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[๑] ชนบทเรารอนอยู แมรัฐก็จะพินาศ ดูกรลูกนฬินิกา มานี่เถิด เจาจงไป
นําพราหมณผูนั้นมาใหเรา.
[๒] ขาแตพระราชบิดา หมอมฉันทนความลําบากไมได ทั้งไมรูจักหนทาง
จะไปยังปาที่ชางอยู อาศัยไดอยางไรเลา เพคะ.
[๓] ดูกรลูกนฬินิกา เจาจงไปอยูชนบทที่เจริญดวยชาง ดวยรถ ดวยยาน
ที่ตอดวยไม เจาจงไปดวยอาการอยางนี้เถิด ลูกเจาจงพากองชาง กอง
มา กองรถ กองพลราบไปแลวจักนําพราหมณผูนั้นมาสูอํานาจไดดวย
ผิวพรรณ และรูปสมบัติของเจา.
[๔] อาศรมของอิสิสิงคดาบสนั้น ปรากฏดวยธง คือ ตนกลวยแวดลอมดวย
ตนสมอ เปนที่นารื่นรมย นั่นคือแสงไฟ นั่นคือควัน เห็นปรากฏอยู
อิสิสิงคดาบสผูมีฤทธิ์มากเห็นจะไมทําใหไฟเสื่อม.
[๕] อิสิสิงคดาบสเห็นพระราชธิดา ผูสวมใสกุณฑลแกวมณีเสด็จมาอยู กลัว
แลว เขาไปสูอาศรมที่มุงดวยใบไม สวนพระราชธิดาแสดงอวัยวะอัน
ซอนเรน และอวัยวะที่ปรากฏเลนลูกขางอยูที่ประตูอาศรมของดาบสนั้น
ฝายดาบสผูอยูในบรรณศาลา เห็นพระนางกําลังเลนลูกขางอยู จึงออก
จากอาศรมแลวไดกลาวคํานี้วา
[๖] ดูกรทานผูเจริญ ตนไมของทานที่มีผลเปนไปอยางนี้ มีชื่อวาอะไร แม
ทานขวางไปไกลก็กลับมา มิไดละทานไป.
[๗] ขาแตทานพราหมณ ตนไมที่มีผลเปนไปอยางนี้นั้น มีอยูมากที่เขา
คันธมาทน ณ ที่ใกลอาศรมของขาพเจา ผลไมนั้นแมขาพเจาขวางไป
ไกลก็กลับมา ไมละขาพเจาไปเลย.
[๘] เชิญทานผูเจริญจงเขามาสูอาศรมนี้ จงบริโภค จงรับน้ํามันและภักษา
เราจักให นี้อาสนะ เชิญทานนั่งบนอาสนะนี้ เชิญบริโภคเหงามันและ
ผลไมแตที่นี้เถิด.
[๙] ที่ระหวางขาออนทั้งสองของทานนี้เปนอะไร มีสัณฐานเรียบรอย ปรากฏ
ดุจสีดํา เราถามทานแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจา
อวัยวะสูงของทานเขาไปอยูในฝกหรือหนอ.
[๑๐] ขาพเจานี้เที่ยวแสวงหามูลผลาหารในปา ไดพบหมีมีรูปรางนากลัวยิ่งนัก
มันวิ่งไลขาพเจามาโดยเร็ว มาทันเขาแลว ทําใหขาพเจาลมลงแลว มัน

กัดอวัยวะสูงของขาพเจา แผลนั้นก็เหวอะหวะ และเกิดคันขึ้น ขาพเจา
ไมไดความสบายตลอดกาลทั้งปวง ทานคงสามารถกําจัดความคันนี้ได
ขาพเจาวิงวอนแลว ขอทานไดโปรดกระทําประโยชนใหแกขาพเจาผูเปน
พราหมณเถิด.
[๑๑] แผลของทานลึก มีสีแดง ไมเนาเปอย มีกลิ่นเหม็น และเปนแผล
ใหญ เราจะประกอบกระสายยาหนอยหนึ่งใหทาน ตามที่ทานจะพึงมี
ความสุขอยางยิ่ง.
[๑๒] ดูกรทานผูประพฤติพรหมจรรย การประกอบมนตก็ดี การประกอบ
กระสายยาก็ดี โอสถก็ดี ยอมแกไมได ขอทานจงเอาองคชาตอันออน
นุมของทานเสียดสีกําจัดความคัน ตามที่ขาพเจาจะพึงมีความสุขอยางยิ่ง
เถิด.
[๑๓] อาศรมของทานอยูทางทิศไหนแตที่นี้หนอ ทานยอมรื่นรมยอยูในปาแล
หรือ มูลผลาหารของทานมีเพียงพอแลหรือ สัตวรายไมเบียดเบียนทาน
แลหรือ.
[๑๔] แมน้ําชื่อเขมายอมปรากฏแตปาหิมพานต ในทิศเหนือตรงไปแตที่นี้
อาศรมอันนารื่นรมยของขาพเจาอยูที่ฝงแมน้ํานั้น ทานควรไปดูอาศรม
ของขาพเจาบาง ตนมะมวง ตนรัง ตนหมากเมา ตนหวา ตนราชพฤกษ
ตนแคฝอย มีดอกบานสะพรั่ง ทานควรไปดูอาศรมของขาพเจา ซึ่งมี
กินนรขับรองอยูโดยรอบ ตนตาลมูลมัน ผลไมที่อาศรมของเรานั้น มีผล
ประกอบดวยสีและกลิ่น ทานควรไปดูอาศรมของขาพเจา อันประกอบ
ดวยภูมิภาคสวยงามนั้นบาง ผลไม เหงาไม ที่อาศรมของขาพเจามีมาก
ประกอบดวยสี กลิ่น และรส พวกพรานยอมมาสูประเทศนั้น อยา
ไดมาลักมูลผลาหารไปจากอาศรมของขาพเจานั้นเลย.
[๑๕] บิดาของเราแสวงหามูลผลาหาร จะกลับมาในเย็นวันนี้ เราทั้งสองจะไป
สูอาศรมนั้น ตอเมื่อบิดากลับมาจากการแสวงหามูลผลาหาร.
[๑๖] พราหมณ ฤาษี และราชฤาษี ผูมีรูปสวยเหลาอื่นเปนอันมาก ยอมอยู
ใกลทางโดยลําดับ ทานพึงถามถึงอาศรมของขาพเจากะทานพวกนั้นเถิด
ทานพวกนั้นจะพาทานไปในสํานักของขาพเจา.
[๑๗] ฟนเจาก็ไมหัก น้ําเจาก็ไมตัก แมไฟเจาก็ไมติด เจาออนใจ ซบเซา
อยูทําไมหนอ ดูกรเจาผูประพฤติพรหมจรรย เมื่อกอนฟนเจาก็หัก
ไฟเจาก็ติด แมไฟสําหรับผิงเจาก็จัดไว ตั่งเจาก็ตั้ง น้ําเจาก็ตักไวใหเรา
วันอื่นๆ เจาเปนผูประเสริฐดีอยู วันนี้เจาไมหักฟน ไมตักน้ํา ไมติดไฟ
ไมจัดเครื่องบริโภคไว ไมทักทายเรา ของอะไรของเจาหายไปหรือ หรือ
วาเจามีทุกขในใจอะไร.
[๑๘] ชฎิลผูประพฤติพรหมจรรยมาในอาศรมนี้ มีรูปรางนาดู นาชม เอวเล็ก
เอวบาง ไมสูงนัก ไมต่ํานัก รัศมีสวยงาม มีศรีษะปกคลุมดวยผมอัน

ดําเปนเงางาม ไมมีหนวด บวชไมนาน มีเครื่องประดับเปนรูปเชิงบาตร
อยูที่คอ มีปุมสองปุมงามเปลงปลั่งดังกอนทองคํา เกิดดีแลวที่อก หนา
ของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก มีกันเจียกจอนหอยอยูที่หูทั้งสองขาง กันเจียก
เหลานั้นยอมแวววาว เมื่อชฎิลนั้นเดินไปมาสายพันชฎาก็งามแพรวพราว
เครื่องประดับเหลาอื่นอีกสี่อยางของชฎิลนั้น มีสีเขียว เหลือง แดง
และขาว เมื่อชฎิลนั้นเดินไปมา เครื่องประดับเหลานั้นยอมดังกริ่งกราง
เหมือนฝูงนกติริฏิรองในเวลาฝนตก ฉะนั้น ชฎิลนั้นไมไดคาดเครื่อง
รัดเอวที่ทําดวยหญาปลอง ไมไดนุงผาที่ทําดวยเปลือกไม เหมือนของ
พวกเรา ผาเหลานั้นพันอยูที่ระหวางแขงงามโชติชวง ปลิวสะบัดดังสาย
ฟาแลบอยูในอากาศ ขาแตทานพอ ชฎิลนั้นมีผลไมไมสุก ไมมีขั้วติด
อยูที่สะเอวภายใตนาภี ไมกระทบกัน กระดกเลนอยูเปนนิตย อนึ่ง
ชฎิลนั้นมีชฎานาดูยิ่งนัก มีปลายงอนมากกวารอย มีกลิ่นหอม มีศีรษะ
อันแบงดวยดีเปนสองสวน โอ ขอใหชฎาของเราจงเปนเชนนั้นเถิดหนอ
และในคราวใด ชฎิลนั้นขยายชฎาอันประกอบดวยสี และกลิ่นในคราว
นั้น อาศรมก็หอมฟุงไปเหมือนดอกอุบลเขียวที่ถูกลมรําเพยพัด ฉะนั้น
ผิวพรรณของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก ไมเปนเชนกับผิวพรรณที่กายของขาพเจา
ผิวกายของชฎิลนั้นถูกลมรําเพยพัดแลว ยอมหอมฟุงไป ดุจปาไม อัน
มีดอกบานในฤดูรอน ฉะนั้น ชฎิลนั้นตีผลไมอันวิจิตรงามนาดูลงบน
พื้นดิน และผลไมที่ขวางไปแลวยอมกลับมาสูมือของเขาอีก ขาแตทานพอ
ผลไมนั้นชื่อผลอะไรหนอ อนึ่ง ฟนของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนัก ขาวสะอาด
เรียบเสมอกันดังสังขอันขัดดีแลว เมื่อชฎิลเปดปากอยูยอมยังใจใหผอง
ใส ชฎิลนั้นไมไดเคี้ยวผักดวยฟนเหลานั้นเปนแน คําพูดของเขาไม
หยาบคาย ไมเคลื่อนคลาด ไพเราะ ออนหวาน ตรง ไมฟุงซาน ไมคลอน
แคลน เสียงของเขาเปนเครื่องฟูใจจับใจดังเสียงนกการเวก นําใจของ
ขาพเจาใหกําหนัดยิ่งนัก เสียงของเขาหยดยอย เปนถอยคําไมสะบัด
สะบิ้ง ไมประกอบดวยเสียงพึมพํา ขาพเจาปรารถนาจะไดเห็นเขาอีก
เพราะชฎิลนั้นเปนมิตรของขาพเจามากอน แผลที่ตอสนิทดีเกลี้ยงเกลา
ในที่ทั้งปวง ใหญ เกิดดีแลว คลายกับกลีบบัว ชฎิลนั้นใหขาพเจาครอม
ตรงแผลนั้น แหวกขาเอาแขงบีบไวรัศมีซานออกจากกายของชฎิลนั้น
ยอมเปลงปลั่งสวางไสวรุงเรือง ดังสายฟาอันแลบแปลบปลาบอยูใน
อากาศ ฉะนั้น อนึ่ง แขนทั้งสองของชฎิลนั้นออนนุม มีขนเหมือน
ขนดอกอัญชัน แมมือทั้งสองของชฎิลนั้นก็ประกอบดวยนิ้วมืออันเรียว
วิจิตรงดงาม ชฎิลนั้นมีอวัยวะไมระคาย มีขนไมยาว เล็บยาว ปลาย
เปนสีแดง ชฎิลนั้นมีรูปงาม กอดรัดขาพเจาดวยแขนทั้งสองอันออนนุม
บําเรอใหรื่นรมย ขาแตทานพอ มือทั้งสองของชฎิลนั้นออนนุมคลาย
สําลี งามเปลงปลั่งพื้นฝามือเกลี้ยงเกลาเหมือนแวนทอง ชฎิลนั้นกอด

รัดขาพเจาดวยมือทั้งสองนั้นแลว ไปจากที่นี้ ยอมทําใหขาพเจาเรารอน
ดวยสัมผัสนั้น ชฎิลนั้นมิไดนําหาบมา มิไดหักฟนเอง มิไดฟนตนไม
ดวยขวาน แมมือทั้งสองของชฎิลนั้นก็ไมมีความกระดาง หมีไดกัดชฎิล
นั้นเปนแผล เธอจึงกลาวกะขาพเจาวา ขอทานชวยทําใหขาพเจามี
ความสุขเถิด ขาพเจาจึงชวยทําใหเธอมีความสุข และความสุขก็เกิดมี
แกขาพเจาดวย ขาแตทานผูเปนพรหม เธอไดบอกขาพเจาวา ขาพเจา
มีความสุขแลว ก็ที่อันปูลาดดวยใบเถายางทรายของทานนี้กระจุยกระจาย
แลว เพราะขาพเจาและชฎิลนั้น เราทั้งสองเหน็ดเหนื่อยแลว ก็รื่นรมย
กันในน้ํา แลวเขาสูกุฏีอันมุงบังดวยใบไมบอยๆ ขาแตทานพอ วันนี้
มนตทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกขาพเจาเลย การบูชาไฟขาพเจาไมชอบ
ใจเลย แมการบูชายัญ ในที่นั้นขาพเจาก็ไมชอบใจ ตราบใดที่ขาพเจา
ยังมิไดพบเห็นชฎิล ผูประพฤติพรหมจรรย ขาพเจาจะไมบริโภคมูล
ผลาหารของทานพอเลย ขาแตทานพอ แมทานพอยอมรูเปนแนแทวา
ชฎิลผูประพฤติพรหมจรรยอยูทิศใด ขอทานพอจงพาขาพเจาไปใหถึงทิศ
นั้นโดยเร็วเถิด ขาพเจาอยาไดตายเสียในอาศรมของทานเลย ขาแต
ทานพอ ขาพเจาไดฟงถึงปาไมอันวิจิตรมีดอกบาน กึกกองไปดวยเสียง
นกรอง มีฝูงนกอาศัยอยู ขอทานพอชวยพาขาพเจาไปใหถึงปาไมนั้นโดย
เร็วเถิด ขาพเจาจะตองละชีวิตเสียกอนในอาศรมของทานพอเปนแน.
[๑๙] เราไมควรใหเจาผูยังเปนเด็กเชนนี้ ถึงความกระสันในปาเปนโชติรส ที่
หมูคนธรรพและเทพอัปสรสองเสพเปนที่อยูอาศัยแหงฤาษีทั้งหลาย ใน
กาลกอน พวกมิตรยอมมีบางไมมีบาง ชนทั้งหลายยอมทําความรักใน
พวกญาติและพวกมิตร กุมารใดยอมไมรูวา เราเปนผูมาแตไหน กุมาร
นี้เปนผูลามก อยูในกลางวันเพราะเหตุอะไร มิตรสหายยอมสนิทกัน
บอยๆ เพราะความอยูรวมกัน มิตรนั้นนั่นแหละยอมเสื่อมไป เพราะ
ความไมอยูรวมของบุรุษที่ไมสมาคม ถาเจาไดเห็นพรหมจารีไดพูดกับ
พรหมจารี เจาจักละคุณคือตปธรรมนี้เร็วไว ดุจขาวกลาที่สมบูรณแลว
เสียไปเพราะน้ํามาก ฉะนั้น หากเจาไดเห็นพรหมจารีอีก ไดพูดกับ
พรหมจารีอีก เจาจักละสมณเดชนี้เร็วไว ดุจขาวกลาที่สมบูรณแลว
เสียไปเพราะน้ํามาก ฉะนั้น ดูกรลูกรัก พวกยักษนั้นยอมเที่ยวไปใน
มนุษยโลกโดยรูปแปลก ๆ นรชนผูมีปญญาไมพึงคบพวกยักษนั้น
พรหมจารียอมฉิบหายไป เพราะความเกาะเกี่ยวกัน.
จบ นฬินิกาชาดกที่ ๑
๒. อุมมาทันตีชาดก
เสนาบดีถวายนางอุมมาทันตีแดพระราชา
[๒๐] ดูกรนายสุนันทสารถี นี่เรือนของใครหนอลอมดวยกําแพงสีเหลือง ใคร
หนอปรากฏอยูในที่ไกล เหมือนเปลวไฟอันลุกโพลงอยูบนเวหาส และ

เหมือนเปลวไฟบนยอดภูเขา ฉะนั้น ดูกรนายสุนันทสารถี หญิงคนนี้
เปนธิดาของใครหนอ เปนลูกสะใภหรือเปนภรรยาของใคร ไมมีผูหวง
แหนหรือผัวของนางมีหรือไม เราถามแลวขอทานจงบอกแกเราโดยเร็ว.
[๒๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร ก็ขาพระองคยอมรูจักหญิงนั้นพรอม
ทั้งมารดา บิดา และสามีของนาง ขาแตพระจอมภูมิบาล บุรุษนั้นเปน
ผูไมประมาทในประโยชนของพระองคทั้งกลางคืนกลางวัน สามีของนาง
เปนผูมีอิทธิพลกวางขวางและมั่งคั่ง ทั้งเปนอํามาตยคนหนึ่งของพระองค
ขาแตพระราชา หญิงนั้นเปนภรรยาของอภิปารกเสนาบดี มีชื่อวาอุมมาทันตี พระเจาขา.
[๒๒] ดูกรทานผูเจริญๆ ชื่อที่มารดาและบิดาตั้งใหหญิงนี้ เปนชื่อเหมาะสมดี
จริงอยางนั้นเมื่อนางมองดูเรา ยอมทําใหเราหลงใหลคลายคนบา.
[๒๓] ในคืนเดือนเพ็ญ นางผูมีนัยนตาชะมายคลายเนื้อทราย รางกายมีสีเหมือน
ดอกปุณฑริกนั่งอยูใกลหนาตาง ในคืนนั้น เราไดเห็นนางนุงหมผาสีแดง
เหมือนเทานกพิราบ สําคัญวาพระจันทรขึ้นสองดวง คราวใด นางมี
หนากวาง ขาวสะอาด ประเลาประโลมอยูดวยอาการอันงดงาม ชะมอย
ชะมายชําเลืองดูเรา ดังจะปลนเอาดวงใจของเราไปเสียเลย เหมือนนาง
กินนรเกิดบนภูเขาในปา ฉะนั้น ก็คราวนั้นนางผูพริ้งเพรา มีตัวเปนสีทอง
สวมกุณฑลแกวมณี ผานุงผาหมทอนเดียวชําเลืองดูเราประดุจนางเนื้อ
ทรายมองดูนายพราน ฉะนั้น เมื่อไรหนอ นางผูมีเล็บแดง มีขนงาม มี
แขนนุมนิ่มลูบไลดวยแกนจันทน มีนิ้วมือกลมเกลี้ยง มีกระบวนชดชอย
งามตั้งแตศีรษะจักไดยั่วยวนเรา เมื่อไรหนอ ธิดาของทานเศรษฐีติรีวัจฉะ
ผูมีทับทรวงอันกระทําดวยขายทอง เอวกลมจักกอดรัดเราดวยแขนทั้ง
สองอันนุมนิ่ม ประดุจเถายานทรายรวบรัดตนไมที่เกิดในปาใหญ ฉะนั้น
เมื่อไรหนอ นางผูมีผิวงามแดงดังน้ําครั่ง มีถันเปนปริมณฑลดังฟองน้ํา
มีอวัยวะฉาบดวยผิวหนังเปลงปลั่งดังดอกปุณฑริก จัดจรดปากดวยปาก
กะเรา เหมือนดังนักเลงสุราจรดจอกสุราใหแกนักเลงสุรา ฉะนั้น ใน
กาลใด เราไดเห็นนางผูมีรางกายทุกสวนอันนารื่นรมยใจยืนอยู ในกาล
นั้น เราไมรูสึกอะไรๆ แกจิตของตนเลย เราไดเห็นนางอุมมาทันตีผู
สวมสอดกุณฑลมณีแลว นอนไมหลับทั้งกลางวันและกลางคืน เหมือน
แพขาศึกมาตั้งพันครั้ง ถาทาวสักกะพึงประทานพรใหแกเรา ขอใหเรา
พึงไดพรนั้นเถิด อภิปารกเสนาบดีพึงรื่นรมยอยูกับนางอุมมาทันตีคืน
หนึ่งหรือสองคืน ตอจากนั้นพระเจาสีวิราชพึงไดรื่นรมยบาง.
[๒๔] ขาแตพระองคผูเปนภูตบดี เมื่อขาพระองคนมัสการเทวดาทั้งหลายอยู
เทวดามาบอกเนื้อความนี้แกขาพระองควา พระทัยของพระราชาใฝฝนใน
นางอุมมาทันตี ขาพระองคขอถวายนางแดพระองค ขอพระองคจงให
นางบําเรอเถิด ฯ

[๒๕] ก็เราพึงพรากเสียจากบุญและไมเปนเทวดา อนึ่ง คนพึงรูความชั่วของ

เรานี้ และเมื่อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยาที่รักแลวไมเห็นนาง ความ
แคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน.
[๒๖] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร ประชาชนแมทั้งสิ้นนอกจากขาพระ
บาทและพระองค ไมพึงรูกรรมที่ทํากัน ขาพระบาทยอมถวายนาง
อุมมาทันตีแกพระองค พระองคจงทรงอภิรมยอยูกับนางเต็มพระหฤทัย
ปรารถนาแลว จงทรงสลัดเสีย.
[๒๗] มนุษยใดผูกระทํากรรมอันลามก มนุษยนั้นยอมสําคัญวาคนอื่นไมรูการ
กระทํานี้ เพราะวานรชนเหลาใดประกอบแลวบนพื้นปฐพี นรชน
เหลานั้นยอมเห็นการกระทํานี้ คนอื่นใครเลาในแผนดินนี้ทั้งโลกพึงเชื่อ
ทานหรือวา นางอุมมาทันตีไมเปนที่รักแหงเรา เมื่อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็นนางภายหลัง ความคับแคนใจอยางราย
แรงจะพึงมีแกทาน.
[๒๘] ขาแตพระจอมประชาชน นางอุมมาทันตีนั้นเปนที่รักของขาพระบาทโดย
แท ขาแตพระภูมิบาล นางไมเปนที่รักของขาพระบาทก็หาไม ขอความ
เจริญจงมีแดพระองค เชิญพระองคเสด็จไปหานางอุมมาทันตีเถิด เหมือน
ดังราชสีหเขาสูถ้ําสิลา ฉะนั้น.
[๒๙] นักปราชญทั้งหลายถูกความทุกขของตนบีบคั้นแลว ยอมไมละกรรมที่มี
ผลเปนสุข แมจะเปนผูหลงมัวเมาดวยความสุข ก็ยอมไมประพฤติบาป
กรรม.
[๓๐] ก็พระองคเปนทั้งพระมารดาพระบิดา เปนผูเลี้ยงดู เปนเจานาย เปน
ผูพอกเลี้ยง และเปนเทวดาของขาพระองค ขาพระองคพรอมดวยบุตร
และภรรยาเปนทาสของพระองค ขอพระองคทรงบริโภคกามตามความ
สุขเถิด.
[๓๑] ผูใดยอมทําบาปดวยความสําคัญวา เราเปนผูยิ่งใหญ และครั้นกระทํา
แลวก็ไมสะดุงกลัวตอชนเหลาอื่น ผูนั้นยอมไมเปนอยูตลอดอายุยืนยาว
เพราะกรรมนั้น แมเทวดาก็มองดูผูนั้นดวยนัยนตาอันเหยียดหยาม.
[๓๒] ชนเหลาใดตั้งอยูในธรรม ยอมรับทานที่เปนของผูอื่นอันเจาของมอบให
แลว ชนเหลานั้นเปนผูรับดวย เปนผูใหในทานนั้นดอย ไดชื่อวาทํา
กรรมอันมีผลเปนสุขในเพราะทานนั้นแทจริง.
[๓๓] คนอื่นใครเลาในแผนดินทั้งโลก จะพึงเชื่อทานหรือวา นางอุมมาทันตี
ไมเปนที่รักของเรา เมื่อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไม
เห็นนางภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน.
[๓๔] ขาแตพระจอมประชาชน นางอุมมาทันตีนั้นเปนที่รักของขาพระบาท
โดยแท ขาแตพระภูมิบาล นางไมเปนที่รักของขาพระบาทก็หาไม
ขาพระบาทยอมถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค พระองคจงทรงอภิรมย

อยูกับนางเต็มพระหฤทัยปรารถนาแลว จงทรงสลัดเสีย.
[๓๕] ผูใดกอทุกขใหแกผูอื่นดวยทุกขของตน หรือกอความสุขของตนดวย
ความสุขของผูอื่น ผูใดรูอยางนี้วา ความสุขและความทุกขของเรานี้ก็
เหมือนของผูอื่น ผูนั้นชื่อวารูธรรม ฯ
[๓๖] คนอื่นใครเลาในแผนดินทั้งโลก จะพึงเชื่อทานหรือวานางอุมมาทันตี
ไมเปนที่รักของเรา เมื่อทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็น
นางภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน
[๓๗] ขาแตพระองคผูจอมประชาชน พระองคยอมทรงทราบวา นางอุมมาทันตี
นี้เปนที่รักของขาพระบาท ขาแตพระจอมภูมิบาล นางนั้นไมเปนที่รัก
ของขาพระบาทก็หาไม ขาพระบาทขอถวายสิ่งอันเปนที่รักแกพระองค
ดวยสิ่งอันเปนที่รัก ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูใหสิ่งอันเปนที่รัก
ยอมไดสิ่งอันเปนที่รัก.
[๓๘] เรานั้นจักฆาตนอันมีกามเปนเหตุโดยแท เราไมอาจฆาธรรมดวยอธรรม
ไดเลย.
[๓๙] ขาแตพระจอมประชาชน ผูแกลวกลากวานรชน ผูประเสริฐ ถาพระองค
ไมตองพระประสงคนางอุมมาทันตี ผูเปนของขาพระบาทไซร ขาพระบาท
จะสละนางในทามกลางชนทั้งปวง พระองคพึงรับสั่งใหนํานางผูพนจาก
ขาพระบาทแลวมาจากที่นั้นเถิด พระเจาขา.
[๔๐] ดูกรอภิปารกเสนาบดีผูกระทําประโยชน ถาทานจะสละนางอุมมาทันตี
ผูหาประโยชนมิได เพื่อสิ่งอันไมเปนประโยชนแกทาน ความคอนวา
อยางใหญหลวงจะพึงมีแกทาน อนึ่ง แมการใสรายในพระนครก็จะพึง
มีแกทาน.
[๔๑] ขาแตพระจอมภูมิบาล ขาพระบาทจักอดกลั้นความคอนวาคํานินทา คํา
สรรเสริญ และคําติเตียนทั้งหมด ความคอนวาเปนตนนั้นจงตกอยูแกขา
พระบาท ขาแตพระจอมแหงชนชาวสีพี ขอพระองคทรงบริโภคกามตาม
ความสําราญเถิด ผูใดไมถือเอาความนินทา ความสรรเสริญ ความ
ติเตียน และแมการบูชา สิริและปญญายอมปราศไปจากผูนั้น เหมือน
ดังน้ําฝนปราศไปจากดอน ฉะนั้น ขาพระบาทจักยอมรับความทุกขความ
สุข สิ่งที่ลวงธรรมดาและความคับแคนใจทั้งหมดเพราะเหตุแหงการสละ
นี้ดวยอก เหมือนดังแผนดินรองรับสิ่งของทั้งของคนมั่นคงและคนสะดุง
ฉะนั้น.
[๔๒] เราไมปรารถนาสิ่งที่ลวงธรรมดา ความคับแคนใจและความทุกขของชน
เหลาอื่น เราแมผูเดียวจักเปนผูตั้งอยูในธรรม ไมยังประโยชนหนอย
หนึ่งใหเสื่อม ขามภาระนี้ไป.
[๔๓] ขาแตจอมประชาชน บุญกรรมยอมใหเขาถึงสวรรค พระองคอยาไดทรง
ทําอันตรายแกขาพระบาทเสียเลย ขาพระบาทมีใจเลื่อมใสขอถวายนาง

อุมมาทันตีแดพระองค ดังพระราชาทรงประทานทรัพยสําหรับบูชายัญ
แกพราหมณทั้งหลาย ฉะนั้น.
[๔๔] ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการกระทําประโยชนแนแท นางอุมมาทันตี
และทานเปนสหายของเรา เทวดาและพรหมทั้งหมดเห็นความชั่วอันเปน
ไปในภายหนา พึงติเตียนได
[๔๕] ขาแตพระเจาสีวิราช ชาวนิคมและชาวชนบททั้งหมด ไมพึงคัดคาน
กรรมอันเปนธรรมนั้นเลย ขาพระบาทขอถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค
พระองคจงทรงอภิรมยอยูกับนางเต็มพระหฤทัยปรารถนาแลว จงทรง
สลัดเสีย.
[๔๖] ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการทําประโยชนแนแท นางอุมมาทันตีและ
ทานเปนสหายของเรา ธรรมของสัตบุรุษที่ประกาศดีแลว ยากที่จะละ
ได เหมือนเขตแดนของสมุทรฉะนั้น.
[๔๗] ขาแตพระราชา พระองคเปนผูควรของคํานับของขาพระองค เปนผูหวัง
ประโยชนเกื้อกูล เปนผูทรงไว เปนผูประทานความสุข และทรงรักษา
ความปรารถนาไว ยัญที่บูชาในพระองคยอมมีผลมาก ขอพระองคทรง
รับนางอุมมาทันตีตามความปรารถนาของขาพระองคเถิด.
[๔๘] ดูกรอภิปรารกเสนาบดีผูเปนบุตรแหงทานผูกระทําประโยชน ทานได
ประพฤติแลวซึ่งธรรมทั้งปวงแกเราโดยแท นอกจากทาน มนุษยอื่นใคร
เลาหนอจักเปนผูกระทําความสวัสดีในเวลาอรุณขึ้น ในชีวโลกนี้.
[๔๙] พระองคเปนผูประเสริฐ เปนผูเยี่ยม พระองคทรงดําเนินโดยธรรม ทรง
รูแจงธรรม มีพระปญญาดี ขอพระองคผูอันธรรมคุมครองแลวจงทรง
พระชนมยั่งยืนนาน ขาแตพระองคผูรักษาธรรม ขอพระองคโปรดแสดง
ธรรมแกขาพระองคเถิด.
[๕๐] ดูกรอภิปารกเสนาบดี เชิญทานฟงคําของเราเถิด เราจักแสดงธรรมที่
สัตบุรุษสองเสพแกทาน พระราชาชอบใจธรรมจึงจะดีงาม นรชนผูมี
ความรูรอบจึงจะดีงาม ความไมประทุษรายตอมิตรเปนความดี การไม
กระทําบาปเปนสุข มนุษยทั้งหลายพึงอยูเปนสุข ในแวนแควนของพระ
ราชาผูไมทรงกริ้วโกรธ ทรงตั้งอยูในธรรม เหมือนเรือนของตนอันมีรม
เงาเย็นฉะนั้น เรายอมไมชอบใจกรรมที่ทําดวยความไมพิจารณาอันเปน
กรรมไมดีนั้นเลย แมพระราชาเหลาใดทรงทราบแลวไมทรงทําเอง เรา
ชอบใจกรรมของพระราชาเหลานั้น ขอทานจงฟงอุปมาของเราตอไปนี้ ถา
เมื่อฝูงโควายขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงวายไปคด โคทั้งหมดนั้นก็วายไป
คด ในเมื่อโคนําฝูงวายคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับยกยอง
วาเปนผูประเสริฐ ถาผูนั้นประพฤติอธรรมจะปวยกลาวไปไยถึงประชาชน
นอกนี้ รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนทุกข ถาพระราชาไมทรงตั้งอยูในธรรม
เมื่อฝูงโควายขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงวายไปตรง โคทั้งหมดนั้นก็วายไป

ตรง ในเมื่อโคนําฝูงวายไปตรง ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับ
ยกยองวาเปนผูประเสริฐ ถาผูนั้นประพฤติธรรม จะปวยกลาวไปไยถึง
ประชาชนนอกนี้ รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนสุข ถาพระราชาทรงตั้งอยูใน
ธรรม ดูกรอภิปารกเสนาบดี เราไมพึงปรารถนาเพื่อความเปนเทวดา
และเพื่อครอบครองแผนดินทั้งหมดนี้ โดยอธรรม รัตนะอยางใดอยาง
หนึ่งคือ โค ทาส เงิน ผา และจันทนเทศ มีอยูในมนุษยนี้ เราจะไม
ประพฤติผิดธรรมเพราะความปรารถนารัตนะเหลานั้น บุคคลไมพึงประ
พฤติผิดธรรมเพราะเหตุแหงสมบัตินั้น เปนตนวา มา หญิง แกวมณี
หรือแมพระจันทรและพระอาทิตยที่รักษาอยู เราเปนผูองอาจ เกิดใน
ทามกลางแหงชาวสีพีทั้งหลาย ฉะนั้น เราจะไมประพฤติผิดธรรมเพราะ
เหตุแหงสมบัตินั้น เราจะเปนผูนํา จะเปนผูเกื้อกูล เปนผูเฟองฟูปกครอง
แวนแควน จักเปนผูเคารพธรรม ของชาวสีพี จะเปนผูคิดคนซึ่ง
ธรรม เพราะฉะนั้น เราจะไมเปนไปในอํานาจแหงจิตของตน
[๕๑] ขาแตพระมหาราชเจา พระองคทรงประพฤติธรรมอันไมมีความฉิบหาย
เปนแดนเกษมอยูเปนนิจแนแท พระองคจักดํารงราชสมบัติอยูยั่งยืน
นาน เพราะพระปญญาของพระองคเปนเชนนั้น พระองคไมทรงประมาท
ธรรมใด ขาพระองคขออนุโมทนาธรรมนั้นของพระองค กษัตริยผูเปน
อิสระทรงประมาทธรรมแลว ยอมเคลื่อนจากรัฐ ขาแตพระมหากษัตริย
ขัตติยราช ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและพระชนก
ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลวจักเสด็จสูสวรรค พระองคจงทรง
ประพฤติธรรมในพระราชบุตรและพระมเหสี ครั้นทรงประพฤติธรรม
ในโลกนี้แลวจักเสด็จสูสวรรค ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในมิตร
และอํามาตย ... ในราชพาหนะและทะแกลวทหาร ... ในบานและนิคม ...
ในแวนแควนและชนบท ... ในสมณะและพราหมณ ... ในเนื้อและนก
ทั้งหลาย ... ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลวจักเสด็จสูสวรรค
ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงประพฤติธรรมเถิด เพราะวาธรรม
ที่ประพฤติแลวยอมนําสุขมาให ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมในโลก
นี้แลว จักเสด็จสูสวรรค ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรง
ประพฤติธรรมเถิด ดวยวาพระอินทร เทวดา พรอมทั้งพรหม เปนผู
ถึงทิพยสถานเพราะธรรมที่ประพฤติแลว ขาแตพระราชา พระองคอยา
ทรงประมาทธรรมเลย.
จบ อุมมาทันตีชาดกที่ ๒
๓. มหาโพธิชาดก
วาดวยปฏิปทาของผูนํา
[๕๒] ขาแตทานพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงรีบรอนถือเอาไมเทา
หนังเสือ รม รองเทา ไมขอ บาตร และผาพาด ทานปรารถนาจะไป

ยังทิศไหนหนอ.
[๕๓] ตลอด ๑๒ ปที่อาตมภาพอยูในสํานักของมหาบพิตรนี้ อาตมภาพมิไดรู
สึกถึงเสียงที่สุนัขเหลืองมันคํารามดวยหูเลย ดูกรพระองคผูเปนใหญ
เพราะมหาบพิตรพรอมดวยพระมเหสีปราศจากความเชื่อถือในเขา มาทรง
เชื่อฟงอาตมภาพ มันจึงแยกเขี้ยวขาวเหาอยู คลายกับวาไมเคยรูจัก
กัน ฉะนั้น.
[๕๔] ขาแตทานพราหมณ โทษที่ขาพเจาทําแลวนั้น จริงตามที่ทานกลาว ขาพเจา
นี้ยอมเลื่อมใสยิ่งนัก ขอทานจงอยูเถิด อยาเพิ่งไปเสียเลย ทานพราหมณ.
[๕๕] เมื่อกอนขาวสุขขาวลวน ภายหลังก็มีสิ่งอื่นเจือปน บัดนี้ แดงลวน
เวลานี้เปนเวลาสมควรที่อาตมภาพจะหลีกไป อนึ่ง เมื่อกอนอาสนะมี
ในภายใน ตอมามีในทามกลาง ตอมามีขางนอก ตอมาก็จะถูกขับไล
ออกจากพระราชนิเวศน อาตมภาพจะขอไปเสียเองละ บุคคลไมควร
คบหาคนที่ปราศจากศรัทธา เหมือนบอที่ไมมีน้ํา ฉะนั้น ถาแมบุคคล
จะพึงขุดบอน้ํานั้น บอนั้นก็จะมีน้ําที่มีกลิ่นโคลนตม บุคคลควรคบคน
ที่เลื่อมใสเทานั้น ควรเวนคนที่ไมเลื่อมใส ควรเขาไปนั่งใกลคนที่
เลื่อมใส เหมือนคนผูตองการน้ําเขาไปหาหวงน้ํา ฉะนั้น ควรคบคนผู
คบดวย ไมควรคบคนผูไมคบดวย ผูใดไมคบคนผูคบดวย ผูนั้นชื่อ
วามีธรรมของอสัตบุรุษ ผูใดไมคบคนผูคบดวย ไมซองเสพคนผูซอง
เสพดวย ผูนั้นแล เปนมนุษยชั่วชาที่สุด เหมือนลิง ฉะนั้น มิตร
ทั้งหลายยอมแหนงหนายกันดวยเหตุ ๓ ประการนี้ คือ ดวยการคลุกคลี
กันเกินไป ๑ ดวยการไมไปมาหากัน ๑ ดวยการขอในเวลาไมสมควร ๑
เพราะฉะนั้น บุคคลจึงไมควรไปมาหากันใหพร่ําเพรื่อนัก ไมควรเหิน
หางไปใหเนิ่นนาน และควรขอสิ่งที่ควรขอตามเหตุกาลที่สมควร ดวย
อาการอยางนี้ มิตรทั้งหลายจึงจะไมแหนงหนายกัน คนที่รักกันยอม
ไมเปนที่รักกันไดเพราะการอยูรวมกันนานเกินควร อาตมภาพมิไดเปน
ที่รักของมหาบพิตรมากอน เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงขอลาพระองค
ไปกอนละ.
[๕๖] ถาพระคุณเจาไมรับอัญชลี ของสัตวผูเปนบริวารมาออนวอนอยูอยางนี้
ไมกระทําตามคําขอรองของขาพเจา ขาพเจาวิงวอนพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาโปรดกลับมาเยี่ยมอีก.
[๕๗] ดูกรมหาบพิตรผูผดุงรัฐ ถาเมื่อเราทั้งหลายอยูอยางนี้ อันตรายจักไมมี
แมไฉนเราทั้งหลายพึงเห็นการลวงไปแหงวันและคืนของมหาบพิตรและ
ของอาตมภาพ.
[๕๘] ถาถอยคําของทานเปนไปตามคติที่ดีและตามสุภาพ สัตวกระทํากรรมที่ไม
ควรทําบาง ที่ควรทําบาง เพราะความไมใครในกรรมที่สัตวกระทํา สัตว
อะไรในโลกนี้จะเปอนดวยบาปเลา ถาเนื้อความแหงภาษิตของทานนั้น

เปนอรรถเปนธรรมและเปนถอยคํางาม ไมชั่วชา ถาถอยคําของทานเปน
ความจริง ลิงก็เปนอันเราฆาดีแลว ถาทานรูความผิดแหงวาทะของตน
ก็จะไมพึงติเตียนเราเลย เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนั้น.
[๕๙] ถาวาพระเปนเจาสรางชีวิต สรางฤทธิ์ สรางความพินาศ สรางกรรมดี
และกรรมชั่ว ใหแกโลกทั้งหมดไซร บุรุษผูกระทําตามคําสั่งของพระ
เปนเจาก็ยอมทําบาปได พระเปนเจายอมเปอนดวยบาปนั้นเอง ถา
เนื้อความแหงภาษิตของทานเปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาวาทะทานเปน
เชนนั้น.
[๖๐] ถาสัตวยอมเขาถึงสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมที่กระทําไวแลวใน
ปางกอน กรรมเกาที่กระทําไวแลว เขายอมเปลื้องหนี้นั้นได ทางพนจาก
หนี้เกามีอยู ใครเลาในโลกนี้จะเปอนดวยบาป ถาเนื้อความแหงภาษิต
ของทาน เปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนั้น.
[๖๑] รูปของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนอยูไดเพราะอาศัยธาตุ ๔ เทานั้น ก็รูปเกิด
จากสิ่งใด ยอมเขาถึงในสิ่งนั้นอยางเดิม ชีพยอมเปนอยูในโลกนี้เทานั้น
ละไปแลวยอมพินาศในโลกหนา โลกนี้ขาดสูญ เมื่อโลกขาดสูญอยู
อยางนี้ ชนเหลาใดทั้งที่เปนพาลทั้งที่เปนบัณฑิต ชนเหลานั้นยอม
ขาดสูญทั้งหมด ใครเลาในโลกนี้จะเปอนดวยบาป ถาเนื้อความแหง
ภาษิตของทานเปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนั้น.
[๖๒] อาจารยทั้งหลายผูมีวาทะวา การฆามารดาบิดา เปนกิจที่ควรทํา ได
กลาวไวแลวในโลก พวกคนพาลผูสําคัญตนวาเปนบัณฑิต พึงฆามารดา
บิดา พึงฆาพี่ ฆานอง ฆาบุตร และภรรยา ถาประโยชนเชนนั้นพึงมี.
[๖๓] บุคคลพึงนั่งหรือนอนที่รมไมใด ไมควรหักกิ่งไมนั้น เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวทราม ถาเมื่อมีความตองการเกิดขึ้นก็ควรถอนไปแม
ทั้งราก แมประโยชนที่จะมีตอเรามาก วานรเปนอันเราฆาดีแลว ถา
เนื้อความแหงภาษิตของทานเปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาทะของทาน
เปนเชนนั้น.
[๖๔] บุรุษผูมีวาทะวาหาเหตุมิได ๑ ผูมีวาทะวาพระเจาสรางโลก ๑ ผูมีวาทะ
วาสุขและทุกขเกิดเพราะกรรมที่ทํามากอน ๑ ผูมีวาทะวาขาดสูญ ๑
คนที่มีวาทะวาฆาบิดามารดาเปนกิจที่ควรทํา ๑ ทั้ง ๕ คนนี้ เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความสําคัญวาตนเปนบัณฑิตในโลก คนเชนนั้น
พึงกระทําบาปเองก็ได พึงชักชวนผูอื่นใหกระทําก็ได ความคลุกคลีดวย
อสัตบุรุษมีทุกขเปนที่สุด มีผลเผ็ดรอนเปนกําไร.
[๖๕] ในปางกอน นกยางตัวหนึ่งมีรูปเหมือนแกะ พวกแกะไมรังเกียจ เขา
ไปยังฝูงแกะ ฆาแกะทั้งตัวเมียตัวผู ครั้นฆาแลว ก็บินหนีไปดวยอาการ
อยางใด สมณพราหมณบางพวกก็มีอาการเหมือนอยางนั้น กระทําการ
ปดบังตัว เที่ยวหลอกลวงมนุษย บางพวกประพฤติไมกินอาหาร บาง

พวกนอนบนแผนดิน บางพวกทํากริยาขัดถูธุลีในตัว บางพวกตั้งความ
เพียรเดินกระโหยง บางพวกงดกินอาหารชั่วคราว บางพวกไมดื่มน้ํา
เปนผูมีอาจาระเลวทราม เที่ยวพูดอวดวาเปนพระอรหันต คนเหลานี้
เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาลแตมีความสําคัญวาตนเปนบัณฑิต คนเชนนั้น
พึงกระทําบาปเองก็ได พึงชักชวนผูอื่นใหกระทําก็ได ความคลุกคลีดวย
อสัตบุรุษมีทุกขเปนที่สุด มีผลเผ็ดรอนเปนกําไร พวกคนที่กลาววาความ
เพียรไมมี และพวกที่กลาวหาเหตุติเตียนการกระทําของผูอื่นบาง กลาว
สรรเสริญการกระทําของตนบาง และพูดเปลาๆ บาง คนเหลานี้เปน
อสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความสําคัญตนวา เปนบัณฑิต คนเชนนั้น
พึงกระทําบาปเองก็ได พึงชักชวนใหผูอื่นกระทําก็ได ความคลุกคลีดวย
อสัตบุรุษมีทุกขเปนที่สุด มีผลเผ็ดรอนอันเปนกําไร ก็ถาความเพียรไม
พึงมี กรรมดีกรรมชั่วไมมีไซร พระราชาก็จะไมทรงชุบเลี้ยงพวกชางไม
แมนายชางก็ไมพึงกระทํายนตทั้งหลาย แตเพราะความเพียรมีอยู กรรม
ดีกรรมชั่วมีอยู ฉะนั้น นายชางพึงกระทํายนตทั้งหลาย พระราชาก็ทรง
ชุบเลี้ยงนายชาง ถาฝนไมตก น้ําคางไมตกตลอดรอยป โลกนี้ก็พึงขาด
สูญ หมูสัตวก็พึงพินาศ แตเพราะฝนก็ตกและน้ําคางก็ยังโปรยอยู
ฉะนั้น ขาวกลาจึงสุกและเลี้ยงชาวเมืองใหดํารงอยูไดนาน ถาเมื่อฝูงโค
ขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงไปคด เมื่อมีโคผูนําฝูงไปคด โคทั้งหมดนี้ก็ยอม
ไปคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผูใดไดรับยกยองวาเปน
ผูประเสริฐสุด ถาผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประชาชนนอกนี้ ชาวเมืองทั้งปวงยอมอยูเปนทุกข ถาพระราชาไมทรงดํารง
อยูในธรรม ถาเมื่อฝูงโคขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงไปตรง เมื่อมีโคผูนําฝูง
ไปตรง โคทั้งหมดนั้นก็ไปตรง ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ผูใดไดรับสมมติวาเปนผูประเสริฐสุด ถาแมผูนั้นประพฤติเปนธรรม ไม
จําตองกลาวถึงประชาชนนอกนี้ ชาวเมืองทั้งปวงยอมอยูเปนสุข ถาพระ
ราชาทรงดํารงอยูในธรรม เมื่อตนไมใหญมีผล ผูใดเก็บผลดิบมา ผูนั้น
ยอมไมรูรสแหงผลไมนั้น ทั้งพืชพันธุ แหงตนไมนั้นก็ยอมพินาศ รัฐ
เปรียบดวยตนไมใหญ พระราชาใดทรงปกครองโดยไมเปนธรรม พระราชานั้นยอมไมรูจักรสแหงรัฐนั้น และรัฐของพระราชานั้นก็ยอม
พินาศ เมื่อตนไมใหญมีผล ผูใดเก็บเอาผลสุกๆ มา ผูนั้นยอมรูรส
แหงผลไมนั้น และพืชพันธุแหงตนไมนั้นก็ไมพินาศ รัฐเปรียบดวย
ตนไมใหญ พระราชาใดปกครองโดยธรรม พระราชานั้นยอมทรงทราบ
รสแหงรัฐนั้น และรัฐของพระราชานั้นก็ไมพินาศ อนึ่ง ขัตติยราช
พระองคใด ทรงปกครองชนบทโดยไมเปนธรรม ขัตติยราชพระองคนั้น
ยอมคลาดจากโอชะทั้งปวง อนึ่ง พระราชาพระองคใด ทรงเบียดเบียน
ชาวนิคมผูประกอบการซื้อขาย กระทําการถวายโอชะและพลีกรรม

พระราชาพระองคนั้นยอมคลาดจากสวนพระราชทรัพย พระราชาพระองค
ใด ทรงเบียดเบียนนายพรานผูรูเขตแหงการประหารอยางดี และเบียด
เบียนทหารผูกระทําความชอบในสงคราม เบียดเบียนอํามาตยผูรุงเรือง
พระราชาพระองคนั้นยอมคลาดจากพลนิกาย อนึ่ง กษัตริยผูไมประพฤติ
ธรรม เบียดเบียนบรรพชิตผูแสวงหาคุณ ผูสํารวมประพฤติพรหมจรรย
กษัตริยพระองคนั้นยอมคลาดจากสวรรค อนึ่ง พระราชาผูไมดํารงอยู
ในธรรม ฆาพระชายาผูไมประทุษราย ยอมไดประสบเหตุแหงทุกข
อยางหนัก และยอมผิดพลาดดวยพระราชบุตรทั้งหลาย พระราชาพึง
ประพฤติธรรมในชาวชนบท ชาวนิคม พลนิกาย ไมพึงเบียดเบียน
บรรพชิต พึงประพฤติสม่ําเสมอในพระโอรสและพระชายา พระราชาผู
เปนภูมิบดีเชนนั้น เปนผูปกครองบานเมือง ไมทรงพิโรธ ยอมทรงทํา
ใหผูอยูใกลเคียงหวั่นไหว เหมือนพระอินทรผูเปนเจาแหงอสูร ฉะนั้น.
จบ มหาโพธิชาดกที่ ๓
--------------

รวมชาดกในปญญาสนิบาตนั้นมี ๓ ชาดก คือ
๑. นฬินิกาชาดก ๒. อุมมาทันตีชาดก ๓. มหาโพธิชาดก สุภกถาพระชินเจาตรัสแลว
เปน ๓ ชาดก.
จบ ปญญาสนิบาตชาดก.
------------

สัฏฐินิบาตชาดก
๑. โสณกชาดก
เรื่องพระราชาจะพระราชทานรางวัลแกผูพบโสณกกุมาร
[๖๖] เราจะใหทรัพยรอยหนึ่งแกใครๆ ผูไดยินขาวแลวมาบอกแกเราใครพบ
โสณกะผูสหายเคยเลนมาดวยกันแลวบอกแกเรา เราจะใหทรัพยพันหนึ่ง
แกผูที่พบโสณกะนั้น ลําดับนั้น มาณพนอยมีผมหาแหยมไดกราบทูลพระ
ราชาวา พระองคจงทรงประทานทรัพยรอยหนึ่ง แกขาพระองคผูไดยิน
ขาวแลวมากราบทูล ขาพระองคพบโสณกะพระสหายเคยเลนมาดวยกัน
แลว จึงกราบทูลแดพระองค ขอพระองคจงทรงประทานทรัพยพันหนึ่ง
แกขาพระองคผูพบโสณกะ.
[๖๗] โสณกกุมารนั้นอยูในชนบท แวนแควนหรือนิคมไหนทานไดพบโสณก
กุมาร ณ ที่ไหน เราถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา.
[๖๘] ขอเดชะ ตนรังใหญหลายตนมีลําตนตรง มีสีเขียวเหมือนเมฆเปนที่ชอบ
ใจนารื่นรมย อันอาศัยกันและกัน ตั้งอยูในภาคพื้นพระราชอุทยานใน
แวนแควนของพระองคนั่นเอง พระโสณกะเมื่อสัตวโลกมีความยึดมั่น
เปนผูไมยึดมั่น เมื่อสัตวโลกถูกไฟเผา เปนผูดับแลว เพงฌานอยูที่โคน
แหงตนรังเหลานั้น.
[๖๙] ลําดับนั้นแล พระราชารับสั่งใหทําทางใหราบเรียบแลว เสด็จไปยังที่อยู

ของพระโสณกะพรอมดวยจาตุรงคเสนา เมื่อเสด็จประพาสไปในไพร
วันก็เสด็จถึงภูมิภาคแหงอุทยาน ไดทอดพระเนตรเห็นพระโสณกะ ผู
นั่งอยูเมื่อสัตวโลกถูกไฟเผาเปนผูดับแลว.
[๗๐] ภิกษุนี้เปนคนกําพราหนอ ศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิ ไมมีมารดา
ไมมีบิดา นั่งเขาฌานอยูที่โคนตนไม ฯ
[๗๑] พระโสณกะไดฟงพระดํารัสนี้แลว จึงไดทูลวา ดูกรมหาบพิตรบุคคลผูถูก
ตองธรรมดวยนามกาย ไมชื่อวาเปนคนกําพราผูใดในโลกนี้นําเสียซึ่ง
ธรรม อนุวัตตามอธรรม ผูนั้นชื่อวาเปนคนกําพรา เปนคนลามก มีบาป
กรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา ขอถวายพระพร ฯ
[๗๒] มหาชนรูจักนามของขาพเจาวา อรินทมะ และรูจักขาพเจาวาพระเจากาสี
ดูกรทานโสณกะ การอยูเปนสุข ยอมมีแกทานผูอยูในที่นี้แลหรือ ฯ
[๗๓] ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือนทุกเมื่อ (คือ) ทรัพยและ
ขาวเปลือก ยอมไมเขาไปในฉาง ในหมอและในกระเชาของภิกษุเหลา
นั้น ภิกษุทั้งหลายเปนผูแสวงหาอาหารอันสําเร็จแลว มีวัตรอันงาม
เยียวยาอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้น ขอที่ ๒ ความเจริญยอมมีแก
ภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาต ที่ไมมีโทษ
และกิเลสอะไรๆ ยอมไมประทุษราย ขอที่ ๓ ความเจริญยอมมีแกภิกษุ
ผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุบริโภคบิณฑบาตอันดับแลว และ
กิเลสอะไรยอมไมประทุษราย ขอที่ ๔ ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมี
ทรัพยไมมีเรือน ผูหลุดพนแลว เที่ยวไปในแวนแควน ไมมีความของ
ขอที่ ๕ ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน (คือ) เมื่อไฟ
ไหมพระนครอยู อะไรๆ หนอยหนึ่งของภิกษุนั้นยอมไมไหม ขอที่ ๖
ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) เมื่อโจรปลน
แวนแควนอะไรๆ หนอยหนึ่งของภิกษุนั้นก็ไมหาย ขอที่ ๗ ความ
เจริญยอมมีแกภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุผูมีวัตรงามถือ
บาตรและจีวร ไปสูหนทางที่พวกโจรรักษาหรือไปสูหนทางที่มีอันตราย
อื่นๆ ยอมไปไดโดยสวัสดี ขอที่ ๘ ความเจริญยอมมีแกภิกษุผูไม
มีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุจะหลีกไปยังทิศใดๆ ก็ไมมีหวงใยไป
ยังทิศนั้นๆ.
[๗๔] ขาแตภิกษุ ทานสรรเสริญความเจริญเปนอันมากของภิกษุเหลานั้น
สวนขาพเจายังกําหนัดในกามทั้งหลาย จะกระทําอยางไร กามทั้งหลาย
ทั้งที่เปนของมนุษย ทั้งที่เปนของทิพยเปนที่รักของขาพเจา เมื่อเปน
เชนนั้น ขาพเจาจะไดโลกทั้งสองดวยเหตุไรหนอ.
[๗๕] นรชนผูกําหนัดในกาม ยินดีในกาม หมกมุนอยูในกาม กระทําบาป
กรรมแลวยอมเขาถึงทุคติ สวนนรชนเหลาใด ละกามทั้งหลายออกไป
แลว เปนผูไมมีภัยแตไหนๆ บรรลุความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่งเกิดขึ้น

นรชนเหลานั้นยอมไมไปสูทุคติดูกรพระเจาอรินทมะ อาตมภาพจักแสดง
อุปมาถวายมหาบพิตรขอมหาบพิตรจงทรงสดับขออุปมานั้น บัณฑิตบาง
พวกในโลกนี้ยอมรูเนื้อความไดดวยขออุปมา กาตัวหนึ่งเปนสัตวมีปญญา
นอยไมมีความคิด เห็นซากศพชางลอยอยูในหวงน้ําใหญในแมน้ําคงคา
จึงคิดวา ยานนี้เราไดแลวหนอ และซากศพชางนี้จักเปนอาหารมิใชนอย
ใจของกาตัวนั้นยินดีแลวในซากศพชางนั้น ตลอดคืนและวัน เมื่อกาจิก
กินเนื้อชางดื่มน้ํามีรสเหมาะสวน เห็นตนไมอันใหญในปา ก็ไมบินไป
แมน้ําคงคามีปรกติไหลลงสูมหาสมุทร พัดเอากาตัวนั้นผูประมาทยินดี
ในซากศพชางไปสูมหาสมุทร ซึ่งเปนที่ไปไมไดแหงนกทั้งหลาย กานั้น
มีอาหารหมดแลว ตกลงในน้ํา ไปขางหลัง ขางหนา ขางเหนือ ขางใต
ไมได ไปไมถึงเกาะ สิ้นกําลังจมลงในทามกลางสมุทร อันเปนที่ไป
ไมไดแหงนกทั้งหลาย ฝูงปลา จรเข มังกร และปลาราย ที่เกิดใน
มหาสมุทร ก็ขมเหง ฮุบกินกานั้นผูมีปกฉิบหายดิ้นรนอยู ดูกรมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล พระองคก็ดี ชนเหลาอื่นผูยังบริโภคกาม
ก็ดี ถายังกําหนัดในกามอยู ไมละทิ้งกามเสีย นักปราชญทั้งหลายรูวา
ชนเหลานั้นมีปญญาเสมอกับกา ดูกรมหาบพิตร อุปมานี้แสดงอรรถ
อยางชัดแจง อาตมภาพแสดงถวายมหาบพิตรแลว จักทรงทําหรือไม
ก็จะปรากฏดวยเหตุนั้น.
[๗๖] บุคคลผูอนุเคราะหพึงกลาวคําหนึ่งหรือสองคําไมพึงกลาวยิ่งไปกวานั้น
เปรียบเหมือนทาสในสํานักแหงนาย.
[๗๗] พระโสณกปจเจกพุทธเจา ผูมีปญญานับไมได ครั้นทูลดังนี้แลวพร่ําสอน
บรมกษัตริยในอากาศแลวหลีกไป.
[๗๘] บุคคลผูอภิเศกทานผูสมควรใหเปนกษัตริย เปนรัชทายาทและบุคคลผู
ถึงความฉลาด เหลานี้อยูที่ไหน เราจักมอบราชสมบัติ เราไมตองการ
ดวยราชสมบัติ เราจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวัน
พรุงนี้ เราจะไมโงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา
[๗๙] พระโอรสหนุมของพระองค ทรงพระนามวาทีฆาวุ จะทรงบํารุงรัฐให
เจริญไดมีอยู ขอพระองคทรงอภิเศกพระโอรสนั้นในพระราชสมบัติ
พระราชโอรสจักเปนพระราชาของขาพระบาททั้งหลาย.
[๘๐] ทานทั้งหลาย จงรีบเชิญทีฆาวุกมารผูบํารุงรัฐใหเจริญมาเถิดเราจักอภิเศก
ในราชสมบัติ เธอจักเปนพระราชาของทานทั้งหลาย.
[๘๑] ลําดับนั้น พวกอํามาตยไดไปเชิญทีฆาวุราชกุมารผูบํารุงรัฐใหเจริญมาเฝา
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเอกอัครโอรสผูนาปลื้มพระทัยนั้น จึงตรัสวา
ลูกรักเอย คามเขตหกหมื่นบริบูรณโดยประการทั้งปวง ลูกจงบํารุงเขา
พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรู
ความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูในอํานาจแหง

กามทั้งหลายเหมือนกา ชางหกหมื่นเชือก ประดับดวยเครื่องอลังการ
ปวงทั้ง มีสายรัดลวนทองคํา เปนชางใหญมีรางกายปกปด ดวยเครื่อง
คลุมลวนทองคํา อันนายควาญชางผูถือโตมรและขอขึ้นกํากับ ลูกรักเอย
ลูกจงบํารุงชางเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้
แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลา
ตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา มาหกหมื่นตัว ประดับดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง เปนมาสินธพอาชาไนยโดยกําเนิด เปนพาหนะ
เร็วอันนายสารถีผูถือแสและธนูขึ้นกํากับ ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงมาเหลา
นั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะ
พึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูในอํานาจ
แหงกามทั้งหลายเหมือนกา รถหกหมื่นคัน หุมเกราะไวดีแลว มีธงอัน
ยกขึ้นแลว หุมดวยหนังเสือเหลืองก็มี หุมดวยหนังเสือโครงก็มี ประดับ
ดวยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนายสารถีถือแลงธนูสวมเกราะขึ้นประจํา
ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงรถเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจัก
บวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมเปน
คนโงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา โคนมหกหมื่นตัว
มีสีแดง ประกอบดวยโคจาฝูงตัวประเสริฐ ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงโค
เหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้แหละ ใคร
เลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูใน
อํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา สตรีหมื่นหกพันประดับดวยเครื่อง
อลังการทั้งปวง มีผาและอาภรณอันวิจิตร สวมกุณฑลแกวมณี ลูกรัก
เอย ลูกจงบํารุงสตรีเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวช
ในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจักไมยอมเปน
คนโงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา.
[๘๒] ขาแตพระบิดา หมอมฉันไดสดับวา เมื่อหมอมฉันเปนเด็กๆ พระชนนี
ทิวงคต หมอมฉันไมอาจจะเปนอยูหางพระบิดาได ลูกชางยอมติดตาม
หลังชางปา ผูเที่ยวอยูในที่มีภูเขาเดินลําบาก เสมอบางไมเสมอบาง
ฉันใด หมอมฉันจะอุมบุตรธิดาติดตามไปขางหลัง จักเปนผูอันพระบิดาเลี้ยงงาย จักไมเปนผูอันพระบิดาเลี้ยงยาก ฉันนั้น.
[๘๓] อันตรายทําเรือที่แลนอยูในมหาสมุทร ของพวกพอคาผูแสวงหาทรัพย
ใหจมลงในมหาสมุทรนั้น พวกพอคาพึงถึงความพินาศ ฉันใด ลูกรัก
เอย เจานี้เปนผูกระทําอันตรายใหแกพอฉันนั้นเหมือนกัน.
[๘๔] ทานทั้งหลาย จงพาราชกุมารนี้ไปใหถึงปราสาทอันยังความยินดีใหเจริญ
เถิด พวกนางกัญญาผูมีมือประดับดวยทองคําจักยังกุมารใหรื่นรมยใน
ปราสาทนั้น เหมือนนางเทพอัปสรยังทาวสักกะใหรื่นรมย ฉะนั้น
และกุมารนี้จักรื่นรมยดวยนางกัญญาเหลานั้น.

[๘๕] ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลายจึงเชิญพระราชกุมารไปยังปราสาทอันยังความ

ยินดีใหเจริญ พวกนางกัญญาเห็นทีฆาวุกุมารผูยังรัฐใหเจริญนั้นแลว
จึงพากันทูลวา พระองคเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือวาเปนทาวสักกปุรินททะ พระองคเปนใคร หรือเปนโอรสของใคร หมอมฉัน
ทั้งหลายจะรูจักพระองคไดอยางไร.
[๘๖] เราไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกะปุรินททะเราเปนโอรส
ของพระเจากาสี ชื่อทีฆาวุผูยังรัฐใหเจริญ เธอทั้งหลายจงบําเรอเรา ขอ
ความเจริญจงมีแกเธอทั้งหลายเราจะเปนสามีของเธอทั้งหลาย.
[๘๗] พวกนางกัญญาในปราสาทนั้น ไดทูลถามพระเจาทีฆาวุผูบํารุงรัฐนั้นวา
พระราชาเสด็จไปถึงไหนแลว พระราชาเสด็จจากที่นี้ไปไหนแลว.
[๘๘] พระราชาทรงกาวลวงเสียซึ่งเปอกตม ประดิษฐานอยูบนบกเสด็จดําเนิน
ไปสูทางใหญอันไมมีหนาม ไมมีรกชัฏ สวนเราเปนผูดําเนินไปสูทางอัน
ใหถึงทุคติ มีหนาม รกชัฏ เปนเครื่องไปสูทุคติ.
[๘๙] ขาแตพระราชา พระองคเสด็จมาดีแลวเหมือนราชสีหมาสูถ้ํา ฉะนั้น
ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงอนุศาสนพวกหมอมฉัน ขอ
พระองคทรงเปนอิสราธิบดีของพวกหมอมฉันทั้งปวงเถิด.
จบโสณกชาดกที่ ๑
๒. สังกิจจชาดก
สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแกพระเจาพรหมทัตต
[๙๐] ลําดับนั้น คนเฝาสวนเห็นพระเจาพรหมทัตต จอมทัพ ประทับนั่งอยู
ไดกราบทูลแดทาวเธอวา สังกิจจฤาษีที่พระองคทรงพระกรุณา ซึ่งยกยอง
กันวาไดดีแลวในหมูฤาษีทั้งหลายมาถึงแลว เชิญพระองครีบเสด็จออก
ไปพบทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญโดยเร็วเถิด ก็ลําดับนั้น พระราชาผู
จอมทัพอันมิตรและอํามาตยลอมแลว เสด็จขึ้นรถอันเทียมดวยมา
อาชาไนยรีบเสด็จไป พระราชาผูทรงบํารุงแควนของชาวกาสีใหเจริญ
ทรงเปลื้องราชกกุธภัณฑ ๕ อยาง คือ พัดวาลวิชนีอุณหิส พระขรรค
เศวตฉัตรและฉลองพระบาทวางไวแลว เสด็จลงจากรถ ทรงดําเนินเขา
ไปหาสังกิจจฤาษี ผูนั่งอยูในพระราชอุทยานอันมีนามวานายปสสะ ครั้น
เสด็จเขาไปหาแลวก็ทรงบันเทิงอยูกับฤาษี ครั้นทรงสนทนาปราศรัยพอ
ใหระลึกถึงกันแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นประทับนั่ง
แลว ลําดับนั้นไดทรงสําคัญกาลอยู แตนั้นทรงปฏิบัติ เพื่อจะตรัสถาม
กรรมอันเปนบาป จึงตรัสวา ขาพเจาขอถามทานสังกิจจฤาษีผูไดรับ
ยกยองวา ไดดีแลวในหมูฤาษีทั้งหลาย อันหมูฤาษีทั้งหลายหอมลอม
นั่งอยู ในทายปสสะอุทยานวา นรชนผูประพฤติลวงธรรม (เหมือน)
ขาพเจาประพฤติลวงธรรมแลวไปสูคติอะไรในปรโลก ขาพเจาถามแลว
ไดโปรดบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจา.

[๙๑] สังกิจจฤาษี ไดกลาวตอบพระราชาผูบํารุงแควนของชาวกาสีใหเจริญ

ประทับนั่งอยูในทายปสสะอุทยานวา ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตร
ทรงฟงอาตมภาพ ถาเมื่อบุคคลเวนทางผิด ทําตามคําของบุคคลผูบอก
ทางถูก โจรผูเปนเสี้ยนหนามก็ไมพึงพบหนาของบุคคลนั้น เมื่อบุคคล
ปฏิบัติอธรรม แตถากระทําตามคําของบุคคลผูพร่ําสอนธรรม บุคคลนั้น
ไมพึงไปสูทุคติ.
[๙๒] ขอถวายพระพร ธรรมเปนทางถูก สวนอธรรมเปนทางผิด อธรรม
ยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมใหถึงสุคติ นรชนผูประพฤติอธรรม มีความ
เปนอยูไมสม่ําเสมอ ละโลกนี้แลวยอมไปสูคติใด อาตมภาพจะกลาว
คติ คือ นรกเหลานั้น ขอพระองคทรงสดับอาตมภาพเถิด นรก ๘
ขุมนี้ คือ สัญชีวนรก ๑ กาฬสุตตนรก ๑ สังฆาตนรก ๑ โรรุวนรก ๑ มหาโรรุวนรก ๑ ตอมาถึงมหาอเวจีนรก ๑ ตาปนนรก ๑
ปตาปนนรก ๑ อันบัณฑิตทั้งหลายกลาวไวแลว กาวลวงไดยาก
เกลื่อนกลนไปดวยเหลาสัตว ผูมีกรรมหยาบชาเฉพาะขุมหนึ่งๆ มี
อุสสทนรก ๑๖ ขุมเปนที่ทําบุคคลผูกระดางใหเรารอน นากลัว มีเปลว
เพลิงรุงโรจน มีภัยใหญขนลุกขนพอง นาสพึงกลัว มีภัยรอบขาง เปน
ทุกข มี ๔ มุม ๔ ประตู จัดแบงไวเปนสวนๆ มีกําแพงเหล็กกั้น
โดยรอบมีฝาเหล็กครอบ ภาคพื้นของนรกเหลานั้นลวนแตเหล็กแดงลุก
โพลง ประกอบดวยเปลวไฟ แผไปตลอด ๑๐๐ โยชนโดยรอบ ตั้งอยู
ทุกเมื่อ สัตวทั้งหลายมีเทาในเบื้องบน มีศีรษะในเบื้องต่ํา ตกลงไปใน
นรกนั้น สัตวเหลาใดกลาวลวงเกินฤาษีทั้งหลายผูสํารวมแลว ผูมีตบะ
สัตวเหลานั้นผูมีความเจริญอันขจัดแลว ยอมหมกไหมอยูในนรก
เหมือนปลาที่ถูกเฉือนใหเปนสวนๆ ฉะนั้น สัตวทั้งหลายผูมีปรกติ
กระทํากรรมอันหยาบชา มีตัวถูกไฟไหมทั้งขางในขางนอกเปนนิจ
แสวงหาประตูออกจากนรก ก็ไมพบประตูที่จะออกตลอดปนับไมถวน
สัตวเหลานั้นวิ่งไปทางประตูดานหนา จากประตูดานหนา วิ่งกลับมา
ขางหลัง วิ่งไปทางประตูดานซาย จากประตูดานซายวิ่งกลับมาทาง
ประตูดานขวา วิ่งไปถึงประตูใดๆ ประตูนั้นๆ ก็ปดเสีย
สัตวทั้งหลายผูไปสูนรก ยอมประคองแขนคร่ําครวญเสวยทุกข
มิใชนอย นับไดแสนปเปนอันมาก เพราะเหตุนั้น บุคคลไมควร
รุกรานทานที่เปนคนดี ผูสํารวม มีตบะธรรม ซึ่งเปนดังอสรพิษมีเดช
กําเริบรายลวงไดยาก ฉะนั้นพระเจาอัชชุนะ ผูเปนใหญในแควนเกตกะ
มีพระกายกํายํา เปนนายขมังธนู มีพระหัตถตั้งพัน มีมูลอันขาดแลว
เพราะประทุษรายพระฤาษีโคตมโคตร พระเจาทัณฑกีไดเอาธุลีโปรยรด
กีสวัจฉะฤาษี ผูหาธุลีมิได พระราชานั้นถึงแลวซึ่งความพินาศ ดุจตน
ตาลขาดแลวจากรากฉะนั้น พระเจาเมชฌะคิดประทุษรายในมาตังคะฤาษี

ผูเรืองยศรัฐมณฑลของพระเจาเมชฌะ พรอมดวยบริษัทก็สูญสิ้นไปใน
ครั้งนั้น ชาวเมืองอันธกวินทัย ประทุษรายกัณหทีปายนฤาษีชวยกันเอา
ไมพลองรุมตีจนตาย ก็ไปเกิดในยมสาธนนรก สวนพระเจาเจติยราชนี้
ไดประทุษรายกปลดาบส แตกอนเคยเหาะเหินเดินอากาศได ภายหลัง
เสื่อมฤทธิ์ ถูกแผนดินสูบถึงมรณกาล เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิตทั้งหลาย
จึงไมสรรเสริญการลุอํานาจแหงฉันทาคติเปนตน บุคคลไมควรเปนผูมี
จิตประทุษราย พึงกลาววาจาอันประกอบดวยสัจจะ ถาวานรชนผูใดมีใจ
ประทุษราย เพงเล็งทานผูรูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ นรชนผูนั้นก็
ไปสูนรกเบื้องต่ํา ชนเหลาใดพยายามกลาววาจาหยาบคาย บริภาษบุคคล
ผูเจริญทั้งหลาย ชนเหลานั้นไมใชเหลากอไมใชทายาท เปนเหมือนตน
ตาลมีรากอันขาดแลว อนึ่ง ผูใดฆาบรรพชิตผูทํากิจเสร็จแลว ผูแสวงหา
คุณอันยิ่งใหญ ผูนั้นจะตองหมกไหมอยูในกาฬสุตตนรกตลอดกาลนาน
อนึ่ง พระราชาพระองคใดตั้งอยูในอธรรม กําจัดชาวแวนแควน ทําชาว
ชนบทใหเดือดรอน สิ้นพระชนมไปแลว จะตองหมกไหมอยูในตาปนนรก
ในโลกหนา และพระราชาพระองคนั้นจะตองหมกไหมอยูตลอดแสนป
ทิพย อันกองเพลิงหอมลอมเสวยทุกขเวทนา เปลวไฟมีรัศมีซานออกจาก
กายของสัตวนั้น สรรพางคกายพรอมทั้งปลายขนและเล็บ ของสัตวผูมีไฟ
เปนภักษา มีเปลวไฟเปนอันเดียวกัน สัตวนรกมีตัวถูกไฟไหมทั้งขางใน
ขางนอกอยูเปนนิตย เปนผูอันทุกขเบียดเบียนรองไหคร่ําครวญอยู
เหมือนชางถูกนายหัตถาจารยแทงดวยขอ ฉะนั้น ผูใดเปนคนต่ําชา ฆา
บิดาเพราะความโลภหรือเพราะความโกรธ ผูนั้นตองหมกไหมอยูในกาฬ
สุตตนรกสิ้นกาลนาน บุคคลผูฆาบิดาเชนนั้น ตองหมกไหมอยูในโลหกุมภีนรก นายนิริยบาลทั้งหลายเอาหอกแทงสัตวนรกนั้น ผูถูกไฟไหมอยูจน
จนไมมีหนัง ทําใหตาบอดใหกินมูตรกินคูถ กดสัตวนรกเชนนั้นใหจม
ลงในน้ําแสบ นายนิริยบาลทั้งหลาย ใหสัตวนรกกินกอนคูถที่รอนจัด
และกอนเหล็กแดงอันลุกโพลงใหถือผานทั้งยาวทั้งรอนสิ้นกาลนาน งัด
ปากใหอาแลวเอาเชือกผูกไว ยัดกอนเหล็กแดงเขาไปในปาก ฝูงสุนัข
แดง ฝูงสุนัขดาง ฝูงแรง ฝูงกา และฝูงนกตระกรุม ลวนมีปากเปน
เหล็ก มากลุมรุมจิกกัดลิ้นใหขาดแลวกินลิ้นอันมีเลือดไหล เหมือนกิน
ของอันเปนเดนเต็มไปดวยเลือดฉะนั้น นายนิริยบาลเที่ยวเดินทุบตีสัตว
นรกผูฆาบิดานั้น ซึ่งมีรางกายอันแตกไปทั่ว เหมือนผลตาลที่ถูกไฟไหม
จริงอยู ความยินดีของนายนิริยบาลเหลานั้น เปนการเลนสนุก แตสัตว
นรกตองไดรับทุกข คนผูฆาบิดาเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ตองอยูใน
นรกเชนนั้น ก็บุตรฆามารดา จากโลกนี้แลวตองไปสูที่อยูแหงพระยายม
ยอมเขาถึงความทุกขอยางยิ่งดวยผลแหงกรรมของตน พวกนายนิริยบาล
ที่รายกาจยอมบีบคั้นสัตวผูฆามารดา ดวยผาลเหล็กแดงบอยๆ ใหสัตว

นรกดื่มกินโลหิตที่เกิดแตตน อันไหลออกจากกายของตน รอนดังหนึ่ง
ทองแดงที่ละลายควางบนแผนดิน สัตวนรกนั้นลงไปสูหวงน้ําเชนกับ
หนองและเลือด นาเกลียดดังซากศพเนามีกลิ่นเหม็นดุจกอนคูถ หมู
หนอนในหวงน้ํานั้น มีกายใหญมีปากเปนเหล็กแหลม ทําลายผิวหนัง
ชอนไชไปในเนื้อและเลือด กัดกินสัตวนรกนั้น ก็สัตวนั้นถึงนรกนั้น
แลวจมลงไปประมาณชั่วรอยบุรุษ ศพเนาเหม็นฟุงไปตลอดรอยโยชน
โดยรอบ จริงอยู แมจักษุของตนผูมีจักษุยอมคร่ําคราเพราะกลิ่นนั้น
ดูกรพระเจาพรหมทัตต บุคคลผูฆามารดายอมไดรับทุกขเห็นปานนี้
พวกหญิงรีดลูกยอมกาวลวงลําธารนรกอันขรุขระ ที่กาวลวงไดแสน
ยากดุจคมมีดโกน แลวตกไปสูแมน้ําเวตรณีที่ไปไดยาก ตนงิ้ว
ทั้งหลายลวนแตเปนเหล็กมีหนาม ๑๖ คุลี มีกิ่งหอยยอยปกคลุมแมน้ํา
เวตรณีที่ไปไดยากทั้งสองฟาก สัตวนรกเหลานั้นมีตัวสูงโยชนหนึ่ง
ถูกไฟที่เกิดเองแผดเผา มีเปลวรุงเรืองยืนอยูดุจกองไฟตั้งอยูที่ไกล
ฉะนั้น หญิงผูประพฤตินอกใจสามีก็ดี ชายที่คบหาภรรยาผูอื่นก็ดี
ตองตกอยูในนรกอันเรารอนมีหนามคม สัตวนรกเหลานั้น ถูกนาย
นิริยบาลทิ่มแทงดวยอาวุธ กลับเอาศีรษะลงตกลงมานอนอยู ถูก
ทิ่มแทงดวยหลาวเปนอันมากตื่นอยูตลอดกาลทุกเมื่อ ครั้นพอรุงสวาง
นายนิริยบาลใหสัตวนรกนั้นเขาไปสูโลหกุมภีอันใหญเปรียบดังภูเขามีน้ํา
เสมอดวยไฟอันรอน บุคคลผูทุศีล ถูกโมหะครอบงํา ยอมเสวย
กรรมของตน ที่ตนกระทําไวชั่วปางกอน ตลอดวันตลอดคืนดวย
ประการฉะนี้ อนึ่ง ภริยาใดที่เขาชวยมาดวยทรัพยยอมดูหมิ่นสามี แม
ผัวพอผัว หรือพี่นองผัว นายนิริยบาลเอาเบ็ดมีสายเกี่ยวปลายลิ้นของ
หญิงนั้นครามา สัตวนรกนั้นเห็นลิ้นของตนยาวประมาณ ๑ วา เต็มไป
ดวยหมูหนอนไมอาจออนวอนนายนิริยบาล ตายไปหมกไหมในตาปนนรก พวกคนฆาแกะ ฆาสุกร ฆาปลา ดักเนื้อ พวกโจร คนฆาโค
พวกพราน พวกคนผูกระทําคุณในเหตุมิใชคุณ (คนสอเสียด) ถูกนาย
นิริยบาลเบียดเบียนดวยหอกเหล็ก ฆอนเหล็ก ดาบและลูกศร มีหัวลง
ตกลงสูแมน้ําแสบคนทําคดีโกง ถูกนายนิริยบาลทุบตีดวยฆอนเหล็ก
ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาแตนั้นยอมกินอาเจียนของสัตวนรกเหลาอื่นผูไดรับ
ความทุกขทุกเมื่อ ฝูงกาบาน ฝูงสุนัข ฝูงแรง ฝูงนกปาลวนมีปากเหล็ก
รุมกัดกินสัตวนรก ผูกระทํากรรมหยาบชาดิ้นรนอยู ชนเหลาใดเปน
อสัตบุรุษ อันธุลีปกปด ใหเนื้อชนกันตายก็ดี ใหนกตีกันตายก็ดี
ชนเหลานั้นตองไปตกอุสสทนรก.
[๙๓] สัตบุรุษทั้งหลายยอมไปสูเบื้องบน เพราะกรรมที่ตนประพฤติดีแลวใน
โลกนี้ ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรผลของกรรมที่บุคคลประพฤติดีแลว
เทพเจาทั้งหลายพรอมทั้งพระอินทรพระพรหมมีอยู ดูกรมหาบพิตรผูเปน

อธิบดีแหงรัฐ เพราะเหตุนั้น อาตมภาพขอทูลมหาบพิตร ขอมหาบพิตร
จงทรงประพฤติธรรม ดูกรพระราชา เชิญพระองคทรงประพฤติธรรม
เหมือนอยางธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง
ฉะนั้น.
จบ สังกิจจชาดกที่ ๒
------------

รวมชาดกในสัฏฐินิบาตนั้น
เชิญทานทั้งหลายฟงภาษิตของขาพเจาในสัฏฐินิบาต (ในนิบาตนี้) มี ๒
ชาดก คือโสณกชาดก ๑ สังกิจจชาดก ๑ ฯ
จบ สัฏฐินิบาตชาดก.
------------

สัตตตินิบาตชาดก
๑. กุสชาดก
พระเจากุสราชลุมหลงรูปโฉมของนางประภาวดี
[๙๔] รัฏฐะของพระองคนี้ มีทรัพย มียาน มีราชกกุธภัณฑสมบูรณดวยสิ่งที่
นาปรารถนาทั้งปวง ขาแตพระมารดา ขอพระองคจงทรงปกครองราช
สมบัติของพระองคนี้ หมอมฉันจะขอทูลลาไปยังเมืองสาคละ ซึ่งเปน
ที่สถิตแหงพระนางประภาวดีที่รัก.
[๙๕] พระองคทรงนําหาบใหญมาดวยพระทัยอันไมซื่อตรง จักตองทรงเสวย
ทุกขใหญทั้งกลางวันและกลางคืน ขอเชิญพระองคเสด็จกลับไปยัง
กุสาวดีนครเสียโดยเร็วเถิด หมอมฉันไมปรารถนาใหพระองคซึ่งมี
ผิวพรรณชั่วอยูในที่นี้.
[๙๖] ดูกรนางประภาวดี พี่ติดใจในผิวพรรณของเธอ จึงจะจากที่นี้ไปยังเมือง
กุสาวดีไมได พี่ยินดีในการเห็นเธอ ไดละทิ้งบานเมืองมารื่นรมยอยูใน
พระราชนิเวศนอันนารื่นรมยของพระเจามัททราช ดูกรนองประภาวดี
พี่ติดใจในผิวพรรณของเธอจนลุมหลง เที่ยวไปยังพื้นแผนดิน พี่ไมรูทิศ
วาตนมาแลวจากที่ไหน พี่หลงใหลในตัวเธอผูมีดวงเนตรอันแจมใส
เหมือนดวงตามฤค ผูทรงผากรองทอง ดูกรพระนองผูมีตะโพกอันผึ่งผาย
พี่ปรารถนาแตตัวเธอ พี่ไมตองการดวยราชสมบัติ.
[๙๗] ดูกรพระเจากุสราช ผูใดปรารถนาคนที่เขาไมปรารถนาตนผูนั้นยอมมี
แตความไมเจริญ หมอมฉันไมรักพระองคพระองคก็จะใหหมอมฉันรัก
เมื่อเขาไมรัก พระองคก็ยังปรารถนาใหเขารัก.
[๙๘] นรชนใดไดคนที่เขาไมรักตัว หรือที่รักตัวมาเปนที่รัก เราสรรเสริญการ
ไดในสิ่งนี้ ความไมไดในสิ่งนั้นเปนความชั่วชา.
[๙๙] พระองคปรารถนา ซึ่งหมอมฉันผูไมปรารถนา เปรียบเหมือนพระองค
เอาไมกรรณิการมาแคะเอาเพชรในหิน หรือเหมือนเอาขายมาดักลม
ฉะนั้น.

[๑๐๐] หินคงฝงอยูในหฤทัยมีลักษณะออนละมุนละไม ของเธอเปนแน เพราะ

ตั้งแตหมอมฉันมาจากชนบทภายนอก ยังไมไดความชมชื่นจากเธอเลย
พระราชบุตรียังทําหนานิ่วคิ้วขมวดมองดูหมอมฉันอยูตราบใด หมอมฉัน
ก็คงตองเปนพนักงานเครื่องตนภายในบุรีของพระเจามัททราชอยูตราบนั้น
ตอเมื่อใดพระราชบุตรียิ้มแยมแจมใสมองดูหมอมฉัน หมอมฉันก็จะ
เลิกเปนพนักงานเครื่องตน กลับเปนพระเจากุสราชเมื่อนั้น.
[๑๐๑] ก็ถาถอยคําของโหรทั้งหลายจักเปนจริงไซร พระองคคงไมใชพระสวามี
ของหมอมฉันแนแท เขาเหลานั้นคงจะบั่นเราออกเปนเจ็ดทอนแน.
[๑๐๒] ก็ถาถอยคําของโหรเหลาอื่นหรือของหมอมฉันจักเปนจริงไซร พระสวามี
ของเธอ นอกจากพระเจากุสราชผูมีพระเสียงดังราชสีห จะเปนคนอื่น
ไมมีเลย.
[๑๐๓] แนะนางขุชชา เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแลว จักใหนายชางทําเครื่อง
ประดับคอทองคําใหแกเจา ถาเจาทําใหพระนางประภาวดีผูมีขาออนงาม
ดังงวงชางแลดูเราได ... ถาเจาทํานางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง
ใหเจรจาแกเราได ... ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง
ใหยิ้มแยมแกเราได ... ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวง
ชางใหหัวเราะราเริงแกเราได เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแลว จักให
นายชางทําเครื่องประดับคอทองคําใหแกเจา ถาเจาทําพระนางประภาวดี
ผูมีขาออนงามดังงวงชาง มาลูบคลําจับตัวเรา ดวยมือของเธอได.
[๑๐๔] พระราชบุตรีนี้ คงไมไดประสบแมความสําราญในสํานักแหงพระเจา
กุสราชเสียเลยเปนแน พระนางจึงไมทรงกระทําแมเพียงการปฏิสันถาร
ในบุรุษผูเปนพนักงานเครื่องตน เปนคนรับใช ไมตองการดวยคาจาง.
[๑๐๕] นางขุชชานี้ เห็นจะไมตองถูกตัดลิ้นดวยมีดอันคมเปนแน จึงมาพูด
คําหยาบชาอยางนี้.
[๑๐๖] ขาแตพระนางประภาวดี พระนางอยาทรงเทียบพระเจากุสราชนั้นดวย
พระรูปอันเลอโฉมของพระนางซิ ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง
พระนางจงกระทําไวในพระทัยวา พระเจากุสราชนั้นทรงมีพระอิศริยยศ
ใหญ แลวจงกระทําความรักในพระเจากุสราช ผูมีความงามอันนี้
ขาแตพระนางประภาวดีพระนางอยาทรงเทียบพระเจากุสราชนั้นดวยพระ
รูปอันเลอโฉมของพระนางซิ ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง พระนาง
จงกระทําไวในพระทัยวา พระเจากุสราชนั้นทรงมีพระราชทรัพยเปน
อันมาก ... มีทะแกลวทหาร ... มีพระราชอาณาจักรกวางใหญ ... เปน
พระมหาราชา ... มีพระสุรเสียงเหมือนเสียงราชสีห ... มีพระสุรเสียง
ไพเราะ ... มีพระสุรเสียงหยดยอย ... มีพระสุรเสียงกลมกลอม ... มี
พระสุรเสียงออนหวาน ... ทรงชํานาญศิลปตั้งรอยอยาง ... เปนกษัตริย
... พระแมเจาประภาวดี พระนางอยาเทียบพระเจากุสราชนั้นดวยพระรูป

อันเลอโฉมของนางซิ พระนางจงกระทําไวในพระทัยวา พระราชา
พระองคนั้น มีพระนามเหมือนกับหญาคาที่ทาวสักกะทรงประทาน แลว
จงกระทําความรักในพระเจากุสราชผูมีความงามอันนี้.
[๑๐๗] ชางเหลานี้ทั้งหมดเปนผูแข็งกระดาง ตั้งอยูเหมือนจอมปลวกจะพากันพัง
กําแพงเขามาเสียกอน ขอพระองคจงสงขาวแกพระราชาเหลานั้นวา เชิญ
เสด็จมานําเอานางประภาวดีนี้ไปเถิด.
[๑๐๘] เราจะบั่นนางประภาวดีนี้ออกเปนเจ็ดทอน แลวจักใหแกกษัตริยผูเสด็จ
มา ณ ที่นี้เพื่อจะฆาเรา.
[๑๐๙] พระราชบุตรีผูมีผิวผองดังทองคํา ทรงผาโกไสยพัสตร มีพระเนตรนอง
ดวยน้ําตา อันหมูทาสีแวดลอม เสด็จไปยังหองพระมารดา.
[๑๑๐] ขาแตพระมารดา หนาของลูกอันผัดแลวดวยแปง สองแลวที่กระจกเงา
งดงาม มีดวงเนตรคมคาย ผุดผองเปนนวลใย จักถูกกษัตริยทั้งหลายโยน
ทิ้งเสียในปาเปนแน แลวฝูงแรงก็จะพากันเอาเทายื้อแยงผมของลูกอันดํา
มีปลายงอนละเอียดออน ลูบไลดวยน้ํามันหอมแกนจันทน ในทามกลาง
ปาชาอันเปรอะเปอน เปนแน แขนออนนุมทั้งสองของลูกอันมีเล็บแดง
มีขนละเอียด ลูบไลดวยจุรณจันทนก็จะถูกกษัตริยทั้งหลายตัดทิ้งเสียใน
ปา และฝูงกาก็จะโฉบคาบเอาไปตามความปรารถนาเปนแน สุนัขจิ้งจอก
มาเห็นถันทั้งสองของลูกเชนกับผลตาลอันหอยอยู ซึ่งลูบไลดวย
กระแจะจันทนแควนกาสี ก็จะยืนครอมที่ถันทั้งสองของลูกเปนแน
เหมือนลูกออนที่เกิดแตตนของมารดา ตะโพกอันกลมผึ่งผายของลูก ผูก
รัดดวยสรอยสอิ้งทอง ก็จะถูกกษัตริยทั้งหลายตัดเปนชิ้นๆ แลวโยนทิ้ง
ไปในปา ฝูงสุนัขจิ้งจอกก็จะพากันมาฉุดคราไปกิน ฝูงสุนัขปา ฝูงกา
ฝูงสุนัขจิ้งจอกและสัตวที่มีเขี้ยวเหลาอื่นซึ่งมีอยู ไดกินนางประภาวดี
แลว คงไมรูจักแกกันเปนแน ขาแตพระมารดา ถากษัตริยทั้งหลายผูมา
แตที่ไกลไดนําเอาเนื้อของลูกไปหมดแลว พระมารดาไดทรงโปรดขอเอา
กระดูกมาเผาเสียในระหวางทางใหญ ขอพระมารดาไดสรางสวนดอกไม
แลว จงปลูกตนกรรณิการในสวนเหลานั้น ขาแตพระมารดา ในกาลใด
ดอกกรรณิการเหลานั้นบานแลวในเวลาหิมะตกในฤดูเหมันต ในกาลนั้น
ขอพระมารดาพึงรําลึกถึงลูกวา ประภาวดีมีผิวพรรณอยางนี้.
[๑๑๑] พระมารดาของพระนางประภาวดีเปนขัตติยานี มีพระฉวีวรรณดังเทพ
อัปสรไดประทับยืนอยูแลว ทอดพระเนตรเห็นดาบและธนูวางอยูตรง
พระพักตรพระเจามัททราช ภายในบุรี.
[๑๑๒] จึงทรงพิลาปรําพันวา พระองคจะทรงฆาธิดาของหมอมฉันบั่นใหเปน
ทอนๆ ดวยดาบนี้ แลวจะประทานแกกษัตริยทั้งหลาย แนหรือเพคะ.
[๑๑๓] ลูกนอยเอย พระบิดาไมทรงกระทําตามคําของแมผูใครประโยชน เจานั้น
เปรอะเปอนโลหิตไปสูสํานักพระยายมในวันนี้ ถาบุรุษผูใดไมทําตามคํา

ของบิดามารดาผูเกื้อกูลมองเห็นประโยชน บุรุษนั้นยอมไดรับโทษอยาง
นี้ และจะตองเขาถึงโทษที่ลามกกวา ในวันนี้ถาลูกจะทรงไวซึ่งกุมาร
ทรงโฉมงดงามดังสีทอง เปนกษัตริยเกิดกับพระเจากุสราช สวมสรอย
สังวาลยแกวมณีแกมทอง อันหมูพระญาติบูชาแลวไซร ลูกก็จะไมตอง
ไปยังสํานักพระยายม ลูกหญิงเอย เสียงกลองชัยเภรีดังอยูอึงมี่ และ
เสียงชางรองกองอยูในตระกูลแหงกษัตริยทั้งหลายใด ลูกเห็นอะไรเลา
หนอที่มีความสุขยิ่งกวาตระกูลนั้น จึงไดมาเสีย เสียงมาศึกคะนองรอง
คํารณอยูที่ประตู เสียงกุมารรองรําทําเพลงอยูในตระกูลกษัตริยทั้งหลาย
ลูกเห็นอะไรเลาหนอที่มีความสุขยิ่งไปกวาตระกูลนั้น จึงไดมาเสีย ใน
ตระกูลแหงกษัตริยทั้งหลาย มีนกยูง นกกระเรียน และนกดุเหวา
สงเสียงรองกองเสนาะเพราะจับใจ ลูกเห็นอะไรเลาหนอที่จะมีความ
สุขยิ่งไปกวาตระกูลนั้น จึงไดมาเสีย.
[๑๑๔] พระเจากุสราชพระองคใด ผูมีพระปรีชาอยางยอดเยี่ยม ผูย่ํายีกษัตริย
ทั้งเจ็ดพระนคร ทรงปราบปรามแควนอื่นใหพายแพ พึงทรงปลดเปลื้อง
เราทั้งหลายใหพนจากทุกขได พระเจากุสราชพระองคนั้นประทับอยูที่
ไหนหนอ.
[๑๑๕] พระเจากุสราชพระองคใด ผูมีพระปรีชาอยางยอดเยี่ยม ผูย่ํายีกษัตริย
ทั้งเจ็ดพระนคร ทรงปราบปรามแควนอื่นใหพายแพ จักทรงกําจัด
กษัตริยเหลานั้นทั้งหมดได พระเจากุสราชพระองคนั้น ประทับอยูที่นี่
แหละ เพคะ.
[๑๑๖] เจาเปนบาไปแลวหรือจึงไดพูดอยางนี้ หรือวาเจาเปนอันธพาลจึงไดพูด
อยางนี้ ถาพระเจากุสราชพึงเสด็จมาจริง ทําไมพวกเราจะไมรูจักพระ
องคเลา.
[๑๑๗] พระเจากุสราชนั้นทรงปลอมพระองคเปนบุรุษพนักงานเครื่องตน ทรง
พระภูษาหยักรั้งมั่นคง กําลังกมพระองคลางหมออยูในระหวางพระ
ตําหนักของพระกุมารีทั้งหลายเพคะ.
[๑๑๘] เจาเปนหญิงชั่วชาจัณฑาลหรือ หรือวาเจาเปนหญิงประทุษรายตระกูล
เจาเกิดแลวในตระกูลพระเจามัททราช เหตุใดจึงกระทําพระสวามีให
เปนทาส.
[๑๑๙] หมอมฉันไมไดเปนหญิงชั่วชาจัณฑาล ไมใชเปนหญิงประทุษรายตระกูล
นั่นพระเจากุสราชโอรสของพระเจาโอกกากราช ขอความเจริญจงมีแด
พระมารดา แตพระมารดาทรงเขาพระทัยวาเปนทาส.
[๑๒๐] ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา พระราชาพระองคใด ทรงเชื้อเชิญ
พราหมณสองหมื่นคนใหบริโภคภัตตาหารในกาลทุกเมื่อ พระราชาพระ
องคนั้น คือ พระเจากุสราชโอรสแหงพระเจาโอกกากราช แตพระ
มารดาเขาพระทัยวาเปนทาส เจาพนักงานเตรียมชางไวสองหมื่นเชือก ...

เตรียมมาสองหมื่นตัว ... ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา เจาพนักงาน
รีดนมโคสองหมื่นตัวในกาลทุกเมื่อเพื่อพระราชาพระองคใด พระราชา
พระองคนั้น คือ พระเจากุสราชโอรสของพระเจาโอกกากราช แตพระ
มารดาเขาพระทัยวาเปนทาส.
[๑๒๑] ดูกรเจาผูเปนพาล เจากระทํากรรมอันชั่วรายเหลือเกิน ที่เจาไมบอกพอ
วา พระเจากุสราชผูเปนกษัตริยมีทะแกลวทหารมาก ผูเปนพระยาชาง
มาดวยเพศแหงกบ.
[๑๒๒] ขาแตพระมหาราชผูจอมทัพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดงดโทษ
แกหมอมฉัน ที่ไมทราบวาพระองคเสด็จมาในที่นี้ดวยเพศที่ไมมีใครรูจัก
ดวยเถิด.
[๑๒๓] คนเชนหมอมฉันมิไดปกปดเลย หมอมฉันนั้นเปนพนักงานเครื่องตน
พระองคเทานั้นทรงเลื่อมใสแกหมอมฉัน ขาแตพระองคผูประเสริฐ
แตพระองคไมมีกรรมชั่วชา ที่หมอมฉันจะตองอดโทษ.
[๑๒๔] ดูกรเจาคนพาล เจาจงไปขอขมาโทษพระเจากุสราชผูมีกําลังมากเสีย
พระเจากุสราชที่เจาขอขมาแลว จักประทานชีวิตใหเจา.
[๑๒๕] พระนางประภาวดีผูมีผิวพรรณดังเทพธิดา ทรงรับดํารัสของพระบิดาแลว
ไดซบพระเศียรลงกอดพระบาทพระเจากุสราชผูมีพระกําลังมาก.
[๑๒๖] ราตรีเหลานี้ที่ลวงไป เวนจากพระองคนั้นเพียงใด หมอมฉันขอถวาย
บังคมพระยุคลบาท ของพระองคดวยเศียรเกลา เพียงนั้น ขอพระองค
โปรดอยาทรงพิโรธหมอมฉันเลย หมอมฉันขอตั้งสัตยปฏิญาณแก
พระองค โปรดทรงสดับหมอมฉันเถิด เพคะ หมอมฉันจะไมพึงทําความ
ชิงชังแกพระองคอีกตอไปละ ถาพระองคจะไมทรงโปรดกระทําตามคํา
ของหมอมฉันผูทูลวิงวอนอยูอยางนี้ พระบิดาคงเขนฆาหมอมฉันแลว
ทรงประทานแกกษัตริยทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้เปนแน.
[๑๒๗] เมื่อพระนองออนวอนอยูอยางนี้ ไฉนพี่จักไมทําตามคําของพระนองเลา
พี่ไมโกรธพระนองเลยนะคนงาม อยากลัวเลยประภาวดี พี่ขอตั้งสัตย
ปฏิญาณตอพระนอง โปรดขอจงทรงฟงพี่เถิดนะพระราชบุตรี พี่จะไม
พึงกระทําความเกลียดชังแกพระนองนางอีกตอไปละ ดูกรนองประภาวดี
ผูมีตะโพกอันผึ่งผาย พี่สามารถจะทําลายตระกูลกษัตริยมัททราชมากมาย
แลวนําพระนองนางไปได แตเพราะความรักพระนองนาง พี่จึงสูยอมทน
ทุกขมากมายได.
[๑๒๘] เจาพนักงานทั้งหลาย จงตระเตรียมรถและมา อันวิจิตรดวยเครื่องอลังการ
ตางๆ ทั้งมั่นคงแข็งแรง ทานทั้งหลายจงเห็นความพยายามของเรา
ผูกําจัดศัตรูทั้งหลายใหพายแพไปในบัดนี้ ก็นารีทั้งหลายภายในพระราช
วังของพระเจามัททราชนั้น พากันมองดูพระโพธิสัตวผูเสด็จเยื้องกราย
ดุจราชสีห ทรงปรบพระหัตถเสวยพระกระยาหารถึงสองเทาพระองคนั้น.

[๑๒๙] ก็พระเจากุสราช ครั้นเสด็จขึ้นประทับบนคอชางสาร โปรดใหนาง

ประภาวดีประทับเบื้องหลังแลว เสด็จเขาสูสงคราม ทรงบันลือพระ
สุรสีหนาท กษัตริยเจ็ดพระนครทรงสดับพระสุรสีหนาทของพระเจา
กุสราช ผูบันลืออยู ผูอันความกลัวแตเสียงของพระเจากุสราชคุกคามแลว
พากันแตกหนีไปเหมือนดังฝูงมฤคไดยินเสียงแหงราชสีหก็พากันหนีไป
ฉะนั้น พวกพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา ผูอันความกลัวแตเสียง
พระเจากุสราชคุกคามแลว ก็พากันแตกตื่นเหยียบย่ํากันและกัน ทาว
สักกะจอมเทพ ไดทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวทรงมีชัยในทามกลาง
สงครามนั้น มีพระทัยชื่นชมยินดี ทรงพระราชทานแกวมณีอันรุงโรจน
ดวงหนึ่งแกพระเจากุสราช พระเจากุสราชทรงชนะสงคราม ไดแกว
มณีอันรุงโรจน แลวเสด็จประทับบนคอชางสารเสด็จเขาสูพระนคร รับ
สั่งใหจับกษัตริยเจ็ดพระนครทั้งเปน ใหมัดนําเขาถวายพระสัสสุระ ทูล
วาขอเดชะ กษัตริยเหลานี้เปนศัตรูของพระองค ศัตรูทั้งหมดซึ่งคิดจะ
กําจัดพระองคเสียนี้ ตกอยูในอํานาจของพระองคแลว เชิญทรงกระทํา
ตามพระประสงคเถิด พระองคทรงกระทํากษัตริยเหลานั้นใหเปนทาส
แลว จะทรงปลอยหรือจะทรงประหารเสียตามแตพระทัยเถิด.
[๑๓๐] กษัตริยเหลานี้เปนศัตรูของพระองค มิไดเปนศัตรูของหมอมฉัน ขาแต
พระมหาราช พระองค (เปนอิสระ) กวาหมอมฉัน จะทรงปลอยหรือ
จะทรงประหารศัตรูเหลานั้นก็ตามเถิด.
[๑๓๑] พระราชธิดาของพระองค ลวนทรงงดงามดังเทพกัญญามีอยูถึง ๗ พระ
องค ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานแกกษัตริยทั้ง ๗ นั้นองคละองค
ขอกษัตริยเหลานั้นจงเปนพระชามาตาของพระองคเถิด.
[๑๓๒] ขาแตพระมหาราช พระองคเปนใหญกวาหมอมฉันทั้งหลาย และกวา
พวกลูกของหมอมฉันทั้งหมด เชิญพระองคนั่นแหละทรงพระราชทาน
พวกลูกของหมอมฉันแกกษัตริยเหลานั้น ตามพระราชประสงคเถิด.
[๑๓๓] ในกาลนั้น พระเจากุสราชผูมีพระสุรเสียงดังเสียงราชสีห ไดทรงยก
พระราชธิดาของพระเจามัททราช ประทานใหแกกษัตริย ๗ พระองคนั้น
องคละองค กษัตริยทั้ง ๗ พระองคทรงอิ่มพระทัยดวยลาภนั้น ทรงขอบ
พระคุณพระเจากุสราชผูมีพระสุรเสียงดังเสียงราชสีห แลวพากันเสด็จ
กลับไปยังนครของตนๆ ในขณะนั้นทีเดียว ฝายพระเจากุสราชผูมีพระ
กําลังมาก ทรงพาพระนางประภาวดีและดวงแกวมณีอันงามรุงโรจนเสด็จ
กลับยังกรุงกุสาวดี เมื่อพระเจากุสราชและพระนางประภาวดีทั้ง ๒ พระ
องคนั้น ประทับอยูในพระราชรถคันเดียวกันเสด็จเขากรุงกุสาวดี มีพระ
ฉวีวรรณและพระรูปพระโฉมทัดเทียมกัน มิไดทรงงดงามยิ่งหยอนกวา
กันเลย พระมารดาของพระมหาสัตวและพระชยัมบดีราชกุมารทั้ง ๒
พระองคไดเสด็จไปตอนรับถึงนอกพระนคร แลวเสด็จกลับพระนคร

พรอมดวยพระราชโอรส ในกาลนั้น พระเจากุสราชและพระนางประภา
วดี ก็ทรงสมัครสมานกัน ไดทรงปกครองราชอาณาจักรกุสาวดีใหรุง
เรืองตลอดมา.
จบ กุสชาดกที่ ๑
๒. โสณนันทชาดก
เรื่องพระราชาไปขอขมาโทษโสณดาบส
[๑๓๔] พระผูเปนเจาเปนเทวดา เปนคนธรรพ เปนทาวสักกปุรินททะ หรือวา
เปนมนุษยผูมีฤทธิ์ ขาพเจาทั้งหลายจะรูจักพระผูเปนเจาไดอยางไร.
[๑๓๕] อาตมภาพไมใชเปนเทวดา ไมใชเปนคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ
อาตมภาพเปนมนุษยผูมีฤทธิ์ ดูกรภารถะ มหาบพิตรจงทราบอยางนี้.
[๑๓๖] ความชวยเหลืออันมิใชนอยนี้ เปนกิจที่พระผูเปนเจากระทําแลว คือ
เมื่อฝนตก พระผูเปนเจาก็ไดทําไมใหมีฝน แตนั้น เมื่อลมจัดและแดด
รอน พระผูเปนเจาก็ไดทําใหมีเงาบังรมเย็น แตนั้น พระผูเปนเจาได
ทําการปองกันลูกศรในทามกลางแหงศัตรู แตนั้น พระผูเปนเจาไดทํา
บานเมืองอันรุงเรืองและชาวเมืองเหลานั้นใหตกอยูในอํานาจ ของขาพเจา
แตนั้น พระผูเปนเจาไดทํากษัตริย ๑๐๑ พระองคใหเปนผูติดตามของ
ขาพเจา ขาพเจาขอขอบคุณ พระผูเปนเจายิ่งนัก พระผูเปนเจาจะ
ปรารถนาสิ่งที่จะใหจิตชื่นชม คือ ยานอันเทียมดวยชาง รถอันเทียม
ดวยมา และสาวนอยทั้งหลายที่ประดับประดาแลว หรือรมณียสถานอัน
เปนที่อยูอาศัยอันใด ขอพระผูเปนเจาจงเลือกเอาสิ่งนั้นตามประสงคเถิด
ขาพเจาขอถวายแกพระผูเปนเจา หรือวาพระผูเปนเจาจะปรารถนาแควน
อังคะหรือแควนมคธ ขาพเจาก็ขอถวายแกพระผูเปนเจา หรือวาพระผู
เปนเจาปรารถนาแควนอัสสกะหรือแควนอวันตี ขาพเจาก็มีใจยินดีขอ
ถวายแควนเหลานั้นใหแกพระผูเปนเจา หรือแมพระผูเปนเจาปรารถนา
ราชสมบัติกึ่งหนึ่งไซร ขาพเจาก็ขอถวายแกพระผูเปนเจา ถาพระคุณเจา
มีความตองการดวยราชสมบัติทั้งหมด ขาพเจาก็ขอถวาย พระคุณเจา
ปรารถนาสิ่งใด ขอพระคุณเจาบอกมาเถิด.
[๑๓๗] อาตมภาพไมมีความตองการดวยราชสมบัติ บานเมือง ทรัพยหรือแม
ชนบท อาตมภาพไมมีความตองการเลย.
[๑๓๘] ในแวนแควนอาณาเขตของมหาบพิตร มีอาศรมอยูในปา มารดาและบิดา
ทั้งสองทานของอาตมภาพอยูในอาศรมนั้น อาตมภาพอยูในอาศรมนั้น
อาตมภาพไมไดเพื่อทําบุญ ในทานทั้งสอง ผูเปนบูรพาจารยนั้น
อาตมภาพขอเชิญมหาบพิตรผูประเสริฐยิ่ง ไปขอขมาโทษโสณดาบส
เพื่อสังวรตอไป.
[๑๓๙] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาจะขอทําตามคําที่พระคุณเจากลาวกะขาพเจา
ทุกประการ ก็แตวา บุคคลผูจะออนวอนขอโทษมีประมาณเทาใด ขอ

พระคุณเจาจงบอกบุคคลมีประมาณเทานั้น.
[๑๔๐] ชาวชนบทมีประมาณหนึ่งรอยเศษ พราหมณมหาศาลก็เทากัน กษัตริยผู
เปนอภิชาตผูเรืองยศเหลานี้ทั้งหมด ทั้งมหาบพิตรซึ่งทรงพระนามวา
พระเจามโนชะ บุคคลผูจะออนวอนขอโทษประมาณเทานี้ก็พอแลว ขอ
ถวายพระพร.
[๑๔๑] เจาพนักงานทั้งหลายจงเตรียมชาง จงเตรียมมา นายสารถีทานจง
เตรียมรถ ทานทั้งหลายจงถือเอาเครื่องผูก จงยกธงชัยขึ้นที่คันธงทั้ง
หลาย เราจะไปยังอาศรมอันเปนที่อยูของโกสิยดาบส.
[๑๔๒] ก็ลําดับนั้น พระราชาพรอมดวยจาตุรงคเสนา ไดเสด็จไปยังอาศรมอัน
นารื่นรมย ซึ่งเปนที่อยูของโกสิยดาบส.
[๑๔๓] ไมคานอันทําดวยไมกระทุมของใคร ผูไปเพื่อหาบน้ํา ลอยมายังเวหาส
มิไดถูกบา หางประมาณ ๔ องคุลี.
[๑๔๔] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพชื่อวาโสณะ เปนดาบสมีวัตรอันสมาทานแลว
มิไดเกียจครานเลี้ยงดูมารดาบิดาอยูทุกคืนทุกวัน ดูกรมหาบพิตรผูเปน
เจาแหงทิศ อาตมภาพระลึกถึงอุปการคุณที่ทานทั้งสองไดกระทําแลว ใน
กาลกอน จึงนําผลไมปาและเผือกมันมาเลี้ยงดูมารดาบิดา.
[๑๔๕] ขาพเจาทั้งหลาย ปรารถนาจะไปยังอาศรมซึ่งเปนที่อยูของโกสิยดาบส
ขาแตทานโสณะ ขอทานไดโปรดบอกทางจะไปยังอาศรมนั้นแกขาพเจา
ทั้งหลายเถิด.
[๑๔๖] ดูกรมหาบพิตร ทางนี้เปนทางสําหรับเดินคนเดียว ขอเชิญมหาบพิตร
เสด็จไปยังปาอันสะพรั่งไปดวยตนทองหลาง มีสีเขียวชะอุมดังสีเมฆ
โกสิยดาบสอยูในปานั้น.
[๑๔๗] โสณมหาฤาษีครั้นกลาวคํานี้แลว ไดพร่ําสอนกษัตริยทั้งหลาย ณ กลาง
หาว แลวรีบหลีกไปยังสระอโนดาต แลวกลับมาปดกวาดอาศรมแตง
ตั้งอาสนะแลว เขาไปสูบรรณศาลาแจงใหดาบสผูเปนบิดาทราบวา ขา
แตทานมหาฤาษี พระราชาทั้งหลายผูอภิชาตเรืองยศเหลานี้เสด็จมาหา ขอ
เชิญบิดาออกไปนั่งนอกอาศรมเถิด มหาฤาษีไดฟงคําของโสณบัณฑิตนั้น
แลวรีบออกจากอาศรมมานั่งที่ประตูของตน.
[๑๔๘] โกสิยดาบสไดเห็นพระเจามโนชะนั้น ซึ่งมีหมูกษัตริยหอมลอมเปน
กองทัพ ประหนึ่งรุงเรืองดวยเดช เสด็จมาอยู จึงกลาวคาถานี้ความวา
กลอง ตะโพน สังข บัณเฑาะว และมโหระทึก ยังพระราชาผูเปนจอมทัพ
ใหราเริงอยูดําเนินไปแลวขางหนาของใคร หนาผากของใครสวมแลว
ดวยแผนทองอันหนามีสีดุจสายฟา ใครกําลังหนุมแนนผูกสอดดวยกํา
ลูกศร รุงเรืองดวยสิริ เดินมาอยู อนึ่งหนาของใครงามผุดผอง ดุจ
ทองคําอันละลายควางที่ปากเบามีสีดังถานเพลิง ใครหนอรุงเรืองดวยสิริ
กําลังเดินมาอยู ฉัตรพรอมดวยคันหนารื่นรมยใจ สําหรับกั้นแสงอาทิตย

อันบุคคลกางแลวเพื่อใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู ชน
ทั้งหลายถือพัดวาลวีชนีเครื่องสูง เดินเคียงองคของใคร ผูมีบุญอัน
ประเสริฐมาอยูโดยคอชางเศวตรฉัตรมาอาชาไนย และทหารสวมเกราะ
เรียงรายอยูโดยรอบของใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู
กษัตริย ๑๐๑ พระนครผูเรืองยศ เปนอนุยนตเดินแวดลอมตามอยู
โดยรอบของใคร ใครหนอ รุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู จาตุรงคเสนา
คือ พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทาเดินแวดลอมตามอยู
โดยรอบใคร ใครหนอ รุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู เสนาหมูใหญนี้
นับไมถวน ไมมีที่สุดดุจคลื่นในมหาสมุทร กําลังหอมลอมตามหลัง
ใครมา.
[๑๔๙] กษัตริยที่กําลังเสด็จมานั้น คือ พระเจามโนราชาธิราชเปนเพียงดัง
พระอินทรผูเปนใหญกวาเทวดาชั้นดาวดึงส เขาถึงความเปนบริษัทของ
นันทดาบส กําลังมาสูอาศรมอันเปนที่ประพฤติพรหมจรรย เสนาหมูใหญ
นี้นับไมถวน ไมมีที่สุด ดุจคลื่นในมหาสมุทร กําลังตามหลังพระเจา
มโนชะนั้นมา.
[๑๕๐] พระราชาทุกพระองค ทรงลูบไลดวยจันทนหอม ทรงผากาสิกพัสตร
อยางดี ทุกพระองคทรงประคองอัญชลีเขาไปยังสํานักของฤาษีทั้งหลาย.
[๑๕๑] พระคุณเจาผูเจริญไมมีโรคาพาธหรือ พระคุณเจาสุขสําราญดีอยูหรือ
พระคุณเจายังอัตภาพใหเปนไปสะดวกดวยการแสวงหามูลผลาหารแล
หรือ เหงามันและผลไมมีมากแลหรือ เหลือบ ยุงและสัตวเลื้อยคลาน
มีนอยแลหรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาฬมฤค ไมมีมาเบียดเบียน
บางหรือ.
[๑๕๒] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพทั้งหลายไมมีโรคาพาธ มีความสุขสําราญดี
เยียวยาอัตภาพไดสะดวกดวยการแสวงหามูลผลาหาร ทั้งมูลมันผลไมก็
มีมาก เหลือบ ยุงและสัตวเลื้อยคลานมีนอย ในปาอันเกลื่อนกลนไป
ดวยพาฬมฤคไมมีมาเบียดเบียนอาตมภาพ เมื่ออาตมภาพไดอยูในอาศรม
นี้หลายปมาแลว อาตมภาพไมรูสึกอาพาธอันไมเปนที่รื่นรมยแหงใจเกิด
ขึ้นเลย ดูกรมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดีแลว และพระองคไมได
เสด็จมาราย พระองคผูเปนอิสระเสด็จมาถึงแลว ขอจงตรัสบอกสิ่งที่
ทรงชอบพระหฤทัยซึ่งมีอยู ณ ที่นี้เถิด ขอเชิญมหาบพิตรเสวยผล
มะพลับ ผลมะหาด ผลมะทรางและผลหมากเมา อันเปนผลไมมีรส
หวานนอยๆ เชิญเลือกเสวยแตผลที่ดีๆ เถิด น้ํานี้เย็นนํามาแต
ซอกเขา ขอเชิญมหาบพิตรดื่มเถิด ถาพระองคทรงปรารถนา.
[๑๕๓] สิ่งใดที่พระคุณเจาให ขาพเจาขอรับสิ่งนั้น พระคุณเจากระทําใหถึงแก
ขาพเจาทั้งปวง ขอพระคุณเจาจงเงี่ยโสตสดับคําของนันทดาบสที่ทานจะ
กลาวนั้นเถิด ขาพเจาทั้งหลายเปนบริษัทของนันทดาบส มาแลวสูสํานัก

ของพระคุณเจา ขอพระคุณเจาโปรดสดับคําของขาพเจา ของนันทดาบส
และของบริษัทเถิด.
[๑๕๔] ชาวชนบทรอยเศษ พราหมณมหาศาลประมาณเทานั้น กษัตริยอภิชาติผู
เรืองยศทั้งหมดนี้ และพระเจามโนชะผูเจริญจงเขาใจคําของขาพเจา ยักษ
ทั้งหลายภูตและเทวดาทั้งหลายในปา เหลาใด ซึ่งมาประชุมกันอยูใน
อาศรมนี้ ขอจงฟงคําของขาพเจา ขาพเจาขอกระทําความนอบนอมแก
เทวดาทั้งหลายแลวจักกลาวกะฤาษีผูมีวัตรอันงาม ขาพเจานั้น ชาวโลก
สมมติแลววาเปนชาวโกสิยโคตรรวมกับทาน จึงนับวาเปนแขนขวาของ
ทาน ขาแตทานโกสิยะผูมีความเพียร เมื่อขาพเจาเปนผูประสงคจะเลี้ยง
ดูมารดาบิดาของขาพเจา ฐานะนี้ชื่อวาเปนบุญ ขอทานอยาไดหามขาพเจา
เสียเลย จริงอยู การบํารุงมารดาบิดานี้ สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว
ขอทานจงอนุญาตการบํารุงมารดาบิดานี้แกขาพเจา ทานไดกระทํากุศลมา
แลวสิ้นกาลนาน ดวยการลุกขึ้นทํากิจวัตรและการบีบนวด บัดนี้
ขาพเจาปรารถนาจะทําบุญในมารดาและบิดา ขอทานจงใหโลกสวรรคแก
ขาพเจาเถิด ขาแตพระฤาษี มนุษยทั้งหลายซึ่งมีอยูในบริษัทนี้ ทราบ
บทแหงธรรมในธรรมวาเปนทางแหงโลกสวรรค เหมือนดังทานทราบ
ฉะนั้น การบํารุงมารดาบิดาดวยการอุปฏฐากและการบีบนวดชื่อวานํา
ความสุขมาให ทานหามขาพเจาจากบุญนั้น ชื่อวาเปนอันหามทางอัน
ประเสริฐ.
[๑๕๕] ขอมหาบพิตรผูเจริญทั้งหลาย ผูเปนบริษัทของนองนันทะ จงสดับถอย
คําของอาตมภาพ ผูใดยังวงศตระกูลแตเกากอนใหเสื่อม ไมประพฤติ
ธรรมในบุคคลผูเจริญทั้งหลาย ผูนั้นยอมเขาถึงนรก ดูกรทานผูเปนใหญ
ในทิศ สวนชนเหลาใดเปนผูฉลาดในธรรมอันเปนของเกา และถึง
พรอมดวยจารีต ชนเหลานั้นยอมไมไปสูทุคติ มารดา บิดา พี่ชาย นอง
ชาย พี่สาว นองสาว ญาติและเผาพันธุ ชนเหลานั้นทั้งหมดยอมเปน
ภาระของพี่ชายใหญ ขอพระองคทรงทราบอยางนี้เถิด มหาบพิตร ดูกร
มหาบพิตรผูเปนจอมทัพ ก็อาตมภาพเปนพี่ชายใหญ จึงตองรับภาระอัน
หนัก ทั้งสามารถจะปฏิบัติทานเหลานั้นไดเหมือนนายเรือรับภาระอันหนัก
สามารถจะนําเรือไปไดโดยสวัสดี ฉะนั้น เหตุนั้น อาตมภาพจึงไมละ
ลืมธรรม.
[๑๕๖] ขาพเจาทั้งหลายไดไปแลวในความมืด วันนี้ขาพเจาทั้งหลายเกิดความรู
ขึ้นแลว ทานโกสิยฤาษีไดแสดงธรรมแกขาพเจาทั้งหลายเหมือนสอง
แสงอันรุงเรืองจากไฟ ฉะนั้น พระอาทิตยเปนเทพเจาแหงแสง มีรัศมี
เจิดจา เมื่ออุทัยยอมแสดงรูปดีและรูปชั่วใหปรากฏแกสัตวทั้งหลาย
ฉันใด ทานโกสิยฤาษีก็แสดงธรรมแกขาพเจาทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน
กัน.

[๑๕๗] ถาพี่จะไมรับอัญชลีของขาพเจาผูวิงวอนอยูอยางนี้ ขาพเจาก็จักดําเนินไป

ตามถอยคําของพี่ จักบํารุงบําเรอพี่ผูอยูดวยความไมเกียจคราน.
[๑๕๘] ดูกรนันทะ เธอรูแจงสัทธรรมที่สัตบุรุษทั้งหลายแสดงแลวเปนแน เธอ
เปนคนงาม มีมารยาทอันงดงาม พี่ชอบใจเปนยิ่งนัก พี่จะกลาวกะ
มารดาบิดาวา ขอทานทั้งสองจงฟงคําของขาพเจา ภาระนี้หาใชเปนภาระ
เพียงชั่วครั้งชั่วคราวของขาพเจาไม การบํารุงที่ขาพเจาบํารุงแลวนี้ ยอม
นําความสุขมาใหแกมารดาบิดาได แตนันทะยอมกระทําการขอรอง
ออนวอนเพื่อบํารุงทานทั้งสองบาง บรรดาทานทั้งสองผูสงบระงับ ผู
ประพฤติพรหมจรรย หากวาทานใดปรารถนา ขาพเจาจะบอกกะทานนั้น
ขอใหทานทั้งสองผูหนึ่งจงเลือกนันทะตามความปรารถนาเถิด นันทะจะ
บํารุงใครในทานทั้งสอง.
[๑๕๙] ดูกรพอโสณะ เราทั้งสองอาศัยเจาอยู ถาเจาอนุญาต แมก็จะพึงได
จุมพิตลูกนันทะผูประพฤติพรหมจรรยที่ศีรษะ.
[๑๖๐] ใบออนของตนอัสสัตถพฤกษ เมื่อลมรําเพยพัดตองแลวยอมหวั่นไหว
ไปมา ฉันใด หัวใจของแมก็หวั่นไหว เพราะนานๆ จึงไดเห็นลูก
นันทะ ฉันนั้น เมื่อใด เมื่อแมหลับแลวฝนเห็นลูกนันทะมา แมก็ดี
ใจอยางลนเหลือวาลูกนันทะของแมนี้มาแลว แตเมื่อใด ครั้นแมตื่น
ขึ้นแลว ไมไดเห็นลูกนันทะของแมมา ความเศราโศกและความเสียใจ
มิใชนอย ก็ทับถมยิ่งนัก วันนี้ แมไดเห็นลูกนันทะผูจากไปนานกลับ
มาแลว ขอลูกนันทะจงเปนที่รักของบิดาเจาและของแมเอง ขอลูกนันทะ
จงเขาไปสูเรือนของเราเถิด ดูกรพอโสณะลูกนันทะเปนที่แสนรักของ
บิดา ลูกนันทะยังไมไดเขาไปสูเรือนใด ขอใหลูกนันทะจงไดเรือนนั้น
ขอลูกนันทะจงบํารุงแมเถิด.
[๑๖๑] ดูกรฤาษี มารดาเปนผูอนุเคราะห เปนที่พึ่งและเปนผูใหขีรรสแกเรากอน
เปนทางแหงโลกสวรรค มารดาปรารถนาเจา มารดาเปนผูใหขีรรสกอน
เปนผูเลี้ยงดูเรามา เปนผูชักชวนเราในบุญกุศล เปนทางแหงโลกสวรรค
มารดาปรารถนาเจา.
[๑๖๒] มารดาหวังผลคือบุตร จึงนอบนอมแกเทวดา และไตถามถึงฤกษ ฤดู
และปทั้งหลาย เมื่อมารดานั้นมีระดู ความกาวลงแหงสัตวผูเกิดในครรภ
ก็ยอมมี เพราะสัตวเกิดในครรภนั้นมารดาจึงแพทอง เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวาเปนผูมีใจดี มารดาบริหารครรภอยูหนึ่งป
หรือหยอนกวาปแลวจึงคลอด เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา
ชนยนตีและชเนตตี ผูยังบุตรใหเกิด มารดายอมปลอบบุตรผูรองไหอยู
ใหรื่นเริง ดวยการใหดื่มน้ํานมบาง ดวยการขับกลอมบาง ดวยการอุม
แนบไวกับอกบาง เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา ปลอบบุตร
ใหรื่นเริง ตอแตนั้น มารดาเห็นบุตรผูยังเปนเด็กออน ไมรูจักเดียงสา

เลนอยูทามกลางสายลมและแสงแดดอันกลาก็เขารับขวัญ เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา โปเสนตี ผูเลี้ยงดูบุตร มารดายอม
คุมครองทรัพยแมทั้งสองฝาย คือ ทรัพยของมารดาและทรัพยของบิดา
เพื่อบุตรนั้น ดวยตั้งใจวา ทรัพยทั้งสองฝายพึงเปนของบุตรแหงเรา
มารดายังบุตรใหศึกษาดังนี้วา อยางนี้ซิลูกอยางโนนซิลูก ยอมลําบาก
เมื่อบุตรกําลังรุนหนุมคนอง มารดายอมคอยมองดูบุตรผูหลงเพลิดเพลิน
ในภรรยาผูอื่น จนพลบค่ําก็ยังไมกลับมา ยอมเดือดรอนดวยประการ
ฉะนี้ บุตรผูอันมารดาเลี้ยงดูมาแลว ดวยความลําบากอยางนี้ ไมบํารุง
มารดา บุตรนั้นชื่อวาประพฤติผิดในมารดา ยอมเขาถึงนรก บุตรผู
อันบิดาเลี้ยงมาดวยความลําบากอยางนี้ ไมบํารุงบิดา บุตรนั้นชื่อวา
ประพฤติผิดในบิดา ยอมเขาถึงนรก เราไดสดับมาวา เพราะไมบํารุง
มารดา แมทรัพยที่เกิดแกบุตรทั้งหลายผูปรารถนาทรัพยยอมฉิบหาย
หรือบุตรนั้นยอมเขาถึงความยากแคน เราไดสดับมาวา เพราะไมบํารุง
บิดา แมทรัพยที่เกิดแกบุตรทั้งหลายผูปรารถนาทรัพยยอมฉิบหาย หรือ
บุตรนั้นยอมเขาถึงความยากแคน ความรื่นเริง ความบันเทิง และความ
หัวเราะเลนหัวกันทุกเมื่อ บัณฑิตผูรูแจงพึงไดเพราะการบํารุงมารดา
ความรื่นเริงความบันเทิง และความหัวเราะเลนหัวกันทุกเมื่อ บัณฑิตผู
รูแจงพึงไดเพราะการบํารุงบิดา สังคหวัตถุ ๕ ประการนี้คือทาน
การให ๑ ปยวาจา เจรจาคํานารัก ๑ อัตถจริยา การประพฤติ
ประโยชน ๑ สมานัตตตา ความเปนผูมีตนเสมอในธรรมทั้งหลาย
ตามสมควร ในที่นั้นๆ ๑ ยอมมีในโลกนี้ เหมือนเพลารถยอมมี
แกรถที่กําลังแลนไป ฉะนั้น ถาวาสังคหวัตถุเหลานี้ไมพึงมีไซร มารดา
ก็จะไมพึงไดรับความนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแหงบุตร หรือ
บิดาก็จะไมพึงไดความนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแหงบุตร ก็เพราะ
บัณฑิตทั้งหลายยอมพิจารณาเห็นสังคหวัตถุนี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้น
ยอมถึงความเปนผูประเสริฐ และเปนผูอันเทวดาและมนุษยพึงสรรเสริญ
มารดาและบิดาบัณฑิตเรียกวาเปนพรหมของบุตร เปนบุรพาจารยของ
บุตร เปนผูควรรับของคํานับของบุตร และวาเปนผูอนุเคราะหบุตร
เพราะเหตุนั้นแล บุตรผูเปนบัณฑิต พึงนอบนอมและสักการะมารดา
บิดาทั้ง ๒ นั้นดวย ขาว น้ํา ผานุง ผาหม ที่นอน การขัดสี การ
ใหอาบน้ํา และการลางเทา บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญบุตรนั้น
ดวยการบํารุงในมารดาบิดาในโลกนี้ ครั้นบุตรนั้นละโลกนี้ไปแลว ยอม
บันเทิงในสวรรค.
จบ โสณนันทชาดกที่ ๒
--------------

รวมชาดกในสัตตตินิบาตนั้น มี ๒ ชาดก คือ กุสชาดก ๑
โสณนันทชาดก ๑ ชาดกทั้งสองนี้ปรากฏอยูในสัตตตินิบาต.

จบ สัตตตินิบาตชาดก.
--------------

อสีตินิบาตชาดก
๑. จุลลหังสชาดก
พระยาหงสทรงติดบวง
[๑๖๓] ดูกรสุมุขะ ฝูงหงสพากันบินหนีไปไมเหลียวหลัง แมทานก็จงไปเสีย
เถิด อยาหวังอยูในที่นี้เลย ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมมี.
[๑๖๔] ขาพระองคจะพึงไปหรือไมพึงไป ความไมตาย ก็ไมพึงมีเพราะการไป
หรือการไมไปนั้น เมื่อพระองคมีความสุขจึงอยูใกล เมื่อพระองคไดรับ
ทุกข จะพึงละไปอยางไรได ความตายพรอมกับพระองค หรือวาความ
เปนอยูเวนจากพระองค ความตายนั้นแลประเสริฐกวา เวนจากพระองค
แลวพึงเปนอยูประเสริฐอะไร ขาแตพระมหาราชผูเปนจอมหงส ขา
พระองคพึงละทิ้งพระองคผูทรงถึงทุกขอยางนี้ ขอนี้ไมเปนธรรมเลย
คติของพระองค ขาพระองคยอมชอบใจ.
[๑๖๕] คติ ของเราผูติดบวงจะเปนอื่นไปอยางไรเลา นอกจากเขาโรงครัวใหญ
คตินั้นยอมชอบใจแกทานผูมีความคิดผูพนแลวอยางไร ดูกรหงสสุมุขะ
ทานจะพึงเห็นประโยชนอะไรในการสิ้นชีวิตของเราและของทานทั้งสอง
หรือของพวกญาติที่เหลือ ดูกรทานผูมีปกทั้งสองดังสีทอง เมื่อทาน
ยอมสละชีวิตในเพราะคุณอันไมประจักษ ดังคนตาบอดกระทําแลวใน
ที่มืดจะพึงยังประโยชนอะไรใหรุงเรืองได.
[๑๖๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาฝูงหงสทั้งหลาย ทําไมหนอ พระองคจึงไม
ทรงรูอรรถในธรรม ธรรมอันบุคคลเคารพแลวยอมแสดงประโยชนแก
สัตวทั้งหลาย ขาพระองคนั้นเพงเล็งอยูซึ่งธรรมและประโยชนอันตั้ง
ขึ้นจากธรรม ทั้งเห็นพรอมอยูซึ่งความภักดีในพระองค จึงมิไดเสียดาย
ชีวิต ความที่มิตรเมื่อระลึกถึงธรรมไมพึงทอดทิ้งมิตรในยามทุกข แม
เพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายโดยแท.
[๑๖๗] ธรรมนี้นั้นทานประพฤติแลว และความภักดีในเราก็ปรากฏแลว ทานจง
ทําตามความปรารถนาของเรานี้เถิด ทานผูเปนอันเราอนุมัติแลว จงไป
เสียเถิด ดูกรทานผูถึงพรอมดวยปญญา ก็แลเมื่อกาลลวงไปอยางนี้ คือ
เมื่อเราติดบวงอยูในที่นี้ ทานพึงกลับไป ปกครองหมูญาติทั้งหลายของ
เราใหจงดีเถิด.
[๑๖๘] เมื่อสุวรรณหงสผูประเสริฐ ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐกําลังโตตอบ
กันอยูดวยประการฉะนี้ นายพรานไดปรากฏแลวเหมือนดังมัจจุราช
ปรากฏแกบุคคลผูปวยหนัก ฉะนั้น สุวรรณหงสทั้งสองผูเกื้อกูลกันมาสิ้น
กาลนานนั้น เห็นศัตรูเดินมาแลว ก็นิ่งเฉยมิไดเคลื่อนจากที่ ฝายวานาย
พรานผูเปนศัตรูของพวกนก เห็นพระยาหงสธตรฐผูเปนจอมหงสกําลัง
เดินสายไปมาแตที่นั้นๆ จึงรีบเดินเขาไป ก็นายพรานนั้นครั้นรีบเดิน

เขาไปแลว เกิดความสงสัยขึ้นวา หงสทั้งสองนั้นติดบวงหรือไม จึง
คอยลดความเร็วลง คอยๆ เดินเขาไปใหใกลสุวรรณหงสทั้งสอง
ไดเห็นตัวหนึ่งติดบวงอีกตัวหนึ่งไมติดบวง แตมายืนอยูใกลตัวติดบวง
จึงเพงดูตัวที่ติดบวงผูเปนโทษ ลําดับนั้น นายพรานนั้นเปนผูมีความ
สงสัยจึงไดกลาวถามสุมุขหงสผูมีผิวพรรณเหลือง มีรางกายใหญ ผูเปน
ใหญในหมูหงส ซึ่งยืนอยูวา เพราะเหตุไรหนอพระยาหงสตัวที่ติดบวง
ใหญ ยอมไมกระทําซึ่งทิศ เมื่อเปนเชนนั้นเพราะเหตุไรทานผูไมติด
บวง เปนผูมีกําลัง จึงไมบินหนีไป พระยาหงสตัวนี้เปนอะไรกับทาน
หรือทานพนแลวทําไมจึงยังเฝาหงสผูติดบวงอยู หงสทั้งหลายพากัน
ละทิ้งหนีไปหมด เพราะเหตุไร ทานจึงยังอยูผูเดียว.
[๑๖๙] ดูกรนายพรานนก พระยาหงสนั้นเปนราชาของเรา ทั้งเปนเพื่อนเสมอ
ดวยชีวิตของเราดวย เราจึงไมละทานไป จนกวาจะถึงที่สุดแหงกาละ.
[๑๗๐] ก็ไฉนพระยาหงสนี้จึงไมเห็นบวงที่ดักไว ความจริงการรูอันตรายของตน
เปนเหตุของบุคคลผูใหญทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น บุคคลผูใหญเหลานั้น
ควรรูอันตราย.
[๑๗๑] เมื่อใดมีความเสื่อม เมื่อนั้น สัตวแมเขาใกลขายหรือบวงก็ไมรูสึก
ในเมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิต.
[๑๗๒] ดูกรทานผูมีปญญามาก ก็แลบวงทั้งหลายที่เขาดักไวมีมากอยาง สัตว
ทั้งหลายยอมเขามาติดบวงที่เขาดักอําพรางไวในเมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิต
อยางนี้.
[๑๗๓] เออก็การอยูรวมกันกับทานนี้ พึงมีสุขเปนกําไรหนอ และขอทาน
อนุญาตแกขาพเจาทั้งสองเถิด และขอทานพึงใหชีวิตแกขาพเจาทั้งสอง
ดวยเถิด.
[๑๗๔] เรามิไดผูกทานไว และไมปรารถนาจะวาทาน เชิญทานรีบไปจากที่นี้ตาม
ปรารถนา แลวจงอยูเปนสุขตลอดกาลนานเถิด.
[๑๗๕] ขาพเจาไมปรารถนาจะมีชีวิตอยู โดยเวนจากชีวิตของพระยาหงสนี้ ถา
ทานยินดีเพียงตัวเดียว ขอใหทานปลอยพระยาหงสนี้ และจงกินขาพเจา
ขาพเจาทั้งสองเปนผูเสมอกัน ดวยรูปทรงสัณฐานและวัย ทานไมเสื่อม
แลวจากลาภ ขอทานจงเปลี่ยนขาพเจากับพระยาหงสนี้เถิด เชิญทาน
พิจารณาดูในขาพเจาทั้งสอง เมื่อทานมีความปรารถนาเฉพาะตัวเดียว
จงเอาบวงผูกขาพเจาไวกอน จงปลอยพระยาหงสในภายหลัง ถาทาน
ทําตามที่ขาพเจาขอรอง ลาภของทานก็คงมีประมาณเทานั้นเหมือนกัน
ทั้งทานจะไดเปนมิตรกับฝูงหงสธตรฐจนตลอดชีวิต
[๑๗๖] มิตร อํามาตย ทาส ทาสี บุตร ภรรยา และพวกพองหมูใหญทั้งหลาย
จงดูวา พระยาหงสธตรฐพนจากที่นี้ไปไดเพราะทาน บรรดามิตรทั้งหลาย
เปนอันมาก มิตรเชนทานนั้นหามีในโลกนี้ เหมือนทานผูเปนเพื่อนรวม

ชีวิต ของพระยาหงสธตรฐไม เรายอมปลอยสหายของทาน พระยา
หงสจงบินตามทานไปเถิด ทานทั้งสองจงรีบไปจากที่นี้ตามความ
ปรารถนา จงรุงเรืองอยูในทามกลางหมูญาติ.
[๑๗๗] สุมุขหงสผูมีความเคารพนาย มีความปลื้มใจ เพราะพระยาหงสผูเปน
นายหลุดพนจากบวง เมื่อจะกลาววาจาอันรื่นหูไดกลาววา ดูกรนายพราน
ขอใหทานพรอมดวยหมูญาติทั้งปวงจงเบิกบานใจ เหมือนขาพเจาเบิก
บานใจในวันนี้เพราะไดเห็นพระยาหงสพนจากบวงฉะนั้น.
[๑๗๘] เชิญทานมานี่ เราจักบอกทานถึงวิธีที่ทานจักไดทรัพยเปนลาภของทาน
พระยาหงสธตรฐนี้ยอมไมมุงรายอะไรๆ ทานจงรีบไปภายในบุรี จง
แสดงขาพเจาทั้งสองผูไมติดบวงเปนอยูตามปกติ จับอยูที่กระเชา
ทั้งสองขาง แกพระราชาวา ขาแตพระมหาราช หงสธตรฐทั้งสองนี้เปน
อธิบดีแหงหงสทั้งหลาย เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของหงสทั้งหลาย
สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี พระราชาจอมประชาชนทอด
พระเนตรเห็นพระยาหงสนี้แลว ก็จะทรงปราบปลื้มพระหฤทัย จักพระราชทานทรัพยเปนอันมากแกทานโดยไมตองสงสัย.
[๑๗๙] นายพรานไดสดับคําของหงสสุมุขะดังนั้นแลว จัดแจงการงานเสร็จแลว
รีบเขาไปภายในบุรี แสดงหงสทั้งสองผูมิไดติดบวง เปนอยูตามปกติ
จับอยูที่กระเชาทั้งสองขางแกพระราชาวา ขาแตมหาราช หงสธตรฐทั้ง
สองนี้ เปนอธิบดีแหงหงสทั้งหลาย เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของ
หงสทั้งหลาย สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี.
[๑๘๐] ก็หงสทั้งสองนี้มาอยูในเงื้อมมือของทานไดอยางไร ทานเปนพราน นํา
หงสผูเปนใหญ กวาหงสผูใหญทั้งหลายมาในที่นี้ไดอยางไร.
[๑๘๑] ขาแตพระจอมประชานิกร ขาพระองคดักบวงเหลานี้ไวที่เปอกตม ซึ่ง
เปนที่ๆ ขาพระองคเขาใจวา จะกระทําความสิ้นชีวิตแกนกทั้งหลายได
พระยาหงสไดมาติดบวงเชนนั้น สวนหงสตัวนี้มิไดติดบวงของ
ขาพระองค แตเขามาจับอยูใกลๆ พระยาหงสนั้น ไดกลาวกะ
ขาพระองค หงสนี้ประกอบแลวดวยธรรม ไดกระทํากรรมอันแสนยาก
ที่บุคคลผูมิใชพระอริยะจะพึงทําได ประกาศภาวะอันสูงสุดของตน
พยายามในประโยชนของนาย หงสนี้ควรจะมีชีวิตอยู ยอมสละชีวิต
ของตน มายืนสรรเสริญคุณของนาย รองขอชีวิตของนาย ขาพระองค
ไดสดับคําของหงสนี้แลว เกิดความเลื่อมใส จึงปลอยพระยาหงสนั้น
จากบวง และอนุญาตใหกลับไดตามสบาย สุมุขหงสผูมีความเคารพนาย
มีความปลื้มใจ เพราะพระยาหงสผูเปนนายหลุดพนจากบวง เมื่อจะกลาว
วาจาอันรื่นหู ไดกลาววา ดูกรนายพราน ขอใหทานพรอมดวยหมูญาติ
ทั้งปวงจงเบิกบานใจ เหมือนขาพเจาเบิกบานใจในวันนี้ เพราะไดเห็น
พระยาหงสพนจากบวง ฉะนั้น เชิญทานมานี่ เราจักบอกทาน ถึงวิธี

ที่ทานจักไดทรัพยอันเปนลาภของทาน พระยาหงสธตรฐนี้ยอมไมมุงราย
อะไรๆ ทานจงรีบเขาไปภายในบุรี จงแสดงขาพเจาทั้งสองผูไมติดบวง
เปนอยูตามปกติ จับอยูที่กระเชาทั้งสองขางแกพระราชาวา ขาแต
มหาราช หงสธตรฐทั้งสองนี้เปนอธิบดีแหงหงสทั้งหลาย เพราะวาหงส
ตัวนี้เปนราชาของหงสทั้งหลาย สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี
พระราชาผูเปนจอมประชาชน ทอดพระเนตรเห็นพระยาหงสนี้แลว
จะทรงปราโมทยปลาบปลื้มพระหฤทัย จักพระราชทานทรัพยเปนอันมาก
แกทานโดยไมตองสงสัย ขาพระองคจึงนําหงสทั้งสองนี้มา ตามคํา
ของหงสตัวนี้อยางนี้ และหงสทั้งสองนี้ ขาพระองคอนุญาตใหไปยัง
เขาจิตรกูฏนั้นแลว หงสตัวนี้ เปนผูประกอบดวยธรรมอยางยิ่ง ตกอยู
ในเงื้อมมือของศัตรูอยางนี้ ไดทําใหนายพรานเชนขาพระองคเกิดความ
เปนผูมีใจออนโยน ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองค ไมเห็น
เครื่องบรรณาการอยางอื่นนอกจากนี้ที่จะนํามาถวายแดพระองค ขาแต
พระองคผูเปนจอมมนุษย ขอพระองคทรงทอดพระเนตรดูเครื่องบรรณาการนั้น ณ บานพรานนกทั้งปวง.
[๑๘๒] พระยาหงสเห็นพระราชาประทับนั่งบนตั่งทองอันงดงาม เมื่อจะกลาว
วาจาอันรื่นหู จึงไดทูลวา พระองคไมมีโรคาพาธหรือ ทรงสุขสําราญ
ดีอยูหรือ พระองคทรงปกครอง รัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรมหรือ.
[๑๘๓] ดูกรพระยาหงส เราไมมีโรคาพาธ เราสุขสําราญดี อนึ่ง เราปกครอง
รัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรม.
[๑๘๔] โทษอะไรๆ ยอมไมมีในหมูอํามาตยของพระองคแลหรือ อํามาตย
เหลานั้น ยอมไมหวงใยชีวิต เพราะประโยชนของพระองคแลหรือ.
[๑๘๕] โทษอะไรๆ ยอมไมมีในหมูอํามาตยของเรา และอํามาตยเหลานั้น ยอม
ไมหวงใยชีวิต เพราะประโยชนของเรา.
[๑๘๖] พระอัครมเหสีของพระองค เปนผูมีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟง มี
ปกติตรัสวาจาอันนารัก ทรงประกอบดวยพระโอรส พระรูปโฉม
และอิศริยยศ ทรงคลอยตามพระราชอัธยาศัยของพระองคแลหรือ.
[๑๘๗] พระอัครมเหสีของเรา เปนผูมีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟง มีปกติตรัส
วาจาอันนารัก ทรงประกอบดวยพระโอรสพระรูปโฉมและอิศริยยศ
ทรงคลอยตามอัธยาศัยของเรา.
[๑๘๘] ทานตกอยูในเงื้อมมือของมหาศัตรู ไดรับทุกขใหญหลวงในเบื้องตน
พึงไดรับทุกขนั้นบางแลหรือ นายพรานวิ่งเขาไปโบยตีทานดวยทอนไม
แลหรือ เพราะวาปกติของคนหยาบชาเหลานี้ ยอมมีเปนประจําอยาง
นั้น.
[๑๘๙] ขาแตพระมหาราช ในยามมีทุกขอยางนี้ ยอมมีความปลอดโปรงใจ จริง
อยู นายพรานนี้ มิไดทําอะไรๆ ในขาพระองคทั้งสองเหมือนศัตรู นาย

พรานคอยๆ เดินเขาไปและไดปราศัยขึ้นกอน ในกาลนั้น สุมุขหงส
บัณฑิตผูนี้ไดกลาวตอบ นายพรานไดฟงคําของสุมุขหงสนั้นแลวก็เกิด
ความเลื่อมใส ปลอยขาพระองคจากบวงนั้น และอนุญาตใหขาพระองค
กลับไดตามสบาย สุมุขหงสปรารถนาทรัพยเพื่อนายพรานนี้ จึงคิดชวน
กันมาในสํานักของพระองคเพื่อประโยชนแกนายพรานนี้.
[๑๙๐] ก็การที่ทานทั้งสองมาในที่นี้ เปนการมาดีแลว และเราก็มีความปราโมทย
เพราะไดเห็นทานทั้งสอง แมนายพรานนี้ก็จะไดทรัพยอันมากมายตามที่
เขาปรารถนา.
[๑๙๑] พระราชาผูเปนจอมมนุษย ทรงยังนายพรานใหเอิบอิ่มดวยโภคสมบัติทั้ง
หลาย พระยาหงสไดกลาววาจาอันรื่นหูอนุโมทนา.
[๑๙๒] ไดยินวา อํานาจของเราผูทรงธรรม ยอมเปนไปในที่เทาใด ที่เทานั้นมี
ประมาณนอย ความเปนใหญในที่ทั้งปวงจงมีแกทาน ขอทานจงปกครอง
ตามปรารถนาเถิด ทานวัตถุก็ดี เครื่องอุปโภคก็ดี และสิ่งอื่นใดที่เขาไป
สําเร็จประโยชนเราขอยกสิ่งนั้นๆ ซึ่งลวนเปนของปลื้มใจใหแกทาน
และขอสละความเปนใหญใหแกทาน.
[๑๙๓] ก็ถาวา สุมุขหงสบัณฑิตนี้สมบูรณดวยปญญา พึงเจรจาแกเราตาม
ปรารถนา ขอนั้นพึงเปนที่รักอยางยิ่งของเรา.
[๑๙๔] ขาแตมหาราช ไดยินวา ขาพระองคหาอาจจะพูดสอดขึ้นในระหวาง
เหมือนพระยานาคเลื้อยเขาไปภายในศิลาฉะนั้นไมขอนั้นไมเปนวินัยของ
ขาพระองค พระยาหงสประเสริฐกวาขาพระองค และพระองคก็สูงสุด
กวาสัตวทั้งหลาย เปนพระเจาแผนดินจอมมนุษย ทั้งสองพระองคควร
แกการบูชาดวยเหตุมากมาย ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย เมื่อ
พระองคทั้งสองกําลังตรัสกันอยู เมื่อการวินิจฉัยกําลังเปนไปอยู ขาพระองคผูเปนสาวก ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวาง.
[๑๙๕] ไดยินวา นายพรานกลาวโดยความจริงวา สุมุขหงสเปนบัณฑิต เพราะ
วานัยเชนนี้ไมพึงมีแกบุคคลผูไมไดรับอบรมเลย ความมีปกติอันเลิศ
และสัตวอันอุดมอยางนี้ มีเพียงเทาที่เราเห็นแลว เราไมไดเห็นผูอื่น
เปนเชนนี้ เราจึงยินดีดวยปกติและวาจาอันไพเราะของทานทั้งสอง
ก็การที่เราพึงเห็นทานทั้งสองไดนานๆ เชนนี้ เปนความพอใจของเรา
โดยแท.
[๑๙๖] กิจใดที่บุคคลพึงกระทําในมิตร กิจนั้นพระองคทรงกระทําแลว ใน
ขาพระองคทั้งสอง ขาพระองคทั้งสอง ยอมเปนผูอันพระองคคงปลอย
ดวยความภักดีในขาพระองคทั้งสองโดยไมตองสงสัย ก็ความทุกขคง
เกิดขึ้นในหมูหงสเปนอันมากโนน เพราะมิไดเห็นขาพระองคทั้งสอง
ในระหวางญาติหมูใหญเปนแน ขาแตพระองคผูปราบปรามศัตรู ขาพระองคทั้งสอง อันพระองคทรงอนุญาต กระทําปทักษิณพระองคแลว

พึงไปพบญาติทั้งหลาย เพื่อกําจัดความเศราโศกของหงสเหลานั้น
ขาพระองคยอมจะไดปติอันไพบูลย เพราะไดมาเฝาพระองคผูทรงพระ
เจริญโดยแท การสงเคราะหญาตินี้เปนประโยชนอันใหญหลวงแท.
[๑๙๗] พระยาหงสธตรฐ ครั้นกราบทูลพระเจาสาคลราชผูเปนจอมประชาชนเชน
นี้แลว ไดเขาไปหาหมูญาติ เพราะอาศัยเชาวนอันสูงสุด หงสเหลานั้น
เห็นหงสทั้งสองผูยิ่งใหญมิไดปวยเจ็บกลับมา ตางก็สงเสียงวา เกเก
เกิดเสียงอื้ออึงไปทั่ว หงสผูเคารพนายไดที่พึ่งเหลานั้น ตางก็โสมนัส
ยินดี เพราะนายรอดพนภัย พากันหอมลอมนายโดยรอบ.
[๑๙๘] ประโยชนทั้งปวง ของชนทั้งหลายผูถึงพรอมดวยกัลยาณมิตร ยอม
สําเร็จผลเปนสุขเปรียบเหมือนหงสธตรฐทั้งสอง ไดกลับมาอยูใกลหมู
ญาติ ฉะนั้น.
จบ จุลลหังสชาดกที่ ๑
๒. มหาหังสชาดก
หงสชื่อสุมุขะ ไมละทิ้งพระยาหงสผูติดบวง
[๑๙๙] หงสเหลานั้นถูกภัยคุกคามแลว ยอมบินหนีไป ดูกรสุมุขะ ผูมีขน
เหลือง มีผิวพรรณดังทอง ทานจงบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด
หมูญาติละทิ้งเราซึ่งตกอยูในอํานาจบวงตัวเดียว บินหนีไปไมเหลียว
หลังเลย ทานจะอยูผูเดียวทําไม ดูกรสุมุขะผูประเสริฐกวาหงสทั้งหลาย
ทานจงกลับไปเสียเถิด ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมมี ทาน
อยาคลายความเพียรเพื่อความไมมีทุกข จงหนีไปเสียตามความปรารถนา
เถิด.
[๒๐๐] ขาแตพระยาหงสธตรฐ ก็ขาพระองคแมมีความทุกขเปนเบื้องหนา ก็จะ
ไมละทิ้งพระองคเลย ความเปนอยูหรือความตายของขาพระองคจักมี
พรอมกับพระองค ขาแตพระยาหงสธตรฐ ก็ขาพระองค แมมีความ
ทุกขเปนเบื้องหนาก็จะไมละทิ้งพระองคเลย พระองคไมควรจะชักชวน
ขาพระองคใหประกอบในกรรมอันประกอบดวยความเปนคนไมประเสริฐ
เลย ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดกวาหงสทั้งหลาย ขาพระองคเปน
สหายสหชาติของพระองค เปนผูดํารงอยูในจิตของพระองค ใครๆ ก็รู
วาขาพระองคเปนเสนาบดีของพระองค ขาพระองคไปจากที่นี่แลว จะ
กลาวอวดอางในทามกลางหมูญาติไดอยางไร ขาแตพระองคผูประเสริฐ
กวาหงสทั้งหลาย ขาพระองคละทิ้งพระองคไปจากที่นี่แลว จะกลาวกะ
ฝูงหงสเหลานั้นไดอยางไร ขาพระองคจักยอมสละชีวิตไวในที่นี้ ไม
สามารถจะทํากิจของคนผูไมประเสริฐได.
[๒๐๑] ดูกรสุมุขะ ทานไมอาจจะละทิ้งเราผูเปนทั้งนายทั้งสหายชื่อวาตั้งอยูใน
ทางอันประเสริฐ นี้แลเปนธรรมเนียมของโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย
จริงอยู เมื่อเรายังเห็นทาน ความกลัวยอมไมเกิดขึ้นเลย ทานจักใหเรา

ผูเปนอยูอยางนี้รอดชีวิตได.
[๒๐๒] เมื่อสุวรรณหงสทั้งสองผูประเสริฐ ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ กําลัง
โตตอบกันดวยประการฉะนี้ นายพรานถือทอนไมกระชับแนนรีบเดิน
เขามา สุมุขหงสเห็นนายพรานนั้นกําลังเดินมา จึงไดรองเสียงดังยืนอยู
ขางหนาพระยาหงสปลอบพระยาหงสผูหวาดกลัวใหเบาใจดวยคําวาขาแต
พระองคผูประเสริฐกวาหงสทั้งหลาย อยาทรงกลัวเลย ดวยวา บุคคลทั้ง
หลายเชนกับพระองคยอมไมกลัว ขาพระองคจะประกอบความเพียรอัน
สมควร ประกอบดวยธรรม พระองคจะพนจากบวงดวยความเพียรอัน
ผองแผวนั้นไดโดยพลัน.
[๒๐๓] นายพรานไดฟงคําสุภาษิตของสุมุขหงสนั้น แลวขนลุกชูชันนอบนอม
อัญชลีแกสุมุขหงสแลวถามวา เราไมเคยไดฟงหรือไมเคยไดเห็นนกพูด
ภาษามนุษยได ทานแมจะเปนนกก็พูดภาษาอันประเสริฐ เปลงวาจา
ภาษามนุษยได พระยาหงสตัวนี้เปนอะไรกับทานหรือ ทานพนแลวทําไม
จึงเฝาหงสผูติดบวงอยู หงสทั้งหลายพากันละทิ้งไปหมด เพราะเหตุใด
ทานจึงยังอยูผูเดียว.
[๒๐๔] ดูกรนายพรานผูเปนศัตรูของนก พระยาหงสนั้นเปนราชาของขาพเจา ทรง
ตั้งขาพเจาใหเปนเสนาบดี ขาพเจาไมสามารถจะละทิ้งพระองคผูเปน
อธิบดีของหงส ในคราวมีอันตรายได พระยาหงสนี้เปนนายของหมูหงส
เปนอันมากและของขาพเจา อยาใหพระองคผูเดียวพึงถึงความพินาศ
เสียเลย ดูกรนายพรานผูสหาย เพราะเหตุที่พระยาหงสนี้เปนนายของ
ขาพเจา ขาพเจาจึงยินดีรื่นรมยอยู.
[๒๐๕] ดูกรหงส ทานยอมนอบนอมกอนอาหาร ชื่อวามีประพฤติธรรมอัน
ประเสริฐ ขาพเจาจะปลอยนายของทาน ทานทั้งสองจงไปตามสบายเถิด.
[๒๐๖] ดูกรสหาย ถาทานดักหงสและนกทั้งหลายดวยประโยชนของตน
ขาพเจาจะขอรับทักษิณาอภัยของทานนี้ ดูกรนายพราน ถาทานไมไดดัก
หงสและนกทั้งหลายดวยประโยชนของตนทานไมมีอิสระ ถาทานปลอย
เราทั้งสองเสีย ทานก็ชื่อวากระทําความเปนขโมย.
[๒๐๗] ทานเปนคนรับใชของพระราชาพระองคใด จงนําขาพเจาไปใหถึงพระราชาพระองคนั้น ตามปรารถนาเถิด พระเจาสัญญมนะจักทรงกระทําตาม
พระประสงคในพระราชนิเวศนนั้น.
[๒๐๘] นายพรานอันสุมุขหงสกลาวดวยประการอยางนี้แลว จึงเอามือทั้งสอง
ประคองพระยาหงสทองผูมีสีดังทองคํา คอยๆ วางลงในกรง นายพราน
พาพระยาหงสทั้งสองผูมีผิวพรรณอันผุดผอง คือสุมุขหงสและพระยาหงส
ธตรฐซึ่งอยูในกรงหลีกไป.
[๒๐๙] พระยาหงสธตรฐอันนายพรานนําไปอยูไดกลาวกะสุมุขหงสวาดูกรสุมุขะ
เรากลัวนัก ดวยนางหงสผูมีผิวพรรณดังทองคํามีขาไดลักษณะ นาง

รูวาเราถูกฆา ก็จักฆาตนเสียโดยแท ดูกรสุมุขะ ก็ราชธิดาของพระยา
ปากหงส นามวาสุเหมามีผิวงามดังทองคําจักร่ําไหอยู เหมือนนางนก
กะเรียนผูกําพราร่ําไหอยูที่ริมฝงสมุทรฉะนั้นเปนแน.
[๒๑๐] การที่พระองคเปนใหญกวาโลกคือ หงส ใครๆ ไมสามารถจะประมาณ
คุณได เปนครูของหมูคณะใหญ พึงตามเศราโศกถึงหญิงคนเดียวอยาง
นี้ เหมือนไมใชของผูมีปญญา ลมยอมพัดพานทั้งกลิ่นหอมและกลิ่น
เหม็น เด็กออนยอมเก็บผลไมทั้งดิบทั้งสุก คนตาบอดผูโลภในรสยอม
ถือเอาอาหาร ฉันใด ธรรมดาหญิงก็ฉันนั้น พระองคไมรูจักตัดสินในเหตุ
ทั้งหลายปรากฏแกขาพระองคเหมือนคนเขลา พระองคจะถึงมรณกาล
แลว ยังไมทรงทราบกิจที่ควรและไมควร พระองคเห็นจะเปนกึ่งคนบา
บนเพอไปตางๆ ทรงสําคัญหญิงวาเปนผูประเสริฐ แทจริงหญิงเหลานี้
เปนของทั่วไปแกคนเปนอันมาก เหมือนโรงสุราเปนสถานที่ทั่วไปแก
พวกนักเลงสุรา ฉะนั้น อนึ่ง หญิงเหลานี้มีมารยาเหมือนพยับแดด
เปนเหตุแหงความเศราโศก เปนเหตุเกิดโรคและอันตราย อนึ่ง หญิง
เหลานี้เปนคนหยาบคาย เปนเครื่องผูกมัด เปนบวง เปนถ้ําที่อยูของ
มัจจุราช บุรุษใดพึงหลงระเริงใจในหญิงเหลานั้น บุรุษนั้นชื่อวาเปน
คนเลวทรามในหมูนระ.
[๒๑๑] วัตถุใด อันทานผูเจริญทั้งหลายรูจักดีแลว ใครควรจะติเตียนวัตถุนั้นเลา
ขึ้นชื่อวาหญิงทั้งหลายมีบุญมาก เกิดแลวในโลก ความคะนองอันบุคคล
ตั้งไวแลวในหญิงเหลานั้น ความยินดีอันบุคคลตั้งเฉพาะไวแลวในหญิง
เหลานั้น พืชทั้งหลาย (มีพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกและพระเจาจักรพรรดิ์เปนตน) ยอมงอกขึ้นในหญิงเหลานั้น
สัตวเหลานั้นพึงเจริญ บุรุษไรมาเกี่ยวของชีวิตหญิงดวยชีวิตของตนแลว
พึงเบื่อหนายในหญิงเหลานั้น ดูกรสุมุขะ ทานนั่นแหละ ไมตองคนอื่น
ละก็ประกอบในประโยชนของหญิงทั้งหลาย เมื่อภัยเกิดขึ้นแกทานใน
วันนี้ความคิดจึงเกิดขึ้นเพราะความกลัว จริงอยู บุคคลทั้งปวงผูถึงความ
สงสัยในชีวิต มีความหวาดกลัว ยอมอดกลั้นความกลัวไวได เพราะวา
บัณฑิตทั้งหลายเปนผูดํารงอยูในฐานะอันใหญ ยอมประกอบในประโยชน
อันมากที่จะประกอบได พระราชาทั้งหลาย ยอมทรงปรารถนาความ
กลาหาญของมนตรีทั้งหลาย เพื่อทรงประสงคที่จะไดความกลาหาญนั้น
ปองกันอันตรายและสามารถปองกันพระองคเองดวย วันนี้ ทานจงกระทํา
ดวยประการที่พวกพนักงานเครื่องตนของพระราชา อยาเชือดเฉือนเรา
ทั้งสองในโรงครัวใหญเถิด จริงอยางนั้น สีแหงขนปกทั้งหลายจะฆา
ทานเสียเหมือนขุยไมไผ ฉะนั้น ทานแมนายพรานจะปลอยแลว
ไมปรารถนาจะบินหนีไป ยังเขามาใกลบวงเองอีกเลา วันนี้ ทานถึงความ
สงสัยในชีวิตแลว จงถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน อยายื่นปากออกไปเลย.

[๒๑๒] ทานนั้นจงประกอบความเพียร ที่สมควรอันประกอบดวยธรรม จง

ประพฤติการแสวงหาทางที่จะชวยใหเรารอดชีวิต ดวยความเพียรอัน
ผองแผวของทานเถิด.
[๒๑๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวานกทั้งหลาย อยาทรงกลัวเลยผูที่สมบูรณ
ดวยญาณวิริยะเชนพระองคยอมไมกลัวเลย ขาพระองคจักประกอบความ
เพียรที่สมควร อันประกอบดวยธรรม พระองคจะหลุดพนจากบวง
ดวยความเพียรอันผองแผวของขาพระองค โดยเร็วพลัน.
[๒๑๔] นายพรานนั้น เขาไปยังประตูพระราชวังพรอมดวยหาบหงสแลว จึงสั่ง
นายประตูวา ทานจงไปกราบทูลถึงเราแดพระราชาวา พระยาหงสธตรฐ
นี้มาแลว.
[๒๑๕] ไดยินวา พระเจาสัญญมนะทอดพระเนตรเห็นหงสทองทั้งสอง ตัวผู
รุงเรืองดวยบุญ หมายรูดวยลักษณะ แลวตรัสรับสั่งกะพวกอํามาตยวา
ทานทั้งหลายจงใหผา ขาว น้ํา และเครื่องบริโภค แกนายพราน เงิน
เปนสิ่งกระทําความปรารถนาแกเขา เขาปรารถนาประมาณเทาใด ทาน
ทั้งหลายจงใหแกเขาประมาณเทานั้น.
[๒๑๖] พระเจากาสีทอดพระเนตรเห็นนายพรานผูมีความผองใส แลวจึงตรัสวา
ดูกรเขมกะผูสหาย ก็สระโบกขรณีนี้เต็มไปดวยฝูงหงส ตั้งอยู (น้ํา
เต็มเปยม) อยางไรทานจึงถือบวงเดินเขาไปใกลพระยาหงสผูอยูในทาม
กลางฝูงหงส ที่นาชอบใจเกลื่อนกลนไปดวยฝูงหงสผูเปนญาติ ซึ่งมิใช
หงสชั้นกลางไดและจับเอามาไดอยางไร.
[๒๑๗] วันนี้ เปนราตรีที่ ๗ ของขาพระองค ขาพระองคเปนผูไมประมาท แอบ
อยูในตุม คอยติดตามรอยเทาของพระยาหงสนี้ ซึ่งกําลังเขาไปยังที่ถือ
เอาเหยื่อ ลําดับนั้น ขาพระองคไดเห็นรอยเทาของพระยาหงสนั้น ผู
กําลังเที่ยวแสวงหาเหยื่อ จึงดักบวงลงในที่นั้น ขาพระองคจับ
พระยาหงสนั้นมาไดดวยอุบายอยางนี้ พระเจาขา.
[๒๑๘] ดูกรนายพราน หงสนี้มีอยูสองตัว ไฉนทานจึงกลาววามีตัวเดียว จิต
ของทานวิปริตไปแลวหรือ หรือวาทานคิดจะหาประโยชนอะไร.
[๒๑๙] หงสตัวที่มีพื้นแดง มีสีงดงามดุจทองคํากําลังหลอม รอบๆ คอจรด
ทรวงอกนั้น เขามาติดบวงของขาพระองค แตหงสตัวที่ผุดผองนี้มิได
ติดบวง เมื่อจะกลาวถอยคําเปนภาษามนุษย ไดยืนกลาวถอยคํา
อันประเสริฐกะพระยาหงสผูติดบวง ผูกระสับกระสายอยู
[๒๒๐] ดูกรสุมุขหงส เหตุไรหนอทานจึงยืนขบคางอยูในบัดนี้ หรือวาทานมาถึง
บริษัทของเราแลวกลัวภัย จึงไมพูด.
[๒๒๑] ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี ขาพระองคเขามาสูบริษัทของ
พระองคแลว จะกลัวภัยก็หาไม ขาพระองคจักไมพูดเพราะกลัวภัยก็หา
ไม แตเมื่อประโยชนเชนนั้นเกิดขึ้นแลว ขาพระองคจึงจักพูด.

[๒๒๒] เราไมเห็นบริษัทผูยิ่งใหญ พลรถ พลเดินเทา เกราะ โลหและนาย

ขมังธนูผูสวมเกราะของทานเลย ดูกรสุมุขหงส ทานอาศัยสิ่งใดหรือวา
เขาไปในสถานที่ใดแลวไมกลัวสิ่งที่จะพึงกลัว เราไมเห็นสิ่งนั้น หรือ
สถานที่นั้นแมเปนเงิน ทองหรือนครที่สรางไวอยางดีซึ่งมีคูรายรอบ
ยากที่จะไปได มีหอรบและเชิงเทินอันมั่นคงเลย.
[๒๒๓] ขาพระองคไมตองการดวยบริษัทผูยิ่งใหญหรือนครหรือทรัพย เพราะขา
พระองคไปสูทางโดยสถานที่มิใชทาง ขาพระองคเปนผูเที่ยวไปในอากาศ
ก็พระองคทรงสดับขาววา ขาพระองคเปนบัณฑิต และเปนผูละเอียดคิด
ขออรรถ ถาพระองคทรงดํารงมั่นอยูในความสัตยไซร ขาพระองคจะพึง
กลาววาจาอันมีอรรถ ดวยวา คําที่ขาพระองคกลาวแมจะเปนสุภาษิต ก็
จักทําอะไรแกพระองคผูหาความสัตยมิได ผูไมประเสริฐ มักตรัสคําเท็จ
ผูหยาบชา.
[๒๒๔] พระองคไดรับสั่งใหขุดสระชื่อวาเขมะนี้ ตามถอยคําของพวกพราหมณ
และพระองครับสั่งใหประกาศอภัยทั่วสิบทิศ หงสเหลานั้นจึงไดพากัน
บินลงสูสระโบกขรณี อันมีน้ําใสสะอาด ในสระโบกขรณีนั้นมีอาหาร
อยางเพียงพอ และไมมีการเบียดเบียนนกทั้งหลายเลย พวกขาพระองค
ไดยินคําประกาศนี้แลว จึงพากันบินมาในสระของพระองค พวก
ขาพระองคนั้นๆ ก็ถูกบวงรัดไว นี่เปนคําตรัสเท็จของพระองค บุคคล
กระทํามุสาวาท และความโลภคือความอยากไดอันลามกเปนเบื้องหนา
แลว กาวลวงปฏิสนธิในเทวโลกและมนุษยโลกทั้งสอง ยอมเขาถึง
นรกอันไมนาเพลิดเพลิน.
[๒๒๕] ดูกรสุมุขหงส เรามิไดทําผิด ทั้งมิไดจับทานมาดวยความโลภ ก็เราได
สดับมาวา ทานทั้งหลายเปนบัณฑิต เปนผูละเอียด และคิดขออรรถ
ทําไฉนทานทั้งหลาย จึงจะมากลาววาจาอันอาศัยอรรถในที่นี้ ดูกร
สุมุขหงสผูสหาย นายพรานผูนี้เราสงไป จึงไปจับเอาทานมาดวยความ
ประสงคนั้น.
[๒๒๖] ขาแตพระจอมแหงชนชาวกาสี เมื่อชีวิตนอมเขาไปใกลความตายแลว
ขาพระองคทั้งหลายถึงมรณกาลแลว จะไมพึงกลาววาจาอันมีเหตุเลย
ผูใดฆาเนื้อดวยเนื้อตอ ฆานกดวยนกตอ หรือดักผูเลื่องลือดวยเสียงที่
เลื่องลือ จะมีอะไรเปนความเลวทรามยิ่งกวาความเลวทรามของผูนั้น ก็
ผูใดพึงกลาววาจาอันประเสริฐแตประพฤติธรรมไมประเสริฐ ผูนั้นยอม
พลาดจากโลกทั้งสองคือ โลกนี้และโลกหนา บุคคลไดรับยศแลวไมพึง
มัวเมา ถึงความทุกขอันเปนเหตุสงสัยในชีวิตแลวไมพึงเดือดรอน พึง
พยายามในกิจทั้งหลายร่ําไป และพึงปดชองทั้งหลาย ชนเหลาใดเปน
ผูเจริญ ถึงเวลาใกลตายไมลวงเลยประโยชนอยางยิ่งประพฤติธรรมใน
โลกนี้ ชนเหลานั้นยอมไปสูไตรทิพยดวยประการอยางนี้ ขาแตพระจอม

แหงชนชาวกาสี พระองคทรงสดับคํานี้แลวขอจงทรงรักษาธรรมใน
พระองค และไดทรงโปรดปลอยพระยาหงสธตรฐ ผูประเสริฐสุดกวา
หงสทั้งหลายเถิด พระเจาขา.
[๒๒๗] ชาวพนักงานทั้งหลาย จงนําน้ํา น้ํามันทาเทาและอาสนะอันมีคามากมา
เถิด เราจะปลอยพระยาหงสธตรฐ ผูเรืองยศออกจากกรง และสุมุขหงส
เสนาบดีผูมีปญญา เปนผูละเอียดคิดอรรถที่ยากไดงาย ผูใดเมื่อพระราชา
มีสุขก็สุขดวย เมื่อพระราชามีทุกขก็ทุกขดวย ผูเชนนี้แลยอมสมควร
เพื่อจะบริโภคกอนขาวของนายได เหมือนสุมุขหงสเปนราชสหายทั่วไป
แกสัตวมีชีวิต ฉะนั้น.
[๒๒๘] พระยาหงสธตรฐเขาไปเกาะตั่ง อันลวนแลวไปดวยทองคํามี ๘ เทา นา
รื่นรมมใจ เกลี้ยงเกลา ลาดดวยผาแควนกาสี สุมุขหงสเขาไปเกาะ
เกาอี้อันลวนแลวไปดวยทองคํา หุมดวยหนังเสือโครง ในลําดับแหง
พระยาหงสธตรฐ ชนชาวกาสีเปนอันมาก ตางถือเอาโภชนะอันเลิศที่เขา
สงไปถวายพระราชา นําเขาไปใหแกพระยาหงสทั้งสองนั้น ดวยภาชนะ
ทองคํา.
[๒๒๙] พระยาหงสธตรฐผูฉลาด เห็นโภชนะอันเลิศที่เขานํามาให อันพระเจากาสี
ประทานสงไป จึงไดถามธรรมเนียมเครื่องปฏิสันถารในกาลเปนลําดับ
นั้นวา พระองคไมมีโรคาพาธแลหรือ ทรงสําราญดีอยูหรือ ทรง
ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรมหรือ.
[๒๓๐] ดูกรพระยาหงส เราไมมีโรคาพาธ อนึ่ง เรามีความสําราญดี และเราก็
ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรม.
[๒๓๑] โทษอะไรๆ ไมมีในหมูอํามาตยของพระองคแลหรือ และอํามาตยเหลา
นั้น ไมอาลัยชีวิตในประโยชนของพระองคแลหรือ.
[๒๓๒] โทษอะไรๆ ไมมีในหมูอํามาตยของเรา และอํามาตยเหลานั้นไมอาลัย
ชีวิตในประโยชนของเรา.
[๒๓๓] พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟงมีพระเสาวนียอันนารัก ทรง
ประกอบดวยพระโอรส พระรูป พระโฉมและพระยศ เปนไปตามพระ
ราชอัธยาศัยของพระองคแลหรือ.
[๒๓๔] พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟงมีพระเสาวนียอันนารัก ทรง
ประกอบดวยพระโอรส พระรูป พระโฉมและพระยศเปนไปตาม
อัธยาศัยของเรา.
[๒๓๕] พระองคมิไดทรงเบียดเบียนชาวแวนแควน ทรงปกครองใหปราศจาก
อันตรายแตที่ไหนๆ โดยความเกรี้ยวกราดโดยธรรม โดยความ
สม่ําเสมอแลหรือ.
[๒๓๖] เรามิไดเบียดเบียนชาวแวนแควน ปกครองใหปราศจากอันตรายแตที่
ไหนๆ โดยความไมเกรี้ยวกราด โดยธรรม โดยความสม่ําเสมอ.

[๒๓๗] พระองคทรงยําเกรงสัตบุรุษ ทรงเวนอสัตบุรุษแลหรือ พระองคไมทรง

ละทิ้งธรรม ไมทรงประพฤติคลอยตามอธรรมแลหรือ.
[๒๓๘] เรายําเกรงสัตบุรุษ เวนอสัตบุรุษ ประพฤติคลอยตามธรรมละทิ้งอธรรม.
[๒๓๙] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย พระองคทรงพิจารณาเห็นชัดซึ่งพระชนมายุ
อันเปนอนาคตยั่งยืนยาวอยูหรือ พระองคทรงมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความมัวเมา ไมสะดุงกลัวปรโลกหรือ.
[๒๔๐] ดูกรพระยาหงส เราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุอันเปนอนาคตยังยืนยาวอยู
เราตั้งอยูแลวในธรรม ๑๐ ประการ จึงไมสะดุงกลัวปรโลก เราเห็นกุศล
ธรรมที่ดํารงอยูในตนเหลานี้ คือทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง
ความออนโยน ความเพียร ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความ
อดทนและความไมพิโรธ แตนั้นปติและโสมนัสไมใชนอย ยอมเกิด
แกเรา ก็สุมุขหงสนี้ไมทันคิดถึงคุณสมบัติของเรา ไมทราบความประทุษ
รายแหงจิต จึงเปลงวาจาอันหยาบคาย ยอมกลาวถึงโทษที่ไมมีอยูในเรา
คําของสุมุขหงสนี้ ยอมไมเปนเหมือนคําของคนมีปญญา.
[๒๔๑] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษย ความพลั้งพลาดนั้นมีแกขาพระองค
โดยความรีบรอน ก็เมื่อพระยาหงสธตรฐติดบวง ขาพระองคมีความทุกข
มากมาย ขอพระองคไดทรงโปรดเปนที่พึ่งของขาพระองค เหมือนบิดา
เปนที่พึ่งของบุตร และดุจแผนดินเปนที่พึ่งของหมูสัตวฉะนั้นเถิด ขา
แตพระองคผูเปนราชกุญชร ขอพระองคไดทรงโปรดงดโทษแกขาพระองค
ผูถูกความผิดครอบงําเถิด.
[๒๔๒] เรายอมอนุโมทนาแกทานดวยอาการอยางนี้ เพราะทานไมปกปดความ
ในใจ ดูกรหงส ทานเปนผูซื่อตรง จงทําลายความของใจเสียเถิด.
[๒๔๓] ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่ง มีอยูในนิเวศนของเรา ผูเปน
พระเจากาสี คือ เงิน ทอง แกวมุกดา แกวไพฑูรยอันมากมาย
แกวมณี สังข ไขมุก ผา จันทนแดง และเหล็กอีกมาก เราขอให
ทรัพยเครื่องปลื้มใจทั้งหมดนี้แกทาน และขอละความเปนใหญใหแกทาน.
[๒๔๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขาพระองคทั้งสองผูอันพระองคทรงยําเกรง
และทรงสักการะโดยแท ขอพระองคทรงเปน พระอาจารย ของขาพระองค
ทั้งสอง ผูประพฤติอยูในธรรมทั้งหลายเถิด ขาแตพระองคผูเปนอาจารย
ผูปราบปรามขาศึก ขาพระองคทั้งสองอันพระองคทรงยอมอนุญาตแลว
จักกระทําประทักษิณพระองคแลว จักกลับไปหาหมูญาติ.
[๒๔๕] พระเจากาสีทรงดําริ และทรงปรึกษาขอความตามที่ไดกลาวมาตลอดราตรี
ทั้งปวง แลวทรงอนุญาตพระยาหงสทั้งสองผูประเสริฐสุดกวาหงสทั้ง
หลาย.
[๒๔๖] เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต เมื่อราตรีสวางจา พระยาหงสทั้งสองก็พากันบิน
ไปจากพระราชนิเวศนของพระเจากาสี.

[๒๔๗] หงสเหลานั้น เห็นพระยาหงสทั้งสองผูยิ่งใหญไมมีโรคกลับมาถึง จึง

พากันสงเสียงวา เกเก ไดเกิดเสียงอื้ออึงขึ้น หงสผูมีความเคารพนาย
เหลานั้นไดปจจัยมีปติโสมนัส เพราะนายหลุดพนกลับมา พากัน
กระโดดโลดเตนเขาไปหอมลอมโดยรอบ.
[๒๔๘] ประโยชนทั้งปวง ของบุคคลผูสมบูรณดวยกัลยาณมิตรยอมใหสําเร็จ
ความสุขความเจริญเหมือนพระยาหงสธตรฐและสุมุขหงส สมบูรณดวย
กัลยาณมิตร เกิดประโยชน ใหสําเร็จความเจริญกลับมายังหมูญาติ
ฉะนั้น.
จบ มหาหังสชาดกที่ ๒
๓. สุธาโภชนชาดก
วาดวยของกินอันเปนทิพย
[๒๔๙] ขาพเจาไมซื้อ ไมขาย อนึ่ง แมความสั่งสมของขาพเจาก็ไมมีในที่นี้
ภัตนี้มีนิดหนอยทั้งหาไดแสนยาก ขาวสุกแลงหนึ่งนี้หาพอแกเราสอง
คนไม.
[๒๕๐] บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย ควรแบงของสวนกลางใหตามสวน
กลาง ควรแบงของมากใหตามมาก การไมใหยอมไมควร ดูกรโกสิย
เศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูทางของ
พระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอม
ไมไดความสุข.
[๒๕๑] ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะผูเดียว พลีกรรมของผูนั้นยอมไรผล
ทั้งความเพียรแสวงหาทรัพยของผูนั้นก็ไรประโยชน ดูกรโกสิยเศรษฐี
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูทางแหงพระอริยเจา
จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข.
[๒๕๒] ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตผูเดียว พลีกรรมของผูนั้น
ยอมมีผลจริง ทั้งความเพียรแสวงหาทรัพยของผูนั้นก็มีประโยชนจริง
ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสู
ทางของพระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียว
ยอมไมไดความสุข.
[๒๕๓] บุรุษเขาไปสูสระแลว บูชาที่แมน้ําชื่อพหุกาก็ดี ที่สระชื่อคยาก็ดี ที่ทา
น้ําชื่อโทณะก็ดี ที่ทาน้ําชื่อติมพรุก็ดี ที่หวงน้ําใหญมีกระแสเชี่ยวก็ดี
การบูชาและความเพียรของเขาในที่นั้นๆ ยอมมีผล ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว
ไมบริโภคโภชนะแตผูเดียว จะกลาววาไรผลนั้นไมได ดูกรโกสิยเศรษฐี
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูทางของพระอริยเจา
จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข.
[๒๕๔] ผูใด เมื่อแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว ผูนั้นเปรียบเหมือนกลืน
เบ็ดอันมีสายยาว พรอมทั้งเหยื่อ ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น

ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงขึ้นสูทางของพระอริยเจา จงใหทาน
และจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข.
[๒๕๕] พราหมณเหลานี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ เพราะเหตุไร สุนัขของทานนี้จึง
เปลงรัศมีสีตางๆ ได ขาแตพราหมณ ทานทั้งหลาย ใครเลาหนอ
จะบอกแกขาพเจาได.
[๒๕๖] ทานทั้งสองนี้ คือ จันทเทพบุตรและสุริยเทพบุตร สวนผูนี้ คือ
มาตลีเทพสารถี สวนเราเปนทาวสักกะจอมเทพชาวไตรทศ และสุนัข
ตัวนี้เรียกวา ปญจสิขเทพบุตร.
[๒๕๗] ฉิ่ง ตะโพน และเปงมาง ยอมปลุกเทพบุตรผูหลับแลว ใหตื่นและ
ตื่นแลวยอมเพลิดเพลินใจ.
[๒๕๘] ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง มีความตระหนี่เหนียวแนน มักบริภาษสมณพราหมณทั้งหลาย ชนเหลานั้น ทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้แลว เมื่อตาย
แลวยอมไปสูนรก ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง หวังสุคติตั้งอยูในธรรม คือ
ความสํารวมและการแจกทาน ชนเหลานั้นทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้
แลว เมื่อตายไป ยอมไปสูสุคติ.
[๒๕๙] ทานนั้นชื่อโกสิยเศรษฐี มีความตระหนี่ มีธรรมอันลามกในชาติกอน
เปนญาติของพวกเรา พวกเรามาแลวในที่นี้ เพื่อประโยชนแกทาน
เทานั้น ดวยคิดวา โกสิยะนี้ อยาไดมีธรรมอันลามกไปนรกเลย.
[๒๖๐] ก็ทานเหลานั้น เปนผูใครประโยชนแกขาพเจาโดยแท เพราะมาพร่ํา
สอนขาพเจาอยูเนืองๆ ขาพเจานั้นจักทําตามคําที่ทานทั้งหลายผูแสวงหา
ประโยชนกลาวแลวทุกประการ ขาพเจานั้นจักของดเวนจากความเปน
คนตระหนี่เสียในวันนี้แหละ อนึ่ง ขาพเจาจะไมพึงทําบาปกรรมอะไรๆ
ขึ้นชื่อวาการไมใหอะไรๆ จะไมมีแกขาพเจา และขาพเจายังไมไดให
แลวจะไมขอดื่มน้ํา ขาแตทาววาสวะ ก็เมื่อขาพเจาใหอยูอยางนี้ตลอด
กาลทั้งปวง แมโภคสมบัติของขาพเจาจักสิ้นไป แตนั้น ขาพเจาจักละ
กามทั้งหลายตามสวนที่มีอยูแลวจักบวช.
[๒๖๑] เทพธิดาเหลานั้น อันทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดารักษาแลว ยอม
บันเทิงอยู ณ ภูเขาคันธมาทนอันเปนภูเขาประเสริฐสุด ครั้งนั้น นารทดาบสผูประเสริฐกวาฤาษี ผูไปไดในโลกทั้งปวง ไดมาถือเอากิ่งไมอัน
ประเสริฐ มีดอกบานดีแลว ดอกไมนั้นสะอาด มีกลิ่นหอม เทพยดา
ชาวไตรทศ กระทําสักการะ เปนดอกไมสูงสุด อันทาวสักกะผูประเสริฐ
กวาอมรเทพเสพแลว แตพวกมนุษยและพวกอสูรไมได เวนไวแตพวก
เทวดา เปนดอกไมมีประโยชน สมควรแกเทวดาเหลานั้น ลําดับนั้น
นางเทพนารี ๔ องค คือ นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ และนางหิริ
ผูมีผิวพรรณเปรียบดวยทองคํา เปนใหญกวานางเทพนารีผูรื่นเริง ตาง
ลุกขึ้นกลาวกะนารทมุนี ผูเปนพราหมณผูประเสริฐวา ขาแตทานมหามุนี

ผูประเสริฐ ถาดอกปาริฉัตตะนี้ พระคุณเจาไมเจาะจงแลว ก็ขอจงให
แกพวกดิฉันเถิด คติทั้งปวงจงสําเร็จแกพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจง
ใหแกพวกดิฉันเถิด เหมือนทาววาสวะ ฉะนั้นเถิด นารทดาบสเห็น
นางธิดาทั้ง ๔ มาขอดอกไม จึงกลาววา ทานพูดดวยคําชวนทะเลาะ
เราไมมีความตองการดวยดอกไมเหลานี้สักนอยหนึ่ง บรรดาเจาทั้ง ๔ ผู
ใดประเสริฐกวา ผูนั้นจงประดับดอกไมนั้นเถิด.
[๒๖๒] ขาแตทานนารทะผูอุดม พระคุณเจานั่นแลจงพิจารณาดูพวกดิฉัน พระ
คุณเจาปรารถนาใหแกนางใด ก็จงใหแกนางนั้น ก็บรรดาพวกดิฉัน
พระคุณเจาจักใหแกนางใด นางนั้นแหละ จักเปนผูอันดิฉันทั้งหลาย
ยกยองวาประเสริฐสุด.
[๒๖๓] ดูกรนางผูมีตัวงาม คํานี้ไมสมควร ใครเปนพราหมณ ใครกลาวการ
ทะเลาะ เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหง
ภูตเถิด ถาทานทั้งหลายไมทราบในที่นี้วา ตนสูงสุดหรือวาธรรมสูงสุด.
[๒๖๔] นางเทพธิดาเหลานั้น อันนารทดาบสกลาวแลว เปนผูโกรธแคนอยางยิ่ง
เปนผูมัวเมาในผิวพรรณ พากันไปสูสํานักของทาวสหัสสนัยน แลว
ทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหงภูตวา ใครหนอเปนผูประเสริฐ.
[๒๖๕] ทาวปุรินททะผูประเสริฐกวาเทวดา ผูอันเทวดากระทําอัญชลี ทรงเห็น
นางเทพธิดาทั้ง ๔ นั้น ผูมีใจริษยา จึงตรัสวา ดูกรเจาผูงามเลิศ
เจาทั้งปวงเปนเชนเดียวกัน จงยกไวกอน ใครเลาหนอไดกลาวการ
ทะเลาะขึ้น.
[๒๖๖] ทานนารทมหามุนีใด ผูเที่ยวไปในโลกทั้งปวง ผูตั้งอยูในธรรม มีความ
บากบั่นอยางแทจริง ทานไดกลาวกะพวกหมอมฉัน ณ ภูเขาคันธมาทน
อันเปนภูเขาประเสริฐวา ทานทั้งหลายจงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนจอม
แหงภูตเถิด ถาทานทั้งหลายไมทราบในที่นี้วา ตนประเสริฐหรือธรรม
ประเสริฐ.
[๒๖๗] ดูกรเจาผูมีตัวงาม ทานมหามุนีนามวาโกสิยะ อยูในปาใหญโนน
ทานไมใหกอนแลวยอมไมบริโภคภัต ทานพิจารณาเสียกอนแลวจึงให
ทาน ถาทานจักใหแกนางใด นางนั้นแลเปนผูประเสริฐ.
[๒๖๘] ก็ทานโกสิยดาบสนั้นอยูในทิศทักษิณริมฝงแมน้ําคงคา ขางหิมวันตบรรพตโนน ทานหาน้ําและโภชนะไดโดยยาก ดูกรเทพสารถี ทาน
จงนําสุธาโภชนไปถวายทาน.
[๒๖๙] มาตลีเทพสารถีนั้น อันทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดารับสั่งใชแลว
ไดขึ้นรถเทียมดวยมาพันตัว เขาไปยังอาศรมโดยเร็วพลัน เปนผูมีกาย
ไมปรากฏ ไดถวายสุธาโภชนแกมุนี.
[๒๗๐] ก็เมื่อเราบําเรอไฟที่เราบูชาแลว ยืนอยูใกลพระอาทิตยอันมีแสงสวาง
บรรเทาความมืดในโลกเสียได อันสูงสุด ทาววาสวะผูครอบงําภูตทั้งปวง

หรือวาใครหนอมาวางภัตอันขาวสะอาดลงในฝามือของเรา ภัตนี้ขาว
เปรียบดังสังขไมมีสิ่งอื่นเปรียบปาน นาดู สะอาด มีกลิ่นหอมนารัก
ยังไมเคยมีเลย เรายังไมเคยเห็นดวยตาตนเองเลย เทวดาองคไหน เอา
สุธาโภชนมาวางบนฝามือของเรา.
[๒๗๑] ขาแตมหามุนีผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพเจาอันทาวสักกะผูเปนจอม
เทพทรงใชแลว จึงไดรีบนําเอาสุธาโภชนมาถวายพระคุณเจา จงรูจัก
ขาพเจาวามาตลีเทพสารถี นิมนตพระคุณเจาบริโภคภัตอันอุดม อยาหาม
เสียเลย ก็สุธาโภชนที่บริโภคแลวนั้น ยอมขจัดบาปธรรมได ๑๒
ประการ คือ ความหิว ๑ ความกระหาย ๑ ความไมยินดี (กระสัน) ๑
ความกระวนกระวาย ๑ ความเหน็จเหนื่อย ๑ ความโกรธ ๑
ความเขาไปผูกโกรธ ๑ ความวิวาท ๑ ความสอเสียด ๑ ความ
หนาว ๑ ความรอน ๑ ความเกียจคราน ๑ สุธาโภชนนี้มีรสสูงสุด.
[๒๗๒] ดูกรมาตลี การที่ยังไมใหกอนแลวบริโภค ไมสมควรแกเรา วัตรของ
เราดังนี้เปนวัตรอันอุดม อนึ่ง การบริโภคคนเดียวพระอริยเจาไมบูชา
และบุคคลผูมิไดแบงให ยอมไมไดประสบความสุข.
[๒๗๓] ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูฆาหญิง คบหาภรรยาของชายอื่น ประทุษราย
ตอมิตร และดาสมณพราหมณผูมีวัตรดีงาม ชนเหลานั้นทั้งปวงทีเดียว
มีความตระหนี่เปนที่ ๕ เปนคนเลวทราม เพราะเหตุนั้น อาตมาไมไดให
กอนแลวไมดื่มแมกระทั่งน้ํา อาตมาจักใหทานที่ทานผูรูสรรเสริญแลว
แกหญิงหรือชาย เพราะวา ทานเหลานั้นเปนผูมีศรัทธา รูความประสงค
ของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ บัณฑิตยกยองวา เปนผูสะอาด และ
มีความสุขในโลกนี้.
[๒๗๔] ลําดับนั้น นางเทพกัญญา ๔ องค คือ นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ
และนางหิริ ผูมีผิวพรรณเปรียบดังทองคํา ซึ่งทาวสักกะผูประเสริฐกวา
เทวดาทรงอนุมัติสงไปแลว ไดไปยังอาศรมอันเปนที่อยูของโกสิยดาบส
โกสิยดาบสไดเห็นนางเทพกัญญาทั้งปวงนั้น ผูบันเทิงอยางยิ่ง มี
ผิวพรรณงามดังเปลวเพลิง จึงไดกลาวกะนางเทพกัญญาทั้ง ๔ ในทิศ
ทั้ง ๔ ตอหนามาตลีเทพสารถีวา ดูกรเทวดาในบุรพทิศ ทานผูประดับ
ประดาแลว งดงามดังดวงดาวประกายพฤกษ อันประเสริฐกวาดาวทั้งหลาย
ทานมีชื่อวาอยางไร จงบอกไป ดูกรเทวดาผูมีรางกายคลายกับรูปทองคํา
อาตมาขอถามทาน ทานจงบอกแกอาตมา ทานเปนเทวดาอะไร.
[๒๗๕] ดิฉันชื่อวา สิริเทวี ไดรับการบูชาในหมูมนุษย เปนผูไมเสพสัตวลามก
ทุกเมื่อ มาสูสํานักของพระคุณเจา เพราะความทะเลาะกันดวยสุธาโภชน
ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจาจงแบงสุธาโภชน
นั้นใหดิฉันบาง ขาแตทานมหามุนีผูสูงสุดกวาผูบูชาทั้งหลาย ดิฉัน
ปรารถนาความสุขแกนรชนใด นรชนนั้นยอมบันเทิงดวยกามคุณารมณ

ทั้งปวง ขอพระคุณเจาจงรูจักดิฉันวา สิริ ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญา
อันประเสริฐ ขอไดโปรดแบงสุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง.
[๒๗๖] นรชนทั้งหลายผูประกอบดวยศิลปะ วิทยา จรณะ ความรู และการงาน
ของตน มีความเพียร เปนผูที่ทานละทิ้งเสียแลว ยอมไมไดประโยชน
อะไร ความขาดแคลนที่ทานทําแลวนั้นไมดีเลย อาตมาเห็นนรชนผูเปน
คนเกียจคราน บริโภคมาก ทั้งมีตระกูลต่ํา มีรูปแปลก ดูกรนางสิริ
บุคคลผูมีโภคทรัพย มีความสุข ยอมใชสอยนรชนที่ทานตามรักษาไว
แมจะสมบูรณดวยชาติ ใหเปนเหมือนทาส เพราะฉะนั้น อาตมารูจัก
ทาน (วาเปน) ผูไมมีสัจจะ ไมรูสิ่งที่ควรและไมควร แลวคบคนผู
สมบูรณดวยศิลปะเปนตน เปนผูหลง นําผูรูใหตกไปตาม นางเทพกัญญาเชนทาน ยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา ที่ไหนสุธาโภชนจะ
สมควรเลา เชิญไปเสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.
[๒๗๗] ใครเปนผูมีฟนขาว สวมกุณฑล มีรางกายอันวิจิตร ทรงเครื่องประดับ
อันเกลี้ยงเกลา ทําดวยทองคํา นุงหมผามีสีดังสายน้ําหยด ทัดชอ
ดอกไมสีแดงดังเปลวไฟไหมหญาคา ยอมงดงาม ทานเปนเหมือนนาง
เนื้อทรายที่นายพรานยิงผิดแลว มองดูอยูเหมือนดังเขลา ฉะนั้น ดูกร
ทานผูมีดวงตาออนหวาน ในที่นี้ใครเปนสหายของทาน ทานอยูในปา
แตผูเดียว ไมกลัวหรือ.
[๒๗๘] ขาแตทานโกสิยดาบส ในที่นี้ ดิฉันไมมีสหาย ดิฉันเปนเทวดาชื่อวา
อาสา เกิดในดาวดึงสพิภพ มายังสํานักของพระคุณเจา เพราะหวังจะ
ขอสุธาโภชน ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอไดโปรดแบง
สุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง.
[๒๗๙] พอคาทั้งหลายผูแสวงหาทรัพย ยอมขึ้นเรือแลนไปในทะเลดวยความหวัง
พอคาเหลานั้น ยอมจมลงในทะเลนั้น ในกาลบางครั้ง เขาสิ้นทรัพย
ทั้งทรัพยอันเปนตนทุนก็สูญหายแลวกลับมา ชาวนาทั้งหลายยอมไถนา
ดวยความหวัง หวานพืชก็กระทําโดยแยบคาย เขาไมไดประสบผล
อะไรๆ จากขาวกลานั้น เพราะเพลี้ยลงบาง เพราะฝนแลงบาง อนึ่ง
นรชนทั้งหลายผูแสวงหาความสุข มุงหวังเปนเบื้องหนา ยอมกระทํา
การงานของตนเพื่อนาย นรชนเหลานั้นอันศัตรูเบียดเบียนแลว ไมได
ประโยชนอะไรๆ ยอมพากันหนีไปสูทิศทั้งหลายก็เพื่อประโยชนแกนาย
สัตวทั้งหลายผูแสวงหาความสุข เปนผูใครจะไปสวรรค ละทิ้งธัญชาติ
ทรัพยและหมูญาติแลว บําเพ็ญตบะอันเศราหมองอยูตลอดกาลนาน
เดินทางผิด ยอมไปสูทุคติเพราะความหวัง เพราะฉะนั้น ความหวัง
เหลานี้เขาสมมติวา ทําใหเคลื่อนคลาดจากความจริง ดูกรนางอาสา ทาน
จงนําความหวังสุธาโภชนในตนออกเสียเถิด นางเทพกัญญาเชนทาน
ยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา ที่ไหนสุธาโภชนจะสมควรเลา เชิญไป

เสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.
[๒๘๐] ทานรุงเรืองดวยยศ มียศ เขาเรียกโดยชื่ออันนาเกลียด เปนเจาทิศ
ดูกรนางผูมีรางกายคลายทองคํา อาตมาขอถามทาน ขอทานจงบอก
อาตมา ทานเปนเทวดาอะไร.
[๒๘๑] ดิฉันชื่อวา ศรัทธาเทวี ไดรับการบูชาในหมูมนุษย เปนผูไมคบสัตวลามก
ทุกเมื่อ มายังสํานักของพระคุณเจา เพราะวิวาทกันดวยสุธาโภชน
ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจา โปรดแบงสุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง.
[๒๘๒] ก็ในกาลบางคราว มนุษยทั้งหลายถือเอาทาน การใหบาง ทมะ การฝกฝน
บาง จาคะ การบริจาคบาง สัญญมะ ความสํารวมบาง แลวกระทําดวย
ศรัทธา แตมนุษยพวกหนึ่งกระทําโจรกรรมบาง พูดเท็จบาง ลอลวง
บาง สอเสียดบาง ทานอยาประกอบตอไป บุรุษผูมีความเพงเล็งใน
ภรรยาทั้งหลาย ผูสม่ําเสมอกัน ผูประกอบดวยศีล ผูมีวัตรในการปฏิบัติ
สามีดี ยอมนําความพอใจในกุลสตรีออกเสีย กลับไปทําความเชื่อตาม
คําของนางกุมภทาสี ดูกรนางศรัทธา ทานนั่นแล เปนผูใหชายอื่นคบหา
ภรรยาของผูอื่น ทานยอมทําบาป ละทิ้งกุศล นางเทพกัญญาเชนทาน
ยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา ที่ไหนสุธาโภชนจะสมควรแกทานเลา
เชิญทานไปเสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.
[๒๘๓] เมื่ออรุณขึ้นไปในที่สุดแหงราตรี นางเทพธิดาใด เปนผูทรงไวซึ่งรูปอัน
อุดมปรากฏอยู ดูกรเทวดา ทานเปรียบเหมือนนางเทพธิดานั้น จะพูด
กะอาตมาหรือ ขอทานจงบอกกะอาตมา ทานเปนนางอัปสรอะไร ทาน
มีชื่อวาอะไร ยืนอยูดังเถาวัลยดําในฤดูรอน และดังเปลวไฟอันหอม
ลอมดวยใบไมสีแดงถูกลมพัดดูงาม ฉะนั้น ทานดูเหมือนจะพูด แตมิได
เปลงถอยคําออกมา แลดูอยูดังนางเนื้อเขลา ฉะนั้น.
[๒๘๔] ดิฉันชื่อวาหิริเทวี ไดรับการบูชาในหมูมนุษย ไมเสพสัตวลามกทุกเมื่อ มา
ยังสํานักของพระคุณเจา เพราะวิวาทกันดวยสุธาโภชน ดิฉันนั้นไม
อาจจะขอสุธาโภชนกับพระคุณเจา เพราะการขอของหญิง ดูเหมือนจะ
เปนกิริยาที่นาละอาย.
[๒๘๕] ดูกรทานผูมีรางกายอันงดงาม ทานจักไดตามอุบายที่ชอบ นี้เปนธรรม
ทีเดียว ทานจะไดสุธาโภชนเพราะการขอก็หาไม เพราะฉะนั้น อาตมา
พึงเชื้อเชิญทานผูมิไดขอสุธาโภชนใดๆ อาตมาจะใหสุธาโภชนแม
นั้นๆ แกทาน ดูกรทานผูมีรางกายอันงดงามคลายทองคํา วันนี้ อาตมา
ขอเชิญทานไปในอาศรมของอาตมา อาตมาจะบูชาทานดวยรสทุกอยาง
ครั้นบูชาแลวจึงจักใหบริโภคสุธาโภชน.
[๒๘๖] นางหิริเทพธิดานั้น ผูไมคบสัตวลามกในกาลทุกเมื่อ อันโกสิยดาบสผู
มีความรุงเรืองอนุมัติแลว ไดเขาไปสูอาศรมอันนารื่นรมย สมบูรณดวย

น้ําและผลไม อันทานผูประเสริฐบูชาแลว ณ ที่ใกลอาศรมนั้น มี
รุกขชาติเปนอันมาก กําลังผลิดอกออกผล คือ มะมวง มะหาด ขนุน
ทองกวาว มะรุม อีกทั้งตนโลท บัวบก การเกต จันทนกระพอ หมาก
หอมควาย กําลังออกดอกสะพรั่ง ในที่ใกลอาศรมนั้นมากไปดวยตนไม
ใหญๆ คือ ตนสาละ ตนกุม ตนหวา ตนโพธิ์ ตนไทร ตนมะทราง
ไมยางทราย ราชพฤกษ แคฝอย ตนจิก ตนลําเจียก มีกิ่งกานหอยยอย
ลงมา กําลังสงกลิ่นหอมนายวนใจ ถั่วแระ ออแรม ถั่วปา ตนมะพลับ
ขาวฟาง ลูกเดือย ถั่วเหลืองเมล็ดเล็ก กลวยไมมีเมล็ด ขาวสาลี
ขาวเปลือก ราชดัด ขาวสารที่เกิดเองมีอยูเปนอันมากที่อาศรมนั้น มี
สระโบกขรณีที่เกิดเอง งดงามไมขุน มีทาราบเรียบ น้ําใสจืดสนิท ไม
มีกลิ่นเหม็น อนึ่ง ในสระโบกขรณีนั้น มีปลาตางๆ ชนิด คือ
ปลาดุก ปลากระทุงเหว ปลากราย กุง ปลาตะเพียน ปลาฉลาด
ปลากา วายอยูคลาคล่ําในสระโปกขรณีอันมีขอบคัน เปนปลาที่ปลอย
มีเหยื่อมากชนิด มีนกตางๆ ชนิด คือ หงส นกกระเรียน นกยูง
นกจากพราก นกออก นกดุเหวาลาย นกเงือก นกโพระดก มีอยู
มากมาย มีขนปกอันวิจิตร พากันจับอยูอยางสบาย ปลอดภัย มีอาหาร
มาก มีสัตวและหมูเนื้อนานาชนิดมากมาย คือ ราชสีห เสือโครง
ชาง หมี เสือปลา เสือดาว แรด โคลาน กระบือ ระมั่ง กวาง
เนื้อทราย หมูปา ระมาด หมูบาน กวางทอง แมว กระตาย วัวกระทิง
มีอยูมาก พื้นดินหินเขา ดาดาษงามวิจิตรดวยดอกไม ทั้งฝูงนกก็สง
เสียงรองกึกกอง เปนที่อยูอาศัยของหมูปกษี.
[๒๘๗] นางหิริเทพธิดานั้น ผูมีผิวพรรณงดงาม ทัดดอกไมเขียวเดินเขาไปยัง
อาศรม ดังสายฟาแลบในกอนเมฆใหญ โกสิยดาบสไดจัดตั่งอันมีพนัก
ที่ถักไวเรียบรอย สําเร็จดวยหญาคา สะอาด มีกลิ่นหอม ลาดดวยหนัง
ชะมด เพื่อนางหิริเทพธิดานั้น แลวไดกลาววา ดูกรนางงาม เชิญนั่ง
ที่อาสนะนี้ตามสบายเถิด ในกาลนั้น เมื่อนางหิริเทพธิดานั่งบนตั่งแลว
โกสิยมหามุนีผูทรงชฎาอันรุงเรือง ไดรีบนําสุธาโภชนมาพรอมกับน้ํา
ดวยใบบัวใหมๆ ดวยตนเอง เพื่อจะใหพอความประสงค นางหิริเทพ
ธิดามีความปลื้มใจ รับสุธาโภชนดวยมือทั้งสอง แลวไดกลาวกะโกสิยดาบสผูทรงชฎาวา ขาแตทานผูประเสริฐ เอาละ ดิฉันเปนผูอันพระคุณ
เจาบูชาแลว ไดชัยชนะแลว จะพึงไปสูไตรทิพยในบัดนี้ นางหิริเทพธิดา
นั้น เปนผูมัวเมาแลว ดวยความเมาในผิวพรรณ อันโกสิยดาบสกลาว
อนุญาตแลว ไดกลับไปในสํานักของทาวสหัสสนัยน แลวกราบทูลวา
ขาแตทาววาสวะ นี่สุธาโภชน ขอพระองคจงพระราชทานชัยชนะแก
หมอมฉัน แมทาวสักกะก็ไดทรงบูชานางหิริเทพธิดาในกาลนั้น เทวดา
พรอมดวยพระอินทร ไดพากันบูชานางสุกัญญาผูอุดม นางหิริเทพธิดา

นั้นเขาไปนั่งบนตั่งใหม ในกาลใด ในกาลนั้น เทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ประคองอัญชลีบูชาแลว.
[๒๘๘] ทาวสหัสนัยนผูเปนจอมแหงชาวไตรทศ ไดตรัสกะมาตลีเทพสารถีนั้น
ตอไปวา ทานจงไปถามทานโกสิยดาบสตามคําของเราวา ขาแตทาน
โกสิยะ เวนนางอาสาเทพธิดา นางศรัทธาเทพธิดา และนางสิริเทพธิดา
นางหิริเทพธิดาผูเดียวไดสุธาโภชน เพราะเหตุอะไร.
[๒๘๙] มาตลีเทพสารถี ขึ้นรถอันเลื่อนลอยไปตามสบาย รุงเรืองเชนกับเครื่อง
ใชสอย มีงอนอันแลวไปดวยทองชมพูนุท มีสีแดงคลายทองคํา ประดับ
ประดาแลว ประกอบไปดวยเครื่องลาดทองคํางามวิจิตร ในรถนี้มีรูป
ภาพมากมาย คือ รูปพระจันทร รูปชาง รูปโค รูปมา รูปกินนร รูป
เสือโครง รูปเสือเหลือง รูปเนื้อทราย ลวนแลวไปดวยทองคํา และ
มีรูปนกทั้งหลาย อันลวนแลวดวยรัตนะตาง ๆ ดุจกระโดดโลดเตนอยู
รูปเนื้อในรถนั้นจัดไวเปนหมูๆ ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย เทพบุตรทั้ง
หลายเทียมมาอัศวราชมีสีเหลืองดังทองคํา ประมาณหมื่นตัว คลายดัง
ชางหนุมมีกําลังประดับประดาแลว มีเครื่องทับทรวงดวยขายทองคํา มีภู
หอยหู ไปโดยเสียงปกติไมขัดของ มาตลีเทพสารถีขึ้นสูยานอัน
ประเสริฐนั้นแลว บันลือแลวตลอดสิบทิศนี้ ยังทองฟา ภูเขา และตนไม
ใหญอันเปนเจาไพร พรอมทั้งสาคร ตลอดทั้งเมทนีดล ใหหวั่นไหว
มาตลีเทพสารถีนั้น รีบเขาไปในอาศรมอยางนี้แลว กระทําผาทิพ
ประพารเฉวียงบาขางหนึ่งแลว กลาวกะทานโกสิยดาบส ผูเปนพหูสูต
ผูเจริญ มีวัตรอันแนะนําดีแลว ผูเปนพราหมณ ผูประเสริฐวา ขาแต
ทานโกสิยดาบส เชิญทานฟงพระดํารัสของพระอินทร ขาพเจาเปนทูต
ทาวปุรินททะตรัสถามทานวา ขาแตทานโกสิยดาบส เวนนางอาสา
เทพธิดา นางศรัทธาเทพธิดา และนางสิริเทพธิดา นางหิริเทพธิดาผูเดียว
ไดสุธาโภชน เพราะเหตุอะไร.
[๒๙๐] ดูกรมาตลีเทพสารถี นางสิริเทพธิดาตอบอาตมาวา "แน" สวนนาง
ศรัทธาเทพธิดาตอบอาตมาวา "ไมเที่ยง" นางอาสา อาตมาเขาใจวา
เปนผูกลาวเคลื่อนคลาดจากความจริง สวนนางหิริเทพธิดาตั้งอยูในคุณ
อันประเสริฐ.
[๒๙๑] นางกุมารีก็ดี หญิงที่สกุลรักษาแลวก็ดี หญิงหมายก็ดี หญิงมีสามีก็ดี
รูฉันทราคะ ที่เกิดแรงกลาในบุรุษทั้งหลายแลว หามกันจิตของตนได
ดวยหิริ เปรียบเหมือนบรรดาพวกนักรบผูแพในสนามรบ ที่ตอสูกันดวย
ลูกศรและหอกแลวลมลงและกําลังหนีไป นักรบเหลาใดยอมสละชีวิต
กลับมาไดดวยหิริ นักรบเหลานั้นเปนคนละอายใจ ยอมมารับนายอีก
ฉะนั้น นางหิริเทพธิดานี้ เปนผูหามนรชนเสียจากบาป เปรียบเหมือน
ทํานบเปนที่กั้นกระแสน้ําเชี่ยวไวได ฉะนั้น ดูกรเทพสารถี เพราะ

เหตุนั้น ทานจงกราบทูลแดพระอินทรวา นางหิริเทพธิดานั้น อันทาน
ผูประเสริฐบูชาแลวในโลกทั้งปวง.
[๒๙๒] ขาแตทานโกสิยดาบสผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทาวมหาพรหม ทาว
มหินทร หรือทาวปชาบดี ใครเลาเขาใจความเห็นนี้ของพระคุณเจา
นางหิริเทพธิดานี้เปนธิดาของทาวมหินทร ไดรับยกยองวา เปนผู
ประเสริฐสุดแมในเทวดาทั้งหลาย.
[๒๙๓] ขอเชิญพระคุณเจามาขึ้นรถอันเปนของขาพเจานี้ ไปสูไตรทิพย ในกาล
บัดนี้เถิด ขาแตทานผูมีโคตรเสมอดวยพระอินทร ทั้งพระอินทรก็ทรง
หวังพระคุณเจาอยู ขอพระคุณเจาจงถึงความเปนสหายกับพระอินทร
ในวันนี้เถิด.
[๒๙๔] สัตวทั้งหลายผูไมกระทําบาปกรรม ยอมหมดจดไดดวยอาการอยางนี้
อนึ่ง ผลของกรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมไมเสื่อมสูญสัตวเหลาใด
เหลาหนึ่งไดเห็นสุธาโภชนแลว สัตวเหลานั้นทั้งหมดทีเดียว ถึงความ
เปนสหายกับพระอินทร.
[๒๙๕] นางหิริเทพธิดาเปนนางอุบลวรรณา โกสิยดาบสเปนภิกษุเจาของทาน
ปญจสิขเทพบุตรเปนพระอนุรุทธ มาตลีเทพสารถีเปนพระอานนท
สุริยเทพบุตรเปนพระกัสสป จันทเทพบุตรเปนพระโมคคัลลานะ นารทดาบสเปนพระสารีบุตร ทาววาสวะเปนพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา
ฉะนี้แล.
จบ สุธาโภชนชาดกที่ ๓.
๔. กุณาลชาดก
วาดวยนางนกดุเหวา
[๒๙๖] เลากันมาอยางนี้ ไดยินมาอยางนี้ ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ที่ภูเขา
หิมพานต อันทรงไวซึ่งแผนดินซึ่งมีโอสถทุกชนิด ดาดาษไปดวยดอกไมและของหอมมากมาย
หลายพันธุ เปนที่สัญจรไปมาแหงชาง โค กระบือ กวางทอง จามรี เนื้อฟาน แรด ระมาด
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาไน เสือดาว นาค ชะมด เสือปลา กระตาย และ
วัวกระทิง เปนที่อยูอาศัยแหงหมูชางใหญ ชางตระกูลอันประเสริฐ เกลื่อนกลนอยูทั่วปริมณฑล
อันราบเรียบ มีคาง ลิง อีเห็น ละมั่ง เนื้อสมัน เนื้อฟาน มา และลา กินนร ยักษ และรากษส
อยูอาศัย ดาดาษไปดวยหมูไมนับไมถวน ทรงไวซึ่งดอกตูมและกาน มีดอกบานตลอดปลาย มี
นกเขา นกโพระโดก นกหัสดีลิงค นกยูง นกพิราบ นกพริก นกกระจาบ นกยาง นกแขก
เตา และนกการะเวก สงเสียงรองกึกกองไพเราะ เปนประเทศที่ประดับไปดวยแรธาตุหลายรอย
ชนิดเปนตนวา อัญชัน มโนศิลา หรดาล มหาหิงค ทอง เงินและทองคํา เปนไพรสัณฑอัน
นารื่นรมยเห็นปานนี้ มีนกดุเหวาชื่อกุณาละ มีตัว ปกและขนงดงามยิ่งนัก อาศัยอยู และนก
ดุเหวาชื่อกุณาละนั้น มีนางนกดุเหวาเปนนางบําเรอประมาณ ๓๕๐๐ ตัว นางนกดุเหวาสองตัวเอา
ปากคาบทอนไมใหนกดุเหวาชื่อกุณาละนั้น จับตรงกลางแลวพากันบินไป ดวยความประสงควา
นกดุเหวากุณาละนั้น อยาไดมีความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลย นางนกดุเหวา ๕๐๐ ตัว บิน

ไปเบื้องต่ําดวยความประสงควา ถานกกุณาละนี้จะตกจากคอน พวกเราจะเอาปกรับไว นางนก
ดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไปขางบนดวยความประสงควา แดดอยาไดสงถูกนกกุณาละเลย นาง
นกดุเหวาบินไปโดยขางทั้งสองขางละ ๕๐๐ ตัว ดวยความประสงควา ความหนาว ความรอน
หญา ละออง ลม หรือน้ําคาง อยาไดถูกนกกุณาละนี้เลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไป
ขางหนาดวยความประสงควา คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว คนเกี่ยวหญา คนหาฟน หรือคนทํา
การงานในปา อยาไดขวางปานกกุณาละนั้นดวยทอนไม กระเบื้อง กอนหิน กอนดิน กระบอง
ศาตรา หรือกอนกรวดเลย นกกุณาละนี้อยาไดกระทบดวยกอไม เครือเถา ตนไม กิ่งไม เสา
หิน หรือพวกนกที่มีกําลังกวาเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัวบินไปขางหลังเจรจาดวยถอยคําอัน
เกลี้ยงเกลา ออนหวาน ไพเราะจับใจ ดวยความประสงควา นกกุณาละนี้ อยาไดเงียบเหงาอยู
บนคอนนี้เลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไปยังทิศานุทิศ นําผลไมนานาชนิดจากตนไม
ตางๆ มาใหดวยความประสงควา นกกุณาละนี้อยาไดลําบากเพราะความหิวเลย ไดยินวา นาง
นกดุเหวาเหลานั้นพานกกุณาละนั้นจากปานี้ไปสูปาโนน จากสวนนี้ไปสูสวนโนน จากทาน้ํานี้
ไปสูทาน้ําโนน จากยอดเขานี้ไปสูยอดเขาโนน จากสวนมะมวงนี้ไปสูสวนมะมวงโนน จาก
สวนชมภูนี้ไปสูสวนชมภูโนน จากสวนขนุนสัมมะลอนี้ไปสูสวนขนุนสัมมะลอโนน จาก
สวนมะพราวนี้ไปสูสวนมะพราวโนน โดยรวดเร็ว เพื่อตองการใหราเริง ยินดี นกกุณาละอัน
นางนกดุเหวาเหลานั้นบําเรออยูทุกๆ วันอยางนี้ ยังรุกรานอยางนี้วา อีถอยฉิบหาย อีถอย
ละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผลอเรอ อีใจงาย อีไมรูจักคุณคน อีไปตามใจเหมือนลม.
[๒๙๗] ดูกรทานผูเจริญ ไดยินวา ณ ดานทิศบูรพาแหงขุนเขาหิมพานตมีแมน้ําอันไหล
มาแตซอกเขาอันละเอียดสุขุม มีสีเขียว ณ ภูเขาหิมพานตอันเปนประเทศที่นารื่นเริงบันเทิงใจ
ดวยกลิ่นหอม อันเกิดเดี๋ยวนั้น จากดอกอุบล ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกบัวขม ดอกบัวผัน
ดอกจงกลณี และดอกบัวเผื่อน เปนปาทึบมากไปดวยไมตางๆ ชนิด คือ ไมโกฏดํา ไมจิก ไมเกต
ไมยางทราย ไมออยชาง ตนบุนนาค ตนพิกุล ตนหมากหอม ตนประยงค ตนขมิ้น ตนสาละ
ตนสน ตนจําปา ตนอโศก ตนกากะทิง ตนหงอนไก ตนราชดัด ตนโลทนง และตนจันทน
เปนราวปาที่สลางไปดวยตนกฤษณาดํา ตนปทุม ตนประยงค ตนเทพทาโร และตนกลวย ทรงไว
ซึ่งตนรกฟา ตนมวกเหล็ก ตนปรู ตนทราก ตนกัณณิการ ตนชะบา ตนวานหางชาง ตนทองหลาง
ตนทองกวาว ตนคัดเคา ตนมะลิปา ตนแกว ตนซึกและตนขานางอันงามยิ่งนัก และมีไมดอก
สําหรับรอยเปนพวงมาลัยดาดาษไปดวยดอกมะลิ วานเปราะหอม ตนคนธา ตนกํายาน ตนแฝก
หอม ตนกระเบา และไมกอ เปนประเทศอันประดับไปดวยลดาวัลยดาดาษยิ่งนัก มีหมูหงส นก
นางนวล นกกาน้ํา และนกเปดน้ํา สงเสียงรองกึกกอง เปนที่สถิตอยูแหงหมูฤาษีสิทธิ์วิทยาธร
สมณะ และดาบส เปนประเทศที่ทองเที่ยวไปแหงหมูมนุษย เทพยดา ยักษ รากษส ทานพ
คนธรรพ กินนร และพญานาค เปนไพรสณฑที่นารื่นรมยเห็นปานนี้ มีนกดุเหวาขาวชื่อ ปุณณมุขะ
มีถอยคําอันไพเราะยิ่งนัก มีนัยนตาแดงดังนัยนตาคนเมาสอดสายไปมา อาศัยอยู ไดยินวา พระยา
นกปุณณมุขะนี้ มีนางนกดุเหวาบําเรอ ๓๕๐ ตัว เลากันมาวา นางนกดุเหวา ๒ ตัว เอาปากคาบ
ทอนไมใหพระยานกปุณณมุขะนั้นจับตรงกลางพาบินไป ดวยความประสงควา พระยานกปุณณ
มุขะนั้นอยาไดมีความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลย นางนกดุเหวา ๕๐ ตัว บินไปเบื้องต่ําดวย
ความประสงควา ถาพระยานกปุณณมุขะนี้จักพลาดจากคอน พวกเราจักเอาปกทั้งสองรับไว นาง

นกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินขึ้นไปขางบนดวยความประสงควา แสงแดดอยาไดแผดเผานกดุเหวาขาว
ชื่อปุณณมุขะนั้นเลย นางนกดุเหวาบินไปโดยขางทั้งสองขางละ ๕๐ ตัว ดวยความประสงควา
ความหนาว ความรอน หญา ธุลี หรือน้ําคาง อยาไดตกตองนกดุเหวาขาวชื่อปุณณะมุขะนั้นเลย
นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินขึ้นไปขางหนาดวยความประสงควา คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว
คนเกี่ยวหญา คนหาฟน หรือคนทํางานในปา อยาไดขวางปานกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะนั้นดวย
ทอนไม กระเบื้อง กอนหิน กอนดิน ไมฆอน ศาตรา หรือกอนกรวดเลย และนกดุเหวา
ขาวชื่อปุณณมุขะนี้ อยาไดกระทบกับกอไม เถาวัลย ตนไม กิ่งไม เสา หิน หรือกับนก
ที่มีกําลังมากกวาเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินไปขางหลังเจรจาดวยวาจาอันเกลี้ยงเกลา
ออนหวาน ไพเราะจับใจ ดวยความประสงควา นกดุเหวาขาวชื่อปุณณะมุขะนี้อยาเงียบเหงา
บนคอนเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินไปยังทิศานุทิศ นําเอาผลไมนานาชนิดจากตนไม
ตางๆ มาใหดวยความประสงควา นกดุเหวาชื่อปุณณมุขะนี้ อยาไดลําบากเพราะความหิวเลย
ไดยินวา นางนกดุเหวาเหลานั้น พานกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะนั้น จากปานี้ไปสูปาโนน จาก
สวนนี้ไปสูสวนโนน จากทาน้ํานี้ไปสูทาน้ําโนน จากยอดเขานี้ไปสูยอดเขาโนน จากสวน
มะมวงนี้ไปสูสวนมะมวงโนน จากสวนชมภูนี้ไปสูสวนชมภูโนน จากสวนขนุนสัมมะลอนี้
ไปสูสวนขนุนสัมมะลอโนน จากสวนมะพราวนี้ไปสูสวนมะพราวโนน โดยรวดเร็ว เพื่อตอง
การใหราเริง ไดยินวา นกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะ อันนางนกดุเหวาเหลานั้นบําเรออยูทุกวัน ๆ
ยอมสรรเสริญอยางนี้วา ดีละๆ นองหญิงทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายบํารุงบําเรอสามีอยางนี้
สมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลธิดา.
[๒๙๘] ไดยินวา ในกาลตอมา นกดุเหวาขาวชื่อปุณณมุขะไดเขาไปหาพระยานกกุณาละ
ถึงที่อยู พวกนางนกดุเหวาบริจาริกาของพระยานกกุณาละ ไดเห็นพระยานกปุณณมุขะนั้นกําลัง
บินมาแตไกล จึงพากันเขาไปหา แลวพูดกะพระยานกปุณณมุขะนั้นวา ดูกรสหายปุณณมุขะ พระ
ยานกกุณาละนี้ เปนนกหยาบชา มีวาจาหยาบคายเหลือเกิน แมไฉน พวกเราจะพึงไดวาจาอันนารัก
เพราะอาศัยทานบาง พระยานกปุณณมุขะจึงตอบวา บางทีจะไดกระมังนองหญิงทั้งหลาย แลว
เขาไปหาพระยานกกุมาละกลาวสัมโมทนียกถากับพระยานกกุณาละแลว สถิตอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวพระยานกปุณณมุขะไดกลาวกะพระยานกกุณาละวา ดูกรสหายกุณาละ เพราะ
เหตุไร ทานจึงปฏิบัติผิดตอนางนกทั้งหลายผูมีชาติเสมอกัน เปนลูกของผูมีสกุล ซึ่งปฏิบัติดีตอทาน
เลา ดูกรสหายกุณาละ นางนกทั้งหลายถึงเขาจะไมพูดไมถูกใจ เราก็ควรจะพูดใหถูกใจ จะปวย
กลาวไปไยถึงนางนกที่พูดถูกใจเลา เมื่อพระยานกปุณณมุขะกลาวอยางนี้แลว พระยานกกุณาละ
ไดรุกรานพระยานกปุณณมุขะอยางนี้วา แนะสหายลามกชั่วถอย เจาฉิบหาย เจาละลาย
ใครจะเปนผูฉลาดดวยการชนะเมียยิ่งไปกวาเจา ก็แหละพระยานกปุณณมุขะถูกรุกรานอยางนี้แลว
ก็กลับไปเสียจากที่นั้น.
[๒๙๙] ไดยินวา สมัยตอมา โดยกาลลวงไปไมนานนัก อาพาธอันแรงกลาเกิดขึ้นแก
พระยานกปุณณมุขะ คือ ลงเปนโลหิต เกิดเวทนากลาแข็ง จวนจะตาย ครั้งนั้น พวกนางนก
ดุเหวา ผูเปนบริจาริกาของพระยานกปุณณมุขะ เกิดความปริวิตกวา พระยานกปุณณมุขะนี้ อาพาธ
หนักนักแล ไฉนจะพึงหายจากอาพาธนี้หนอ นางนกดุเหวาเหลานั้น ละทิ้งพระยานกปุณณ*มุขะไวแตผูเดียว ไมมีเพื่อนสอง พากันเขาไปหาพระยานกกุณาละ พระยานกกุณาละไดเห็นนาง

นกดุเหวาเหลานั้นพากันมาแตไกล ครั้นแลวไดกลาวกะนางนกดุเหวาเหลานั้นวา พวกอีถอย ผัวของ
เจาไปไหนเสียเลา นางนกดุเหวาเหลานั้นจึงตอบวา ทานสหายกุณาละ พระยานกปุณณมุขะ
อาพาธหนักนักแล ไฉนจะพึงหายจากอาพาธหนักนั้น เมื่อนางนกดุเหวาเหลานั้นกลาวอยางนี้
แลว พระยานกกุณาละไดรุกรานนางนกดุเหวาเหลานั้นอยางนี้วา อีถอยฉิบหาย อีถอยละลาย
อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผลอเลอ อีใจงาย อีไมรูจักคุณคน อีไปตามใจเหมือนลม ครั้น
กลาวรุกรานแลว ไดเขาไปหาพระยานกปุณณมุขะ แลวรองเรียกวา เฮยสหายปุณณมุขะ
พระยานกปุณณมุขะขานรับวา หาสหายกุณาละ ไดยินวา พระยานกกุณาละเขาไปประคบ
ประหงมพระยานกปุณณมุขะดวยปกและจะงอยปาก พอใหลุกขึ้นไดแลวใหดื่มยาตางๆ อาพาธ
ของพระยานกปุณณมุขะก็สงบระงับ.
[๓๐๐] ไดยินวา พระยานกกุณาละไดกลาวกะพระยานกปุณณมุขะผูหายจากไขยังไม
นานนักวา ดูกรสหายปุณณมุขะ เราเห็นมาแลว นางกัณหาสองพอ นางมีผัว ๕ คน ยังมีจิต
ปฏิพัทธในบุรุษคนที่ ๖ ซึ่งเปนคนเปลี้ย เหมือนตัวกระพันธ.
และในเรื่องนี้มีคําเปนคาถาอีกสวนหนึ่งวา
ครั้งนั้น นางคนหนึ่งลวงละเมิดสามี ๕ คน คือ พระเจาอัชชุนะ พระเจา
นกุละ พระเจาภีมเสน พระเจายุธิษฐิล และพระเจาสหเทพ แลวได
กระทําลามกกับบุรุษเปลี้ยแคระ.
ดูกรสหายปุณณมุขะ เราเห็นมาแลว นางสมณีชื่อปญจตปาวี อยูในทามกลางปาชา
อดอาหาร ๔ วันจึงบริโภคครั้งหนึ่ง ไดกระทํากรรมอันลามกกับนักเลงสุรา ดูกรสหายปุณณมุขะ
เราเห็นมาแลว นางเทวีนามวา กากวดี อยูในทามกลางสมุทร เปนภรรยาของพระยาครุฑชื่อวา
ทาวเวนไตรย ไดกระทํากรรมอันลามกกับกุเวรผูเจนจบในการฟอน ดูกรสหายปุณณมุขะ เรา
เห็นมาแลว นางขนงามนามวา กุรุงคเทวี รักใครไดเสียกับเอฬกกุมาร ไดกระทํากรรมอัน
ลามกกับฉฬังคกุมารเสนาบดี และธนันเตวาสีผูเปนคนใชของฉฬังคกุมาร เปนความจริง เราได
รูมาอยางนี้แล พระมารดาของพระเจาพรหมทัตต ทรงทอดทิ้งพระเจาโกศลราช ไดทรงกระทํา
กรรมอันลามกกับพราหมณชื่อปญจาลจัณฑะ
หญิง ๕ คนนี้ก็ดี หญิงอื่นก็ดี ไดกระทํามาแลวซึ่งกรรมอันลามก
เพราะเหตุนั้น เราจึงไมวิสาสะ ไมสรรเสริญหญิงทั้งหลาย มหาปฐพี
อันทรงไวซึ่งสรรพสัตว ยอมแลวเสมอกัน เปนที่รับรองสิ่งดีและสิ่งชั่ว
ทนทานไดหมด ไมดิ้นรน ไมหวั่นไหว ฉันใด หญิงทั้งหลายก็เหมือนกัน
นรชนจึงไมควรวิสาสะกับหญิงเหลานี้ ราชสีหซึ่งเปนสัตวดุราย กิน
เนื้อและเลือดเปนอาหารมีอาวุธ ๕ อยาง เปนสัตวหยาบชา ยินดีในการ
เบียดเบียนสัตวอื่น ขมขี่สัตวทั้งหลายกิน ฉันใด หญิงทั้งหลายก็ฉันนั้น
นรชนจึงไมควรวิสาสะกับหญิงเหลานั้น.
ดูกรปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงทั้งหลายไมใชแพศยา ไมใชนางงาม ไมใชหญิงสัญจร
ชื่อทั้ง ๓ นี้ ไมใชชื่อโดยกําเนิด ชื่อโดยกําเนิดวาแพศยา วานางงาม วาหญิงสัญจร ก็คือเปน
ผูฆาหญิงทั้งหลายมุนมวยผมเหมือนพวกโจร ประทุษรายเปนพิษเหมือนสุราเจือยาพิษ พูดโออวด
เหมือนคนขายของ ตลบตะแลงพลิกแพลงเหมือนเขาเนื้อ สองลิ้นเหมือนงู ปกปดเหมือน

หลุมคูถที่ปดดวยกระดาน ใหเต็มไดยากเหมือนไฟ ใหยินดีไดยากเหมือนรากษส นําไปโดย
สวนเดียวเหมือนพระยายม กินทุกอยางเหมือนไฟ พัดพาไปทุกอยางเหมือนแมน้ํา ประพฤติตาม
ปรารถนาเหมือนลม ไมทําอะไรใหวิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ ผลิตผลเปนนิตยเหมือนตนไมมีพิษ.
และในเรื่องนี้มีคํากลาวเปนคาถาไวอีกสวนหนึ่งวา
หญิงทั้งหลายมุนมวยผมเหมือนโจร ประทุษรายเหมือนสุราเจือยาพิษ
พูดโออวดเหมือนคนขายของ ตลบตะแลงพลิกแพลงเหมือนเขาเนื้อ
สองลิ้นเหมือนงู ปกปดเหมือนหลุมคูถที่ปดดวยกระดาน ใหเต็มไดยาก
เหมือนไฟ ใหยินดีไดยากเหมือนรากษส นําไปสวนเดียวเหมือน
พระยายม กินทุกอยางเหมือนไฟ พัดพาไปทุกอยางเหมือนแมน้ํา
ประพฤติตามปรารถนาเหมือนลม ไมทําอะไรใหวิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ
ผลิตผลเปนนิตยเหมือนตนไมมีพิษ หญิงทั้งหลายเปนผูกําสัตวไวในมือ
จนนับไมถวน ทําโภคสมบัติในเรือนใหพินาศ.
[๓๐๑] ดูกรปุณณมุขะ ทรัพย ๔ อยางนี้ คือ โคผู โคนม ยาน ภรรยา ไมควร
ใหอยูในสกุลอื่น บัณฑิตไมพึงรักษาทรัพย ๔ อยางนี้ใหอยูพลาดจากเรือน.
คนฉลาดยอมไมฝากทรัพย ๔ อยางนี้ คือ โคผู ๑ โคนม ๑ ยาน
พาหนะ ๑ ภรรยา ๑ ไวในตระกูลญาติ เพราะวา คนที่ไมมียานพาหนะ
ยอมใชรถที่ฝากไว ยอมฆาโคผูเสีย เพราะใชลากเข็นเกินกําลัง ยอม
ฆาลูกโคเพราะรีดนม ภรรยายอมประทุษรายในตระกูลญาติ.
[๓๐๒] ดูกรสหายปุณณมุขะ สิ่งของ ๖ อยางนี้ เมื่อกิจธุระเกิดขึ้น ใชประโยชนอะไร
ไมได
คือ ธนูไมมีสาย ๑ ภรรยาอยูในตระกูลญาติ ๑ เรือที่ฝงโนน ๑ ยาน
พาหนะที่เพลาหัก ๑ มิตรอยูไกล ๑ สหายลามก ๑ สิ่งของทั้ง ๖
นี้ เมื่อกิจธุระเกิดขึ้น ใชประโยชนไมได.
[๓๐๓] ดูกรสหายปุณณมุขะ หญิงยอมดูหมิ่นสามีเพราะเหตุการ ๘ ประการ คือ
เพราะสามีเปนคนจน ๑ เพราะสามีเจ็บกระเสาะกระแสะ ๑ เพราะสามีเปนคนแก ๑
เพราะสามีเปนนักเลงสุรา ๑ เพราะสามีเปนคนโง ๑ เพราะสามีเปนคนมัวเมา ๑ เพราะคลอย
ตามในกิจทุกอยาง ๑ เพราะไมกอใหทรัพยทุกอยางเกิดขึ้น ๑ ดูกรสหายปุณณมุขะ ไดยินวา
หญิงยอมดูหมิ่นสามีดวยเหตุ ๘ ประการนี้.
และในเรื่องนี้มีถอยคําเปนคาถาอีกสวนหนึ่งวา
หญิงยอมดูหมิ่นสามีดวยเหตุ ๘ ประการ คือ ความจน ๑ เจ็บ
กระเสาะกระแสะ ๑ เปนคนแก ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนคนโง ๑
เปนคนมัวเมา ๑ คลอยตามในกิจทุกอยาง ๑ ไมกอสิ่งปรารถนาทุกอยาง
ใหเกิดขึ้น ๑.
[๓๐๔] ดูกรสหายปุณณมุขะ หญิงยอมนําความประทุษรายมาใหสามีดวยเหตุ ๙ ประการ
คือ หญิงเปนคนมักไปปา ๑ มักไปสวน ๑ มักไปทาน้ํา ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑ มักไปหา
ตระกูลอื่น ๑ มักชอบใชกระจกและชอบประดับประดา ๑ มักดื่มน้ําเมา ๑ มักเยี่ยมมอง

หนาตาง ๑ มักยืนแอบประตู ๑ ดูกรสหายปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงยอมนําความประทุษรายมา
ใหสามีเพราะเหตุ ๙ ประการนี้แล.
และในเรื่องนี้มีถอยคํากลาวเปนคาถาไวอีกสวนหนึ่งวา
หญิงยอมนําความประทุษรายมาใหสามีดวยเหตุ ๙ ประการนี้ คือ มัก
ไปปา ๑ มักไปสวน ๑ มักไปทาน้ํา ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑
มักไปหาตระกูลอื่น ๑ มักชอบใชกระจกและชอบประดับประดา ๑
มักดื่มน้ําเมา ๑ มักเยี่ยมมองหนาตาง ๑ มักยืนแอบประตู ๑
[๓๐๕] ดูกรสหายปุณณมุขะ หญิงยอมยั่วยวนชายดวยเหตุ ๔๐ ประการคือ ดัดกายหนึ่ง
กมตัว กรีดกราย ทําอาย แกะเล็บ เอาเทาเหยียบกัน เอาไมขีดแผนดิน ทํากระโดดเอง
ใหเด็กกระโดด เลนเอง ใหเด็กเลน จุมพิตเด็ก ใหเด็กจุมพิต กินเอง ใหเด็กกิน
ใหของแกเด็ก ขอของจากเด็ก ทําตามที่เด็กกระทํา พูดเสียงสูง พูดเสียงต่ํา พูดเปดเผย
พูดกระซิบ ทําซิกซี้ดวยการฟอน การขับ การประโคม รองไห กรีดกราย ดวยการแตงกาย
ทําปง ยักเอว สายผาที่ปดของลับ เลิกขา ปดขา ใหเห็นนม ใหเห็นรักแร ใหเห็น
ทองนอย หลิ่วตา เลิกคิ้ว เมมปาก แลบลิ้น ขยายผา กลับนุงผา สยายผม มุนผม
ดูกรสหายปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงยอมยั่วยวนชายดวยเหตุ ๔๐ ประการนี้แล.
[๓๐๖] ดูกรสหายปุณณมุขะ พึงทราบเถิดวา หญิงเปนคนประทุษรายสามีดวยเหตุ ๒๕
ประการ คือ ยอมพรรณนาการไปแรมคืนของสามี ยอมไมระลึกถึงสามีที่ไปแรมคืน ยอมไม
ยินดีกะสามีที่มาแลว ยอมกลาวโทษสามี ไมกลาวคุณแหงสามี ยอมประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกสามี ยอมไมประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกสามี ยอมกระทํากิจที่ไมสมควรแกสามี
ยอมไมกระทํากิจที่สมควรแกสามี ยอมคลุมหัวนอน นอนเบือนหนาไปทางอื่น ยอมนอนพลิก
กลับไปมา ยอมทําวุนวายนอนถอนหายใจยาว ยอมทําระทมทุกข ยอมไปอุจจาระ ปสสาวะบอยๆ
ยอมประพฤติตรงกันขาม ไดยินเสียงชายอื่นยอมเงี่ยหูฟง ยอมลางผลาญทรัพยสมบัติ ยอมทอด
สนิทชิดชอบกับชายผูคุนเคย ยอมออกนอกบานเสมอ ประพฤติผิดจากความดี ยอมประพฤติ
นอกใจไมเคารพในสามี มีใจประทุษราย ยอมยืนอยูที่ประตูเนืองๆ ยอมทําใหเห็นรักแร นม ยอม
ไปเพงดูทิศตางๆ ดูกรสหายปุณณมุขะ พึงทราบเถิดวา หญิงเปนคนประทุษรายสามีดวยเหตุ
๒๕ ประการนี้แล.
และในเรื่องนี้มีคํากลาวเปนคาถาอีกสวนหนึ่งวา
หญิงยอมพรรณนาการไปแรมทางไกลของสามี ยอมไมเศราโศกถึงการไป
ของสามี ครั้นเห็นสามีกลับมาก็ไมแสดงความยินดี ยอมไมกลาวคุณ
แหงสามีในกาลไหนๆ อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย
หญิงผูไมสํารวม ยอมประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกสามี ยอมทํา
ประโยชนของสามีใหเสื่อม ยอมกระทํากิจที่ไมสมควรแกสามี ยอมคลุม
หัวนอน นอนเบือนหนาไปทางอื่น อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิง
ผูประทุษราย หญิงยอมนอนพลิกกลับไปมา ยอมทําวุนวาย นอนถอน
หายใจยาว ยอมทําระทมทุกข ยอมไปอุจจาระปสสาวะบอยๆ อาการ
เหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงยอมประพฤติตรงกันขาม

ไมกระทํากิจที่สมควรแกสามี ยอมเงี่ยหูฟงเมื่อชายอื่นพูด ลางผลาญ
โภคสมบัติ กระทําความสนิทสนมชมชอบกับชายอื่น อาการเหลานี้
เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงยอมทําทรัพยสมบัติที่สามีไดมา
โดยความลําบาก หามาไดโดยฝดเคือง เก็บสะสมไวไดดวยความยาก
แคนใหพินาศ อนึ่ง ยอมกระทําความสนิทสนมชมชอบกับชายที่คุนเคย
กัน อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงออกนอกบาน
เสมอ ประพฤติผิดจากความดี มีใจคิดประทุษรายในสามีอยูเปนนิตย
เปนผูประพฤตินอกใจ ปราศจากความเคารพ อาการเหลานี้เปนลักษณะ
ของหญิงผูประทุษราย หญิงยอมยืนอยูที่ใกลประตูเนืองๆ แสดงนมบาง
รักแรบางใหเห็น มีจิตวอกแวกเพงดูทิศตางๆ อาการเหลานี้เปนลักษณะ
ของหญิงผูประทุษราย แมน้ําทั้งปวงมีทางคดเคี้ยว และปาทั้งปวงรกเรี้ยว
ดวยตนไม ฉันใด หญิงทั้งปวงเมื่อไดชอง (ที่ลับ) พึงกระทํากรรมอัน
ลามกฉันนั้น ถาวาพึงไดโอกาส ที่ลับ หรือพึงไดชองเชนนั้น หญิง
ทั้งปวงพึงกระทํากรรมอันลามกเปนแน ไมไดชายที่สมบูรณอื่น ก็ยอม
ทํากับคนเปลี้ย ในพวกนารีที่หลายใจ เปนผูกระทําความยั่วยวนแกชาย
ทั้งหลาย ไมมีใครขมขี่ได ถานารีเหลาใดแมจะทําใหพอใจโดยประการ
ทั้งปวง ก็ไมควรวางใจในนารีเหลานั้น เพราะวา นารีเหลานั้นเสมอดวย
ทาน้ํา.
[๓๐๗] บัณฑิตไดเห็นเรื่องอยางไร ของพระเจากินนรและพระนางกินนรีเทวี
แลวพึงรูเถิดวา หญิงทั้งปวงยอมไมยินดีในเรือนของตน พระนาง
กินนรีเทวีทรงเห็นบุรุษอื่น แมจะเปนคนงอยเปลี้ย ยังละทิ้งพระราชสวามีเชนพระเจากินนร ไปทํากรรมอันลามกกับบุรุษเปลี้ยนั้นได.
[๓๐๘] พระเจาพกะและพระเจาพาวรีย ทรงหมกมุนอยูในกามเกินสวน พระ
มเหษียังประพฤติอนาจารกับคนรับใชใกลชิด ซ้ําตกอยูในอํานาจ พึงมีหรือที่
หญิงจะไมประพฤติลวงชายอื่น นอกจากคนนั้น.
[๓๐๙] พระนางปงคิยานีพระนางมเหษีที่รักของพระเจาพรหมทัตผูเปนใหญในโลก
ทั้งปวง ไดประพฤติอนาจารกับคนเลี้ยงมาผูใกลชิดและเปนไปในอํานาจ
พระนางปงคิยานีผูใครกามนั้น ไมไดประสบความใครทั้งสองราย.
[๓๑๐] บุรุษผูไมถูกผีสิง ไมควรเชื่อหญิงทั้งหลายผูหยาบชา ใจเบา อกตัญู
ประทุษรายมิตร หญิงเหลานั้นไมรูจักสิ่งที่กระทําแลว สิ่งที่ควรกระทํา
ไมรูจักมารดาบิดาหรือพี่นอง ไมมีละอาย ลวงเสียซึ่งธรรม ยอมเปน
ไปตามอํานาจจิตของตนเมื่อมีอันตราย และเมื่อกิจเกิดขึ้น ยอมละทิ้ง
สามีแมจะอยูดวยกันมานาน เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่อนุเคราะห
แมเสมอกับชีวิต เพราะเหตุนั้น เราจึงไมวิสาสะกับหญิงทั้งหลาย จริง
อยู จิตของหญิงเหมือนจิตของวานร ลุมๆ ดอนๆ เหมือนเงาไม
หัวใจของหญิงไหวไปไหวมา เหมือนลอรถที่กําลังหมุน เมื่อใด หญิง

ทั้งหลายผูมุงหวัง เห็นทรัพยของบุรุษที่ควรจะถือเอาได เมื่อนั้น ก็ใช
วาจาออนหวานชักนําบุรุษไปได เหมือนชาวกัมโพชลวงมาดวยสาหราย
ฉะนั้น เมื่อใด หญิงทั้งหลายผูมุงหวัง ไมเห็นทรัพยของบุรุษที่ควรถือ
เอาได เมื่อนั้น ยอมละทิ้งบุรุษนั้นไป เหมือนคนขามฟากถึงฝงโนนแลว
ละทิ้งแพไป ฉะนั้น หญิงทั้งหลายเปรียบดวยเครื่องผูกรัด กินทุกอยาง
เหมือนเปลวไฟ มีมายากลาแข็ง เหมือนแมน้ํามีกระแสเชี่ยว ยอมคบ
บุรุษได ทั้งที่นารัก ทั้งที่ไมนารัก เหมือนเรือจอดไมเลือกฝงนี้ฝงโนน
ฉะนั้น หญิงทั้งหลายไมใชของบุรุษคนเดียวหรือสองคน ยอมรับรองทั่ว
ไปเหมือนรานตลาด ผูใดสําคัญมั่นหมายหญิงเหลานั้นวาของเรา ก็
เทากับดักลมดวยตาขาย แมน้ํา หนทาง รานเหลา สภาและบอน้ํา
ฉันใด หญิงในโลกก็ฉันนั้น เขตแดนของหญิงเหลานั้นไมมี หญิงทั้ง
หลายเสมอดวยไฟกินเปรียง เปรียบดวยงูเหา ยอมเลือกคบแตบุรุษที่
มีทรัพย เหมือนโคเลือกกินหญาที่ดีๆ ในภายนอก ฉะนั้น ไฟกิน
เปรียง ๑ ชางสาร ๑ งูเหา ๑ พระราชาผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ๑ หญิง
ทั้งปวง ๑ สิ่งทั้ง ๕ นี้ นรชนพึงคบดวยความระวังเปนนิตย เพราะ
สิ่งทั้ง ๕ นี้ มีความแนนอนที่รูไดยากแท หญิงที่งามเกินไป ๑ หญิง
ที่คนหมูมากไมรักใคร ๑ หญิงที่เหมือนมือขวา ๑ หญิงที่เปนภรรยาคน
อื่น ๑ หญิงที่คบหาดวยเพราะเหตุแหงทรัพย ๑ หญิง ๕ จําพวกนี้ ไม
ควรคบ.
[๓๑๑] ไดยินวา ในครั้งนั้น พญาแรงชื่ออานนท รูแจงซึ่งคาถาทั้งเบื้องตน ทามกลาง
และที่สุด ของพญานกกุณาละแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา
ถาบุรุษจะพึงใหแผนดินอันเต็มดวยทรัพยนี้ แกหญิงที่ตนนับถือไซร
หญิงนั้นไดโอกาสก็จะพึงดูหมิ่นบุรุษนั้น เราจึงไมยอมตกอยูในอํานาจ
ของพวกหญิงเผลอเรอ เมื่อมีอันตรายและเมื่อกิจธุระเกิดขึ้น หญิงยอม
ละทิ้งผัวหนุมผูหมั่นขยัน มีความประพฤติไมเหลาะแหละ เปนที่รัก
เปนที่พอใจ เพราะฉะนั้น เราจึงไมวิสาสะกับหญิงทั้งหลาย บุรุษไม
ควรวางใจวา หญิงคนนี้ปรารถนาเรา ไมควรวางใจวา หญิงคนนี้รองไห
กระซิกกระซี้เรา เพราะวา หญิงทั้งหลายยอมคบไดทั้งบุรุษที่นารัก ทั้ง
บุรุษที่ไมนารัก เหมือนเรือจอดไดทั้งฝงโนนฝงนี้ ฉะนั้น ไมควรวิสาสะ
กะใบไมลาดที่เกา ไมควรวิสาสะกะมิตรเกาที่เปนโจร ไมควรวิสาสะกะ
พระราชาวา เปนเพื่อนของเรา ไมควรวิสาสะกะหญิงแมจะมีลูก ๑๐ คน
แลว ไมควรวิสาสะในหญิงที่กระทําความยินดีให เปนผูลวงศีล ไม
สํารวม ถึงแมภรรยาจะพึงเปนผูมีความรักแนนแฟน ก็ไมควรวางใจ
เพราะวาหญิงทั้งหลายเสมอกับทาน้ํา หญิงทั้งหลายพึงฆาชายก็ได พึงตัด
เองก็ได พึงใชใหผูอื่นตัดก็ได พึงตัดคอแลวดื่มเลือดกินก็ได อยาพึง
กระทําความสิเนหาในหญิงผูมีความรักใครอันเลวทราม ผูไมสํารวม ผู

เปรียบเทียบดวยทาน้ํา คําเท็จของหญิงเหมือนคําจริง คําจริงของหญิง
เหมือนคําเท็จ หญิงทั้งหลายยอมเลือกคบแตชายที่มีทรัพย ดังโคเลือก
กินหญาที่ดีๆ ในภายนอก หญิงทั้งหลายยอมประเลาประโลมชายดวย
การเดิน การจองดู ยิ้มแยม นุงผาหลุดๆ ลุยๆ และพูดเพราะ หญิง
ทั้งหลายเปนโจร หัวใจแข็ง ดุราย เปนน้ําตาลกรวด ยอมไมรูอะไรๆ
วาเปนเครื่องลอลวงในมนุษยธรรมดาหญิงในโลกเปนคนลามก ไมมีเขต
แดน กําหนัดนักทุกเมื่อ และคะนอง กินไมควร เหมือนเปลวไฟ
ไหมเชื้อทุกอยาง บุรุษชื่อวาเปนที่รักของหญิงไมมี ไมเปนที่รักก็ไมมี
เพราะหญิงทั้งหลาย ยอมคบบุรุษไดทั้งที่รักทั้งที่ไมรัก เหมือนเรือจอด
ไดทั้งฝงนี้และฝงโนน บุรุษชื่อวาเปนที่รักของหญิงไมมี ไมเปนที่รัก
ก็ไมมี หญิง ยอมผูกพันชายเพราะตองการทรัพยเหมือนเถาวัลยพันไม
หญิงทั้งหลาย ยอมติดตามชายที่มีทรัพย ถึงจะเปนคนเลี้ยงชาง
เลี้ยงมา เลี้ยงโค คนจัณฑาล สัปเหรอ คนเทหยากเยื่อ ก็ชาง
หญิงทั้งหลาย ยอมละทิ้งชายผูมีตระกูล แตไมมีอะไร เหมือนซากศพ
แตติดตามชายเชนนั้นไดเพราะเหตุแหงทรัพย.
[๓๑๒] ไดยินวา ในครั้งนั้น พราหมณผูประเสริฐชื่อนารทะ รูชัดซึ่งคาถาทั้งเบื้องตน
ทามกลางและที่สุดของพญาแรงอานนทแลว ไดกลาวคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา
ดูกรพญานก ทานทั้งหลายจงฟงขาพเจากลาว มหาสมุทร ๑ พราหมณ ๑
พระราชา ๑ หญิง ๑ สี่อยางนี้ ยอมไม เต็มแมน้ําสายใด สายหนึ่งอาศัย
แผนดิน ไหลไปสูมหาสมุทร แมน้ําเหลานั้นก็ยังมหาสมุทรใหเต็มไมได
เพราะฉะนั้นมหาสมุทรชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง สวนพราหมณเรียน
เวทอันมีการบอกเปนที่หาไดแลว ยังปรารถนาการเรียนยิ่งขึ้นไปอีก
เพราะฉะนั้น พราหมณจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง พระราชาทรง
ชนะแผนดินทั้งหมด อันบริบูรณดวยรัตนะนับไมถวน พรอมทั้ง
มหาสมุทรและภูเขา ครอบครองอยู ก็ยังปรารถนามหาสมุทรฝงโนนอีก
เพราะฉะนั้น พระราชาจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง หญิงคนหนึ่งๆ
มีสามีคนละ ๘ คน สามีลวนเปนคนแกลวกลา มีกําลังสามารถนํามาซึ่ง
กามรสทุกอยาง หญิงยังกระทําความพอใจในชายคนที่ ๙ อีก เพราะฉะนั้น
หญิงจึงชื่อวาไมเต็ม เพราะยังพรอง หญิงทุกคนกินทุกอยางเหมือน
เปลวไฟ พาไปไดทุกอยางเหมือนแมน้ํา เหมือนกิ่งไมมีหนาม ยอมละ
ชายไปเพราะเหตุแหงทรัพย ชายใดพึงวางความรักทั้งหมดในหญิง ชาย
นั้นเหมือนดักลมดวยตาขาย เหมือนตักน้ําใสมหาสมุทรดวยมือขางเดียว
จะพึงไดยินแตเสียงมือของตน ภาวะของหญิงที่เปนโจร รูมาก หาความ
จริงไดยาก เปนอาการที่ใครๆ รูไดยาก เหมือนรอยทางปลาในน้ําฉะนั้น
หญิงไมมีความพอ ออนโยน พูดเพราะ ใหเต็มไดยาก เสมอแมน้ํา ทํา
ใหลมจม บุคคลรูดังนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล หญิงเปนเหมือน

น้ําวน มีมายามาก ทําพรหมจรรยใหกําเริบ ทําใหลมจม บุคคลรูดังนี้
แลว พึงเวนเสียใหหางไกล เมื่อหญิงคบบุรุษใด เพราะความพอใจ
หรือเพราะเหตุแหงทรัพย ยอมเผาบุรุษนั้นโดยพลัน เหมือนไฟปาเผา
สถานที่เกิดของตน ฉะนั้น.
[๓๑๓] ไดยินวา ในครั้งนั้น พญานกกุณาละรูแจงแลว ซึ่งเบื้องตนทามกลาง
และที่สุดแหงคาถา ของนารทพราหมณผูประเสริฐ จึงไดภาษิตคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา
บัณฑิตพึงเจรจากับบุรุษผูถือดาบอยางคมกลา พึงเจรจากับปศาจผูดุราย
แมจะพึงเขาไปนั่งใกลงูพิษราย แตไมควรเจรจากับหญิงตัวตอตัว เพราะ
วาหญิงเปนผูย่ํายีจิตของโลก ถืออาวุธ คือ การฟอนรํา ขับรองและการ
เจรจา ยอมเบียดเบียนบุรุษผูไมตั้งสติไว เหมือนหมูรากษสที่เกาะเบียด
เบียนพวกพอคาฉะนั้น หญิงไมมีวินัย ไมมีสังวร ยินดีในน้ําเมาและ
เนื้อสัตว ไมสํารวม ผลาญทรัพยที่บุรุษหามาไดโดยยากใหฉิบหาย
เหมือนปลาติมิงคละกลืนกินมังกรในทะเล ฉะนั้น หญิงมีกามคุณ ๕ อัน
นายินดี เปนทําเลหากิน เปนคนหยิ่ง จิตไมเที่ยงตรง ไมสํารวม ยอม
เขาไปหาชายผูประมาทเหมือนแมน้ําทั้งหลาย อันไหลไปสูมหาสมุทร
ฉะนั้น หญิงไดชื่อวาฆาชายดวยราคะ และโทสะ เขาไปหาชายคนใด
เพราะความพอใจ เพราะความกําหนัด หรือเพราะตองการทรัพย ยอม
เผาชายเชนนั้นเสีย เชนดังเปลวไฟ หญิงรูวาชายมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
ยอมเขาไปหาชาย ยอมใหทั้งทรัพยและตนเอง ยอมเกาะชายที่มีจิตถูก
ราคะยอม เหมือนเถายานทรายเกาะไมสาละในปา ฉะนั้น หญิงประดับ
รางกายหนาตาใหสวย เขาไปหาชายดวยความพอใจมีประการตางๆ ทํา
ยิ้มนอยยิ้มใหญ ใชมารยาตั้งรอย เหมือนดังคนเลนกลและอสุรินทรราหู
หญิงประดับประดาดวยทอง แกวมณีและมุกดา ถึงจะมีคนสักการะและ
รักษาไวในตระกูลสามี ก็ยังประพฤตินอกใจสามี ดังหญิงที่อยูใน
ทรวงอก ประพฤตินอกใจทานพ ฉะนั้น จริงอยู นรชนผูมีปญญาเครื่อง
พิจารณา แมจะมีเดช มีมหาชนสักการะบูชา ถาตกอยูในอํานาจของ
หญิงแลว ยอมไมรุงเรือง เหมือนพระจันทร ถูกราหูจับฉะนั้น โจรผูมี
จิตโกรธ คิดประทุษราย พึงกระทําแกโจรอื่นซึ่งเปนขาศึกที่มาประจัญ
หนา สวนผูตกอยูในอํานาจหญิง ไมมีอุเบกขา ยอมเขาถึงความ
พินาศยิ่งกวานั้นอีก หญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากลากผมและหยิกขวน
ดวยเล็บ คุกคามทุบตีดวยเทา ดวยมือและทอนไม ก็กลับวิ่งเขาหา
เหมือนหมูแมลงวันที่ซากศพ ฉะนั้น บุรุษผูมีจักษุ คือปญญา ปรารถนา
ความสุขแกตน พึงเวนหญิงเสียเหมือนกับบวงและขายที่ดักไวในสกุล
ในถนนสายหนึ่ง ในราชธานี หรือในนิคม ผูใดสละเสียแลวซึ่งตบะคุณ
อันเปนกุศล ประพฤติจริตอันมิใชของพระอริยะ ผูนั้นตองกลับจาก
เทวโลกไปคลุกเคลาอยูกับนรก เหมือนพอคาซื้อหมอแตก ฉะนั้น บุรุษ

ผูตกอยูในอํานาจของหญิง ยอมถูกติเตียนทั้งในโลกนี้และโลกหนา
กรรมของตนกระทบแลว เปนคนโงเขลา ยอมไปพลั้งๆ พลาดๆ โดย
ไมแนนอน เหมือนรถที่เทียมดวยลาโกง ยอมไปผิดทาง ฉะนั้น ผูตกอยู
ในอํานาจของหญิง ยอมเขาถึงนรกเปนที่เผาสัตวใหรุมรอน และนรกอัน
มีปาไมงิ้ว มีหนามแหลมดังหอกเหล็ก แลวมาในกําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน ยอมไมพนจากวิสัยเปรตและอสุรกาย หญิงยอมทําลายความ
เลนหัว ความยินดี ความเพลิดเพลินอันเปนทิพย และจักรพรรดิสมบัติ
ในมนุษยของชายผูประมาทใหพินาศ และยังทําชายนั้นใหถึงทุคติอีกดวย
ชายเหลาใดไมตองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย ชายเหลานั้นพึงได
การเลนหัว ความยินดีอันเปนทิพย จักรพรรดิสมบัติในมนุษย และนาง
เทพอัปสรอันอยูในวิมานทอง โดยไมยากเลย ชายเหลาใดไมตองการ
หญิง ประพฤติพรหมจรรย ชายเหลานั้นพึงไดคติที่กาวลวงเสียซึ่ง
กามธาตุ รูปธาตุ สมภพ และคติที่เขาถึงวิสัยความปราศจากราคะ
โดยไมยากเลย ชายเหลาใดไมตองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย ชาย
เหลานั้นเปนผูดับแลว สะอาด พึงไดนิพพานอันเกษม อันกาวลวงเสีย
ซึ่งทุกขทั้งปวง ลวงสวน ไมหวั่นไหว ไมมีอะไรปรุงแตง โดยไมยาก
เลย.
[๓๑๔] พญานกกุณาละในครั้งนั้นเปนเรา พญานกดุเหวาขาวเปนพระอุทายี พญา
แรงเปนพระอานนท นารทฤาษีเปนพระสารีบุตร บริษัททั้งหลายเปน
พุทธบริษัท เธอทั้งหลายจงทรงจํากุณาลชาดกไวอยางนี้แล.
จบ กุณาลชาดกที่ ๔
๕. มหาสุตโสมชาดก
พระเจาสุตโสมเวนบาปเพราะฟงธรรมของกาฬหัตถี
[๓๑๕] ดูกรพอครัว เพราะเหตุไรจึงทํากรรมอันรายกาจเชนนี้ ทานเปนคนหลง
ฆาหญิงและชายทั้งหลาย เพราะเหตุแหงเนื้อ หรือเพราะเหตุแหงทรัพย.
[๓๑๖] ขาแตทานผูเจริญ มิใชเพราะเหตุแหงตน ทรัพย ลูกเมียสหายและ
ญาติ แตพระจอมภูมิบาลผูเปนนายขาพเจาพระองคเสวยมังสะเชนนี้.
[๓๑๗] ถาทานขวนขวายในกิจของเจานาย ทํากรรมอันรายกาจเชนนี้เวลาเชาทาน
เขาไปถึงภายในพระราชวังแลว พึงแถลงเหตุนั้นแกเราเฉพาะพระพักตร
พระราชา.
[๓๑๘] ขาแตทานกาฬหัตถี ขาพเจาจักกระทําตามที่ทานสั่ง เวลาเชาขาพเจาเขา
ไปถึงภายในพระราชวังแลว จะแถลงเหตุนั้นแกทานเฉพาะพระพักตร
พระราชา.
[๓๑๙] ครั้นราตรีสวางแลว พระอาทิตยอุทัย กาฬหัตถีเสนาบดีไดพาคนทําเครื่อง
ตนเขาเฝาพระราชาแลว ไดทูลถามวา ขาแตมหาราชเจา ไดทราบดวย
เกลาวา พระองคทรงใชพนักงานวิเสทใหฆาหญิงและชาย พระองคเสวย

เนื้อมนุษยเปนความจริงหรือพระเจาขา.
[๓๒๐] จริงอยางนั้นแหละ ทานกาฬหัตถี เราใชพนักงานวิเสท เมื่อเขาทํากิจเพื่อ
เรา ทานบริภาษเขาทําไม.
[๓๒๑] ปลาอานนทผูติดอยูในรสของปลาทุกชนิด กินปลาจนหมดเมื่อบริษัท
หมดไป กินตัวเองตาย พระองคเปนผูประมาทแลวยินดีหนักในรส ถา
ยังเปนพาลไมทรงรูสึกตอไป จําจะตองละทิ้งพระโอรส พระมเหษี และ
พระประยูรญาติ กับเสวยพระองคเอง เหมือนปลาอานนทฉะนั้น เพราะ
ไดทรงสดับเรื่องนี้ ขอความพอพระทัยของพระองคจงคลายไป ขาแตพระ
ราชาผูเปนใหญกวามนุษย อยาไดโปรดเสวยเนื้อมนุษยเลย อยาไดทรง
ทําแวนแควนนี้ใหวางเปลาเหมือนปลาฉะนั้นเลย.
[๓๒๒] กุฎมภีนามวาสุชาติ โอรสผูเกิดแตตนของเขาไมไดชิ้นชมพู เขา
ตายเพราะชิ้นชมพูสิ้นไปฉันใด ดูกรทานกาฬหัตถี เราก็ฉันนั้น ได
บริโภคอาหารอันมีรสสูงสุดแลว ไมไดเนื้อมนุษย เห็นจักตองละชีวิต
ไปเปนแน.
[๓๒๓] ดูกรมาณพ เจาเปนผูมีรูปงาม เกิดในตระกูลพราหมณโสตถิยะ เจา
ไมควรกินสิ่งที่ไมควรกินนะพอ.
[๓๒๔] บรรดารสทั้งหลาย ปาณะนี้ก็เปนรสอยางหนึ่ง เพราะเหตุไร คุณพอ
จึงหามผม ผมจักไปในสถานที่ที่ผมจักไดรสเชนนี้ ผมจักออกไป จัก
ไมอยูในสํานักของคุณพอ เพราะผมเปนผูที่คุณพอไมยินดีจะเห็นหนา.
[๓๒๕] ดูกรมาณพ ขาจักไดบุตรที่เปนทายาทแมเหลาอื่นเปนแน แนะเจาคน
ต่ําทรามเจาจงพินาศ เจาจงไปเสียในสถานที่ที่ขาจะไมพึงไดยิน.
[๓๒๖] ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน พระองคก็เหมือนกัน ขอเชิญสดับ
ถอยคําของขาพระองค เขาจักเนรเทศพระองคเสียจากแวนแควนเหมือน
อยางมาณพนักดื่มสุราฉะนั้น.
[๓๒๗] สาวกของพวกฤาษีผูมีตนอันอบรมแลว นามวาสุชาติ เขาปรารถนานาง
อัปสรจนไมกินไมดื่มกามของมนุษยในสํานักกามอันเปนทิพย เทากับ
เอาปลายหญาคาจุมน้ํามาเทียบกับน้ําในมหาสมุทร ดูกรทานกาฬหัตถี
เราไดบริโภคของกินที่มีรสอยางสูงสุดแลว ไมไดเนื้อมนุษย เห็นจัก
ตองละทิ้งชีวิตไปฉะนั้น.
[๓๒๘] เปรียบเหมือนพวกหงสธตรฐสัญจรไปทางอากาศ ถึงความตายทั้งหมด
เพราะบริโภคอาหารที่ไมควร ฉันใด ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน
พระองคก็ฉันนั้นแลโปรดทรงสดับถอยคําของขาพระองค พระองคเสวย
มังสะที่ไมควร เหตุนั้นเขาจักเนรเทศพระองค.
[๓๒๙] ทานอันเราหามวาจงหยุด ก็เดินไมเหลียวหลัง ดูกรทานผูประพฤติ
พรหมจรรย ทานไมไดหยุด แตกลาววาหยุด ดูกรสมณะ นี้ควรแกทาน
หรือ ทานสําคัญดาบของเราวาเปนขนปกนกตะกรุมหรือ.

[๓๓๐] ดูกรพระราชา อาตมาเปนผูหยุดแลวในธรรมของตน ไมไดเปลี่ยนนาม

และโคตร สวนโจรบัณฑิตกลาววาไมหยุดในโลกเคลื่อนจากโลกนี้แลว
ตองเกิดในอบายหรือนรก ดูกรพระราชาถามหาบพิตรทรงเชื่ออาตมา
มหาบพิตรจงจับพระเจาสุตโสมผูเปนกษัตริย มหาบพิตรทรงบูชายัญดวย
พระเจาสุตโสมนั้นจักเสด็จไปสวรรค ดวยประการอยางนี้.
[๓๓๑] ชาติภูมิของทานอยูถึงในแควนไหน ทานมาถึงในพระนครนี้ดวย
ประโยชนอะไร ดูกรทานพราหมณ ขอทานจงบอกประโยชนนั้นแก
ขาพเจา ทานปรารถนาอะไร ขาพเจาจะใหตามที่ทานปรารถนาในวันนี้.
[๓๓๒] ขาแตพระจอมธรณี คาถา ๔ คาถา มีอรรถอันลึกประเสริฐนัก เปรียบ
ดวยสาคร หมอมฉันมาในพระนครนี้เพื่อประโยชนแกพระองค ขอ
พระองคโปรดทรงสดับคาถาอันประกอบดวยประโยชนอยางเยี่ยมเถิด.
[๓๓๓] ชนเหลาใดมีความรู มีปญญา เปนพหูสูต คิดเหตุการณไดมาก ชนเหลา
นั้นยอมไมรองไห การที่บัณฑิตทั้งหลายเปนผูบรรเทาความเศราโศกผูอื่น
ไดนี่แหละ เปนที่พึ่งอยางยอดเยี่ยมของนรชน ดูกรทานสุตโสมพระองค
ทรงเศราโศกถึงอะไร พระองคเอง พระประยูรญาติ พระโอรส พระ
มเหษี ขาวเปลือก ทรัพย หรือเงินทอง ดูกรทานโกรัพยะผูประเสริฐ
สุด หมอมฉันขอฟงพระดํารัสของพระองค.
[๓๓๔] หมอมฉันมิไดเศราโศกถึงตน โอรส มเหษี ทรัพยและแวนแควน
แตธรรมของสัตบุรุษที่ประพฤติมาแตเกากอน หมอมฉันผัดเพี้ยนไวตอ
พราหมณ หมอมฉันเศราโศกถึงการผัดเพี้ยนนั้น หมอมฉันดํารงอยูใน
ความเปนใหญในแวนแควนของตน ไดทําการผัดเพี้ยนไวกับพราหมณ
(ถาพระองคทรงปลอยหมอมฉันไป หมอมฉันไดฟงธรรมนั้นแลว) จัก
เปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
[๓๓๕] คนมีความสุขหลุดพนจากปากของมฤตยูแลว จะพึงกลับมาสูเงื้อมมือ
ของศัตรูอีก ขอนี้หมอมฉันยังไมเชื่อ ดูกรทานโกรัพยะผูประเสริฐสุด
พระองคจะไมเสด็จเขาใกลหมอมฉันละซิ พระองคทรงพนจากเงื้อมมือ
ของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของพระองคแลว จะมัวทรง
เพลิดเพลินกามคุณารมณ ทรงไดพระชนมชีพอันเปนที่รักแสนหวาน
ที่ไหนจักเสด็จกลับมายังสํานักของหมอมฉันเลา.
[๓๓๖] ผูมีศีลบริสุทธิ์พึงปรารถนาความตาย ผูมีธรรมลามกที่นักปราชญติเตียน
ไมพึงปรารถนาชีวิต นรชนใดพึงกลาวเท็จ เพราะเหตุเพื่อประโยชนแก
ตนใด เหตุเพื่อประโยชนแกตนนั้น ยอมไมรักษานรชนนั้นจากทุคติได
เลย ถาแมลมจะพึงพัดเอาภูเขามาได ดวงจันทรและดวงอาทิตยจะพึง
ตกลงมา ณ แผนดินได และแมน้ําทุกสายจะพึงไหลทวนกระแสได
ถึงอยางนั้น หมอมฉันก็ไมพึงพูดเท็จเลยพระราชา.
[๓๓๗] ฟาพึงแตกได ทะเลพึงแหงได แผนดินอันทรงไวซึ่งภูติพึงพลิกได เมรุ

บรรพตจะพึงเพิกถอนไดพรอมทั้งราก ถึงอยางนั้น หมอมฉันก็จะไม
กลาวเท็จเลย.
[๓๓๘] ดูกรพระสหาย หมอมฉันจะจับดาบและหอกจะทําแมการสาบานแก
พระองคก็ได หมอมฉันอันพระองคทรงปลอยแลวเปนผูใชหนี้หมดแลว
จักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.
[๓๓๙] การผัดเพี้ยนอันใด อันพระองคทรงดํารงอยูในความเปนใหญในแวนแควนของพระองค ทรงทําไวกับพราหมณ การผัดเพี้ยนนั้นตอพราหมณ
ผูประเสริฐ พระองคจงทรงรักษาความสัตยเสด็จกลับมา.
[๓๔๐] การผัดเพี้ยนอันใด อันหมอมฉันผูดํารงอยูในความเปนใหญในแวนแควนของตน ไดทําไวกับพราหมณ การผัดเพี้ยนนั้นตอพราหมณผู
ประเสริฐ หมอมฉันจักรักษาความสัตยกลับมา
[๓๔๑] ก็พระเจาสุตโสมนั้น ทรงพนจากเงื้อมมือของเจาโปริสาทแลว ไดเสด็จ
ไปตรัสกะพราหมณนั้นวา ดูกรทานพราหมณขาพเจาขอฟงสตารหาคาถา
ซึ่งไดฟงแลว จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกขาพเจา.
[๓๔๒] ขาแตทานสุตโสม การสมาคมกับสัตบุรุษคราวเดียวเทานั้น การสมาคมนั้น
ยอมรักษาผูนั้นไว การสมาคมกับอสัตบุรุษแมมากครั้งก็รักษาไมได พึง
อยูรวมกับสัตบุรุษ พึงกระทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะรู
ทั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษ ยอมมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อม ราชรถ
อันวิจิตรตระการตายังคร่ําคราได และแมสรีระก็เขาถึงชราโดยแท สวน
ธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเขาถึงความคร่ําครา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเทานั้น
รูกันได ฟาและแผนดินไกลกัน ฝงขางโนนของมหาสมุทรเขากลาวกัน
วาไกล ขาแตพระราชา ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นัก
ปราชญทั้งหลายกลาววาไกลยิ่งกวานั้น.
[๓๔๓] คาถาเหลานี้ชื่อสาหัสสิยา ควรพัน มิใชชื่อสตารหา ควรรอย ดูกร
พราหมณ เชิญทานรีบมารับเอาทรัพยสี่พันเถิด.
[๓๔๔] คาถาควรแปดสิบและควรเกาสิบ แมควรรอยก็มี ดูกรพอสุตโสม พอ
จงรูดวยตนเอง คาถาชื่อสาหัสสิยา ควรพันมีที่ไหน.
[๓๔๕] หมอมฉันปรารถนาความเจริญทางศึกษาของตน สัตบุรุษทั้งหลายผูสงบ
พึงคบหาหมอมฉัน ขาแตทูลกระหมอม หมอมฉันไมอิ่มดวยสุภาษิต
เหมือนดังมหาสมุทรไมอิ่มดวยแมน้ําฉะนั้น ขาแตพระราชาผูประเสริฐ
สุด ไฟไหมหญาและไมยอมไมอิ่ม และสาครก็ไมอิ่มดวยแมน้ําทั้งหลาย
ฉันใด แมบัณฑิตเหลานั้นก็ฉันนั้น ไดฟงคําสุภาษิตแลว ยอมไมอิ่ม
ดวยสุภาษิต ขาแตพระทูลกระหมอมจอมประชาชน เมื่อใดหมอมฉัน
ฟงคาถาที่มีประโยชนตอทาสของตน เมื่อนั้น หมอมฉันยอมตั้งใจฟง
คาถานั้นโดยเคารพ ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันไมมีความอิ่ม
ในธรรมเลย.

[๓๔๖] รัฐมณฑลของทูลกระหมอมนี้ บริบูรณดวยสิ่งที่นาปรารถนาทุกอยาง

พรอมทั้งทรัพย ยวดยาน และพระธํามรงค ทูลกระหมอม ทรงบริภาษ
หมอมฉัน เพราะเหตุแหงกามทําไม หมอมฉันขอทูลลาไปในสํานัก
โปริสาท ณ บัดนี้.
[๓๔๗] กองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ และกองราบ ลวนแตเชี่ยวชาญ
การธนูพอที่จะรักษาตัวได เราจะยกทัพไปจับศัตรูฆาเสีย.
[๓๔๘] โปริสาทไดทํากิจที่ทําไดแสนยาก จับหมอมฉันไดทั้งเปนแลวปลอยมา
หมอมฉันระลึกถึงบุรพกิจเชนนั้นอยู ขาแตพระทูลกระหมอมจอม
ประชาชน หมอมฉันจะประทุษรายตอโปริสาทนั้นไดอยางไร.
[๓๔๙] พระเจาสุตโสมถวายบังคมพระราชบิดา และพระราชมารดา ทรงอนุศาสน
พร่ําสอนชาวนิคมและพลนิกรแลว เปนผูตรัสคําสัตย ทรงรักษาความสัตย
ไดเสด็จไปในสํานักของโปริสาท
[๓๕๐] หมอมฉันผูดํารงอยูในความเปนใหญในแวนแควนของตนไดทําการผัด
เพี้ยนไวกับพราหมณ การผัดเพี้ยนนั้นตอพราหมณผูประเสริฐ หมอมฉัน
เปนผูรักษาความสัตยกลับมาแลว ดูกรทานโปริสาท เชิญทานบูชายัญ
กินเราเถิด.
[๓๕๑] การกินของหมอมฉันยอมไมหายไปในภายหลัง จิตกาธารนี้ก็ยังมีควันอยู
เนื้อที่สุกบนถานอันไมมีควัน ชื่อวาสุกดีแลว หมอมฉันจะขอฟง
สตารหาคาถาเสียกอน.
[๓๕๒] ดูกรทานโปริสาท พระองคเปนผูทรงประพฤติไมชอบธรรม ตองพลัดพราก
จากรัฐมณฑลเพราะเหตุแหงทอง สวนคาถานี้ยอมกลาวสรรเสริญธรรม
ธรรมและอธรรมจะลงรอยกันไดที่ไหน คนผูประพฤติไมชอบธรรม
หยาบชา มีฝามือชุมดวยเลือดเปนนิตย ยอมไมมีสัจจะ ธรรมจักมีแต
ที่ไหน พระองคจักทรงทําประโยชนอะไรดวยการสดับเลา.
[๓๕๓] ผูใดเที่ยวลาเนื้อเพราะเหตุแหงมังสะ หรือผูใดฆาคนเพราะเหตุแหงตน
แมคนทั้งสองนั้นยอมเสมอกันในโลกเบื้องหนา เพราะเหตุไรหนอ
พระองคจึงประณามเฉพาะหมอมฉันวา ประพฤติไมชอบธรรม.
[๓๕๔] เนื้อสัตว ๑๐ ชนิด อันกษัตริยผูรูขัตติยธรรมไมควรเสวย ดูกรพระราชา
พระองคเสวยเนื้อมนุษยซึ่งเปนเนื้อที่ไมควรเสวย เพราะฉะนั้น พระองค
จึงชื่อวาประพฤติไมชอบธรรม.
[๓๕๕] พระองคพนจากเงื้อมมือของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของ
พระองคแลว ทรงเพลิดเพลินในกามคุณารมณยังเสด็จกลับมาสูเงื้อมมือ
ของหมอมฉันผูเปนศัตรูอีก พระองคเปนผูไมฉลาดในขัตติยธรรมเลยนะ
พระราชา.
[๓๕๖] ชนเหลาใดเปนผูฉลาดในขัตติยธรรม ชนเหลานั้นตองตกนรกโดยมาก
เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงละขัตติยธรรมเปนผูรักษาความสัตยกลับมา

ดูกรทานโปริสาท เชิญพระองคบูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด.
[๓๕๗] ปราสาทราชมณเฑียร แผนดิน โค มา หญิงที่นารักใคร ผาแควนกาสี
และแกนจันทน พระองคทรงไดทุกสิ่งทุกอยางในพระนครนั้น เพราะ
พระองคเปนพระเจาแผนดิน ทรงเห็นอานิสงสอะไรดวยความสัตย.
[๓๕๘] รสเหลาใดมีอยูในแผนดิน สัจจะเปนรสที่ยังประโยชนใหสําเร็จกวารส
เหลานั้น เพราะวาสมณพราหมณผูตั้งอยูในสัจจะยอมขามพนฝงแหงชาติ
และมรณะได.
[๓๕๙] พระองคพนจากเงื้อมมือของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของ
พระองคแลว ทรงเพลิดเพลินในกามคุณารมณ ยังเสด็จกลับมาสูเงื้อมมือ
ของหมอมฉันผูเปนศัตรูอีก ขาแตพระจอมประชาชน พระองคไมทรงกลัว
ความตายแนละหรือ พระองคผูตรัสคําสัตยไมมีพระทัยทอแทละหรือ.
[๓๖๐] หมอมฉันไดทํากัลยาณธรรมหลายอยาง ไดบูชายัญอันไพบูลยที่บัณฑิต
สรรเสริญ ไดชําระทางปรโลกบริสุทธิ์แลว ผูที่ตั้งอยูในธรรม ใครเลา
จะกลัวตาย หมอมฉันไดทํากัลยาณธรรมหลายอยาง ไดบูชายัญอันไพบูลย
ที่บัณฑิตสรรเสริญ หมอมฉันไมเดือดรอนที่จักไปยังปรโลก ดูกรทาน
โปริสาท เชิญพระองคบูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด หมอมฉันไดบํารุง
พระชนกและพระชนนีแลว ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรมไดชําระทาง
ปรโลกบริสุทธิ์แลว ผูที่ตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตาย หมอมฉันได
บํารุงพระชนกและพระชนนีแลว ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม จึงไม
เดือดรอนที่จักไปยังปรโลก ดูกรทานโปริสาท เชิญพระองคบูชายัญ
เสวยหมอมฉันเถิด หมอมฉันไดกระทําอุปการกิจในพระประยูรญาติและ
มิตร แลวไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม ไดชําระทางปรโลกบริสุทธิ์
แลว ผูที่ตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตาย หมอมฉันกระทําอุปการกิจ
ในพระประยูรญาติและมิตรแลว ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม จึงไม
เดือดรอนที่จักไปยังปรโลก ดูกรทานโปริสาท เชิญพระองคบูชายัญ
เสวยหมอมฉันเถิด หมอมฉันไดใหทานโดยอาการเปนมาก แกชนเปน
อันมาก ไดอุปถัมภสมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญ ไดชําระทางปรโลก
ใหบริสุทธิ์ ผูที่ตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตาย หมอมฉันไดให
ทานโดยอาการเปนอันมาก แกชนเปนอันมาก ไดอุปถัมภสมณพราหมณ
ใหอิ่มหนําสําราญจึงไมเดือดรอนที่จักไปยังปรโลก ดูกรโปริสาท เชิญ
พระองคบูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด.
[๓๖๑] บุรุษรูอยูจะพึงกินยาพิษ หรือจับอสรพิษที่มีฤทธิ์รายแรงมีเดชกลาไดหรือ
ผูใดพึงกินคน ผูกลาวคําสัตยเชนพระองค ศีรษะของผูนั้นพึง
แตก ๗ เสี่ยง.
[๓๖๒] นรชนไดฟงธรรมแลว ยอมรูแจงบุญและบาป ใจของหมอมฉันจะยินดี
ในธรรม เพราะไดฟงคาถาบางกระมัง.

[๓๖๓] ดูกรมหาราช การสมาคมกับสัตบุรุษแมคราวเดียวเทานั้น การสมาคมนั้น

ยอมรักษาผูนั้นไว การสมาคมกับอสัตบุรุษ แมมากครั้ง ก็รักษาไมได
พึงอยูรวมกับสัตบุรุษ พึงกระทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะรูทั่วถึง
สัทธรรมของสัตบุรุษ ยอมมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อม ราชรถ
อันวิจิตรตระการตายังคร่ําคราได และแมสรีระก็เขาถึงชราโดยแท สวน
ธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเขาถึงความคร่ําครา สัตบุรุษเทานั้นยอมรูกันได
ฟาและแผนดินไกลกัน ฝงขางโนนของมหาสมุทร เขาก็กลาวกันวา
ไกลกัน ธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ นักปราชญทั้งหลาย
กลาววาไกลกันยิ่งกวานั้น.
[๓๖๔] ดูกรพระสหายผูจอมประชาชน คาถาเหลานี้มีอรรถมีพยัญชนะดี พระองค
ตรัสไพเราะ หมอมฉันไดสดับแลว เพลิดเพลิน ปลื้มใจ ชื่นใจ อิ่มใจ
หมอมฉันขอถวายพร ๔ ประการแกพระองค.
[๓๖๕] ดูกรทานผูมีธรรมอันลามก พระองคไมรูสึกความตายของพระองค ไมรูสึก
ประโยชนและมิใชประโยชน นรกและสวรรค เปนผูติดในรส ตั้งมั่น
ในทุจริต จะใหพรอะไร หมอมฉันพึงทูลพระองควา ขอใหทรงประทาน
พร แมพระองคประทานแลว จะกลับไมประทานก็ได ความทะเลาะ
วิวาทนี้ อันพระองคจะพึงเห็นเอง ใครจะเขามาเปนบัณฑิตวินิจฉัย
ความทะเลาะวิวาทนี้.
[๓๖๖] คนเราใหพรใดแลวจะกลับไมให ยอมไมควรใหพรนั้น ดูกรพระสหาย
ขอพระองคจงทรงมั่นพระทัยรับพรเถิด แมชีวิตหมอมฉันก็จะสละ
ถวายได.
[๓๖๗] ศักดิ์ของพระอริยะ ยอมเสมอกับศักดิ์พระอริยะ ศักดิ์ของผูมีปญญา
ยอมเสมอกับศักดิ์ผูมีปญญา หมอมฉันพึงเห็นพระองคเปนผูหาโรคมิได
ตลอด ๑๐๐ ป นี้เปนพรขอที่ ๑ หมอมฉันปรารถนา.
[๓๖๘] ศักดิ์ของพระอริยะ ยอมเสมอกับศักดิ์พระอริยะ ศักดิ์ของผูมีปญญา
ยอมเสมอกับศักดิ์ผูมีปญญา พระองคพึงเห็นหมอมฉันผูหาโรคมิได
ตลอด ๑๐๐ ป นี้เปนพรที่ ๑ หมอมฉันขอถวาย.
[๓๖๙] พระเจาแผนดินผูเปนกษัตริย ไดนามบัญญัติวามูรธาภิสิต เหลาใด ใน
ชมพูทวีปนี้ พระองคอยาไดเสวยพระเจาแผนดินเหลานั้น นี้เปนพร
ขอที่ ๒ หมอมฉันปรารถนา.
[๓๗๐] พระเจาแผนดินผูเปนกษัตริย ไดนามบัญญัติวามูรธาภิสิต เหลาใด ใน
ชมพูทวีปนี้ หมอมฉันจะไมกินพระเจาแผนดินเหลานั้น นี้เปนพร
ขอที่ ๒ หมอมฉันขอถวาย.
[๓๗๑] กษัตริยรอยเอ็ดพระองค ที่พระองคทรงจับรอยพระหัตถไว ทรงกรรแสง
พระพักตรชุมดวยพระอัสสุชล ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยกษัตริย
เหลานั้น ใหกลับไปในแควนของตนๆ นี้เปนพรขอที่ ๓ หมอมฉัน

ปรารถนา.
[๓๗๒] กษัตริยรอยเอ็ดพระองค ที่หมอมฉันจับรอยพระหัตถไว ทรงกรรแสง
พระพักตรชุมดวยอัสสุชล หมอมฉันจะปลอยกษัตริยเหลานั้น ใหกลับ
ไปยังแวนแควนของตนๆ นี้เปนพรขอที่ ๓ หมอมฉันขอถวาย.
[๓๗๓] รัฐมณฑลของพระองคเปนชอง เพราะนรชนเปนอันมาก หวาดเสียว
เพราะความกลัว หนีเขาหาที่ซอนเรน ขอพระองคโปรดทรงงดเวนเนื้อ
มนุษยเถิดพระราชา นี้เปนพรขอที่ ๔ หมอมฉันปรารถนา.
[๓๗๔] นั่นเปนอาหารที่ชอบใจของหมอมฉันมานานแลว หมอมฉันเขาปาก็
เพราะเหตุแหงอาหารนี้ หมอมฉันจะพึงงดอาหารนี้ไดอยางไร ขอ
พระองคทรงเลือกพรขอที่ ๔ อยางอื่นเถิด.
[๓๗๕] ดูกรพระจอมประชาชน คนเชนพระองคมัวพะวงอยูวา นี้เปนที่รักของ
เรา ทําตนใหเหินหางจากความดี ยอมไมไดประสบสิ่งที่รักทั้งหลาย
ตนแลประเสริฐที่สุด ประเสริฐอยางยอดเยี่ยม ดวยวาผูมีตนอันอบรม
แลวจะพึงไดสิ่งที่รักในภายหลัง.
[๓๗๖] เนื้อมนุษยเปนที่รักของหมอมฉัน ดูกรพระเจาสุตโสม โปรดทรงทราบ
อยางนี้ หมอมฉันไมสามารถจะงดเวนได เชิญพระองคทรงเลือกพร
อยางอื่นเถิดพระสหาย.
[๓๗๗] ผูใดแล มัวรักษาของรักวา นี่เปนของรักของเรา ทําตนใหเหินหาง
จากความดี เสพของรักทั้งหลายอยู เหมือนนักเลงสุราดื่มสุราเจือยาพิษ
ฉะนั้น ผูนั้นยอมไดรับทุกขในโลกหนา เพราะกรรมอันลามกนั้น สวน
ผูใดในโลกนี้ พิจารณาแลวละของรักได เสพอริยธรรมทั้งหลายแม
ดวยความยาก เหมือนคนเปนไขดื่มยา ฉะนั้น ผูนั้นยอมไดรับความสุข
ในโลกหนา เพราะกัลยาณกรรมนั้น.
[๓๗๘] หมอมฉันสูละทิ้งพระชนกและพระผูชนนี ตลอดทั้งเบญจกามคุณที่นา
เพลิดเพลินเจริญใจ เขาปาก็เพราะเหตุแหงเนื้อมนุษย หมอมฉันจะ
ถวายพรขอนั้นแกพระองคไดอยางไร.
[๓๗๙] บัณฑิตทั้งหลายไมกลาววาจาเปนสอง สัตบุรุษทั้งหลายยอมมีปฏิภาณ
เปนสัตยโดยแท พระองคไดตรัสกะหมอมฉันวา เชิญรับพรเถิดพระ
สหาย พระองคไดตรัสไวอยางนี้ เพราะฉะนั้น พระดํารัสที่พระองคตรัส
ยอมไมสมกัน.
[๓๘๐] หมอมฉันเขาถึงการไดบาป ความเสื่อมยศ เสื่อมเกียรติ บาป ทุจริต
ความเศราหมองเปนอันมาก เพราะเนื้อมนุษยเปนเหตุ หมอมฉันจะพึง
ถวายพรนั้นแกพระองคไดอยางไร.
[๓๘๑] คนเราใหพรใดแลว จะกลับไมให ยอมไมควรใหพรนั้น ดูกรพระสหาย
ขอพระองคทรงมั่นพระทัยรับพรเถิด แมชีวิตของหมอมฉันก็ยอมสละ
ถวายได.

[๓๘๒] การสละชีวิตไดนี้เปนธรรมของสัตบุรษ
ุ สัตบุรุษทั้งหลายยอมมีปฏิญาณ

เปนสัจจะโดยแท พรที่พระองคไดประทานไวแลวขอไดโปรดประทาน
เสียโดยพลันเถิด ดูกรพระราชาผูประเสริฐสุด พระองคจงทรงสมบูรณ
ดวยธรรมขอนั้นเถิด นรชนพึงสละทรัพยเพราะเหตุแหงอวัยวะอัน
ประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตไว พึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรม พึง
สละทั้งอวัยวะ ทั้งทรัพย และแมชีวิตทั้งหมด.
[๓๘๓] บุรุษพึงรูแจงธรรมจากผูใด และชนเหลาใด เปนสัตบุรุษกําจัดความ
สงสัยของบุรุษนั้นได ขอนั้นเปนที่พึ่งที่พํานักของบุรุษนั้น ผูมีปญญา
ไมพึงทําลายไมตรีจากบุคคลนั้น.
[๓๘๔] นั่นเปนอาหารที่ชอบใจของหมอมฉันมานานแลว หมอมฉันเขาปาก็เพราะ
เหตุแหงอาหารนี้ ดูกรพระสหาย ถาแหละพระองคตรัสขอเรื่องนี้
กะหมอมฉัน หมอมฉันยอมถวายพรขอนี้แดพระองค.
[๓๘๕] พระองคเปนศาสดาของหมอมฉัน และเปนพระสหายของหมอมฉันดวย
ดูกรพระสหาย หมอมฉันไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค แม
พระองคก็ขอไดทรงโปรดกระทําตามคําของหมอมฉัน เราทั้งสองจะได
ปลดปลอยดวยกัน.
[๓๘๖] หมอมฉันเปนศาสดาของพระองค และเปนพระสหายของพระองคดวย
ดูกรพระสหาย พระองคไดทรงกระทําตามคําของหมอมฉัน แมหมอมฉัน
ก็จะทําตามพระดํารัสของพระองค เราทั้งสองจะไดปลดปลอยดวยกัน.
[๓๘๗] พระองคทั้งหลาย ไมพึงประทุษรายแกพระราชานี้ดวยความแคนวา เรา
ทั้งหลายเปนผูถูกเจากัมมาสบาท (คนตีนแดง) เบียดเบียน ถูกรอย
ฝามือรองไหหนาชุมดวยน้ําตา ขอพระองคทั้งหลายจงทรงรับสัจจปฏิญาณ
ตอหมอมฉัน.
[๓๘๘] หมอมฉันทั้งหลายจะไมประทุษรายแกพระราชานี้ ดวยความแคนวา เรา
ทั้งหลายเปนผูถูกเจากัมมาสบาทเบียดเบียน ถูกรอยฝามือรองไหหนาชุม
ดวยน้ําตา หมอมฉันทั้งหลายขอรับสัจจปฏิญาณตอพระองค.
[๓๘๙] บิดาหรือมารดาเปนผูมีความกรุณา ปรารถนาประโยชนแกบุตรฉันใด แม
พระราชาพระองคนี้ก็จงเปนเหมือนพระชนกชนนีของทานทั้งหลาย และ
ทานทั้งหลายก็จงเปนเหมือนโอรสฉันนั้น.
[๓๙๐] บิดาหรือมารดาเปนผูมีความกรุณา ปรารถนาประโยชนแกบุตรฉันใด
แมพระราชาพระองคนี้ ขอจงเปนเหมือนพระชนกชนนีของหมอมฉัน
ทั้งหลาย แมหมอมฉันทั้งหลายก็จะเปนเหมือนโอรส ฉันนั้น.
[๓๙๑] พระองคเคยเสวยกระยาหารอันโอชารส ลวนแตเนื้อสัตว ๔ เทาและนก
ที่พวกวิเสทปรุงใหสําเร็จเปนอยางดี ดังทาวสักกรินทเทวราชเสวยสุธา
โภชนฉะนั้น ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา
นางกษัตริยเหลานั้นลวนแตเอวบางรางเล็กสะโอดสะองประดับประดา

แลว แวดลอมบําเรอพระองคใหเบิกบานพระทัย ดังเทพอัปสรแวดลอม
พระอินทรในทิพยสถานฉะนั้น ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองค
เดียวเลา พระแทนบรรทมพนักแดง โดยมากปูลาดดวยผาโกเชาว
ลวนลาดดวยเครื่องลาดอันงดงามประดับดวยเครื่องอลังการอันวิจิตร
พระองคเคยทรงบรรทมสําราญพระทัยบนทามกลางพระแทนบรรทมเชน
นั้น ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา เวลาพลบค่ํามีการ
ฟอนรําสงสําเนียงเสียงตะโพนสําทับดนตรี รับประสานเสียงลวนแต
สตรีไมมีบุรุษเจือปน การขับและการประโคมก็ลวนแตไพเราะ ไฉน
จะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา พระราชอุทยานนามวา
มิคชินวัน บริบูรณดวยบุบผชาติเปนอันมาก พระนครของพระองค
ประกอบดวยพระราชอุทยานเชนนี้ เปนที่นารื่นรมยใจยิ่งนัก ทั้งสมบูรณ
ดวยมา รถและคชสาร ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองค
เดียวเลา.
[๓๙๒] ในกาฬปกษ พระจันทรยอมเสื่อมลงทุกวันๆ ฉันใด ดูกรพระราชา
การคบอสัตบุรุษยอมเปรียบเหมือนกาฬปกษ ฉะนั้น หมอมฉันก็เหมือน
กัน อาศัยคนครัวเครื่องตนเปนคนชั่วเลวทราม ไดทําบาปกรรมอันเปน
เหตุใหไปสูทุคติ ในสุกรปกษ พระจันทรยอมเจริญขึ้นทุกวันๆ ฉันใด
การคบสัตบุรุษยอมเปรียบเหมือนสุกรปกษฉะนั้น ขาแตพระเจาสุตโสม
ขอจงทรงทราบวา หมอมฉันก็เหมือนกัน อาศัยพระองคจักกระทํากุศล
กรรมอันเปนเหตุใหไปสูสุคติ ขาแตพระจอมประชาชน น้ําฝนตกลงใน
ที่ดอนยอมไมคงที่ ไมขังอยูไดนาน ฉันใด แมการคบอสัตบุรุษของ
หมอมฉันก็ยอมไมคงที่ เหมือนน้ําในที่ดอนฉันนั้น ขาแตพระจอม
ประชาชน ผูเปนนระผูกลาหาญอยางประเสริฐสุด น้ําฝนตกลงในสระยอม
ขังอยูไดนาน ฉันใด แมการสมาคมกับสัตบุรุษของหมอมฉัน ก็ยอม
ตั้งอยูไดนานเหมือนน้ําในสระ ฉันนั้น การสมาคมกับสัตบุรุษยอมไม
รูจักเสื่อม ยอมเปนอยูอยางนั้น แมตลอดเวลาที่ชีวิตยังตั้งอยู สวนการ
สมาคมกับอสัตบุรุษยอมเสื่อมเร็ว เพราะเหตุนั้น ธรรมดาของสัตบุรุษ
ยอมไกลจากอสัตบุรุษ.
[๓๙๓] พระราชาใดชนะคนที่ไมควรชนะ พระราชานั้นไมชื่อวาเปนพระราชา
ผูใดเอาชนะเพื่อน ผูนั้นไมชื่อวาเปนเพื่อน ภรรยาใดยอมไมกลัวเกรง
สามี ภรรยานั้นไมชื่อวาเปนภรรยา บุตรเหลาใด ไมเลี้ยงดูมารดาบิดา
ผูแกแลว บุตรเหลานั้นไมชื่อวาเปนบุตร ในที่ประชุมใดไมมีสัตบุรุษ
ที่ประชุมนั้นไมชื่อวาสภา ชนเหลาใดไมพูดเปนธรรม ชนเหลานั้นไม
ชื่อวาเปนสัตบุรุษ คนผูละราคะ โทสะ โมหะ ไดแลว พูดเปนธรรม
นั่นแล ชื่อวาเปนสัตบุรุษ บัณฑิตผูอยูปะปนกับคนพาล เมื่อไมพูด
ใครๆ ก็ไมรูวาเปนบัณฑิต แตวาบัณฑิตเมื่อพูดแสดงอมตธรรม ใครๆ

จึงจะรูวาเปนบัณฑิต เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงกลาวธรรมใหกระจาง
พึงยกธงของพวกฤาษี ฤาษีทั้งหลาย มีคําสุภาษิตเปนธง ธรรมแล
เปนธงของฤาษีทั้งหลาย.
จบ มหาสุตโสมชาดกที่ ๕
-------------

รวมชาดกที่มีในอสีตินิบาตนี้ คือ
๑. จุลลหังสชาดก
๒. มหาหังสชาดก
๔. กุณาลชาดก
๕. มหาสุตโสมชาดก.
จบ อสีตินิบาตชาดก.

๓. สุธาโภชนชาดก

--------------

มหานิบาตชาดก
๑. เตมิยชาดก
พระเจาเตมียทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี
[๓๙๔] ทานจงอยาแสดงตนเปนคนฉลาด จงใหคนทั้งปวงรูวาตนเปนคนโง
คนทั้งหมดนั้นจะไดดูหมิ่นทานวา เปนคนกาฬกัณณี ความประสงคของ
ทานจะสําเร็จดวยอาการอยางนี้.
[๓๙๕] ดูกรแมเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําที่ทานกลาว ทานเปนผูปรารถนา
ประโยชน ปรารถนาจะเกื้อกูลแกขาพเจา.
[๓๙๖] ดูกรนายสารถี ทานจะรีบขุดหลุมไปทําไม เราถามแลว ขอทานจงบอก
ทานจักทําประโยชนอะไรดวยหลุม.
[๓๙๗] พระราชโอรสของพระราชาเปนใบ เปนงอยเปลี้ย ไมมีจิตใจ พระราชา
ตรัสสั่งขาพเจาวา พึงฝงลูกเราเสียในปา.
[๓๙๘] ดูกรนายสารถี เรามิไดเปนคนหนวก มิไดเปนคนใบ มิไดเปนงอยเปลี้ย
มิไดมีอินทรียวิกลการ ถาทานพึงฝงเราในปา ทานก็ชื่อวาพึงกระทําสิ่งที่
ไมเปนธรรม เชิญทานดูขาและแขนของเรา และเชิญฟงคําภาษิตของเรา
ถาทานพึงฝงเราเสียในปา ทานก็ชื่อวาพึงกระทําสิ่งที่ไมเปนธรรม.
[๓๙๙] ทานเปนเทวดา เปนคนธรรพ หรือเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปนใคร
หรือวาเปนบุตรของใคร เราทั้งหลายจะรูจักทานอยางไร.
[๔๐๐] เราไมใชเปนเทวดา ไมใชเปนคนธรรพ ไมใชเปนทาวสักกปุรินททะ
เราเปนโอรสของพระเจากาสีผูที่ทานอาศัยบารมีเลี้ยงชีพอยู ดูกรนายสารถี
ถาทานพึงฝงเราเสียในปา ทานก็ชื่อวาพึงกระทําสิ่งที่ไมเปนธรรม บุคคล
พึงนั่งหรือนอนที่รมเงาตนไมใด ไมพึงหักรานกิ่งตนไมนั้น เพราะวา
ผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทราม พระราชาเปนเหมือนตนไม เราเปน
เหมือนกิ่งไม ทานสารถีเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา ดูกรนายสารถี
ถาทานพึงฝงเราเสียในปา ทานก็ชื่อวาพึงกระทําซึ่งสิ่งที่ไมเปนธรรม.
[๔๐๑] ผูใดไมประทุษรายมิตร ออกจากเรือนของตน ไปในที่ไหนๆ ยอมมี
อาหารมากมาย คนเปนอันมากยอมอาศัยผูนั้นเปนอยู ผูใดไมประทุษราย

มิตร ผูนั้นไปยังชนบท นิคม ราชธานีใดๆ ยอมเปนผูอันชนทั้งหลาย
ในชนบท นิคม ราชธานีนั้นๆ บูชา ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นโจร
ทั้งหลายไมขมเหง พระมหากษัตริย ก็ไมทรงดูหมิ่น และผูนั้นยอมขาม
พนศัตรูทั้งปวงได ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นไมไดโกรธเคืองใครๆ
มายังเรือนของตน ยอมเปนผูอันมหาชนยินดีตอนรับในสภา ทั้งเปน
ผูสูงสุดในหมูญาติ ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นสักการะคนอื่นแลว
ยอมเปนผูอันคนอื่นสักการะตอบ เคารพคนอื่นแลว ยอมเปนผูอันคนอื่น
เคารพตอบ ทั้งเปนผูอันบุคคลกลาวสรรเสริญเกียรติคุณ ผูใดไมประทุษ
รายมิตร บูชาผูอื่น ยอมไดบูชาตอบ ไหวผูอื่น ยอมไดไหวตอบ
ทั้งยอมถึงอิสริยยศและเกียรติยศ ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นยอม
รุงเรืองเหมือนกองไฟ ยอมไพโรจนเหมือนเทวดา เปนผูอันสิริไมละแลว
ผูใดไมประทุษรายมิตร โคของผูนั้นยอมเกิดมากมูล พืชในนายอม
งอกงาม ผูนั้นยอมไดบริโภคผลที่หวานลงแลว นรชนใดไมประทุษราย
มิตร นรชนนั้น พลาดจากภูเขา หรือพลาดตกจากตนไม ยอมไดที่พึ่ง
ผูใดไมประทุษรายมิตร ศัตรูทั้งหลายยอมไมขมขี่ผูนั้น เหมือนตนไทร
ที่มีรากหยั่งลงมั่นแลว ลมประทุษรายไมไดฉะนั้น.
[๔๐๒] ขาแตพระราชโอรส เชิญเสด็จเถิด เกลากระหมอม จักนําพระองค
เสด็จกลับยังพระราชมณเฑียร เชิญพระองคเสวยราชสมบัติ พระองค
จงทรงพระเจริญ จะทรงหาประโยชนอะไรอยูในปาเลา.
[๔๐๓] ดูกรนายสารถี เราไมตองการดวยราชสมบัติ พระประยูรญาติ หรือทรัพย
สมบัติ ที่เราจะพึงไดดวยการประพฤติธรรม.
[๔๐๔] ขาแตพระราชโอรส พระองคเสด็จกลับจากที่นี้แลว จะทําใหเกลากระหมอมไดรางวัลที่นายินดี เมื่อพระองคเสด็จกลับแลว พระชนกและ
พระชนนีพึงพระราชทานรางวัลแกเกลากระหมอม ขาแตพระราชโอรส
เมื่อพระองคเสด็จกลับแลว นางสนม พวกกุมาร พอคา และพวก
พราหมณ จะพึงดีใจ ใหรางวัลแกเกลากระหมอม ขาแตพระราชโอรส
เมื่อพระองคเสด็จกลับแลว กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และ
กองพลราบ จะพึงดีใจใหรางวัล แกเกลากระหมอม ขาแตพระราชโอรส
เมื่อพระองคเสด็จกลับแลว ชาวชนบท และชาวนิคม ผูมีธัญญาหาร
มากมาย จะมาประชุมกันใหเครื่องบรรณาการแกเกลากระหมอม.
[๔๐๕] เราเปนผูอันพระชนกและพระชนนี ชาวแวนแควน ชาวนิคม และ
กุมารทั้งปวงสละแลว เราไมมีเรือนของตน เราอันพระชนนีทรงอนุญาต
แลว และพระชนกก็ทรงยินดี สละอยูในปาแตผูเดียว ไมพึงปรารถนา
กามทั้งหลาย เราจะบวช.
[๔๐๖] ความปรารถนาผลของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จแนนอน เราเปน
ผูมีพรหมจรรยอันสําเร็จแลว ดูกรนายสารถี ทานจงรูอยางนี้ ประโยชน

โดยชอบของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จโดยแท เราเปนผูมีพรหมจรรย
อันสําเร็จแลว เราออกบวชแลว เปนผูไมมีภัยแตที่ไหนๆ.
[๔๐๗] พระองคเปนผูมีพระวาจาอันไพเราะ สละสลวยอยางนี้ เพราะเหตุไร
พระองคจึงไมตรัสในสํานักพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น.
[๔๐๘] เราเปนคนงอยเปลี้ยเพราะไมมีเครื่องตอก็หาไม เปนคนหนวกเพราะ
ไมมีชองหูก็หาไม เปนคนใบเพราะไมมีลิ้นก็หาไม ทานอยาเขาใจวา
เราเปนใบ เราระลึกชาติกอนที่เราเสวยราชสมบัติได เราไดเสวย
ราชสมบัติในกาลนั้นแลว ตองไปตกนรกอันกลาแข็ง เราไดเสวย
ราชสมบัติในกาลนั้นยี่สิบปแลวตองหมกไหมอยูในนรก ๘๐,๐๐๐ ป เรา
กลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น จึงตั้งจิตอธิษฐานวา ขอชนทั้งหลาย
อยาไดอภิเษกเราในราชสมบัติเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพูดในสํานัก
ของพระชนก และพระชนนีในกาลนั้น พระชนกทรงอุมเรา ใหนั่ง
บนพระเพลา แลวตรัสสั่งขอความวา จงฆาโจรคนหนึ่ง จงขังโจร
คนหนึ่งไวในเรือนจํา จงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่ง แลวราดดวยน้ําแสบ
ที่แผล จงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาว พระชนกตรัสสั่งขอความแกมหาชน
ดวยประการดังนี้ เราไดฟงพระวาจาอันหยาบคาย ที่พระชนกตรัสนั้น จึง
กลัวตอการเสวยราชสมบัติ เรามิไดเปนใบ ก็ทําเหมือนเปนใบ มิไดเปน
คนงอยเปลี้ย ก็ทําเหมือนเปนคนงอยเปลี้ย เราแกลงนอนเกลือกกลิ้งอยู
ในอุจจาระปสสาวะของตน ชีวิตเปนของฝดเคือง เปนของนอย
ทั้งประกอบไปดวยทุกข ใครเลาอาศัยชีวิตนี้แลว พึงกอเวรกับใครๆ ใคร
เลาไดอาศัยชีวิตนี้แลว พึงกอเวรกับใครๆ เพราะไมไดปญญา และเพราะ
ไมเห็นธรรม ความหวังผลของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จแนนอน
เราเปนผูมีพรหมจรรยอันสําเร็จแลว ดูกรนายสารถี ทานจงรูอยางนี้
ประโยชนโดยชอบของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จโดยแท เราเปนผู
มีพรหมจรรยอันสําเร็จแลว เราออกบวชแลวเปนผูไมมีภัยแตที่ไหนๆ.
[๔๐๙] ขาแตพระราชโอรส แมเกลากระหมอม ก็จักบวชในสํานักของพระองค
ขอพระองคไดโปรดตรัสอนุญาตใหเกลากระหมอมบวชดวยเถิด ขอพระ
องคจงทรงพระเจริญ เกลากระหมอมก็ชอบบวช.
[๔๑๐] ดูกรนายสารถี เรามอบรถใหทานไว ทานจงเปนผูไมมีหนี้มา จริงอยู
การบรรพชา ของบุคคลผูไมมีหนี้ ทานผูแสวงหาทั้งหลายสรรเสริญ.
[๔๑๑] ขอพระองคจงทรงพระเจริญ เมื่อใด เกลากระหมอมไดทําตามพระดํารัส
ของพระองคแลว เมื่อนั้น เกลากระหมอมทูลวิงวอนแลว ขอพระองค
ไดทรงโปรดกระทําตามคําของเกลากระหมอม ขอพระองคจงประทับรอ
อยู ณ ที่นี้จนกวาเกลากระหมอมจะเชิญเสด็จพระราชามา เมื่อพระชนก
ของพระองค ทอดพระเนตรเห็นแลว จะพึงทรงมีพระปติโสมนัสเปนแน.
[๔๑๒] ดูกรนายสารถี เราจะทําตามคําที่ทานกลาวกะเรา แมเราก็ปรารถนาจะได

เห็นพระชนกของเราเสด็จมา ณ ที่นี้ เชิญทานกลับไปเถิด ทานไดทูล
พระประยูรญาติดวยก็เปนความดี ทานเปนผูอันเราสั่งแลว พึงกราบทูล
ถวายบังคมพระชนนีและพระชนกของเรา.
[๔๑๓] นายสารถีจับพระบาทของพระโพธิสัตว และกระทําประทักษิณแลว ขึ้น
รถบายหนาเขาไป ยังพระทวารพระราชวัง.
[๔๑๔] พระราชชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา นายสารถีกลับมาแตผูเดียว
ทรงกรรแสง มีพระเนตรชุมดวยน้ําอัสสุชล ทอดพระเนตรดูนายสารถี
นั้นอยู ทรงเขาพระทัยวานายสารถีฝงลูกของเราเสร็จแลวกลับมา ลูก
ของเราอันนายสารถีฝงในแผนดิน ถมแผนดินแลวเปนแน ศัตรูทั้งหลาย
ยอมพากันยินดี คนมีเวรทั้งหลายยอมพากันอิ่มใจแนแท เพราะเห็นนาย
สารถีกลับมา เพราะนายสารถีฝงลูกของเรา พระราชชนนีทอดพระเนตร
เห็นรถเปลา และนายสารถีกลับมาแตผูเดียว จึงทรงกรรแสง มีพระเนตร
ชุมดวยน้ําอัสสุชล ตรัสถามนายสารถีระร่ําระรักวา ลูกของเราเปนใบ
หรือ เปนงอยเปลี้ยจริงหรือ ลูกของเราขณะเมื่อทานจะฝงในแผนดิน พูด
อะไรบางหรือเปลา ดูกรนายสารถี ขอไดบอกเนื้อความนั้นแกเราเถิด ลูก
ของเราเปนใบ งอยเปลี้ย เมื่อทานจะฝงลงแผนดิน กระดิกมือและเทา
อยางไร เราถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา.
[๔๑๕] ขอเดชะพระแมเจา ขอไดโปรดพระราชทานอภัยแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาขอกราบทูลตามที่ไดยินและไดเห็นมา ในสํานักพระราชโอรส.
[๔๑๖] ดูกรนายสารถีผูสหาย เราใหอภัยแกทาน อยากลัวเลย จงพูดไปเถิด
ตามที่ทานไดฟง หรือไดเห็นมาในสํานักพระราชโอรส.
[๔๑๗] พระราชโอรสนั้น มิไดทรงเปนใบ มิไดเปนงอยเปลี้ย มีพระวาจาสละสลวย ทราบวา พระองคทรงกลัวตอการครองราชสมบัติ จึงไดทรง
กระทําการลวงเปนอันมาก พระองคทรงระลึกถึงชาติกอนที่พระองคได
เสวยราชสมบัติได พระองคไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้นแลว ตองไป
ตกนรกอันกลาแข็ง พระองคไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้น ๒๐ ป แลว
ตองหมกไหมอยูในนรก ๘๐๐๐๐ ป พระองคทรงกลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น จึงทรงตั้งจิตอธิษฐานวา ขอชนทั้งหลายอยาอภิเษกเราใน
ราชสมบัติเลย เพราะฉะนั้น พระองคจึงไมตรัสในราชสํานัก ของ
พระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระราชโอรสทรงสมบูรณดวยอังคาพยพ มีพระรูปสมบัติงดงามสมสวน มีพระวาจาสละสลวย มีพระ
ปญญาเฉียบแหลม ทรงสถิตอยูในทางสวรรค ถาพระแมเจาทรงปรารถนา
พระราชโอรสของพระองค ขาพระพุทธเจาขอทูลเชิญเสด็จพระแมเจา
เสด็จไปใหถึงสถานที่ ซึ่งพระเตมียราชโอรสประทับอยูเถิด พระพุทธเจาขา.
[๔๑๘] เจาหนาที่ทั้งหลายจงเทียมรถ จงเทียมมา จงผูกเครื่องประดับชาง จง

กระทั่งสังขและบัณเฑาะว จงตีกลองหนาเดียว จงตีกลองสองหนา
และรํามะนาอันไพเราะ ขอชาวนิคม จงตามเรามา เราจักไปใหโอวาท
พระราชโอรส นางสนม พวกกุมาร พวกพอคา และพวกพราหมณ
จงรีบตระเตรียมยาน เราจักไปใหโอวาทพระราชโอรส พวกกองพลชาง
กองพลมา กองพลรถและกองพลราบ จงรีบเทียมยาน เราจักไปให
โอวาทพระราชโอรส ชาวชนบท และชาวนิคม จงมาพรอมกัน จงรีบ
ตระเตรียมยาน เราจักไปใหโอวาทพระราชโอรส.
[๔๑๙] พวกสารถี จูงมาที่เทียมรถและมาสินธพ ซึ่งเปนพาหนะวองไว มายัง
ประตูพระราชวัง แลวกราบทูลวา มาทั้งสองนี้เทียมไวเสร็จแลวพระเจาขา.
[๔๒๐] มาอวนไมมีความวองไว มาผอมไมมีเรี่ยวแรง จงเวนมาผอมและมา
อวนเสีย เลือกเทียมแตมาที่สมบูรณ.
[๔๒๑] ลําดับนั้น พระราชารีบเสด็จขึ้นประทับสินธพ อันเทียมแลว ไดตรัส
กับนางชาววังวา จงตามเรามาทุกคน พระราชาตรัสสั่งวา จงตระเตรียม
เครื่องปญจราชกกุธภัณฑ คือ พัดวาลวีชนี อุณหิส พระขรรค เศวตฉัตร และฉลองพระบาททอง ใหขนขึ้นรถไปดวย ลําดับนั้นแล พระ
ราชาตรัสสั่งใหนายสารถีนําทางเสด็จเคลื่อนขบวนเขาไปถึงสถานที่ ที่
พระเตมีย ราชฤาษีประทับอยูโดยพลัน.
[๔๒๒] สวนพระเตมียราชฤาษี ทอดพระเนตรเห็นพระชนกนาถกําลังเสด็จมา
ทรงรุงเรืองดวยพระเดชานุภาพ ทรงแวดลอมดวยหมูอํามาตย จึงถวาย
พระพรวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร ทรงปราศจากพระโรคาพาธหรือ ทรง
พระสําราญดีหรือ ราชกัญญาทั้งปวง และโยมพระมารดาของอาตมภาพ
ไมมีพระโรคพาธหรือ.
[๔๒๓] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันไมมีโรคาพาธ สุขสําราญดี พระราชกัญญาทั้งปวง
และโยมพระมารดาของพระลูกรักไมมีโรคาพาธ.
[๔๒๔] ขอถวายพระพร มหาบพิตรไมเสวยน้ําจัณฑ หรือ ไมทรงโปรดปราน
น้ําจัณฑหรือ พระหฤทัยของมหาบพิตรทรงยินดีในสัจจะ ในธรรม
และในทานหรือ.
[๔๒๕] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันไมดื่มน้ําจัณฑ ไมโปรดปรานน้ําจัณฑ ใจของดิฉัน
ยินดีในสัจจะ ในธรรมและในทาน.
[๔๒๖] ขอถวายพระพร พาหนะมีมาเปนตนของมหาบพิตรที่เขาเทียมแลวไมมี
โรคหรือ นําอะไรๆ ไปไดหรือ มหาบพิตรไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาพระ
สรีระแลหรือ.
[๔๒๗] ดูกรพระลูกรัก พาหนะมีมาเปนตนของดิฉันที่เทียมแลว ไมมีโรค นํา
อะไรๆ ไปได ดิฉันไมมีพยาธิเขาไปแผดเผาสรีระ.
[๔๒๘] ขอถวายพระพร ปจจันตชนบทของมหาบพิตรยังเจริญดีอยูหรือ คามนิคมในทามกลางรัฐสีมาของมหาบพิตรยังแนนหนาดีหรือ ฉางหลวง

และทองพระคลังของมหาบพิตรยังบริบูรณดีอยูหรือ.
[๔๒๙] ดูกรพระลูกรัก ปจจันตชนบทของดิฉันยังเจริญดีอยู คามนิคมในทาม
กลางรัฐสีมาของดิฉันยังแนนหนาดี ฉางหลวงและทองพระคลังของ
ดิฉันทั้งหมดยังบริบูรณดี.
[๔๓๐] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จมาดีแลว มหาบพิตรเสด็จไมราย ขอ
ราชบุรุษทั้งหลายจงจัดตั้งบัลลังกถวายใหพระราชาประทับเถิด.
[๔๓๑] ขอเชิญประทับนั่ง ณ เครื่องลาดใบไมที่เขาปูลาดไวถวายมหาบพิตร ณ
ที่นี้ จงทรงตักน้ําจากภาชนะนี้ลางพระบาทของมหาบพิตรเถิด.
[๔๓๒] ขอถวายพระพร ใบหมากเมาของอาตมภาพนี้เปนของสุก (นึ่งแลว) ไม
มีรสเค็ม มหาบพิตรผูเปนแขกของอาตมภาพเสด็จมาถึงแลวเชิญเสวย
เถิด ขอถวายพระพร.
[๔๓๓] ดิฉันไมบริโภคใบหมากเมา ใบหมากเมานี้ไมใชอาหารสําหรับดิฉัน ดิฉัน
บริโภคขาวสุกแหงขาวสาลี ซึ่งปรุงดวยมังสะอันสะอาด.
[๔๓๔] ความอัศจรรยยอมแจมแจงกะดิฉัน เพราะไดเห็นพระลูกรักอยูในที่ลับแต
ผูเดียว บริโภคอาหารเชนนี้ เหตุไรผิวพรรณ (ของผูบริโภคอาหารเชนนี้)
จึงผองใส.
[๔๓๕] ขอถวายพระพร อาตมภาพนอนผูเดียวบนเครื่องลาดใบไมที่ปูลาดไวแลว
เพราะการนอนผูเดียวนั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส ใครๆ มิได
ตั้งการรักษาทางราชการที่ตองผูกเหน็บดาบสําหรับอาตมภาพ เพราะการ
นอนผูเดียวนั้นผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส ขอถวายพระพร อาตมภาพไมไดเศราโศกถึงอารมณที่ลวงไปแลว ไมปรารถนาอารมณที่ยังไมมา
ถึง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา เพราะเหตุนั้น ผิว
พรรณของอาตมภาพจึงผองใส คนพาลทั้งหลายยอมเหือดแหง เพราะ
ปรารถนาอารมณที่ยังไมมาถึง เพราะเศราโศกถึงอารมณที่ลวงไปแลว
เปรียบเหมือนไมอออันเขียวสด ถูกถอนขึ้นทิ้งไวที่แดด ฉะนั้น.
[๔๓๖] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ กอง
พลราบ กองโลหและพระราชนิเวศนอันเปนสถานที่รื่นรมยแกพระลูกรัก
ดิฉันขอมอบนางสนมกํานัลผูประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง ขอ
พระลูกรักจงปกครองนางสนมกํานัลเหลานั้น จงเปนพระราชาของดิฉัน
ทั้งหลาย หญิง ๔ คน เปนผูฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษา
ดีแลวในหนาที่ของหญิง จักยังพระลูกรักใหรื่นรมยในกาม พระลูกรัก
จักทําประโยชนอะไรในปา ดิฉันจักนําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่นผู
ประดับประดาดีแลว พระลูกรักใหพระโอรสเกิดในหญิงเหลานั้นหลาย
คนแลวภายหลังจึงบวชเถิด พระลูกเจายังทรงพระเยาวหนุมแนน ตั้งอยู
ในปฐมวัย พระเกศายังดําสนิท จงเสวยราชสมบัติกอนเถิด พระลูก
เจาจงทรงพระเจริญ จักกระทําประโยชนอะไรในปา.

[๔๓๗] ขอถวายพระพร คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย ผูประพฤติพรหมจรรย

ควรจะเปนคนหนุม เพราะวาการบวชของคนหนุม ทานผูแสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญคนหนุม ควรประพฤติพรหมจรรย ผู
ประพฤติพรหมจรรยควรจะเปนคนหนุม อาตมภาพจักประพฤติพรหมจรรย อาตมภาพไมตองการดวยราชสมบัติ อาตมภาพเห็นเด็กชายของ
ทานทั้งหลาย ผูเรียกมารดาบิดา ซึ่งเปนบุตรที่รักอันไดมาดวยยากยิ่งนัก
ยังไมทันถึงแกก็ตายเสียแลว อาตมภาพเห็นเด็กหญิงของทานทั้งหลาย
ซึ่งสวยสดงดงามนาดูนาชม มีอันสิ้นไปแหงชีวิตเหมือนหนอไมไผที่ถูก
ถอน ฉะนั้น จริงอยู จะเปนชายหรือหญิงก็ตามแมจะยังหนุมสาวก็ตาย
เพราะเหตุนั้น ใครเลาจะพึงวางใจในชีวิตนั้นวา เรายังเปนหนุมสาว
อายุของคนเปนของนอยนัก เพราะวันคืนลวงไปๆ เปรียบเหมือนอายุ
ของฝูงปลาในน้ํานอย ความเปนหนุมสาวในวัยนั้นจักทําอะไรได
สัตวโลกถูกครอบงําและถูกหอมลอมอยูเปนนิตย เมื่อสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนเปนไปอยู มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพในราชสมบัติทําไม.
[๔๓๘] สัตวโลกอันอะไรครอบงําไว และอันอะไรหอมลอมไว อะไรชื่อวาสิ่ง
ไมเปนประโยชนเปนไปอยู ดิฉันถามแลว ขอพระลูกเจาจงบอกขอนั้น
แกดิฉัน.
[๔๓๙] สัตวโลกอันความตายครอบงําไว อันความแกหอมลอมไว วันคืนชื่อวาสิ่ง
ไมเปนประโยชนเปนไป มหาบพิตรจงทรงทราบอยางนี้ ขอถวายพระพร
เมื่อดายที่เขากําลังทอ ชางหูกทอไปไดเทาใด สวนที่จะตองทอก็ยัง
เหลืออยูนอยเทานั้น แมฉันใด ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น แมน้ํา
ที่เต็มฝงยอมไมไหลไปสูที่สูง ฉันใด อายุของมนุษยทั้งหลาย ยอมไม
กลับมาสูความเปนเด็กอีก ฉันนั้น แมน้ําที่เต็มฝง ยอมพัดพาเอาตนไม
ที่เกิดอยูริมฝงใหหักโคนไป ฉันใด สัตวทั้งปวงยอมถูกชราและมรณะพัด
พาไป ฉันนั้น.
[๔๔๐] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ กอง
พลราบ กองพลโลห และพระราชนิเวศนอันเปนสถานที่รื่นรมยแกพระ
ลูกรัก ดิฉันขอมอบนางสนมกํานัลผูประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง
ขอพระลูกจงปกครองนางสนมกํานัลเหลานั้น จงเปนพระราชาของดิฉัน
ทั้งหลาย หญิง ๔ คน เปนผูฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษา
ดีแลวในหนาที่ของหญิง จักยังพระลูกรักใหรื่นรมยในกาม พระลูกรัก
จักทําประโยชนอะไรในปา ดิฉันจักนําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่น ผู
ประดับประดาดีแลว มาใหแกพระลูก พระลูกรักใหพระโอรสเกิดใน
หญิงเหลานั้นหลายคนแลว ภายหลังจึงบวชเถิด พระลูกเจายังทรงพระเยาวหนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวัยพระเกศายังดําสนิท จงเสวยราชสมบัติ
กอนเถิด พระลูกเจาจงทรงพระเจริญ จักกระทําประโยชนอะไรในปา ดูกร

พระลูกรัก ดิฉันขอมอบฉางหลวง พระคลัง พาหนะ พลนิกายและนิเวศน
อันนารื่นรมย แกพระลูกรัก พระลูกรักจงแวดลอมดวยราชกัญญาอันงด
งามเปนมณฑล จงหอมลอมดวยหมูนางทาสี เสวยราชสมบัติกอนเถิด
พระลูกรักจงทรงพระเจริญ จักกระทําประโยชนอะไรในปา.
[๔๔๑] มหาบพิตรจะใหอาตมภาพเสื่อมไปเพราะทรัพยทําไม บุคคลจักตายเพราะ
ภรรยาทําไม ประโยชนอะไรดวยความเปนหนุมสาวซึ่งตองแก ทําไมจะ
ตองใหชราครอบงําในโลกพิศวาสอันมีชราและมรณะเปนธรรมดานั้น จัก
เพลิดเพลินไปทําไม จะเลนหัวไปทําไม จะยินดีไปทําไม จะมีประโยชน
อะไรดวยการแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยลูกและเมียแก
อาตมภาพ อาตมภาพหลุดพนแลวจากเครื่องผูก ขอถวายพระพร มัจจุราช
ยอมไมย่ํายีอาตมภาพซึ่งรูชัดอยางนี้วา เมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงําแลว
จะยินดีไปทําไม จะประโยชนอะไรดวยการแสวงหาทรัพย ผลไมที่สุก
แลว ยอมเกิดภัยแกการหลนเปนนิตย ฉันใด สัตวทั้งหลายที่เกิดแลว
ยอมมีภัยแตความตายเปนนิตย ฉันนั้น คนเปนอันมากไดพบกันในเวลา
เชาพอเวลาเย็นก็ไมเห็นกัน คนเปนอันมากไดพบกันในเวลาเย็น พอ
ถึงเวลาเชาก็ไมไดเห็นกัน ควรรีบทําความเพียรเสียแตในวันนี้ทีเดียว
ใครเลาจะพึงรูความตายวาจะมีในวันพรุงนี้ เพราะความผัดเพี้ยนกับ
มัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้นไมมีเลย โจรทั้งหลายยอมปรารถนาทรัพย
อาตมภาพเปนผูพนจากเครื่องผูก ขอถวายพระพร เชิญมหาบพิตรเสด็จ
กลับเถิด อาตมภาพไมมีความตองการดวยราชสมบัติ.
จบ เตมิยชาดกที่ ๑
๒. มหาชนกชาดก
พระมหาชนกทรงบําเพ็ญวิริยบารมี
[๔๔๒] ใครนี่ เมื่อมองไมเห็นฝง ก็ยังกระทําความเพียรวายอยูในทามกลางมหาสมุทร ทานรูอํานาจประโยชนอะไร จึงพยายามวายอยูอยางนี้นัก.
[๔๔๓] ดูกรเทวดา เราพิจารณาเห็นวัตรของโลกและอานิสงสแหงความพยายาม
เพราะฉะนั้น ถึงจะไมเห็นฝง เราก็ตองพยายามวายอยูในทามกลาง
มหาสมุทร.
[๔๔๔] ฝงมหาสมุทรอันลึกประมาณไมได ยอมไมปรากฏ ความพยายามอยาง
ลูกผูชายของทานยอมเปลาประโยชน ทานยังไมทันจะถึงฝงก็จักตองตาย
เปนแน.
[๔๔๕] บุคคลผูกระทําความเพียรอยู แมจะตาย ก็ชื่อวาไมเปนหนี้ คือ ไมถูก
ติเตียนในระหวางหมูญาติ เทวดาและพรหมทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลเมื่อ
กระทํากิจของบุรุษอยู ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง.
[๔๔๖] การงานอันใดยังไมถึงที่สุดดวยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไรผล มี
ความลําบากเกิดขึ้น ความปรากฏแกบุคคลผูกระทําความพยายามในอัน

มิใชฐานะใด จะมีประโยชนอะไรดวยความพยายามในอันมิใชฐานะนั้น.
[๔๔๗] ดูกรเทวดา ผูใดรูแจงวา การงานนี้ยังไมถึงที่สุดดวยความพยายามแลว
ไมปองกันอันตราย ชื่อวาไมพึงรักษาชีวิตของตน ถาผูนั้นพึงละความ
เพียรในฐานะเชนนั้นเสีย ก็จะพึงรูผลแหงความเกียจครานนั้น ดูกร
เทวดา คนบางพวกในโลกนี้ เห็นอยูซึ่งผลแหงความประสงค จึง
ประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหลานั้นจะสําเร็จก็ตาม ไมสําเร็จก็ตาม
ดูกรเทวดา ทานยอมเห็นผลแหงการงานอันประจักษแกตนแลวมิใชหรือ
คนอื่นๆ พากันจมลงในมหาสมุทร เราคนเดียวเทานั้นพยายามวายขามอยู
และไดเห็นทานมาสถิตอยูใกลเรา เรานั้นจักพยายามตามสติกําลังจักทํา
ความเพียรที่บุรุษพึงกระทํา ไปใหถึงฝงแหงมหาสมุทร.
[๔๔๘] ทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดยธรรม ไมจมลงในหวงมหรรณพ
ทั้งลึก ทั้งกวางเห็นปานนี้ ดวยการกระทําความเพียรของบุรุษ ทานนั้น
จงไปในสถานที่ซึ่งใจของทานยินดีเถิด.
[๔๔๙] ขุมทรัพยใหญ ๑๖ ขุมนี้ คือ ขุมทรัพยที่อาทิตยขึ้น ๑ ขุมทรัพยที่
อาทิตยตก ๑ ขุมทรัพยภายใน ๑ ขุมทรัพยภายนอก ๑ ขุมทรัพยไมใช
ภายในไมใชภายนอก ๑ ขุมทรัพยขาขึ้น ๑ ขุมทรัพยขาลง ๑ ขุมทรัพย
ที่ไมรังทั้งสี่ ๑ ขุมทรัพยในที่หนึ่งโยชนโดยรอบ ๑ ขุมทรัพยที่ปลายงา
ทั้งสอง ๑ ขุมทรัพยที่ปลายทาง ๑ ขุมทรัพยที่น้ํา ๑ ขุมทรัพยที่ยอด
ตนไม ๑ ธนูหนักพันแรงคน ๑ บัลลังกสี่เหลี่ยมหัวนอนอยูเหลี่ยม
ไหน ๑ คนผูยังเจาหญิงสีวลีใหยินดี ๑.
[๔๕๐] บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงหวังร่ําไป ไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นตนไดเปนพระราชาตามที่เราปรารถนา บุรุษเปนบัณฑิต พึงหวังร่ําไป ไมพึงเบื่อหนาย
เราเห็นตนอันน้ําพัดไปสูบก บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงพยายามร่ําไป ไมพึง
เบื่อหนาย เราเห็นตนไดเปนพระราชาตามที่เราปรารถนา บุรุษผูเปน
บัณฑิตพึงพยายามร่ําไป ไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นตนอันน้ําพัดไปสูบก
นรชนผูมีปญญาแมอันทุกขถูกตองแลว ไมพึงตัดความหวังเพื่อการมา
แหงความสุขเสีย จริงอยู บุคคลเปนอันมาก อันผัสสะที่ไมเปน
ประโยชนกระทบกระทั่งก็ดี อันผัสสะที่เปนประโยชนกระทบกระทั่งก็ดี
บุคคลเหลานั้นไมตรึกถึงความขอนี้ จึงเขาถึงความตาย ความคิดที่ยังมิได
คิดก็มีอยูบาง ความคิดที่คิดแลวเสื่อมหายไปบาง โภคะทั้งหลายของ
สตรีหรือบุรุษ หาสําเร็จดวยความคิดไม.
[๔๕๑] ดูกรทานผูเจริญ พระราชาผูครอบครองภาคพื้นทั้งปวง ผูเปนใหญในทิศ
ไมทรงเปนเหมือนแตกอน บัดนี้ไมทอดพระเนตรการฟอนรํา ไมทรง
ใสพระทัยในการขับรอง ไมทอดพระเนตรฝูงเนื้อ ไมเสด็จประพาส
พระราชอุทยาน ไมทอดพระเนตรฝูงหงส พระองคประทับนิ่งเฉยเหมือน
คนใบ ไมทรงวาราชการอะไรๆ.

[๔๕๒] นักปราชญทั้งหลายผูใครความสุข มีศีลอันปกปด ปราศจากเครื่องผูก

คือ กิเลส ทั้งหนุมทั้งแก มีตัณหาอันกาวลวงแลว อยู ณ อารามของ
ใครหนอในวันนี้ ขาพเจาขอนอบนอมนักปราชญเหลานั้น ผูแสวงหา
คุณใหญ นักปราชญเหลาใดเปนผูไมขวนขวายอยูในโลก อันถึงซึ่งความ
ขวนขวาย นักปราชญเหลานั้นตัดเสียซึ่งขาย คือ ตัณหาอันมั่นคงแหง
มฤตยูผูมีมารยาอยางยิ่ง ทําลายเสียดวยญาณไปอยู ใครจะพึงนําเราไป
ใหถึงสถานที่อยูแหงนักปราชญเหลานั้นได.
[๔๕๓] เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ ซึ่งนายชางผูฉลาดจัดการ
สรางแบงไวเปนสวนๆ ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไร
หนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณกวางขวางรุงเรืองโดย
ประการทั้งปวง ออกบวชไดความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไร
เราจึงจักละพระนครมิถิลาอันสมบูรณ ซึ่งมีปราการและเสาคายเรียงราย
ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละ
พระนครมิถิลาอันบริบูรณ ซึ่งมีปอมคูและซุมประตูมั่นคง ออกบวชได
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอัน
บริบูรณ มีทางหลวงหลายสายตัดไวเรียบรอย ออกบวชได ความดํารินั้น
จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ ซึ่ง
จัดรานตลาดไวเรียบรอย ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไร
หนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ ซึ่งมีโค มา และรถ
เบียดเสียดกัน ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไร
เราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ มีสวนสาธารณะและวนสถาน
เปนระเบียบเรียบรอย ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ
เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ มีหมูไมในพระราชอุทยาน
เปนระเบียบเรียบรอย ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ
เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ มีปราสาทราชมนเทียรอัน
งดงาม เปนระเบียบเรียบรอย ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ มีปราการสาม
ชั้น พรั่งพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ อันพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ
พระนามวาโสมนัสทรงสรางไว ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละวิเทหรัฐอันบริบูรณ มีการสะสมธัญญาหารเปนตนไวพรอมมูล อันพระเจาวิเทหราชทรงปกครองโดยธรรม ออก
บวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละวิเทหรัฐ
อันบริบูรณ อันอริราชศัตรูไมสามารถผจญได อันพระเจาวิเทหราชทรง
ปกครองโดยธรรม ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ
เมื่อไรเราจึงจักละพระราชมนเทียรอันนารื่นรมย ที่นายชางผูชาญฉลาด
จัดสรางไวเปนสวนๆ ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ

เมื่อไรเราจึงจักละพระราชมนเทียรอันนารื่นรมย ที่ฉาบทาดวยปูนขาว
และดินเหนียว ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อ
ไรเราจึงจักละพระราชมนเทียรอันรื่นรมย มีกลิ่นหอมฟุงจรุงใจ ออก
บวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระตําหนักยอด อันนายชางผูชาญฉลาดจัดสรางไวเปนสวนๆ ออกบวชได
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระตําหนักยอด
อันฉาบทาดวยปูนขาวและดินเหนียว ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระตําหนักยอด อันมีกลิ่นหอมฟุงจรุง
ใจ ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละ
พระตําหนักยอด อันนายชางผูชาญฉลาดทาสีไวสวยงาม ประพรมดวย
จุรณแกนจันทน ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ
เมื่อไรเราจึงจักละบัลลังกทองอันลาดดวยผาโกเชาวอยางวิจิตร ออกบวช
ได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละบัลลังกแกว
มณีอันลาดดวยผาโกเชาวอยางวิจิตร ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละผาฝาย ผาไหม ผาโขมพัสตร ออก
บวชได ผาโกทุมพรพัสตร ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไร
เราจึงจักละสระโบกขรณีอันนารื่นรมย มีนกจากพรากมาสงเสียงพร่ําเพรียกอยู ดาดาษดวยดอกมณฑา ดอกปทุม และดอกอุบล ออกบวชได
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละกองชางอันประดับ
ประดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง มีสายรัดทองคํา เปนชางตระกูลมาตังคะ
มีเครื่องปกตระพองและตาขายทอง มีนายควาญผูถือโตมรและของาว
ขึ้นขี่ประจํา ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไร
จึงจักละกองมาอันประดับประดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เปนมาตน
ตระกูลสินธพชาติอาชาไนย เปนพาหนะเร็ว อันนายสารถีถือแสและ
ธนูขึ้นขี่ประจํา ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไร
เราจึงจักละกองรถอันผูกสอดเครื่องรบ ติดธงประจําหุมดวยหนังเสือ
เหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนายสารถี
สวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจํา ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละรถทองมีเครื่องครบครัน ติดธงประจําหุม
ดวยหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
อันนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจํา ออกบวชได ความดํารินั้น
จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละรถเงิน ... รถมา ... รถอูฐ ...
รถโค ... รถแกะ ... รถแพะ ... รถมฤค ซึ่งมีเครื่องครบครัน ติดธงประจําหุม
ดวยหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวงอัน
นายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นประจํา ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละกองฝกชางผูประดับดวยเครื่องอลังการ

ทั้งปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ ถือโตมรและของาว ออกบวชได
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละกองมา ... กองฝก
รถอันประดับเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ ถือธนู
และแลง ... กองธนู อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว
กลาหาญ ถือธนูและแลง ... พวกราชบุตรผูประดับดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวง สวมเกราะอันวิจิตร กลาหาญ ถือกฤตทอง ออกบวชได
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละหมูพราหมณผูครองผา ประดับประดา ลูบไลตัวดวยจุรณจันทนเหลือง ทรงผาเนื้อดีอัน
มาแตแควนกาสี ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ
เมื่อไรเราจึงจักละหมูอํามาตยผูประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง สวม
เกราะเหลือง กลาหาญ เดินไปขางหนาเปนระเบียบเรียบรอย ออกบวช
ได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละนางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ออก
บวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละนาง
สนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ผูละมุนละไมสะโอดสะอง ออกบวชได
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละนางสนมกํานัล
ประมาณ ๗๐๐ คน ผูวานอนสอนงาย เจรจาไพเราะนารัก ออกบวชได
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละถาดทองคําหนัก
รอยปลละ จําหลักลวดลายตั้งรอย ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอกองชางอันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
มีสายรัดทองคํา เปนชางตระกูลมาตังคะ มีเครื่องปกกะพองและตาขาย
ทอง อันนายควาญผูถือโตมรและของาวขึ้นขี่ประจํา ที่เคยขี่ติดตามเรา
จักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรกองมาอัน
ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เปนมาตนตระกูลสินธพชาติอาชาไนย
เปนพาหนะเร็ว อันนายสารถีถือแสและธนูขึ้นขี่ประจํา ที่เคยติดตาม
เรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรกองรถ ซึ่งผูกสอดเครื่องรบติดธงประจํา หุมดวยหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนายสารถีสวมเกราะถือธนู
ขึ้นขี่ประจํา ที่เคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรรถทองซึ่งมีเครื่องครบครัน ติดธงประจําหุมดวย
หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนาย
สารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจํา ที่เคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรรถเงิน ... รถมา ... รถอูฐ ... รถโค
... รถแพะ ... รถแกะ ... รถมฤค ซึ่งมีเครื่องครบครัน ติดธงประจําหุมดวย
หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนาย
สารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจํา ที่เคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา

ความดํารินั้นจึงจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรกองฝกชาง ผูประดับดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ ถือโตมรและของาว
ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไร
หนอ เมื่อไรกองฝกมา อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง สวม
เกราะเขียว กลาหาญ ถือแสและธนู ... กองฝกรถ อันประดับดวยเครื่อง
อลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ ถือธนูและแลงธนู ... กองฝก
ธนู ... พวกราชบุตร ผูประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะอัน
วิจิตร กลาหาญ ถือกฤตทอง ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรหมูพราหมณผูครองผา ประดับประดา ลูบไลตัวดวยจุรณจันทนเหลือง ทรงผาเนื้อดีแควนกาสี
ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไร
หนอ เมื่อไรหมูอํามาตยผูประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะ
เหลือง กลาหาญ เดินไปขางหนาเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งเคยติดตาม
เรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไร
นางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ผูประดับประดาดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวง ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ เมื่อไรนางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ผูละมุนละไม
สะโอดสะอง ที่เคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจัก
สําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรนางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ผูวานอน
สอนงาย เจรจาไพเราะนารัก ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา
ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักไดปลงผมหมผา
สังฆาฏิอุมบาตรเที่ยวบิณฑบาต ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ
เมื่อไรเราจักไดทรงผาสังฆาฏิอันทําดวยผาบังสุกุล ซึ่งเขาทิ้งไวที่หนทาง
ใหญ ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรฝนตกตลอด ๗ วัน
เราจึงจักมีจีวรเปยกชุมเที่ยวบิณฑบาต ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไร
หนอ เมื่อไรเราจึงจักไดจาริกไปตามตนไมตามราวปา ตลอดทั้งกลางวัน
กลางคืน เที่ยวไปโดยไมตองหวงหลัง ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไร
หนอ เมื่อไรเราจึงจักละความกลัวและความขลาดไดเด็ดขาด เที่ยวไป
ผูเดียว ไมมีเพื่อนสอง ตามซอกเขาและลําธาร ความดํารินั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักไดทําจิตใหตรง ดังคนดีดพิณ ดีดสายพิณทั้ง ๗ สายใหเปนเสียงรื่นรมยใจ ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเมื่อไร
หนอ เมื่อไรเราจึงจักตัดเสียไดซึ่งกามสังโยชน ทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่
เปนของมนุษย เหมือนชางหนังตัดรองเทาโดยรอบ ฉะนั้น.
[๔๕๔] นางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คนนั้น ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
ตางประคองพาหารําพันวา เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงละทิ้งพวกเกลากระหมอมฉันไว นางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ลวนละมุนละไม

สะโอดสะอง ตางประคองพาหารําพันวา เพราะเหตุไร พระองคจึงทรง
ละทิ้งพวกเกลากระหมอมฉันไว นางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ลวน
วานอนสอนงาย เจรจาไพเราะนารัก ตางประคองพาหารําพันวา เพราะ
เหตุไร พระองคจึงทรงละทิ้งพวกเกลากระหมอมฉันไว พระราชาทรง
ละนางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คนเหลานั้น ลวนประดับประดาดวย
อลังการทั้งปวง เสด็จมุงผนวชแตพระองคเดียว พระราชาทรงละนาง
สนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คนเหลานั้น ผูละมุนละไม สะโอดสะอง
เสด็จมุงผนวชแตพระองคเดียว พระราชาทรงละนางสนมกํานัลประมาณ
๗๐๐ คนเหลานั้น ผูวานอนสอนงาย เจรจาไพเราะนารัก เสด็จมุงผนวช
แตพระองคเดียว ทรงละถาดทองคําหนักประมาณ ๑๐๐ ปลละ จําหลัก
ลวดลายตั้งรอย ทรงอุมบาตรดิน เปนการอภิเษกครั้งที่ ๒.
[๔๕๕] คลังทั้งหลาย คือ คลังเงิน คลังทอง คลังแกวมุกดา คลังแกวไพฑูรย
คลังแกวมณี คลังสังข คลังไขมุกด คลังผา คลังจันทนเหลือง
คลังหนัง คลังงาชาง คลังพัสดุ คลังทองแดง คลังเหล็ก เปนอัน
มาก มีเปลวไฟเสมอเปนอันเดียวกัน นากลัว แมจัดไวคนละสวน
ไฟก็ไหมหมด ขาแตพระราชาขอเชิญเสด็จกลับกอนเถิด พระราชทรัพยของพระองคอยาพินาศเสียเลย.
[๔๕๖] เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล เปนสุขดีจริงหนอ เมื่อกรุงมิถิลาถูกเพลิง
เผาอยู อะไรหนอยหนึ่งของเรามิไดถูกเพลิงเผา.
[๔๕๗] เกิดพวกโจรในดงขึ้นแลว พากันมาปลนแวนแควนของพระองค ขาแต
พระราชา ขอเชิญเสด็จกลับเถิด แวนแควนนี้อยาพินาศเสียเลย.
[๔๕๘] เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล เปนสุขดีจริงหนอ เมื่อแวนแควนถูกปลน
อะไรหนอยหนึ่งของเรามิไดถูกปลน เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล เปน
สุขดีจริงหนอ เราทั้งหลายจักมีปติเปนภักษา เหมือนดังเทพเจาเหลา
อาภัสสระ ฉะนั้น.
[๔๕๙] เสียงอันกึกกองของหมูชนเปนอันมากนี้ เพราะอะไร นั่นใครหนอ
มากับทานเหมือนเลนกันอยูในบาน ดูกรสมณะ อาตมภาพขอถามทาน
มหาชนนี้ติดตามทานมาเพื่อประโยชนอะไร.
[๔๖๐] มหาชนนี้ติดตามขาพเจาผูละทิ้งพวกเขาไปในที่นี้ ขาพเจาผูลวงเสียซึ่ง
เขตแดน คือ กิเลส ออกบวชเพื่อบรรลุถึงมโนธรรม คือ ญาณของ
พระมุนี แตยังเจือดวยความเพลิดเพลินทั้งหลายอยู พระผูเปนเจารูอยู
จะถามทําไม.
[๔๖๑] พระองคเพียงแตทรงสรีระอันครองผากาสาวะนี้ อยาไดสําคัญวาเราขาม
พนเขตแดน คือ กิเลสแลว กรรม คือ กิเลสนี้ จะพึงขามไดดวย
การทรงเพศบรรพชิตก็หาไม เพราะอันตราย คือ กิเลสของพระองคยัง
มีอยูมาก.

[๔๖๒] อันตรายอะไรหนอ จะพึงมีแกขาพเจาผูมีปกติอยูผูเดียวอยางนี้ ไม

ปรารถนากามทั้งหลายในมนุษยโลกและในเทวโลก.
[๔๖๓] อันตรายเปนอันมากแล คือ ความหลับ ความเกียจคราน ความงวงเหงา ความไมยินดี ความเมาอาหาร ตั้งอยูในสรีระของพระองค.
[๔๖๔] ขาแตทานพราหมณ ทานพร่ําสอนขาพเจาดีหนอ ขาพเจาขอถามทาน
ผูนิรทุกข ทานเปนใครหนอ.
[๔๖๕] ชนทั้งหลายรูจักอาตมาโดยชื่อวานารทะ โดยโคตรวากัสสปะ อาตมามา
ในสํานักของพระองคดวยความสําคัญวาการสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลาย
เปนความดี พระองคจงทรงมีความยินดีในบรรพชานี้ วิหารธรรมจงเกิด
แกพระองค กิจอันใดยังพรองดวยศีล การบริกรรมและฌาน พระองค
จงทรงบําเพ็ญกิจนั้น ใหบริบูรณดวยความอดทนและความสงบระงับ
อยาถือพระองควาเปนกษัตริย จงทรงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและ
ความฟูขึ้น จงทรงกระทําโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบถวิชชาและสมณธรรม
แลวบําเพ็ญพรหมจรรย.
[๔๖๖] ดูกรพระชนก พระองคทรงละชาง มา ชาวนครและชนบทเปนอันมาก
เสด็จออกผนวชทรงยินดีแลวในบาตร ชาวชนบท มิตรอํามาตยและ
พระประยูรญาติเหลานั้น ไดกระทําความผิดใหแกพระองคหรือหนอ
เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงชอบพระทัยบาตรนั้น.
[๔๖๗] ขาแตทานผูครองหนังสัตวผูเจริญ ขาพเจามิไดเคยเอาชนะพระประยูรญาติ
อะไรๆ โดยสวนเดียวในกาลไหนๆ โดยอธรรมเลย แมพระยูรญาติ
ก็มิไดเคยเอาชนะขาพเจาโดยอธรรม.
[๔๖๘] ขาแตทานผูครองหนังสัตวผูเจริญ ขาพเจาไดเห็นประเพณีของโลก เห็น
โลกถูกกิเลสขบกัด ถูกกิเลสทําใหเปนดังเปอกตม จึงไดทําเหตุนี้ใหเปน
เครื่องเปรียบเทียบวา ปุถุชนจมอยูแลวในกิเลสวัตถุใด สัตวเปนอันมาก
ยอมถูกประหาร และถูกฆาในกิเลสวัตถุนั้น ดังนี้ จึงไดบวชเปนภิกษุ.
[๔๖๙] ใครหนอเปนผูจําแนกแจกอรรถสั่งสอนพระองค คําอันสะอาดนี้เปนคํา
ของใคร ดูกรพระองคผูเปนจอมทัพ เพราะพระองคหาไดตรัสบอกดาบส
ผูเปนกรรมวาทีหรือสมณะคือพระปจเจกพุทธเจาผูประกอบดวยวิชชาซึ่ง
เปนไปลวงทุกขไม.
[๔๗๐] ขาแตทานผูครองหนังสัตว แมขาพเจาจะสักการะสมณะและพราหมณ
โดยสวนเดียว แตไมเคยเขาใกลไตถามอะไรๆ ในกาลไหนๆ เลย
ขาแตทานผูครองหนังสัตว ขาพเจารุงเรืองดวยศิริ ไปยังราชอุทยานดวย
อานุภาพใหญ เมื่อชาวพนักงานกําลังขับเพลงประโคมดนตรีอยู ขาพเจา
นั้นไดเห็นตนมะมวงกําลังมีผลอยูภายนอกกําแพง ในพระราชอุทยาน
อันกึกกองดวยการประโคมดนตรี ประกอบดวยคนขับและคนประโคม
ขาพเจาละตนมะมวงอันมีศิรินั้น ที่มนุษยทั้งหลายผูปรารถนาผลฟาดตีอยู

ลงจากคอชางเขาไปยังโคนตนมะมวงที่มีผลและไมมีผล ขาพเจาเห็นตน
มะมวงอันมีผล ที่บุคคลเบียดเบียนหักแลวปราศจากใบและกาน และ
ไดเห็นตนมะมวงอีกตนหนึ่งมีใบเขียวสดงดงาม ศัตรูทั้งหลายยอมกําจัด
แมพวกเราผูเปนอิสระ ผูมีศัตรูดุจหนามเปนอันมาก เปรียบเหมือนตน
มะมวงมีผลอันมนุษยทั้งหลายเบียดเบียนแลว ฉะนั้นคนยอมฆาเสือ
เหลืองเพราะหนัง ยอมฆาชางเพราะงา ยอมฆาคนมั่งคั่งเพราะทรัพย
ใครเลาจักฆาคนที่ไมมีเรือน ไมมีสันถวะคือตัณหา ตนมะมวง ๒ ตน
คือ ตนหนึ่งมีผลและตนหนึ่งไมมีผล เปนผูสั่งสอนขาพเจา.
[๔๗๑] คนทั้งปวง คือ กองชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา ตกใจวา
พระราชาทรงผนวชเสียแลว ขอพระองคทรงปลอบประชุมชนใหเบาใจ
ทรงตั้งความคุมครอง ทรงอภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติแลว จึง
ทรงผนวชในภายหลังเถิด.
[๔๗๒] เราไดสละชาวชนบท มิตร อํามาตยและพระประยูรญาติทั้งหลายแลว
ทีฆาวุราชกุมารผูผดุงรัฐ เปนบุตรของชาววิเทหรัฐมีอยู ประชาบดีชาว
วิเทหรัฐ จักอภิเษกบุตรเหลานั้นใหเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลา.
[๔๗๓] มาเถิด อาตมาจักใหเธอศึกษาตามคําที่อาตมาชอบ เมื่อเธอใหโอรส
ครองราชสมบัติแลวพร่ําสอนเรื่องราชสมบัติดวยคิดวาลูกของเราเปนพระ
ราชา ก็จะทําบาปทุจริตเปนอันมากดวยกาย วาจาและใจ อันเปนเหตุ
ใหไปสูทุคติ การยังอัตตภาพใหเปนไปดวยกอนขาวที่ผูอื่นใหซึ่งสําเร็จ
มาแตผูอื่นนี้ เปนธรรมของนักปราชญ.
[๔๗๔] กุลบุตรผูฉลาดแมใด ไมพึงบริโภคอาหารในภัตตกาลที่ ๕ เพียงดังใกล
จะตาย หรือพึงตายดวยความหิว กุลบุตรผูฉลาดนั้น ก็ไมพึงบริโภค
กอนขาวอันคลุกฝุนไมสะอาดเลยมิใชหรือ ขาแตพระมหาชนก พระองค
เสวยไดซึ่งกอนเนื้อ อันเปนเดนสุนัข ไมสะอาดนาเกลียดนัก.
[๔๗๕] ดูกรพระนางสีวลี บิณฑบาตใด เปนของอันบุคคลผูครองเรือนหรือ
สุนัขสละแลว บิณฑบาตนั้น ชื่อวาไมเปนอาหารของอาตมาก็หามิได
ของบริโภคเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ที่ไดมาแลวโดยธรรม ของบริโภค
ทั้งหมดนั้นกลาวกันวาไมมีโทษ.
[๔๗๖] ดูกรนางกุมาริกาผูนอนใกลมารดา ผูประดับประดาเปนนิตย เพราะเหตุไร
กําไลมือ ของเธอขางหนึ่งจึงมีเสียงดัง อีกขางหนึ่งไมมีเสียงดัง.
[๔๗๗] ขาแตสมณะ กําไลมือสองอันซึ่งสวมอยูที่มือของดิฉันนี้ เพราะกําไล
สองอันกระทบกันจึงมีเสียงดัง กําไลมือสองอันจึงมีเสียงดัง กําไลมือ
อันหนึ่งสรวมอยูที่ขอมือของดิฉัน ไมมีอันที่สอง จึงไมเกิดเสียงดัง
ราวกะวามุนีสงบนิ่งอยู บุคคลสองคนถึงความวิวาทกัน บุคคลคนเดียว
จักวิวาทกับใคร ทานผูปรารถนาสวรรคจงชอบความเปนผูเดียวเถิด.
[๔๗๘] ดูกรพระนางสีวลี เธอไดยินคาถาที่นางกุมาริกากลาวแลวหรือ นางกุมาริกา

เปนเพียงสาวใชมาติเตียนเรา ความประพฤติของเราทั้งสอง อาตมาเปน
บรรพชิต เธอเปนสตรีเดินตามกันมา ยอมเปนเหตุแหงคําติเตียน
ดูกรนางผูเจริญ ทางสองแพรงนี้ อันเราทั้งสองผูเดินทางสัญจรมาแลว
เธอจงถือเอาทางหนึ่ง อาตมาก็จักถือเอาอีกทางหนึ่ง เธออยาเรียกอาตมา
วา เปนพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไมเรียกเธอวา เปนพระมเหสี
ของอาตมาอีก เมื่อกษัตริยทั้งสองตรัสขอความนี้ ตางก็เสด็จเขาไปยัง
ถูณนคร เมื่อใกลเวลาภัตตกาล พระราชาประทับอยู ณ ซุมประตูของ
นายชางศร นายชางศรหลับตาขางหนึ่ง เล็งลูกศรอันคดที่ตนดัดใหตรง
ดวยตาขางหนึ่ง.
[๔๗๙] ดูกรนายชางศร ทานจงฟงอาตมา ทานหลับตาขางหนึ่งเล็งดูลูกศรอันคด
ดวยนัยนตาขางหนึ่งดวยประการใด ทานเห็นความสําเร็จประโยชน
ดวยประการนั้นหรือหนอ.
[๔๘๐] ขาแตสมณะ การเล็งดวยนัยนตาทั้งสองปรากฏวาเหมือนพราไปไมถึงคด
ขางหนา ยอมไมสําเร็จความดัดใหตรง ถาหลับนัยนตาขางหนึ่งเล็งดูที่
คดดวยนัยนตาขางหนึ่ง เล็งไดถึงที่คดขางหนา ยอมสําเร็จความดัดให
ตรง บุคคลสองคนถึงความวิวาทกัน บุคคลคนเดียวจักวิวาทกับใคร
ทานผูปรารถนาสวรรค จงชอบความเปนผูเดียวเถิด.
[๔๘๑] ดูกรพระนางสีวลี เธอไดยินคาถาที่นายชางศรกลาวแลวหรือยัง นายชางศร
เปนเพียงคนใชมาติเตียนเรา ความประพฤติของเราทั้งสอง คือ อาตมา
เปนบรรพชิต เธอเปนสตรีเดินตามกันมา ยอมเปนเหตุแหงคําติเตียน
ดูกรนางผูเจริญ ทางสองแพรงนี้ อันเราทั้งสองผูเดินทางสัญจรมาแลว
เธอจงถือเอาทางหนึ่ง อาตมาก็จะถือเอาอีกทางหนึ่ง เธออยาเรียกอาตมา
วา เปนพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไมเรียกเธอวา เปนพระมเหสี
ของอาตมาอีก หญามุงกระตายที่เราถอนขึ้นแลวนี้ ไมอาจจะสืบตอกันอีก
ได ฉันใด แมเราก็ไมสามารถจะอยูรวมกันได ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
อาตมาจักอยูผูเดียว เธอก็จงอยูผูเดียวเถิด พระนางสีวลี.
จบ มหาชนกชาดกที่ ๒
๓. สุวรรณสามชาดก
สุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาบารมี
[๔๘๒] ใครหนอยิงเราผูมัวประมาทกําลังแบกหมอน้ํา ดวยลูกศร กษัตริย
พราหมณ แพศย คนไหนยิงเราแลวแอบอยู เนื้อของเราก็กินไมได
ประโยชนดวยหนังก็ไมมี เมื่อเปนอยางนี้ คนที่ยิงนี้ เขาใจวาเราเปนผู
อันจะพึงยิง ดวยเหตุอะไรหนอ ทานเปนใคร หรือเปนบุตรใคร เราจะ
รูจักทานไดอยางไร ดูกรสหาย เราถามแลวขอทานจงบอกเถิด ทานยิง
เราแลวแอบอยูทําไมเลา.
[๔๘๓] เราเปนพระราชาของชนชาวกาสี ชนทั้งหลายเรียกเราวา พระเจาปลยักข

เราละแวนแควนมาเที่ยวแสวงหามฤคเพราะความโลภ อนึ่ง เราเปน
ผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวาแมนยํา หนักแนน แมชางมาสูระยะลูกศร
ของเรา ก็ไมพึงพนไปได ทานเปนใคร หรือเปนบุตรใคร เราจักรูจัก
ทานไดอยางไร ขอทานจงบอกนาม และโคตรของบิดาทาน และตัว
ของทานเถิด.
[๔๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนบุตรของฤาษีผูเปนบุตรของนายพราน
ญาติทั้งหลายเรียกขาพระองคเมื่อยังมีชีวิตอยูวา สามะ วันนี้ ขาพระองค
ถึงปากมรณะนอนอยูอยางนี้ ถูกพระองคยิงดวยลูกศรอันใหญซาบยาพิษ
เหมือนมฤคที่ถูกพรานปายิงแลว ขาแตพระราชา เชิญพระองคทอด
พระเนตร ขาพระองคผูนอนเปอนโลหิตของตน เชิญทอดพระเนตรดู
ลูกศรอันแลนเขาขางขวาทะลุออกขางซาย ขาพระองคกําลังบวนเลือดอยู
เปนผูกระสับกระสาย ขอทูลถามพระองควา พระองคยิงขาพระองคแลว
จะแอบอยูทําไม เสือเหลืองถูกเขาฆาเพราะหนัง ชางถูกเขาฆาเพราะงา
เมื่อเปนอยางนี้ พระองคเขาพระทัยวา ขาพระองคอันพระองคควรยิง
ดวยเหตุไรหนอ.
[๔๘๕] ดูกรสามะ มฤคปรากฏแลว มาสูระยะลูกศร เห็นทานเขาแลวก็หนีไป
เพราะเหตุนั้น เราจึงเกิดความโกรธ.
[๔๘๖] จําเดิมแตขาพระองคจําความได รูจักถูกและผิด ฝูงมฤคในปาแมดุราย
ยอมไมสะดุงกลัวขาพระองค จําเดิมแตขาพระองคนุงผาเปลือกไมตั้งอยู
ในปฐมวัย ฝูงมฤคในปาดุราย ยอมไมสะดุงกลัวขาพระองค ขาแต
พระราชา ฝูงกินนรผูขลาดอยูที่ภูเขาคันธมาทน เห็นขาพระองคยอมไม
สะดุงกลัว เราทั้งหลายชื่นชมตอกันไปสูภูเขาและปา เมื่อเปนเชนนี้
เพราะเหตุไรหนอ ฝูงมฤคจึงสะดุงกลัวขาพระองค.
[๔๘๗] ดูกรพอสามะ เนื้อหาไดสะดุงกลัวทานไม เรากลาวเท็จแกทานดอก
เราเปนผูอันความโกรธและความโลภครอบงําแลว จึงยิงทานดวยลูกศรนั้น
ดูกรพอสามะ ทานมาจากไหนหรือใครใชใหทานมา ทานผูจะตักน้ํา
จึงไปยังแมน้ํามิคสัมมตาแลวกลับมา.
[๔๘๘] มารดาบิดาของขาพระองคตามืด ขาพระองคเลี้ยงทานทั้งสองนั้นในปาใหญ
ขาพระองคไปตักน้ํามาแตแมน้ํามิคสัมมตา เพื่อทานทั้งสองนั้น.
[๔๘๙] อาหารของทานทั้งสองนั้นยังพอมีอยู เมื่อเชนนั้น ชีวิตของทานทั้งสอง
นั้นจักดํารงอยูเพียง ๖ วัน ทานทั้งสองตามืด เห็นจักตายเสีย เพราะ
ไมไดน้ํา ความทุกขเพราะความถูกพระองคยิงดวยลูกศรนี้ หาเปนความ
ทุกขของขาพระองคนักไม เพราะความทุกขเชนนี้ อันบุรุษจะตองได
ประสบ ความทุกขที่ขาพระองคไมไดเห็นมารดานั้น เปนความทุกขของ
ขาพระองค ยิ่งกวาความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรนั้นเสียอีก
ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรนี้ หาเปนความทุกขของขา

พระองคนักไม เพราะความทุกขเชนนี้อันบุรุษจะตองไดประสบ ความ
ทุกขที่ขาพระองคไมไดเห็นบิดานั้นเปนความทุกขของขาพระองค ยิ่งกวา
ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรนั้นเสียอีก มารดานั้นจักเปน
กําพรารองไหอยูตลอดราตรีนาน จักเหือดแหงไปในกึ่งราตรี เหมือน
แมน้ํานอย จักเหือดแหงไปในคิมหันตฤดูเปนแน บิดานั้นจักเปนกําพรา
รองไหอยูตลอดราตรีนาน จักเหือดแหงไปในกึ่งราตรี หรือในที่สุดราตรี
เหมือนแมน้ํานอย จักเหือดแหงไปในคิมหันตฤดูเปนแน ขาแตพระราชา
ขาพระองคเคยหมั่นบีบนวดบนมือและเทาของทานทั้งสองนั้นจักบนเรียก
หาขาพระองควา พอสามะๆ เที่ยวอยูในปาใหญ ลูกศรคือความโศก
เพราะไมไดเห็นทานทั้งสองนี้แล จะยังหัวใจของขาพระองคใหหวั่นไหว
เพราะขาพระองคไมไดเห็นทานทั้งสองผูตามืด ขาพระองคเห็นจักตองละ
ชีวิตไป.
[๔๙๐] ดูกรสามะผูงดงามนาดู ทานอยาคร่ําครวญไปนักเลย เราจักยอมทํางาน
เลี้ยงมารดาบิดาของทานในปาใหญ เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวา
แมนยําหนักแนน เราจักยอมทํางานเลี้ยงมารดาบิดาของทานในปาใหญ
เราจักเที่ยวแสวงหาของที่เปนเดนของเหลามฤค และมูลมันผลไมในปา
ยอมกระทํางานเลี้ยงมารดาบิดาของทานในปาใหญ ดูกรสามะ ปาซึ่งเปน
ที่อยูแหงมารดาบิดาของทานอยูที่ไหน เราจักเลี้ยงมารดาบิดาของทาน
ใหเหมือนอยางที่ทานไดเลี้ยงมา ฉะนั้น.
[๔๙๑] ขาแตพระราชา หนทางที่เดินเฉพาะคนเดียว ซึ่งมีอยูทางหัวนอนของ
ขาพระองค เสด็จดําเนินแตนี้สิ้นระยะกึ่งเสียงกู ก็จะเสด็จถึงเรือนที่อยู
แหงมารดาของขาพระองค ขอเชิญพระองคเสด็จดําเนินแตที่นี้ไปเลี้ยง
มารดาบิดาของขาพระองคในสถานที่นั้นเถิด.
[๔๙๒] ขาแตพระเจากาสี ขาพระบาทขอถวายบังคมแดพระองค ขาแตพระองค
ผูผดุงแควนกาสี ขาพระบาทขอถวายบังคมแดพระองค ขอพระองคโปรด
ทรงพระกรุณาบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาผูตามืดของขาพระองคในปาใหญดวย
เถิด ขาพระบาทขอประคองอัญชลีแดพระองค ขาแตพระเจากาสี
ขาพระบาทขอนอมเกลาบังคมแดพระองค ขาพระองคขอทูลสั่ง ขอ
พระองคไดทรงพระกรุณาตรัสบอกการกราบลาของขาพระองคกะมารดา
ดวยเถิด พระเจาขา.
[๔๙๓] สามบัณฑิตผูกําลังหนุมแนนงดงามนาดู ครั้นกลาวคํานี้แลว อันกําลังแหง
พิษซาบซาน ไดถึงวิสัญญี.
[๔๙๔] พระราชาพระองคนั้น ทรงคร่ําครวญนาสงสารเปนอันมากวา เราสําคัญวา
จะไมแกไมตาย เราไดเห็นสามบัณฑิตทํากาลกิริยา ในวันนี้ จึงไดรู
ความแกความตาย แตกอนหารูไม ความไมมาแหงมฤตยูยอมไมมี
สามบัณฑิตอันลูกศรกําซาบยาพิษซึมซาบแลว พูดกะเราอยู บัดนี้ ครั้น

กาลลวงไปอยางนี้ในวันนี้ ไมพูดอะไรๆ เลย เราจะตองไปสูนรกเปนแน
เราไมมีความสงสัยในขอนี้เลย เพราะวาบาปอันหยาบชาอันทําแลวตลอด
ราตรีนานในกาลนั้น คนทั้งหลายยอมติเตียนเรา เพราะเราทํากรรมอัน
หยาบชาในบานเมือง ก็ในปาอันหามนุษยมิไดใครเลาจะควรกลาวติเตียน
เรา คนทั้งหลายประชุมกันในบานเมือง จะยังกันและกันใหระลึกถึงกรรม
จะโจทนาวากลาวเอาโทษเรา ก็ในปาอันหามนุษยมิได ใครเลาหนอจะ
โจทนาวากลาวเอาโทษเรา.
[๔๙๕] นางเทพธิดานั้นหายไปจากภูเขาคันธมาทน ไดกลาวคาถาเหลานี้ เพื่อ
อนุเคราะหพระราชาวา ดูกรมหาราชา ไดยินวา พระองคไดทรงทําความผิด
อันเปนกรรมชั่ว มารดาบิดาและบุตร รวม ๓ คนผูหาความประทุษราย
มิได พระองคฆาเสียดวยลูกศรลูกเดียว เชิญเสด็จมานี่เถิด ดิฉันจะ
พร่ําสอนพระองคดวยวิธีที่พระองคจะพึงมีคติดี พระองคจะทรงเลี้ยงดู
มารดาบิดาทั้งสองนั้นผูตามืดโดยธรรม ดิฉันเขาใจวาสุคติจะพึงมีแก
พระองค.
[๔๙๖] พระราชานั้นทรงคร่ําครวญอยางนาสงสารเปนอันมาก ทรงถือหมอน้ํา
มุงพระพักตรเฉพาะทิศทักษิณเสด็จหลีกไป.
[๔๙๗] นั่นเสียงฝเทาของใครหนอ นี้เปนเสียงฝเทามนุษยเดินมาเปนแน เสียง
ฝเทาของสามบุตรเราไมดัง ดูกรทานผูนิรทุกข ทานเปนใครหนอ สามบุตร
เดินเบา วางเทาเบา เสียงฝเทาของสามบุตรเราไมดัง ดูกรทานผูนิรทุกข
ทานเปนใครหนอ.
[๔๙๘] ขาพเจาเปนพระราชาของชนชาวกาสี ชนทั้งหลายรูจักขาพเจาวา พระเจา
ปลยักขราช ขาพเจาละแวนแควนมาเที่ยวแสวงหาเนื้อ เพราะความโลภ
ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวาเปนผูแมนยําหนักแนน แมชาง
มาสูที่ขาพเจายิงลูกศร ก็ไมพึงพนไปได.
[๔๙๙] ขาแตพระมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสด็จ
มาราย พระองคเปนผูใหญเสด็จมาถึงแลว ขอจงทราบสิ่งที่มีอยูในที่นี้
ขาแตพระราชา เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง และ
ผลหมากเมา อันเปนผลไมเล็กนอย ขอไดทรงเลือกเสวยแตที่ดีๆ เถิด
ขาแตพระมหาราชเจา ขอจงทรงดื่มน้ําซึ่งเปนน้ําเย็น อันนํามาแตแมน้ํา
มิคสัมมตานที ซึ่งไหลออกจากซอกเขา ถาพระองคทรงหวัง.
[๕๐๐] ทานทั้งสองตามืดไมสามารถจะเห็นไรๆ ในปา ใครหนอนําผลไมมาเพื่อ
ทานทั้งสอง การเก็บผลาผลไวโดยเรียบรอยนี้ ปรากฏแกขาพเจาเหมือน
การเก็บของคนตาดี.
[๕๐๑] สามะหนุมนอยรูปรางสันทัดงดงามนาดู ผมของเธอยาว ดํา เลื้อยลง
ไปปลายงอนชอนขึ้นเบื้องบน เธอนั่นแหละนําผลไมมา ถือหมอน้ํามา
เห็นจะกลับมาใกลแลว ขอเดชะ.

[๕๐๒] ขาพเจาไดฆาสามกุมารผูบํารุงบําเรอทานเสียแลว พระคุณเจากลาวถึง

สามกุมารผูงดงามนาดูใด ผมของสามกุมารนั้นยาว ดํา เลื้อยลงไป
ปลายงอนชอนขึ้นเบื้องบน สามกุมารนั้นขาพเจาฆาเสียแลว นอนอยู
หาดทราย เปรอะเปอนดวยโลหิต.
[๕๐๓] ขาแตทุกูลบัณฑิต ทานพูดอยูกับใครซึ่งบอกวา ขาพเจาฆาสามกุมาร
เสียแลว ใจของดิฉันยอมหวั่นไหวเพราะไดยินวา สามกุมารถูกฆาเสีย
แลว ใบออนแหงตนโพบายอันลมพัดใหหวั่นไหว ฉันใด ใจของดิฉัน
ยอมหวั่นไหวเพราะไดยินวา สามกุมารถูกฆาเสียแลว ฉันนั้น.
[๕๐๔] ดูกรนางปาริกา ทานผูนี้ คือ พระเจากาสี พระองคทรงยิงสามกุมาร
ดวยลูกศร ที่แมน้ํามิคสัมมตานที เราทั้งสองอยาปรารถนาบาปตอ
พระองคเลย.
[๕๐๕] บุตรสุดสวาทที่รักอันหาไดยาก ไดเลี้ยงเราทั้งสองผูตามืดอยูในปา ไฉน
จะไมยังจิตใหโกรธในบุคคลผูฆาบุตรสุดที่รักคนเดียวนั้นได.
[๕๐๖] บุตรสุดที่รักอันหาไดดวยยาก ไดเลี้ยงเราทั้งสองผูตามืดอยูในปา บัณฑิต
ทั้งหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูไมโกรธในบุคคลผูฆาบุตรสุดที่รักคน
เดียวนั้น.
[๕๐๗] พระคุณเจาทั้งสองอยาคร่ําครวญ เพราะขาพเจากลาววา สามกุมารขาพเจา
ฆาเสียแลว ใหมากไปเลย ขาพเจาจักยอมทํางานเลี้ยงดูพระคุณเจาทั้งสอง
ในปาใหญ ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวาเปนผูแมนยํา
หนักแนน จักยอมทําการงานเลี้ยงดูพระคุณเจาทั้งสองในปาใหญ ขาพเจา
จักแสวงหาสิ่งของที่เปนเดนของฝูงเนื้อ และมูลมันผลไมในปา ยอมทํา
การงานเลี้ยงพระคุณเจาทั้งสองในปาใหญ.
[๕๐๘] ดูกรมหาราชเจา เหตุนั้นไมสมควร การทรงทําการงานนั้นไมสมควร
ในอาตมาทั้งสองพระองคเปนพระราชาของอาตมาทั้งสอง อาตมาทั้งสอง
ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค.
[๕๐๙] ขาแตทานผูเชื้อชาติเนสาท พระคุณเจากลาวเปนธรรม พระคุณเจาบําเพ็ญ
การถอมตน ขอพระคุณเจาจงเปนบิดาของขาพเจา ขาแตนางปาริกา
ขอพระคุณเจาจงเปนมารดาของขาพเจา.
[๕๑๐] ขาแตพระเจากาสี อาตมาทั้งสองขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค
ผูเปนมิ่งขวัญของชาวกาสี อาตมาทั้งสองขอนอบนอมแดพระองค อาตมา
ทั้งสองขอประคองอัญชลีแดพระองค ขอพระองคไดโปรดพาอาตมา
ทั้งสองไปใหถึงที่ที่สามกุมารนอนอยูเถิด อาตมาทั้งสองจะสัมผัสเทา
ทั้งสอง และดวงหนาอันงดงามผุดผองของเธอและทรมานตนใหถึงกาล
กิริยา.
[๕๑๑] สามกุมารถูกฆานอนอยูที่ปาใด ดุจดวงจันทรตกลงเหนือแผนดิน ปานั้น
เปนปาใหญ เกลื่อนกลนดวยพาลมฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ

สามกุมารถูกฆานอนอยูในปาใด ดุจดวงอาทิตยตกลงเหนือแผนดิน
ปานั้นเปนปาใหญ เกลื่อนกลนดวยพาลมฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ
สามกุมารถูกฆานอนอยูในปาใด เปอนดวยฝุนละออง ปานั้นเปนปาใหญ
เกลื่อนกลนดวยพาลมฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ สามกุมารถูกฆา
นอนอยูที่ปาใด ปานั้นเปนปาใหญ ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ พระคุณเจา
ทั้งสองจงอยูในอาศรมนี้เถิด.
[๕๑๒] ถาในปานั้นจะมีพาลมฤคนับดวยรอย นับดวยพันและนับดวยหมื่นไซร
อาตมาทั้งสองไมมีความกลัวในพาลมฤคทั้งหลายในปาไหนๆ เลย.
[๕๑๓] ในกาลนั้น พระเจากาสีทรงพาฤาษีทั้งสองผูตามืดไปในปาใหญ ทรงจูง
มือฤาษีทั้งสองไปในที่ที่สามกุมารถูกฆานั้น.
[๕๑๔] ดาบสทั้งสองเห็นสามกุมารผูเปนบุตรนอนเปอนฝุนละออง ถูกทิ้งอยู
ในปาใหญ ดังดวงจันทรตกอยูเหนือแผนดิน ดาบสทั้งสองเห็นสามกุมาร
ผูเปนบุตรนอนเปอนฝุนละออง ถูกทิ้งอยูในปาใหญ ดังดวงอาทิตยตก
อยูเหนือแผนดิน ดาบสทั้งสองเห็นสามกุมารผูเปนบุตรนอนเปอนฝุน
ละออง ถูกทิ้งอยูในปาใหญ ก็คร่ําครวญนาสงสารนัก ดาบสทั้งสอง
เห็นสามกุมารผูเปนบุตรนอนเปอนฝุนละอองอยู ยกแขนทั้งสองขึ้น
คร่ําครวญวา ความไมควรยอมเปนไปในโลกนี้ ดูกรลูกสามะผูงดงาม
นาดู เจามัวเมามากนักแล ไมพูดอะไรๆ ในเมื่อกาลลวงไปแลวในวัน
นี้ ดูกรลูกสามะผูงดงามนาดู เจาเคลิบเคลิ้มมากนักแล ไมพูดอะไรๆ
ในเมื่อกาลลวงไปแลวในวันนี้ ดูกรสามะผูงดงามนาดู เจาขัดเคืองมาก
นักแล ไมพูดอะไรๆ ในเมื่อกาลลวงไปแลวในวันนี้ ดูกรลูกสามะผู
งดงามนาดู เจาชางหลับเอาเสียจริงๆ ไมพูดอะไรๆ ในเมื่อกาลลวง
ไปแลวในวันนี้ ดูกรลูกสามะผูงดงามนาดู เจาปราศจากใจเอาเสียจริงๆ
ไมพูดอะไรๆ ในเมื่อกาลลวงไปแลวในวัน บัดนี้ใครจักชําระชฎาอัน
หมนหมองเปอนฝุนละออง ลูกสามะนี้เปนผูเลี้ยงดูเราทั้งสองผูตามืด
มาทํากาลกิริยาเสียแลว ใครเลาจักจับไมกวาดกวาดอาศรมของเราทั้งสอง
ลูกสามะนี้เลี้ยงดูเราทั้งสองผูตามืด มาทํากาลกิริยาเสียแลว บัดนี้ใคร
เลาจักจัดน้ํารอนมาใหเราทั้งสองอาบ ลูกสามะนี้เลี้ยงดูเราทั้งสองผูตามืด
มากระทํากาลกิริยาเสียแลว บัดนี้ใครเลาจักใหเราบริโภคมูลมันและ
ผลไมในปา ลูกสามะนี้เปนผูเลี้ยงดูเราทั้งสองผูตามืด มากระทํากาลกิริยาเสียแลว.
[๕๑๕] มารดาผูสะอึกสะอื้นดวยความโศกถึงบุตร ไดเห็นสามะผูเปนบุตรนอน
เกลือกเปอนฝุนละอองอยู ไดกลาวสัจจกิริยาวา ลูกสามะนี้เปนผูมี
ปกติประพฤติธรรมมาแตกาลกอน ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะ
จงหายไป ลูกสามะนี้เปนผูมีปกติประพฤติเพียงดังพรหมมาแตกาลกอน
ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป ลูกสามะนี้เปนผูมีปกติ

กลาวคําสัตยมาแตกาลกอน ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะจง
หายไป ลูกสามะนี้เปนผูเลี้ยงมารดาบิดา ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของ
ลูกสามะจงหายไป ลูกสามะนี้มีปกติประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญ
ในตระกูล ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป ลูกสามะนี้
เปนที่รักอยางยิ่งปานชีวิตของเรา ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะ
จงหายไป บุญอยางใดอยางหนึ่งที่ลูกสามะไดทําแลว มีอยูแกเราและ
บิดาของเธอ ดวยบุญกุศลนั้นทั้งหมด ขอพิษของลูกสามะจงหายไป.
[๕๑๖] บิดาผูคร่ําครวญอยู ดวยความโศกถึงบุตร เห็นสามะผูบุตรนอนเกลือก
เปอนฝุนละอองอยู ไดกลาวสัจจกิริยาวา ลูกสามะนี้เปนผูมีปกติประพฤติธรรมมาแตกาลกอน ... ดวย บุญกุศลนั้นทั้งหมด ขอพิษของลูก
สามะจงหายไป.
[๕๑๗] นางสุนทรีเทพธิดา หายไปจากภูเขาคันธมาทน ไดกลาวสัจจวาจานี้ ดวย
ความเอ็นดูสามกุมารวา เราเคยอยูที่ภูเขาคันธมาทนมานาน ไมมีใครอื่น
จะเปนที่รักของเรายิ่งกวาสามกุมาร ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของสาม
กุมารจงหายไป ปาทั้งหมดที่ภูเขาคันธมาทนลวนแตเปนไมหอม ดวย
สัจจวาจานี้ ขอพิษของสามกุมารจงหายไป เมื่อดาบสทั้งสองบนเพอ
รําพันนาสงสารเปนอันมาก ขอสามกุมารผูยังหนุมแนน งามนาดู จง
ลุกขึ้นเร็วพลัน.
[๕๑๘] ขาพเจาผูมีนามวาสามะ ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย ขาพเจาลุก
ขึ้นไดแลวโดยสวัสดี ขอทานทั้งหลายอยาคร่ําครวญนักเลย จงพูดกับ
ขาพเจาดวยเสียงอันไพเราะเถิด.
[๕๑๙] ขาแตมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสด็จมา
ราย พระองคผูเปนใหญมาถึงแลว ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยูในที่นี้ ขาแต
พระราชา เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง และผลหมาก
เมา อันเปนผลไมเล็กนอย ขอไดทรงเสวยแตที่ดีๆ เถิด ขาแตมหาราชเจา น้ําเย็นที่ขาพระองคนํามาแตน้ํามิคสัมมตานทีมีอยู เชิญพระองค
ดื่มเถิด ถาพระองคทรงพระประสงค.
[๕๒๐] ฉันหลงเอามาก หลงเอาจริงๆ หลงไปทั่วทิศ ฉันไดเห็นสามะผูกระทํา
กาลกิริยา ทําไมทานจึงเปนไดอีกหนอ.
[๕๒๑] ขาแตมหาราชเจา โลกยอมสําคัญบุรุษผูยังมีชีวิตอยูไดเสวยเวทนาอยาง
หนัก มีความดําริในใจเขาไปใกลแลว ยังเปนอยูแทๆ วาตายแลว ขาแตมหาราชเจา โลกยอมสําคัญบุรุษผูยังมีชีวิตอยูเสวยเวทนากลา ถึง
ความดับสนิท ยังเปนอยูแทๆ วาตายแลว.
[๕๒๒] บุคคลใด เลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรม แมเทวดาและมนุษยยอมสรรเสริญผูเลี้ยงมารดาและบิดานั้น บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรม
นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูเลี้ยงมารดาและบิดานั้นในโลก

นี้ บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค.
[๕๒๓] ฉันหลงเอามากเหลือเกิน มืดไปทั่วทิศ ดูกรสามะ ฉันขอถึงทานเปน
สรณะ และขอทานจงเปนสรณะของฉัน.
[๕๒๔] ขาแตขัตติยมหาราช ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและ
พระชนกเถิด ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลวจักเสด็จสู
สวรรค ขาแตขัตติยมหาราช ขอพระองคทรงประพฤติธรรมในพระโอรสและพระมเหสี ... ในมิตรและอํามาตย ... ในพาหนะ ... และพลนิกาย ...
ในชาวบานและชาวนิคม ... ในชาวแวนแควนและชาวชนบท ... ในสมณะ
และพราหมณ ... ในฝูงเนื้อและฝูงนกเถิด ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรม
ในโลกนี้แลวจักเสด็จสูสวรรค ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด ธรรมอันพระองคทรงประพฤติแลว ยอมนําความสุขมา
ให ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค
ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด พระอินทร เทพเจาพรอมทั้งพรหม ถึงแลวซึ่งทิพยสถาน เพราะธรรมที่ประพฤติดีแลว
ขาแตพระราชา ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรม.
จบ สุวรรณสามชาดกที่ ๓
๔. เนมิราชชาดก
พระเจาเนมิราชทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
[๕๒๕] นาอัศจรรยจริงหนอ เมื่อใด พระเนมิราชเจาผูเปนบัณฑิต เปนพระราชาผูปราบอริราชศัตรู มีพระประสงคดวยกุศล ทรงใหทานแกชาว
วิเทหรัฐทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแลว เมื่อนั้นบุคคลผูมีปญญาทั้งหลาย
ยอมบังเกิดขึ้นในโลก เมื่อพระเจาเนมิราชทรงใหทานนั้นอยู เกิดพระดําริขึ้นวา ทานหรือพรหมจรรยอยางไหนมีผลมากหนอ.
[๕๒๖] ทาวมัฆวาฬเทพกุญชรสหัสสเนตร ทรงทราบพระดําริของพระเจาเนมิราช
แลว ทรงกําจัดความมืดดวยพระรัศมีปรากฏขึ้น พระเจาเนมิราชจอม
มนุษยมีพระโลมชาติชูชัน ไดตรัสถามทาววาสวะวา ทานเปนเทวดา
เปนคนธรรพ หรือ เปนทาวสักกปุรินททะ รัศมีของทานเชนนั้น
ขาพเจาไมไดเห็นหรือไมไดยินมาเลย ขอทานจงบอกแกขาพเจา ขอ
ความเจริญจงมีแกทาน ขาพเจาจะรูจักทานไดอยางไร ทาววาสวะทรง
ทราบวา พระเจาเนมิราชมีพระโลมชาติชูชันไดตรัสตอบวา หมอมฉัน
เปนทาวสักกรินทรเทวราช มาในสํานักของพระองค ดูกรพระองคผูเปน
จอมมนุษย พระองคอยาทรงมีพระโลมชาติชูชัน เชิญตรัสถามปญหา
ตามที่ทรงพระประสงคเถิด พระเจาเนมิราช ทรงไดโอกาสนั้นแลว จึง
ตรัสถามทาววาสวะวา ขาแตพระมหาราชเจา ผูเปนใหญแหงปวงภูต
หมอมฉันขอทูลถาม พระองควา ทานหรือพรหมจรรยอยางไหนมีผล
มาก ทาววาสวะอันพระเจาเนมิราชผูประเสริฐกวานรชนตรัสถามแลว

ทรงทราบวิบากแหงพรหมจรรย จึงไดตรัสบอกแกพระเจาเนมิราชผูไม
ทรงทราบวา บุคคลยอมบังเกิดในขัตติยสกุลเพราะพรหมจรรยอยางเลว
บุคคลยอมเขาถึงความเปนเทวดาเพราะพรหมจรรยปานกลาง บุคคลยอม
บริสุทธิ์เพราะพรหมจรรยอยางสูงสุด หมูพรหมเหลานี้อันใครๆ จะ
พึงไดงายๆ ดวยประกอบการวิงวอนก็หาไม บุคคลตองเปนผูไมมีเรือน
บําเพ็ญตบธรรม จึงจะบังเกิดในหมูพรหม.
[๕๒๗] พระราชาเหลานี้ คือ พระเจาทุทีปราช พระเจาสาครราช พระเจาเสลราช พระเจามุจลินทราช พระเจาภคีรสราช พระเจาอุสินนรราช
พระเจาอัตถกราช พระเจาอัสสกราช พระเจาปุถุทธนราช และกษัตริย
เหลาอื่นทั้งพราหมณเปนอันมาก บูชายัญมากมายแลว ไมลวงพนความ
ละโลกนี้ไป.
[๕๒๘] ชนเหลาใดไมมีเพื่อนสอง อยูคนเดียว ยอมไมรื่นรมย ยอมไมไดปติ
อันเกิดแตวิเวก ชนเหลานั้นถึงจะมีโภคสมบัติเสมอดวยทิพสมบัติของ
พระอินทร ถึงกระนั้นก็ชื่อวาเปนคนเข็ญใจเพราะความสุขที่ตองอาศัย
ผูอื่น.
[๕๒๙] ฤาษี ๗ ตนเหลานั้น คือ ยามหนุฤาษี โสมยาคฤาษี มโนชฤาษี
สมุททฤาษี มาฆฤาษี ภรตฤาษี และกาลปุรักขิตฤาษี และฤาษีอีก ๔ ตน
คือ อังคีรสฤาษี กัสสปฤาษี กีสวัจฉฤาษี อกันติฤาษี ผูไมมีเรือน
บําเพ็ญตบะ ลวงพนกามาวจรภพไดแลว.
[๕๓๐] แมน้ําชื่อสีทามีอยูทางดานทิศอุดร เปนแมน้ําลึก ขามไดยาก กัญจนบรรพตมีสีดังไฟไมออ โชติชวงอยูในกาลทุกเมื่อ ที่ฝงแมน้ํานั้นมีตน
กฤษณางอกงาม มีภูเขาอื่นอีกซึ่งมีปาไมงอกงาม มีฤาษีเกาแกประมาณ
หมื่นตน อาศัยอยูที่ภูเขาภาคนั้น หมอมฉันเปนผูประเสริฐสุดดวยทาน
สัญญมะและทมะ หมอมฉันอุปฏฐากดาบสเหลานั้นผูบําเพ็ญวัตรอันไมมี
วัตรอื่นยิ่งกวา ละหมูคณะไปอยูผูเดียว มีจิตมั่นคง หมอมฉันจัก
นอบนอมนรชนผูปฏิบัติตรง จะมีชาติก็ตาม ไมมีชาติก็ตาม ตลอดกาล
เปนนิตย เพราะวาสัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ ฉะนั้น
วรรณะทั้งปวงผูตั้งอยูในอธรรม ยอมตกนรกเบื้องต่ํา วรรณะทั้งปวง
ยอมหมดจด เพราะประพฤติธรรมอันสูงสุด.
[๕๓๑] ทาวมฆวาฬสุชัมบดีเทวราช ครั้นตรัสอยางนี้แลว ทรงพร่ําสอนพระเจาเนมิราชผูครองวิเทหรัฐแลว ไดเสด็จกลับไปในหมูสวรรค.
[๕๓๒] ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมกัน ณ ที่นี้
ประมาณเทาใด จงตั้งใจฟงคุณทั้งสูงทั้งต่ําเปนอันมากนี้ ขอมนุษยทั้งหลายผูตั้งอยูในธรรม เกิดความดําริเหมือนอยางพระเจาเนมิราชผูเปน
บัณฑิต มีพระประสงคดวยกุศล เปนพระราชาผูปราบอริราชศัตรู ทรง
ใหทานแกชาววิเทหรัฐทั้งปวง เมื่อพระเจาเนมิราชทรงใหทานนั้นอยู

เกิดพระดําริขึ้นวา ทานหรือพรหมจรรยอยางไหน มีผลมากหนอ ฉะนั้น
เถิด.
[๕๓๓] เกิดพิศวงขนพองซึ่งไมเคยมีมามีขึ้นในโลกแลวหนอ รถทิพยปรากฏ
แลวแกพระเจาวิเทหรัฐผูเรืองพระยศ.
[๕๓๔] เทพบุตรมาตลีเทพสารถีผูมีฤทธิ์มาก เชื้อเชิญเสด็จพระเจาวิเทหรัฐ ผู
ทรงสงเคราะหชาวเมืองมิถิลาวา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนใหญ
ในทิศ ขอเชิญเสด็จมาขึ้นรถนี้ เทพเจาชาวดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร
ใครจะเห็นพระองค ก็เทพเจาเหลานั้นระลึกถึงพระองค ประชุมกันอยู
ณ สุธรรมสภา.
[๕๓๕] ลําดับนั้น พระเจาวิเทหรัฐผูทรงสงเคราะหชาวเมืองมิถิลาเปนประมุข
รีบเสด็จลุกจากอาสนขึ้นสูรถ มาตลีเทพสารถีไดทูลถามพระเจาเนมิราช
ผูเสด็จขึ้นรถทิพยแลววา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนใหญในทิศ
ขาพระองคจะนําเสด็จพระองคไปโดยทางไหน คือ โดยทางที่บุคคลไป
แลวสามารถเห็นสถานที่อยูของเหลานรชนผูมีกรรมอันเปนบาป หรือ
โดยทางบุคคลไปแลว สามารถเห็นสถานที่อยูของเหลานรชนผูมีกรรม
เปนบุญ พระเจาขา.
[๕๓๖] ดูกรมาตลีเทพสารถี ขอใหทานนํารถเราไปโดยทางทั้งสอง คือ โดยทาง
ที่บุคคลไปแลว สามารถเห็นสถานที่อยูของเหลานรชนผูมีกรรมเปนบาป
และโดยทางที่บุคคลไปแลว สามารถเห็นสถานที่อยูของเหลานรชนผูมี
กรรมเปนบุญ.
[๕๓๗] ขาแตพระราชาผูประเสริฐสุด ผูเปนใหญในทิศ ขาพระองคจะนําเสด็จ
พระองคไปโดยทางไหนกอน คือ โดยทางที่บุคคลไปแลว สามารถเห็น
สถานที่อยูของเหลานรชนผูมีกรรมเปนบาป หรือโดยทางที่บุคคลไปแลว
สามารถเห็นสถานที่อยูของเหลานรชนผูมีกรรมเปนบุญ พระเจาขา.
[๕๓๘] เราจะดูนรกอันเปนที่อยูของเหลานรชนผูมีกรรมอันเปนบาป และสถาน
ที่อยูของเหลานรชนผูมีกรรมอันหยาบชา ทั้งคติของเหลานรชนผูทุศีล
กอน.
[๕๓๙] มาตลีเทพสารถีไดฟงพระดํารัสของพระราชาแลว จึงแสดงแมน้ําเวตรณี
ที่ขามไดยาก ประกอบดวยน้ําแสบเผ็ดรอนเดือดพลาน เปรียบดัง
เปลวเพลิง.
[๕๔๐] พระเจาเนมิราช ทอดพระเนตรเห็นสัตวผูตกอยูในแมน้ําเวตรณีที่ขามได
ยาก จึงตรัสถามมาตลีเทพสารถีวา ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัว
ยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นสัตวนรกผูตกอยูในแมน้ําเวตรณี เราขอ
ถามทาน สัตวเหลานี้ทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงตกลงอยูในแมน้ํา
เวตรณี.
[๕๔๑] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถามแลว ทูลพยากรณตามที่ทราบ

วิบากของเหลาสัตวผูมีกรรมอันเปนบาป แกพระเจาเนมิราชผูไมทรง
ทราบวา ชนเหลาใด เมื่อยังอยูในมนุษยโลก เปนผูมีกําลัง มีกรรม
อันเปนบาป ยอมเบียดเบียนดาวาผูอื่นซึ่งหากําลังมิได ชนเหลานั้นมี
กรรมหยาบชา กระทําบาปกรรม จึงตกลงในแมน้ําเวตรณี พระเจาขา.
[๕๔๒] สุนัขแดง สุนัขดาง ฝูงแรง ฝูงกา อันนาหวาดเสียว ยอมรุมกัดจิก
กินสัตวนรก ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดแกเรา เพราะได
เห็นฝูงสัตวรุมทึ้ง จิก กัด กิน สัตวนรก เราขอถามทาน สัตว
เหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงถูกฝูงการุมจิกกิน.
[๕๔๓] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถามแลวทูลพยากรณ วิบากของ
เหลาสัตวผูมีกรรมอันเปนบาปตามที่ไดทราบ แกพระเจาเนมิราชผูไม
ทรงทราบวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนคนตระหนี่เหนียวแนน มี
ธรรมอันลามก มักบริภาษเบียดเบียนดาวาสมณพราหมณ ชนเหลานั้น
ผูมีกรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลวจึงถูกฝูงการุมจิกกิน พระเจาขา.
[๕๔๔] สัตวนรกเหลานี้มีรางกายลุกโพลง เดินเหยียบแผนดินเหล็ก และนาย
นิรยบาลโบยดวยทอนเหล็กอันรอน ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอม
เกิดแกเรา เพราะไดเห็นสัตวนรกเหลานี้ถูกโบยดวยทอนเหล็ก เราขอ
ถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงถูกเบียดเบียน
ดวยทอนเหล็กนอนอยู.
[๕๔๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ชนเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก
มีธรรมอันลามก เบียดเบียนดาวาชายหญิงผูมีธรรมเปนกุศล ชนเหลานั้น
มีกรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว จึงถูกเบียดเบียนดวยทอนเหล็ก
นอนอยู พระเจาขา.
[๕๔๖] สัตวนรกเหลาอื่นถูกไฟไหมทั่วสรรพางคกายรองไหครวญครางอยูในหลุม
ถานเพลิง ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดแกเรา เพราะได
เห็นสัตวนรกถูกไฟไหมทั่วสรรพางคกาย เราขอถามทาน สัตวนรก
เหลานี้ไดกระทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงรองครวญครางอยูในหลุมถาน
เพลิง.
[๕๔๗] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน
ชนเหลาใดแตงพยานเท็จ กอใหเกิดหนี้เพราะหลอกลวงเอาทรัพยของ
ประชุมชน ชนเหลานั้นครั้นกอใหเกิดหนี้แกประชาชนแลว เปนผูมี
กรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว ตองรองครวญครางอยูในหลุมถาน
เพลิง พระเจาขา.
[๕๔๘] หมอเหล็กใหญอันไฟติดทั่ว ลุกรุงเรืองโชติชวง ยอมปรากฏ ดูกรมาตลี
เทพสารถี ความกลัวยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นหมอเหล็กใหญอัน
ไฟติดทั่ว ลุกรุงเรืองโชติชวง เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทํา
บาปกรรมอะไรไวหนอ จึงตกลงในโลหกุมภี.

[๕๔๙] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ชนเหลาใดมีธรรมอันลามก เบียด-

เบียนดาวาสมณพราหมณผูมีศีล ชนเหลานั้นมีกรรมอันหยาบชา กระทํา
บาปกรรมแลวจึงตกลงในโลหกุมภี พระเจาขา.
[๕๕๐] นายนิรยบาลผูกคอสัตวนรกดวยพรวนเหล็กอันลุกโพลง แลวตัดศีรษะ
โยนลงไปในน้ํารอน ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดแกเรา
เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตว
นรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรหนอ จึงถูกตัดศีรษะนอนอยู.
[๕๕๑] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน
ชนเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก มีธรรมอันลามก จับนกมาฆาเลี้ยง
ชีพ ชนเหลานั้นมีกรรมอันหยาบชา ครั้นฆานกเลี้ยงชีพ กระทํากรรม
แลว จึงตองถูกตัดศีรษะนอนอยู พระเจาขา.
[๕๕๒] แมน้ํานี้มีน้ํามาก ตลิ่งไมสูง มีทาน้ําราบเรียบไหลอยูเสมอ สัตวนรก
ผูเรารอนเพราะความรอนแหงไฟ จะดื่มน้ํา แตเมื่อสัตวนรกเหลานั้นจะ
ดื่ม น้ํายอมกลายเปนแกลบ ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิด
แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวเหลานี้ เราขอถามทาน สัตว
นรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ เมื่อจะดื่มน้ํา น้ําจึงกลายเปน
แกลบไป.
[๕๕๓] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใด มีกรรมอันไม
บริสุทธิ์ เอาขาวลีบแกลบ หรือทรายเปนตน ปนขาวเปลือกขายใหแก
ผูซื้อ เมื่อสัตวนรกเหลานั้น มีความรอนเพราะความรอนแหงไฟ กระหายน้ํา จะดื่มน้ํา น้ําจึงกลายเปนแกลบไป พระเจาขา.
[๕๕๔] นายนิรยบาลเอาลูกศร หอกและโตมร แทงขางทั้งสองของสัตวนรก
ผูคร่ําครวญอยู ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดขึ้นแกเรา เพราะ
ไดเห็นความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้
ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงถูกแทงดวยหอกนอนอยู.
[๕๕๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ชนเหลาใด เมื่อยังอยูในมนุษยโลก
เปนผูมีกรรมไมดี ลักทรัพยของผูอื่น คือ ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง
แพะ แกะ ปศุสัตว และกระบือ มาเลี้ยงชีวิต ชนเหลานั้นผูมีกรรม
หยาบชา กระทําบาปกรรมแลว ตองถูกแทงดวยหอกนอนอยู พระเจาขา.
[๕๕๖] เพราะเหตุไร สัตวนรกเหลานี้จึงถูกนายนิรยบาลผูกคอไว สัตวนรกอีก
พวกหนึ่งถูกนายนิรยบาลตัดเปนทอนๆ นอนอยู ดูกรมาตลีเทพสารถี
ความกลัวยอมเกิดขึ้นแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรก
เหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดกระทํากรรมอะไรไวหนอ จึง
ถูกตัดเปนทอนๆ นอนอยู.
[๕๕๗] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานี้ เคยเปนคนฆาแกะ
ฆาสุกร ฆาปลา ครั้นฆาปศุสัตว กระบือ แพะ และแกะแลว เอาวางไว

ที่เขียง ขายเลี้ยงชีพเปนผูมีกรรมอันหยาบชา กระทําบาปกรรมแลวตอง
ตัดเปนทอนๆ นอนอยู พระเจาขา.
[๕๕๘] หวงน้ําเต็มไปดวยมูตและคูถ ไมสะอาด เปนน้ําเนา มีกลิ่นเหม็นฟุงไป
สัตวนรกอันความหิวครอบงําแลว ยอมกินมูตและคูถนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดขึ้นแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปของ
สัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไร
ไวหนอ จึงมีมูตและคูถเปนอาหาร.
[๕๕๙] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใด เคยกอทุกขเบียด
เบียนมิตรสหายเปนตน ตั้งมั่นอยูในความเบียดเบียนผูอื่นเปนนิตย
สัตวนรกเหลานั้น มีกรรมอันหยาบชา เปนคนพาลประทุษรายมิตร
กระทําบาปกรรมแลว จึงตองมากินมูตและคูถ พระเจาขา.
[๕๖๐] หวงน้ํานี้เต็มไปดวยเลือดและหนอง ไมสะอาดเปนน้ําเนา มีกลิ่น
เหม็นฟุงไป สัตวนรกถูกความรอนเผาแลว ยอมดื่มเลือดและหนองกิน
ดูกรมาตลีเทพสารภี ความกลัวยอมเกิดขึ้นแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวเหลานี้ไดทําบาปกรรม
อะไรไวหนอ จึงมีเลือดและหนองเปนอาหาร.
[๕๖๑] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ชนเหลาใด เมื่อยังอยูในมนุษยโลก
ฆามารดาบิดาหรือพระอรหันต ชื่อวาถึงปาราชิกในเพศคฤหัสถ ชน
เหลานั้น ผูมีกรรมอันหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว จึงมีเลือดและ
หนองเปนอาหาร พระเจาขา.
[๕๖๒] ทานจงดูลิ้นของสัตวนรก อันนายนิรยบาลเกี่ยวดวยเบ็ด และจงดูหนัง
ของสัตวนรกที่ถูกนายนิรยบาลลอกดวยขอเหล็ก สัตวนรกเหลานี้ ยอม
ดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกโยนขึ้นบนบก รองไหน้ําลายไหลเพราะเหตุอะไร
ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดขึ้นแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาป
กรรมอะไรไวหนอ จึงกลืนเบ็ดนอนอยู.
[๕๖๓] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานั้น เคยเปนมนุษยอยู
ในตําแหนงตีราคาสิ่งของ ยังราคาซื้อใหเสื่อมดวยราคาขาย ทําการโกง
ดวยการโกงเหตุเพราะความโลภทรัพย ปกปดความโกงไวดวยวาจาอัน
ออนหวาน เปรียบเหมือนคนเขาใกลปลาเพื่อจะฆา เอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ด
ปดเบ็ดไว ฉะนั้น บุคคลจะชวยปองกันคนทําการโกง ผูอันกรรมของตน
หุมหอไว ไมมีเลย สัตวนรกเหลานั้นผูมีกรรมอันหยาบชา กระทําบาป
กรรมแลวจึงตองกลืนเบ็ดนอนอยู พระเจาขา.
[๕๖๔] หญิงนรกเหลานี้มีรางกายอันแตกทั่ว นาเกลียด แมลงวันตอมเปนกลุม
เปรอะเปอนดวยเลือดและหนอง มีศีรษะขาด เหมือนฝูงโคศีรษะขาด
อยูบนที่ฆา ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู หญิงนรกเหลานั้นจมอยู

ในภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟตั้งขึ้นแต ๔ ทิศ ลุกโพลงกลิ้งมาบด
หญิงนรกเหลานั้นใหแหลกละเอียด ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอม
เกิดขึ้นแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปของหญิงนรกเหลานั้น เราขอ
ถามทาน หญิงเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงตองมาจมอยูใน
ภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟลุกโพลงตั้งขึ้นแต ๔ ทิศ บดหญิงนรก
เหลานั้นใหแหลกละเอียด.
[๕๖๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา หญิงเหลานั้นเปนกุลธิดา เมื่ออยูใน
มนุษยโลกมีการงานไมบริสุทธิ์ ไดประพฤติไมนายินดี เปนหญิงนักเลง
ละสามีของตนเสีย คบหาชายอื่นเพราะเหตุแหงความยินดีและการเลน
หญิงเหลานั้นเมื่อยังอยูในโลกนี้ ยังจิตของตนใหรื่นรมยอยูกับชายอื่น
จึงถูกภูเขาไฟอันลุกโพลงตั้งขึ้นแต ๔ ทิศ บดใหแหลกละเอียด พระเจาขา.
[๕๖๖] เพราะเหตุไร พวกนายนิรยบาลจึงจับสัตวนรกอีกพวกหนึ่งที่เทาเอาหัวลง
โยนลงไปในนรก ดูกรมาตลีเทพสารภี ความกลัวยอมเกิดขึ้นแกเรา
เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตว
นรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงถูกนายนิรยบาลจับโยนไป
ในนรก
[๕๖๗] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานี้ เมื่อยังอยูในมนุษย
โลก เปนผูกรรมไมดี ลวงภรรยาของชายอื่น ชื่อวาเปนผูลักภัณฑะอัน
สูงสุด จึงถูกนายนิรยบาลจับโยนลงในนรก ตองเสวยทุกขเวทนา ใน
นรกนั้นสิ้นปเปนอันมาก บุคคลผูที่จะชวยปองกันบุคคลผูมักกระทําบาป
กรรม ผูอันกรรมของตนหุมหอไว ไมมีเลย สัตวนรกเหลานั้น มี
กรรมอันหยาบชา ทําบาปกรรมแลว ตองถูกนายนิรยบาลจับโยนลงใน
นรก พระเจาขา.
[๕๖๘] สัตวนรกตางๆ ทั้งเล็กทั้งใหญเหลานี้ ประกอบเหตุการณ มีรูปรางพิลึก
ปรากฏอยูในนรก ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดขึ้นแกเรา
เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรก
เหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงตองไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา
แสบเผ็ดรอนเหลือเกิน.
[๕๖๙] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานี้ เมื่อยังอยูในมนุษยโลกเปนผูมีทิฏฐิอันลามก หลงทํากรรมดวยความคุนเคย และชักชวนผู
อื่นในทิฏฐิเชนนั้น ทําบาปกรรมแลว จึงตองไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา
แสบเผ็ดรอนเหลือเกิน พระเจาขา.
[๕๗๐] ขาแตมหาราชเจา พระองคทรงทราบสถานที่อยูของเหลาสัตวผูมีกรรม
อันหยาบชา และทรงทราบคติของเหลาสัตวผูทุศีล เพราะไดทอดพระเนตรเห็นนิรยบาล อันเปนที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมีบาปกรรมแลว
ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง บัดนี้ ขอเชิญขึ้นไปในสํานักของ

ทาวสักกเทวราชเถิด พระเจาขา.
[๕๗๑] วิมาน ๕ ยอดนี้ปรากฏอยู นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ประดับอาภรณ
ทุกอยางมีดอกไมเปนตน นั่งอยูทามกลางที่ไสยาสน แสดงฤทธิ์ไดตางๆ
สถิตอยูในวิมานนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจเกิดขึ้นแกเรา
เพราะไดเห็นความเปนไปของเทพธิดาผูอยูในวิมานนี้ เราขอถามทาน
นางเทพธิดานี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๒] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถามแลว ทูลพยากรณวิบากของ
เทวดาทั้งหลาย ผูมีกรรมอันเปนกุศลตามที่ไดทราบแกพระเจาเนมิราชผู
ไมทรงทราบวา ก็นางเทพธิดาที่พระองคทรงหมายถึงนั้น ชื่อนางพิรณี
เมื่อยังอยูในมนุษยโลก เกิดในครรภของนางทาสีในเรือนของพราหมณ
นางรูซึ้งแขกคือภิกษุผูมีภัตกาลอันถึงแลว นิมนตใหนั่งในเรือนของ
พราหมณยินดีตอภิกษุนั้นเปนนิตย ดังมารดายินดีตอบุตรผูจากไปนาน
กลับมาถึง ฉะนั้น นางอังคาสภิกษุนั้นโดยเคารพ ไดถวายสิ่งของ
ของตนเล็กนอย เปนผูสํารวมและจําแนกทานจึงมาบันเทิงอยูในวิมาน
พระเจาขา.
[๕๗๓] วิมานทั้ง ๗ อันบุญญานุภาพตกแตง สองสวางโชติชวง เทพบุตรผู
หนึ่งมีฤทธิ์มาก ประดับประดาดวยสรรพาภรณอันหมูเทพธิดาแวดลอม
ผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยูโดยรอบในวิมานทั้ง ๗ นั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี
ความปลื้มใจเกิดขึ้นแกเรา เพราะไดเห็น ความเปนไปของเทพบุตรผู
อยูในวิมานนี้ เราขอถามทาน เทพบุตรผูนี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ
จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๔] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรผูนี้เปนคฤหบดี ชื่อโสณทินนะ เปนทานบดี ใหสรางวิหาร ๗ หลังอุทิศตอบรรพชิต ไดอุปฐาก
ภิกษุผูอยูในวิหาร ๗ หลังนั้นโดยเคารพ ไดบริจาคผานุงผาหม อาหาร
เสนาสนะ เครื่องประทีป ในทานผูปฏิบัติซื่อตรง ดวยจิตอันเลื่อมใส
รักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหง
ปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวมและ
บริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.
[๕๗๕] วิมานอันบุญญานุภาพตบแตงดีแลวนี้ เกลื่อนกลนไปดวยนางเทพอัปสร
ผูประเสริฐ รุงเรืองดวยยอด บริบูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการ
ฟอนรําขับรอง สวางไสวออกจากแกวผลึก ดูกรมาตลีเทพสารถี ความ
ปลื้มใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปแหงวิมานนี้ เราขอ
ถามทาน นางอัปสรเหลานี้ ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๖] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา นางอัปสรเหลานั้น เมื่อยังอยูในมนุษยโลกนี้เปนอุบาสิกาผูมีศีล ยินดีในทาน มีจิตเลื่อมใสเปนนิตย ตั้งอยู

ในสัจจะ ไมประมาทในการรักษาอุโบสถ เปนผูสํารวมและจําแนกแจก
ทาน จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.
[๕๗๗] วิมานอันบุญญานุภาพตบแตงแลวนี้ ประกอบดวยภูมิภาคอันนารื่นรมย
จัดสรรไวเปนสวนๆ สวางไสวออกจากฝาแกวไพฑูรย เสียงทิพย คือ
เสียงเปงมาง เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และเสียงประโคม
ดนตรียอมเปลงออกนาฟง เปนที่รื่นรมยใจ เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือได
ฟงเสียงอันเปนอยางนี้ อันไพเราะอยางนี้ ในกาลกอนเลย ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปใน
วิมานนี้ เราขอถามทาน เทพบุตรเหลานี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึง
มาถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๘] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรเหลานี้ เมื่อยังอยูในมนุษยโลก เปนอุบาสกผูมีศีล ไดกอสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา และ
สะพาน ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย ในทานผูปฏิบัติซื่อตรงดวยจิต
อันเลื่อมใส ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔
ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปน
ผูสํารวมและบริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๙] วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้ เกลื่อนกลนไปดวยหมูนางอัปสรผู
ประเสริฐ รุงเรืองดวยยอด บริบูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการ
ฟอนรําขับรอง สวางไสวออกจากฝาแกวผลึก มีแมน้ําอันประกอบไป
ดวยไมดอกนานาชนิดลอมรอบวิมานนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความ
ปลื้มใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานนี้ เราขอถาม
ทาน เทพบุตรนี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูใน
วิมาน.
[๕๘๐] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในเมือง
มิถิลา เปนทานบดีไดสรางอาราม บอน้ํา สระน้ําและสะพาน ไดปฏิบัติ
ตอพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัย ในทานผูปฏิบัติซื่อตรง ดวยจิตอันเลื่อมใส ไดรักษา
อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ
และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวมและบริจาค
ทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.
[๕๘๑] วิมานอันบุญญานุภาพตบแตงดีแลวนี้ เกลื่อนกลนไปดวยหมูนางเทพอัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยยอด บริบูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวย
การฟอนรําขับรอง สวางไสวออกจากฝาแกวผลึก มีแมน้ําอันประกอบ
ดวยไมดอกนานาชนิด ลอมรอบวิมานนั้น และมีไมเกตุ ไมมะขวิด ไม
มะมวง ไมสาละ ไมชมพู ไมมะพลับ และไมมะหาดเปนอันมาก มี

ผลเปนนิตย ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจยอมเกิดแกเรา เพราะ
ไดเห็นความเปนไปในวิมานนี้ เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ไดทํากรรม
ดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมานนี้.
[๕๘๒] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในเมือง
มิถิลา เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา และสะพาน ได
ปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย ในทานผูปฏิบัติซื่อตรง ดวยจิตอันเลื่อมใส ได
รักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘
แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวม
และบริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.
[๕๘๓] วิมานอันบุญญานุภาพตบแตงดีแลวนี้ ประกอบดวยภูมิภาคอันนารื่นรมย
จัดสรรไวเปนสวนๆ สวางไสวออกจากฝาแกวไพฑูรย เสียงทิพย คือ
เสียงเปงมาง เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และเสียงประโคมดนตรี
ยอมเปลงออกนาฟง เปนที่รื่นรมยใจ เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือไดฟง
เสียงอันเปนอยางนี้ อันไพเราะอยางนี้ ในกาลกอนเลย ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานนี้
เราขอถามทาน เทพบุตรเหลานี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๘๔] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในเมือง
พาราณสี เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา และสะพาน
ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัย ใหทานผูปฏิบัติซื่อตรง ดวยจิตอันเลื่อมใส
ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหง
ปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวมและ
บริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.
[๕๘๕] วิมานอันบุญญานุภาพตบแตงดีแลวนี้ รุงเรืองสุกใส ดุจอาทิตยอุทัย
ดวงใหญสีแดง ฉะนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจยอมเกิดแก
เรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานนี้ เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ได
ทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๘๖] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในเมือง
สาวัตถี เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา และสะพาน
ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัย ในทานผูปฏิบัติซื่อตรง ดวยจิตอันเลื่อมใส
ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘
แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวม
และบริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงในวิมาน พระเจาขา.

[๕๘๗] วิมานทองเปนอันมากนี้ อันบุญญานุภาพตบแตงดีแลว ลอยอยูในนภากาศ

รุงเรืองสวางไสว ดังสายฟาในระหวางกอนเมฆ ฉะนั้น เทพบุตรผูมีฤทธิ์
มาก ประดับประดาดวยสรรพาภรณ อันหมูเทพอัปสรแวดลอม ผลัด
เปลี่ยนเวียนอยูในวิมานเหลานั้นโดยรอบ ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้ม
ใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานนี้ เราขอถามทาน
เทพบุตรเหลานี้ ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูใน
วิมาน.
[๕๘๘] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรเหลานี้เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีศรัทธาอันตั้งมั่น เมื่อพระสัทธรรมอันพระศาสดา
ทรงประกาศดีแลว ไดกระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา ขาแตพระราชา เชิญพระองคทอดพระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหลานั้น.
[๕๘๙] ขาแตพระมหาราชเจา พระองคทรงทราบสถานที่อยูของสัตว ผูมีกรรม
อันเปนบาป และไดทรงทราบสถานที่สถิตของเหลาเทพเจาผูมีกรรมงาม
แลว ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันใหญ เชิญพระองคเสด็จขึ้นไปใน
สํานักของทาวสักกเทวราช ณ บัดนี้เถิด พระเจาขา.
[๕๙๐] พระมหาราชาประทับอยูบนทิพยาน อันเทียมดวยมาสินธพประมาณ ๑,๐๐๐
เสด็จไปอยู ไดทอดพระเนตรเห็นภูเขาหลายเทือกในระหวางมหาสมุทร
สีทันดร ครั้นแลว ไดตรัสถามมาตลีเทพสารถีวา ภูเขาเหลานี้ชื่ออะไร.
[๕๙๑] ภูเขาเหลานี้ ชื่อภูเขาสุทัศนะ ภูเขากรวิก ภูเขาอิสินธร ภูเขายุคันธร
ภูเขาเนมินทร ภูเขาวินตกะ และภูเขาอัสสกรรณ สูงกวากันขึ้นไปเปน
ลําดับๆ มีมหาสมุทรหนึ่ง ชื่อสีทันดร อยูในระหวางภูเขาทั้ง ๗ นั้น
ภูเขาเหลานี้เปนทิพสถานของทาวจาตุมหาราช ขาแตพระราชา เชิญ
พระองคทอดพระเนตรภูเขาเหลานั้น พระเจาขา.
[๕๙๒] ประตูมีรูปตางๆ รุงเรือง วิจิตรดวยรูปตางๆ เชน รูปพระอินทร แวด
ลอมดีแลว ปรากฏเหมือนปาอันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแลว ดูกร
มาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นประตูนี้
เราขอถามทาน ประตูนี้เขาเรียกชื่อวาอะไร เปนประตูนารื่นรมยใจ
ปรากฏแตไกลเทียว.
[๕๙๓] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ประตูนี้เขาเรียกชื่อวาจิตรกูฏ เปนที่
เสด็จเขาออกแหงทาวสักกรินทรเทวราช ก็ประตูนี้เปนประตูแหงเทพนคร
ตั้งอยูในที่สุดแหงเขาสิเนรุราชอันงามนาดู ปรากฏอยู มีรูปตางๆ งาม
วิจิตรดวยรูป เชน รูปพระอินทร แวดลอมดีแลว ปรากฏเหมือนปา
อันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแลว ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันใหญ
ขอเชิญพระองคเสด็จเขาไปทางประตูนี้ เชิญเสด็จเหยียบภูมิภาคอัน
ราบรื่นเถิด พระเจาขา.
[๕๙๔] พระมหาราชาประทับอยูบนทิพยาน อันเทียมดวยมาสินธพประมาณ ๑,๐๐๐

เสด็จไปอยู ไดทอดพระเนตรเห็นเทวสภาวิมาน อันบุญญานุภาพตบแตง
ดีแลวนี้ สวางไสวออกจากฝาแกวไพฑูรย ดังอากาศสองแสงเขียวสด
ปรากฏในสรทกาล ฉะนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจยอมเกิด
แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานนี้ เราขอถามทาน วิมานนี้
เขาเรียกชื่อวาอะไร.
[๕๙๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา วิมานนี้เปนเทวสภา เขาเรียกชื่อ
ปรากฏวาสุธรรมา งามวิจิตรรุงเรืองดวยแกวไพฑูรย อันบุญญานุภาพ
ตบแตงดีแลว มีเสาทั้งหลาย ๘ เหลี่ยม อันบุญกรรมกระทําดีแลว
ลวนแลวดวยแกวไพฑูรยทุกๆ เสา รองรับไว เทพเจาชาวดาวดึงส
ทั้งปวงแวดลอมทาวสักกรินทรเทวราช ประชุมคิดความเจริญของเทวดา
และมนุษยกันอยูในวิมานนั้น ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณใหญ ขอเชิญ
พระองคเสด็จเขาไปยังทิพสถาน อันเปนที่อนุโมทนากันและกันของ
เทวดาทั้งหลาย โดยทางนี้พระเจาขา.
[๕๙๖] เทพเจาทั้งหลายเห็นพระเจาเนมิราชนั้นเสด็จมาถึง ก็พากันยินดีตอนรับวา
ขาแตมหาราชเจาผูแสวงหาคุณอันใหญ พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง
พระองคมิไดเสด็จมาราย ขอเชิญประทับนั่งในที่ใกลทาวสักกรินทรเทวราช
ณ บัดนี้เถิด ทาวสักกรินทรเทวราชทรงยินดีตอนรับพระองค ผูเปน
พระราชาแหงชาววิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา ทาววาสวะทรง
เชื้อเชิญดวยทิพกามารมณ และอาสนะวา ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณ
อันใหญ เปนความดีแลว ที่พระองคเสด็จมาถึงทิพสถานอันเปนที่อยู
ของเทพยดาทั้งหลาย ผูยังสิ่งที่ตนประสงคใหเปนไปตามอํานาจ ขอเชิญ
พระองคประทับอยูในหมูเทพเจา ผูประกอบดวยความสําเร็จแหงทิพกามารมณทั้งมวล เชิญพระองคเสวยทิพกามารมณอยูในหมูเทพเจา
ชาวดาวดึงสเถิด พระเจาขา.
[๕๙๗] สิ่งใดที่ไดมาเพราะผูอื่นให สิ่งนั้นเปรียบเหมือนยวดยาน หรือทรัพยที่
ยืมเขามา ฉะนั้น หมอมฉันไมปรารถนาสิ่งนั้น เพราะเปนสิ่งที่ผูอื่นให
บุญทั้งหลายที่หมอมฉันไดทําเอง ยอมเปนทรัพยที่จะติดตามหมอมฉันไป
หมอมฉันจักกลับไปทํากุศลใหมากในหมูมนุษย ดวยการบริจาคทาน การ
ประพฤติสม่ําเสมอ ความสํารวม และการฝกอินทรีย (เพราะ) บุคคล
ทําบุญแลว ยอมไดรับความสุข และยอมไมเดือดรอนในภายหลัง.
[๕๙๘] ทานมาตลีเทพสารถี ไดแสดงสถานที่อยูของทวยเทพผูมีกรรมอันงาม
และสถานที่อยูของสัตวนรกผูมีกรรมอันลามกแกเรา ชื่อวา เปนผูมี
อุปการะมากแกเรา.
[๕๙๙] พระเจาเนมิราชพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะหชาวเมือง
มิถิลา ครั้นตรัสพระคาถานี้วา ผมหงอกงอกขึ้นบนศีรษะของเราแลว
ยอมนําความหนุมไป เทวทูตปรากฏแลว สมัยนี้เปนกาลสมควรที่เรา

จะบวชดังนี้แลว ทรงบริจาคทานเปนอันมาก ทรงเขาถึงความเปนผูสํารวม
ในศีล.
จบ เนมิราชชาดกที่ ๔
มโหสถชาดก
พระมโหสถบัณฑิตทรงบําเพ็ญปญญาบารมี
[๖๐๐] ดูกรพอมโหสถ พระเจาพรหมทัตตผูครองกรุงปญจาละ เสด็จยาตราทัพมา
พรอมดวยกองทัพทุกหมูเหลา กองทัพของพระเจาปญจาลราชนั้นพึง
ประมาณไมได มีกองชางโยธา กองราบ ลวนแตฉลาดในสงครามทั้งปวง
สามารถจะนําขาศึกมาได มีเสียงอื้ออึง ยังกันและกันใหรูดวยเสียงกลอง
และเสียงสังข มีวิทยาทางโลหธาตุ มีเครื่องประดับครบครัน ธงทิว
สลอนเกลื่อนกลนดวยชางประมาณมิได สมบูรณดวยคนมีศิลป กองทัพ
นั้นตั้งมั่นอยูดวยทหารผูแกลวกลา กลาวกันวาในกองทัพนี้ มีราชบุรุษ
๑๐ นาย เปนผูฉลาด มีปญญากวางขวาง มีการประชุมปรึกษากันในที่ลับ
พระชนนีของพระเจาปญจาลราชเปนที่ ๑๑ ยอมทรงสั่งสอนชาวปญจาลนครที่นั้น ในชนเหลานี้ กษัตริยรอยเอ็ดพระนครผูเรืองยศ ตามเสด็จ
พระเจาปญจาลราช ถูกชิงแวนแควน กลัวภัยจึงตกอยูในอํานาจของ
ชาวปญจาลนคร เปนผูสามารถทําตามที่พระราชารับสั่ง ไมมีความปรารถนา
ก็จําตองกลาวคําเปนที่รัก ตองตามเสด็จพระเจาปญจาลราช เปนผูมีอํานาจ
มากอน ไมปรารถนาก็ตองอยูในอํานาจของพระเจาปญจาลราช มิถิลานคร
อันแวดลอมดวยกองทัพนั้น เปนสามชั้น ราชธานีของชาววิเทหรัฐ
ถูกขุดเปนคูโดยรอบ ดูกรพอมโหสถ กองทัพที่แวดลอมโดยรอบ
มิถิลานครนั้น ปรากฏเหมือนดาวบนทองฟา พอจงรูวา จักมีความพน
ไดอยางไร.
[๖๐๑] ขอเดชะ ขอเชิญพระองคทรงเหยียดพระบาทตามพระสําราญ เชิญเสวย
และรื่นรมยอยูในกามสมบัติเถิด พระเจาพรหมทัตตจะตองละกองทัพ
ชาวปญจาลนครเสด็จหนีไป พระเจาขา.
[๖๐๒] พระราชามีพระราชประสงคจะทรงทําสัมพันธมิตรกับพระองค จะพระราชทานรัตนะทั้งหลายแกพระองคตั้งแตนี้ไป ราชทูตทั้งหลายผูมีวาจา
ไพเราะ กลาวคําที่นารัก จงคุมเครื่องบรรณาการแตปญจาลนครมายัง
กรุงมิถิลานคร จงกลาววาจาอันออนหวาน เปนวาจาที่นายินดี ปญจาล
นครกับวิเทหรัฐทั้งสองนั้น จงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
[๖๐๓] ดูกรอาจารยเกวัฏ ทานไดพบกับมโหสถเปนอยางไรหนอ เชิญกลาว
ตอไปเถิด มโหสถกับทานตางงดโทษกันแลวกระมัง มโหสถยินดีแลว
กระมัง.
[๖๐๔] ขาแตพระจอมประชาชน บุรุษชื่อมโหสถเปนคนเลว ไมนาชื่นชม
เปนคนกระดาง ไมใชสัตบุรุษ ไมกลาวขอความอะไรๆ เหมือนคนใบ

และคนหนวกฉะนั้น พระเจาขา.
[๖๐๕] บทมนตนี้อันมโหสถบุตรของเราเห็นแลวโดยแท คนอื่นก็เห็นไดโดยงาย
ขอความอันดี อันนรชนผูมีความเพียรเห็นแลว ความจริง กายของเรา
ก็หวั่นไหว ใครจักละแควนของตนไปสูเงื้อมมือของผูอื่นเลา.
[๖๐๖] ก็ความคิดของเราทั้งหกคนผูเปนบัณฑิต มีปญญากวางขวางสูงสุด สมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกรมโหสถ แมเธอก็จงลงมติวาไปหรือไมไป
หรือวาจะอยูในที่นี้.
[๖๐๗] ขาแตพระราชา พระองคจงทรงทราบพระเจาจุลนี้พรหมทัตต ทรงมีอานุภาพ
มาก มีพลมาก ปรารถนาเพื่อปลงพระชนมพระองค ดุจนายพรานฆาเนื้อ
ดวยนางเนื้อฉะนั้น ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อ ยอมกลืนเบ็ดที่คด
อันปดไวดวยเหยื่อ มันยอมไมรูจักความตายของตน ฉันใด ขาแต
พระราชา พระองคทรงปรารถนากาม ยอมไมทรงทราบพระราชธิดาของ
พระเจาจุลนี เหมือนปลาไมรูจักความตายของตนฉะนั้น ถาพระองค
จะเสด็จไปยังปญจาลนคร จักตองทรงละเสียทันที ภัยใหญจักถึงแก
พระองค เหมือนภัยคือความตายถึงแกมฤคผูตามไปถึงทางที่ประตูบาน
ฉะนั้น ขอเดชะ.
[๖๐๘] พวกเราทั้งนั้น ซึ่งกลาวถึงเหตุที่จะใหไดรัตนะอันสูงสุดในสํานัก เจาเปน
คนเขลา บาน้ําลาย เจาเปนบุตรคฤหบดีถือหางไถเจริญมาตั้งแตเยาว
เจาจะรูเหตุที่ใหไดรัตนะเหมือนคนอื่นเขาละหรือ.
[๖๐๙] ทานทั้งหลายจงไสคอมโหสถนี่ ซึ่งเขาพูดเปนอันตรายแกการไดรัตนะ
ของเรา ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา.
[๖๑๐] แตนั้นมโหสถบัณฑิต ไดหลีกไปจากราชสํานัก ของพระเจาวิเทหราช
ที่นั้นไดเรียกนกสุวบัณฑิตชื่อมาธุระผูเปนทูตมาสั่งวา ดูกรนกผูมีขนปก
เขียวผูสหาย เจาจงมากระทําความขวนขวายเพื่อเรา นางนกสาลิกาที่
เขาเลี้ยงไวใกลที่บรรทมของพระเจาปญจาลราชมีอยู ก็นางนกสาลิกานั้น
เปนผูฉลาดในสิ่งทั้งปวง เจาจงถามนางนกสาลิกานั้นโดยพิสดาร นางนก
สาลิกานั้นรูความลับทุกอยางของพระเจาปญจาลราช และของเกวัฏพราหมณผูโกสิยโคตร นกสุวบัณฑิตชื่อมาธุระ มีขนปกเขียว รับคํา
มโหสถบัณฑิต แลวไดไปสูสํานักนางนกสาลิกา แตนั้น นกมาธุรสุวบัณฑิตครั้นไปถึงแลว ไดถามนางนกสาลิกาผูมีกรงอันงาม พูดเพราะวา
เธอสบายดีอยูในกรงงามแลหรือ เธอมีความผาสุกในเพศแลหรือ เธอ
ไดขาวตอกกับน้ําผึ้งในกรงงามของเจาและหรือ.
นางนกสาลิกาตอบวา ดูกรสุวบัณฑิตผูสหาย ฉันมีความสุขดี ฉัน
สบายดี อนึ่ง ฉันไดขาวตอกกับน้ําผึ้งเพียงพอ ดูกรสหาย ทานมาแตไหน
หรือใครใชใหมา กอนแตนี้เราไมเคยเห็นทานหรือไมเคยไดยินเลย.
[๖๑๑] ฉันเปนผูที่เขาเลี้ยงอยูใกลที่บรรทมบนปราสาท ของพระเจาสีวิราช

พระราชาพระองคนั้นทรงตั้งอยูในธรรม โปรดใหปลอยสัตวทั้งหลายผูถูก
ขังอยูจากที่ขังนั้นๆ นางนกสาลิกาตัวหนึ่งพูดออนหวาน เปนภรรยา
ของฉัน เหยี่ยวไดฆานางนกสาลิกานั้นเสียในหองที่บรรทม ตอหนา
ของฉันผูอยูในกรงงามซึ่งเห็นอยู ฉันรักใครตอเธอจึงมาในสํานักของเธอ
ถาเธอพึงใหโอกาส เราทั้งสองก็จะไดอยูรวมกัน.
[๖๑๒] ก็นกแขกเตาพึงรักใครกับนางนกแขกเตา และนกสาลิกาก็พึงรักใครกับ
นางนกสาลิกา การที่นกแขกเตาจะอยูรวมกันกับนางนกสาลิกาจะเปน
เชนไร.
[๖๑๓] เออก็ ผูใดใครในกามกับนางจัณฑาล ผูนั้นทั้งหมดยอมเปนเชนกับนาง
จัณฑาลนั้น บุคคลไมเปนเชนเดียวกันในเพราะกามยอมไมมี พระชนนี
ของพระเจาสีวี พระนามวาชัมพาวดีมีอยู พระนางเปนจัณฑาล ไดเปน
พระมเหสีที่รักของพระเจาวาสุเทพกัณหโคตร นางกินนรีชื่อรัตนวดี
มีอยู แมนางกินนรีนั้นก็รวมรักกับดาบสชื่อวัจฉะ มนุษยไดรวมอภิรมย
กับนางเนื้อก็มี มนุษยหรือสัตวตางกันเพราะกามยอมไมมี เอาเถอะ
ดูกรนางนกสาลิกาผูพูดเพราะ เราจักไปละ เพราะถอยคําของเธอเปน
เหตุใหรูประจักษ เธอดูหมิ่นฉันนัก.
[๖๑๔] ดูกรมาธุรสุวบัณฑิต สิริยอมไมมีแกผูดวนได ใจเร็ว เชิญทานอยู ณ ที่นี้
จนกวาจะไดเห็นพระราชา จนไดฟงเสียงตะโพนและอานุภาพของ
พระราชา.
[๖๑๕] เสียงอันเซ็งแซนี้ ฉันไดฟงมาแลวภายนอกชนบทวา พระราชธิดาของ
พระเจาปญจาลราช มีพระฉวีวรรณดังดาวประกายพฤกษ พระเจาปญจาลราช จักพระราชทานพระราชธิดานั้นแกชาวแควนวิเทหะ คือ จักมี
การอภิเษกระหวางพระเจาวิเทหราชกับพระราชธิดานั้น.
[๖๑๖] ดูกรมาธุระ วิวาหมงคลของเหลาชนผูเปนขาศึก จงมีเหมือนกับพระเจา
ปญจาลราช จักทรงทําวิวาหมงคลพระราชธิดากับพระเจาวิเทหราช พระ
ราชาผูเปนจอมทัพแหงชาวปญจาลนคร จักทรงนําพระเจาวิเทหราชมาแลว
แตนั้น จักทรงรับสั่งใหปลงพระชนมเสีย พระเจาวิเทหราชไมไดเปนพระ
สหายของพระปญจาลราช.
[๖๑๗] เอาเถิด เธอจงอนุญาตใหฉันไปประมาณสัก ๗ ราตรี เพียงใหฉันได
กราบทูลพระเจาสีวิราช ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญวา ฉันไดการอยูในสํานัก
ของนางนกสาลิกาแลว.
[๖๑๘] เอาเถิด ฉันอนุญาตใหทานไปประมาณ ๗ ราตรี ถาทานไมกลับมายังสํานัก
ของฉันโดย ๗ ราตรี ฉันจะสําคัญตัวฉันวาหยั่งลงแลว สงบแลว ทาน
จักมาในเมื่อเราตายแลว.
[๖๑๙] ลําดับนั้นแล นกมาธุรสุวบัณฑิตบินไปแลว ไปบอกถอยคําของนางนก
สาลิกานี้แกมโหสถบัณฑิต.

[๖๒๐] บุรุษพึงไดบริโภคสมบัติในเรือนของผูใด ควรกระทําประโยชนใหแก

ผูนั้นแท.
[๖๒๑] ขาแตพระจอมประชาชน เอาเถิด ขาพระองคจักไปสูพระนครอันนา
รื่นรมยของพระเจาปญจาลราชกอน เพื่อสรางนิเวศนถวายพระองคผูทรง
พระนามวาวิเทหราชผูเรืองยศ ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย ครั้น
ขาพระองคสรางนิเวศนถวายพระองคเสร็จแลว พึงสงขาวมากราบทูล
พระองคไดเมื่อใด เชิญพระองคเสด็จไปเมื่อนั้น.
[๖๒๒] ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตไดไปสูพระนครอันนารื่นรมยของพระเจาปญจาลราชกอน เพื่อสรางนิเวศนถวายพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ ครั้น
สรางนิเวศนถวายพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศเสร็จแลว ภายหลังจึงสงทูต
ไปทูลพระเจาวิเทหราชผูครองกรุงมิถิลาวา ขาแตพระมหาราชเจา เชิญ
พระองคเสด็จมาบัดนี้เถิด พระราชนิเวศนที่สรางเพื่อพระองคสําเร็จแลว
ขอเดชะ.
[๖๒๓] ลําดับนั้น พระราชาพรอมดวยจตุรงคเสนาไดเสด็จไปสูนครอันมั่งคั่ง
ที่มโหสถบัณฑิตสรางไวในแควนกัปปละ เพื่อทอดพระเนตรพาหนะอัน
หาที่สุดมิได.
[๖๒๔] ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราช เสด็จไปถึงแควนกัปปละแลว ทรงสง
พระราชสาสนไปถวายพระเจาพรหมทัตตวา ขาแตพระมหาราชเจา
หมอมฉันมาเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค พระเจาขา ขอได
โปรดพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามทั่วองค ซึ่งประดับดวยเครื่อง
อลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง ใหเปนมเหสี
ของหมอมฉัน ณ บัดนี้เถิด พระเจาขา.
[๖๒๕] ดูกรพระเจาวิเทหราช แมพระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคไมเสด็จ
มาราย เชิญพระองคทรงหาพระฤกษอาวาหมงคลไว หมอมฉันจะถวาย
ราชธิดาผูประดับดวยเครื่องอลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนาง
ขาหลวงแกพระองค พระเจาขา.
[๖๒๖] ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชไดทรงหาพระฤกษ ครั้นหาพระฤกษไดแลว
ทรงสงพระราชสาสนไปถวายพระเจาพรหมทัตตวา ขอพระองคทรงพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามทั่วองค ซึ่งประดับดวยเครื่องอลังการลวน
แตทองคํา หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน
ณ บัดนี้เถิด พระเจาขา.
[๖๒๗] หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาผูงดงามทั่วองค อันประดับดวยเครื่อง
อลังการลวนดวยทองคํา หอมลอมดวยหมูขาหลวง ใหเปนมเหสีของ
พระองค ณ บัดนี้.
[๖๒๘] กองชาง กองมา กองรถ กองพลราบ อันเปนกองทัพสวมเกราะตั้งอยู
จุดคบเพลิงสวางไสว บัณฑิตทั้งหลายยอมสําคัญอยางไรกันหนอ.

[๖๒๙] กองชาง กองมา กองรถ กองพลราบ อันเปนกองทัพสวมเกราะตั้งอยู

จุดคบเพลิงสวางไสว ดูกรมโหสถบัณฑิต กองทัพเหลานี้จักทําอะไรหนอ.
[๖๓๐] ขาแตพระมหาราชเจา พระเจาจุลนีพรหมทัตตมีพลนิกายมาก รักษา
พระองคไว จะทรงประทุษรายตอพระองค รุงเชาจักรับสั่งใหปลง
พระชนมพระองค.
[๖๓๑] หทัยของเราสั่น และปากของเราแหงผาก เราเปนเหมือนถูกไฟไหมที่
กลางแดด ไมถึงความเย็นใจ เตาของชางทองรุงเรืองอยูภายในไมปรากฏ
ในภายนอก ฉันใด แมหทัยของเราก็รุงเรืองอยูในภายใน ไมปรากฏ
ในภายนอก ฉันนั้น.
[๖๓๒] ขาแตพระจอมขัตติยราช พระองคเปนผูประมาทเปนไปลวงความคิด มี
ความคิดอันทําลายเสียแลว บัดนี้แล อาจารยทั้ง ๔ ผูเปนบัณฑิตมี
ความคิด จงปองกันพระองคเถิด พระองคไมทรงกระทําตามคําของ
ขาพระบาท ผูเปนอํามาตยใครประโยชนแสวงหาความเกื้อกูล ทรงยินดี
ดวยปติอันเศราหมองของพระองค ดังเนื้อตกลงในหลุมลอ ฉะนั้น ปลา
อยากกินของสดคือเหยื่อ ยอมกลืนเบ็ดที่คดอันปดไวดวยเหยื่อ มันยอม
ไมรูจักความตายของตน ฉันใด ขาแตพระราชา พระองคทรงปรารถนา
กามยอมไมทรงทราบ พระราชธิดาของพระเจาจุลนี เหมือนปลาไมรูจัก
ความตายของตน ฉันนั้น ถาพระองคจะเสด็จไปยังปญจาลนคร จักตอง
ทรงละเสียทันที ภัยใหญจักถึงแกพระองคเหมือนภัย คือความตายถึง
แกมฤคผูตามไปถึงทางที่ประตูบาน ขาแตพระจอมประชากร บุรุษผูไม
ประเสริฐพึงเปนเหมือนงูอยูในพกกัดเอา นักปราชญไมพึงทําไมตรีกับ
บุรุษเชนนั้น เพราะการสังคมกับบุรุษชั่ว นําทุกขมาใหโดยแท ขาแต
พระจอมประชากร บุรุษผูมีศีล เปนพหูสูตพึงรูคุณแหงไมตรีใด
นักปราชญพึงกระทําไมตรีกับบุรุษเชนนั้นเทานั้น เพราะการสังคมกับ
สัปบุรุษ นําความสุขมาใหโดยแท.
[๖๓๓] ขาแตพระราชา พระองคไดตรัสถึงเหตุที่จะใหไดรัตนะอันสูงสุดในสํานัก
ขาพระบาท ทรงเปนผูเขลา บาน้ําลาย ขาพระบาทเปนบุตรคฤหบดีถือ
หางไถเจริญมาแตยังเยาว จะรูเหตุที่จะใหไดรัตนะเหมือนคนอื่นๆ เขา
อยางไรเลา ทานทั้งหลายจงไสคอมโหสถบัณฑิตนี้ ซึ่งเขาพูดเปนอันตราย
แกการไดรัตนะของเรา ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา.
[๖๓๔] ดูกรมโหสถ บัณฑิตทั้งหลายยอมไมทิ่มแทงเพราะโทษที่ลวงไปแลว
เจาจะทิ่มแทงเราเปนดังมาที่เขาผูกไวถูกทิ่มแทงดวยประตักทําไม ถาเห็น
วาเราจะพนภัยไดหรือเห็นวาเราจะปลอดภัยได ขอเจาจงสั่งสอนเราโดย
ความสวัสดีนั้นแล เจาจะทิ่มแทงเราเพราะโทษที่ลวงไปแลวทําไม.
[๖๓๕] ขาแตพระบรมกษัตริย กรรมของมนุษยอันเปนไปลวงแลวทําไดยาก มี
ความยินดีไดยาก เปนแดนเกิด ขาพระบาทไมสามารถจะปลดเปลื้อง

พระองคได ขอพระองคไดโปรดทรงทราบเถิด พระเจาขา ชางทั้งหลาย
ผูมีฤทธิ์ มียศสามารถเหาะไปไดทางอากาศ เปนชางเกิดในตระกูลชาง
ฉัททันต หรือในตระกูลชางอุโบสถของพระองคมีอยู แมชางเหลานั้น
พึงพาพระองคไปได มาทั้งหลายผูมีฤทธิ์ มียศสามารถเหาะไปไดทาง
อากาศ เปนมาเกิดในตระกูลพระยามาวลาหกของพระองคมีอยู แมมา
เหลานั้นพึงพาพระองคไปได นกทั้งหลายผูมีฤทธิ์ มียศสามารถบินไปได
ทางอากาศของพระองคมีอยู แมนกเหลานั้นก็พึงพาพระองคไปได ยักษ
ทั้งหลายผูมีฤทธิ์ มียศสามารถเหาะไปไดทางอากาศของพระองคมีอยู
แมยักษเหลานั้นก็พึงพาพระองคไปได ขาแตพระบรมกษัตริย กรรมของ
มนุษยอันเปนไปลวงแลวทําไดโดยยาก มีความยินดีไดยาก เปนแดน
เกิด ขาพระบาทไมสามารถจะปลดเปลื้องพระองค โดยทางอากาศได
พระเจาขา.
[๖๓๖] บุรุษผูยังมองไมเห็นฝงในมหาสมุทร ยอมไดที่พํานักในประเทศใด เขา
ยอมไดความสุขในประเทศนั้น ฉันใด ทานมโหสถ ขอทานไดเปนที่
พึ่งของขาพระเจาทั้งหลาย และของพระราชาฉันนั้นเถิด ทานเปนผู
ประเสริฐสุดกวาพวกขาพเจาเหลามนตรี ขอทานชวยปลดเปลื้องเรา
ใหพนจากทุกขดวยเถิด.
[๖๓๗] ทานอาจารยเสนก กรรมของมนุษยอันเปนไปลวงแลวทําไดยาก มีความ
ยินดีโดยยาก เปนแดนเกิด ขาพเจาไมสามารถจะชวยปลดเปลื้องทานได
ทานจงรูเอาเองเถิด.
[๖๓๘] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถาม
ทานอาจารยเสนก เวลานี้ทานจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไร.
[๖๓๙] เราทั้งหลายจงเอาไฟเผาเสียตั้งแตประตู หรือจงจับมีดฆากันและกัน
ละชีวิตเสียฉับพลัน อยาใหพระเจาพรหมทัตตฆาเราทั้งหลายใหลําบาก
นานเลย.
[๖๔๐] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามทาน
อาจารยปุกกุส ณ บัดนี้ เวลานี้ทานจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไร.
[๖๔๑] เราทั้งหลายควรกินยาพิษตาย ละชีวิตเสียฉับพลัน อยาใหพระเจาพรหมทัตตฆาเราทั้งหลายใหลําบากนานเลย.
[๖๔๒] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามทาน
อาจารยกามินท ณ บัดนี้ เวลานี้ทานจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไร.
[๖๔๓] เราทั้งหลายพึงเอาเชือกผูกหรือพึงโดดลงบอใหตายเสีย อยาใหพระเจาพรหมทัตตฆาเราทั้งหลายใหลําบากนานเลย.
[๖๔๔] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามทาน
อาจารยเทวินท ณ บัดนี้ เวลานี้ทานจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไร.
[๖๔๕] เราทั้งหลายจงเอาไฟเผาเสียตั้งแตประตู หรือ จงจับมีดฆากันและกัน

ละชีวิตไปเสียฉับพลัน ถาทานมโหสถไมสามารถจะชวยปลดเปลื้องเรา
ทั้งหลายไดโดยงาย.
[๖๔๖] บุคคลแสวงหาแกนแหงตนกลวยยอมหาไมได ฉันใด เราทั้งหลาย
แสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกข ก็ยอมไมประสบปญหานั้น ฉันนั้น
บุคคลแสวงหาแกนแหงไมงิ้ว ยอมหาไมได ฉันใด เราทั้งหลาย
แสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกข ก็ยอมไมประสบปญหานั้น ฉันนั้น
การอยูของชางทั้งหลายในสถานที่ไมมีน้ํา ชื่อวาอยูในที่มิใชประเทศ
เพราะชางเหลานั้นอยูในสถานที่อันไมมีน้ํา ชื่อวามิใชประเทศ ยอมตก
อยูในอํานาจของปจจามิตรเร็วพลัน ฉันใด แมการที่เราทั้งหลายอยูในที่
ใกลของมนุษยชั่ว เปนคนพาลหาความรูมิได ก็ชื่อวาอยูในสถานที่มิใช
ประเทศ ฉันนั้น หทัยของเราสั่น และปากของเราก็แหงผาก เราเปน
เหมือนถูกไฟไหมที่กลางแดด ไมถึงความเย็นใจ เตาของชางทองรุงเรือง
อยูภายใน ไมปรากฏในภายนอก ฉันใด แมหทัยของเราก็รุงเรืองอยูใน
ภายใน ไมปรากฏในภายนอก ฉันนั้น.
[๖๔๗] ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตมีปญญาเห็นประโยชน เห็นพระเจาวิเทหราช
ทรงไดรับทุกข จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจาพระองคอยาทรงกลัวเลย
ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยางทรงกลัวเลย ขาพระบาท
จักชวยปลดเปลื้องพระองคผูดุจดวงจันทรอันราหูจับแลว ขาแตพระมหาราชเจา พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ
พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจักชวยปลดเปลื้อง พระองคผูดุจชาง
จมอยูในหลม ขาแตพระมหาราชเจา พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาแต
พระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจักชวย
ปลดเปลื้องพระองคผูดุจติดอยูในตะกรา ขาแตพระมหาราชเจา พระองค
อยาทรงกลัวเลย ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยางทรงกลัวเลย
ขาพระบาทจักชวยปลดเปลื้องพระองคผูดุจนกติดอยูในกรง ขาแตพระมหาราชเจา พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ
พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจักชวยปลดเปลื้อง พระองคผู
ดุจปลาติดอยูที่ขาย ขาแตพระมหาราชเจา พระองคอยาทรงกลัวเลย
ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจะ
ชวยปลดเปลื้องพระองคผูมีพลและพาหนะคุมกันอยู ขาแตพระมหาราช
เจา พระองคอยากลัวเลย ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยา
ทรงกลัวเลย ขาพระบาทจักขับไลกองทัพของพระเจาปญจาลราชใหหนีไป
ดุจไลกาและเหยี่ยวใหหนีไปดวยกอนหิน ปญญาของขาพระบาท หรือ
อํามาตย เชนกับขาพระบาท ซึ่งมิไดชวยปลดเปลื้องพระองคผูตกอยูใน
ที่คับขันใหพนทุกข จะมีประโยชนอะไร.
[๖๔๘] ดูกรคนหนุมๆ ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงลุกขึ้นมา จงชวยกันเปดประตู

อุโมงค และประตูหองติดตอเครื่องยนต พระเจาวิเทหราชจักเสด็จไป
ทางอุโมงค พรอมดวยอํามาตยทั้งหลาย.
[๖๔๙] พวกคนรับใชของมโหสถบัณฑิต ไดฟงคําของมโหสถแลวชวยกันเปด
ประตูอุโมงค และถอดลูกดานประกอบดวยเครื่องยนต.
[๖๕๐] เสนาเดินไปกอน มโหสถเดินไปขางหลัง พระเจาวิเทหราชอันอํามาตย
แวดลอม เสร็จดําเนินไปทามกลาง.
[๖๕๑] พระเจาวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงคแลว เสด็จขึ้นสูเรือ มโหสถบัณฑิต
รูวาพระเจาวิเทหราชเสด็จขึ้นเรือแลว ไดถวายอนุศาสนวา ขอเดชะ
พระองคผูจอมประชากร พระเจาจุลนี เปนพระสัสสุระของพระองค
พระนางนันทาเทวีนี้ เปนพระสัสสุของพระองค การปฏิบัติพระราช
มารดาของพระองค ฉันใด การปฏิบัตินั้นขอจงมีแดพระสัสสุของพระองค
ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ อนึ่ง พระภาดารวมพระอุทรพระชนนี
เดียวกันโดยตรง พระองคทรงรักใคร ฉันใด พระปญจาลจันทราชกุมาร
พระองคก็ควรทรงรักใคร ฉันนั้น พระนางปญจาลจันทีราชบุตรี ของ
พระเจาพรหมทัตต ที่พระองคทรงปรารถนานี้ ขอพระองคทรงรักใครใน
พระนางของพระองค พระนางจักเปนพระมเหสีของพระองค อยาทรง
ดูหมิ่น.
[๖๕๒] ดูกรมโหสถ เจาจงรีบขึ้นเรือ จะยืนอยูที่ฝงทําไมหนอ เราทั้งหลายพน
จากทุกขไดโดยยาก จงไปกัน ณ บัดนี้เถิด.
[๖๕๓] ขาแตพระมหาราชเจา การที่ขาพระองคเปนนายกของเสนาจะทอดทิ้ง
กองทัพเอาแตตัวรอด นี้ไมสมควร ขอเดชะ พระองคผูเปนจอมทัพ
ขาพระบาทจักนํามาซึ่งกองทัพ ที่พระองคทรงละทิ้งไวในปญจาลนคร
และสิ่งของที่พระเจาพรหมทัตตพระราชทาน พระเจาขา.
[๖๕๔] ดูกรบัณฑิต เจามีเสนานอย จักขมพระเจาพรหมทัตตผูมีเสนามากได
อยางไร เจาไมมีกําลัง จักลําบาก เพราะพระเจาพรหมทัตตมีกําลัง.
[๖๕๕] ถาบุคคลผูมีความคิด ถึงจะมีเสนานอย ก็เอาชนะบุคคลผูมีเสนามาก
แตไมมีความคิดได พระราชาพระองคเดียวทรงฉลาดในอุบาย ยอมทรง
เอาชนะ พระราชาทั้งหลายผูไมทรงฉลาดในอุบายได ดังอาทิตยอุทัย
กําจัดความมืดสงแสงสวางจา ฉะนั้น ขอเดชะ.
[๖๕๖] ดูกรทานอาจารยเสนก การอยูรวมกับบัณฑิตทั้งหลายเปนสุขดีหนอ
เพราะวามโหสถบัณฑิต ชวยปลดเปลื้องเราทั้งหลายผูตกอยูในเงื้อมมือ
ของศัตรูได เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกถูกขังอยูในกรง และ
เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยปลาอันติดอยูในแห ฉะนั้น.
[๖๕๗] ขาแตพระมหาราชา บัณฑิตทั้งหลายเปนผูนําความสุขมาใหอยางแทจริง
เทียว มโหสถบัณฑิตชวยปลดเปลื้องเราทั้งหลายผูตกอยูในเงื้อมมือของ
ศัตรูได เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกที่ถูกขังอยูในกรง และ

เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงปลาอันติดอยูในแห ฉะนั้น ขอเดชะ.
[๖๕๘] พระเจาจุลนีผูมีกําลังมาก ทรงรักษาอยูตลอดราตรีทั้งสิ้น ครั้นอรุณขึ้น
ไดเสด็จถึงเมืองอุปการ พระเจาปญจาลราชทรงพระนามวาจุลนีผูมีกําลัง
มาก เสด็จขึ้นชางพระที่นั่งตัวประเสริฐ เปนชางมีกําลังอายุ ๖๐ ป ได
รับสั่งกับเสนาของทาวเธอ ทาวเธอทรงสวมเกราะแกวมณี พระหัตถ
จับศร ไดตรัสกะทวยหาญผูรับใชซึ่งชํานาญในศิลป คือ ธนู ยิงแมนยํา
ยิงขนทรายไมพลาด ซึ่งประชุมกันอยู.
[๖๕๙] วาทานทั้งหลาย จงไสชางพลาย มีกําลังอายุ ๖๐ ปไป ชางทั้งหลาย
จงย่ํายีเมืองที่พระเจาวิเทหราชรับสั่งใหสรางไว ลูกศรอันขาวเชนเขี้ยวงา
ปลายแหลมคม สามารถแทงทําลายกระดูกได เกลี้ยงเกลาเหลานี้
จงตกลงดวยกําลังธนู พวกทหารรุนหนุม สวมเกราะลวนแกลวกลา มี
อาวุธประกอบดวยดามอันวิจิตร ฝูงชางใหญแลนมาจงเปนผูหันหนาสู
ชางทั้งหลาย หอกทั้งหลายที่ขัดดวยน้ํามันแลวมีแสงเปนประกายวะวับ
ดังดาวประกายพฤกษมีแสงตั้งรอย เมื่อพวกทหารของเราลวนมีกําลัง
อาวุธสวมสังวาลคือเกราะ ไมลาหนีในสงครามเชนนี้ พระเจาวิเทหราชจักพนไปที่ไหน หากจะเปนเหมือนนกบินไปในอากาศไดก็จะพนไปได
อยางไร ทหารของเราลวนแตเปนชายฉกรรจประมาณ ๓๙,๐๐๐ ซึ่งเรา
เที่ยวไปทั่วแผนดิน ไมเห็นทหารอื่นใดเทียมทัน สามารถตัดศีรษะขาศึก
เอามาคนละศีรษะได อนึ่ง ชางพลายทั้งหลายอันประดับแลว เปนชางมี
กําลังอายุ ๖๐ ป เหลาทหารหนุมๆ มีผิวพรรณดังทองคํางดงามอยูบนคอ
ทหารทั้งหลายมีเครื่องประดับสีเหลือง นุงผาสีเหลือง งดงามอยูบนคอ
ชาง ดังเทพบุตรในนันทนวัน ฉะนั้น ดาบทั้งหลายมีสีดังปลาสลาด
ขัดถูดวยน้ํามัน แสงวาบวับ อันทหารผูแกลวกลาทําสําเร็จแลว มี
คมเสมอคมนัก สงแสงจัดปราศจากสนิม ทําดวยเหล็กกลา มั่นคง อัน
เหลาทหารผูมีกําลังเชี่ยวชาญในการฟนดาบถือเปนคูมือ ดาบทั้งหลาย
ลวนแตดามทองคําประกอบดวยฝกสีแดง กวัดแกวงไปมา ยอมงดงาม
ดังสายฟาแวบวาบอยูในระหวางกอนเมฆ ฉะนั้น เหลาทหารดาบผู
แกลวกลาสวมเกราะ กวัดแกวงอยูในอากาศ ฉลาดในการใชดาบและ
โลห ฝกมาอยางชํานาญสามารถจะตัดคอชางใหขาดตกลง (ดูกรพระเจาวิเทหราช เมื่อกอน) พระองคอันเหลาทหารเชนนี้แวดลอมแลว
(แตบัดนี้) การที่พระองคจะพนไปจากที่นี้ยอมไมมี.
[๖๖๐] พระองคทรงดวนไสชางพระที่นั่งตัวประเสริฐมาทําไมหนอ พระองคมี
พระหฤทัยอันราเริงเสด็จมา คงจะทรงเขาพระทัยวาทรงเปนผูไดประโยชน
แลว ขอพระองคทรงลดแลงธนูนั่นเสียเถิด ทรงทิ้งลูกธนูเสียเถิด ทรง
เปลื้องเกราะอันงดงามปานดังแกวไพฑูรยนั้นออกเสียเถิด พระเจาขา.
[๖๖๑] เจาเปนผูมีสีหนาอันผองใส และกลาวถอยคําเคยยิ้มแยม ความถึงพรอม

แหงผิวพรรณเชนนี้ยอมมีในมรณกาล.
[๖๖๒] ขาแตพระขัตติยราช พระดํารัสที่พระองคตรัสคุกคามไรประโยชนเสีย
แลว พระองคเปนผูมีพระดําริกระจายไปทั่วแลว พระองคไมสามารถ
จะจับ พระราชาของขาพระองคไดหรอกดังมาสินธพอันมากระจอกไลไม
ทัน ฉะนั้น พระราชาของขาพระองคพรอมดวยอํามาตยราชบริษัท
เสด็จขามแมน้ําไปแลวแตวานนี้ ถาพระองคจักเสด็จติดตามไป พระองค
ก็จักตก คือถึงความพินาศในระหวาง เปรียบเหมือนกาบินไลติด
ตามพระยาหงส จักตองตกลงในระหวาง ฉะนั้น.
[๖๖๓] สุนัขจิ้งจอก เปนสัตวต่ําชากวามฤค เห็นดอกทองกวาวดวยแสงจันทร
ก็สําคัญวาชิ้นเนื้อ เขาลอมตนอยู ครั้นเมื่อราตรีลวงไปแลว เมื่อพระอาทิตยขึ้นแลว สุนัขจิ้งจอกซึ่งเปนสัตวต่ําชากวามฤค ไดเห็นดอกทองกวาวบานแลว เปนสัตวหมดความหวังฉันใด ขาแตพระราชา
พระองคทรงลอมพระเจาวิเทหราช ก็จักทรงหมดความหวังเสด็จกลับไป
เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกลอมตนทองกวาวหมดความหวังกลับไป ฉะนั้น.
[๖๖๔] เจาทั้งหลายจงชวยกันตัดมือ เทา หู และจมูกของมโหสถ ผูปลอยให
พระเจาวิเทหราชศัตรูของเราซึ่งตกอยูในเงื้อมมือไปเสีย เจาทั้งหลายจง
เสียบมโหสถ ผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของเรา ซึ่งตกอยูในเงื้อมมือ
ไปเสียในหลาวแลวจงยางมันใหรอน เหมือนดังยางเนื้อฉะนั้น บุคคล
แทงหนังวัวลงบนแผนดิน หรือบุคคลเกี่ยวหนังราชสีหหรือเสือโครงฉุด
มาดวยขอฉันใด เราจักใหเจาทั้งหลายชวยกันทิ่มแทงมโหสถ ผู
ปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของเราซึ่งตกอยูในเงื้อมมือไปฆาเสียดวยหอก
ฉันนั้น.
[๖๖๕] ถาพระองครับสั่งใหตัดมือ เทา หู และจมูกของขาพระองค พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งใหตัดพระหัตถเปนตน ของพระปญจาลจันทราชโอรส
ฉันนั้น ถาพระองครับสั่งใหตัดมือ เทา หู และจมูกของขาพระองค
พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งใหตัดพระหัตถเปนตนของพระปญจาลจันที
ราชธิดา ฉันนั้น ถาพระองครับสั่งใหตัดมือ เทา หู และจมูกของขา
พระองค พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งใหตัดพระหัตถเปนตนของพระ
นางนันทาเทวีอัครมเหสี ฉันนั้น ถาพระองครับสั่งใหตัดมือเทา หูและ
จมูกของขาพระองค พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งใหตัดพระหัตถเปน
ตนของพระราชบุตร ราชบุตรีและพระมเหสีแหงพระองค ฉันนั้น
ถาพระองครับสั่งใหเสียบเนื้อของขาพระองคในหลาว แลวยางใหรอน
พระเจาวิเทหราช ก็จักรับสั่งใหเสียบเนื้อของพระปญจาลจันทราชโอรส
ในหลาว แลวยางใหรอน ฉันนั้น ถาพระองครับสั่งใหเสียบเนื้อของ
ขาพระองคในหลาว แลวยางใหรอน พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งให
เสียบเนื้อของพระปญจาลจันทีราชธิดา แลวยางใหรอน ฉันนั้น ถาพระ-

องครับสั่งใหเสียบเนื้อของขาพระองคในหลาว แลวยางใหรอน พระเจา
วิเทหราชก็จักรับสั่งใหเสียบเนื้อพระนางนันทาเทวีอัครมเหสี แลวยาง
ใหรอน ฉันนั้น ถาพระองครับสั่งใหเสียบเนื้อของขาพระองคในหลาว
แลวยางใหรอน พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งใหเสียบเนื้อของพระราชบุตรพระราชบุตรีและพระมเหสีของพระองค แลวยางใหรอน ฉันนั้น
ถาพระองคจักรับสั่งใหทิ่มแทงขาพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชก็
จักรับสั่งใหทิ่มแทงพระปญจาลจันทราชโอรสดวยหอก ฉันนั้น ถาพระองคจักรับสั่งใหทิ่มแทงขาพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชก็รับสั่งให
ทิ่มแทง พระปญจาลจันทีราชธิดาดวยหอก ฉันนั้น ถาพระองคจักรับ
สั่งใหทิ่มแทงขาพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งใหทิ่มแทง
พระนางนันทาเทวีอัครมเหสีดวยหอก ฉันนั้น ถาพระองครับสั่งให
ทิ่มแทงขาพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชก็จักรับสั่งใหทิ่มแทง
พระราชบุตร พระราชบุตรีและพระมเหสีของพระองค ฉันนั้น ขอความ
ดังกราบทูลมาอยางนี้ อันขาพระองคทั้งสอง คือพระเจาวิเทหราชกับ
ขาพระองค ไดปรึกษาตกลงกันไวแลวในที่ลับ โลหนักประมาณ ๑๐๐
ปะละ อันชางหนังทําสําเร็จแลว ดวยมีดของชางหนังยอมชวยปองกัน
ตัวเพื่อหามลูกศรทั้งหลาย ฉันใด ขาพระองค เปนผูนําความสุขบรรเทา
ทุกขถวายพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ ก็จําตองทําลายลูกศรคือพระดําริของ
พระองค ดวยโล คือความคิดของขาพระองค ฉันนั้น ขอเดชะ.
[๖๖๖] ขาแตพระมหาราช เชิญพระองคทอดเนตรพระราชนิเวศนอันวางเปลา
ของพระองค ขาแตบรมกษัตริย นางสนม กุมารทั้งหลาย และ
พระราชชนนีของพระองค ขาพระองคใหนําออกทางอุโมงค นําไป
ถวายพระเจาวิเทหราชแลว พระเจาขา.
[๖๖๗] เชิญพวกเจาจงไปสูราชนิเวศนของเรา แลวตรวจตราดู คําของมโหสถนี้
จริงหรือเท็จอยางไร.
[๖๖๘] ขาแตพระมหาราชา มโหสถกราบทูลวา ฉันใด คํานั้นเปนจริง ฉันนั้น
พระราชนิเวศนทุกแหงวางเปลา ดุจที่ลงกินของฝูงกา ขอเดชะ.
[๖๖๙] ขาแตพระมหาราชา พระนางเจานันทาเทวี ทรงโฉมงดงามทั่วสรรพางค
มีพระโสณีงาม ดังแผนทองคําธรรมชาติ มีปกติตรัสดวยพระสําเนียง
อันออนหวาน ดังเสียงลูกหงสเสด็จไปทางอุโมงคนี้แลว ขาแตพระมหาราชา พระนางนันทาเทวีทรงโฉมงดงามทั่วสรรพางค ทรงพระภูษา
โกสัย มีพระสรีระเหลืองอราม มีสายรัดพระองคงดงามดวยทองคํา
ขาพระองคนําออกไปแลวจากอุโมงคนี้ พระนางนันทาเทวีมีพระบาทแดง
สดใส ทรงโฉมงดงาม มีสายรัดพระองค แกวมณีแกมสุวรรณ ดวงพระเนตรดังตานกพิราบ มีพระสรีระงดงาม พระโอฐแดงดังผลตําลึงสุก
สะโอดสะอง มีบั้นพระองคเล็กเรียวดังเถานาคลดา อันเกิดดีแลว

และกาญจนไพรที มีพระเกสายาวดํา มีปลายชอนขึ้นเล็กนอย มีดวงพระเนตรเขื่อง ดังดวงตาของลูกเนื้อทรายอันเกิดดีแลว และดุจเปลวเพลิงในฤดูเหมันต พระนางนันทาเทวี ยอมงดงามดวยเสนพระโลมา
เล็กๆ ดังแมน้ําใกลภูผาอันดาดาษไปดวยไมไผเล็กๆ ฉะนั้น พระนางมีพระเพลางามดังงวงอัยรา มีพระถันยุคลดังคูผลมะพลับทองงาม
เปนที่หนึ่ง พระสัณฐานสันทัด ไมสูงนัก ไมต่ํานัก มีพระโขนงพอ
งาม ไมมากนัก ขาแตพระองคผูมีพาหนะสมบูรณดวยสิริ พระองคคง
ทรงยินดี ดวยการทิวงคตของพระนางเจานันทาเทวีเปนแน ขาพระองค
และพระนางเจานันทาเทวี ก็จักไปสูสํานักยมราชเปนแน.
[๖๗๐] มโหสถ ไดปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของเรา ซึ่งตกอยูในเงื้อมมือ
เรา ทําเลหกลอันเปนทิพย หรือวาไดทําอุบายบังตา.
[๖๗๑] ขาแตพระมหาราชา บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ ยอมทําเลหกลอันเปน
ทิพยโดยแท บัณฑิตผูมีความรูเหลานั้น ยอมปลดเปลื้องตนได เหลา
ทหารรุนหนุมเปนคนฉลาด เปนทหารขุดอุโมงคของขาพระองคมีอยู
พระเจาวิเทหราชเสด็จไปยังพระนครมิถิลา โดยทางที่ทหารเหลานั้นทําไว
พระเจาขา.
[๖๗๒] ขาแตพระมหาราชา เชิญพระองคทอดพระเนตรอุโมงคซึ่งสรางไวดีแลว
งามรุงเรืองดวยระเบียบแหงกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และ
กองพลราบ ซึ่งสําเร็จดีแลวเถิด พระเจาขา.
[๖๗๓] ดูกรมโหสถ เปนลาภของชนชาววิเทหรัฐหนอ บัณฑิตทั้งหลายเชนนี้
ยอมอยูในเรือน ในแวนแควนของผูใด เปนลาภของผูนั้น เหมือนเจา
ฉะนั้น.
[๖๗๔] เราจะใหเครื่องเลี้ยงชีพ การบริหาร เบี้ยเลี้ยง และบําเหน็จเพิ่มขึ้น
สองเทา และใหโภคสมบัติอันไพบูลยอีก เจาจงใชสอยและจงรื่นรมย
อยูในกามเถิด เจาอยากลับไปหาพระเจาวิเทหราชเลย พระเจาวิเทหราช
จะทรงทําประโยชนอะไร.
[๖๗๕] ขาแตพระมหาราชา ผูใดพึงสละทานผูชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแหงทรัพย
ผูนั้นยอมถูกตนเองและคนอื่นติเตียนไดทั้งสองฝาย พระเจาวิเทหราชยัง
ทรงพระชนมอยูเพียงใด ขาพระองคไมพึงอยูในแวนแควนของผูอื่นเพียง
นั้น ขาแตพระมหาราชา ผูใดพึงสละทานผูชุบเลี้ยงตน เพราะเหตุแหง
ทรัพย ผูนั้นยอมถูกตนเองและคนอื่นติเตียนไดทั้งสองฝาย พระเจาวิเทหราชยังดํารงพระชนมอยูเพียงใด ขาพระองคไมพึงเปนราชบุรุษของ
พระราชาอื่นเพียงนั้น ขอเดชะ.
[๖๗๖] ดูกรมโหสถ เราจะใหทองพันแทง บาน ๘๐ หลังในแควนกาสีแกทาน
เราจะใหทาสี ๔๐๐ คน ภรรยา ๑๐๐ คนแกทาน จงพากองทัพทั้งปวง
ไปโดยสวัสดี.

[๖๗๗] พวกเจาจงใหอาหารแกชางและมาเพิ่มขึ้นเปนสองเทา เพียงใด จงเลี้ยงดู

กองรถและกองราบใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา เพียงนั้น.
[๖๗๘] ดูกรมโหสถบัณฑิต ทานจงพาเอากองชาง กองมา กองรถ กองราบไป
พระเจาวิเทหราช จงทอดพระเนตรทานผูไปถึงมิถิลานคร.
[๖๗๙] เสนา คือ กองชาง กองมา กองรถ กองราบ ปรากฏมากมาย เปน
จตุรงคินีที่นากลัว บัณฑิตทั้งหลายจะสําคัญอยางไรหนอ.
[๖๘๐] ขาแตพระมหาราชา ความยินดีอยางสูงสุด จักปรากฏแดพระองค มโหสถ
พากองทัพทั้งปวงมาถึงแลวโดยสวัสดี.
[๖๘๑] คน ๔ คน นําคนตายไปทิ้งไวในปาชาแลวกลับไป ฉันใด พวกเราทิ้ง
เจาไวในกัปปลรัฐแลว กลับมาในที่นี้ ก็ฉันนั้น เมื่อเปนเชนนั้น เจา
เปลื้องตนพนมาไดเพราะเหตุอะไร เพราะปจจัยอะไร หรือเพราะผล
อะไร.
[๖๘๒] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริยจอมวิเทหรัฐ ขาพระองคปองกันกลศึกที่
พวกนั้นกีดกันไว ดวยกลศึกที่ขาพระองคคิดแลว ขาพระองคปองกัน
ความลับที่พวกนั้นปรึกษากันไว ดวยความลับที่ขาพระองคคิดไว (ใช
แตเทานั้น) ขาพระองคยังไดชวยปองกันพระราชาไว ดังสาครกั้นลอม
ชมพูทวีปไว ฉะนั้น พระเจาพรหมทัตตทรงพระราชทานทองคําพันแทง
บาน ๘๐ หลังในแควนกาสี ทาสี ๔๐๐ คน และภรรยา ๑๐๐ คน แก
ขาพระองค ขาพระองคไดพากองทัพทั้งปวงมาถึง ณ ที่นี้โดยสวัสดีแลว
พระเจาขา.
[๖๘๓] ดูกรทานอาจารยเสนก การอยูรวมกับบัณฑิต เปนสุขดีหนอ เพราะวา
มโหสถบัณฑิต ปลดเปลื้องเราทั้งหลายผูตกอยูในเงื้อมมือของศัตรูได
เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกที่ถูกขังอยูในกรง และเปรียบ
เหมือนบุคคลชวยปลอยปลาอันติดอยูในแห ฉะนั้น.
[๖๘๔] ขาแตพระมหาราชา ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวา บัณฑิตทั้งหลาย เปน
ผูนําความสุขมาให มโหสถบัณฑิตปลดเปลื้องพวกเราผูตกอยูในเงื้อมมือ
ของศัตรูได เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกที่ขังอยูในกรง และ
เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยตัวติดอยูในแห ฉะนั้น.
[๖๘๕] ชาวเมืองผูนับวาเกิดในแควนมคธ จงดีดพิณทั้งปวง จงตีกลองเล็กกลอง
ใหญและมโหรทึก จงพากันโหรองบันลือเสียงใหเซ็งแซ.
[๖๘๖] พวกนางสนม พวกกุมาร พวกพอคา และพวกพราหมณตางก็นําเอา
ขาวน้ําเปนอันมากมาใหแกมโหสถบัณฑิต พวกกองชาง พวกกองมา
พวกกองรถ พวกกองราบ ตางก็นําเอาขาวน้ําเปนอันมากมาใหแก
มโหสถบัณฑิต ชาวชนบทและชาวนิคมประชุมพรอมกัน ตางนําเอา
ขาวน้ําเปนอันมากมาใหมโหสถบัณฑิต ชนเปนอันมากไดเห็นมโหสถบัณฑิตกลับมา ตางก็พากันเลื่อมใส ครั้นมโหสถบัณฑิตมาถึงมิถิลานคร

พากันยกธงขึ้นโบกอยูไปมา.
จบ มโหสถชาดกที่ ๕.
๖. ภูริทัตชาดกที่ ๖
พระเจาภูริทัต ทรงบําเพ็ญศีลบารมี
[๖๘๗] รัตนะอยางใดอยางหนึ่ง มีอยูในนิเวศนของทาวธตรฐ รัตนะทั้งหมดนั้น
จงมาสูพระราชนิเวศนของพระองค ขอพระองคจงทรงพระกรุณาโปรด
ประทานพระราชธิดาแกพระราชาของขาพระองคเถิด พระเจาขา.
[๖๘๘] พวกเราไมเคยทําการวิวาหกับนาคทั้งหลาย ในกาลไหนๆ เลย พวกเรา
จะทําการวิวาหอันไมสมควรนั้นไดอยางไรเลา.
[๖๘๙] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษย พระองคจําตองทรงสละพระชนมชีพ
หรือแวนแควนเสียเปนแน เพราะเมื่อนาคโกรธแลว คนทั้งหลาย เชน
พระองคจะมีชีวิตอยูนานไมได ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคเปน
มนุษยไมมีฤทธิ์ มาดูหมิ่นพระยานาคธตรฐผูมีฤทธิ์ ผูเปนบุตรของทาว
วรุณนาคราช เกิดภายใตแมน้ํายมุนา.
[๖๙๐] เราไมไดดูหมิ่นทาวธตรฐผูเรืองยศ ก็ทาวธตรฐเปนใหญกวานาคแมทั้ง
หมด ถึงจะเปนพระยานาคผูมีอานุภาพมาก ก็ไมสมควรกะธิดาของเรา
เราเปนกษัตริยของชนชาววิเทหรัฐ และนางสมุททชาธิดาของเราก็เปน
อภิชาต.
[๖๙๑] พวกนาคเหลากัมพลอัสสดรจงเตรียมตัว จงไปบอกใหนาคทั้งปวงรูกัน
จงพากันไปเมืองพาราณสี แตอยาไดเบียดเบียนใครๆ เลย.
[๖๙๒] นาคทั้งหลาย จงแผพังพานหอยอยูที่บานเรือน ในสระน้ํา ที่ทางเดิน
ที่ทาง ๔ แพรง บนยอดไม และบนเสาระเนียด แมเราก็จะนิรมิตตัว
ใหใหญขาวลวน วงลอมเมืองใหญดวยขนดหาง ยังความกลัวใหเกิด
แกชนชาวกาสี.
[๖๙๓] นาคทั้งหลายไดฟงคําของทาวธตรฐแลว แปลงเพศเปนหลายอยาง พา
กันเขาไปยังพระนครพาราณสี แตมิไดเบียดเบียนใครๆ เลย แผพังพาน
หอยอยูที่บานเรือน ในสระน้ํา ที่ทางเดิน ที่ทาง ๔ แพรง บนยอดไม
พวกสตรีเปนอันมากไดเห็นนาคเหลานั้น แผพังพานหอยอยูตามที่ตางๆ
หายใจฟูๆ ก็พากันคร่ําครวญ ชาวเมืองพาราณสีมีความสะดุงกลัว
เดือดรอนก็พากันไปประชุมกอดอกรองทุกขวา ขอพระองคจงทรงพระราชทานพระราชธิดาแกพญานาคเถิด พระเจาขา.
[๖๙๔] ทานชื่ออะไร มีนัยนตาแดง อกผาย นั่งอยูทามกลางปาอันเต็มไปดวย
ดอกไม สตรี ๑๐ คนเปนใคร ทรงเครื่องประดับลวนแตทองคํา นุงผา
งาม ยืนเคารพอยู ทานเปนใคร มีแขนใหญ รุงเรืองอยูในทามกลางปา
เหมือนไฟอันลุกโชนดวยเปรียง ทานคงเปนผูมีศักดิ์ใหญ คนใดคนหนึ่ง
เปนยักษหรือเปนนาคผูมีอานุภาพมาก.

[๖๙๕] เราเปนนาคผูมีฤทธิ์เดช ยากที่ใครๆ จะลวงได ถาแมเราโกรธแลว พึง

ขบชนบทที่เจริญใหแหลกไดดวยเดช มารดาของเราชื่อสมุททชา บิดา
ของเราชื่อวาธตรฐ เราเปนนองของสุทัสสนะ คนทั้งหลายเรียกเราวา
ภูริทัต.
[๖๙๖] ทานเพงดูหวงน้ําลึกวนอยูทุกเมื่อ นากลัวหวงน้ํานั้นเปนที่อยูอันรุงเรือง
ของเรา ลึกหลายรอยชั่วบุรุษ ทานอยากลัวเลย จงเขาไปยังแมน้ํายมุนา
เปนแมน้ํามีสีเขียวไหลจากกลางปา กึกกองดวยเสียงนกยูงและนกกระเรียน เปนที่เกษมสําราญของผูมีอาจารวัตร.
[๖๙๗] ดูกรพราหมณ ทานพรอมดวยบุตรและภรรยา ไปถึงนาคพิภพแลว เรา
จะบูชาทานดวยกามทั้งหลาย ทานจักอยูเปนสุข.
[๖๙๘] แผนดินมีพื้นอันราบเรียบ ประกอบดวยตนกฤษณาเปนอันมาก ดารดาษ
ดวยหมูแมลงคอมทอง มีหญาเขียวชะอุมงามอุดม หมูไมอันนารื่นรมย
สระโบกขรณีที่สรางไวสวยงาม ระงมดวยเสียงหงส มีดอกปทุมรวงหลน
อยูเกลื่อนกลาด มีปราสาท ๘ มุม มีเสาพันเสาอันขัดเกลาดีแลวทุกเสา
สําเร็จดวยแกวไพฑูรย เรืองจรูญดวยเหลานางนาคกัญญา พระองคเปน
ผูบังเกิดในวิมานทิพยอันกวางใหญ เปนวิมานเกษมสําราญรื่นรมย มี
สุขหาอันใดจะเปรียบปานมิได ดวยบุญของพระองค พระองคเห็นจะ
ไมทรงหวังวิมานของพระอินทร เพราะฤทธิ์อันยิ่งใหญไพบูลยของพระองคนี้ ก็เหมือนของทาวสักกะผูรุงเรือง ฉะนั้น.
[๖๙๙] อานุภาพของคนรับใชชั้นผูใหญ ซึ่งอยูในบังคับบัญชาของทาวสักกเทวราชผูรุงเรือง ใครๆ ไมพึงถึงแมดวยใจ.
[๗๐๐] เราปรารถนาวิมานของเทวดาทั้งหลาย ผูตั้งอยูในความสุขนั้น จึงไป
รักษาอุโบสถอยูบนจอมปลวก.
[๗๐๑] ขาพระองคพรอมดวยบุตรเขาไปสูปาแสวงหาเนื้อ ญาติเหลานั้นไมรูวา
ขาพระองคตายหรือเปน ขาพระองคขอทูลลาพระภูริทัตผูเรืองยศ โอรส
แหงกษัตริยแควนกาสี พระองคทรงอนุญาตแลว ขาพระบาทก็จะไดไป
เยี่ยมญาติ.
[๗๐๒] การที่ทานไดมาอยูในสํานักของเรานี้ เปนความพอใจของเราหนอ แต
วากามารมณเชนนี้ เปนของหาไมไดงายในมนุษย ถาทานไมปรารถนา
จะอยู เราจะบูชาทานดวยกามารมณทั้งหลาย เราอนุญาตใหทานไปเยี่ยม
ญาติไดโดยสวัสดี.
[๗๐๓] ดูกรพราหมณ เมื่อทานทรงทิพยมณีนี้อยู ยอมไดปศุสัตวและบุตรทั้ง
หลายตามปรารถนา ทานจงถือเอาทิพยมณีไป ปราศจากโรคภัยเปนสุข
เถิด.
[๗๐๔] ขาแตภูริทัต พระดํารัสของพระองคหาโทษมิได ขาพระองคยินดียิ่งนัก
ขาพระองคแกแลวจักบวช ไมปรารถนากามทั้งหลาย.

[๗๐๕] ถาหากพรหมจรรยมีการแตกหัก กิจที่ตองทําดวยโภคทรัพยทั้งหลายเกิด

ขึ้น ทานอยาไดมีความหวั่นใจ ควรมาหาเรา เราจะใหทรัพยแกทาน
มากๆ.
[๗๐๖] ขาแตพระภูริทัต พระดํารัสของพระองคหาโทษมิได ขาพระองคยินดียิ่ง
นัก ขาพระองคจักกลับมาอีก ถาจักมีความตองการ.
[๗๐๗] พระภูริทัตตรัสดํารัสนี้แลว จึงใชใหนาคมาณพ ๔ ตนไปสงวา ทาน
ทั้งหลายจงมา เตรียมตัวพาพราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว นาคมาณพ
๔ ตนที่ภูริทัตตรัสใชใหไปสง ฟงรับสั่งของภูริทัต เตรียมตัวแลว พา
พราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว.
[๗๐๘] แกวมณีที่สมมติกันวาเปนมงคล เปนของดี เปนเครื่องปลื้มรื่นรมยใจ
เกิดแตหิน สมบูรณดวยลักษณะ ที่ทานถืออยูนี้ใครไดมาไว.
[๗๐๙] แกวมณีนี้ พวกนางนาคมาณวิกาประมาณพันหนึ่งลวนมีตาแดง แวดลอมอยูโดยรอบในกาลวันนี้ เราเดินทางไปไดแกวมณีนั้นมา.
[๗๑๐] แกวมณีอันเกิดแตหินนี้ ที่หามาไดดวยดี อันบุคคลเคารพบูชา ประดับประดาเก็บรักษาไวดวยดีทุกเมื่อ ยังประโยชนทั้งปวงใหสําเร็จได เมื่อ
บุคคลปราศจากการระวังในการเก็บรักษา หรือในการประดับประดา
แกวมณีอันเกิดแตหินนี้ ที่บุคคลหามาไดโดยไมแยบคาย ยอมเปนไป
เพื่อความพินาศ คนผูไมมีกุศลไมควรประดับแกวมณีอันเปนทิพยนี้ เรา
จักใหทองคํารอยแทง ขอทานจงใหแกวมณีนี้แกเราเถิด.
[๗๑๑] แกวมณีของเรานี้ ไมควรแลกเปลี่ยนดวยโคหรือรัตนะ เพราะแกวมณี
อันเกิดแตหิน บริบูรณดวยลักษณะ เราจึงไมขาย.
[๗๑๒] ถาทานไมแลกเปลี่ยนแกวมณีดวยโคหรือรัตนะ เมื่อเชนนั้น ทานจะ
แลกเปลี่ยนแกวมณีดวยอะไร เราถามแลว ขอทานจงบอกความขอนั้น
แกเรา.
[๗๑๓] ผูใดบอกนาคใหญผูมีเดช ยากที่บุคคลจะลวงเกินได เราจะใหแกวมณี
อันเกิดแตหิน อันรุงเรืองดวยรัศมี.
[๗๑๔] ครุฑผูประเสริฐหรือไรหนอ แปลงเพศเปนพราหมณมาแสวงหานาค
ประสงคจะนําไปเปนอาหารของตน.
[๗๑๕] ดูกรพราหมณ เรามิไดเปนครุฑ เราไมเคยเห็นครุฑ เราเปนผูสนใจดวย
งูพิษ ชนทั้งหลายรูจักเราวาเปนหมองู.
[๗๑๖] ทานมีกําลังอะไร มีศิลปอะไร ทานเปนผูทรงไวซึ่งผลอันพิเศษในอะไร
จึงไมยําเกรงนาค.
[๗๑๗] ครุฑมาบอกวิชาหมองูอยางสูง แกฤาษีโกสิยโคตรผูอยูในปา ประพฤติ
ตบะอยูสิ้นกาลนาน เราเขาไปหาฤาษีตนหนึ่งซึ่งนับเขาในพวกฤาษีผู
บําเพ็ญตนอาศัยอยูในระหวางภูเขา ไดบํารุงทานโดยเคารพ มิไดเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน ในกาลนั้น ทานบําเพ็ญวัตรและพรหมจรรย

เปนผูมีโชค เมื่อไดสมาคมกับเรา จึงสอนมนตทิพยใหแกเราดวยความ
รัก เราทรงไวซึ่งผลอันวิเศษในมนตนั้น จึงไมกลัวตอนาค เราเปน
อาจารยของพวกหมอฆาพิษ ชนทั้งหลายรูจักเราวาอาลัมพายน.
[๗๑๘] เราทั้งหลายจงรับแกวไวสิ ดูกรพอโสมทัต เจาจงรูไว เราทั้งหลายอยา
ละสิริอันมาถึงตนดวยทอนไมตามชอบใจสิ.
[๗๑๙] ขาแตพอผูเปนพราหมณ ภูริทัตนาคราชบูชาคุณพอผูไปถึงที่อยูของตน
เพราะเหตุไร คุณพอจึงปรารถนาประทุษรายตอผูกระทําดีเพราะความหลง
อยางนี้ ถาคุณพอปรารถนาทรัพย ภูริทัตนาคราชก็คงจักให คุณพอไป
ขอทานเถิด ภูริทัตนาคราชคงจักใหทรัพยเปนอันมากแกคุณพอ.
[๗๒๐] ดูกรโสมทัต การกินของที่ถึงมือ ถึงภาชนะ หรือที่ตั้งอยูเบื้องหนา
เปนความประเสริฐ ประโยชนที่เห็นประจักษ อยาไดลวงเราไปเสียเลย.
[๗๒๑] คนประทุษรายมิตร สละความเกื้อกูล จะตองหมกไหมอยูในนรกอัน
รายแรง แผนดินยอมสูบผูนั้น หรือเมื่อผูนั้นมีชีวิตอยูก็ซูบซีด ถา
คุณพอปรารถนาทรัพย ภูริทัตนาคราชก็คงจักให ผมเขาใจวา คุณพอ
จักตองไดประสบเวรที่ตนทําไวในไมชา.
[๗๒๒] พราหมณทั้งหลายบูชายัญแลว ยอมบริสุทธิ์ได เราจักบูชามหายัญ ก็จัก
พนจากบาปดวยการบูชายัญอยางนี้.
[๗๒๓] เชิญเถิด ผมจะขอแยกไป ณ บัดนี้ วันนี้ผมจะไมขออยูรวมกับคุณพอ
จะไมขอเดินทางรวมกับคุณพอผูทํากรรมหยาบอยางนี้สักกาวเดียว.
[๗๒๔] โสมทัตผูไดยินไดฟงมามาก ครั้นกลาวกะบิดา และประกาศกะเทวดา
ทั้งหลายอยางนี้แลว ก็หลีกไปจากที่นั้น
[๗๒๕] ทานจงจับเอานาคใหญนั่น จงสงแกวมณีนั้นมาใหเรา นาคใหญนั่นมี
รัศมีดังสีแมลงคอมทอง ศีรษะแดง ตัวปรากฏดังกองปุยนุน นอนอยู
บนจอมปลวกนั่น ทานจงจับเอาเถิดพราหมณ.
[๗๒๖] อาลัมพายนเอาทิพยโอสถทาตัว และรายมนตทําการปองกันตัวอยางนี้
จึงสามารถจับพญานาคนั้นได.
[๗๒๗] เพราะไดทอดพระเนตรเห็นขาพระองคผูใหสําเร็จ สิ่งที่นาใครทั้งปวงมา
เฝาแลว อินทรียของพระแมเจาไมผองใส พระพักตรพระแมเจาก็เกรียม
ดํา เพราะทอดพระเนตรเห็นขาพระองคเชนนี้ พระพักตรพระแมเจา
เกรียมดํา เหมือนดอกบัวอยูในมือถูกขยี้ ฉะนั้น.
[๗๒๘] ใครวาลวงเกินพระแมเจาหรือ หรือพระแมเจามีเวทนาอะไร เพราะ
ทอดพระเนตรเห็นขาพระองคผูมาเฝา พระพักตรของพระแมเจาเกรียมดํา
เพราะเหตุไร.
[๗๒๙] พอสุทัสสนะลูกรักเอย แมไดฝนเห็นลวงมาเดือนหนึ่งแลววา (มี) ชาย
มาตัดแขนของแมดูเหมือนขางขวา พาเอาไปทั้งที่เปอนเลือด เมื่อแม
กําลังรองไหอยู ตั้งแตแมไดฝนเห็นแลว เจาจงรูเถิดวาแมไมไดความสุข

ทุกวันทุกคืน.
[๗๓๐] แตกอนนางกัญญาทั้งหลาย ผูมีรางกายอันสวยสดงดงาม ปกคลุมดวย
ตาขายทอง พากันบําเรอภูริทัตใด บัดนี้ภูริทัตนั้นยอมไมปรากฏ แต
กอนเสนาทั้งหลายผูถือดาบอันคมกลา งามดังกรรณิการ พากันหอมลอมภูริทัตใด บัดนี้ภูริทัตนั้นยอมไมปรากฏ เอาละเราจักไปยังนิเวศน
แหงภูริทัตเดี๋ยวนี้ จักไปเยี่ยมนองของเจา ผูตั้งอยูในธรรม สมบูรณ
ดวยศีล.
[๗๓๑] ภริยาทั้งหลายของภูริทัต เห็นพระมารดาของภูริทัตเสด็จมา ตางพากัน
ประคองแขนคร่ําครวญวา ขาแตพระแมเจา หมอมฉันทั้งหลายไมทราบ
เกลา ลวงมาเดือนหนึ่งแลววา ภูริทัตผูเรืองยศ โอรสของพระแมเจา
สิ้นชีพเสียแลวหรือวายังดํารงชนมอยู.
[๗๓๒] เราไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขสิ้นกาลนาน ดังนางนกพลัดพราก
จากลูกเห็นแตรังเปลา เราไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขสิ้น
กาลนาน ดังนางหงสขาวพลัดพรากจากลูกออน เราไมเห็นภูริทัต จัก
ตรอมตรมดวยทุกขสิ้นกาลนาน ดังนางนกจากพรากในเปอกตมอันไมมี
น้ําเปนแน เราไมเห็นภูริทัตจักตรอมตรมดวยความโศก เปรียบเหมือน
เบาของชางทอง เกรียมไหมในภายใน ไมออกไปภายนอก ฉะนั้น.
[๗๓๓] บุตรธิดาและชายาในนิเวศนของภูริทัต ลมนอนระเนระนาด ดังตนรัง
อันลมฟาดหักลง ฉะนั้น.
[๗๓๔] อริฏฐะและสุโภคะ ไดฟงเสียงอันกึกกองของบุตรธิดาและชายาของ
ภูริทัตเหลานั้นในนิเวศนของภูริทัต จึงวิ่งไปในระหวาง ชวยกันปลอบ
มารดาวา ขาแตพระแมเจา จงเบาพระทัยอยาเศราโศกไปเลย เพราะวา
สัตวทั้งหลายยอมมีความตายและความเกิดขึ้นเปนธรรมดาอยางนี้ การ
ตายและการเกิดขึ้นนี้ เปนความแปรของสัตวโลก.
[๗๓๕] ดูกรพอสุทัสสนะ ถึงแมรูวาสัตวทั้งหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ก็แตวา
แมเปนผูอันความเศราโศกครอบงําแลว ถาเมื่อแมไมไดเห็นภูริทัตคืน
วันนี้ เจาจงรูวา แมไมไดเห็นภูริทัต เห็นจะตองละชีวิตไปแน.
[๗๓๖] ขาแตพระแมเจา จงเบาพระทัย อยาเศราโศกไปเลย ลูกทั้ง ๓ จักเที่ยว
แสวงหาภูริทัตไปตามทิศนอยทิศใหญ ที่ภูเขา ซอกเขา บาน และ
นิคมแลวจักนําทานพี่ภูริทัตมา พระแมเจาจักไดทรงเห็นทานพี่ภูริทัตมา
ภายใน ๗ วัน.
[๗๓๗] นาคหลุดพนจากมือ ไปฟุบลงที่เทาของทานคุณพอ มันกัดเอากระมัง
หนอ คุณพออยากลัวเลย จงถึงความสุขเถิด.
[๗๓๘] นาคตัวนี้ ไมสามารถจะทําความทุกขอะไรๆ แกเราเลย หมองูมีอยู
เทาใด ก็ไมดียิ่งไปกวาเรา.
[๗๓๙] คนเซอะอะไรหนอ แปลงเพศเปนพราหมณมาทารบในที่ประชุมชน ขอ

บริษัทจงฟงเรา.
[๗๔๐] ดูกรหมองู ทานจงตอสูกับเราดวยนาค เราจักตอสูกับทานดวยลูกเขียด
ในการรบของเรานั้น เราทั้งสองจงมาพนันกันดวยเดิมพัน ๕๐๐๐.
[๗๔๑] ดูกรมาณพ เราเทานั้นเปนคนมั่งคั่งดวยทรัพย ทานเปนคนจนใครจะ
เปนคนรับประกันทาน และอะไรเปนเดิมพันของทาน เดิมพันของเรามี
และคนรับประกันเชนนั้นก็มี ในการรบของเราทั้งสอง เราทั้งสองมา
พนันกันดวยเดิมพัน ๕๐๐๐.
[๗๔๒] ดูกรมหาบพิตรผูทรงเกียรติ เชิญสดับคําของอาตมภาพ ขอความเจริญจง
มีแกมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงรับประกันทรัพย ๕๐๐๐ ของอาตมภาพ
เถิด.
[๗๔๓] ขาแตดาบส หนี้เปนของบิดา หรือวาเปนหนี้ที่ทานทําเอง เพราะเหตุไร
ทานจึงขอทรัพยมากมายอยางนี้ตอขาพเจา.
[๗๔๔] เพราะนายอาลัมพายน ปรารถนาจะตอสูกับอาตมภาพดวยนาค อาตมภาพ
จักใหลูกเขียดกัดนายอาลัมพายน ดูกรมหาบพิตรผูผดุงรัฐ ขอเชิญ
พระองคผูมีหมูทหารดาบเปนกองทัพเสด็จไปทอดพระเนตรนาคในวันนี้.
[๗๔๕] ขาแตดาบส เราไมไดดูหมิ่นทานโดยทางศิลปศาสตรเลย ทานมัวเมา
ดวยศิลปศาสตรมากไป ไมยําเกรงนาค.
[๗๔๖] ดูกรพราหมณ แมอาตมาก็ไมไดดูหมิ่นทานในทางศิลปศาสตร แตวา
ทานลอลวงประชาชนนักดวยนาคอันไมมีพิษ ถาชนพึงรูวานาคของทาน
ไมมีพิษ เหมือนอยางอาตมารูแลวทานก็จะไมไดแกลบสักกํามือหนึ่งเลย
จักไดทรัพยแตที่ไหนเลาหมองู.
[๗๔๗] ทานผูนุงหนังเสือพรอมทั้งเล็บ เกลาชฎารุมราม เหมือนคนเซอะ
เขามาในประชุมชน ดูหมิ่นนาคเชนนี้วาไมมีพิษ ทานเขามาใกลแลวก็
จะพึงรูวานาคนั้นเต็มไปดวยเดช เหมือนของนาคอันสูงสุด ขาพเจาเขา
ใจวานาคตัวนี้จักทําทานใหแหลกเปนเหมือนเถาไปโดยฉับพลัน.
[๗๔๘] พิษของงูเรือน งูปลา งูเขียว พึงมี แตพิษของนาคมีศีรษะแดง ไมมี
เลยทีเดียว.
[๗๔๙] ขาพเจาไดฟงคําของพระอรหันตทั้งหลายผูสํารวม ผูมีตบะมาวา ทายก
ทั้งหลายใหทานในโลกนี้แลวยอมไปสูสวรรค ทานมีชีวิตอยู จงใหทาน
เสียเถิด ถาทานมีสิ่งของที่ควรจะให นาคนี้มีฤทธิ์มาก มีเดช ยากที่
ใครๆ จะกาวลวงได เราจะใหนาคนั้นกัดทาน มันก็จักทําทานใหเปน
เถาไป.
[๗๕๐] ดูกรสหาย แมเราก็ไดฟงคําของพระอรหันตทั้งหลายผูสํารวม ผูมีตบะมา
วา ทายกทั้งหลายใหทานในโลกนี้แลว ยอมไปสูสวรรค ทานนั่นแหละ
เมื่อมีชีวิตอยู จงใหทานเสีย ถาทานมีสิ่งของที่ควรจะให ลูกเขียดชื่อ
วาอัจจิมุขีนี้ เต็มดวยเดชเหมือนของนาคอันสูงสุด เราจักใหลูกเขียดนั้น

กัดทาน ลูกเขียดนั้นจักทําทานใหเปนเถาไป นางเปนธิดาของทาวธตรฐ
เปนนองสาวตางมารดาของเรา นางอัจจิมุขีผูเต็มไปดวยเดช เหมือน
ของนาคอันสูงสุดนั้นจงกัดทาน.
[๗๕๑] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักหยดพิษลงบนแผนดิน มหาบพิตรจง
ทรงทราบเถิด ตนหญาลดาวัลย และตนยาทั้งหลาย พึงเหี่ยวแหงไป
โดยไมตองสงสัย.
[๗๕๒] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักขวางพิษขึ้นไปบนอากาศ มหาบพิตรจง
ทราบเถิดวา ฝนและน้ําคางจะไมตกตลอด ๗ ป
[๗๕๓] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักหยดพิษลงในน้ํา มหาบพิตรจงทราบ
เถิด สัตวน้ํามีประมาณเทาใด ทั้งปลาและเตาก็พึงตายหมด.
[๗๕๔] น้ําที่โลกสมมติวาสามารถลอยบาปได มีอยูที่ทาปยาคะ ภูตผีอะไรฉุดเรา
ลงสูแมน้ํายมุนาอันลึก.
[๗๕๕] นาคราชใด เปนใหญในโลก เรืองยศ พันเมืองพาราณสีไวโดยรอบ
เราเปนลูกของนาคราชผูประเสริฐนั้น ดูกรพราหมณ นาคทั้งหลายเรียก
เราวา สุโภคะ.
[๗๕๖] ถาทานเปนโอรสของนาคราชผูประเสริฐ ผูเปนพระราชาของชนชาวกาสี
เปนอธิบดีอมร พระชนกของทานเปนคนใหญคนโตผูหนึ่ง และพระชนนี
ของทาน ก็ไมมีใครเทียบเทาในหมูมนุษย ผูมีอานุภาพมากเชนทาน
ยอมไมสมควรจะฉุดแมคนเพียงเปนทาสของพราหมณใหจมน้ําเลย.
[๗๕๗] เจาแอบตนไมยิงเนื้อซึ่งมาเพื่อจะดื่มน้ํา เนื้อถูกยิงแลวรูสึกไดดวยกําลัง
ลูกศร จึงวิ่งหนีไปไกล เจาไปพบมันลมอยูในปาใหญ จึงแลเนื้อหาบ
มาถึงตนไทรในเวลาเย็น อันกึกกองไปดวยเสียงรองของนกแขกเตา
และนกสาลิกา มีใบเหลืองเกลื่อนกลนไปดวยยานไทร มีฝูงนกดุเหวา
รองอยูระงม นารื่นรมยใจ ภูมิภาคเขียวไปดวยหญาแพรกอยูเปนนิตย
พี่ชายของเราเปนผูรุงเรืองไปดวยฤทธิ์และยศ มีอานุภาพมากอัน
นางนาคกัญญาทั้งหลายแวดลอม ปรากฏแกเจาผูอยูที่ตนไทรนั้น ทาน
พาเจาไปเลี้ยงดู บํารุงบําเรอดวยสิ่งที่นาใครทุกอยาง เปนคนประทุษราย
ตอทานผูไมประทุษราย เวรนั้นมาถึงเจาในที่นี้แลว เจาจงเหยียดคอออก
เร็วๆ เถิด เราจักไมไวชีวิตแกเจา เราระลึกถึงเวรที่เจาทําตอพี่เรา จัก
ตัดศีรษะเจาเสีย.
[๗๕๘] พราหมณผูทรงเวทย ๑ ผูประกอบในการขอ ๑ ผูบูชาไฟ ๑ ดวยฐานะ ๓
ประการนี้ พราหมณเปนผูที่ใครๆ ไมควรจะฆา.
[๗๕๙] เมืองของทาวธตรฐอยูภายใตแมน้ํายมุนา จดหิมวันตบรรพต ซึ่งตั้งอยู
ไมไกลแมน้ํายมุนาลวนแลวไปดวยทองคํางามรุงเรือง พี่นองรวมทอง
ของเรา ลวนเปนคนมีชื่อลือชา อยูในเมืองนั้น ดูกรพราหมณ พี่นอง
ของเราเหลานั้นจักวาอยางไร เจาจักตองเปนอยางนั้น.

[๗๖๐] ขาแตพี่สุโภคะ ยัญและเวทยทั้งหลายในโลกที่พวกพราหมณประกอบ

ขึ้น ไมใชเปนของเล็กนอย เพราะฉะนั้น ผูติเตียนพราหมณซึ่งใครๆ
ไมควรติเตียน ชื่อวายอมละทิ้งทรัพย เครื่องปลื้มใจและธรรมของ
สัตบุรุษเสีย.
[๗๖๑] พวกพราหมณถือการทรงไตรเพท พวกกษัตริยปกครองแผนดิน พวก
แพศยยึดไถนา และพวกศูทรยึดการบําเรอวรรณะทั้ง ๔ นี้ เขาถึงการ
งานตามที่อางมาเฉพาะอยาง ๆ นั้นกลาวกันวา มหาพรหมผูมีอํานาจจัดไว.
[๗๖๒] พระพรหมผูสรางโลก ทาววรุณ ทาวกุเวร ทาวโสมะ พระยายม
พระจันทร พระวายุ พระอาทิตย แมทานเหลานี้ ก็ลวนบูชายัญมามาก
แลว และบูชาสิ่งที่นาใครทุกอยางแกพราหมณผูทรงเวทย ทาวอรชุน
และทาวภีมเสน มีกําลังมาก มีแขนนับพัน ไมมีใครเสมอในแผนดิน
ยกธนูได ๕๐๐ คัน ก็ไดบูชาไฟมาแตกอน.
[๗๖๓] ดูกรพี่สุโภคะ ผูใดเลี้ยงพราหมณทั้งหลายมานานดวยขาว และน้ําตาม
กําลัง ผูนั้นมีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาอยู ไดเปนเทพเจาองคหนึ่ง.
[๗๖๔] พระเจามุจลินทสามารถบูชาเทวดาคือไฟ ผูกินมาก มีสีไมทราม ให
อิ่มหนําดวยเนยใส ทรงบูชายัญวิธีแกเทวดา คือไฟผูประเสริฐแลวได
ไปบังเกิดในทิพยคติ.
[๗๖๕] พระเจาทุทีป มีอานุภาพมาก มีอายุยืน ๑๐๐๐ ป มีพระรูปงามนาดูยิ่ง
นัก ทรงละแวนแควนอันไมมีที่สุดพรอมทั้งเสนาเสด็จออกผนวชแลว
ไดเสด็จสูสวรรค.
[๗๖๖] ขาแตพี่สุโภคะ พระเจาสาครราช ทรงปราบแผนดินอันมีสาครเปน
ที่สุด รับสั่งใหตั้งเสายัญอันงานยิ่ง ลวนแลวดวยทอง ทรงบูชาไฟ
แลวไดเปนเทพเจาองคหนึ่ง แมน้ําคงคา และมหาสมุทร เปนที่สั่ง
สมนมสม ยอมเปนไปดวยอานุภาพของผูใด ผูนั้น คือ พระเจาอังคโลมบาท ทรงบําเรอไฟแลวเสด็จไปเกิดในพระนครของทาว
สหัสสนัยน.
[๗๖๗] เทวดาผูประเสริฐมีฤทธิ์มาก มียศ เปนเสนาบดีของทาววาสวะใน
ไตรทิพย กําจัดมลทินดวยโสมยาควิธี (บูชาดวยการดื่มน้ําโสม) ได
เปนเทพเจาองคหนึ่ง.
[๗๖๘] เทวดาผูประเสริฐ มีฤทธิ์ เรืองยศ สรางโลกนี้โลกหนา แมน้ําภาคีรถี
ขุนเขาหิมวันตและเขาวิชฌะ ไดบูชาไฟมากอน ภูเขามาลาคิริ ขุนเขา
หิมวันต ภูเขาวิชฌะ ภูเขาสุทัศนะ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ
ภูเขาเหลานี้ และภูเขาใหญอื่นๆ กลาวกันวาพวกพราหมณผูบูชายัญได
กอสรางทําไว.
[๗๖๙] ชนทั้งหลายเรียกพราหมณผูทรงเวทย ผูเขาถึงคุณแหงมนต ผูมีตบะ
ในโลกนี้วา ผูประกอบในการขอ มหาสมุทรซัดทวมพราหมณนั้น ผู

กําลังตระเตรียมน้ําอยูที่ฝงมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ําในมหาสมุทร
จึงดื่มไมได.
[๗๗๐] วัตถุที่ควรบูชา คือพวกพราหมณเปนอันมากมีอยูในแผนดินของ
ทาววาสวะ พราหมณทั้งหลายมีอยูในทิศบูรพา ทิศปจจิมทิศ ทักษิณ
และทิศอุดร ยอมยังปติและโสมนัสใหเกิด.
[๗๗๑] ดูกรพออริฏฐะ ความกาลีคือความปราชัยของนักปราชญทั้งหลาย กลับ
เปนความมีชัยของคนโงเขลาผูทรงเวทย ไตรเพทเปนเหมือนอาการของ
พยับแดด เพราะเปนของไมเห็นเสมอไป มีคุณทางหลอกลวง พาเอา
คนมีปญญาไปไมได ไตรเพทมิไดมีเพื่อปองกันคนผูประทุษรายมิตร ผู
ลางผลาญความเจริญเหมือนไฟที่คนบําเรอแลว ยอมปองกันคนโทสจริต
ทํากรรมชั่วไมได ถาคนทั้งหลายจะเอาไมที่มีอยูในโลกทั้งหมด พรอม
ทั้งทรัพยสมบัติของตน คลุกกับหญาใหไฟเผา ไฟอันมีเดชไมมีใคร
เทียมเผาสิ่งนั้นหมดก็ไมอิ่ม ใครจะพึงทําใหไฟซึ่งรูรสสองอยางใหอิ่มได
นมสดแปรไปไดเปนธรรมดา คือ แปรเปนนมสม แลวเปนเนยขน
ฉันใด ไฟก็มีความแปรเปนธรรมดา ฉันนั้น ไฟประกอบดวยความเพียร
(ในการสีไฟ) จึงจะเกิดได ไมเคยไดเห็นไฟเขาไปอยูในไมแหง และ
ไมสด คนสีไฟไมสี ไฟก็ไมเกิด ไฟยอมไมเกิดเพราะไมมีคนทําใหเกิด
ถาแหละไฟพึงอยูภายในไมแหงและไมสด ปาทั้งหมดในโลกก็จะพึงแหง
ไป และไมแหงก็จะพึงลุกโพลง ถาคนทําบุญไดโดยเอาไมและหญาให
ไฟกิน คนเผาถาน คนหุงเกลือ พอครัว และคนเผาศพ ก็พึงทําบุญได
ถาแมพราหมณเหลานี้ทําบุญไดเพราะการเลี้ยงไฟ เพราะเรียนมนต
เพราะเลี้ยงไฟใหอิ่มหนํา ในโลกนี้ใครๆ ผูเอาของใหไฟกินจะชื่อวาทํา
บุญหาไดไม เพราะเหตุอยางไรเลา เพราะไฟเปนผูอันโลกยําเกรง
รูรสสองอยาง พึงกินไดมากทั้งของไมมีกลิ่นอันไมนาฟูใจ คนเปน
อันมากไมชอบ พวกมนุษยละเวน และเปนของไมประเสริฐ คน
บางพวกนับถือไฟเปนเทวดา สวนพวกมิลักขุนับถือน้ําเปนเทวดา
ทั้งหมดนี้พูดผิด ไฟและน้ําไมใชเทพเจาตนใดตนหนึ่ง โลกบําเรอไฟ
ซึ่งไมมีอินทรีย ไมมีกายที่จะรูสึกได สองแสงสวาง เปนเครื่องทําการ
งานของประชาชน เมื่อยังทําบาปกรรมอยู จะพึงไปสุคติไดอยางไร
พวกพราหมณผูตองการเลี้ยงชีวิตในโลกนี้กลาววา พระพรหมครอบงํา
ไดทั้งหมด และวาพระพรหมบําเรอไฟ พระพรหมมีอานุภาพกวาทุกสิ่ง
และมีอํานาจไมมีใครสราง กลับไปไหวไฟที่ตนสรางเพื่อประโยชนอะไร
คําของพวกพราหมณนาหัวเราะเยาะ ไมควรแกการเพงเล็ง ไมเปนความ
จริง พวกพราหมณในปางกอนกอขึ้นไว เพราะเหตุแหงสักการะ
พราหมณเหลานั้น เมื่อลาภและสักการะเกิดขึ้น จึงรอยกรองยัญพิธีวา
เปนธรรมสงบระงับ ดวยการฆาสัตวบูชายัญ พวกพราหมณถือการทรง

ไตรเพท พวกกษัตริยปกครองแผนดิน พวกแพศยยึดการไถนา และ
พวกศูทรยึดการบําเรอ วรรณะทั้ง ๔ นี้ เขาถึงการงานตามที่อางมา
เฉพาะอยาง ๆ นั้น กลาวกันวา มหาพรหมผูมีอํานาจจัดไวถาคํานี้พึง
เปนคําจริงเหมือนดังที่พวกพราหมณกลาวไว คนที่ไมใชกษัตริยไมพึงได
ราชสมบัติ ผูที่ไมใชพราหมณไมพึงศึกษามนต คนนอกจากแพศยไม
พึงทําการไถเลย และพวกศูทรก็ไมพึงพนจากการรับใชผูอื่น เพราะคํานี้
เปนคําไมจริง เปนคําเท็จ พวกคนหาเลี้ยงทองกลาวไว คนไมมีปญญา
หลงเชื่อ บัณฑิตทั้งหลายยอมเห็นดวยตนเอง เพราะพวกกษัตริย
ยอมเก็บสวนจากพวกแพศย พวกพราหมณถือศาตราเที่ยวฆาสัตว เพราะ
เหตุไร พระพรหมจึงไมทําโลกอันแตกตางกันเชนนั้นใหตรงเสีย ถา
แหละพระพรหมเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกทั้งปวง เปนเจาชีวิตของ
หมูสัตว ทําไมจึงจัดโลกทั้งปวงใหมีความทุกข ทําไมจึงไมทําโลกทั้งปวง
ใหมีความสุข ถาแหละพรหมนั้นเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกทั้งปวง
เปนเจาชีวิตของหมูสัตว เหตุไรจึงทําโลกโดยไมเปนธรรม คือ มารยา
และเจรจาคําเท็จ มัวเมา ถาแหละพระพรหมนั้นเปนใหญ เปนผูเจริญ
ในโลกทั้งปวง เปนเจาชีวิตของหมูสัตว ก็ชื่อวาเปนเจาชีวิตอยุติธรรม
เมื่อธรรมมีอยู พรหมนั้นก็จัดโลกไมเที่ยงธรรม ตั๊กแตน ผีเสื้อ งู
แมลงภู หนอน และแมลงวัน ใครฆาแลวยอมบริสุทธิ์ ธรรมเหลานี้
ไมใชของพระอริยะ เปนธรรมผิดๆ ของชาวกัมโพชรัฐเปนอันมาก.
[๗๗๒] ถาแหละคนฆาเขาแลวยอมบริสุทธิ์ และผูถูกฆายอมเขาถึงแดนสวรรค
พวกพราหมณก็พึงฆาพวกพราหมณดวยกันเสียซิ หรือพึงฆาพวกที่หลง
เชื่อถอยคํา ของพราหมณดวยกันเสียซิ พวกเนื้อ ปศุสัตวและโคตัว
ไหนๆ ไมไดออนวอนเพื่อใหฆาตนเลย ลวนแตดิ้นรนตองการมีชีวิตอยู
ในโลกนี้ ชนทั้งหลายยอมนําเอาสัตวและปศุสัตวเขาผูกที่เสายัญ พวก
คนพาลยอมยื่นหนาเขาไปที่เสาบูชายัญเปนที่ผูกสัตว ดวยการพรรณนา
ตางๆ วา เสายัญนี้จะใหสิ่งที่นาใครแกทานในโลกหนา จะเปนของ
ยั่งยืนในสัมปรายภพ ถาวาบุคคลพึงไดแกวมณี สังข มุกดา ขาวเปลือก
ทรัพย เงิน ทองที่เสายัญ ในไมแหงและไมสดไซร อนึ่ง เสายัญ
จะพึงใหสิ่งที่นาใครทั้งปวงในไตรทิพยได พราหมณเทานั้นพึงบูชายัญ
ผูที่ไมใชพราหมณก็จะไมพึงใหพราหมณบูชายัญอะไรๆ เลย แกวมณี
สังข มุกดา ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง จักมีที่เสายัญ ที่ไมแหง
ที่ไมสดที่ไหน เสายัญจะพึงใหสิ่งที่นาใครทั้งปวงในไตรทิพยที่ไหน
พราหมณเหลานี้เปนคนโออวด หยาบชา โงเขลา โลภจัด ยื่นหนา
เขาไปดวยการพรรณนาตางๆ วา จงถือเอาไฟมา และจงใหทรัพยแก
เรา แตนั้นทานใหสิ่งที่นาใครทั้งปวงแลว จักมีความสุข พวกที่โกนผม
โกนหนวดและตัดเล็บพาพระราชา หรือมหาอํามาตยเขาไปยังโรงบูชาไฟ

ยื่นหนาเขาไปดวยการพรรณนาตางๆ ยอมถือเอาทรัพยดวยเวท พวก
พราหมณผูโกหก พอหลอกลวงไดคนหนึ่ง ก็มาประชุมกินกันเปนอัน
มากเหมือนฝูงกาตอมนกเคา หลอกเอาจนเกลี้ยงแลว เก็บไวที่บริเวณ
บูชายัญ พวกพราหมณลวงผูนั้นไดคนหนึ่งอยางนี้แลว ก็พากันมาเปน
อันมาก ใชความพยายามลอหลอกพรรณนา ดวยสิ่งที่ไมแลเห็นปลน
เอาทรัพยที่แลเห็นไป เหมือนพวกราชบุรุษ ที่พระราชาสอนใหเก็บสวย
เก็บเอาทรัพยของพระราชาไป ฉะนั้น ดูกรอริฏฐะ พราหมณเชนนั้น
เปนเหมือนโจร ไมใชสัตบุรุษเปนผูควรจะฆาเสีย แตไมมีใครฆาในโลก
พวกพราหมณกลาววา ไมทองหลางเปนแขนขวาของพระอินทร จึงตัด
เอาไมทองหลางมาใชในยัญนี้ ถาคํานั้นเปนคําจริง พระอินทรก็แขนขาด
ทําไมพระอินทรจึงชนะพวกอสูรดวยกําลังแขนนั้นได คํานั้นเปนคําเท็จ
พระอินทรยังมีแขนพรอม เปนเทวดาชั้นดีเลิศ ไมมีใครฆาได กําจัด
อสูรได มนตของพราหมณเหลานี้เหลวเปลา หลอกลวงกันใหเห็น
ไดเฉพาะในโลกนี้ ภูเขามาลาคิรี ขุนเขาหิมวันต ภูเขาวิชฌะ ภูเขาสุทัศน ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ ภูเขาเหลานี้และภูเขาใหญอื่นๆ
ที่กลาวกันวา พวกพราหมณผูบูชายัญกอสรางไว ที่กลาวกันวาพวก
พราหมณผูบูชายัญเอาอิฐเชนใดมาสรางภูเขา อิฐเชนนั้นก็ไมใชธรรมชาติของภูเขา ภูเขาเปนอยางอื่น ไมหวั่นไหว เห็นไดชัดๆ วาเปนหิน
ไมใชอิฐเปนหินมานมนาน เหล็กและโลหะยอมไมเกิดในอิฐ ที่พวก
พราหมณสรรเสริญยัญกลาวไววา ผูบูชายัญกอสรางไว ชนทั้งหลายเรียก
พราหมณผูทรงเวท ผูเขาถึงคุณแหงมนต ผูมีตบะในโลกนี้วา ผูประกอบ
ในการขอ มหาสมุทรซัดทวมพราหมณนั้นผูกําลังตระเตรียมน้ําอยูที่ฝง
มหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ําในมหาสมุทรจึงดื่มไมได แมน้ําพัดเอา
พราหมณผูเรียนเวท ทรงมนต ไปเกินกวาพัน เหตุไรน้ําในแมน้ําจึงมี
รสไมเสีย มหาสมุทรเทานั้นดื่มไมได บอน้ําทั้งหลายในมนุษยโลกนี้ ที่
เขาขุดไวเกิดเปนน้ําเค็มก็มี แตไมใชเค็มเพราะทวมพราหมณตาย น้ํา
ในบอเหลานั้นดื่มไมได เปนน้ํารูรสสองอยาง ครั้นครั้งดึกดําบรรพตั้งแต
ปฐมกัป ใครเปนภรรยาใคร ใครไดใหมนุษยเกิดขึ้นกอน โดยธรรม
แมนั้นใครๆ ไมเลวไปกวาใคร ทานกลาวจําแนกสวนไวอยางนี้ แม
ลูกคนจัณฑาลก็พึงเรียนเวท สวดมนตได (ถา) เปนคนฉลาดมีความคิด
หัวของเขาก็ไมพึงแตกเจ็ดเสี่ยง มนตเหลานี้พวกพรหมสรางไวเพื่อฆา
ตน เปนการสรางแตปาก เปนการสรางยึดถือไวดวยความโลภ เปลื้อง
ไดยาก เขาถึงคลองดวยคําของพวกพราหมณผูแตงกาพยกลอน จิตของ
พวกคนโง ยังหลงในทางลุมๆ ดอนๆ คนไมมีปญญาเชื่อเอาจริงจัง
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง มีกําลังอยางลูกผูชาย พราหมณไมมี
กําลังเชนนั้นเลย ความเปนมนุษยของพราหมณเหลานั้น พึงเห็นเหมือน

ของโค ชาติของพราหมณเหลานั้นเทานั้นไมมีใครเสมอ สิ่งอื่นๆ
เสมอกันหมด ถาแหละพระราชาทรงชํานะหมูศัตรูไดโดยลําพังพระองค
เอง ประชาราษฎรของพระราชานั้นพึงมีสุขอยูเสมอ มนตของกษัตริย
และไตรเพทเหลานี้ มีความหมายเสมอกัน ถาไมวินิจฉัยความแหงมนต
และไตรเพทนั้นก็ไมรูเหมือนทางที่น้ําทวม มนตของกษัตริยและไตรเพท
เหลานี้มีความหมายเสมอกัน ลาภ ไมมีลาภ ยศ และไมมียศ ทั้งหมด
เทียว เปนธรรมดาของวรรณทั้ง ๔ นั้น พวกคฤหบดีใชคนจํานวนมาก
ใหทําการงานในแผนดิน เพราะเหตุแหงทรัพยและขาวเปลือก ฉันใด
แมพวกพราหมณผูทรงไตรเพทก็ฉันนั้น ยอมใชคนเปนจํานวนมากให
ทําการงานในแผนดิน ในวันนี้ พราหมณเหลานั้นเสมอกันกับคฤหบดี
มีความขวนขวายประกอบในกามคุณเปนนิตย ใชคนเปนจํานวนมากให
ทําการงานในแผนดินเหมือนกัน พราหมณเหลานั้นเปนผูรูรสสองอยาง
หาปญญามิได.
[๗๗๓] กระบวนกลอง ตะโพน สังข บัณเฑาะว และมโหรทึกของใคร มา
ขางหนา ทําใหพระราชาจอมทัพทรงหรรษา ใครมีสีหนาสุกใสดวยแผน
ทองคําอันหนา มีพรรณดังสายฟา ชันษายังหนุมแนน สอดสวมแลงธนู
รุงเรืองดวยสิริมาอยูนั่นเปนใคร ใครมีพักตรผองใสเพียงดังทอง เหมือน
ถานไฟไมตะเคียนซึ่งลุกโชนอยูที่ปากเบา รุงเรืองดวยสิริมาอยู ใครนั่น
มีฉัตรทองชมพูนุชมีซี่นารื่นรมยใจสําหรับกันรัศมีพระอาทิตย รุงเรือง
ดวยสิริมาอยู ใครนั่นมีปญญาประเสริฐ มีพัดวาลวิชนีอยางดีเยี่ยม อัน
คนใชประคอง ณ เบื้องบนเศียรทั้งสองขาง คนทั้งหลายถือกําหางนกยูง
อันวิจิตรออนสลวย มีดามลวนแลวดวยทองและแกวมณี จรลีมาทั้ง
สองขาง ขางหนาของใคร กุณฑลอันกลมเกลี้ยง มีรัศมีดังสีถานไม
ตะเคียนซึ่งลุกโชนอยูที่ปากเบา งดงามอยูทั้งสองขาง ขางหนาของใคร
เสนผมของใครตองลมอยูไหวๆ ปลายสนิท ละเอียดดํา งามจดนลาต
ดังสายฟาพุงขึ้นจากทองฟา ใครมีเนตรซายขวากวางและใหญ งาม มี
พักตรผองใส ดังคันฉองทอง ใครมีโอฐสะอาดเหมือนสังขอันขาวผอง
เมื่อเจรจา (แลเห็น) ฟนขาวสะอาดงามดังดอกมณฑารพตูม ใครมีมือ
และเทาทั้งสองมีสีเสมอดวยน้ําครั่ง ตั้งอยูในที่สบาย มีริมฝปากเปลงปลั่งดั่งผลมะพลับ งามดังดวงอาทิตย ใครนั่นมีเครื่องปกคลุมขาวสะอาด
ดังหนึ่งตนสาละใหญดอกสะพรั่งขางเขาหิมวันตในฤดูหิมะตก งามปาน
ดังพระอินทรอันไดชัยชนะ ใครนั่นนั่งอยูทามกลางบริษัท คลองพระแสงขรรคคร่ําทองวิจิตรดวยดามแกวมณีที่อังสา ใครนั่นสวมสุวรรณ
ปาทุกาอันวิจิตร เย็นเรียบรอย สําเร็จเปนอันดี ขาพเจาขอนอบนอม
ตอผูแสวงหาคุณอันใหญ.
[๗๗๔] ผูที่มาเหลานี้ เปนนาคที่มีฤทธิ์ เรืองยศ เปนลูกแหงทาวธตรฐ เกิด

แตนางสมุททชา นาคเหลานี้มีฤทธิ์มาก.
จบ ภูริทัตชาดกที่ ๖
------------

๗. จันทกุมาร
พระจันทกุมาร ทรงบําเพ็ญขันติบารมี
[๗๗๕] พระราชาพระนามวาเอกราช เปนผูมีกรรมอันหยาบชา อยูในพระนคร
ปุบผวดี ทาวเธอตรัสถามขัณฑหาลปุโลหิต ผูเปนเผาพันธุพราหมณ เปน
คนหลงวา ดูกรพราหมณ ทานเปนผูฉลาดในธรรมวินัย ขอจงบอกทาง
สวรรคแกเราเหมือนอยางนรชนทําบุญแลวไปจากภพนี้สูคติภพ ฉะนั้น
เถิด.
[๗๗๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐ นรชนใหแลวซึ่งทานอันลวงล้ําทาน ฆาแลว
ซึ่งบุคคลอันไมพึงฆา ชื่อวาทําบุญแลว ยอมไปสูสุคติ ดวยประการฉะนี้.
[๗๗๗] ก็ทานอันลวงล้ําทานนั้นคืออะไร และคนจําพวกไหน เปนผูอันบุคคล
ไมพึงฆาในโลกนี้ ขอทานจงบอกขอนั้นแกเรา เราจักบูชายัญ จักใหทาน.
[๗๗๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ยัญพึงบูชาดวยพระราชโอรส พระราชธิดา
พระมเหสี ชาวนิคม โคอุสุภราช มาอาชาไนยอยางละ ๔ ขาแต
พระองคผูประเสริฐ ยัญพึงบูชาดวยหมวด ๔ แหงสัตวทั้งปวง.
[๗๗๙] ในพระราชวังมีเสียงระเบ็งเซ็งแซเปนอันเดียวนาหวาดกลัว เพราะไดฟง
คําวา พระกุมารกุมารีและพระมเหสีจะตองถูกฆา.
[๗๘๐] เจาทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลาย คือ พระจันทกุมาร พระสุริยกุมาร
พระภัททเสนกุมาร พระสุรกุมาร และพระวามโคตตกุมารวา ขอทาน
ทั้งหลายจงอยูเปนหมูกันเพื่อประโยชนแกการบูชายัญ.
[๗๘๑] เจาทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลาย คือ พระอุปเสนากุมารี พระโกกิลากุมารี พระมุทิตากุมารีและพระนันทากุมารีวา ขอทานทั้งหลายจง
อยูเปนหมูกัน เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ.
[๗๘๒] อนึ่ง เจาทั้งหลายจงไปทูลพระนางวิชยา พระนางเอราวดี พระนางเกศินี
และพระนางสุนันทา ผูเปนมเหสีของเรา ประกอบดวยลักษณะอัน
ประเสริฐวา ขอทานทั้งหลายจงอยูเปนหมูกัน เพื่อประโยชนแกการ
บูชายัญ.
[๗๘๓] เจาทั้งหลายจงไปบอกคฤหบดีทั้งหลาย คือ ปุณณมุขคฤหบดี ภัททิยคฤหบดี สิงคาลคฤหบดี และวัฑฒคฤหบดีวา ขอทานทั้งหลายจงอยู
เปนหมูกัน เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ.
[๗๘๔] คฤหบดีเหลานั้น เกลื่อนกลนไปดวยบุตรภรรยา มาพรอมกัน ณ ที่นั้น
ไดกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ขอพระองคทรงกระทําขาพระองคทุก
คนใหเปนคนมีแหยม หรือขอจงทรงประกาศขาพระองคทั้งหลายใหเปน
ขาทาสเถิด พระเจาขา.
[๗๘๕] เจาทั้งหลายจงรีบนําชางของเรา คือ ชางอภยังกร ชางนาฬาคิรี ชาง

อัจจุคคตะ (ชางวรุณทันตะ) ชางเหลานั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนแก
การบูชายัญ เจาทั้งหลายจงรีบไปนํามาซึ่งมาอัสดรของเรา คือ มาเกศี
มาสุรามุข มาปุณณมุข มาวินัตกะ มาเหลานั้นจักเปนไปเพื่อประโยชน
แกการบูชายัญ เจาทั้งหลายจงรีบไปนํามาซึ่งโคอุสุภราชของเรา คือ
โคยูถปติ โคอโนชะ โคนิสภะ โคควัมปติ จงตอนโคเหลานั้นทั้งหมด
เขาเปนหมูกัน เราจักบูชายัญ จักใหทาน อนึ่ง จงตระเตรียมทุกสิ่งให
พรอม วันพรุงนี้ เมื่อพระอาทิตยขึ้น เราจักบูชายัญ เจาทั้งหลายจงนํา
เอาพระจันทกุมารมา จงรื่นรมยตลอดราตรีนี้ เจาทั้งหลายจงตั้งไวแม
ทุกสิ่ง วันพรุงนี้ เมื่อพระอาทิตยขึ้น เราจักบูชายัญ เจาทั้งหลายจงไป
ทูลพระกุมาร ณ บัดนี้ วันนี้เปนคืนที่สุดแล.
[๗๘๖] พระราชมารดาเสด็จมาแตพระตําหนัก ทรงกรรแสงพลางตรัสถามพระเจาเอกราชนั้นวา พระลูกรัก ไดยินวา พอจักบูชายัญดวยพระราชบุตร
ทั้ง ๔ หรือ.
[๗๘๗] เมื่อตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคน หมอมฉันก็สละ หมอมฉันบูชายัญ
ดวยบุตรทั้งหลายแลวจักไปสูสุคติสวรรค.
[๗๘๘] ลูกเอย พออยาเชื่อคํานั้น ขาวที่วาสุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญนั้น
เปนทางไปนรก ไมใชทางไปสวรรค ดูกรลูกโกญฑัญญะ พอจงใหทาน
อยาไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเลย นี่เปนทางไปสูสุคติ ทางไปสูสุคติ
มิใชเพราะเอาบุตรบูชายัญ.
[๗๘๙] คําของอาจารยทั้งหลายมีอยู หมอมฉันจักฆาจันทกุมารและสุริยกุมาร
หมอมฉันบูชายัญดวยบุตรทั้งหลายอันสละไดยากแลว จักไปสูสุคติ
สวรรค.
[๗๙๐] แมพระเจาสวัสดีพระราชบิดา ไดตรัสถามพระราชโอรสของพระองคนั้น
วา ลูกรัก ทราบวา พอจักบูชายัญดวยโอรสทั้ง ๔ หรือ.
[๗๙๑] เมื่อตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคนหมอมฉันก็สละ หมอมฉันบูชายัญ
ดวยบุตรทั้งหลายแลว จักไปสูสุคติสวรรค.
[๗๙๒] ลูกเอย พออยาเชื่อคํานั้น ขาวที่วา สุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญ
ทางนั้นเปนทางไปนรก ไมใชทางไปสวรรค ดูกรลูกโกญฑัญญะ พอจง
ใหทาน อยาไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเลย นี่เปนทางไปสูสุคติ ทางไป
สูสุคติมิใชเพราะเอาบุตรบูชายัญ.
[๗๙๓] คําของอาจารยทั้งหลายมีอยู หมอมฉันจักฆาจันทกุมารและสุริยกุมาร
หมอมฉันบูชายัญดวยบุตรทั้งหลายอันสละไดยากแลว จักไปสูสุคติ
สวรรค.
[๗๙๔] ดูกรลูกโกญฑัญญะ พอจงใหทาน อยาไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเลย
พอจงเปนผูอันพระราชบุตรหอมลอม รักษากาสิกรัฐและชนบทเถิด.
[๗๙๕] ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน

ขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา ถึง
แมขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะเลี้ยงชางและมา
ใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรด
พระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด
พระเจาขา ถึงแมขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขน
มูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรด
พระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด
พระเจาขา ถึงแมขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขน
มูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรด
พระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิต ตามที่
พระองคมีพระประสงคเถิด พระเจาขา ถึงแมขาพระองคทั้งหลายจะถูก
ขับไลจากแวนแควน ก็จักเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต.
[๗๙๖] เจาทั้งหลายพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต ยอมกอทุกขใหเกิดแกเรานักแล
จงปลอยพระกุมารทั้งหลายไป ณ บัดนี้ เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ.
[๗๙๗] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียววา การบูชายัญนี้ทําไดยาก ให
ยินดีไดแสนยาก บัดนี้ พระองคทรงกระทํายัญที่ขาพระองคตระเตรียม
ไวแลวใหกระจัดกระจายเพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และ
ชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชนเหลาใด อนุโมทนามหายัญ
เชนนี้ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี ชนเหลานั้นทั้งหมดยอมไปสูสุคติ.
[๗๙๘] ขอเดชะ เหตุไร ในกาลกอน พระองคจึงรับสั่งใหพราหมณกลาวคําเปน
สวัสดีแกขาพระบาททั้งหลาย มาบัดนี้ จะรับสั่งฆาขาพระบาททั้งหลาย
เพื่อตองการบูชายัญ โดยหาเหตุมิไดเลย ขาแตพระราชบิดา เมื่อกอน
ในเวลาที่ขาพระบาทยังเปนเด็ก พระองคมิไดทรงฆาและมิไดทรงรับสั่ง
ใหฆา บัดนี้ ขาพระบาททั้งหลาย ถึงความเจริญวัยเปนหนุมแนนแลว
มิไดคิดประทุษรายพระองคเลย เพราะเหตุไร จึงรับสั่งใหฆาเสีย ขาแต
พระมหาราชา ขอพระองคทรงทอดพระเนตรขาพระบาททั้งหลาย ผูขึ้น
คอชาง ขี่หลังมา ผูกสอดเครื่องรบ ในเวลาที่รบมาแลวหรือเมื่อกําลัง
รบ ก็บุตรทั้งหลายเชนดังขาพระบาททั้งหลาย ยอมไมควรจะฆาเพื่อ
ประโยชนแกการบูชายัญเลย ขาแตพระราชบิดา เมื่อเมืองชายแดนหรือ
เมื่อพวกโจรในดงกําเริบ เขายอมใชคนเชนดังขาพระบาททั้งหลาย แต
ขาพระบาททั้งหลายจะถูกฆาใหตายโดยมิใชเหตุ ในมิใชที่ ขอเดชะ
แมนกเหลาไร ๆ เมื่อทํารังแลวยอมอยู ลูกทั้งหลายเปนที่รักของแมนก
เหลานั้น สวนพระองคไดตรัสสั่งใหฆาขาพระบาททั้งหลาย เพราะเหตุไร
ขอเดชะ อยาไดทรงเชื่อขัณฑหาลปุโรหิต ขัณฑหาลปุโรหิตไมพึงฆา
ขาพระองค เพราะวาเขาฆาขาพระองคแลว ก็จะพึงฆาแมพระองคใน
ลําดับตอไป ขาแตพระมหาราชา พระราชาทั้งหลายยอมพระราชทาน

บานอันประเสริฐ นิคมอันประเสริฐ แมโภคะ แกพราหมณนั้น อนึ่ง
พวกพราหมณ แมไดขาวน้ําอันเลิศในตระกูล บริโภคในตระกูล ยัง
ปรารถนาจะประทุษรายตอผูใหขาวน้ําเชนนั้นอีก เพราะพราหมณเหลานั้น
โดยมากเปนคนอกตัญู ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลาย
เสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวย
โซใหญ ก็จะเลี้ยงชางและมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค
ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของ
ขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจํา
ดวยโซใหญ ก็จะขนมูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค
ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของ
ขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจํา
ดวยโซใหญ ก็จะขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค
ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของ
ขัณฑหาลปุโรหิต ตามที่พระองคมีพระราชประสงคเถิด พระเจาขา
ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกขับไลจากแวนแควน ก็จักเที่ยว
ภิกขาจารเลี้ยงชีวิต.
[๗๙๙] เจาทั้งหลายพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต ยอมกอทุกขใหเกิดแกเรานักแล
จงปลอยพระกุมารทั้งหลายไป ณ บัดนี้ เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ.
[๘๐๐] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียว การบูชายัญนี้ทําไดยาก ให
ยินดีไดแสนยาก บัดนี้ พระองคทรงกระทํายัญที่ขาพระองคตระเตรียมไว
แลวใหกระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และ
ชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชนเหลาใด อนุโมทนามหายัญ
เชนนี้ของบุคคลผูบูชายัญอยูก็ดี ชนเหลานั้นยอมไปสูสุคติ.
[๘๐๑] ขาแตพระราชา ถาชนทั้งหลายบูชายัญดวยบุตรทั้งหลาย จุติจากโลกนี้
แลวยอมไปสูเทวโลกดังไดยินมาไซร พราหมณจงบูชายัญกอน พระองค
จักทรงบูชายัญในภายหลัง ถาชนทั้งหลายบูชายัญดวยบุตรทั้งหลาย จุติ
จากโลกนี้แลวยอมไปสูเทวโลกดังไดยินมาไซร ขัณฑหาลพราหมณผูนี้
แล จงบูชายัญดวยบุตรทั้งหลายของตน ถาวาขัณฑหาลพราหมณรูอยู
อยางนี้ เหตุไรจึงไมฆาบุตรทั้งหลาย ไมฆาคนที่เปนญาติทุกคนและ
ตนเองเลา ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี
อนึ่ง ชนเหลาใด อนุโมทนามหายัญเชนนี้ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี
ชนเหลานั้นยอมไปสูนรกทั้งหมด.
[๘๐๒] ไดยินวา พอเจาเรือนและแมเจาเรือนทั้งหลาย ผูรักบุตร ซึ่งมีอยูใน
พระนครนี้ ไฉนจึงไมทูลพระราชา อยาใหทรงฆาพระราชบุตรอันเกิด
แตพระอุระ ไดยินวา พอเจาเรือนและแมเจาเรือนทั้งหลาย ผูรักบุตร

ซึ่งมีอยูในพระนครนี้ ไฉนจึงไมทูลทัดทานพระราชา อยาใหทรงฆา
พระราชบุตรอันเกิดแตพระองค เราปรารถนาประโยชนแกพระราชาดวย
ทําประโยชนแกชาวชนบททั้งปวงดวย ใครๆ จะมีความแคนเคืองกับ
เราไมพึงมี ชาวชนบทไมชวยกราบทูลใหทรงทราบเลย.
[๘๐๓] ดูกรแมเจาเรือนทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา
และวิงวอนขัณฑหาลพราหมณวา ขอจงอยาฆาพระราชกุมารทั้งหลาย
ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห ดูกรแมเจาเรือนทั้งหลาย ขอทาน
ทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา และวิงวอนขัณฑหาลพราหมณวา
ขอจงอยาฆาพระราชกุมารทั้งหลาย ผูเปนที่เพงที่หวังของโลกทั้งปวง.
[๘๐๔] ไฉนหนอ เราพึงเกิดในตระกูลนายชางรถ ในตระกูลปุกกุสะ หรือพึง
เกิดในหมูพอคา พระราชาก็ไมพึงรับสั่งใหฆาในการบูชายัญวันนี้.
[๘๐๕] เจาผูมีความคิดแมทั้งปวง จงไปหมอบลงแทบเทาของผูเปนเจาขัณฑหาละ
เรียนวา เรามิไดเห็นโทษเลย ดูกรแมเจาเรือนแมทั้งปวง เจาจงไป
หมอบลงแทบเทาของผูเปนเจาขัณฑหาละเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ
ถาเราทั้งหลายไดประทุษรายอะไรในทาน ขอทานจงอดโทษเถิด.
[๘๐๖] พระเสลาราชกุมารีผูควรการุญ ทรงเห็นพระภาดาทั้งหลายอันเขานํามา
เพื่อบูชายัญ ทรงคร่ําครวญวา ดังไดสดับมา พระราชบิดาของเราทรง
ปรารถนาสวรรค รับสั่งใหตั้งยัญขึ้น.
[๘๐๗] พระวสุลราชนัดดา กลิ้งไปกลิ้งมาเฉพาะพระพักตรพระราชากราบทูลวา
ขอเดชะ ขาพระบาทยังเปนเด็ก ไมถึงความเปนหนุม ขอพระองค
ไดทรงโปรด อยาไดฆาพระบิดาของขาพระบาทเลย.
[๘๐๘] ดูกรวสุละ นั่นพอเจา เจาจงไปพรอมกับบิดา เจาพร่ําเพออยูใน
พระราชวัง ยอมใหเกิดทุกขแกขานัก จงปลอยพระราชกุมารทั้งหลาย
ณ บัดนี้ เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ.
[๘๐๙] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียว การบูชายัญนี้ทําไดยาก ให
ยินดีไดแสนยาก บัดนี้ พระองคทรงกระทํายัญที่ขาพระองคตระเตรียม
ไวแลวใหกระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และ
ชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชนเหลาใด อนุโมทนามหายัญ
เชนนี้ ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี ชนเหลานั้นทั้งหมดยอมไปสูสุคติ.
[๘๑๐] ขาแตสมเด็จพระเอกราช ขาพระบาทตระเตรียมยัญแลวดวยแกวทุกอยาง
ตบแตงไวแลวเพื่อพระองค ขอเดชะ เชิญเสด็จออกเถิด พระองคทรง
บูชายัญแลวเสด็จสูสวรรค จักทรงบันเทิงพระหฤทัย.
[๘๑๑] หญิงสาว ๗๐๐ คน ผูเปนชายาของจันทกุมาร ตางสยายผมแลวรองไห
ดําเนินไปตามทาง สวนพวกหญิงอื่นๆ ออกแลวดวยความเศราโศก
เหมือนเทวดาในนันทวัน ตางก็สยายผมรองไหไปตามทาง.
[๘๑๒] พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด

ประดับกุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไปเพื่อ
บูชายัญของสมเด็จพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร
ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณ
แกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไปทําความเศราพระหฤทัยใหแกพระชนนี
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด
ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไป
ทําความเศราใจใหแกประชุมชน พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร
เสวยกระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายใหดีแลว
ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุตรนําไป
บูชายัญของพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย
กระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับ
กุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไป ทําความ
เศราพระหฤทัยใหแกพระชนนี พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย
กระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับ
กุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไป ทําความ
เศราใจใหแกประชุมชน ในกาลกอน พวกพลชางยอมตามเสด็จ
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผูเสด็จขึ้นคอชางตัวประเสริฐ วันนี้
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองคเสด็จดําเนินดวย
พระบาทเปลา ในกาลกอน พวกพลมายอมตามเสด็จพระจันทกุมารและ
พระสุริยกุมาร ผูเสด็จขึ้นหลังมาตัวประเสริฐ วันนี้ พระจันทกุมารและ
พระสุริยกุมารทั้งสองพระองคเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา ในกาล
กอน พวกพลรถยอมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผูเสด็จ
ขึ้นทรงรถอันประเสริฐ วันนี้ พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสอง
พระองคเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา ในกาลกอน พระจันทกุมารและ
พระสุริยกุมาร ราชบุรุษเชิญเสด็จออกดวยมาทั้งหลายอันตบแตงเครื่องทองวันนี้ ทั้งสองพระองคตองเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา.
[๘๑๓] นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร
ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวยพระราชโอรส ๔
พระองคนกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหง
ปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวย
พระราชธิดา ๔ พระองค นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศ
บูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญ
ดวยพระมเหสี ๔ พระองค นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรง
บูชายัญดวยคฤหบดี ๔ คน นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไป
ทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะ

ทรงบูชายัญดวยชาง ๔ เชือก นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบิน
ไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล
จะทรงบูชายัญดวยมา ๔ ตัว นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไป
ทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะ
ทรงบูชายัญดวยโคอุสุภราช ๔ ตัว นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจง
บินไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล
จะทรงบูชายัญดวยสัตวทั้งปวงอยางละ ๔.
[๘๑๔] นี่ปราสาทของทานลวนดวยทองคํา เกลื่อนกลนดวยพวงมาลัย บัดนี้
พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่เรือนยอดของทาน
ลวนดวยทองคํา เกลื่อนกลนดวยพวงมาลัย บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔
พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่พระอุทยานของทาน มีดอกไมบาน
สะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองค
ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่ปาอโศกของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาล
ทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อ
จะฆา นี่ปากรรณิการของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง
นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี่ปาแคฝอยของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ
บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่สวนมะมวงของ
ทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจา
ทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่สระโบกขรณีของทาน ดารดาษ
ไปดวยดอกบัวหลวงและบัวขาบ มีเรือทองอันงดงามวิจิตรดวยลาย
เครือวัลย เปนที่รื่นรมยเปนอันดี บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูก
เขานําไปเพื่อจะฆา.
[๘๑๕] นี่ชางแกวของทาน ชื่อเอราวัณ เปนชางงามมีกําลัง บัดนี้ พระลูกเจา
ทั้ง ๔ นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่มาแกวของทาน เปนมามีกีบไมแตก
เปนมาวิ่งไดเร็ว บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่รถ
มาของทาน มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกา เปนรถงดงามวิจิตร
ดวยแกว พระลูกเจาเสด็จไปในรถนี้ ยอมงดงามดังเทพเจาในนันทวัน
บัดนี้ พระเจาลูกทั้ง ๔ นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆา อยางไร พระราชาผู
หลงใหล จึงจักทรงบูชายัญดวยพระราชโอรส ๔ พระองค ผูงามเสมอ
ดวยทอง มีพระกายไลทาดวยจุรณแกนจันทน อยางไร พระราชาผูหลงใหล จึงจักทรงบูชายัญดวยพระราชธิดา ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง
มีพระวรกายไลทาดวยจุรณแกนจันทน อยางไร พระราชาผูหลงใหล
จักทรงบูชายัญดวยพระมเหสี ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง มีพระวรกายไลทาดวยจุรณแกนจันทน อยางไร พระราชาผูหลงใหล จึงจักบูชายัญ
ดวยคฤหบดี ๔ คน ผูงดงามเสมอดวยทอง มีรางกายไลทาดวยจุรณ

แกนจันทน คามนิคมทั้งหลายจะวางเปลา ไมมีมนุษย กลายเปนปาใหญ
ไป ฉันใด เมื่อพระราชารับสั่งใหเอาพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารบูชา
ยัญ พระนครปุบผวดีก็จักรางวางเปลา ไมมีมนุษย กลายเปนปาใหญไป
ฉันนั้น.
[๘๑๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขาพระบาทจักเปนบา มีความเจริญถูกขจัด
แลว มีสรีระเกลือกกลั้วดวยธุลี ถาเขาฆาจันทกุมาร ลมปราณของขาพระบาทก็จะแตกทําลาย ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขาพระบาทจักเปนผู
มีความเจริญถูกขจัดแลว มีสรีระเกลือกกลั้วดวยธุลี ถาเขาฆาสุริยกุมาร
ลมปราณของขาพระบาทก็จะแตกทําลาย.
[๘๑๗] สะใภเราเหลานี้ คือ นางฆัฏฏิกา นางอุปรักขี นางโปกขรณี และ
นางคายิกา ลวนกลาววาจาเปนที่รักแกกันและกันเพราะเหตุไร จึงไม
ฟอนรําขับรองใหจันทกุมารและสุริยกุมาร รื่นรมยเลา ใครอื่นที่จะเสมอ
ดวยนางทั้ง ๔ นั้นไมมี.
[๘๑๘] ดูกรเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมีแกเรา ในเมื่อจันทกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา แมของเจาจงไดประสบความโศกเศราใจ
ของเรานี้ ดูกรเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมีแกเรา ใน
เมื่อสุริยกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา แมของเจาจงไดประสบความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกรเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมี
แกเรา ในเมื่อจันทกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา ภรรยาของเจาจงประสบ
ความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกรขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอม
เกิดมีแกเรา ในเมื่อสุริยกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา ภรรยาของเจาจง
ไดประสบความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกรเจาขัณฑหาละ เจาไดใหฆา
พระกุมารทั้งหลายผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห แมของเจาจง
อยาไดเห็นพวกลูกๆ และอยาไดเห็นสามีเลย ดูกรเจาขัณฑหาละ เจา
ไดใหฆาพระกุมารทั้งหลาย ผูเปนที่มุงหวังของโลกทั้งปวง แมของเจา
จงอยาไดเห็นพวกลูกๆ และอยาไดเห็นสามีเลย ดูกรเจาขัณฑหาละ
เจาไดใหฆาพระกุมารทั้งหลาย ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห
ภรรยาของเจา จงอยาไดเห็นพวกลูกๆ และอยาไดเห็นสามีเลย ดูกรเจา
ขัณฑหาละ เจาไดใหฆาพระกุมารทั้งหลาย ผูเปนที่มุงหวังของโลก
ทั้งปวง ภรรยาของเจาจงอยาไดเห็นพวกลูกๆ และอยาไดเห็นสามีเลย.
[๘๑๙] ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน
ขาพระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา
ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะเลี้ยงชางและมา
ใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด
พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขน

มูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรด
พระราชทานขาพระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด
พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะ
ขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย
โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิต
ตามที่พระองคมีพระประสงคเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลาย
จะถูกขับไลจากแวนแควน ก็จักเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต ขอเดชะ หญิง
ทั้งหลายผูปรารถนาบุตร แมจะเปนคนยากจน ยอมวอนขอบุตรตอ
เทพเจา หญิงบางพวกละปฏิภาณแลว ไมไดบุตรก็มี หญิงเหลานั้นยอม
กระทําความหวังวา ขอลูกทั้งหลายจงเกิดแกเรา แตนั้นขอหลานจงเกิด
อีก ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองครับสั่งใหฆาขาพระองคทั้งหลาย
เพื่อตองการทรงบูชายัญ โดยเหตุอันไมสมควร ขาแตสมเด็จพระบิดา
คนทั้งหลายเขาไดลูกเพราะความวิงวอนเทพเจา ขอพระองคอยารับสั่งให
ฆาขาพระองคทั้งหลายเลย อยาทรงบูชายัญนี้ดวยบุตรทั้งหลายที่ไดมา
โดยยากเลย พระเจาขา ขาแตสมเด็จพระบิดา คนทั้งหลายเขาไดบุตร
เพราะความวิงวอนเทพเจา ขอพระองคอยารับสั่งใหฆาขาพระองคทั้งหลายเลย พระเจาขา ขอไดทรงพระกรุณาโปรด อยาไดพรากขาพระองค
ทั้งหลายผูเปนบุตรที่ไดมาดวยความยากจากมารดาเลย พระเจาขา.
[๘๒๐] ขาแตพระมารดา พระมารดายอมยอยยับ เพราะทรงเลี้ยงลูกจันทกุมาร
มาดวยความลําบากมาก ลูกขอกราบพระบาทพระมารดา ขอพระราชบิดา
จงทรงไดปรโลกอันสมบูรณเถิด เชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูก แลว
ประทานพระยุคลบาทใหลูกกราบไหว ลูกจะจากไป ณ บัดนี้ เพื่อ
ประโยชนแกยัญของสมเด็จพระราชบิดาเอกราช เชิญพระมารดาทรง
สวมกอดลูก แลวประทานพระยุคลบาทใหลูกกราบไหว ลูกจะจากไป ณ
บัดนี้ ทําความโศกเศราพระทัยใหพระมารดา เชิญพระมารดาทรงสวม
กอดลูก แลวประทานพระยุคลบาทใหลูกกราบไหว ลูกจะจากไป ณ
บัดนี้ ทําความโศกเศราใจใหแกประชุมชน.
[๘๒๑] ดูกรลูกโคตมี มาเถิด เจาจงรัดเมาลีดวยใบบัว จงประดับดอกไมอัน
แซมดวยกลีบจําปา นี่เปนปกติของเจามาเกากอน มาเถิด เจาจงไลทา
เครื่องลูบไล คือ จุรณจันทนแดงของเจาเปนครั้งสุดทาย เจาลูบไลดวย
จุรณจันทนแดงนั้นดีแลว ยอมงดงามในราชบริษัท มาเถิด เจาจงนุงผา
กาสิกพัสตรอันเปนผาเนื้อละเอียดเปนครั้งสุดทาย เจานุงผากาสิกพัสตร
นั้นแลว ยอมงดงามในราชบริษัท เชิญเจาประดับหัตถาภรณอันเปน
เครื่องประดับทองคําฝงแกวมุกดาและแกวมณี เจาประดับดวยหัตถาภรณนั้นแลว ยอมงดงามในราชบริษัท.
[๘๒๒] พระเจาแผนดินผูครองรัฐ ผูเปนทายาทของชนบท เปนเจาโลกองคนี้

จักไมทรงยังความสิเนหาใหเกิดในบุตรแนละหรือ.
[๘๒๓] ลูกทั้งหลายเปนที่รักของเรา อนึ่ง แมเจาทั้งหลายผูเปนภรรยาก็เปนที่รัก
ของเรา แตเราปรารถนาสวรรค เหตุนั้นจึงไดใหฆาลูกทั้งหลาย.
[๘๒๔] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอจงทรงพระกรุณาโปรดรับสั่งใหฆาขาพระบาทเสียกอน ขอความทุกขอยาไดทําลายหทัยของขาพระบาทเลย พระราชโอรสของพระองคเปนสุขุมาลชาติ ประดับแลวงดงาม ขาแตเจาชีวิต
ขอไดโปรดฆาขาพระบาทเสียกอน ขาพระบาทจักเปนผูมีความเศราโศก
กวาจันทกุมาร ขอพระองคจงทรงทําบุญใหไพบูลย ขาพระบาททั้งสอง
จะเที่ยวไปในปรโลก.
[๘๒๕] ดูกรจันทาผูมีตางาม เจาอยาชอบใจความตายเลย เมื่อโคตมีบุตรผูอันเรา
บูชายัญแลว พี่ผัว นองผัวของเจาเปนอันมาก จักยังเจาใหรื่นรมยยินดี.
[๘๒๖] เมื่อพระราชาตรัสอยางนี้แลว พระนางจันทาเทวีก็ร่ําตีพระองคดวยฝาพระหัตถ ทรงรําพันวา ไมมีประโยชนดวยชีวิต เราจักดื่มยาพิษตายเสีย
ในที่นี้ พระญาติ พระมิตรของพระราชาพระองคนี้ ผูมีพระทัยดี ซึ่งจะ
กราบทูลทัดทานพระราชาวา อยาไดรับสั่งใหฆาพระราชโอรสอันเกิดแต
พระอุระเลย ยอมไมมีแนแทเทียว พระญาติ พระมิตรของพระราชาพระองคนี้ ผูมีพระทัยดี ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาวา อยาไดรับสั่งให
ฆาพระราชโอรส อันเกิดแตพระองคเลย ยอมไมมีเปนแนแทเทียว บุตร
ของขาพระบาทเหลานี้ ประดับพวงดอกไม สวมกําไลทองตนแขน ขอ
พระราชาจงเอาบุตรของขาพระบาทเหลานั้นบูชายัญ แตขอพระราชทาน
ปลอยโคตมีบุตรเถิด ขาแตพระมหาราชา ขอจงทรงตัดแบงขาพระบาท
ใหเปนรอยสวนแลว ทรงบูชายัญในสถานที่เจ็ดแหง อยาไดทรงฆา
พระราชบุตรองคใหญ ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีหเลย ขาแตพระมหาราชา ขอจงตัดแบงขาพระบาทใหเปนรอยสวนแลว ทรง
บูชายัญในสถานที่เจ็ดแหง อยาไดทรงฆาพระราชบุตรองคใหญผูเปนที่
มุงหวังของโลกทั้งปวงเลย.
[๘๒๗] เครื่องประดับเปนอันมากลวนแตของดีๆ คือ มุกดา มณี แกวไพฑูรย
เราใหแกเจา เมื่อเจากลาวคําดี นี้เปนของที่เราใหแกเจาครั้งสุดทาย.
[๘๒๘] เมื่อกอน พวงมาลาบานเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหลาใด วันนี้
ดาบที่เขาลับคมดีแลว จักฟนที่พระศอของพระกุมารเหลานั้น เมื่อกอน
พวงมาลาอันวิจิตรเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหลาใด วันนี้ ดาบ
อันเขาลับคมดีแลว จักฟนที่พระศอของพระกุมารเหลานั้น ไมชาแลว
หนอ ดาบจักฟนที่พระศอของพระราชบุตรทั้งหลาย ก็หทัยของเราจะไม
แตก แตจะตองมีเครื่องรัดอยางมั่นคงเหลือเกิน พระจันทกุมารและ
พระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอันสะอาดประดับกุณฑลไลทากฤษณา
และจุรณแกนจันทน เสด็จออกเพื่อประโยชนแกการบูชายัญของพระ-

เจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอัน
ขาวสะอาด ประดับกุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เพื่อ
ประโยชนแกการบูชายัญของพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุณฑลไลทากฤษณา
และจุรณแกนจันทน เสด็จออกทําความเศราพระหฤทัยแกพระชนนี
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด ประดับ
กุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เสด็จออกทําความเศราใจให
แกประชุมชน พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกระยาหารอัน
ปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑลไลทา
กฤษณาและจุรณแกนจันทน เสด็จออกเพื่อประโยชนแกการบูชายัญของ
พระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวยพระกระยาหาร
อันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑล
ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เสด็จออกกระทําความเศราพระทัยใหแก
พระชนนี พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวยพระกระยาหารอัน
ปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑลไลทา
กฤษณาและจุรณแกนจันทน เสด็จออกกระทําความเศราใจใหแกประชุมชน.
[๘๒๙] เมื่อเขาตกแตงเครื่องบูชายัญทุกสิ่งแลว เมื่อพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารประทับนั่ง เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ พระราชธิดาของ
พระเจาปญจาลราช ประนมอัญชลีเสด็จดําเนินเวียนในระหวางบริษัท
ทั้งปวง ทรงกระทําสัจจกิริยาวา ขัณฑหาละผูมีปญญาทราม ไดกระทํา
กรรมอันชั่ว ดวยความสัจจริงอันใด ดวยสัจจวาจานี้ ขอใหขาพระเจา
ไดอยูรวมกับพระสวามี อมนุษยเหลาใดมีอยูในที่นี้ ยักษ สัตวที่เกิด
แลวและสัตวที่จะมาเกิดก็ดี ขอจงกระทําความขวนขวายชวยเหลือ
ขาพเจา ขอใหขาพเจาไดอยูรวมกับพระสวามี เทวดาทั้งหลายที่มาแลว
ในที่นี้ ปวงสัตวที่เกิดแลวและสัตวที่จะมาเกิด ขอจงคุมครองขาพเจา
ผูแสวงหาที่พึ่ง ผูไรที่พึ่ง ขาพเจาขอวิงวอนทานทั้งหลาย ขออยาให
พวกขาศึกชนะพระสวามีของขาพเจาเลย.
[๘๓๐] ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับเสียงคร่ําครวญของพระนางจันทานั้นแลว
ทรงกวัดแกวงฆอน ยังความกลัวใหเกิดแกพระเจาเอกราชนั้นแลว ได
ตรัสกะพระราชาวา พระราชากาลี จงรูไว อยาใหเราตีเศียรของทานดวย
ฆอนเหล็กนี้ ทานอยาไดฆาบุตรองคใหญผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดัง
ราชสีห พระราชกาลี ทานเคยเห็นที่ไหน คนผูปรารถนาสวรรค ฆา
บุตร ภรรยา เศรษฐี และคฤหบดี ผูไมคิดประทุษราย.
[๘๓๑] ขัณฑหาลปุโรหิตและพระราชา ไดฟงพระดํารัสของทาวสักกะ ไดเห็น
รูปอันอัศจรรยแลว ใหเปลื้องเครื่องพันธนาการของสัตวทั้งปวง เหมือน

ดังเปลื้องเครื่องพันธนาการของคนผูไมมีความชั่ว เมื่อสัตวทั้งปวงหลุด
พนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่ประชุมอยู ณ ที่นั้นในกาลนั้นทุกคน เอา
กอนดินคนละกอนทุมลง การฆาซึ่งขัณฑหาลปุโรหิตไดมีแลว ดวย
ประการดังนี้.
[๘๓๒] คนผูกระทํากรรมชั่วฉันใดนั้นแลว ตองเขานรกทั้งหมด คนทํากรรมชั่ว
แลว ไมพึงไดจากโลกนี้ไปสูสุคติเลย.
[๘๓๓] เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมกันอยู ณ ที่
นั้น ในกาลนั้น คือพระราชาทั้งหลาย ประชุมกันอภิเษกจันทกุมาร เมื่อ
สัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมกันอยู ณ ที่นั้น
ในกาลนั้น คือ เทวดาทั้งหลายประชุมพรอมกันอภิเษกพระจันทกุมาร
เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมพรอมกัน
ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ เทพกัญญาทั้งหลาย ประชุมพรอมกันอภิเษก
พระจันทกุมาร เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่ประชุม
พรอมกัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ พระราชาทั้งหลายประชุมพรอมกัน
ตางแกวงผาและโบกธง เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผู
ที่มาประชุมพรอมกัน ณ ที่นั้นในการนั้น คือ ราชกัญญาทั้งหลาย ประชุม
พรอมกันตางก็แกวงผาและโบกธง เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่อง
จองจําแลว ผูที่มาประชุมพรอมกัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ เทพบุตร
ทั้งหลาย ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง เมื่อสัตวทั้งปวงหลุด
พนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมพรอมกัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น
คือ เทพกัญญาทั้งหลาย ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง เมื่อ
สัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ชนเปนอันมากตางก็รื่นรมย
ยินดี พวกเขาไดประกาศความยินดีในเวลาที่พระจันทกุมารเสด็จเขาสู
พระนคร และไดประกาศความหลุดพนจากเครื่องจองจําของสัตวทั้งปวง.
จบ จันทกุมารชาดกที่ ๗
๘. มหานารทกัสสปชาดก
พระมหานารทกัสสปะ ทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี
[๘๓๔] พระมหากษัตริยทรงพระนามวาอังคต เปนพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ
ทรงมีพระราชยาน พระราชทรัพยมากมาย ทรงมีพลนิกายเหลือที่จะนับ
ก็คืนหนึ่งในวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ขณะปฐมยาม พระองคประชุมเหลา
อํามาตยราชบัณฑิต ผูถึงพรอมดวยการศึกษาเลาเรียน เฉลียวฉลาด
ผูที่ทรงเคยรูจัก ทั้งอํามาตยผูใหญอีก ๓ นาย คือ วิชยอํามาตย ๑
สุนามอํามาตย ๑ อลาตอํามาตย ๑ แลวตรัสถามตามลําดับวา ทาน
ทั้งหลายจงกลาวไปตามความพอใจของตนๆ วา ในวันเพ็ญเดือน ๑๒
เชนนี้ พระจันทรแจมกระจาง กลางคืนวันนี้ เราทั้งหลายพึงยังฤดูเชนนี้
ใหเปนไปดวยความยินดีอะไร.

[๘๓๕] ลําดับนั้น อลาตเสนาบดีไดกราบทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ ขาพระ-

พุทธเจาทั้งหลาย พึงจัดพลชาง พลมา พลเสนา จะนําชายฉกรรจ
ออกรบ พวกใดยังไมมาสูอํานาจ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายก็จะนํามาสู
อํานาจ นี่เปนความเห็นของขาพระพุทธเจา เราทั้งหลายจะไดชัยชนะ
ผูที่เรายังไมชนะ (ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงรื่นรมยดวยการรบ นี้เปน
เพียงความคิดของขาพระพุทธเจา).
[๘๓๖] สุนามอํามาตยไดฟงคําของอลาตเสนาบดีแลว ไดกราบทูลวา ขาแต
พระมหาราชา พวกศัตรูของพระองคมาสูพระราชอํานาจหมดแลว ตาง
พากันวางศาตรา ยอมสวามิภักดิ์แลวทั้งหมด วันนี้เปนวันมหรสพ
สนุกสนานยิ่ง การรบขาพระพุทธเจาไมชอบใจ ชนทั้งหลายจงรีบนํา
ขาวน้ํา และของควรเคี้ยวมาเพื่อพระองคเถิด ขอเดชะ ขอพระองคจง
ทรงรื่นรมย ดวยกามคุณ และในการฟอนรําขับรองการประโคมเถิด
พระเจาขา.
[๘๓๗] วิชัยอํามาตยไดฟงคําของสุนามอํามาตยแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา กามคุณทุกอยางบําเรอพระองคอยูเปนนิตยแลว การทรง
เพลิดเพลินดวยกามคุณทั้งหลาย พระองคทรงหาไดโดยไมยากเลย ทรง
ปรารถนาก็ไดทุกเมื่อ การรื่นรมยกามคุณทั้งหลายนี้ ไมใชเปนความคิด
ของขาพระบาท วันนี้ เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ
ผูเปนพหูสูต รูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ซึ่งทานจะพึงกําจัดความ
สงสัยของพวกเราดีกวา.
[๘๓๘] พระเจาอังคติราชไดทรงสดับคําของวิชัยอํามาตยแลว ไดตรัสวา ตามที่
วิชัยอํามาตยพูดวา วันนี้ เราทั้งหลายควรพากันเขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณผูเปนพหูสูต รูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ซึ่งทานจะพึง
กําจัดความสงสัยของพวกเราดีกวานั้น แมเราก็ชอบใจ ทานที่อยู ณ ที่นี้
ทุกทานจงลงมติวา วันนี้ เราทั้งหลายควรจะเขาไปหาใครผูเปนบัณฑิต
รูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณซึ่งทานพึงกําจัดความสงสัยของพวกเรา
ได.
[๘๓๙] อลาตเสนาบดี ไดฟงพระราชดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว ได
กราบทูลวา มีอเจลกที่โลกสมมติวาเปนนักปราชญอยูในมฤคทายวัน
อเจลกผูนี้ชื่อวาคุณะ ผูกัสสปโคตรเปนพหูสูตร พูดจาไพเราะ เปนเจาหมูเจาคณะ ขอเดชะ เราทั้งหลายควรเขาไปหาเธอ เธอจักกําจัดความ
สงสัยของเราทั้งหลายได.
[๘๔๐] พระราชาไดทรงสดับคําของอลาตเสนาบดีแลว ไดตรัสสั่งสารถีวา เรา
จะไปยังมฤคทายวัน ทานจงนํายานเทียมมามาที่นี่.
[๘๔๑] พวกนายสารถีไดจัดพระราชยาน อันลวนแลวไปดวยงา มีกระพองเปน
เงิน และจัดรถพระที่นั่งรองอันขาวผุดผอง ดังพระจันทรในราตรีที่

ปราศจากมลทินโทษ มาถวายแกพระราชา รถนั้นเทียมดวยมาสินธพ
สี่ตัว ลวนมีสีดังดอกโกมุท เปนมามีฝเทาเร็วดังลมพัด วิ่งเรียบ ประดับ
ดวยดอกไมทอง พระกลด ราชรถมา และวีชนี ลวนมีสีขาว พระเจาวิเทหราชพรอมดวยหมูอํามาตย เสด็จออกยอมงดงามดังพระจันทร
หมูพลราชบริพารผูกลาหาญขี่บนหลังมาถือหอกดาบตามเสด็จ พระเจา
วิเทหราชมหากษัตริยพระองคนั้น เสด็จถึงมฤคทายวันโดยครูเดียว เสด็จ
ลงจากราชยานแลวทรงดําเนินเขาไปหาคุณาชีวก พรอมดวยหมูอํามาตย
ก็ในกาลนั้น มีพราหมณและคฤหบดีมาประชุมกันอยูในพระราชอุทยาน
นั้น พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พระราชามิใหลุกหนีไป.
[๘๔๒] ลําดับนั้น พระราชาเสด็จเขาไปประทับนั่งเหนืออาสนะ อันปูลาดดวย
พระยี่ภูมีสัมผัสออนนิ่ม ณ สวนขางหนึ่ง แลวไดทรงปราศรัยไตถาม
ทุกขสุขวา ผูเปนเจาสบายดีอยูหรือ ลมมิไดกําเริบเสียดแทงหรือ ผู
เปนเจาเลี้ยงชีวิตโดยไมฝดเคืองหรือ ไดบิณฑบาตพอเยียวยาชีวิตใหเปน
ไปอยูหรือ ผูเปนเจามีอาพาธนอยหรือ จักษุมิไดเสื่อมไปจากปกติหรือ.
[๘๔๓] คุณาชีวกทูลปราศรัยกับพระเจาวิเทหราชผูทรงยินดีในวินัยวา ขาแต
พระมหาราชา ขาพระพุทธเจาสบายดีอยูทุกประการ บานเมืองของ
พระองคไมกําเริบหรือ ชางมาของพระองคหาโรคมิไดหรือ พาหนะยัง
พอเปนไปแหละหรือ พยาธิไมมีมาเบียดเบียนพระสรีระของพระองค
แลหรือ.
[๘๔๔] เมื่อคุณาชีวกทูลปราศรัยแลว ทันทีนั้น พระราชาผูเปนจอมทัพทรงใคร
ธรรมไดตรัสถามอรรถธรรมและเหตุวา ทานกัสสปะ นรชนพึงประพฤติ
ธรรมในมารดาและบิดาอยางไร พึงประพฤติธรรมในอาจารยอยางไร พึง
ประพฤติธรรมในบุตรและภรรยาอยางไร พึงประพฤติธรรมในวุฒบุคคล
อยางไร พึงประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณอยางไร พึงประพฤติ
ธรรมในพลนิกายอยางไร และพึงประพฤติธรรมในชนบทอยางไร ชน
ทั้งหลายประพฤติธรรมอยางไร ละโลกนี้ไปแลวจึงไปสูสุคติ สวนคน
บางพวกผูไมตั้งอยูในธรรม ไฉนจึงตกลงไปในนรก.
[๘๔๕] คุณาชีวกกัสสปโคตร ไดฟงพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว ได
กราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคทรงสดับทางที่จริงแทของ
พระองค ผลแหงธรรมที่ประพฤติแลวเปนบุญเปนบาปไมมี ขอเดชะ
ปรโลกไมมี ใครเลาจากปรโลกนั้นมาในโลกนี้ ปูยาตายายไมมี มารดา
บิดาจักมีที่ไหน ขึ้นชื่อวาอาจารยไมมี ใครจักฝกผูที่ฝกไมได สัตวเสมอ
กันหมด ผูประพฤติออนนอมตอทานผูเจริญไมมี กําลังหรือความเพียร
ไมมี บุรุษผูมีความหมั่นจักไดรับผลแตที่ไหน สัตวที่เกิดตามกันมา
เหมือนเรือนอยหอยทายเรือใหญ สัตวยอมไดสิ่งที่ควรได ในขอนั้น
ผลทานจักมีแตที่ไหน ผลทานไมมี ความเพียรไมมีอํานาจ ทานคนโง

บัญญัติไว คนฉลาดรับทาน คนโงสําคัญตัววาฉลาด เปนผูไมมีอํานาจ
ยอมใหทานแกนักปราชญทั้งหลาย.
[๘๔๖] รูปกายอันเปนที่รวม ดิน น้ํา ลม ไฟ สุข ทุกขและชีวิต ๗ ประการนี้
เปนของเที่ยง ไมขาดสูญ ไมกําเริบ รูปกาย ๗ ประการนี้ ของสัตว
เหลาใด ชื่อวาขาดไมมี ผูที่ถูกฆาหรือถูกตัด หรือเบียดเบียนใครๆ
ไมมี ศาตราทั้งหลายพึงเปนไปในระหวางรูปกาย ๗ ประการนี้ ผูใด
ตัดศีรษะของผูอื่นดวยดาบอันคม ผูนั้นไมชื่อวาตัดรางกายเหลานั้น ใน
การทําเชนนั้น ผลบาปจะมีแตที่ไหน สัตวทุกจําพวกทองเที่ยวอยูใน
วัฏสงสาร ๘๔ มหากัป ยอมบริสุทธิ์ไดเอง เมื่อยังไมถึงกาลนั้น แมจะ
สํารวมดวยดีก็บริสุทธิ์ไมได เมื่อยังไมถึงกาลนั้น แมจะประพฤติความดี
มากมาย ก็บริสุทธิ์ไมได ถาแมกระทําบาปมากมาย ก็ไมลวงขณะนั้น
ไป ในวาทะของเราทั้งหลาย ความบริสุทธิ์ยอมมีไดโดยลําดับเมื่อถึง
๘๔ กัป พวกเราไมลวงเลยเขตอันแนนอนนั้น เหมือนคลื่นไมลวงเลย
ฝงไป ฉะนั้น.
[๘๔๗] อลาตเสนาบดีไดฟงคําของคุณาชีวกกัสสปโคตรแลว ไดกลาวขึ้นวา ทาน
ผูเจริญกลาว ฉันใด คํานั้นขาพเจาชอบใจ ฉันนั้น แมขาพเจาก็ระลึกชาติ
หนหลังของตนไดชาติหนึ่ง คือในชาติกอน ขาพเจาเกิดในเมืองพาราณสี
อันเปนเมืองมั่งคั่ง เปนนายพรานฆาโค ชื่อปงคละ ขาพเจาไดทําบาปกรรมไวมาก ไดฆาสัตวที่มีชีวิต คือ กระบือ สุกร แพะ เปนอันมาก
ขาพเจาจุติจากชาตินั้นแลว มาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริบูรณนี้
บาปไมมีผลแน ขาพเจาจึงไมตองไปนรก.
[๘๔๘] ครั้งนั้น ในมิถิลานครนี้ มีคนเข็ญใจเปนทาสเขาผูหนึ่ง ชื่อวีชกะ
รักษาอุโบสถศีล ไดเขาไปยังสํานักของคุณาชีวก ไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวก และอลาตเสนาบดีกลาวกันอยู ถอนหายใจฮึดฮัด รองไห
น้ําตาไหล.
[๘๔๙] พระเจาวิเทหราช ไดตรัสถามนายวีชกะนั้นวา สหายเอย เจารองไห
ทําไม เจาไดฟงไดเห็นอะไรมาหรือ เจาไดรับทุกขเวทนาอะไร จงบอก
ใหเราทราบ.
[๘๕๐] นายวีชกะไดฟงพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว ไดกราบทูลวา ขา
พระองคไมมีทุกขเวทนาเลย ขาแตพระมหาราชา ขอไดทรงพระกรุณา
ฟงขาพระพุทธเจา แมขาพระพุทธเจาก็ยังระลึกถึงความสุขสบายของตน
ในชาติกอนได คือ ในชาติกอน ขาพระพุทธเจาเกิดเปนภาวเศรษฐี
ยินดีในคุณธรรม อยูในเมืองสาเกต ขาพระพุทธเจานั้นอบรมตนดีแลว
ยินดีในการบริจาคทานแกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย มีการงานอัน
สะอาด ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทําแลวไมไดเลย ขาแตพระเจาวิเทหราช ขาพระพุทธเจาจุติจากชาตินั้นแลว มาเกิดในครรภ

ของนางกุมภทาสีหญิงขัดสนในมิถิลามหานครนี้ จําเดิมแตเวลาที่เกิด
แลว ขาพระพุทธเจาก็ยากจนเรื่อยมา แมขาพระพุทธเจาจะเปนคนยาก
จนอยางนี้ ก็ตั้งมั่นอยูในความประพฤติชอบ ไดใหอาหารกึ่งหนึ่งแก
ทานที่ปรารถนา ไดรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ทุกเมื่อ ไม
ไดเบียดเบียนสัตวและไมไดลักทรัพยเลย กรรมทั้งปวงที่ขาพระพุทธเจา
ประพฤติดีแลวนั้น ไรผลเปนแน ศีลนี้เห็นจะไรประโยชน เหมือน
อลาตเสนาบดีกลาว ขาพระพุทธเจากําเอาแตความปราชัยไว เหมือน
นักเลงผูมิไดฝกหัดฉะนั้นเปนแน สวนอลาตเสนาบดียอมกําเอาแตชัย
ชนะไว ดังนักเลงผูชํานาญการพนัน ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาไมเห็น
ประตูอันเปนเหตุไปสูสุคติเลย ขาแตพระราชา เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกแลว จึงรองไห.
[๘๕๑] พระเจาอังคติราชทรงสดับคําของนายวีชกะแลว ไดตรัสวา ประตูสุคติ
ไมมี ยังสงสัยอยูอีกหรือวีชกะ ไดยินวา สุขหรือทุกขสัตวยอมไดเอง
แนนอน สัตวทั้งปวงหมดจดไดดวยการเวียนเกิดเวียนตาย เมื่อยังไม
ถึงเวลาอยารีบดวนไปเลย เมื่อกอนแมเราก็เปนผูกระทําความดี ขวนขวายในพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อนุศาสนราชกิจอยูเนืองๆ งด
เวนจากความยินดีในกามคุณตลอดกาลประมาณเทานี้.
[๘๕๒] ทานผูเจริญ เราทั้งหลายจะไดพบกันอีก ถาเราทั้งหลายจักมีการสมาคม
กัน (เมื่อผลบุญไมมี จะมีประโยชนอะไรดวยการพบทาน) พระเจาวิเทหราชครั้นตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศนของ
พระองค.
[๘๕๓] ตั้งแตรุงสวาง พระเจาอังคติราชรับสั่งใหประชุมเหลาอํามาตย ในที่
ประทับสําราญพระองค แลวตรัสวา จงจัดกามคุณทั้งหลายเพื่อเราไวใน
จันทกปราสาทของเราทุกเมื่อ เมื่อขอราชการลับและเปดเผยเกิดขึ้น
ใครๆ อยาเขามาหาเรา อํามาตยผูฉลาดในราชกิจ ๓ นาย คือ วิชยอํามาตย ๑ สุนามอํามาตย ๑ อลาตเสนาบดี ๑ จงนั่งพิจารณาขอ
ราชการเหลานั้น พระเจาวิเทหราชครั้นตรัสดังนี้แลว จึงตรัสวา ทาน
ทั้งหลายจงใสใจกามคุณใหมาก ไมตองขวนขวายในพราหมณ คฤหบดี
และกิจการอะไรเลย.
[๘๕๔] ตั้งแตนั้นมาจนถึงวันที่ ๑๔ ราชกัญญาพระนามวารุจา ผูเปนพระธิดาที่
โปรดปรานของพระเจาวิเทหราช ไดตรัสกะพระพี่เลี้ยงวา ขอทาน
ทั้งหลายชวยประดับใหฉันดวย และหญิงสหายทั้งหลายของเราก็จง
ประดับ พรุงนี้ ๑๕ ค่ํา เปนวันทิพย ฉันจะไปเฝาพระชนกนาถ พระพี่เลี้ยงทั้งหลายไดจัดมาลัย แกนจันทน แกวมณี สังข แกวมุกดา
และผาตางๆ สี อันมีคามาก มาถวายแกพระนางรุจาราชกัญญา หญิง
บริวารเปนอันมาก หอมลอมพระนางรุจาราชธิดาผูมีพระฉวีวรรณงาม

ผุดผอง ประทับนั่งอยูบนตั่งทอง งามโสภาราวกะนางเทพกัญญา.
[๘๕๕] ก็พระนางรุจาราชธิดานั้น ประดับดวยเครื่องสรรพาภรณ เสด็จไป ณ
ทามกลางหญิงสหาย เพียงดังสายฟาแลบออกจากเมฆ เสด็จเขาสู
จันทกปราสาท พระราชธิดาเสด็จเขาไปเฝาพระเจาวิเทหราช ถวาย
บังคมพระชนกนาถ ผูทรงยินดีในวินัย แลวประทับอยู ณ ตั่งอันวิจิตร
ดวยทองคําสวนหนึ่ง.
[๘๕๖] ก็พระเจาวิเทหราช ทอดพระเนตรเห็นพระนางรุจาราชธิดาผูประทับอยู
ทามกลางหญิงสหาย ซึ่งเปนดังสมาคมแหงนางเทพอัปสร จึงตรัสถาม
วา ลูกหญิงยังรื่นรมยอยูในปราสาทและยังประพาสอยูในอุทยาน เลนน้ํา
ในสระโบกขรณีเพลิดเพลินอยูหรือ เขายังนําของเสวยมากอยางมาให
ลูกหญิงเสมอหรือ ลูกหญิงและเพื่อนหญิงของลูก ยังเก็บดอกไมตางๆ
ชนิดมารอยพวงมาลัย และยังชวยกันทําเรือนหลังเล็กๆ เลนเพลิดเพลินอยูหรือ ลูกหญิงขาดแคลนอะไรบาง เขารีบนําสิ่งของมาใหทันใจ
ลูกอยูหรือ ลูกรักผูมีพักตรอันผองใส จงบอกความชอบใจแกพอเถิด
แมสิ่งนั้นจะเสมอดวงจันทร พอก็จักใหเกิดแกลูกจนได.
[๘๕๗] พระนางรุจาราชธิดา ไดสดับพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว กราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา กระหมอมฉันยอมไดสิ่งของทุกๆ อยางใน
สํานักของทูลกระหมอม พรุงนี้ ๑๕ ค่ํา เปนวันทิพย ขอราชบุรุษ
ทั้งหลายจงนําพระราชทรัพยพันหนึ่งมาให กระหมอมฉันจักใหทานแก
วณิพกทั้งปวงตามที่ใหมาแลว.
[๘๕๘] พระเจาอังคติราชไดสดับพระดํารัสของพระนางรุจาราชธิดา แลวตรัสวา
ลูกหญิงทําทรัพยใหพินาศเสียเปนอันมาก หาผลประโยชนมิได ลูกหญิง
ยังรักษาอุโบสถศีล ไมบริโภคขาวน้ําเปนนิตยอยู ลูกหญิงไมบริโภค
ขาวน้ําเปนนิตย บุญไมมี แมวีชกบุรุษไดฟงคําของคุณาชีวกกัสสปโคตร
ในกาลนั้น แลวถอนหายใจฮึดฮัก รองไหน้ําตาไหล ลูกหญิงรุจาเอย
ตราบเทาที่ลูกยังมีชีวิตอยู อยาอดอาหารเลย ปรโลกไมมี ลูกหญิงจะ
ลําบากไปทําไม ไรประโยชน.
[๘๕๙] พระนางรุจาราชธิดาผูมีพระฉวีวรรณงดงาม ทรงทราบกฎธรรมดาในอดีต
๗ ชาติ ในอนาคต ๗ ชาติ ไดสดับพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว
กราบทูลพระชนกนาถวา แตกอนกระหมอมฉันไดฟงมาเทานั้น กระหมอมฉันเห็นประจักษเองขอนี้วา ผูใดเขาไปเสพคนพาล ผูนั้นก็เปน
พาลไปดวย ผูหลงอาศัยคนหลง ยอมถึงความหลงยิ่งขึ้น อลาตเสนาบดี
และนายวีชกะสมควรจะหลง.
[๘๖๐] ขอเดชะ สวนพระองคมีพระปรีชา ทรงเปนนักปราชญ ทรงฉลาดรูซึ่ง
อรรถ จะทรงเปนเชนกับพวกคนพาล เขาถึงซึ่งทิฏฐิอันเลวไดอยางไร
ก็ถาสัตวจะบริสุทธิ์ไดดวยการทองเที่ยวไปในสังสารวัฏ การบวชของ

คุณาชีวกก็ไมมีประโยชน คุณาชีวกเปนคนหลงงมงาย ยอมถึงความ
เปนคนเปลือย เหมือนตั๊กแตนหลงบินเขากองไฟ ฉะนั้น คนเปนอัน
มากผูไมรูอะไร ไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกวา ความหมดจดยอมไมมี
ไดดวยสังสารวัฏ ก็เชื่อมั่นเสียกอนทีเดียว จึงพากันปฏิเสธกรรมและ
ผลของกรรม โทษคือความฉิบหายที่ยึดไวผิดในเบื้องตน ก็อยากที่จะ
เปลื้องไดเหมือนปลาติดเบ็ด ยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดได ฉะนั้น.
[๘๖๑] ขาแตพระราชา กระหมอมฉันจักยกตัวอยางมาเปรียบถวายเพื่อประโยชน
แกทูลกระหมอม บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ บางพวกยอมรูเนื้อความได
ดวยอุปมา เปรียบเหมือนเรือของพอคา บรรทุกสินคาหนักเกินประมาณ
ยอมนําสินคาอันหนักยิ่งจมลงในมหาสมุทร ฉันใด นรชนสั่งสมบาปกรรมทีละนอยๆ ก็ยอมพาเอาบาปอันหนักยิ่งไปจมลงในนรก ฉันนั้น
ทูลกระหมอมเพคะ อกุศลอันหนักของอลาตเสนาบดียังไมบริบูรณกอน
อลาตเสนาบดียังสั่งสมบาปอันเปนเหตุใหไปสูทุคติอยู ขอเดชะ การที่
อลาตเสนาบดีไดรับความสุขอยูในบัดนี้ เปนผลบุญที่ตนไดทําไวแลว
ในปางกอนนั่นเอง บุญของอลาตเสนาบดีนั้นจะหมดสิ้น อลาตเสนาบดี
จึงมายินดีในอกุศลกรรมอันไมใชคุณ หลีกละทางตรงเดินไปตามทาง
ออม นรชนสั่งสมบุญไวแมทีละนอยๆ ยอมไปสูเทวโลก เหมือน
วีชกบุรุษผูเปนทาสยินดีในกรรมอันงาม ยอมมุงไปสูสวรรคได เปรียบ
เหมือนตาชั่งที่กําลังชั่งของ ยอมต่ําลงขางหนึ่ง เมื่อเอาของหนักออกเสีย
ขางที่ต่ําก็จะสูงขึ้น ฉะนั้น นายวีชกะผูเปนทาส เห็นทุกขในตนวันนี้
เพราะไดเสพบาปกรรมที่ตนกระทําไวในปางกอน บาปของเขาจะหมด
สิ้น เขาจึงมายินดีในวินัยอยางนั้น ทูลกระหมอมอยาคบหากัสสปคุณาชีวก ทรงดําเนินทางผิดเลย เพคะ.
[๘๖๒] ขาแตพระราชบิดา บุคคลคบคนเชนใดๆ เปนบุรุษผูมีศีลหรืออสัตบุรุษ
ผูไมมีศีล เขายอมตกอยูในอํานาจของผูนั้น บุคคลกระทําคนเชนใดให
เปนมิตร และเขาไปคบหาคนเชนใด แมเขาก็ยอมเปนเชนคนนั้น เพราะ
การอยูรวมกันยอมเปนเชนนั้นได ผูเสพยอมติดนิสัยผูที่ตนเสพ ผู
ติดตอยอมติดนิสัยผูที่ตนติดตอ เหมือนลูกศรอาบยาพิษยอมเปอนแลง
ฉะนั้น นักปราชญไมควรเปนผูมีคนลามกเปนสหาย เพราะกลัวจะแปด
เปอน การเสพคนพาล ยอมเปนเหมือนบุคคลเอาใบไมหอปลาเนา
แมใบไมก็มีกลิ่นเหม็นฟุงไป ฉะนั้น สวนการคบหาสมาคมกับนักปราชญ
ยอมเปนเหมือนบุคคลเอาใบไมหอของหอม แมใบไมก็มีกลิ่นหอมฟุงไป
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตรูความเปนบัณฑิตของตนดังใบไมสําหรับ
หอ จึงไมคบหาสมาคมอสัตบุรุษ คบหาสมาคมสัตบุรุษ อสัตบุรุษยอม
นําไปสูนรก สัตบุรุษยอมใหถึงสุคติ.
[๘๖๓] แมกระหมอมฉันก็ระลึกชาติที่ตนไดทองเที่ยวมาแลวได ๗ ชาติ และ

ระลึกชาติที่ตนจุติจากชาตินี้แลวจักไปเกิดในอนาคตอีก ๗ ชาติ ขาแต
พระจอมประชาชน ชาติที่ ๗ ของกระหมอมฉันในอดีต กระหมอมฉัน
เกิดเปนบุตรนายชางทองในแควนมคธราชคฤหมหานคร กระหมอมฉัน
ไดคบหาสหายผูลามก ทําบาปกรรมไวมาก เที่ยวคบชูภรรยาของชายอื่น
เหมือนจะไมตาย กรรมนั้นยังไมใหผล เหมือนไฟอันเถาปกปดไว ใน
กาลตอมาดวยกรรมอื่นๆ กระหมอมฉันนั้น ไดเกิดในวังสรัฐเมือง
โกสัมพี เปนบุตรเดียวในสกุลเศรษฐีผูสมบูรณ มั่งคั่ง มีทรัพยมากมาย
คนทั้งหลายสักการะบูชาอยูเปนนิตย ในชาตินั้น กระหมอมฉันไดคบหา
สมาคมมิตรสหายผูยินดีในกรรมอันงาม ผูเปนบัณฑิต เปนพหูสูต เขา
ไดแนะนําใหกระหมอมฉันรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ตลอด
ราตรีเปนอันมาก กรรมนั้นยังไมใหผล ดังขุมทรัพยที่ฝงไวใตน้ํา ครั้น
ภายหลังบรรดาบาปกรรมทั้งหลาย ปรทารกกรรมอันใดที่กระหมอมฉัน
ไดกระทําไวในมคธรัฐ ผลแหงกรรมนั้นมาถึงกระหมอมฉันแลว เหมือน
ดื่มยาพิษอันรายแรง ฉะนั้น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉัน
จุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแลว ตองหมกไหมอยูในโรรุวนรกสิ้นกาลนาน
เพราะกรรมของตน กระหมอมฉันระลึกถึงทุกขที่ไดเสวยในนรกนั้น
ไมไดความสุขเลย กระหมอมฉันยังทุกขเปนอันมากใหสิ้นไปในนรกนั้น
นานป แลวเกิดเปนลาถูกเขาตอนอยูในภินนาคตมหานคร.
[๘๖๔] กระหมอมฉัน (เมื่อเกิดเปนลา) ตองพาลูกผูดีทั้งหลายไปดวยหลังบาง
ดวยรถบาง นั่นเปนผลแหงกรรม คือ การที่กระหมอมฉันคบชูภรรยา
ของผูอื่น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติเปน
ลานั้นแลว ไปบังเกิดเปนลิงในปาใหญ ถูกนายฝูงผูคะนองขบกัดลูก
อัณฑะ นั่นเปนผลแหงกรรม คือ การที่กระหมอมฉันคบชูภรรยาของ
ผูอื่น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติเปนลิง
นั้นแลว ไดเกิดเปนโคในทสันนรัฐ ถูกเขาตอน มีกําลังแข็งแรง
กระหมอมฉันตองเทียมยานอยูสิ้นกาลนาน นั่นเปนผลของกรรม คือ
การที่กระหมอมฉันคบชูภรรยาของผูอื่น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ
กระหมอมฉันจุติจากชาติเปนโคนั้นแลว มาบังเกิดเปนกระเทยในตระกูล
ที่มีโภคสมบัติมากในแควนวัชชี จะไดเกิดเปนมนุษยยากจริงๆ นั่น
เปนผลแหงกรรม คือ การที่กระหมอมฉันคบชูภรรยาผูอื่น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติเปนกระเทยนั้นแลว ได
ไปบังเกิดเปนนางอัปสรในนันทวัน ณ ดาวดึงสพิภพ มีวรรณนาใคร มี
ผาและอาภรณอันวิจิตร สวมกุณฑลแกวมณี เปนผูฉลาดในการฟอนรํา
ขับรอง เปนบาทบริจาริกาของทาวสักกะ ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ
เมื่อกระหมอมฉันอยูในดาวดึงสพิภพนั้น ระลึกชาติแมในอนาคตไดอีก
๗ ชาติ ที่กระหมอมฉันจุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว จักไปเกิดตอไป

กุศลที่กระหมอมฉันกระทําไวในเมืองโกสัมพีตามมาใหผล กระหมอมฉัน
จุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย ขาแต
พระมหาราชา กระหมอมฉันเปนผูอันชนทั้งหลายสักการบูชาแลวเปน
นิตยตลอด ๗ ชาติ กระหมอมฉันไมพนจากความเปนหญิงตลอด ๖ ชาติ
ขาแตพระองคผูประเสริฐ ชาติที่ ๗ กระหมอมฉันจักไดเกิดเปนเทวดา
ผูชาย เปนเทพบุตรผูมีฤทธิ์มาก เปนผูสูงสุดในหมูเทวดา แมวันนี้
นางอัปสรทั้งหลายก็ยังรอยดอกไมเปนพวงมาลัยอยูในนันทวัน เทพบุตร
พระนามวาชวะสามีของกระหมอมฉัน ยังรับพวงมาลัยอยู ๑๖ ป ใน
มนุษยนี้ราวครูหนึ่งของเทวดา ๑๐๐ ปในมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของ
เทวดาดังที่ไดกราบทูลใหทรงทราบมานี้ กรรมทั้งหลายยอมติดตามไป
ทุกๆ ชาติ แมตั้งอสงไขย ดวยวากรรมจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม
(ยังไมใหผลแลว) ยอมไมพินาศไป.
[๘๖๕] ชายใดปรารถนาเปนบุรุษทุกๆ ชาติไป ก็พึงเวนภรรยาผูอื่นเสีย เหมือน
บุคคลลางเทาสะอาดแลวเวนเปอกตม ฉะนั้น หญิงใดปรารถนาเปนบุรุษ
ทุกๆ ชาติไป ก็พึงยําเกรงสามี เหมือนนางเทพอัปสรผูเปนบาทบริจาริกา
ยําเกรงพระอินทร ฉะนั้น ผูใดปรารถนาโภคทรัพย อายุยศและสุขอัน
เปนทิพย ก็พึงเวนบาปทั้งหลายประพฤติแตสุจริตธรรม ๓ อยาง สตรี
ก็ตาม บุรุษก็ตาม ควรเปนผูไมประมาทดวยกาย วาจา ใจ มีปญญา
เครื่องพิจารณาเพื่อประโยชนของตน นรชนเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้
ที่เปนคนมียศ มีโภคทรัพยบริบูรณทุกอยาง นรชนเหลานั้นไดสั่งสม
กรรมดีไวในปางกอนแลวโดยไมตองสงสัย สัตวทั้งปวงลวนมีกรรมเปน
ของตัว ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคทรงพระราชดําริดวย
พระองคเถิด ขาแตพระจอมชน พระสนม (ผูทรงโฉมงดงาม) ปาน
ดังนางเทพอัปสรผูประดับประดาคลุมกายดวยรางแหทองเหลานี้ พระองคทรงไดมาเพราะผลแหงกรรมอะไร พระนางรุจาราชกัญญา ทรงยัง
พระเจาอังคติราชพระชนกนาถใหทรงยินดี พระราชกุมารีผูมีวัตรอันดีงาม
ทรงกราบทูลทางสุคติแกพระชนกนาถ ดังหนึ่งบอกทางใหแกคนหลงทาง
และไดทรงกราบทูลขอธรรมถวายโดยนัยตางๆ ดังนี้แล ฯ
[๘๖๖] ในกาลนั้น นารทมหาพรหมตรวจดูชมพูทวีป ไดเห็นพระเจา
อังคติราชผูทรงมีความเห็นผิด จึงมาจากพรหมโลกถึงถิ่น
มนุษย ลําดับนั้น นารทมหาพรหมไดยืนอยูที่ปราสาทเบื้อง
พระพักตรแหงพระเจาวิเทหราช ก็พระนางรุจาราชธิดาเห็น
นารทฤาษีนั้นมาถึง จึงนมัสการ ฯ
[๘๖๗] ครั้งนั้น พระราชาทรงหวาดพระทัย เสด็จลงจากราชอาสน
เมื่อจะตรัสถามนารทฤาษี ไดตรัสพระดํารัสนี้วา ทานมี
ผิวพรรณงามดังเทวดา สองรัศมีสวางจาไปทั่วทิศดังพระจันทร

ทานมาจากไหนหนอ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกนามและ
โคตรแกขาพเจา คนในมนุษยโลกยอมรูจักทานอยางไรหนอ ฯ
[๘๖๘] อาตมภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เอง สองรัศมีสวางจาไป
ทั่วทิศดังพระจันทร มหาบพิตรตรัสถามแลว อาตมภาพ
ขอถวายพระพรนามและโคตรใหทรงทราบ คนทั้งหลายเขา
รูจักอาตมภาพโดยนามวานารทะ และโดยโคตรวากัสสปะ ฯ
[๘๖๙] สัณฐาณของทานและการที่ทานเหาะไปและยืนอยูบนอากาศได
นาอัศจรรย ดูกรทานนารทะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้
กะทาน เออเพราะเหตุอะไรทานจึงมีฤทธิ์เชนนี้ ฯ
[๘๗๐] คุณธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ๑ ธรรม ๑ ทมะ ๑
จาคะ ๑ อาตมภาพไดทําไวแลวในภพกอน เพราะคุณธรรม
ที่อาตมภาพเสพมาดีแลวนั้นแล อาตมภาพจึงไปไหนๆ ได
ตามความปรารถนา เร็วทันใจ ฯ
[๘๗๑] เมื่อทานบอกความสําเร็จแหงบุญ ชื่อวาทานบอกความ
อัศจรรย ถาแลเปนจริงอยางทานกลาว ดูกรทานนารทะ
ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน ขาพเจาถามแลว ขอทาน
จงพยากรณใหดี ฯ
[๘๗๒] ขอถวายพระพร ขอใดพระองคทรงสงสัย เชิญมหาบพิตร
ตรัสถามขอนั้นกะอาตมภาพเถิด อาตมภาพจะถวายวิสัชนา
ใหมหาบพิตรทรงสิ้นสงสัย ดวยนัย ดวยญายธรรม และ
ดวยเหตุทั้งหลาย ฯ
[๘๗๓] ดูกรทานนารทะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน ทานถูก
ถามแลว อยาไดกลาวมุสาแกขาพเจา ที่คนเขาพูดกันวา
เทวดามี มารดาบิดามี ปรโลกมีนั้น เปนจริงหรือ ฯ
[๘๗๔] ที่คนเขาพูดกันวาเทวดามี มารดาบิดามี และปรโลกมีนั้น
เปนจริงทั้งนั้น แตนรชนผูหลงงมงายใครในกามทั้งหลาย
จึงไมรูปรโลก ฯ
[๘๗๕] ดูกรทานนารทะ ถาทานเชื่อวาปรโลกมีจริง สถานที่อยู
ในปรโลกของเหลาสัตวผูตายไปแลวก็ตองมี ขอทานจงให
ทรัพย ๕๐๐ กหาปณะแกขาพเจาในโลกนี้ ขาพเจาจะใชให
ทานพันหนึ่งในปรโลก ฯ
[๘๗๖] ถาอาตมภาพรูวามหาบพิตรทรงมีศีล ทรงรูความประสงค
ของสมณพราหมณ อาตมภาพก็จะใหมหาบพิตรทรงยืมสัก
หารอย แตมหาบพิตรหยาบชา ทรงจุติจากโลกนี้แลว จะ
ตองไปอยูในนรก ใครจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลกเลา
ผูใดในโลกนี้เปนผูไมมีศีลธรรม ประพฤติชั่ว เกียจคราน

มีกรรมอันหยาบชา บัณฑิตทั้งหลายยอมไมใหหนี้ในผูนั้น
เพราะจะไมไดทรัพยคืนจากคนเชนนั้น สวนบุคคลผูขยัน
หมั่นเพียร มีศีล รูความประสงค คนทั้งหลายรูแลว ยอม
เอาโภคทรัพยมาเชื้อเชิญเอง ดวยคิดวา ผูนี้ทําการงานเสร็จ
แลว พึงนํามาใชให ฯ
[๘๗๗] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จไปจากที่นี่แลว จักทอด
พระเนตรเห็นพระองคเองอยูในนรกนั้น ซึ่งถูกฝูงการุม
ยื้อแยงฉุดคราอยู ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก
กะมหาบพิตรผูตกอยูในนรก ถูกฝูงกา ฝูงแรง ฝูงสุนัข
รุมกัดกิน ตัวขาดกระจัดกระจาย เลือดไหลโทรม ฯ
[๘๗๘] ในโลกันตนรกนั้นมืดที่สุด ไมมีพระจันทรและพระอาทิตย
โลกันตนรกมืดตื้ออยูทุกเมื่อ นากลัว กลางคืนกลางวันไม
ปรากฏ ผูตองการทรัพยคนไรเลา จะพึงเที่ยวไปในสถานที่
เชนนั้นได ฯ
[๘๗๙] ในโลกันตนรกนั้นมีสุนัข ๒ เหลา คือ ดางเหลา ๑ ดํา
เหลา ๑ ลวนมีรางกายกํายําล่ําสันแข็งแรง ยอมพากันมา
กัดกินผูที่จุติจากมนุษยโลกนี้ ไปตกอยูในโลกันตนรก ดวย
เขี้ยวเหล็ก ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่ง
ในปรโลก กะมหาบพิตรผูตกอยูในนรก ถูกสุนัขอันทารุณรายกาจ นํา
ทุกขมาให รุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.
[๘๘๐] และในนรกอันรายกาจ พวกนายนิรยบาลชื่อกาลูปกาละ ผูเปนขาศึก
พากันเอาดาบและหอกอันคมกริบมาทิ่มแทงนรชนผูกระทํากรรมชั่วไวใน
ภพกอน ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผูถูก
ทิ่มแทงที่ทอง ที่สีขาง พระอุทรพรุนวิ่งวุนอยูในนรก ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.
[๘๘๑] ในโลกันตนรกนั้น มีหาฝนตางๆ ชนิด คือ หอก ดาบ แหลม หลาว
มีประกายวาวดังถานเพลิง ตกลงบนศีรษะ สายอัสนีศิลาอันแดงโชน
ตกตองสัตวนรกผูมีกรรมหยาบชา และในนรกนั้นมีลมรอนยากที่จะทน
ได สัตวในนรกนั้น ยอมไมไดรับความสุขแมแตนอย ใครเลาจะพึงไป
ทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งทรงกระสับกระสายวิ่งไป
มาหาที่ซอนเรนมิได.
[๘๘๒] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผูถูกเทียมใน
รถวิ่งไปวิ่งมา ตองเหยียบแผนดินอันลุกโพลง ถูกแทงดวยประตักอยูได.
[๘๘๓] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งทนไมได
วิ่งไปขึ้นภูเขาอันดาดไปดวยขวากกรด ลุกโชนนาสยดสยองอยางยิ่ง ตัว
ขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.

[๘๘๔] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งตองวิ่งขึ้น

เหยียบถานเพลิงกองเทาภูเขา ลุกโพลงนากลัว มีตัวถูกไฟไหมทนไม
ไหว รองครวญครางอยูได.
[๘๘๕] ตนงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยหนามเหล็กคมกริบ กระหายเลือดคน
หญิงผูประพฤติลวงสามี และชายผูหากระทําชูภรรยาผูอื่น ถูกนาย
นิรยบาลผูทําตามสั่งของพระยายม ถือหอกไลทิ่มแทงใหขึ้นตนงิ้วนั้น
ใครเลาจะไปทวงทรัพยจํานวนนั้น กะมหาบพิตร ซึ่งตองขึ้นตนงิ้วใน
นรกเลือดไหลเปรอะเปอน มีกายเหี้ยมเกรียมหนังปอกเปก กระสับกระสาย เสวยเวทนาอยางหนัก ใครเลาจะไปขอทรัพยจํานวนเทานั้น
กะพระองคผูหอบแลวหอบอีก อันเปนโทษของบุรพกรรม หนังปอกเปก
เดินทางผิดได.
[๘๘๖] ตนงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยใบเหล็กคมกริบดังดาบ กระหายเลือดคน
ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งขึ้นอยูบน
ตนงิ้วนั้น กาวไปเหยียบใบเหล็กอันคมดังดาบ ก็ถูกใบงิ้วอันคมนั้น
บาด มีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.
[๘๘๗] ใครเลาจะไปทวงทรัพยจํานวนนั้น กะมหาบพิตรซึ่งเดินหนีออกจากขุม
นรกไมงิ้ว มีใบเปนดาบ ไปพลัดตกลงในแมน้ําเวตรณีได.
[๘๘๘] แมน้ําเวตรณี น้ําเปนกรด เผ็ดรอน ยากที่จะขามได ดาดาษไปดวย
บัวเหล็ก มีใบคมกริบไหลอยู ใครเลาจะไปทวงทรัพยนั้นกะมหาบพิตร
ซึ่งมีตัวขาดกระจัดกระจาย เปรอะเปอนไปดวยโลหิต ลอยอยูใน
เวตรณีนทีนั้น หาที่เกาะมิได.
[๘๘๙] ขาพเจาแทบจะลมเหมือนตนไมที่ถูกตัด ขาพเจาหลงสําคัญผิดจึงไมรูจัก
ทิศ ทานฤาษี ขาพเจาไดฟงคาถาภาษิตของทานแลวยอมรอนใจ เพราะ
กลัวมหาภัย ทานฤาษี ขอทานจงเปนที่พึ่งของขาพเจา ดังหนึ่งน้ําสําหรับ
แกกระหายในเวลารอน เกาะเปนที่อาศัยในหวงมหาสมุทร และประทีป
สําหรับสองสวางในที่มืดฉะนั้นเถิด ทานฤาษี ขอทานจงสอนอรรถและ
ธรรมแกขาพเจา ในกาลกอนขาพเจาไดกระทําความผิดไวสวนเดียว
ขาแตทานนารทะ ขอทานจงบอกทางบริสุทธิ์แกขาพเจา โดยที่ขาพเจา
จะไมพึงตกไปในนรกดวยเถิด.
[๘๙๐] พระราชา ๖ พระองคนี้ คือ ทาวธตรฐ ทาวเวสสามิตระ ทาวอัฏฐกะ
ทาวยมทัตติ ทาวอุสสินนระ ทาวสีวิราชและพระราชาพระองคอื่นๆ
ไดทรงบํารุงสมณพราหมณทั้งหลายแลวเสด็จไปยังสวรรค ฉันใด ดูกร
มหาบพิตรผูเปนพระเจาแผนดิน แมมหาบพิตรก็ฉันนั้น จงทรงเวน
อธรรม แลวทรงประพฤติธรรม ราชบุรุษทั้งหลายจงถืออาหารไปประกาศ
ภายในพระราชนิเวศน และภายในพระนครวา ใครหิว ใครกระหาย
ใครปรารถนามาลา ใครปรารถนาเครื่องลูบไล ใครไมมีผานุงหม

จักนุงหมผาสีตางๆ ตามปรารถนา ใครตองการรม ใครตอง
การรองเทา อยางเนื้อออนอยางดี ราชบุรุษทั้งหลายจงประกาศ
ดังนี้ในพระนครของพระองคทั้งเวลาเย็นและเวลาเชา มหา
บพิตรอยาไดใชคนแกเฒา และโคมาอันแกชราเหมือนดังกอน
และจงทรงพระราชทานเครื่องบริหาร แกบุคคล ที่เปนกําลังเคย
กระทําความดีไวเทาเดิมเถิด ฯ
[๘๙๑] มหาบพิตรจงทรงสําคัญพระวรกายของพระองควาเปนดังรถ อัน
มีใจเปนนายสารถี กระปรี้กระเปรา (เพราะปราศจากถิ่นมิทธะ)
อันมีอวิหิงสาเปนเพลาที่เรียบรอยดี มีการบริจาคเปนหลังคา
มีการสํารวมเทาเปนกง มีการสํารวมมือเปนกระพอง มีการ
สํารวมทองเปนน้ํามันหยอด มีการสํารวมวาจาเปนความเงียบ
สนิท มีการกลาวคําสัตยเปนองครถอันบริบูรณ มีการไมกลาวคําสอเสียดเปนการเขาหนาไมสนิท มีการกลาวคําออนหวาน
เปนเครื่องรถอันเกลี้ยงเกลา มีการกลาวพอประมาณเปนเครื่อง
ผูกรัด มีศรัทธาและอโลภะเปนเครื่องประดับ มีการถอมตน
และกราบไหวเปนกูบ มีความไมกระดางเปนงอนรถ มีการสํา
รวมศีลเปนเชือกขันชะเนาะ มีความไมโกรธเปนอาการไม
กระเทือน มีกุศลธรรมเปนเศวตรฉัตร มีพาหุสัจจะเปนสายทาบ มีการตั้งจิตมั่นเปนที่มั่น มีความคิดเครื่องรูจักกาลเปนไม
แกน มีความแกลวกลาเปนไมค้ํา มีความประพฤติถอมตนเปน
เชือกขันแอก มีความไมเยอหยิ่งเปนแอกเบา มีจิตไมหดหูเปน
เครื่องลาด มีการเสพบุคคลผูเจริญเปนเครื่องกําจัดธุลี มีสติของ
นักปราชญเปนปฏัก มีความเพียรเปนสายบังเหียน มีใจที่ฝก
ฝนดีแลวเชนดังมาที่หัดไวเรียบเปนเครื่องนําทาง ความ
ปรารถนาและความโลภเปนทางคด สวนความสํารวมเปนทาง
ตรง ขอถวายพระพร ปญญาเปนเครื่องกระตุนเตือนมา ในรถ
คือพระวรกายของมหาบพิตรที่กําลังแลนไปในรูป เสียง กลิ่น
รส พระองคนั้นแลเปนสารถี ถาความประพฤติชอบและความ
เพียรมั่นมีอยูดวยยานนี้ รถนั้นจะใหสิ่งที่นาใครทุกอยาง จะ
ไมนําไปบังเกิดในนรก ฯ
[๘๙๒] อลาตเสนาบดีเปนพระเทวทัตต สุนามอํามาตยเปนพระภัททชิ
วิชยอํามาตยเปนพระสารีบุตร วีชกบุรุษเปนพระโมคคัลลานะ
สุนักขัตตะเปนลิจฉวีบุตร คุณาชีวกเปนอเจลก พระนางรุจา
ราชธิดาผูทรงยังพระราชาใหเลื่อมใส เปนพระอานนท พระเจา
อังคติราชผูมีทิฐิชั่วในกาลนั้นเปนพระอุรุเวลกัสสปะ มหาพรหมโพธิสัตวเปนเราตถาคต ทานทั้งหลายจงทรงชาดกไว

ดวยประการฉะนี้แล ฯ
จบมหานารทกัสสปชาดกที่ ๘
----------------

๙. วิธุรชาดก
[๘๙๓] เธอมีผิวพรรณเหลือง ซูบผอม ถอยกําลัง เมื่อกอนรูปพรรณ
ของเธอมิไดเปนเชนนี้เลย ดูกรพระนองวิมลา พี่ถามแลว
ขอเธอจงบอก เวทนาในรางกายของเธอเปนเชนไร ฯ
[๘๙๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมหมูนาค ชื่อวาความอยากไดโนน
อยากไดนี่ เขาเรียกกันวาเปนธรรมดาของหญิงทั้งหลายใน
หมูมนุษย ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดในหมูนาค หมอมฉัน
ปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต ที่บุคคลนํามาไดโดยชอบ
เพคะ ฯ
[๘๙๕] ดูกรพระนองวิมลา เธอปรารถนาหทัยของวิธุรบัณฑิต ดังจะ
ปรารถนาพระจันทร พระอาทิตย หรือลม เพราะวาวิธุรบัณฑิตยากที่บุคคลจะเห็นได ใครจักนําวิธุรบัณฑิตมาใน
นาคพิภพนี้ได ฯ
[๘๙๖] ขาแตสมเด็จพระบิดา เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจึงทรง
ซบเซา พระพักตรของสมเด็จพระบิดา เปนเหมือน
ดอกปทุมที่ถูกขยําดวยมือ ขาแตสมเด็จพระบิดาผูเปนใหญ
เปนที่เกรงขามของศัตรู เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจึงทรง
เปนทุกขพระหฤทัย อยาทรงเศราโศกไปเลย เพคะ ฯ
[๘๙๗] อิรันทดีลูกรัก ก็พระมารดาของเจา ปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต
เพราะวิธูรบัณฑิต ยากที่บุคคลจะเห็นได ใครจักนําวิธูรบัณฑิต มาใน
นาคพิภพนี้ได.
[๘๙๘] เจาจงไปเที่ยวแสวงหาสามี ซึ่งสามารถนําวิธูรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้
ก็นางนาคมาณวิกานั้นไดสดับพระดํารัสของพระบิดาดังนี้แลว เปนผูมี
จิตชุมดวยกิเลส ออกเที่ยวแสวงหาสามีในคืนนั้น.
[๘๙๙] คนธรรพ รากษส นาค กินนร หรือมนุษยผูฉลาดสามารถ จะให
สิ่งที่นาใครทั้งปวงได คนไหนก็ตามที่จักเปนสามีของเราตลอดกาลนาน.
[๙๐๐] ดูกรนางผูมีนัยนตาหาที่ติมิได เธอจงเบาใจเถิด เราจักเปนสามีของเธอ
จักเปนผูเลี้ยงดูเธอ เพราะปญญาของเราอันสามารถจะนําเนื้อดวงใจของ
วิธูรบัณฑิตมาให จงเบาใจเถิด เธอจักเปนภรรยาของเรา.
[๙๐๑] นางอิรันทดีผูมีใจกําหนัดรักใคร เพราะเคยรวมอภิรมยกันมาในภพกอน
ไดกลาวกับปุณณกยักษวา มาเถิดทาน เราจักไปในสํานักพระบิดาของ
ดิฉัน พระบิดาของดิฉันจักตรัสบอกเนื้อความนั้นแกทาน.
[๙๐๒] นางอิรันทดีประดับประดานุงผาเรียบรอย ทัดทรงดอกไมประพรมดวย
จุรณแกนจันทน จูงมือปุณณกยักษเขาไปสูสํานักแหงพระบิดา.

[๙๐๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาหมูนาค ขอพระองคไดทรงโปรดสดับถอย

คําของขาพระองค ขอพระองคจงทรงรับสินสอดตามสมควร ขาพระองค
ปรารถนาพระนางอิรันทดี ขอพระองค ไดทรงพระกรุณาใหขาพระองค
ไดอยูรวมกับพระนางอิรันทดีเถิด ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอได
ทรงพระกรุณารับสินสอดนั้น คือ ชาง ๑๐๐ มา ๑๐๐ รถเทียมมา ๑๐๐
เกวียนบรรทุกของเต็ม ลวนแกวตางๆ ๑๐๐ ขอไดโปรดพระราชทาน
พระราชธิดาอิรันทดีแกขาพระองคเถิด พระเจาขา.
[๙๐๔] ขอทานจงรออยูจนเราไดปรึกษาหารือกับบรรดาญาติ มิตร และเพื่อนที่
สนิทเสียกอน กรรมที่กระทําดวยการไมปรึกษาหารือ ยอมเดือดรอน
ในภายหลัง.
[๙๐๕] ลําดับนั้น ทาววรุณนาคราชเสด็จเขาไปยังนิเวศน ตรัสปรึกษากับพระชายา
เปนพระคาถา ความวา ปุณณกยักษ มาขอลูกอิรันทดีกะเรา เราจะให
ลูกอิรันทดี ซึ่งเปนที่รักของเรา แกปุณณกยักษนั้น เพราะไดทรัพยเปน
จํานวนมากหรือ.
[๙๐๖] ปุณณกยักษไมพึงไดลูกอิรันทดีของเราเพราะทรัพย เพราะสิ่งที่ปลื้มใจ
แตถาปุณณกยักษ ไดหทัยของวิธูรบัณฑิตนํามาในนาคพิภพนี้โดยชอบ
ธรรม เพราะความชอบนั่นแลเขาจะพึงไดลูกสาวของเรา หมอมฉันปรารถนาทรัพยอื่นยิ่งไปกวาหทัยของวิธูรบัณฑิตหามิได.
[๙๐๗] ลําดับนั้น ทาววรุณนาคราชเสด็จออกจากนิเวศน แลวตรัสเรียกปุณณกยักษมาตรัสวา ทานไมพึงไดลูกอิรันทดีของเราเพราะทรัพย เพราะ
สิ่งปลื้มใจ ถาทานไดหทัยของวิธูรบัณฑิตนํามา ในนาคพิภพนี้โดย
ชอบธรรม ทานจะพึงไดลูกสาวของเรา เราปรารถนาทรัพยอื่นยิ่งไปกวา
หทัยของวิธูรบัณฑิตหามิได.
[๙๐๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ในโลกนี้ คนบางพวกยอมเรียกคนใดวา
เปนบัณฑิต คนพวกอื่นกลับเรียกคนนั้นนั่นแลวาเปนพาล ในเรื่องนี้
คนทั้งหลายยังกลาวแยงกันอยู ขอไดตรัสบอกแกขาพระองค พระองค
ทรงเรียกใครวาเปนบัณฑิต.
[๙๐๙] บัณฑิตชื่อวาวิธูระ ผูทําการสั่งสอนอรรถธรรมแกพระเจาธนญชัยโกรพยราช ถาทานไดฟงไดยินมาแลว ทานจงไปนําบัณฑิตนั้นมา
ครั้นทานไดมาโดยธรรมแลว อิรันทดีธิดาของเราจงเปนภรรยาของทาน
เถิด.
[๙๑๐] ฝายปุณณกยักษ ไดสดับพระดํารัสของทาววรุณนาคราชดังนี้แลว ยินดี
ยิ่งนัก ลุกขึ้นแลว ไปสั่งบุรุษคนใชของตนผูอยูในที่นั้นวา เจาจงนํา
มาอาชาไนยที่ประกอบไวแลวมา ณ ที่นี้ มาสินธพอาชาไนยนั้น มีหู
ทั้งสองประดับดวยทองคํา กีบหุมดวยแกวแดง มีเครื่องประดับอกลวน
แลวดวยทองชมพูนุทอันสุกใส.

[๙๑๑] ปุณณกยักษผูประดับประดาแลว แตงผมและหนวดดีแลวขึ้นมาอันเปน

ยานพาหนะของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว ปุณณกยักษนั้น
กําหนัดแลวดวยกามราคะ ปรารถนา
นางอิรันทดีนาคกัญญา ไปทูลทาวกุเวรเวสสวัณผูเรืองยศ
ซึ่งเปนใหญแหงหมูยักษวา ภพนาคนั้นเขาเรียกชื่อวาโภควดี
นครบาง วาสนครบาง หิรัญญวดีนครบาง เปนเมืองที่
บุญญกรรมนิรมิต ลวนแตทองคํา สําเร็จแกพระยานาคผู
บริบูรณดวยโภคทรัพยทุกอยาง ปอมและเชิงเทิน สรางโดย
สัณฐานคออูฐ ลวนแลวดวยแกวแดงและแกวลาย ในนาค
พิภพนั้น มีปราสาทลวนแลวดวยหิน มุงดวยกระเบื้องทอง
ในนาคพิภพนั้น มีไมมะมวง ไมหมากเมา ไมหวา ไม
ตีนเปด ไมจิก ไมการะเกต ไมประยงค ไมราชพฤกษ
ไมมะมวงหอม ไมชะบา ไมยางทราย ไมจําปา ไม
กากระทิง มะลิซอน มะลิลา และไมกะเบา ตนไมใน
นาคพิภพเหลานี้มีกิ่งติดตอกันและกัน งามยิ่งนัก ในนาคพิภพนั้น มีตนอินทผาลัม อันสําเร็จดวยแกวอินทนิล
มีดอกและผลลวนไปดวยทองเนืองนิตย ทาววรุณนาคราชผูมี
ฤทธิ์มาก เปนผูผลุดขึ้นเกิดอยูในนาคพิภพนั้น มเหษีของ
พระยานาคราชนั้น กําลังรุนสาว ทรงพระนามวาวิมลา
มีพระรูปพระโฉมอันประกอบดวย ศิริงดงามดังกอนทองคํา
สะโอดสะองดังหนอเถาจิงจอดํา พระถันทั้งคูมีสัณฐานดัง
ผลมะพลับ นาดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณแดงดังน้ําครั่ง เปรียบ
เหมือนดอกกรรณีการอันแยมบาน เปรียบดังนางอัปสรผูอยู
ในสวรรคชั้นไตรทศ หรือเปรียบเหมือนสายฟาอันแลบ
ออกจากกลีบเมฆ ขาพระองคผูเปนใหญ พระนางวิมลานั้น
ทรงแพพระครรภ ทรงปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต
ขาพระองค จะถวายดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต แกทาววรุณนาคราชและพระนางวิมลา เพราะการนําดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตไปถวายแลว ทาววรุณนาคราชและพระนางวิมลา
จะพระราชทาน พระนางอิรันทดีราชธิดาแกขาพระองค ฯ
[๙๑๒] ปุณณกยักษนั้น ทูลลาทาวกุเวรเวสสวัณผูเรืองยศ เปนใหญ
ในหมูยักษ แลวไปสั่งบุรุษคนใชของตนผูอยูในที่นั้นวา
เจาจงนํามาอาชาไนยที่ประกอบแลวมา ณ ที่นี้ มาสินธพ
นั้นมีหูทั้งสองประดับดวยทองคํา กีบหุมดวยแกวแดง เครื่อง
ประดับอกลวนดวยทองคําชมพูนุทอันสุกใส ปุณณกยักษ
ผูประดับประดาแลว แตงผมและหนวดดีแลว ขึ้นมาอันเปน

ยานพาหนะของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว ฯ
[๙๑๓] ปุณณกยักษนั้น ไดเหาะไปสูกรุงราชคฤหอันนารื่นรมยยิ่งนัก
เปนนครของพระเจาอังคราช อันพวกขาศึกไมกลาเขาใกล
มีภักษาหาร และขาวน้ํามากมาย ดังมสักกสารภพของทาว
วาสวะ เปนนครกึกกองดวยหมูนกยูงและนกกะเรียน
อื้ออึงดวยฝูงนกตางๆ ชนิด เปนที่เสพอาศัยของฝูงทิชาชาติ
มีนกตางๆ สงเสียงรองอยูอึงมี่ ภูมิภาคราบเรียบ ดารดาษ
ไปดวยบุปผชาติดังขุนเขาหิมวันต ปุณณกยักษนั้น ขึ้นสู
วิบุลบรรพตอันเปนภูเขาศิลาลวน เปนที่อาศัยอยูของหมู
กินนรเที่ยวแสวงหาแกวมณีดวงประเสริฐอยู ไดเห็นดวง
แกวมณีนั้น ณ ทามกลางยอดภูเขา ฯ
[๙๑๔] ปุณณกยักษ ครั้นเห็นดวงแกวมณีมีรัศมีอันผุดผอง เปน
แกวมณีอันประเสริฐสุด สามารถจะนําทรัพยมาใหไดดังใจ
ปรารถนา รุงโรจนชัชวาลยดวยหมูแกวบริวารเปนอันมาก
สวางไสวดังสายฟาในอากาศ ปุณณกยักษไดถือเอาแกวมณี
ชื่อมโนหรจินดาอันมีคามาก มีอานุภาพมาก เปนผูมีวรรณะ
ไมทราม ขึ้นหลังมาสินธพอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลาง
หาว ฯ
[๙๑๕] ปุณณกยักษไดเหาะไปยังอินทปตตนคร ลงจากหลังมาแลว
เขาไปสูที่ประชุมของชาวกุรุรัฐ ไมกลัวเกรงพระราชา ๑๐๑
พระองค ที่ประชุมพรอมเพรียงกันอยู ณ ที่นั้น กลาว
ทาทายดวยสะกาวา บรรดาพระราชาในราชสมาคมนี้ พระองค
ไหนหนอจะทรงชิงเอาแกวอันประเสริฐ ของขาพระองคได
หรือวาขาพระองคจะพึงชนะพระราชาพระองคไหน ดวย
ทรัพยอันประเสริฐ อนึ่ง ขาพระองคจะชิงเอาแกวอัน
ประเสริฐยิ่ง กะพระราชาพระองคไหน หรือพระราชา
พระองคไหน จะทรงชนะขาพระองคดวยทรัพยอันประเสริฐ ฯ
[๙๑๖] ชาติภูมิของทานอยูในแวนแควนไหน ถอยคําของทานนี้
ไมใชถอยคําของชาวกุรุรัฐเลย ทานมิไดกลัวเกรงเราทั้งปวง
ดวยรัศมีแหงผิวพรรณ ทานจงบอกชื่อและพวกพองของทานแกเรา ฯ
[๙๑๗] ขาแตพระราชา ขาพระองคเปนมาณพกัจจายนโคตร ชื่อวาปุณณกะ
ญาติและพวกพองของขาพระองค อยูในนครกาลจัมปาก แควนอังคะ
ยอมเรียกขาพระองคอยางนี้ ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขาพระองคมา
ถึงในเมืองนี้ดวยตองการจะเลนพนันสะกา.
[๙๑๘] พระราชาผูทรงชํานาญการเลนสะกา เมื่อชนะทาน จะพึงนําเอาแกวเหลา
ใดไป แกวเหลานั้นของมาณพมีอยูหรือ แกวของพระราชามีอยูเปน

จํานวนมาก ทานเปนคนเข็ญใจจะมาพนันกะพระราชาเหลานั้นไดอยางไร.
[๙๑๙] แกวมณีของพระองคดวงนี้ ชื่อวาสามารถ นําทรัพยมาใหไดดังใจ
ปรารถนา นักเลงเลนสะกาชนะขาพระองคแลว พึงนําแกวมณีดวง
ประเสริฐสามารถนําทรัพยมาใหไดดังใจปรารถนา และมาอาชาไนยเปน
ที่เกรงขามของศัตรูนี้ไป.
[๙๒๐] ดูกรมาณพ แกวมณีดวงเดียวจักทําอะไรได อนึ่ง มาอาชาไนยตัวเดียว
จักทําอะไรได แกวของพระราชามีเปนอันมาก มาอาชาไนยที่มีกําลัง
รวดเร็วดังลมของพระราชามีมิใชนอย.
(นี้) ชื่อโทหฬกัณฑ
[๙๒๑] ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาประชาชน ขอพระองคทรงทอดพระเนตร
ดูแกวมณีของขาพระองคดวงนี้ รูปหญิงและรูปชาย รูปเนื้อและรูปนก
ปรากฏเปนหมูๆ อยูในแกวมณีดวงนี้ พระยานาคและพระยาครุฑ
ก็ปรากฏอยูในแกวมณีดวงนี้ เชิญพระองคทอดพระเนตรสิ่งที่นาอัศจรรย
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ พระเจาขา.
[๙๒๒] ขอเชิญทอดพระเนตรจตุรงคินีเสนา คือ กองชาง กองมา กองรถ
และกองเดินเทาอันสวมเกราะ อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้
เชิญทอดพระเนตรพลทหารที่จัดไวเปนกรมๆ คือกรมชาง กรมมา
กรมรถ กรมราบ อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๓] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันสมบูรณดวยปอม มีกําแพง และคาย
เปนอันมาก มีถนนสามแพรง สี่แพรง มีพื้นราบเรียบ อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเสาระเนียด เสาเขื่อน กลอน ประตู ซุมประตู และประตู อันธรรมดาสรางสรรคไว
ในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๔] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงนกนานาชนิดมากมาย ที่เสาคาย และหนทาง
คือ ฝูงหงษ นกกะเรียน นกยูง นกจากพราก และนกเขา อันธรรมดา
สรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันเกลื่อน
กลนไปดวยฝูงนกตางๆ คือ นกดุเหวาดํา ดุเหวาลาย ไกฟา นกโพรดก
เปนจํานวนมาก อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๕] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันแวดลอมไปดวยกําแพงทอง เปนนคร
นาอัศจรรยขนพองสยองเกลา เขาชักธงขึ้นประจําลาดดวยทรายทอง
นารื่นรมย อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรรานตลาดอันบริบูรณดวยสินคาตางๆ เรือน สิ่งของในเรือน
ถนนซอย ถนนใหญ อันธรรมดาสรางสรรคจัดไวเปนสวนๆ ในแกว
มณีดวงนี้.
[๙๒๖] ขอเชิญทอดพระเนตรโรงขายสุรา นักเลงสุรา พอครัว โรงครัว พอคา
และหญิงแพศยา อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญ

ทอดพระเนตรชางดอกไม ชางยอม ชางปรุงของหอม ชางทอผา
ชางทอง และชางแกว อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอ
เชิญทอดพระเนตรชางของหวาน ชางของคราว นักมหรสพ บางพวก
ฟอนรําขับรอง บางพวกปรบมือ บางพวกตีฉิ่ง อันธรรมดาสรางสรรค
ไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๗] ขอเชิญทอดพระเนตรกลอง ตะโพน สังข บัณเฑาะว มโหรทึก และ
เครื่องดนตรีทุกอยาง อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญ
ทอดพระเนตรเปงมาง กังสดาล พิณ การฟอนรําขับรอง เครื่องดนตรี
ดีดสีตีเปา อันเขาประโคมครึกครื้น อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณี
ดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรนักกระโดด นักมวยปล้ํา นักเลนกล
หญิงงาม ชายงาม คนเฝายาม และชางตัดผม อันธรรมดาสรางสรรค
ไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๘] แทจริง ในแกวมณีดวงนี้ มีงานมหรสพอันเกลื่อนกลน
ไปดวยชายหญิง ขอเชิญทอดพระเนตรพื้นที่เปนที่เลน
มหรสพบนเตียงที่ซอนกันเปนชั้นๆ อันธรรมดาสรางสรรไว
ในแกวมณีดวงนี้ เชิญทอดพระเนตรเถิด ขอเชิญทอด
พระเนตรพวกนักมวยซึ่งกําลังตอยกันในสนามมวย ทั้งผูชนะ
และผูแพ อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ฯ
[๙๒๙] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตางๆ เปนอันมากที่เชิงภูเขา คือ
ราชสีห เสือโครง ชาง หมี หมาใน เสือดาว แรด
โคลาน กระบือ ละมั่ง กวาง เนื้อทราย ระมาศ วัว
สุกรบาน ชะมด แมวปา กระตาย และกระแต ซึ่งมีอยู
มากมายหลายหลาก ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตางๆ ซึ่ง
มีอยูเกลื่อนกลาด อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ฯ
[๙๓๐] ในแกวมณีดวงนี้ มีแมน้ําอันมีทาอันรายเรียบลาดดวยทราย
ทอง มีน้ําใสสะอาดไหลไปไมขาดสาย เปนที่อยูอาศัยแหง
ฝูงปลา อนึ่ง ในแมน้ํานี้ มีฝูงจรเข มังกร ปลาฉลาม
เตา ปลาสลาด ปลากระบอก ปลากด ปลาเคา ปลา
ตะเพียน ทองเที่ยวไปมา ขอเชิญทอดพระเนตรขอบ
สระโบกขรณี อันกอสรางดวยแผนแกวไพฑูรย เกลื่อน
กลนไปดวยฝูงนกตางๆ ดารดาษไปดวยหมูไมนานาชนิด
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ฯ
[๙๓๑] ขอเชิญทอดพระเนตร สระโบกขรณีในแกวมณีดวงนี้ อัน
ธรรมดาจัดสรรไวเรียบรอยดีทั้ง ๔ ทิศ เกลื่อนกลนดวยฝูง
นกตางชนิด เปนที่อยูอาศัยของปลาใหญๆ ขอเชิญทอด
พระเนตรแผนดินอันมีน้ําลอมโดยรอบ เปนกุณฑลแหง

สาคร ประกอบดวยทิวปา (เขียวขจี) อันธรรมดาสรางสรร
ไวในแกวมณีดวงนี้ ฯ
[๙๓๒] เชิญทอดพระเนตรบุรพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป อุตตรกุรุ
ทวีป และชมพูทวีป ขอเชิญทอดพระเนตรสิ่งอัศจรรย อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ พระเจาขา ขอเชิญทอด
พระเนตรพระจันทรและพระอาทิตย อันเวียนรอบสิเนรุบรรพต สองสวางไปทั่วทิศ ๔ ทิศ ขอเชิญทอดพระเนตร
สิ่งอัศจรรย อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอ
เชิญทอดพระเนตรสิเนรุบรรพต หิมวันตบรรพต สมุทรสาคร พื้นแผนดินใหญ และทาวมหาราชทั้ง ๔ อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรพุมไมใน
สวนแผนหินและเนินหินอันนารื่นรมย เกลื่อนกลนไปดวย
พวกกินนร อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญ
ทอดพระเนตรสวนสวรรค คือ ปารุสกวัน จิตตลดาวัน
มิสสกวัน และนันทนวัน ทั้งเวชยันปราสาท อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสุธรรม
เทวสภา ตนปาริจฉัตตกพฤกษอันมีดอกแยมบาน และพระยา
ชางเอราวัณซึ่งมีอยูในดาวดึงสพิภพ อันธรรมดาสรางสรรไว
ในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเถิดพระเจาขา ขอ
เชิญทอดพระเนตรดูเหลานางเทพกัญญาอันทรงโฉมล้ําเลิศ ดัง
สายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ เที่ยวเลนอยูในนันทนวันนั้น
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระ
เนตรเถิดพระเจาขา ขอเชิญทอดพระเนตรเหลาเทพกัญญา
ผูประเลาประโลมเทพบุตรอภิรมยเหลาเทพกัญญาอยูในนันทน
วันนั้น อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ พระเจาขา ฯ
[๙๓๓] ขอเชิญทอดพระเนตรปราสาทมากกวาพันในดาวดึงสพิภพ
พื้นลาดดวยแผนแกวไพฑูรย มีรัศมีรุงเรือง อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสวรรค
ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้น
ปรนิมมิตวสวัสดี อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้
ขอเชิญทอดพระเนตรสระโบกขรณีในสวรรคชั้นนั้นๆ อันมี
น้ําใสสะอาด ดารดาษไปดวยมณฑาลกะ ดอกปทุมและ
อุบล ฯ
[๙๓๔] ลายขาว ๑๐ แหงอันนาดูนารื่นรมยใจ ลายเหลืองออน ๒๑
แหง ลายเหลืองขมิ้น ๑๔ แหง ลายสีทอง ๒๐ แหง ลาย
สีน้ําเงิน ๒๐ แหง ลายสีแมลงคอมทอง ๓๐ แหง มีปรากฏ

อยูในแกวมณีดวงนี้ ในแกวมณีดวงนี้มีลายดํา ๑๖ แหง
และลายแดง ๒๕ แหง อันเจือดวยดอกชะบา วิจิตรดวย
นิลุบล ขาแตพระมหาราชาผูสูงสุดกวาปวงชน ขอเชิญทอด
พระเนตรแกวมณีดวงนี้ อันสมบูรณดวยองคทั้งปวง มีรัศมี
รุงเรืองผุดผองอยางนี้ ผูใดจักชนะขาพระองคดวยการเลนสะกา แกว
มณีดวงนี้ ชื่อมณีกัณฑ จักเปนสวนคาพนันของผูนั้น.
(นี้) ชื่อมณิกัณฑ
[๙๓๕] ขาแตพระราชา กรรมในโรงเลนสะกาสําเร็จแลว เชิญพระองคเสด็จไป
ทรงเลนสะกา แกวมณีเชนนี้ของพระองคไมมี เราพึงชนะกันโดยธรรม
อยาชนะกันโดยไมชอบธรรม ถาขาพระองคจักชนะพระองคไซร ขอ
พระองคอยาไดทรงทําใหเนิ่นชา.
[๙๓๖] ขาแตพระเจาสุรเสนปญจาลราชผูปรากฏ พระเจามัจฉราช และพระเจามัททราช ทั้งพระเจาเกกกราช พรอมดวยชาวชนบท ขอจงทรง
ทอดพระเนตรดูขาพเจาทั้งสองจะสูกันดวยสะกา กษัตริยก็ดี พราหมณ
ก็ดี ไมไดทําสักขีพยานไวแลวยอมไมทํากิจอะไรๆ ในที่ประชุม.
[๙๓๗] พระราชาของชาวกุรุรัฐ และปุณณกยักษผูมัวเมาในการเลนสะกา เขาไป
สูโรงเลนสะกาแลว พระราชาทรงเลือกไดลูกบาศกที่มีโทษ ทรงปราชัย
สวนปุณณกยักษชนะ พระราชาและปุณณกยักษทั้งสองนั้น เมื่อเจา
พนักงานเอาสะกามารวมพรอมแลว ไดเลนสะกากันอยูในโรงสะกานั้น
ปุณณกยักษไดชัยชนะพระราชาผูแกลวกลาประเสริฐกวานรชน ทาม
กลางพระราชา ๑๐๑ พระองคและพยานที่เหลือ เสียงบันลือลั่นไดมีขึ้น
ในสนามสะกานั้น ๓ ครั้ง.
[๙๓๘] ขาแตพระมหาราชา เราทั้งสองผูพยายามเลนสะกา ความชนะและความ
แพยอมมีแกคนใดคนหนึ่ง ขาแตพระจอมชน ขาพระองคชนะพระองคดวย
ทรัพยอันประเสริฐแลว ขาพระองคชนะแลว ขอพระองคทรงพระราช
ทานเสียเร็วๆ เถิด.
[๙๓๙] ดูกรทานกัจจานะ ชาง มา โค แกวมณี กุณฑล และแกวอันประเสริฐกวาทรัพยทั้งหลายมีอยูในแผนดินของเรา ทานจงรับเอาเถิด เชิญ
ขนเอาไปตามปรารถนาเถิด.
[๙๔๐] ชาง มา โค แกวมณี กุณฑล และแกวอื่นใด ที่มีอยูในแผนดิน
ของพระองค บัณฑิตมีนามวาวิธูระ เปนแกวอันประเสริฐกวาทรัพย
เหลานั้น ขาพระองคชนะพระองคแลว โปรดพระราชทานวิธูรบัณฑิตแก
พระองคเถิด.
[๙๔๑] วิธูรบัณฑิตนั้นเปนตัวของเรา เปนที่พึ่ง เปนคติ เปนเกาะ เปนที่เรน
และเปนที่ไปในเบื้องหนาของเรา ทานไมควรจะเปรียบวิธูรบัณฑิตนั้น
กับทรัพยของเรา วิธูรบัณฑิตนั้นเชนกับชีวิตของเรา คือ เปนตัวเรา.

[๙๔๒] การโตเถียงกันของขาพระองคและพระองค จะพึงเปนการชานาน ขอ

เชิญเสด็จไปถามวิธูรบัณฑิตกันดีกวา ใหวิธูรบัณฑิตนั้นแลชี้แจงเนื้อ
ความนั้น วิธูรบัณฑิตจักกลาวคําใด คํานั้นจงเปนอยางนั้นแกเราทั้งสอง.
[๙๔๓] ดูกรมาณพ ทานพูดจริงแททีเดียว และไมผลุนผลัน เราไปถาม
วิธูรบัณฑิตกันเถิดนะ เราทั้ง ๒ คน จงยินดีตามคําที่วิธูรบัณฑิตพูดนั้น.
[๙๔๔] เทวดาทั้งหลายยอมรูจักอํามาตยในแควนกุรุรัฐ ชื่อวาวิธูระ เปนผูตั้งอยู
ในธรรม จริงหรือ การบัญญัติชื่อวาวิธูระในโลกนั้น ทานเปนอะไร
คือ เปนทาส หรือเปนพระประยูรญาติของพระราชา.
[๙๔๕] ในหมูนรชน ทาสมี ๔ จําพวก คือ ทาสครอกจําพวก ๑ ทาสไถ
จําพวก ๑ ทาสที่ยอมตัวเปนขาเฝาจําพวก ๑ ทาสเชลยจําพวก ๑ แม
ขาพเจาก็เปนทาสโดยกําเนิดแททีเดียว ความเจริญก็ตาม ความเสื่อมก็
ตาม จะมีแกพระราชา แมขาพเจาจะไปยังที่อื่นก็คงเปนทาสของสมมติเทพนั่นเอง ดูกรมาณพ พระราชาเมื่อจะทรงพระราชทานขาพเจาใหเปน
คาพนันแกทาน ก็พึงทรงพระราชทานโดยธรรม.
[๙๔๖] วันนี้ ความชนะไดมีแกขาพระองคเปนครั้งที่ ๒ เพราะวาวิธูรบัณฑิตผู
เปนปราชญอันขาพระองคถามแลว ไดชี้แจงปญหาแจมแจง พระราชา
ผูประเสริฐ ไมทรงตั้งอยูในธรรมหนอ ไมทรงยอมใหวิธูรบัณฑิตแกขาพระองค.
[๙๔๗] ดูกรกัจจานะ ถาวิธูรบัณฑิตชี้แจงปญหาแกเราทั้งหลายอยางนี้วา เราเปน
ทาส เราหาไดเปนญาติไม ทานจงรับเอาวิธูรบัณฑิตผูเปนทรัพยอันประเสริฐกวาทรัพยทั้งหลาย พาไปตามที่ทานปรารถนาเถิด.
(นี้) ชื่ออักขกัณฑ
[๙๔๘] ทานวิธูรบัณฑิต คฤหัสถผูอยูครองเรือน จะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยไดอยางไร จะพึงมีความสงเคราะหไดอยางไร จะพึงมีความไมเบียด
เบียนไดอยางไร และอยางไรมาณพจึงจะชื่อวามีปกติกลาวคําสัตย
จากโลกนี้ไปยังโลกหนา แลวจะไมเศราโศกไดอยางไร.
[๙๔๙] วิธูรบัณฑิตผูมีคติ มีความเพียร มีปญญาเห็นอรรถธรรมอันสุขุม กําหนด
รูธรรมทั้งปวง ไดกราบทูลพระราชาในโรงธรรมสภานั้นวา ผูครองเรือน
ไมควรคบหญิงสาธารณะเปนภรรยา ไมควรบริโภคอาหารมีรสอรอยแตผู
เดียว ไมควรซองเสพถอยคําอันใหติดอยูในโลก ไมใหสวรรคนิพพาน
เพราะถอยคําเชนนั้นไมทําใหปญญาเจริญ ผูครองเรือนพึงเปนผูมีศีล
สมบูรณดวยวัตร ไมประมาท มีปญญาเครื่องสอดสองเหตุผล มีความ
ประพฤติถอมตน ไมเปนคนตระหนี่เหนียวแนน เปนผูสงบเสงี่ยม กลาว
ถอยคําจับใจ ออนโยน ผูครองเรือน พึงเปนผูสงเคราะหมิตร จําแนก
แจกทาน รูจักจัดทํา พึงบํารุงสมณพราหมณดวยขาวน้ําทุกเมื่อ ผูครอง
เรือนพึงเปนผูใครธรรม จําทรงอรรถธรรมทีไ่ ดสดับมาแลว หมั่นไตถาม

พึงเขาไปหาทานผูมีศีลเปนพหูสูตโดยเคารพ คฤหัสถผูครองเรือน จะพึงมี
ความประพฤติอันปลอดภัยไดอยางนี้ จะพึงมีความสงเคราะหไดอยางนี้
จะพึงมีความไมเบียดเบียนกันไดอยางนี้ และมาณพพึงปฏิบัติอยางนี้
จึงจะชื่อวามีปกติกลาวคําสัตย จากโลกนี้แลวไปยังโลกหนาจะไมเศราโศกไดดวยอาการอยางนี้ พระเจาขา.
(นี้) ชื่อฆราวาสปญหา
[๙๕๐] เราจักไปกันเดี๋ยวนี้แหละ พระเจาแผนดิน ผูเปนอิสราธิบดี ทรงพระราชทานทานใหแกขาพเจาแลว ขอทานจงปฏิบัติประโยชนแกขาพเจา
ธรรมนี้เปนของเกา.
[๙๕๑] ดูกรมาณพ ขาพเจายอมรูวา ขาพเจาเปนผูอันทานไดแลว ขาพเจาเปน
ผูอันพระราชา ผูเปนอิสราธิบดีพระราชทานแกทานแลว แตวาขาพเจา
ขอใหทานพักอยูในเรือนสัก ๓ วัน ขอใหทานยับยั้งอยู ตลอดเวลาที่
ขาพเจาสั่งสอนบุตรภรรยากอน.
[๙๕๒] คําที่ทานกลาวนั้น จงมีแกขาพเจาเหมือนอยางนั้น ขาพเจาจะพักอยู
๓ วัน ตั้งแตวันนี้ ทานจงทํากิจในเรือนทั้งหลาย ทานจงสั่งสอนบุตร
ภรรยาเสียแตวันนี้ ตามที่บุตรภรรยาของทานจะพึงมีความสุขไดภายหลัง
ในเมื่อทานไปแลว.
[๙๕๓] ปุณณกยักษผูมีสมบัตินาใครมากมาย กลาววาดีละ แลวหลีกไปพรอม
กับวิธูรบัณฑิต เปนผูมีมรรยาทอันประเสริฐสุด เขาไปภายในบานของ
วิธูรบัณฑิต อันบริบูรณดวยชางและมาอาชาไนย.
[๙๕๔] ปราสาทของพระมหาสัตวมีอยู ๓ คือ โกญจาปราสาท ๑ มยูรปราสาท ๑
ปยเกตปราสาท ๑ ในปราสาททั้ง ๓ นั้น พระมหาสัตวไดพาปุณณกยักษ
เขาไปยังปราสาท อันเปนที่นารื่นรมยยิ่งนัก มีภักษาหารบริบูรณ มีขาว
น้ําเปนอันมาก ดังหนึ่งสักกสารวิมานของทาววาสวะ ฉะนั้น.
[๙๕๕] นารีทั้งหลายผูประดับประดางดงาม ดังเทพอัปสรในเทวโลก ฟอนรํา
ขับรองเพลงอันไพเราะจับใจ กลอมปุณณกยักษอยูในปราสาทนั้น พระมหาสัตวผูรักษาธรรม รับรองปุณณกยักษดวยนางบําเรอที่นายินดี ทั้งขาว
และน้ํา แลวคิดถึงประโยชนสวนตน ไดเขาไปในสํานักของภรรยาใน
กาลนั้น ไดกลาวกะภรรยาผูลูบไลดวยจรุณจันทนและของหอม มีผิวพรรณผุดผองดุจแทงทองชมพูนุทวา ดูกรนางผูเจริญ ผูมีดวงตาอันงดงาม
มานี่เถิด จงเรียกบุตรธิดามาฟงคําสั่งสอน นางอโนชาไดฟงคําของสามี
แลว ไดกลาวกะลูกสะใภผูมีเล็บแดง มีตาอันงามวา ดูกรเจาผูมี
ผิวพรรณดังดอกนิลุบล เจาจงไปเรียกบุตรและธิดาของเราผูแกลวกลา
สามารถเหลานั้นมา.
[๙๕๖] พระมหาสัตวผูรักษาธรรม ไดจุมพิตบุตรธิดาผูมาแลวนั้นที่กระหมอม
ไมหวั่นไหว ครั้นเรียกบุตรธิดามาพรอมแลวไดกลาวสั่งสอนวา พระ-

ราชาในพระนครอินทปตนี้ พระราชทานพอใหแกมาณพแลว พอพึงมี
ความสุขของตนเองไดเพียง ๓ วัน ตั้งแตวันนี้ไป พนจากนั้นไป พอ
ก็ตองเปนไปในอํานาจของมาณพนั้น เขาจะพาพอไปตามที่เขาปรารถนา
ก็พอมาเพื่อสั่งสอนลูกทั้งหลาย พอยังไมไดทําเครื่องปองกันใหแกลูกทั้ง
หลายแลว จะพึงไปไดอยางไร ถาวา พระราชาผูปกครองกุรุรัฐ ผูมีพระราชสมบัติอันนาใครเปนอันมาก ทรงตองการกัลยาณมิตร จะพึงตรัสถาม
ลูกทั้งหลายวา เมื่อกอนเจาทั้งหลายยอมรูเหตุเกาๆ อะไรบาง พอของ
เจาทั้งหลายไดพร่ําสอนอะไรไวในกาลกอนบาง ถาแหละ พระราชาจะพึง
มีพระราชโองการตรัสวา เจาทั้งปวงเปนผูมีอาสนะเสมอกันกับเราใน
ราชสกุลนี้ มนุษยคนไร ซึ่งจะมีชาติสกุลสมควรกับพระราชาไมมี ลูกทั้ง
หลายพึงถวายบังคมกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคอยาไดรับสั่งอยางนั้นเลยพระเจาขา เพราะขอนี้มิใชธรรมเนียม ขอ
เดชะ ขาพระองคทั้งหลายมีชาติต่ําตอย ไมสมควรมีอาสนะเสมอดวย
พระองคผูสูงศักดิ์ เหมือนสุนัขจิ้งจอกผูมีชาติต่ําตอย จะพึงมีอาสนะ
เสมอดวยพระยาไกรสรราชสีหอยางไรได พระเจาขา.
จบลักขกัณฑ
[๙๕๗] วิธูรบัณฑิตนั้น มีความดําริแหงใจอันไมหดหู ไดกลาวกะบุตรธิดา ญาติ
มิตรและเพื่อนที่สนิทวา ดูกรลูกรักทั้งหลาย ลูกทั้งหลายจงมานั่งฟงราชวัสดีธรรม อันเปนเหตุใหบุคคลผูเขาไปสูราชสกุลไดยศ.
[๙๕๘] ผูเขาไปสูราชสกุล พระราชายังไมทรงทราบความสามารถยอมไมไดยศ
ราชเสวกไมควรกลาเกินไป ไมควรขลาดเกินไป ควรเปนผูไมประมาทใน
กาลทุกเมื่อ เมื่อใดพระราชาทรงทราบความประพฤติปกติ ปญญา และ
ความบริสุทธิ์ของราชเสวกนั้น เมื่อนั้น ยอมทรงวางพระทัยและไมทรง
รักษาความลับ.
[๙๕๙] ราชเสวกอันพระราชาไมตรัสใช ไมพึงหวั่นไหวดวยอํานาจฉันทาคติ
เปนตน ดังตราชูที่บุคคลประคองใหมีคันเสมอเที่ยงตรง ฉะนั้น ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงตั้งใจกระทําราชกิจทุกอยาง
ใหเสมอตนเสมอปลาย เหมือนตราชูที่บุคคลประคองใหมีคันเสมอเที่ยง
ตรงดี ฉะนั้น ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๐] ราชเสวกตองเปนคนฉลาดในราชกิจ อันพระราชาตรัสใชกลางวันหรือ
กลางคืนก็ตาม ไมพึงหวาดหวั่นในการกระทําราชกิจนั้นๆ ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได ทางใดที่เขาตกแตงไวเรียบรอยดี สําหรับเสด็จ
พระดําเนินถึงพระราชาทรงอนุญาต ราชเสวกก็ไมควรเดินโดยทางนั้น
ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๑] ราชเสวกไมพึงบริโภคสมบัติที่นาใคร ทัดเทียมกับพระราชาในกาลไหนๆ
ควรเดินหลังในทุกสิ่งทุกอยาง ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราช-

เสวกไมควรใชสอยประดับประดาเสื้อผา มาลา เครื่องลูบไล ทัดเทียม
กับพระราชา ไมพึงประพฤติอากัปกิริยา หรือพูดจาทัดเทียมกับพระราชา
ควรทําอากัปกิริยาเปนอยางหนึ่ง ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๒] เมื่อพระราชาทรงพระสําราญอยูกับหมูอํามาตย อันพระสนมกํานัลในเฝา
แหนอยู เสวกามาตยเปนคนฉลาด ไมพึงกระทําการทอดสนิทในพระสนมกํานัลใน ราชเสวกไมควรเปนคนฟุงซาน ไมคนองกายวาจา มี
ปญญาเครื่องรักษาตน สํารวมอินทรีย สมบูรณดวยการตั้งใจไวดี ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๓] ราชเสวกไมควรเลนหัว เจรจาปราศัยในที่ลับกับพระสนมกํานัลใน ไม
ควรถือเอาทรัพยจากพระคลังหลวง ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได
ราชเสวกไมพึงเห็นแกการหลับนอนมากนัก ไมพึงดื่มสุราจนเมามาย
ไมพึงฆาเนื้อในสถานที่พระราชทานอภัย ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานัก
ได ราชเสวกไมพึงขึ้นรวมพระตั่ง ราชบัลลังก พระราชอาสน เรือ
และรถพระที่นั่ง ดวยอาการทนงตนวาเปนคนโปรดปราน ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกตองเปนผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ไม
ควรเฝาใหไกลนักใกลนัก ควรยืนเฝาพอใหทาวเธอทอดพระเนตรเห็น
ถนัด ในสถานที่ที่พอจะไดยินพระราชดํารัสเบื้องพระพักตรของพระราชา
ราชเสวกไมควรทําความวางใจวา พระราชาเปนเพื่อนของเรา พระราชา
เปนคูกันกับเรา พระราชาทั้งหลายยอมทรงพระพิโรธไดเร็วไวเหมือน
นัยนตาอันผงกระทบ ราชเสวกไมควรถือตัววาเปนนักปราชญราชบัณฑิต
พระราชาทรงบูชา ไมควรเพ็ดทูลถอยคําหยาบคายกะพระราชาซึ่งประทับ
อยูในราชบริษัท.
[๙๖๔] ราชเสวกผูไดรับพระราชทานพระทวารเปนพิเศษ ก็ไมควรวางใจใน
พระราชาทั้งหลาย พึงเปนผูสํารวมดํารงตนไวเพียงดังไฟ ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได พระเจาอยูหัวจะทรงยกยองพระราชโอรส หรือ
พระราชวงศดวยบาน นิคม แวนแควน หรือชนบท ราชเสวกควร
นิ่งดูกอน ไมควรเพ็ดทูลคุณหรือโทษ.
[๙๖๕] พระราชาจะทรงปูนบําเหน็จรางวัลใหแกกรมชาง กรมมา กรมรถ กรม
เดินเทา ตามความชอบในราชการของเขา ราชเสวกไมควรทัดทานเขา
ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกผูเปนนักปราชญ พึงโอนไป
เหมือนคันธนู และพึงไหวไปตามเหมือนไมไผ ไมควรทูลทัดทาน
ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูมีทองนอยเหมือน
คันธนู พึงเปนผูไมมีลิ้นเหมือนปลา พึงเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ
มีปญญาเครื่องรักษาตน แกลวกลา ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๖] ราชเสวกไมพึงสัมผัสหญิงนัก ซึ่งเปนเหตุใหสิ้นเดช ผูสิ้นเดชยอมได
ประสบโรคไอมองครอ ความกระวนกระวาย ความออนกําลัง ราชเสวก

ไมควรพูดมากเกินไป ไมควรนิ่งทุกเมื่อ เมื่อถึงเวลาพึงเปลงวาจาพอ
ประมาณ ไมพร่ําเพรื่อ เปนคนไมมักโกรธ ไมกระทบกระเทียบ เปน
คนพูดจริง ออนหวาน ไมสอเสียด ไมควรพูดถอยคําเพอเจอ ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๗] ราชเสวกพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา พึงประพฤติออนนอมตอผูเจริญในสกุล
มีวาจาออนหวาน กลาววาจากลมเกลี้ยง ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูไดรับแนะนําดีแลว มีศิลปะ ฝกฝนแลว เปน
ผูทําประโยชน เปนผูคงที่ ออนโยน ไมประมาท สะอาดหมดจด
เปนคนขยัน ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูมี
ความประพฤติออนนอม มีความเคารพยําเกรงในทานผูเจริญ เปนผู
สงบเสงี่ยม มีการอยูรวมเปนสุข ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได
ราชเสวกพึงเวนใหหางไกลซึ่งทูตที่สงมาเกี่ยวดวยความลับ พึงดูแลแต
เจานายของตน ไมควรพูด (เรื่องลับ) ในสํานักของพระราชาอื่น.
[๙๖๘] ราชเสวกพึงเขาหาสมาคมกะสมณะและพราหมณ ผูมีศีลเปนพหูสูต
โดยเคารพ ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกเมื่อไดเขาหา
สมาคมกะสมณะและพราหมณ ผูมีศีลเปนพหูสูตแลว พึงสมาทาน
รักษาอุโบสถศีล โดยเคารพ ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได
ราชเสวกพึงบํารุงเลี้ยงสมณะและพราหมณผูมีศีล เปนพหูสูต ดวยขาว
และน้ํา ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกผูหวังความเจริญ
แกตน พึงเขาไปสมาคมคบหากะสมณะและพราหมณผูมีศีล เปน
พหูสูต มีปญญา.
[๙๖๙] ราชเสวกไมพึงทําทาน ที่เคยพระราชทาน ในสมณพราหมณใหเสื่อมไป
อนึ่ง เห็นพวกวณิพกซึ่งมาในเวลาพระราชทาน ไมควรหามอะไรเลย
ราชเสวกพึงเปนผูมีปญญา สมบูรณดวยความรู ฉลาดในวิธีจัดราชกิจ
รูจักกาล รูจักสมัย ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึง
เปนคนขยันหมั่นเพียร ไมประมาท มีปญญาสอดสองพิจารณาในการงาน
ที่ตนพึงทํา จัดการงานใหสําเร็จดวยดี ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานัก
ได.
[๙๗๐] อนึ่ง ราชเสวกพึงไปตรวจตราดูลานขาวสาลีปศุสัตวและนาเสมอๆ พึง
ตวงขาวเปลือกใหรูประมาณแลว ใหเก็บไวในฉาง พึงนับบริวารชนใน
เรือนแลว ใหหุงตมพอประมาณ ไมควรตั้งบุตรธิดา พี่นอง หรือวงศญาติ
ผูไมตั้งอยูในศีลใหเปนใหญ เพราะคนเหลานั้นเปนคนพาล ไมจัดวา
เปนพี่นอง คนเหลานั้น เปนเหมือนคนที่ตายไปแลว แตเมื่อเขาเหลานั้น
มาหาถึงสํานัก ก็ควรใหผานุงผาหมและอาหาร ควรตั้งพวกทาสหรือ
กรรมกร ผูตั้งมั่นอยูในศีล เปนคนขยันหมั่นเพียร ใหเปนใหญ.
[๙๗๑] ราชเสวกพึงเปนผูมีศีล ไมโลภมาก พึงประพฤติตามเจานาย ประพฤติ

ประโยชนแกเจานาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ราชเสวกนั้นควรอยูใน
ราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูรูจักพระราชอัธยาศัย และพึงปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค ไมควรประพฤติขัดตอพระราชประสงค ราชเสวก
นั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงกมศีรษะลงชําระพระบาท ใน
เวลาผลัดพระภูษาทรง และในเวลาสรงสนาน แมจะถูกกริ้วก็ไมควร
โกรธตอบ ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได.
[๙๗๒] บุรุษผูหวังความเจริญแกตน พึงกระทําอัญชลีในหมอน้ํา และพึงกระทํา
ประทักษิณนกแอนลม อยางไรเขาจักไมพึงนอบนอม พระราชาผูเปน
นักปราชญสูงสุด พระราชทานสมบัติอันนาใครทุกอยางเลา เพราะ
พระราชาทรงพระราชทานที่นอน ผานุงผาหม ยวดยาน ที่อยูอาศัย
บานเรือน ยังโภคสมบัติใหตกทั่วถึง เหมือนมหาเมฆยังน้ําฝนใหตก
เปนประโยชนแกหมูสัตวทั่วไป ฉะนั้น ดูกรเจาทั้งหลาย นี้ชื่อวาราชวัสดี
เปนอนุศาสนสําหรับราชเสวก นรชนประพฤติตาม ยอมยังพระราชาให
โปรดปราน และยอมไดการบูชาในเจานายทั้งหลาย.
(นี้) ชื่อราชวัสดี
[๙๗๓] วิธูรบัณฑิตผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ครั้นพร่ําสอนหมูญาติอยางนี้แลว
หมูญาติมิตรหอมลอมเขาไปเฝาพระราชา ถวายบังคมพระยุคลบาทดวย
เศียรเกลา และทําประทักษิณทาวเธอ แลวประคองอัญชลีกราบบังคม
ทูลวา ขาแตพระองคผูทรงปราบศัตรู มาณพนี้ปรารถนาจะทําตามความ
ประสงค จึงจะนําขาพระองคไป ขาพระองคจะกราบทูลประโยชน
แหงญาติทั้งหลาย ขอเชิญพระองคทรงสดับประโยชนนั้น ขอพระองค
ไดทรงพระกรุณาเอาพระทัยใสดูแลบุตรภรรยาของขาพระองค ทั้งทรัพย
อยางอื่นๆ ที่มีอยูในเรือน โดยที่หมูญาติของขาพระองคจะไมเสื่อมใน
ภายหลัง ในเมื่อขาพระองคถวายบังคมลาไปแลว ความพลาดพลั้งของ
ขาพระองคนี้ เหมือนบุคคลพลาดลมบนแผนดิน ยอมกลับตั้งอยูบน
แผนดินนั้นเอง ฉะนั้น ขาพระองคยอมเห็นโทษนี้.
[๙๗๔] ทานไมอาจจะไปนั่นแลเปนความพอใจของเรา เราจะสั่งใหฆาตัดออกเปน
ทอนๆ แลวหมกไวใหมิดชิดในเมืองนี้ ทานอยูในที่นี้แหละการทําดัง
นี้เราชอบใจ ดูกรบัณฑิตผูมีปญญาอันสูงสุด กวางขวางดุจแผนดิน
ทานอยาไปเลย.
[๙๗๕] ขอใตฝาละอองธุลีพระบาท อยาทรงตั้งพระราชหฤทัยไวในอธรรมเลย
ขอจงทรงประกอบพระองคไวในอรรถและในธรรมเถิด กรรมอันเปน
อกุศลไมประเสริฐ บัณฑิตติเตียนวา ผูทํากรรมอันเปนอกุศลพึงเขาถึง
นรกในภายหลัง นี่ไมใชธรรมเลย ไมเขาถึงกิจที่ควรทํา ขาแตพระจอมประชาชน ธรรมดานายผูเปนใหญของทาส จะทุบตีก็ได จะเผาก็ได
จะฆาเสียก็ได ขาพระองคไมมีความโกรธเลย และขาพระองคขอกราบ

ทูลลาไป.
[๙๗๖] พระมหาสัตวนั้นมีเนตรทั้งสองนองดวยน้ําตา กําจัดความกระวนกระวาย
ในหทัยแลว สวมกอดบุตรผูใหญ แลวเขาไปยังเรือนใหญ.
[๙๗๗] บุตรพันหนึ่ง ธิดาพันหนึ่ง ภรรยาพันหนึ่ง และทาสเจ็ดรอย ในนิเวศน
ของวิธูรบัณฑิต ตางประคองแขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญ กลิ้งเกลือก
กลับทับกันไป เหมือนปาไมรังถูกลมพัดลมระเนระนาดทับกันไป ฉะนั้น
พระสนมกํานัล พระราชกุมาร พวกพอคา ชาวนา และพราหมณทั้ง
หลาย ตางก็มาประคองแขนรองไหคร่ําครวญอยูในนิเวศนของวิธูรบัณฑิต
พวกกองชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา ... ชาวชนบทและชาวนิคม
ตางมาประชุมประคองแขนรองไหคร่ําครวญอยูในนิเวศนของวิธูรบัณฑิต
ภรรยาพันหนึ่งและทาสีเจ็ดรอย ตางพากันประคองแขนรองไหคร่ําครวญ
วา เพราะเหตุไร ทานจึงจักละดิฉันทั้งหลายไป พระสนมกํานัล
พระราชกุมาร พอคา ชาวนาและพราหมณทั้งหลาย ... พวกกองชาง
กองมา กองรถ กองเดินเทา ... ชาวชนบท และชาวนิคม ตางมา
ประชุมประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา เพราะเหตุไร ทานจึงจักละ
ขาพเจาทั้งหลายไป.
[๙๗๘] พระมหาสัตว กระทํากิจทั้งหลายในเรือนสั่งสอนคนของตน คือ มิตร
สหาย คนใช บุตร ธิดา ภรรยา และพวกพอง จัดการงาน บอก
มอบทรัพยในเรือน ขุมทรัพย และการสงหนี้เสร็จแลว ไดกลาวกะ
ปุณณกยักษวา ทานไดพักอยูในเรือนของขาพเจา ๓ วันแลว กิจที่จะพึง
ทําในเรือนของขาพเจาทําเสร็จแลว อนึ่ง บุตรและภรรยาขาพเจาได
สั่งสอนแลว ขาพเจายอมทํากิจตามอัธยาศัยของทาน.
[๙๗๙] ดูกรมหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทั้งปวง ถาแลทานสั่งสอนบุตร ภรรยา
และคนอาศัยแลว เชิญทานมารีบไปในบัดนี้ เพราะในทางขางหนายัง
ไกลนัก ทานอยากลัวเลย จงจับหางมาอาชไนย การเห็นชีวโลกของทาน
นี้ เปนการเห็นครั้งที่สุด.
[๙๘๐] ขาพเจาจักสะดุงกลัวไปทําไม เพราะขาพเจาไมมีกรรมชั่วทางกาย ทาง
วาจาและทางใจ อันเปนเหตุใหไปสูทุคติ.
[๙๘๑] พญามานั้น นําวิธูรบัณฑิตเหาะไปในอากาศกลางหาวไมกระทบที่กิ่งไม
หรือภูเขา วิ่งเขาไปสูกาฬคีรีบรรพตโดยฉับพลัน.
[๙๘๒] ภรรยาพันหนึ่ง และทาสีเจ็ดรอยประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา ยักษ
แปลงเพศเปนพราหมณมาพาเอาวิธูรบัณฑิตไป พระสนมกํานัลใน
พระราชกุมาร พอคา ชาวนาและพราหมณ ... กองชาง กองมา
กองรถ กองเดินเทา ... ชาวชนบท และชาวนิคมตางมาประชุมพรอมกัน
ประคองแขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญวา ยักษแปลงเพศเปนพราหมณมา
พาเอาวิธูรบัณฑิตไป ภรรยาพันหนึ่งและทาสีเจ็ดรอย ตางประคองแขน

รองไหคร่ําครวญวา วิธูรบัณฑิตนั้นไปแลว ณ ที่ไหน พระสนมกํานัลใน
พระราชกุมาร พอคา ชาวนาและพราหมณ ... กองชาง กองมา
กองรถ กองเดินเทา ... ชาวชนบท และชาวนิคม ตางมาประชุม
พรอมกันประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา วิธูรบัณฑิตไปแลว ณ
ที่ไหน.
[๙๘๓] ถาทานวิธูรบัณฑิต จักไมมาโดย ๗ วัน ขาพระพุทธเจาจักพากันเขา
ไปสูกองไฟ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมมีความตองการดวยชีวิต.
[๙๘๔] ก็วิธูรบัณฑิตเปนผูฉลาดเฉียบแหลม สามารถแสดงประโยชน และมิใช
ประโยชนแจงชัด มีปญญาเครื่องพิจารณา คงจะเปลื้องตนไดโดยพลัน
ทานทั้งหลายอยากลัวไปเลย วิธูรบัณฑิตปลดเปลื้องตนแลว ก็จักรีบ
กลับมา.
(นี้) ชื่ออันตรเปยยาล
[๙๘๕] ปุณณกยักษนั้น ไปยืนคิดอยูบนยอดกาฬคีรีบรรพต ความคิดยอมเปน
ความคิดสูงๆ ต่ําๆ ประโยชนอะไรๆ ดวยความเปนอยูของวิธูรบัณฑิตนี้ หามีแกเราไม เราจักฆาวิธูรบัณฑิตนี้เสีย แลวนําเอาแต
ดวงใจไปเถิด.
[๙๘๖] ปุณณกยักษนั้นมีจิตประทุษรายลงจากยอดเขาไปสูเชิงเขา วางพระมหา
สัตวไวในระหวางภูเขา ชําแรกเขาไปภายในภูเขานั้น จับพระมหาสัตว
เอาศีรษะลงเบื้องต่ํา ขวางลงไปที่พื้นดินที่ไมมีอะไรกีดกั้น.
[๙๘๗] วิธูรบัณฑิตผูเปนอํามาตยประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ เมื่อถูกหอยศรีษะ
ลงในเหวอันชัน เปนที่นากลัว นาสยดสยอง นาหวาดเสียวมาก
ไมสะดุงกลัว ไดกลาวกะปุณณกยักษวา ทานเปนผูมีรูปดังผูประเสริฐ
แตหาเปนคนประเสริฐไม คลายจะเปนคนสํารวม แตไมสํารวม กระทํา
กรรมอันหยาบชาไรประโยชน สวนกุศลแมแตนอยหนึ่งยอมไมมีในจิต
ของทาน ทานจะโยนขาพเจาลงในเหวประโยชนอะไร ดวยการตายของ
ขาพเจา จะพึงมีแกทานหนอ วันนี้ ผิวพรรณของทานเหมือนของ
อมนุษย ทานจงบอกขาพเจา ทานเปนเทวดาชื่ออะไร.
[๙๘๘] ขาพเจาเปนยักษชื่อปุณณกะ และเปนอํามาตยของทาวกุเวร ถาทานคง
ไดฟงมาแลว พญานาคใหญนามวาวรุณ ผูครอบครองนาคพิภพมีรูป
งามสะอาด สมบูรณดวยผิวพรรณและกําลัง ขาพเจารักใครอยากไดนาง
นาคกัญญานามวาอิรันทดีธิดาของพญานาคนั้น ดูกรทานผูเปนปราชญ
เพราะเหตุแหงนางอิรันทดีผูมีเอวอันงามนารักนั้น ขาพเจาจึงตกลงใจจะ
ฆาทาน.
[๙๘๙] ดูกรยักษ ทานอยาไดมีความลุมหลงนักเลย สัตวโลกเปนอันมากฉิบหาย
แลวเพราะความถือผิด เพราะเหตุไร ทานจึงทําความรักใครในนางอิรันทดี
ผูมีเอวอันงามนารัก ทานจะมีประโยชนอะไรดวยความตายของขาพเจา

เชิญทานจงบอกเหตุทั้งปวงแกขาพเจาดวย.
[๙๙๐] ขาพเจาปรารถนาธิดาของพญาวรุณนาคราช ผูมีอานุภาพมาก ขาพเจา
ชื่อวาเปนผูรับอาสาญาติของนางอิรันทดีมา ญาติเหลานั้นไดสําคัญขาพเจา
วา ถูกความรักใครครอบงําโดยสวนเดียว เหตุนั้น พญาวรุณนาคราช
ไดตรัสกะขาพเจาผูทูลขอนางอิรันทดีนาคกัญญาวา เราทั้งหลายพึงใหธิดา
ของเรา ผูมีรางกายอันสลวย มีเนตรงามอยางนาพิศวง ลูบไลดวยจุรณ
แกนจันทน ถาทานพึงไดดวงหทัยของวิธูรบัณฑิตนํามาในนาคพิภพนี้โดย
ธรรม เพราะความดีความชอบนี้ ทานก็จะไดธิดาของเรา เราทั้งหลายมิ
ไดปรารถนาทรัพยอื่นยิ่งไปกวานั้น ดูกรทานอํามาตย ขาพเจาไมไดเปน
คนหลง ทานจงฟงใหทราบเรื่องอยางนี้ อนึ่ง ขาพเจามิไดมีความถือผิด
อะไรๆ เลย เพราะดวงหทัยของทาน ที่ขาพเจาไดไปโดยชอบธรรม
ทาววรุณนาคราชและพระนางวิมลา จะประทานนางอิรันทดีนาคกัญญาแก
ขาพเจา เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงพยายามเพื่อจะฆาทาน ขาพเจามี
ประโยชนดวยการตายของทาน จึงจะผลักทานใหตกลงในเหวนี้ ฆา
เสียแลวนําเอาดวงหทัยไป.
[๙๙๑] จงวางขาพเจาลงโดยเร็วเถิด ถาทานมีกิจที่จะตองทําดวยหทัยของขาพเจา
ขาพเจาจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งปวงนี้แกทานในวันนี้.
[๙๙๒] ปุณณกยักษนั้น รีบวางวิธูรบัณฑิตอํามาตยผูประเสริฐที่สุดของชาว
กุรุรัฐลงบนยอดเขา เห็นวิธูรบัณฑิตผูมีปญญาไมทรามนั่งอยู จึงถามวา
ทานอันขาพเจายกขึ้นจากเหวแลว วันนี้ขาพเจามีกิจที่จะตองทําดวยหทัย
ของทาน ทานจงแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนั้นแกขาพเจาในวันนี้.
[๙๙๓] ขาพเจาอันทานยกขึ้นจากเหวแลว ถาทานมีกิจที่จะตองทําดวยหทัยของ
ขาพเจา ขาพเจาจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนี้แกทานในวันนี้.
[๙๙๔] ดูกรมาณพ ทานจงเดินไปตามทางที่ทานเดินไปแลว ๑ จงอยาเผาฝามือ
อันชุม ๑ อยาไดประทุษรายในหมูมิตร ในกาลไหนๆ ๑ อยาตกอยูใน
อํานาจของหญิงอสติ ๑.
[๙๙๕] บุคคลชื่อวา เปนผูเดินไปตามทางที่ทานเดินไปแลวอยางไร บุคคลชื่อวา
เผาฝามืออันชุมอยางไร บุคคลเชนไรชื่อวาประทุษรายมิตร หญิงเชนไร
ชื่อวาอสติ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้น.
[๙๙๖] ผูใดพึงเชื้อเชิญคนที่ไมคุนเคยกัน ไมเคยพบเห็นกันแมดวยอาสนะ
บุรุษพึงกระทําประโยชนแกบุคคลนั้นโดยแท บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุรุษ
นั้นวา ผูเดินไปตามทางที่ทานเดินแลว บุคคลพึงอยูในเรือนของผูใด
แมคืนเดียว ไดขาวน้ําดวย ไมควรคิดรายแกผูนั้นแมดวยใจ ผูคิดราย
ตอบุคคลเชนนั้น ชื่อวาเผาฝามืออันชุม และชื่อวาประทุษรายมิตร
บุคคลนั่งหรือนอนที่รมเงาของตนไมใด ไมควรหักรานกิ่งของตนไมนั้น
เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนชั่วชา หญิงที่สามียกยองอยางดี ถึงแกให

แผนดินนี้อันบริบูรณดวยทรัพย ไดโอกาสแลวพึงดูหมิ่นสามีนั้นได
บุคคลไมควรตกอยูในอํานาจของหญิงเหลานั้น ผูชื่อวาอสติ บุคคลชื่อ
วาเดินไปตามทางที่ทานเดินแลวอยางนี้ ชื่อวาเผาฝามืออันชุมอยางนี้
ชื่อวาตกอยูในอํานาจของหญิงผูชื่อวาอสติอยางนี้ ชื่อวาประทุษรายมิตร
อยางนี้ ทานจงเปนผูตั้งอยูในธรรม จงละอธรรมเสีย.
(นี้) ชื่อสาธุนรธรรมกัณฑ
[๙๙๗] ขาพเจาไดอยูในเรือนทานตลอด ๓ วัน ทั้งเปนผูที่ทานบํารุงดวยขาว
และน้ํา ทานเปนผูพนจากขาพเจา ขาพเจาขอปลอยทาน ดูกรทานผูมี
ปญญาอันสูงสุด เชิญทานกลับไปเรือนของทานตามปรารถนาเถิด
ความตองการของตระกูลพญานาคจะเสื่อมไปก็ตามที เหตุที่จะใหได
นางนาคกัญญา ขาพเจาเลิกละ ดูกรทานผูมีปญญา เพราะคําสุภาษิต
ของตนนั่นแล ทานจึงพนจากขาพเจาผูจะฆาทานในวันนี้.
[๙๙๘] ดูกรปุณณกยักษ เชิญทานนําขาพเจาไปในสํานักของพอตาของทาน
จงประพฤติประโยชนในขาพเจา แมขาพเจาก็อยากเห็นทาววรุณผูเปน
อธิบดีของนาคและวิมานของทาวเธอ ซึ่งขาพเจาไมเคยเห็น.
[๙๙๙] คนมีปญญา ไมควรจะดูสิ่งที่ไมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกนรชนนั้น
เลย ดูกรทานผูมีปญญาอันสูงสุด เออก็ เพราะเหตุอะไรหนอ ทานจึง
ปรารถนาจะไปยังที่อยูของศัตรูเลา.
[๑๐๐๐] แมขาพเจาก็รูชัด ซึ่งขอที่ผูมีปญญาไมควรเห็นสิ่งที่ไมเปนไป เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกนรชนนั้นแนแท แตขาพเจาไมมีความชั่วที่กระทําไว
ในที่ๆ ไหนเลย เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมรังเกียจความตายอันจะมา
ถึงตน.
[๑๐๐๑] ดูกรบัณฑิต เชิญเถิด ทานกับขาพเจามาไปดูพิภพของพญานาคราช
ซึ่งมีอานุภาพหาที่เปรียบมิได เปนที่อยูอันมีการฟอนรําขับรองตาม
ปรารถนา เหมือนนิฬิญญราชธานีเปนที่ประทับอยูของทาวเวสสุวรรณ
ฉะนั้น นาคพิภพนั้น เปนที่ไปเที่ยวเลนเปนหมูๆ ของนางนาคกัญญา ตลอดวันและคืนเปนนิตย มีดอกไมดารดาษอยูมากมายหลาย
ชนิด สวางไสวดังสายฟาในอากาศ บริบูรณดวยขาวและน้ํา เพรียบ
พรอมดวยการฟอนรําขับรองและการประโคม พรอมมูลไปดวยนางนาคกัญญาที่ประดับประดาสวยงาม งามสงาไปดวยผานุง ผาหมและเครื่อง
ประดับ.
[๑๐๐๒] ปุณณกยักษนั้น เชิญใหวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ นั่ง
เหนืออาสนะขางหลัง ไดพาวิธูรบัณฑิตผูมีปญญาไมทรามเขาไปสูภพ
ของพญานาคราช วิธูรบัณฑิตไดสถิตอยูขางหลังแหงปุณณกยักษ จน
ถึงพิภพของพญานาคซึ่งมีอนุภาพหาที่เปรียบมิได ก็พญานาคทอด
พระเนตรเห็นลูกเขยผูมีความจงรักภักดี ไดตรัสทักทายปราศรัยกอนที

เดียว.
[๑๐๐๓] ทานไดไปยังมนุษยโลก เที่ยวแสวงหาดวงหทัยของบัณฑิตกลับมาถึงใน
นาคพิภพนี้ดวยความสําเร็จหรือ หรือวาทานไดพาเอาบัณฑิตผูมีปญญา
ไมต่ําทรามมาดวย.
[๑๐๐๔] ทานผูนี้แหละ คือวิธูรบัณฑิตที่พระองคทรงปรารถนานั้นมาแลว พระเจา
ขา ทานวิธูรบัณฑิตผูรักษาธรรม ขาพระพุทธเจาไดมาแลวโดยธรรม
เชิญใตฝาละอองธุลีพระบาท ทอดพระเนตรวิธูรบัณฑิต ผูจะแสดง
ธรรมถวายดวยเสียงอันไพเราะ เฉพาะพระพักตร ณ บัดนี้ การสมาคม
ดวยสัปบุรุษทั้งหลาย ยอมเปนเหตุนําความสุขมาใหโดยแท.
(นี้) ชื่อวากาลาคิรีกัณฑ
[๑๐๐๕] ทานเปนมนุษย มาเห็นพิภพของนาคที่ตนไมเคยเห็นแลว เปนผูถูกภัย
คือความตายคุกคามแลว เปนผูไมกลัว และไมอภิวาท อาการเชนนี้ดู
เหมือนจะไมมีแกผูมีปญญา.
[๑๐๐๖] ขาแตพญานาคราช ขาพระองคเปนผูไมกลัวและไมเปนผูอันภัยคือ
ความตายคุกคาม นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต หรือ
เพชฌฆาตก็พึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ นรชนจะ
พึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขาจะพึงให
บุคคลผูที่ตนจะฆากราบไหวตนอยางไรเลา กรรมนั้นยอมไมสําเร็จ
ประโยชนเลย พระเจาขา.
[๑๐๐๗] ดูกรบัณฑิต คํานั้นถูกอยางที่ทานพูด ทานพูดจริง นักโทษประหารไม
พึงกราบไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบ
ไหวตน อยางไรหนอ นรชนพึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน
และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูที่ตนจะฆากราบไหวตนอยางไร
เลา กรรมนั้นยอมไมสําเร็จประโยชนเลย.
[๑๐๐๘] ขาแตพญานาคราช วิมานของฝาพระบาทนี้เปนของไมเที่ยง แตเปน
เชนกับของเที่ยง ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ
และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ไดมีแลวแกฝาพระบาท ขาพระองคขอ
ทูลถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาท วิมานนี้ทรงไดมาอยางไรหนอ วิมาน
นี้ฝาพระบาททรงไดมาเพราะอาศัยอะไร หรือเปนของเกิดขึ้นตามฤดูกาล
ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาทั้งหลายถวายแกพระองค ขาแต
พญานาคราช ขอฝาพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แกขาพระองค ตาม
ที่ฝาพระบาทไดวิมานมาเถิด พระเจาขา.
[๑๐๐๙] วิมานนี้ เราจะไดมาเพราะอาศัยอะไรก็หามิได เกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หามิได
เรามิไดกระทําเอง แมเทวดาทั้งหลายก็มิไดให แตวิมานนี้เราไดมาดวย
บุญกรรมอันไมลามกของตนเอง.
[๑๐๑๐] ขาแตพญานาคราช อะไรเปนวัตรของฝาพระบาท และอะไรเปน

พรหมจรรยของฝาพระบาท ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระ
วิริยภาพ และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานใหญของฝาพระบาท
นี้ เปนผลแหงกรรมอะไรอันฝาพระบาททรงประพฤติดีแลว.
[๑๐๑๑] เราและภรรยาเมื่อยังอยูในมนุษยโลก เปนผูมีศรัทธา เปนทานบดี ใน
ครั้งนั้น เรือนของเราเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย และเรา
ไดบํารุงสมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญ เราทั้งสองไดถวายทาน คือ
ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล เครื่องประทีป ที่นอนที่พักอาศัย ผา
นุงผาหม ผาปูนอน ขาวและน้ําโดยเคารพ ทานที่ไดถวายโดยเคารพ
นั้นเปนวัตรของเรา และการสมาทานวัตรนั้นเปนพรหมจรรยของเรา
ดูกรทานผูเปนปราชญ ฤทธิ์ ความรุงเรือง กําลังกาย ความเพียร
การเกิดในนาคพิภพ และวิมานใหญของเรานี้เปนวิบากแหงวัตรและ
พรหมจรรยนั้น อันเราประพฤติดีแลว.
[๑๐๑๒] ถาวิมานนี้ ฝาพระบาททรงไดดวยอานุภาพแหงทานอยางนี้ ฝาพระบาทก็
ชื่อวาทรงทราบผลแหงบุญ และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ
เพราะผลแหงบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประมาท
ประพฤติธรรม ตามที่จะไดทรงครอบครองวิมานนี้ตอไปฉะนั้นเถิด พระ
เจาขา.
[๑๐๑๓] ดูกรบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ ไมมีสมณพราหมณที่เราจะพึงถวายขาวและ
น้ําเลย เราถามแลวขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา ตามที่เราจะพึง
ไดครอบครองวิมานตอไปเถิด.
[๑๐๑๔] ขาแตพระยานาคราช ก็นาคทั้งหลายที่เปนพระโอรส พระธิดา พระชายา
ทั้งพระญาติ พระมิตร และขาเฝาของฝาพระบาท ซึ่งเกิดในนาคพิภพนี้
มีอยู ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประทุษรายในนาคมีพระโอรสเปนตน
เหลานั้น ดวยพระกายและพระวาจาเปนนิตย ฝาพระบาททรงรักษา
ความไมประทุษรายดวยพระกายและพระวาจาอยางนี้ ฝาพระบาททรง
สถิตอยูในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุ แลวจักเสด็จไปสูเทวโลกอันสูง
กวานาคพิภพ.
[๑๐๑๕] ทานเปนอํามาตยของพระราชาผูประเสริฐสุดพระองคใด พระราชาผู
ประเสริฐสุดพระองคนั้น พรากจากทานแลว ยอมจะเศราโศกแนแท
ทีเดียว คนที่ถูกความทุกขครอบงําก็ดี คนผูปวยหนักก็ดี ไดสมาคม
กับทานแลวพึงไดความสุข.
[๑๐๑๖] ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทตรัสธรรม ของสัตบุรุษทั้งหลาย ซึ่งเปน
บทอันแสดงประโยชนอยางล้ําเลิศ ที่นักปราชญประพฤติดีแลวโดยแท
ก็คุณวิเศษของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองค ยอมปรากฏในเมื่อมี
ภยันตรายเชนนี้แหละ พระเจาขา.
[๑๐๑๗] ขอทานจงบอกแกเรา ปุณณกยักษนี้ไดทานมาเปลาๆ หรือ ขอทาน

จงบอกแกเรา ปุณณกยักษนี้ชนะในการเลนสะกาจึงไดทานมา ปุณณกยักษนี้กลาววา ไดมาโดยธรรม ทานถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษนี้ได
อยางไร.
[๑๐๑๘] ปุณณกยักษนี้ เลนสะกาชนะพระราชาของขาพระองคผูเปนอิสราธิบดีใน
อินทปตนครนั้น พระราชาพระองคนั้นอันปุณณกยักษชนะแลว ไดทรง
พระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระองคเปนผูอันปุณณกยักษ
นี้ไดมาแลวโดยธรรม มิใชไดมาโดยกรรมอันสาหัสพระเจาขา.
[๑๐๑๙] ในกาลนั้น พระยานาคผูประเสริฐ ทรงสดับคําสุภาษิตของวิธูรบัณฑิต
ผูเปนปราชญแลวทรงชื่นชมโสมนัส มีพระทัยเต็มตื้นดวยปติ ทรงจูงมือ
วิธูรบัณฑิตผูมีปญญาไมทราม เสด็จเขาไปในที่อยูของพระชายา ตรัสวา
ดูกรพระนองวิมลา เพราะเหตุใด พระนองจึงดูผอมเหลืองไป เพราะ
เหตุใด พระนองจึงไมเสวยกระยาหาร ก็คุณงามความดีของวิธูรบัณฑิต
ผูที่พระนองตองประสงคดวงหทัย เปนผูบรรเทาความมืดของโลกทั้งปวง
เชนนี้นั้นของเราไมมี ผูนี้คือวิธูรบัณฑิตมาถึงแลวจะทําความสวางไสวให
แกพระนอง เชิญพระนองตั้งหทัยฟงถอยคําของทาน การที่จะไดเห็น
ทานอีกเปนการหาไดยาก.
[๑๐๒๐] พระนางวิมลา ทอดพระเนตรเห็นวิธูรบัณฑิต ผูมีปญญากวางขวางดัง
แผนดินนั้นแลว มีพระทัยยินดีโสมนัส ทรงยกพระองคุลีทั้ง ๑๐ ขึ้น
อัญชลี และตรัสกะวิธูรบัณฑิตผูเปนนักปราชญประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐวา ทานเปนมนุษยมาเห็นพิภพของนาคที่ตนไมเคยเห็น เปนผูถูกภัย
คือความตายคุกคาม เปนผูไมกลัว และไมอภิวาท อาการเชนนี้ดูเหมือน
จะไมมีแกผูมีปญญา.
[๑๐๒๑] ขาแตพระนางเจานาคี ขาพระองคเปนผูไมกลัว และไมเปนผูอันภัยคือ
ความตายคุกคาม นักโทษประหารไมพึงไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาต
ก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ นรชนจะพึงกราบไหวบุคคล ผูที่ปรารถนาจะฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงให
บุคคลผูที่ตนจะฆากราบไหวตนอยางไรเลา กรรมนั้นยอมไมสําเร็จ
ประโยชนพระเจาขา.
[๑๐๒๒] ดูกรบัณฑิต คํานั้นถูกอยางที่ทานพูด ทานพูดจริง นักโทษประหารไม
พึงกราบไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบ
ไหวตน อยางไรหนอ นรชนจะพึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน
และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูที่ตนจะฆากราบไหวอยางไรเลา
กรรมนั้นยอมไมสําเร็จประโยชนเลย.
[๑๐๒๓] ขาแตพระนางเจานาคกัญญา วิมานของพระองคนี้เปนของไมเที่ยง แต
เปนเชนกับของเที่ยง ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ
และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพไดมีแลวแกฝาพระบาท ขาพระองคขอทูล

ถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาท วิมานนี้ฝาพระบาทไดมาอยางไรหนอ
วิมานนี้ฝาพระบาทไดมาเพราะอาศัยอะไร หรือเปนของเกิดขึ้นตาม
ฤดูกาล ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาทั้งหลายถวายฝาพระบาท
ขาแตพระนางเจานาคกัญญา ขอฝาพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แก
ขาพระองค ตามที่ฝาพระบาทไดวิมานมาเถิด พระเจาขา.
[๑๐๒๔] วิมานนี้ ฉันจะไดมาเพราะอะไรก็หามิได เกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หามิได
ฉันมิไดกระทําเอง แมเทวดาทั้งหลายก็หามิไดให แตวิมานนี้ฉันไดมา
ดวยบุญกรรมอันไมลามกของตนเอง.
[๑๐๒๕] ขาแตพระนางเจานาคี อะไรเปนวัตรของฝาพระบาท และอะไรเปน
พรหมจรรยของฝาพระบาท ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระ
วิริยภาพ และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานอันใหญของฝาพระบาท
นี้ เปนผลแหงกรรมอะไร อันฝาพระบาททรงประพฤติดีแลว พระเจาขา.
[๑๐๒๖] ฉันและพระสวามีของฉัน เปนผูมีศรัทธา เปนทานบดีในครั้งนั้น
เรือนของฉันเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย และฉันไดบํารุง
สมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญ ฉันและพระสวามี เมื่อยังอยูในมนุษยโลกนั้น ไดถวายทาน คือ ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล เครื่อง
ประทีป ที่นอน ที่พักอาศัย ผานุงผาหม ผาปูนอน ขาวและน้ํา
โดยเคารพ ทานที่ฉันไดถวายโดยเคารพนั้น เปนวัตรของฉัน และการ
สมาทานวัตรนั้นเปนพรหมจรรยของฉัน ดูกรทานผูเปนปราชญ ฤทธิ์
ความรุงเรือง กําลังกาย ความเพียร การเกิดในนาคพิภพ และวิมาน
ใหญของเรานี้ เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยนั้น อันเราประพฤติ
ดีแลว.
[๑๐๒๗] ถาวิมานนี้ฝาพระบาท ทรงไดดวยอานุภาพแหงทานอยางนี้ ฝาพระบาท
ก็ชื่อวาทรงทราบผลแหงบุญ และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ
เพราะผลแหงบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอพระบาททรงเปนผูไมประมาท
ประพฤติธรรมตามที่จะไดทรงครอบครองวิมานนี้ตอไปฉะนั้นเถิด พระ
เจาขา.
[๑๐๒๘] ดูกรบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ ไมมีสมณพราหมณที่เราจะพึงถวายขาวและ
น้ําเลย ฉันถามแลวขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกฉัน ตามที่ฉันจะพึง
ไดครอบครองวิมานตอไปเถิด.
[๑๐๒๙] ขาแตพระนางเจานาคี ก็นาคทั้งหลายที่เปนพระโอรส พระธิดา พระสวามี ทั้งพระญาติพระมิตร และขาเฝาของฝาพระบาทซึ่งเกิดในนาคพิภพ
นี้ มีอยู ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประทุษรายในนาคมีพระโอรสเปน
ตนเหลานั้น ดวยพระกายและพระวาจาเปนนิตย ฝาพระบาทจงทรง
รักษาความไมประทุษรายดวยพระกายและพระวาจาอยางนี้ ฝาพระบาท
ทรงสถิตอยูในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุแลว จักเสด็จไปสูเทวโลกอัน

สูงกวานาคพิภพนี้ พระเจาขา.
[๑๐๓๐] ทานเปนอํามาตยของพระราชาผูประเสริฐสุดพระองคใด พระราชาผูประเสริฐสุดพระองคนั้น พรากจากทานแลว ยอมจะทรงเศราโศกแนแท
ทีเดียว คนผูถูกความทุกขครอบงําก็ดี คนผูปวยหนักก็ดี ไดสมาคม
กับทานแลว พึงไดความสุข.
[๑๐๓๑] ขาแตพระนางเจานาคี ฝาพระบาทตรัสธรรมของสัตบุรษ
ุ ทั้งหลาย ซึ่ง
เปนบทอันแสดงประโยชนล้ําเลิศ ที่นักปราชญประพฤติดีแลวโดยแท
ก็คุณวิเศษของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองค ยอมปรากฏในเมื่อมีภัย
อันตรายเชนนี้แหละ พระเจาขา.
[๑๐๓๒] ขอทานจงบอกแกฉัน ปุณณกยักษนี้ไดทานมาเปลาๆ หรือ ขอทานจง
บอกแกฉัน ปุณณกยักษนี้ชนะในการเลนสะกาจึงไดทานมา ปุณณกยักษ
นี้กลาววาไดมาโดยธรรม ทานถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษนี้ไดอยางไร.
[๑๐๓๓] ปุณณกยักษนี้ เลนสะกาชนะพระราชาของขาพระองคผูเปนอิสราธิบดีใน
อินทปตนครนั้น พระราชาพระองคนั้นอันปุณณกยักษชนะแลว ไดทรง
พระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระองค เปนผูอันปุณณกยักษนี้ไดมาแลวโดยธรรม มิใชไดมาดวยกรรมอันสาหัส พระเจาขา.
[๑๐๓๔] ทาววรุณนาคราช ตรัสถามปญหากะวิธูรบัณฑิต ฉันใด แมพระนาง
วิมลานาคกัญญา ก็ตรัสถามปญหากะวิธูรบัณฑิต ฉันนั้น วิธูรบัณฑิต
ผูเปนปราชญ อันทาววรุณนาคราชตรัสถามแลว ไดพยากรณปญหาให
ทาววรุณนาคราชทรงยินดี ฉันใด วิธูรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ แมพระนางวิมลานาคกัญญาตรัสถามแลว ก็พยากรณใหพระนางวิมลานาคกัญญา
ทรงยินดี ฉันนั้น วิธูรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ ทราบวาพระยานาคราชผู
ประเสริฐ และพระนางนาคกัญญาทั้งสองพระองคนั้น ทรงมีพระทัย
ชื่นชมโสมนัส ไมครั่นคราม ไมกลัว ไมขนพองสยองเกลา ไดกราบ
ทูลทาววรุณนาคราชวา ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทอยาทรงพระวิตก
วา ทรงกระทํากรรมของคนผูประทุษรายมิตร และอยาทรงพระดําริวาจัก
ฆาบัณฑิตนี้ ขอฝาพระบาททรงกระทํากิจดวยเนื้อหทัยของขาพระองค
ตามที่ฝาพระบาททรงพระประสงคเถิด ถาฝาพระบาทไมทรงสามารถจะฆา
ขาพระองค ขาพระองคจะทําถวายตามพระอัธยาศัยของฝาพระบาทเอง
พระเจาขา.
[๑๐๓๕] ปญญานั่นเอง เปนหทัยของบัณฑิตทั้งหลาย เราทั้งสองนั้นยินดีดวย
ปญญาของทานยิ่งนัก ปุณณกยักษจงไปสงทานใหถึงแควนกุรุรัฐในวันนี้
ทีเดียว.
[๑๐๓๖] ปุณณกยักษนั้น ไดนางอิรันทดีนาคกัญญาแลว มีใจชื่นชมโสมนัส
ปติปราโมทย ไดกลาวกะวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐวา
ขาแตทานวิธูรบัณฑิต ทานไดทําใหขาพเจามีความพรอมเพรียงกันกับ

ภรรยา ขาพเจาจะทํากิจตอบแทนทาน ขาพเจาจะใหแกวมณีดวงนี้แก
ทาน และจะนําทานไปสงใหถึงแควนกุรุรัฐในวันนี้ทีเดียว.
[๑๐๓๗] ดูกรกัจจานะ ทานจงมีความไมตรีสนิทสนมกับภรรยาที่นารัก อันไมมี
ใครทําใหแตกแยกตลอดไป ทานจงเปนผูมีจิตเบิกบาน มีปติโสมนัส
ทานไดใหแกวมณีแกขาพเจา ขอจงนําขาพเจาไปยังอินทปตนครดวยเถิด.
[๑๐๓๘] ปุณณกยักษนั้น เชิญวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐผูมีปญญา
ไมทราม ใหขึ้นนั่งบนอาสนะขางหนาของตน ขึ้นมาอาชาไนยเหาะไป
ในอากาศกลางหาว ปุณณกยักษนั้นไดนําวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุด
ของชาวกุรุรัฐไปถึงอินทปตนครเร็วยิ่งกวาใจของมนุษยพึงไป.
[๑๐๓๙] อินทปตนครปรากฏอยูโนน และปามะมวงอันนารื่นรมยก็เห็นอยูเปน
หยอมๆ ขาพเจาเปนผูมีความพรอมเพรียงกับภรรยา และทานก็ไดถึงที่
อยูของตนแลว.
[๑๐๔๐] ปุณณกยักษผูมีวรรณะ วางวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ ลงใน
ทามกลางธรรมสภา แลวขึ้นมาอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลางหาว
พระราชาทอดพระเนตรเห็นวิธูรบัณฑิตนั้น ทรงพระปรีดาปราโมทยเปน
อยางยิ่ง เสด็จลุกขึ้น สวมกอดวิธูรบัณฑิตดวยพระพาหาทั้งสอง ไม
ทรงหวั่นไหว ทรงเชื้อเชิญใหนั่งเหนืออาสนะทามกลางธรรมสภา ตรง
พระพักตรของพระองค.
[๑๐๔๑] ทานเปนผูแนะนําเราทั้งหลาย เหมือนนายสารถีนําเอารถที่หายแลวกลับ
มาได ฉะนั้น ชาวกุรุรัฐทั้งหลายยอมยินดี เพราะไดเห็นทาน ฉันถาม
แลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกฉัน ทานหลุดพนจากมาณพมาได
อยางไร.
[๑๐๔๒] ขาแตพระองคจอมประชาชน ผูทรงแกลวกลา ประเสริฐกวานรชน
บุรุษที่ฝาพระบาทตรัสเรียกมาณพนั้น ไมใชมนุษย เปนยักษชื่อปุณณกะ
พระเจาขา ฝาพระบาททรงเคยไดยินชื่อมาแลว ก็ปุณณกยักษนั้น เปน
อํามาตยของทาวกุเวรุราชพระยานาคทรงนามวา วรุณผูครองนาคพิภพ มี
พระกายใหญโตสะอาด ทรงสมบูรณดวยวรรณะและกําลัง ปุณณกยักษ
รักใครนางนาคกัญญานามวาอิรันทดี พระธิดาของพระยานาคราชนั้น จึง
ตกลงใจจะฆาขาพระองค เพราะเหตุแหงนางอิรันทดีผูมีเอวบางรางนอย
นารักใคร แตปุณณกยักษเปนผูพรอมเพรียงกับภรรยา สวนขาพระองค
เปนผูอันพระยานาคทรงอนุญาตใหมา และปุณณกยักษใหแกวมณีมาดวย.
[๑๐๔๓] มีตนไมตนหนึ่ง เกิดริมประตูวังของเรา ลําตนประกอบดวยปญญา กิ่ง
แลวดวยศีล ตนไมนั้นตั้งอยูในอรรถและธรรม มีผลเต็มไปดวยเบญจโครส ดารดาษไปดวยชาง มาและโค เมื่อมหาชนทําการบูชาตนไมนั้น
เลนเพลินอยูดวยการฟอนรํา ขับรองและดนตรี มีบุรุษมาใหเสนาที่ยืน
แวดลอมตนไมนั้นใหหนีไปแลวถอนตนไมไป ตนไมนั้นกลับมาตั้งอยูที่

ประตูวังของเราตามเดิม วิธูรบัณฑิตเชนกับตนไมใหญนี้ กลับมาสูที่อยู
ของตนแลว ทานทั้งหลายจงกระทําการเคารพนบนอบแกตนไม คือ
วิธูรบัณฑิตนี้เถิด ขอเชิญอํามาตยผูมีความปลื้มใจ ดวยยศที่ไดเพราะ
อาศัยเราทุกๆ ทานเทียว จงแสดงจิตของตนใหปรากฏในวันนี้ ทาน
ทั้งหลายจงกระทําบรรณาการใหมาก จงทําการเคารพนบนอบแกตนไม
คือ วิธูรบัณฑิตนี้ สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งที่ถูกผูกไวและที่ถูกขังไว ซึ่ง
มีอยูในแวนแควนของเรา จงปลอยไปใหหมด วิธูรบัณฑิตนี้หลุดพน
จากเครื่องผูก ฉันใด สัตวเหลานั้นก็จงหลุดพนจากเครื่องผูก ฉันนั้น
พวกชาวไรชาวนา จงหยุดพักเลนมหรสพตลอดเดือนหนึ่งนี้ ขอเชิญ
พราหมณทั้งหลายมาบริโภคขาวอันเจือดวยเนื้อ พวกนักเลงสุราจงเวน
การเที่ยวดื่มสุรา เอาหมอใสใหเต็มปรี่ ไปนั่งดื่มที่รานของตนๆ พวก
หญิงแพศยาที่อาศัยอยูตามถนนใหญ จงเลาโลมชายที่มีความตองการ
เปนนิตย อนึ่ง ราชบุตรทั้งหลายจงจัดการรักษาในแวนแควนใหเขมแข็ง
โดยมิไดเบียดเบียนกันและกันได ทานทั้งหลายจงกระทําการเคารพ
นบนอบแกตนไม คือ วิธูรบัณฑิตนี้.
[๑๐๔๔] พระสนมกํานัลใน พวกราชกุมาร พวกพอคาชาวนา และพราหมณ
ทั้งหลาย ไดนําขาวและน้ําเปนอันมากมาใหแกวิธูรบัณฑิต พวกกองชาง
กองมา กองรถ และกองเดินเทาไดนําขาวและน้ําเปนอันมากมาให
แกวิธูรบัณฑิต ชาวชนบท และชาวนิคม พรอมเพรียงกัน ไดนําเอา
ขาวและน้ําเปนอันมากมาใหแกวิธูรบัณฑิต คนเปนอันมาก เมื่อ
วิธูรบัณฑิตมาถึงแลว ไดเห็นวิธูรบัณฑิตมาแลว ตางก็มีจิตโสมนัส
พากันโบกผาขาว โหรองขึ้นเสียงอึงมี่ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ วิธูรชาดกที่ ๙
พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมี
[๑๐๔๕] ดูกรผุสดีผูมีรัศมีแหงผิวพรรณอันประเสริฐ ผูมีอวัยวะสวนเบื้องหนา
งาม เธอจงเลือกเอาพร ๑๐ ประการในปฐพีซึ่งเปนที่รักแหงหฤทัยของ
เธอ.
[๑๐๔๖] ขาแตทาวเทวราช ขาพระบาทขอนอบนอมแดพระองค ขาพระบาทไดทํา
บาปกรรมอะไรไวหรือ ฝาพระบาทจึงใหขาพระบาทจุติจากทิพยสถานที่นา
รื่นรมย ดุจลมอัดตนไมใหญใหหักไป ฉะนั้น.
[๑๐๔๗] บาปกรรมเธอมิไดทําไวเลย และเธอไมเปนที่รักของเราก็หาไม แตบุญ
ของเธอสิ้นแลวเหตุนั้น เราจึงกลาวกะเธออยางนี้ ความตายใกลเธอ
เธอจักตองพลัดพรากจากไปจงเลือกรับเอาพร ๑๐ ประการนี้แตเราผูจะให.
[๑๐๔๘] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาสัตวทั้งปวง ถาฝาพระบาทจะประทานพร
แกขาพระบาทไซร ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใหขาพระบาทพึงเกิดใน
พระราชนิเวศนของพระเจาสีวิราช ขาแตทาวบุรินททะ ขอใหขาพระบาท

(๑) พึงเปนผูมีจักษุดําเหมือนตาลูกมฤคี (มีอายุ ๑ ขวบป) ซึ่งมีดวงตา

ดํา (๒) พึงมีขนคิ้วดํา (๓) พึงเกิดในราชนิเวศนนั้นมีนามวาผุสดี
(๔) พึงไดพระราชโอรสผูใหสิ่งอันประเสริฐ ผูประกอบเกื้อกูลในยาจก
มิไดตระหนี่ ผูอันพระราชาทุกประเทศบูชา มีเกียรติยศ (๕) เมื่อ
ขาพระบาททรงครรภขออยาใหอุทรนูนขึ้น พึงมีอุทรไมนูน เสมอดัง
คันศรที่นายชางเหลาเกลี้ยงเกลา (๖) ถันทั้งคูของขาพระบาทอยายอยยาน
ขาแตทาววาสวะ (๗) ผมหงอกก็อยาไดมี (๘) ธุลีก็อยาไดติดในกาย
(๙) ขาพระบาทพึงปลอยนักโทษที่ถึงประหารได (๑๐) ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอขาพระบาทพึงไดเปนอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระราชาใน
แวนแควนสีวี ในพระราชนิเวศนอันกึกกองดวยเสียงรองของนกยูง
และนกกระเรียน พรั่งพรอมดวยหมูวรนารี เกลื่อนกลนไปดวยคนเตี้ย
และคนคอม อันพอครัวชาวมคธเลี้ยงดูกึกกองไปดวยเสียงกลอน และ
เสียงบานประตูอันวิจิตร มีคนเชิญใหดื่มสุราและกินกับแกลม.
[๑๐๔๙] ดูกรนางผูงามทั่วสรรพางคกาย พร ๑๐ ประการ เหลาใดที่เราใหแกเธอ
เธอจักไดพร ๑๐ ประการเหลานั้น ในแวนแควนของพระเจาสีวิราช.
[๑๐๕๐] ครั้นทาววาสวะมฆวาสุชัมบดีเทวราชตรัสอยางนี้แลว ก็โปรดประทานพร
แกพระนางผุสดีเทพอัปสร.
(นี้) ชื่อวาทสพรคาถา
[๑๐๕๑] พระนางผุสดีเทพอัปสรจุติจากดาวดึงสเทวโลกนั้น มาบังเกิดในสกุล
กษัตริย ไดทรงอยูรวมกับพระเจาสญชัยในพระนครเชตุดร พระนาง
ผุสดีทรงครรภถวนทสมาส เมื่อทรงทําประทักษิณพระนคร ประสูติเรา
ที่ทามกลางถนนของพวกพอคา ชื่อของเรามิไดเนื่องแตพระมารดา และ
มิไดเกิดแตพระบิดา เราเกิดที่ถนนแหงพอคา เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อ
วา เวสสันดร เมื่อใด เรายังเปนทารก มีอายุ ๔ ขวบแตเกิดมา
เมื่อนั้น เรานั่งอยูในปราสาทคิดจะบริจาคทานวา เราจะพึงใหหทัย
ดวงตา เนื้อ เลือด และรางกาย เมื่อใครมาขอเรา เราก็ยินดีให
เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานอันเปนความจริง หฤทัยก็ไมหวั่นไหวมุงมั่น
อยูในกาลนั้น ปฐพีมีสิเนรุบรรพตและหมูไมเปนเครื่องประดับ ไดหวั่น
ไหว.
[๑๐๕๒] พราหมณทั้งหลาย ผูมีขนรักแรดกและมีเล็บยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบน
ศีรษะ เหยียดแขนขางขวาจะขออะไรฉันหรือ.
[๑๐๕๓] ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคทั้งหลายทูลขอรัตนะเครื่องใหแวนแควน
ของชาวสีพีเจริญ ขอไดโปรดพระราชทานชางตัวประเสริฐ ซึ่งมีงาดุจ
งอนไถอันมีกําลังสามารถเถิด พระเจาขา.
[๑๐๕๔] เราจะใหชางพลายซับมันตัวประเสริฐ ซึ่งเปนชางราชพาหนะอันสูงสุด
ที่พราหมณทั้งหลายขอเรา เรามิไดหวั่นไหว.

[๑๐๕๕] พระราชาผูผดุงรัฐสีพีใหเจริญรุงเรือง มีพระหฤทัยนอมไปในการบริจาค

เสด็จลงจากคอชางพระราชทานแกพราหมณทั้งหลาย.
[๑๐๕๖] เมื่อบรมกษัตริยพระราชทานชางตัวประเสริฐ (แกพราหมณทั้ง ๘) แลว
ในกาลนั้น ความนาสพึงกลัวขนพองสยองเกลาไดเกิดมี เมทนีดลก็
หวั่นไหว เมื่อบรมกษัตริยพระราชทานชางตัวประเสริฐ ในกาลนั้น
ไดเกิดมีความนาสพึงกลัวขนพองสยองเกลา ชาวพระนครกําเริบ ในเมื่อ
พระเวสสันดรผูยังแวนแควนของชาวสีพีใหเจริญพระราชทานชางตัวประ
เสริฐ ชาวบุรีก็เกลื่อนกลน เสียงอันกึกกองก็แผไปมากมาย.
[๑๐๕๗] ครั้งนั้น เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานชางตัวประเสริฐแลว เสียงอื้ออึง
นากลัวเปนอันมากก็เปนไปในนครนั้น ในกาลนั้นชาวนครก็กําเริบ
ครั้งนั้น ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญรุงเรืองพระราชทาน
ชางตัวประเสริฐแลว เสียงอื้ออึงนากลัวเปนอันมากก็เปนไปในนครนั้น.
[๑๐๕๘] พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พวกพอคาชาวนา พวกพราหมณ
กองชาง กองมา กองรถ กองราบ ชาวนิคม ชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุม
พรอมกัน พวกเหลานั้นเห็นพวกพราหมณนําพระยาชางไป ก็กราบทูล
แดพระเจากรุงสัญชัยวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ แวนแควนของ
พระองคถูกกําจัดแลว เหตุไรพระเวสสันดรของพระองค จึงพระราชทาน
ชางตัวประเสริฐของชาวเราทั้งหลาย อันชาวแวนแควนสักการะบูชา
ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยากุญชรของชาวเราทั้ง
หลายอันมีงางอนงามแกลวกลา สามารถรูจักเขตแหงยุทธวิธีทุกอยาง
เปนชางเผือกขาวผอง ประเสริฐสุด ปกคลุมดวยผากัมพลเหลือง
กําลังซับมัน สามารถย่ํายีศัตรูได ฝกดีแลว พรอมทั้งวาลวิชนีมีสีขาว
เชนดังเขาไกรลาศ ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยา
ชางราชพาหนะซึ่งเปนยานชั้นเลิศ เปนทรัพยอยางประเสริฐ พรอมทั้ง
ฉัตรขาว เครื่องลาด หมอชาง และคนเลี้ยงชางแกพวกพราหมณ.
[๑๐๕๙] พระเวสสันดรราชโอรสนั้นควรจะพระราชทาน ขาว น้ํา ผานุงผาหม
และที่นั่งที่นอน สิ่งของเชนนี้แลสมควรจะพระราชทาน สมควรแก
พวกพราหมณ ขาแตพระเจาสัญชัย ไฉนพระเวสสันดรราชโอรส ผู
เปนพระราชาโดยสืบพระวงศของพระองค ผูผดุงสีพีรัฐ จึงทรงพระ
ราชทานพระยาคชสารไป ถาพระองคจักไมทรงทําตามถอยคําของชนชาว
สีพี ชนชาวสีพีก็เห็นจักทําพระองคพรอมดวยพระราชโอรสไวในเงื้อม
มือ.
[๑๐๖๐] ถึงชนบทจะไมมี และแมแวนแควนจะพินาศไปก็ตามเถิด เราก็ไมพึง
ขับไลพระราชบุตรผูไมมีโทษจากแวนแควนของตนตามคําของชาวสีพี
เพราะพระราชบุตรเกิดจากอกของเรา ถึงชนบทจะไมมี และแม
แวนแควนจะพินาศไปก็ตามเถิด เราก็ไมพึงขับไลพระราชบุตรผูไมมีโทษ

จากแวนแควนของตน ตามคําของชาวสีพี เพราะพระราชบุตรเกิดแต
ตัวเรา อนึ่ง เราไมพึงประทุษรายในพระราชบุตรนั้น เพราะเธอมีศีล
และวัตรอันประเสริฐ แมคําติเตียนจะพึงมีแกเรา และเราจะพึงประสบ
บาปเปนอันมาก เราจะใหฆาพระเวสสันดรบุตรของเราดวยศาตราอยางไร
ได.
[๑๐๖๑] พระองคอยาไดรับสั่งใหฆาพระเวสสันดรนั้นดวยทอนไมหรือศาตราเลย
ทั้งพระเวสสันดรนั้นก็ไมควรแกเครื่องพันธนาการ แตจงทรงขับไล
พระเวสสันดรนั้นเสียจากแวนแควน จงไปอยูที่เขาวงกตเถิด.
[๑๐๖๒] ถาความพอใจของชาวสีพีเชนนี้ เราก็ไมขัด ขอเธอจงไดอยูและ
บริโภคกามทั้งหลาย ตลอดคืนนี้ ตอเมื่อสิ้นราตรีแลว พระอาทิตยขึ้น
แลว ชาวสีพีจงพรอมเพรียงกันขับไลเธอเสียจากแวนแควนเถิด.
[๑๐๖๓] ดูกรนายนักการ ทานจงลุกขึ้น จงรีบไปทูลพระเวสสันดรวา ขอเดชะ
ชาวสีพี ชาวนิคม พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พอคา ชาวนา
พราหมณาจารย พากันโกรธเคืองมาประชุมกันอยูแลว กองชาง กองมา
กองรถ กองเดินเทา ทั้งชาวนิคมและชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุมกันแลว
เมื่อสิ้นราตรีนี้ พระอาทิตยขึ้นแลว ชาวสีพีจะพรักพรอมกันขับไล
พระองคจากแวนแควน.
[๑๐๖๔] นายนักการนั้น เมื่อไดรับพระราชดํารัสสั่ง จึงสวมสอดเครื่องประดับมือ
นุงหมเรียบรอย ประพรมดวยจุรณจันทน ลางศีรษะในน้ํา สวมกุณฑล
แกวมณีแลว รีบเขาไปยังบุรีอันนารื่นรมย เปนที่ประทับอยูของพระเวสสันดร ไดเห็นพระเวสสันดรทรงพระสําราญอยูในพระราชวังของ
พระองคอันเกลื่อนกลนไปดวยหมูอํามาตย ปานประหนึ่งทาววาสวะแหง
ไตรทศ.
[๑๐๖๕] นายนักการนั้น ครั้นรีบไปในพระราชนิเวสนนั้นแลว ไดกราบทูลพระ
เวสสันดรวา ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขาพระบาทจะกราบทูลความ
ทุกขแดพระองค ขออยาไดทรงกริ้วขาพระบาทเลย นายนักการนั้น
ถวายบังคมแลวพลางคร่ําครวญกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช
พระองคทรงชุบเลี้ยงขาพระบาท ทรงนํามาซึ่งรสที่นาใครทุกอยาง ขาพระบาทจะกราบทูลความทุกขแดพระองค เมื่อขาพระบาทกราบทูลขาวสาร
เรื่องทุกขรอนนั้นแลว ขอพระยุคลบาทจงยังขาพระบาทใหเบาใจ
ขอเดชะ ชาวสีพี ชาวนิคม คนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พอคา
ชาวนา พราหมณาจารยพากันโกรธเคืองมาประชุมกันอยูแลว กองชาง
กองมา กองรถ กองเดินเทา ทั้งชาวนิคมและชาวสีพีทั้งสิ้น มาประชุมกันอยูแลว เมื่อสิ้นราตรีนี้ พระอาทิตยขึ้นแลว ชาวสีพี จะพรัก
พรอมกันขับไลพระองคจากแวนแควนพระเจาขา.
[๑๐๖๖] ดูกรนายนักการ เพราะเหตุไรชาวสีพีจึงโกรธเรา ขอทานจงบอกความ

ชั่วแกเรา ผูไมเห็นความเดือดรอนใหแจงชัดดวย เหตุไรเขาจึงขับไลเรา.
[๑๐๖๗] พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พอคา ชาวนา พราหมณาจารย
พวกกองชาง กองมา กองรถ กองเดินเทาพากันติเตียนเพราะพระราชทานพระยาชางพระที่นั่งตน เหตุนั้นเขาจึงขับไลพระองค พระเจาขา.
[๑๐๖๘] เราจะใหหทัย ใหจักษุ เงิน ทอง แกวมุกดา แกวไพฑูรย หรือ
แกวมณี เปนทรัพยภายนอกของเรา จะเปนอะไรไป เมื่อยาจกมาถึง
เราเห็นแลว ก็จงใหแขนขวาแขนซาย ไมหวั่นไหวเลย ใจของเรา
ยินดีในทาน ชาวสีพีทั้งปวงจงขับไล จงฆาเราเสีย หรือจะตัดเราให
เปนเจ็ดทอนก็ตามเถิด เราจักไมงดการใหทานเลย.
[๑๐๖๙] ชาวสีพีและชาวนิคมประชุมกันกลาวอยางนี้วา พระเวสสันดรผูมีวัตรงาม
จงเสด็จไปสูอารัญชรคีรีทางฝงแมน้ํา โกนติมาราตามทางที่พระราชาผูถูก
ขับไลเสด็จไปนั้นเถิด.
[๑๐๗๐] เราจักไปตามทางที่พระราชาผูมีโทษเสด็จไป ขอใหทานทั้งหลายจงงดแก
เราคืนและวันหนึ่งพอใหเราไดใหทานกอนเถิด.
[๑๐๗๑] พระราชาตรัสตักเตือนพระมัทรีผูมีความงาม ทั่วสรรพางควาทรัพยอยาง
ใดอยางหนึ่งที่พี่ใหแกพระนองนาง และสิ่งของที่ควรสงวนอันเปนของ
พระนองนาง คือ เงิน ทอง แกวมุกดา หรือแกวไพฑูรย มีอยูเปน
อันมาก และทรัพยฝายพระบิดา ของพระนองนาง ควรเก็บไวทั้งหมด.
[๑๐๗๒] พระนางมัทรีราชบุตรีผูมีความงามทั่วสรรพางคไดทูลถาม พระเวสสันดร
นั้นวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ หมอมฉันจะเก็บไวที่ไหน หมอมฉัน
ทูลถามแลว ขอพระองคไดโปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นเถิด.
[๑๐๗๓] ดูกรพระนองมัทรี พึงใหทานในทานผูมีศีลตามสมควร เพราะที่พึ่งของ
สัตวทั้งปวงยิ่งไปกวาทานไมมี.
[๑๐๗๔] ดูกรพระนองมัทรี เธอพึงเอาใจใสในลูกทั้งสอง ในพระชนนีและ
พระชนกของพี่ อนึ่ง ผูใดพึงตกลงปลงใจวาจะเปนพระสวามีพระนองนางเธอพึงบํารุงผูนั้นโดยเคารพ ถาไมมีใครมาตกลงปลงใจเปน
พระสวามีพระนองนาง เพราะพระนองนางกับพี่จะตองพลัดพรากจากกัน
พระนองนางจงแสวงหาพระสวามีอื่นเถิด อยาลําบากเพราะจากพี่เลย.
[๑๐๗๕] เพราะวาพี่จักตองไปสูปาที่นากลัว อันเกลื่อนกลนไปดวยสัตวราย
เมื่อพี่คนเดียวอยูในปาใหญ ชีวิตก็นาสงสัย.
[๑๐๗๖] พระนางมัทรีราชบุตรีผูมีความงามทั่วสรรพางค ไดกราบทูลพระเวสสันดร
วา ไฉนหนอพระองคจึงตรัสเรื่องที่ไมเคยมี ไฉนจึงตรัสเรื่องลามก
ขาแตพระมหาราช ขอที่พระองคจะพึงเสด็จแตพระองคเดียวนั้น ไมใช
ธรรมเนียม ขาแตพระมหากษัตริยแมหมอมฉันก็จะตามเสด็จไป ตาม
ทางที่พระองคเสด็จ ความตายกับพระองคหรือเปนอยูเวนจากพระองค
ความตายกับพระองคนั่นแลประเสริฐกวา เปนอยูเวนจากพระองคจะ

ประเสริฐอะไร กอไฟใหลุกโพลง มีเปลวเปนอันเดียวกันตั้งอยูแลว
ความตายในไฟที่ลุกโพลง มีเปลวเปนอันเดียวกันนั้นประเสริฐกวา
เปนอยูเวนจากพระองคจะประเสริฐอะไร นางชางติดตามพระยาชางผู
อยูในปา เที่ยวไป ณ ภูเขาและที่หลม ที่เสมอและไมเสมอ ฉันใด
หมอมฉันจะพาลูกทั้งสองติดตามพระองคไปเบื้องหลัง ฉันนั้น หมอม
ฉันจันเปนผูอันพระองคเลี้ยงงาย จักไมเปนผูอันพระองคเลี้ยงยาก.
[๑๐๗๗] เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ
พูดจานารัก นั่งอยูที่พุมไมในปา จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ
พระองคทรงทอดพระเนตรเห็น พระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ
พูดจานารัก เลนอยูที่พุมไมในปา จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ
พระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะพูดจา
นารัก ณ อาศรมรัมณียสถาน จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ พูดจา
นารัก เลนอยู ณ อาศรมอันเปนที่รื่นรมย จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ทรงมาลาประดับ
พระองค ณ อาศรมรัมณียสถาน ก็จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ
พระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ เลนอยู ณ อาศรมอัน
เปนที่รื่นรมย ก็จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทอด
พระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ พระองค ทรงมาลา ฟอนรําอยู ณ
อาศรมรัมณียสถาน เมื่อนั้นจักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระ
องคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ พระองค ทรงมาลา ฟอนรําเลน
อยู ณ อาศรมอันเปนที่รื่นรมย เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวัยลวง
๖๐ ป เที่ยวอยูในปาตัวเดียว เมื่อนั้นจักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ
ใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวัยลวง ๖๐ ป
เที่ยวไปในปาเวลาเย็น ในเวลาเชา เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด กุญชรชาติมาตังคะ มีวัยลวง ๖๐ ป เดินนําหนาโขลง
หมูชางพังไป สงเสียงรองกองโกญจนาท พระองคไดทรงสดับเสียงรอง
ของชางที่บันลือกองอยูนั้น เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อใด พระองคไดทรงสดับเสียงรองของชางที่บันลือกองอยูนั้น เมื่อนั้น
จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็น
ลําเนาปาสองขางทาง และสิ่งที่ใหความนาใคร ในปาอันเกลื่อนกลนไป
ดวยเนื้อราย เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค
ไดทอดพระเนตรเห็นเนื้ออันเดินมาเปนหมูๆ หมูละ ๕ ตัว และได
ทอดพระเนตรเห็นพวกกินนรที่กําลังฟอนอยู เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึง
ราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทรงสดับเสียงกึกกองแหงแมน้ํา อันมี

น้ําไหลหลั่ง และเสียงเพลงขับของพวกกินนร เมื่อนั้นจักไมทรงระลึก
ถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทรงสดับเสียงรองของนกเคาที่เที่ยว
อยูตามซอกเขา เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค
จักไดทรงสดับเสียงแหงสัตวรายในปา คือ ราชสีห เสือโครง แรด
และวัวลาน เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค
ไดทอดพระเนตรเห็นนกยูง อันแวดลอมไปดวยนางนกยูง รําแพนหาง
จับอยูเปนกลุมบนยอดภูเขา เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนกยูง มีขนปกงามวิจิตรหอมลอม
ดวยนางนกยูงทั้งหลายรําแพนหางอยู เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีคอเขียว มีหงอน
แวดลอมดวยนางนกยูงฟอนอยู เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีดอกบาน มีกลิ่นหอม
ฟุงไปในฤดูเหมันต เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด
พระองคไดทอดพระเนตรเห็นแผนดินอันเขียวชะอุม ดารดาษไปดวย
แมลงคอมทองในเดือนฤดูเหมันต เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีดอกบานสะพรั่ง คือ
อัญชันเขียวที่กําลังผลิยอดออน ตนโลท และบัวบกมีดอกบานสะพรั่ง
มีกลิ่นหอมฟุงไปในฤดูเหมันต เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อใด พระองคไดทรงทอดพระเนตรเห็นหมูไมมีดอกบานสะพรั่ง และ
ปทุมชาติอันมีดอกรวงหลนในเดือนฤดูเหมันต เมื่อนั้น จักไมทรง
ระลึกถึงราชสมบัติ.
จบกัณฑหิมพานต
[๑๐๗๘] สมเด็จพระนางผุสดีราชบุตรีผูเรืองยศ ไดทรงสดับคําที่ พระราชโอรส
และพระสุณิสาพร่ําสนทนากัน ทรงคร่ําครวญละหอยไหวา เรากินยาพิษ
เสียดีกวา เราโดดเหวเสียดีกวา เอาเชือกผูกคอตายเสียดีกวา เหตุไฉน
ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด เหตุไฉน
ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด ผูเปนปราชญ
เปรื่อง เปนทานบดี ควรแกการขอ ไมตระหนี่ เหตุไฉน ชาวนครสีพี
จึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด อันทาวพระยาบูชา
ผูมีเกียรติยศ เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรัก
ผูไมมีโทษผิด ผูเลี้ยงดูมารดาบิดา ประพฤติถอมตนตอผูใหญในราชสกุล เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมี
โทษผิด ผูเกื้อกูลแกพระเจาแผนดิน แกเทพเจา แกพระประยูรญาติ
และมิตรสหาย ผูเกื้อกูลทั่วรัฐสีมามณฑล.
[๑๐๗๙] ชาวนครสีพีจะใหขับพระราชโอรสผูไมมีโทษผิดเสีย รัฐสีมามณฑลของ
พระองคก็จะเปนเหมือนรังผึ้งราง เหมือนผลมะมวงหลนลงบนดิน

ฉะนั้น พระองคอันพวกอํามาตยละทิ้งแลว จักตองลําบากอยูพระองค
เดียว เหมือนหงสมีขนปกหลุดลําบากอยูในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น
ขาแตมหาราช เพราะฉะนั้น เกลากระหมอมฉันขอกราบทูลพระองควา
ประโยชนอยาไดลวงพระองคไปเสียเลย ขอพระองคอยาทรงขับไล
พระราชโอรสผูไมมีความผิด เพราะถอยคําของชาวนครสีพีเลย.
[๑๐๘๐] เราทําความยําเกรงตอพระราชประเพณี จึงขับไลพระราชโอรสผูเปนธง
ของชาวสีพี เราจําตองขับไลลูกของตน ถึงแมจะเปนที่รักยิ่งกวาชีวิต
ของเรา.
[๑๐๘๑] แตปางกอนยอดธงเคยแหตามเสด็จพระเวสสันดร ดังดอกกรรณิการบาน
วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแตพระองคเดียว แตปางกอนยอดธงเคยแห
ตามเสด็จพระเวสสันดรดังปากรรณิการ วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จ
แตพระองคเดียว แตปางกอนกองทหารรักษาพระองคเคยตามเสด็จพระเวสสันดรเหมือนดอกกรรณิการบาน วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต
พระองคเดียว แตปางกอนกองทหารรักษาพระองคเคยตามเสด็จพระเวสสันดร เหมือนปากรรณิการ วันนี้พระเวสสันดรจะตองเสด็จแต
พระองคเดียว แตปางกอนกองทหารรักษาพระองคใชผากัมพลเหลือง
เมืองคันธาระ มีสีเหลืองเรืองรองเหมือนหิ่งหอย เคยตามเสด็จพระเวสสันดร วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแตพระองคเดียว แตปางกอน
พระเวสสันดรเคยเสด็จดวยชางพระที่นั่ง วอและรถทรง วันนี้จะเสด็จ
ดําเนินดวยพระบาทอยางไร แตปางกอนพระเวสสันดรเคยลูบไลองค
ดวยจุรณแกนจันทน ปลุกปลื้มดวยการฟอนรําขับรอง วันนี้จักทรงแบก
หนังเสืออันหยาบ ขวานและหาบเครื่องบริขารไปไดอยางไร พระเวสสันดรเมื่อเขาไปอยูในปาใหญไฉนจะไมตองขนเอาผายอมน้ําฝาดและ
หนังเสือไปดวย พระเวสสันดร เมื่อเขาไปอยูปาใหญ ไฉนจะไมตอง
ใชผาคากรอง พวกคนที่เปนเจานายบวช จะทรงผาคากรองไดอยางไร
หนอ เจามัทรีจักนุงหมผาคากรองไดอยางไร แตปางกอนเจามัทรีเคยทรง
แตผากาสิกพัสตร ผาโขมพัสตรและผาโกทุมพรพัสตร เมื่อตองทรงผา
คากรองจักกระทําอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม แตปางกอน
เคยเสด็จดวยคานหาม วอและรถทรง วันนี้จะเสด็จเดินทางดวย
พระบาทไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม มีฝาพระหัตถอันออนนุม
ไมเคยทํางานหนักเคยตั้งอยูในความสุข วันนี้จะเสด็จเดินทางดวย
พระบาทไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม มีฝาพระบาทอันออนนุม
ไมเคยเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา ตั้งอยูในความสุข ทรงสวม
รองเทาทองเสด็จดําเนิน วันนี้จะเสด็จเดินทางดวยพระบาทไดอยางไร
เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม ทรงศิริ แตกอนเคยเสด็จดําเนินขางหนา
นางขาหลวงจํานวนพัน วันนี้จะเสด็จเดินปาพระองคเดียวไดอยางไร

เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม ขวัญออน พอไดยินเสียงสุนัขเหาหอนก็
สะดุง วันนี้จักเสด็จเดินปาไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม
ขวัญออน ไดสดับเสียงนกฮูกคํารามรอง ก็กลัวตัวสั่น เหมือนนางวารุณี
วันนี้จะเสด็จเดินปาไดอยางไร เมื่อเกลากระหมอมฉันมาสูนิเวศนอัน
วางเปลานี้ จักเศรากําสรดระทมทุกขสิ้นกาลนาน ดังแมนกถูกพรากลูก
เห็นแตรังอันวางเปลาฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักทั้งสอง
ก็จักซูบผอมเหมือนแมนกถูกพรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น
เมื่อเกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักทั้งสอง ก็จักวิ่งพลานไปตามที่นั้นๆ
ดังแมนกถูกพรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันมาสูนิเวศนอันวางเปลานี้ จักเศรากําสรดระทมทุกขสิ้นกาลนาน ดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อ
เกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักทั้งสองก็จักซูบผอม ดังนางนกออกถูก
พรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันไมเห็น
ลูกรักทั้งสอง ก็จักวิ่งพลานไปตามที่นั้นๆ ดังนางนกออกถูกพรากลูก
เห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันมาสูนิเวศนอัน
วางเปลานี้ ก็จักเศรากําสรดระทมทุกขสิ้นกาลนานเปนแนแท เหมือน
นางนกจากพรากซบเซาอยูในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักทั้งสอง ก็จักซูบผอมเปนแนแท เหมือนนางนก
จากพรากในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันไมเห็น
ลูกรักทั้งสอง ก็จักวิ่งพลานไปตามที่นั้นๆ เปนแนแท เหมือนนางนก
จากพรากในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น ก็เมื่อเกลากระหมอมฉันพร่ําเพอ
ทูลออนวอนอยูอยางนี้ ถาพระองคยังจะทรงใหขับไลพระเวสสันดรเสีย
จากแวนแควน เกลากระหมอมฉันเห็นจักตองสละชีวิตเปนแน.
[๑๐๘๒] นางสนมกํานัลในของพระเจาสีวิราชทุกถวนหนา ไดยินคํารําพันของ
พระนางผุสดีแลว ก็พากันมาประชุมประคองแขนทั้งสองขึ้นร่ําไห พระ
โอรส พระธิดา และพระชายา ในนิเวศนของพระเวสสันดร นอน
กอดกันสอื้นไห ดังหมูไมรังอันถูกพายุพัดลมระเนนระนาดแหลกราน
ฉะนั้น พวกชาววัง พวกเด็กๆ พอคาและพวกพราหมณ ในนิเวศน
ของพระเวสสันดรตางก็ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญ พวกกองชาง
กองมา กองรถและกองเดินเทา ในนิเวศนของพระเวสสันดร ตางก็
ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญ ครั้นเมื่อสิ้นราตรีนั้น พระอาทิตยขึ้น
แลว พระเวสสันดรเสด็จมาสูโรงทาน เพื่อทรงทานโดยรับสั่งวา
ทานทั้งหลายจงใหผาแกผูตองการ จงใหเหลาแกพวกนักเลงเหลา จงให
โภชนะแกผูตองการโภชนะโดยทั่วถึง และอยาเบียดเบียนพวกวณิพกผู
มาในที่นี้อยางไร จงเลี้ยงดูพวกวณิพกใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา พวก
เขาไดรับบูชาแลวก็จงไป ครั้งนั้น เสียงดังกึกกองโกลาหลนาหวาดเสียว

เปนไปในพระนครนั้นวา ชาวพระนครสีพีจะขับไลพระเวสสันดร
เพราะทรงบริจาคทาน ขอใหพระองคไดทรงบริจาคทานอีกเถิด.
[๑๐๘๓] เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จออก วณิพกเหลานั้นเปน
ดังคนเมา คนเหน็ดเหนื่อย ลงนั่งปรับทุกขกันวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
ชาวนครสีพีพากันขับไลพระเวสสันดรผูไมมีผิดเสียจากแวนแควน ก็
เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมที่ใหผลตางๆ เสีย ฉะนั้น ทานผู
เจริญทั้งหลาย ชาวนครสีพีพากันขับไลพระเวสสันดรผูไมมีความผิดเสีย
จากแวนแควน ก็เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมอันทรงผลตางๆ ฉะนั้น
ทานผูเจริญทั้งหลาย ชาวนครสีพีพากันขับไลพระเวสสันดรผูไมมีความ
ผิดเสียจากแวนแควน ก็เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมอันใหสิ่งที่ตอง
การทุกอยาง ฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย ชาวนครสีพีพากันขับไล
พระเวสสันดรผูไมมีความผิดเสียจากแวนแควน ก็เปรียบเหมือนชวย
กันตัดตนไมอันนํารสที่ตองการทุกอยางมาให ฉะนั้น เมื่อพระมหาราชา
ผูผดุงสีพีรัฐจะเสด็จออกทั้งคนแก เด็ก และคนปานกลางตางพากัน
ประคองแขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญ เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐจะ
เสด็จออก พวกโหรหลวง พวกขันที มหาดเล็กและเด็กชายตางก็
ประคองแขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญ เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐจะ
เสด็จออก แมหญิงทั้งหลายที่มีอยูในพระนครนั้น ตางก็รองไหคร่ําครวญ
สมณพราหมณและวณิพก ตางก็ประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา ทาน
ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา เปนการไมยุติธรรมเลย เพราะเหตุพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานอยูในพระราชวังของพระองค จําตองเสด็จออก
จากแวนแควนของพระองค เพราะถอยคําของชาวสีพี พระเวสสันดร
ทรงประทานชางเจ็ดรอยเชือก ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยางอันมี
สายรัด มีทั้งกูบและสัปคับทอง มีนายควาญถือหอกซัดและขอขึ้นคอ
ประจํา แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค พระเวสสันดร
พระราชทานมาเจ็ดรอยตัว อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เปน
มาสินธพชาติอาชาไนย เปนมาฝเทาเร็ว มีนายสารถีถือทวนและธนูขึ้น
ขี่ประจํา แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค พระเวสสันดร
พระราชทานรถเจ็ดรอยคัน อันผูกสอดเครื่องรบปกธงไชยครบครัน หุม
ดวยหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง
มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขับขี่ แลวเสด็จออกจากแวนแควนของ
พระองค พระเวสสันดรพระราชทานสตรีเจ็ดรอยคน นั่งประจําอยูใน
รถคันละคน สอดสวมสรอยสังวาลตบแตงดวยเครื่องทอง มีเครื่อง
ประดับ ผานุง ผาหม และเครื่องอาภรณลวนแตสีเหลือง มีดวงตา
กวาง ใบหนายิ้มแยม ตะโพกงาม เอวบางรางนอย แลวเสด็จออกจาก
แวนแควนของพระองค พระเวสสันดรพระราชทานแมโคนมเจ็ดรอยตัว

พรอมดวยภาชนะเงินสําหรับรองน้ํานมทุกๆ ตัว แลวเสด็จออกจาก
แวนแควนของพระองค พระเวสสันดรพระราชทานทาสีเจ็ดรอยและ
ทาสเจ็ดรอย แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค พระเวสสันดร
พระราชทานชาง มา รถ และนารี อันประดับประดาอยางสวยงาม
แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค ในกาลนั้น ไดมีสิ่งที่
นากลัวขนพองสยองเกลา เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานมหาทานแลว
แผนดินก็หวั่นไหว ครั้งนั้นไดมีสิ่งที่นากลัว ขนพองสยองเกลา
พระเวสสันดรทรงประคองอัญชลี เสด็จออกจากแวนแควนของพระองค.
[๑๐๘๔] ครั้งนั้น เสียงดังกึกกองโกลาหลนาหวาดเสียวเปนไปในพระนครนั้นวา
ชาวนครสีพีขับไลพระเวสสันดร เพราะบริจาคทาน ขอใหพระองคทรงบริจาคทานอีกเถิด.
[๑๐๘๕] เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จออก วณิพกเหลานั้นเปน
ดังคนเมา คนเหน็ดเหนื่อย นั่งลงปรับทุกขกัน.
[๑๐๘๖] พระเวสสันดร กราบทูลพระเจาสัญชัยผูประเสริฐธรรมิกราชวา ขอเดชะ
ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดเนรเทศขาพระองคเถิด ขาพระองคจะ
ไปยังภูเขาวงกต ขาแตพระมหาราช สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งที่มีมาแลว
ที่จะมีมา และที่มีอยู ยังไมอิ่มดวยกามเลย ก็ตองไปสูสํานักของ
พญายม ขาพระองคบําเพ็ญทานอยูในปราสาทของตน ยังชื่อวาเบียดเบียนชาวนครของตน จะตองออกจากแวนแควนของตน เพราะถอย
คําของชาวสีพี ขาพระองคจักตองไดเสวยความลําบากนั้นๆ ในปาอัน
เกลื่อนกลนดวยพาลมฤค เปนที่อยูอาศัยของแรด และเสือเหลือง
ขาพระองคจะทําบุญทั้งหลาย เชิญพระองคประทับจมอยูในเปอกตมเถิด
พระเจาขา.
[๑๐๘๗] ขาแตพระแมเจา ขอไดทรงโปรดอนุญาตขาพระองค ขาพระองคขอบวช
ขาพระองคบําเพ็ญทานอยูในปราสาทของตน ยังชื่อวาเบียดเบียนชาว
นครของตน จะตองออกจากแวนแควนของตน เพราะถอยคําของชาว
สีพี จักตองไดเสวยความลําบากนั้นๆ ในปาอันเกลื่อนกลนดวยพาลมฤค
เปนที่อาศัยของแรดและเสือเหลือง ขาพระองคจะกระทําบุญทั้งหลาย
จะไปสูเขาวงกต.
[๑๐๘๘] ลูกเอย แมอนุญาตใหลูก การบวชของลูกจงสําเร็จ สวนแมมัทรีผูมี
ความงาม ตะโพกผึ่งผาย เอวบางรางนอย จงอยูกับลูกๆ เถิด จักทํา
อะไรในปาได.
[๑๐๘๙] ขาพระองคไมพยายามจะนําแมซึ่งนางทาสีไปสูปา โดยเขาไมปรารถนา
ถาเขาปรารถนาจะตามไป (ก็ตามใจ) ถาเขาไมปรารถนา ก็จงอยู.
[๑๐๙๐] ลําดับนั้น พระมหาราชาเสด็จดําเนินไปทรงวิงวอนพระสุณิสาวา ดูกร
แมมัทรี ผูมีรางกายอันชะโลมจันทน เจาอยางไดทรงธุลีละอองเลย

แมมัทรีเคยทรงผากาสี อยาไดทรงผาคากรองเลย การอยูในปาเปนความ
ลําบาก ดูกรแมมัทรี ผูมีลักขณาอันงาม เจาอยาไปเลยนะ.
[๑๐๙๑] พระนางมัทรีราชบุตรีผูงามทั่วพระวรกาย ไดกราบทูลพระสัสสุระนั้นวา
ความสุขอันใดจะพึงมีแกเกลากระหมอมฉัน โดยวางเวนพระเวสสันดร
เกลากระหมอมฉันไมพึงปรารถนาความสุขอันนั้น.
[๑๐๙๒] พระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐ ไดตรัสกะพระนางมัทรีนั้นวา เชิญฟงกอน
แมมัทรี สัตวอันจะรบกวนยากที่จะอดทนได มีอยูในปาเปนอันมาก
คือ เหลือบ ตั๊กแตน ยุง และผึ้งมันจะพึงเบียดเบียนเธอในปานั้น
ความทุกขอยางยิ่งนั้นจะพึงมีแกเธอ เธอจะตองไดพบสัตวที่นากลัวอื่นๆ
ซึ่งอาศัยอยูใกลแมน้ํา เชนงูเหลือมเปนสัตวไมมีพิษ แตมันมีกําลังมาก
มันรัดมนุษย หรือแมเนื้อที่มาใกลๆ ดวยลําตัว เอามาไวในขนดหางของ
มัน เนื้อรายอยางอื่นๆ เชนหมีมีขนดํา คนที่มันพบเห็นแลว หนีขึ้น
ตนไมก็ไมพน ควายเปลี่ยวขวิดเฝออยู เขาทั้งคูปลายคมกริบ เที่ยวอยู
ในถิ่นนี้ ใกลฝงแมน้ําโสตุมพะ ดูกรแมมัทรี เธอเปรียบเหมือนแมโค
รักลูก เห็นฝูงเนื้อและโคถึกอันทองเที่ยวอยูในปา จักทําอยางไร ดูกร
แมมัทรี เธอไดเห็นทะโมนไพรอันนากลัวที่ประจวบเขาในหนทางที่
เดินไดยาก ความพรั่นพรึงจักตองมีแกเธอ เพราะไมรูจักเขต เมื่อ
เธออยูในพระนคร ไดยินเสียงสุนัขเหาหอน ยอมสะดุงตกใจ เธอไป
ถึงเขาวงกตจักทําอยางไร เมื่อฝูงนกพากันจับเจาในเวลาเที่ยง ปาใหญ
เหมือนสงเสียงกระหึ่ม เธอปรารถนาจะไปในปาใหญนั้นทําไม.
[๑๐๙๓] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูมีความสวยงามทั่วพระวรกาย ไดกราบทูลพระเจาสัญชัยนั้นวา พระองคทรงพระกรุณาตรัสบอกสิ่งที่นากลัว อันมีอยูใน
ปา แกเกลากระหมอมฉัน เกลากระหมอมฉันจักยอมทนตอสูสิ่งนากลัว
ทั้งปวงนั้น ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแน
นอน เกลากระหมอมฉันจักแหวกตนเปง คา หญาคมบาง แฝก
หญาปลอง หญามุงกระตาย ไปดวยอก เกลากระหมอมฉันจักไมเปน
ผูอันพระเวสสันดรนําไปไดยาก อันวากุมารียอมไดสามีดวยวัตรจริยา
เปนอันมาก คือ ดวยการอดอาหาร ตรากตรําทอง ดวยการผูกคาดไม
คางโค ดวยการบําเรอไฟ และดวยการดําน้ํา ความเปนหมาย เปน
ความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉัน
จักไปแนนอน ชายใดจับมือหญิงหมายผูไมปรารถนาฉุดคราไป ชายนั้น
เปนผูไมควรบริโภคของที่เปนเดนของหญิงหมายนั้นโดยแท ความเปน
หมายเปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน ชายอื่นใหทุกขมากมายมิใชนอย ดวยการ
จับผมเตะถีบจนลมลงที่พื้นดิน แลวไมหลีกหนี ความเปนหมายเปนความ
เผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไป

แนนอน พวกเจาชูผูตองการหญิงหมายที่มีผิวพรรณผุดผอง ใหของเล็ก
นอยแลว สําคัญตัววาเปนผูมีโชคดี ยอมฉุดคราหญิงหมายผูไมปรารถนา
ไป ดังฝูงกากลุมรุมนกเคาแมว ฉะนั้น ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอน
ในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน
อันวาหญิงหมายแมจะอยูในตระกูลญาติ อันเจริญรุงเรืองไปดวยเครื่อง
ทอง จะไมไดรับคําติเตียน ลวงเกินจากพี่นองและเพื่อนฝูงก็หาไม
ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ
เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน แมน้ําไมมีน้ําก็เปลาดาย แวนแควน
ไมมีพระราชาก็เปลาดาย แมหญิงเปนหมายก็เปลาดาย ถึงแมหญิงนั้น
จะมีพี่นองตั้งสิบคน ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแต
พระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน อันวาธงเปน
เครื่องหมายแหงรถ ควันเปนเครื่องปรากฏแหงไฟ พระราชาเปนสงา
ของแควน ภัสดาเปนสงาของหญิง ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอน
ในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน
หญิงจนผูทรงเกียรติยอมรวมสุขทุกขของสามีที่จน หญิงมั่งคั่งผูทรงเกียรติ
ยอมรวมสุขทุกขของสามีที่มั่งคั่ง เทพเจายอมสรรเสริญหญิงนั้นแล
เพราะเจาหลอนทํากิจที่ทําไดยาก เกลากระหมอมฉันจักบวชติดตามพระสวามีไปทุกเมื่อ แมเมื่อแผนดินยังไมทําลาย ความเปนหมายเปนความ
เผ็ดรอนของหญิง เกลากระหมอมฉันวางเวนพระเวสสันดรเสียแลว
ไมพึงปรารถนาแมแผนดินอันมีสาครเปนขอบเขต ทรงไวซึ่งเครื่องปลื้มใจ
เปนอันมาก บริบูรณดวยรัตนะตางๆ เมื่อสามีตกทุกขแลว หญิงเหลาใด
ยอมหวังสุขเพื่อตน หญิงเหลานั้นเลวทรามหนอ หัวใจของหญิงเหลานั้น
เปนอยางไรหนอ เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐเสด็จออกแลว เกลากระหมอมฉันจักขอติดตามพระองคไป เพราะพระองคทรงประทานสิ่งที่
นาปรารถนาทั้งปวงแกเกลากระหมอมฉัน.
[๑๐๙๔] พระมหาราชาไดตรัสกะพระนางมัทรีผูมีความงามทั่วพระวรกายวา ดูกร
แมมัทรีผูมีศุภลักษณ พอชาลีและแมกัณหาชินาลูกรักทั้งสองของเธอนี้
ยังเปนเด็ก เจาจงละไปไวเถิด พอจะรับเลี้ยงดูเด็กทั้งสองนั้นไวเอง.
[๑๐๙๕] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูมีความงามทั่วพระวรกาย ไดกราบทูลพระเจาสญชัยนั้นวา เทวะพอชาลีและแมกัณหาชินาทั้งสอง เปนลูกสุดที่รัก
ของเกลากระหมอมฉัน ลูกทั้งสองนั้น จักยังหัวใจของเกลากระหมอม
ฉันผูมีชีวิตอันเศราโศกใหรื่นรมยในปานั้น.
[๑๐๙๖] พระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ไดตรัสกะพระนางมัทรีนั้นวา เด็ก
ทั้งสองเคยเสวยขาวสาลีอันปรุงดวยเนื้อสะอาด เมื่อตองเสวยผลไม
จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยเสวยในถาดทองหนักรอยปละ อันเปน
ของประจําราชสกุล เมื่อตองเสวยในใบไม จักทําอยางไร เด็กทั้งสอง

เคยทรงภูษาแควนกาสี ภูษาโขมรัฐและภูษาโกทุมพรรัฐ เมื่อตองทรงผา
คากรอง จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยไปดวยคานหาม วอและรถ
เมื่อตองเดินดวยเทาเปลา จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยบรรทมในเรือน
ยอดมีบานหนาตางปดสนิท ไมมีลม เมื่อตองบรรทมที่โคนไม จักทํา
อยางไร เด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรหมอันปูลาดไวอยางวิจิตรบนบัลลังก
เมื่อตองบรรทมเครื่องลาดหญา จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยลูบไลดวย
กฤษณา และจันทนหอม เมื่อตองทรงละอองธุลี จักทําอยางไร เด็ก
ทั้งสองเคยตั้งอยูในความสุข มีผูพัดวีใหดวยแสจามรีและหางนกยูง
ตองถูกเหลือบและยุงกัด จักทําอยางไร.
[๑๐๙๗] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูมีความงามทั่วพระวรกาย ไดกราบทูลพระเจาสญชัยนั้นวา เทวะพระองคอยาไดทรงปริเวทนา และอยาไดทรงเสีย
พระทัยเลย เกลากระหมอมฉันทั้งสองจักเปนอยางไร เด็กทั้งสองก็จัก
เปนอยางนั้น พระนางมัทรีผูมีความงามทั่วพระวรกาย ครั้นกราบทูลคํานี้
แลวเสด็จหลีกไป พระนางผูทรงศุภลักษณ ทรงพาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามทางที่พระเจาสีพีเคยเสด็จ.
[๑๐๙๘] ลําดับนั้น พระเวสสันดรขัตติราช ครั้นพระราชทานทานแลว ทรง
ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดา และทรงกระทําประทักษิณแลว
เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งอันเทียมดวยมาสินธพ ๔ ตัว ทรงพาพระโอรส
พระธิดาและพระชายาเสด็จไปสูภูเขาวงกต.
[๑๐๙๙] ลําดับนั้น พระเวสสันดรราช เสด็จเขาไปที่หมูชนเปนอันมาก ตรัส
บอกลาวา เราขอไปละนะ ขอญาติทั้งหลายจงเปนผูไมมีโรคเถิด.
[๑๑๐๐] เมื่อพระเวสสันดรเสด็จออกจากพระนคร ทรงเหลียวมาทอดพระเนตร
แมครั้งนั้น แผนดินอันมีขุนเขาสิเนรุและราวปาเปนเครื่องประดับก็
หวั่นไหว.
[๑๑๐๑] เชิญดูเถิดมัทรี ที่ประทับของพระเจาสีพีราชปรากฏเปนรูปอันนารื่นรมย
สวนมณเฑียรของเราเปนดังเรือนเปรต.
[๑๑๐๒] พราหมณทั้งหลายไดตามพระเวสสันดรนั้นไป เขาไดขอมากะพระองค
พระองคอันพราหมณทั้งหลายทูลขอแลว ทรงมอบมา ๔ ตัว ใหแก
พราหมณ ๔ คน.
[๑๑๐๓] เชิญเถิดมัทรี ละมั่งทองรางงดงาม ใครๆ ไมเห็น เปนดังมาที่ชํานาญนํา
เราไป.
[๑๑๐๔] ตอมาพราหมณ คนที่หาในที่นั้นไดมาขอราชรถกะพระองค พระองคทรง
มอบรถใหแกเขา และพระทัยของพระองคมิไดยอทอเลย.
[๑๑๐๕] ลําดับนั้น พระเวสสันดรราชใหคนของพระองคลงแลว ทรงปลอบให
ปลงพระทัยมอบรถมาใหแกพราหมณผูแสวงหาทรัพย.
[๑๑๐๖] ดูกรมัทรี เธอจงอุมกัณหานี้ผูเปนนองจะเบากวา พี่จักอุมชาลี เพราะ

ชาลีเปนพี่คงจะหนัก.
[๑๑๐๗] พระราชาทรงอุมพระโอรส สวนพระราชบุตรีทรงอุมพระธิดา ทรงยินดี
รวมกันดําเนิน ตรัสปราศรัยดวยน้ําคําอันนารักกะกันและกัน.
(นี้) ชื่อทานกัณฑ
[๑๑๐๘] ถามนุษยบางพวกเดินมาตามทางหรือเดินสวนทางมา เราจะถามมรรคา
กะพวกเขาวา ภูเขาวงกตอยูที่ไหน พวกเขาเห็นเราในระหวางมรรคานั้น
จะพากันคร่ําครวญดวยความกรุณา ระทมทุกข ตอบเราวา เขาวงกตยัง
อยูอีกไกล.
[๑๑๐๙] ครั้งนั้น พระกุมารทั้งสองทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีผลในปาใหญ
ทรงพระกรรแสงเหตุประสงคผลไมเหลานั้น หมูไมสูงใหญดังจะเห็น
พระกุมารทั้งสองทรงพระกรรแสง จึงนอมกิ่งลงมาเองจนใกลจะถึงพระกุมารทั้งสอง พระนางมัทรีผูงดงามทั่วพระวรกาย ทอดพระเนตรเห็น
เหตุอัศจรรยไมเคยมี นาขนพองสยองเกลานี้ จึงซองสาธุการวา นา
อัศจรรย ขนลุกขนพองไมเคยมีในโลกหนอ ดวยเดชแหงพระเวสสันดร
ตนไมนอมกิ่งลงมาเองได.
[๑๑๑๐] เทพเจาทั้งหลายมาชวยยนมรรคาใหกษัตริยทั้ง ๔ เสด็จถึงเจตรัฐ โดยวันที่
เสด็จออกนั่นเอง เพื่ออนุเคราะหพระกุมารทั้งสอง.
[๑๑๑๑] กษัตริยทั้ง ๔ พระองคนั้น ทรงดําเนินสิ้นมรรคายืดยาว เสด็จถึงเจตรัฐ
อันเปนชนบทเจริญมั่งคั่ง มีมังสะและขาวดีๆ เปนอันมาก.
[๑๑๑๒] สตรีชาวนครเจตรัฐ เห็นพระนางมัทรีผูมีศุภลักษณเสด็จมา ก็พากันหอม
ลอมกลาวกันวา พระแมเจานี้เปนสุขุมาลชาติหนอ มาเสด็จดําเนิน
พระบาทเปลา เคยทรงคานหามสีวิกามาศ และราชรถแหหอม วันนี้
พระนางเจามัทรีตองเสด็จดําเนินในปาดวยพระบาท.
[๑๑๑๓] พระยาเจตราชทั้งหลายไดทัศนาเห็นพระเวสสันดร ตางก็ทรงกรรแสง
เขาไปเฝา กราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคทรงพระ
สําราญไมมีโรคาพาธแลหรือ พระองคไมมีความทุกขแลหรือ พระราชบิดา
ของพระองคหาพระโรคาพาธมิไดแลหรือ ชาวนครสีพีก็ไมมีทุกขหรือ
ขาแตพระมหาราชา พลนิกายของพระองคอยู ณ ที่ไหน กระบวนรถ
ของพระองคอยู ณ ที่ไหน พระองคไมมีมาทรง ไมมีรถทรง เสด็จ
ดําเนินมาสิ้นทางไกล พวกอมิตรมาย่ํายีหรือจึงเสด็จมาถึงทิศนี้.
[๑๑๑๔] สหายทั้งหลายเอย ขาพเจามีความสุข ไมมีโรคาพาธ ขาพเจาไมมีความ
ทุกข อนึ่ง พระราชบิดาของเราก็ทรงปราศจากพระโรคาพาธ และ
ชาวสีพีก็สุขสําราญดี เพราะขาพเจาไดใหพระยาเศวตกุญชรคชาธารอัน
ประเสริฐสุด มีงางอนงามดังงอนไถ มีกําลังแกลวกลาสามารถ รูเขต
ชัยภูมิแหงสงครามทั้งปวง อันลาดดวยผากัมพลเหลือง เปนชางซับมัน
อาจย่ํายีศัตรูได มีงางาม พรอมทั้งพัดวาลวิชนี เปนชางเผือกขาวผอง

ดังเขาไกรลาส พรอมทั้งเศวตฉัตรและเครื่องปูลาด ทั้งหมอชางและ
ควาญชาง เปนยานอันเลิศ เปนราชพาหนะ เราไดใหแกพราหมณ
เพราะเหตุนั้น ชาวนครสีพีพากันโกรธเคืองขาพเจา ทั้งพระราชบิดาก็
ทรงกริ้วขับไลขาพเจา ขาพเจาจะไปเขาวงกต สหายทั้งหลาย ขอทาน
ทั้งหลาย จงใหขาพเจาทราบโอกาสอันเปนที่อยูในปาเถิด.
[๑๑๑๕] ขาแตพระมหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว พระองคมิไดเสด็จมารายเลย
พระองคผูเปนอิสราธิบดีเสด็จมาถึงแลว ขอจงตรัสบอกพระประสงคสิ่ง
ซึ่งมีอยูในพระนครนี้ ขาแตพระมหาราช ขอเชิญเสวยสุธาโภชนาหาร
ขาวสาลี ผักดอง เหงามัน น้ําผึ้ง และเนื้อ พระองคเสด็จมาถึง
เปนแขกที่ขาพระองคทั้งหลายสมควรจะตอนรับ.
[๑๑๑๖] สิ่งใดอันทานทั้งหลายใหแลว สิ่งนั้นทั้งหมดเปนอันขาพเจารับไวแลว
บรรณาการเปนอันทานทั้งหลายกระทําแลวทุกอยาง พระราชาทรงพิโรธ
ขาพเจา ขาพเจาจะไปยังเขาวงกต ดูกรสหายทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
จงใหขาพเจาทราบโอกาสอันเปนที่อยูในปานั้นเถิด.
[๑๑๑๗] ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เชิญเสด็จประทับ ณ เจตรัฐนี้กอนเถิด
จนกวาชาวเจตรัฐจักไปเฝาพระเจาสีพีราช เพื่อทูลขอใหพระองคทรง
ทราบวา พระมหาราชาผูผดุงสีพีราชไมมีโทษ ชาวเจตรัฐทั้งหลายไดที่
พึ่งแลว มีความปรีดาจะพากันแหหอมแวดลอมพระองคไป ขาแตบรมกษัตริย ขอพระองคทรงทราบอยางนี้เถิด.
[๑๑๑๘] การไปเฝาพระเจาสีพีราช เพื่อทูลขอใหพระองคทรงทราบวา เราไมมีโทษ
ทานทั้งหลายอยาชอบใจเลย ในเรื่องนั้นแมพระราชาก็ไมทรงเปนอิสระ
เพราะถาชาวนครสีพีทั้งพลนิกาย และชาวนิคมโกรธเคืองแลว ก็
ปรารถนาจะกําจัดพระราชาเสีย เพราะเหตุแหงขาพเจา
[๑๑๑๙] ขาแตพระองคผูผดุงรัฐ ถาพฤติการณนั้นเปนไปในรัฐนี้ ชาวเจตรัฐขอ
ถวายตัวเปนบริวาร เชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรัฐนี้ทีเดียว รัฐนี้
ก็มั่งคั่งสมบูรณ ชนบทก็เพียบพูนกวางใหญ ขาแตสมมติเทพ ขอ
พระองคทรงปลงพระทัยปกครองราชสมบัติเถิด พระเจาขา.
[๑๑๒๐] ขาพเจาไมมีความพอใจ ไมตกลงใจ เพื่อจะปกครองราชสมบัติ ทาน
เจตบุตรทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ผูถูกขับไลจากแวนแควน
ชาวพระนครสีพี ทั้งพลนิกาย และชาวนิคม คงไมยินดีวา ชาวเจตรัฐ
ราชาภิเษกขาพเจา ผูถูกขับไปจากแวนแควน แมความไมเบิกบานใจ
พึงมีแกทานทั้งหลาย เพราะเหตุแหงขาพเจาเปนแน อนึ่ง ความบาด
หมางและความทะเลาะกับชาวสีพี ขาพเจาไมชอบใจ ใชแตเทานั้น
ความบาดหมางพึงรุนแรงขึ้น สงครามอันรายกาจก็อาจมีได คนเปนอัน
มากพึงฆาฟนกันเอง เพราะเหตุแหงขาพเจาผูเดียว สิ่งใดอันทาน
ทั้งหลายใหแลว สิ่งนั้นทั้งหมดเปนอันขาพเจารับไวแลว บรรณาการเปน

อันทานทั้งหลายกระทําแลวทุกอยาง พระราชาทรงพิโรธขาพเจา ขาพเจา
จะไปยังเขาวงกต ขอทานทั้งหลายจงใหขาพเจาทราบโอกาสเปนที่อยูใน
ปานั้นเถิด.
[๑๑๒๑] เชิญเถิด ราชฤาษีทั้งหลายผูทรงบูชาไฟ มีพระทัยตั้งมั่นประทับอยู ณ
ประเทศใด ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจักกราบทูลประเทศนั้นใหทรงทราบ
เหมือนอยางผูฉลาดในหนทาง ฉะนั้น ขาแตพระมหาราชา โนนภูเขา
ศิลาชื่อวาคันธมาทน อันเปนสถานที่ที่พระองคพรอมดวยพระโอรส
พระธิดาและพระชายาสมควรจักประทับอยู พระเจาขา.
[๑๑๒๒] พระยาเจตราชทั้งหลายก็ทรงกรรแสง พระเนตรนองดวยอัสสุชล กราบ
ทูลพระเวสสันดรใหทรงสดับวา ขาแตพระมหาราชา จากนี้ไป ขอ
เชิญพระองคทรงบายพระพักตรไปทางทิศอุดร เสด็จสัญจรตรงไปยัง
สถานที่ที่มีภูเขานั้น ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ ลําดับนั้นพระองค
จักทรงเห็นภูเขาเวปุลบรรพต อันดาดาษไปดวยหมูไมนานาพรรณ มีเงา
รมเย็น เปนที่รื่นรมยใจ ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ พระองคเสด็จ
ลวงเลยเวปุลบรรพตนั้นแลว ถัดนั้นไป จักไดทรงเห็นแมน้ําอันมีนาม
วาเกตุมดีเปนแมน้ําลึก ไหลมาจากซอกเขา เกลื่อนกลนไปดวยฝูงปลา
หลากหลาย มีทาน้ําราบเรียบดี มีน้ํามาก พระองคจะไดสรงสนาน
แลเสวยในแมน้ํานั้น ปลุกปลอบพระราชโอรส และพระราชธิดา ให
สําราญพระทัย ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ ถัดนั้นไป พระองคจะ
ไดทรงเห็นตนไทรอันมีผลหวานฉ่ํา อยูบนยอดเขาอันเปนที่รื่นรมย มี
เงารมเย็น เปนที่เบิกบานใจ ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ ถัดนั้นไป
พระองคจะไดทรงเห็นภูเขาศิลาชื่อวานาลิกบรรพต อันเกลื่อนกลนไป
ดวยฝูงนกนานาชนิด เปนที่ชุมนุมแหงหมูกินนร ทางทิศอีสาณแหง
นาลิกบรรพตนั้น มีสระน้ําชื่อวามุจลินทดาดาษไปดวยบุณฑริกบัวขาว
และดอกไมมีกลิ่นหอมหวน เชิญพระองคผูเปนดังพระยาราชสีหมีความ
จํานงเหยื่อ เสด็จเขาไปยังไพรสณฑวนสถาน อันเปนภูมิภาคเขียวชอุม
ดังเมฆอยูเปนนิตย สะพรั่งไปดวยไมมีดอกและไมมีผลทั้งสองอยางใน
ไพรสณฑนั้น มีฝูงวิหคมากมายตางๆ สี มีเสียงเสนาะกลมกลอม
ตางสงเสียงประสานกันอยูบนตนไมอันเผล็ดดอกตามฤดูกาล พระองค
เสด็จถึงซอกเขาอันเปนทางเดินลําบาก เปนแดนเกิดแหงแมน้ําทั้งหลาย
จะไดทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณี อันดาดาษไปดวยสลอดและกุมน้ํา
มีหมูปลาหลากหลายเกลื่อนกลน มีทาราบเรียบ มีน้ํามากเปยมอยูเสมอ
เปนสระสี่เหลี่ยม มีน้ําจืดดีปราศจากกลิ่นเหม็น พระองคควรทรงสราง
บรรณศาลาทางทิศอีสาณ แหงสระโปกขรณีนั้น ครั้นทรงสรางบรรณศาลาสําเร็จแลว ควรทรงบําเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนมชีพ ดวยการเที่ยว
แสวงหามูลผลาหาร.

(นี้) ชื่อวนปเวสนกัณฑ
[๑๑๒๓] พราหมณ ชื่อวาชูชกอยูในเมืองกลิงครัฐ ภรรยาของพราหมณนั้นเปนสาว

มีชื่อวาอมิตตตาปนา ถูกพวกผูหญิงในบานนั้น ซึ่งพากันไปตักน้ําที่ทา
น้ํามารุมกันดาวาอยางอึงมี่วา มารดาของเจาคงเปนศัตรูแน และบิดาของ
เจาก็คงเปนศัตรูแนนอน จึงไดยกเจาซึ่งยังเปนสาวรุนดรุณี ใหแก
พราหมณชราเห็นปานนี้ ไมเกื้อกูลเลยหนอ พวกญาติของเจาแอบปรึกษา
กันยกเจาผูยังเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้ เปนความ
ชั่วหนอ ที่พวกญาติของเจาแอบปรึกษากัน ยกเจาผูยังเปนสาวรุนๆ
ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้ เปนความลามกมากหนอ ที่พวกญาติ
ของเจาแอบปรึกษากัน ยกเจาผูยังเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็น
ปานนี้หนอ ไมนาพอใจเลยหนอ ที่พวกญาติของเจาแอบปรึกษากัน
ยกเจาซึ่งเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้ เจาคงไมพอใจอยู
กับผัวแก การที่เจาอยูในเรือนของพราหมณเฒา เจาตายเสียดีกวาอยู
ดูกรแมคนงามคนสวย มารดาและบิดาของเจาคงหาชายอื่นใหเปนผัว
ไมไดแน จึงยกเจาซึ่งยังเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้
เจาคงจักบูชายัญไวไมดีในดิถีที่ ๙ คงจักไมไดทําการบูชาไฟไว เจาคง
จักดาสมณพราหมณผูมีพรหมจรรยเปนเบื้องหนา ผูมีศีล เปนพหูสูต
ในโลกเปนแน เจาจึงไดมาอยูในเรือนของพราหมณแกแตยังสาวรุนๆ
อยางนี้ การที่ถูกงูกัดก็ไมเปนทุกข การที่ถูกแทงดวยหอกก็ไมเปนทุกข
การที่ไดเห็นผัวแกนั้นแลพึงเปนทุกขดวย เปนความรายกาจดวย การ
เลนหัวยอมไมมีกับผัวแก การรื่นรมยยอมไมมีกับผัวแก การเจรจา
ปราศรัยยอมไมมีกับผัวแก แมการกระซิกกระซี้ก็ไมงาม แตเมื่อใด
ผัวหนุมเมียสาวเยาหยอกกันอยูในที่ลับ เมื่อนั้น ความเศราทุกอยางที่
เสียดแทงหทัยอยูยอมพินาศไปสิ้น เจายังเปนสาวรูปสวย พวกชายหนุม
ปรารถนายิ่งนัก เจาจงไปอยูเสียที่ตระกูลญาติเถิด พราหมณแกจักให
เจารื่นรมยไดอยางไร.
[๑๑๒๔] ดูกรทานพราหมณ ฉันจักไมไปตักน้ําที่แมน้ําเพื่อทานอีกตอไป เพราะ
พวกหญิงชาวบานมันรุมดาฉัน เหตุที่ทานเปนคนแก.
[๑๑๒๕] เธออยาไดทําการงานเพื่อฉันเลย อยาไดตักน้ํามาเพื่อฉันเลย ฉันจัก
ตักน้ําเอง เธออยาโกรธเลย.
[๑๑๒๖] ฉันไมไดเกิดในสกุลที่ใชสามีใหตักน้ํา ทานพราหมณขอจงรูอยางนี้วา
ฉันจักไมอยูในเรือนของทาน ถาทานจักไมนําทาสหรือทาสีมาใหฉัน
ทานพราหมณจงทราบอยางนี้วา ฉันจักไมอยูในสํานักของทาน.
[๑๑๒๗] ดูกรพราหมณี ศิลปกรรมหรือทรัพยและขาวเปลือกของฉันไมมี ฉัน
จักนําทาสหรือทาสีมาใหเธอแตที่ไหน ฉันจักบํารุงเธอ เธออยาโกรธเลย.
[๑๑๒๘] มานี่เถิด ฉันจักบอกใหแกทานตามคําที่ฉันไดฟงมา พระเวสสันดรราช-

ฤาษีประทับอยู ณ เขาวงกต ทานพราหมณจงไปทูลขอทาสและทาสีกะ
พระองคเถิด เมื่อทานทูลขอแลว พระองคจักพระราชทานทาสและทาสี
แกทาน.
[๑๑๒๙] ฉันเปนคนชราทุพลภาพ ทั้งหนทางก็ไกลเดินไปไดยาก เธออยารําพัน
ไปเลย อยาเสียใจเลย ฉันจักบํารุงเธอ เธออยาโกรธเลย.
[๑๑๓๐] คนขลาดยังไมทันถึงสนามรบ ไมทันไดรบก็ยอมแพ ฉันใด ทาน
พราหมณยังไมทันไดไปก็ยอมแพ ฉันนั้น ถาทานพราหมณจักไมนําทาส
หรือทาสีมาใหฉัน ขอทานจงทราบไวอยางนี้วา ฉันจักไมอยูในเรือนของ
ทาน ฉันจักกระทําอาการไมพอใจใหแกทาน ขอนั้นจักเปนความทุกข
ของทาน ในคราวมหรสพซึ่งมีในตน ฤดูนักขัตฤกษ ทานจักไดเห็นฉัน
ผูแตงตัวสวยงาม รื่นรมยอยูกับชายอื่นๆ ขอนั้นจักเปนทุกขของทาน
ดูกรทานพราหมณ เมื่อทานซึ่งเปนคนแกรําพันอยู เพราะไมเห็นฉัน
รางกายที่งอก็จักงอยิ่งขึ้น ผมที่หงอกก็จักหงอกมากขึ้น.
[๑๑๓๑] ลําดับนั้น พราหมณตกใจกลัว ตกอยูในอํานาจของนางพราหมณี ถูก
กามราคะบีบคั้น ไดกลาวกะนางพราหมณีวา ดูกรนางพราหมณี เธอจง
ทําเสบียงเดินทางใหฉัน ทั้งขนมงา ขนมเทียน สตูกอน สตูผง
และขาวผอก เธอจงจัดใหดีๆ ฉันจักนําพระพี่นองสองกุมารมาใหเปน
ทาส พระกุมารทั้งสองนั้นเปนผูไมเกียจคราน จักบําเรอเธอทั้งกลางคืน
กลางวัน.
[๑๑๓๒] พราหมณชูชกผูเปนเผาพันธุแหงพรหม สวมรองเทาแลวพร่ําสั่งเสียตอ
ไป กระทําประทักษิณภรรยา สมาทานวัตร มีหนานองดวยน้ําตา
หลีกไปสูนครอันเจริญรุงเรืองของชาวสีพี เที่ยวแสวงหาทาสทาสี.
[๑๑๓๓] พราหมณชูชกไปในนครนั้นแลว ไดถามประชาชนที่มาประชุมกันอยู
ในที่นั้นๆ วา พระเวสสันดรราชประทับอยู ณ ที่ไหน เราทั้งหลาย
จะไปเฝาพระองคผูบรมกษัตริย ณ ที่ไหน ชนทั้งหลายผูมาประชุมกันอยู
ณ ที่นั้นไดตอบพราหมณนั้นวา ดูกรทานพราหมณ พระเวสสันดรบรมกษัตริย ถูกพวกทานเบียดเบียน เพราะทรงใหทานมากไป ตองทรงพา
พระราชโอรสพระราชธิดา และพระอัครมเหสีไปประทับอยู ณ เขาวงกต.
[๑๑๓๔] พราหมณนั้นผูมีความติดใจในกาม ถูกนางพราหมณีตักเตือน ไดเสวยทุกขเปนอันมากในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยสัตวราย เปนที่เสพอาศัยแหง
แรดและเสือเหลือง แกถือไมเทาสีเหมือนผลมะตูม อีกทั้งเครื่องบูชาไฟ
และเตาน้ํา เขาไปสูปาใหญ โดยทางที่ไดทราบขาวซึ่งพระหนอกษัตริย
ผูประทานตามประสงค เมื่อพราหมณนั้นเขาไปสูปาใหญถูกสุนัขลอมไล
ตาแกรองเสียงขรม เดินหลงทางหางออกไปไกล ลําดับนั้น พราหมณ
ผูโลภในโภคะ ไมมีความสํารวม (ถูกสุนัขลอมไล) หลงทางที่จะไปสู
เขาวงกต (และนั่งอยูบนตนไม) ไดกลาวคาถาเหลานี้วา.

[๑๑๓๕] ใครเลาหนอจะพึงบอกพระราชบุตรพระนามวา เวสสันดรผูประเสริฐ

ทรงชํานะความตระหนี่อันใครใหแพไมได ทรงใหความปลอดภัยในเวลา
มีภัยแกเราได พระองคเปนที่พึ่งของพวกยาจก ดังธรณีเปนที่พึ่งของสัตว
ทั้งหลายฉะนั้น ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผูเปรียบเหมือน
แมธรณีแกเราได พระองคเปนที่ไปเฝาของพวกยาจก ดังสาครเปนที่
ไหลไปรวมแหงแมน้ําทั้งหลายฉะนั้น ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร
มหาราช ผูเปรียบเหมือนสาครแกเราได พระองคเปนดังสระน้ํา มีทา
อันงามราบเรียบ ลงดื่มไดงาย มีน้ําเย็นเปนที่รื่นรมยใจ ดาดาษไปดวย
บุณฑริกบัวขาบ สะพรั่งดวยเกสรบัว ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร
มหาราชผูเปรียบเหมือนสระน้ําแกเราได ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร
มหาราช ผูเปรียบเหมือนตนโพธิ์ใบที่เกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนา
รื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาใน
เวลารอน แกเราได ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบ
เหมือนตนไทรที่เกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนารื่นรมยใจ เปนที่พัก
อาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยในเวลารอน แกเราได
ใครจะพึงบอกพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบเหมือนตนมะมวงที่เกิดอยู
ใกลทาง มีเงารมเย็นนารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน แกเราได ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร
มหาราช ผูเปรียบเหมือนตนรังที่เกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนารื่นรมย
ใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน
แกเราได ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบเหมือนตนไม
ใหญที่เกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคน
เดินทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน แกเราได ก็เมื่อเราเขา
ไปในปาใหญ เพอรําพันอยูอยางนี้ ผูใดจะพึงบอกวา เรารู ผูนั้นยัง
ความยินดีใหเกิดแกเรา เมื่อเราเขาไปในปาใหญเพอรําพันอยูอยางนี้
ผูใดพึงบอกที่ประทับของพระเวสสันดรวา เรารูจัก ผูนั้นประสบบุญ
เปนอันมาก ดวยวาจาคําเดียวนั้น.
[๑๑๓๖] นายเจตบุตรเปนพรานเที่ยวอยูในปา ไดตอบแกชูชกนั้นวา ดูกรพราหมณ
พระหนอกษัตริย ถูกพวกทานรบกวน เพราะทรงบําเพ็ญทานอยางยิ่ง
จึงถูกเนรเทศจากแควนของพระองคมาประทับอยู ณ เขาวงกต ดูกร
พราหมณ พระหนอกษัตริยถูกพวกทานรบกวน เพราะทรงบําเพ็ญทาน
อยางยิ่ง ตองทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมาประทับอยู ณ เขา
วงกต ทานผูมีปญญาทราม ทําแตกิจที่ไมควรทํา ยังออกจากแวนแควน
ตามมาถึงปาใหญ เที่ยวแสวงหาพระราชบุตรดุจนกยางเที่ยวหาปลาอยูใน
น้ําฉะนั้น แนะพราหมณ เราจักไมใหชีวิตแกเจาในที่นี้ ลูกศรที่เราจะยิง
นี้แหละ จักดื่มเลือดเจา ดูกรพราหมณ เราจักตัดหัวของเจา เชือด

เอาหัวใจพรอมทั้งไสพุง แลวจักบูชาปนถสกุณยัญพรอมดวยเนื้อของเจา
ดูกรพราหมณ เราจักเชือดหัวใจของเจา ยกขึ้นเปนเครื่องเซนสรวง
พรอมดวยเนื้อ มันขน และมันในสมองของเจา ดูกรพราหมณ ขอนั้น
จักเปนยัญที่เราบูชาดีแลว เซนสรวงดีแลว ดวยเนื้อของเจา เจาจักนํา
พระมเหสีและพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรไปไมได.
[๑๑๓๗] ดูกรเจตบุตร จงฟงเรากอน พราหมณผูเปนทูต เปนคนหาโทษมิได
เพราะเหตุนั้นแล คนทั้งหลายยอมไมฆาทูต นี้เปนธรรมเนียมสืบเนื่อง
มาแตโบราณ ชาวสีพีทุกคนยินยอมแลว พระบิดาก็ทรงปรารถนาจะพบ
พระราชบุตรและพระมารดาของพระราชบุตรนั้น ทรงทุพพลภาพ พระเนตร
ทั้งสองของพระมารดานั้นจักขุนมัวในไมชา เราเปนทูตที่ชาวสีพีเหลานั้น
สงมา ดูกรเจตบุตร จงฟงเรากอน เราจักนําพระราชบุตรเสด็จกลับ
ถาเจารู จงบอกหนทางแกเรา.
[๑๑๓๘] ดูกรพราหมณ ทานเปนทูตที่รักของพระเวสสันดรผูเปนที่รักของขาพเจา
ขาพเจาจะใหเตาน้ําผึ้ง และขาเนื้อยางเปนบรรณาการแกทาน และ
จักบอกประเทศที่พระเวสสันดรหนอกษัตริยผูใหสําเร็จความประสงคประ
ทับอยูแกทาน.
(นี้) ชื่อชูชกบรรพ
[๑๑๓๙] ดูกรมหาพราหมณ นั่นภูเขาคันธมาทนอันลวนแลวดวยหิน พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศนัก
บวชอันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและชฎา
ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู
ณ อาศรมใด เมื่อทานบายหนาเดินทางไปทางทิศอุดร จะไดเห็นอาศรม
นั้น นั่นหมูไมเขียวชะอุม ทรงผลตางๆ ยอมปรากฏ ดังภูเขาอัญชนบรรพตเขียวชะอุม มียอดสูงตระหงาน คือ ไมตะแบก หูกวาง
ไมตะเคียน ไมรัง ไมตะครอ ไมยางทราย ยอมหวั่นไหวไปตามลม
ดังมาณพดื่มสุราคราวเดียวก็ซวนเซไปมาอยูฉะนั้น ทานไดฟงเสียงฝูง
นกอันจับอยูบนกิ่งไมปานดังเสียงเพลงขับทิพย คือ นกโพรดก นก
ดุเหวา นกกระจง พลางสงเสียงรองบินจากตนไมโนนมาสูตนไมนี้
ทั้งหมูไมที่ตองลมพัดสะบัดกิ่งและใบเสียดสีกันคลายกับจะเรียกคนผูกําลังเดินไปใหหยุด และเหมือนดังชักชวนคนผูจะผานไปใหยินดีชื่นชม
พักผอน พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี
ทรงเพศเปนพราหมณ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและชฎา
ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ
อาศรมใด เมื่อทานบายหนาเดินไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น.
[๑๑๔๐] ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมูไมมะมวง มะขวิด ขนุน ไมรัง ไมหวา สมอ
พิเภก สมอไทย มะขามปอม ไมโพธิ์ ไมพุทรา มะพลับทอง ตนไทร

และมะสัง มะซางหวาน และมะเดื่อ มีผลสุกแดงเรื่อๆ อยูในที่ต่ําๆ
คลายงาชาง กลวยหอม ผลจันทน มีรสหวานเหมือนน้ําผึ้ง รวงผึ้งไม
มีตัว มีในที่นั้น คนเอื้อมมือปลิดมาบริโภคไดเอง ในบริเวณอาศรมนั้น
มีตนมะมวง บางตนออกชอแยมบาน บางตนมีดอกและใบรวงหลน
ผลิผลดาษดื่น บางอยางยังดิบ บางอยางสุกแลว ผลมะมวงดิบและสุก
ทั้งสองอยางนั้น มีสีดังหลังกบ อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น บุรุษยืน
อยูในภายใตก็เก็บมะมวงสุกกินได ผลมะมวงดิบและสุกทั้งหลายมีสี
สวย กลิ่นหอมและรสอรอยที่สุด เหตุการณเหลานี้เปนที่นาอัศจรรย
แกขาพเจาเหลือเกิน ถึงกับขาพเจาออกอุทานวา อือๆ ที่ประทับอยู
ของพระเวสสันดรนั้น เปนดังที่ประทับอยูของทวยเทพ ยอมงดงาม
ปานดวยนันทวัน ตนตาล ตนมะพราว และอินทผลัม ที่มีอยูในปา
ใหญมีดอกเรียงรายกันอยู เหมือนพวงมาลัยเขารอยไว หมูไมเหลานั้น
ยอมปรากฏดังยอดธงชัย ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมูไมตางๆ พันธุ คือ
ไมมูกมัน โกฐ สะคาน แคฝอย ไมบุนนาค บุนนาคเขา และไม
ทรึก มีดอกบานสะพรั่งสีตางๆ กัน เหมือนหมูดาวเรื่อเรืองอยูบน
นภากาศฉะนั้น อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น มีไมราชพฤกษ ไมมะเกลือ
กฤษณา รักดํา ตนไทรใหญ ไมรังไก ไมประดู มีดอกบานสะพรั่ง
ในบริเวณอาศรมนั้นมีไมมูกหลวง ไมสน ไมกะทุม ไมชอ ไมตะแบก
นางรัง ลวนมีดอกเปนพุมพวงดังลอมฝาง บานในที่ไมไกลตออาศรมนั้น
มีสระโบกขรณี ณ ภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ ดาดาษไปดวยดอกปทุมชาติ
และอุบล ดังสระโบกขรณีในสวนนันทวันของทวยเทพฉะนั้น อนึ่ง ณ
ที่ใกลสระโบกขรณีนั้น มีฝูงนกดุเหวาเมารสดอกไม สงเสียงไพเราะ
จับใจ ทําปานั้นใหดังอึกทึกกึกกอง ในเมื่อคราวหมูไมผลิดอกแยมบาน
ตามฤดูกาลรสหวานดังน้ําผึ้งรวงหลนจากเกสรดอกไมมาคางอยูบนใบบัว
ยอมชื่อวาน้ําผึ้งใบบัว (ขัณฑสกร) อนึ่ง ลมทางทิศทักษิณและทางทิศ
ประจิมยอมพัดมาที่อาศรมนั้น อาศรมเปนสถานที่เกลื่อนกลนไปดวย
ละอองเกสรปทุมชาติ ในสระโบกขรณีนั้น มีกระจับขนาดใหญๆ ทั้ง
ขาวสาลีออน บางแกบางลมดาษอยูบนภาคพื้น และในสระโบกขรณีนั้น
น้ําใสสะอาดมองเห็นฝูงปลา เตาและปูเปนอันมาก สัญจรไปมาเปนหมูๆ
รสหวานปานน้ําผึ้งยอมไหลออกจากเหงาบัว รสมันปานนมสดและเนยใส
ยอมไหลออกจากสายบัว ปานั้นมีกลิ่นหอมตางๆ ที่ลมรําเพยพัดมา
ยอมหอมฟุงตระหลบไป ปานั้นเหมือนดังจะชวนเชิญคนที่มาถึงแลวให
เบิกบาน ดวยดอกไมและกิ่งไมที่มีกลิ่นหอม แมลงภูทั้งหลายตางก็บิน
วอนวูบันลือเสียงอยูโดยรอบ ดวยกลิ่นดอกไม อนึ่ง ที่ใกลอาศรมนั้น
ฝูงวิหคเปนอันมากมีสีตางๆ กัน บันเทิงอยูกับคูของตนๆ ร่ํารองขาน
ขันแกกันและกัน มีฝูงนกอีกสี่หมูทํารังอยูใกลสระโบกขรณี คือ หมู

ที่ ๑ ชื่อวานันทิกา ยอมรองทูลเชิญพระเวสสันดรเจา ใหชื่นชมยินดี
อยูในปานี้ หมูที่ ๒ ชื่อวา ชีวปุตตา ยอมร่ํารองถวายพระพรให
พระเวสสันดรพรอมดวยพระราชธิดาและพระอัครมเหสี จงมีพระชนม
ยืนนานดวยความสุขสําราญ หมูที่ ๓ ชื่อวาชีวปุตตาปยาจโน ยอมร่ํารอง
ถวายพระพรใหพระเวสสันดรพรอมทั้งพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสี ผูเปนที่รักของพระองคจงทรงพระสําราญ มีพระชนมายุ
ยืนนาน ไมมีขาศึกศัตรู หมูที่ ๔ ชื่อวา ปยาปุตตาปยานันทา ยอมร่ํารอง
ถวายพระพรใหพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสี จงเปนที่รัก
ของพระองค ขอพระองคจงเปนที่รักของพระราชโอรสพระราชธิดาและ
พระอัครมเหสี ทรงชื่นชมโสมนัสตอกันและกัน ดอกไมทั้งหลายยอมตั้ง
เรียงรายกันอยู เหมือนพวงมาลัยที่เขารอยไว หมูไมเหลานั้นยอม
ปรากฏดังยอดธงชัยมีดอกสีตางๆ กัน ดังนายชางผูฉลาดเก็บมารอยกรอง
ไว พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระราชโอรสพระธิดาและพระมเหสี
ทรงเพศเปนพราหมณ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและชะฎา
ทรงนุงหมหนังสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟประทับอยู ณ
อาศรมใด เมื่อทานบายหนาไปทางทิศอุดร จะไดเห็นอาศรมนั้น.
[๑๑๔๑] เออ ก็ขาวสตูผงอันระคนดวยน้ําผึ้ง และขาวสตูกอนมีรสหวานอรอยของ
ลุงนี้ อันนางอมิตตดาจัดแจงใหแลว ลุงจะแบงใหแกเจา.
[๑๑๔๒] ขาแตทานพราหมณ จงเอาไวเปนสะเบียงทางของทานเถิด ขาพเจาไม
ปรารถนาสะเบียงทาง ขอเชิญทานจงรับน้ําผึ้งกับขาเนื้อยางจากสํานักของ
ขาพเจานี้ เอาไปเปนสะเบียงทางอีกดวย และขอทานจงไปตามสบายเถิด
หนทางนี้เปนทางเดินไดคนเดียว ตรงลิ่วไปถึงอาศรมของอจุตฤาษี แม
อจุตฤาษีอยูในอาศรมนั้นฟนเขลอะ มีผมเกลือกกลั้วดวยธุลี ทรงเพศ
เปนพราหมณ มีขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและชะฎา นุงหม
หนังเสือ นอนเหนือแผนดิน บูชาไฟ ลุงไปถึงแลว เชิญถามทานเถิด
ทานจักบอกหนทางใหแกลุง
[๑๑๔๓] ชูชกผูเปนเผาพันธุแหงพราหมณ ไดฟงคําของเจตบุตรดังนี้แลว มีจิต
ยินดีเปนอยางยิ่ง กระทําประทักษิณเจตบุตรแลว ไดเดินทางตรงไป
ณ สถานที่อันอจุตฤาษีสถิตอยู.
จบ จุลวนวรรณนา
[๑๑๔๔] ชูชกพราหมณภารทวาชโคตรนั้น เมื่อเดินไปตามทางที่เจตบุตรพรานปา
แนะให ก็ไดพบอจุตฤาษี ครั้นแลวไดเจรจาปราศรัยกับอจุตฤาษี ไตถาม
ถึงทุกขสุขวา พระคุณเจาไมมีโรคาพาธเบียดเบียนหรือ เปนสุขสบาย
ดีหรือ เยียวยาอัตภาพดวยการแสวงหาผลไมสะดวกหรือ มูลมันผลไม
มีมากหรือ เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานทีจะมีนอยกระมัง ในปา
อันเกลื่อนกลนไปดวยเนื้อราย ไมมีกล้ํากลายเขามารบกวนแหละหรือ.

[๑๑๔๕] ดูกรพราหมณ เราไมมีโรคาพาธเบียดเบียน เราเปนสุขสบายดี เยียวยา

อัตภาพดวยการแสวงหาผลไมสะดวกดี มูลมันผลไมก็มีมาก อนึ่ง
เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานก็นอย ในปาอันเกลื่อนกลาดไปดวย
เนื้อราย ไมมีกล้ํากลายมารบกวนเราเลย เมื่อเรามาอยูในอาศรมสิ้น
จํานวนปเปนอันมาก เราไมรูสึกถึงความอาพาธอันไมเปนที่รื่นรมยใจ
เกิดขึ้นเลย ดูกรมหาพราหมณ ทานมาดีแลว อนึ่ง ทานมิไดมาราย
ดูกรทานผูเจริญ เชิญทานเขาไปภายใน เชิญลางเทาทั้งสองของทาน
ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง ผลหมากเมา มีรสหวานคลายน้ําผึ้ง
เชิญทานเลือกบริโภคแตผลที่ดีๆ แมน้ําฉันก็เย็นสนิทเรานํามาจาก
ซอกเขา ดูกรมหาพราหมณ ถาทานจํานงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด.
[๑๑๔๖] สิ่งใดอันพระคุณเจาใหแลว สิ่งนั้นทั้งหมดขาพเจารับไวแลว บรรณาการ
อันพระคุณเจากระทําแลวทุกอยาง ขาพเจามาแลว เพื่อจะเยี่ยมเยียน
พระเวสสันดรราชฤาษี ราชโอรสของพระเจากรุงสัญชัย ซึ่งพลัดพราก
จากชาวสีพีมาชานาน ถาพระคุณเจาทราบสถานที่ประทับ โปรดแจงแก
ขาพเจาดวยเถิด.
[๑๑๔๗] ทานมานี่เพื่อเปนศรีสวัสดิ์ เพื่อมาเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรเจาก็หาไม
เราเขาใจวาทานปรารถนา (จะมาขอ) พระอัครมเหสีผูเคารพนบนอบ
พระราชสวามีไปเปนภรรยา หรือมิฉะนั้นทานก็ปรารถนา (จะมาขอ)
พระกัณหาชินาราชกุมารีและพระชาลีราชกุมารไปเปนทาสทาสี หรือไมก็
มาเพื่อจะนําเอาพระมารดาและพระราชกุมารกุมารีทั้งสามพระองคไปจาก
ปา ดูกรพราหมณ โภคสมบัติทรัพยและขาวเปลือกของพระองคมิไดมี.
[๑๑๔๘] ขาพเจาเปนผูที่ทานยังไมสมควรจะโกรธเคือง เพราะขาพเจามิไดมาเพื่อ
ขอทาน การพบเห็นอริยชนเปนความดี การอยูรวมกับอริยชนเปนสุขทุก
เมื่อ พระเวสสันดรสีพีราชเสด็จพลัดพรากจากชาวสีพีมา ขาพเจายังมิได
เห็นเลย ขาพเจามาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระองค ถาพระคุณเจาทราบสถาน
ที่ประทับ โปรดแจงแกขาพเจาดวยเถิด.
[๑๑๔๙] ดูกรมหาพราหมณ นั่นภูเขาคันธมาทนอันลวนแลวดวยหิน พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศนักบวช
อันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและชะฎา ทรง
นุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ
อาศรมใด เมื่อทานบายหนาเดินไปทางทิศอุดร จะไดเห็นอาศรมนั้น
นั่นหมูไมเขียวชะอุม ทรงผลตางๆ ปรากฏดังภูเขาอัญชนบรรพตเขียว
ชะอุม มียอดสูงตระหงาน คือ ไมตะแบก หูกวาง ไมตะเคียน
ไมรัง ไมตระครอ ไมยางทรายยอมหวั่นไหวไปตามลม ดังมาณพดื่ม
สุราคราวเดียวก็ซวนเซไปมาอยู ฉะนั้น ทานจะไดฟงเสียงฝูงนกอันจับ
อยูบนกิ่งไม ปานดังเสียงเพลงทิพย คือ นกโพรดก นกดุเหวา

นกกระจง สงเสียงรองบินจากตนไมโนนมาสูตนไมนี้ ทั้งหมูไมที่ตอง
ลมพัดสะบัดกิ่งและใบเสียดสีกัน คลายกับจะเรียกคนผูกําลังเดินทางไป
ใหหยุด และเหมือนดังชักชวนผูจะผานใหยินดีชื่นชมพักผอน พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศเปน
นักบวชอันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและใสชะฎา
ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ
อาศรมใด เมื่อทานบายหนาเดินทางไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น
ที่ภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ มีดอกกุมตกอยูเรี่ยราด พื้นแผนดินเขียวชะอุม
ไปดวยหญาแพรก ณ ที่นั้นไมมีธุลีฟุงขึ้นเลย หญานั้นมีสีเขียวคลายขน
คอนกยูงเปรียบดวยสัมผัสแหงสําลี หญาทั้งหลายโดยรอบ ยาวไมเกิน
๔ องคุลี ตนมะมวง ตนชมพู ตนมะขวิดและมะเดื่อ มีผลสุก อยู
ในที่ต่ําๆ ปาไมนั้นเปนที่ใหเจริญความยินดี เพราะมีหมูไมผลบริโภค
ไดเปนอันมาก น้ําใสสะอาดกลิ่นหอมดี สีดังแกวไพฑูรย เปนที่อยู
ของฝูงปลา ไหลหลั่งมาในปานั้น ภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ ในที่ไมไกล
อาศรมนั้น มีสระโบกขรณีดารดาษไปดวยปทุมชาติและอุบล เหมือน
ดังที่มีอยูในนันทวันของทวยเทพ ดูกรพราหมณในสระนั้นมีอุบลชาติ
สามชนิด คือ เขียว ขาวและแดง งามวิจิตรมากมาย.
[๑๑๕๐] ในสระนั้นมีปทุมชาติดาษดื่น สีขาวดังผาโขมพัสตร สระนั้นชื่อวา
มุจลินท ดารดาษไปดวยอุบลขาว จงกลณี และผักทอดยอด อนึ่งเลา
ปทุมชาติในสระนั้นมีดอกบานสะพรั่งปรากฏหากําหนดประมาณมิได บาง
ก็บานในคิมหันตฤดู บางก็บานในเหมันตฤดูปรากฏเหมือนตั้งอยูใน
น้ําลึกประมาณเพียงเขา ปทุมชาติอันงามวิจิตรชูดอกสะพรั่ง สงกลิ่นหอม
ฟุงตระหลบไป หมูภมรโผผินบินวอนเสียงวูๆ อยูโดยรอบเพราะกลิ่น
หอมแหงบุปผชาติ.
[๑๑๕๑] ดูกรพราหมณ อนึ่งเลา ที่ใกลขอบสระนั้นมีตนไมหลากหลายขึ้นออก
สะพรั่ง คือ ตนกระทุม ตนแคฝอย และตนทองหลาง ผลิดอกออก
สะพรั่ง ไมปรู ไมทราก ตนปาริชาตก ดอกบานสะพรั่ง ตนกากะทิง
ตนไมเหลานี้มีอยูที่สองฟาก ปากสระมุจลินท ตนซึก ตนแคขาว
บัวบก สงกลิ่นหอมฟุงไป ตนคณฑีสอ ตนคณฑีเขมา และตนประดู
มีอยู ณ ที่ใกลสระนั้น ดอกสะพรั่ง ตนมะคําไก ไมมะทราง ตนแกว
ตนมะรุม การเกต กรรณิการ และชะบา ไมรกฟา ไมอินทนิล
ไมสะทอน และทองกวาวมีดอกแยมบานผลิดอกออกยอดพรอมๆ กัน
รุงเรืองงาม ไมมะรื่น ไมตีนเปด กลวย ตนคําฝอย นมแมว
คนทา ประดูลาย ตนสลอด มีดอกบานสะพรั่ง ตนมะไฟ ตนงิ้ว
ไมชางนาว พุดขาว กฤษณา โกฐเขมา โกฐสอ มีดอกบานสะพรั่ง
ตนไมในบริเวณสระนั้นมีทั้งออนและแก ตนตรงไมคดงอดอกบานตั้ง

อยูสองขางอาศรมโดยรอบเรือนไฟ.
[๑๑๕๒] อนึ่ง พรรณไมเปนอันมาก เกิดขึ้นใกลขอบสระนั้น คือ ตระไคร
ถั่วเขียว ถั่วราชมาส สาหราย สันตะวา น้ําในสระนั้นถูกลมรําเพยพัด
เกิดเปนละลอกกระทบฝง มีหมูแมลงบินวูวอนเคลาเอาเกสรดอกไมที่
แยมบาน สีเสียดเทศ เตาราง ผักบุงรวม มีมากในที่ตางๆ ดูกรพราหมณ ตนไมทั้งหลายดารดาษไปดวยกลวยไม กลิ่นแหงบุปผชาติ
ดังกลาวแลวนั้น หอมตระหลบอยู ๗ วัน ไมพลันหาย บุปผชาติ
เกิดอยูเรียงรายสองฝงสระมุจลินท ปานั้นดารดาษไปดวยตนราชพฤกษ
ยอมงดงาม กลีบดอกราชพฤกษนั้นหอมตระหลบอยูกึ่งเดือนไมเลือน
หาย คัญชันเขียว อัญชันขาว กุมแดง ดอกบานสะพรั่ง ปานั้น
ดารดาษไปดวยอบเชยและแมงรักเหมือนดังจะใหคนเบิกบานใจ ดวย
ดอกไมและกิ่งไมอันมีกลิ่นหอม เหลาภมรโผผินบินวอนเสียงวูๆ อยู
โดยรอบ เพราะกลิ่นหอมแหงบุปผชาติ ดูกรพราหมณ ณ ที่ใกลสระนั้น
มีฟกแฟง แตงน้ําเตา ๓ ชนิด ชนิดหนึ่งผลโตเทาหมอ อีกสองชนิด
ผลโตเทาตะโพน.
[๑๑๕๓] อนึ่ง ที่ใกลสระนั้นมีผักกาด กระเทียม หอม เปนอันมาก ตนเตารั้ง
ตั้งอยูสลางดังตนตาล อุบลเขียวมีเปนอันมาก ขึ้นอยูริมน้ําพอเอื้อม
เด็ดได มลิวัน มนตําเลีย หญานาง อบเชย อโศก เทียนปา
ดอกเข็ม หางชาง อังกาบ กากะทิง กะลําพัก ทองเครือ ดอก
แยมบานสะพรั่งขึ้นขนาน ตนชุมแสงขึ้นแซงแซกคัดเคาและชะเอม
มะลิซอน หงอนไก เทพทาโร แคฝอย ฝายทะเล กรรณิการ ดอก
เบงบานงาม ปรากฏดังตาขายทองเปรียบดวยเปลวไฟ บุปผชาติที่เกิด
บนบกและที่เกิดในน้ํา ปรากฏมีในสระนั้นทุกอยาง สระมุจลินทมีน้ํามาก
เปนที่รื่นรมย ดวยประการฉะนี้.
[๑๑๕๔] อนึ่ง ในสระนั้นมีปลาซึ่งวายอยูในน้ํามากมาย คือ ปลาตะเพียน
ปลาชอน ปลาดุก จระเข ปลาฉลาม ณ ที่ใกลสระนั้น มีชะเอมตน
ชะเอมเครือ กํายาน ประยงค เนรภูสี แหวหมู สัตตบุษ สมุลแวง
พิมเสน สามสิบ และกฤษณา เถากะไดลิง มีมากมาย บัวบก
โกฐขาว กระทุมเลือด ตนหนาด ขมิ้น แกวหอม หรดาล คําคูน
สมอพิเภก ไครเครือ พิมเสน และรางแดง.
[๑๑๕๕] อนึ่ง ในปานั้นมีสัตวหลายจําพวก คือ ราชสีห เสือโครง ยักษิณี
หนาฬา ชางพัง ชางพลาย เนื้อทราย เนื้อฟาน ละมั่ง นางเห็น
หมาจิ้งจอก หมาไน บาง กระรอก จามรี ชะนี ลิงลม คาง ลิง
ลิงจุน กวาง กระทิง หมี วัวเถื่อน มีมากมาย แรด หมู พังพอน
งูเหา มีอยูที่ใกลสระนั้น เปนอันมาก กระบือ หมาไน หมาจิ้งจอก
กิ้งกา จะกวด เหี้ย เสือดาว เสือเหลือง มีอยูโดยรอบ กระตาย

แรง ราชสีห และเสือปลา มีอยูมากหลาย มีสกุณชาติมากมาย คือ
นกกวัก นกยูง หงสขาว ไกฟา ไกปา ไกเถื่อน นกหัสดีลิงค
ร่ํารองหากันและกัน นกยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก นกตอยตีวิด
นกกะเรียน เหยี่ยวดํา เหยี่ยวแดง นกชอนหอย นกพริก นกคับแค
นกแขวก นกกด นกกระเต็นใหญ นกนางแอน นกคุม นกกะทา
นกกระทุง นกกระจอก นกกระจาบ นกกระเต็นนอย นกกางเขน
นกการเวก นกแอนลม นกเงือก นกออก สระมุจลินท เกลื่อนกลน
ไปดวยฝูงนกนานาชนิด กึกกองไปดวยเสียงสัตวตางๆ.
[๑๑๕๖] อนึ่ง ที่ใกลสระนั้น มีนกมากมาย มีขนปกงามวิจิตร มีเสียงไพเราะ
เสนาะโสต ยอมปราโมทยอยูกับคูเคียงสงเสียงกูกองรองหากันและกัน
อนึ่ง ที่ใกลสระนั้น มีฝูงสกุณาทิชาชาติสงเสียงรองไพเราะไมขาดสาย
มีตางามประกอบดวยเบาตาขาว มีขนปกขนหางงามวิจิตร อนึ่ง ที่ใกล
สระนั้นมีฝูงนกยูง สงเสียงรองไพเราะไมขาดสาย มีสรอยคอเขียว
สงเสียงรองหากันและกัน ไกเถื่อน ไกฟา นกเปลา นกนางนวล
เหยี่ยวดํา เหยี่ยวนกเขา นกกาน้ํา นกแขกเตา นกสาลิกา อนึ่ง
ที่ใกลสระนั้น มีนกเปนอันมาก เปนพวกๆ คือ เหลือง แดง ขาว
นกหัสดีลิงค พระยาหงสทอง นกกาน้ํา นกแขกเตา นกดุเหวา
นกออก หงสขาว นกชอนหอย นกเคาแมว หาน นกยาง
นกโพระดก นกตอยตีวิด นกพิราบ หงสแดง นกจากพราก
นกเปดน้ํา นกหัสดีลิงค สงเสียงรองนารื่นรมยใจ เหลาสกุณาทิชาชาติ
ดังกลาวแลว ตางก็สงเสียงรองกูกองหากันทั้งเชาและเย็นเปนนิรันดร
อนึ่ง ที่ใกลสระนั้นมีสกุณาทิชาชาติมากมายสีตางๆ กัน ยอมบันเทิง
อยูกับคูเคียง สงเสียงกูกองรองเขาหากันและกัน อนึ่ง ที่ใกลสระนั้น
มีสกุณาทิชาชาติ มากมายสีตางๆ กัน ทุกๆ ตัวตางสงเสียงอันไพเราะ
ระงมไพร ที่ใกลสองฝงสระมุจลินท อนึ่ง ที่ใกลสระนั้นมีสกุณาทิชาชาติ
ชื่อวาการเวกมากมาย ยอมปราโมทยอยูกับคูเคียง สงเสียงกูกองรองหา
กันและกัน อนึ่ง ที่ใกลสระนั้นมีสกุณาทิชาชาติชื่อวาการเวก ทุกๆ
ตัวตางสงเสียงอันไพเราะระงมไพร อยูที่สองฝงสระมุจลินท ปานั้น
เกลื่อนกลาดไปดวยเนื้อทรายและเนื้อฟาน เปนสถานที่เสพอาศัยของ
ชางพลายและชางพัง ดาษดื่นไปดวยเถาวัลยนานาชนิด และเปนที่
อาศัยของฝูงชมด อนึ่ง ที่ปานั้น มีธัญญาชาติมากมาย คือ หญากับแก
ลูกเดือย ขาวสาลี ออย มิใชนอยเกิดเองในที่ไมไดไถ ทางนี้เปน
ทางเดินไดคนเดียว เปนทางตรงไปจนถึงอาศรม คนผุไปถึงอาศรมของ
พระเวสสันดรนั้นแลว ยอมไมมีความหิวกระหายหรือความไมยินดี
พระเวสสันดรเจาพรอมดวยพระโอรสพระธิดา และมเหสี ทรงเพศนัก
บวชอันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและชะฎา

ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู
ณ อาศรมใด เมื่อทานบายหนาไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น.
[๑๑๕๗] ชูชกผูเปนเผาพันธุแหงพราหมณ ครั้นไดสดับถอยคําของอจุตฤาษี
กระทําประทักษิณ มีจิตชื่นชมโสมนัส อําลามุงหนาไปยังสถานที่ประทับของพระเวสสันดร.
จบ มหาวนวรรณนา
[๑๑๕๘] ดูกรพอชาลี เจาจงลุกขึ้นยืนเถิด การมาของพวกยาจกในวันนี้ปรากฏ
เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งกอนๆ พอเห็นเหมือนดังพราหมณ
ความชื่นชมยินดีทําใหพอเกษมศานติ์.
[๑๑๕๙] ขาแตพระชนกนาถ แมเกลากระหมอมฉันก็เห็นผูนั้นปรากฏเหมือน
พราหมณ ดูเหมือนเปนคนเดินทาง จักเปนแขกของเราทั้งหลาย.
[๑๑๖๐] พระองคไมมีโรคาพาธหรือหนอ พระองคทรงพระสําราญดีหรือ ทรง
เยียวยาอัตภาพดวยการแสวงหาผลาหารสะดวกหรือ ทั้งมูลมันผลไมมี
มากหรือ เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลาน มีนอยแลหรือ ในปา
อันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ไมมีมาเบียดเบียนแลหรือ.
[๑๑๖๑] ดูกรพราหมณ เราทั้งหลายไมมีโรคาพาธเบียดเบียน อนึ่ง เราทั้งหลาย
เปนสุขสําราญดี เราเยียวยาอัตภาพดวยการหาผลหารสะดวกดี ทั้งมูล
มันผลไมก็มีมาก ทั้งเหลือบยุงและสัตวเลื้อยคลานก็มีนอย อนึ่ง ใน
ปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ก็ไมมีมาเบียดเบียนแกเรา เมื่อพวก
เรามาอยูในปามีชีวิตอันตรมเกรียมมาตลอด ๗ เดือน เราเพิ่งเห็นทาน
ผูเปนพราหมณบูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ถือไมเทาสีดังผลมะตูม
และลักจั่นน้ํานี้เปนคนแรก ดูกรพราหมณ ทานมาดีแลว อนึ่ง ทาน
มิไดมาราย ดูกรทานผูเจริญ เชิญทานเขามาภายในเถิด เชิญทานลาง
เทาของทานเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง ผลหมากเมา
มีรสหวานปานน้ําผึ้ง เชิญเลือกฉันแตผลที่ดีๆ เถิดทานพราหมณ แม
น้ําฉันนี้ ก็เย็นสนิท เรานํามาแตซอกเขา ดูกรพราหมณ ก็ทาน
จํานงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด ดังเราขอถาม ทานมาถึง ปาใหญ
เพราะเหตุการณอะไรหนอ เราถามแลว ขอทานจงบอกความนั้นแกเรา
เถิด.
[๑๑๖๒] หวงน้ํา (ในปญจมหานที) เต็มเปยมตลอดเวลาไมเหือดแหง ฉันใด
พระองคมีพระหฤทัยเต็มเปยมไปดวยศรัทธา ฉันนั้น เกลากระหมอมฉัน
กราบทูลขอแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาพระราชทานสองปโยรสแก
ขาพระองคเถิด.
[๑๑๖๓] ดูกรพราหมณ เรายอมให มิไดหวั่นไหว ทานจงเปนใหญพาเอาลูก
ทั้งสองของเราไปเถิด พระราชบุตรีมารดาของลูกทั้งสองนี้ เสด็จไปปา
แตเชาเพื่อแสวงหาผลไม จักกลับจากการแสวงหาผลไมในเวลาเย็น

ดูกรพราหมณ เชิญทานพักอยูราตรีหนึ่ง แลวจึงไปในเวลาเชา ดูกรพราหมณ ทานจงพาเอาลูกรักทั้งสอง อันประดับดวยดอกไมตางๆ
ตกแตงดวยของหอมนานา พรอมดวยมูลมันและผลไมหลายชนิดไปเถิด.
[๑๑๖๔] ขาแตพระองคผูจอมทัพ ขาพระองคไมชอบใจการพักอยู ขาพระองค
ยินดีจะไป แมอันตรายจะพึงมีแกขาพระองค ขาพระองคขอทูลลาไป
ทีเดียว เพราะวาธรรมดาสตรีเหลานี้ เปนผูไมสมควรแกการขอ ยอม
ทําอันตรายตอบุญของทายก และลาภของยาจก ยอมรูมารยา ยอมรับ
สิ่งทั้งปวงโดยขางซาย เมื่อฝาพระบาททรงบําเพ็ญทานดวยพระราชศรัทธา
ฝาพระบาท อยาไดทรงเห็นพระมารดาของ พระปโยรสทั้งสองเลย
ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระมารดาของพระปโยรสนั้นพึงกระทํา
แมอันตรายได ขาพระองคขอทูลลาไปทีเดียว ขอพระองคจงตรัสเรียก
พระลูกแกวทั้งสองนั้นมา อยาใหพระลูกแกวทั้งสองไดทันเห็นพระชนนี
เลย เมื่อพระองคทรงบําเพ็ญทานดวยพระราชศรัทธา บุญยอมเจริญดวย
อาการอยางนี้ ขอพระองคตรัสเรียกพระลูกแกวทั้งสองนั้นมาอยาให
พระลูกแกวทั้งสองไดทันเห็นพระชนนีเลย ขาแตพระราชา พระองค
ทรงประทานทรัพย คือพระโอรสพระธิดาแกยาจกเชนขาพระองคแลว
จักเสด็จไปสวรรค.
[๑๑๖๕] ถาทานไมปรารถนาจะเห็นภริยาของเราผูมีวัตรอันงาม ทานก็จงทูลถวาย
ชาลีกัณหาชินาทั้งสองนี้ แกพระเจาสัญชัยมหาราชผูพระอัยยกา ทาวเธอ
ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ ผูมีเสียงไพเราะ กลาววาจานารัก
จะทรงปลื้มพระหฤทัยปรีดาปราโมทย จักพระราชทานทรัพยแกทานเปน
อันมาก.
[๑๑๖๖] ขาแตพระราชบุตร ขอพระองคทรงฟงขาพระองค ขาพระองคกลัวตอ
การที่จะถูกหาวาฉกชิงเอาไป สมเด็จพระเจาสญชัยมหาราชจะลงพระราชอาชญาขาพระองค คือ จะพึงทรงขายหรือใหประหารชีวิต ขาพระ
องคจะขาดทั้งทรัพยทั้งทาสและจะพึงถูกนางพราหมณี ผูเปนเผาพันธุ
พราหมณติเตียนได.
[๑๑๖๗] พระมหาราชทรงสถิตในธรรม ทรงผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ไดทอดพระเนตร
เห็นสองพระกุมารนี้ผูมีเสียงไพเราะ กลาววาจานารัก ไดพระปติโสมนัส
แลว จักพระราชทานทรัพย แกทานเปนอันมาก.
[๑๑๖๘] พระองคทรงพร่ําสอนขาพระองค สิ่งใดๆ ขาพระองคจักทําสิ่งนั้นๆ ไมได
ขาพระองคจักนําสองพระกุมารไปเปนทาสรับใชของนางพราหมณี.
[๑๑๖๙] ลําดับนั้น พระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลี และพระกัณหาชินา ได
สดับคําของชูชก ผูหยาบชา ตกพระทัยกลัว จึงพากันเสด็จวิ่งหนีไป
ในที่นั้นๆ.
[๑๑๗๐] ดูกรพอชาลีลูกรัก มานี่เถิด ลูกทั้งสองจงยังบารมีของพอใหเต็ม จง

ชวยโสรจสรงหทัยของพอใหเย็นฉ่ํา จงทําตามคําของพอ ขอเจาทั้งสอง
จงเปนดังยานนาวาของพอ อันไมหวั่นไหวในสาครคือภพ พอจักขาม
ซึ่งฝงคือชาติ จักยังสัตวโลกพรอมทั้งทวยเทพใหขามดวย ดูกรลูกกัณหา
มานี่เถิด เจาเปนธิดาที่รัก ทานบารมีก็เปนที่รักของพอ จงชวยโสรจ
ทรงหทัยของพอใหเย็นฉ่ํา ขอจงทําตามคําของพอ ขอเจาทั้งสองจงเปน
ยานนาวาของพอ อันไมหวั่นไหวในสาครคือภพ พอจักขามซึ่งฝง คือ
ชาติจักชวยสัตวโลกพรอมทั้งทวยเทพใชขามดวย.
[๑๑๗๑] ลําดับนั้น พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ทรงพาพระกุมารทั้งสอง
คือ พระชาลีและพระกัณหาชินา มาพระราชทานใหเปนปุตตกทานแก
พราหมณ ลําดับนั้น พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ทรงพาพระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลี และพระกัณหาชินา มาพระราชทานให
แกพราหมณ มีพระหฤทัยชื่นบานในปุตตกทานอันอุดม ในครั้งนั้น
เมื่อพระเวสสันดรราชฤาษี พระราชทานพระกุมารทั้งสอง ก็บังเกิดมี
ความบันลือลั่นนาสพึงกลัว ขนพองสยองเกลา เมทนีดลก็หวั่นไหว
พระเวสสันดรเจาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ทรงประคองอัญชลี พระราชทาน
สองพระกุมารผูเจริญดวยความสุขใหเปนทานแกพราหมณ ก็บังเกิดมี
ความบรรลือลั่น นาสพึงกลัวขนพองสยองเกลา.
[๑๑๗๒] ลําดับนั้น พราหมณผูหยาบชานั้น เอาฟนกัดเถาวัลยใหขาดแลว เอา
มาผูกพระหัตถ พระกุมารทั้งสองฉุดกระชากลากมา แตนั้นพราหมณ
นั้นจับเถาวัลยถือไมเทาทุบตีพระกุมารทั้งสองนําไป เมื่อพระเวสสันดร
สีพีราช กําลังทอดพระเนตรอยู.
[๑๑๗๓] ลําดับนั้น สองพระกุมารพอหลุดพนจากพราหมณก็รีบวิ่งหนีไป พระเนตรทั้งสองนองไปดวยน้ําอัสสุชล พระชาลี ชะเงอมองดูพระบิดา
ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดา พระวรกายสั่นระริกดังใบโพธิ์
ทรงถวายบังคมพระยุคลบาท พระบิดาแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระชนกนาถ ก็พระมารดาเสด็จออกไปปา และพระบิดาทอดพระเนตร
เห็นแตกระหมอมฉัน ขาแตพระชนกนาถ ขอพระองคทรงทอด
พระเนตรเกลากระหมอมฉันทั้งสองอยูกอน จนกวาเกลากระหมอมฉัน
ทั้งสองไดเห็นพระมารดา ขาแตพระชนกนาถ พระมารดาเสด็จออกไป
ปา ขอพระบิดาทอดพระเนตรเห็นกระหมอมฉันทั้งสองอยูกอน ขาแต
พระชนกนารถ ขอพระองคอยาเพิ่งพระราชทานเกลากระหมอมฉันทั้ง
สอง จนกวาพระชนนีของเกลากระหมอมฉันจะเสด็จกลับมา เมื่อนั้น
พราหมณนี้ จักขายหรือจักฆาก็ตามปรารถนา พราหมณผูหยาบชานี้
ประกอบดวยบุรุษโทษ ๑๘ ประการ คือมีเทาคดทูตะแคง ๑ เล็บเนา ๑
ปลีนองยอยยาน ๑ ริมฝปากบนยาว ๑ น้ําลายไหลยืด ๑ เขี้ยวงอก
ออกเหมือนเขี้ยวหมู ๑ จมูกหักฟุบ ๑ ทองพลุยดังหมอ ๑ หลังคอม ๑

ตาขางหนึ่งเล็กขางหนึ่งใหญ ๑ หนวดแดง ๑ ผมบางเหลือง ๑ หนัง
ยนเปนเกลียว ตัวตกกระ ๑ ตาเหลือง ๑ คดสามแหง คือ ที่สะเอว
หลังและคอ ๑ ขากาง ๑ เดินดังกฏะกฏะ ๑ ขนตามตัวยาวและหยาบ ๑
นุงหมหนังเสือเปนอมนุษยนากลัวเหลือเกิน เปนมนุษยหรือยักษมีเนื้อ
และเลือดเปนเครื่องบริโภค ออกจากบานมาสูปา มาขอทรัพยคือบุตร
กะพระองค ลูกทั้งสองกําลังถูกพราหมณปศาจนําไป ขาแตพระชนกนาถ
กระไรหนอฝาพระบาททรงนิ่งเฉยอยูได พระหฤทัยของพระชนกนาถ
ปานดังหนึ่งหิน หรือดังวายึดมั่นดวยพืดเหล็ก พระองคชางไมทรงรูสึก
ถึงลูกทั้งสอง ซึ่งถูกพราหมณผูแสวงหาทรัพยหยาบคาย ผูกมัด แก
เฆี่ยนตีลูกทั้งสอง เหมือนนายโคบาลตีโคฉะนั้น ขอใหนองกัณหาจง
อยู ณ ที่นี้แหละ เธอไมรูจักความทุกขอะไรๆ เมื่อเธอไมเห็นพระ
มารดาก็จะคร่ําครวญหาเหมือนลูกเนื้อที่ยังดื่มนมพลัดจากฝูง ไมเห็นแม
ก็จะร่ําไหคร่ําครวญ ฉะนั้น.
[๑๑๗๔] ทุกขนี้ไมใชทุกขที่แทจริงของลูก เพราะทุกขเชนนี้อันลูกผูชายพึงไดรับ
สวนทุกขอันใดที่ลูกจักไมไดเห็นพระมารดา ทุกขนั้นของลูกเปนทุกขยิ่ง
กวาทุกข ที่ถูกตาพราหมณเฆี่ยนตีทุกขนี้ไมใชทุกขที่แทจริงของลูก
เพราะทุกขเชนนี้อันลูกผูชายพึงไดรับ สวนทุกขอันใดที่ลูกจักไมไดเห็น
พระบิดา ทุกขนั้นของลูกเปนทุกขยิ่งกวาทุกขที่ถูกตาพราหมณเฆี่ยนตี
พระมารดาจักเปนกําพราเสียแนแท เมื่อไมไดทรงเห็นกัณหาชินากุมารี
ผูมีดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไหหาตลอดราตรีนาน พระบิดาจักเปน
กําพราเสียเปนแนแทเมื่อไมไดทรงเห็นกัณหาชินากุมารีผูมีดวงตางาม ก็
จักกรรแสงไหหาตลอดราตรีนาน พระมารดาจักเปนกําพราเสียแนแท
เมื่อไมไดทรงเห็นกัณหาชินากุมารี ผูมีดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไห
อยูในอาศรมชานาน พระบิดาจักเปนกําพราเสียแนแท เมื่อไมไดทรง
เห็นกัณหาชินากุมารีผูมีดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไหอยูในอาศรม
ชานาน พระมารดาจักเปนกําพราเสียแนแท จักทรงกรรแสงไหอยู
ตลอดราตรีนาน ทรงระลึกถึงเราทั้งสอง ตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืน
จักทรงซูบซีดเหี่ยวแหงไป เหมือนแมน้ํานอยในฤดูแลงเหือดแหงไป
ฉะนั้น พระบิดาจักเปนกําพราเสียแนแท ทรงกรรแสงไหอยูตลอด
ราตรีนาน ทรงระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืน ก็จักทรง
ซูบซีดเหี่ยวแหงไป เหมือนแมน้ํานอยในฤดูแลงเหือดแหงไป ฉะนั้น
รุกขชาติเหลานี้มีตางๆ พันธุ คือ ตนหวา ตนยางทราย กิ่งหอยยอย
เราเคยเลนมาแตกาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละรุกขชาติเหลานั้น
ซึ่งเราเคยเก็บดอกและผลเลนมาชานาน รุกขชาติที่มีผลตางๆ ชนิด คือ
โพธิ์ใบ ขนุน ไทร และมะขวิด ที่เราเคยเลนมาในกาลกอน วันนี้
เราทั้งสองจะตองละรุกขชาติที่เราเคยเก็บผลกินมาชานาน นี่สวน นี่

สระน้ําเย็นใส เราเคยเที่ยวเลนเคยลงทรงสนานมาแตกาลกอน วันนี้
เราทั้งสองจะตองละสวนและสระนั้นไป บุปผชาติตางๆ ชนิดบนภู
เขาโนน เราเคยเก็บมาทัดทรงในกาลกอน วันนี้เราจะตองละบุปผชาติ
เหลานั้นไป นี่ตุกตาชาง ตุกตามา ตุกตาวัว พระบิดาทรงปนเพื่อให
เราทั้งสองเลน เราเคยเลนมาในกาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละ
ตุกตาเหลานั้นไป.
[๑๑๗๕] สองพระกุมารอันชูชกกําลังพาไป ไดกราบทูลสั่งพระบิดาดังนี้วา ขาแต
พระชนกนาถ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาตรัสบอกพระมารดาวา ลูก
ทั้งสองไมมีโรค และขอพระองคจงทรงพระสําราญ ตุกตาชาง ตุกตามา
ตุกตาวัว เหลานี้ของกระหมอมฉัน ขอพระองคโปรดประทานแกพระเจา
แม ความโศกเศราจะพินาศเพราะตุกตาเหลานั้น และพระมารดาได
ทอดพระเนตรเห็นตุกตาชาง ตุกตามา และตุกตาวัว ของลูกเหลานั้น
จักห้ําหั่นความโศกใหเสื่อมหาย.
[๑๑๗๖] ลําดับนั้น พระเวสสันดรขัตติยราช ครั้นทรงบําเพ็ญทานแลว เสด็จ
เขาบรรณศาลาทรงกรรแสงพิลาปวา วันนี้ลูกนอยทั้งสองจะหิวขาวอยาก
น้ําอยางไรหนอ จะตองเดินทางไกล รองไหสะอึกสะอื้น เวลาเย็น
บริโภคอาหาร ใครจะใหอาหารแกลูกทั้งสองนั้น วันนี้ลูกนอยทั้งสอง
จะหิวขาวอยากน้ําอยางไรหนอ จะตองเดินทางไกลรองไหสะอึกสะอื้น
เวลาเย็นเปนเวลาบริโภคอาหาร ลูกทั้งสองเคยออนกะมัทรีผูมารดาวา
ขาแตพระเจาแม ลูกทั้งสองหิวแลว ขอพระเจาแมจงประทานแกลูกทั้ง
สอง ลูกทั้งสองไมมีรองเทา จะเดินทางเทาเปลาอยางไรได ลูกทั้งสอง
จะเมื่อยลา มีบาทาฟกบวม ใครจะจูงมือลูกทั้งสองเดินทาง อยางไรหนอ
พราหมณนั้นชางรายกาจไมละอาย เฆี่ยนตีลูกทั้งสองผูไมประทุษรายตอ
หนาเรา แมตกเปนทาสีเปนทาสของเรา หรือคนรับใชใครที่มีความ
ละอายจักเฆี่ยนตีคนที่ต่ําทรามแมเชนนั้นได พราหมณชางดาชางตีลูกรัก
ทั้งสองของเราผูมองเห็นอยูซึ่งเปนเหมือนดังปลาติดอยูที่ปากลอบปากไซ
ฉะนั้น.
[๑๑๗๗] เราจักถือธนูดวยมือขวา หรือจักเหน็บพระขรรคไวขางซายไปนําเอาลูก
ทั้งสองของเรามา เพราะลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเปนทุกขหนัก การที่ลูก
นอยทั้งสองตองเดือดรอนเปนทุกขแสนสาหัสไมใชฐานะ ก็ใครเลารู
ธรรมของสัตบุรุษแลวใหทาน ยอมเดือดรอนในภายหลัง.
[๑๑๗๘] ไดยินวา นรชนบางพวกในโลกนี้ พูดความจริงไวอยางนี้วา ลูกคนใด
ไมมีมารดาของตน ลูกคนนั้นเปนเหมือนไมมีบิดา นองกัณหามานี่เถิด
เราทั้งสองจักตายดวยกัน เราทั้งสองจะเปนอยูทําไมไมมีประโยชน พระ
บิดาผูเปนจอมประชานิกร ประทานเราทั้งสองแกพราหมณ ผูแสวงหา
ทรัพย เปนคนรายกาจเหลือเกิน แกเฆี่ยนตีเราทั้งสอง เสมือนนาย

โคบาลประหารโค ฉะนั้น รุกขชาติเหลานี้มีตางๆ พันธุ คือ ตนหวา
ตนยางทราย กิ่งหอยยอย เราเคยเลนมาแตกาลกอน วันนี้เราทั้งสอง
จะตองละรุกขชาติเหลานั้น ซึ่งเคยเก็บดอกและผลเลนมาชานาน รุกขชาติที่มีผลตางๆ ชนิด คือ โพธิ์ใบ ขนุนไทร และขวิด ที่เราเคยเลน
ในกาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละรุกขชาติที่เราเคยเก็บผลกินมาชานาน นี่สวน นี่สระน้ําเย็นใส เราเคยเที่ยวเลนเคยลงสรงสนานมาแต
กาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละสวนและสระเหลานั้นไป บุปผชาติ
ตางๆ ชนิด บนภูเขาโนน เราเคยเก็บมาทัดทรงในกาลกอน วันนี้เรา
จะตองละบุปผชาติเหลานั้นไป นี้ตุกตาชาง ตุกตามา ตุกตาวัว พระบิดาทรงปน เพื่อใหเราทั้งสองเลน เราเคยเลนในกาลกอน วันนี้เรา
ทั้งสองจะตองละตุกตาเหลานั้นไป.
[๑๑๗๙] พระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลีและกัณหาชินา อันชูชกพราหมณนําไป
พอหลุดพนจากมือพราหมณ ตางก็รีบวิ่งหนีไปในสถานที่นั้นๆ.
[๑๑๘๐] ลําดับนั้น พราหมณนั้นจับเถาวัลยถือไมเทา ทุบตีพระกุมารทั้งสองนําไป
เมื่อพระเวสสันดร สีพีราชกําลังทอดพระเนตรเห็นอยู.
[๑๑๘๑] พระกัณหาชินาไดกราบทูลพระบิดาวา ขาแตพระบิดา พราหมณนี้ทุบตี
ลูกดวยไมเทา ดังวาทุบตีทาสีผูเกิดในเรือนเบี้ย ขาแตพระบิดา ก็
พราหมณนี้คงไมใชพราหมณทั้งหลาย ผูตั้งอยูในธรรม คงเปนยักษแปลง
เพศเปนพราหมณ นําเอาลูกทั้งสองไปเพื่อจะกินเปนอาหาร ลูกทั้งสอง
ถูกพราหมณปศาจกําลังนําไป ขาแตพระบิดา ชางกระไรเลย พระองค
ทรงนิ่งเฉยอยูได.
[๑๑๘๒] เทาของเราทั้งสองนี้เล็กเปนทุกข ทั้งหนทางก็ไกลยากที่จะเดินไปได
เมื่อพระอาทิตยคลอยลงต่ํา พราหมณเลาก็เรงเราทั้งสองใหรีบเดิน
ขาพเจาทั้งสอง ขอคร่ําครวญกราบไหวเทพเจาทั้งหลายผูสิงสถิตอยู ณ
ภูเขาลําเนาไพร ในสระน้ํา และบอน้ําอันมีทาราบเรียบดวยเศียรเกลา
ขอเทพเจาผูสถิตอยู ณ ปาหญาลดาวัลย และตนไมที่เปนโอสถ บน
ภูเขา ที่ปาไม จงชวยกราบทูลพระชนนีวา ขานอยทั้งสองนี้ไมมีโรค
พราหมณนี้นําเอาขาทั้งสองไป อนึ่ง ขอทานทั้งหลายจงกราบทูลพระเจาแมมัทรีชนนีของขานอยทั้งสองวา ถาพระแมเจาปรารถนาจะเสด็จ
ติดตามมา ก็พึงรีบเสด็จติดตามขานอยทั้งสองมาเร็วพลัน ทางนี้เปนทาง
เดินคนเดียวตัดตรงไปยังอาศรม พระมารดาพึงเสด็จไปตามทางนั้นก็จะ
ทันไดเห็นลูกทั้งสองโดยเร็วพลัน โอหนอ พระเจาแมผูทรงเพศตาปสินี
ทรงนํามูลผลาหารมาจากปา ไดทรงเห็นอาศรมอันวางเปลา ก็จักทรงมี
ทุกข พระมารดาเที่ยวแสวงหามูลผลาหารจนลวงเวลา คงไดมาไมนอย
คงไมทรงทราบวา ลูกทั้งสองถูกพราหมณผูแสวงหาทรัพยหยาบชาราย
กาจผูกมัดเฆี่ยนตีดังหนึ่งนายโคบาลทุบตีโค ฉะนั้น เออก็วันนี้ลูกทั้งสอง

พึงไดเห็นพระมารดาเสด็จกลับมาจากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็น
พระมารดาพึงประทานผลไมอันเจือดวยน้ําผึ้งแกพราหมณ ในกาลนั้น
พราหมณนี้หิวกระหาย ไมพึงเรงใหเราทั้งสองเดินนัก เทาทั้งสองของเรา
ฟกบวมหนอ พราหมณก็เรงใหเรารีบเดิน พระกุมารทั้งสองทรงรักใคร
ในพระมารดา ทรงกรรแสงพิลาปอยู ณ ที่นั้น ดวยประการดังนี้.
(นี้) ชื่อทารกบรรพ.
[๑๑๘๓] เทวดาเหลานั้นไดฟงสองพระกุมารทรงพิลาปร่ํารําพันแลว จึงไดกลาวกะ
เทพบุตรทั้ง ๓ วา ทานทั้ง ๓ จงแปลงเพศเปนสัตวดุรายในปา คือ
เปนราชสีห ๑ เสือโครง ๑ เสือเหลือง ๑ อยาใหพระราชบุตรีเสด็จ
กลับจากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็นได ทานทั้งหลายอยาใหสัตว
รายในปาอันเปนแวนแควนของพวกเรา เบียดเบียนพระราชบุตรีได ถา
ราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง พึงเบียดเบียนพระนาง ผูทรง
ศุภลักษณ พระชาลีกุมารก็ไมพึงมี พระกัณหาชินากุมารีจะพึงมีแตที่ไหน
พระนางผูสมบูรณดวยลักขณาจะพึงเสื่อมเสียโดยสวนทั้งสอง คือ พระ
ภัศดาและพระลูกรัก เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงกระทําอารักขาใหดี.
[๑๑๘๔] เสียมของเราหลนลงแลว และตาเบื้องขวาของเราก็เขมนอยูริกๆ ตนไม
ทั้งหลายที่เคยมีผล ก็กลายเปนไมมีผล ทิศทั้งปวงก็ทําใหเราฟนเฟอน
ลุมหลง เมื่อเรากลับบายหนามาสูอาศรมในเวลาเย็น เมื่อพระอาทิตยจะ
อัศดงคต ๓ สัตวรายก็ปรากฏยืนขวางทาง พระอาทิตยก็คลอยลงต่ํา
และอาศรมก็ยังอยูไกลหนอ ก็มูลผลาผลอันใดที่เราจักนําไปแตปานี้
พระเวสสันดรและลูกนอยทั้งสองพึงเสวยมูลผลาผลนั้น โภชนะอื่นไมมี
พระจอมกษัตริยนั้นจักประทับอยูในบรรณศาลาพระองคเดียว คงทรง
ปลอบประโลมใหลูกนอยทั้งสองผูกระหายหิวใหยินดี คอยทอดพระเนตร
ดูเราผูยังไมมาถึงเปนแนแท ลูกนอยทั้งสองของเราผูกําพรายากไร ใน
เวลาเย็นอันเปนเวลาดื่มนม จักคอยดื่มน้ํานม ดังลูกเนื้อที่กําลังดื่มนม
ฉะนั้น เปนแนแท ลูกนอยทั้งสองของเราผูกําพรายากไร ในเวลาเย็น
อันเปนเวลาดื่มน้ํา ก็จักคอยดื่มน้ํา ดังลูกเนื้อที่กําลังกระหายน้ํา ฉะนั้น
เปนแนแท ลูกนอยทั้งสองของเราผูกําพรายากไร คงจะยืนคอยตอนรับ
เรา เหมือนหนึ่งลูกโคออนคอยชะแงหาแม ฉะนั้น เปนแนแท ลูก
นอยทั้งสองของเราผูยากไร คงจะยืนคอยตอนรับเราเสมือนหนึ่งหงสซึ่ง
ตกอยูในเปอกตม ฉะนั้น เปนแน ลูกนอยทั้งสองของเราผูยากไร คง
จะคอยตอนรับเราอยูในที่ใกลๆ อาศรม หนทางที่จะไปก็มีอยูทางเดียว
ทั้งเปนทางเดินไปไดคนเดียว โดยขางหนึ่งมีสระ อีกขางหนึ่งมีบึง เรา
ไมเห็นทางอื่นซึ่งเปนทางไปยังอาศรมได ขาแตพระยามฤคราชผูมีกําลัง
มากในปาใหญ ดิฉันขอนอบนอมตอทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายเปน
พี่นองของดิฉันโดยธรรม ดิฉันขอออนวอน ขอทานทั้งหลายจงให

หนทางแกดิฉันเถิด ดิฉันเปนภรรยาของพระราชบุตรผูมีสิริ ผูถูกขับไล
จากสีพีรัฐ ดิฉันมิไดดูหมิ่นพระราชสวามีพระองคนั้นเลย เหมือนดัง
นางสีดาคอยอนุวัตรตามพระรามราชสวามี ฉะนั้น ขอทานทั้งหลายจง
หลีกทางใหดิฉัน แลวกลับไปพบลูกนอยของทานในเวลาออกหาอาหาร
ในเวลาเย็น สวนดิฉันก็จะพึงไดกลับไปพบเห็นลูกนอยทั้งสอง คือ
พอชาลีและแมกัณหาชินา อนึ่ง มูลมันผลไมนี้ก็มีอยูมาก และที่เปน
ภักษาก็มีไมนอย ดิฉันขอแบงใหทานทั้งหลายกึ่งหนึ่ง ดิฉันออนวอน
แลว ขอทานทั้งหลายจงใหทางแกดิฉันเถิด พระมารดาของเราทั้งหลาย
เปนพระราชบุตรี และพระบิดาของเราทั้งหลายก็เปนพระราชบุตร ทาน
ทั้งหลายจึงชื่อวาเปนพี่นองของดิฉันโดยธรรม ดิฉันออนวอนแลว ขอ
ทานทั้งหลายจงหลีกทางใหดิฉันเถิด.
[๑๑๘๕] เทพเจาทั้งหลายผูแปลงกายเปนพาลมฤค ไดฟงพระวาจาอันไพเราะ นา
กรุณาเปนอันมาก ของพระนางผูรําพันวิงวอนอยู ไดพากันหลีกจากทาง
ไป.
[๑๑๘๖] พระลูกนอยทั้งสองพระขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยยืนคอยตอนรับแมอยู
ที่ตรงนี้ ดังหนึ่งลูกโคออนยืนคอยชะแงหาแม ฉะนั้น พระลูกนอยทั้ง
สองขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยยืนคอยตอนรับแมอยูตรงนี้ เหมือนดัง
หงสติดอยูในเปอกตม ฉะนั้น พระลูกนอยทั้งสองขมุกขมอมไปดวยฝุน
เคยยืนคอยตอนรับแมอยูใกลๆ อาศรมที่ตรงนี้ พระลูกนอยทั้งสองเคย
ราเริงหรรษาวิ่งมาตอนรับแม ราวกับจะทําใหหทัยของแมหวั่นไหว
เหมือนลูกเนื้อเห็นแมแลวยกหูชูคอวิ่งเขาไปหาแมราเริงหรรษาวิ่งไปมา
รอบๆ ฉะนั้น วันนี้แมมิไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ พอชาลีแม
กัณหาชินานั้นเหมือนอยางเคย แมละลูกนอยทั้งสองไวออกไปหาผลไม
ดังแมแพะและแมเนื้อละลูกนอยๆ ไปหากิน ดังปกษีละทิ้งลูกนอยไป
จากรัง หรือดังนางราชสีหผูตองการอาหาร ละลูกนอยไวออกไปหากิน
ฉะนั้น วันนี้แมไมเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ พอชาลีและแมกัณหาชินาเหมือนอยางเคย นี้เปนรอยเทาวิ่งไปมาของพระลูกนอยทั้งสอง ดุจ
รอยเทาของชางทั้งหลายที่เชิงเขา นี่กองทรายที่ลูกนอยทั้งสองขนมากอง
เลน เรี่ยรายอยู ณ ที่ใกลๆ อาศรม วันนี้แมไมเห็นลูกนอยทั้งสอง
คือ พอชาลีและแมกัณหาชินาเหมือนอยางเคย พระลูกนอยทั้งสองเคย
ขมุกขมอมดวยทรายและฝุนวิ่งเขามาลอมแมอยูรอบขาง วันนี้แมมิได
เห็นพระลูกนอยทั้งสองนั้น เมื่อกอนพระลูกนอยทั้งสองเคยตอนรับแม
ผูกลับมาจากปาแตไกล วันนี้แมไมเห็นลูกนอยทั้งสอง คือ พอชาลีแม
กัณหาชินาเหมือนอยางเคยวันกอนๆ พระลูกนอยทั้งสองคอยแลดูแม
อยูแตไกล เหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อทรายคอยชะแงหาแม ฉะนั้น วันนี้
แมไมไดเห็นพระลูกนอยทั้งสองนั้นเลย เออก็นี่ผลมะตูมสุกสีดังทอง

เปนเครื่องเลนของลูกนอยทั้งสอง (ไฉน) จึงมาตกกลิ้งอยูที่นี่ วันนี้แม
มิไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ พอชาลีแมกัณหาชินาเหมือนอยางเคย
ก็ถันทั้งสองของแมนี้เต็มไปดวยน้ํานม และอุระประเทศของแมดังหนึ่ง
วาจะแตกทําลาย วันนี้แมไมไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือพอชาลี
แมกัณหาชินาเหมือนอยางเคย ใครเลาจะคนชายพกแม ใครเลาจะ
เหนี่ยวถันทั้งสองของแม วันนี้แมไมไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ
พอชาลีแมกัณหาชินาเหมือนอยางเคย เวลาเย็นพระลูกนอยทั้งสอง
ขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยวิ่งเขามาเกาะที่ชายพกแม วันนี้แมไมไดเห็น
พระลูกนอยทั้งสอง เมื่อกอนอาศรมนี้ปรากฏแกเราดังวามีมหรสพ วันนี้
เมื่อแมมิไดเห็นพระลูกนอยทั้งสองนั้น อาศรมเหมือนดังจะหมุนเวียน
นี่อยางไรอาศรมจึงปรากฏแกเราดูเงียบสงัดจริงหนอ แมฝูงกาปาก็มิได
สงเสียงรอง ลูกนอยทั้งสองของแม จักตายเสียแลวเปนแนแท นี่
อยางไรอาศรมจึงปรากฏแกเราดูเงียบสงัดจริงหนอ แมฝูงนกก็มิไดสง
เสียงรอง พระลูกนอยทั้งสองของแม จักตายเสียแลวเปนแนแท.
[๑๑๘๗] นี่อยางไรฝาพระบาทจึงทรงนิ่งอยู เออก็ใจของหมอมฉันเหมือนดังฝน
เห็นสุบินในเวลาราตรี แมฝูงกาปาก็มิไดสงเสียงรอง พระลูกนอยทั้ง
สองของหมอมฉันคงจักตายเสียแลวเปนแนแท นี่อยางไรฝาบาทจึงทรง
นิ่งอยู แมฝูงนกก็มิไดสงเสียงรอง พระลูกนอยทั้งสองของหมอมฉัน
คงจักตายเสียแลวเปนแนแท ขาแตพระลูกเจา เหลาเนื้อรายในปาหรือ
ในทุงกวาง มาเคี้ยวกินพระลูกนอยทั้งสองของหมอมฉันเสียแลวหรือ
ไฉน หรือวาใครมานําเอาพระลูกนอยทั้งสองของหมอมฉันไป หรือ
ฝาพระบาททรงสงพระลูกนอยทั้งสองซึ่งกําลังชางพูดจานารักใครไปเปน
ทูต หรือวาเขาไปหลับอยูในบรรณศาลา หรือพระลูกนอยทั้งสองของ
เรานั้นเที่ยวเลนคะนองออกไปในภายนอก เสนพระเกศาพระหัตถและ
พระบาทซึ่งมีลายตาขายของพระลูกนอยทั้งสองนั้น มิไดปรากฏเลย หรือ
วานกทั้งหลายมาโฉบเฉี่ยวเอาไป หรือวาใครนําเอาพระลูกนอยทั้งสอง
ของหมอมฉันไป.
[๑๑๘๘] ความทุกขที่หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ ชาลีและกัณหาชินาในวันนี้นั้น เปนทุกขยิ่งกวาการถูกขับไลจากแวนแควน เปรียบ
เหมือนแผลที่ถูกแทงดวยลูกศร ฉะนั้น ก็การที่หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง ทั้งฝาพระบาทก็มิไดตรัสกับหมอมฉันนี้ เปนลูกศร
เสียบแทงหฤทัยของหมอมฉันซ้ําสอง หฤทัยของหมอมฉันหวั่นไหว
ขาแตพระราชบุตร ถาคืนวันนี้ฝาพระบาทมิไดตรัสกับหมอมฉัน พรุงนี้
เชาฝาพระบาทก็นาจะไดทอดพระเนตรหมอมฉัน ผูปราศจากชีวิตตาย
เสียเปนแน.
[๑๑๘๙] เจามัทรีมีรูปงามอุดม เปนราชบุตรีผูมียศ ไปแสวงหามูลผลาหารตั้งแต

เชา ไฉนหนอ จึงกลับมาจนเวลาเย็น.
[๑๑๙๐] ฝาพระบาทไดทรงสดับมิใชหรือ ซึ่งเสียงบันลือแหงราชสีห และเสือ
โครง ทั้งเสียงสัตวจตุบาทและฝูงนก สงเสียงคํารามรองสนั่นเปนอัน
เดียวกัน ตางก็มุงมาเพื่อจะดื่มน้ํายังสระนี้ บุพพนิมิตไดเกิดมีแก
หมอมฉันผูกําลังเที่ยวอยูในปาใหญ เสียมพลัดตกจากมือของหมอมฉัน
และกระเชาที่หาบอยูก็พลัดตกจากบา ทีนั้นหมอมฉันก็หวาดกลัวเปน
กําลัง จึงกระทําอัญชลีนอบนอมทิศทั่วทุกแหง ขอความสวัสดีพึงมีแต
ที่นี้ ขอพระลูกเจาของเราทั้งหลาย อยาไดถูกราชสีหหรือเสือเหลือง
เบียดเบียนเลย หมี สุนัขปา หรือเสือดาว อยามากล้ํากรายพระลูกนอย
ทั้งสองของขาเลย ๓ สัตวรายในปา คือ ราชสีห เสือโครง และเสือ
เหลืองยืนขวางทางหมอมฉันเสีย เหตุนั้น หมอมฉันจึงกลับมาจนพลบค่ํา.
[๑๑๙๑] ตัวเราเปนผูไมประมาท หมั่นปฏิบัติพระสวามีบํารุงพระลูกนอยทั้งสอง
ทุกวันคืน ดังอันเตวาสิกปฏิบัติอาจารย ฉะนั้น ตัวเรามุนชฎาเปน
พรหมจาริณี นุงหมหนังอชินะ เที่ยวแสวงหามูลผลาหารในปาทุกวันคืน
เพราะความรักพระลูกทั้งสองเทียวนะพระลูก นี่ขมิ้นสีดังทอง ที่แมหา
มาบดไวสําหรับใชเพื่อเจาทั้งสองอาบน้ํา นี่ผลมะตูมสุกสีเหลือง แมหา
มาใหเพื่อลูกทั้งสองเลน อนึ่ง แมไดสรรหาผลไมสุกอื่นๆ ที่นาพอใจ
มาเพื่อใหลูกทั้งสองเลน นี้เปนของเลนของลูกรักทั้งสอง ขาแตพระจอมกษัตริย นี่เหงาบัวพรอมทั้งฝกและหนอแหงอุบลและกระจับอัน
คลุกเคลาดวยน้ําผึ้ง เชิญพระองคทรงเสวยพรอมพระโอรสพระธิดาเถิด
ขอพระองคทรงโปรดประทานดอกปทุมแกพอชาลี สวนดอกโกมุทขอ
ไดโปรดประทานแกกัณหากุมารี พระองคจะไดทอดพระเนตรพระกุมาร
ประดับประดาดวยดอกไมฟอนรําอยู ขอไดโปรดตรัสเรียกสองพระราชบุตรมาเถิด แมกัณหาชินาจะไดมานี่ ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขอ
พระองคทรงสดับพระสุรเสียงอันไพเราะออนหวานของแมกัณหาชินา
ขณะเขาสูอาศรม เราทั้งสองถูกเนรเทศจากแวนแควน เปนผูมีสุขและ
ทุกขเสมอกัน เออก็พระองคไดทรงเห็นพระราชบุตรทั้งสอง คือ พอ
ชาลีแมกัณหาชินาบางหรือ ชรอยวาหมอมฉันไดสาปแชง สมณพราหมณ
ผูประพฤติพรหมจรรย มีศีล เปนพหูสูต ในโลก วันนี้หมอมฉันจึงไม
ไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ พอชาลีและแมกัณหาชินา.
[๑๑๙๒] หมูนี้นี่ก็ตนหวา นี่ตนยางทรายที่ทอดกิ่งคอมลงมา เปนรุกขชาติตางๆ
พันธุ ที่สองพระกุมารเคยวิ่งเลน แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น หมูนี้
นี่ก็โพธิ์ใบ ตนขนุน ตนไทร ตนมะขวิด เปนไมมีผลนานาชนิดที่
พระกุมารทั้งสองเคยมาวิ่งเลน แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น หมูไม
เหลานี้ตั้งอยูดุจอุทยาน นี่ก็เปนแมน้ําเย็นซึ่งสองพระกุมารเคยมาเลน
แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น รุกขชาติที่ทรงดอกตางๆ มีอยูบนภูเขานี้

ที่สองพระกุมารเคยทัดทรงเลน แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น รุกขชาติ
ที่ทรงผลตางๆ มีอยูบนภูเขานี้ ที่สองพระกุมารเคยมาเสวย แมมิได
เห็นสองพระกุมารนั้น เหลานี้เปนตุกตาชาง ตุกตามา ตุกตาวัว ที่
พระกุมารทั้งสองเคยมาเลน แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น.
[๑๑๙๓] เหลานี้เปนตุกตาเนื้อทรายทองตัวเล็กๆ ตุกตากระตาย ตุกตานกเคา
ตุกตาชะมด เปนอันมากที่พระกุมารทั้งสองเคยเลน แมมิไดเห็นพระกุมารทั้งสองนั้น เหลานี้ตุกตาหงส เหลานี้ตุกตานกกะเรียน ตุกตา
นกยูงมีแววหางงามวิจิตร ที่สองพระกุมารเคยมาเลน แมมิไดเห็นพระกุมารทั้งสองเลย.
[๑๑๙๔] พุมไมเหลานี้มีดอกบานทุกฤดูกาล ที่สองพระกุมารเคยมาเลน แมมิได
เห็นพระกุมารทั้งสองนั้น สระโบกขรณีนี้นารื่นรมย เพรียกไปดวย
เสียงนกจากพรากมาคูขัน ดาดาษไปดวยมณฑา ปทุมและอุบล ที่สอง
พระกุมารเคยมาเลน แมมิไดเห็นพระกุมารทั้งสองนั้น.
[๑๑๙๕] ฟนฝาพระบาทก็มิไดหัก น้ําก็มิไดตัก แมไฟก็มิไดติด เพราะเหตุไร
หนอ พระองคจึงทรงหงอยเหงาซบเซาอยู ที่รักกับที่รักประชุมพรอมกัน
อยูยอมหายความทุกขรอน แตวันนี้หมอมฉันมิไดเห็นพระกุมารทั้งสอง
คือ พอชาลีและแมกัณหาชินา.
[๑๑๙๖] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา
ผูใดมานําเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไป หรือวาพระลูกรักทั้งสองนั้นตาย
เสียแลว แมฝูงกาปาก็มิไดขานขัน พระลูกนอยทั้งสองของหมอมฉัน
ตายเสียแลวเปนแน ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเห็น
พระลูกรักทั้งสองของเรา ผูใดมานําเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไป หรือวา
พระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแลว แมฝูงนกก็มิไดขานขัน พระลูกนอย
ทั้งสองของหมอมฉันตายเสียแลวเปนแน.
[๑๑๙๗] พระนางมัทรีทรงปริเทวนา พลางเที่ยววิ่งคนหาตลอดซอกบรรพตและ
ปาชัฏ ในบริเวณเขาวงกตนั้น แลวเสด็จกลับมายังพระอาศรม ทรง
กรรแสงอยูในสํานักของพระราชสวามี ทูลคร่ําครวญวา ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา ผูใดมานําเอา
พระลูกรักทั้งสองนั้นไป หรือวาพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแลว แม
ฝูงกาปาก็มิไดขานขัน พระลูกนอยทั้งสองของหมอมฉันตายเสียแลว
เปนแน ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกรักทั้ง
สองของเรา ผูใดมานําเอาพระลูกทั้งสองนั้นไป หรือวาพระลูกรักทั้งสอง
นั้นตายเสียแลว แมฝูงนกก็มิไดขานขัน พระลูกนอยทั้งสองของ
หมอมฉันตายเสียแลวเปนแน พระนางมัทรีผูทรงพระรูปพระโฉมอัน
อุดม เปนพระราชบุตรีผูมียศเที่ยวไปที่โคนตนไม ที่บริเวณภูเขา และ
ในถ้ํามิไดทรงพบเห็นสองพระกุมาร จึงทรงประคองพระพาหากรรแสง

ร่ําไหคร่ําครวญ ลมสลบลงที่พื้นพสุธา ณ ที่ใกลบาทมูลของพระเวสสันดร
นั้นแล.
[๑๑๙๘] พระเวสสันดรราชฤาษี ทรงวักน้ําประพรมพระนางมัทรีราชบุตรี ผูลมสลบ
ลง ณ ที่ใกลบาทมูลของพระองคนั้น ครั้นทรงทราบวา พระนางฟน
พระองคดีแลว จึงไดตรัสบอกเนื้อความนี้ กะพระนางในภายหลังวา
ดูกรมัทรีฉันไมปรารถนาจะแจงความทุกขแกเธอแตแรกกอน พราหมณ
แกเปนยาจกผูยากจนมาสูที่อยูของฉัน ฉันไดใหลูกทั้งสองแกพราหมณ
นั้นไป ดูกรมัทรี เธออยากลัวเลย จงดีใจเถิด ดูกรมัทรี เธอจงดู
ฉันเถิด จงอยาดูลูกทั้งสองเลย อยากรรแสงไหไปนักเลย เราเปนผู
ไมมีโรค ยังมีชีวิตอยู คงจักไดพบเห็นลูกทั้งสองที่พราหมณนําไปเปน
แนแท สัปบุรุษเห็นยาจกมาถึงแลวพึงใหบุตร ปศุสัตว ธัญชาติ
และทรัพยอยางอื่นในเรือนเปนทานได ดูกรมัทรี ขอเธอจงอนุโมทนา
ปุตตทานอันสูงสุดของเรา.
[๑๑๙๙] ขาแตพระองคผูประเสริฐ หมอมฉันขออนุโมทนาปุตตทานอันอุดมของ
ฝาพระบาท ฝาพระบาททรงพระราชทานปุตตทาน อันอุดมแลว จงยัง
พระหฤทัยใหเลื่อมใส ขอจงทรงบําเพ็ญทานยิ่งๆ ขึ้นไปเถิด ขาแต
พระองคผูเปนใหญของประชุมชนในหมูมนุษย ซึ่งมักเปนคนตระหนี่
เหนียว ฝาพระบาทพระองคเดียวผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ไดทรงบําเพ็ญ
ปยปุตตทานแกพราหมณแลว.
[๑๒๐๐] ปฐพีก็บันลือลั่นเสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพยสายฟาแลบอยูแปลบ
ปลาบโดยรอบ เสียงสะทานปรากฏ ดังหนึ่งวาเสียงภูเขาถลมทลาย.
[๑๒๐๑] เทพเจาสองหมู ผูสิงสถิตอยูที่นารทบรรพต ถวายอนุโมทนาแก
พระหนอทศพลเวสสันดรนั้นวา พระอินทร พระพรหมทั้งทาวเวสสวัณมหาราช และเทพเจาชาวดาวดึงสสวรรค พรอมดวยพระอินทรทุก
ถวนหนา ยอมถวายอนุโมทนาพระนางเจามัทรีผูทรงพระรูปพระโฉมอัน
อุดม เปนพระราชบุตรีผูมียศทรงถวายอนุโมทนาปุตตทาน อันอุดมของ
พระเวสสันดร ของพระเวสสันดรราชฤาษี ดวยประการฉะนี้แล.
(นี้) ชื่อมัทรีบรรพ
[๑๒๐๒] ลําดับนั้น เมื่อราตรีสิ้นไป พระอาทิตยอุทัยขึ้นมา เวลาเชาทาว
สักกเทวราชทรงแปลงเพศเปนอยางพราหมณ ไดปรากฏแกสองกษัตริย
นั้น.
[๑๒๐๓] พระคุณเจาไมมีโรคาพาธหรือหนอ พระคุณเจาทรงพระสําราญดีหรือ
ทั้งมูลมันผลไมมีมากหรือ เหลือบยุงและสัตวเสือกคลานมีนอยแล
หรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤคไมมีมาเบียดเบียนแลหรือ.
[๑๒๐๔] ดูกรพราหมณ เราทั้งหลายไมมีโรคาพาธเบียดเบียน อนึ่งเราทั้งหลาย
เปนสุขสําราญดี เราเยียวยาอัตภาพดวยการหาผลาหารสะดวกดีทั้งมูลมัน

ผลไมก็มีมาก เหลือบ ยุง สัตวเสือกคลานก็มีนอย อนึ่ง ในปาอัน
เกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ก็ไมมีมาเบียดเบียนแกเราเมื่อพวกเรามา
อยูในปา มีชีวิตอันตรมเตรียมมาตลอด ๗ เดือน เราพึงเห็นทานผูเปน
พราหมณบูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ถือไมเทาสีดังผลมะตูม และ
ลักจั่นน้ํานี้เปนคนที่สอง ดูกรพราหมณ ทานมาดีแลว อนึ่งทานมิใช
มาราย ดูกรทานผูเจริญ เชิญทานเขาไปภายในเถิด เชิญลางเทาของ
ทานเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง ผลหมากเมา มีรส
หวานปานน้ําผึ้ง เชิญเลือกฉันแตผลที่ดีๆ เถิดทานพราหมณ แมน้ํา
ฉันนี้ก็เย็นสนิท เรานํามาแตซอกเขา ดูกรพราหมณ ถาทานจํานงหวัง
ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด ดังเราขอถามทานมาถึงปาใหญเพราะเหตุการณ
อะไรหนอ เราถามแลวขอทานจงบอกความนั้นแกเราเถิด.
[๑๒๐๕] หวงน้ํา (ในปญจมหานที) เต็มเปยม ไมมีเวลาเหือดแหงฉันใด
พระองคมีพระหฤทัยเต็มไปดวยศรัทธา ฉันนั้น เกลากระหมอมฉัน
กราบทูลขอแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาพระราชทานพระมเหสี แก
เกลากระหมอมฉันเถิด.
[๑๒๐๖] ดูกรพราหมณ เรายอมใหมิไดหวั่นไหว ทานขอสิ่งใดเราก็จะใหสิ่งนั้น
เราไมซอนเรนสิ่งที่มีอยู ใจของเรายินดีในทาน.
[๑๒๐๗] พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐ ทรงกุมหัตถพระนางมัทรี จับเตาน้ําหลั่ง
อุทกวารีพระราชทานพระนาง ใหเปนทานแกพราหมณ ขณะนั้น
เมื่อพระมหาสัตวทรงบริจาคพระนางมัทรีใหเปนทานเกิดความอัศจรรยนา
สยดสยองโลมชาติก็ชูชัน เมทนีดลก็กัมปนาทหวั่นไหว พระนางเจามัทรีมิไดมีพระพักตรเงางอด มิไดทรงขวยเขิน และมิไดทรงกรรแสง
ทรงเพงดูพระราชสวามีโดยดุษณีภาพ โดยทรงเคารพเชื่อถือวา ทาวเธอ
ทรงทราบซึ่งสิ่งอันประเสริฐ.
[๑๒๐๘] เมื่อตถาคตเปนพระเวสสันดร บริจาคชาลีกัณหาชินาซึ่งเปนธิดาและ
พระมัทรีเทวี ผูเคารพยําเกรงในพระราชสวามี มิไดคิดเสียดายเลย
เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณเทานั้น บุตรทั้งสองเปนที่เกลียดชังของเราก็
หามิได พระมัทรีเทวีไมเปนที่รักของเราก็หามิได แตสัพพัญุตญาณ
เปนที่รักของเรา ฉะนั้นเราจึงไดใหของอันเปนที่รัก.
[๑๒๐๙] ขาพระบาทเปนพระมเหสีของพระองค ตั้งแตยังแรกรุนสาว พระองค
ก็เปนเจาเปนใหญในขาพระบาท พระองคปรารถนาจะพระราชทานขา
พระบาทแกผูใด ก็พึงพระราชทานไดทรงปรารถนาจะขายหรือจะฆา ก็
พึงทรงขายทรงฆาได.
[๑๒๑๐] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงทราบชัดซึ่งความทรงดําริของสองกษัตริยแลว
จึงตรัสชมดังนี้วาอันวาขาศึกทั้งมวลลวนเปนของทิพย (อันหามเสียซึ่ง
ทิพสมบัติ) และเปนของมนุษย (อันหามเสียซึ่งมนุษยสมบัติ) พระ-

องคทรงชนะไดแลวปฐพีก็บันลือลั่น เสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพย
สายฟาแลบอยูแปลบปลาบโดยรอบ เสียงสะทานปรากฏดังหนึ่งวาเสียง
ภูเขาถลมทลาย เทพเจาสองหมูผูสิงสถิตอยูที่นารทบรรพตถวาย
อนุโมทนาแกพระหนอทศพลเวสสันดรนั้นวา พระอินทร พระพรหม
ทาวประชาบดี จันทเทพบุตร พระยม ทั้งทาวเวสสวัณมหาราช และ
เทพเจาทั้งปวงยอมถวายอนุโมทนาวา พระเวสสันดรบรมกษัตริย ทรง
กระทํากรรมที่ทําไดยาก เมื่อคนดีทั้งหลายใหสิ่งที่ใหไดยาก กระทํา
กรรมที่ทําไดยาก คนไมดียอมทําตามไมได เพราะวาธรรมของสัตบุรุษ
ทั้งหลายอันอสัตบุรุษตามไดโดยยาก เพราะฉะนั้น ตอจากนี้ คติของ
สัตบุรุษและของอสัตบุรุษ ยอมตางกัน อสัตบุรุษ ยอมไปนรก
สัตบุรุษมีสวรรคเปนที่ไป การที่พระองคเสด็จมาอยูในปา ไดพระราชทานสองพระราชกุมารและพระมเหสีใหเปนทานนี้ ชื่อวาเปนยานอัน
ประเสริฐ ไมเปนยานกาวลงสูอบายภูมิ ขอปุตตทารมหาทานของพระ
องคนั้น จงเผล็ดผลในสรวงสวรรค.
[๑๒๑๑] ขาพเจาขอถวายพระนางเจามัทรีพระมเหสี ผูงามทั่วสรรพางค คืนให
พระคุณเจา พระองคเทานั้นเปนผูสมควรแกพระมัทรี และพระมัทรีก็
คูควรกับพระราชสวามี น้ํานมและสังขทั้งสองนี้มีสีเสมอกัน ฉันใด
พระองคและพระมัทรีก็มีพระหฤทัยเสมอกัน ฉันนั้น ทั้งสองพระองค
เปนกษัตริยสมบูรณดวยพระโคตร เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายพระชนนี
และชนกทรงถูกขับไลจากแวนแควน มาอยูในอาศรมราวปา บุญทั้งหลาย
ที่พระองคกระทํามาแลวฉันใด ขอพระองคทรงใหทานกระทําบุญอยูร่ําไป
ฉันนั้น.
[๑๒๑๒] ขาแตพระราชฤาษี หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมเทพ มาในสํานักของ
พระองค ขอพระองคจงทรงเลือกเอาพร หมอมฉันขอถวายพร ๘ ประการแกพระองค.
[๑๒๑๓] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญแหงสรรพสัตว ถาพระองคจะประสาทพระพรแกหมอมฉันไซร ขอใหพระบิดาจงมารับหมอมฉัน ขอพระบิดาพึง
ทรงตอนรับหมอมฉันผูออกจากปานี้ ไปถึงเรือนของตนดวยราชอาสน
พรนี้เปนที่ ๑ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ขอใหหมอมฉันไม
พึงพอใจซึ่งการฆาคน แมผูนั้นจะเปนนักโทษถึงประหารชีวิตกระทําผิด
อยางรายกาจ ขอใหหมอมฉันพึงปลอยใหพนจากการถูกประหารชีวิต
พรนี้เปนที่ ๒ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ขอใหประชาชนทั้งปวง
ทั้งแกเฒา เด็ก และปานกลาง พึงเขามาอาศัยหมอมฉันเลี้ยงชีวิต
พรนี้เปนที่ ๓ เปนพรที่หมอมฉันไมพึงคบหาภรรยาผูอื่น พึงพอใจแต
ในภรรยาของตน ไมพึงลุอํานาจแหงหญิงทั้งหลาย พรนี้เปนที่ ๔ เปน
พรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ขาแตทาวสักกะ ขอใหบุตรของหมอม

ฉัน ผูพลัดพรากไปนั้น พึงมีอายุยืนนาน พึงครองซึ่งแผนดินโดย
ธรรมเถิด พรนี้เปนที่ ๕ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ตั้งแต
วันที่หมอมฉันกลับคืนถึงพระนครเมื่อราตรีสิ้นไป พระอาทิตยอุทัยขึ้นมา
แลว ขอใหอาหารอันเปนทิพยพึงปรากฏ พรนี้เปนที่ ๖ เปนพรที่หมอม
ฉันปรารถนา อนึ่งเมื่อหมอมฉันใหทานอยู ขอไทยธรรมอยาไดหมดสิ้น
ไป เมื่อกําลังให ขอใหหมอมฉันทําจิตใหผองใส ครั้นใหแลวขอให
หมอมฉันไมพึงเดือดรอนใจในภายหลัง พรนี้เปนที่ ๗ เปนพรที่หมอมฉัน
ปรารถนา อนึ่ง เมื่อลวงพนจากอัตภาพนี้ไป ขอใหหมอมฉันครรไลยัง
โลกสวรรค ใหไดไปถึงชั้นดุสิต อันเปนชั้นวิเศษ ครั้นจุติจากชั้นดุสิต
นั้นแลว พึงมาสูความ เปนมนุษย แลวไมพึงเกิดตอไป พรนี้เปนที่
๘ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา.
[๑๒๑๔] ครั้นทาวสักกะจอมเทพทรงสดับพระดํารัสของ พระมหาสัตว เวสสันดร
นั้นแลว ไดตรัสดังนี้วาไมนานนักดอก สมเด็จพระบิดาบังเกิดเกลาของ
พระองค จักเสด็จมาทรงเยี่ยมพระองค ครั้นตรัสพระดํารัสเทานี้แลว
ทาวสุชัมบดีมฆวาฬเทวราช ทรงพระราชทานพรแกพระเวสสันดรแลว
ไดเสด็จกลับไปยังหมูสวรรค.
(นี้) ชื่อสักกบรรพ
[๑๒๑๕] นั่นหนาของใครหนองามยิ่งนัก ดังทองคําอันนายชางหลอมดวยไฟสุกใส
หรือดังแทงทองคําอันละลายควางที่ปากเบา ฉะนั้นเด็กทั้งสองคนนี้มี
อวัยวะคลายคลึงกัน มีลักษณะคลายคลึงกันคนหนึ่งคลายคลึงพอชาลี
คนหนึ่งเหมือนแมกัณหาชินา ทั้งสองคนมีรูปเสมอกัน ดังราชสีหออก
จากถ้ําทอง ฉะนั้นเด็กสองคนนี้ปรากฏเหมือนดังหลอดวยทองคําเทียว.
[๑๒๑๖] ดูกรภารทวาชพราหมณ ทานนําเด็กสองคนนี้มาจากไหนหนอ ทานมา
จากไหน ลุถึงแวนแควนของเราในวันนี้.
[๑๒๑๗] ขาแตพระเจาสญชัยสมมติเทพ กุมารทั้งสองนี้มีผูใหแกขาพระองคดวย
ความพอใจ ตั้งแตวันที่ขาพระองคไดสองกุมารนี้มา คืนวันนี้เปนคืนที่ ๑๕
[๑๒๑๘] ทานมีถอยคําดูดดื่มเพียงไร จึงไดเด็กสองคนนี้มา ทานควรทําใหเรา
เชื่อโดยเหตุที่ชอบใครใหลูกนอยทั้งหลาย อันเปนอุดมทาน ใหทานนั้น
แกทาน.
[๑๒๑๙] พระองคใดเปนที่พึ่งของเหลายาจกผูมาขอ ดังธรณีเปนที่พึ่งของสัตว
ทั้งหลาย พระองคนั้น คือ พระเวสสันดรราช ซึ่งเสด็จไปอยูปา ได
พระราชทานพระราชโอรส และพระราชธิดาแกขาพระองค พระองคได
เปนที่รับรองของเหลายาจกผูมาขอ เหมือนสาครเปนที่รับรองแหงแมน้ํา
ทั้งหลาย ซึ่งไหลลงไป ฉะนั้น พระองคนั้น คือ พระเวสสันดรราช
ซึ่งเสด็จไปอยูปาไดพระราชทานพระราชโอรส และพระราชธิดาแกขา
พระองค.

[๑๒๒๐] ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย พระราชาผูยังทรงครองเรือนอยู เปนผูมีศรัทธา

ทรงกระทํากรรมไมสมควรหนอ พระเวสสันดรถูกขับไลออกไปอยูปา
พึงพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาอยางไรหนอ ทานผูเจริญ
ทั้งหลายมีประมาณเทาใด ซึ่งมาประชุมกันอยูในสมาคมนี้ จงพิจารณา
เรื่องนี้ พระเวสสันดรราชประทับอยูในปา อยางไรจะพระราชทาน
พระราชโอรส และพระราชธิดาเลา พระองคควรจะพระราชทานทาส
ทาสี มา แมมาอัศดร รถ ชางกุญชร ทําไมจึงพระราชทานพระราชกุมาร
ทั้งสองเลา.
[๑๒๒๑] ขาแตสมเด็จพระอัยกา ทาส มา แมมาอัศดร รถ และชางกุญชรตัว
ประเสริฐ ในเรือนของผูใดไมมี ผูนั้นจะพึงใหอะไร พระเจาขา.
[๑๒๒๒] ดูกรพระหลานนอย ปูสรรเสริญทานแหงบิดาของเจานั้น ปูไมไดติเตียน
เลย หฤทัยแหงบิดาของเจาเปนอยางไรหนอ เพราะใหเจาทั้งสองแก
พราหมณแลว.
[๑๒๒๓] ขาแตพระอัยกามหาราช พระบิดาของเกลากระหมอม พระราชทานเกลา
กระหมอมทั้งสองแกพราหมณแลว ไดทรงสดับถอยคําร่ําพิลาป ที่พระนองกัณหาไดกลาวแลว.
[๑๒๒๔] ทรงมีพระหฤทัยเปนทุกขและเรารอน มีดวงพระเนตรแดงดังหนึ่งดาว
โรหิณี และมีพระอัสสุชลหลั่งไหล.
[๑๒๒๕] พระนองกัณหาชินาไดกราบทูลสมเด็จพระบิดาดังนี้วา ขาแตพระบิดาเจาขา พราหมณนี้เฆี่ยนตีเกลากระหมอมฉันดวยไมเทา ดังเฆี่ยนตีหญิง
ทาสีอันเกิดในเรือนเบี้ย พระบิดาเจาขา ผูนี้ไมใชพราหมณเปนแน
พราหมณทั้งหลายยอมตั้งอยูในธรรม ยักษแปลงเพศเปนพราหมณมานํา
เอาเกลากระหมอมฉันทั้งสองไปเพื่อจะกิน พระบิดาเจาขา เกลากระหมอมฉันทั้งสองถูกปศาจนําไป ไฉนพระบิดาจึงทรงนิ่งดูดายเสียเลาหนอ
เพคะ.
[๑๒๒๖] มารดาของเจาทั้งสองเปนพระราชบุตรี และบิดาของเจาทั้งสองเปน
ราชบุตร แตกอนเจาทั้งสองเคยขึ้นตักของปู บัดนี้เหตุไร จึงยืนอยู
หางไกลเลาหนอ.
[๑๒๒๗] พระมารดาของเกลากระหมอมทั้งสองเปนพระราชบุตรี และพระบิดาของ
เกลากระหมอมทั้งสองเปนพระราชบุตร แตบัดนี้เกลากระหมอมทั้งสอง
เปนทาสของพราหมณ เพราะฉะนั้น เกลากระหมอมทั้งสองจึงยืนอยู
หางไกล พระเจาขา.
[๑๒๒๘] หลานทั้งสองอยาไดชอบกลาวอยางนั้นเลย หทัยของปูกําลังเรารอน
กายของปูเหมือนดังถูกยกขึ้นไวบนจิตกาธาน หลานรักทั้งสองยังความ
เศราโศกใหแกปูยิ่งนัก ปูจักถายหลานทั้งสองดวยทรัพย หลานทั้งสอง
จักไมตองเปนทาส ดูกรพอชาลี บิดาของเจาทั้งสองไดตีราคาเจาทั้งสอง

ไวเทาไรใหแกพราหมณ หลานทั้งสองจงบอกแกปูตามจริงเถิด พนักงาน
ทั้งหลายจงใหพราหมณรับเอาทรัพยไปเถิด.
[๑๒๒๙] ขาแตสมเด็จพระอัยกา พระบิดาทรงตีราคาเกลากระหมอมฉันมีคาทองคํา
พันแทง ทรงตีราคาพระนองกัณหาชินาผูมีพระพักตรอันผองใส ดวย
สัตวพาหนะมีชางเปนตนอยางละรอยๆ แลวไดพระราชทานแกพราหมณ.
[๑๒๓๐] เหวยพนักงาน เองจงลุกขึ้นรีบไปนําทาส ทาสี ชาง โค และโค
อุสภราช อยางละรอยๆ กับทองคําพันแทง เอามาใหแกพราหมณเปน
คาถายพระหลานรักทั้งสอง.
[๑๒๓๑] ลําดับนั้น พนักงานรีบไปนําทาส ทาสี ชาง โค และโคอุสภราช
อยางละรอยๆ กับทองคําพันแทงเอามาใหแกพราหมณ เปนคาถาย
สองพระกุมาร.
[๑๒๓๒] พนักงานไดใหทาส ทาสี ชาง โค และโคอุสภราช แมมาอัศดร รถ
และเครื่องใชสอยทุกอยางๆ ละรอยๆ กับทองคําพันแทง แกพราหมณ
ผูแสวงหาทรัพย ผูขอเกินประมาณ หยาบชา เปนคาถายพระกุมาร
ทั้งสอง.
[๑๒๓๓] กษัตริยทั้งสอง คือ พระเจาสญชัยและพระราชเทวี ทรงถายพระกุมาร
ทั้งสองแลว รับสั่งใหพนักงานสรงสนานและใหพระกุมารทั้งสองเสวย
เสร็จแลว ทรงประดับประดาดวยอาภรณทั้งหลาย แลวทรงอุมขึ้นให
ประทับบนพระเพลา พระกุมารทั้งสองทรงสรงสนานพระเศียรแลวทรง
พระภูษาอันสะอาด ประดับดวยสรรพาภรณ พระราชาผูพระอัยกา ทรง
อุมพระชาลีขึ้นประทับบนพระเพลา แลวตรัสถาม พระกุมารทั้งสอง
ทรงประดับกุณฑล อันมีเสียงดังกอง นาเพลิดเพลินใจ ทรงประดับ
พวงมาลัยและสรรพาลังการแลว พระราชาทรงอุมพระชาลีขึ้นประทับบน
พระเพลา แลวไดตรัสถามวา ดูกรพอชาลี พระชนกชนนีทั้งสองของ
หลานรัก ไมมีโรคดอกหรือ แสวงหาผลาหารเลี้ยงชนมชีพสะดวก
แหละหรือ มูลผลาหารมีมากแหละหรือ เหลือบ ยุงและสัตวเสือกคลานมี
นอยแหละหรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยสัตวราย ไมมีมาเบียดเบียน
แหละหรือ.
[๑๒๓๔] ขอเดชะ พระชนกชนนีของเกลากระหมอมทั้งสองพระองค นั้นไมมีโรค
อนึ่ง ทรงแสวงหามูลผลาหารเลี้ยงพระชนมชีพไดสะดวก มูลผลาหารมี
มาก เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานก็มีนอย ในปาอันเกลื่อนกลน
ไปดวยสัตวราย ไมมีมาเบียดเบียนพระชนกชนนีทั้งสอง พระชนนีของ
เกลากระหมอมฉัน ทรงขุดรากบัว เงาบัว มันออน ทรงสอย ผลพุทรา
ผลรกฟา มะตูม นํามาเลี้ยงพระชนกและเกลากระหมอมฉันทั้งสอง
พระชนนีทรงนําเอาเงาไมและผลไมใดๆ มาจากปา พระชนกและ
เกลากระหมอมฉันทั้งสองมารวมพรอมกันเสวยเงาไม และผลไมนั้นๆ

ในเวลากลางคืน ไมไดเสวยในเวลากลางวันเลย พระชนนีของเกลา
กระหมอมทั้งสองผูเปนสุขุมาลชาติ ตองเที่ยวแสวงหาผลไม มีพระฉวีวรรณผอมเหลือง เพราะลมและแดด เหมือนดอกปทุม อันถูกขยํา
ดวยมือ ฉะนั้น เมื่อพระชนนีเสด็จเที่ยวไปในปาใหญ ซึ่งเปนปา
อันเกลื่อนกลนไปดวยสัตวราย เปนที่อาศัยแหงแรดและเสือเหลือง
พระเกสาของพระองคอันมีสีดังปกแมลงภู ถูกกิ่งไมเปนตนเกี่ยวให
กระจุยกระจาย พระชนนีทรงขมวดมุนพระเมาลี ทรงไวซึ่งเหงื่อไคลที่
พระกัจฉะประเทศ (ทรงเพศเปนดาปสินีอันประเสริฐ ทรงถือไมขอ
ทรงเครื่องบูชาไฟ และมุนพระเมาลี) ทรงพระภูษาหนังสัตว บรรทม
เหนือปถพี ทรงบูชาไฟ.
[๑๒๓๕] บุตรทั้งหลายเกิดขึ้นมาแลว ยอมเปนที่รักของมนุษยในโลก พระอัยกา
ของเราไมทรงเกิดพระสิเนหาในพระโอรสเสียเลยเปนแน.
[๑๒๓๖] ดูกรพระหลานนอย จริงทีเดียว การที่ปูใหขับไลพระบิดาของเจาผูไมมี
โทษ เพราะถอยคําของชาวสีพีทั้งหลายนั้น ชื่อวาปูไดทํากรรมอันชั่วชา
และชื่อวาทํากรรมเครื่องทําลายความเจริญ สิ่งใดๆ ของปูมีอยูในนคร
นี้ก็ดี ทรัพยและธัญชาติที่มีอยูก็ดี ปูขอยกใหแกพระบิดาของเจาทั้งสิ้น
ขอใหเวสสันดรจงมาเปนพระราชาปกครองในสีพีรัฐเถิด.
[๑๒๓๗] ขอเดชะ สมเด็จพระชนกของเกลากระหมอมฉัน คงจักไมเสด็จมาเปน
พระราชาของชาวสีพี เพราะถอยคําของเกลากระหมอมฉัน ขอให
สมเด็จพระอัยกาเสด็จไป ทรงอภิเษกพระบิดาของเกลากระหมอมฉัน
ดวยราชูปโภค เองเถิดพระเจาขา.
[๑๒๓๘] ลําดับนั้น พระเจาสญชัยไดดํารัสสั่งเสนาบดีวา กองทัพ คือ พลชาง
พลมา พลรถ พลเดินเทา จงผูกสอดอาวุธ (จงเตรียมใหพรอมสรรพ)
ชาวนิคม พราหมณและปุโรหิตทั้งหลาย จงตามเราไป ถัดจากนั้น
พวกโยธีหกหมื่นผูมีสงางาม พรอมสรรพดวยเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ
ประดับดวยผาสีตางๆ กัน จงตามมาเร็วพลัน พวกโยธีผูพรอมสรรพ
ดวยเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ ประดับดวยผาสีตางๆ กัน คือ พวกหนึ่ง
แตงผาสีเขียว พวกหนึ่งแตงผาสีเหลือง พวกหนึ่งแตงผาสีแดง พวก
หนึ่งแตงผาสีขาว จงตามมาเร็วพลัน ภูเขาคันธมาทนอันมีในปาหิมพานต
สะพรั่งไปดวยคันธชาติ ดารดาษดวยพฤกษานานาชนิด เปนที่อาศัยอยู
แหงหมูสัตวใหญๆ และมีตนไมเปนทิพยโอสถ ยอมสวางไสวและ
หอมไปทั่วทิศ ฉันใด เหลาโยธีทั้งหลาย ผูพรอมสรรพดวยเครื่อง
อาวุธยุทธภัณฑ จงตามมาเร็วพลัน ก็จงรุงเรืองและมีเกียรติฟุงขจรไป
ฉันนั้น ถัดจากนั้น จงจัดชางที่สูงใหญหมื่นสี่พัน มีสายรัดประคนทอง
มีเครื่องประดับและเครื่องปกคลุมศีรษะอันขจิตดวยทอง มีนายควาญชาง
ถือโตมร และขอขึ้นขี่คอประจําเตรียมพรอมสรรพ ประดับประดาอยาง

สวยงาม จงตามมาเร็วพลัน ถัดจากนั้น จงจัดมาสินธพชาติอาชาไนย
อันมีฝเทาจัดหมื่นสี่พัน พรอมดวยนายควาญมาประดับประดาดวย
อลังการ ถือแสและเกาทัณฑ ผูกสอดเครื่องรบขึ้นประจําหลัง จงตาม
มาเร็วพลัน ถัดจากนั้นจงจัดกระบวนรถรบหมื่นสี่พัน มีกํากงอันหุม
ดวยเหล็กเรือนรถวิจิตรดวย และจงยกธงขึ้นปกบนรถนั้นๆ พวก
นายขมังธนูผูยิงไดแมนยํา เปนคนคลองแคลวในรถทั้งหลายจงเตรียม
โลห เกราะและเกาทัณฑไวใหเสร็จ พลโยธีเหลานี้ จงตระเตรียมให
พรอมรีบตามมา.
[๑๒๓๙] เวสสันดรโอรสของเรา จักเสด็จมาโดยมรรคาใดๆ ตามมรรคานั้นๆ
จงใหโปรยขาวตอก ดอกไม มาลัย ของหอมและเครื่องลูบไล และ
จงใหตั้งเครื่องบูชาอันมีคารับเสด็จ ในบานหนึ่งๆ จงใหตั้งหมอสุราเมรัย
รับไว บานละรอยๆ รายไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จ
มา จงใหตั้งมังสาหารและขนม เชน ขนมแตกงา ขนมกุมมาส อัน
ปรุงดวยเนื้อปลา รายไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา
จงใหตั้งเนยใส น้ํามัน นมสม นมสด ขนมที่ทําดวยขาวฟางและ
สุราเปนอันมาก รายไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา
ใหมีพนักงานวิเศษทั้งครัวหวานและครัวคาว จัดตั้งไวเลี้ยงประชาชนทั่ว
ไป ใหมีมหรสพฟอนรําขับรองทุกๆ อยาง เพลงปรบมือ กลองยาว
ชางขับเสภาอันบรรเทาความเศราโศก พวกมโหรีจงเลนดนตรีดีดพิณ
พรอมทั้งกลองนอยกลองใหญ เปาสังข ตีกลองหนาเดียว ตะโพน
บัณเฑาะว สังข จะเข กลองใหญ กลองเล็ก รายไปตามมรรคาที่
เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา.
[๑๒๔๐] กองทัพของสีพีรัฐเปนกองทัพใหญ อันจัดเปนกระบวนตั้งไวเสร็จแลว
นั้น มีพระชาลีราชกุมารเปนผูนําทาง ไดยาตราไปยังเขาวงกต ชางกุญชร
ตัวประเสริฐมีอายุ ๖๐ ป มีสายรัดประคนทอง ผูกตกแตงไว บันลือ
กองโกญจนาทกระหึ่มอยู เหลามาอาชาไนยยอมแผดเสียงดังสนั่น เสียง
กงรถดังกึกกอง ธุลีละอองฟุงตระหลบนภากาศ กองทัพของสีพีรัฐอัน
จัดเปนกระบวนยาตราไปเปนกองทัพใหญ สามารถจะทําลายลางราชดัสกรได มีพระชาลีราชกุมารเปนผูนําทาง ไดยาตราไปยังเขาวงกต
พระเจาสญชัยพรอมดวยราชบริพารเหลานั้นเสด็จเขาปาใหญ ซึ่งมีตนไม
มีกิ่งกานมาก มีน้ํามาก ดารดาษไปดวยไมดอกและไมผลทั้งสองอยาง
ในปาใหญนั้น ฝูงวิหคเปนอันมากหลากๆ สี มีเสียงกลมกลอมหวาน
ไพเราะเกาะอยูบนตนไมอันเผล็ดดอกตามฤดูกาล รองประสานเสียง
เสียงระเบงเปนคูๆ พระเจาสญชัยพรอมทั้งราชบริพารเหลานั้น เสด็จ
ไประยะทางไกลลวงหลายวันหลายคืน จึงบรรลุถึงประเทศที่พระเวสสันดรประทับอยู.

(นี้) ชื่อมหาราชบรรพ.
[๑๒๔๑] พระเวสสันดรไดทรงสดับเสียงกึกกองแหงกองพลเหลานั้น ก็ตกพระทัย

กลัวเสด็จขึ้นภูเขา ทรงหวาดกลัวทอดพระเนตรดูกองพลเสนา ตรัสวา
ดูกรมัทรี เชิญมาดูซิ เสียงอันกึกกองเชนใดในปา มาอาชาไนยสงเสียง
รองกึกกอง เห็นปลายธงปลิวไสว นายพรานไพรทั้งหลายขึงขายลอม
ฝูงเนื้อในปา ไลตอนใหตกลงในหลุม แลวไลทิ่มแทงดวยหอก เลือก
เอาแตตัวพีๆ ฉันใด เราทั้งสองก็ฉันนั้น เปนผูไมมีโทษผิด ถูกขับไล
จากแวนแควนมาอยูในปา ยอมเปนผูตองตกอยูในเงื้อมมือของพวก
อมิตรเปนแน ดูเอาเถิดซึ่งบุคคลผูประหารคนไมมีกําลัง.
[๑๒๔๒] พวกอมิตรไมพึงย่ํายีพระองค เปรียบเหมือนไฟในหวงน้ํา ฉะนั้น ขอ
พระองคจงระลึกถึงขอนั้นแหละ แตนี้ไปจะพึงมีแตความสวัสดีโดยแท.
[๑๒๔๓] ลําดับนั้น พระเวสสันดรราชเสด็จลงจากภูเขาแลวประทับนั่งในบรรณศาลา ทรงทําพระมนัสใหมั่นคง.
[๑๒๔๔] พระบิดาดํารัสสั่งใหกลับรถ ใหประเทียบกระบวนทัพไวแลวเสด็จเขาไป
หาพระราชโอรสผูประทับอยูในปาเดียวดาย เสด็จลงจากคอชางพระที่นั่ง
ตน ทรงเฉวียงพระอังสาประนมพระหัตถ แวดลอมดวยหมูอํามาตย
เสด็จเขาไปเพื่อทรงอภิเษกพระราชโอรส ณ ที่นั้น ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสทรงเพศบรรพชิต นั่งเขาฌานอยูในบรรณศาลา
ไมหวั่นไหวแนวแน ไมมีภัยแตไหน.
[๑๒๔๕] ก็พระเวสสันดรและพระนางเจามัทรี ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาผูมี
ความรักในบุตรกําลังเสด็จมา ทรงตอนรับถวายอภิวาท ฝายพระนางเจา
มัทรี ทรงซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทพระสัสสุระกราบทูลวา ขาแต
พระสมมติเทพ เกลากระหมอมฉันมัทรีผูสะใภของพระองค ขอถวาย
บังคม ณ พระยุคลบาทของพระองค พระเจาสญชัยทรงสวมกอดสอง
กษัตริยประทับทรวง ฝาพระหัตถลูบพระปฤษฎางคอยูไปมา ณ อาศรมนั้น.
[๑๒๔๖] ดูกรพระลูกรัก ลูกทั้งสองไมมีโรคาพาธหรือหนอ ลูกทั้งสองสําราญดี
หรือ ทั้งมูลมันผลไมมีมากหรือ เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานมี
นอยแลหรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ไมมีมาเบียดเบียน
แลหรือ.
[๑๒๔๗] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ชีวิตของขาพระบาททั้งสองยอมเปนไปตามมี
ตามได ขาพระบาททั้งสองเปนอยูอยางฝดเคือง ชีวิตเปนอยูไดดวยการ
เที่ยวแสวงหามูลผลาผล ขาแตพระมหาราช นายสารถีทรมานมาใหหมด
ฤทธิ์ ฉันใด ขาพระบาททั้งสองยอมเปนผูถูกทรมานใหหมดฤทธิ์ ฉันนั้น
ความสิ้นฤทธิ์ยอมทรมานขาพระบาททั้งสอง ขาแตพระมหาราช เมื่อ
ขาพระบาททั้งสองผูถูกเนรเทศโศกเศราอยูในปาเนืองนิตย เนื้อหนังก็
ซูบซีด เพราะมิไดเห็นพระชนกชนนี.

[๑๒๔๘] ทายาทผูมีมโนรถยังไมสําเร็จของฝาพระบาทผูจอมสีพีรัฐ คือ ชาลีและ

กัณหาชินา ทั้งสองตกอยูในอํานาจของพราหมณผูมุทะลุหยาบชา มัน
ตอนตีเอาชาลีกัณหาชินาทั้งสองนั้นเหมือนดังโค ถาพระองคทรงทราบ
หรือทรงไดสดับขาวลูกทั้งสองของพระราชบุตรีนั้น ขอไดทรงพระกรุณา
ตรัสบอกแกขาพระบาทโดยเร็วพลัน ดังหมอรีบพยาบาลคนที่ถูกงูกัด
ฉะนั้นเถิด.
[๑๒๔๙] กุมารทั้งสองนั้น คือ ชาลีและกัณหาชินา พอไดใหทรัพยแกพราหมณ
ถายมาแลว ดูกรลูกรัก อยากลัวไปเลย จงเบาใจเถิด.
[๑๒๕๐] ขาแตสมเด็จพระบิดา ฝาพระบาทไมมีโรคาพาธหรือหนอ ทรงพระสําราญ
ดีหรือ พระจักษุแหงพระชนกชนนีของขาพระบาท ยังไมเสื่อมเสีย
แหละหรือ.
[๑๒๕๑] ดูกรลูกรัก พอไมมีโรคาพาธ และสบายดี อนึ่ง จักษุแหงมารดาของ
เจาก็ไมเสื่อมเสีย.
[๑๒๕๒] ยวดยานของฝาพระบาทไมทรุดโทรมหรือ พลพาหนะยังใชไดคลองแคลว
หรือ ชนบทเจริญดีอยูหรือ ฝนไมแลงหรือ พระเจาขา.
[๑๒๕๓] ยวดยานของเราไมทรุดโทรม พลพาหนะยังใชไดคลองแคลว ชนบท
เจริญดี และฝนไมแลง.
[๑๒๕๔] เมื่อสามกษัตริยทรงสนทนากันอยูอยางนี้ พระมารดาผูเปนราชบุตรี ไม
ทรงฉลองพระบาท เสด็จดําเนินไปปรากฏที่ปากทวารเขา ก็พระเวสสันดร
และพระมัทรี ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาผูมีความรักในบุตรกําลัง
เสด็จมา ทรงตอนรับถวายอภิวาท ฝายพระนางเจามัทรี ทรงซบเศียรเกลาอภิวาทแทบพระบาท พระสัสสุกราบทูลวา ขาแตพระแมเจา
เกลากระหมอมฉันมัทรีผูสะใภ ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระแมเจา.
[๑๒๕๕] ก็พระโอรสทั้งสองผูเสด็จมาโดยสวัสดีแตที่ไกล ทอดพระเนตรเห็น
พระนางเจามัทรี ก็คร่ําครวญวิ่งเขาไปหา ดังหนึ่งลูกโคนอยวิ่งเขาหาแม
ฉะนั้น สวนพระนางเจามัทรีพอทอดพระเนตรเห็นพระโอรสทั้งสองผู
เสด็จมาโดยสวัสดี แตที่ไกล ทรงสั่นระรัวไปทั่วพระกาย เหมือน
แมมดที่ผีสิง ฉะนั้น น้ํานมก็ไหลออกจากพระถันทั้งคู.
[๑๒๕๖] เมื่อพระญาติทั้งหลายมาพรอมกันแลว ขณะนั้นไดเกิดเสียงสนั่นกึกกอง
ภูเขาทั้งหลายสั่นสะทาน แผนดินไหวสะเทือน ฝนตกลงเปนทอธาร
ครั้งนั้น พระเวสสันดรราชไดสมาคมรวมดวยพระญาติ คือ พระราชา
พระเทวี พระโอรส พระสุณิสา และพระราชนัดดาทั้งสองพระองค
พระญาติทั้งหลายมาประชุมพรักพรอมกันแลว ณ กาลใด ในกาลนั้น
ไดเกิดความอัศจรรยนาขนพองสยองเกลา ประชาราษฎรทั้งปวงพรอมใจ
กัน ประนมอัญชลีถวายบังคมพระมหาสัตว คร่ําครวญวิงวอนพระเวส-

สันดรและพระนางเจามัทรี ในปาอันนาหวาดกลัววา พระองคเปน
พระราชาผูเปนใหญแหงขาพระบาททั้งหลาย ขอทั้งสองพระองคทรง
พระกรุณาโปรดรับเสวยราชสมบัติเปนพระราชาแหงขาพระบาททั้งหลาย
เทอญ.
(นี้) ชื่อฉขัตติยบรรพ.
[๑๒๕๗] ฝาพระบาท ชาวชนบทและชาวนิคม พรอมใจกันเนรเทศขาพระบาท
ผูครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรม จากแวนแควน.
[๑๒๕๘] ดูกรพระลูกรัก จริงทีเดียว การที่พอขับไลลูกผูไมมีโทษผิดออกไปจาก
แวนแควน เพราะถอยคําของชาวสีพีนั้น ชื่อวาพอไดทํากรรมอันชั่วชา
และชื่อวาพอไดทํากรรมเครื่องทําลายความเจริญ.
[๑๒๕๙] ขึ้นชื่อวาบุตร ควรชวยปลดเปลื้องความทุกขของมารดาบิดาและพี่นอง
ที่เกิดขึ้น เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง แมดวยชีวิตของตน (ขาแต
พระมหาราชา เวลานี้เปนเวลาสมควรที่จะสรงสนาน ขอเชิญทรงชําระ
พระสรีระมลทินเถิด พระเจาขา).
[๑๒๖๐] ลําดับนั้น พระเวสสันดรบรมกษัตริย ทรงชําระพระสรีระมลทิน ครั้น
แลวไมทรงเพศดาบส.
[๑๒๖๑] พระเวสสันดรบรมกษัตริย สระพระเกศาแลว ทรงเศวตพัสตรอัน
สะอาด ทรงประดับดวยเครื่องราชปลันทนาภรณทุกอยาง ทรงสอด
พระแสงขรรคอันทําใหราชปจจามิตรเกรงขาม เสด็จขึ้นทรงพระยาปจจยนาคเปนพระคชาธาร ครั้งนั้น เหลาสหชาติโยธาหาญทั้งหกหมื่น
สวมสอดสรรพาวุธและประดับสรรพาภรณลวนดวยทอง เปนสงางาม
นาดู ตางชื่นชมยินดี แวดลอมพระมหากษัตริยผูเปนจอมทัพ ลําดับนั้น
เหลาพระสนมกํานัลของพระเจาสีพีมาประชุมพรอมกัน เชิญพระมัทรี
ใหโสรจสรงดวยสุคนธวารี แลวทูลถวายพระพรวา ขอพระเวสสันดร
จงทรงอภิบาลรักษาพระแมเจาของพระชาลี และพระกัณหาชินาทั้งสอง
พระองคจงทรงบํารุงรักษาพระแมเจาตอไป อนึ่ง ขอพระเจาสญชัย
มหาราช จงทรงคุมครองรักษาพระแมเจายิ่งขึ้นไป เทอญ.
[๑๒๖๒] ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริยและพระมัทรี กลับมาไดดํารงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแลว ทรงระลึกถึงความลําบากขณะที่เสด็จไปประทับอยู
ในปาในกาลกอน จึงรับสั่งใหนํากลองนันทเภรีไปตีประกาศที่เวิ้งวาง
หวางเขาวงกต อันเปนรัมณียสถาน ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริยและ
พระมัทรี กลับมาไดดํารงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแลว พระมัทรี
ผูสมบูรณดวยลักขณา ทรงระลึกถึงความลําบากขณะที่เสด็จไปประทับ
อยูในปาในกาลกอน ครั้นไดทรงประสบพระโอรสพระธิดา ก็มีพระทัย
ปราโมทย เกิดโสมนัส ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริยและพระมัทรีผูมี
ลักขณา กลับมาไดดํารงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแลว ทรงระลึกถึง

ความลําบากขณะที่เสด็จไปประทับอยูในปาในกาลกอน และไดมาอยูรวม
กับพระโอรสและพระธิดา จึงมีพระหฤทัยชื่นชมยินดีปติโสมนัส.
[๑๒๖๓] ดูกรลูกรักทั้งสอง ในกาลกอน คือ เมื่อพราหมณนําลูกทั้งสองไป แม
มีความปรารถนาลูกทั้งสอง แมจึงไดบําเพ็ญวัตรนี้ คือ แมบริโภค
อาหารวันละครั้ง นอนเหนือพื้นแผนดินเปนนิตย วัตรของแมนั้นสําเร็จ
แลวในวันนี้ เพราะไดพบพระลูกทั้งสองแลว ดูกรลูกรักทั้งสอง ขอ
ความโสมนัสอันเกิดจากแมและแมที่เกิดจากพระบิดา จงคุมครองลูก
อนึ่งเลา ขอพระเจาสญชัยมหาราช จงทรงอภิบาลรักษาลูก บุญกุศล
อยางใดอยางหนึ่ง ที่แมก็ดี พระบิดาของลูกก็ดี กระทําแลวมีอยู ดวย
บุญกุศลทั้งหมดนั้น ขอใหลูกจงเปนผูไมแกตาย.
[๑๒๖๔] พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยพระภูษาอยางใด สมเด็จพระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรงจัดพระภูษาอยางนั้น คือ พระภูษากัปปาสิกพัตร โกสัยพัตร โขมพัตร และโกทุมพรพัตร สงไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา
พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยเครื่องประดับอยางใด พระสัสสุผุสดี
ราชเทวี ก็ทรงจัดเครื่องประดับอยางนั้น คือ พระธํามรงคสุวรรณรัตน
สรอยพระศอนพรัตน สงไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา พระนาง
มัทรีจะทรงงดงามดวยเครื่องประดับอยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรง
จัดเครื่องประดับอยางนั้น คือ พระวลัยสําหรับประดับตนพระพาหา
พระกุณฑลสําหรับประดับพระกรรณ สายรัดพระองคฝงแกวมณีตาบ
เพชร ไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวย
เครื่องประดับอยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอยาง
นั้น คือ ดอกไมกรองเครื่องประดับพระเมาฬี เครื่องประดับพระนลาต
และเครื่องประดับฝงแกวมณีสีตางๆ กัน ไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยเครื่องประดับอยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวี ก็ทรงจัดเครื่องประดับอยางนั้น คือ เครื่องประดับพระถัน
เครื่องประดับพระอังษา สอิ้งเพชร ฉลองพระบาทสงไปประทานแก
พระมัทรีราชสุณิสา เครื่องประดับที่สมเด็จพระนางผุสดีสงไปประทาน
นั้นมีทั้งที่ตองรอยดวยเชือก ทั้งที่ไมตองรอยดวยเชือก สมเด็จพระผุสดีทรงตรวจดูเครื่องประดับพระนางมัทรี ทรงเห็นที่ใดยังบกพรองก็
รับสั่งใหนํามาประดับเพิ่มเติมจนเต็ม พระนางมัทรีราชบุตรีทรงงดงาม
ยิ่งนัก ดังนางเทพกัญญาในนันทวัน พระนางมัทรีราชบุตรีสระพระเกศา
แลวทรงเศวตพัสตร ประดับดวยอาภรณทั้งปวง ทรงงดงามยิ่งนัก ดัง
นางเทพอัปสรในดาวดึงส วันนั้น พระนางมัทรีราชบุตรีทรงงดงามนา
พิศวง ดังตนกลวยอันเกิดในสวนจิตตลดาถูกลมรําเพยพัดไหวไปมา
ฉะนั้น พระนางมัทรีราชบุตรี ทรงมีไรพระทนตแดงดังผลตําลึงสุกงาม
ยิ่งนัก มีพระโอษฐแดงดังผลไทรสุก งดงามยิ่งนัก ปานดังกินรีมีขน

ปกงามวิจิตร บินรอนอยูในอากาศ ฉะนั้น.
[๑๒๖๕] เหลาพนักงานตกแตงตรุณหัตถี มีวัยปานกลาง อันเปนชางพระที่นั่ง
ตนตัวประเสริฐอดทนตอหอกซัดและลูกศร มีงางอนงามดังงอนรถ มี
กําลังกลาหาญ เสร็จแลวใหนํามาประเทียบเกยคอยรับเสด็จ สมเด็จ
พระมัทรี เสด็จขึ้นประทับบนหลังตรุณหัตถี อันมีวัยปานกลาง เปน
ชางพระที่นั่งตนตัวประเสริฐ อดทนตอหอกซัดและลูกศร มีงางอนงาม
ดังงอนรถ มีกําลังกลาหาญ.
[๑๒๖๖] เนื้อประมาณเทาใดที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น เนื้อประมาณ
เทานั้น ไมเบียดเบียนกันและกันดวยเดชของพระเวสสันดร นก
ประมาณเทาใดที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น นกประมาณเทานั้น
ไมเบียดเบียนกันและกันดวยเดชของพระเวสสันดร เนื้อประมาณเทาใด
ที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น มาประชุมในที่เดียวกัน ในเมื่อ
พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จกลับ นกประมาณเทาใดที่มี
อยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น มาประชุมในที่เดียวกัน ในเมื่อ
พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จกลับ เนื้อประมาณเทาใด
ที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น เนื้อประมาณเทานั้นตางพากันมีทุกข
เพราะจะตองพลัดพรากจากพระเวสสันดร มิไดสงเสียงรองอันไพเราะ
เหมือนกาลกอน ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จกลับ
นกประมาณเทาใด ที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น นกประมาณ
เทานั้น ตางพากันมีทุกข เพราะจะตองพลัดพรากจากพระเวสสันดร
มิไดสงเสียงอันไพเราะเหมือนในกาลกอน ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุง
สีพีรัฐใหเจริญ จะเสด็จกลับ.
[๑๒๖๗] ราชวิถีที่จะเสด็จพระราชดําเนินนั้น ประชาราษฎรชวยกันตกแตงราบรื่น
งามวิจิตร ลาดดวยดอกไม ตั้งแตเขาวงกตที่พระเวสสันดรราชประทับ
อยู ตราบเทาถึงพระนครเชตุดร ลําดับนั้น เหลาอํามาตยสหชาติโยธาหาญทั้งหกหมื่น แตงเครื่องพรอมสรรพงามสงานาดู พากันตามเสด็จ
แวดลอมโดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับ
พระนคร พระสนมกํานัลใน พระกุมารที่เปนพระประยูรญาติ และบุตร
อํามาตย พวกพอคาและพราหมณทั้งหลาย พากันตามเสด็จแวดลอม
โดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร
กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ กองพลเดินเทา พากันตามเสด็จ
แวดลอมโดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับ
พระนคร ชาวชนบทและชาวนิคม พรอมใจกันมาประชุมแวดลอมอยู
โดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร
เหลาโยธาสวมหมวกแดง สวมเกราะหนัง ถือธนู ถือโลหดั้ง เดิน
นําหนา ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร.

[๑๒๖๘] กษัตริยทั้งหกพระองคนั้น เสด็จเขาสูพระนครอันนารื่นรมย มีปอม

ปราการและทวารเปนอันมาก บริบูรณดวยขาวน้ํา บริบูรณดวยการ
ฟอนรําขับรองทั้งสองอยาง ชาวชนบทและชาวนิคมตางชื่นชมยินดี มา
ประชุมพรอมกัน ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จมาถึง
เมื่อพระมหาสัตวผูพระราชทานทรัพยเสด็จมาถึงแลว ชาวชนบทและ
ชาวนิคมตางเปลื้องผาโพกออกโบกสะบัดอยูไปมา พระองครับสั่งใหนํา
กลองนันทเภรีไปตีประกาศในพระนคร รับสั่งใหประกาศปลดปลอย
สัตวทั้งหลายจากเครื่องจองจํา.
[๑๒๖๙] ขณะเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ เสด็จเขาพระนครแลว ทาว
สักกเทวราชทรงบรรดาลฝนเงินใหตกลงในขณะนั้น ลําดับนั้น พระเวสสันดรบรมกษัตริยผูมีพระปญญา ทรงบําเพ็ญทานแลว ครั้นสวรรคต
พระองคก็ไดเสด็จเขาถึงสวรรค ฉะนี้แล.
(นี้) ชื่อนครกัณฑ.
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