก็เขามาหาอาตมภาพพรอมดวยทิพกามคุณมิใชนอย ใหญยิ่ง 
            กวาการฟอนรําน้ัน. 
     [๒๕๐๑] ขาแตทานอฬาระ ภรรยาของขาพเจาท้ัง ๓๐๐ นี้ ลวนมีเอวออนแอน มี 
            รัศมีรุงเรืองดังกลีบปทุม นางเหลาน้ี จะเปนผูทําความใครใหทาน 
            ขาพเจาขอยกนางเหลาน้ีใหทาน ทานจงใหนางเหลาน้ันบําเรอทานเถิด. 
     [๒๕๐๒] อาตมภาพไดเสวยรสอันเปนทิพยอยูปหนึ่ง คราวน้ันอาตมภาพไดไตถาม 
            ถึงสมบัติอันยิ่งวา ทานพญานาคไดสมบัตินี้ดวยอุบายอยางไร ได 
            วิมานอันประเสริฐอยางไร? ไดโดยไมมีเหตุหรือเกิดเพราะใครนอมมา 
            ใหแกทาน ทานกระทําเอง หรอืวาเทวดาให ดูกรพญานาคราช 
            ขาพเจาขอถามเนื้อความนั้นกะทาน ทานไดวิมานอันประเสริฐอยางไร? 
     [๒๕๐๓] ขาพเจาไดวิมานน้ีมิใชโดยไมมีเหตุ  และมิใชเกิดเพราะใครนอมมาให 
            ขาพเจา ขาพเจามิไดทําเอง แมเทวดาก็มิไดให ขาพเจาไดวิมานน้ีดวย 
            บุญกรรมอันไมเปนบาปของตน. 
     [๒๕๐๔] พรตของทานเปนอยางไร และพรหมจรรยของทานเปนไฉน นี้เปนวิบาก 
            แหงกรรมอะไรท่ีทานประพฤติดีแลว ดูกรพญานาคราช ขอทานจงบอก 
            เนื้อความนี้แกขาพเจา ทานไดวิมานน้ีมาอยางไรหนอ? 
     [๒๕๐๕] ขาพเจาเปนพระราชาใหญกวาชนชาวมคธ มีนามวา ทุยโยธนะ มี 
            อานุภาพมาก ทราบชัดวา ชีวิตเปนของนอยไมเท่ียง มีความแปรปรวนไป 
            เปนธรรมดา. จึงเปนผูมีจิตเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําเปนทานอัน 
            ไพบูลยโดยเคารพ วังของขาพเจาในครั้งน้ันเปนดุจบอน้ํา สมณพราหมณ 
            ท้ังหลายก็อิ่มหนําสําราญในท่ีนั้น. ขาพเจาไดใหดอกไม ของหอม 
            เครื่องลบูไล ประทีบ ยวดยาน ท่ีพัก ผานุงหม ท่ีนอน และขาวนํ้า 



            เปนทานโดยเคารพ. นั่นเปนพรต และเปนพรหมจรรยของขาพเจา นี้ 
            เปนวิบากแหงกรรมนัน้ ท่ีขาพเจาประพฤติดีแลว ขาพเจาไดวิมานอนัมี 
            ภักษาหารเพียงพอ มีขาวนํ้ามากมาย เพราะวัตรและพรหมจรรยนั้นแล. 
     [๒๕๐๖] วมิานน้ีบริบูรณดวยการฟอนรําขับรอง ต้ังอยูชานาน แตเปนของไม 
            เท่ียง บุตรนายพรานท้ังหลายผูมอีานุภาพนอย ไมมีเดช ไยจึงเบียด 
            เบียนทานผูมีอานุภาพมากมีเดชได? ดูกรพญานาคราช เพราะอาศัยอะไร 
            หรือทานจึงตกอยูในเงือ้มมือของบุตรนายพรานท้ังหลาย ความกลัวใหญ 
            ตามถึงทาน หรือวาพิษของทานไมแลนไปยังรากเข้ียว ดูกรพญานาคราช 
            เพราะอาศัยอะไรหรือ ทานจึงถึงความเศราหมองในสํานักของบุตรนาย 
            พรานท้ังหลาย? 
     [๒๕๐๗] ความกลัวใหญมิไดตามถึงขาพเจา บุตรนายพรานเหลานั้นไมสามารถจะ 
            ทําลายเดชของขาพเจา แตวาธรรมของสัตบุรุษท้ังหลายทานประกาศไว 
            ยากท่ีจะลวงได เหมือนเขตแดนสมุทร ฉะนั้น ขาแตทานอฬาระ 
            ขาพเจาเขาจําอุโบสถในวันจาตุททสีปณณรสีเปนนิตย ตอมา บุตรนาย- 
            พราน ๑๖ คนเปนคนหยาบชา ถือเอาเชือกและบวงอนัมั่นคงมาแลว. 
            แทงจมูกเอาเชือกรอยชวยกันหามขาพเจาไป ขาพเจาอดทนความทุกข 
            เชนนี้ ไมทําอุโบสถใหกําเริบ. 
     [๒๕๐๘] บุตรนายพรานเหลาน้ัน ไดพบทานผูสมบูรณดวยกําลังและผิวพรรณ ท่ี 
            ทางเดินคนเดียว ดูกรพญานาคราช ทานเปนผูเจริญดวยศิริและปญญา 
            จะบําเพ็ญตบะเพ่ือประโยชนอะไรอีกเลา? 
     [๒๕๐๙] ขาแตทานอฬาระ ขาพเจาบําเพ็ญตบะมิใชเพราะเหตุแหงบุตร มิใชเพราะ 
            เหตุแหงทรัพย และมิใชเพราะเหตุแหงอายุ เพราะขาพเจาปรารถนา 
            กําเนิดมนุษย จึงบากบ่ันบําเพ็ญตบะ. 
     [๒๕๑๐] ทานเปนผูมีนัยยตาแดง มีรัศมีรุงเรือง ประดับตบแตงแลว ปลงผม 
            และหนวด ชะโลมทาดวยจรุณจันทรแดง สองสวางไปท่ัวทิศ ดุจคน 
            ธรรพราชาฉะนั้น. ทานเปนผูถึงแลวซึ่งเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก 
            พรอมพรั่งไปดวยกามารมณท้ังปวง ดูกรพญานาคราช ขาพเจาขอถาม 
            เนื้อความนี้กะทาน เหตุไรมนุษยโลกจงึประเสริฐกวานาคพิภพนี้? 
     [๒๕๑๑] ขาแตทานอฬาระ นอกจากมนุษยโลก ความบริสุทธ์ิหรือความสาํรวม 
            ยอมไมมี ถาขาพเจาไดกําเนิดมนุษยแลว จักกระทําท่ีสุดแหงชาติและ 
            มรณะ. 
     [๒๕๑๒] ขาพเจาอยูในสํานักของทานปหนึ่งแลว เปนผูท่ีทานบํารุงดวยขาวดวยน้ํา 
            ขาพเจาขอลาทาน ดูกรทานผูเปนจอมนาค ขาพเจาจากมนุษยโลกมา 
            เสียนาน. 



     [๒๕๑๓] ขาแตทานอฬาระ บุตร ภรรยา และชนบริวารขาพเจาพร่ําสอนเปนนิตย 
            ใหบํารุงทาน ใครมิไดแชงดาทานแลหรือ ก็การไดพบเห็นทานเปนท่ีรัก 
            ของขาพเจา. 
     [๒๕๑๔] ดูกรพญานาคราช บุตรผูเปนท่ีรักปฏิบัติมารดาบิดาอยูในเรือน แมดวย 
            ประการใด ทานบํารุงขาพเจาอยูในนาคพิภพนี้ ประเสริฐกวาประการน้ัน 
            เพราะวาจิตของทานเลื่อมใสขาพเจา. 
     [๒๕๑๕] แกวทับทิม อันจะนําทรัพยมาใหตามประสงคของขาพเจามีอยู ทานจง 
            ถือเอามณีรัตนอันโอฬารนั้นไปยังท่ีอยูของตน ไดทรัพยแลวจงเก็บแกว 
            มณีนั้น. 
     [๒๕๑๖] ขอถวายพระพร แมกามคุณเปนของมนุษย อาตมภาพไดเห็นแลว 
            เปนของไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา อาตมภาพเห็นโทษใน 
            กามคุณท้ังหลาย จึงออกบวชดวยศรัทธา. ขอถวายพระพร ท้ังคนหนุม 
            คนแกยอมมีสรรีะทําลาย รวงหลนไป เปรียบเหมือนผลไมฉะนั้น 
            อาตมภาพเห็นคุณขอน้ีวา สามัญผลเปนขอปฏิบัติอันไมผิด ประเสริฐ 
            จึงออกบวช. 
     [๒๕๑๗] ชนเหลาใดเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชนเหลาน้ันเปนคนมีปญญา 
            บุคคลควรคบหาโดยแททีเดียว ขาแตทานอฬาระ ขาพเจาไดฟงคําของ 
            นาคราช และของทานแลวจักทําบุญไมใชนอย. 
     [๒๕๑๘] ขอถวายพระพร ชนท้ังหลายเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชนเหลา 
            นั้นเปนคนมีปญญา บุคคลควรคบหาโดยแททีเดียว ไดทรงสดับเรื่อง 
            ราวของนาคราช และของอาตมภาพแลว ขอจงทรงบําเพ็ญบุญใหมาก 
            เถิด ขอถวายพระพร. 
                       จบ สังขปาลชาดกท่ี ๔ 
                       ๕. จุลลสุตโสมชาดก 
                   วาดวยพระเจาจุลลสุตโสมออกบวช 
     [๒๕๑๙] เราขอบอกชาวเมือง มิตร อํามาตย และบริษัทท้ังหลายดวย ผมหงอก 
            เกิดข้ึนบนศีรษะแลว บัดนี้ เราชอบใจจะบวช. 
     [๒๕๒๐] อยางไรหนอ พระองคจึงทรงรับสั่งความไมเจรญิแกขาพระพุทธเจา ขา 
            แตพระองคผูสมมติเทพ พระองคทรงปกพระแสงศรท่ีอกของขาพระ- 
            พุทธเจา พระชายาของพระองคมีอยูประมาณ ๗๐๐ พระนางเหลานั้นของ 
            พระองคจักเปนอยูอยางไรหนอ? 
     [๒๕๒๑] นางเหลานั้นยังสาวจักปรากฏเอง นางเหลาน้ันจักไปพึ่งพิงพระราชาองค 
            อื่นก็ได สวนเราปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น จึงจักบวช. 
     [๒๕๒๒] ดูกรพอสุตโสม แมผูเปนมารดาของเจาช่ือวาไดแลวช่ัว เพราะเม่ือแม 



            พร่ําเพออยู เจายงัไมหวงใยจะบวชเสียใหได. ดูกรพอสุตโสม แมได 
            คลอดเจาซ่ึงเปนผูท่ีแมไดมาไมดีเสียแลว เพราะเม่ือแมพร่ําเพออยู พอ 
            ยังไมหวงใยจะบวชเสียใหได. 
     [๒๕๒๓] ดูกรพอสุตโสม ธรรมน่ันช่ืออะไร และการบวชช่ืออะไร เพราะวาเจา 
            ละท้ิงเรา ๒ คนผูแกเฒาแลว ไมหวงใยจะบวชเสียใหได? 
     [๒๕๒๔] แมบุตรและธิดาท้ังหลายของเจาก็มากมี ยังเล็กนัก ไมเจริญวัย กําลัง 
            ฉอเลาะ นารักใคร เมื่อไมเห็นเจา เขาใจวาจะไดรับความลําบากไป 
            ตามๆ กัน. 
     [๒๕๒๕] ความท่ีหมอมฉันต้ังอยูแมนานมาแลว ก็จะตองพลัดพรากจากบุตรและ 
            ธิดาเหลาน้ี ซึ่งยังเล็กนกั ไมเจริญวัย กาํลังฉอเลาะ จากทูลกระหมอม 
            ท้ังสองพระองค และสิ่งท้ังปวงไปเปนของเท่ียงแท. 
     [๒๕๒๖] พระทัยของทูลกระหมอมจะตัดขาดเชียวหรือ หรือจะไมทรงพระกรุณา 
            กระหมอมฉันท้ังหลาย ไยเลาพระองคจึงไมหวงใยกระหมอมฉันท้ังหลาย 
            ผูคร่ําครวญอยู จะเสด็จออกผนวชเสยีใหไดเทียวหรอื เพคะ? 
     [๒๕๒๗] ใจของเรามิไดตัดขาด และเราก็มีความกรุณาในเธอท้ังหลาย แตเรา 
            ปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น จึงจักออกบวช. 
     [๒๕๒๘] ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ หมอมฉันผูเปนอคัรมเหสีของพระองค 
            ช่ือวาไดแลวช่ัว เพราะเหตุไร เมื่อหมอมฉันพร่ําเพออยู พระองคจึงไม 
            ทรงหวงใย จะทรงผนวชเสียใหได. ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ 
            หมอมฉันผูเปนอัครมเหสีของพระองคช่ือวาไดแลวช่ัว เพราะเหตุไร 
            พระองคจึงมิไดทรงหวงใยสัตวผูถอืปฏิสนธิในครรภของหมอมฉัน จะ 
            ทรงผนวชเสียใหได. ครรภของหมอมฉันแกแลว ขอพระองคทรงรออยู 
            จนกระท่ังหมอมฉันประสูติ อยาใหหมอมฉันเปนหมายอยูแตผูเดียว 
            ตองไดรับทุกขในภายหลังเลย. 
     [๒๕๒๙] ครรภของเธอแกแลว ขอเชิญประสูติพระโอรสซ่ึงมีมีผิวพรรณไม 
            เลวทรามเถิด ฉันจักละโอรสพรอมท้ังเธอบวชใหได. 
     [๒๕๓๐] ดกูรแมจันทาผูมีดวงตาเสมอดวยดอกอัญชัน เธออยารองไหเศราโศก 
            ไปเลย จงข้ึนสูปราสาทอันประเสริฐเสียเถิด ฉันไมหวงใย จักไปบวช 
            ใหได. 
     [๒๕๓๑] ขาแตเสด็จแม ใครทําใหเสด็จแมทรงพิโรธ เหตุไฉน เสด็จแมจึงทรง 
            กรรแสงและจองมองดูหมอมฉันยิ่งนัก บรรดาพระประยูรญาติท้ังหลาย 
            ท่ีเห็นอยู หมอมฉันจะฆาใครท่ีควรรบัสั่งใหฆา? 
     [๒๕๓๒] ลูกรัก ทานผูใด ผูชนะแผนดินทําใหแมขุนเคือง ทานผูนั้นเจาไมอาจฆา 
            ไดเลย พระบิดาของเจาไดตรัสกะแมวา ฉันไมมีหวงใยจักไปบวช. 



     [๒๕๓๓] เม่ือกอนเราเคยไปเท่ียวสวนดวยรถ และรบกนัดวยชางตกมัน เมื่อ 
            พระราชบิดาทรงผนวชเสียแลว บัดนี้ เราจักทําอยางไร? 
     [๒๕๓๔] เมื่อพระมารดาของหมอมฉันทรงกรรแสงอยู และเม่ือพระเชฏฐภาดา 
            ไมทรงยินยอม หมอมฉันก็จักยึดพระหัตถท้ัง ๒ ของพระบิดาไว เมื่อ 
            หมอมฉันท้ังหลายไมยินยอม พระบิดาจะยังเสด็จไปไมได. 
     [๒๕๓๕] แมนมจา เชิญแมลุกข้ึนเถิด แมจงพากุมารน้ีไปเลนใหรื่นรมยเสียใน 
            ท่ีอื่น กุมารน้ีอยาไดทําอันตรายแกฉัน เมื่อฉันปรารถนาสวรรค. 
     [๒๕๓๖] ไฉนหนอ พระราชาจึงพระราชทานแกวมณีอันมีแสงสวางนี้ เราจะ 
            ประโยชนดวยอะไรดวยแกวมณีนี้ เมื่อพระเจาสุตโสมทรงผนวชแลว 
            เราจักทําแกวมณีอะไรกัน? 
     [๒๕๓๗] พระคลังนอยของพระองคยังไพบูลย และพระคลังใหญของพระองค 
            ก็บริบูรณ ปฐพีมณฑลพระองคก็ทรงชนะแลว ขอพระองคจงทรงยนิดี 
            เถิด อยาทรงผนวชเลย พระเจาขา. 
     [๒๕๓๘] คลังนอยของเราก็ไพบูลย คลังใหญของเราก็บริบูรณ และปฐพีมณฑล 
            เราก็ชนะแลว แตเราก็จักละสิ่งน้ันๆ ออกบวช. 
     [๒๕๓๙] ทรัพยของขาพระพุทธเจามีมากมาย ขาพระพุทธเจาไมสามารถจะนับได 
            ขาพระพุทธเจาขอถวายทรัพยท้ังหมดน้ันแดพระองค ขอพระองคจงทรง 
            ยินดี อยาทรงผนวชเลย พระพุทธเจาขา. 
     [๒๕๔๐] ดูกรกุลวัฒนเศรษฐี เรารูวาทรัพยของทานมีมาก และทานก็บูชาเรา แต 
            เราปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น เราจึงจักบวช. 
     [๒๕๔๑] ดูกรพอโสมทัต เราเปนผูกระสันนัก ความไมยินดียอมมาครอบงําเรา 
            อันตรายมีมาก เราจักบวชใหไดในวันนี้ทีเดียว. 
     [๒๕๔๒] ขาแตพระเจาพ่ีสุตโสม แมกิจนี้ พระองคทรงพอพระทัย ขอพระองคทรง 
            ผนวช ณ บัดนี้ ในวันนี้ แมหมอมฉันก็จักบวช หมอมฉันไมอาจจะอยู 
            หางพระองคได. 
     [๒๕๔๓] เธอจะบวชไมไดเปนอันขาด เพราะวาใครๆ ในพระนครแลคามนิคม 
            ชนบทก็พากันไมหุงตม. 
     [๒๕๔๔] เมื่อพระเจาสุตโสมทรงผนวชเสียแลว บัดนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจัก 
            ทําอยางไรเลา พระเจาขา? 
     [๒๕๔๕] เราเขาใจวา ชีวิตน้ีถูกชรานําเขาไป เปนของนอย ดุจน้ําในโคลนฉะน้ัน 
            เมื่อชีวิตเปนของนอยเหลือเกินอยางนี ้เวลานี้ไมใชเวลาท่ีจะประมาทเลย. 
            เราเขาใจวาชีวิตน้ีถูกชรานําเขาไป เปนของนอย ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น 
            เมื่อชีวิตเปนของนอยเหลือเกินอยางนี ้แตพวกคนพาลยอมพากันประ- 
            มาท. คนพาลเหลาน้ันอันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไวแลว ยอมยงันรก 



            กําเนิดสัตวเดียรฉาน เปรตวิสัย และอสุรกายใหเจริญ. 
     [๒๕๔๖] กลุมธุลีต้ังข้ึนไมไกลปุปผกปราสาท ชะรอยพระธรรมราชา ผูเรืองยศ 
            ของพวกเราจะทรงตัดพระเกศาแลว. 
     [๒๕๔๗] พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จไปเท่ียวยังปราสาทใด 
            นี่คือปราสาทของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระ 
            ราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังปราสาทใด. 
            นี่คือปราสาทของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย 
            พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด. 
            นี่คือกูฏาคารของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระ- 
            ราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด. 
            นี่คือกูฏาคารของพระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระ- 
            ราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังสวนอโศกวัน 
            ใด. นี่คือสวนอโศกวันของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย 
            ตลอดกาลท้ังปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยพระประยูรญาติ เสด็จ 
            เท่ียวไปยังสวนอโศกวนัใด. นี่คือสวนอโศกวันของพระองค มีดอก 
            ไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลท้ังปวง พระราชาทรงหอมลอมดวย 
            พระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังพระราชอุทยานใด. นี่คือพระราชอทุยาน 
            ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลท้ังปวง 
            พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปในพระ 
            อุทยานใด. นี่คือพระราชอุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่น 
            รมยตลอดกาลท้ังปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จ 
            เท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด. นี่คือ สวนกรรณิการของพระองค มีดอก 
            ไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลท้ังปวง พระราชาทรงหอมลอม 
            ดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด. นี่คือสวน 
            กรรณิการของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลท้ังปวง 
            พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏ- 
            ลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวันของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่น 
            รมยตลอดกาลท้ังปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ 
            เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวนัของพระองค มี 
     ดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลท้ังปวง พระราชาทรงหอมลอม 
     ดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังสวนอัมพวันใด. นี่คือสวน 
     อัมพวันของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลท้ังปวง 
     พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังสวน 
     อัมพวันใด. นี่คือสวนอัมพวันของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่น- 



     รมยตลอดกาลท้ังปวง พระราชาหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จ 
     เท่ียวไปยังสระโบกขรณีใด. นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค ดาดาษ 
     ไปดวยบุบผาชาตินานาชนิด เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวหิค พระราชา 
     ทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังสระโบกขรณีใด. 
     นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค ดาดาษไปดวยบุบผาชาตินานาชนิด 
     เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวหิค. 
     [๒๕๔๘] พระเจาสุตโสมทรงสละราชสมบัตินี้แลว เสด็จออกผนวช ทรงผา 
     กาสาวพัสตร เท่ียวไปพระองคเดียว เหมอืนชางเชือกตัวประเสริฐฉะนั้น. 
     [๒๕๔๙] ทานท้ังหลายอยาระลึกถึงความยนิดี การเลนและการราเริงในครั้งกอน 
     เลย กามท้ังหลายอยาทําลายทานท้ังหลายไดเลย จริงอยู สุทัสสนนคร 
     นารื่นรมยยิง่นัก ทานท้ังหลายจงเจริญ เมตตาจิตหาประมาณมิได 
     ท้ังกลางวันกลางคืนเถิด เมื่อเปนเชนนี้ ทานท้ังหลายจะไดไปสูเทพบุรี 
     อันเปนท่ีอยูของทานมีบุญกรรม. 
                                     จบ จุลลสุตโสมชาดกท่ี ๕. 
                                                -------------- 
                                    รวมชาดกท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
       ๑. เตสกุณชาดก        ๒. สรภังคชาดก 
       ๓. อลัมพุสาชาดก         ๔. สังขปาลชาดก 
       ๕. จุลลสุตโสมชาดก. 
                                        จบ จัตตาฬีสนิบาตชาดก. 
                                                   --------------- 
 


