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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

มหานิบาตชาดก
๖. ภูริทัตชาดก
พระเจาภูรทิ ัตทรงบําเพ็ญศีลบารมี
[๖๘๗] รัตนะอยางใดอยางหนึ่ง มีอยูในนิเวศน
ของทาวธตรฐ รัตนะทั้งหมดนั้นจงมาสูพระราชนิเวศน
ของพระองค ขอพระองคจงทรงพระกรุณาโปรด
ประทานพระราชธิดาแกพระราชาของขาพระองคเถิด
พระเจาขา.
[๖๘๘] พวกเราไมเคยทําการวิวาหกับนาคทั้ง
หลาย ในกาลไหน ๆ เลย พวกเราจะทําการวิวาหอัน
ไมสมควรนั้นไดอยางไรเลา.
[๖๘๙] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษยพระองคจําตองทรงสละพระชนมชีพหรือแวนแควนเสีย
๑. บาลีเลมที่ ๒๘ อรรถกถาชาดกเลมที่ ๑๐.
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เปนแน เพราะเมื่อนาคโกรธแลว คนทั้งหลาย เชน
พระองคจะมีชีวิตอยูนานไมได ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคเปนมนุษยไมมีฤทธิ์ มาดูหมิ่นพระยา
นาคธตรผูมีฤทธิ์ ผูเปนบุตรของทาววรุณนาคราช
เกิดภายใตแมน้ํายมุนา.
[๖๙๐] เราไมไดดูหมิ่นทาวธตรผูเรืองยศ ก็
ทาวธตรฐเปนใหญกวานาคแมทั้งหมด ถึงจะเปนพระยานาคผูมีอานุภาพมาก ก็ไมสมควรกะธิดาของเรา
เราเปนกษัตริยของชนชาววิเทหรัฐ และนางสมุททชา
ธิดาของเราก็เปนอภิชาต.
[๖๙๑] พวกนาคเหลากัมพลอัสสดรจงเตรียมตัว
จงไปบอกใหนาคทั้งปวงรู จงพากันไปเมืองพาราณสี
แตอยาไดเบียดเบียนใคร ๆ เลย.
[๖๙๒] นาคทั้งหลาย จงแผพังพานหอยอยูที่
บานเรือน ในสระน้ํา ที่ทางเดิน ที่ทาง ๔ แพรง บน
ยอดไม และบนเสาระเนียด แมเราก็จะนิรมิตตัว ให
ใหญขาวลวน วงลอมเมืองใหญดวยขนดหาง ยังความ
กลัวใหเกิดแกชนชาวกาสี.
[๖๙๓] นาคทั้งหลายไดฟงคําของทาวธตรฐแลว
แปลงเพศเปนหลายอยาง พากันเขาไปยังพระนครพาราณสี แตมิไดเบียดเบียนใคร ๆ เลย แผพังพานหอย
อยูที่บานเรือน ในสระน้ํา ที่ทางเดิน ที่ทาง ๔ แพรง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 3

บนยอดไม พวกสตรีเปนอันมากไดเห็นนาคเหลานั้น
แผพังพานหอยอยู ตามที่ตาง ๆ หายใจฟู ๆ ก็พากัน
คร่ําครวญ ชาวเมืองพาราณสีมีความสะดุงกลัว เดือด
รอน ก็พากันไปประชุมกอดอกรองทุกขวา ขอพระองคจงทรงพระราชทานพระราชธิดา แกพระยานาค
เถิดพระเจาขา.
[๖๙๔] ทานชื่ออะไร มีนัยนตาแดง อกผาย นั่ง
อยูทามกลางปาอันเต็มไปดวยดอกไม สตรี ๑๐ คน
เปนใคร ทรงเครือ่ งประดับลวนแตทองคํา นุงผางาม
ยืนเคารพอยู ทานเปนใคร มีแขนใหญ รุงเรืองอยู
ในทามกลางปา เหมือนไฟอันลุกโชนดวยเปรียง ทาน
คงเปนผูมีศักดิ์ใหญคนใดคนหนึ่ง เปนยักษหรือ
เปนนาคผูมีอานุภาพมาก.
[๖๙๕] เราเปนนาคผูมีฤทธิ์เดช ยากที่ใคร ๆ
จะลวงได ถาแมเราโกรธแลว พึงขบชนบทที่เจริญ
ใหแหลกไดดวยเดช มารดาของเราชื่อสมุททชา บิดา
ของเราชื่อวาธตรฐ เราเปนนองของสุทัสสนะ คน
ทั้งหลายเรียกเราวา ภูริทัต.
[๖๙๖] ทานเพงดูหวงน้ําลึกวนอยูทุกเมื่อใด นา
กลัว หวงน้ํานั้นเปนที่อยูอันรุงเรืองของเรา ลึก
หลายรอยชั่วบุรุษ ทานอยากลัวเลย จงเขาไปยังแมน้ํา
ยมุนา เปนแมน้ํามีสีเขียวไหลจากกลางปา กึกกองดวย
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เสียงนกยูงและนกกระเรียน เปนที่เกษมสําราญของ
ผูมีอาจารวัตร.
[๖๙๗] ดูกรพราหมณ ทานพรอมดวยบุตรและ
ภรรยา ไปถึงนาคพิภพแลว เราจะบูชาทานดวยกาม
ทั้งหลาย ทานจักอยูเปนสุข.
[๖๙๘] แผนดินมีพื้นอันราบเรียบ ประกอบดวย
ตนกฤษณาเปนอันมาก ดารดาษดวยหมูแมลงคอมทอง
มีหญาเขียวชะอุมงามอุดม หมูไมอันนารื่นรมย สระโบกขรณีที่สรางไวสวยงาม ระงมดวยเสียงหงส มี
ดอกปทุมรวงหลนอยูเกลื่อนกลาด มีปราสาท ๘ มุม
มีเสาพันเสาอันขัดเกลาดีแลวทุกเสา สําเร็จดวยแกว
ไพฑูรย เรืองจรูญดวยเหลานางนาคกัญญา พระองค
เปนผูบังเกิดในวิมานทิพยอันกวางใหญ เปนวิมาน
เกษมสําราญรื่นรมย มีสุขหาอันใดจะเปรียบปานมิได
ดวยบุญของพระองค พระองคเห็นจะไมทรงหวังวิมาน
ของพระอินทร เพราะฤทธิ์อันยิ่งใหญไพบูลยของ
พระองคนี้ ก็เหมือนของทาวสักกะผูรุงเรือง ฉะนั้น.
[๖๙๙] อานุภาพของคนรับใชชั้นผูใหญ ซึ่งอยูใน
บังคับบัญชาของทาวสักกเทวราชผูรุงเรือง ใคร ๆ ไม
พึงถึงแมดวยใจ.
[๗๐๐] เราปรารถนาวิมานของเทวดาทั้งหลาย
ผูตั้งอยูในความสุขนั้น จึงไปรักษาอุโบสถอยูบนจอม
ปลวก.
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[๗๐๑] ขาพระองคพรอมดวยบุตรเขาไปสูปา
แสวงหาเนื้อ ญาติเหลานั้นไมรูวาขาพระองคตายหรือ
เปน ขาพระองคขอทูลลาพระภูริทัตผูเรืองยศ โอรส
แหงกษัตริยแควนกาสี พระองคทรงอนุญาตแลว ขาพระบาทก็จะไดไปเยี่ยมญาติ.
[๗๐๒] การที่ทานไดมาอยูในสํานักของเรานี้
เปนความพอใจของเราหนอ แตวาถามารมณเชนนี้
เปนของหาไมไดงายในมนุษย ถาทานไมปรารถนาจะ
อยู เราจะบูชาทานดวยกามารมณทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหทานไปเยี่ยมญาติไดโดยสวัสดี.
[๗๐๓] ดูกรพราหมณ เมื่อทานทรงทิพยมณี
นี้อยู ยอมไดปศุสัตวและบุตรทั้งหลายตามปรารถนา
ทานจงถือเอาทิพยมณี ไปปราศจากโรคภัยเปนสุขเถิด.
[๗๐๔] ขาแตพระภูริทัต พระดํารัสของพระ
องคหาโทษมิได ขาพระองคยินดียิ่งนัก ขาพระองค
แกแลวจักบวช ไมปรารถนากามทั้งหลาย.
[๗๐๕] ถาหากพรหมจรรยมีการแตกหัก กิจที่
ตองทําดายโภคทรัพยทั้งหลายเกิดขึ้น ทานอยาไดมี
ความหวั่นใจ ควรมาหาเรา เราจะใหทรัพยแกทาน
มาก ๆ.
[๗๐๐] ขาแตพระภูริหัต พระดํารัสของพระองคหาโทษมิได ขาพระองคยินดียิ่งนัก ขาพระองค
จักกลับมาอีก ถาจักมีความตองการ.
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[๗๐๗] พระภูริทัตตรัสดํารัสนี้แลว จึงใชใหนาค
มาณพ ๔ ตนไปสงวา ทานทั้งหลายจงมา เตรียมตัว
พาพราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว นาคมาณพ ๔ ตนที่
ภูริทัตตรัสใชใหไปสง ฟงรับสั่งของภูริทัต เตรียมตัว
แลว พาพราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว.
[๗๐๘] แกวมณีที่สมมติกันวาเปนมงคล เปน
ของดี เปนเครื่องปลื้มรื่นรมยใจ เกิดแตหิน สมบูรณ
ดวยลักษณะ ที่ทานถืออยูนี้ ใครไดมาไว.
[๗๐๙] แกวมณีนี้ พวกนางนาคมาณวิกาประมาณพันหนึ่งลวนมีตาแดงแวดลอมอยูโดยรอบ ในกาล
วันนี้ เราเดินทางไปไดแกวมณีนั้นมา.
[๗๑๐] แกวมณีอนั เกิดแตหินนี้ ที่หามาไดดวยดี
อันบุคคลเคารพบูชา ประดับประดาเก็บรักษาไวดวย
ดีทุกเมื่อ ยังประโยชนทั้งปวงใหสําเร็จได เมื่อบุคคล
ปราศจากการระวังในการเก็บรักษา หรือในการประดับประดา แกวมณีอันเกิดแตหินนี้ ที่บุคคลหามาได
โดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อความพินาศ คนผูไม
มีกุศลไมควรประดับแกวมณีอันเปนทิพยนี้ เราจักให
ทองคํารอยแทง ขอทานจงใหแกวมณีนี้แกเราเถิด.
[๗๑๑] แกวมณีของเรานี้ ไมควรแลกเปลี่ยน
ดวยโคหรือรัตนะ เพราะแกวมณีอันเกิดแตหิน
บริบูรณดวยลักษณะ เราจึงไมขาย.
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[๗๑๒] ถาทานไมแลกเปลี่ยนแกวมณีดวยโค
หรือรัตนะ เมื่อเชนนั้นทานจะแลกเปลี่ยนแกวมณีดวย
อะไร เราถามแลว ขอทานจงบอกความขอนั้นแกเรา.
[๗๑๓] ผูใดบอกนาคใหญผูมีเดช ยากที่บุคคล
จะลวงเกินได เราจะใหแกวมณีอันเกิดแตหิน อัน
รุงเรืองดวยรัศมี.
[๗๑๔] ครุฑผูประเสริฐหรือหนอ แปลงเพศ
เปนพราหมณมาแสวงหานาค ประสงคจะนําไปเปน
อาหารของตน.
[๗๑๕] ดูกรพราหมณ เรามิไดเปนครุฑ เราไม
เคยเห็นครุฑ เราเปนผูสนใจดวยงูพิษ ชนทัง้ หลายรู
จักเราวาเปนหมองู.
[๗๑๖] ทานมีกําลังอะไร มีศิลปอะไร ทานเปน
ผูทรงไวซึ่งผลอันพิเศษในอะไร จึงไมยําเกรงนาค.
[๗๑๗] ครุฑมาบอกวิชาหมองูอยางสูง แกฤาษี
โกสิยโคตรผูอยูในปาประพฤติตบะอยูสิ้นกาลนาน เรา
เขาไปหาฤาษีตนหนึ่งซึ่งนับเขาในพวกฤาษีผูบําเพ็ญ
ตนอาศัยอยูในระหวางภูเขา ไดบํารุงทานโดยเคารพ
มิไดเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน ในกาลนั้นทาน
บําเพ็ญวัตรและพรหมจรรย เปนผูมีโชค เมื่อได
สมาคมกับเรา จึงสอนมนตทิพยใหแกเราดวยความรัก
เราทรงไวซึ่งผลอันวิเศษในมนตนั้น จึงไมกลัวตอนาค
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เราเปนอาจารยของพวกหมอฆาพิษ ชนทั้งหลายรูจัก
เราวาอาลัมพายน.
[๗๑๘] เราทั้งหลายจงรับแกวไวสิ ดูกรพอโสมทัต เจาจงรูไว เราทั้งหลายอยาละสิริ อันมาถึงตน
ดวยทอนไมตามชอบใจสิ.
[๗๑๙] ขาแตพอผูเปนพราหมณ ภูริทัตนาคราชบูชาคุณพอผูไปถึงที่อยูของตน เพราะเหตุไร คุณ
พอจึงปรารถนาประทุษรายตอผูกระทําดีเพราะความ
หลงอยางนี้ ถาคุณพอปรารถนาทรัพย ภูรทิ ัตนาคราช
ก็คงจักให คุณพอไปขอทานเถิด ภูริทัตนาคราชคง
จักใหทรัพยเปนอันมากแกคุณพอ.
[๗๒๐] ดูกอนโสมทัต การกินของที่ถึงมือ ถึง
ภาชนะ หรือที่ตั้งอยูเบื้องหนา เปนความประเสริฐ
ประโยชนที่เห็นประจักษ อยาไดลวงเราไปเสียเลย.
[๗๒๑] คนประทุษรายมิตร สละความเกื้อกูล
จะตองหมกไหมอยูในนรกอันรายแรง แผนดินยอม
สูบผูนนั้ หรือเมื่อผูนั้นมีชีวิตอยูก็ซูบซีด ถาคุณพอ
ปรารถนาทรัพย ภูริทัตนาคราชก็คงจักให ผมเขาใจ
วา คุณพอจักตองไดประสบเวรที่ตนทําไวในไมชา.
[๗๒๒] พราหมณทั้งหลายบูชายัญแลว ยอม
บริสุทธิ์ได เราจักบูชามหายัญ ก็จักพนจากบาปดวย
การบูชายัญอยางนี้.
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[๗๒๓] เชิญเถิด ผมจะขอแยกไป ณ บัดนี้
วันนี้ผมจะไมขออยูรวมกับคุณพอ จะไมขอเดินทาง
รวมกับคุณพอผูทํากรรมหยาบอยางนี้สักกาวเดียว.
[๗๒๔] โสมทัตผูไดยินไดฟงมามาก ครั้น
กลาวกะบิดา และประกาศกะเทวดาทั้งหลายอยางนี้
แลว ก็หลีกไปจากที่นั้น.
[๗๒๕] ทานจงจับเอานาคใหญนั่น จงสงแกว
มณีนั้นมาใหเรา นาคใหญนั่นมีรัศมีดังสีแมลงคอม
ทอง ศีรษะแดง ตัวปรากฏดังกองปุยนุน นอนอยูบน
จอมปลวกนั่น ทานจงจับเอาเถิดพราหมณ.
[๗๒๖] อาลัมพายนเอาทิพยโอสถทาตัว และ
รายมนตทําการปองกันตัวอยางนี้ จึงสามารถจับพระยานาคนั้นได.
[๗๒๗] เพราะไดทอดพระเนตรเห็นขาพระองค
ผูใหสาํ เร็จสิ่งที่นาใครทั้งปวง มาเฝาแลว อินทรียของ
พระแมเจาไมผองใส พระพักตรพระแมเจาก็เกรียมดํา
เพราะทอดพระเนตรเห็นขาพระองคเชนนี้ พระพักตร
พระแมเจาเกรียมดํา เหมือนดอกบัวอยูในมือลูกขยี้
ฉะนั้น.
[๗๒๘] ใครวาลวงเกินพระแมเจาหรือ หรือ
พระแมเจามีเวทนาอะไร เพราะทอดพระเนตรเห็น
ขาพระองคผูมาเฝา พระพักตรของพระแมเจาเกรียม
ดําเพราะเหตุไร.
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[๗๒๙] พอสุทัสสนะลูกเอย แมไดฝนเห็นลวงมา
เดือนหนึ่งแลววา (มี) ชายมาตัดแขนของแมดูเหมือน
ขางขวา พาเอาไปทั้งที่เปอนเลือด เมื่อแมกําลังรองไห
อยู ตั้งแตแมไดฝนเห็นแลว เจาจงรูเถิดวา แมไม
ไดความสุขทุกวันคืน.
[๗๓๐] แตกอนนางกัญญาทั้งหลาย ผูมีรา งกาย
อันสวยสดงดงาม ปกคลุมดวยตาขายทอง พากันบํา
เรอภูรทิ ัตใด บัดนีภ้ ูริทัตนั้นยอมไมปรากฏ แตกอน
เสนาทั้งหลายผูถือดาบอันคมกลา งามดังดอกกรรณิการ
พากันหอมลอมภูริทัตใด บัดนี้ภรู ิทัตนั้นยอมไมปรากฏ
เอาละ เราจักไปยังนิเวศนแหงภูริทัตเดี๋ยวนี้ จักไป
เยี่ยมนองของเจา ผูตั้งอยูในธรรม สมบูรณดว ยศีล.
[๗๓๑] ภริยาทั้งหลายของภูริทัต เห็นพระมารดาของภูริทัตเสด็จมา ตางพากันประคองแขน
คร่ําครวญวา ขาแตพระแมเจา หมอมฉันทั้งหลายไม
ทราบเกลา ลวงมาเดือนหนึ่งแลววา ภูริทัตผูเรืองยศ
โอรสของพระแมเจาสิ้นชีพเสียแลว หรือวายังดํารง
ชนมอยู.
[๗๓๒] เราไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวย
ทุกขสนิ้ กาลนาน ดังนางนกพลัดพรากจากลูกเห็นแต
รังเปลา เราไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขสิ้น
กาลนาน ดังนางหงสขาวพลัดพรากจากลูกออน เรา
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ไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขสิ้นกาลนาน ดัง
นางนกจากพรากในเปอกตมอันไมมีน้ําเปนแน เราไม
เห็นภูริทัตจักตรอมตรมดวยความโศก เปรียบเหมือน
เบาของชางทอง เกรียมไหมในภายใน ไมออกไปภาย
นอกฉะนั้น.
[๗๓๓] บุตรธิดาและชายาในนิเวศนของภูริทัต
ลมนอนระเนระนาดดังตนรังอันลมฟาดหักลง ฉะนั้น.
[๗๓๔] อริฏฐะและสุโภคะ ไดฟงเสียงอันกึก
กองของบุตรธิดาและชายาของภูริทัต จึงวิ่งไปในระหวาง ชวยกันปลอบมารดาวา ขาแตพระแมเจา จง
เบาพระทัยอยาเศราโศกไปเลย เพราะวาสัตวทั้งหลาย
ยอมมีความตายและความเกิดขึ้นเปนธรรมดาอยางนี้
การตายและการเกิดขึ้นนี้ เปนความแปรของสัตวโลก.
[๗๓๕] ดูกอนพอสุทัสสนะ ถึงแมรูวาสัตวทั้ง
หลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ก็แตวาแมเปนผูอันความ
เศราโศกครอบงําแลว ถาเมื่อแมไมไดเห็นภูริทัตคืน
วันนี้เจาจงรูวา แมไมไดเห็นภูริทัต เห็นจะตองละชีวิต
ไปแน.
[๗๓๖] ขาแตพระแมเจา จงเบาพระทัย อยา
เศราโศกไปเลย ลูกทั้ง ๓ จักเที่ยวแสวงหาภูริทัตไป
ตามทิศนอยทิศใหญ ที่ภูเขา ซอกเขา บาน และนิคม
แลวจักนําทานพี่ภูริทัตมา พระแมเจาจักไดทรงเห็น
ทานพี่ภูริทัตภายใน ๗ วัน.
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[๗๓๗] นาคหลุดพนจากมือ ไปฟุบลงที่เทาของ
ทาน คุณพอ มันกัดเอากระมังหนอ คุณพออยากลัว
เลย จงถึงความสุขเถิด.
[๗๓๘] นาคตนนี้ ไมสามารถจะทําความทุกข
อะไร ๆ แกเราเลย หมองูมีอยูเทาใด ก็ไมดียงิ่ ไปกวา
เรา.
[๗๓๙] คนเซอะอะไรหนอ แปลงเพศเปน
พราหมณมาทารบในที่ประชุมชน ขอบริษัทจงฟงเรา.
[๗๔๐] ดูกอ นหมองู ทานจงตอสูกับเราดวยนาค
เราจักตอสูกับทานดวยลูกเขียด ในการรบของเรานั้น
เราทั้งสองจงมาพนันกันดวยเดิมพัน ๕,๐๐๐ กหาปณะ.
[๗๔๑] ดูกอนมาณพ เราเทานั้นเปนคนมั่งคั่ง
ดวยทรัพย ทานเปนคนจน ใครจะเปนคนรับประกัน
ทาน และอะไรเปนเดิมพันของทานเดิมพันของเรามี
และคนรับประกันเชนนั้นก็มี ในการรบของเราทั้งสอง
เราทั้งสองมาพนันกันดวยเดิมพัน ๕,๐๐๐ กหาปณะ.
[๗๔๒] ดูกอนมหาบพิตรผูทรงเกียรติ เชิญสดับ
คําของอาตมภาพ ขอความเจริญจงมีแกมหาบพิตร
ขอมหาบพิตรทรงรับประกันทรัพย ๕,๐๐๐ กหาปณะ
ของอาตมภาพเถิด.
[๗๔๓] ขาแตดาบส หนี้เปนของบิดา หรือวา
เปนหนีท้ ี่ทานทําเอง เพราะเหตุไรทานจึงขอทรัพย
มากมายอยางนี้ตอขาพเจา.
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[๗๔๔] เพราะนายอาลัมพายน ปรารถนาจะ
ตอสูกับอาตมภาพดวยนาค อาตมภาพจักใหลูกเขียด
กัดนายอาลัมพายน ดูกอนมหาบพิตรผูผดุงรัฐ ขอเชิญ
พระองคผูมีหมูทหารดาบเปนกองทัพ เสด็จไปทอด
พระเนตรนาคในวันนี้.
[๗๔๕] ขาแตดาบส เราไมไดดูหมิ่นทานโดย
ทางศิลปศาสตรเลย ทานมัวเมาดวยศิลปศาสตรมาก
ไป ไมยําเกรงนาค.
[๗๔๖] ดูกอนพราหมณ แมอาตมภาพก็ไมไดดู
หมิ่นทานในทางศิลปศาสตร แตวาทานลอลวงประชาชนนักดวยนาคอันไมมีพิษ ถาชนพึงรูวานาคของ
ทานไมมีพิษ เหมือนอยางอาตมารูแลว ทานก็จะไม
ไดแกลบสักกํามือหนึ่งเลย จักไดทรัพยแตที่ไหนเลา
หมองู.
[๗๔๗] ทานผูนุงหนังเสือพรอมทั้งเล็บ เกลา
ชฎารุมราม เหมือนคนเซอะ เขามาในประชุม ดู
หมิ่นนาคเชนนี้วาไมมีพิษ ทานเขามาใกลแลวก็จะพึง
รูวานาคนั้นเต็มไปดวยเดช เหมือนของนาคอันสูงสุด
ขาพเจาเขาใจวานาคตัวนี้จักทําทานใหแหลกเปน
เหมือนเถาไปโดยฉับพลัน.
[๗๔๘] พิษของงูเรือน งูปลา งูเขียว พึงมี
แตพิษของนาคมีศีรษะแดง ไมมีเลยทีเดียว.
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[๗๔๙] ขาพเจาไดฟงคําของพระอรหันตทั้ง
หลายผูสํารวม ผูมีตบะ มาวา ทายกทั้งหลายใหทาน
ในโลกนี้แลวยอมไปสูสวรรค ทานมีชีวิตอยู จงให
ทานเสียเถิด ทานมีสิ่งของที่ควรจะให นาคนี้มีฤทธิ์
มากมีเดช ยากที่ใคร ๆ จะกาวลวงได เราจะใหนาค
นั้นกัดทาน มันก็จักทําทานใหเปนเถาไป.
[๗๕๐] ดูกรสหาย แมเราก็ไดฟงคําของพระอรหันตทั้งหลายผูสํารวม ผูมีตบะมาวา ทายกทั้งหลาย
ใหทานในโลกนี้แลว ยอมไปสูส วรรค ทานนั่นแหละ
เมื่อมีชีวิตอยู จงใหทานเสีย ถาทานมีสิ่งของที่ควร
จะให ลูกเขียดชื่อวาอัจจิมุขีนี้ เต็มดวยเดชเหมือน
ของนาคอันสูงสุด เราจักใหลกู เขียดนั้นกัดทาน
ลูกเขียดนั้นจักทําทานใหเปนเถาไป นางเปนธิดาของ
ทาวธตรฐ เปนนองสาวตางมารดาของเรา นางอัจจิมุขี
ผูเต็มไปดวยเดช เหมือนของนาคอันสูงสุดนั้นจงกัด
ทาน.
[๗๕๑] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักหยดพิษ
ลงบนแผนดิน มหาบพิตรจงทรงทราบเถิด ตนหญา
ลดาวัลย และตนยาทั้งหลาย พึงเหี่ยวแหงไปโดยไม
ตองสงสัย.
[๗๕๒] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักขวาง
พิษขึ้นไปบนอากาศ มหาบพิตรจงทราบเถิดวา ฝน
และน้ําคางจะไมตกตลอด ๗ ป.
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[๗๕๓] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักหยด
พิษลงในน้ํา มหาบพิตรจงทราบเถิด สัตวน้ํามีประมาณเทาใด ทั้งปลาและเตาก็พึงตายหมด.
[๗๕๔] น้าํ ที่โลกสมมติวาสามารถลอยบาปได
มีอยูที่ทาปยาคะ ภูตผีอะไรฉุดเราลงสูแมน้ํายมุนาอัน
ลึก.
[๗๕๕] นาคราชใด เปนใหญในโลก เรืองยศ
พันเมืองพาราณสีไวโดยรอบ เราเปนลูกของนาคราช
ผูประเสริฐนั้น ดูกรพราหมณ นาคทั้งหลายเรียกเรา
วา สุโภคะ.
[๗๕๖] ถาทานเปนโอรสของนาคราชผูประเสริฐ ผูเปนพระราชาของชนชาวกาสี เปนอธิบดีอมร
พระชนกของทานเปนคนใหญคนโตผูหนึ่ง และพระ
ชนนีของทาน ก็ไมมีใครเทียบเทาในหมูมนุษย ผูมี
อานุภาพมากเชนทาน ยอมไมสมควร จะฉุดแมคน
เพียงเปนทาสของพราหมณใหจมน้ําเลย.
[๗๕๗] เจาแอบตนไรยิงเนื้อซึ่งมาเพื่อจะดื่มน้ํา
เนื้อถูกยิงแลวรูสึกไดดวยกําลังลูกศร จึงวิ่งหนีไปไกล
เจาไดพบมันลมอยูในปาใหญ จึงแลเนื้อหาบมาถึงตน
ไทรในเวลาเย็น อันกึกกองไปดวยเสียงรองของนก
แขกเตาและนกสาลิกา มีใบเหลืองเกลื่อนกลนไปดวย
ยานไทร มีฝูงนกดุเหวารองอยูระงมนารื่นรมยใจ ภูมิ-
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ภาคเขียวไปดวยหญาแพรกอยูเปนนิตย พี่ชายของเรา
เปนผูรุงเรืองไปดวยฤทธิ์และยศ มีอานุภาพมาก อัน
นางนาคกัญญาทั้งหลายแวดลอม ปรากฏแกเจาผูอยูที่
ตนไทรนั้น ทานพาเจาไปเลี้ยงดู บํารุงบําเรอดวยสิ่ง
ที่นาใครทุกอยาง เปนคนประทุษรายตอทานผูไม
ประทุษราย เวรนัน้ มาถึงเจาในที่นี้แลว เจาจงเหยียด
คอออกเร็ว ๆ เถิด เราจักไมไวชีวิตแกเจา เราระลึก
ถึงเวรที่เจาทําตอพี่เรา จักตัดศีรษะเจาเสีย.
[๗๕๘] พราหมณผูทรงเวท ๑ ผูป ระกอบในการ
ขอ ๑ ผูบูชาไฟ ๑ ดวยฐานะ ๓ ประการนี้ พราหมณ
เปนผูที่ใคร ๆ ไมควรจะฆา.
[๗๕๙] เมืองของทาวธตรฐอยูภายใตแมน้ํายมุนา
จดหิมวันตบรรพต ซึ่งตั้งอยูไมไกลแมน้ํายมุนา ลวน
แลวไปดวยทองคํางามรุงเรือง พี่นองรวมตองของเรา
ลวนเปนคนมีชื่อลือชา อยูในเมืองนั้น ดูกอนพราหมณ
พี่นองของเราเหลานั้นจักวาอยางไร เจาจักตองเปน
อยางนั้น.
[๗๖๐] ขาแตพี่สุโภคะ ยัญและเวททั้งหลายใน
โลกที่พวกพราหมณประกอบขึ้น ไมใชเปนของเล็ก
นอย เพราะฉะนั้น ผูติเตียนพราหมณซึ่งใคร ๆ ไม
ควรติเตียน ชื่อวายอมละทิ้งทรัพยเครื่องปลื้มใจและ
ธรรมของสัตบุรุษเสีย.
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[๗๖๑] พวกพราหมณถือการทรงไตรเพท พวก
กษัตริยป กครองแผนดิน พวกแพศยยึดการไถนา และ
พวกศูทรยึดการบําเรอวรรณะทั้ง ๔ นี้ เขาถึงการงาน
ตามที่อางมาเฉพาะอยาง ๆ นั้นกลาวกันวา มหาพรหม
ผูมีอํานาจจัดไว.
[๗๖๒] พระพรหมผูสรางโลก ทาววรุณ ทาวกุเวร ทาวโสมะ พระยายม พระจันทร พระวายุ
พระอาทิตย แมทานเหลานี้ก็ลวนบูชายัญมามากแลว
แ ละบูชาสิ่งที่นาใครทุกอยางแกพราหมณผูทรงเวท
ทาวอรชุน และทาวภีมเสน มีกําลังมากมีแขนนับพัน
ไมมีใครเสมอในแผนดิน ยกธนูได ๕๐๐ คัน ก็ได
บูชาไฟมาแตกอน.
[๗๖๓] ดูกรพี่สุโภคะ ผูใดเลี้ยงพราหมณทั้ง
หลายมานานดวยขาวและน้ําตามกําลัง ผูนั้นมีจิตเลื่อม
ใสอนุโมทนาอยู ไดเปนเทพเจาองคหนึ่ง.
[๗๖๔] พระเจามุจลินทสามารถบูชาเทวดาคือ
ไฟ ผูกนิ มาก มีสีไมทราม ใหอิ่มหนําดวยเนยใส
ทรงบูชายัญวิธีแกเทวดา คือไฟผูประเสริฐแลวได
บังเกิดในทิพยคติ.
[๗๖๕] พระเจาทุทีปะ มีอานุภาพมาก มีอายุยืน
๑,๐๐๐ ป มีพระรูปงามนาดูยิ่งนัก ทรงละแวนแควน
อันไมมีที่สุด พรอมทั้งเสนา เสด็จออกผนวชแลว
ไดเสด็จสูสวรรค.
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[๗๖๖] ขาแตพี่สุโภคะ พระเจาสาครราช ทรง
ปราบแผนดินอันมีสาครเปนที่สุด รับสั่งใหตั้งเสายัญ
อันงามยิ่ง ลวนแลวดวยทอง ทรงบูชาไฟแลว ได
เปนเทพเจาองคหนึ่ง แมน้ําคงคาและมหาสมุทร เปน
ที่สั่งสมนมสม ยอมเปนไปดวยอานุภาพของผูใด ผู
นั้น คือ พระเจาอังคโลมปาทะ ทรงบําเรอไฟแลว
เสด็จไปเกิดในพระนครทาวสหัสนัยน.
[๗๖๗] เทวดาผูประเสริฐมีฤทธิ์มาก มียศ เปน
เสนาบดีของทาววาสวะในไตรทิพย กําจัดมลทินดวย
โสมยาควิธี (บูชาดวยการดื่มน้ําโสม) ไดเปนเทพเจา
องคหนึ่ง.
[๗๖๘] เทวดาผูประเสริฐ มีฤทธิ์ เรืองยศ
สรางโลกนี้โลกหนา แมน้ําภาคีรถี ขุนเขาหิมวันต
และเขาวิชฌะ ไดบชู าไฟมากอน ภูเขามาลาคิรี ขุน
เขาหิมวันต ภูเขาวิชฌะ ภูเขาสุทัสนะ ภูเขานิสภะ
ภูเขากากเวรุ ภูเขาเหลานั้น และภูเขาใหญอื่น ๆ
กลาวกันวาพวกพราหมณผูบูชายัญไดกอสรางทําไว.
[๗๖๙] ชนทั้งหลายเรียกพราหมณผูทรงเวท ผู
เขาถึงคุณแหงมนต ผูมีตบะ ในโลกนี้วา ผูป ระกอบ
ในการขอ มหาสมุทรซัดทวมพราหมณนั้น ผูกําลัง
ตระเตรียมน้ําอยูที่ฝงมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ํา
ในมหาสมุทรจึงดื่มไมได.
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[๗๗๐] วัตถุที่ควรบูชา คือพวกพราหมณเปน
อันมากมีอยูในแผนดินของทาววาสวะ พราหมณทั้ง
หลายมีอยูในทิศบูรพา ทิศปจจิม ทิศทักษิณและทิศ
อุดร ยอมยังปติและโสมนัสใหเกิด.
[๗๗๑] ดูกรพออริฏฐะ ความกาลีคือความปราชัยของนักปราชญทั้งหลาย กลับเปนความมีชัยของคน
โงเขลาผูทรงเวท ไตรเพทเปนเหมือนอาการของ
พยับแดด เพราะเปนของไมเห็นเสมอไป มีคุณทาง
หลอกลวง พาเอาคนมีปญญาไปไมได ไตรเพทมิไดมี
เพื่อปองกันคนผูประทุษรายมิตร ผูลางผลาญความ
เจริญเหมือนไฟที่คนบําเรอแลว ยอมปองกันคนโทสจริตทํากรรมชั่วไมได ถาคนทั้งหลายจะเอาไมที่มีอยู
ในโลกทั้งหมด พรอมทั้งทรัพยสมบัติของตน คลุกกับ
หญาใหไฟเผา ไฟอันมีเดชไมมีใครเทียมเผาสิ่งนั้น
หมดก็ไมอ่มิ ใครจะพึงทําใหไฟซึ่งรูรส ๒ อยางใหอิ่ม
ได นมสดแปรไปไดเปนธรรมดา คือ แปรเปนนมสม
แลวเปนเนยขน ฉันใด ไฟก็มีความแปรไปไดเปนธรรม
ดาฉันนั้น ไฟประกอบดวยความเพียร (ในการสีไฟ)
จึงจะเกิดได ไมเคยไดเห็นไฟเขาไปอยูในไมแหงและ
ไมสด คนสีไฟไมสี ไฟก็ไมเกิด ไฟยอมไมเกิดเพราะ
ไมมีคนทําใหเกิด ถาแหละไฟพึงอยูภายในไมแหง
และไมสด ปาทั้งหมดในโลกก็จะพึงแหงไป และไม
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แหงก็จะพึงลุกโพลง ถาคนทําบุญไดโดยเอาไมและ
หญาใหไฟกิน คนเผาถาน คนหุงเกลือ พอครัว และ
คนเผาศพ ก็พึงทําบุญได ถาแมพราหมณเหลานี้ทํา
บุญไดเพราะการเลี้ยงไฟ เพราะเรียนมนตเพราะเลี้ยง
ไฟใหอิ่มหนํา ในโลกนี้ใคร ๆ ผูเอาของใหไฟกินจะ
ชื่อวาทําบุญหาไดไม เพราะเหตุอยางไรเลา เพราะไฟ
เปนผูอันโลกยําเกรง รูร ส ๒ อยาง พึงกินไดมากทั้ง
ของมีกลิ่นอันไมนาฟูใจ คนเปนอันมากไมชอบ พวก
มนุษยละเวน และเปนของไมประเสริฐ คนบางพวก
นับถือไฟเปนเทวดา สวนพวกมิลักขุนับถือน้ําเปน
เทวดา ทั้งหมดนี้พูดผิด ไฟและน้ําไมใชเทพเจาตน.
ใดตนหนึ่ง โลกบําเรอไฟ ซึ่งไมมีอันทรีย ไมมีกายที่
จะรูสึกได สองแสงสวาง เปนเครื่องทําการงานของ
ประชาชน เมื่อยังทําบาปกรรมอยู จะพึงไปสุคติได
อยางไร พวกพราหมณผูตองการเลี้ยงชีวิตในโลกนี้
กลาววา พระพรหมดรอบงําไดทั้งหมด และวาพระพรหมบําเรอไฟ พระพรหมมีอานุภาพกวาทุกสิ่ง และ
มีอํานาจ ไมมีใครสรางกลับไปไหวไฟที่ตนสรางเพื่อ
ประโยชนอะไร คําของพวกพราหมณนาหัวเราะเยาะ
ไมควรแกการเพงเล็ง ไมเปนความจริง พวกพราหมณ
ในปางกอนกอขึ้นไว เพราะเหตุแหงสักการะ พรา
หมณเหลานั้น เมื่อลาภและสักการะเกิดขึ้น จึงรอย
กรองยัญพิธีวาเปนธรรมสงบระงับ ดวยการฆาสัตว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 21

บูชายัญ พวกพราหมณถือการทรงไตรเพท พวก
กษัตริยป กครองแผนดิน พวกแพศยยึดการไถนา และ
พวกศูทรยึดการบําเรอ วรรณะทั้ง ๔ นี้ เขาถึงการงาน
ตามที่อางมาเฉพาะอยาง ๆ นั้น กลาวกันวา มหาพรหมผูม ีอํานาจจัดไว ถาคํานี้พึงเปนคําจริงเหมือนดัง
ที่พวกพราหมณกลาวไว คนที่ไมใชกษัตริยไมพึงได
ราชสมบัติ ผูที่ไมใชพราหมณไมพึงศึกษามนต คน
นอกจากแพศยไมพึงทําการไถเลย และพวกศูทรก็ไม
พึงพนจากการรับใชผูอื่น เพราะคํานี้เปนคําไมจริง
เปนคําเท็จ พวกคนหาเลี้ยงทองกลาวไว คนไมมี
ปญญาหลงเชื่อ บัณฑิตทั้งหลายยอมเห็นดวยตนเอง
เพราะพวกกษัตริยยอมเก็บสวยจากพวกแพศย พวก
พราหมณถือศัสตราเที่ยวฆาสัตว เพราะเหตุไร พระพรหมจึงไมทําโลกอันแตกตางกันเชนนั้นใหตรงเสีย
ถาแหละพระพรหมเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกทั้งปวง
เปนเจาชีวิตของหมูสัตว ทําไมจึงจัดโลกทั้งปวงใหมี
ความทุกข ทําไมจึงไมทําโลกทั้งปวงใหมีความสุข ถา
แหละพรหมนั้นเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกทั้งปวง
เปนเจาชีวิตของหมูสัตว เหตุไรจึงทําโลกโดยไมเปน
ธรรม คือ มารยาและเจรจาคําเท็จ มัวเมา ถาแหละ
พระพรหมนั้นเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกทั้งปวง
เปนเจาชีวิตของหมูสัตว ก็ชื่อวาเปนเจาชีวิตอยุติธรรม
เมื่อธรรมมีอยู พรหมนั้นก็จัดโลกไมเที่ยงธรรม ตั๊ก
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แตน ผีเสื้อ งู แมลงภู หนอน และแมลงวัน ใคร
ฆาแลวยอมบริสุทธิ์ ธรรมเหลานี้ไมใชของพระอริยะ
เปนธรรมผิด ๆ ของชาวกัมโพชรัฐเปนอันมาก
[๗๗๒] ถาแหละคนฆาเขาแลวยอมบริสุทธิ์
และผูถกู ฆายอมเขาถึงแดนสวรรค พวกพราหมณก็
พึงฆาพวกพราหมณดวยกันซิ หรือพึงฆาพวกที่หลง
เชื่อถอยคําของพราหมณดวยกันเสียซิ พวกเนื้อ ปศุสัตวและโคตัวไหน ๆ ไมไดออนวอนเพื่อใหฆาตนเลย
ลวนแตดิ้นรนตองการมีชีวิตอยูในโลกนี้ ชนทั้งหลาย
ยอมนําเอาสัตวและปศุสัตวเขาผูกที่เสายัญ พวกคน
พาลยอมยืนหนาเขาไปที่เสาบูชายัญเปนที่ผูกสัตว ดวย
การพรรณนาตาง ๆ วา เสายัญนี้จะใหสิ่งที่นาใครแก
ทานในโลกหนา จะเปนของยั่งยืนในสัมปรายภพ ถา
วาบุคคลพึงไดแกวมณี สังข มุกดา ขาวเปลือก
ทรัพย เงิน ทอง ที่เสายัญ ในไมแหงและไมสดไซร
อนึ่ง เสายัญจะพึงใหสิ่งที่นาใครทั้งปวงในไตรทิพยได
พราหมณเทานั้นพึงบูชายัญ ผูที่ไมใชพราหมณก็จะ
ไมพึงใหพราหมณบูชายัญอะไร ๆ เลย แกวมณี สังข
มุกดา ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง จักมีทเี่ สายัญ
ที่ไมแหง ที่ไมสดที่ไหน เสายัญจะพึงใหสิ่งที่นาใคร
ทั้งปวงในไตรทิพยที่ไหน พราหมณเหลานี้เปนคนโอ
อวด หยาบชา โงเขลา โลภจัด ยื่นหนาเขาไปดวย
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การพรรณนาตาง ๆ จงถือเอาไฟมา และจงใหทรัพย
แกเรา แตนั้นทานใหสิ่งที่นาใครทั้งปวงแลว จักมีความ
สุข พวกที่โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บพาพระราชา
หรือมหาอํามาตยเขาไปยังโรงบูชาไฟ ยื่นหนาเขาไป
ดวยการพรรณนาตาง ๆ ยอมถือเอาทรัพยดวยเวท
พวกพราหมณผูโกหก พอหลอกลวงไดคนหนึ่ง ก็มา
ประชุมกินกันเปนอันมาก เหมือนฝูงกาตอมนกเคา
หลอกเอาจนเกลี้ยงแลว เก็บไวที่บริเวณบูชายัญ พวก
พราหมณลวงผูนั้นไดคนหนึ่งอยางนี้แลว ก็พากันมา
เปนอันมาก ใชความพยายามลอหลอก พรรณนาดวย
สิ่งที่ไมแลเห็นปลนเอาทรัพยที่แลเห็นไป เหมือนพวก
ราชบุรษุ ที่พระราชาสอนใหเก็บสวย เก็บทรัพยของ
พระราชาไป ฉะนั้น ดูกอนอริฏฐะ พราหมณเชนนั้น
เปนโจร ไมใชสัตบุรุษ เปนผูควรจะฆาในโลก พวก
พราหมณกลาววา ไมทองหลางเปนแขนขวาของพระอินทร จึงตัดเอาไมทองหลางมาใชในยัญนี้ ถาคํานั้น
เปนคําจริง พระอินทรก็แขนขาด ทําไมพระอินทรจึง
ชนะพวกอสูรดวยกําลังแขนนั้นได คํานั้นเปนคําเท็จ
พระอินทรยังมีแขนพรอม เปนเทวดาชั้นเลิศ ไมมีใคร
ฆาได กําจัดอสูรได มนตของพราหมณเหลานี้เหลว
เปลา หลอกลวงกันใหเห็นไดเฉพาะในโลกนี้ ภูเขา
มาลาคิรี ขุนเขาหิมวันต ภูเขาวิชฌะ ภูเขาสุทัสนะ
ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ ภูเขาใหญอื่น ๆ ที่กลาวกัน
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วา พวกพราหมณผูบูชายัญเอาอิฐเชนใดมาสรางภูเขา
อิฐเชนนั้นก็ไมใชธรรมชาติของภูเขา ภูเขาเปนอยาง
อื่น ไมหวั่นไหว เห็นไดชัด ๆ วาเปนหิน ไมใชอิฐ
เปนหินมานมนาน เหล็กและโลหะยอมไมเกิดในอิฐ
ที่พวกพราหมณสรรเสริญยัญกลาวไววา ผูบูชายัญกอ
สรางไว ชนทั้งหลายเรียกพราหมณผูทรงเวท ผูเขา
ถึงคุณแหงมนต ผูมีตบะในโลกนี้วา ผูประกอบใน
การขอ มหาสมุทรซัดทวมพราหมณนั้น ผูก ําลังตระเตรียมน้ําอยูที่ฝงมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ําในมหาสมุทรจึงดื่มไมได แมน้ําพัดเอาพราหมณผูเรียนเวท
ทรงมนต ไปเกินกวาพัน เหตุไรน้ําในแมน้ําจึงมีรส
ไมเสีย มหาสมุทรเทานั้นดื่มไมได บอน้ําทั้งหลายใน
มนุษยโลกนี้ ที่เขาขุดไวเกิดเปนน้ําเค็มก็มี แตไมใช
เค็มเพราะทวมพราหมณตาย น้าํ ในบอเหลานั้นดื่มไม
ได เปนนํารูรสสองอยาง ครั้งดึกดําบรรพตั้งแตปฐม
กัป ใครเปนภรรยาใคร ใครไดใหมนุษยเกิดขึ้นกอน
โดยธรรมแมนั้น ใครๆ ไมเลวไปกวาใคร ทานกลาว
จําแนกสวนไวอยางนี้ แมลูกคนจัณฑาลก็พึงเรียนเวท
สวดมนตได (ถา) เปนคนฉลาดมีความคิด หัวของ
เขาก็ไมพึงแตกเจ็ดเสี่ยง มนตเหลานี้พวกพรหมสราง
ไวเพื่อฆาตน เปนการสรางแตปาก เปนการสรางยึด
ถือไวดวยความโลภ เปลื้องไดยาก เขาถึงคลองดวย
คําของพวกพราหมณผูแตงกาพยกลอน จิตของพวก
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คนโง ยังหลงในทางลุมๆ ดอน ๆ คนไมมีปญญาเชื่อ
เอาจริงจัง ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง มีกําลัง
อยางลูกผูชาย พราหมณไมมีกําลังเชนนั้นเลย ความ
เปนมนุษยของพราหมณเหลานั้น พึงเห็นเหมือนของ
โค ชาติของพราหมณเหลานั้นเทานั้น ไมมใี ครเสมอ
สิ่งอื่น ๆ เสมอกันหมด ถาแหละพระราชาทรงชํานะ
หมูศัตรูได โดยลําพังพระองคเอง ประชาราษฎรของ
พระราชานั้นพึงมีสุขอยูเสมอ มนตของกษัตริยและ
ไตรเพทเหลานี้ มีความหมายเสมอกัน ถาไมวินิจฉัย
ความแหงมนตและไตรเพทนั้นก็ไมรู เหมือนทางที่น้ํา
ทวม มนตของกษัตริยและไตรเพทเหลานี้ มีความ
หมายเสมอกัน ลาภ ไมมีลาภ ยศ และไมมียศ ทั้ง
หมดเทียว เปนธรรมดาของวรรณะทั้ง ๔ นั้น พวก
คฤหบดีใชคนจํานวนมากใหทํางานในแผนดิน เพราะ
เหตุแหงทรัพยและขาวเปลือก ฉันใด แมพวกพราหมณผูทรงไตรเพทก็ฉันนั้น ยอมใชคนเปนจํานวน
มากใหทําการงานในแผนดินในวันนี้ พราหมณเหลา
นั้นเสมอกันกับคฤหบดี มีความขวนขวายประกอบใน
กามคุณเปนนิตย ใชคนเปนจํานวนมากใหทําการงาน
ในแผนดินเหมือนกัน พราหมณเหลานั้นเปนผูรูรส
สองอยาง หาปญญามิได.
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[๗๗๓] กระบวนกลอง ตะโพน สังข บัณเฑาะวและมโหรทึกของใคร มาขางหนา ทําให
พระราชาจอมทัพทรงหรรษา ใครมีสีหนาสุกใสดวย
แผนทองคําอันหนา มีพรรณดังสายฟา ชันษายังหนุม
แนน สอดสวมแลงธนูรุงเรืองดวยสิริมาอยู นั่นเปนใคร
ไตรมีพักตรผองไสเพียงดังทอง เหมือนถานไฟไมตะเคียนซึ่งลุกโชนอยูท ี่ปากเบา รุงเรืองดวยสิริมาอยู ใคร
นั่น มีฉัตรทองชมพูนุชมีซี่นารื่นรมยใจสําหรับกันรัศมีพระอาทิตย รุงเรืองดวยสิริมาอยู ใครนัน่ มีปญญา
ประเสริฐ มีพัดวาลวิชนีอยางดีเยี่ยม อันคนใชประคอง
ณ เบื้องบนเศียรทั้งสองขาง คนทั้งหลายถือกําหางนก
ยูงอันวิจิตรออนสลวย มีดามลวนแลวดวยทองและ
แกวมณี จรลีมาทัง้ สองขาง ขางหนาของใคร กุณฑล
อันกลมเกลี้ยง มีรัศมีดังสีถานไมตะเคียนซึ่งลุกโซนอยู
ที่ปากเบา งดงามอยูทั้งสองขาง ขางหนาของใคร
เสนผมของใครตองลมอยูไหว ๆ ปลายสนิทละเอียด
ดํา งามจดนลาต ดังสายฟาพุงขึ้นจากทองฟา ใคร
มีเนตรซายขวากวางและใหญ งาม มีพักตรผองใส
ดังคันฉองทอง ใครมีโอษฐสะอาดเหมือนสังขอันขาว
ผอง เมื่อเจรจา (แลเห็น) ฟนขาวสะอาดงามดังดอก
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มณฑารพตูม ใครมีมือและเทาทั้งสองมีสีเสมอดวยน้ํา
ครั่ง ตัง้ อยูในที่สบาย มีริมฝปากเปลงปลังดังผลมะพลับ งามดังดวงอาทิตย ใครนั่นมีเครื่องปกคลุมขาว
สะอาด ดังหนึ่งตนสาละใหญมีดอกสะพรั่งขางเขาหิมวันตในฤดูหิมะตก งามปานดังพระอินทรผูไดชัยชนะ
ใครนั่น นั่งอยูทามกลางบริษัท คลองพระแสงขรรค
คร่ําทอง วิจิตรดวยดามแกวมณีที่อังสา ใครนั่น สวม
รองเทาทองอันวิจิตร เย็บเรียบรอย สําเร็จเปนอัน
ดี ขาพเจาขอนอบนอมตอผูแสวงหาคุณอันใหญ.
[๗๗๔] ผูท ี่มาเหลานี้ เปนนาคที่มีฤทธิ์ เรืองยศ
เปนลูกทาวธตรฐ เกิดแตนางสมุททชา นาคเหลานี้มี
ฤทธิ์มาก.
จบภูริทัตชาดกที่ ๖
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อรรถกถามหานิบาตชาดก
ภูริทัตชาดก
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยูใ นพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภอุบาสกทั้งหลาย แลวตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตน
วา ยกิฺจิ รตนมตฺถิ ดังนี้.
ไดยินวา ในวันอุโบสถ อุบาสกเหลานั้นอธิษฐานอุโบสถแตเชาตรู
ถวายทาน. ภายหลังภัตตางถือของหอมและดอกไมเปนตน ไปยังพระเชตวัน
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เพื่อฟงธรรม ก็ในกาลนั้น พระศาสดาเสด็จมายัง
ธรรมสภา ประทับนั่งบนพุทธอาสนที่เขาตบแตงไว ตรวจดูภิกษุสงฆ ทรง
ทราบวา ก็บรรดาภิกษุสงฆทั้งหลาย ธรรมกถาตั้งขึ้นปรารภภิกษุ
เหลาใด พระตถาคตทั้งหลายทรงเจรจาปราศรัยกับภิกษุเหลานั้น เพราะเหตุนั้น
วันนี้ธรรมกถาที่เกี่ยวกับบุพจริยา ตัง้ ขึ้นปรารภอุบาสกทั้งหลายดังนี้แลว จึง
ทรงเจรจาปราศรัยกับอุบาสกเหลานั้นแลวตรัสถามวา พวกเธอเปนผูรักษาอุโบสถ
หรืออุบาสกทั้งหลาย. เมือ่ อุบาสกกราบทูลใหทรงทราบจึงตรัสวา ดีละ อุบาสก
ทั้งหลาย ก็ขอที่พวกเธอ เมื่อไดพระพุทธเจาผูเชนเราเปนผูใหโอวาท พึงกระทํา
อุโบสถ จัดวาเธอกระทํากรรมอันงามไมนาอัศจรรยเลย. แมโปราณกบัณฑิต
ผูไมเอื้อเฟอละยศใหญ กระทําอุโบสถไดเหมือนกัน ดังนี้แลว ไดทรงเปนผูนิ่ง
อันภิกษุเหลานั้นทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําอดีตนิทานมาวา
ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล ยังมีพระราชาพระองคหนึ่งทรงพระนาม
วา พรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ทรงประทานตําแหนงอุปราช
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แกพระราชโอรส ทอดพระเนตรเห็นยศใหญของพระราชโอรสนั้น จึงทรงเกิด
ความระแวงขึ้นวา พระราชโอรสจะพึงยึดแมราชสมบัติของเรา จึงรับสั่งให
เรียกพระราชโอรสนั้นมาแลวตรัสวา ดูกอนพอ เธอไมอาจจะอยูในที่นี้ เธอ
จงออกไปจากที่นี้ แลวไปอยูในที่ ๆ เธอชอบใจ โดยลวงไปแหงเรา เธอจง
ยึดเอารัชสมบัติอันเปนของแหงตระกูล. พระราชโอรสทรงรับพระดํารัสแลว
ถวายบังคมพระราชบิดาแลว เสด็จออกจากพระนคร เสด็จไปยังแมน้ํายมุนา
โดยลําดับทีเดียว แลวใหสรางบรรณศาลาในระหวางแมน้ํายมุนา สมุทรและ
ภูเขา มีรากไมและผลไมเปนอาหารอาศัยอยูในที่นั้น. ครั้งนั้น นางนาคมาณวิกา
ผูที่สามีตายตนหนึ่งในภพนาค ผูสถิตยอยูฝงสมุทรตรวจดูยศของคนเหลาอื่นผูมี
สามี อาศัยกิเลสกระสันขึ้น จึงออกจากภพนาค เที่ยวไปที่ฝงสมุทร เห็นรอย
เทาของพระราชโอรส จึงเดินไปตามรอยเทา ไดเห็นบรรณศาลานั้น. ครั้งนั้น
พระราชโอรส ไดเสด็จไปสูปาเพื่อตองการผลไม. นางเขาไปยังบรรณศาลา
เห็นเครื่องลาดทําดวยไมและบริขารที่เหลือ จึงคิดวา นี้ชรอยวาจักเปนที่อยูของ
บรรพชิตรูปหนึ่ง เราจักทดลอง เขาบวชดวยศรัทธาหรือไมหนอ ก็ถาเขา
จักบวชดวยศรัทธา จักนอมไปในเนกขัมมะ เขาจักไมยินดีการนอนที่เราตก
แตงไว ถาเขาจักยินดียิ่งในกาม จักไมบวชดวยศรัทธา ก็จักนอนเฉพาะในที่
นอนที่เราจัดแจงไว เมื่อเปนเชนนี้ เราจักจับเขากระทําใหเปนสามีของตน
แลวจักอยูในที่นี้เอง. นางไปสูภพนาค นําดอกไมทิพย และของหอมทิพยมา
จัดแจงที่นอนอันสําเร็จดวยดอกไมไดนําดอกไมไวที่บรรณศาลา เกลี่ยจุณของ
หอมประดับบรรณศาลา แลวไปยังภพนาคตามเดิม. พระราชโอรส เสด็จมา
ในเวลาเย็นเขาไปยังบรรณศาลา ทรงเห็นความเปนไปนั้น จึงคิดวา ใครหนอ
จัดแจงที่นอนนี้ ดังนี้แลวจึงเสวยผลไมนอยใหญ คิดวา นาอัศจรรย ดอกไม
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มีกลิ่นหอม นาอัศจรรย ดอกไมมีกลิน่ หอม ใครตบแตงที่นอนใหเปนที่ชอบใจ
ของเรา เกิดโสมนัสขึ้นดวยมิไดบวชดวยศรัทธา จึงนอนพลิกกลับไปกลับมา
บนที่นอนดอกไม กาวลงสูความหลับ. วันรุงขึ้นเมื่อพระอาทิตยขึ้นไป ลุกขึ้น
แตไมไดกวาดบรรณศาลาไดไปเพื่อตองการแกรากไมและผลไมนอยใหญในปา.
ในขณะนั้น นางนาคมาณวิกามาเห็นดอกไมเหี่ยวแหงรูวา ทานผูนี้ นอมใจ
ไปในกาม ไมไดบวชดวยศรัทธา เราอาจจะจับเขาได ดังนี้แลวนําดอกไม
เกา ๆ ออกไป นําดอกไมอื่น ๆ มา จัดแจงที่นอนดอกไมเหมือนอยางนั้นนั่น
แล ประดับบรรณศาลาและเกลี่ยดอกไมในที่จงกรมแลวไปยังภพนาคตามเดิม.
แมในวันนั้น พระราชโอรสนั้น ก็นอนบนที่นอนดอกไม วันรุงขึ้นจึงคิดวา
ใครหนอประดับบรรณศาลานี้. พระองคไมไปเพื่อตองการผลไมนอยใหญ ได
ยืนอยูในที่กําบังไมไกลจากบรรณศาลา. ฝายนางนาคมาณวิกา ถือของหอม
และดอกไมเปนอันมากมายังอาศรมบท. พระราชโอรส พอเห็นนางนาคมาณวิกา
ผูทรงรูปอันเลอโฉม มีจิตปฏิพัทธ ไมแสดงตน เขาไปยังบรรณศาลาของ
นาง เขาไปในเวลาจัดแจงดอกไมแลวถามวา เจาเปนใคร ? นางตอบวา ขา
แตนายฉันชื่อวา นางนาคมาณวิกา. พระราชโอรสตรัสถามวา เธอมีสามีแลว
หรือยัง. นางตอบวา ขาแตนาย เมื่อกอนฉันมีสามี แตเดี๋ยวนี้ฉันยังไมมีสามี
เปนหมายอยู ทานเลาอยูที่ไหน ? พระราชโอรสตอบวา ฉันชื่อวาพรหมทัตกุมารโอรสของพระเจากรุงพาราณสี ก็ทานเลาเพราะเหตุไร จึงละภพนาคเที่ยว
อยูในที่นี้. นางตอบวา ขาแตนาย ดิฉันตรวจดูยศของพวกนางนาคมาณวิกาผูมี.
สามีในที่นั้น อาศัยกิเลสจึงกระสันขึ้น ออกจากภพนาคนั้นเที่ยวแสวงหาสามี.
พระราชโอรสตรัสวา เพราะเหตุนั้นแล นางผูเจริญ แมเราก็ไมไดบวชดวย
ศรัทธา เพราะถูกพระบิดาขับไล จึงมาอยูในที่นี้ เจาอยาคิดไปเลย เราจักเปน
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สามีของเจา แมคนทั้งสองก็ไดอยูสมัครสังวาสกันในที่นั้นนั่นเอง. นางสราง
ตําหนักมีคามากดวยอานุภาพของตนแลว นําบัลลังกอันควรแกคามากแลวตบ
แตงที่นอน. จําเดิมแตนั้นมา พระราชโอรสนั้น ไมไดเสวยรากไมและผลไม
นอยใหญ เสวยแตขาวและน้ําอันเปนทิพยเหลานั้นเลี้ยงชีวิต. ครั้นตอมาภาย
หลัง นางนาคมาณวิกาตั้งครรภตลอดบุตรเปนชาย พวกญาติไดขนานนามทาน
วา สาครพรหมทัต เพราะทานประสูติที่ฝงแมน้ําสาคร. ในเวลาที่เดินได
นางนาคมาณวิกาก็คลอดบุตรเปนหญิง. พวกญาติขนานนามนางวา สมุททชา
เพราะนางเกิดที่ริมฝงสมุทร. ก็แลเมือ่ ระยะกาลลวงเลยไป ครั้งนั้นพรานไพร
ชาวกรุงพารา สีคนหนึ่ง ถึงที่นั้นแลว ไดกระทําปฏิสันถาร จําพระราชโอรส
ไดอยูในที่นั้น ๒-๓ วันแลวกลาววา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคจักบอกความ
ที่พระองคอยูในที่นี้แกราชตระกูล ไหวทานแลวออกจากที่นั้น ไดไปสูพระนคร.
ในกาลนั้นพระราชาก็สวรรคต. พวกอํามาตยไดทําพระสรีรกิจแกทาวเธอ แลว
ประชุมกันในวันที่ ๗ ปรึกษากันวา ชื่อวา รัชสมบัติอันไมมีพระราชา ยอม
ดํารงอยูไมได พวกเราไมอยูของพระราชโอรส ยังมีชีวิตอยู หรือวาไมมี
จึงปลอยผุสสรถยึดเอาพระราชา. ขณะนั้นพรานไพรเขาไปสูพระนคร ทราบ
เรื่องนั้นของอํามาตยเหลานั้น จึงไปยังสํานักของพวกอํามาตยแลวคิดวา เรา
อยูในสํานักของพระราชโอรส ๓-๔ วันแลวจึงมา จึงไดบอกเรื่องนั้น. ลําดับนั้น
อํามาตยทั้งหลายไดฟงดังนั้นแลว ไดทําสักการะแกเขา มีเขาเปนผูนําทางไป
ในที่นั้น ไดกระทําปฏิสันถารแลว บอกความที่พระราชาสวรรคตแลว ทูลวา
ขอพระองคจงครองราชสมบัติเถิด พระเจาขา. พระราชโอรสทรงดําริวา
เราจักรูจิตของนางนาคมาณวิกา ดังนี้แลวเขาไปหาเธอแลวตรัสวา ดูกอนนาง
ผูเจริญ พระบิดาของเราสวรรคตแลว อํามาตยทั้งหลายมาในที่นี้ เพื่อยกฉัตรให
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เรา ไปกันเถิดนางผูเจริญ เราทั้งสองจักครองรัชสมบัติในกรุงพาราณสี
ประมาณ ๑๒ โยชน เธอจักเปนใหญกวาหญิง ๑๖,๐๐๐ คน. นางกลาววา
ขาแตนาย ดิฉันไมอาจไปกับทานได. พระราชโอรสถามวา เพราะเหตุอะไร ?
นางกลาววา พวกเราเปนอสรพิษราย โกรธเร็ว ยอมโกรธแมดวยเหตุเพียง
เล็กนอย และชื่อวาการอยูรวมผัวเปนภาระหนัก ถาดิฉันเห็นหรือไดยินสิ่ง
อะไรก็โกรธ แลดูอะไร จักกระจัดกระจายไปเหมือนกําธุลี เพราะเหตุนี้ ดิฉัน
จึงไมอาจไปกับทานได แมวันรุงขึ้นพระราชโอรสก็ออนวอนเธออยูนั่นเอง.
ลําดับนั้นนางจึงกลาวกะทานอยางนี้วา ดิฉันจักไมไปดวยปริยายไร ๆ สวนนาคกุมารบุตรของเราเหลานี้ เปนชาติมนุษย เพราะเกิดโดยสมภพกับทาน ถาบุตร
เหลานั้นยังมีความรักในเรา ทานจงอยาประมาทในบุตรเหลานั้น แตบุตร
เหลานี้แล เปนพืชน้ําละเอียดออน เมื่อเดินทางตองลําบากดวยลมแดดจะพึง
ตาย ทานพึงใหขุดเรือลําหนึ่ง ใหเต็มดวยน้ําแลวใหบุตรเหลานั้นเลนน้ํานํา
ไป พึงกระทําสระโบกขรณีในพื้นที่ในภายในพระนครแกบุตรเหลานั้น. ก็แล
นางครั้นกลาวอยางนี้แลว ไหวพระราชโอรสทําประทักษิณกอดพวกบุตร ใหนั่ง
ระหวางถันจูบที่ศีรษะ มอบใหแกพระราชโอรส รองไหคร่ําครวญแลวหายไปใน
ที่นั้นนั่นเอง ไดไปยังภพนาคตามเดิม. ฝายพระราชโอรสถึงความโทมนัส มี
พระเนตรนองดวยน้ําตา ออกจากนิเวศน เช็ดนัยนาแลวเขาไปหาพวกอํามาตย.
พวกอํามาตยเหลานั้น อภิเษกพระราชโอรสนั้นในที่นั้นนั่นเอง แลวทูลวา
ขาแตสมมติเทพ พวกขาพระองคจะไปยังนครของพระองค พระเจาขา.
พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้น พวกทานจงจึงรีบขุดเรือยกขึ้นสูเกวียนให
เต็มดวยน้ํา ขอทานจงเกลี่ยดอกไมตาง ๆ อันสมบูรณดวยสีและกลิ่น
บนหลังน้ํา บุตรทั้งหลายของเราผูมีพืชแตน้ํา บุตรเหลานั้นเลนน้ํา ใน
ที่นั้น จักไปสบาย. พวกอํามาตยไดกระทําเหมือนอยางนั้น. พระราชา
เสด็จถึงกรุงพาราณสี เสด็จเขาไปยังนครที่ตบแตงไว แวดลอมไปดวย
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หญิงนักฟอน และอํามาตยเปนตนประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน ประทับนั่งบนพื้น
ใหญ เสวยน้ํามหาปานะ ๗ วัน แลวใหสรางสระโบกขรณี เพื่อประโยชนแก
พวกบุตร. พวกบุตรไดเลนในที่นั้นเนืองนิตย ภายหลังวันหนึ่งเมื่อพวกบุตรพา
กันเลนน้ําในสระโบกขรณี เตาตัวหนึ่งเขาไป ไมเห็นที่ออก จึงดําลงในพื้น
สระโบกขรณี ในเวลาเด็กเลนน้ํา ผุดขึ้นจากน้ําโผลศีรษะขึ้นมา เห็นพวก
เด็กเหลานั้น จึงดําลงไปในน้ําอีก. พวกเด็กเหลานั้นเห็นเตานั้นจึงสะดุงกลัว
ไปยังสํานักของพระบิดากราบทูลวา ขาแตพอ ในสระโบกขรณียังมียักษตน
หนึ่ง ทําพวกขาพระองคใหสะดุง. พระราชาทรงสั่งบังคับพวกราชบุรุษวา พวก
ทานจงไปจับยักษนั้นมา. ราชบุรุษเหลานั้นทอดแหนําเตาไปถวายแดพระราชา
พระกุมารทั้งหลายเห็นเตานั้นแลวรองวา นี้ปศาจพอ นี้ปศาจพอ. พระราชา
ทรงกริ้วเตาดวยความรักในบุตร จึงสั่งบังคับวา พวกทานจงไปทํากรรมกรณแกเตานั้นเถิด. ในบรรดาราชบุรุษเหลานั้น ราชบุรุษคนหนึ่งกลาววา
เตานี้เปนผูกอเวรแกพระราชา ควรจะเอามันใสในครกแลวเอาสากตําทําใหเปน
จุณ. อํามาตยบางพวกกลาววา ควรจะปงใหสุกในไฟถึง ๓ ครั้งแลวจึงกิน.
อํามาตยบางพวกกลาววา ควรจะตมมันในกะทะนั่นแล. แตอํามาตยคนหนึ่งผู
กลัวน้ํากลาววาควรจะโยนเตานี้ลงในน้ําวนแหงแมน้ํายมุนา มันจะถึงความพินาศ
ใหญในที่นนั้ เพราะกรรมกรณของเตานั้นเห็นปานนี้ยอมไมมี. เตาไดฟงถอยคํา
ของเขาจึงโผลศีรษะขึ้นพูดอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ เหตุอะไรของทาน เราทํา
ผิดอะไร ที่ทานวิจารถึงกรรมกรณเห็นปานนี้กะเรา ก็เราสามารถอดกลั้นกรรมกรณนอกนี้ได ก็แลผูนี้เปนผูหยาบชาเหลือเกิน ทานอยากลาวคําเห็นปานนี้
เลย. พระราชาทรงสดับดังนั้น ควรจะสรางทุกขกะเตานี้แหละดังนี้แลวจึงใหทิ้ง
ลงไปในน้ําวนแหงแมน้ํายมุนา. เตานั้นถึงหวงน้ําอันเปนที่ไปสูภพนาคแหงหนึ่ง
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ไดไปสูภพนาคแลว. ลําดับนั้นพวกนาคมาณพบุตรของพญานาคชื่อวา
ธตรฐ กําลังเลนอยูในหวงน้ํานั้น เห็นเตานั้น จึงกลาววา พวกทานจง
จับมันเปนทาส. เตานั้นคิดวา เราพนจากพระหัตถของพระเจาพาราณสีแลว
บัดนี้ถึงมือของพวกนาคผูหยาบชาเห็นปานนี้ เราจะพึงพนดวยอุบายอะไรหนอ
เตานั้นคิดวา อุบายนี้ใชได เราจะพึงพูดมุสาวาทจึงจะพน แลวกลาววา
พวกทานมาจากสํานักของพระยานาคชื่อวาธตรฐ เพราะเหตุไร ทานจึงกลาว
กะเราอยางนี้ เราเปนเตาชื่อวา จิตตจูฬ เปนทูตแหงพระเจาพาราณสีมายัง
สํานักของพระยานาคชื่อวาธตรฐ พระราชาของเรา ประสงคจะใหธิดาแกพระยา
นาคชื่อวา ธตรฐ จึงสงเรามา ขอทานจงแสดงเราแกพระยานาคนั้นเถิด.
นาคมาณพเหลานั้นเธอแลวเกิดโสมนัส พาเตานั้นไปยังสํานักพระราชากราบ
ทูลความนั้นแลว. พระราชารับสั่งใหเรียกเตานั้นมาดวยคําวา จงนํามันมาเถิด
พอเห็นเตานั้น จึงพอพระทัยตรัสวา ผูมีรางลามกเห็นปานนี้ ไมสามารถจะ
ทําทูตกรรม. เตาไดฟงดังนั้นจึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา ก็ชื่อวาผูเปน
ทูตจะพึงมีรางกายประมาณเทาลําตาลหรือ ความจริงรางกายเล็กหรือนอยไม
เปนประมาณ การทํากรรมในที่ที่ไปแลว ๆ ใหสําเร็จนั่นแล เปนประมาณ
ดังนั้น ขาแตมหาราชเจา ทูตเปนอันมากของพระราชาของเราเปนมนุษย ยอม
ทํากรรมบนบก นกยอมทํากรรมบนอากาศ ขาพระองคชื่อวา จิตตจูฬ ถึง
ฐานันดรเปนที่โปรดปรานของพระราชา เปนผูปกครองหมูบาน ยอมทํา
กรรมในน้ํา ขอพระองคอยาขมขู ดูหมิ่นขาพระองคเลย ดังนี้แลวจึงสรรเสริญคุณของตน. ลําดับนั้น พระยานาคธตรฐ จึงถามเตานั้นวา ก็ทาน
เปนผูอันพระราชาสงมาเพื่อตองการอะไร ? เตากลาววา ขาแตมหาราชเจา พระ-
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ราชาของขา ตรัสกะขา อยางนี้วา เราจะทํามิตรธรรมกับพระราชา ชาวชมพู
ทวีปทั้งสิ้น บัดนี้ เราควรจะทํามิตรธรรมกับพระยานาคธตรฐ เราจะใหนาง
สาวสมุททชาผูเปนธิดาของเราแกพระยานาคธตรฐ จึงสงขา มาดวยพระดํารัส
วา ขอทานอยากระทําการเนิ่นชา จงสงบุรุษทั้งหลายไปกับขา และกําหนด
วันรับนางทาริกาเถิด. พระยานาคนั้นยินดีใหกระทําสักการะแลว สงนาคมาณพ ๔ นายไปกับเตานั้นดวยคําวา พวกทานไปเถิด จงฟงคําของพระราชา
กําหนดวันแลวจงมา. นาคมาณพเหลานั้น รับคําแลวจึงพาเตาออกจากภพนาค.
เตาเห็นสระปทุมสระหนึ่งในระหวางแมน้ํายมุนากับกรุงพาราณสีมีความประสงค
จะหนีไปดวยอุบายอยางหนึ่งจึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนนาคมาณพทั้งหลาย ผู
เจริญ พระราชาของเรา และบุตรภรรยาของพระราชา เห็นเราเที่ยวไปในน้ํา
ไปสูพระราชนิเวศนออนวอนวา ทานจงใหดอกปทุมแกเราทั้งหลาย จงใหราก
เงาบัว เราจักถือเอารากเงาบัวเหลานั้น เพื่อประโยชนแกเขาเหลานั้น พวก
ทานจงปลอยขา ในที่นี้ แมเมื่อพวกทานไมเห็นขา จงลวงหนาไปยังสํานัก
ของพระราชา เราจักเห็นพวกทานในที่นั้นนั่นแล. นาคมาณพเหลานั้นเชื่อ
ถอยคําของเตานั้นจึงไดปลอยเตานั้นไป เตาไดแอบอยูในที่สวนขางหนึ่งในที่
นั้น. ฝายนาคมาณพไมเห็นเตา จึงเขาไปเฝาพระราชาดวยเพศแหงมาณพตาม
สัญญาวา เราจักไปสํานักพระราชา.
จบกัจฉปกัณฑ
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พระราชาทรงกระทําปฏิสันถารแลวตรัสถามวา พวกทานมาแตที่ไหน ?
นาคมาณพทั้งหลายทูลวา ขาแตมหาราชเจา พวกขาพระองคมาจากสํานัก
ของพระยานาคธตรฐ. พระราชาตรัสถามวา เพราะเหตุไร พวกทานจึงมาใน
ที่นี้. นาคมาณพทั้งหลายทูลวา ขาแตมหาราชเจา พวกขาพระองคเปนทูต
ของพระยานาคธตรฐนั้น พระยานาคธตรฐถามถึงความไมมีโรคของพระองค
และพระองคปรารถนาสิ่งใด ทานจะใหสิ่งนั้นแกพระองค ขาววาพระองคจะ
ประทานนางสมุททชา ผูเปนพระธิดาของพระองคใหเปนบาทปริจาริกาของ
พระราชาของพวกขาพระองค ดังนี้แลว เมื่อจะประกาศความนั้นจึงกลาวคาถา
ที่หนึ่งวา
รัตนะอยางใดอยางหนึ่ง มีอยูในนิเวศนของทาว
ธตรฐ รัตนะทั้งหมดนั้นจงมาสูพระราชนิเวศนของ
พระองค ขอพระองคจงทรงพระกรุณาโปรดประทาน
พระราชธิดาแกพระราชาของขาพระองคเถิด พระเจา
ขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพานิ เต อุปยนฺตุ ความวา ขอ
รัตนะทั้งหมดของทาวธตรฐนั้นจงนําเขามา คือจงเขามาสูพระนิเวศนของพระองค
พระราชาครั้นไดสดับดังนั้นจึงตรัสคาถาที่ ๒ วา
พวกเราไมเคยทําการวิวาหกับนาคทั้งหลาย ใน
กาลไหน ๆ เลย พวกเราจะทําวิวาหอันไมสมควรนั้น
ไดอยางไรเลา.
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บรรดาบทเหลานั้น บ วา อสยุตฺต ความวา ไมสมควรคือไม
เหมาะสมกับสัตวดิรัจฉาน พวกเราเปนชาติมนุษย จะกระทําความสัมพันธ
กับสัตวดิรัจฉานอยางไรได.
พวกนาคมาณพ ไดฟงคําดังนั้นแลวจึงกลาววา ถาความสัมพันธ
กับพระยานาคธตรฐไมเหมาะสมกับทาน เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไร ทานจึง
สงเตาชื่อวาจิตตจูฬผูอุปฐากของตนไปเปนทูตแกพระราชาของพวกเราวา เรา
จะใหธิดาของเราชื่อวา สมุททชา เลา ครั้นสงสาสนอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
ทานกระทําการดูหมิ่นพระราชาของพวกเรา พวกเราแลชื่อวาเปนนาคมาณพ
จักรูกรรมทีค่ วรกระทําแกทาน เมื่อจะขูพระราชาจึงกลาว ๒ พระคาถาวา
ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษย พระองค
จําตองทรงสละพระชนมชีพหรือแวนแควนเสียเปนแน
เพราะเมื่อพวกนาคโกรธแลว คนทั้งหลาย เชนพระองค
จะมีชีวิตอยูนานไมได ขาแตพระองคผูประเสริฐ
พระองคเปนมนุษยไมมีฤทธิ์ มาดูหมิ่นพวกพระยานาค
ธตรผูมีฤทธิ์ ผูเปนบุตรของทาววรุณนาคราช เกิด
ภายใตแมน้ํายมุนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รฏ วา ความวา ชีวิตหรือรัฐทานจักสละ
โดยสวนเดียว. บทวา ตาทิสา ความวา พระราชาทั้งหลายผูเชนทาน ถูกนาคผูมี
อานุภาพมากโกรธแลวอยางนี้ ไมสามารถจะดํารงชีวิตอยูไดนาน ยอมอันตรธานไปในระหวางเทียว. บทวา โย ตฺว เทว ความวา ขาแตสมมติเทพ
ทานใดแมเปนมนุษย. บทวา วรุณสฺส ไดแก พระยานาคชื่อวาวรุณ. บทวา
นิย ปุตฺต ได แกบุตรผูอยูในภายใน (ตน). บทวา ยามุน ไดแก เกิดใน
ภายใตแมน้ํายมุนา.
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ลําดับนั้น พระราชาไดตรัส ๒ คาถาวา
เราไมไดดูหมิ่นทาวธตรฐเรื่องยศ ก็ทาวธตรฐ
ผูเ ปนใหญกวานาคแมทั้งหมด ถึงจะเปนพระยานาคผู
มีอานุภาพมา ก็ไมสมควรกะธิดาของเรา เราเปน
กษัตริยของชนชาววิเทหรัฐ และนางสมุททชาธิดาของ
เราก็เปนอภิชาต.
บรรดาบทเหลานั้นดวยบทวา พหูนมฺป นี้ ทานกลาวหมายเอาความ
เปนใหญ แหงภพนาคประมาณ ๕๐๐ โยชน. บทวา น เม ธีตรมารโห
ความวา ก็ทานแมเปนผูมีอานุภาพมากอยางนี้ก็ไมสมควรกะธิดาของเรา เพราะ
ทานเปนอหิชาติ (ชาติงู). พระองคเมื่อแสดงถึงผูเปนญาติอันเปนฝายมารดา
จึงตรัสคํานี้วา ขตฺติโย จ วิเทหาน ดังนี้. ดวยบทวา สมุทฺทชา นี้
ทานกลาววา คนทั้งสอง คือกษัตริยผูเปนราชโอรสของพระจาวิเทหะ และ
พระธิดาของเรานามวาสมุททชา เปนอภิชาตสมควรจะสังวาสกันและกัน เพราะ
นางยอมไมคูควรแกงูผูมีกบเปนภักษา.
พวกนาคมาณพไดฟงดังนั้นแลว แมประสงคจะฆาพระองคดวยสม
ในนาสิก ในที่นั้นนั่นเอง จึงคิดวา แมเมื่อพวกเราถูกพระราชาสงไปเพื่อ
กําหนดวัน การที่เราจะฆาพระราชานี้แลวไปไมสมควรเลย พวกเราจักไปกราบ
ทูลพระราชาแลวจักทราบ ดังนี้แลว พวกเขาจึงลุกจากที่นั้นอกจากราชนิเวศน
ดํารงแผนดินไปในที่นั้น ถูกพระยานาคถามวา พอทั้งหลาย พวกทานได
ราชธิดาแลวหรือ ? ดังนี้แลวโกรธตอพระราชา จึงกราบทูลวา ขาแตสมบัติเทพ พระองคสงพวกขาพระองคไปในที่ใดที่หนึ่ง เพราะเหตุอันไมสมควร
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อะไรเลย ถาพระองคปรารถนาจะฆา พระองคจงฆาพวกขาพระองคเสียในที่นี้
แหละ พระราชานั้นดาบริภาษพระองค ยกธิดาของตนขึ้นดวยความเมาใน
ชาติ ดังนี้แลวกราบทูลถึงความที่พระองคกลาวและมิไดกลาว ทําความโกรธ
ใหเกิดขึ้นแกพระราชา. พระองคเมื่อจะทรงสั่งบังคับใหประชุมบริษัทจึงตรัสวา
พวกนาคเหลากัมพลอัสสดรจงเตรียมตัว จง
ไปบอกใหพวกนาคทั้งปวงรูกัน จงพากันไปกรุง
พาราณสี แตอยาไดเบียดเบียนใคร ๆ เลย.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา กมฺพลสฺสตรา พระองคเมื่อสั่ง
บังคับวา นาคชื่อวากัมพลอัสสดร ผูเ ปนฝกฝายมารดาของเรานั้น นาคผูอยู
ที่เชิงเขาสิเนรุ และนาคเหลานั้นจงลุกขึ้นเถิด และนาคเหลาอื่นผูกระทําตาม
คําของเราในทิศใหญ ๔ ในทิศนอย ๔ มีประมาณเทาใด จงไปบอกนาคทั้งหมด
นั้นใหทราบ ขาววาพวกทานจงรีบประชุมกันจึงไดตรัสอยางนั้น. ลําดับนั้นเมื่อ
พวกนาคทั้งหมดนั่นแลรีบประชุมกันทูลวา พวกขาพระองคจะทําอยางไร พระเจาขา. พระองคจึงตรัสวา นาคของเราทั้งหมดจงรีบไปกรุงพาราณสี. และเมื่อ
พวกนาคเหลานั้นกลาววา พวกขาพระองคไปในที่นั้นจะพึงทําอยางไร พระเจาขา
อยางไรพวกขาพระองคจะทําใหเปนขี้เถาโดยการประหารดวยพนลมทางนาสิก.
พระยานาคไมปรารถนาความพินาศแกนาง เพราะมีจิตปฎิพัทธในราชธิดา จึง
ตรัสวาพวกนาคอยาพึงเบียดเบียนใคร ๆ. อธิบายวา บรรดาพวกทานบาง
พวกอยาพึงเบียดเบียนใคร ๆ อีกอยางหนึ่ง บาลีกอ็ ยางนี้เหมือนกัน.
ลําดับนั้น พวกนาคจึงกลาวกะพระราชาวา ขาแตมหาราช ถาไม
เบียดเบียนมนุษยบางคน พวกเราไปในที่นั้นแลวจะกระทําอะไร ? ลําดับนั้น
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พระราชาจึงตรัสกะพวกนาคนั้นวา พวกทานจงทําสิ่งนี้และสิ่งนี้ แมเราก็จะทํา
สิ่งชื่อนี้ ดังนี้แลว เมื่อจะตรัสบอกจึงตรัสสองคาถาวา
นาคทั้งหลาย จงแผพังพานหอยอยูที่บานเรือน
ในสระน้ํา ทีท่ างเดิน ที่ทาง ๔ แพรง บนยอดไม
และบนเสาระเนียด แมเราก็จะนิรมิตตัวใหญขาวลวน
วงลอมเมืองใหญดวยขนดหาง ยังความกลัวใหเกิดแก
ชนชาวกาสี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสพฺเภสุ แปลวา ในสระโบกขรณี.
บทวา รถิยา แปลวา ทีถ่ นน. บทวา ลมฺพนฺตุ แปลวา หอยลงอยู.
บทวา วิตตา ความวา นาคทั้งหลายจงแผพังพาน มีรางกายใหญ หอย
ลงอยู ที่บานเรือนเปนตนเหลานั้น และที่ประตูและทาง ๔ แพรง ประมาณ
เทานี้ ก็แลเมื่อทํา อันดับแรกจงนิรมิตรางกายใหใหญและแผพังพานใหใหญ
ภายในหองและภายนอกหองเปนตน ภายใตและบนเตียงและตั่ง ที่บานเรือน
ที่ขางทางเดินเปนตน บนหลังน้ําในสระโบกขรณี บนบกและที่เรือน บังหวน
ควัน เหมือนสูบของชางโลหะกระทําเสียงวา สุ สุ หอยลงและนอนลง และ
อยาแสดงตนแกคน ๔ คน คือ เด็กหนุม คนแกชรา หญิงมีครรภ และ
นางสมุททชา แมเราก็จะไปดวยรางกายอันใหญขาวลวน วงลอมเมืองกาสีไว
โดยรอบ ๗ ชั้น ปดดวยพังพานใหญ การทําใหมืดมนเปนอันเดียวกัน ให
เกิดความกลัวแกชนชาวกาสี เปลงเสียงวา สุ สุ ดังนี้. นาคทั้งหลายได
กระทําอยางนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
นาคทั้งหลายไดฟงคําของทาวธตรฐแลว แปลง
เพศเปนหลายอยาง พากันเขาไปยังกรุงพาราณสี แต
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มิไดเบียดเบียนใคร ๆ เลย แผพังพานหอยอยูที่บาน
เรือน ในสระน้าํ ที่ทางเดิน ที่ทาง ๔ แพรง บนยอดไม
พวกสตรีเปนอันมากไดเห็นนาคเหลานั้น แผพังพาน
หอยอยู ตามที่ตาง ๆ หายใจฟู ๆ ก็พากันรองคร่ําครวญ
ชาวเมืองพาราณสีมีความสะดุงกลัว เดือดรอนก็พากัน
ไปประชุมกอดอกรองทุกขวา ขอพระองค จง
พระราชทานพระราชธิดา แกพระยานาคเถิด พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกวณฺณิโน ความวา ก็นาคเหลานั้น
แปลงเพศเปนหลายอยาง ดวยอํานาจสีเขียวเปนตน นิรมิตรูปเห็นปานนั้น.
บทวา ปวชฺชึสุ ความวา นาคเหลานั้น เขาไปในเวลาเที่ยงคืน. บทวา
ลมฺพึสุ ความวา โดยทํานองที่ทาวธตรฐกลาวแลวนั่นแล นาคทั้งหมดหอย
ลงอยูตัดการสัญจรของพวกมนุษยในที่นั้น ๆ ก็นาคมาณพทั้ง ๔ ตนเปนทูตมา
วงลอมเทาทั้ง ๔ แหงที่บรรทมของพระราชา แผพังพานใหญบนพระเศียร
ไดแยกเขี้ยวยืนดูอยู เหมือนจะฉกกัดศีรษะดวยปาก. ฝายทาวธตรฐ รับสั่งให
ปดพระนครโดยทํานองที่ตนกลาวแลวนั่นแล บุรุษทั้งหลายเมื่อตื่นขึ้น เหยียด
มือหรือเทาไปทางที่ใด ๆ ก็ถูกตองงูในที่นั้น ๆ แลวรองวา งู ๆ ดังนี้. บทวา
ปุถู กนฺทึสุ ความวา ประทีปจุดขึ้นในเรือนใด ๆ หญิงทั้งหลายในเรือน
นั้น ๆ ตื่นขึ้นแลว แลดูประตู เสา ไมจันทัน เห็นพวกนาคหอย
ลงอยู รองคร่ําครวญกันเปนอันมากโดยพรอม ๆ กันทีเดียว พระนครทั้งสิ้น
ไดเกิดโกลาหลเปนอันเดียวกันดวยประการฉะนี้. บทวา โสณฺฑิกเต แปลวา
แผพังพาน. บทวา ปกฺกนฺทุ ความวา ครั้นราตรีสวาง เมื่อนครทั้งสิ้น
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และพระราชนิเวศนถูกปกคลุมดวยลมหายใจเขาออกของพวกนาค มนุษย
ทั้งหลายพากันกลัว จึงกลาวกะนาคราชทั้งหลายวา พวกทานเบียดเบียนพวกเรา
เพื่ออะไร ? ดังนี้แลวจึงสงทูตไปถึงทาวธตรฐวา พระราชาของพวกทานทรง
พระดําริวา จะใหธิดาของเราแกทาน เมื่อทูตของทาวเธอมากลาวอีกวา จง
ให แลวดาบริภาษพระราชาของพวกเรา เมื่อทูตกลาววา ถาไมใหธิดาแกพระราชาของพวกเรา ชีวิตของชาวพระนครทั้งสิ้นจะไมมี จึงออนวอนวา เพราะ
เหตุนั้นแล ทานจงใหโอกาสแกนายของเรา พวกเราจักไปออนวอนพระราชา
ไดโอกาสแลวไปยังประตูพระนคร พากันรองคร่ําครวญดวยเสียงดัง. ฝาย
มเหสีของพระองค บรรทมอยูในหองของตน ๆ รองคร่ําครวญในทันทีทันใด
วา พระเจาขา ขอพระองคจงใหธิดาแกพระเจาธตรฐเถิด.
ฝายนาคมาณพทั้ง ๔ นั้น ไดยืนอยูเหมือนจะเอาปากฉกกัดศีรษะวา จง
ให จงให พระองคทรงบรรทมอยู ไดสดับเสียงชาวพระนครและมเหสีของ
พระองครองคร่ําครวญอยู และพระองคถูกนาคมาณพทั้ง ๔ คุกคาม ทรงสะดุง
พระทัยแตมรณภัย จึงไดตรัสขึ้น ๓ ครั้งวา เราจะใหพระนางสมุททชาผูเปนธิดา
ของเราแกทาวธตรฐ. นาคราชทั้งหมด ครั้นไดฟงพระดํารัสดังนั้นแลว ก็กลับไป
ยังที่ประมาณหนึ่งคาวุต สรางนครขึ้นแหงหนึ่ง เหมือนเทวนคร ไดอยูในที่นั้น
จึงสงบรรณาการไปวา ขาววา ขอพระองคจงสงพระธิดา พระราชายึดเอาเครื่อง
บรรณาการที่พวกนาคนํามา จึงสงพวกนาคเหลานั้นไปวา พวกทานไปเถิด เรา
จักสงธิดาไปในความคุมครองของพวกอํามาตยของเรา แลวรับสงใหเรียกธิดา
มาใหขึ้นสูปราสาทชั้นบน ใหเปดสีหบัญชรแลวใหสัญญาวา ดูกอนแม เจาจง
ดูนครอันตบแตงแลวนี้ เจาเปนอัครมเหสีของพระราชานี้ในที่นี้ นครนั้นไม
ไกลแตที่นี้ เมื่อเวลาเจาเกิดความเบื่อหนายนครนั้นขึ้นมา เจาสามารถจะมาใน
ที่นี้ได เจาพึงมาในที่นี้ แลวใหสนานศีรษะ ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
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ใหนั่งในวอที่ปกปดแลวไดประทานสงไปในความคุมครองของอํามาตยของพระองค. พระยานาคทั้งหลายกระทําการตอนรับพระธิดาแลวไดกระทํามหาสักการะ
อํามาตยทั้งหลายเขาไปสูพระนคร ถวายพระธิดานั้นแกทาวเธอ ไดถือเอาทรัพย
เปนอันมากแลวกลับมา. พระราชาใหพระธิดาขึ้นสูปราสาท ใหนอนบนที่นอน
อันเปนทิพยที่ประดับไว. ในขณะนั้นนั่นเอง พวกนาคมาณพ แปลงเพศเปน
คนคอมและคนเตี้ยเปนตน แวดลอมพระธิดาเหมือนพวกบริจาริกาของมนุษย
พระธิดาพอนอนบนที่นอนอันเปนทิพย ถูกตองสัมผัสอันเปนทิพยเทานั้นก็กาว
ลงสูความหลับ. ทาวธตรฐพาพระธิดา พรอมบริษัทนาคหายไปในที่นั้น
ไดปรากฏในภพนาค. พระราชธิดา ทรงตื่นขึ้น ทรงทอดพระเนตรที่บรรทม
อันเปนทิพยที่ตบแตงไว และที่อื่นเชนปราสาทอันสําเร็จดวยทองคําและสําเร็จ
ดวยแกวมณี พระอุทยานและสระโบกขรณีและภพนาค เหมือนเทพนครที่ตบ
แตงไว จึงตรัสถามหญิงบําเรอมีหญิงคอมเปนตนวา นครนีช้ างตบแตงเหลือเกิน
ไมเหมือนนครของเรา นครนั่นเปนของใคร. หญิงบําเรอทูลวา ขาแตพระเทวี
นั่นเปนของพระสวามีของพระนาง พระเจาขา ผูที่มีบุญนอยยอมไมไดสมบัติ
เห็นปานนี้ ทานไดสมบัตินี้ เพราะทานมีบุญมาก. ฝายทาวธตรฐ รับสั่งให
ตีกลองรองประกาศไปในภพนาคประมาณ ๕๐๐ โยชนวา ผูใด ๆ แสดงเพศงู
แดพระนางสมุททชา ผูนั้น ๆ จักตองราชทัณฑ. เพราะเหตุนั้น ขึ้นชื่อวาผู
สามารถเพื่อจะแสดงเพศงูแกพระนางแมคนเดียวไมไดมีเลย. เพราะความสําคัญ
วาเปนโลกมนุษย พระนางจึงชื่นชมยินดีกับทาวธตรฐนั้น ในที่นั้นนั่นเอง อยู
สังวาสดวยความรักดวยอาการอยางนี้.
จบนครกัณฑ
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ครั้นตอมา พระนางทรงอาศัยทาวธตรัฐ จึงทรงครรภ ประสูติพระโอรส
พวกพระญาติไดตั้งชื่อวา สุทัสสนะ เพราะเห็นแลวใหเกิดความรัก ในเวลา
พระโอรสทรงดําเนินเดินได พระนางประสูติพระโอรสอีกองคหนึ่ง พวกพระญาติไดตั้งชื่อวา ทัตตะ ก็พระองคเปนพระโพธิสัตว. พระนางประสูติโอรส
อีกองคหนึ่ง พวกพระญาติตั้งชื่อทานวา สุโภคะ พระนางประสูติพระโอรส
อีกพระองคหนึ่ง พวกพระญาติไดตั้งชื่อทานวา อริฏฐะ. ดังนั้นพระนางแม
ประสูติพระโอรส ๔ พระองคแลว ก็ไมรูวาเปนภพของนาค ภายหลังวันหนึ่ง
พวกนาคหนุม ๆ บอกแกพระโอรสชือ่ วา อริฏฐะวา มารดาของพระองคเปน
มนุษย ไมใชเปนนางนาค. พระโอรสนามวา อริฏฐะ คิดวาเราจะทดสอบ
พระมารดานั้น. ครั้นวันหนึ่งเมื่อเสวยนมจึงนิรมิตสรีระเปนงู เอาปลายหาง
เสียดสีหลังเทาพระมารดา. พระนางเห็นรางงูของพระโอรสนามวา อริฏฐะ จึง
ตกพระทัยสะดุงกลัวแลวกรีดรอง ทิ้งพระโอรสไปที่ภาคพื้น นัยนตาของพระโอรสนั้นแตกไปเพราะเล็บ แตนั้นโลหิตก็ไหล. พระราชาทรงสดับเสียงของ
พระนาง จึงตรัสถามวา นั่นเสียงกรีดรองของใคร ทรงสดับกิริยาที่พระโอรส
นามวาอริฏฐะกระทํา จึงเสด็จพลางคุกคามวาไปเถิดพวกทานจงพาอริฎฐะนั้นไป
ทําใหถึงความสิ้นชีวิต. พระราชธิดาทรงทราบวา พระราชาทรงกริ้ว จึงตรัส
ดวยความสิเนหาในบุตรวา พระเจาขา นัยนตาบุตรของหมอมฉันแตกไปแลว
ขอพระองคจงงดโทษใหแกบุตรของหมอมฉันเถิด. พระราชา เมื่อพระนางตรัส
อยางนั้น จึงตรัสวา เราไมอาจทําอะไรได จึงงดโทษใหก็ในวันนั้นพระนาง
ไดทราบวา นี้เปนภพนาค จําเดิมแตนั้นมา พระโอรสนามวาอริฏฐะ ไดชื่อวา
อริฏฐะบอด. ฝายพระโอรสทั้ง ๔ องคถึงความรูเดียงสาแลว. ลําดับนั้น พระ
บิดาของพระโอรสเหลานั้น ไดทรงประทานรัชสมบัติแหงละ ๑๐๐ โยชน ยศใหญ
ไดมีแลว. นางสาวนาคพากันแวดลอมแหงละ ๑๖,๐๐๐ พระบิดาไดมีรัชสมบัติ
๑๐๑ โยชนเทานั้น พระโอรสทั้ง ๓ มาเพื่อเฝาพระมารดาบิดาทุก ๆ เดือน ฝาย
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พระโพธิสัตวมาทุกกึ่งเดือน พระโพธิสัตวนั่นเอง ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน
ภพนาค พรอมกับพระบิดาจึงไปสูที่อุปฏฐากแมของทาววิรูปกขมหาราช พระองค
ไดกลาวแมปญหาที่ตั้งขึ้นในสํานักของภพนาคนั้น. ภายหลังวันหนึ่ง เมื่อทาว
มหาราชวิรูปกข พรอมดวยนาคบริวารไปยังไตรทศบุรี นั่งแวดลอมทาวสักกะ
ไดถกปญหาขึ้นในระหวางหมูเทพทั้งหลาย ใคร ๆ ไมสามารถจะแกปญหาแม
นั้นได พระโพธิสัตวเปนผูนั่งอยูบนบัลลังกอันประเสริฐเทานั้นจึงแกได.
ลําดับนั้น พระเทวราชาทรงบูชาพระโพธิสัตวนั้น ดวยของหอมและ
ดอกไมอันเปนทิพยแลว ตรัสวา พอทัตตะ ทานประกอบดวยปญญาอัน
ไพบูลยเสมอดวยแผนดิน ตั้งแตนี้ไปทานจงชื่อวา ภูริทัต เพราะเหตุนั้น
จึงไดตั้งชื่อทานวา ภูริทัต. ตั้งแตนั้นมาทานไดไปสูที่อุปฏฐากของทาวสักกะ
เห็นเวชยันตปราสาทอันประดับประดาไว และสมบัติของทาวสักกะ อันนารื่น
รมยยิ่งนัก เกลื่อนกลนไปดวยนางเทพอัปสร ทําความปรารถนาในเทวโลก
แลวคิดวา เราจะประโยชนอะไรดวยอัตภาพนี้ซึ่งมีกบเปนภักษา แลวไปสูภพ
นาคอยูจําอุโบสถ จักกระทําเหตุเกิดในเทวโลกนี้ ดังนี้แลวจึงกลับมาภพนาค
ทูลลาพระมารดาและพระบิดาวา พระแม พอ หมอมฉันจะกระทําอุโบสถกรรม.
พระมารดาพระบิดาตรัสวา ดีละพอ จงทําเถิด ก็เมื่อเจาจะทํา เจาอยาไปภายนอก
จงกระทําในวิมานอันวางแหงหนึ่งในภพนาคนี้แล ก็เมื่อพวกนาคไปขางนอก ภัย
ใหญยอมเกิดขึ้น. พระโพธิสัตวทูลรับวา ดีละ แลวอยูจําอุโบสถในพระราช
อุทยาน ในวิมานอันวางนั้นนั่นเอง. ลําดับนั้น นางนาคตางถือดนตรีตาง ๆ
แวดลอมพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวคิดวา เมื่อเราอยูในที่นี้ อุโบสถจักไมถึง
ที่สุด เราจะไปถิ่นมนุษย กระทําอุโบสถ ไมไดบอกแกมารดาและบิดา เพราะ
กลัวจะถูกหามจึงเรียกภรรยาทั้งหลายของตนมากลาววา นางผูเจริญ ฉันจะไป
โลกมนุษย ขดขนด (เขาสมาธิ) บนจอมปลวก ไมไกลแตที่ที่ตนไทรใหญมีอยู
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ที่ฝงแมน้ํายมุนา จักอธิษฐานอุโบสถอันประกอบดวยองค ๔ นอนกระทํา
อุโบสถกรรม เมื่อเรานอนทําอุโบสถกรรมตลอดคืนยังรุงในเวลาอรุณขึ้นนั่นแล
พวกเจาผูเปนสตรี ถือดนตรีครั้งละ ๑๐ นาง จงผลัดเปลี่ยนกันไปยังสํานักของ
เรา บูชาเราดวยของหอมและดอกไม ขับฟอนแลวกลับมายังภพนาคตามเดิม
ดังนี้แลวไปในที่นั้น วงขนดบนจอมปลวกแลวอธิษฐานอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๔ วา ผูใดปรารถนา หนัง เอ็น กระดูก หรือเลือด ผูนั้นจงนําไปเถิด
แลวนิรมิตรางประมาณเทางอนไถ นอนกระทําอุโบสถกรรม พออรุณขึ้น
นางมาณวิกามาปฏิบัติพระโพธิสัตวตามคําพร่ําสอนแลวกลับมาสูภพนาค เมื่อ
พระโพธิสัตวกระทําอุโบสถกรรมตามทํานองนี้ ระยะกาลผานไปยาวนาน.
จบอุโบสถกัณฑ
ในกาลนั้น ยังมีพราหมณเนสาทคนหนึ่ง อาศัยอยูใกลประตูกรุง
พาราณสี พรอมกับโสมทัตลูกชาย ไปสูปาเที่ยวดักสัตวดวยหลาวยนตและบวงแรว
ฆามฤคไดแลวหาบเนื้อมาขายเลี้ยงชีพ. วันหนึ่ง พราหมณนั้นไมไดอะไร โดย
ที่สุดแมเพียงเหี้ยสักตัวหนึ่ง จึงกลาววา ดูกอนพอโสมทัต ถาเราไปมือเปลา ๆ
มารดาของเจาก็จะโกรธเอา เราจักพาสัตวสักตัวหนึ่งไปใหได ดังนี้แลวจึงบาย
หนาตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตวนอนอยู เห็นรอยเทาเนื้อทั้งหลาย ซึ่ง
ลงไปดื่มน้ําที่แมน้ํายมุนาจึงกลาววา ลูกพอ ทางเนื้อปรากฏอยู เจาจงถอยออกไป
เราจะยิงเนื้อซึ่งมาดื่มน้ํา ดังนี้แลวจึงหยิบเอาธนูยืนแอบโคนตนไมตนหนึ่งคอย
ดูเนื้ออยู. ครั้นเวลาเย็นเนื้อตัวหนึ่งมาเพื่อดื่มน้ํา. พราหมณนั้นยิงเนื้อนั้น.
เนื้อหาลมลงในที่นั้นไม ตกใจดวยกําลังศรมีเลือดไหลวิ่งหนีไป. สวนบิดาและ
บุตรพากันติดตามเนื้อนั้นไป จับเอาเนื้อนั้นในที่ ๆ มันลมลงแลว ออกจากปา
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ถึงตนไทรนั้น ในเวลาพระอาทิตยตก จึงปรึกษากันวา บัดนี้ไมใชเวลาที่
สามารถจะไปได เราจะพักอยูในที่นี้แล ดังนี้แลวจึงเอาเนื้อวางไวในที่สมควร
ขางหนึ่ง ก็พากันขึ้นตนไมนอนอยูที่ระหวางคาคบไม. ครัน้ เวลาใกลรงุ
พราหมณตื่นขึ้น เอียงหูคอยฟงเสียงเนื้อรอง.
ขณะนั้น นางนาคมาณวิกาทั้งหลาย พากันมาตกแตงอาสนะดอกไม
เพื่อพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวกลายรางกายจากงู นิรมิตเปนรางทิพย
ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม ดวยลีลาดุจทาวสักกเทวราช. ฝายนางนาคมาณวิกา ก็บูชาพระโพธิสัตวดวยของหอมและ
ดอกไมเปนตน แลวบรรเลงทิพยดนตรีจับฟอนรําขับรอง. พราหมณ ไดฟง
เสียงนั้นแลวคิดวา นั่นเปนใครหนอ เราจักรูจักเสียงนั้นดังนี้แลว จึงกลาววา
ลูกพอผูเจริญ เมื่อไมอาจปลุกบุตรใหตื่นขึ้นได จึงคิดวา ลูกนี้เห็นจะเหนื่อย
จงนอนไปเถิด เราจักไปคนเดียว คิดแลวก็ลงจากตนไมเขาไปหาพระโพธิสัตว.
เหลานางนาคมาณวิกา เห็นพราหมณนั้นจึงดําลงในแผนดินพรอมดวยเครื่อง
ดนตรีกลับไปยังนาคพิภพตามเดิม. สวนพระโพธิสัตวไดนั่งอยูแตผูเดียวเทานั้น.
พราหมณยืนอยูในสํานักของพระโพธิสัตว เมื่อจะถามจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา
วา
ทานชื่ออะไร มีนยั นตาแดง อกผายนั่งอยูทาม
กลางปา อันเต็มไปดวยดอกไม สตรี ๑๐ คนเปนใคร
ทรงเครื่องระดับลวนแลวแตทองคํา นุงผางาม ยืน
เคารพอยู ทานเปนใครมีแขนใหญ รุงเรืองอยูในทาม
กลางปาเหมือนไฟอันลุกโซนดวยเปรียง ทานคงเปน
ผูม ีศักดิ์ใหญคนใดคนหนึ่ง เปนยักษหรือเปนนาคผูมี
อานุภาพมาก.
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บรรดาบทเหลานั้นบทวา ปุปฺผาภิหารสฺส ความวา อันประกอบ
ดวยการนําไปเฉพาะซึ่งดอกไมทิพย ที่เขานํามาเพื่อบูชาพระโพธิสัตว.
บทวา โก แปลวา ทานคือใคร. บทวา โลหิตกฺโข แปลวา มี
นัยนตาแดง. บทวา วิหตนฺตรโส แปลวา มีรัศมีผึ่งผาย. บทวา กา
กมฺพุกายูรธรา แปลวา ทรงเครื่องอันลวนแลวดวยทองคํา. บทวา
พฺรหาพาหุ แปลวา มีแขนใหญ อธิบายวา มีแขนใหญ. บทวา วนสฺส
มชฺเฌ ความวา ทานมีแขนใหญคือใคร มีอานุภาพมากในทามกลางแหงปา
ใหญ คือทานเปนใครหนอมีศักดิ์ใหญ ในทามกลางแหงนางนาคผูปดอกผูกโบ
ที่ศีรษะ นุงผาดี ๆ.
พระมหาสัตว ไดฟงดังนั้นแลวดําริวา ถาเราจักบอกวา เราเปนใคร
คนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์ในบรรดาผูมีฤทธิ์มีทาวสักกเทวราชเปนตน. พราหมณคน
นี้คงจักเชื่อแนแท แตวันนี้เราควรจะพูดความจริงอยางเดียว เมื่อจะบอกวาคน
เปนพระยานาค จึงกลาววา
เราเปนนาคผูมีฤทธิ์เดช ยากที่ใคร ๆ จะลวงได
ถาแมเราโกรธแลว พึงขบกัดชนบทที่เจริญ ใหแหลก
ไดดวยเดช มารดาของเราชื่อสมุททชา บิดาของเราชื่อ
ธตรฐ เราเปนนองของสุทัสสนะ คนทัง้ หลายเรียกวา
วา ภุริทัต.
บรรดาบทเหลานั้นบทวา เตชสี ความวา ชื่อวา ผูมีเดชดวยเดช
เพียงดังยาพิษ. บทวา ทุรติกฺกโม ความวา ใคร ๆ อื่นไมสามารถเพื่อจะ
ลวงได. บทวา ฑเสยฺย ความวา ถาเราโกรธแลว พึงขบกัดแมชนบทที่กวาง
ขวางได เมื่อเขี้ยวของเราเพียงตกไปในแผนดิน ดวยเดชของเรา ชาวชนบททั้ง
หมดพรอมดวยแผนดินพึงไหมเปนขี้เถาไป. บทวา สุทสฺสนกนิฏโมสฺมิ ความ
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วา เราเปนนองชายของสุทัสสนะ ผูเปนพี่ชายเรา. อธิบายวา ความวา ชน
ทั้งหมดยอมรูจักเราในนาคพิภพระยะทาง ๕๐๐ โยชน อยางนี้วา วิทู ผูรูวิเศษ.
ก็แลพระมหาสัตว ครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงคิดวา พราหมณนี้ เปนผู
ดุรายหยาบคาย ถาเขาจะไปบอกแกหมองูแลว พึงทําแมอันตรายแกอุโบสถกรรม
ของเรา ไฉนหนอเราจะนําพราหมณผูนี้ไปยังนาคพิภพ พึงใหยศแกทานเสีย
ใหใหญโตแลว จะพึงทําอุโบสถกรรมของเราใหยืนยาวนานไปได. ลําดับนั้น
พระโพธิสัตวจึงกลาวกะพราหมณนั้นอยางนี้วา ดูกอนพราหมณ เราจะใหยศ
แกทานใหใหญโต นาคพิภพเปนสถานอันนารื่นรมยนัก มาไปกันเถิด ไปใน
นาคพิภพนั้นดวยกัน. พราหมณกลาววา ขาแตนาย บุตรของขาพเจามีอยูคน
หนึ่ง เมื่อบุตรนั้นมา ขาพเจาก็จักไป. ลําดับนั้นพระมหาสัตวจึงกลาวกะ
พราหมณนั้นวา ดูกรพราหมณ ทานจงไปนําบุตรของทานมาเถิด เมื่อจะบอกที่
อยูของพระองคจึงกลาววา
ทานเพงดูหวงน้ําลึกวนอยูทุกเมื่อ นากลัวใด หวง
น้าํ นั้น เปนที่อยูอันรุงเรืองของเรา ลึกหลายรอยชัว่
บุรุษ ทานอยากลัวเลย จงเขาไปยังแมน้ํายมุนา เปน
แมน้ําที่มีสีเขียวไหลจากกลางปา กึกกองดวยเสียงนก
ยูงและนกกระเรียน เปนที่เกษมสําราญของผูมีอาจารวัตร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทาวฏฏ แปลวา วนเวียนเปนไปอยู
ทุกเมื่อ. บทวา เภสฺมึ แปลวา นาสะพรึงกลัว. บทวา อเปกฺขสิ ความวา
ทานเพงดูหวงน้ําเห็นปานนี้นั้นใด. บทวา มยูรโกฺจาภิรุท ความวา กึก
กองดวยเสียงรองของนกยูงและนกกระเรียนที่อยูในกลุมปาที่ฝงทั้ง ๒ ของแมน้ํา
ยมุนา. บทวา นีโลทก แปลวา น้ํามีสีเขียว. บทวา วนมชฺฌโต ไดแก
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ไหลมาจากทามกลางปา. บทวา ปวิส มา ภีโต ความวา ทานอยากลัว
เลย จงเขาไปยังแมน้ํายมุนา. บทวา วตฺตวต ความวา จงเขาไปสูภูมิเปน
ที่อยูของทานผูถึงพรอมดวยวัตร ผูมอี าจารวัตร.
ก็แลพระมหาสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงกลาววา ไปเถิดพราหมณ
ไปนําบุตรมา. พราหมณจึงไปบอกความนั้นแกบุตร แลวพาบุตรนั้นมา. พระ
มหาสัตวพาพราหมณกับบุตรทั้งสอง ไปยังฝงแมน้ํายมุนา ยืนอยูที่ริมฝงแลว
กลาววา
ดูกอนพราหมณ ทานพรอมดวยบุตรและภรรยา
ไปถึงนาคพิภพแลว เราจะบูชาทานดวยกามทั้งหลาย
ทานจักอยูเปนสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตฺโต ความวา ทานถึงนาคพิภพของ
เราแลว. บทวา สานุจโร แปลวา พรอมดวยภรรยา. บทวา มยฺห ความวา
เราจะบูชาดวยกามทั้งหลายอันเปนของ ๆ เรา. บทวา วจฺฉสิ ความวา ทาน
จักอยูเปนสุขในนาคพิภพนั้น.
ก็แลพระมหาสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงนําบิดาและบุตรทั้งสอง
ไปยังนาคพิภพดวยอานุภาพของตน. เมื่อบิดาและบุตรทั้งสอง ไปถึงนาคพิภพ
อัตภาพก็ปรากฏเปนทิพย. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวก็ยกสมบัติทิพยใหแก
บิดาและบุตรทั้งสองนั้นมากมาย และไดใหนางนาคกัญญาคนละ ๔๐๐. ทัง้ สอง
คนนั้นก็บริโภคสมบัติใหญอยูในนาคพิภพนั้น.
ฝายพระโพธิสัตวก็มิไดประมาท ไปกระทําอุปฏฐากพระชนกและชนนี
ทุกกึ่งเดือน แสดงธรรมกถาถวาย และตอแตนั้น ก็ไปยังสํานักของพราหมณ
ถามถึงความไมมีโรคแลวกลาววา ทานตองการสิ่งใด ก็พึงบอกไปเถิด อยา
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เบื่อหนาย จงรื่นเริง ดังนี้แลว ไดการทําปฏิสันถารกับทานโสมทัตแลวไปยัง
นิเวศนของพระองค พราหมณอยูนาคพิภพไดหนึ่งป เพราะเหตุที่ตนมีบุญนอย
ก็เกิดเบื่อหนายใครจะไปโลกมนุษย เห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนโลกันตนรก
ปราสาทอันประดับงดงาม ก็ปรากฏเหมือนเรือนจํา นางนาคกัญญาที่ตกแตง
สวยปรากฏเหมือนนางยักษิณี พราหมณจึงคิดวา เราเบื่อหนายเปนอันดับแรก
เราจักรูความคิดของโสมทัตบาง ดังนี้แลวจึงไปยังสํานักของทานโสมทัตแลว
ถามวา ดูกอ นพอโสมทัต ทานเบื่อหนายหรือไม. ทานโสมทัตยอนถามวา
ขาแตพอ ขาจักเบื่อหนาย เพราะเหตุอะไร ขาไมเบื่อหนาย ก็พอเบื่อหนายหรือ.
พราหมณตอบวา เออ เราเบื่อหนายอยู. โสมทัตถามวา เบื่อหนายเพราะเหตุไร.
พราหมณตอบวา ดูกอนเจา พอเบื่อหนายดวยมิไดเห็นมารดาและพี่นองของเจา
พอโสมทัตจงมาไปดวยกันเถิด. โสมทัตแมกลาววา จะไมไป แตเมื่อบิดา
ออนวอนแลวออนวอนเลาก็รับคํา. พราหมณคิดวา เราไดความตกลงใจของ
บุตรเปนอันดับแรก แตถาจะบอกพระภูริทัตวาเราเบื่อหนาย พระภูริทัตก็จัก
ใหยศแกเรายิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อเปนเชนนี้เราก็จะไมไดไป เราจะตองพรรณนา
ยกยองสมบัติของภูริทัตดวยอุบายอยางหนึ่งจึงถามวา ที่พระภูริทัตละสมบัติถึง
เพียงนี้ ไปทําอุโบสถกรรมที่มนุษยโลกนั้น เพราะเหตุใด ถาตอบวาตองการ
จะไปสวรรค เราก็จักทูลใหทราบความหมายของเราวา สมบัติมีถึงอยางนี้แลว
ทานยังละไปทําอุโบสถกรรมเพื่อตองการจะไปสวรรค เพราะเหตุไรเลา คน
อยางเราจะมาเลี้ยงชีวิตอยูดวยทรัพยของผูอื่น เราจักไปมนุษยโลกเยี่ยมญาติ
แลวบวชบําเพ็ญสมณธรรม ดังนี้ พระภูริทัตคงจักอนุญาตใหไป ครั้นพราหมณ
คิดดังนี้ ครัน้ ตอมาวันหนึ่ง พอพระโพธิสัตวมาเยี่ยมและถามวา เบื่อหรือไม
ก็ตอบวา ขาพเจาจักเบื่อหนายเพราะเหตุอะไร สิ่งของเครื่องบริโภคที่ไดแต
สํานักของพระองค มิไดบกพรองสักอยางหนึ่ง ในระยะนี้ พราหมณมิได
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แสดงถึงเรื่องที่เกี่ยวแกการจะไป ตั้งตนก็กลาวพรรณนาถึงสมบัติของ
พระโพธิสัตววา
แผนดินมีพื้นอันราบเรียบ ประกอบดวยตน
กฤษณาเปนอันมาก ดารดาษดวยหมูแมลงคอมทอง
มีหญาเขียวชะอุมงามอุดม หมูไมอันนารื่นรมย สระ
โบกขรณีที่สรางไวสวยงาม ระงมดวยเสียงหงส มี
ดอกปทุมรวงหลนอยูเกลื่อนกลาด มีปราสาท ๘ มุม
มีเสา ๑,๐๐๐ เสา สําเร็จดวยแกวไพฑูรย เรืองจรูญ
ดวยเหลานางนาคกัญญา พระองคเปนผูบังเกิดใน
วิมานทิพยอันกวางใหญเปนวิมานเกษมสําราญรื่นรมย
มีความสุขหาสิ่งใดจะเปรียบปานมิได ดวยบุญของ
พระองค พระองคเห็นจะไมทรงหวังวิมานของพระอินทร เพราะฤทธิ์อันยิ่งใหญไพบูลยของพระองคนี้
เหมือนของทาวสักกเทวราชผูรุงเรือง ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมา สมนฺตปริโต ความวา แผนดิน
ในนาคพิภพของทานนี้ ในทิสาภาคทั้งปวง มีพื้นอันราบเรียบ เกลื่อนกลน
ไปดวยทองคํา เงิน แกวมณี แกวมุกดา และทราย. บทวา สมา ไดแก
แผนดินมีพื้นเสมอ. บทวา ปหุตครา มหี ความวา ประกอบดวยตน
กฤษณาเปนอันมาก. บทวา อินฺทโคปกสญฉนฺนา ความวา ดารดาษไป
ดวยหมูแมลงคอมทอง. บทวา โสภติ หริตุตฺตมา ความวา ดารดาษไป
ดวยหญาแพรกมีสีเขียวชะอุมดูงดงาม. บทวา วนเจตฺยานิ ไดแก หมูไม
ในปา. บทวา โอปุปฺผปทุมา ความวา บนหลังน้ําดารดาษไปดวยดอก
ปทุมที่รวงหลน. บทวา สุนิมฺมิตา ความวา สรางขึ้นดวยดีดวยบุญสมบัติ
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ของทาน. บทวา อฏสา ความวา ในปราสาทอันเปนที่อยูของทาน มี
เสาแลวดวยแกวไพฑูรย สรางไวดีทั้ง ๘ มุม ปราสาทของทานมีเสา ๑,๐๐๐
บริบูรณรุงโรจน โชติชวงดวยนางนาคกัญญา. บทวา อุปปนฺโนสิ ความวา
ทานบังเกิดในวิมานเห็นปานนี้. บทวา สหสฺสเนตฺตสฺส วิมาน ไดแก
เวชยันตปราสาท. บทวา อิทฺธิ หิ ตยาย วิปุลา ความวา เพราะเหตุที่
ฤทธิ์อันยิ่งใหญไพบูลยของทานนี้ ดวยอุโบสถกรรมนั้น ทานจึงไมปรารถนา
วิมานแมของทาวสักกเทวราช ขาพเจาสําคัญวา ทานปรารถนาตําแหนงอื่น
ยิ่งกวานั้น.
พระมหาสัตว ครั้นไดฟงดังนั้นแลวจึงกลาววา ดูกอนพราหมณ
ทานอยาพูดอยางนั้นเลย. ยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับยศศักดิข์ องทาวสักกเทวราชแลว นับวาต่ํามาก ปรากฏเหมือนเมล็ดพันธุผักกาดใกลภูเขาสิเนรุ พวกเรา
ก็มีคาไมถึงแมดวยคนบําเรอของทาน ดังนี้แลวจึงกลาวคาถาวา
อานุภาพของคนบํารุงบําเรอชั้นผูใหญ ซึ่งอยูใน
อํานาจของทาวสักกเทวราชผูรุงเรือง ซึ่งใครๆ ไมพึง
ถึงดวยใจ.
ความแหงคําเปนคาถานั้นมีดังนี้ ดูกอนพราหมณ ใครๆไมพึงถึงดวย
ใจคือแมดวยจิตวา ชื่อวา ยศศักดิ์ของทาวสักกเทวราช จะมีเพียงเทานี้ คือ
๑-๒-๓-๔ วันเทานั้น ยศศักดิ์ของสัตวเดรัจฉานของเรายังไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖
แหงยศศักดิ์ของทาวมหาราชทั้ง ๔ ก็ดี ของทาวโลกบาลทั้ง ๔ ผูบํารุงบําเรอ
เที่ยวทําใหเปนผูใหญผูนําก็ดี.
ก็แลครั้นพระโพธิสัตวกลาวอยางนี้แลว จึงกลาวตอไปวา เราไดยิน
ทานพูดวา นี้เปนวิมานของทานผูมีพระเนตร ๑,๐๐๐ เราก็ระลึกไดเพราะวาเรา
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ปรารถนาเวชยันตปราสาท จึงกระทําอุโบสถกรรม เมื่อจะบอกความปรารถนา
ของตนแกพราหมณ จึงกลาวคาถานี้วา
เราปรารถนาวิมานของเทวดาทั้งหลาย ผูต ั้งอยู
ในความสุขนัน้ จึงเขาจําอุโบสถ อยูบ นจอมปลวก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิชฺฌาย แปลวา ปรารถนา. บทวา
อมราน ไดแก เทพผูมีอายุยืนนาน. บทวา สุเขสิน ไดแก ผูแสวงหา
ความสุข คือผูปรารถนาความสุข.
พราหมณครั้นไดฟงดังนั้นแลว ถึงความโสมนัสวา บัดนี้เราไดโอกาส
แลว เมื่อจะลาไปจึงกลาว ๒ คาถาวา
ขาพระองคกับทั้งบุตรเขาไปสูปาแสวงหามฤค
มานานวัน พวกญาติทางบานเหลานั้น ไมรูวาขาพระ
องคตายหรือเปน ขาพระองคจะขอทูลลาพระภูริทัต
ผูท รงยศ เปนโอรสแหงกษัตริยกาสี กลับไปยัง
มนุษยโลก พระองคทรงอนุญาตแลว ขาพระองค
ก็จะไปเยี่ยมหมูญาติ พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาภิเวเทนฺติ แปลวา ยอมไมรู.
ความวา แมเมื่อกลาวถึงพวกเขาเหลานี้ก็ไมมีใครรูเลย. บทวา มิคเมสาโน
ตัดเปน มค เอสาโน แปลวา ผู แสวงหามฤค. บทวา อามนฺตเย แปลวา
ขาพระองคขอทูลลา. บทวา กาสิปตุ ฺต ไดแก เปนโอรสแหงราชธิดา
ของกษัตริยกาสี.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวกลาว ๒ คาถาวา
การที่ทานไดมาอยูในสํานักของเรานี้ เปนความ
พอใจของเราหนอ แตวากามารมณเชนนี้ เปนของ
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ไมไดงายในมนุษย ถาทานไมปรารถนาจะอยู เราจะ
บูชาทานดวยกามารมณทั้งหลาย เราอนุญาตใหทานไป
เยี่ยมญาติไดโดยสวัสดี.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว ครั้นกลาว ๒ คาถาแลว จึงคิดวา พราหมณ
นี้ เมื่อไดอาศัยเราเลี้ยงชีพเปนสุขคงจะไมบอกแกใคร ๆ เราจักใหแกวมณี
อันใหความใครทุกอยางแกพราหมณนี้. ลําดับนัน้ เมื่อจะใหแกวมณีแก
พราหมณนั้น จึงกลาววา
ดูกอนพราหมณ ทานจงรับเอาทิพยมณีนี้ไป เมื่อ
ทานทรงทิพยมณีนี้ไป จะตองการปศุสัตวก็ดี บุตรก็ดี
หรือปรารถนาอะไรอื่นก็ดี ก็จะไดสมประสงคทุก
ประการ ทานจงปราศจากโรคภัยเปนสุขเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสุ ปุตฺเต จ วินฺทสิ ความวา เมื่อ
ทานทรงแกวมณีนี้ ดวยอานุภาพของแกวมณีนี้ ทานยอมไดสิ่งที่ทานปรารถนา
ทั้งหมด คือจะเปนปศุสัตว บุตร และสิ่งอื่นก็จะไดสมประสงค.
ลําดับนั้น พราหมณจึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระภูริทัต พระดํารัสของพระองคหาโทษ
มิได ขาพระองคยินดียิ่งนัก ขาพระองคแกแลวจัก
บวช ไมปรารถนากามทั้งหลาย.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายวา ดูกอนภูริทัต พระดํารัสของทานเปน
กุศล ไมมีโทษ ขาพระองคยินดีพระดํารัสนั้นยิ่งนักไมปฏิเสธ แตขาพระองค
แกแลว เพราะฉะนั้นขาพระองคจักบวช. บทวา น กาเม อภิปตฺถเย ความ
วา ขาพระองคไมปรารถนากามทั้งหลาย ขาพระองคจะประโยชนอะไรดวย
แกวมณี.
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พระมหาสัตวจึงกลาววา
หากวาพรหมจรรยมีการตองละเลิกไซร กิจที่พึง
ทําดวยโภคทรัพยทั้งหลายเกิดขึ้น ทานอยาไดมีความ
หวั่นใจเลยควรมาหาเรา เราจะใหทรัพยแกทานมาก ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เจ ภงฺโค ความวา ดูกอนพราหมณ
ชื่อวาการอยูพรหมจรรย เปนการทําไดยากยิ่ง ถาหากในกาลใด พรหมจรรยที่เราไมยินดีมีการตองละเลิก ในกาลนั้น กิจที่ตองทําดวยโภคทรัพย
ทั้งหลายของผูเปนคฤหัสถมีอยู ในกาลเชนนี้ ทานอยาไดหวาดหวั่นใจไปเลย
ควรมาสํานักเรา เราจะใหทรัพยแกทานมาก ๆ.
พราหมณกลาววา
ขาแตพระภูริทัต พระดํารัสของพระองคหาโทษ
มิได ขาพระองคยินดียิ่งนัก ขาพระองคจะกลับมาอีก
ถาจักมีความตองการ.
ศัพทวา ปุนาป ในคาถานั้นแกเปนปุนป. อนึ่ง นี้ก็เปนบาลีเชนกัน
ลําดับนั้น พระมหาสัตวรูวาพราหมณนั้นไมปรารถนาจะอยูในที่นั้น
จึงใหเรียกนาคมาณพทั้งหลายมา แลวสงไปวา พวกทานจงนําพราหมณไป
ใหถึงมนุษยโลก.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
พระภูริทัตตรัสดํารัสนี้แลว จึงใชใหนาคมาณพ
๔ ตนไปสงวา ทานทั้งหลายจงมา เตรียมตัวพา
พราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว นาคมาณพทั้ง ๔ ตนที่
ภูริทัตตรัสใชใหไปสง ฟงรับสั่งของภูริทัต เตรียมตัว
แลวพาพราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 57

บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาเปสุ ความวา นาคมาณพทั้ง ๔ ขึ้น
จากแมน้ํายมุนา สงใหถงึ ทางไปกรุงพาราณสี ก็แลครั้นสงใหถึงแลวจึงกลาววา
ไปเถิดทาน ดังนี้แลวก็กลับมายังนาคพิภพตามเดิม.
ฝายพราหมณ เมื่อบอกแกบุตรวา ดูกอนพอโสมทัต เรายิงมฤค
ในที่นี้ สุกรในที่นี้ ดังนี้แลวจึงเดินไป เห็นสระโบกขรณีในระหวางทางแลว
กลาววา พอโสมทัต อาบน้ํากันเถิด เมื่อทานโสมทัตกลาววา ดีละพอ ทั้งสอง
คนจึงเปลื้องเครื่องอาภรณอันเปนทิพย และผาทิพย แลวหอวางไวริมฝงสระโบกขรณีแลวลงไปอาบน้ํา. ขณะนั้น เครื่องอาภรณและผาทิพยเหลานั้นได
หายไปยังนาคพิภพตามเดิม ผานุงหมผืนเกากลับสวมใสในรางของคนทั้งสอง
นั้นกอนแมธนูศรและหอกไดปรากฏตามเดิม. ฝายทานโสมทัตรองวา
ทานทําเราใหฉิบหายแลวพอ. ลําดับนั้น บิดาจึงปลอบทาน โสมทัตวา
อยาวิตกไปเลยลูกพอ เมื่อมฤคมีอยูเราฆามฤคในปาเลี้ยงชีวิต. มารดาทาน
โสมทัตทราบการมาของคนทั้งสอง จึงตอนรับนําไปสูเรือน จัดขาวน้ําเลี้ยง
ดูใหอิ่มหนําสําราญ. พราหมณบริโภคอาหารเสร็จแลวก็หลับไป. ฝายนางจึง
ถามบุตรวา พอโสมทัต ทั้ง ๒ คนหายไปไหนมานานจนถึงปานนี้. โสมทัต
ตอบวา ขาแตแม พระภูริทัตนาคราชพาขากับบิดาไปยังนาคพิภพ เพราะเหตุนั้น
เราทั้งสองคิดถึงแม จึงกลับมาถึงบัดนี้. มารดาถามวา. ไดแกวแหวนอะไร ๆ
มาบางเลา. โสมทัตตอบวา ไมไดมาเลยแม. มารดาถามวา. ทําไมพระภูริทัต
ไมใหอะไรบางหรือ. โสมทัตตอบวา พระภริทัตใหแกวสารพัดนึกแกพอ ๆ
ไมรับเอามา. มารดาถามวา เหตุไรพอเจาจึงไมรับ. โสมทัตตอบวา. ขาแต
แม ขาววาพอจักบวช . นางพราหมณีนั้นโกรธวา บิดาทิ้งทารกใหเปนภาระ
แกเรา ตลอดกาลประมาณเทานี้ ไปอยูเสียในนาคพิภพ ขาววาเดี๋ยวนี้จะบวช
ดังนี้แลวจึงตีหลังพราหมณดวยพลั่วสาดขาว แลวขูคํารามวา อายพราหมณ
ผูชั่วราย ขาววาจักบวช ภูริทัตใหแกวมณีก็ไมรับ ทําไมไมบวช กลับมาที่นี้
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ทําไมอีกเลา จงรีบออกไปใหพนเรือนกู. ลําดับนั้น พราหมณจึงปลอบนาง
พราหมณีวา เจาอยาโกรธขาเลย เมื่อมฤคในปายังมีอยูขาจะไปฆามาเลี้ยงเจา
ดังนี้แลวก็จากที่นั้นไปปาพรอมดวยบุตร หาเลี้ยงชีวิตโดยทํานองในกอนแล.
จบเนสาทกัณฑ
ในกาลนั้น ยังมีครุฑคนหนึ่ง อยูที่ตนงิ้วทางมหาสมุทรภาคใต กระพือ
ลมปกแหวกน้ําในมหาสมุทรลงไป จับศีรษะนาคราชไดตัวหนึ่ง. แทจริงใน
กาลนั้น ครุฑทั้งหลาย ยังไมรูจักวิธีจับนาค ครั้นภายหลังจึงรูจักวิธีจับนาค
อยางในปณฑรกชาดก แตครุฑตัวนั้น เมื่อจับนาคทางศีรษะ ยังไมทันน้ําจะ
ทวมมาถึง ก็หิ้วนาคขึ้นได ปลอยใหนาคหอยหางลง พาบินไปเบื้องบนปา
หิมพานต. ก็ในกาลนั้นมีพราหมณชาวกาสิกรัฐผูหนึ่ง ออกบวชเปนฤาษี
สรางบรรณศาลาอาศัย อยูในหิมวันตประเทศ. ที่สุดจงกรมของฤาษีนั้นมีตน
ไทรใหญอยูต นหนึ่ง. ฤาษีนั้นทําที่พักผอนหยอนใจในกลางวันที่โคนตนไทรนั้น
ครุฑหิ้วนาคผานไปถึงตรงยอดไทร. นาคปลอยหางหอยอยูก็เอาหางพันคาคบ
ตนไทรดวยหมายใจจะใหพน . ครุฑมิทันรูก็รีบไปทางอากาศ เพราะมันมีกําลัง
มาก. ตนไทรพรอมทั้งรากติดหางนาคไปดวย เมื่อครุฑพานาคไปถึงตนงิ้วก็
จิกดวยจะงอยปาก ฉีกทองนาคกินมันเหลวของนาค ทิ้งรางลงไปในตองมหาสมุทร ตนไทรก็ตกลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหว. ครุฑสงสัยวาเสียงอะไร ก็มองไป
ดูเบื้องต่ําแลเห็นตนไทร จึงคิดในใจวา ตนไทรนี้เราถอนมาแตไหน ก็นึกได
โดยถองแทวา ตนไทรนั้นอยูทายที่จงกรมของพระดาบส ตัวเราจะปรากฏวา ทํา
อกุศลหรือไมหนอ เราจักไปถามดาบสนั้นดูก็จะรูได ดังนี้แลวก็แปลงเพศเปน
มาณพนอยไปสูสํานักพระดาบส. ขณะนั้นพระดาบสกําลังทําที่นั้นใหสม่ําเสมอ
พระยาสุบรรณไหวพระดาบสแลวก็นั่งอยู ณ ที่สมควร ทําทีประหนึ่งวาไมรู
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๘๗
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แกลงถามวา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ที่ตรงนี้เดิมเปนที่อยูของอะไร. ดาบส
ตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ สุบรรณตนหนึ่งนํานาคมาเพื่อเปนภักษาหาร เมื่อ
นาคเอาหางพันคาคบตนไทรดวยหมายจะใหพน สุบรรณนั้นมิทันรูบินไปโดย
เร็ว เพราะความที่ตนมีกําลังมาก เมื่อเปนเชนนี้ตนไมในที่นี้ ก็ถูกถอนขึ้นทันที
ที่ตรงนี้แหละเปนที่แหงตนไทรนั้นถอนขึ้น. สุบรรณถามวา ขาแตพระผูเปนเจา
ผูเจริญ อกุศลกรรมจะมีแกสุบรรณหรือไม. ดาบสตอบวา ถาหากวาสุบรรณ
นั้นไมรูอกุศลกรรมก็ไมมี เพราะไมมีเจตนา. สุบรรณถามวา ก็อกุศลกรรมจะ
มีแกนาคนั้นหรือไมเลาเจาขา. ดาบสตอบวา นาคก็มิไดจับเหนี่ยวไวเพื่อจะให
ตนไทรเสียหาย จับเหนี่ยวไวเพื่อจะใหพนภัย เพราะเหตุนั้นอกุศลกรรมก็ไมมี
แกนาคแมนั้นเหมือนกัน.
สุบรรณไดฟงคําของดาบสก็ยินดีจึงกลาววา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ
ขาพเจานี้แหละคือสุบรรณนั้น ขาพเจายินดีดวยพระผูเปนเจาแกปญหา ขาพเจา
รูมนตชื่อวา อาลัมพายน บทหนึ่งหาคามิได ขาพเจาจะถวายมนตนั้นแกพระผู
เปนเจา ใหเปนสวนบูชาอาจารย พระผูเปนเจาจงรับไวเถิด. ดาบสกลาววา
พอละ เราไมตองการดวยมนต ทานจงไปเถิด. สุบรรณวิงวอนอยูบอย ๆ จน
พระดาบสรับแลวจึงถวายมนต แลวบอกยาแกดาบสแลวก็หลีกไป.
จบครุฑกัณฑ
ในกาลนั้น ยังมีพราหมณคนหนึ่งในกรุงพาราณสีกูยืมหนี้สินไวมาก
มาย ถูกเจาหนี้ทั้งหลายทวงถามก็คิดวา เราจะอยูในเมืองนี้ไปทําไมอีก เขาไป
ตายเสียในปายังประเสริฐกวา ดังนีแ้ ลวจึงออกจากบานเขาไปในปาจึงบรรลุถึง
อาศรมแหงพระฤาษี ปฏิบัติพระดาบสใหยินดีดวยวัตตสัมปทาคุณ. พระดาบส
คิดวา พราหมณผูนี้เปนผูมีอุปการะแกเรายิ่งนัก เราจักใหทิพยมนตซึ่งสุบรรณราชใหเราไวแกพราหมณผูนี้ ดังนี้ แลวก็บอกพราหมณวา ดูกอนพราหมณ เรา
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รูมนตชื่อวาอาลัมพายน จักใหมนตนั้นแกทาน ทานจงเรียนมนตนั้นไว แมเมื่อ
พราหมณนั้นหามวา อยาเลย ขาพเจาไมตองการมนต ก็ออนวอนแลวออนวอน
เลา จนพราหมณรับถอยคําแลวจึงใหมนต และบอกยาอันประกอบกับมนต
และอุปจารแหงมนต พราหมณนั้นคิดวา. เราไดอุบายที่จะเลี้ยงชีพแลว ก็พัก
อยู ๒-๓ วัน แลวอางเหตุวา โรคลมเบียดเบียน จนพระดาบสยอมปลอยไป
จึงกราบไหวพระดาบสขอขมาโทษแลวก็ออกจากปาไป จนถึงฝงแมน้ํายมุนา
โดยลําดับ เดินสาธยายมนตนั้นไปตามหนทางใหญ.
ขณะนั้น นางนาคมาณวิกาบาทบริจาริกาของพระภูริทัตประมาณ
๑,๐๐๐ ตน ตางถือเอาแกวมณีที่ใหความปรารถนาทุกอยางนั้นออกจากนาคพิภพ
แลววางแกวนั้นไวบนกองทราย ริมฝงแมน้ํายมุนา แลวพากันเลนน้ําตลอด
คืน ดวยแสงสวางแหงแกวมณีนั้น ครั้นอรุณขึ้น จึงพากันตกแตงกายดวย
เครื่องอาภรณทั้งปวง นั่งลอมแกวมณีใหสิริเขาสูกาย. ฝายพราหมณก็เดิน
สาธยายมนตมาถึงที่นั้น เหลานางนาคมาณวิกาไดยินเสียงมนต สําคัญวาเสียง
พราหมณนั้นเปนสุบรรณ ก็สะดุงกลัวเพราะมรณภัยไมทันหยิบแกวมณี ก็พา
กันแทรกปฐพีไปยังนาคพิภพ พราหมณเห็นแกวมณีก็ดีใจวามนตของเราสําเร็จ
ผลเดี๋ยวนี้แลว ก็หยิบเอาแกวมณีนั้นไป.
ขณะนั้น พราหมณเนสาทพรอมโสมทัตเขาไปสูปาเพื่อลาเนื้อ เห็น
แกวมณีนั้นในมือของพราหมณนั้น จึงกลาวกะบุตรวา ดูกอนโสมทัต แกวมณี
ดวงนี้พระภูริทัตใหแกเรามิใชหรือ.
โสมทัต. ใชแลวพอ.
บิดา. ถาเชนนั้นเราจะกลาวโทษแกวมณีดวงนั้นหลอกพราหมณเอา
แกวมณีนี้เสีย.
โสมทัต. ขาแตพอ เมื่อพระภูริทัตใหครั้งกอนพอไมรับ แตบัดนี้
กลับจะไปหลอกพราหมณเลา นิ่งเสียเถิด.
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พราหมณเนสาทจึงกลาววา เรื่องนั้นยกไวกอน เจาคอยดูเราหลอกตา
นั่นเถิด วาแลวเมื่อจะปราศรัยกับอาลัมพายนจึงกลาววา
แกวมณีที่สมมติวาเปนมงคล เปนของดี เปน
เครื่องปลื้มรื่นรมยใจเกิดแตหิน สมบูรณดวยลักษณะ
ที่ทานถืออยูนี้ ใครไดมาไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มงฺคลฺย ความวา แกวมณีที่สมมติวาเปน
มงคล ใหซึ่งสมบัติอันนาใครทั้งปวง.
ลําดับนั้น อาลัมพายนกลาวคาถาวา
แกวมณีนี้ พวกนางนาคมาณวิกาประมาณ ๑,๐๐๐
ตน ลวนมีตาแดงแวดลอมอยูโดยรอบ ในกาลวันนี้
เราเดินทางไปไดแกวมณีนั้นมา.
คําเปนคาถานั้นมีอธิบายวา วันนี้เราเดินไปตามทางแตเวลาเชาตรู
เดินไปตามหนทางใหญไดพบแกวมณี แวดลอมโดยรอบดวยนางนาคมาณวิกา
ผูมีตาแดงประมาณ ๑,๐๐๐ ตน ก็นางนาคมาณวิกาทั้งหมดนั้นเห็นเราเขา
สะดุงตกใจแลว พากันทิ้งแกวมณีนี้หนีไป.
พราหมณเนสาท ประสงคจะลวงอาลัมพายนนั้น จึงประกาศโทษ
แหงแกวมณี ประสงคจะยึดเอาเปนของตนจึงกลาวคาถาวา
แกวมณีอันเกิดแตหินนี้ ที่สั่งสมมาไดดวยดี อัน
บุคคลเคารพบูชาประดับประดาเก็บรักษาไวดีทุกเมื่อ
ยังประโยชนทั้งปวงใหสําเร็จได เมื่อบุคคลปราศจาก
การระวังในการเก็บรักษา หรือในการประดับประดา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 62

แกวมณีอันเกิดแตหินนี้ ที่บุคคลหามาไดโดยไมแยบ
คาย ยอมเปนไปเพื่อความพินาศ คนผูไมมีกุศล ไม
ควรประดับแกวมณีอันเปนทิพยนี้ เราจักใหทองคํา
รอยแทง ขอทานจงใหแกวมณีนี้แกเราเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพตฺถ ความวา ผูใดจักเก็บประดับ
สั่งสมแกวมณีอันเกิดแตหินนี้ คือทรงไวเก็บไวดวยดี โดยยึดถือวาของๆ เรา
เหมือนชีวิตของตน อันผูนั้นนั่นเก็บสั่งสมดวยดี บูชาทรงไวเก็บรักษาไวดวยดี
ยอมยังประโยชนทุกอยางใหสําเร็จ. บทวา อุปจารวิปนฺนสฺส ความวา ก็
บุคคลผูปราศจากการเก็บรักษาไวโดยอุบายอันไมแยบคาย ทานกลาววายอมนํา
มาแตความพินาศเทานั้น. บทวา ธาเรตุมารโห แปลวา ไมควรเพื่อจะประดับ
ประดา. บทวา ปฏิปชฺช สต นิกขฺ  ความวา พวกเรารูเพื่อจะเก็บแกวมณี
ไวใหมากในเรือนของเรา เราจะใหแทงทอง ๑๐๐ แทงแกทาน ทานจงปกครอง
แทงทองนั้น แลวจงใหแกวมณีแกเรา. แมแทงทองในเรือนของทานเพียงแทง
เดียวก็ไมมี ผูนั้นยอมรูวาแกวมณีนั้นใหสิ่งสารพัดนึก เราจะอาบน้ําดําศีรษะแลว
เอาน้ําประพรมแกวมณี จึงกลาววา ทานจงใหแทงทอง ๑๐๐ แทงแกเรา เมื่อ
เปนเชนนี้เราจักใหแกวมณีที่ปรากฏวาเปนของเราแกทาน เพราะเหตุนั้นผู
กลาหาญจึงกลาวอยางนี้.
ลําดับนั้น อาลัมพายน กลาวคาถาวา
แกวมณีของเรานี้ ไมควรแลกเปลี่ยนดวยโคหรือ
รัตนะ เพราะแกวมณีอันเกิดแตหิน บริบูรณดวย
ลักษณะเราจึงไมขาย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนวมาย ความวา แกวมณีของเรานี้
ชื่อวา ควรแลกเปลี่ยนดวยวัตถุอะไร. บทวา เนว เกยฺโย ความวา และ
แกวมณีของเรานี้ สมบูรณดวยลักษณะชื่อวาเปนของไมควรซื้อและควรขาย
ดวยวัตถุอะไรๆ.
พราหมณเนสาทกลาววา
ถาทานไมแลกเปลี่ยนแกวมณีดวยโคหรือรัตนะ
เมื่อเปนเชนนั้นทานจะแลกเปลี่ยนแกวมณีดวยอะไร
เราถามแลว ขอทานจงบอกความขอนั้นแกเรา.
อาลัมพายนกลาววา
ผูใดบอกนาคใหญผูมีเดช ยากที่บุคคลจะลวง
เกินได เราจะใหแกวมณีอันเกิดแตหินอันรุงเรืองดวย
รัศมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชลนฺตริว เตชสา แปลวา เหมือน
รุงเรืองดวยรัศมี
พราหมณเนสาทกลาววา
ครุฑผูประเสริฐหรือใครหนอ แปลงเพศเปน
พรหมณมาแสวงหานาค ประสงคจะนําไปเปนอาหาร
ของตน.
คําวา โก นุ นี้ในคาถานั้น พราหมณเนสาทคิดวา ชะรอยวาผู
นั้นเปนครุฑติดตามอาหารของตนจึงกลาวอยางนั้น

อาลัมพายนกลาววา
ดูกอนพราหมณ เรามิไดเปนครุฑ เราไมเคยเห็น
ครุฑ เราเปนผูสนใจดวยงูพิษ ชนทั้งหลายรูจักเราวา
เปนหมองู.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ม วิทู ความวา ชนทั้งหลายรูจักเราวา
ผูนี้เปนผูสนใจดวยงูพิษ เปนหมองู ชื่อวา อาลัมพายน.
พราหมณเนสาทกลาววา
ทานมีกําลังอะไร มีศิลปอะไร ทานเปนผูทรง
ไวซึ่งผลอันพิเศษในอะไร จึงไมยําเกรงนาค.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยคําวา กิสฺมึ วา ตฺวึ ปรตฺถทฺโธ ทาน
ถามวา ทานเปนผูทรงไวซึ่งผลอันพิเศษในอะไร กระทําอะไรใหเปนที่อาศัย จึง
ไมยําเกรงนาคคืออสรพิษ คือดูหมิ่นไมทําความยําเกรงใหเปนผูประเสริฐ.
อาลัมพายนนั้น เมื่อแสดงกําลังของตนจึงกลาววา
ครุฑมาบอกวิชาหมองูอยางสูงแกฤาษีโกสิยโคตร
ผูอยูในปาประพฤติตบะอยูสิ้นกาลนาน เราเขาไปหา
ฤาษีตนหนึ่งซึ่งนับเขาในพวกฤาษีผูบําเพ็ญตน อาศัย
อยูในระหวางภูเขา ไดบํารุงทานโดยเคารพ มิไดเกียจ
ครานทั้งกลางคืนกลางวัน ในกาลนั้น ทานบําเพ็ญ
วัตรและพรหมจรรย เปนผูมีโชค เมื่อไดสมาคมกับ
เรา จึงสอนมนตทิพยใหแกเราดวยความรัก เราทรงไว
ซึง่ ผลอันวิเศษในมนตนั้น จึงไมกลัวตอนาค เราเปน
อาจารยของพวกหมอผูฆาอสรพิษ ชนทั้งหลายรูจักเรา
วาอาลัมพายน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกสิยสฺสกฺขา ความวา ครุฑมาบอกแก
ฤาษีโกสิยโคตร ก็เหตุทคี่ รุฑนั้นบอกทั้งหมดพึงกลาวใหพิสดาร. บทวา
ภาวิตตฺตฺตร ความวา เราเขาไปหาฤาษีคนหนึ่ง บรรดาผูบ ําเพ็ญตน.
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บทวา สมฺมนฺต แปลวา อาศัยอยู. บทวา กามสา ไดแก ดวยความปรารถนา
ของตน. บทวา มน ความวา ยอมประกาศมนตนั้นแกเรา. บทวา ตฺยาห
มนฺเต ปรตฺถทฺโธ ความวา เราทรงไวซึ่งผลอันวิเศษคืออาศัยมนตเหลานั้น.
บทวา โภคิน ไดแก นาคทั้งหลาย. บทวา วิสฆาฏาน ความวา เปน
อาจารยของพวกหมอฆาอสรพิษ.
พราหมณเนสาท ไดฟงดังนั้นแลวจึงคิดวา อาลัมพายนนี้ใหแกวมณี
แกบุคคลผูแสดงที่อยูของพระภูริทัตแกเขา ครั้นแสดงพระภูริทัตแกเขาแลวจึง
จักรับเอาแกวมณี.
แตนั้นเมื่อจะปรึกษากับบุตรจึงกลาววา
ดูกอนลูกโสมทัต เราควรรับแกวมณีไวสิ
เจาจงรูไว เราอยาละสิริอันมาถึงตนดวยทอนไมตาม
ชอบใจสิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คณฺหามฺหเส แปลวา ควรรับเอา.
บทวา กามสา ความวา อยาที่ดวยทอนไมแลวละสิริตามชอบใจของตน.
โสมทัตกลาววา
ขาแตพอผูเปนพราหมณ ภูริทัตนาคราชบูชา
คุณพอผูไปถึงที่อยูของตน เพราะเหตุไร คุณพอจะ
ปรารถนาประทุษราย ตอผูกระทําดี เพราะความหลง
อยางนี้ ถาคุณพอปรารถนาทรัพย ภูริทัตนาคราชก็
คงจักให คุณพอไปขอทานเถิด ภูริทัตนาคราชคงจัก
ใหทรัพยเปนอันมากแกคณ
ุ พอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปูชยิ ความวา บูชาแลวดวยกามอัน
เปนทิพย. บทวา ทุพฺภิมจิ ฺฉสิ ความวา ดูกอนพอ ทานปรารถนาเพื่อ
กระทํากรรมคือการประทุษรายตอมิตรเห็นปานนั้นหรือ.
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พราหมณกลาววา
ดูกอนโสมทัต การกินของทีถ่ ึงมือ ที่อยูใ น
ภาชนะหรือทีต่ ั้งอยูเบื้องหนา เปนความประเสริฐ
ประโยชนที่อยูเบื้องหนาเรา อยาไดลวงเราไปเสียเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตฺถคต ความวา ดูกอนพอโสมทัต
ทานเปนหนุมไมรูความเปนไปของโลกอะไร เพราะจะเคี้ยวกินสิ่งที่อยูในมือ
อยูในบาตร หรือที่ตั้งเก็บไวตรงหนานั้นนั่นแลประเสริฐ คือ ตั้งอยูในที่ไมไกล
โสมทัตกลาววา
คนประทุษรายตอมิตร สละความเกื้อกูล จะตก
หมกไหมอยูใ นนรกอันรายแรง แผนดินยอมสูบผูน ั้น
หรือเมื่อผูนั้นมีชีวิตอยูที่ซูบซีด ถาคุณพอปรารถนา
ทรัพย ภูริทัตนาคราชก็คงจักให ลูกเขาใจวา คุณพอ
จักตองประสบเวรที่ตนทําไวในไมชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหิมสฺส วินฺทฺรียติ ความวา ดูกอน
พอ ปฐพียอมแยกใหชองแกประทุษรายตอมิตร ทั้งที่ยังเปนอยูนั่นแล.
บทวา หิตจฺจาคี ไดแก ผูสละประโยชนเกื้อกูลของตน. บทวา
ชีวเร วาป สุสฺสติ ความวา ถึงจะมีชีวิตอยูก็ยอมซูบซีดเปนมนุษยเพียงดัง
เปรตฉะนั้น. วา อตฺตกต เวร ไดแก บาปที่ตนทํา. บทวา น จิร
ความวา ลูกเขาใจวา ไมนานเขาจักประสบเวร.
พราหมณกลาววา
พราหมณทั้งหลายบูชามหายัญแลว ยอมบริสุทธิ์
ได เราจักบูชามหายัญ ก็จกั พนจากบาปดวยการบูชา
ยัญอยางนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา สุชฌ
ฺ นฺติ แสดงวา ลูกโสมทัต
ลูกยังเปนหนุมไมรูอะไร ธรรมดาวา พราหมณทั้งหลาย ครั้นกระทําบาป
อยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมบริสุทธิ์ไดดวยยัญ จึงไดกลาวอยางนี้
โสมทัตกลาววา
เชิญเถิด ลูกจะขอแยกไป ณ บัดนี้ วันนีล้ ูกจะ
ไมขออยูร วมกับคุณพอ จะไมขอเดินทางรวมกับคุณ
พอ ผูทํากรรมหยาบอยางนี้สักกาวเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปายามิ ความวา เชิญเถิด ลูกจะขอ
แยกไป คือหนีไป. ก็แลบัณฑิตมาณพครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อไมอาจให
บิดาเชื่อฟงคําของตน จึงโพนทนาใหเทวดาทราบดวยเสียงอันดังวา ขาพเจา
จะไมไปกับคนทําบาปเห็นปานนี้ละ ครั้นประกาศแลว ก็หนีไปทั้ง ๆ ทีบ่ ิดา
เห็นอยูนั่นแลเขาไปสูปาหิมพานต บวชเปนฤาษียังอภิญญาและสมาบัติใหเกิด
แลว มิใหเสื่อมฌานแลวเกิดในพรหมโลก.
เมื่อพระศาสดาจะประกาศความนั้นจึงตรัสวา
โสมทัตผูไดยินไดฟงมามาก ไดกลาวคํานี้กะ
บิดาแลว ไดประกาศใหเทวดาทั้งหลายทราบแลว ก็
ไดหลีกไปจากที่นั้น.
จบโสมทัตกัณฑ
พราหมณเนสาทคิดวา โสมทัตจักไปไหน ออกจากเรือนของตน
ครั้นเห็นอาลัมพายนไมพอใจหนอยหนึ่ง จึงปลอบวา ดูกอนอาลัมพายน ทาน
อยาวิตกไปเลย เราจักชี้ภูริทัตใหทาน ดังนี้แลว ก็พาอาลัมพายนไปยังที่
รักษาอุโบสถแหงพระยานาค เห็นพระยานาคคูขดขนดอยูที่จอมปลวก จึงยืนอยู
ในที่ไมไกล เหยียดมือออกแลวกลาว ๒ คาถาวา
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ดูกอนพราหมณ ทานจงจับเอานาคใหญนั้น
จงสงแกวนั้นมาใหเรา มีรัศมีดังสีแมลงคอมทอง
ศีรษะแดง ตัวปรากฏดังกองปุยนุน นอนอยูบนจอม
ปลวก ทานจงจับมันเถิดพราหมณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อินฺทโคปกวณฺณาภา ความวา รัศมี
เหมือนรัศมีแหงสีแมลงคอมทอง. บทวา กปฺปาลปจุรสฺเสว ความวา
เหมือนกองปุยนุนที่จัดแจงไวดีแลว.
พระมหาสัตว ลืมเนตรขึ้นแลเห็นพราหมณเนสาท จึงคิดวา
เราไดคิดแลววา พราหมณคนนี้จะทําอันตรายแกอุโบสถของเรา เราจึงพาผูนี้
ไปยังนาคพิภพ แตงใหมีสมบัติเปนอันมาก ไมปรารถนาเพื่อจะรับแกวที่เรา
ให แตบัดนี้ไปรับเอาหมองูมา ถาเราโกรธแกผปู ระทุษรายมิตร ศีลของ
เราก็จักขาด ก็เราไดอธิษฐานอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๔ ไวกอนแลว
ตองใหคงที่อยู อาลัมพายนจะตัด จะเผา จะฆา จะแทงดวยหลาวก็ตามเถิด
เราจะไมโกรธเขาเลย ถาเราจะแลดูเขาดวยความโกรธ เขาก็จะแหลกเปน
เหมือนขี้เถา ชางเถอะทุบตีเราเถอะ เราจักไมโกรธเลย ดังนีแ้ ลวก็หลับเนตร
ลง ทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมีไวเปนเบื้องหนา ซุกเศียรเขาไว ณ ภายในขนด
นอนนิ่งมิไดไหวติงเลย.
จบศีลกัณฑ
ฝายพราหมณเนสาท กลาววา ดูกอนอาลัมพายนผูเจริญ เชิญทาน
จับนาคนี้ และจงใหแกวมณีแกเราเถิด. อาลัมพายนเห็นนาคแลวก็ดีใจ มิได
นับถือในแกววามีอะไร เปรียบเหมือนเปนหญา โยนแกวมณีไปที่มือพราหมณ
เนสาทดวยคําวา เอาไปเถิดพราหมณ แกวมณีก็พลาดจากมือพราหมณเนสาท
ตกลงที่แผนดิน. พอตกลงแลวก็จมแผนดินลงไปยังนาคพิภพนั่นเอง. พราหมณ
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เนสาทเสื่อมจากฐานะ ๓ ประการ คือเสื่อมจากแกวมณี เสื่อมจากมิตรภาพ
กับพระภูริทัต และเสื่อมจากบุตร. เขาก็รองไหรําพันวา เราหมดที่พึ่งพาอาศัย
แลว เพราะเราไมทําตามคําของบุตร แลวไปสูเรือน.
ฝายอาลัมพายน ก็ทารางของตนดวยทิพยโอสถ เคี้ยวกินเล็กนอยกับ
ประพรมกายของตน ก็รา ยทิพพมนต เขาไปหาพระโพธิสัตว จับหางพระโพธิสัตวครามาจับศีรษะไวมั่นแลว เปดปากพระมหาสัตว เคี้ยวยาบวนใสพรอม
เสมหะเขาในปากพระมหาสัตว. พระยานาคผูเปนชาติสะอาด ไมโกรธไมลืมตา
เพราะกลัวแตศีลจะขาดทําลาย. ลําดับนั้น อาลัมพายนก็ใชยาและมนต จับ
หางพระมหาสัตวหิ้วใหศีรษะหอยลงเบื้องต่ํา เขยา ใหสํารอกอาหารที่มีอยูแลว
ใหนอนเหยียดยาวที่พื้นดิน เหยียบย่ําดวยเทา เหมือนคนนวดถั่ว กระดูก
เหมือนจะแหลกเปนจุณออกไป. จับทางพระมหาสัตวหิ้วใหศีรษะหอยลงขาง
ลางอีก ฟาดลงเหมือนฟาดผา. พระมหาสัตวแมเสวยทุกขเวทนาถึงปานนี้ก็ไม
โกรธเลย
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
อาลัมพายนเอาทิพยโอสถทาตัว และรายมนต
ทําการปองกันตัวอยางนี้ จึงสามารถจับพระยานาคนั้น
ได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺขิ แปลวา สามารถ. บทวา
สณฺาตุ แปลวา เพื่อจะจับ.
อาลัมพายน ครั้นทําพระมหาสัตวใหถอยกําลังดังนั้นแลว จึงเอา
เถาวัลยถักกระโปรง แลวเอาพระมหาสัตวใสในกระโปรงนั้น แตสรีระของ
พระมหาสัตวใหญ เขาไปในกระโปรงนั้นไมได. ลําดับนั้น อาลัมพายนจึงใช
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สนเทาถีบพระมหาสัตวใหเขาไป แลวแบกกระโปรงไปถึงบานแหงหนึ่ง จึง
วางกระโปรงลง วางไวกลางบานรองบอกวา ผูประสงคจะดูการฟอนรําของนาค
ก็จงมา. ชาวบานทั้งสิ้นตางมาประชุมกัน. ขณะนั้น อาลัมพายนจึงกลาววา
มหานาค เจาจงออกมา. พระมหาสัตวคิดวา วันนี้เราจะเลนใหบริษัทราเริงจึงจะ
ควรอาลัมพายนเมื่อไดทรัพยมากอยางนี้ยินดีแลว จักปลอยเราไป อาลัมพายนจะ
ใหเราทําอยางใด เราก็จะทําอยางนั้น. ลําดับนั้น อาลัมพายนก็นําพระมหาสัตว
ออกจากกระโปรงแลวกลาววา เจาจงทําตัวใหใหญ. พระมหาสัตวทําตัวใหใหญ
อาลัมพายนบอกใหทําตัวใหเล็กและใหขด ใหคลาย ใหแผพงั พาน ๑ พังพาน
๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐-๒๐-๓๐-๔๐-๕๐-๖๐-๗๐-๘๐-๙๐-๑๐๐
ใหสูง ใหต่ํา ใหเห็นตัว ใหหายตัว ใหเห็นครึ่งตัว ใหสีเขียว เหลือ แดด ขาว
หงสบาทใหพนเปลวไฟ พนน้ํา พนควัน. ในอาการแมเหลานี้อาลัมพายน บอกให
ทําอาการใด ๆ พระมหาสัตวก็นิรมิตอัตภาพแสดงอาการนั้นๆ ทุกอยาง ใคร ๆ
เห็นพระมหาสัตวนั้นแลว ก็ไมสามารถจะกลั้นน้ําตาไวได. มนุษยเปนอันมาก
ตางพากันใหสิ่งของตาง ๆ มีเงิน ทอง ผา และเครื่องประดับเปนตน.
อาลัมพายนจึงไดทรัพยในบานนั้นประมาณเปนพัน ๆ ดวยอาการอยางนี้. อาลัมพายนนั้นจับพระมหาสัตวไดทรัพยพันหนึ่ง จึงกลาวกะพระมหาสัตววา จัก
ปลอยก็จริง แตถึงกระนั้นครั้นไดพันหนึ่งแลว ก็คิดวา แมในบานเล็กนอย
เรายังไดทรัพยถึงเพียงนี้ ถาในพระนครคงจักไดทรัพยมากมาย เพราะความโลภ
ในทรัพยจึงมิไดปลอยพระมหาสัตวไป. อาลัมพายนนั้น เริ่มตัง้ ขุมทรัพยขึ้นได
ในบานนั้น แลวจึงใหนายชางทํากระโปรงแกว ใสพระมหาสัตวในกระโปรง
แกวนั้น แลวก็ขึ้นสูยานนอยอยางสบาย ออกไปดวยบริวารเปนอันมาก ให
พระมหาสัตวเลนไปในบานและนิคมเปนตน จนถึงกรุงพาราณสีโดยลําดับ
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แตอาลัมพายน ไมใหน้ําผึ้งและขาวตอกแกพระยานาค ฆากบใหกิน พระมหาสัตวก็มิไดรับอาหาร พระมหาสัตวไมไดอาหารเพราะกลัวอาลัมพายนจะไมปลอย
อาลัมพายนจึงใหพระมหาสัตวเลนในบานนั้น ๆ ตั้งตนแตหมูบานใกลประตู
ทั้ง ๔ ดานอีก. ครั้นถึงวันอุโบสถสิบหาค่ํา อาลัมพายนจึงขอใหกราบทูลแด
พระราชาวา ขาพระองคจะใหนาคราชเลนถวายพระองค. พระราชา จึงรับสั่ง
ใหตีกลองรองประกาศใหมหาชนประชุมกัน ชนเหลานั้นจึงพากันมาประชุมบน
เตียงและเตียงซอนกันที่พระลานหลวง.
จบอาลัมพายนกัณฑ
ก็ใจวันที่อาลัมพายนจับพระมหาสัตวไปนั้น พระมารดาของพระมหาสัตว ไดเห็นในระหวางทรงพระสุบินวา พระนางถูกชาชคนหนึ่งตัวดํา ตาแดง
เอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแลวนําไปทั้งๆ ที่มีเลือดไหลอยู. ครัน้ พระนางตื่นขึ้น ก็สะดุงกลัวลุกขึ้นคลําแขนขวา ทรงทราบวาเปนความฝน ลําดับนั้น
พระนางทรงดําริวา เราฝนเห็นรายแรงมาก บุตรของเราทั้ง ๔ คน หรือทาว
ธตรฐทั้งตัวเราเองคงจะเปนอันตราย ก็อีกอยางหนึ่งพระนางทรงปรารภคิดถึง
พระมหาสัตวยิ่งกวาผูอื่น. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา นาคนอกนั้นอยูใน
นาคพิภพของตน ฝายพระมหาสัตว เพราะเปนผูมีศีลเปนอัธยาศัย ไปยังมนุษย
โลกกระทําอุโบสถกรรม เพราะเหตุนั้น พระนางจึงทรงคิดถึงพระภูริทัตยิ่งกวา
ใครๆ วา หมองู หรือสุบรรณจะพึงจับเอาบุตรของเราไปเสียกระมังหนอ
จากนั้นพอลวงไปไดกึ่งเดือน พระนางทรงถึงโทมนัสวา บุตรของเราไมสามารถ
จะพลัดพรากจากเราเกินกึ่งเดือนเลย ภัยอยางใดอยางหนึ่งจักเกิดขึ้นแกบุตร
ของเราเปนแน. ครั้นลวงไปไดเดือนหนึ่ง พระนางสมุททชาก็ทรงโศกเศราหา
เวลาขาดน้ําตามิได ดวงหฤทัยก็เหือดแหง พระเนตรทั้งสองก็บวมเบงขึ้นมา
พระนางสมุททชาทรงนั่งมองหาทางที่พระมหาสัตวจะกลับมาถึงเทานั้นดวยทรง
รําพึงวา ภูริทัตจักมา ณ บัดนี้ ภูริทัตจักมา ณ บัดนี้.
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ครั้งนั้น สุทสั สนะโอรสองคใหญของพระนางสมุททชาครั้นลวงไปได
เดือนหนึ่งแลว พรอมดวยบริษัทเปนอันมากมาเยี่ยมพระชนกชนนี พักบริษัทไว
ภายนอกแลวขึ้นสูปราสาท ไหวพระชนนี แลวไดยืนอยูที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระนางสมุททชานั้นกําลังทรงโศกเศราถึงพระภูริทัตอยู มิไดเจรจาปราศรัยกับ
ดวยสุทัสสนะ. สุทัสสนะนั้น จึงคิดวา พระมารดาของเรา เมื่อเรามาครั้งกอนๆ
เห็นเราแลวยอมยินดีตอนรับ แตวันนีพ้ ระมารดาทรงโทมนัสนอยพระทัย คงมี
เหตุอะไรเปนแน. ลําดับนั้นเมื่อจะทูลถามพระชนนี จึงกลาววา
เพราะไดเห็นขาพระองค ผูใหสําเร็จสิ่งที่นาใคร
ทั้งปวงมาเฝา อินทรียของพระแมเจาไมผองใส พระพักตรพระแมเจาก็เกรียมดํา เพราะทอดพระเนตรเห็น
ขาพระองคเชนนี้ พระพักตรพระแมเจาเกรียนดํา
เหมือนดอกบัวอยูในมือ ถูกฝามือขยี้ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหฏานิ แปลวา ไมผองใส. บทวา
สาว ความวา วันนี้แมพระพักตรของพระแมเจาก็เกรียมดํา เหมือนสีฝา
กระจกที่ทําดวยทอง. บทวา หตฺถคต ความวา ปดไวดวยมือ. บทวา
เอทิส ความวา เพราะไดเห็นขาพระองคเห็นปานนี้ แมผูมาเฝาพระองค
ดวยความงามคือสิริอันใหญ.
แมเมื่อสุทัสสนะกลาวอยางนี้แลว พระนางสมุททชามิไดตรัสปราศรัย
เลย สุทัสสนะจึงคิดวา ใครทําใหพระมารดาโกรธหรือหนอ หรือวาพึงมี
อันตราย ลําดับนั้น สุทัสสนะเมื่อจะทูลถามพระมารดานั้น จึงกลาวคาถาอีกวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 73

ใครวากลาวลวงเกินพระแมเจาหรือพระแมเจามี
เวทนาอะไรบาง เพราะทอดพระเนตรเห็นขาพระองค
ผูมาเฝา พระพักตรของพระแมเจาเกรียมดําเพราะ
เหตุไร ?
บรรดาบทเหลานั้นดวยบทวา กจฺจิ นุ เต นาภิสสฺ สิ นี้ สุทัสสนะ
ถามวา ใครกลาวลวงเกินพระแมเจาบางหรือ หรือวา เบียนเบียนดวยการดา
หรือดวยการบริภาษ. บทวา ตุยฺห ความวา เพราะทอดพระเนตรเห็น
ขาพระองคผูมาเฝา ในครั้งกอนๆ พระพักตรของพระแมเจาไมเปนเชนนี้. ดวย
บทวา เยน นี้ สุทัสสนะถามวา เพราะเหตุไร วันนี้พระพักตรของพระแมเจา
จึงเกรียมดํา พระแมเจาจงบอกเรื่องนั้นแกขาพระองค.
ลําดับนั้น พระนางสมุททชาเมื่อจะตรัสบอกแกสทุ ัสสนะนั้น จึงตรัสวา
พอสุทัสสนะเอย แมไดฝนเห็นลวงมาเดือนหนึ่ง
แลววา มีชายคนหนึ่งมาตัดแขนของแม ดูเหมือน
เปนขางขวา พาเอาไปทั้ง ๆ ที่เปอนดวยเลือด เมื่อ
แมกําลังรองไหอยู นับตัง้ แตแมไดฝนเห็นแลว เจาจง
รูเ ถิดวา แมไมไดรับความสุขทุกวันทุกคืนเลย.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา อิโต มาส อโธคต นี้พระนางสมุททชาแสดงวา เมื่อแมฝนเห็นเจาตั้งแตวันนั้นจนลวงมาถึงวันนี้ไดหนึ่งเดือนแลว.
บทวา ปุริโส ความวา ฝนวา ยังมีชายคนหนึ่งรูปรางดํา ตาแดง. บทวา
โรทนฺติยา สติ ความวา เมื่อแมกําลังรองไหอยู. บทวา สุข เม นูปลพฺภติ
ความวา ขึ้นชื่อวา ความสุขของแมไมมีเลย.
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ก็แลเมื่อพระนางสมุททชา ตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสวา ดูกอนลูกรัก
นองของเจาหายไปโดยมิไดเห็น ชะรอยวาภัยคงจะเกิดมีแกนองของเจา ดังนี้
พลางทรงรําพันกลาวตอไปวา
เมื่อกอนนางกัญญาทั้งหลาย ผูมีรางกายอันสวย
สดงดงาม ปกคลุมดวยตาขายทอง พากันบํารุง
บําเรอภูริทัตใด บัดนี้ภูรทิ ัตนั้น ยอมไมปรากฏใหเห็น
เมื่อกอนเสนาทั้งหลายผูถือดาบอันคมกลา งามดังดอก
กรรณิการ พากันหอมลอมภูริทัตใด บัดนี้ภูริทัตนั้น
ยอมไมปรากฏใหเห็น เอาเถอะ เราจักไปยังนิเวศน
แหงภูริทัตบัดเดี๋ยวนี้ จักไปเยี่ยมนองของเจา ผูตั้งอยู
ในธรรม สมบูรณดวยศีล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺผุลฺลา ความวา เหมือนดอกกรรณิการ
ที่บานสะพรั่ง เพราะทรงไวซึ่งเครื่องประดับทองคํา. ศัพทวา หนฺท เปน
นิบาต ใชในอรรถแหงอุปสรรค พระนางสมุททชาตรัสวา ไปกันเถิดพอ เราจะ
ไปนิเวศนของภูริทัต.
ก็แลครั้นพระนางสมุททชา ตรัสอยางนี้แลว จึงเสด็จไปยังนิเวศนแหง
พระภูริทัต พรอมดวยบริษัทของพระสุทัสสนะและบริษัทของพระนาง ฝาย
เหลาภรรยาของพระมหาสัตวเมื่อไมเห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกแลวจึงคิดวา คง
จักอยูในนิเวศนของมารดา จึงมิไดพากันขวนขวายหา. ภรรยาเหลานั้นครั้น
ทราบวา ขาววา แมผัวมาไมเห็นบุตรของตน จึงพากันตอนรับแลวทูลวา ขาแต
พระแมเจา เมื่อพระราชบุตรของพระแมเจาหายไป ลวงไปหนึ่งเดือนเขาวันนี้
แลว ครั้นแลวตางพากันคร่ําครวญรําพัน หมอบลงแทบพระบาทของพระนาง
สมุททชา.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสวา
ภรรยาทั้งหลายของภูริทัต เห็นพระมารดาของ
ภูริทัตเสด็จมา ตางประคองแขนคร่ําครวญวา ขาแต
พระแมเจา หมอมฉันทั้งหลายไมทราบเกลาลวงมา
เดือนหนึ่งแลววา ภูริทัตผูเ รืองยศ โอรสของพระแม
เจา สิ้นชีพแลวหรือวายังดํารงชนมอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺตนฺเตยฺเย ตัดเปน ปุตฺต เต
อยฺเย ขาแตพระแมเจา โอรสของพระแมเจา.
คาถาคร่ําครวญของหญิงเหลานั้นดังนี้. พระมารดาของพระภูริทัตเสด็จ
พรอมดวยหญิงสะใภทรงพากันคร่ําครวญในระหวางถนน ทรงพาหญิงเหลานั้น
ขึ้นสูปราสาทแหงพระภูริทัตนั้นตรวจูที่นอนและที่นั่งของบุตรแลวคร่ําครวญ
จึงตรัสคาถารําพันวา
เราไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขสิ้นกาล
นาน เหมือนนกพลัดพรากจากลูกเห็นแตรังเปลา เรา
ไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกข สิ้นกาลนาน
เหมือนนางหงสขาว พลัดพรากจากลูกออน เราไม
เห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขสนิ้ กาลนาน เหมือน
นางนกจากพราก ในเปอกตมอันไมมีน้ําเปนแน เรา
ไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยความโศกเศรา เปรียบ
เหมือนเบาของชางทอง เกรียมไหมในภายใน ไมออก
ไปภายนอกฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปสฺสนฺตี แปลวา ไมเห็นอยู. บทวา
หตจฺฉาปา ความวาเหมือนนางหงสขาว พลัดจากลูกออน.
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เมื่อพระมารดาพระภูริทัต ทรงรําพันอยูอยางนี้ นิเวศนแหงภูริทัต ก็แซ
เสียงเปนอันเดียวกัน ปานประหนึ่งเสียงคลื่นในทองสมุทรฉะนั้น. แมนาคสัก
ตนหนึ่ง ก็ไมอาจทรงภาวะของตนอยู ทั่วทั่งนิเวศนเปนเหมือนปาไมรังถูกลม
ยุคันธวาตฉะนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
บุตรและชายาในนิเวศนของภูริทตั ลมนอน
ระเนระนาด เหมือนตนรังอันลมฟาดหักลงฉะนั้น.
ในกาลนั้น อริฎฐะ และ สุโภคะ ๒ พี่นองชาย ไปยังที่อุปฏฐาก
ของพระมารดาและพระบิดา ไดยินเสียงนั้น จึงเขาไปยังนิเวศนของภูริทัต
ชวยกันปลอบพระมารดา.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
อริฏฐะ และสุโภคะ ไดฟงเสียงอันกึกกองของ
บุตรธิดา และชายาของภูริทัตเหลานั้น ในนิเวศนของ
ภูริทัต จึงวิ่งไปในระหวาง ชวยฉันปลอบพระมารดาวา
ขาแตพระแมเจา จงเบาพระทัยอยาเศราโศกไปเลย
เพราะวาสัตวทั้งหลาย ยอมมีความตายและความเกิด
ขึน้ เปนธรรมดาอยูอยางนี้ การตายและการเกิดขึ้นนี้
เปนความแปรของสัตวโลก.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา เอสาสฺส ปริณามตา นี้ อริฎฐะ
และ สุโภคะกลาววา การจุติ และ การอุบัตินี้ เปนความแปรของสัตวโลก
นั้น สัตวโลกยอมเปลี่ยนแปรไปดวยอาการอยางนี้แล ใคร ๆ ชื่อวา จะพน
ไปจากที่สุด ๒ อยางนี้ ยอมไมมี.
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พระนางสมุททชา ตรัสวา
ดูกอนพอสุทัสสนะ ถึงแมเรารูวา สัตวทั้งหลาย
มีอยางนี้เปนธรรมดา ก็แตวาแมเปนผูอันความเศราโศก ครอบงําแลว ถาเมือ่ แตไมไดเห็นภูริทัตในคืน
วันนี้ เจาจงรูวา แมไมไดเห็นภูริทัต เห็นจะตองละ
ชีวิตเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺช เจ เม ความวา ดูกอนพอ
สุทัสสนะ ถาภูริทัตจักไมมาใหแมเห็นในคืนวันนี้ไซร ครั้นเมื่อแมไมเห็นภูริทัต
แมเขาใจวา แมจะละชีวิตเปนแน.
บุตรทั้งหลายกลาววา
ขาแตพระแมเจา จงเบาพระทัย อยาเศราโศก
ไปเลย ลูกทัง้ ๓ จักเที่ยวแสวงหาภูรทิ ัตไปตามทิศ
นอยทิศใหญ ที่ภูเขา ซอกเขา บานและนิคม แลว
จักนําทานพี่ภูริทัตมา พระแมเจาจักไดทรงเห็นทานพี่
ภูริทัตมาภายใน ๗ วัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จร ความวา ขาแตพระแมเจา บุตรทั้ง
๓ คนปลอบใจพระมารดาวา พวกลูกจักเที่ยวไปแสวงหาพี่ชายสูทิศนอยทิศใหญ.
แตนั้น สุทสั สนะจึงคิดวา ถาเราทั้ง ๓ ไปรวมกันก็จักชักชาควรแยก
ไป ๓ แหง คือผูหนึ่งไปเทวโลก ผูห นึ่งไปหิมพานต ผูหนึ่งไปมนุษยโลก
แตถาใหกาณาริฎฐะไปมนุษยโลก ถาไปพบภูริทัตในบานและนิคมใด ก็จักเผา
บานและนิคมนั้นเสียหมด เพราะกาณาริฎฐะ หยาบชากลาแข็งมาก ไมควรใหไป
มนุษยโลก ดังนี้จึงสงอริฎฐะไปเทวโลกวา ดูกอนพออริฎฐะ เจาจงไปยังเทวโลก
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ถาวาเทวดาตองการฟงธรรม นําภูรทิ ัตไปไวในเทวโลกไซร เจาจงพาเขา
กลับมา. และสงสุโภคะใหไปปาหิมพานตวา พอสุโภคะ เจาจงไปยังหิมพานต
เที่ยวคนหาภูริทัตในมหานทีทั้ง ๕ พบภูริทัตแลวจงพามา. สวนสุทัสสนะเอง
อยากไปมนุษยโลก แตมาคิดวา ถาเราจะไปโดยเพศชายหนุม พวกมนุษยไม
คอยรักใคร ควรจะไปดวยเพศดาบส เพราะพวกบรรพชิตเปนที่รักใครของ
พวกมนุษย. เขาจึงแปลงเพศเปนดาบส กราบลาพระมารดาแลวหลีกไป. ก็ภูริทัต
โพธิสัตวนั้น มีนางนาคนองสาวตางมารดาอยูคนหนึ่ง ชื่อวา อัจจิมุข.ี นาง
อัจจิมุขีนั้น รักพระโพธิสัตวเหลือเกิน. นางเห็นสุทัสสะจะไปจึงรองขอวา ขา
แตพี่ นองลําบากใจเหลือเกิน นองขอไปกับพี่ดวย. สุทัสสนะกลาววา ดูกอน
นองไมสามารถไปกับพี่ได พี่จะไปดวยเพศบรรพชิต. อัจจิมุขีกลาววา ขาแตพี่
นองจะกลายเปนลูกเขียดนอย นอนไปในชฎาของพี่. สุทัสสนะกลาววา ถาเชน
นั้นจงมาไปกันเถิด. นางอัจจิมุขีจึงแปลงเปนลูกเขียดนอย นอนไปในชฎาของพี่
สุทัสสนะจึงคิดวา เราจักตรวจสอบไปตั้งแตตน ดังนี้แลวจึงถามถึงที่ ๆ พระภูริทัตไปรักษาอุโบสถกะภรรยาพระภูริทัตกอนแลว จึงไปในที่นั้นแลเห็นโลหิต
และที่ถักกระโปรงที่ทําดวยเถาวัลย ในที่ ๆ อาลัมพายนจับพระมหาสัตว รูชัด
วาหมองูจับภูริทัตไป ก็เกิดความโศกขึ้นทันที มีเนตรนองไปดวยน้ําตา จึงตาม
รอยอาลัมพายน ไปจนถึงบานที่หมออาลัมพายนใหพระมหาสัตวเลนครั้งแรก
จึงถามพวกมนุษยวา หมองู เอานาคราช ชื่อ เห็นปานนี้มาเลนในบานนี้บาง
หรือไม. มนุษยตอบวา อาลัมพายนเอานาคราชเห็นปานนี้มาเลน แตนั้นถึง
วันนี้ประมาณหนึ่งเดือนแลว. สุทัสสนะถามวา หมองูนั้นไดอะไรบางไหม.
มนุษยตอบวา ที่บานนี้หมองูไดทรัพยประมาณพันหนึ่งขอรับ. สุทัสสนะถามวา
บัดนี้หมองูไปไหน. มนุษยตอบวา หมองูไปบานชื่อโนน. สุทัสสะถาม
เรื่อยไปตั้งแตบานนั้น จนถึงประตูพระราชฐาน.
จบวิลาปกัณฑ
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ขณะนั้นอาลัมพายน อาบน้ําสะศีรษะ ลูบไลของหอมนุงหมผาเนื้อ
เกลี้ยงแลว ใหคนยกกระโปรงแกวไปยังประตูพระราชฐาน. มหาชนประชุมกัน
แลว. พระราชอาสนก็จัดไวพรอมเสร็จ. พระราชานั้นเสด็จอยูขางในนิเวศน
ทรงสงสาสนไปวา เราจะไปดู ขออาลัมพายนจงใหนาคราชเลนไปเถิด. อาลัมพายนจึงวางกระโปรงแกวลงบนเครื่องลาดอันวิจิตร เปดกระโปรงออกแลวให
สัญญาวา ขอมหานาคออกมาเถิด. สมัยนั้น สุทัสสนะก็ไปยืนอยูทายบริษัท
ทั้งปวง. พระมหาสัตวโผลศีรษะแลดูบริษัททั่วไป. นาคทั้งหลายแลดูบริษัท
ดวยอาการ ๒ อยางคือ เพื่อจะดูอันตรายจากสุบรรณอยาง ๑ เพื่อจะดูพวก
ญาติอยางหนึ่ง. นาคเหลานั้นครั้นเห็นสุบรรณก็กลัวไมฟอนรํา ครั้นเห็นพวก
ญาติก็ละอายไมฟอนรํา. สวนพระมหาสัตวเมื่อแลไปเห็นพี่ชายในระหวางบริษัท
ทานก็เลื้อยออกจากกระโปรงตรงไปหาพี่ชายทั้ง ๆ ที่น้ําตานองหนา.
มหาชนเห็นพระภูริทัตเลื้อย ก็พากันตกใจหลีกออกไป. ยังยืนอยูแต
สุทัสสนะผูเดียว. พระภูรทิ ัตไปซบศีรษะรองไหอยูที่หลังเทาของสุทัสสนะก็รองไห.
ฝายสุทัสสนะก็รองไห. พระมหาสัตวรองไหแลวก็กลับมาเขากระโปรง. อาลัมพายนเขาใจวา ดาบสถูกนาคนี้กัดเอา คิดจะปลอบโยนทาน จึงเขาไปหา
สุทัสสนะแลวกลาววา
นาคหลุดพนจากมือ ไปฟุบลงที่เทาของทาน
คุณพอ มันกัดเอากระมังหนอ คุณพออยากลัวเลย จง
ถึงความสุขเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาภายิ ความวา ดูกอนพอดาบส
เราชื่อวา อาลัมพายน ทานอยากลัวเลย ชื่อวา การปฏิบัติรกั ษานั้น เปน
หนาที่ของขาพเจา.
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สุทัสสนะ เพราะมีความประสงคจะกลาวกับอาลัมพายนจึงกลาววา
นาคตัวนี้ ไมสามารถจะยังความทุกขอะไร ๆ
ใหเกิดแกเราเลย หมองูมอี ยูเทาใด ดีไมดียิ่งกวาเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายจิ ความวา นาคตัวนี้ไมมีความสามารถ
ในอันยังทุกขอะไรๆ แมมีประมาณนอยใหเกิดขึ้นแกเราได เพราะขึ้นชื่อวา
หมองูผูเชนกับเรายอมไมมี. อาลัมพายนเมื่อไมรูจักวาผูนี้คือใครก็โกรธกลาววา
คนเซอะอะไรหนอ แปลงเพศเปนพราหมณมา
ทาเราในที่ประชุมชน ขอบริษัทจงฟงเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทตฺโต ไดแก คนเยอหยิ่ง คนชั่ว คน
ลามก คนอันธพาล. บทวา อวาหยตุ แปลวา มาทาทาย. อีกอยางหนึ่ง
บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. ทานกลาวอธิบายไววา คนนี้เปนใคร เปนคนโง
หรือเปนบา มาทาทายเราดวยสงครามทําตัวเสมอเรามายังบริษัท. บทวา ปริสา
มม ความวา ขอบริษัทจงฟงเรา โทษของเราไมมี ทานอยามาโกรธเราเลย.
ลําดับนั้น สุทัสสนะ ไดกลาวกะหมองูวา
ดูกอนหมองู ทานจงตอสูกับเราดวยนาค เราจะ
ตอสูกับทานดวยเขียด ในการรบของเรานั้น เราทัง้ สอง
จงมาพนันกันดวยเดิมพัน ๕,๐๐๐ กหาปณะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาเคน ความวา ทานจักรบกับเราดวย
นาค เราจักรบกับทานดวยลูกเขียด. บทวา อา สหสฺเสหิ ปฺจหิ ความวา
เอาเถอะในการรบของเรานั้น เราจงมาพนันกันดวยเดิมพัน ๕,๐๐๐ กหาปณะ.
อาลัมพายนกลาววา
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ดูกอนมาณพ เราเทานั้นเปนคนมั่งคั่งดวยทรัพย
ทานเปนคนจนใครจะเปนคนรับประกันทานและอะไร
เปนเดิมพันของทาน เดิมพันของเรามี และคนรับ
ประกันเชนนั้นก็มี ในการรบของเราทั้งสอง เรา
ทั้งสองมาพนันกันดวยเดิมพัน ๕,๐๐๐ กหาปณะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุ เต ความวา ใครจะเปนคน
รับประกันของทานผูเปนบรรพชิตมีอยูหรือ. บทวา อุปชูตฺจ นี้ อาลัมพายน
กลาววา อีกอยางหนึ่ง ทรัพยอะไรชื่อวาพึงเปนของทานที่ตั้งไวในการพนัน
นี้มีอยูหรือ ทานจงแสดงแกเรา. บทวา อุปชูตฺจ เม ความวา ก็
ทรัพยที่จะพึงใหแกเรา หรือที่จะพึงวาเปนเดิมพัน หรือใครผูจะเปนประกัน
เชนนั้นมีอยู เพราะฉะนั้นในการรบของเราทั้งสองนั้น เราทั้งสองจะตองมี
ทรัพยเปนเดิมพันจนถึง ๕,๐๐๐ กหาปณะ.
สุทัสสนะ ครั้นไดฟงคําของอาลัมพายนนั้นแลว ไมกลายืนยันวา เอา
เถอะพนันกันดวยทรัพย ๕,๐๐๐ กหาปณะดังนี้ก็ขึ้นสูพระราชนิเวศนไปเฝา
พระเจาพาราณสีผูเปนลุง แลวกลาวคาถาวา
ดูกอนมหาบพิตรผูทรงเกียรติ เชิญสดับคําของ
อาตมภาพ ขอความเจริญจงมีแกมหาบพิตร ขอ
มหาบพิตรทรงรับประกันทรัพย ๕,๐๐๐ กหาปณะ ของ
อาตมภาพเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิตฺติมา ไดแก ผูสมบูรณดวยเกียรติคุณ.
พระราชาทรงพระดําริวา ดาบสนี้ขอทรัพยเรามากเหลือเกิน จึงตรัส
คาถาวา
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ขาแตดาบส หนี้เปนหนี้ของบิดา หรือวาเปนหนี้
ที่ทานทําเอง เพราะเหตุไร ทานจึงขอทรัพยมากมาย
อยางนี้ ตอขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เปตฺติก วา ความวา ชื่อวา หนี้เปน
ของอันบิดาเอาไวใชบริโภคหรือ หรือวาตนเองทําขึ้นไว ทรัพยอะไรที่บิดาของ
เราถือเอาจากมือของทาน หรือวาอะไรเราถือเอาของทานไวมีอยู เพราะเหตุไร
เจาจึงขอทรัพยเปนอันมากถึงอยางนี้กะเรา.
เมื่อพระราชาตรัสอยางนี้ สุทัสสนะ จึงไดกลาวคาถาวา
เพราะอาลัมพายน ปรารถนาจะตอสูกับอาตมภาพดวยนาค อาตมภาพจักใหลูกเขียดกัดพราหมณ
อาลัมพายน ดูกอนมหาบพิตรผูผดุงรัฐ ขอเชิญพระองค
ผูม ีหมูทหารดาบเปนกองทัพ เสด็จทอดพระเนตรนาค
นัน้ ในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิชิคึสติ ความวา ในการสงครามที่
ผูปรารถนาจะชนะ ถาอาลัมพายนจักชนะอาตมภาพ อาตมภาพจักตองใหทรัพย
๕,๐๐๐ กหาปณะแกเขา ถาอาตมภาพชนะเขาก็จักตองใหแกอาตมภาพเหมือน
กัน เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงขอทรัพยพระองคเปนอันมาก. บทวา ต
ความวา ดูกอนมหาบพิตร จงเสด็จไปทอดพระเนตรในวันนี้.
พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้นเราจักไป จึงเสด็จไปพรอมกับดาบส
นั้นแล. อาลัมพายนเห็นพระราชาเสด็จมากับดาบส ตกใจกลัววา ดาบสนี้
ไปเชิญพระราชาออกมา ชะรอยวาจักเปนบรรพชิตในพระราชาสํานัก เมื่อจะ
คลอยตามจึงกลาวคาถาวา
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ขาแตดาบส เราไมไดดูหมิ่นทาน โดยทางศิลป
ศาสตรเลย ทานมัวเมาดวยศิลปศาสตรมากเกินไปไม
ยําเกรงนาค.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา สิปฺปวาเทน อาลัมพายนกลาววา
ดูกอนมาณพ เราไมไดดูหมิ่นทานดวยศิลปศาสตรของตนเลย แตทานมัวเมา
ดวยศิลปศาสตรของตนมากเกินไป ไมบูชานาคนี้ คือไมกระทําความยําเกรง
ตอนาคนั้น.
ลําดับนั้น สุทัสสนะไดกลาว ๒ คาถาวา
ดูกอนพราหมณ แมอาตมาก็ไมดูหมิ่นทานใน
ทางศิลปศาสตร แตวาทานลอลวงประชาชนนักดวย
นาคอันไมมีพิษ ถาชนพึงรูวานาคของทานไมมีพิษ
เหมือนอยางอาตมารูแลว ทานก็จะไมไดแกลบสักกํามือหนึ่งเลย จักไดทรัพยแตที่ไหนเลาหมองู.
ลําดับนั้น อาลัมพายนโกรธตอสุทัสสนะ จึงกลาววา
ทานผูนุงหนังเสือพรอมทั้งเล็บ เกลาชฎารุมราม
เหมือนคนเซอะ เขามาในประชุมชน ดูหมิ่นนาคเชน
นี้วาไมมีพิษ ทานเขามาใกลแลว ก็จะพึงรูวานาคนั้น
เต็มไปดวยเดช เหมือนของนาคอันสูงสุด ขาพเจาเขา
ใจวานาคตัวนี้จักทําทานใหแหลกเปนเหมือนเถาไป
โดยฉับพลัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุมมฺ ี ความวา ทานนุงหนังเสือพรอม
ทั้งเล็บ. บทวา อวิโส อติมฺสิ ความวา ทานดูหมิ่นวาไมมีพิษ. บทวา
อาสชฺช แปลวา เขามาใกล. บทวา ชฺาสิ แปลวา ทานพึงรู.
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ลําดับนั้น สุทัสสนะเมื่อกระทําการเยยหยันจึงกลาวคาถาวา
พิษของงูเรือน งูปลา งูเขียว พึงมี แตพิษของ
นาคมีศีรษะแดง ไมมีเลยทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิลุตฺตสฺส แปลวางูเรือน. บทวา
ทุฑฺฑุภสฺส แปลวา งูน้ํา. บทวา สิลาภุโน แปลวา งูเขียว.
สุทัสสนะครั้นแสดงงูไมมีพิษดังนี้แลว จึงกลาววา พิษของงูเหลานั้น
พึงมี แตพิษของงูมีศีรษะแดงไมมีเลย
ลําดับนั้น อาลัมพายนไดกลาวกะสุทัสสนะดวยคาถา ๒ คาถาวา
ขาพเจาไดฟงคําของพระอรหันตทั้งหลาย ผู
สํารวม ผูมีตบะ มาวา ทายกทั้งหลายใหทานในโลกนี้
ยอมไปสูสวรรค ทานมีชวี ิตอยู จงใหทานเสียเถิด ถา
ทานมีสิ่งของทีจ่ ะควรให นาคนี้มีฤทธิ์มาก มีเดช
ยากที่ใคร ๆ จะกาวลวงได เราจะใหนาคนั้นกัดทาน
มันก็จักทําทานใหเปนขี้เถาไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทาตเว ความวา ถาทานมีสิ่งไรที่จะ
ควรให ทานจงใหเถิด.
ลําดับนั้นสุทัสสนะกลาววา
ดูกอนสหาย เราแมก็ไดฟงคําของพระอรหันตทั้ง
หลาย ผูสํารวมมีตบะมาวา ทายกทั้งหลายใหทานใน
โลกนี้แลว ยอมไปสูสวรรค ทานนั่นแหละเมื่อมีชีวติ
อยู จงใหทานเสีย ถาทานมีสิ่งของที่ควรจะใหจงให ลูก
เขียดชื่อวา อัจจิมขุ ีนี้ เต็มดวยเดชเหมือนของนาคอัน
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สูงสุด เราจักใหลูกเขียดนัน้ กัดทาน ลูกเขียดนั้นจัก
ทําทานใหเปนขี้เถาไป นางเปนธิดาของทาวธตรฐ
เปนนองสาวตางมารดาของเรา นางอัจจิมุขีผูเต็มไป
ดวยเดช เหมือนของนาคอันสูงสุดนั้นจงกัดทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุคฺคสฺส เตชสา ความวา เต็มไป
ดวยพิษอันสูงสุด.
ก็แล สุทัสสนะ ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงเหยียดมือรองเรียกนองหญิง
ในทามกลางมหาชนนั่นแล ดวยคําวา นองหญิงอัจจิมุขี เจาจงออกจากภาย
ในชฎาของพี่มายืนอยูในฝามือของพี่.
นางอัจจิมุขีผูนั่งอยูภายในชฎานั่นแล ไดยินเสียงเรียกของสุทัสสนะ
พี่ชายยังฝนลูกกบใหตกถึง ๓ ครั้งแลว จึงออกจากภายในชฎา นั่งอยูที่จะงอยบา
กระโดดจากนั้น ยืนอยูบ นฝามือของสุทัสสนะพี่ชาย แลวทําหยาดพิษ ๓ หยาด
ใหตกแลวเขาไปภายในชฎาของสุทัสสนะอีกตามเดิม. สุทัสสนะยืนถือพิษอยูแลว
ประกาศเสียงดังขึ้นวา ชาวชนบทจักพินาศหนอ. เสียงของสุทัสสนะไดดังกลบ
นครพาราณสีถึง ๑๒ โยชน. ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามเขาวา ชนบทจัก
พินาศเพื่ออะไร. สุทัสสนะทูลวาดูกอนมหาบพิตรอาตมาไมเห็นที่หยดของพิษนี้.
พระราชา เจาจงหยดพิษที่แผนดินใหญเถิด. ลําดับนั้น สุทสั สนะ เมื่อจะหาม
พระราชาวา อาตมภาพไมสามารถ หยดพิษบนแผนดินใหญนนั้ มหาบพิตร
จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนมหาบพิตร ถาอาตมภาพจัดหยดพิษลงบน
แผนดินไซร มหาบพิตรจงทราบเถิดวา ตนหญา
ลดาวัลย และตนยาทั้งหลาย พึงเหี่ยวแหงไปโดยไม
ตองสงสัย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติณลตานิ ความวา หญา เถาวัลย
และตนยาทั้งปวงที่อาศัยแผนดินก็จะพึงเหี่ยวแหงไป เพราะเหตุนั้น อาตมภาพ
จึงไมอาจหยดพิษบนแผนดินได. พระราชาตรัสวา ดูกอนพอ ถาเชนนั้นทานจง
ขวางขึ้นไปบนอากาศ. สุทัสสนะ. เมื่อจะแสดงวา ถึงในอากาศนั้น ก็ไมอาจ
ขวางหยดพิษขึ้นไปได จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักขวางพิษขึ้น
บนอากาศ มหาบพิตรจงทราบเถิดวา ฝนและน้ําคาง
จะไมตกลงตลอด ๗ ป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หิม ปเต ความวา แมเพียงหยาด
น้ําคาง ก็จักไมตกตลอด ๗ ป.
พระราชาตรัสวา ดูกอนพอ ถาเชนนั้นพอจงหยดพิษลงในน้ํา.
สุทัสสนะ เมื่อจะแสดงวา แมในน้าํ นั้นก็หยดพิษลงไมได จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนมหาบพิตร ถาอาตมภาพจักหยดพิษลง
ในน้ํา มหาบพิตรจงทราบเถิดวา สัตวน้ํามีประมาณ
เทาใด ทั้งปลาและเตาจะพึงตายหมด.
ลําดับนั้นพระราชาตรัสกะทานวา ดูกอ นพอ ขาพเจาไมรูอะไร ทาน
จงชวยหาอุบายที่จะไมใหแควนของเราฉิบหายดวยเถิด. สุทัสสนะทูลวา ดูกอน
มหาบพิตร ถาเชนนั้น มหาบพิตรจงรับสั่งใหคนขุดบอ ๓ บอ ตอ ๆ กันไป
ในที่แหงนี้. พระราชารับสั่งใหขุดบอแลว. สุทสั สนะ จึงบรรจุบอแรกใหเต็ม
ดวยยาตาง ๆ บอที่ ๒ ใหบรรจุโคมัย และบอที่ ๓ ใหบรรจุยาทิพย. แลวจึง
ใสหยดพิษลงในบอที่ ๑. ขณะนั้นนั่นเองก็เกิดควันไฟลุกขึ้นเปนเปลวแลวเลย
ลามไปจับบอโคมัย แลวลุกลามตอไปถึงบอยาทิพย ไหมยาทิพยหมดแลวจึง
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ดับ. อาลัมพายนยืนอยูใกลบอนั้น. ลําดับนั้น ไอควันพิษฉาบเอาผิวรางกายเพิก
ขึ้นไป. ไดกลายเปนขี้เรือนดาง. อาลัมพายน ตกใจกลัว จึงเปลงเสียงขึ้น ๓
ครั้งวา ขาพเจาปลอยนาคราชละ พระโพธิสัตวไดยินดังนั้น จึงออกจากกระโปรง
แกว นิรมิตอัตภาพอันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ยืนอยูดวยทาทาง
เหมือนเทวราช. ทั้งสุทัสสนะทั้งอัจจิมุขี ก็มายืนอยูเหมือนพระโพธิสัตวนั่นแล.
ลําดับนั้น สุทัสสนะ จึงทูลถามพระเจาพาราณสีวา ขาแตมหาราช พระองค
ทรงรูจักหรือ ขาพระองคทั้งสามนี้ เปนลูกใคร.
ราชา. ดูกอนพอ เราไมรูจัก.
สุทัสสนะ. พระองคไมรูจักขาพระองคทั้งสามยกไวกอน แตพระองค
ทรงทราบเรื่องที่ยกนางสมุททชาราชธิดาพระเจากาสีซึ่งพระราชทานแกทาวธตรฐ
หรือไมเลา.
ราชา. เออ เรารู นางสมุททชาเปนนองสาวเรา.
สุทัสสนะ. ขาแตมหาราช ขาพระองคทั้งสามนี้เปนลูกของนาง
สมุททชา พระองคเปนพระเจาลุงของขาพระองคทั้งสาม.
พระราชาไดฟงดังนั้น ก็ทรงสวมกอดจุมพิตหลานทั้ง ๓ ตน พลาง
ทรงกรรแสงแลวพาขึ้นปราสาท ทรงทําสักการะเปนอันมากแลว ทรงกระทํา
ปฎิสันถารแลวถามวา ดูกอนภูริทัต พอมีฤทธิ์เดชสูงถึงอยางนี้ ทําไมอาลัมพายนจึงจับได. พระภูรทิ ัตนั้นจึงทูลเรื่องนั้นโดยพิศดารแลว เมื่อจะถวาย
โอวาทพระราชา จึงแสดงราชธรรมแกพระเจาลุงโดยนัยมีอาทิวา ขอพระราชทาน ธรรมเนียมพระราชาควรจะดํารงราชสมบัติโดยทํานองอยางนี้.
ลําดับนั้น สุทัสสนะ จึงทูลพระราชาวา ขาแตพระเจาลุง มารดาของ
ขาพระองคยังไมพบเจาภูริทัต ก็ยังกลัดกลุมอยู ขาพระองคไมอาจจะอยูชาได.
ราชา. ดีละพอ จงพากันไปกอนเถิด แตวาลุงอยากจะพบนองของเรา
บาง ทําอยางไรจึงจะไดพบกัน.
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สุทัสสนะ. ขาแตพระเจาลุง พระเจากาสิกราชผูเปนพระอัยกาของ
ขาพระองค เดี๋ยวนี้อยูที่ไหนเลา.
ราชา. ดูกอนพอ พระเจากาสิกราชนั้นตองพรากจากนองสาวของลุง
แลวไมสามารถจะอยูเสวยราชสมบัติได ไดละราชสมบัติทรงผนวชเสียแลว
เสด็จไปอยูในไพรสณฑแหงโนน.
สุทัสสนะ. ขาแตพระเจาลุง มารดาของขาพระองคประสงคจะพบพระเจาลุงและพระอัยกาดวย ถึงวันโนน พระองคจงเสด็จไปยังสํานักพระอัยกา
ขาพระองคจักพามารดาไปยังอาศรมพระอัยกา พระเจาลุงจักไดพบมารดาของ
ขาพระองคในที่นั้นทีเดียว. ดังนั้นทั้ง ๓ ตน จึงกําหนดนัดหมายวันแกพระเจา
ลุงแลว ออกจากพระราชนิเวศน. พระราชาสงราชภาคิไนยไปแลว ก็ทรง
พระกรรแสงแลวเสด็จกลับ. หลานทัง้ สามตน ก็แทรกแผนดินลงไปนาคพิภพ.
จบนาคคเวสนกัณฑ
เมื่อพระมหาสัตวถึงนาคพิภพเสียงร่ําไรรําพันก็เกิดขึ้นพรอมกัน ฝาย
พระภูริทัตเหน็ดเหนื่อยเพราะเขาอยูในกระโปรงถึงหนึ่งเดือน จึงเลยนอนเปน
ไข มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไมถวน พระภูริทัตนั้นเหน็ดเหนื่อยเพราะปราศรัย
กับนาคเหลานั้น. กาณาริฏฐะ ซึ่งยังไปเทวโลกครั้นไมพบพระมหาสัตวก็กลับ
มากอน. ลําดับนั้น ญาติมิตรของพระมหาสัตวเห็นวากาณาริฏฐะนั่นเปนผูดุราย
หยาบคายสามารถจะหามนาคบริษัทได จึงใหกาณาริฏฐะเปนผูเฝาประตูหอง
บรรทมของพระมหาสัตว.
ฝายสุโภคะก็เที่ยวไปทั่วหิมพานต จากนั้นจึงตรวจตราตอไป ตามหา
มหาสมุทรและแมน้ํานอกนั้น แลวตรวจตรามาถึงแมน้ํายมุนา.
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ฝายพราหมณเนสาทเห็นอาลัมพายนเปนโรคเรื้อนจึงคิดวา เจานี่ทํา
พระภูริทัตใหลําบากจึงเกิดเปนโรคเรื้อน สวนเราก็เปนคนชี้พระภูริทัตผูมีคุณ
แกเรามากใหอาลัมพายนดวยอยากไดแกว กรรมชั่วอันนั้นคงจักมาถึงเรา เรา
จักไปยังแมน้ํายมุนาตลอดเวลาที่กรรมนั้นจะยังมาไมถึง แลวจักกระทําพิธีลอย
บาปที่ทาปยาคะ เขาจึงไปที่ทาน้ําปยาคะแลวกลาววา เราไดทํากรรมประทุษราย
มิตรในพระภูริทัต เราจักลอยบาปนั้นไปเสีย ดังนี้แลวจึงทําพิธีลงน้ํา.
ขณะนั้น สุโภคะไปถึงที่นั้น ไดยินคําของพราหมณเนสาทนั้นจึงคิดวา
ไดยินวาตาคนนี้บาปหนา พี่ชายของเราใหยศศักดิ์มันมากมายแลว กลับไปชีใ้ ห
หมองู เพราะอยากไดแกว เราเอาชีวิตมันเสียเถิด ดังนี้แลวจึงเอาหางพันเทา
พราหมณทั้งสองขาง ลากใหจมลงในน้ํา พอจวนจะขาดลมหายใจจึงหยอนให
หนอยหนึ่ง. พอพราหมณโผลหัวขึ้นไดก็กลับลากใหจมลงไปอีก ทรมานให
ลําบากอยางนี้อยูหลายครั้ง พราหมณเนสาทโผลหัวขึ้นไดจึงกลาวคาถาวา
น้ําทีโ่ ลกสมมติวาสามารถลอยบาปได มีอยูที่ทา
ปยาคะ ภูตผีอะไรฉุดเราลงสูแมน้ํายมุนาอันลึก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวาโลกฺย ความวา น้ําอันโลกสมมติวาสามารถ
ลอบบาปไดอยางนี้. บทวา สชฺชนฺต ความวา น้ําเห็นปานนี้ที่จัดไวสําหรับ
ประพรม. บทวา ปยาคสฺมึ ไดแก มีอยูที่ทาปยาคะ.
ลําดับนั้น สุโภคะ ไดกลาวกะพราหมณเนสาทนั้นดวยคาถาวา
นาคราชนี้ใดเปนใหญในโลก เรืองยศ พันกรุง
พาราณสีไวโดยรอบ เราเปนลูกของนาคราชผูประเสริฐนั้น ดูกอ นพราหมณ นาคทั้งหลายเรียกเราวา
สุโภคะ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยเทส ตัดเปน โย เอโส แปลวา
นาคราชนั้นใด. บทวา ปกีรหรี สมนฺตโต ความวา พันกรุงพาราณสีไวทั้งหมด
โดยรอบปรกพังพานไวขางบน โดยสามารถนําทุกขเขาไปแกผูเปนขาศึก.
ลําดับนั้น พราหมณเนสาทจึงคิดวา นาคนี้เปนพี่นองของพระภูริทัต
จักไมไวชีวิตเรา อยากระนั้นเลย เราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้ทั้งมารดา
และบิดาของเขา ใหใจออนแลวขอชีวิตเทไว ดังนี้แลวจึงกลาวคาถาวา
ถาทานเปนโอรสของนาคราชผูประเสริฐ ผูเปน
พระราชาของชนชาวกาสี เปนอธิบดีอมร พระชนก
ของทานเปนใหญคนโตผูหนึ่ง และพระชนนีของทาน
ก็ไมมีใครเทียบเทาในหมูม นุษย ผูมีอานุภาพมากเชน
ทาน ยอมไมสมควรจะฉุดแมคนที่เปนเพียงทาสของ
พราหมณใหจมน้ําเลย.
ในพระคาถานั้น โดยนามอีกอยางวา กาสี ชนทั้งหลายเรียกกันวา
พระราชาผูเปนอิสระในแควนกาสี ซึ่งมีชื่ออยางนี้ พราหมณพรรณนาแควน
กาสี ใหเปนของพระเจากาสี เพราะพระราชธิดาผูเปนใหญในแควนกาสียึด
เอา. บทวา อมราธิปสฺส ความวา ผูเปนใหญแหงนาคทั้งหลาย กลาวคือ
อมร เพราะมีอายุยืน. บทวา มเหสกฺโข ความวา เปนผูหนึ่งบรรดาผูมี
ศักดิ์ใหญ. บทวา ทาสป ความวา จริงอยูผูมีอานุภาพมากเชนทาน ไมควร
เพื่อจะทําผูไมมีอานุภาพ แมเปนทาสของพราหมณใหจมน้ํา จะปวยกลาว
ไปไยถึงพราหมณผูมีอานุภาพมากเลา.
ลําดับนั้น สุโภคะ จึงกลาวกะพราหมณนั้นวา เจาพราหมณชั่วราย
เจาสําคัญวา จะหลอกใหเราปลอยหรือ เราไมไวชีวิตเจา เมื่อจะประกาศกรรม
ที่พราหมณนั้นการทําจึงกลาววา
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เจาแอบตนไมยงิ เนื้อซึ่งมาเพื่อจะดื่มน้ํา เนื้อถูก
ยิงแลวรูสึกไดดวยกําลังลูกศร จึงวิ่งหนีไปไกล เจา
ไปพบมันลมอยูในปาใหญ จึงแลเนื้อหามมาถึงตนไทร
ในเวลาเย็น อันกึกกองไปดวยเสียงรองของนกดุเหวา
และนกสาลิกามีใบเหลือง เกลื่อนกลนไปดวยยานไทร
มีฝูงนกดุเหวารองอยูระงม นารื่นรมยใจ ภูมิภาคเขียว
ไปดวยหญาแพรกอยูเปนนิตย พี่ชายของเราเปนผูรุง
เรืองไปดวยฤทธิ์และยศ มีอานุภาพมาก อันนางนาค
กัญญาทั้งหลายแวดลอม ปรากฏแกเจาผูอยูที่ตนไทร
นั้น ทานพาเจาไปเลี้ยงดู บํารุงบําเรอดวยสิ่งที่นาใคร
ทุกอยาง เปนคนประทุษรายตอทานผูไมประทุษราย
เวรนั้นมาถึงเจาในที่นี้แลว เจาจงเหยียดคอออกเร็ว ๆ
เถิด เราจักไมไวชีวิตเจา เราระลึกถึงเวรที่เจาทําตอ
พี่ชายเรา จึงจักตัดศีรษะเจาเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาย นิโคฺรธมุปาคมิ ความวา ทานเขา
ไปยังตนไทรในเวลาวิกาล. บทวา ปงฺคิย ความวา มีใบสีเหลือง.
บทวา สณฺตายุต แปลวา เกลื่อนกลนไปดวยยานไทร. บทวา โกกิลาภิรทุ 
ความวา มีฝูงนกดุเหวารองอยูระงม. บทวา ธุว หริตสทฺทล ความวา
ภูมิภาคเขียวไปดวยหญาแพรกอยูเปนนิตย เพราะเกิดในที่ใกลน้ํา. บทวา
ปาตุรหุ ความวา พี่ชายของเรานั้นไดปรากฏชัดแกเจาผูอยูที่ตนไทรนั้น.
บทวา อิทฺธิยา แปลวาดวยเดชแหงฤทธิ์. บทวา โส เตน ความวา ทานนั้น
อันพี่ชายของเราพาไปสูภพของตนแลวเลี้ยงดู. บทวา ปริสร ความวา เรา
ระลึกนึกถึงเวรคือกรรมชัว่ ที่เจาทําแกพี่ชายของเรา. บทวา เฉทยิสฺสามิ
แปลวา เราจักตัด.
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ลําดับนั้นพราหมณเนสาทจึงคิดวา นาคนี้เห็นจะไมไวชีวิตเราแน แต
ถึงกระนั้นเราก็ควรจะพยายามกลาวอะไรๆ เพื่อใหพนใหจงได จึงกลาวคาถาวา
พราหมณผูทรงเวท ๑ ผูประกอบในการขอ ๑
ผูบ ูชาไฟ ๑ ทัง้ ๓ ประการนี้ เปนพราหมณที่ใคร ๆ
ไมควรจะฆา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอเตหิ ความวา พราหมณเปนผูอันใคร
ไมควรฆา คือฆาไมได ดวยเหตุ ๓ ประการนี้ มีพราหมณผูทรงเวทเปนตน
เพราะผูใดฆาพราหมณ ผูนั้นยอมเกิดในนรก.
สุโภคะ ไดฟงดังนั้นแลว ก็เกิดความลังเลใจ จึงคิดวา เราจะพา
พราหมณนี้ไปยังนาคพิภพ สอบถามพี่นองดูก็จักรูได ดังนี้จึงไดกลาวคาถา ๒
คาถาวา
เมืองของทาวธตรฐ อยูภายใตแมน้ํายมุนา จด
หิมวันตบรรพตซึ่งตั้งอยูไมไกลแมน้ํายมุนา ลวนแลว
ไปดวยทองคํางามรุงเรือง พี่นองรวมทองของเรา ลวน
เปนคนมีชื่อลือชา อยูใ นเมืองนั้น ดูกอ นพราหมณ
พี่นองของเราเหลานั้นจักวาอยางไร เราจักตองเปน
อยางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ปุร แปลวา นครใด. บทวา โอคาฬฺห
ความวา อยูลึกลงไปใตแมน้ํายมุนา. บทวา คิรมิ าหจฺจ ยามุน ความวา
ตั้งอยูไมไกลแตแมน้ํายมุนา จดหิมวันตบรรพต. บทวา โชตเต แปลวา
รุงเรืองอยู. บทวา ตตฺถ เต ความวา พี่ชายของเราเหลานั้น อยูในนคร
นั้น. อธิบายวาเมื่อเจาถูกนําไปในที่นั้น พี่ชายเหลานั้นวาอยางใด เจาจักเปน
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อยางนั้น ก็ถา เจากลาวคําจริง ชีวิตของเจาก็จะมีอยู ถากลาวคําไมจริง เราจะ
ตัดศีรษะของเจาในที่นั้นทีเดียว.
สุโภคะครั้นกลาวดังนั้นแลว
จึงจับคอพราหมณเสือกไสไปพลาง
บริภาษไปพลาง จนถึงประตูปราสาทของพระโพธิสัตว.
จบสุโภคกัณฑ
ลําดับนั้น กาณาริฏฐะนั่งเฝาประตูอยู เห็นสุโภคะพาพราหมณเนสาท
ทรมานมาดังนั้น จึงเดินสวนทางไปบอกวา แนะ พี่สุโภคะ พี่อยาเบียดเบียน
พราหมณนั้น เพราะพวกที่ชื่อวาพราหมณในโลกนี้ เปนบุตรทาวมหาพรหม
ถาทาวมหาพรหมรูเขาก็จักโกรธวา นาคเหลานี้ เบียดเบียนแมลูกทั้งหลายของ
เราแลว จักทํานาคพิภพทั้งสิ้นใหพินาศ เพราะพวกที่ชื่อวาเปนพราหมณ เปน
ผูประเสริฐและมีอานุภาพมากในโลก พี่ไมรูจักอานุภาพของพวกพราหมณเหลา
นั้น สวนขาพเจาเองรู เลากันมาวา กาณาริฏฐะในภพที่เปนลําดับที่ลวงมา
ไดเกิดเปนพราหมณบูชายัญ เพราะฉะนั้น จึงไดกลาวอยางนี้ ก็แลครัน้
กลาวแลวดวยอํานาจที่ตนเคยเสวยมาในกาลกอน จึงมีปกติฝงอยูในการบูชายัญ
จึงเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาบอกวา ทานผูเจริญทั้งหลาย จงมาเถิด เราจัก
พรรณนาคุณของพราหมณผูทําการบูชายัญ ดังนี้แลวเมื่อเริ่มกลาวพรรณนายัญ
จึงกลาววา
ขาแตพี่สุโภคะ ยัญและเวททั้งหลายในโลกที่
พวกพราหมณนอกนี้ประกอบขึ้น ไมใชเปนของเล็ก
นอยเพราะฉะนั้น ผูติเตียนพราหมณซึ่งใคร ๆ ไมควร
ติเตียน ชื่อวายอมละทิ้งทรัพยเครื่องปลื้มใจและธรรม
ของสัตบุรุษเสีย
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนิตฺตรา ความวา ดูกอนสุโภคะ ยัญ
และเวททั้งหลายในโลกนี้ ที่พวกพราหมณประกอบขึ้น ไมใชเปนเล็กนอย
ไมเลวทราม มีอานุภาพมาก. ยัญและเวทเหลานั้น ที่พวกพราหมณนอกนี้
ประกอบขึ้น เพราะฉะนั้น แมพราหมณทั้งหลายเปนผูไมใชเล็กนอยเลย. บทวา
ตทคฺครยฺห ความวา ผูติเตียนพราหมณที่ไมควรติ ชื่อวา ยอมละทิ้งทรัพย
และธรรมของสัตบุรุษ คือของบัณฑิตทั้งหลาย.
เลากันมาวา เขาไดกลาววา นาคบริษัททั้งหลายอยาไดเพื่ออันกลาววา
พราหมณนี้ ไดทํากรรมประทุษรายตอมิตรในพระภูริทัตนี้.
ลําดับนั้น กาณาริฏฐะ ไดกลาวกะสุโภคะนั้นวา ดูกอนพี่สุโภคะ
พี่สุโภคะรูหรือไมวาโลกนี้ใครสราง เมื่อสุโภคะตอบวา ไมรู เพื่อจะแสดงวา
โลกนี้ทาวมหาพรหม ปูข องพวกพราหมณสราง จึงกลาวคาถาอีกวา
พวกพราหมณ ถือการทรงไตรเพท พวกกษัตริย
ปกครองแผนดิน พวกแพศยยึดการไถนา และพวกศูทร
ยึดการบําเรอ วรรณะทั้ง ๔ นี้ เขาถึงการงามตามที่
อางมาเฉพาะอยาง ๆ นั้น กลาวกันวา มหาพราหมผูมี
อํานาจจัดทําไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปาคู แปลวา เขาถึงแลว. เลากัน
มาวา พรหมนิรมิตวรรณะ ๔ มี พราหมณเปนตนแลว กลาวกะพราหมณ
ทั้งหลายผูประเสริฐ เปนอันดับแรกวา พวกทานจงยึดการศึกษาไตรเพทเทานั้น
อยางกระทําสิ่งอะไรอื่น. กลาวกะพระราชาวา พวกทานจงปกครองแผนดิน
อยางเดียว อยากระทําสิ่งอะไรอื่น. กลาวพวกแพศยวา พวกทานจง ยึดการ
ไถนาอยางเดียว. กลาวกะพวกศูทรวา พวกทานจงยึดการบําเรอวรรณะ ๓
อยางเดียว
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ตั้งแตนั้นมา ทานกลาววา พราหมณผูประเสริฐยึดการศึกษาไตรเพท
พระราชายึดการปกครอง แพศยยึดการไถนา ศูทรยึดการบําเรอ. บทวา ปจฺเจก
ยถาปเทส ความวา เมื่อจะเขายึด ยึดเอาตามทํานองที่พราหมณกลาวแลว โดย
สมควรตามตระกูล และประเทศของตน. บทวา กตาหุ เอเต วสินาติ อาหุ
ความวา ทานแสดงวา พราหมณเหลานั้น เปนผูอันทาวมหาพรหม ผูมีอํานาจ
ไดสรางไวอยางนี้.
กาณาริฎฐะกลาววา ขึ้นชื่อวา มหาพรหมผูมีอานุภาพมากอยางนี้ ก็ผู
ใดทําจิตใหเลื่อมใสในมหาพรหมณเหลานั้น ยอมใหทาน ผูน ั้นไมมีการถือ
ปฏิสนธิในทีอ่ ื่น ยอมไปสูเทวโลก อยางเดียวจึงกลาววา
พระพรหมผูสรางโลก ทาววรุณ ทาวกุเวร ทาว
โสมะ พระยายม พระจันทร พระวายุ พระอาทิตย
แมทานเหลานี้ ก็ลวนบูชายัญมามากแลว และบูชาสิ่ง
ที่นาใครทุกอยาง แกพราหมณผูทรงเวท ทาวอรชุน
และทาวภีมเสน มีกําลังมาก มีแขนนับพัน ไมมใี คร
เสมอในแผนดิน ยกธนูได ๕๐๐ คัน ก็ไดบูชาไฟ
มาแตกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอเตป ไดแก เทวราชผูบูชายัญเปนตน
เหลานั้น. บทวา ปุถุโล ความวา บูชายัญมามากมาย. ดวยบทวา อถ
สพฺพกาเม นี้ ทานแสดงวา อนึ่ง ใหสิ่งซึ่งนาใครทั้งปวง แกพราหมณผู
ทรงเวท จึงถึงฐานะเหลานี้. บทวา วิกาสิตา แปลวา ฉุดครามา. บทวา
จาปสตานิ ปฺจ ความวา ไมใชเพียงคันธนู ๕๐๐ คัน ถึงธนูใหญ
๕๐๐ คัน ก็ยังครามาไดดวยตนเอง. เสนาผูนากลัว ชื่อวา ภีมเสนะ. บทวา
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สหสฺสพาหุ ความวา ไมใชทานมีแขนนับพัน หมายความวา ทานสามารถ
ยกธนูใหญ ซึ่งตองยกดวยแขนจํานวน ๑,๐๐๐ แขน ของคนผูถือธนู ๕๐๐
คนได เพราะเหตุนั้นจึงกลาวอยางนี้. บทวา อาทหิ ชาติเวท ความวา
ในกาลนั้น พระราชาแมนั้น ใหพราหมณทั้งหลายอิ่มหนําดวยกามทั้งปวง ให
จุดไฟตั้งบําเรอไฟ เพราะเหตุนั้นนั่นแลทาน จึงบังเกิดในเทวโลก เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ชื่อวา พราหมณทั้งหลายเปนใหญในโลกนี.้
กาณาริฏฐะนั้นเมื่อจะสรรเสริญเฉพาะพวกพราหมณ แมใหยิ่งขึ้นไป
จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนพี่สุโภคะ ผูใดเลี้ยงพราหมณ มานานดวย
ขาวและน้ําตามกําลัง ผูนนั้ มีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาอยู
ไดเปนเทพเจาองคหนึ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย เปนบทแสดงอนิยม คือทานแสดงวา
ผูนั้นใดเชนพระเจาพาราณสีองคเกา. บทวา ยถานุภาว ความวา บริจาคสิ่ง
ทั้งหมดที่มีอยูแกเขาตามกําลังแลวใหบริโภค. บทวา เทวฺตโร ความวา
ดูกอนพี่สุโภคะเขาไดเปนเทวราชผูมีศักดิ์ใหญตนหนึ่ง. พราหมณทั้งหลาย ชื่อวา
เปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศอยางนี้.
ลําดับนั้น กาณาริฏฐะ เมื่อจะนําเหตุแมอื่นอีกมาแสดง จึงกลาวคาถาวา
พราหมณผูใด สามารถบูชาเทวดา คือไฟ ผูกิน
มาก มีสีไมทราม ไมอิ่มหนําดวยเนยใส พราหมณ
ผูนั้น บูชายัญวิธี แกเทวดา คือ ไฟผูประเสริฐแลว
ไดไปบังเกิดในทิพยคติและไดเขาเฝาพระเจายุตินทะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาสน แปลวา ผูกนิ มาก. บทวา
เชตุ แปลวา เมื่ออิ่มหนํา. บทวา ยฺตฺต ไดแก วิธีบชู ายัญ. บทวา
๑

๑. บาลีเปน พระเจามุจลินท.
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วรโต ไดแก บูชาเทวดาคือไฟผูประเสริฐ. บทวา มุชตินทฺ ชฺฌคจฺฉิ
ความวา พระเจามุชตินทะไดทรงเขาถึงแลว.
เลากันมาวา พระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวา มุชตินทะ ใน
กรุงพาราณสี ในกาลกอน ตรัสสั่งใหเรียกพราหมณทั้งหลายมาแลว ถามถึงทาง
ไปสวรรค.
ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้น ทูลพระราชานั้นวา ขอพระองคจง
ทรงกระทําสักการะ แกพวกพราหมณ และแกเทวดาผูเปนพราหมณ เมื่อพระ
ราชาตรัสถามวา เทวดาผูเปนพราหมณเหลาไหน จึงทูลวา เทวดาคือไฟ ดังนี้
แลวจึงทูลพระราชาวา ขอพระองคจงใหไฟนั้นอิ่มหนําดวยเนยใสและเนยขน
พระราชานั้นไดทรงกระทําอยางนั้น.
กาณาริฏฐะนั้น เมื่อจะประกาศความนั้น จึงกลาวคาถานี้วา
พระเจาทุทีปะ มีอานุภาพมาก มีอายุ ๑,๐๐๐ ป
มีพระรูปงาม นาดูยิ่งนัก ทรงละแวนแควน อันไมมี
ที่สุดพรอมทั้งเสนา เสด็จออกผนวชแลว ไดเสด็จสู
สวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺพชิ ความวา ผูครองราชสมบัติ
สิ้น ๕๐๐ ป กระทําสักการะแกพราหมณทั้งหลาย แลวละราชสมบัติอันหา
ที่สุดมิได พรอมดวยเสนาออกผนวช ทรงการทําสมณธรรม ๕๐๐ ป เปน
พระทักขิไณยผูเลิศนาดูนาชม. บทวา ทุทีโปป ทานกลาววา พระราชาทรง
พระนามวา ทุทีปะ นั้น บูชาพราหมณทั้งหลายเทานั้น ก็เสด็จไปสูสวรรค
บาลีวา ทุทปิ ะ ก็ม.ี
กาณาริฏฐะ เมื่อจะแสดงอุทาหรณแมอื่นอีก แกสุโภคะนั้น จึงกลาว
คาถาวา
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ขาแตพี่สุโภคะ พระเจาสาครราชทรงปราบ
แผนดินอันมีสาครเปนที่สุด รับสั่งใหตั้งเสาผูกสัตว
บูชายัญอันงามยิ่งนัก ลวนแลวดวยทองคํา ทรงบูชา
ไฟแลวไดเปนเทพเจาองคหนึ่ง แมน้ําคงคาและ
สมุทร เปนที่สั่งสมนมสม ยอมเปนไปดวยอานุภาพ
ของผูใด ผูนนั้ คือ พระเจาอังคโลมบาท ทรงบําเรอ
ไฟ แลวเสด็จไปเกิดในพระนครของทาวสหัสสนัยน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาครนฺต ไดแก แผนดินมีสาครเปน
ที่สุด. บทวา อุสฺเสสิ ความวา เมื่อทานถามถึงทางสวรรคกะพวกพราหมณ
ครั้นพวกพราหมณกลาววา จงใหยกเสาบูชายัญทองคําขึ้น จึงใหยกขึ้นเพื่อฆา
สัตวเลี้ยง. บทวา เวสฺสานรมาทหาโน ความวา เริ่มบูชาไฟเทวดา อีก
อยางหนึ่งบาลีวา เวสฺสานรึ ดังนี้ก็ม.ี บทวา เทวฺตโร กาณาริฏฐะกลาววา
ดูกอนพี่สุโภคะ ก็พระราชาองคนั้นบูชาไฟแลว ไดเปนเทวดาผูมีศักดิ์ใหญตน
หนึ่ง. บทวา ยสฺสานุภาเวน ความวา ดูกอนพี่สุโภคะ แมน้ําคงคาและมหาสมุทรใครสรางพี่รูไหม. สุโภคะกลาววา เราไมรู. กาณาริฏฐะกลาววา พี่ไมรู
อะไร พี่รูแตจะโบยตีพราหมณเทานั้น ก็ในอดีตกาลพระเจากรุงพาราณสีทรง
พระนามวาอังคโลมบาท ตรัสถามทางสวรรคกะพวกพราหมณ เมื่อพวกพราหมณ
ทูลวา พระองคจงเสด็จเขาไปหิมวันตกระทําสักการะแกพราหมณทั้งหลายแลว
บําเรอไฟ พระองคจึงพาแมโคนมและพระมเหสีหาประมาณมิไดเขาไปยังหิมวันต
ไดกระทําอยางนั้น เมื่อพระราชตรัสถามวา นมสดและนมสมที่เหลือจากพวก
พราหมณบริโภคแลวจะพึงทําอยางไร จึงกลาววาจงทิ้งเสีย. ในที่ ๆ น้ํานมแตละ
นอยถูกทิ้งลงไปนั้น ๆ ไดกลายเปนแมน้ํานอย สวนน้ํานมนั้นกลายเปนนมสม
ไหลไปขังอยูในที่ใด ทีน่ ั้นไดกลายเปนสมุทรไป พระเจาพาราณสีทรงกระทํา
สักการะเห็นปานนี้ เสด็จไปสูบุรีของทาวสหัสสนัยน ผูบ ําเรอไฟตามวิธีที่
พราหมณกลาว ดวยประการฉะนี้.
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กาณาริฏฐะ ครั้นนําอดีตนิทานนี้มาชี้แจงแกสุโภคะดังนี้แลว จึงกลาว
คาถาวา
เทวดาผูประเสริฐ มีฤทธิม์ าก มียศ มีเสนาบดีของทาววาสวะในไตรทิพย กําจัดมลทินดวยโสมยาควิธี (บูชาดวยการดื่มน้ําโสม) ไดเปนเทพเจาองค
หนึง่ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส โสมยาเคน มล วิหนฺตฺวา
ความวา ดูกอ นพี่สุโภคะผูเจริญ บัดนี้ ผูที่เปนเสนาบดรีของทาวสักกเทวราช
มียศมาก เปนเทพบุตร แมผูนั้น เมื่อกอน เปนพระเจาพาราณสี ถามถึงทาง
เปนที่ไปสวรรคกะพวกพราหมณ เมื่อพวกพราหมณกลาววาขอพระองคจงลอย
มลทินของตน ดวยโสมยาควิธีแลวจะไปสูเทวโลก จึงทรงกระทําสักการะใหญ
แกพราหมณทั้งหลายแลว กระทําการบูชาโสมยาคะ ตามวิธีที่พวกพราหมณ
เหลานั้นกลาวแลว จึงทรงกําจัดมลทินดวยวิธีนั้นแลว เกิดเปนเทพเจาองคหนึ่ง
เมื่อจะประกาศความนี้จึงกลาวอยางนี้
เมื่อกาณาริฏฐะจะแสดงอุทาหรณแมอื่นอีกแกสุโภคะ จึงกลาววา
เทวดาผูประเสริฐ มีฤทธิ์เรืองยศสรางโลกนี้โลก
หนา แมน้ําภาคีรถี ขุนเขาหิมวันตและเขาวิชฌะ ได
บูชาไฟมากอน ภูเขามาลาคิริ ขุนเขาหิมวันต เขา
วิชฌะ ภูเขาสุทัสนะ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ
ภูเขาเหลานี้ และภูเขาใหญอื่น ๆ กลาวกันวาพวก
พราหมณผูบูชายัญไดกอสรางไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสป ตทา อาทหิ ชาตเวท ทาน
แสดงวา ดูกอนพี่สุโภคะ. มหาพรหมใด ไดสรางโลกนี้และโลกหนา แมน้ํา
๑

๑. ศัพทวา ภาติรถี อรรถกถาวา ภาติรถิคงคา อภิธานวา ภาคิรถี.
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ภาคีรถี แมน้ําคงคา ขุนเขาหิมวันต เขาวิชฌะและเขากากเวรุ ในกาลใด
มหาพรหมแมนั้นไดเปนมาณพกอนกวาพรหมอุบัติ ในกาลนั้นเขาเริ่มตนบูชา
ไฟเปนมหาพรหมไดสรางทุกสิ่งทุกอยาง พราหมณผูมีฤทธิ์ก็เปนอยางนั้น.
บทวา จิตฺยา กตา ความวา เลากันมาวา เมื่อกอน พระเจากรุงพาราณสี
พระองคหนึ่ง ตรัสถามถึงทางไปสวรรคกะพวกพราหมณ เมือ่ พวกพราหมณ
ทูลวา ขอพระองคจงทําสักการะแกพวกพราหมณ พระองคก็ไดถวายมหาทาน
แกพราหมณเหลานั้นแลว ตรัสถามวา ในการใหทานของขาพเจานี้ ไมมผี ล
หรือ เมื่อพวกพราหมณทูลวา มีทั้งหมดพระเจาขา แตอาสนะไมเพียงพอแก
พวกพราหมณ จึงรับสัง่ ใหกออิฐสรางอาสนะทั้งหลาย. ทีน่ อนและตั่งที่
พระองคใหกอสรางขึ้นนั้น เจริญดวยอานุภาพของพวกพราหมณ กลายเปน
ภูเขามาลาคิริเปนตน ภูเขาเหลานั้นกลาวกันวา พวกพราหมณผุบูชายัญได
สรางไวดวยประการฉะนี้แล.
ลําดับนั้น กาณาริฏฐะจึงกลาวกะสุโภคะนั้นอีกวา พี่สุโภคะ ก็พี่รูหรือ
ไมวา เพราะเหตุไร สมุทรนี้จึงเกิดเปนน้ําเค็ม ดื่มไมได. สุโภคะกลาววา ดูกอน
อริฏฐะ พี่ไมรู. กาณาริฏฐะจึงกลาวกะสุโภคะนั้นวา พี่กร็ ูแตจะเบียดเบียน
พวกพราหมณเทานั้นไมรูอะไรอื่นเลย คอยฟงเถิด จึงกลาวคาถาวา
ชนทั้งหลายเรียกพราหมณผทู รงเวท ผูเขาถึง
คุณแหงมนต ผูมีตบะ ในโลกนี้วา ผูป ระกอบในการ
ขอ มหาสมุทรซัดทวมพราหมณผูกาํ ลังตระเตรียมน้ํา
อยู ที่ฝงมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ําในมหาสมุทร
จึงดื่มไมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาจโยคีติธาหุ ความวา ชนทั้งหลายใน
โลกนี้เรียกพราหมณนั้นวา ยาจโยคี ผูประกอบในการออนวอนขอ. บทวา อุทก
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สชฺชนฺต ความวา เลากันวา วันหนึ่งพราหมณนั้น กระทํากรรมคือการลอย
บาป ยืนอยูท ี่ริมฝง ตักน้ําจากสมุทร กระทําการดําเกลาสระหัวของตน ขณะ
นั้นสาครกําเริบทวมทับพราหมณนั้น ผูกระทําอยางนั้น มหาพรหมไดทรงสดับ
เหตุนั้นจึงโกรธวา ไดทราบวา สาครนี้ฆาบุตรเรา จึงสาปวาสมุทรจงดื่มไมได
จงเปนน้ําเค็ม ดวยเหตุนั้นนั่นเองสมุทรจึงดื่มไมได กลายเปนน้ําเค็ม ชื่อวา
พราหมณเหลานี้ มีคุณมากถึงปานนี้แล.
กาณาริฏฐะกลาวตอไปวา
วัตถุที่ควรบูชา คือพวกพราหมณเปนอันมากมี
อยูบนแผนดิน ของทาววาสวะ พราหมณทั้งหลายมี
อยูใ นทิศบูรพา ทิศปจฉิม ทิศทักษิณและทิศอุดร
ยอมยังปติและโสมนัสใหเกิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาสวสฺส ความวา ของทาววาสวะ คือของ
ทาวสักกเทวราช ผูใหทานแกพวกพราหมณในกาลกอนแลวถึงความเปนทาว
วาสวะ. บทวา อายาควตฺถูนิ ความวา พราหมณเปนอันมาก ในปฐพี
คือในแผนดิน ผูเปนบุญเขตในกาลกอนผูเปนทักขิไณยอันเคยมีอยู. บทวา
ปุริม ทิส ความวา แมบัดนี้พราหมณเหลานั้นมีอยูในทิศทั้ง ๔ นี้ ยอมให
เกิดความปลื้มปติเปนอันมากคือนํามาซึ่งความมีปติและโสมนัสแกทาววาสวะนั้น.
อริฏฐะ พรรณนาถึงพราหมณ ยัญ และ เวทดวยคาถา ๑๔ คาถาดวย
ประการฉะนี้.
จบการพรรณนายัญญวาท
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นาคเปนอันมากผูมาเยี่ยมเยียนพระมหาสัตวฟงถอยคํานั้นของกาณาริฏฐะนั้นแลว ก็พลอยถือเอาผิด ๆ ดวยคิดวา กาณาริฏฐะพูดแตความจริงเทานั้น.
พระมหาสัตวนอนปวยอยู ไดฟงคํานั้นทั้งหมดแลว. ทั้งพวกก็มาแจงใหทาน
ทราบอีก. ลําดับนั้นทานคิดวา อริฏฐะพรรณนาทางผิดๆ เอาเถอะเราจะทําลาย
วาทะของกาณาริฏฐะนั้น แลวจักกระทําบริษัทใหเปนสัมมาทิฏฐิ ทานลุกขึ้นอาบ
น้ํา ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง นั่งบนธรรมาสน สั่งใหนาคบริษัททั้งหมด
ประชุมกัน ใหเรียกกาณาริฏฐะมาแลวกลาววา เจากลาวสรรเสริญสิ่งที่ไมจริง
คือ เวท ยัญ และพราหมณทั้งหลาย ก็ขึ้นชื่อวา การบูชายัญดวยวิธีเวท
ของพราหมณทั้งหลาย ไมนับวาเปนสิ่งประเสริฐเลย และไมใชเปนทางแหง
สวรรค เราจะชี้ขอไมเปนจริงในวาทะของทาน ดังนี้แลว เมื่อจะเริ่มชื่อวาทะ
อันวาดวยประเภทแหงยัญจึงกลาววา
ดูกอนอริฏฐะ ความกาลีคือความปราชัยของนัก
ปราชญทั้งหลายกลับเปนความมีชัยของคนโงเขลา ผู
ทรงเวท. ไตรเพทเปนเหมือนอาการของพยับแดด
เพราะเปนของไมเห็นเสมอไป มีคุณทางหลอกลวง พา
เอาคนมีปญญาไปไมได ไตรเพทมิไดมีเพื่อปองกันคน
ผูประทุษรายมิตรผูลางผลาญความเจริญ. เหมือนไฟที่
คนบําเรอแลว ยอมปองกันโทสจริตทํากรรมชั่วไมได
ถาคนทั้งหลายจะเอาไมที่มีอยูในโลกทัง้ หมดพรอมทั้ง
ทรัพยสมบัติของตน คลุกกับหญาใหไฟเผา ไฟอันมี
เดชไมมีใครเทียม เผาสิ่งเหลานั้นทั้งหมดก็ไมอิ่ม ใคร
จะพึงทําใหไฟซึ่งรูรส ๒ อยาง ใหอิ่มได นมสดแปร
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ไปไดเปนธรรมดาคือแปรเปนนมสม แลวเปนเนยขน
ฉันใด ไฟก็มีความแปรเปนธรรมดาฉันนั้น ไฟประกอบ
ดวยความเพียร (ในการสีไฟ) จึงจะเกิดได ไมเคยได
เห็นไฟเขาไปอยูในไมแหงและไมสด คนสีไฟไมสี
ไฟก็ไมเกิด ไฟไมเกิดเพราะไมมีคนทําใหเกิด ถา
แหละไฟพึงอยูภายในไมแหงและไมสด ปาทั้งหมดใน
โลกก็จะพึงแหงไป และไมแหงก็จะพึงลุกโพลง ถา
คนทําบุญไดโดยเอาไมและหญาใหไฟกิน คนเผาถาน
คนหุงเกลือ พอครัว และคนเผาศพ ก็จะพึงไดทําบุญ
ถาแมพราหมณเหลานี้ทําบุญไดเพราะการเลี้ยงไฟ
เพราะเรียนมนต เพราะเลี้ยงใหอิ่มหนํา ในโลกนี้ใครๆ
ผูเอาของใหไฟกิน จะชื่อวาทําปญหาไม เพราะเหตุไร
เลา เพราะไฟเปนสิ่งอันโลกยําเกรง รูรสสองอยาง
พึงกินไดมาก ทั้งเปนของเหม็นมีกลิ่นอันไมนาฟูใจ
คนเปนอันมากไมชอบ พวกมนุษยละเวน และเปน
ของไมประเสริฐ คนบางพวกนับถือไฟเปนเทวดาสวน
พวกมิลกั ขุนับถือน้ําเปนเทวดา คนเหลานี้ทั้งหมดนี้พูด
ผิด ไฟไมใชเทพเจาตนใดคนหนึ่ง และน้ําไมใชเทพเจาองคใดองคหนึ่ง โลกบําเรอไฟซึ่งไมมีอินทรีย ไมมี
กายจะรูสึกได สองแสงสวางเปนเครื่องทําการงาน
ของประชาชน เมื่อยังทําบาปกรรมอยู จะพึงไปสุคติ
ไดอยางไร. พวกพราหมณผูตองการเลี้ยงชีวิตในโลก
นี้กลาววา พระพรหมครอบงําไดทั้งหมด และวาพระ-
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พรหมบําเรอไฟ พระพรหมมีอานุภาพกวาทุกสิ่ง และ
มีอํานาจไมมีใครสราง กลับไปไหวไฟที่ตนสรางเพื่อ
ประโยชนอะไร คําของพวกพราหมณนาหัวเราะเยาะ
ไมควรแกการเพงเล็ง ไมเปนความจริง พวกพราหมณ
ในปางกอนกอขึ้นไว เพราะเหตุแหงสักการะ
พราหมณเหลานั้น เมื่อลาภและสักการะเกิดขึ้น จึง
รอยกรองยัญพิธีวาเปนธรรมสงบระงับ ดวยการฆา
สัตวบูชายัญ พวกพราหมณถือการทรงไตรเพท พวก
กษัตริยปกครองแผนดิน พวกแพศยยึดการไถนา และ
พวกศูทรยึดการบําเรอ วรรณะทั้ง ๔ เขาถึงการงานตาม
ที่อางมา เฉพาะอยางๆ นั้น กลาวกันวา มหาพรหม
ผูมีอํานาจจัดไว ถาคํานี้พึงเปนคําจริงเหมือนดังที่พวก
พราหมณกลาวไว คนที่ไมใชกษัตรย ไมพึงไดราชสมบัตผิ ูที่ไมใชพราหมณไมพึงศึกษามนต คนนอกจาก
แพศยไมพึงทําการไถนาเลย และพวกศูทรก็ไมพึงพน
จากการรับใชผูอื่น เพราะคํานี้เปนคําไมจริงเปนคําเท็จ
พวกคนหาเลี้ยงทองกลาวไว คนไมมีปญญาหลงเชื่อ
บัณฑิตทั้งหลายยอมเห็นดวยตนเอง เพราะพวกกษัตริย
ยอมเก็บสวยจากพวกแพศย พวกพราหมณ พวก
พราหมณถือศัสตราเที่ยวฆาสัตว เพราะเหตุไร พระพรหมจึงไมทําโลกอันแตกตางกันเชนนั้นใหตรงเสีย
ถาและพระพรหมเปนใหญ เปนผูเจริญ ในโลกทั้ง
ปวง เปนเจาชีวิตของหมูสัตวทําไมจึงจัดโลกทั้งปวง
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ใหมีความทุกข ทําไมจึงไมทําโลกทั้งปวงใหมีความ
สุข แหละพรหมนั้นเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกทั้ง
ปวง เปนเจาชีวิตของหมูสัตว เหตุไรจึงทําโลกโดย
ไมเปนธรรม คือมารยาและเจรจาคําเท็จมัวเมา ถา
แหละพระพรหมนั้นเปนผูใหญก็เปนผูเจริญในโลกทั้ง
ปวง เปนเจาชีวิตของหมูสตั ว มีชื่อวาเปนเจาชีวิตของ
หมูสัตว ก็ชื่อวาเปนเจาชีวิตอยุติธรรม เมื่อธรรมมีอยู
พรหมนั้นก็จัดไมเที่ยงธรรม ตั๊กแตน ผูเสื้อ งู แมลงภู
หนอนและแมลงวัน ใครฆาแลวยอมบริสุทธิ์ ธรรม
เหลานี้ ไมใชของพระอริยะ เปนธรรมผิด ๆ ของ
ชาวกัมโพชรัฐเปนอันมาก.
บรรดาบทเหลานั้นบทวา เวทชฺฌคตาริฏ ความวา ดูกอนอริฏฐะ
ชื่อวาความสําเร็จไตรเพทในบัดนี้ ก็เปนความยึดถือเอาความกาลี อันนับวาเปน
ความปราชัยของนักปราชญ แตกลับเปนความมีชัยชนะของคนโงเขลาเบาปญญา.
บทวา มรีจธิ มฺม ความวา จริงอยูไตรเพทนี้เปนเหมือนอาการธรรมดาของ
พยับแดด. เพราะเปนของไมเห็นเสมอไป คนพาลทั้งหลายไมรูซึ่งธรรมดาของ
พยับแดดนี้นั้นอันไมมีจริงเปนเหมือนมีจริง เพราะการเห็นไมติดตอกันเหมือน
หมูเนื้อมองเห็นพยับแดดดวยสัญญาวา น้ําจึงพาตนเขาถึงความพินาศ เพราะ
สัญญาวามีจริงและไมมีโทษ. บทวา นาติวหนฺติ ปฺ ความวา ก็มารยาเห็น
ปานนี้เปนสวนหนึ่ง ยอมลวงเลย คือไมหลอกลวงบุรุษผูมีปญญา คือผู
สมบูรณดวยปญญา. ร อักษร ในบทวา ภวนฺติรสฺส นี้ พึงเปนบทพยัญชนะสนธิ. บทวา ภูนหุโน ความวา เวททั้งหลายของคนประทุษรายมิตร
ผูฆาความเจริญ ยอมไมมีเพื่อความตานทาน. อธิบายวา ไมสามารถจะเปน
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ที่พึ่งได. บทวา ปริจิณฺโณว อคฺคิ ความวา อนึ่ง ไฟที่เขาบําเรอบูชา. บทวา
โทสนฺตร ความวากรรมชั่ว ยอมไมตานทาน คือไมรักษาบุรุษผูมีจิตอันประกอบ
ดวยโทษ เพราะโทษแหงทุจจริตทั้ง ๓ ได. บทวา สพฺพฺจ มจฺจา ความ
วา แมถาวา คนทั้งหลาย ผูมีทรัพย มีโภคะจะเอาไมที่มีอยูในโลกทั้งหมด
พรอมทั้งทรัพยสมบัติของตน คลุกกับหญาแลวใหไฟเผา. ไฟของทานนี้ อัน
เดชไมมีใครสามารถเทา อันมีเดชไมมีใครเหมือน เมื่อจะเผาสิ่งทั้งหมดนั้น
ที่พวกนั้นใหเผาแลว ก็ไมพึงไหมได เมื่อเปนอยางนั้นมันก็เผาใหอิ่มไมไดนะพี่.
บทวา ทิรสฺู ความวา บุคคลผูสามารถรูรสไดดวยลิ้น ๒ ลิ้น วาสิ่งนั้น
เปนภักษาดี หรือนาพอใจดวยเนยใสเปนตน. บทวา กิริยา ความวา ใครพึง
กระทํา คือพึงสามารถเพื่อจะทํา. อธิบายวา ใครเลาจักใหผูไมอิ่มอยางนี้ คือ
ผูกินจุนี้ใหอิ่มแลวไปสูสวรรค ดูเถิดทาน ขอนั้นก็ยังผิดอยูตลอดกาล. บทวา
โยคยุตฺโต ความวาเปนผูประกอบดวยไมสีไฟ พอไดสิ่งนั้นเปนปจจัย ก็เกิด
ขึ้นคือบังเกิด. ทานกลาวกะไฟนั้นซึ่งไมมีจิตที่เกิดขึ้นเพราะความพยายามของ
ผูอื่นอยางนี้วา ทานจงวาฉันเปนเทวดา. พูดแตสิ่งไมเปนจริงนี้เทานั้น. บทวา
อคฺคิมนุปฺปวิฏโ ความวา ไมเคยไดเห็นไฟเขาไปในไมแหง. บทวา
นามตฺถมาโน ความวา ถึงไมแหงคนสีไฟไมสีดวยไมสีไฟ ไฟก็เกิดไมได.
บทวา นากมฺมุนา ชายติ ชายเวโท ความวา เวนการกระทําของบุรุษผู
ตองการเวท ไฟก็ไมเกิดไดเองตามธรรมดาของตนนั่นแล. บทวา สุสฺเสยฺยุ
ความวา ปาไมที่กําลังเหี่ยวแหงดวยไฟ ภายใน พึงแหง แมปาไมที่ยังสดอยู
นั่นแหละก็พึงแหงเหี่ยว. บทวา โภช แปลวา ใหบริโภค. บทวา ธุมสิขึ
ปตาปว ความวา ประกอบดวยเปลวควัน ใหรอนอยู. บทวา องฺคาริกา
แปลวา คนเผาถาน. บทวา โลณกรา แปลวา คนตมน้ําเค็มทําเกลือ. บทวา
สูทา แปลวา คนครัว. บทวา สรีรทาหา แปลวา คนเผาศพ. บทวา
ปฺุญ ความวา คนเหลานั้นแมทั้งหมด พึงทําแตบุญเทานั้น. บทวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 107

อชฺเฌนมคฺคึ ความวา แมพราหมณทั้งหลายจะเปนผูเลี้ยงไฟเรียนมนต
ก็ตาม. คนบางคนใหเธอ ทําใหมีควันมีเปลวใหรอน แมอมิ่ แลวก็ไมชอื่
วาทําบุญ. บทวา โลกาปจิโต สมาโน ความวา เทวดาของทานชื่อวา
อันโลกยําเกรง อันโลกบูชา. บทวา ยเทว ความวา คนพึงเวนสิ่งซึ่ง
ปฏิกูลนาเกลียด มีซากงูเปนตนใหหางไกล. บทวา ตทปฺปสฏ ความวา
ดูกอนสหาย คนรูรส ๒ อยาง พึงกินของที่ไมประเสริฐนั้น ไดอยางไร คือ
เพราะเหตุไร. บทวา เทเวสุ ความวา คนบางพวกนับถือนกยูงนับถือเทวดา
ตนใดตนหนึ่ง บรรดาเทวดาทั้งหลาย. บทวา มิลกฺขู ปน ความวา สวนพวก
มิลักขุผูไมรูนับถือน้ําวาเปนดังเทวดา. บทวา อสฺกาย ความวา โลกบําเรอ
ไฟอันไดชื่อวาเวสสานระซึ่งไมมีอินทรีย มีกายที่ไมมีจิตจะรูสึกได ไมมีความ
จงใจ กระทํากรรมมีการหุงตมเปนตน แกประชาชนแลวกระทํากรรมชั่ว จักไป
สุคติไดอยางไร. คํานี้ทานพูดผิดยิ่งนัก. บทวา สพฺพาภิภูตาหุ ชีวิกตฺถ
ความวา พวกพราหมณเหลานี้ กลาววา มหาพรหมดรอบงําไดทั้งหมด เพื่อ
ความเปนอยูของตน. และกลาววา โลกทั้งหมด อันมหาพรมนั่นแหละสรางขึ้น.
กลาวอีกวา พระพรหมบําเรอไฟ. เลากันมาวา พระพรหมนั่นแหละบูชาไฟ.
บทวา สพฺพานุภาวี จ วสี ความวา และพระพรหมนั้น ถามีอานุภาพ
ทุกอยาง และมีความคลองในฤทธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไรตนเองจึงไม
ใชคนอื่นสราง ตนเองเทานั้นสรางขึ้นเอง. บทวา วนฺทิตสฺส ความวา พระพรหมนั้น พึงเปนผูอันเขากราบไหว แมคํานี้ทานกลาวไมถูกเหมือนกัน . บทวา
หาส ความวา ดูกอนอริฏฐะ ขึ้นชื่อวาคําของพราหมณ เปนคําที่ควรจะหัวเราะ
ไมควรจะเพงดูสําหรับบัณฑิตทั้งหลาย. บทวา ปริกรึสุ ความวา พราหมณเหลานี้
มุสาวาทเห็นปานนี้ พวกพราหมณไดกอสรางขึ้นในกาลกอน เพราะเหตุแหง
สักการะเพื่อตน. บทวา สนฺธาภิตา ชนฺตูภิ สนฺติธมฺม ความวา พราหมณ
เหลานี้ ประกอบลาภและสักการะเพียงเทานี้ที่ไมปรากฏกับพวกสัตว แลวผูก
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พันสันติธรรมคือ ลัทธิธรรมของตน อันเกี่ยวดวยการฆาสัตว จึงรอยกรองยัญ
วิธีชื่อวายัญสูตร. บทวา เอตฺเจ สจฺจ ความวา หากจะพึงมีความจริงไซร
ก็จะพึงมีเปนตนวา นั่นเปนสิ่งประเสริฐ ดวยการที่ทานอางเอาเอง. บทวา
นาติขตฺติโย ความวา เมื่อเปนเชนนี้ ผูที่ไมใชกษัตริย จะครองรัฐไมได แม
ผูที่ไมใชพราหมณ ก็ศึกษาบทมนตไมได. บทวา มุสวิเม ตัดเปน มุสาว อิเม.
บทวา โอทริยา ความวา พวกคนหาเลี้ยงทอง หรือเพราะเหตุจะใหเต็มทอง.
บทวา ตทปฺปฺา ความวา เขากลาวไววาคนพวกนั้น คือคนไมมีปญญา.
บทวา อตฺตนาว ความวา สวนบัณฑิตทั้งหลาย ยอมเห็นดวยตนเองคําของพวก
นั้นเปนคํามีโทษ จึงไมหลงเธอ. บทวา ต ตาทิส ไดแก คํานั้นคือเห็นปานนั้น.
บทวา สขุภติ  ความวา เพราะเหตุไร พระพรหมของทานนั้น จึงไมทําโลก
อันกําเริบแตกตางกันที่ตั้งทําลายมารยาทที่พรหมตั้งไวใหตรง. บทวา อลกฺขึ
ความวา เพราะเหตุไร พระพรหมของทานจึงสรางโลกทั้งปวงใหเปนทุกข. บทวา
สุข ความวา เพราะเหตุไร พระพรหมของทาน จึงไมสรางโลกทั้งปวงใหรับแต
ความสุขโดยสวนเดียว พระพรหมของทานเห็นจะเปนโจรผูทําใหโลกพินาศ.
บทวา มายา ไดแก มารยา. บทวา อธมฺเมน กิมตฺถการี ความวา เพราะ
เหตุไร พระพรหมของทานจึงทําโลกทั้งปวงใหพินาศ คือประกอบไวในทาง
ไรประโยชน ดวยอรรถมีมารยาเปนตนนี้. บทวา อริฏ ความวา ดูกอน
อริฏฐะ ผูเปนใหญของทานไมประกอบดวยธรรม ซึ่งเมื่อกุศลธรรม ๑๐ ประการ
มีอยู ไมจัดแจงธรรมเลย จัดแจงแตอธรรม. คําในบทวา กีฏา เปนตน
เปนปฐมาวิภัติ ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัติ. คนฆาสัตวมีตั๊กแตนเปนตนเหลา
นั้น ยอมบริสุทธิ์ ยอมไปสูสวรรค ก็ธรรมเหลานั้นเปนของคนมาก ผูไมใช
พระอริยะ มีชาวแควนกัมโพชเปนตน. แตธรรมเหลานั้นไมแท ไมเปนธรรม
กลาววาเปนธรรม ธรรมเหลานั้นเปนของที่พรหมของทานสรางขึ้น.
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บัดนี้ พระภูริทัตเมื่อจะแสดงความไมจริงแหงธรรมเหลานั้น
จึงกลาวเปนคาถาวา
ถาแหละคนฆาเขาแลวยอมบริสทุ ธิ์ และผูถูก
ฆายอมเขาถึงแดนสวรรค พวกพราหมณก็พึงฆาพวก
พราหมณดวยกันเสียซิ หรือพึงฆาพวกที่หลงเชื่อถอย
คํา ของพราหมณดวยกันเสียซิ พวกเนื้อ ปศุสัตว
และโคตัวไหน ๆ ไมไดออนวอนเพื่อใหฆาตนเลย
ลวนแตดิ้นรนตองการมีชีวิตอยูในโลกนี้ ชนทั้งหลาย
ยอมนําเอาสัตวและปศุสัตวเขาผูกที่เสายัญ พวกคน
พาล ยอมขึ้นหนาเขาไปที่เสาบูชายัญ เปนที่ผูกสัตว
ดวยการพรรณนาตาง ๆ วา เสายัญนี้จะใหสิ่งที่นาใคร
แกทาน ในโลกหนา จะเปนของยั่งยืนในสัมปรายภพ
ถาวาบุคคลพึงไดแกวมณี สังข มุกดา ขาวเปลือก
ทรัพย เงิน ทอง ที่เสายัญ ในไมแหง และไมสดไซร
อนึ่ง เสายัญจะพึงให สิ่งที่นาใครทั้งปวงในไตรทิพย
ได พราหมณเทานั้นพึงบูชายัญ ผูที่ไมใชพราหมณ
ก็จะไมพึงใหพราหมณบูชายัญอะไร ๆ เลย แกวมณี
สังข มุกดา ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง จักมีที่
เสายัญ ที่ไมแหง ที่ไมสด ที่ไหน เสายัญจะพึงให
สิ่งที่นาใครทั้งปวง ในไตรทิพยที่ไหน พราหมณ
เหลานี้เปนคน โออวด หยาบชา โงเขลา โลภจัด
ยืน่ หนาเขาไปดวยการพรรณนาตาง ๆ วา จงถือเอา
ไฟมา และจงใหทรัพยแกเรา แตนั้นทานใหสิ่งที่นา
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ใครทั้งปวงแลว จักมีความสุข พวกที่โกนผม
โกนหนวดและตัดเล็บ พาพระราชาหรือมหาอํามาตย
เขาไปในโรงบูชาไฟ ยื่นหนาเขาไปดวยการพรรณนา
ตาง ๆ ยอมถือเอาทรัพยดวยเวท พวกพราหมณผู
โกหก พอหลอกลวงไดคนหนึ่งก็มาประชุมกินกันเปน
อันมากเหมือนฝูงกาตอมนกเคา หลอกเอาจนเกลี้ยง
แลว เก็บไวที่บริเวณบูชายัญ พวกพราหมณลวงผูนั้น
ไดคนหนึ่งอยางนี้แลว ก็พากันมาเปนอันมาก ใช
ความพยายามลอหลอกพรรณนา ดวยสิ่งที่ไมแลเห็น
ปลนเอาทรัพยที่แลเห็นไป เหมือนพวกราชบุรุษที่พระ
ราชาสอนใหเก็บสวย เก็บเอาทรัพยของพระราชาไป
ฉะนั้น ดูกอนอริฏฐะ พราหมณเชนนั้นเปนเหมือน
โจร ไมใชสัตบุรษุ เปนผูควรจะฆาเสีย แตไมมีใคร
ฆาในโลก พวกพราหมณกลาววา ไมทองหลางเปน
แขนขวาของพระอินทร จึงตัดเอาไมทองหลางมาใช
ในยัญนี้ ถาคํานั้นเปนคําจริง พระอินทรกแ็ ขนขาด
ทําไมพวกพระอินทรจึงชนะพวกอสูร ดวยกําลังแขน
นั้นได คํานั้นเปนคําเท็จ พระอินทรยังมีแขนพรอม
เปนเทวดาชั้นดีเลิศ ไมมใี ครฆาได กําจัดอสูรได
มนตของพราหมณเหลานี้เหลวเปลา หลอกลวงกันให
เห็นไดเฉพาะในโลกนี้ ภูเขามาลาคิรี ขุนเขาหิมวันต
ภูเขาวิชฌะ ภูเขาสุทัสสนะ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ
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ภูเขาเหลานี้และภูเขาใหญอื่น ๆ ที่กลาวกันวา พวก
พราหมณผูบูชายัญกอสรางไว ที่กลาวกันวา พวก
พราหมณผูบูชายัญเอาอิฐเชนใดมาสรางภูเขา อิฐเชน
นั้นก็ไมใชธรรมชาติของภูเขา ภูเขาเปนอยางอื่น ไม
หวั่นไหว เห็นไดชัด ๆ วาเปนหิน ไมใชอิฐ เปน
หินมานมนาน เหล็กและโลหะยอมไมเกิดในอิฐ ที่
พวกพราหมณสรรเสริญยัญกลาวไววา ผูบูชายัญกอ
สรางไว ชนทั้งหลายเรียกพราหมณผูทรงเวท ผูเขา
ถึงคุณแหงมนต ผูม ตี บะในโลกนี้วา ผูประกอบใน
การขอ มหาสมุทรซัดทวมพราหมณนั้น ผูก ําลังตระเตรียมน้ําอยูที่ฝงมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ําใน
มหาสมุทรจึงดื่มไมได แมน้ําพัดเอาพราหมณ ผูเรียน
เวท ทรงมนต ไปเกินกวาพัน เหตุไรน้ําในแมน้ําจึง
มีรสไมเสีย มหาสมุทรเทานั้นดื่มไมได บอน้ําทั้งหลาย
ในมนุษยโลกนี้ ที่เขาขุดไวเกิดเปนน้ําเค็มก็มี แตไม
ใชเค็มเพราะทวมพราหมณตาย น้ําในบอเหลานั้นดื่ม
ไมได เปนน้ํารูรสสองอยาง ครัง้ ดึกดําบรรพ ตั้งแต
ปฐมกัป ใครเปนภรรยาใคร ใครไดใหมนุษยเกิดขึ้น
กอน โดยธรรมแมนั้น ใคร ๆ ไมเลวไปกวาใคร
ทานกลาวจําแนกสวนไวอยางนี้ แมลูกคนจัณฑาลก็
พึงเรียนเวท สวดมนตได (ถา) เปนคนฉลาด มีความ
คิด หัวของเขาก็ไมพึงแตกเจ็ดเสี่ยง มนตเหลานี้พวก
พรหมสรางไวเพื่อฆาตน เปนการสรางแตปาก เปน
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การสรางยึดถือไวดวยความโลภ เปลื้องไดยาก เขา
ถึงคลอง ดวยคําของพวกพราหมณ ผูแตงกาพยกลอน
จิตของพวกคนโง ยังหลงใหลในทางลุมๆ ดอนๆ คน
ไมมีปญ
 ญาเชื่อเอาจริงจัง ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง มีกําลังอยางลูกผูชาย พราหมณไมมีกาํ ลังเชน
นั้นเลย ความเปนมนุษยของพราหมณเหลานั้น พึง
เห็นเหมือนของโค ชาติของพราหมณเหลานั้นเทานั้น
ไมมใี ครเสมอ สิ่งอื่น ๆ เสมอกันหมด ถาแหละพระ
ราชาทรงชํานะหมูศ ัตรูได โดยลําพังพระองคเอง
ประชาราษฏรของพระราชานั้นพึงมีสุขอยูเ สมอ มนต
ของกษัตริย และไตรเพทเหลานี้ มีความหมายเสมอ
กัน ถาไมวินิจฉัยความแหงมนต และไตรเพทนั้นก็
ไมรู เหมือนทางที่น้ําทวม มนตของกษัตริยและไตร
เพทเหลานี้ มีความหมายเสมอกัน ลาภ ไมมีลาภ
ยศ ไมมียศ ทั้งหมดเทียวเปนธรรมดาของวรรณะทั้ง ๔
นั้น พวกคฤหบดี ใชคนจํานวนมากใหทําการงานใน
แผนดิน เพราะเหตุแหงทรัพยและขาวเปลือก ฉันใด
แมพวกพราหมณผทู รงไตรเพท ก็ฉันนั้น ยอมใชคน
เปนจํานวนมาก ใหทําการงานในแผนดิน ในวันนี้
พราหมณเหลานั้นเสมอกันกับคฤหบดี มีความขวน
ขวายประกอบในกามคุณเปนนิตย ใชคนจํานวนมาก
ไมทําการงานในแผนดินเหมือนกัน พราหมณเหลานั้น
เปนผูรรู สสองอยาง หาปญญามิได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โภวาที ไดแกพวกพราหมณ. บทวา
โภวาทินมารเภยฺยุ ความวา พึงฆาแตพวกพราหมณเทานั้น บทวา เยวาป
ความวา ก็หรือวา พวกใดพึงเชื่อถอยคําของพวกพราหมณพวกพราหมณพึงฆา
แตพวกผูอุปฏฐากนั้นเทานั้น สวนพราหมณไมฆาพวกพราหมณและพวก
อุปฏฐาก ฆาแตสัตวดิรัจฉาน ซึ่งมีประการตางๆ เทานั้น ดังนั้น คําของพวก
พราหมณเหลานั้นจึงผิด. บทวา เกจิ ความวา พวกไหนๆ ที่จะรองขอวา
ขออยาฆาพวกเราเลย พวกเราจักไปสวรรค ยอมไมมีในยัญทัง้ หลาย. บทวา
ปาเณ ปสุมารภนฺติ ความวา ยอมฆาพวกเนื้อเปนตน และปศุสัตวซึ่ง
กําลังดิ้นรนอยู เลี้ยงชีพ. บทวา มุข นยนฺติ ความวา คนพาลทั้งหลาย
ยอมนําเอาสัตวและปศุสัตว สิ่งของทั้งหมด เชน แกวมณี สังข แกวมุกดา
ทรัพย ขาวเปลือก เงินทอง ที่จัดแจงไวทั้งหมด ยื่นหนาไปกลาวคํานั้น ๆ
ถือผิดๆ ดวยเห็นเขาใจไปวา สิ่งนี้จักใหสิ่งที่นาใครแกทานในโลกหนา และ
จักนํามาซึ่งความเปนของเที่ยงแทแนนอน. บทวา สเจ จ ความวา ถาพึง
ไดแกวมณีเปนตนนี้ที่เสาหรือที่ไมนอกนั้นหรือวาเสาเปนตนนั้น พึงใหไตรทิพยหรือสิ่งที่นาใครทั้งปวง หมูพวกที่ไตรวิชาเปนอันมาก จะพึงบูชายัญ
เพราะมีทรัพยมากและใครตอสวรรค ไมพึงใหพราหมณอื่นบูชา, ก็เพราะเหตุ
ที่หวังแตทรัพยเพื่อคนจึงไมใหผูอื่นบูชา ฉะนั้นพึงทราบวา อภูตวาทิโน ผู
กลาวสิ่งซึ่งไมมีจริงเปนจริง. บทวา กุโต จ ความวา สิ่งทั้งปวงมีแกมณีเปน
ตนนี้ไมมีที่เสา หรือที่ไมนอกนั้นเลย จักรีดเอาไตรทิพยอันเปนสิ่งใหความ
ใครทั้งปวงไดแตที่ไหน คําของพวกนั้น ไมจริงทั้งนั้นแมโดยประการทั้งปวง.
บทวา สา จ ลุทฺทา ปลุทฺธพาลา ความวา ดูกอนอริฏฐะ. ขึ้นชื่อวา
พราหมณเหลาที่เปนผูหลอกลวง ไรกรุณาปราณี คนพาลเหลานั้น ลอลวงโลก
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ตลบตะแลงยื่นหนาไปดวยเหตุตางๆ. บทวา สพฺพกาเม ความวา ทานจง
เอาไฟบูชา และใหสิ่งเครื่องปลื้มใจแกเรา. บทวา ตโต สุขี ความวา
ทานจงใหสิ่งซึ่งนาใครทั้งปวงแลวจงมีความสุข. บทวา ตมคฺคิหุตฺต สรณ
ปวิสฺส ความวา จงพาพระราชา หรือมหาอํามาตยแหงพระราชา. เขาไปโรงบูชา
ไฟ เขาไปยังที่มิใชเรือน. บทวา โอโรปยิตฺวา ความวา พรรณนาเหตุ
ตางๆ โกนผมโกนหนวดตัดเล็บ. บทวา อติคาฬฺหยนฺติ ความวา อาศัย
เวท ๓ ตามที่กลาวแลว พลางกลาววา สิ่งนี้ควรให สิ่งนี้ควรทํา ปราบปราม
ทําใหพินาศ คือกําจัดทรัพยเครื่องปลื้มใจอันเปนของผูนั้น. บทวา อนฺนานิ
โภตฺวา กหุกา กุหิตฺวา ความวา ผูหลอกลวงเหลานั้น กระทํากรรมคือ
การหลอกลวงมีประการตางๆ มาประชุมรวมกันพรรณนายัญ หลอกลวงผูให
บริโภคโภชนะดี ๆ มีรสเลิศ อันเปนของผูนั้น ครั้นแลวทําผูนั้นใหเปนคนโลน
แลวปลอยเขาไปในทางยัญ อธิบายวา พาไปยังหลุมยัญในภายนอก. บทวา
โยคโยเคน ความวา พราหมณเหลานั้นประชุมกันเปนอันมากแลว หลอก
ลวงผูนั้นไดคนหนึ่ง ดวยความพยายามนั้น ๆ คือการประกอบนั้น ๆ พรรณนา
หลอกลวงทรัพยของผูนั้นที่เห็นประจักษ และเทวโลกที่ไมเห็น ดวยเทวโลกที่
ไมเห็น ทําใหเปนสถานเทวดา. บทวา อกาสิยา ราชูหิ วานุสิฏา
ความวา ถูกพระราชาหรืออํามาตยของพระราชา พร่ําสอนวา พวกทานจงถือ
เอาพลีกรรมของเรานี้และนี้ เปนเหมือนราชบุรษุ กลาวคือคนผูเก็บสวย
บทวา ตทสฺส ความวา ไดถือเอาทรัพยของผูนั้นไป. บทวา โจรสฺมา
ความวา ผูถือเอาพลีที่ไมเปนจริง เปนเหมือนโจรตัดที่ตอ. บทวา วชฺฌา
ความวา บาปธรรมเห็นปานนี้ควรฆา แตไมถูกฆาในโลกเหลานี้. บทวา
พาหารสิ ตัดเปนพาหา อสิ ทานกลาวคําอธิบายไววา ดูกอนอริฏฐะ ทานจงดู
มุสาวาทของพราหมณแมนี้ เลากันมาวา พราหมณเหลานั้น กลาวกําใบไมใหญ
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ในยัญทั้งหลาย วาทานเปนแขนขวาของพระอินทรจึงตัดเสีย หากคําของ
พราหมณเหลานั้น นั้นเปนความจริง เมื่อเปนเชนนั้น จะเปนมีผูแขนขาด
พระอินทรชนะอสูร เพราะกําลังแขนไดอยางไร. บทวา สมงฺคี ความวา
ผูพรั่งพรอมดวยแขน ไมขาดแขนไมมีโรคเลย. บทวา หนฺตฺวา ไดแก ฆาพวก
อสูร. บทวา ปรโม ความวา เปนผูสูงสุด คือประกอบดวยบุญฤทธิ์ ไม
ฆาคนเหลาอื่น. บทวา พฺราหฺมณา ไดแกมนตของพราหมณทั้งหลาย.
บทวา ตุจฺฉรูปา ไดแก ความวางเปลา คือไมมีผล. บทวา วฺจนา ไดแก
ความลอลวงที่เห็นกันไดในโลกนี้ ชือ่ วาเปนมนตของพราหมณเหลานั้น. บทวา
ยถาปการานิ ความวา พราหมณบูชายัญถือเอาอิฐอยางใดอยางหนึ่งกอสราง
การทําไว. บทวา ทิฏเสลา ความวา จริงอยู ภูเขาทั้งหลาย ไมหวั่นไหว
เห็นไดเองไมมีใครกอสรางขึ้น เปนแทงทึบ และลวนแลวดวยหิน ไมกลาย
เปนอยางอื่น อิฐทั้งหลายหวั่นไหว ไมเปนแทงทึบ ไมลวนแลวแตหิน.
บทวา ปริวณฺณยนฺตา ความวา พราหมณทั้งหลายพรรณาถึงยัญนี้. บทวา
สมนฺตเวเท ไดแกพวกพราหมณผูมีเวทบริบูรณ. บทวา วหนฺติ ความวา
ยอมพัดผูที่ตกไปในกระแสน้ําก็ดี ในแมน้ําวนก็ดีไปสูแมน้ํา ใหจมลง ใหถึง
ความสิ้นชีวิต. น อักษร ศัพทหนึ่งในบทวา น เตน พฺยาปนฺนรสูทกานิ
นี้ เปนนิบาต ใชในอรรถวาเขาไปตัด. จริงอยูเมื่อถามทานวา แมน้ํามีน้ํามีรส
วิบัติเพราะเหตุนั้นมิใชหรือจึงกลาวอยางนั้น . บทวา กสฺมา ความวา ดูกอน
เพราะเหตุไร น้ําในมหาสมุทรจึงทําใหดื่มไมได มหาพราหมณไมสามารถจะทํา
น้ําในแมน้ําทั้งหลายมีแมน้ํายมุนาเปนตนใหดื่มไมไดเทานั้นหรือ หรือวาสามารถ
แตในมหาสมุทรเทานั้น. บทวา ทิรสฺราหุ ความวา เปนน้ํารูรส ๒ อยาง.
บทวา ปเร ปุรตฺถ ความวา กอนแตนี้ คือประโยชนในเบื้องหนาเขาทั้งปวง
ไดแก ในกาลแหงปฐมกัป. บทวา กา กสฺส ภริยา ความวา เปนภรรยา
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ของใครชื่อไร ? จริงอยูในกาลนั้น ไมมีเพศหญิงและเพศชายเลย ภายหลัง
เกิดชื่อวามารดาและบิดา ดวยอํานาจอสัทธรรม. บทวา มโน มนุสฺส ความ
วา ก็ในกาลนั้นใหเกิดเปนมนุษย อธิบายวา สัตวทั้งหลายสําเร็จดวยใจบังเกิด
ขึ้น. บทวา เตนาป ธมฺเมน ความวา ดวยเหตุแมนั้นคือโดยสภาวะนั้น
ใครๆ ชื่อวา เลวโดยชาติยอมไมมี จริงอยูในกาลนั้นความตางแหงกษัตริย
เปนตน หามีไม เพราะเหตุนั้น พราหมณทั้งหลายกลาวคําใดไววา พราหมณ
เทานั้นประเสริฐโดยชาติ คนนอกนัน้ เลว เพราะเหตุนั้นคํานั้นจึงชื่อวาผิด.
บทวา เอวมฺป ความวา เมื่อโลกเปนไปอยางนี้ กษัตริยเปนตนจึงแบงเปน
๔ สวนดวยอํานาจละวัตรอันเปนของโบราณ ภายหลังจึงกําหนดตัดขาดกระทํา
ดวยตนเอง. บทวา เอวป โวสฺสคฺควิภงฺคมาหุ ความวา พราหมณกลาว
จําแนกไวอยางนี้วา ดวยการสละธรรมที่ตนกระทําไวบรรดาสัตวเหลานั้น
บางพวกเกิดเปนกษัตริย บางพวกเปนพราหมณเปนตน เพราะฉะนั้นคําวา
พวกพราหมณเทานั้นประเสริฐจึงผิดทีเดียว. บทวา สตฺตธา ความวา ถาวา
มหาพรหมใหไตรเพทแกพวกพราหมณเทานั้น ไมใหแกพวกอื่น ศีรษะของ
จัณฑาลผูกลาวมนตจะพึงแตก ๗ เสี่ยง แตก็ไมแตก เพราะฉะนั้น พราหมณ
เหลานี้ สรางมนตขึ้นเพื่อฆาตนเอง ประกาศความที่ตนกลาวมุสาแกพวกนั้น
จึงชื่อวา กระทําการฆาคุณ. บทวา วาจา กตา ความวา ชื่อวามนตเหลา
นี้อันพวกพราหมณคิดทําดวยมุสาวาท. บทวา คิทฺธิ กตา คหิตา
ความวา ชื่อวาอันพวกพราหมณยึดถือ โดยความเปนผูติดอยูในลาภ. บทวา
ทุมฺโมจยา ความวา เปลื้องไดยาก เหมือนปลาติดเบ็ดฉะนั้น. บทวา
กาพฺยาปถานุปนฺนา ความวา ดําเนินตามคือเขาถึงทางแหงถอยคําของพวก
พราหมณผูแตงกาพยกลอน พวกพราหมณเหลากลาวมุสาผูกขึ้นโดยประการ
ที่ตนปรารถนา. บทวา พาลาน ความวา ก็จิตของคนโงเหลานั้น ยังตั้งไวผิด
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ลุม ๆ ดอนๆ พวกไมมปี ญญาเหลาอื่นยอมเชื่อคําของคนโงนั้น. บทวาโปริสยพเลน
ความวาดวยกําลังกลาวคือความเปนบุรุษ ทานกลาวคําอธิบายไววา ราชสีหเปน
ตน ผูประกอบดวยกําลังซึ่งเปนของบุรุษ กลาวคือเรี่ยวแรงแหงบุรุษ ยอมไมมี
แกพราหมณ. คนพาลทั้งหมดเลวกวา แมกวาพวกเดียรัจฉานเหลานี้ทีเดียว.
บทวา มนุสสฺ ภาโว จ ควว เปกฺโข ความวา ก็อกี อยางหนึ่งภาวะแหง
ความเปนมนุษยของพวกพราหมณเหลานั้นพึงเห็นเหมือนฝูงโค. ถามวา เพราะ
เหตุอะไร ? แกวา เพราะชาติของพราหมณเหลานั้นไมเสมอกัน อธิบายวา
ชาติของผูเสมอกับพวกพราหมณเหลานั้นไมเสมอกัน เพราะพวกพราหมณ
เหลานั้นมีปญญาทราม ความจริง สัณฐานของพวกโคก็อยางหนึ่ง ของพวก
พราหมณเหลานั้นก็อยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น ทานจึงไมกระทําพราหมณเหลา
นั้นแมใหเสมอกัน ในจําพวกเดียรัจฉานมีสีหะเปนตน กระทําใหเสมอกันกับ
โคเทานั้น. บทวา สเจ ราชา ความวา ดูกอนอริฏฐะ ถาวา
กษัตริยเทานั้น ปกครองแผนดิน โดยภาวะที่มหาพรหมใหไซร. บทวา
สชีววา ความวา ประกอบดวยอํามาตยเปนอยูรวมกัน. บทวา อสฺสวา
ปาริสชฺโช ความวา พึงเปนผูใชคนผูทําตามโอวาทของตน เมื่อเปนเชนนั้น
บริษัทของพระราชา ชื่อวาพึงรบแลวใหราชสมบัติแกพระราชา ไมพึงมี. พระ
ราชาพระองคนั้นผูเดียวเทานั้นพึงชนะหมูศัตรูดวยพระองคเทานั้น เมื่อการรบ
มีอยูอยางนี้ ประชาราษฎรของพระองค พึงมีความสุขเปนนิตย เพราะไมมี
ความทุกข และขอนั้นไมเปนความจริง แมเพราะเหตุนั้น คําของพวก
พราหมณเหลานั้น ยอมผิด. บทวา ขตฺติยมนฺตา ความวา ราชศาสตรและ
ไตรเพทเหลานั้นที่เปนไปตามอํานาจราชอาณาตามความชอบใจของตนวาสิ่งนี้
เทานั้นควรทํา ยอมมีความหมายเสมอกัน. อวินิจฺฉนิ ิตฺวา ความวา กษัตริย
ไมวินิจฉัยความหมายของมนตแหงกษัตริยเหลานั้น และความหมายของเวท
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ทั้งหลาย ถือเอาดวยอํานาจอาชญาเทานั้นยอมหยั่งรูถึงความหมายนั้น เหมือน
ทางที่ถูกหวงน้ําตัดขาดฉะนั้น. บทวา อตฺเถน เอเต ความวา ราชศาสตร
และเวทเหลานั้น ยอมเสมอกันดวยความหมายวา หลอกลวง. เพราะเหตุไร ?
เพราะพวกพราหมณกลาววา พวกพราหมณเทานั้นเปนผูประเสริฐ วรรณะ
เหลาอื่นเลว ก็โลกธรรมมีลาภเปนตนเหลานั้นใด ทั้งหมดนั้นเปนธรรมของ
วรรณะทั้ง ๔ ทั้งหมด จริงอยู แมสัตวคนหนึ่งชื่อวาพนไปจากโลกธรรมเหลานี้
ยอมไมมี. ดังนั้น พวกพราหมณจึงกลาวมุสาวาทวา เราผูไมพนไปจากโลก
ธรรมนั่นแลประเสริฐ. บทวา อิพฺภา ไดแกคฤหบดี. บทวา เตวิชฺชสฆาป
ความวา ฝายพวกพราหมณ ยอมทํากรรมเปนอันมากมีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนอยางนั้นเหมือนกัน. บทวา นิจฺจุสฺสุกา ความวา เกิดความ
ขวนขวายความพอใจเปนนิตย. บทวา ตทปฺปปฺฺา ทิรสฺุรา เต
ความวา ดูกอนนองชายผูรูรสทั้ง ๒ เพราะเหตุนั้น พวกพราหมณผูรูรส ๒ อยาง
เปนผูไมมีปญญา พราหมณเหลานั้นเปนผูไกลจากธรรม ก็ธรรมของพวก
พราหมณแตโบราณ ยอมปรากฏในสุนัขในบัดนี้แล.
พระมหาสัตว ครั้นทําลายวาทะของพราหมณเหลานั้นแลว ใหตั้ง
วาทะของพระองคดวยประการฉะนี้ นาคบริษัททั้งหมดนั้น ไดฟงธรรมกถา
ของพระมหาสัตวแลว ก็พากันเกิดโสมนัส ฝายพระมหาสัตวจึงสั่งใหนาค
บริษัท นําพราหมณเนสาทออกไปจากนาคพิภพ แมเพียงการบริภาษก็มิได
การทําแกพราหมณนั้น.
จบยัญญเภทกัณฑ
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ฝายพระเจาสาครพรหมทัต มิไดลวงเลยวันที่ทรงกําหนดไว เสด็จไปยัง
พระตําหนักของพระราชบิดา พรอมดวยจตุรงคเสนา สวนพระมหาสัตวก็สั่งใหตี
กลองรองประกาศวา เราจะไปเฝาสมเด็จพระเจาลุง และพระเจาตาของเรา
แลวก็เสด็จขึ้นจากแมน้ํายมุนาดวยสิริอันงามเลิศ มุงไปยังอาศรมบทนั้น พี่
นองนอกนั้นกับชนกชนนี ก็ติดตามไปเบื้องหลัง ในขณะนั้น พระเจาสาคร
พรหมทัต ทอดพระเนตรเห็นพระมหาสัตว ผูมากับนาคบริษัทเปนอันมาก
ทรงจําไมได เมื่อจะทูลถามพระราชบิดา จึงตรัสวา
กลอง ตะโพน สังข บัณเฑาะว และมโหรทึก
ของใคร มาขางหนา ทําใหพระราชา จอมทัพทรง
หรรษา ใครมีสีหนาสุกใส ดวยแผนทองคําอันหนา
มีพรรณดังสายฟา ชันษายังหนุมแนน สอดสวมแลง
ธนู รุงเรืองดวยสิริมาอยู นั่นเปนใคร ใครมีพักตร
ผองใสเพียงดังทองคํา เหมือนถานไฟไมตะเคียนซึ่ง
ลุกโชนอยูที่ปากเบา รุงเรืองดวยสิริมาอยู ใครนัน่ มี
ฉัตรทองชมพูนุชมีซี่นารื่นรมยใจ สําหรับกันรัศมีพระ
อาทิตย รุงเรืองดวยสิริมาอยู ใครนั่นมีปญญาประเสริฐ
มีพัดวาลวิชนีอยางยอดเยี่ยม อันคนใชประคอง ณ
เบื้องบนเศียรทั้งสองขาง คนทั้งหลายถือกําหางนักยูง
อันวิจิตร ออนสลวย มีดา มลวนแลวดวยทอง และ
แกวมณี จรลีมาทั้งสองขาง ขางหนาของใคร กุณฑล
อันกลมเกลี้ยง มีรัศมีดังสีถานไมตะเคียนซึ่งลุกโชน
อยูปากเบา งดงามอยูทั้งสองขาง ขางหนาของใคร
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เสนผมของใครตองลมอยูไหว ๆ ปลายสนิทละเอียด
ดํา งามจดนลาต ดังสายฟาพุงขึ้นจากทองฟา ใครมี
เนตรซายขวากวางและใหญ งาม มีพักตรผองใส ดัง
คันฉองทอง ใครมีโอฐสะอาดเหมือนสังขอันขาวผอง
เมื่อเจรจา (แลเห็น) ฟนขาวสะอาด งามดังดอกมณฑารพตูม ใครมีมือและเทาทั้งสองมีสีเสมอดวยน้ําครั่ง
ตั้งอยูในที่สบาย มีรมิ ฝปากเปลงปลั่ง ดังผลมะพลับ
งามดังดวงอาทิตย ใครนัน่ มีเครื่องปกคลุมขาวสะอาด
ดังหนึ่งตนสาละใหญ ดอกบานสะพรั่ง ขางเขาหิมวันตในฤดูหิมะตก งามปานดังพระอินทรผูไดชัยชนะ ใครนั่น นั่งอยูทามกลางบริษัท คลองพระแสง
ขรรคคร่ําทอง วิจิตรดวยดามแกวมณีที่อังสา ใคร
นัน่ สวมรองเทาทอง อันวิจติ ร เย็บเรียบรอย สําเร็จ
เปนอันดี ขาพเจาขอนอบนอมตอทานผูแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิปนฺนานิ ความวา ดนตรีเหลานี้
เปนของใคร ดําเนินมาขางหนา. บทวา หาสยนฺตา ความวา ทําใหพระ
ราชานี้ทรงหรรษา. บทวา กสฺส กาฺจนปฏเฏน ความวา พระราชาตรัส
ถามวา ใครมีสีหนาโชติชวงดวยแผนกรอบหนาที่นลาต เหมือนกอน
เมฆโชติชวงดวยสายฟาฉะนั้น. บทวา ยุวา กลาปสนฺนทฺโธ แปลวา ยัง
เปนหนุม สอดสวมแลงธนู. บทวา อุกฺกามุเข ปหฏิว ความวา
เหมือนทองคําที่ลุกโชน ที่เตาไฟของชางทอง. บทวา ขทิรงฺคารสนฺนิภ
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แปลวา เสมือนถานไมตะเคียนที่ลุกโชน. บทวา ชมฺโพนท ความวา ลวน
แลวดวยทองคํามีสีสุกปลั่ง. บทวา องฺคปริคฺคยฺห ความวา อันคนใชถือ
แสจามรประคองมาอยู. บทวา วาลวิชนึ แปลวา พัดวาลวีชนีอันแลวดวย
แกวมณี. บทวา อุตฺตม แปลวา อันยอดเยี่ยม. บทวา เปกฺขุณหตฺถานี
แปลวา ตางถือกําหางนกยูง. บทวา จิตฺรานิ แปลวา วิจิตรดวยแกว ๗
ประการ. บทวา สุวณฺณมณิทณฺฑานิ ความวา มีดามขจิตดวยทองที่
สุกปลั่ง และดวยแกวมณี. บทวา อุภโต มุข ความวา เที่ยวไปขางหนา
ทั้งสองขาง. บทวา วาเตน ฉุปตา แปลวา อันลมรําเพยพัด. บทวา
สินิทฺธคฺคา แปลวา มีปลายสนิท. บทวา นลาตนฺต ความวา เสนผม
เห็นปานนี้ นี่ของโครงดงามจดที่สุดนลาต. บทวา นภา วิชฺชุริวุคฺคตา
ความวา ดุจดังสายฟาขึ้นจากทองฟา ฉะนั้น. บทวา อุณฺณช ความวา
บริสุทธิ์ ดุจคันฉองทองคํา. บทวา ลปนชาตา แปลวา ปาก. บทวา
กุปฺปลสาทสา แปลวา เสมือนดอกมณฑารพตูม. บทวา สุเข ิตา
ความวา ยิ้มแยมไดสบาย. บทวา ชย อินฺโทว ความวา ดุจดังพระอินทร
ไดชัยชนะ. บทวา สุวณฺณปลกากิณฺณ แปลวา เกลื่อนไปดวยไฝทอง.
บทวา มณิทณฺฑวิจิตฺตก ความวา วิจิตรไปดวยแกวมณีอังสา. บทวา
สุวณฺณขจิตา แปลวา ขจิตไปดวยทอง. บทวา จิตฺรา ไดแก วิจิตรไป
ดวยแกว ๗ ประการ. บทวา สุกตา ความวา สําเร็จเรียบรอยแลว. บทวา
จิตฺรสิพฺพินี แปลวา เย็บอยางสวยงาม. ดวยบทวา ปาทา นี้ ทานถามวา
ใครนั่นสวมรองเทาทอง เห็นปานนี้โดยเทา.
พระดาบสผูมีฤทธิ์ ไดอภิญญา ถูกพระเจาสาครพรหมทัต ผูเปน
โอรสทูลถามอยางนี้ เมื่อจะบอกวา ดูกอนพอ ผูที่มาเหลานั้น คือนาคลูก
ทาวธตรฐ หลานของเจา จึงกลาวคาถาวา
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ผูที่มาเหลานั้น เปนนาคที่มีฤทธิ์เรื่องยศ เปน
ลูกของทาวธตรฐ เกิดแตนางสมุททชา นาคเหลานี้มี
ฤทธิ์มาก.
เมื่อพระราชฤาษี และพระเจาสาครพรหมทัต ตรัสอยูอยางนี้ นาค
บริษัททั้งหลาย จึงพากันถวายบังคมบาทพระดาบส แลวนั่ง ณ ที่อันสมควร
สวนขางหนึ่ง. ฝายนางสมุททชาก็ถวายบังคมพระราชบิดา และพระราชภาดา
แลว ก็ปริเทวนากรรแสงไห แลวก็พานาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพ. ฝาย
พระเจาสาครพรหมทัตประทับ ณ ทีน่ ั้นนั่นเอง สองสามวันจึงถวายบังคมลา
ขมาพระราชบิดาแลวก็กลับยังกรุงพาราณสี. นางสมุททชาเทวีก็สิ้นชีพในนาค
พิภพนั้นนั่นเอง.
ฝายพระโพธิสัตว ก็รักษาศีลอยูจนตลอดชีวิต ในที่สุดแหงชนมายุ
ก็ไดดําเนินไปในทางสวรรค กับนาคบริษัท.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา ดูกอน
อุบาสกทั้งหลาย โบราณบัณฑิต เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น. ก็ยัง
ทรงสละนาคสมบัติเห็นปานนี้ กระทําอุโบสถกรรมดังนี้ จึงประชุมชาดกวา
มารดาบิดา (ของพระภูริทัต) ในกาลนั้น ไดมาเปนสากยราชตระกูล พราหมณ
เนสาทมาเปนพระเทวทัต โสมทัตมาเปนพระอานนท นางอัจจิมุขี มาเปนนาง
อุบลวรรณา สุทัสสนะเปนพระสารีบุตร สุโภคะมาเปนพระโมคคัลลานะ
กาณาริฏฐะ มาเปนสุนักขัตตลิจฉวี ภูริทัตมาเปนเราผูตรัสรูชอบดวยตนเอง.
จบอรรถกถาภูริทัตชาดกที่ ๖

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 123

๗. จันทกุมาร
พระจันทกุมารทรงบําเพ็ญขันติบารมี
[๗๗๕] พระราชาพระนามวาเอกราช เปนผูมี
กรรมอันหยาบชา อยูในพระนครปุบผวดี ทาวเธอ
ตรัสถามขัณฑหาลปุโรหิต ผูเปนเผาพันธุ พราหมณ เปน
คนหลงวา ดูกอนพราหมณ ทานเปนผูฉลาดใน
ธรรมวินัย ขอจงบอกทางสวรรคแกเรา เหมือนอยาง
นรชนทําบุญแลวไปจากภพนี้สูสุคติภพ ฉะนั้นเถิด.
[๗๗๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐ นรชนให
แลวซึ่งทานอันลวงล้ําทาน ฆาแลวซึ่งบุคคลอันไมพึง
ฆา ชื่อวาทําบุญแลวยอมไปสูสุคติดวยประการฉะนี้.
[๗๗๗] ก็ทานอันลวงล้ําทานนั้นคืออะไร และ
คนจําพวกไหน เปนผูอันบุคคลไมพึงฆาในโลกนี้ ขอ
ทานจงบอกขอนั้นแกเรา เราจักบูชายัญ จักใหทาน.
[๗๗๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ยัญพึงบูชา
ดวยพระราชโอรส พระราชธิดา พระมเหสี ชาวนิคม
โคอุสุภราช มาอาชาไนย อยางละ ๔ ขาแตพระองค
ผูประเสริฐ ยัญพึงบูชาดวยหมวด ๔ แหงสัตวทั้งปวง.
[๗๗๙] ในพระราชวังมีเสียงระเบ็งเซ็งแซเปน
อันเดียวนาหวาดกลัว เพราะไดฟงคําวา พระกุมาร
พระกุมารและพระมเหสีจะตองถูกฆา.
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[๗๘๐] เจาทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลาย
คือ พระจันทกุมาร พระสุริยกุมาร พระภัททเสนกุมาร
พระสุรกุมาร และ พระวามโคตกุมาร วา ขอทานทั้งหลาย
จงอยูเปนหมูกัน เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ.
[๗๘๑] เจาทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลาย
คือ พระอุปเสนากุมารี พระโกกิลากุมารี พระมุทิตา
กุมารีและพระนันทากุมารีวา ขอทานทั้งหลายจงอยู
เปนหมูกัน เพือ่ ประโยชนแกการบูชายัญ.
[๗๘๒] อนึ่ง เจาทั้งหลายจงไปทูลพระนางวิชยา
พระนางเอราวดี พระนางเกศินี และพระนางสุนันทา
ผูเปนมเหสีของเราประกอบดวยลักษณะอันประเสริฐ
วา ขอทานทั้งหลายจงอยูเปนหมูกัน เพื่อประโยชน
แกการบูชายัญ.
[๗๘๓] เจาทั้งหลายจงไปบอกคฤหบดีทั้งหลาย
คือ ปุณณมุขคฤหบดี ภัททิยคฤหบดี สิงคาลคฤหบดี
และวัฑฒคฤหบดีวา ขอทานทั้งหลายจงอยูเปนหมูกัน
เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ.
[๗๘๔] คฤหบดีเหลานั้น เกลือ่ นกลนไปดวย
บุตรภรรยา มาพรอมกัน ณ ที่นั้น ไดกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ขอพระองคทรงกระทําขาพระองค
ทุกคนใหเปนคนมีแหยม หรือขอจงทรงประกาศขา
พระองคทั้งหลายใหเปนขาทาสเถิด พระเจาขา.
๑

๑. ปอยผมที่เอาไวเปนกระจุกบนหัว นอกจากหัวจุก.
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[๗๘๕] เจาทั้งหลายจงรีบนําชางของเรา คือ
ชางอภยังกร ชางนาฬาคิรี ชางอัจจุคคตะ (ชางวรุณ
ทันตะ) ชางเหลานั้น จักเปนไปเพื่อประโยชนแก
การบูชายัญ เจาทั้งหลายจงรีบไปนํามาซึ่งมาอัสดร
ของเรา คือ มาเกศี มาสุรามุข มาปุณณมุข มา
วินัตกะ มาเหลานั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนแกการ
บูชายัญ เจาทั้งหลายจงรีบไปนํามาซึ่งโคอุสุภราชของ
เรา คือ โคยูถปติ โคอโนชะ โคนิสภะ โคควัมปติ
จงตอนโคเหลานั้นทั้งหมดเขาเปนหมูกัน เราจักบูชา
ยัญ จักใหทาน อนึ่ง จงตระเตรียมทุกสิ่งใหพรอม
วันพรุงนี้ เมื่อพระอาทิตยขึ้น เราจักบูชายัญ เจาทั้ง
หลายจงนําเอาพระจันทกุมารมา จงรื่นรมยตลอดราตรี
นี้ เจาทั้งหลายจงตั้งไวแมทุกสิ่ง วันพรุงนี้ เมื่อ
พระอาทิตยขึ้น เราจักบูชายัญ เจาทั้งหลายจงไปทูล
พระกุมาร ณ บัดนี้ วันนี้เปนคืนที่สุดแล.
[๗๘๖] พระราชมารดาเสด็จมาแตพระตําหนัก
ทรงกรรแสง พลางตรัสถามพระเจาเอกราชนั้นวา
พระลูกรัก ไดยินวา พอจักบูชายัญดวยพระราชบุตร
ทั้ง ๔ หรือ.
[๗๘๗ ] เมื่อตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคน
หมอมฉันก็สละ หมอมฉันบูชายัญดวยบุตรทั้งหลาย
แลวจักไปสูสุคติสวรรค.
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[๗๘๘] ลูกเอย พออยาเชื่อคํานั้น ขาวที่วา
สุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญ ทางนั้นเปนทางไป
นรก ไมใชทางไปสวรรค ดูกอ น ลูกโกณฑัญญะ
พอจงใหทาน อยาไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเลย นี่
เปนทางไปสูสุคติมิใชเพราะเอาบุตรบูชายัญ.
[๗๘๙] คําของอาจารยทั้งหลายมีอยู หมอมฉัน
จะฆาจันทกุมารและสุริยกุมาร หมอมฉันบูชายัญดวย
บุตรทั้งหลายอันสละไดยากแลว จักไปสูสุคติสวรรค.
[๗๙๐] แมพระเจาวสวัสดีพระราชบิดา ไดตรัส
ถามพระราชโอรสของพระองคนั้นวา ลูกรักทราบวา
พอจักบูชายัญดวยโอรสทั้ง ๔ หรือ.
[๗๙๑] เมื่อตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคน
หมอมฉันก็สละ หมอมฉันบูชายัญดวยบุตรทั้งหลาย
แลว จักไปสูสุคติสวรรค.
[๗๙๒] ลูกเอย พออยาเชื่อคํานั้น ขาวที่วา
สุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญ ทางนั้นเปนทางไป
นรกไมใชทางไปสวรรค ดูกอน ลูกโกญฑัญญะ พอ
จงใหทาน อยาไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเลย นี่เปน
ทางไปสูสุคติ มิใชเพราะเอาบุตรบูชายัญ.
[๗๙๓] คําของอาจารยทั้งหลายมีอยู หมอมฉัน
จักฆาจันทกุมารและสุริยกุมาร หมอมฉันบูชายัญดวย
บุตรทัง้ หลายอันสละไดยากแลว จักไปสูสคุ ติสวรรค.
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[๗๙๔] ดูกอ น ลูกโกญฑัญญะ พอจงใหทาน
อยาไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเลย พอจงเปนผูอัน
พระราชบุตรหอมลอม รักษากาสิกรัฐและชนบทเถิด.
[๗๙๕] ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้ง
หลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย
ใหเปนทาสของขันฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแม
ขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะ
เลี้ยงชางและมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขา
พระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด
พระเจาขา ถึงแมขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวย
โซใหญจะก็จะขนมูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรง
ฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน
ชาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิต
เถิดพระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจอง
จําดวยโซใหญ ก็จะขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาได
ทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน
ขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิต
ตามที่พระองคมีพระประสงคเถิดพระเจาขา ถึงแม
ขาพระองคทั้งหลายจะถูกขับไลจากแวนแควน ก็จัก
เที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต.
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[๗๙๖] เจาทั้งหลายพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต
ยอมกอทุกขใหเกิดแกเรานักแล จงปลอยพระกุมาร
ทั้งหลายไป ณ บัดนี้ เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ.
[๗๙๗] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอน
เทียววาการบูชายัญนี้ทําไดยาก ใหยินดีไดแสนยาก
บัดนี้ พระองคทรงกระทํายัญที่ขาพระองคตระเตรียม
ไวแลวใหกระจัดกระจายเพราะเหตุไร ชนเหลาใด
บูชายัญเองก็ดี และชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี
อนึ่ง ชนเหลาใด อนุโมทนามหายัญเชนนี้ของบุคคล
ผูบูชาอยูก็ดี ชนเหลานั้นทั้งหมดยอมไปสูสุคติ.
[๗๙๘] ขอเดชะ เหตุไรในกาลกอน พระองค
จึงรับสั่งใหพราหมณกลาวคําเปนสวัสดีแกขาพระบาท
ทั้งหลาย มาบัดนี้จะรับสั่งฆาขาพระบาททั้งหลายเพื่อ
ตองการบูชายัญ โดยหาเหตุนี้ไดเลย ขาแตพระราช
บิดา เมื่อกอนในเวลาที่ขาพระบาทยังเปนดี พระองคมิไดทรงฆาและมิไดทรงรับสั่งใหฆา บัดนี้ ขา
พระบาททั้งหลาย ถึงความเจริญวัยเปนหนุมแนนแลว
มิไดคิดประทุษรายพระองคเลย เพราะเหตุไรจงรับสิ่ง
ใหฆาเสีย ขาแดพระมหาราชา ขอพระองคจงทอด
พระเนตรขาพระบาททั้งหลาย ผูขึ้นคอชาง ขี่หลังมา
ผูกสอดเครื่องรบ ในเวลาที่รบมาแลวหรือเมื่อกําลังรบ
ก็บุตรทัง้ หลายเชนดังพระบาททั้งหลายยอมไมควร
จะฆาเพื่อประโยชนแกการบูชายัญเลย ขาแตพระราช
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บิดา เมื่อเมืองชายแดนหรือเมื่อพวกโจรในดงกําเริบ
เขายอมใชคนเชนดังขาพระบาททั้งหลาย แตขาพระบาททั้งหลาย จะถูกฆาใหตาย โดยมิใชเหตุ
ในมิใชที่ ขอเดชะ แมนกเหลาไร ๆ เมื่อทํารัง
แลวยอมอยู ลูกทั้งหลายเปนที่รักของแมนกเหลานั้น
สวนพระองคไดตรัสสงใหฆาขาพระบาททั้งหลาย
เพราะเหตุไร ขอเดชะ อยาไดทรงเชื่อขัณฑหาลปุโรหิต ขัณฑหาลปุโรหิตไมพึงฆาขาพระองค
เพราะวาเขาฆาขาพระองคแลว ก็จะพึงฆาแมพระองค
ในลําดับตอไป ขาแตพระมหาราชา พระราชาซึ่งหลาย
ยอมพระราชทานบานอันประเสริฐ นิคมอันประเสริฐ
แมโภคะ แกพราหมณนั้น อนึ่ง พวกพราหมณ แมได
ขาวน้ําอันเลิศในตระกูลบริโภคในตระกูล ยังปรารถนา
จะประทุษรายตอผูใหขาวน้ําเชนนั้นอีก เพราะ
พราหมณเหลานั้นโดยมากเปนคนอกตัญู ขอเดชะ
อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของขัณฑหาล
ปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะ
ถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะเลี้ยงชางและมาใหเขา
ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย
โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาสของ
ขัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมวาขาพระองค
ทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขนมูลชางให
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เขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสีย
เลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปน
ทาสของขัณฑทาลปุโรหิตเกิดพระเจาขา ถึงแมวาขา
พระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขนมูล
มาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาพระองคทั้งหลาย
เสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย
ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิต ตามที่พระองคนี้
พระราชประสงคเถิดพระเจาขา ถึงแมวาขาพระองค
ทั้งหลายจะถูกขับไลจากแวนแควน ก็จัดเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต.
[๗๙๙] เจาทั้งหลายพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต
ยอมกอทุกขใหเกิดแกเรานักแล จงปลอยพระกุมาร
ทั้งหลายไป ณ บัดนี้ เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ.
[๘๐๐] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียว
การบูชายัญนี้ทําไดยาก ใหยินดีไดแสนยาก บัดนี้
พระองคทรงกระทํายัญทีขาพระองคตระเตรียมไวแลว
ใหกระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญ
เองก็ดี และชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชน
เหลาใดอนุโมทนามหายัญเชนนี้ ของบุคคลผูบูชายัญ
อยูก็ดี ชนเหลานั้นยอมไปสูสุคติ.
[๘๐๑] ขาแตพระราชา ถาชนทั้งหลายบูชายัญ
ดวยบุตรทั้งหลายจุติจากโลกนี้แลวยอมไปสูเทวโลกดัง
ไดยินมาไซร พราหมณจงบูชายัญกอน พระองคจัก
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ทรงบูชายัญในภายหลัง ถาชนทั้งหลายบูชายัญดวย
บุตรทัง้ หลาย จุติจากโลกนี้แลวยอมไปสูเทวโลกดัง
ไดยินมาไซร ขัณฑหาลพราหมณผูนี้แล จงบูชายัญ
ดวยบุตรทั้งหลายของตน ถาวาขัณฑหาลพราหมณรู
อยูอยางนี้ เหตุไรจึงไมฆาบุตรทั้งหลาย ไมฆาคนที่
เปนญาติทุกคนและตนเองเลา ชนเหลาใดบูชายัญเอง
ก็ดี และชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชน
เหลาใดอนุโมทนามหายัญเชนนี้ ของบุคคลผูบูชาอยู
ก็ดี ชนเหลานั้นยอมไปสูนรกทั้งหมด.
[๘๐๒] ไดยินวา พอเจาเรือนและแมเจาเรือน
ทั้งหลายผูรักบุตร ซึ่งมีอยูในพระนครนี้ ไฉนจึงไม
ทูลพระราชา อยาใหทรงฆาพระราชบุตรอันเกิดแต
พระอุระ ไดยินวา พอเจาเรือนและแมเจาเรือนทั้ง
หลาย ผูรักบุตรซึ่งมีอยูในพระนครนี้ ไฉนจึงไมทูล
ทัดทานพระราชา อยาใหทรงฆาพระราชบุตรอันเกิด
แตพระองค เราปรารถนาประโยชนแกพระราชาดวย
ทําประโยชนแกชาวชนบททั้งปวงดวย ใครๆ จะมี
ความแคนเคืองกับเราไมพึงมี ชาวชนบทไมชวยกราบ
ทูลใหทรงทราบเลย.
[๘๐๓] ดูกอนแมเจาเรือนทั้งหลาย ขอทานทั้ง
หลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา และวิงวอนขัณฑหาล
พราหมณวา ขอจงอยาฆาพระราชกุมารทั้งหลายผูไม
คิดประทุษราย ผูอ งอาจดังราชสีห ดูกอนแมเจาเรือน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 132

ทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา
และวิงวอนขัณฑหาลพราหมณวา ขอจงอยาฆาพระราชกุมารทั้งหลาย ผูเปนที่เพงที่หวังของโลกทั้งปวง.
[๘๐๔] ไฉนหนอ เราพึงเกิดในตระกูลนายชาง
รถ ในตระกูลปุกกุสะหรือพึงเกิดในหมูพอคา พระราชาก็ไมพึงรับสงใหฆาในการบูชายัญวันนี้.
[๘๐๕] เจาผูมีความคิดแมทั้งปวง จงไปหมอบ
ลงแทบเทาของผูเปนเจาขัณฑหาละเรียนวา เรามิได
เห็นโทษเลย ดูกอ นแมเจาเรือนแมทั้งปวง เจาจงไป
หมอบลงแทบเทาของผูเปนเจาขัณฑหาละเรียนวา ขา
แตทานผูเจริญ ถาเราทั้งหลายไดประทุษรายอะไรใน
ทาน ขอทานจงอดโทษเถิด.
[๘๐๖] พระเสลาราชกุมารีผูควรการุณ ทรง
เห็นพระภาดาทั้งหลายอันเขานํามาเพื่อบูชายัญ ทรง
คร่ําครวญวา ดังไดสดับมา พระราชบิดาของเราทรง
ปรารภสวรรค รับสั่งใหตั้งยัญขึ้น.
[๘๐๗] พระวสุลราชนัดดากลิ้งไปกลิ้งมาเฉพาะ
พระพักตรพระราชากราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระบาท
ยังเปนเด็ก ไมมีความเปนหนุม ขอพระองคไดทรง
โปรด อยาไดฆาพระบิดาของขาพระบาทเลย.
[๘๐๘] ดูกอนวสุละ นั่นพอเจา เจาจงไปพรอม
กับบิดา เจาพร่ําเพออยูในพระราชวัง ยอมใหเกิด
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ทุกขแกขานัก จงปลอยพระราชกุมารทั้งหลาย ณ บัดนี้
เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ.
[๘๐๙] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียว
การบูชายัญนี้ทําไดยาก ใหยนิ ดีไดแสนยาก บัดนี้
พระองคทรงกระทํายัญที่ขาพระองคตระเตรียมไวแลว
ใหกระจัดกระจายเพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเอง
ก็ดี และชนเหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชน
เหลาใดอนุโมทนามหายัญเชนนี้ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี
ชนเหลานั้นทั้งหมดยอมไปสูสุคติ.
[๘๑๐] ขาแตสมเด็จพระเอกราช ขาพระบาท
ตระเตรียมยัญแลวดวยแกวทุกอยาง ตบแตงไวแลว
เพื่อพระองค ขอเดชะ เชิญเสด็จออกเถิด พระองค
ทรงบูชายัญแลวเสด็จสูสวรรค จักทรงบันเทิงพระหฤทัย.
[๘๑๑] หญิงสาว ๗๐๐ คน ผูเปนชายาของจันทกุมาร ตางสยายผมแลวรองไห ดําเนินไปตามทาง
สวนพวกหญิงอื่น ๆ ออกแลวดวยความเศราโศก เหมือน
เทวดาในนันทวัน ตางก็สยายผมรองไหไปตามทาง.
[๘๑๒] พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรง
ผาแควนกาสีอันขาวสะอาด ประดับกุณฑล ไลทา
กฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไป เพื่อ
บูชายัญของสมเด็จพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและ
พระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด ประ-
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ดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราช
บุรุษนําไป ทําความเศราพระหฤทัยใหแกพระชนนี
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสี
อันขาวสะอาด ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณ
แกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไป ทําความเศราใจใหแก
ประชุมชน พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย
กระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระ
กายใหดีแลว ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณ
แกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไปบูชายัญของพระเจา
เอกราช พระจันทกุมารและสุรยิ กุมาร เสวยกระยาหาร
อันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว
ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูก
ราชบุรษุ นําไป ทําความเศราพระหฤทัยใหแกพระชนนี
พระจันทกุมารและสุริยกุมาร เสวยกระยาหารอันปรุง
ดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับ
กุณฑลไลทากษฤณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษ
นําไป ทําความเศราใจใหแกประชุมชน ในกาลกอน
พวกพลชางยอมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผูเสด็จขึ้นคอชางตัวประเสริฐ วันนี้ พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองคเสด็จดําเนิน
ดวยพระบาทเปลา ในกาลกอนพวกพลมายอมตาม
เสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผูเสด็จขึ้นหลัง
มาตัวประเสริฐ วันนี้ พระจันทกุมารและพระสุริย-
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กุมารทัง้ สองพระองคเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา
ในกาลกอน พวกพลรถยอมตามเสด็จพระจันทกุมาร
และพระสุริยกุมาร ผูเสด็จขึ้นทรงรถอันประเสริฐ
วันนี้ พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทัง้ สอง
พระองคเสด็จดําเนินดายพระบาทเปลา ในกาลกอน
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ราชบุรุษเชิญเสด็จ
ออกดวยมาทั้งหลายอันตบแตงเครื่องทอง วันนี้ ทั้ง
สองพระองคตองเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา.
[๘๑๓] นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบิน
ไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจา
เอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวยพระราชโอรส
๔ พระองค นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไป
ทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช
ผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวยพระราชธิดา ๔ พระองค
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศ
บูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นนั้ พระเจาเอกราชผู
หลงใหล จะทรงบูชายัญดวยพระมเหสี ๔ พระองค
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล
จะทรงบูชายัญดวยคฤหบดี ๔ คน นกเอย ถาเจา
ปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดี
นคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรง
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บูชายัญดวยชาง ๔ เชือก นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ
เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น
พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวยมา ๔
ตัว นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศ
บูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ที่นนั้ พระเจาเอกราชผู
หลงใหลจะทรงบูชายัญดวยโคอุสุภราช ๔ ตัว นกเอย
ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหง
ปุบผวดีนคร ณ ที่นนั้ พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะ
ทรงบูชายัญดวยสัตวทั้งปวงอยางละ ๔.
[๘๑๔] นีป่ ราสาทของทานลวนแลวดวยทองคํา
เกลื่อนกลนดวยพวงมาลัย บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔
พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่เรือนยอดของทาน
ลวนของคํา เกลือนกลนดวยพวงมาลัย บัดนี้ พระลูก
เจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่พระอุทยานของทาน มีดอกไมบานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง
นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขา
นําไปเพื่อจะฆา นี่ปาอโศกของทาน มีดอกบาน
สะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระ
ลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่ปา
กรรณิการของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาลทั้ง
ปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองค
ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่ปาแคฝอยของทาน มีดอก
บานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้
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พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่
สวนมะมวงของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาล
ทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นีส่ ระโบกขรณีของทาน
ดารดาษไปดวยดอกบัวหลวงและบัวขาว มีเรือทองอัน
งดงามวิจิตรดวยลายเครือวัลย เปนที่รื่นรมยเปนอันดี
บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองค ถูกเขานําไปเพื่อจะ
ฆา.
[๘๑๕] นี่ชางแกวของทาน ชื่อเอราวัณ เปน
ชางงามกําลัง บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ นัน้ ถูกเขานํา
ไปเพื่อจะฆา นี่มาแกวของทานเปนมามีกีบไมแตก
เปนมาวิ่งไดเร็ว บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ นั้นถูกเขานํา
ไปเพื่อจะฆา นี่รถมาของทาน มีเสียงไพเราะเหมือน
เสียงนกสาลิกา เปนรถงดงามวิจิตรดวยแกว พระลูก
เจาเสด็จไปในรถนี้ ยอมงดงามดังเทพเจาในนันทวัน
บัดนี้ พระเจาลูกทั้ง ๔ นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
อยางไรพระราชาผูหลงใหล จึงจักทรงบูชายัญดวยพระราชโอรส ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง มีพระกาย
ไลทาดวยจุรณจันทน อยางไร พระราชาผูหลงใหล
จึงจักทรงบูชายัญดวยพระราชธิดา ๔ พระองค ผูงาม
เสมอดวยทอง มีพระวรกายไลทาดวยจุรณจันทน
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อยางไรพระราชาผูหลงใหล จักทรงบูชายัญดวย
พระมเหสี ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง มี
พระวรกายไลทาดวยจุรณจันทน อยางไรพระราชา
ผูหลงใหล จึงจักบูชายัญดวยคฤหบดี ๔ คน ผูงดงาม
เสมอดวยทอง มีรางกายไลทาดวยจุรณจันทน
คามนิคมทั้งหลายจะวางเปลา ไมมีมนุษย กลายเปน
ปาใหญไป ฉันใด เมื่อพระราชารับสั่งใหเอาพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารบูชายัญ พระนครปุบผวดีก็
ก็จักรางวางเปลา ไมมีมนุษย กลายเปนปาใหญไป
ฉันนั้น.
[๘๑๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขาพระบาท
จักเปนบา มีความเจริญถูกขจัดแลว มีสรีระเกลือก
กลั้วดวยธุลี ถาเขาฆาจันทกุมารลมปราณของขาพระบาทก็จะแตกทําลาย ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขา
พระบาทจักเปนบา มีความเจริญถูกขจัดแลวมีสรีระ
เกลือกกลั้วดวยธุลี ถาเขาฆาสุริยกุมาร ลมปราณของ
ขาพระบาทก็จะแตกทําลาย.
[๘๑๗] สะใภของเราเหลานี้ คือ นางฆัฏฏิกา
นางอุปรักขี นางโปกขณี และนางคายิยา ลวนกลาว
วาจาเปนที่รักแกกนั และกัน เพราะเหตุไร จึงไมฟอน
รําขับรองใหจันทกุมารและสุรยิ กุมารรื่นรมยเลา ใคร
อื่นที่จะเสมอดวยนางทั้ง ๔ นั้นไมมี.
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[๘๑๘] ดูกอนเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจ
ใดยอมเกิดมีแกเราในเมื่อจันทกุมารถูกเขานําไปเพื่อ
จะฆา แมของเจาจงไดประสบความโศกเศราใจของ
เรานี้ ดูกอนเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอม
เกิดมีแกเรา ในเมือ่ สุริยกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
แมของเจาจงไดประสบความโศกเศราใจของเรานี้
ดูกอนเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมีแก
เรา ในเมื่อจันทกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา ภรรยา
ของเจาจงประสบความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกอน
ขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมีแกเรา ใน
เมื่อสุริยกุมารถูกนําไปเพื่อจะฆา ภรรยาของเจาจงได
ประสบความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกอนเจาขัณฑหาละ เจาไดใหฆาพระกุมารทั้งหลาย ผูไมคิดประทุษ
ราย ผูองอาจดังราชสีห แมของเจาจงอยาไดเห็นพวก
ลูก ๆ และอยาไดเห็นสามีเลย ดูกอนเจาขัณฑหาละ
เจาไดใหฆาพระกุมารทั้งหลาย ผูเปนที่มุงหวังของโลก
ทั้งปวงแมจงอยาไดเห็นพวกลูก ๆ และอยาไดเห็น
สามีเลย ดูกอนเจาขัณฑหาละ เจาไดใหฆาพระกุมาร
ทั้งหลายผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห ภรรยา
ของเจา จงอยาไดเห็นพวกลูก ๆ และอยาไดเห็นสามี
เลย ดูกอนเจาขัณฑหาละเจาไดใหฆาพระกุมารทั้ง
หลาย ผูเปนที่มุงหวังของโลกทั้งปวง ภรรยาของเจา
จงอยาไดเห็นพวกลูก ๆ และอยาไดเห็นสามีเลย.
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[๘๑๙] ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้ง
หลายเสีย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย ให
เปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมวา
ขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ถึงจะเลี้ยง
ชางและมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค
ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้ง
หลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา
ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ
ก็จะขนมูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองค
ทั้งหลาย ใหเปนทาสของขัณฑทาลปุโรหิตเถิดพระเจา
ขา ถึงแมวา ขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซ
ใหญ ก็จะขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆา
ขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขา
พระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิต
ตามที่พระองคมีพระประสงคเถิด พระเจาขา ถึงแม
วา ขาพระองคทั้งหลายจะถูกขับไลจากแวนแควน ก็
จักเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต ขอเดชะ หญิงทัง้ หลายผู
ปรารถนาบุตร แมจะเปนคนยากจน ยอมวอนขอบุตร
ตอเทพเจา หญิงบางพวกละปฏิภาณแลว ไมไดบุตร
ก็มี หญิงเหลานั้นยอมกระทําความหวังวา ขอลูกทั้ง
หลายจงเกิดแกเรา แตนั้นขอหลานจงเกิดอีก ขาแต
พระองคผูประเสริฐ พระองครับสั่งใหฆาขาพระองค
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ทั้งหลาย เพื่อตองการทรงบูชายัญ โดยเหตุอันไม
สมควร ขาแตสมเด็จพระบิดา คนทั้งหลายเขาไดลูก
เพราะความวิงวอนเทพเจา ขอพระองคอยารับสั่งใหฆา
ขาพระองคทั้งหลายเลย อยาทรงบูชายัญนี้ดวยบุตร
ทั้งหลายที่ไดมาโดยยากเลยพระเจาขา ขาแตสมเด็จ
พระบิดา คนทั้งหลายเขาไดบุตรเพราะความวิงวอน
เทพเจา ขอพระองคอยารับสั่งใหฆาขาพระองคทั้ง
หลายเลยพระเจาขา ขอไดทรงพระกรุณา โปรดอยา
ไดพรากขาพระองคทั้งหลายผูเปนบุตรที่ไดมาดวย
ความยาก จากมารดาเลยพระเจาขา.
[๘๒๐] ขาแตพระมารดา พระมารดายอมยอย
ยับ เพราะทรงเลี้ยงลูกจันทกุมารมาดวยความลําบาก
มาก ลูกขอกราบพระบาทพระมารดา ขอพระราชบิดา จงทรงไดปรโลกอันสมบูรณเถิด เชิญพระมารดา
ทรงสวมกอดลูก แลวประทานพระยุคลบาทใหลูก
กราบไหว ลูกจะจากไป ณ บัดนี้ เพื่อประโยชนแก
ยัญของสมเด็จพระราชบิดาเอกราช เชิญพระมารดา
ทรงสวมกอดลูก แลวประทานพระยุคลบาทใหลูก
กราบไหว ลูกจะจากไป ณ บัดนี้ เพื่อประโยชนแก
พระทัยใหพระมารดา เชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูก
แลวประทานพระยุคลบาทใหลูกกราบไหว ลูกจะจาก
ไป ณ บัดนี้ ทําความโศกเศราใจใหแกประชุมชน.
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[๘๒๑] ดูกอนลูกโคตมี มาเถิด เจาจงรัดเมาลี
ดวยใบบัว จงประดับดอกไมอันแซมดวยกลีบจําปา
นี่เปนปรกติของเจามาเกากอน มาเถิด เจาจงไลทา
เครื่องลูบไล คือ จุรณจันทนแดงของเจาเปนครั้งสุดทาย
เจาลูบไลดวยจุรณจันทนแดงนั้นดีแลว ยอมงดงามใน
ราชบริษัท มาเถิดเจาจงนุงผากาสิกพัสตร อันเปนผา
เนื้อละเอียดเปนครั้งสุดทาย เจานุงผากาสิกพัสตรนั้น
แลว ยอมงดงามในราชบริษัท เชิญเจาประดับหัตถาภรณ อันเปนเครื่องประดับทองคําฝงแกวมุกดาและ
แกวมณี เจาประดับดวยหัตถาภรณนั้นแลว ยอมงด
งามในราชบริษัท.
[๘๒๒] พระเจาแผนดินผูครองรัฐ ผูเปนทายาท
ของชนบท เปนเจาโลกองคนี้ จักไมทรงยังความ
สิเนหาไดเกิดในบุตรแนละหรือ.
[๘๒๓] ลูกทั้งหลายเปนที่รักของเรา อนึ่ง แม
เจาทั้งหลายผูเปนภรรยาก็เปนที่รักของเรา แตเรา
ปรารถนาสวรรค เหตุนั้นจึงไดใหฆาลูกทั้งหลาย.
[๘๒๔] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอจงทรง
พระกรุณาโปรดรับสั่งใหฆาขาพระบาทเสียกอน ขอ
ความทุกขอยาไดทําลายหทัยของขาพระบาทเลย พระราชโอรสของพระองคเปนสุขุมาลชาติ ประดับแลว
งดงาม ขาแตเจาชีวิต ขอไดโปรดฆาขาพระบาทเสีย
กอน ขาพระบาทจักเปนผูมีความเศราโศกกวาจันท-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 143

กุมาร ขอพระองคจงทรงทําบุญใหไพบูลย ขาพระ
บาททัง้ สองจะเที่ยวไปในปรโลก.
[๘๒๕] ดูกอนจันทาผูมีตางาม เจาอยาชอบใจ
ความตายเลย เมื่อโคตมีบุตรผูอันเราบูชายัญแลว พี่
ผัวนองผัวของเจาเปนอันมากจักยังเจาใหรื่นรมยยินดี.
[๘๒๖] เมื่อพระราชาตรัสอยางนี้แลว พระนาง
จันทาเทวีก็ร่ําตีพระองคดวยฝาพระหัตถ ทรงรําพันวา
ไมมีประโยชนดวยชีวิต เราจักดื่มยาพิษตายเสียในที่นี้
พระญาติพระมิตรของพระราชาพระองคนี้ ผูมีพระทัย
ดี ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาวา อยาไดรับสั่งให
ฆาพระราชโอรสอันเกิดแตพระอุระเลย ยอมไมมีแนแท
เทียว พระญาติพระมิตรของพระราชาพระองคนี้ ผูมี
พระทัยดี ซึ่งกราบทูลทัดทานพระราชาวา อยาไดรับ
สั่งใหฆาพระราชโอรส อันเกิดแตพระองคเลย ยอม
ไมมีเปนแนแทเทียว บุตรของขาพระบาทเหลานี้
ประดับพวงดอกไม สวมกําไลทองตนแขน ขอพระราชาจงเอาบุตรของขาพระบาทเหลานั้นบูชายัญ แต
ขอพระราชทานปลอยโคตมีบุตรเถิด ขาแตพระมหา
ราชา ขอจงทรงตัดแบงขาพระบาทใหเปนรอยสวน
แลว ทรงบูชายัญในสถานที่เจ็ดแหง อยาไดทรงฆา
พระราชบุตรองคใหญ ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจ
ดังราชสีหเลย ขาแตพระมหาราช ขอจงตัดแบงขา
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พระบาทใหเปนรอยสวนแลว ทรงบูชายัญในสถานที่
เจ็ดแหง อยาไดทรงฆาพระราชบุตรองคใหญผูเปนที่
มุงหวังของโลกทั้งปวงเลย.
[๘๒๗] เครื่องประดับเปนอันมากลวนแตของ
ดี ๆ คือ มุกดา มณี แกวไพฑูรย เราใหแกเจา เมื่อ
เจากลาวคําดี นี้เปนของที่เราใหแกเจาครั้งสุดทาย.
[๘๒๘] เมื่อกอน พวงมาลาบานเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหลาใด วันนี้ ดาบที่เขาลับคมดีแลว
จักฟนที่พระศอของพระกุมารเหลานั้น เมื่อกอน พวง
มาลาอันวิจิตรเคยสวมที่พระศอของกุมารเหลาใด วัน
นี้ ดาบอันเขาลับคมดีแลว จักฟนที่พระศอของกุมาร
เหลานัน้ ไมชาแลวหนอดาบจักฟนที่พระศอของพระ
ราชบุตรทั้งหลาย ก็หทัยของเราจะไมแตก แตจะตอง
มีเครื่องรัดอยางมันคงเหลือเกิน พระจันทกุมารและ
พระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอันสะอาด ประดับ
กุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทร เสด็จออก
เพื่อประโยชนแกการบูชายัญของพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผาแควนกาสีอันขาว
สะอาด ประดับกุณฑลไลทากฤษณา และจรุณแกน
จันทน เพื่อประโยชนแกการบูชายัญของพระเจาเอก
ราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควน
กาสีอันขาวสะอาด ประดับกุณฑลไลทากฤษณาและ
จุรณแกนจันทน เสด็จออกทําความเศราพระทัยแก
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พระชนนี พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผา
แควนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุณฑลไลทากฤษณา
และจุรณแกนจันทน เสด็จออกทําความเศราใจใหแก
ประชุมชน พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย
พระกระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรง
พระกายดีแลว ประดับกุณฑลไลทากฤษณาและจุรณ
แกนจันทน เสด็จออกเพื่อประโยชนแกการบูชายัญ
ของพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร
เสวยพระกระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนาน
สระสรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑล ไลทากฤษณา
และจุรณจันทน เสด็จออกกระทําความเศราพระทัยให
แกพระชนนี พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย
พระกระยาหาร อันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระ
สรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและ
จรุณแกนจันทน เสด็จออกกระทําความเศราใจใหแก
ประชุมชน.
[๘๒๙] เมื่อเขาตกแตงเครื่องบูชายัญทุกสิ่งแลว
เมื่อพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารประทับนั่ง เพื่อ
ประโยชนแกการบูชายัญ พระราชธิดาของพระเจา
ปญจาลราช ประนมอัญชลีเสด็จดําเนินเวียนใน
ระหวางบริษัททั้งปวงทรงกระทําสัจกิริยาวา ขัณฑหาละ
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ผูมีปญญาทราม ไดกระทํากรรมชั่ว ดวยความสัจจริง
อันใด ดวยสัจวาจานี้ ขอใหขาพเจาไดอยูรวมกับ
พระสวามี อมนุษยเหลาใดมีอยูในที่นี้ ยักษ สัตวที่
เกิดแลวและสัตวที่จะมาเกิดก็ดี ขอจงกระทําความ
ขวนขวายชวยเหลือขาพเจา ขอใหขาพเจาไดอยูรวม
กับพระสวามี เทวดาทั้งหลายที่มาแลวในที่นี้ ปวง
สัตวที่เกิดแลวและสัตวที่จะมาเกิด ขอจงคุมครอง
ขาพเจาผูแสวงหาที่พึ่ง ขาพเจาขอวิงวอนทานทั้งหลาย
ขออยาใหพวกขาศึกชนะพระสวามีของขาพเจาเลย.
[๘๓๐] ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับเสียงคร่ํา
ครวญของพระนางจันทานั้นแลว ทรงกวัดแกวงคอน
ยังความกลัวใหเกิดแกพระเจาเอกราชนั้นแลวไดตรัส
กะพระราชาวา พระราชากาลี จงรูไว อยาใหเราตี
เศียรของทานดวยคอนเหล็กนี้ ทานอยาไดฆาบุตรองค
ใหญผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห พระ
ราชากาลี ทานเคยเห็นที่ไหน คนผูปรารถนาสวรรค
ฆาบุตรภรรยา เศรษฐี และคฤหบดี ผูไมคิดประทุษราย.
[๘๓๑] ขัณฑหาลปุโรหิตและพระราชา ไดฟง
พระดํารัสของทาวสักกะ ไดเห็นรูปอันอัศจรรยแลว
ใหเปลือ้ งเครื่องพันธนาการของสัตวทั้งปวง เหมือน
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ดังเปลื้องเครื่องพันธนาการของคนผูไมมีความชั่ว เมื่อ
สัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่ประชุม
อยู ณ ที่นั้นในกาลนั้นทุกคน เอากอนดินคนละกอน
ทุมลง การฆาซึ่งขัณฑหาลปุโรหิตไดมีแลวดวยประการดังนี้.
[๘๓๒] คนผูกระทํากรรมชั่วฉันใดฉันนั้นเปน
ตองเขานรกทั้งหมด คนทํากรรมชั่วแลว ไมพึงไดจาก
โลกนีไ้ ปสูสุคติเลย.
[๘๓๓] เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจอง
จําแลว ผูที่มาประชุมกันอยู ณ ที่นั้นในกาลนั้น คือ
พระราชาทั้งหลาย ประชุมกันอภิเษกพระจันทกุมาร
เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มา
ประชุมกันอยู ณ ที่นั้นในกาลนั้น คือ เทวดาทั้งหลาย
ประชุมพรอมกันอภิเษกพระจันทกุมาร เมือ่ สัตวทั้ง
ปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมพรอม
กัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ เทพกัญญาทั้งหลาย
ประชุมพรอมกันอภิเษกพระจันทกุมาร เมือ่ สัตวทั้ง
ปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่ประชุมพรอม
กัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ พระราชาทั้งหลายประชุมพรอมกัน ตางแกวงผาและโบกธง เมือ่ สัตวทั้ง
ปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมพรอม
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กัน ณ ที่นั้นในกาลนั้น คือ ราชกัญญาทั้งหลาย
ประชุมพรอมกันตางก็แกวงผาและโบกธง เมื่อสัตว
ทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุม
พรอมกัน ณ ที่นั้นในกาลนั้น คือ เทพบุตรทั้งหลาย
ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง เมื่อสัตวทั้ง
ปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมพรอม
กัน ณ ที่นั้นในกาลนั้น คือ เทพกัญญาทั้งหลาย
ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง เมื่อสัตวทั้ง
ปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ชนเปนอันมากตาง
ก็รื่นรมยยินดี พวกเขาไดประกาศความยินดีในเวลา
ที่พระจันทกุมารเสด็จเขาสูพระนคร และไดประกาศ
ความหลุดพนจากเครื่องจองจําของสัตวทั้งปวง.
จบจันทกุมารชาดกที่ ๗
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อรรถกถาจันทกุมารชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภพระเทวทัต
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ราชาสิ ลุทฺทกมฺโม ดังนี้.
เรื่องของพระเทวทัตนั้น มาแลวในสังฆเภทกขันกะแลวนั่นแล.
เรื่องนั้น นับจําเดิมแตเวลาที่ทานออกผนวชแลวตราบเทาถึงใหปลงพระชนมชีพ
ของพระเจาพิมพิสาร พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในที่นั้นนั่นเอง.
ฝายพระเทวทัต ครั้นใหปลงพระชนมชีพพระเจาพิมพิสารแลว ก็เขา
ไปเฝาพระเจาอชาตศัตรูทูลวา ดูกอนมหาราช มโนรถของพระองคถึงที่สุด
แลว สวนมโนรถของของอาตมา ก็ยังหาถึงที่สุดกอนไม. พระราชาไดทรงฟง
ดังนั้นจึงตรัสถามวา ดูกอนทานผูเจริญ ก็มโนรถของทานเปนอยางไร ?
พระเทวทัต. ดูกอนมหาราช เมื่อฆาพระทสพลแลวอาตมาจักเปนพระพุทธเจา
มิใชหรือ ? พระราชาตรัสถามวา ก็ในเพราะเรื่องนี้ควรเราจะทําอยางไรเลา ?
เทวทัต. ดูกอ นมหาราช ควรจะใหนายขมังธนูทั้งหลายประชุมกัน. พระราชา
ทรงรับวา ดีละ ทานผูเจริญ จึงใหประชุมนายขมังธนูจําพวกที่ยิงไมผิดพลาด
รวม ๕๐๐ ตระกูล ทรงเลือกจากคนเหลานั้นไว ๓๑ คน ตรัสสั่งวา พอทั้ง
หลาย พวกเจาจงทําตามคําสั่งของพระเถระ ดังนี้แลวจึงสงไปยังสํานักพระเทวทัต. พระเทวทัตเรียกผูเปนใหญ ในบรรดาพวกนายขมังธนูเหลานั้นมา
แลวกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายุ พระสมณโคดมประทับอยู ณ เขาคิมฌกูฏ
เสด็จจงกรมอยูในที่พักกลางวันในที่โนน. สวนทานจงไปในที่นั้น ยิงพระสมณโคดมดวยลูกศรอาบดวยยาพิษ ใหสนิ้ พระชนมชีพแลว จงกลับโดยทางชื่อ
โนน. พระเทวทัตนั้น ครั้นสงนายขมังธนูผูใหญนั้นไปแลว จึงพักนายขมังธนู
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ไวในทางนั้น ๒ คน ดวยสั่งวา จักมีบุรุษคนหนึ่งเดินทางมาโดยทางที่พวกทาน
ยืนอยู พวกทานจงปลงชีวิตบุรุษนั้นเสีย แลวกับมาโดยทางโนน. ในทางนั้น
พระเทวทัตจึงวางบุรุษไวสี่คนดวยสั่งวา โดยทางที่พวกทานยืนอยู จักมีบุรุษ
เดินมา ๒ คน ทานจงปลงชีวิตบุรุษ ๒ คนนั้นเสีย แลวกลับมาโดยทางชื่อโนน.
ในทางนั้น พระเทวทัตวางคนไว ๘ คน ดวยสั่งวา โดยทางที่พวกทานยืนอยู
จักมีบุรุษ ๔ คนเดินทางมา พวกทานจงปลงชีวิตบุรุษทั้ง ๔ คนนั้นเสีย แลว
กลับโดยทางชื่อโนน. ในทางนั้น พระเทวทัตวางบุรุษไว ๑๖ คน ดวยสั่งวา
โดยทางที่พวกทานไปยืนอยู จักมีบรุ ษุ เดินมา ๘ คน ทานจงปลงชีวิตบุรุษทั้ง
๘ คนนั้นเสีย แลวจงกลับมาโดยทางชื่อโนน. ถามวา ก็เพราะเหตุไรพระเทวทัตจึงทําอยางนั้น. แกวา เพราะปกปดกรรมชั่วของตน. ไดยินวา พระเทวทัตไดทําดังนั้น เพื่อจะปกปดกรรมชั่วของตน.
ลําดับนั้น นายขมังธนูผูใหญ ขัดดาบแลวทางขางซาย ผูกแลงและ
ศรไวขางหลังจับธนูใหญทําดวยเขาแกะ ไปยังสํานักพระตถาคตเจา จึงยกธนู
ขึ้นดวยสัญญาวา เราจักยิงดังนี้แลว จึงผูกสอดลูกศร ฉุดสายมาเพื่อจะยิง ก็
ไมสามารถจะยิงไปได. พระศาสดา ไดทรงใหคราธนูมาแลว หาไดประทาน
ใหยิงไปไดไม. นายขมังธนูผูใหญนั้น เมื่อไมอาจแมจะยิงลูกศรไปก็ดี ลดลง
ก็ดี ก็ไดเปนคนลําบากใจ เพราะสีขางทั้งสองเปนเหมือนจะหักลง น้ําลายก็
ไหลนองออกจากปาก. รางกายทั้งสิ้นเกิดแข็งกระดาง ไดเปนเสมือนถึงอาการ
อันเครื่องยนตบีบคั้น. นายขมังธนูนั้นไดเปนคนอันมรณภัยคุกคามแลวยืนอยู.
ลําดับนั้น พระศาสดา ทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแลว ทรงเปลง
ดวยเสียงอันไพเราะ ตรัสปลอบนายขมังธนูวา พอบุรุษผูโงเขลาทานอยากลาว
เลย จงมาที่นี้เถิด. ในขณะนั้น นายขมังธนูก็ทิ้งอาวุธเสีย กราบลงดวย
ศีรษะแทบพระบาทพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
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โทษไดลวงขาพระพุทธเจาแลว โดยที่เปนคนเขลา คนหลง คนชั่วบาป ขา
พระพุทธเจามิไดรูจักคุณของพระองค จึงไดมาแลว เพื่อปลงพระชนมชีพของ
พระองค ตามคําเสี้ยมสอนของพระเทวทัตผูเปนอันธพาล ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระองคจงอดโทษขาพระพุทธเจา ขาแตพระสุคตขอพระองค
จงอดโทษขาพระพุทธเจา ขาแตพระองคผูรูโลก ขอพระองคจงอดโทษ
ขาพระพุทธเจา ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอดโทษใหตนแลวก็นั่งลงในที่สุด
สวนขางหนึ่ง. ลําดับนัน้ พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย
ยังนายขมังธนูใหตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว ดํารัสสอนวา ทานผูมีอายุ ทาน
อยาเดินทางไปตามทางที่พระเทวทัตชี้ให จงไปเสียทางอื่น แลวสงนายขมังธนู
นั้นไป. ก็แลวครั้นสงนายขมังธนูไปแลว พระองคก็เสด็จลงจากที่จงกรมไป
ประทับอยู ณ โคนไมตนหนึ่ง.
ลําดับนั้น เมื่อนายขมังธนูผูใหญมิไดกลับมา นายขมังธนูอีก ๒ คน
ที่คอยอยูก็คิดวา อยางไรหนอเขาจึงลาชาอยู ออกเดินสวนทางไป ครั้น
เห็นพระทศพล ก็เขาไปถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีส่ ุดสวนขางหนึ่ง. พระศาสดา
ครั้นทรงประกาศพระอริยสัจแกชนทั้ง ๒ ยังเขาใหตั้งอยูในโสดาปตติผล
แลวดํารัสสอนวา ทานผูมีอายุ ทานอยาเดินไปทางที่พระเทวทัตบอก จงไป
โดยทางนี้ แลวก็สงเขาไป โดยอุบายนี้ เมื่อทรงประกาศพระอริสัจ ยังนาย
ขมังธนูแมนอกนี้ ที่มานั่งเฝา ใหตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว ก็ทรงสงไปโดย
ทางอื่น.
ลําดับนั้น นายขมังธนูผูใหญนั้น กลับมาถึงกอนก็เขาไปหาพระเทวทัต
กลาววา ขาแตพระเทวทัตผูเจริญ ขาพเจาหาไดอาจปลงพระชนมชีพพระสัมมาสัมพุทธเจาไม พระผูมีพระภาคเจานั้น ยอมทรงฤทธิ์อันยิ่งใหญ ทรง
อานุภาพอันยิ่งใหญ. สวนบรรดานายขมังธนูเหลานั้น รําพึงวา เราทั้งหมด
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นั้นอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดรอดชีวิตแลว ก็ออกบรรพชาในสํานัก
พระศาสดา แลวทรงบรรลุพระอรหัตทุกทาน.
เรื่องนี้ไดปรากฏในภิกษุสงฆ. ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนทานผูมีอายุ ไดยินวาพระเทวทัต ไดกระทําความพยายาม เพื่อ
จะปลงชีวิตชนเปนอันมาก เพราะจิตกอเวรในพระตถาคตเจาพระองคเดียว แต
ชนเหลานั้น อาศัยพระศาสดาไดรอดชีวิตแลวทั้งสิ้น. ฝายพระศาสดาเสด็จออก
จากที่บรรทมอันประเสริฐไดทรงสดับถอยคําของภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ดวยพระโสตธาตุอันเปนทิพย เสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลให
ทรงทราบ จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น แมใน
กาลกอน พระเทวทัต ก็กระทําความพยายามเพื่อจะฆาชนเปนอันมาก อาศัย
เราผูเดียว เพราะจิตมีเวรในเรา ดังนี้แลวไดทรงนิ่งเสีย เมื่อภิกษุเหลานั้น
ทูลวิงวอนจึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล กรุงพาราณสีนี้ ชื่อวา เมือง
ปุปผวดี. พระโอรสของพระเจาวสวัตดีทรงพระนามวาเอกราชไดครองราช
สมบัติในเมืองนั้น . พระราชโอรสของพระองค ทรงพระนามวา พระจันทกุมาร
ไดดํารงตําแหนงเปนอุปราช. พราหมณชื่อวา กัณฑหาละ ไดเปนปุโรหิต.
เขาถวายอนุศาสนทั้งอรรถและธรรมแดพระราชา. ไดยินวา พระราชา ครั้น
ทรงสดับวา กัณฑหาละเปนบัณฑิต ก็ทรงใหดํารงไวในหนาที่ตัดสินอรรถคดี.
ก็กัณฑหาลพราหมณนั้นเปนคนมีจิตใจฝกใฝในสินบน ครัน้ ไดรับสินบนแลว
ก็ตัดสินใหผูมิใชเจาของใหเปนเจาของ ผูเปนเจาของมิใหไดเปนเจาของ. ครั้น
ภายหลังวันหนึ่ง มีบุรุษผูแพคดีคนหนึ่ง โพนทนาดาวาอยูในที่เปนที่วินิจฉัย
อรรถคดี ครั้นออกมาภายนอก เห็นพระจันทกุมารจะเสด็จมาสูที่เฝาพระราชา
๑

๑.บาลีเปน ขัณฑหาละ.
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ก็กราบลงแทบพระบาทแลวรองไห พระจันทกุมารนั้นถามเขาวา เรื่องอะไรกัน
บุรุษผูเจริญ. เขาทูลวา กัณฑหาลนี้ปลนเขาในการตัดสินความ ถึงขาพระองค
เมื่อเขารับสินบนแลว เขาก็ทําใหถึงความพายแพในอรรถคดีพระเจาขา.
พระจันทกุมารตรัสปลอบวา อยากลัวไปเลย ดังนี้แลวก็ทรงพาบุรุษนั้น
ไปสูโรงเปนที่วินิจฉัยอรรถคดี กระทําผูเปนเจาของนั่นแลใหเปนเจาของ ผูมิ
ใชเจาของใหเปนผูมิใชเจาของ. มหาชนพากันแซซองสาธุการดวยเสียงอันดัง.
พระราชา ไดทรงสดับเสียงนั้นจึงตรัสถามวา นัน่ เสียงอะไร ? มีผูทูลวา ขาแต
สมมติเทพ ไดยินวา มีอรรถคดีอันพระจันทกุมารทรงตัดสินแลวโดยชอบธรรม
เสียงนั้นคือเสียงสาธุการของมหาชน. เพราะฟงเสียงนั้นพระราชาจึงเกิดปติ.
พระจันทกุมารเสด็จมาถวายบังคมพระราชบิดาแลว ก็ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสกะทานวา แนะ พอไดยินวา
เจาไดตัดสินความเรื่องหนึ่งหรือ ? พระจันทกุมารทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระบาทไดตัดสินเรื่องหนึ่ง พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ถากระนั้น ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไปเจาคนเดียวจงยังการตัดสินอรรถคดีใหดําเนินไปเถิด. แลวทรง
ประทานหนาที่วินิจฉัยอรรถคดีแกพระกุมาร. ผลประโยชนของกัณฑหาล
พราหมณ ยอมขาดไป. เขาก็ผูกอาขาดประพฤติเปนผูเพงโทษจะจับผิดใน
พระจันทกุมารตั้งแตนั้นมา.
สวนพระราชานั้นเปนผูมีปญญาออน วันหนึ่งเวลาใกลรุง ไดทรงสุบิน
เห็นปานนี้วา ไดทอดพระเนตรเห็นดาวดึงสพิภพ มีซุมประตูอันประดับแลว
มีกําแพงแลวไปดวยแกว ๗ ประการ มีวิถีอันแลวไปดวย ทรายทอง กวาง
ประมาณ ๖๐ โยชน ประดับไปดวยเวชยันตปราสาทสูงพันโยชน เปนที่
รื่นรมยไปดวยสวนมีนันทวันเปนตน ประกอบดวยสระโบกขรณี อันนายินดี
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มีนันทโบกขรณีเปนตน มีหมูเทพเกลื่อนกลน. นางเทพอัสปร เปนอันมาก
ก็ฟอนรําขับรองและประโคมดนตรี ในเวชยันตปราสาท ในดาวดึงส
พิภพนั้น. พระราชาไดทรงเห็นดังนั้น ครั้นทรงตืน่ บรรทม ใครจะเสด็จไปสู
พิภพนั้น จึงทรงดําริวา พรุงนี้ในเวลาที่อาจารยกัณฑหาละมาเฝา เราจะถามถึง
หนทางอันเปนที่ไปยังเทวโลก แลวเราจักไปสูเทวโลกโดยทางที่อาจารยบอกให
นั้น. พระราชานั้นก็เสด็จสรงสนานแตเชาตรู ทรงนุงหมภูษา เสวยโภชนาหาร
อันมีรสเลิศตาง ๆ ทรงไลทาเครื่องหอมแลวเสด็จประทับนั่ง สวนกัณฑหาลพราหมณ อาบน้ําแตเชาตรู นุงผา บริโภคอาหาร ไลทาเครื่องหอมแลว
ไปยังที่บํารุงพระราชา เขาไปยังพระราชนิเวศน แลวทูลถามถึงพระสําราญ
ในที่พระบรรทม. ลําดับนั้น พระราชาประทานอาสนะแกกัณฑหาลพราหมณ
นั่นแลว จึงทรงถามปญหา.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสคาถาวา
พระราชาพระนามวา เอกราช เปนผูมีกรรมอัน
หยาบชา อยูในพระนคร ปุปผวดี ทาวเธอตรัสถาม
กัณฑทาลปุโรหิต ผูเปนเผาพันธุพราหมณ เปนผูห ลง
วา ดูกอนพราหมณ ทานเปนผูฉลาดในธรรมวินัย ขอ
จงบอกทางสวรรคแกเรา เหมือนอยางนรชนทําบุญ
แลว ไปจากภพนี้สูสุคติภพ ฉะนั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชาสิ ความวา ทานเปนพระราชา.
บทวา ลุทฺทกกมฺโม ไดแก ทานเปนผูมีกรรมอันหยาบชาทารุณ. บทวา
สคฺคานมคฺค ความวา ทางแหงสวรรค. บทวา ธมฺมวินยกุสโล ความวา
ดวยบทวา ยถา นี้ ทานถามวา เหมือนอยางวาคนทั้งหลาย ทําบุญแลวจาก
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โลกนี้ไปสุคติดวยประการใด ขอทานจงบอกทางแหงสุคติแกขาพเจา โดยประการ
นั้น ก็ปญหานี้ ทานควรจะถามกะพระสัพพัญพุทธเจา หรือกะพระโพธิสัตว.
เพราะไมเปนพระสัพพัญูพุทธเจา หรือพระสาวก สวนพระราชา
ทรงถามกะกัณฑหาลพราหมณ ผูไมรอู ะไร ๆ เหมือนบุรุษผูหลงทาง ๗ วัน
พึงถามกะบุรุษคนอื่นผูหลงทาง มาประมาณกึ่งเดือน.
กัณฑหาลพราหมณ คิดวา เวลานี้เปนเวลาที่จะไดเห็นหลังปจจามิตร
ของเรา บัดนี้เราจักกระทําพระจันทกุมารใหถึงสิ้นชีวิตแลว จักทํามโนรถของ
เราใหสําเร็จบริบูรณ ครั้งนั้นกัณฑหาลพราหมณ ครั้นกราบทูลพระราชา
แลวจงกลาวคาถาที่ ๓ วา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ คนทั้งหลายใหทาน
อันลวงล้ําทาน ฆาแลวซึ่งบุคคลอันไมพึงฆา ชื่อวา
ทําบุญแลว ยอมไปสูสุคติดวยประการฉะนี้.
ความแหงคําในคาถานั้นมีดังนี้วา ดูกอนมหาราช ชื่อวา บุคคลผู
ไปสวรรค ยอมใหทานลวงล้ําทาน ยอมฆาบุคคลอันไมควรฆา ถาทานปรารถนา
จะไปสุคติไซร แมทานก็จงทําอยางนั้นนั่นแล.
ลําดับนั้น พระราชา จึงตรัสถามถึงอรรถแหงปญหากะกัณฑหาลพราหมณนั้นวา
ก็ทานอันลวงล้ําทานนั้นอะไร ใครเปนบุคคลอัน
ไมพึงฆาในโลกนี้ ขอทานจงบอกขอนั้นแกเรา เรา
จักบูชายัญ เราจะใหทาน.
กัณฑหาลพราหมณ ทูลแกปญหาแกพระราชานั้นวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ยัญพึงบูชาดวยพระ
ราชบุตรทั้งหลาย ดวยพระมเหสีทั้งหลาย ดวยชาว
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นิคมทั้งหลาย ดวยโคอุสภราชทั้งหลาย ดวยมาอาชาไนยทั้งหลาย อยางละ ๔ ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ยัญพึงบูชาดวยหมวด ๔ แหงสัตวทั้งปวง.
กัณฑหาลพราหมณนั้น เมื่อจะถวายพยากรณแกพระราชานั้น ถูก
พระราชานั้นทรงถามถึงทางไปสูสวรรค แตกลับพยากรณทางไปนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺเตหิ ความวา พระราชบุตรเปนที่รัก
ทั้งหลาย พระธิดาทั้งหลายผูเกิดแลวแกพระองคดวย. บทวา มเหสีหิ ไดแก
ดวยพระชายาทั้งหลาย. บทวา เนคเมหิ แปลวา ดวยเศรษฐีทั้งหลาย.
บทวา อุสเภหิ ความวา อุสภราชทั้งหลายอันขาวปลอด. บทวา อาชานีเยหิ
ความวา ดวยมาอันเปนมงคลทั้งหลาย. บทวา จตูหิ ความวา ขาแตพระ
องคผูสมมติเทพ พึงบูชายัญดวยหมู ๔ แหง สัตวทั้งปวงอยางนี้คือ สัตว
เหลานี้ และสัตวเหลาอื่นทั้งหมด และสัตว ๔ เหลามีชางเปนตน. กัณฑหาลพราหมณ ใหพระราชาทรงเขาพระทัยวา พระราชาทั้งหลาย ผูทรงบูชายัญ
เมื่อไดตัดศีรษะ แหงสัตวทั้งหลาย มีพระราชบุตรเปนตนเหลานั้น ดวยพระ
ขรรค ถือเอาโลหิตในลําคอดวยถาดทองคํา ทิ้งลงไปในหลุมยัญแลว ยอม
เสด็จไปสูเทวโลกพรอมทั้งพระสรีระกายนั่นเอง ขาแตมหาราช อันการใหทาน
มีใหของกิน และเครื่องนุงหมเปนตน แกสมณพราหมณ คนยากไร คนเดิน
ทางวณิพกและยาจก จะไดเปนอติทาน ทานอันลวงล้ําทานหามิไดเลย สวน
การฆาบุคคลที่ไมควรฆา มีบุตรและธิดาเปนตน แลวกระทํายัญบูชาดวยเลือด
ในลําคอของคนจําพวกนั้น ชื่อวา อติทาน กัณฑหาลพราหมณนั้น คิดดังนี้
วา ถาเราจักจับแตพระจันทกุมารคนเดียว คนทั้งหลายจักสําคัญถึงเหตุเพราะ
จิตมีเวร เพราะฉะนั้น เขาจึงรวมพระจันทกุมารเขาในระหวางมหาชน.
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ฝายชนชาวพระราชวังใน ไดสดับเรื่องที่พระราชาและกัณฑหาละเหลา
นั้นกลาวอยางนี้ จึงตกใจกลัว รองขึ้นดวยเสียงอันดังพรอมเปนเสียงเดียวกัน.
พระศาสดา เมื่อจะประกาศความขอนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
เสียงกึกกองนากลัว ไดเกิดขึน้ ในพระราชวัง
เพราะไดสดับวา พระกุมาร และพระมเหสีทั้งหลาย
จะตองถูกฆา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ความวา เพราะไดฟงวา พระราช
กุมาร และพระมเหสีทั้งหลาย จะตองถูกฆา. บทวา เอโก ความวา ไดมี
เสียงกึกกองเปนอันเดียวกัน ทั่วพระราชนิเวศน. บทวา เภสฺมา แปลวา
นากลัว. บทวา อจฺจุคฺคโต ความวา ไดเกิดขึ้นอื้ออึง.
ในกาลนั้น ราชตระกูลทัง้ สิ้น ไดเปนดังปาไมรัง อันลมยุคันตวาต
พัดตองหักโคนลงแลว.
ฝายพราหมณ ทูลถามพระราชาวา ขาแตพระมหาราช พระองคอาจ
เพื่อกระทํายัญบูชานี้หรือ ๆ ไมอาจ. ราชาตรัสวา ดูกอนอาจารย ทานกลัว
อยางไรเราบูชายัญแลว จักไปสูเทวโลก. กัณฑหาลพราหมณ ทูลวา ขาแตพระ
มหาราชเจา บุรุษทั้งหลาย เกิดมาเปนคนขลาด มีอัธยาศัยออนกําลัง ไมชอื่ วา
เปนผูสามารถเพื่อจะบูชายัญได ขอพระองคจงใหประชุมสัตว มีลมปราณทั้ง
ปวงไวในที่นี้ ขาพระองคจักกระทํากรรมในหลุมยัญ ดังนี้แลวจึงพาพรรคพวก
ผูมีกําลังสามารถของตนอันพอเพียง ออกจากพระนคร ไปกระทําหลุมยัญให
มีพื้นราบเรียบสม่ําเสมอ แลวลอมรั้วไว เพราะเหตุไร ? เพราะวา สมณะ
หรือพราหมณผูทรงธรรม พึงมาแลวหามการกระทํายัญนั้น เพราะเหตุนั้น
พราหมณในโบราณกาล จึงบัญญัติตั้งไววา หลุมยัญตองลอมรั้วจึงจะเปนจารีต.
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ฝายพระราชา ทรงมีรับสั่งใหเรียกราชบุรุษทั้งหลายมาแลวสั่งวา ดู
กอนพอทั้งหลาย เราฆาบุตร ธิดาและภรรยาทั้งหลายของเราบูชายัญแลว
เราจักไปสูเทวโลก เจาจงไปทูลพระราชบุตร พระราชธิดา และพระมเหสี
เหลานั้นแลวพามาสูที่นี้ทั้งสิ้น ดังนี้แลว เพื่อจะใหราชบุรุษนําพระราชบุตร
ทั้งหลายมากอน จึงไดตรัสวา
พวกเจาจงไปทูลพระกุมารทัง้ หลาย คือพระจันทกุมาร พระสุริยกุมาร พระภัททเสนกุมาร พระสูรกุมาร
พระรามโคตตกุมารวา ขอทานทั้งหลายจงอยูเปนหมู
กัน เพื่อประโยชนแกยัญ อันจะพึงบูชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จนฺทฺจ สุริยฺจ ความวา พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้ง ๒ เปนพระราชบุตรของพระนางโคตมีเทวี
พระอัครมเหสี พระภัททเสนกุมาร พระสูรกุมาร พระรามโคตตกุมาร เปน
พระภาดาตางมารดาของพระจันทกุมารแลพระสุรยิ กุมารเหลานั้น. บทวา ปสุ
กิร โหถ ความวา ขอทานจงอยูเปนเปนหมูเปนกองในที่เดียวกัน อธิบายวา
จงอยากระจัดกระจายกัน.
ราชบุรุษเหลานั้นไปยังสํานักพระจันทกุมารกอนแลวทูลวา ดูกอนพอ
กุมาร ดังไดสดับมาวาพระราชบิดาของพระองค ทรงพระประสงคจะฆาพระองคแลว เสด็จไปสูเทวโลก ทรงสั่งพวกขาพระองคมาเพื่อคุมพระองคไป.
พระจันทกุมารตรัสวา พระราชานั้นใชใหทานมาจับเราตามคําของ
ใคร ? ราชบุรุษทูลวา ตามคําของกัณฑหาลพราหมณ พระเจาขา.
จันทกุมาร ตรัสถามวา อยางไรพระองคทรงใชใหทานมาจับเรา
คนเดียว หรือวาใหจับคนอื่นดวย.
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ราชบุรุษทูลวา พระองคโปรดใหจับผูอื่นดวย ไดยินวา พระองคทรง
ใครจะบูชาดวยหมวด ๔ แหงสัตวทั้งปวง พระจันทกุมารคิดวา กัณฑหาล
พราหมณนี้มิไดจองเวรกัปดวยผูอื่น แตเมื่อไมไดกระทําการปลนทางวินิจฉัย
อรรถคดี ก็จะฆาคนเสียเปนอันมาก เพราะจิตคิดจองเวรในเราแตผูเดียว เมื่อ
เราไดชองเฝาพระราชบิดา ความพนภัยของคนทั้งหมดนี้ จักเปนภาระของเรา
เปนแน. ลําดับนั้น พระจันทกุมารจึงตรัสแกราชบุรุษวา ถาเชนนั้น ทานจง
ทําตามพระราชบัญชาของพระบิดาเถิด. ราชบุรุษเหลานั้นนําพระจันทกุมารมา
ใหประทับที่พระลานหลวง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งนําพระราชกุมารอื่นอีก ๓
พระองคมาประทับใกลๆ กันแลว ก็ทูลแดพระราชาวา ขาแตพระสมมติเทพ
ขาพระองคไดนําพระราชโอรสทั้งหลายของพระองคมาแลว. พระราชานั้น ได
ทรงสดับคําของราชบุรุษเหลานั้นแลวตรัสวา ดูกอนพอทั้งหลาย บัดนี้เจาจงไป
นําพระราชธิดาทั้งหลายของเรามาแลว จึงใหประทับในที่ใกลแหงพระภาดาของ
เธอ. เพื่อจะใหเขานําพระราชธิดาทั้ง ๔ มา จึงตรัสพระคาถานอกนี้วา
เจาทัง้ หลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลาย คือพระ
อุปเสนากุมาร พระโกกิลากุมารี พระมุทิตากุมารี
และพระนันทากุมารีวา ขอทานหลายจงอยูเปนหมูกัน
เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ.
ราชบุรุษเหลานั้นไปสูสํานักพระราชธิดาทั้งหลายดวยคิดวา เราจัก
กระทําดวยอาการอยางนี้ ดังนี้แลวนําพระธิดาเหลานั้น ผูก ําลังทรงกรรแสงคร่ําครวญใหมาประทับในที่ใกลพระภาดา. จากนั้นพระราชา เมื่อจะให
ราชบุรุษไปคุมพระมเหสีทั้งหลายของพระองคมา จึงตรัสพระคาถานอกนี้วา
อนึ่ง เจาทั้งหลายจงไปทูลพระนางวิชยา พระนางเอราวดี พระนางเกศินีและพระนางสุนันทา ผูเปน
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มเหสีของเรา ผูสมบูรณดวยพระลักษณะอันประเสริฐ
วา ขอทานทั้งหลายจงอยูเปนหมูกัน เพื่อประโยชน
แกการบูชายัญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลกฺณวรูปปนฺนา ความวา ทานทั้งหลาย
จงทูลพระมเหสีแมเหลานี้ ผูเลอโฉม ผูสมบูรณดวยลักษณะแหงสัตวอันอุดม
๖๔ ประการ
ราชบุรุษเหลานั้น ก็นาํ พระนางทั้ง ๔ อันกําลังปริเทวนาการคร่ํา
ครวญอยูแมเหลานั้นมา ใหประทับอยูในที่ใกลพระกุมาร. ลําดับนั้นพระราชา
เมื่อจะทรงใหราชบุรุษนําเศรษฐีทั้ง ๔ มา ตรัสพระคาถานอกนี้วา
เจาทั้งหลายจงไปบอกคฤหบดีทั้งหลายคือ ปุณณมุขคฤหบดี ภัททิยคฤหบดี สิงคาลคฤหบดี และ
วัฑฒคฤหบดีวา ขอทานทั้งหลายจงอยูเปนหมูกัน เพื่อ
ประโยชนแกการบูชายัญ.
ราชบุรุษทั้งหลายก็ไปนําคฤหบดีเหลานั้นมา เมื่อพระราชาใหจับกุม
พระกุมาร และพระมเหสีทั้งหลาย ทั่วพระนคร ไมมีใคร ๆ ไดกลาวคํา
อะไรเลย แตตระกูลแหงเศรษฐีทั้งหลาย ยอมมีเครือญาติเกี่ยวพันกันเปน
อันมาก เพราะฉะนั้นในกาลที่เศรษฐีเหลานั้นถูกจับกุม มหาชนจึงพากันกําเริบ
ขึ้นทั่วพระนคร. คนเหลานั้นพูดกันวา เราจักไมยอมใหพระราชาฆาเศรษฐีบูชา
ยัญ ดังนี้แลวก็พากัน แวดลอมเศรษฐีไว. ลําดับนั้น เศรษฐีเหลานั้น มี
หมูญาติหอมลอมอยูรอบดาน ถวายบังคมพระราชาแลว ก็ขอประทานชีวิต
ของตน.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้นจึงตรัสวา
คฤหบดีเหลานั้น เกลื่อนกลนไปดวยบุตรและภรรยา มาพรอมกัน ณ ทีน่ ั้น ไดกราบทูลพระราชา
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วา ขอเดชะ ขอพระองคทรงกระทําขาพระองค
ทุกคนใหเปนคนมีแหยม หรือขอจงทรงประกาศ
ขาพระองคทั้งหลายใหเปนขาทาสเถิด พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺเพ สิขโิ น ความวา ขอพระองค
จงทรงกระทําใหขาพระองคทุกคนมุนจุกผมบนกระหมอม จงกระทําใหพวกขา
พระองคเปนคนรับใชของพระองค ขาพระองคจักกระทําหนาที่เปนคนรับใชของ
พระองค. บทวา อถ วา โน ทาเส สาเวหิ ความวา เมื่อไมไวพระทัย
เชื่อขาพระองค ก็จงใหประชุมกองทัพทั้งหมด แลวจงประกาศในทามกลาง
กองทัพเหลานั้น ใหพวกขาพระองคเปนทาส ขาพระองคทั้งหลายก็จักกระทํา
วัตรของทาสแดพระองค.
คฤหบดีเหลานั้น แมทูลออนวอนขอชีวิตอยูอยางนี้ ก็หาอาจไดไม.
ราชบุรุษทั้งหลายใหคฤหบดีทั้งหมดนั้นถอยกลับไปแลว ก็คุมเอาพวกเขาไป
ใหนั่งในที่ใกลพระราชกุมารนั่นแล.
ภายหลังพระราชา เมื่อจะทรงสั่งราชบุรุษเพื่อใหนําสัตวทั้งหลายมีชาง
เปนตนจึงตรัสวา
เจาทั้งหลายจงรีบนําชางของเรา คือชางอภยังกร
ชางนาฬาคิรี ขางอัจจุคคตะ ชางวรุณทันตะ ชางเหลา
นีจ้ ักเปนไป เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ เจาทั้งหลาย
จงรีบไปนํามาซึ่งมาอัสดรของเรา คือมาเกศี มาสุรามุข
มาปุณณมุข มาวินัตกะ มาเหลานั้น จกเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกการบูชายัญเจาทั้งหลายจงรีบไปนํามาซึ่ง
โคอุสุภราชของเรา คือโคยูถปติ โคอโนชะ โคนิสภะ
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โคควัมปติ จงตอนโคเหลานั้นทั้งหมด เขาเปนหมู
กัน เราจักบูชายัญ จักใหทาน อนึ่ง จงตระเตรียม
ทุกสิ่งใหพรอม วันพรุงนี้ เมื่อพระอาทิตยขึ้น เรา
จักบูชายัญ เจาทั้งหลายจงนําเอาพวกกุมารมา จง
รืน่ รมยตลอดราตรีนี้ เจาจงตั้งไวแมทุกสิ่ง วันพรุงนี้
เมือ่ พระอาทิตยขึ้น เราจะบูชายัญ เจาทั้งหลาย จง
ไปทูลพระกุมาร ณ บัดนี้วนั นี้เปนคือสุดทาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมุห กโรนฺตุ สพฺพ ความวา จง
กระทําใหเปนหมวดละสิ่ง ๆ ไมใชแตสัตวทั้งหมดมีประมาณเทานี้ แมสัตวทั้ง
ปวงที่เหลือจากนี้ จําพวกสัตว ๔ เทาก็ดี จําพวกนกก็ดี ก็จงกระทําใหเปน
หมวดละ ๔ แลวรวมไวเปนกอง เราจักบูชายัญอันประกอบดวยหมวด ๔ แหง
สัตวทุกชนิด เราจักใหทานแกยาจกทั้งหลาย และสมณพราหมณทั้งหลาย.
บทวา สพฺพป ปฏิยาเทถ ความวา จงจัดตั้งสิ่งที่เหลือที่เรากลาว
แลวนั้น. บทวา อุคฺคตมฺหิ ความวา สวนเราจักบูชายัญในวันพรุงนี้ แต
เชาตรู ในเมื่อพระอาทิตยอุทัย. บทวา สพฺพป อุปฏเปถ ความวา
จงจัดตั้งเครื่องอุปกรณแกยัญแมที่เหลือทั้งหมด.
สวนพระราชมารดาและพระราชบิดาของพระราชานั้น ยังมีพระชนมอยู
ทั้งสองพระองค. ลําดับนั้น พวกอํามาตยจึงไปทูลพระราชมารดาวา ขาแต
พระแมเจา พระลูกเจาของพระองคทรงใครจะฆาพระราชบุตร และพระชายา
แลวบูชายัญ. พระราชมารดาตรัสวา พอเอย นี่เจาพูดอะไรอยางนี้ แลวก็
ขอนพระทรวงเขาดวยพระหัตถ กรรแสงคร่ําครวญเสด็จมา ตรัสถามวา
ดูกอนลูก ไดยินวาพอจะกระทํายัญบูชาเห็นปานนี้จริงหรือ ?
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
พระราชมารดาเสด็จมาแตพระตําหนัก ทรง
กรรแสงพลางตรัสถามพระเอกราชนั้นวา พระลูกรัก
ไดยินวา พอจักบูชายัญดวยพระราชบุตรทั้ง ๔ หรือ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ต ไดแก ซึ่งพระเจาเอกราชนั้น.
บทวา สวิมานโต ไดแก จากพระตําหนักของพระองค.
พระราชากราบทูลวา
เมื่อตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคน หมอม
ฉันก็สละ หมอมฉันบูชายัญ ดวยบุตรทั้งหลาย แลว
จักไปสูสุคติสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตฺตา ความวา เมื่อตองฆาจันทกุมาร
นั่นแล บุตรแมทั้งหมดหมอมฉันก็สละ เพื่อบูชายัญ.
ลําดับนั้น พระราชมารดาตรัสกะพระราชานั้นวา
ลูกเอย พออยาเชื่อคํานั้น ขาวที่วา สุคติจะมี
เพราะเอาบุตรบูชายัญ ทางนั้นเปนทางไปนรก ไมใช
ทางไปสวรรค ดูกอนลูกโกณฑัญญะ พอจงใหทาน
อยาไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเลย นี่เปนทางไปสูสุคติ
ทางไปสูสุคติ ไมใชเพราะเอาบุตรบูชายัญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิรยาเนโส ความวา นั่นเปนทางแหง
อบาย ๔ ทีช่ ื่อวา นรก เพราะไมมีความแชมชื่น. พระราชมารดา เรียกพระ
ราชาดวยพระโคตรวา โกณฑัญญะ. บทวา ภูตภพฺยาน ความวา แกสัตว
ทั้งหลายที่เกิดมาแลว และแกสัตวที่จะพึงเกิด. บทวา ยฺเน ความวา ชื่อวา
ทางไปสวรรค ยอมไมมีดวยการฆาบุตรและธิดาบูชายัญเห็นปานนี้.
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พระราชาทูลวา
คําของอาจารยทั้งหลายมีอยู หมอมฉัน จักฆา
จันทกุมาร และสุริยกุมาร หมอมฉันบูชายัญดวยบุตร
ทั้งหลาย อันสละไดยากแลว จักไปสูสุคติสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาจริยาน วจน ความวา ขาแตพระ
แมเจา มตินี้จะเปนของขาพระองคก็หามิได คํากลาวนี้ คําสั่งสอนนี้ เปนของ
กัณฑหาลาจารย ผูยังขาพระองคใหศึกษาซึ่งความพระพฤติชอบ เพราะฉะนั้น
ขาพระองคจักฆาบุตรทั้งหลายเหลานี้ เมื่อบูชายัญแลวดวยบุตรอันสละไดยาก
ขาพระองคจักไปสูสวรรค.
ลําดับนั้น พระราชมารดา เมื่อมิอาจจะยังพระราชาใหเชื่อถือพระ
วาจาของพระองคได ก็เสด็จหลีกไป พระราชบิดา ไดทรงสดับขาวนั้นแลว
ก็เสด็จมาทรงไดถามพระเจาเอกราชนั้น
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
แมพระเจาวสวัตดีพระราชบิดาไดตรัสถามพระราชโอรสของพระองคนั้นวา ดูกอนลูกรัก ทราบวาพอ
จักบูชายัญดวยโอรสทั้ง ๔ หรือ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสวตฺติ นี้เปนชื่อของพระราชานั้น.
พระราชาทูลวา
เมื่อตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคน หมอมฉันก็
สละ หมอมฉันบูชายัญ ดวยบุตรทั้งหลายแลว จักไป
สูส ุคติสวรรค.
ลําดับนั้น พระราชบิดาตรัสวา
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ลูกเอย พอจงอยาเชื่อคํานั้น ขาวที่วาสุคติ จะ
มีเพราะฆาบุตรแลวบูชายัญ ทางนั้นเปนทางไปสูนรก
หาใชหนทางไปสูสวรรคไม ดูกอนโกณฑัญญะ พอจง
ใหทาน ไมเบียดเบียนซึ่งสัตวทั้งวง อันเกิดมาแลว
และจะพึงเกิด นี้เปนทางไปสูสุคติ มิใชทางที่ไปดวย
การฆาบุตรบูชายัญ.
พระราชาตรัสวา
คําของอาจารยทั้งหลายมีอยู หมอมฉันจักฆา
จันทกุมาร และสุริยกุมาร หมอมฉันบูชายัญดวยบุตร
ทั้งหลายอันสละไดยากแลว จักไปสูสคุ ติสวรรค.
ลําดับนั้น พระราชบิดาจึงตรัสกะพระราชาวา
ดูกอนโกณฑัญญะ พอจงใหทาน อยาไดเบียด
เบียนสัตวทั้งปวงเลย พอจงเปนอันพระราชบุตรหอม
ลอมรักษากาสิกรัฐ. และชนบทเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺตปริวุโต แปลวา อันบุตรทั้งหลาย
หอมลอมแลว. บทวา รฏ ชนปทฺจ ความวา ทานสามารถจะรักษา
กาสิกรัฐทั้งสิ้น และชนบท อันเปนสวนนั้น ๆ ของกาสิกรัฐนั้นนั่นแล.
ครั้งนั้นพระราชบิดาก็หาอาจกระทํา ใหพระเจาเอกราช ทรงเชื่อถือ
พระราชดํารัสของพระองคไม ลําดับนั้น พระจันทกุมารทรงพระดําริวา
อาศัยเราผูเดียว ทุกขเกิดขึ้นแลวแกคนมีประมาณเทานี้ เราจะทูลวิงวอนพระ
ราชบิดาของเรา แลวปลอยชนมีประมาณเทานี้เสียใหพนจากทุกข คือความ
ตาย พระองคเมื่อจะทรงเจรจากับดวยพระราชบิดาตรัสวา
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ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคอยาไดฆา
ขาพระองคทั้งหลายเลย โปรดพระราชทานขาพระองค
ทั้งหลาย ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระ
เจาขา ถึงแมขา พระองคทั้งหลาย จะถูกจองจําดวย
โซใหญ ก็จะเลี้ยงชางและมาใหเขา ขอเดชะ อยา
ไดทรงฆาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราช
ทานขาพระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมขาพระองคทั้งหลายจะ
ก็จองจําดวยโซใหญ ก็จะขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ
อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสีย โปรดพระราช
ทานขาพระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิต ตามที่พระองคมีพระประสงคเถิดพระเจาขา
ถึงแมขาพระองคทั้งหลาย จะถูกขับไลจากแวนแควน
ก็จักเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิคฬพนฺธกาป ความวา ถึงแม
ขาพระองคทั้งหลาย จะถูกจองจําดวยโซใหญ. บทวา ยสฺส โหนฺติ ตว กามา
ความวา แมถาทานปรารถนาจะใหแกกัณฑหาลปุโรหิต ทานจงกระทําพวก
ขาพระองคใหเปนทาสแลวใหกัณฑหาลปุโรหิตเถิด แลวกลาววา พวกเราจัก
กระทํากรรมคือ ความเปนทาสแกกัณฑหาลปุโรหิต ดวยบทวา อป รฏา นี้
ทานบนพร่ําวา ถาพวกขามีโทษอะไร ๆ ทานจงขับพวกขาพระองคเสียจาก
แวนแควน อนึ่ง พวกขาพระองคถูกขับไลจากพระนครแลว จักถือกระเบื้อง
เที่ยวขอทาน เหมือนคนกําพรา ขอเดชะ ขอพระองคอยาไดฆาขาพระองค
เลย จงใหชีวิตแกขาพระองคทั้งหลายเถิด.
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พระราชาไดทรงฟงคําพร่ํากลาวมีประการตาง ๆ นัน้ ของพระราช
กุมารแลว ถึงซึ่งความทุกข ประหนึง่ วาพระอุระจะแตก มีพระเนตรนองดวย
พระอัสสุชล ประกาศวา ใครๆ ยอมไมไดเพื่อฆาลูกเรา ความตองการดวย
เทวโลกไมมีแกเราแลว เพื่อจะปลอยคนทั้งปวงนั้น จึงตรัสคาถาวา
เจาพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต ยอมใหทุกขแกเรา
นักแล พวกทานจงปลอยพระกุมารทั้งหลาย ไป ณ
บัดนี้ เราขอพอกันทีดวยการเอาบุตรบูชายัญ.
ราชบุรุษทั้งหลายเหลานั้น ครั้นไดฟงพระดํารัสของพระราชาแลว ก็
ปลอยสัตวที่รวมไวเปนหมู ๆ นั้นทั้งสิ้น ตั้งตนแตพระราชบุตรทั้งหลาย
ตลอดไปถึงหมูหกเปนที่สุด.
ฝายกัณฑหาลพราหมณกําลังจัดแตงกรรมอยูในหลุมยัญ ลําดับนั้น
บุรุษคนหนึ่งกลาวกะกัณฑหาละนั้นวา เฮย กัณฑหาละ คนชัว่ ราย พระราชบุตร
และราชธิดาทั้งหลายนั้น พระราชาทรงปลอยไปแลว เจาตองฆาลูกเมียของ
ตนเอง เอาเลือดในลําคอของคนเหลานั้นบูชายัญ กัณฑหาลพราหมณนั้นคิดวา
นี่พระราชาทรงกระทําอยางไรหนอ ลุกขึ้นแลนมาดวยกําลังเร็ว ประหนึ่งวา
ถูกไฟประลัยกัลปเผาอยูฉะนั้น จึงกลาวคาถาวา
ขาพระองคทูลไวแลวในกาลกอนเทียววา การ
บูชายัญนี้ทําไดยาก ใหเกิดความยินดีไดแสนยาก บัด
นี้ พระองคทรงกระทํายัญ ที่ขาพระองคตระเตรียม
ไวแลว ใหกระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหลาใด
บูชายัญเองก็ดี และชนเหลาใดใหผูอื่น บูชายัญก็ดี
อนึ่งชนเหลาใดอนุโมทนามหายัญเชนนี้ ของบุคคล
ผูบ ูชาอยูก็ดี ชนเหลานั้นทั้งหลาย ยอมไปสูสุคติ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ เมสิ วุตฺโต ความวา ขาพระองค
ไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียวมิใชหรือวา คนมีชาติขลาดกลัวเชนพระองค ไม
สามารถจะบูชายัญ ขึ้นชือ่ วา บูชายัญนี้ทําไดยาก ใหความยินดีไดยากิ เมื่อเปน
เชนนี้ ทานชื่อวากระทําความซัดสายแหงยัญ ซึง่ ถูกทอดทิ้งในบัดนี้ของเรา.
บาลีวา วิขมฺภ ดังนี้ ก็มี อธิบายวา ปฏิเสธ. เขาแสดงวา ดูกอนมหาราช
เพราะเหตุไรพระองคจึงทรงกระทําอยางนี้ ก็ชนประมาณเทาใด บูชายัญดวย
ตนเองก็ดี ใหบุคคลอื่นบูชาก็ดี อนุโมทนาที่ผูอื่นบูชาแลวก็ดี ทั้งหมดนั้นยอม
ไปสูสุคติอยางเดียว.
พระราชาผูบอดเขลา ทรงถือเอาคําของกัณฑหาลพราหมณ ผูเปน
ไปในอํานาจแหงความโกรธ ผูสําคัญวาเปนการชอบธรรม ก็ทรงใหราชบุรุษ
ไปจับกุมพระราชกุมารทั้งหลายกลับมาอีก.
เพราะเหตุนั้น พระจันทกุมาร เมือ่ จะยังพระราชบิดาใหทรงทราบ
จึงทูลวา
ขอเดชะ เหตุไรในกาลกอน พระองคจึงรับสั่ง
ใหพราหมณกลาวคําเปนสวัสดีแกขาพระองคทั้งหลาย
มาบัดนี้จะรับสั่งใหฆาขาพระองคทั้งหลายเพื่อตองการ
บูชายัญ โดยหาเหตุมิไดเลย ขาแตพระบิดา เมื่อกอน
ในเวลาที่ขาพระองคยังเปนเด็ก พระองคมิไดทรงฆา
และมิไดทรงสั่งใหฆา บัดนี้ขาพระองคทั้งหลาย ถึง
ความเจริญวัยเปนหนุมแนนแลว มิไดคิดประทุษราย
พระองคเลย เพราะเหตุไร จึงรับสั่งใหฆาเสีย ขา
แตพระมหาราชา ขอพระองคจงทอดพระเนตรขา
พระองคทั้งหลาย ผูข ึ้นคอชาง ขี่หลังมา ผูกสอด
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เครื่องรบในเวลาที่รบมาแลวหรือเมื่อกําลังรบ ก็บุตร
ทั้งหลายเชนดังขาพระองคทั้งหลาย ยอมไมควรจะฆา
เพื่อประโยชนแกการบูชายัญเลย ขาแตพระราชบิดา
เมื่อเมืองชายแดนหรือเมื่อพวกโจรในดงกําเริบ เขา
ใชคนเชนดังขาพระองคทั้งหลาย แตขาพระองคทั้ง
หลายจะถูกฆาใหตายโดยมิใชเหตุ ในมิใชที่ ขอเดชะ
แมนกเหลาไร ๆ เมือ่ ทํารังแลวยอมอยู ลูกทัง้ หลายเปน
ที่รักของแมนกเหลานั้น สวนพระองคไดตรัสสั่งใหฆา
ขาพระองคทั้งหลาย เพราะเหตุไร ขอเดชะ อยาได
ทรงเชื่อกัณฑหาลปุโรหิต กัณฑหาลปุโรหิตไมพึงฆา
พระองค เพราะวาเขาฆาขาพระองคแลว ก็จะพึงฆา
แมพระองคในลําดับตอไป ขาแตพระมหาราวชา พระราชาทั้งหลายยอมพระราชทานบานอันประเสริฐ นิคม
อันประเสริฐ แมโภคะ แกพราหมณนั้น อนึ่ง พวก
พราหมณ แมโภคะ แกพราหมณนั้น อนึ่ง พวก
ตระกูลยังปรารถนาจะประทุษรายตอผูใหขาวน้ําเชน
นั้นอีก เพราะพวกพราหมณเหลานั้นโดยมากเปนคน
อกตัญู ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคทั้งหลาย
เสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย ให
เปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมวา
ขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะเลี้ยง
ชางและมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค
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ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย
ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแม
วาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะ
ขนมูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค
ทั้งหลายเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย
ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึง
แมวาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็
จะขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค
ทั้งหลายเลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย
ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิตตามที่พระองคมีพระราชประสงคเถิดพระเจาขา ถึงแมวาขาพระองค
ทั้งหลายจะถูกขับไลจากแวนแควน ก็จักเที่ยวภิกขาจาร
เลี้ยงชีวิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ ความวา ขาแตพระบิดา ถา
ขาพระองคเปนบุตรอันพระองคพึงฆาไซร เมื่อเปนเชนนี้เพราะเหตุไรเลา ใน
กาลกอนคือในกาลที่ขาพระองคเกิดแลว ชนผูเปนญาติของขาพระองคทั้งหลาย
จึงไดใหพราหมณทั้งหลายกลาวคําเปนสวัสดีมงคล ไดสดับมาวา ในกาลนั้น
กัณฑหาลพราหมณเองดวย ตรวจตราลักษณะทั้งหลายของขาพระองคแลวได
ทํานายวา ภัยอันมาในระหวางใด ๆ จักไมมีแกพระราชกุมารองคนี้ ในกาล
เปนที่สุดของพระองค พระราชกุมารองคนี้จักยังรัฐใหเปนไป คําหลังของ
กัณฑหาลพราหมณฟงไมสมกับคําตนดังนี้ พราหมณคนนี้ยอมเปนคนกลาว
เท็จ แตบัดนี้พระองคทรงถือเอาคําของกัณฑหาลพราหมณ จักฆาขาพระองค
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ทั้งหลายเพื่อบูชายัญ โดยหาเหตุอันควรมิไดเลย ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ขอพระองคอยาฆาขาพระองคทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเปนจอมนรชน ขอ
พระองคจงกําหนดใหจงดีวา กัณฑหาลพราหมณคนนี้แล เปนผูปรารถนาจะ
ฆาชนหมูใหญ เพราะความเปนเวรในขาพระองคคนเดียว. บทวา ปุพฺเพว โน
ความวา ขาแตพระมหาราชา ถาแมพระองคทรงใครจะฆาขาพระองคทั้งหลาย
เพราะเหตุไร ในกาลกอน คือในกาลที่ขาพระองคทั้งหลายยังเยาววัย พระองคจึงมิไดฆาเองหรือใหผูอื่นฆาซึ่งขาพระองคทั้งหลาย แตมาบัดนี้ ขาพระองค
ทั้งหลายรุนขึ้นเปนหนุมตั้งอยูในปฐมวัย เจริญพรอมดวยบุตรและธิดาทั้งหลาย
เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระองคเกิดมามิไดคิดปองรายตอพระองคเลย พระองคจัก
ฆาขาพระองคทั้งหลาย เพราะเหตุไรเลา. บทวา ปสฺส โน ความวา ขอ
พระองคจงพิจารณาดูซึ่งขาพระองคผูพี่นองชายทั้ง ๔ คน. บทวา ยุชฺฌมาเน
ความวา ในการทําศัตรูทั้งหลายลอมพระนครแลวตั้งอยู ขอพระองคจงทอด
พระเนตรดูซึ่งพระราชบุตรทั้งหลายเชนขาพระองค รบอยูดวยขาศึกเหลานั้น
ก็พระราชาทั้งหลายอันไรพระราชบุตร ยอมชื่อวาเปนผูไมมีที่พึ่ง. บทวา
มาทิสา ความวา พระราชบุตรทั้งหลายอันกลาหาญ มีกําลัง จึงไมเปน
บุคคลที่ควรฆาเพื่อบูชายัญ. บทวา นิโยชนฺติ ความวา ทานยอมใชเพื่อ
ประโยชนอนั จับกุมปจจามิตรทั้งหลาย. บทวา อถ โน แกเปน อถ อมฺเห
บทวา อกรณสฺมา ความวา เพราะเหตุอันไมสมควร. บทวา อภูมิย ความวา
ในโอกาสอันไมสมควรเลย. อธิบายวา เพราะเหตุไร พอ พวกเราจึงถูกฆา. บทวา
มา ตสฺส สทฺทเหสิ ความวา ดูกอนมหาราช กัณฑหาลพราหมณมิไดฆา
เรา ทานอยาเชื่อกัณฑหาลพราหมณแมนั้น. บทวา โภค ปสฺส ความวา
พระราชาทั้งหลายไมใหแมโภคะแกพราหมณนั้น. บทวา อถคฺคปณฺฑิกาปิ
ความวา ก็พราหมณเหลานั้น เมื่อไดซึ่งน้ําอันลิศ กอนขาวอันเลิศ จึงชือ่
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วา ไดกอนขาวอันเลิศ. บทวา เตสป ความวา พวกเขาบริโภคในตระกูล
ของคนเหลาใด พวกเขาอยากจะทําราย แมคนผูใหซึ่งกอนขาวเห็นปานนี้แม
เหลานั้น.
พระราชาครั้นทรงสดับคําพร่ํากลาวของกุมารนั้น จึงตรัสวา
เจาทัง้ หลายพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต ยอมกอ
ทุกขใหเกิดแกเรานักแล จงปลอยกุมารทั้งหลายไป
ณ บัดนี้ เราขอเลิกเอาบุตรบูชายัญ.
พระราชาครั้นทรงกลาวคาถานี้แลว ก็โปรดใหปลอยกุมารทั้งหลาย
แมอีก
กัณฑหาลพราหมณมาแลว กลาวอีกวา
ขาพระองคไดทูลไวแลวกอนเทียว การบูชายัญ
นี้ ทําไดยาก ใหยินดีไดแสนยาก บัดนี้ พระองคทรง
กระทํายัญที่ขาพระองคเตรียมไวแลวใหกระจัดกระจาย
เพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และชนเหลา
ใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึง่ ชนเหลาใดอนุโมทนา
มหายัญเชนนี้ ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี ชนเหลานัน้
ยอมไปสูสุคติ.
ครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็ใหจับพระราชกุมารเหลานั้นอีกครั้งหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระกุมารเพื่อตองการจะกลาวไปตามกระแสความของกัณฑหาล
พราหมณจึงทูลวา
ขาแตพระราชา ถาชนทั้งหลายบูชายัญดวยบุตร
ทั้งหลาย จุติจากโลกนี้ไปสูเทวโลก ดังที่เลากันมา
ไซร พราหมณจงบูชายัญกอน พระองคจักทรงบูชา
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ในภายหลัง ถาชนทั้งหลายดวยบุตรทั้งหลาย
จุติจากโลกนี้แลวยอมไปสูเทวโลก ดังที่เลากันมา
ไซร กัณฑหาลพราหมณผนู ี้แล จงบูชายัญดวยบุตร
ทั้งหลายของตน ถากัณฑหาลพราหมณรูอยูอยางนี้
เหตุไรจึงไมฆาบุตรทั้งหลาย ไมฆาคนที่เปนญาติทุก
คนและตนเองเลา ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และชน
เหลาใดใหผูอื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชนเหลาใดอนุโมทนา
มหายัญเชนนี้ ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี ชนเหลานัน้
ยอมไปสูนรกทั้งหมด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺราหฺมโณ ตาว ความวา จงบูชา
กัณฑหาลพราหมณกอน. บทวา สเกหิ ความวา แปลวา จงบูชาดวยบุตร
ทั้งหลายของตน. ลําดับนั้น พระจันทกุมาร เมื่อจะแสดงจึงไดทูลอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เมื่อกัณฑหาลพราหมณนั้นบูชายัญอยางนี้แลวไปสู
เทวโลก พระองคจึงจักทรงบูชายัญภายหลัง แมโภชนะมีรสอรอย พระองคจะเสวย ตอเมื่อคนอื่นไดลองชิมแลว ก็นี่ความตายของบุตรทีเดียว
เหตุไร พระองคจึงไมโปรดใหคนอื่นทดลองกอนแลวจึงทรงกระทํา. บทวา
เอว ชาน ความวา เมื่อรูอยางนี้วา คนทั้งหลายฆาบุตรและธิดาแลวไปสู
เทวโลก เพราะเหตุไร กัณฑหาลพราหมณจึงไมฆาบุตรทั้งหลายและพวกญาติ
ของตนและตนเองเลา ถาบุคคลใดรูคุณแหงการบูชายัญอยางนี้วา ถาฆาผูอื่น
แลวยอมไปสูเทวโลก ถาฆาตนเองแลวจะไดไปถึงพรหมโลกดังนี้ไซร ก็ไมพึง
ฆาคนอื่น พึงฆาตนเองนั้นแล แตกัณฑหาลพราหมณคนนี้ ไมกระทําอยางนั้น
กลับจะยังพระองคใหฆาขาพระองค ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรง
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ทราบซึ่งความกระทําของกัณฑหาลพราหมณ แมดวยเหตุนี้วา เมื่อไมไดเพื่อจะ
กระทําการปลนลูกความในการวินิจฉัยเขาจึงกระทําดังนี้. บทวา เอทิส ไดแก
ยัญที่ฆาบุตรเห็นปานนี้.
พระราชกุมาร เมื่อทูลความมีประมาณเทานี้ ก็ไมอาจจะกระทําให
พระราชบิดาทรงถือเอาถอยคําของพระองค จึงทรงปรารภราชบริษัทที่หอม
ลอมพระราชาอยูนั้น ตรัสวา
ไดยินวา พอเจาเรือนและแมเจาเรือนทั้งหลายผู
รักบุตร ซึ่งมีอยูในพระนครนี้ ไฉนจึงไมทูลพระราชา
อยาใหทรงฆาพระราชบุตรอันเกิดแตพระอุระ ไดยนิ
วาพอเจาเรือนและแมเจาเรือนทั้งหลายผูรักบุตร ซึ่ง
มีอยูในพระนครนี้ ไฉนจึงไมทูลทัดทานพระราชา
อยาใหทรงฆาพระราชบุตรอันเกิดแตพระองค เรา
ปรารถนาประโยชนแกพระราชาดวย ทําประโยชน
แกชาวชนบททั้งปวงดวย ใคร ๆ จะมีความแคนเคือง
กับเรา ไมพึงมี ชาวชนบทไมชวยกราบทูลใหทรง
ทราบเลย.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา ปุตฺตกามาโย ทานกลาวหมายเอา
แมเจาเรือนเทานั้น. อนึ่ง พอเจาเรือนก็ชื่อวา เปนผูปรารถนาบุตร. บทวา น
อุปวทนฺติ ความวา ไมเขาไปกลาวโทษ คือไมวากลาว. บทวา อตฺรช
แปลวา เกิดดวยตน. แมเมื่อทานกลาวอยางนี้ ใคร ๆ ชื่อวาเปนผูสามารถเพื่อจะ
ทูลกับพระราชา ไมไดมีเลย. บทวา น โกจิ อสฺส ปฏิฆ มยา ความ
วา ใคร ๆ แมเพียงคนเดียว ชื่อวา กระทําความแคนเคืองกับเราวา พระราชกุมารองคนี้รับสินบนของเรา หรือวากอทุกขชื่อนี้ใหแกเรา เพราะความ
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เมาดวยความเปนใหญ ดังนี้มิไดมีเลย. บทวา ชนปโท น ปเวเทติ
ความวา ชาวชนบท ไมชวยกันประกาศ คือกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ
วา เราเปนผูปรารถนาประโยชนของพระราชาและของชาวชนบท ดวยประการ
ฉะนี้ ทําไมชาวชนบทนี้จึงไมกราบทูลพระราชบิดาของเราวา พระราชบุตร
ของพระองคเปนผูสมบูรณดวยคุณธรรม.
แมเมื่อพระจันทกุมารตรัสอยางนี้แลว ใคร ๆ มิไดพูดอะไรเลย.
เพราะเหตุนั้น พระกุมารเมื่อจะสงพระชายาของพระองค ๗๐๐ นาง ใหไปเพื่อ
วิงวอนจึงตรัสวา
ดูกอนแมเจาเรือนทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
จงไปกราบทูลพระราชบิดา และวิงวอนกัณฑหาล
พราหมณวา ขอจงอยาฆาพระราชกุมารทั้งหลาย ผูไมคิด
ประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห ดูกอนแมเจาเรือนทั้ง
หลาย ขอทานทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา
และวิงวอนกัณฑหาลพราหมณวา ขอจงอยาฆาพระราชกุมารทั้งหลาย ผูเปนที่เพงที่หวังของโลกทั้งปวง.
แมเจาเรือนเหลานั้น ไปกราบทูลวิงวอนแลว. พระราชาไมทอดพระเนตรดูเลย เพราะฉะนั้น พระราชกุมารไรที่พึ่งแลว จึงพร่ําเพอกลาวคาถาวา
ไฉนหนอ เราพึงเกิดในตระกูลนายชางรถ ใน
ตระกูลปุกกุสะ หรือพึงเกิดในหมูพอคา พระราชาก็
ไมพึงรับสั่งใหฆาในการบูชายัญวันนี้.
ครั้นกลาวดังนี้ พระกุมารเมื่อจะสงพระชายาทั้งหลายไปอีกครั้งหนึ่ง
จึงตรัสวา
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เจาผูมีความคิดแมทั้งปวง จงไปหมอบลงแทบ
เทาของผูเปนเจากัณฑหาละ เรียนวา เรามิไดเห็นโทษ
เลย ดูกอนแมเจาเรือนแมทั้งปวง เจาจงไปหมอบลง
แทบเทาของผูเปนเจากัณฑหาละ เรียนวา ขาแตทา น
ผูเจริญ ถาเราทั้งหลายไดประทุษรายอะไรในทาน ขอ
ทานจงอดโทษเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปราธาห น ปสฺสามิ ความวา
ขาแตอาจารยกัณฑหาละ ขาพเจาไมเห็นความผิดของตน. บทวา กินฺเต
ภนฺเต ความวา ขาแตผูเปนเจากัณฑทหาละ พวกเราไมเห็นความผิดอะไร
ของทาน ก็ถาจันทกุมารมีโทษไซร ขอทานจงกลาวกะจันทกุมารนั้นวา ขอทาน
จงอดโทษเถิด.
ลําดับนั้น พระกนิษฐภคินีของพระจันทกุมารทรงนามวา เสลากุมารี
เมื่อไมอาจอดกลั้นความโศกเศรา ก็กราบลงแทบบาทมูลของพระราชบิดาแลว
คร่ําครวญ.
พระศาสดา เมื่อทรงประกาศความขอนั้นจึงตรัสวา
พระเสลาราชกุมารีผูควรการุญ ทรงเห็นพระภาดาทั้งหลาย อันเขานํามาเพื่อบูชายัญ ทรงคร่ําครวญ
วา ดังไดสดับมา พระราชธิดาของเรา ทรงปรารถนา
สวรรค รับสั่งใหตั้งยัญขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปนีตตฺเต แปลวา มีสภาวะอันเขานํา
มาเพื่อบูชายัญ. บทวา อุกขฺ ิปโต ความวา พระราชบิดารับสั่งใหยกขึ้นตั้งไว
คือใหเปนไปอยู. ดวยบทวา สคฺคถาเมน นี้ พระเสลาคร่ําครวญอยูวา
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พระราชบิดาฆาพี่ชายทั้งหลายของเราปรารถนาสวรรค. พระองคจักฆาพี่ชาย
เหลานี้แลวไปสวรรคหรือ ?
พระราชา ไมทรงยึดถือถอยคําแมของนาง. ลําดับนั้น โอรสของ
พระจันทกุมาร ทรงนามวา วสุละ ครั้นเห็นพระบิดาไดรับทุกข คิดวา เรา
จักเขาไปทูลวิงวอนพระอัยกา ใหประทานชีวิตแกบิดาของเรา ดังนี้แลว
หมอบลงแทบบาทมูลแหงพระราชาแลวคร่ําครวญ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้นจึงตรัสวา
พระวสุลราชนัดดา กลิ้งไปกลิ้งมาเบื้องพระพักตรพระราชากราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระบาทยัง
เปนเด็กไมถึงความเปนหนุม ขอพระองคไดทรงโปรด
อยาไดฆาพระบิดาของขาพระองคเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทหรมฺหา อโยพฺพนปฺปตฺตา ความ
วา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พวกขาพระองคยังเปนเด็กออน ยังไมถึงความ
เปนหนุมกอน ขอพระองคอยาไดฆาพระบิดาของพวกขาพระองค ดวยความ
เอ็นดูแมในพวกขาพระองคกอนเถิด.
พระราชาทรงสดับเสียงคร่ําครวญของพระวสุละมีพระอุระประดุจจะแตก
ทําลายแลว สวมกอดพระราชนัดดา มีพระเนตรเต็มไปดวยพระอัสสุชล ตรัส
วา หลานรัก เจาจงไดคืนลมหายใจเถิด ปูจะปลอยพอเจา แลวก็ทรงกลาว
พระคาถาวา
ดูกอนวสุละ พอเจาอยูนี่ เจาจงไปพรอมกับบิดา
เจาพร่ําเพออยูในพระราชวัง ยอมใหเกิดทุกขแกปูนัก
จงปลอยพระราชกุมารทั้งหลาย ณ บัดนี้ เราขอเลิก
การเอาบุตรบูชายัญ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺเต ปรสฺมึ ไดแก ในภายใน
พระราชวัง.
กัณฑหาลพราหมณมากลาวอีกวา
ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียว การ
บูชายัญนี้ทําไดยาก ใหยนิ ดีไดแสนยาก บัดนี้พระองค
ทรงกระทํายัญ ที่ขาพระองคตระเตรียมไวแลวให
กระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเอง
ก็ดี และชนเหลาใดใหผูอนื่ บูชายัญก็ดี อนึ่ง ชนเหลา
ใดอนุโมทนามหายัญเชนนี้ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี ชน
เหลานั้นทั้งหมดยอมไปสูสุคติ.
ฝายพระราชา ผูมืดเขลา ก็ใหราชบุรษุ ไปจับกุมพระราชบุตรทัง้ หลาย
มาอีกครั้งหนึ่ง ตามคําของกัณฑหาลพราหมณ. เพราะเหตุนั้นกัณฑหาลพราหมณ จึงคิดวา พระราชาพระองคนี้ใจออน ประเดี๋ยวใหปลอย ประเดี๋ยว
ก็ใหจับพระราชบุตรทั้งหลาย พระองคจะปลอยพระราชบุตรทั้งหลายตามคําของ
ทารกทั้งหลายอีก อยากระนั้นเลยเราจะพาพระองคไปสูหลุมยัญเสียเลย. ลําดับ
นั้นจึงกลาวคาถา เพื่อจะใหพระองคเสด็จไปในที่นั้นวา
ขาแตสมเด็จพระเอกราช ขาพระองคตระเตรียม
ยัญแลวดวยแกวทุกอยาง ตกแตงไวแลวเพื่อพระองค
ขอเดชะ เชิญเสด็จออกเถิด พระองคทรงบูชายัญแลว
เสด็จสูสวรรค จักทรงบันเทิงพระหฤทัย.
ความแหงคําเปนคาถานั้นวา ขาแตมหาราช ยัญขาพระองคตระเตรียม
แลวดวยแกวทุกประการเพื่อพระองค บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะเสด็จ
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ไป เพราะฉะนั้นจักเสด็จออกไปบูชายัญแลวไปสูส วรรคทรงบันเทิงพระหฤทัย.
ครั้นในเวลาที่เขาพาพระโพธิสัตวไปยังหลุมเปนที่บูชายัญ นางหามทั้งหลาย
ของพระโพธิสัตวนั้น. ก็ไดออก (จากที่นี้) โดยพรอมกัน.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสวา
หญิงสาว ๗๐๐ นาง ผูเปนชายาของพระจันทกุมาร ตางสยายผมแลวรองไห ดําเนินไปตามทาง
สวนพวกหญิงอื่น ๆ ออกไปแลวดวยความเศราโศก
เหมือนเทวดาในนันทวัน ตางก็สยายผมรองไหไปตาม
ทาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นนฺทเน วิย เทวา ความวา เหมือน
เทวดาทั้งหลาย หอมลอมเทพบุตร ผูมีอันจุติเปนธรรมดาในนันทวัน.
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควน
กาสีอันขาวสะอาด ประดับดวยกุณฑลไลทาดวย
กฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไป เพือ่
บูชายัญของสมเด็จพระเอกราช พระจันทกุมารและ
พระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอันสะอาดประดุจ
กุณฑล ไลทาดวยกฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราช
บุตรนําไป ทําความเศราพระหฤทัยใหแกพระชนนี
พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสี
อันขาวสะอาด ประดับกุณฑล ไลทาดวยกฤษณา และ
จุรณแกนจันทน ถูกราชบุรษุ นําไป ทําความเศราใจให
แกประชุมชน พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร
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เสวยกระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรง
พระกายใหดีแลว ประดับกุณฑล ทําความเศราพระหฤทัยใหแกพระชนกชนนี พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวยพระกระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชาง
สนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑล ไลทา
ดวยกฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรษุ นําไป ทํา
ความเศราใจใหแกประชุมชน. ในกาลกอน พวกพล
ชางยอมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผู
เสด็จขึน้ สูคอชางเชือกประเสริฐวันนี้ พระจันทกุมาร
และพระสุริยกุมารทัง้ ๒ พระองคเสด็จดําเนินดวย
พระบาทเปลา ในกาลกอน พวกพลมา ยอมตามเสด็จ
พระจันทกุมาร และพระสุริยกุมาร ผูเสด็จขึ้นหลังมา
ตัวประเสริฐ วันนี้ พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร
ทั้ง ๒ พระองคเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา ในกาล
กอน พวกพลรถยอมเสด็จตามพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารผูเสด็จขึ้นทรงรถอันประเสริฐ วันนี้ พระ
จันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทัง้ ๒ พระองคเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา ในกาลกอน พระจันทกุมารและ
พระสุรยิ กุมาร ราชบุรุษนําเสด็จออกดวยมาทั้งหลาย
อันตบแตงดวยเครื่องทอง วันนี้ทั้งสองพระองคตอง
เสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาสิกสุจิวตฺถธรา ความวา พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด. บทวา จนฺทสุรยิ า
ไดแก พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร. บทวา นหาปกสุนหาตา ชื่อวา
สนานสระสรงพระกายดี เพราะไลทาดวยจุรณจันทน แลวกระทําการประพรม
ดวยเครื่องสนานทั้งหลาย. บทวา เย อสฺสุ ในบท ยสฺสุ นี้เปนเพียง
นิบาต. อธิบายวา ซึ่งกุมารเหลาใด. บทวา ปุพฺเพ แปลวา ในกาลกอน
แตนี้. บทวา หตฺถิวรธุรคเต ไดแก ผูเสด็จขึ้นสูคอชางเชือกประเสริฐ คือ
ผูเสด็จขึ้นสูคอชางเชือกประเสริฐอันเขาประดับตกแตงแลว. บทวา อสสวรธุรคเต แปลวา ผูขึ้นสูห ลังมาตัวประเสริฐ. บทวา รถวรธุรคเต แปลวา
ผูเสด็จทรงทามกลางรถอันประเสริฐ. บทวา นียสึ ุ แปลวา ออกไปแลว.
เมื่อหญิงเหลานั้น ปริเทวนาการอยูอยางนี้นั่นแล ราชบุรุษนําพระโพธิสัตวออกจากพระนคร ในกาลนั้น ทั่วพระนครก็กําเริบขึ้น. ชาวนคร
ปรารภจะออก. เมื่อมหาชนกําลังออกไป ประตูทั้งหลายไมเพียงพอ. พราหมณ
เห็นคนมากเกินไป จึงคิดวา ใครจะรูวาเหตุอะไรจักเกิดขึ้น ก็สั่งใหปดประตู
พระนครเสีย มหาชนเมื่อจะออกไปไมได ก็พากันรองอื้ออึ้งอยูใกล ๆ สวน
แหงหนึ่ง ซึ่งมีอยูริมประตูภายในพระนคร ฝูงนกทั้งหลายพากันตกใจกลัว
ดวยเสียงอื้ออึงนั้นก็บินขึ้นสูอากาศ. มหาชนเรียกนกนั้น ๆ แลวพร่ําเพอกลาว
วา
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบนไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราชผู
หลงใหลจะทรงบูชายัญดวยราชโอรส ๔ พระองค.
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช
ผูหลงใหลจะทรงบูชายัญดวยพระราชธิดา ๔ พระองค.
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นกเอยถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช
ผูห ลงใหล จะทรงบูชายัญดวยพระมเหสี ๔ พระองค.
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช.
ผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวยคฤหบดี ๔ คน.
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช
ผูห ลงใหล จะทรงบูชายัญดวยชาง ๔ เชือก.
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช
ผูห ลงใหล จะทรงบูชายัญดวยมา ๔ ตัว
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช
ผูห ลงใหลจะทรงบูชายัญดวยโคอุสุภราช ๔ ตัว
นกเอย ถาเจาปรารถนาเนื้อ เจาจงบินไปทาง
ทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจาเอกราช
ผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวยสัตวทั้งปวงอยางละ ๔.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มสมิจฺฉสิ ความวา นกผูเจริญเอย
ถาเจาปรารถนาเนื้อ. บทวา อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยา ความวา
เจาจงบินไปในที่ ๆ มีการปดกั้นเพื่อบูชายัญ ทางทิศบูรพาแหงปุปผวดีนคร.
บทวา ยชเตตฺถ ความวา ในที่นั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล พระองค
ทรงเชื่อถอยคําของกัณฑหาลพราหมณ บูชายัญดวยพระราชโอรส ๔ พระองค
แมในคาถาที่เหลือพึงทราบโดยนัยนี้เหมือนกัน.
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มหาชนพากันคร่ําครวญในที่นั้นดวยอาการอยางนี้ จึงไปยังสถานที่อยู
ของพระโพธิสัตว เมื่อกระทําประทักษิณปราสาท แลเห็นพระตําหนักเรือน
ยอดในภายในพระนคร และสถานทีต่ าง ๆ มีพระอุทยานเปนตน จึงกลาว
คร่ําครวญอยูดวยคาถาวา
นี้ปราสาทของทานลวนดวยทองคําภายในพระราชวัง นารืน่ รมยยิ่งนัก บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔
พระองค ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี้เรือนยอดของทานลวนแลวดวยทองคํา เกลื่อน
กลนดวยพวงมาลัย บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองค
ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี้พระอุทยานของทาน มีดอกไมบานสะพรั่ง
ตลอดกาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔
พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี้ปาอโศกของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาล
ทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองค
ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี้ปากรรณิการของทาน มีดอกบานสะพรั่ง
ตลอดกาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔
พระองค ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี้ปา แคฝอยของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอด
กาลทั้งปวง นารื่นรมยใ จ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔
พระองค ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี้สวนมะมวงของทาน มีดอกบานสะพรั่งตลอด
กาลทั้งปวง นารื่นรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔
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พระองค ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นี้สระโบกขรณีของทาน ดารดาษไปดวยดอกบัวหลวงและบัวขาบ มีเรือทองอันงดงามวิจิตดวยลาย
เครือวัลย เปนที่รื่นรมยดี บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ พระองคถูกนําไปเพื่อจะฆา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตทานิ ความวา บัดนี้ พระลูกเจา
ทั้ง ๔ ของเรา มีพระจันทกุมารเปนหัวหนา ละทิ้งปราสาทเห็นปานนี้ ถูกนํา
ไปเพื่อจะฆา. บทวา โสวณฺณวิกตา แปลวา ขจิตดวยทองคํา.
คนทั้งหลายพร่ําเพอในที่มีประมาณเทานี้ จึงพากันไปสูโรงชางเปนตน
อีกแลวกลาววา
นี้ชางแกวของทาน ชื่อเอราวัณ เปนชางมีกําลัง
บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ นั้น ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
นีม้ า แกวของทาน เปนมามีกบี ไมแตก เปนมา
วิง่ ไดเร็ว บัดนี้ พระลูกเจาทั้ง ๔ นัน้
ถูกเขานําไป
เพื่อจะฆา
นี้รถมาของทาน มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนก
สาลิกา เปนรถงดงามวิจิตรดวยแกว พระลูกเจาเสด็จ
ไปในรถนี้ ยอมงดงามดังเทพเจาในนันทวัน บัดนี้
พระลูกเจาทั้ง ๔ นั้น ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา
อยางไรพระราชาผูหลงใหล จึงจักทรงบูชายัญ
ดวยพระราชโอรส ๔ พระองค ผูงามเสมอทอง มี
พระวรกายไลทาดวยจุรณจันทน
อยางไรพระราชาผูหลงใหล จึงจักทรงบูชายัญ
ดวยพระราชธิดา ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง มี
พระวรกายไลทาดวยจุรณจันทน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 185

อยางไรพระราชาผูหลงใหล จะทรงบูชายัญ
ดวยพระมเหสี ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง มีพระ
วรกายไลทาดวยจุรณจันทน.
อยางไรพระราชาผูหลงใหล จึงจักบูชายัญดวย
คฤหบดี ๔ คน ผูงดงามเสมอดวยทอง มีรางกายไล
ทาดวยจุรณจันทน คามนิคมทั้งหลายจะวางเปลา ไม
มีมนุษย กลายเปนปาใหญไป ฉันใด เมื่อพระราชา
รับสั่งใหเอาพระจันทกุมารและสุริยกุมารบูชายัญ พระนครปุปผวดีก็จักรางวางเปลา ไมมีมนุษย กลายเปน
ปาใหญไป ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอราวโณ นี้ เปนชื่อของชางนั้น.
บทวา เอกขุโร ไดแก มีกีบไมแตก. บทวา สาลิยา วิย นิคฺโฆโส ความ
วา ในเวลาไป ประกอบดวยเสียงกังวาลไพเราะ ดุจกังวานแหงนกสาลิกา
ทั้งหลาย. บทวา กถนฺนาม สามสมสุนฺทเรหิ ความวา มีผิวเหลืองดัง
ทองคํา เสมอซึ่งกันและกันโดยกําเนิด ชื่อวา งามเพราะปราศจากโทษ. บทวา
จนฺทนมรุกตจฺเตหิ แปลวามีอวัยวะไลทาดวยจันทนแดง. บทวา พฺรหารฺา ความวา คามและนิคมเหลานั้นวางไมมีมนุษย กลายเปนปาใหญฉันใด
เมื่อพระราชาทรงบูชายัญดวยพระราชโอรสทั้งสองพระองค แมพระนครปุปผวดี
ก็จักรางวางเปลาเปนเสมือนปาใหญไปฉันนั้น.
คนเปนอันมากนั้น เมื่อไมไดเพื่อจะออกไปภายนอก ก็พากันคร่ํา
ครวญเที่ยวไปภายในพระนครนั่นเอง. ฝายพระโพธิสัตว ถูกนําไปสูหลุมที่
บูชายัญ. ลําดับนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตวทรงนามวา โคตมีเทวี
ซบลงแทบบาทมูลของพระราชาทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองค
จงประทานชีวิตแกบุตรทั้งหลายของขาพระบาท ทรงกรรแสงพลางกลาววา
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ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระบาทจักเปน
บา มีความเจริญถูกขจัดแลว มีสรีระเกลือกกลั้วดวย
ธุลี ถาเขาฆาจันทกุมา ลมปราณของขาพระบาทก็
จะแตกทําลาย ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระบาทจักเปนบา มีความเจริญถูกขจัดแลว มีสรีระ
เกลือกกลั้วดวยธุลี ถาเขาฆาสุริยกุมาร ลมปราณของ
ขาพระบาทก็จะแตกทําลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภูนหตา แปลวา มีความเจริญถูกขจัด
แลว. บทวา ปสุนาว ปริกิณฺณา ความวา ขาพระบาท มีสรีระเหมือน
เกลือกกลั้วดวยฝุน จักเปนบาเที่ยวไป.
พระนางโคตมีเทวี เมื่อคร่ําครวญอยูอยางนี้ มิไดรับพระดํารัสอยางไร
จากสํานักพระราชา จึงทรงกลาวแกพระสุณิสาทั้งหลายวา ชรอยลูกเราโกรธ
เจาแลวจึงจักไปเสียกระมัง เหตุไรเจาไมยังเขาใหกลับมา ทรงสวมกอดชายา
ทั้ง ๔ ของพระกุมารเขาแลว ก็ทรงกลาวคร่ําครวญวา
สะใภเราเหลานี้ คือ นางฆัฏฏิกา นางอุปริกขี
นางโปกขรณี และนางคายิกา ลวนกลาววาจาเปนที่
รักแกกันและกัน เพราะเหตุไร จึงไมฟอนรําขับรอง
ใหจันทกุมาร และสุริยกุมารรื่นรมยเลา ใครอื่นทีจ่ ะ
เสมอดวยนางทั้ง ๔ นั้นไมมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินฺนุมา น รมาเปยฺยุ ความวา
เพราะเหตุไร สะใภทั้ง ๔ มีนางฆัฏฏิกาเปนตนนี้ จึงไมพูดคําพึงใจแกกัน
และกัน ฟอนรําขับรอง ใหราชโอรสทั้งสอง ของเราเพลิดเพลิน ไมใหเบื่อ
๑. อรรถกถาวา โคปรักขี.
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หนาย อธิบายวา จริงอยู ในการฟอนรําหรือขับรอง ในชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้
ใครอื่นที่จะเสมอดวยนางทั้ง ๔ นี้ยอมไมมี.
พระนางทรงคร่ําครวญกะพระสุณิสาดังนี้แลว เมื่อไมมองเห็นอุบาย
อันควรถืออยางอื่น จึงทรงกลาวคาถา ๘ คาถา แชงดากัณฑหาลพราหมณวา
ดูกอนกัณฑหาละ ความโศกเศราใจใด ยอมเกิด
มีแกเรา ในเมือ่ จันทกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา แม
ของเจาจงไดประสบความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกอน
กัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมีแกเรา ใน
เมื่อสุริยกุมารถูกเขานําไปจะฆา แมของเจาจงได
ประสบความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกอนเจากัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมีแกเรา ในเมื่อ
จันทกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆาภรรยาของเจาจงประสบ
ความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกอนเจากัณฑหาละ ความ
โศกเศราใจใดยอมเกิดมีแกเรา ในเมื่อสุริยกุมารถูก
เขานําไปเพื่อจะฆา ภรรยาของเจา จงไดประสบความ
โศกเศราใจของเรานี้ ดูกอ นเจากัณฑหาละ เจาไดให
ฆาพระกุมารทัง้ หลาย ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจ
ดังราชสีห แมของเจาจงอยูไดเห็นพวกลูก ๆ และ
อยาไดเห็นสามีเลย ดูกอนเจากัณฑหาละ เจาไดให
ฆาพระกุมารทั้งหลาย ผูเ ปนที่มุงหวังของโลกทั้งปวง
แมของเจาจงอยาไดเห็นพวกลูก ๆ และอยาไดเห็น
สามีเลย ดูกอนเจากัณฑหาละ เจาไดใหฆาพระกุมาร
ทั้งหลาย ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห
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ภรรยาของเจาจงอยาไดเห็นพวกลูก ๆ และอยาไดเห็น
สามีเลย ดูกอ นเจากัณฑหาละ เจาไดฆาพระกุมาร
ทั้งหลาย ผูเปนที่มุงหวังของโลกทั้งปวง ภรรยาของ
เจาจงอยาไดเห็นพวกลูก ๆ และอยาไดเห็นสามีเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิม มยฺห ความวา ความโศกเศราใจ
ของเรานี้ จัดเปนทุกข. บทวา ปฏิม
ุ ฺจตุ ความวา จงเขาไป คือจงถึง.
บทวา โย ฆาเตสิ ความวา เจาใดยอมฆา. บทวา อเปกฺขิเต ความวา
เจายอมฆาผูที่ชาวโลกทั้งปวงหวังอยู คือปรากฏอยู.
พระโพธิสัตวเมื่อทูลวิงวอนที่หลุมยัญ จึงกลาววา
ขอเดชะ อยาไดฆา ขาพระองคทั้งหลายเสียเลย
โปรดทรงพระราชทานขาพระองคทั้งหลายใหเปนทาส
ของกัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมวา ขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะเลี้ยงชางและ
มาใหเขา ขอเดชะ อยาทรงฆาขาพระองคทั้งหลายเสีย
เลย โปรดพระราชทานขาพระองคทั้งหลาย ใหเปน
ทาสของกัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมวา ขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขนมูล
ชางใหเขา ขอเดชะ โปรดพระราชทานขาพระองค
ทั้งหลาย ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิตเถิดพระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคทั้งหลายจะถูกจองจําดวย
โซใหญ ก็จะขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรง
ฆาขาพระองคทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน
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ขาพระองคทั้งหลาย ใหเปนทาสของกัณฑหาลปุโรหิต
ตามที่พระองคมีพระประสงคเถิด พระเจาขา ถึงแม
วาขาพระองคทั้งหลาย จะถูกขับไลจากแวนแควน ก็
จะเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต ขอเดชะ หญิงทั้งหลายผู
ปรารถนาบุตร แมจะเปนคนยากจน ยอมวอนขอบุตร
ตอเทพเจา หญิงบางพวกละปฏิภาณแลว ไมไดบตุ ร
ก็มี หญิงเหลานั้น ยอมกระทําความหวังวา ขอลูก
ทั้งหลายจงเกิดแกเรา แตนั้นขอหลานจงเกิดอีก ขา
แตพระองคผูประเสริฐ พระองครับสั่งใหฆาขาพระองคทั้งหลาย เพื่อตองการทรงบูชายัญ โดยเหตุอัน
ไมสมควร ขาแตสมเด็จพระบิดา คนทั้งหลายเขาได
ลูกเพราะความวิงวอนของเทพเจา ขอพระองคอยารับ
สัง่ ใหฆาขาพระองคทั้งหลายเลย อยาทรงบูชายัญนี้
ดวยบุตรทั้งหลายที่ไดมาโดยยากเลยพระเจาขา ขาแต
สมเด็จพระบิดา คนทั้งหลายเขาไดบุตร เพราะความ
วิงวอนเทพเจา ขอพระองคอยารับสั่ง ใหฆาขาพระ
องคทั้งหลายเลยพระเจาขา ขอไดทรงพระกรุณาโปรด
อยาไดพรากขาพระองคทั้งหลาย ผูเปนบุตรที่ไดมา
ดวยความยากจากพระมารดาเลยพระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิพฺย ความวา แตกอนพระองคผู
สมมติเทพ นารีทั้งหลายผูไรบุตรแมเปนผูยากจน เปนผูมีความตองการบุตร
นําบรรณาการเปนอันมาก ไปวอนขอเทพเจาวา ขอเราจักไดซึ่งลูกหญิง
หรือลูกชายดังนี้. บทวา ปฏิภาณานิป หิตฺวา ความวา แมละแลว
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คือไมไดแลวซึ่งการตั้งครรภ ทานกลาวคําอธิบายไววา ขาแตมหาราช
ก็ครรภของนารีทั้งหลาย ผูไมไดการตั้งครรภเกิดขึ้นแลว ยอมซูบซีดไป ฉิบ
หายไป. ในบรรดาหญิงเหลานั้น บางพวกเมื่อไมไดบุตรก็ขอ, บางนางไดแลวละ
การตั้งครรภ แลวไมบริโภค ก็ไมไดซึ่งบุตร, บางนางเมื่อไมไดความตั้งครรภ
ก็ไมไดซึ่งบุตร แตมารดาของขาพระบาท ไดแลวซึ่งการตั้งครรภและบริโภค
และมิไดปลอยใหครรภที่เกิดขึ้นแลว พินาศไปเสีย จึงไดบุตรทั้งหลาย. พระราช
กุมารทรงวิงวอนวา ขอพระองคอยาไดฆาขาพระองคทั้งหลาย อันเปนราชบุตร
ที่ไดมาดวยประการฉะนี้. บทวา อสฺสาสกานิ ความวา ขาแตมหาราช
สัตวเหลานี้ยอมกระทําความหวังวา อยางไร ขอบุตรทั้งหลายจงเกิดแกเรา.
บทวา ตโต จ ปุตฺตา ความวา ขอบุตรทั้งหลายจงเกิดแมแกบุตรทั้งหลาย
ของเราดวย. บทวา อถ โน อการณสฺมา ความวา เมื่อเปนเชนนี้ พระองค
ไดชื่อวา ฆาพวกขาพระองค เพื่อประโยชนแกการบูชายัญดวยเหตุอันไม
สมควรเลย. บทวา อุปยาจิตเกน ไดแก ดวยความวิงวอนเทพทั้งหลาย.
บทวา กปณลทฺธเกหิ พระราชโอรสตรัสวา ขอพระองคจงอยาไดกระทํา
ความพลัดพรากจากมารดาของพวกขาพระองค กับพวกขาพระองค ซึ่งเปน
บุตรที่มารดาไดมาดวยความยากเลย และจงอยาทําความพลัดพรากขาพระองคกับมารดาเลย.
พระจันทกุมาร แมเมื่อทูลวิงวอนดวยอาการอยางนี้ ก็ไมตอบอะไร ๆ
จึงหมอบลงแทบบาทมูลของพระมารดา พลางปริเทวนาการกลาววา
ขาแตพระมารดา พระมารดายอมยอยยับ เพราะ
ทรงเลี้ยงลูกจันทกุมาร มาดวยความลําบาก ลูกขอ
กราบพระบาทพระมารดา ขอพระราชบิดา จงทรง
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ไดปรโลกอันสมบูรณเถิด เชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูก แลวประทานพระยุคลบาทใหลูกไดกราบไหว
ลูกจะจากไป ณ บัดนี้ เพือ่ ประโยชนแกยัญของพระ
ราชบิดาเอกราช เชิญพระมารดาสวมกอดลูก แลว
ประทานพระยุคลบาทใหลกู กราบไหว ลูกจะจากไป
ณ บัดนี้ ทําความโศกเศราพระทัยใหพระมารดา
เชิญพระมารดาสวมกอดลูก แลวประทานพระยุคลบาท ใหลูกกราบไหว ลูกจะจากไป ณ บัดนี้ ทํา
ความโศกเศราใจใหแกประชุมชน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุทุกฺขโปสิยา ความวา พระมารดา
ทรงเลี้ยงลูกมาโดยความลําบากมาก. บทวา จนฺท ความวา ขาแตพระแมเจา
พระองคทรงเลี้ยงซึ่งบุตรคือพระจันทกุมาร ดวยประการฉะนี้ บัดนี้พระแมเจา
ยอมทรงชราลง. บทวา ลภต ตาโต ปรโลก ความวา ขอพระราชบิดา
ของขาพระองค จงไดปรโลกอันสมบูรณดวยโภคะเถิด. บทวา อุปคุยฺห
ความวา จงสวมกอด คือโอบกอด. บทวา ปวาส ความวา เปนการพลัดพราก
จากไปอยางแทจริง โดยมิไดหวนกลับมาอีก.
ลําดับนั้น พระมารดาของจันทกุมาร เมื่อจะทรงปริเทวนาการ จึง
ตรัสคาถา ๔ คาถาวา
ดูกอ นลูกโคตมีมาเถิดเจาจงรัดเมาลีดวยใบบัว จง
ประดับดอกไมอันแซมดวยกลีบจําปา นี่เปนปรกติของ
เจามาแตกอน มาเถิด เจาจงไลทาเครื่องลูบไล คือ
จุรณจันทนแดงของเจาเปนครั้งสุดทาย. เจาลูบไลดว ย
จุรณจันทนแดงนั้นดีแลว ยอมงดงามในราชบริษัท มา
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เถิด เจาจงนุงผากาสิกพัสตร อันเปนผาเนื้อละเอียด
เปนครั้งสุดทาย ครั้นนุงผากาสิพัสตรนั้นแลว ยอม
งดงามในบริษัท เชิญเจาประดับหัตถาภรณ อันเปน
เครื่องประดับทองคําฝงแกวมุกดาและแกวมณี เจา
ประดับดวยหัตถาภรณนั้นแลวยอมงดงามในบริษัท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปทุมปตฺตาน ความวา ซึ่งเครื่อง
ประดับอยางหนึ่ง ชื่อวา ปทุมปตตเวฐนะผาโพกสําหรับรัดเมาลีทําดวยใบบัว
พระนางโคตมี ทรงพระประสงคเอาเครื่องประดับนั้นนั่นแล จึงตรัสอยางนั้น
อธิบายวา เจาจงรวบขึ้นซึ่งเมาลีของเจาอันกระจัดกระจายแลวจงพันดวย
ปทุมปตตเวฐนะ. ทรงเรียกพระจันทกุมารดวยคําวา โคตมิปุตฺต. บทวา
จมฺปกทลมิสสฺ าโย ความวา เจาจงประดับระเบียบดอกไมนานาชนิด
อันสมบูรณดวยสีและกลิ่น แซมดวยกลีบจําปาสอดสลับ ณ ภายใน. ดวยบทวา
เอสา เต นี้พระนางพร่ําวา นี้เปนปกติของเจามาแตครั้งกอน จงลูบไล
เครื่องลูบไลเครื่องจุรณจันทนนั้นนั่นแลลูก. บทวา เยหิ จ ความวา เ จาลูบไล
ดวยเครื่องลูบไลคือจันทนแดงเหลาใดแลว เจาจะงดงามในราชบริษัท เจาจงลูบ
ไลดวยเครื่องลูบคือจุรณจันทนแดงเหลานั้นเถิด. บทวา กาสิก ไดแก ผากาสิกพัสตร อันมีคาแสนหนึ่ง. บทวา คณฺหสฺส ความวา จงประดับ.
บัดนี้ พระนางจันทา ผูเปนอัครมเหสีของพระจันทกุมาร หมอบลง
แทบบาททูลของพระราชา พลางร่ําไรกลาววา
พระเจาแผนดินผูครองรัฐ ผูเปนทายาทของ
ชนบท เปนเจาโลกองคนี้ จักไมทรงยังความสิเนหาให
เกิดในบุตรแนละหรือ.
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พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว ตรัสพระคาถาวา
ลูกทั้งหลายเปนที่รักของเรา(ตนเองก็เปนที่รัก)
อนึ่ง แมเจาทั้งหลายผูเปนภรรยาก็เปนที่รักของเรา แต
เราปรารถนาสวรรค เหตุนั้นจึงไดใหฆาเจาทั้งหลาย.
เนื้อความแหงพระดํารัสนั้นวา เพราะเหตุไรเราจึงไมบังเกิดความรัก
ลูก แทจริงบุตรทั้งหลายเปนที่รักของเรา ไมใชแตพระโคตมีองคเดียวเทานั้น
แมเราก็มีความรักบุตรทั้งหลาย ตนเองก็ดีก็เปนที่รัก เจาทั้งหลายผูเปนสะใภ
ก็ดี ภรรยาทั้งหลายก็ดี ก็เปนที่รักของเราเหมือนกัน แมเมือ่ เปนเชนนั้น เรา
ปรารถนาซึ่งสวรรคนั้น เพราะเหตุนั้น เราจักฆาเจาทั้งหลายเหลานี้ เจาอยา
คิดไปเลย แมเจาทั้งหลายของเราเหลานั้น ก็ไปอยูกับเราในเทวโลกทั้งสิ้น.
พระนางจันทาทูลวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอจงทรงพระกรุณา
โปรดรับสั่งใหฆาขาพระบาทเสียกอน ขอความทุกข
อยาไดทําลายหทัยของขาพระบาทเลย พระราชโอรส
ของพระองคเปนสุขุมาลชาติ ประดับแลวงดงาม ขาแต
เจาชีวิต ขอไดโปรดฆาขาพระบาทเสียกอน ขาพระบาทจักเปนผูมีความโศกเศรากวาจันทกุมาร ขอ
พระองคจงทรงทําบุญใหไพบูลย ขาพระบาททั้งสอง
จะเที่ยวไปในปรโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปม ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ขอพระองคจงทรงฆาขาพระบาทกอนกวาพระสวามีของขาพระบาท. บทวา
ทุกฺข ความวา ทุกขแตความตาย ของพระจันทกุมารนั้น ขออยาไดยังหัวใจ
๑. ในอรรถกถา เพิ่มคําวา อตฺตา จ ตนเองก็เปนที่รกั

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 194

ของขาพระบาทใหแตกเสียเลย. บทวา อลงฺกโต ความวา ประดับแลวดวย
อาการอยางนี้คือพระกุมารองคนี้องคเดียว เขาประดับตกแตงแลวสําหรับขาพระบาท บทนี้ยอมแสดงวา ขาแตพระมหาราช พระองคไมทรงรักใครซึ่ง
พระราชบุตรองคนี้วาเปนลูกของเรา. บทวา หนฺทยฺย ตัดบทเปน หนฺท อยฺย.
พระนางพร่ําเพอพลางทูลอยางนี้กะพระราชา. บทวา สโสกา ความวา เปน
ไปกับดวยความโศกเศรากับพระจันทกุมาร. บทวา เหสฺสามิ แปลวา จักเปน.
บทวา วิจราม อโภ ปรโลเก ความวา ขาพระองคแลพระจันทกุมารอัน
พระองคใหฆารวมกัน แมขาพระองคทั้งสองจะเสวยสุขเที่ยวไปในปรโลก
ขอพระองคอยาไดทรงทําอันตรายแกสวรรคของขาพระบาททั้งสองเลย.
พระราชาตรัสวา
ดูกอนจันทาผูมีตางาม เจาอยาชอบใจความตาย
เลยเมื่อโคตมีบุตรผูอันเราบูชายัญแลว พี่ผัวนองผัว
ของเจาเปนอันมาก จักยังเจาใหรื่นรมยยินดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา ตฺว จนฺเท รุจิ ความวา เจาอยา
ชอบใจความตายของตนเลย. บาลีวา มา รุทิ ดังนี้ก็มี ความวา อยารองไห
ไปเลย. บทวา เทวรา ความวา พี่ผัวนองผัวของเจาเปนผูประเสริฐ.
ตอแตนั้น พระศาสดาจึงตรัสกึ่งคาถาวา
เมื่อพระราชาตรัสอยางนั้นแลว พระนางจันทา
เทวีก็ร่ําไหตีพระองคดวยฝาพระหัตถ.
ตอแตนั้น พระนางก็ทรงรําพันวา
ไมมปี ระโยชนอะไรดวยชีวิต เราจักดื่มยาพิษ
ตายเสียในที่นี้ พระญาติและมิตรของพระราชาพระ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 195

องคนี้ผูมีพระทัยดี ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาวา
อยาไดรับสั่งใหฆาพระราชโอรสอันเกิดแตพระอุระเลย
ยอมไมมีเลย พระญาติและมิตรของพระราชาองคนี้ผูมี
พระทัยดี ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาวาอยาไดรับ
สัง่ ใหฆาพระราชโอรส อันเกิดแตพระอุระพระองคนี้
เลยยอมไมมีเปนแนทีเดียว บุตรของขาพระบาทเหลานี้
ประดับพวงดอกไมสวมกําไลทองตนแขน ขอพระราชา
จงเอาบุตรของขาพระบาทเหลานั้นบูชายัญ แตขอพระ
ราชทานปลอยโคตมีบุตรเถิด ขาแตพระมหาราชา ขอจง
ทรงตัดแบงขาพระบาทใหเปนรอยสวนแลวทรงบูชายัญ
ในสถานที่ ๗ แหง อยาทรงฆาพระราชโอรสองคใหญ
ผูไ มผิดไมประทุษราย ผูองอาจดังราชสีหเลย ขาแต
พระมหาราชา ขอจงตัดแบงขาพระบาทใหเปนรอย
สวนแลวทรงบูชายัญในสถานที่ ๗ แหง อยาไดทรงฆา
พระราชโอรสองคใหญเปนที่มุงหวังของโลกทั้งปวงเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว ความวา เมื่อพระเจาเอกราชตรัส
อยางนั้น. ดวยบทวา หนฺติ พระนางทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
เหตุไรหรือพระองคจึงตรัสเชนนั้น แลวทุบตีพระองคดวยฝาพระหัตถ. บทวา
ปสฺสามิ แปลวา จักดื่ม. บทวา อิเม เตป ความวา ทรงจับมือ
เด็ดที่เหลือแมเหลานี้ตั้งตนแตวสุลกุมาร ประทับยืนอยูใกลบาทมูลของพระราชา
แลวไดกลาวอยางนั้น. บทวา คุณิโน ความวา ประกอบดวยอาภรณคือ
กลุมดอกไม. บทวา กายุรธาริโน ความวา ทรงไวซึ่งเครื่องประดับคือกําไล
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ทอง. บทวา วิลสต ความวา ขาแตพระมหาราช พระองคฆาขาพระบาท
แลวแบงเปนรอยสวน. บทวา สตฺตธา ความวา จงบูชายัญในที่ ๗ แหง.
ดังนั้น พระนางจันทาเทวีนั้น ทรงคร่ําครวญในสํานักพระราชาดวย
คาถาเหลานี้แลว เมื่อไมไดมีความโลงใจจึงเสด็จไปสํานักพระโพธิสัตวนั่นแล
แลวยืนร่ําไรอยู. ลําดับนั้น พระจันทกุมารตรัสแกพระนางจันทาวา ดูกอน
จันทา เมื่อเรายังมีชีวิตอยู เราใหอาภรณแกเจามากมายมีแกวมุกดาเปนตน
เมื่อเรื่องนั้นๆ เจาเลา เจากลาวแลวดวยดี แตวันนี้เราจะใหอาภรณอันประดับ
อยูกับกายเรานี้ เปนของเราใหอันทายที่สุด เจาจงรับอาภรณนี้ไว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้นจึงตรัสวา
เครื่องประดับเปนอันมากลวนแตของดี ๆ คือ
มุกดา มณี แกวไพฑูรยเราใหแกเจา เมื่อเจากลาว
คําดี นี้เปนของที่เราใหแกเจาครั้งสุดทาย.
ฝายพระนางจันทาเทวี ครั้นสดับคําพระสวามีแลว ก็พลางรําพัน
กลาวดวยคาถา ๙ คาถาอื่นจากนั้นวา
เมื่อกอนพวงมาลาบานเคยสวมที่พระศอของพระ
กุมารเหลาใด วันนี้ ดาบที่เขาลับคมดีแลว จักฟนที่
พระศอของพระกุมารเหลานั้น เมื่อกอนพวงมาลาอัน
วิจิตรเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหลาใด วันนี้
ดาบสอันลับคมดีแลว จักฟนที่พระศอของพระกุมาร
เหลานั้น ไมชาแลวหนอ ดาบจักฟนที่พระศอของพระ
ราชบุตรทั้งหลาย ก็หทัยของเราจะไมแตก แตจะตอง
มีเครื่องรัดอยางมั่นคงเหลือเกิน พระจันทกุมารและ
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พระสุรยิ กุมาร ทรงผาแควนกาสีอันสะอาด ประดับ
กุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เพือ่ ประโยชน
แกการบูชายัญของพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและ
พระสุรยิ กุมาร ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด ประดับ
กุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เพื่อประโยชน
แกการบูชายัญของพระเจาเอกราชพระจันทกุมารและ
พระสุรยิ กุมาร ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาดประดับ
กุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เสด็จออกทํา
ความเศราพระหฤทัยแกพระชนนี พระจันทกุมารและ
สุริยกุมารทรงผาแกวนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เสด็จออกทํา
ความเศราใจใหแกประชุมชน พระจันทกุมารและ
พระสุรยิ กุมาร เสวยพระกระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ
ชางสนานสระสรงพระกายดีแลวประดับกุณฑล ไลทา
กฤษณาและจุรณแกนจันทนเสด็จออก เพื่อประโยชน
แกการบูชายัญของพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและ
พระสุรยิ กุมาร เสวยพระกระยาหารปรุงดวยรสเนื้อ
ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑล ไล
ทากฤษณาและจุรณจันทน เสด็จออกกระทําความเศรา
พระทัยใหแกพระชนนี พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกระยาหาร อันปรุงดวยรสเนื้อ ชาง
สนานสระสรงกายดีแลว ประดับกุณฑล ไลทากฤษณา
และจุรณแกนจันทนเสด็จออกกระทําความเศราใจใหแก
ประชุมชน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผุลฺลา มาลา ไดแก พวงดอกไม. บทวา
เตสชฺช ตัดเปน เตส อชฺช. บทวา เนตฺตึโส แกเปน อสิ. บทวา
วิวตฺติสฺสติ แปลวา จักตก. บทวา อจิรา วต แปลวา ไมนานหนอ.
บทวา น ผาเลติ แปลวา ไมแตก. บทวา ตาว ทฬฺหพนฺธนฺจ เม
อาสิ ความวา จักมีเครื่องผูกมัดอันมั่นยิ่งนัก จักผูกมัดหทัยของเรา.
เมื่อพระนางจันทา คร่ําครวญอยูอยางนั้น การงานทุกอยางในหลุม
ยัญสําเร็จแลว. อํามาตยทั้งหลายนําพระราชบุตรมาแลว ใหกมพระศอลงนั่ง
อยู. กัณฑหาลพราหมณนอมถาดทองคําเขาไปใกลแลวหยิบดาบมาถือยืนอยู
ดวยหมายใจวา เราจักตัดพระศอพระราชกุมาร พระนางจันทาเทวีเห็นดังนั้น
คิดวา ที่พึ่งอื่นของเราไมมี เราจักกระทําความสวัสดีของพระสวามีดวยกําลัง
ความสัตยของเรา จึงประคองอัญชลีดําเนินไปในระหวางแหงที่ชุมนุมชนแลว
ทรงกระทําสัจกิริยา.
เมื่อเขาตกแตงเครื่องบูชายัญทุกสิ่งแลว เมือ่ พระ
จันทกุมารและพระสุริยกุมารประทับนั่ง เพื่อประโยชน
แกการบูชายัญ พระราชธิดาของพระเจาปญจาลราช
ประนมอัญชลีเสด็จดําเนินเวียนในระหวางบริษัททั้ง
ปวงทรงกระทําสัจกิริยาวา กัณฑหาละผูมีปญญาทราม
ไดกระทํากรรมอันชั่ว ดวยความสัจจริงอันใด ดวย
สัจจวาจานี้ ขอใหขาพเจาไดอยูรวมกับพระสวามี
อมนุษยเหลาใดมีอยูในทีน่ ี้ ยักษ สัตว ที่เกิดแลวและ
สัตวที่จะมาเกิดก็ดี ขอจงกระทําความขวนขวายชวย
เหลือขาพเจา ขอใหขาพเจาไดอยูรวมกับพระสวามี
เทวดาทั้งหลายที่มาแลวในที่นี้ ปวงสัตวที่เกิดแลวและ
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สัตวที่จะมาเกิด ขอจงคุมครองขาพเจาผูเสวงหาที่พึ่ง
ผูไรที่พึ่ง ขาพเจาขอวิงวอนทานทั้งหลาย ขออยาให
พวกขาศึกชนะพระสวามีของขาพเจาเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปกฺขตสฺมึ ความวา เมื่อเขาจัดตก
แตงเครื่องบูชายัญพรอมทุกสิ่ง. บทวา สมงฺคินี ความวา ขอขาพเจา จง
เปนผูประกอบพรอม คือประกอบเปนอันเดียวกัน ไดแก เปนผูอยูรวมกัน.
บทวา เยธตฺถิ ตัดเปน เย อิธ อตฺถิ ชนเหลาใดมีอยูในที่นี้. บทวา
ยกฺขภูตภพฺยานิ ความวา ยักษกลาวคือเทวดา ภูตกลาวคือสัตวที่เจริญแลว
ดํารงอยู และเหลาสัตวที่พึงเกิดกลาวคือสัตวผูเจริญในบัดนี้. บทวา เวยฺยาวฏิก
ความวา จงกระทําขวนขวายเพื่อขาพเจา. ตายถ ม ความวา จงรักษาขาพเจา.
บทวา ยาจามิ โว ความวา ขาพเจาขอรองทานทั้งหลาย. บทวา ปติมาห
ตัดเปน ปติ อห. บทวา อเชยฺย ความวา ขอขาศึกอยาพึงชนะ คือไม
ชนะ.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราช ทรงสดับเสียงคร่ําครวญของพระนางจันทา
เทวีนั้นทรงทราบเรื่องนั้นแลว ในขณะนั้นนั่นเอง ฉวยเอาคอนเหล็กอันลุกโพลง
แลวเสด็จมาขูพระราชาแลว ใหปลอยคนเหลานั้นทั้งหมด.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอนั้นจึงตรัสวา
ทาวสักกเทวราช ไดทรงสดับเสียงคร่ําครวญ
ของพระนางจันทาเทวีนั้นแลว ทรงกวัดแกวงคอนยัง
ความกลัวใหเกิดแกพระเจาเอกราชนั้นแลว ไดตรัส
กะพระราชาวา พระราชากาลี จงรูไวอยาใหเราตีเศียร
ของทานดวยคอนเหล็กนี้ ทานอยาไดฆาบุตรองคใหญ
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ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห พระราชากาลี
ทานเคยเห็นที่ไหน ? คนผูปรารถนาสวรรค ฆาบุตร
ภรรยา เศรษฐี และคฤหบดีผูไมคิดประทุษราย.
กัณฑหาลปุโรหิต และพระราชาไดฟงพระดํารัส
ของทาวสักกะ ไดเห็นรูปอันนาอัศจรรยแลว ใหเปลื้อง
เครื่องพันธนาการของสัตวทั้งปวง เหมือนดังเปลื้อง
เครื่องพันธนาการของคนผูไมมีความชั่ว เมื่อสัตวทั้ง
ปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูท ี่ประชุมอยู ณ ที่
นัน้ ในกาลนั้นทุกคน เอากอนดินคนละกอนทุมลง การ
ฆาซึ่งกัณฑหาลปุโรหิตไดมีแลวดวยประการดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมนฺสฺโส ไดแก ทาวสักกเทวราช.
บทวา พชฺฌสฺสุ แปลวา ทรงรูคือทรงกําหนด. บทวา ราชกลิ ความวา ดู
กอนพระราชาผูกาลกิณี พระราชาผูลามก. บทวา มา เตห ความวา ดู
กอนพระราชาชั่ว ทานจงรู อยาใหเราดี คือประหารกระหมอมของทาน.
บทวา โก เต ทิฏโ ความวา ใครที่ไหน ที่ทานเคยเห็น. ศัพทวา หิ
ในบทวา สคฺคกามา หิ นี้เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา ผูใครตอสวรรค
คือผูปรารถนาสวรรค. บทวา ต สุตฺวา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กัณฑหาลปุโรหิตฟงคําแหงทาวสักกเทวราชแลว. บทวา อพฺภตู มิท ความวา
อนึ่งพระราชาทรงเห็นแลวซึ่งการแสดงรูปแหงทาวสักกเทวราชนี้อันนาอัศจรรย
ไมเคยมีมากอนเลย. บทวา ยถา ต ความวา ใหปลดเปลื้องสัตวทั้งปวง
เหมือนเปลื้องคนหาความชั่วมิไดฉะนั้น. บทวา เอเกกเลฑฺฑุมกสุ ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายทั้งปวงมีประมาณเทาใด ประชุมกัน
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แทบหลุมยัญนั้นกระทําเสียงเอิกเกริก ไดใหการประหารกัณฑหาลปุโรหิตดวย
กอนดินคนละกอน. บทวา เอส วโธ ความวา นั่นไดเปนกาฆากัณฑหาลปุโรหิต. อธิบายวา ใหกัณฑหาลปุโรหิตถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเอง.
สวนมหาชน ครั้นฆากัณฑหาลพราหมณนั้นแลว ก็เริ่มเพื่อจะฆาพระราชา. พระโพธิสัตวสวมกอดพระราชบิดาไวแลว มิไดประทานใหเขาฆา.
มหาชนกลาววา เราจะใหแตชีวิตเทานั้นแกพระราชาชั่วนั้น แตพวกเราจะไม
ยอมใหฉัตรและที่อยูอาลัยในพระนครแกพระราชานั่น เราจักทําพระราชาให
เปนคนจัณฑาลแลวใหไปอยูเสียภายนอกพระนคร แลวก็ใหนําออกเสียซึ่งเครื่อง
ทรงสําหรับพระราชา ใหทรงผายอมดวยน้ําฝาด ใหโพกพระเศียร ดวยทอน
ผายอมดวยขมิ้น กระทําใหเปนจัณฑาลแลว สงไปสูที่เปนอยูของคนจัณฑาล.
สวนคนพวกใด บูชายัญอันประกอบดวยการฆาปศุสัตวก็ดี ใชใหบูชาก็ดี
พลอยยินดีตามก็ดี ชนเหลานั้นไดเปนคนมีนิรยาบายเปนที่ไปในเบื้องหนาทั้ง
สิ้นทีเดียว.
พระศาสดาเมื่อจะประกาศความขอนั้นจึงตรัสวา
คนทํากรรมชั่วโดยวิธีใดแลว ตองตกนรกทั้ง
หมด คนทํากรรมชั่วแลว ไปจากโลกนี้ไมไดสุคติเลย.
แมมหาชนเหลานั้น ครัน้ นําคนกาลกิณีทั้งสองนั้นออกไปแลว ก็นํามา
ซึ่งเครื่องอุปกรณแหงพิธีอภิเษก แลวทรงอภิเษกพระจันทกุมารในที่นั้นนั้น
นั่นเอง.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้นจึงตรัสวา
เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว
ผูท ี่มาประชุมกันอยู ณ ทีน่ ั้นในกาลนั้น คือพระราชา
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ทั้งหลายประชุมนักอภิเษกจันทกุมาร เมื่อสัตวทั้งปวง
หลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมกันอยู ณ
ที่นั้นในกาลนั้น คือ เทวดาทั้งหลายประชุมพรอมกัน
อภิเษกพระจันทกุมาร เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจาก
เครื่องจองจําแลว ผูที่มาประชุมพรอมกัน ณ ที่นั้น
ในกาลนั้น คือ เทพกัญญาทั้งหลาย ประชุมพรอมกัน
อภิเษกพระจันทกุมาร เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจาก
เครื่องจองจําแลว ผูที่ประชุมพรอมกัน ณ ที่นั้น ใน
กาลนัน้ คือ พระราชาทั้งหลายประชุมพรอมกัน ตาง
แกวงผาและโบกธง เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่อง
จองจําแลว ผูม าประชุมพรอมกัน ณ ที่นั้น คือ ราช
กัญญาทั้งหลาย ประชุมพรอมกันตางก็แกวงผาและ
โบกธง เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพันจากเครื่องจองจําแลว
ผูที่มาประชุมพรอมกัน ณ ที่นนั้ ในกาลนั้น คือ เทพบุตรทัง้ หลาย ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง
เมื่อสัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ผูที่มา
ประชุมพรอมกัน ณ ที่นั้นในกาลนั้น คือ เทพกัญญา
ทั้งหลาย ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง เมื่อ
สัตวทั้งปวงหลุดพนจากเครื่องจองจําแลว ชนเปนอัน
มากตางก็รื่นรมยยนิ ดี พวกเขาไดประกาศความยินดี
ในเวลาที่พระจันทกุมารเสด็จเขาสูพระนคร และได
ประกาศความหลุดพนจากเครื่องจองจําของสัตวทั้ง
ปวง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชปริสา จ ความวา ฝายบริษัทแหง
พระราชาทั้งหลาย ก็ไดถวายน้ําอภิเษกกะพระจันทกุมารนั้น ดวยสังขทั้ง ๓.
บทวา ราชกฺาโย ความวา แมขัตติยราชธิดาทั้งหลายก็ถวายน้ําอภิเษก
พระจันทกุมาร. บทวา เทวปริสา ความวา ทาวสักกเทวราช ก็ถือสังข
วิชัยยุตรถวายน้ําอภิเษกพรอมดวยเทพบริษัท. บทวา เทวกฺาโย ความ
วา แมนางสุชาดาเทพธิดา พรอมดวยนางเทพกัญญาทั้งหลาย ก็ถวายน้ํา
อภิเษก. บทวา เจลุกฺเขปมกรุ ความวา ไดใหยกธงทั้งหลายพรอมผาสี
ตาง ๆ ชักขึน้ ซึ่งผาหมทั้งหลายทําใหเปนแผนผาในอากาศ. บทวา ราชปริสา
ความวา ราชบริษัททั้งหลาย และอีก ๓ เหลา (คือราชกัญญา เทวบริษัท
เทพกัญญา) ซึ่งเปนผูกระทําอภิเษกพระจันทกุมาร รวมเปนสี่หมูดวยกัน ได
กระทําการชัก โบกผาและธงนั่นแล. บทวา อานนฺทิโน อหุวาทึสุ ความ
วา คนทั้งหลายผูบันเทิงทั่ว บันเทิงยิ่งแลว. บทวา นนฺทิปปฺ เวสนคร
ความวา คนทั้งหลายผูบันเทิงราเริงทั่วแลว ในกาลที่พระจันทกุมารเสด็จเขา
สูพระนครใหกั้นฉัตร แลวตีกลองอานันทเถรีรองประกาศไปทั่วพระนคร. ถาม
วา เพื่อประโยชนอะไร ? แกวา พระจันทกุมารของเราทั้งหลายพนแลวจาก
เครื่องจองจําฉันใด คนทั้งปวงหลุดพนจากการจองจําฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะ
เหตุนั้นทานจึงกลาววา พนฺธโมกฺโข อโฆสถ ไดประกาศการพนจากเครื่อง
จําดังนี้.
ลําดับนั้นแล พระโพธิสัตวทรงเริ่มตั้งวัตรปฏิบัติตอพระราชบิดา.
พระราชบิดาไมไดเสด็จเขาสูพระนคร. ในกาลเมื่อเสบียงอาหารสิ้นไป พระโพธิสัตว ก็เสด็จไปเพื่อประโยชนแกกิจตาง ๆ มีการเลนสวนเปนตน ก็เขาไป
เฝาพระราชบิดานั้น แตก็มิไดถวายบังคม. ฝายพระเจาเอกราชกระทําอัญชลี
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แลวตรัสวา ขอพระองคจงทรงมีพระชนมยืนนาน พระเจาขา. เมื่อพระโพธิสัตวตรัสถามวา พระบิดาตองประสงคดวยสิ่งใด พระเจาเอกราชจึงทูล
ความปรารถนาแลว. พระโพธิสัตวก็โปรดใหถวายคาจับจายใชสอยแกพระราชบิดา. พระโพธิสัตวนั้นครองราชสมบัติโดยเที่ยงธรรมแลว ในกาลเปนที่สุด
แหงอายุก็ไดเสด็จไปยังเทวโลก.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ประกาศ
อริยสัจแลวตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตในบัดนี้อยางเดียวเทานั้น
แมในกาลกอน พระเทวทัตพยายามเพื่อฆาคนเปนอันมาก เพราะอาศัยเราแม
ผูเดียว ดังนี้แลวจึงทรงประชุมชาดก. กัณฑหาลพราหมณ ในกาลนั้น ได
เปนพระเทวทัต พระนางโคตมีเทวี เปนพระมหามายา พระนางจันทาเทวี
เปนราหุลมารดา พระวสุละ เปนพระราหุล พระเสลากุมารี เปนอุบลวรรณา
พระสุรกุมาร เปนพระอานนท พระรามโคตตะ เปนกัสสปะ พระภัททเสนเปน
โมคคัลลานะ พระสุริยกุมารเปนพระสารีบุตร ทาวสักกเทวราช เปนอนุรุทธะ
บริษัทในกาลนั้นไดมาเปนพุทธบริษัท สวนพระจันทกุมารนั้น คือเราสัมมาสัมพุทธะดังนี้แล.
จบอรรถกถาจันทกุมารชาดกที่ ๗
๑

๑. บาลีเปน วามโคตตะ
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๘. มหานารทกัสสปชาดก
พระมหานารทกัสสปทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี
[๘๓๔] พระมหากษัตริยทรงพระนามวา อังคติ
เปนพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ ทรงมีพระราชยาน
พระราชทรัพยมากมาย ทรงมีพลนิกายเหลือที่จะนับ
ก็คืนหนึ่งในวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ขณะปฐมยาม
พระองคประชุมเหลาอํามาตยราชบัณฑิต ผูถึงพรอม
ดวยการศึกษาเลาเรียน เฉลียวฉลาด ผูที่ทรงเคยรูจัก
ทั้งอํามาตยผูใหญอีก ๓ นาย คือ วิชยอํามาตย ๑
สุนามอํามาตย ๑ อลาตอํามาตย ๑ แลวตรัสถามตาม
ลําดับวา ทานทั้งหลายจงกลาวไปตามความพอใจของ
ตน ๆ วา ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เชนนี้ พระจันทร
แจมกระจาง กลางคืนวันนี้เราทั้งหลายพึงยังฤดูเชนนี้
ใหเปนไปดวยความยินดีอะไร.
[๘๓๕] ลําดับนั้น อลาตเสนาบดีไดกราบทูลแด
พระราชาวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย พึง
จัดพลชาง พลมา พลเสนา จะนําชายฉกรรจออกรบ
พวกใดยังไมมาสูอํานาจ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายก็จะ
นํามาสูอํานาจ นี่เปนความเห็นของขาพระพุทธเจา
เราทั้งหลายจะไดชัยชนะผูที่เรายังไมชนะ (ขอเดชะ
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ขอพระองคจงทรงรื่นรมยดวยการรบ นี้เปนเพียงความ
ความคิดของขาพระพุทธเจา).
[๘๓๖] สุนามอํามาตยไดฟงคําของอลาตเสนาบดี
แลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา พวกศัตรู
ของพระองคมาสูพระราชอํานาจหมดแลว ตางพากัน
วางศัสตรา ยอมสวามิภักดิ์แลวทั้งหมด วันนี้เปนวัน
มหรสพสนุกสนานยิ่ง การรบขาพระพุทธเจาไมชอบ
ใจ ชนทั้งหลายจงรีบนําขาวน้ํา และของควรเคี้ยวมา
เพื่อพระองคเถิด ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงรื่นรมย
ดวยกามคุณ และในการฟอนรําขับรองการประโคม
เถิด พระเจาขา.
[๘๓๗] วิชยอํามาตยไดฟงคําของสุนามอํามาตย
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา กามคุณทุก
อยางบําเรอพระองคอยูเปนนิตยแลว การทรงเพลิด
เพลินดวยกามคุณทั้งหลาย พระองคทรงหาไดโดยไม
ยากเลย ทรงปรารถนาก็ไดทุกเมื่อ การรื่นรมยกามคุณ
ทั้งหลายนี้ ไมใชเปนความคิดของขาพระบาท วันนี้
เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ ผู
เปนพหูสูตรูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ซึ่งทาน
จะพึงกําจัดความสงสัยของพวกเราดีกวา.
[๘๓๘] พระเจาอังคติราชไดทรงสดับคําของวิชยอํามาตยแลว ไดตรัสวา ตามที่วิชยอํามาตยพูดวา วันนี้
เราทั้งหลายควรพากันเขาไปหาสมณะหรือพราหมณ
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ผูเปนพหูสูต รูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ซึ่ง
ทานจะพึงกําจัดความสงสัยของพวกเราดีกวานั้น แม
เราก็ชอบใจ ทานที่อยู ณ ที่นี้ทกุ ทานจงลงมติวา วันนี้
เราทั้งหลายควรจะเขาไปหาใครผูเปนบัณฑิต รูแจง
อรรถธรรม ผูแสวงหาคุณซึ่งพึงกําจัดความสงสัยของ
พวกเราได.
[๘๓๙] อลาตเสนาบดี ไดฟงพระดํารัสของ
พระเจาวิเทหราชแลว ไดกราบทูลวา มีอเจลกที่โลก
สมมติวา เปนนักปราชญอยูในมฤคทายวัน อเจลกผูนี้
ชื่อวาคุณะ ผูกัสสปโคตรเปนพหูสูต พูดจาไพเราะ
เปนเจาหมูเจาคณะ ขอเดชะ เราทั้งหลายควรเขาไป
หาเธอ เธอจักกําจัดความสงสัยของเราทั้งหลายได.
[๘๔๐] พระราชาไดทรงสดับคําของอลาตเสนาบดีแลว ไดตรัสสัง่ สารถีวา เราจะไปยังมฤคทายวัน
ทานจงนํายานเทียมมามาที่นี่.
[๘๔๑] พวกนายสารถีไดจัดพระราชยาน อัน
ลวนแลวไปดวยงา มีกระพองเปนเงิน และจัดรถ
พระที่นงั่ รองอันขาวผุดผอง ดังพระจันทรในราตรี ที่
ปราศจากมลทินโทษ มาถวายแกพระราชา รถนั้น
เทียมดวยมาสินธพสี่ตัว ลวนมีสีดังสีดอกโกมุท เปน
มามีฝเทาเร็วดังลมพัด วิ่งเรียบประดับดวยดอกไม
ทอง พระกลด ราชรถมา และวีชนี ลวนมีสีขาว
พระเจาวิเทหราชพรอมดวยหมูอํามาตย เสด็จออกยอม
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งดงามดังพระจันทร หมูพลราชบริพารผูกลาหาญขี่
บนหลังมาถือหอกดาบตามเสด็จ พระเจาวิเทหราช
มหากษัตริยพระองคนั้น เสด็จถึงมฤคทายวันโดยครู
เดียว เสด็จลงจากราชยานแลวทรงดําเนินเขาไปหา
คุณาชีวก พรอมดวยหมูอํามาตย ก็ในกาลนั้น มี
พราหมณและคฤหบดีมาประชุมกันอยูในพระราชอุทยานนั้น พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นพระราชา
มิใหลุกหนีไป.
[๘๔๒] ลําดับนั้น พระราชาเสด็จเขาไปประทับ
นั่งเหนืออาสนะ อันปูลาดดวยพระยี่ภูมีสัมผัสออนนิ่ม
ณ สวนขางหนึ่ง แลวไดทรงปราศรัยไตถามทุกขสุข
วา ผูเปนเจาสบายดีอยูหรือ ลมมิไดกําเริบเสียดแทง
หรือ ผูเปนเจาเลี้ยงชีวิตโดยไมฝดเคืองหรือ ไดบิณฑบาตพอเยียวยาชีวิตใหเปนไปอยูหรือ ผูเปนเจามีอาพาธ
นอยหรือ จักษุมิไดเสื่อมไปจากปรกติหรือ.
[๘๔๓] คุณชีวกทูลปราศรัยกับพระเจาวิเทหราช
ผูทรงยินดีในวินัยวา ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจาสบายดีอยูทุกประการ บานเมืองของพระองค
ไมกําเริบหรือ ชางมาของพระองคหาโรคมิไดหรือ
พาหนะยังพอเปนไปแหละหรือ พยาธิไมมีมาเบียด
เบียนพระสรีระของพระองคแลหรือ.
[๘๔๔] เมื่อคุณาชีวกทูลปราศรัยแลว ทันทีนั้น
พระราชาผูเปนจอมทัพ ทรงใครธรรมไดตรัสถาม
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อรรถธรรมและเหตุวาทานกัสสปะ นรชนพึงประพฤติ
ธรรมในมารดาและบิดาอยางไร พึงประพฤติธรรมใน
อาจารยอยางไร พึงประพฤติธรรมในบุตรและภรรยา
อยางไร พึงประพฤติธรรมในวุฒิบุคคลอยางไร พึง
ประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณอยางไร พึง
ประพฤติธรรมในพลนิกายอยางไร และพึงประพฤติ
ธรรมในชนบทอยางไร ชนทัง้ หลายประพฤติธรรม
อยางไรละโลกนี้ไปแลวจึงไปสูสุคติ สวนคนบางพวก
ผูไมตั้งอยูในธรรมไฉนจึงตกลงไปในนรก.
[๘๔๕] คุณาชีวกกัสสปโคตร ไดฟงพระดํารัส
ของพระเจาวิเทหราชแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคทรงสดับทางที่จริงแทของ
พระองค ผลแหงธรรมที่ประพฤติแลวเปนบุญเปนบาป
ไมมี ขอเดชะ ปรโลกไมมี ใครเลาจากปรโลกนั้นมา
ในโลกนี้ ปูยาตายายไมมี มารดาบิดาจักมีที่ไหนขึ้น
ชื่อวาอาจารยไมมี ใครจักฝกผูที่ฝกไมได สัตวเสมอ
กันหมด ผูประพฤติออนนอมตอทานผูเจริญไมมีกําลัง
หรือความเพียรไมมี บุรุษผูมีความหมั่นจักไดรับผลแตที่
ไหน สัตวที่เกิดตามกันมา เหมือนเรือนอยหอยทายเรือ
ใหญ สัตวยอมไดสิ่งที่ควรได ในขอนั้น ผลทานจักมีแต
ที่ไหน ผลทานไมมี ความเพียรไมมีอํานาจ ทานคนโง
บัญญัตไิ ว คนฉลาดรับทาน คนโงสําคัญตัววาฉลาด
เปนผูไมมีอํานาจ ยอมใหทานแกนักปราชญทั้งหลาย.
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[๘๔๖] รูปกายอันเปนที่รวม ดิน น้ํา ลม ไฟ
สุข ทุกขและชีวิต ๘ ประการนี้ เปนของเที่ยง ไม
ขาดสูญ ไมกําเริบ รูปกาย ๗ ประการนี้ ของสัตว
เหลาใด ชื่อวาขาดไมมี ผูที่ถูกฆาหรือถูกตัด หรือ
เบียดเบียนใครๆ ไมมี ศัสตราทั้งหลายพึงเปนไปใน
ระหวางรูปกาย ๓ ประการนี้ ผูใ ดตัดศีรษะของผูอื่นดวย
ดาบอันคม ผูนั้นไมชื่อวาตัดรางกายเหลานั้น ในการ
ทําเชนนั้น ผลบาปจะมีแตที่ไหน สัตวทุกจําพวกทอง
เที่ยวอยูในวัฏสงสาร ๘๔ มหากัป ยอมบริสทุ ธิ์ไดเอง
เมื่อยังไมถึงกาลนั้น แมจะสํารวมดวยดีก็บริสุทธิ์ไมได
เมื่อยังไมถึงกาลนั้น แมจะประพฤติความดีมากมาย
ก็บริสุทธิ์ไมได ถาแมกระทําบาปมากมาย ก็ไมลวง
ขณะนั้นไป ในวาทะของเราทั้งหลาย ความบริสุทธิ์
ยอมมีไดโดยลําดับเมื่อถึง ๘๔ กัป พวกเราไมลวงเลย
เขตอันแนนอนนั้นเหมือนคลื่นไมลวงเลยฝงไป ฉะนั้น.
[๘๔๗] อลาตเสนาบดีไดฟงคําของคุณาชีวก
กัสสปโคตรแลวไดกลาวขึ้นวา ทานผูเจริญกลาวฉันใด
คํานั้นขาพเจาชอบใจฉันนั้น แมขาพเจาก็ระลึกชาติ
หนหลังของตนไดชาติหนึ่ง คือในชาติกอนขาพเจา
เกิดในเมืองพาราณสีอันเปนเมืองมั่งคั่ง เปนนายพราน
ฆาโค ชื่อปงคละ ขาพเจาไดทําบาปกรรมไวมาก ได
ฆาสัตวที่มีชีวิต คือ กระบือ สุกร แพะ เปนอันมาก
ขาพเจาจุติจากชาตินั้นแลว มาเกิดในตระกูลเสนาบดี
อันบริบูรณนี้ บาปไมมีผลแนขาพเจาจึงไมตองไปนรก.
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[๘๔๘] ครัง้ นั้น ในมิถลิ านครนี้ มีคนเข็ญใจ
เปนทาสเขาผูหนึ่ง ชื่อวีชกะ รักษาอุโบสถศีล ไดเขา
ไปยังสํานักของคุณาชีวกไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวก
และอลาตเสนาบดีกลาวกันอยู ถอนหายใจฮึดฮัด
รองไหน้ําตาไหล.
[๘๔๙] พระเจาวิเทหรา ไดตรัสถามนายวีชกะ
นั้นวา สหายเอย เจารองไหทําไม เจาไดฟงไดเห็น
อะไรมาหรือ เจาไดรับทุกขเวทนาอะไร จงบอกให
เราทราบ.
[๘๕๐] นายวีชกะไดฟงพระดํารัสของพระเจา
วิเทหราชแลว ไดกราบทูลวา ขาพระองคไมมีทุกขเวทนาเลย ขาแตพระมหาราชา ขอไดทรงพระกรุณา
ฟงขาพระพุทธเจา แมขาพระพุทธเจาก็ยังระลึกถึง
ความสุขสบายของตนในชาติกอนได คือ ในชาติกอน
ขาพระพุทธเจาเกิดเปนภาวเศรษฐียินดีในคุณธรรมอยู
ในเมืองสาเกต ขาพระพุทธเจานั้นอบรมตนดีแลว ยิน
ดีในการบริจาคทานแกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย
มีการงานอันสะอาด ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทําแลวไมไดเลย.
ขาแตพระเจาวิเทหราช ขาพระพุทธเจาจุติจาก
ชาตินั้นแลว มาเกิดในครรภของนางกุมภทาสีหญิง
ขัดสนในมิถิลามหานครนี้ จําเดิมแตเวลาที่เกิดแลว
ขาพระพุทธเจาก็ยากจนเรื่อยมา แมขาพระพุทธเจาจะ
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เปนคนยากจนอยางนี้ก็ตั้งมั่นอยูในความประพฤติชอบ
ไดใหอาหารกึ่งหนึ่ง แกทานที่ปรารถนา ไดรักษา
อุโบสถศีลในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ทุกเมื่อ ไมไดเบียด
เบียนสัตวและไมไดลักทรัพยเลย กรรมทั้งปวงที่
ขาพระพุทธเจาประพฤติดีแลวนั้นไรผลเปนแน ศีลนี้
เห็นจะไรประโยชน เหมือนอลาตเสนาบดีกลาว ขา
พระพุทธเจากําเอาแตความปราชัยไว เหมือนนักเลง
ผูมิไดฝกหัดฉะนั้นเปนแน สวนอลาตเสนาบดียอมกํา
เอาแตชัยชนะไว ดังนักเลงผูชํานาญการพนัน ฉะนั้น
ขาพระพุทธเจาไมเห็นประตูอันเปนเหตุไปสูสุคติเลย
ขาแตพระมหาราชา เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
ไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกแลว จึงรองไห.
[๘๕๑] พระเจาอังคติราชทรงสดับคําของนาย
วีชกะแลว ไดตรัสวา ประตูสุคติไมมี ยังสงสัยอยูอีก
หรือวีชกะ ไดยินวา สุขหรือทุกขสัตวยอมไดเองแน
นอน สัตวทั้งปวงหมดจดไดดวยการเวียนเกิดเวียน
ตาย เมื่อยังไมถึงเวลาอยารีบดวนไปเลย เมื่อกอนแม
เราก็เปนผูกระทําความดี ขวนขวายในพราหมณและ
คฤหบดีทั้งหลาย อนุศาสนราชกิจอยูเนือง ๆ งดเวน
จากความยินดีในกามคุณตลอดกาลประมาณเทานี้.
[๘๕๒] ทานผูเจริญ เราทั้งหลายจะไดพบกัน
อีก ถาเราทั้งหลายจักมีการสมาคมกัน (เมือ่ ผลบุญ
ไมมี จะมีประโยชนอะไรดวยการพบทาน) พระเจา
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วิเทหราชครั้นตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จกลับไปยังพระราช
นิเวศนของพระองค.
[๘๕๓] ตั้งแตรุงสวาง พระเจาอังคติราชรับสั่ง
ใหประชุมเหลาอํามาตย ในที่ประทับสําราญพระองค
แลวตรัสวา จงจัดกามคุณทั้งหลายเพื่อเราไวในจันทกปราสาทของเราทุกเมื่อ เมื่อขอราชการลับและเปดเผย
เกิดขึ้น ใคร ๆ อยาเขามาหาเรา อํามาตยผูฉลาดใน
ราชกิจ ๓ นาย คือ วิชยอํามาตย ๑ สุนามอํามาตย ๑
อลาตเสนาบดี ๑ จงนั่งพิจารณาขอราชการเหลานั้น
พระเจาวิเทหราชครั้นตรัสดังนี้แลว จึงตรัสวา ทาน
ทั้งหลายจงใสใจกามคุณใหมาก ไมตองขวนขวายใน
พราหมณ คฤหบดี และกิจการอะไรเลย.
[๘๕๔] ตั้งแตนั้นมาจนถึงวันที่ ๑๔ ราชกัญญา
พระนามวารุจา ผูเปนพระธิดาที่โปรดปรานของ
พระเจาวิเทหราช ไดตรัสกะพระพี่เลี้ยงวา ขอทาน
ทั้งหลายชวยประดับใหฉันดวย และหญิงสหายทั้ง
หลายของเราก็จงประดับ พรุงนี้ ๑๕ ค่ํา เปนวันทิพย
ฉันจะไปเฝาพระชนกนาถ พระพี่เลี้ยงทั้งหลายไดจัด
มาลัย แกนจันทน แกวมณี สังข แกวมุกดาและผา
ตางๆ สี อันมีคามาก มาถวายแกพระนางรุจาราชกัญญา หญิงบริวารเปนอันมาก หอมลอมพระนางรุจา
ราชธิดาผูมีพระฉวีวรรณงามผุดผอง ประทับนั่งอยูบน
ตั่งทอง งามโสภาราวกะนางเทพกัญญา.
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[๘๕๕] ก็พระนางรุจาราชธิดานั้น ประดับดวย
เครื่องสรรพาภรณเสด็จไป ณ ทามกลางหญิงสหาย
เพียงดังสายฟาแลบออกจากเมฆ เสด็จเขาสูจันทกปราสาท พระราชธิดาเสด็จเขาไปเฝาพระเจาวิเทหราช
ถวายบังคมพระชนกนาถ ผูทรงยินดีในวินัย แลว
ประทับอยู ณ ตั่งอันวิจิตรดวยทองคําสวนหนึ่ง.
[๘๕๖] ก็พระเจาวิเทหราช ทอดพระเนตรเห็น
พระนางรุจาราชธิดาผูประทับอยูทามกลางหญิงสหาย
ซึ่งเปนดังสมาคมแหงนางเทพอัปสร จึงตรัสถามวา
ลูกหญิงยังรื่นรมยอยูในปราสาทและยังประพาสอยูใน
อุทยานเลนน้ําในสระโบกขรณีเพลิดเพลินอยูหรือ เขา
ยังนําของเสวยมากอยางมาใหลูกหญิงเสมอหรือ ลูกหญิงและเพื่อนหญิงของลูก ยังเก็บดอกไมตางๆ ชนิด
มารอยพวงมาลัยและยังชวยกันทําเรือนหลังเล็ก ๆ เลน
เพลิดเพลินอยูหรือ ลูกหญิงขาดแคลนอะไรบาง เขา
รีบนําสิง่ ของมาใหทันใจลูกอยูหรือ ลูกรักผูมีพักตร
อันผองใส จงบอกความชอบใจแกพอเถิด แมสิ่งนั้น
จะเสมอดวงจันทร พอก็จักใหเกิดแกลูกจนได.
[๘๕๗] พระนางรุจาราชธิดา ไดสดับพระดํารัส
ของพระเจาวิเทหราชแลว กราบทูลวา ขาแตพระมหา
ราชา กระหมอมฉันยอมไดสั่งของทุก ๆ อยางในสํานัก
ของทูลกระหมอม พรุงนี้ ๑๕ ค่ํา เปนวันทิพย ขอราช
บุรุษทั้งหลายจงนําพระราชทรัพยพันหนึ่งมาใหกระหมอมฉันจักใหทานแกวณิพกทั้งปวงตามที่ใหมาแลว.
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[๘๕๘] พระเจาอังคติราชไดสดับพระดํารัสของ
พระนางรุจาราชธิดาแลวตรัสวา ลูกหญิงทําทรัพยให
พินาศเสียเปนอันมาก หาผลประโยชนมิได ลูกหญิง
ยังรักษาอุโบสถศีล ไมบริโภคขาวน้ําเปนนิตยอยู
ลูกหญิงไมพึงบริโภคขาวน้ํานั้นเปนนิตย เพราะบุญ
ไมมีจากการไมบริโภคนั้น แมวีชกบุรุษไดฟงคําของ
คุณาชีวกกัสสปโคตรในกาลนั้น แลวถอนหายใจ
ฮึดฮัด รองไหน้ําตาไหล ลูกหญิงรุจาเอย ตราบเทาที่
ลูกยังมีชีวิตอยู อยาอดอาหารเลย ปรโลกไมมี ลูกหญิง
จะลําบากไปทําไม ไรประโยชน.
[๘๕๙] พระนางรุจาราชธิดาผูมีพระฉวีวรรณ
งดงาม ทรงทราบกฏธรรมดาในอดีต ๗ ชาติ ในอนาคต
ชาติ ไดสดับพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว
กราบทูลพระชนกนาถวา แตกอ นกระหมอมฉันได
ฟงมาเทานั้น กระหมอมฉันเห็นประจักษเองขอนี้วา
ผูใดเขาไปเสพคนพาล ผูนั้นก็เปนพาลไปดวย ผูหลง
อาศัยคนหลงยอมถึงความหลงยิ่งขึ้น อลาตเสนาบดี
และนายวีชกะสมควรจะหลง.
[๘๖๐] ขอเดชะ สวนพระองคมีพระปรีชา ทรง
เปนนักปราชญ ทรงฉลาดรูซึ่งอรรถ จะทรงเปนเชน
กับพวกคนพาล เขาถึงซึ่งทิฏฐิอันเลวไดอยางไร ก็ถา
สัตวจะบริสุทธิ์ไดดวยการทองเที่ยวไปในสังสารวัฏ
การบวชของคุณาชีวกก็ไมมีประโยชน คุณาชีวกเปน
คนหลงงมงาย ยอมถึงความเปนคนเปลือย เหมือน
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ตั๊กแตนหลงบินเขากองไฟ ฉะนั้นคนเปนอันมากผูไม
รูอะไร ไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกวา ความหมดจด
ยอมไมมีไดดวยสังสารวัฏ ก็เชื่อมั่นเสียกอนทีเดียว
จึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรม โทษคือความ
ฉิบหายที่ยึดไวผิดในเบื้องตน ก็ยากที่จะเปลื้องได
เหมือนปลาติดเบ็ด ยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดได
ฉะนั้น.
[๘๖๑] ขาแตพระมหาราชา กระหมอมฉันจักยก
ตัวอยางมาเปรียบถวายเพื่อประโยชนแกทลู กระหมอม
บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้บางพวกยอมรูเนื้อความได
ดวยอุปมา เปรียบเหมือนเรือของพอคา บรรทุกสินคา
หนักเกินประมาณ ยอมนําสินคาอันหนักยิ่งไปจมลง
ในมหาสมุทร ฉันใด นรชนสัง่ สมบาปกรรมทีละนอย ๆ
ก็ยอมพาเอาบาปอันหนักยิ่ง ไปจมลงในนรก ฉะนั้น
ทูลกระหมอมเพคะ อกุศลอันหนักของอลาตเสนาบดี
ยังไมบริบูรณกอน อลาตเสนาบดียังสั่งสมบาปอันเปน
เหตุใหไปสูทุคติอยู ขอเดชะการที่อลาตเสนาบดีไดรับ
ความสุขอยูในบัดนี้ เปนผลบุญที่ตนไดทําไวแลวใน
ปางกอนนั่นเอง บุญของอลาตเสนาบดีนั้นจะหมดสิ้น
อลาตเสนาบดีจึงมายินดีในอกุศลกรรมอันไมใชคุณ
หลีกละทางตรงเดินไปตามทางออม นรชนสั่งสมบุญ
ไวแมทีละนอยๆ ยอมไปสูเทวโลก เหมือนวีชกบุรุษ
ผูเปนทาสยินดีในกรรมอันงาม ยอมมุงไปสูสวรรคได
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เปรียบเหมือนตาชั่งที่กําลังชั่งของ ยอมต่ําลงขางหนึ่ง
เมื่อเอาของหนักออกเสีย ขางที่ต่ําก็จะสูงขึ้นฉะนั้น.
นายวีชกะผูเปนทาสเห็นทุกขในตนวันนี้ เพราะ
ไดเสพบาปกรรม ที่ตนกระทําไวในปางกอน บาป
ของเขาจะหมดสิ้น เขาจึงมายินดีในวินัยอยางนั้น ทูล
กระหมอมอยาคบหากัสสปคุณาชีวก ทรงดําเนินทาง
ผิดเลยเพคะ.
[๘๖๒] ขาแตพระราชบิดา บุคคลคบคนเชน
ใดๆ เปนบุรุษผูมีศีลหรืออสัตบุรุษผูไมมีศีล เขายอม
ตกอยูในอํานาจของผูนั้น บุคคลกระทําคนเชนใด
ใหเปนมิตร และเขาไปคบหาคนเชนใด แมเขาก็ยอม
เปนเชนคนนั้น เพราะการอยูรวมกันยอมเปนเชนนั้น
ได ผูเสพยอมติดนิสัยผูที่ตนเสพ ผูติดตอยอมติดนิสัย
ผูที่ตนติดตอ เหมือนลูกศรอาบยาพิษยอมเปอนแลง
ฉะนั้น.
นักปราชญไมควรเปนผูมีคนลามกเปนสหาย
เพราะกลัวจะแปดเปอน การเสพคนพาล ยอมเปน
เหมือนบุคคลเอาใบไมหอปลาเนา แมใบไมก็มีกลิ่น
เหม็นฟุงไป ฉะนั้น สวนการคบหาสมาคมกับนัก
ปราชญยอมเปนเหมือนบุคคลเอาใบไมหอของหอม
แมใบไมก็มีกลิ่นหอมฟุงไป ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
บัณฑิตรูความเปนบัณฑิตของตนดังรบไมสําหรับหอ
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จึงไมคบหาสมาคมอสัตบุรุษ คบหาสมาคมสัตบุรุษ
อสัตบุรษุ ยอมนําไปสูนรก สัตบุรุษยอมใหถงึ สุคติ.
[๘๖๓] แมกระหมอมฉันก็ระลึกชาติที่ตนได
ทองเที่ยวมาแลวได ๗ ชาติ และระลึกชาติที่ตนจุติ
จากชาตินี้แลวจักไปเกิดในอนาคตอีก ๗ ชาติ ขาแต
พระจอมประชาชน ชาติที่ ๗ ของกระหมอมฉันใน
อดีต กระหมอมฉันเกิดเปนบุตรนายชางทองใน
แควนมคธ ราชคฤหมหานคร กระหมอมฉันไดคบหา
สหายผูลามก ทําบาปกรรมไวมาก เที่ยวคบชูภรรยา
ของชายอื่นเหมือนจะไมตาย กรรมนั้นยังไมใหผล
เหมือนไฟอันเถาปกปดไว.
ในกาลตอมา ดวยกรรมอื่นๆ กระหมอมฉันนั้น
ไดเกิดในวังสรัฐเมืองโกสัมพี เปนบุตรเดียวในสกุล
เศรษฐีผูสมบูรณ มัง่ คั่ง มีทรัพยมากมาย คนทั้งหลาย
สักการะบูชาอยูเปนนิตย ในชาตินั้น กระหมอมฉัน
ไดคบหาสมาคมมิตรสหายผูยินดีในกรรมอันงาม ผู
เปนบัณฑิต เปนพหูสูต เขาไดแนะนําใหกระหมอมฉันรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ตลอดราตรี
เปนอันมาก กรรมนั้นยังไมใหผล ดังขุมทรัพยที่ฝง
ไวใตนา้ํ .
ครั้นภายหลัง บรรดาบาปกรรมทั้งหลาย ปรทารกกรรมอันใดที่กระหมอมฉันไดกระทําไวในมคธรัฐ
ผลแหงกรรมนั้นมาถึงกระหมอมฉันแลว เหมือนดื่ม
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ยาพิษอันรายแรง ฉะนั้น ขาแตพระองคผูครอง
วิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแลว
ตองหมกไหมอยูในโรรุวนรกสิน้ กาลนาน เพราะกรรม
ของตน กระหมอมฉันระลึกถึงทุกขที่ไดเสวยในนรก
นั้น ไมไดความสุขเลย กระหมอมฉันยังทุกขเปนอัน
มากใหสิ้นไปในนรกนั้นนานป แลวเกิดเปนลาถูกเขา
ตอนอยูในภินนาคตะมหานคร.
[๘๖๔] กระหมอมฉัน (เมื่อเกิดเปนลา) ตอง
พาลูกผูด ีทั้งหลายไปดวยหลังบาง ดวยรถบาง นั่นเปน
ผลกรรม คือ การที่กระหมอมฉันคบชูภรรยาของผู
อื่น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติ
จากชาติเปนลานั้นแลว ไปบังเกิดเปนลิงในปาใหญ
ถูกนายฝูงผูคะนองขบกัดลูกอัณฑะ นั่นเปนผลแหง
กรรม คือ การที่กระหมอนฉันคบชูภรรยาของผูอื่น
ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจาก
ชาติเปนลิงนั้นแลว ไดเกิดเปนโคในทสันนรัฐ ถูกเขา
ตอน มีกําลังแข็งแรง กระหมอมฉันตองเทียมยานอยู
สิ้นกาลนาน นั่นเปนผลของกรรม คือ การที่กระหมอม
ฉันคบชูภรรยาของผูอื่น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ
กระหมอมฉันจุติจากชาติเปนโคนั้นแลว มาบังเกิดเปน
กระเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแควนวัชชี จะ
ไดเกิดเปนมนุษยยากจริง ๆ นั่นเปนผลแหงกรรม คือ
การทีก่ ระหมอมฉันคบชูภรรยาผูอื่น ขาแตพระองคผู
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ครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติเปนกระเทย
นั้นแลว ไดไปบังเกิดเปนนางอัปสรในนันทนวัน ณ
ดาวดึงสพิภพ มีวรรณะนาใคร มีผาและอาภรณอัน
วิจิตร สวมกุณฑลแกวมณี เปนผูฉลาดในการฟอนรํา
ขับรอง เปนบาทบริจาริกาของทาวสักกะ
ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ เมื่อกระหมอมฉัน
อยูในดาวดึงสพิภพนั้น ระลึกชาติแมในอนาคตไดอีก
๗ ชาติ ที่กระหมอมฉันจุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว
จักไปเกิดตอไป กุศลที่กระหมอมฉันกระทําไวในเมือง
โกสัมพีตามมาใหผล กระหมอมฉันจุติจากดาวดึงส
พิภพนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย ขา
แตพระมหาราชา กระหมอมฉันเปนผูอันชนทั้งหลาย
สักการะบูชาแลวเปนนิตยตลอด ๗ ชาติ กระหมอมฉัน
ไมพนจากความเปนหญิงตลอด ๖ ชาติ ขาแตพระองค
ผูประเสริฐ ชาติที่ ๗ กระหมอมฉันจักไดเกิดเปน
เทวดาผูชาย เปนเทพบุตรผูมีฤทธิมาก เปนผูสูงสุด
ในหมูเทวดา แมวนั นี้ นางอัปสรทั้งหลายก็ยังรอย
ดอกไมเปนพวงมาลัยอยูในนันทนวัน เทพบุตรนามวา
ชวะ สามีของกระหมอมฉัน ยังรับพวงมาลัยอยู ๑๖ ป
ในมนุษยนี้ราวครูหนึ่งของเทวดา ๑๐๐ ปในมนุษยเปน
คนหนึง่ วันหนึ่งของเทวดาดังที่ไดกราบทูลใหทรงทราบ
มานี้ กรรมทั้งหลายยอมติดตามไปทุก ๆ ชาติแมตั้ง
อสงไขย ดวยวากรรมจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม
(อันบุคคลทําแลว) ยอมไมพินาศไป.
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[๘๖๕] ชายใดปรารถนาเปนบุรุษทุก ๆ ชาติไป
ก็พึงเวนภรรยาผูอื่นเสีย เหมือนบุคคลลางเทาสะอาด
แลวเวนเปอกตม ฉะนั้น หญิงใดปรารถนาเปนบุรุษ
ทุก ๆ ชาติไป ก็พงึ ยําเกรงสามีเหมือนนางเทพอัปสร
ผูเปนบาทบริจาริกา ยําเกรงพระอินทรฉะนั้น ผูใด
ปรารถนาโภคทรัพย อายุ ยศและสุขอันเปนทิพย ก็
พึงเวนบาปทั้งหลาย ประพฤติแตสุจริตธรรม ๓ อยาง
สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ควรเปนผูไมประมาท ดวยกาย
วาจา ใจ มีปญญาเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชนของตน.
นรชนเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ที่เปนคนมียศ
มีโภคทรัพยบริบูรณทุกอยาง นรชนเหลานั้นไดสั่งสม
กรรมดีไวในปางกอนแลวโดยไมตองสงสัย สัตวทั้ง
ปวงลวนมีกรรมเปนของตัว ขาแตพระองคผูประเสริฐ
ขอพระองคทรงพระราชดําริดวยพระองคเองเถิด ขา
แตพระจอมชน พระสนม (ผูทรงโฉมงดงาม) ปาน
ดังนางเทพอัปสรผูประดับคลุมกายดวยรางแหทอง
เหลานี้ พระองคทรงไดมาเพราะผลแหงกรรมอะไร
พระนางรุจาราช กัญญา ทรงยังพระเจาอังคติราช
พระชนกนาถใหทรงยินดี พระราชกุมารีผูมีวัตรอัน
ดีงามกราบทูลทางสุคติแกพระชนกนาถ ดังหนึ่งบอก
ทางใหแกคนหลงทาง และไดกราบทูลขอธรรมถวาย
โดยนัยตาง ๆ ดังนี้แล.
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[๘๖๖] ในกาลนั้น นารทมหาพรหมตรวจดูชมพู
ทวีป ไดเห็นพระเจาอังคติราช ผูทรงมีความเห็นผิด
จึงมาจากพรหมโลกถึงถิ่นมนุษย ลําดับนั้น นารทมหาพรหมไดยืนอยูที่ปราสาท เบื้องพระพักตรแหง
พระเจาวิเทหราช พระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทฤาษี
นั้นมาถึง จงนมัสการ.
[๘๖๗] ครั้งนั้น พระราชาทรงหวาดพระทัย
เสด็จลงจากราชอาสน เมื่อจะตรัสถามนารทฤาษี ได
ตรัสพระดํารัสนี้วา ทานมีผิวพรรณงามดังเทวดา สอง
รัศมีสวางจาไปทั่วทิศดังพระจันทร ทานมาจากไหน
หนอ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกนามและโคตร
แกขาพเจา คนในมนุษยโลกยอมรูจักทานอยางไรหนอ.
[๘๖๘] อาตมภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เอง สอง
รัศมีสวางจาไปทั่วทิศดังพระจันทร มหาบพิตรตรัส
ถามแลว อาตมภาพขอถวายพระพรนามและโคตรให
ทรงทราบ คนทัง้ หลายเขารูจักอาตมภาพโดยนาม
นารทะ และโดยโคตรวากัสสปะ.
[๘๖๙] สัณฐานของทานและการที่ทานเหาะไป
และยืนอยูบนอากาศไดนาอัศจรรย ดูกอนทานนารทะ
ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน เออเพราะเหตุอะไร
ทานจึงมีฤทธิ์เชนนี้.
[๘๗๐] คุณธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ๑
ธรรมะ ๑ ทมะ ๑ จาคะ ๑ อาตมภาพไดทําไวแลวใน
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ภพกอน เพราะคุณธรรมที่อาตมาภาพเสพมาดีแลวนั้น
แล อาตมภาพจึงไปไหน ๆ ไดตามความปรารถนา
เร็วทันใจ.
[๘๗๑] เมือ่ ทานบอกความสําเร็จแหงบุญ ชื่อวา
ทานบอกความอัศจรรย ถาแลเปนจริงอยางทานกลาว
ดูกอนทานนารทะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน
ขาพเจาถามแลว ขอทานจงพยากรณใหดี.
[๘๗๒] ขอถวายพระพร ขอใดพระองคทรง
สงสัย เชิญมหาบพิตรตรัสถามขอนั้นกะอาตมภาพเถิด
อาตมภาพจะถวายวิสัชนาใหมหาบพิตรทรงสิ้นสงสัย
ดวยนัย ดวยญายธรรม และดวยเหตุทั้งหลาย.
[๘๗๓] ดูกอนทานนารทะ ขาพเจาขอถามเนื้อ
ความนี้กะทาน ทานถูกถามแลว อยาไดกลาวมุสาแก
ขาพเจา ที่คนเขาพูดกันวา เทวดามี มารดาบิดามี
ปรโลกมีนั้น เปนจริงหรือ.
[๘๗๕] ทีค่ นเขาพูดกันวาเทวดามี มารดาบิดามี
และปรโลกมีนั้นเปนจริงทั้งนั้น แตนรชนผูห ลงงมงาย
ใครในกามทั้งหลายจึงไมรูปรโลก.
[๘๗๕] ดูกอนทานนารทะ ถาทานเชื่อวาปรโลก
มีจริง สถานที่อยูในปรโลกของเหลาสัตวผูตายไปแลว
ก็ตองมี ขอทานจงใหทรัพย ๕๐๐ กหาปณะแกขาพเจา
ในโลกนี้ ขาพเจาจะใชใหทานพันหนึ่งในปรโลก.
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[๘๗๖] ถาอาตมภาพรูวามหาบพิตรทรงมีศีล
ทรงรูค วามประสงคของสมณพราหมณ อาตมภาพก็จะ
ใหมหาบพิตรทรงยืมสักหารอน แตมหาบพิตรหยาบชา
ทรงจุติจากโลกนี้แลว จะตองไปอยูในนรก ใครจะไป
ทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลกเลา ผูใดในโลกนี้เปนผู
ไมมีศีลธรรม ประพฤติชั่ว เกียจคราน มีกรรมอัน
หยาบชา บัณฑิตทั้งหลายยอมไมใหหนี้ในผูนั้น เพราะ
จะไมไดทรัพยคืนจากคนเชนนั้น สวนบุคคลผูขยัน
หมั่นเพียร มีศลี รูค วามประสงค คนทั้งหลายรูแลว
ยอมเอาโภคทรัพยมาเชื้อเชิญเอง ดวยคิดวา ผูนี้ทํา
การงานเสร็จแลว พึงนํามาใชให.
[๘๗๗] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จไป
จากที่นี่แลว จักทอดพระเนตรเห็นพระองคเองอยูใน
นรกนัน้ ซึ่งถูกฝูงการุมยื้อแยงฉุดคราอยู ใครเลาจะ
ไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผูตกอยู
ในนรก ถูกฝูงกา ฝูงแรง ฝูงสุนัขรุมกัดกิน ตัวขาด
กระจัดกระจาย เลือดไหลโทรม.
[๘๗๘] ในโลกันตนรกนั้นมืดที่สุด ไมมีพระจันทรและพระอาทิตย โลกันตนรกมืดตื้ออยูทุกเมื่อ
นากลัว กลางคืนกลางวันไมปรากฏ ผูตองการทรัพย
คนไรเลา จะพึงเที่ยวไปในสถานที่เชนนั้นได.
[๘๗๙] ในโลกันตนรกนั้นมีสุนัข ๒ เหลา คือ
ดางเหลา ๑ ดําเหลา ๑ ลวนมีรางกายกํายํา ล่ําสัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 225

แข็งแรง ยอมพากันมากัดกินผูที่จุติจากมนุษยโลกนี้
ไปตกอยูในโลกันตนรก ดวยเขี้ยวเหล็ก ใครเลาจะไป
ทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลกกะมหาบพิตรผูตกอยูใน
นรก ถูกสุนัขอันทารุณรายกาจ นําทุกขมาให รุม
กัดกิน ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.
[๘๘๐] และในนรกอันรายกาจ พวกนายนิรยบาลชื่อกาลูปกาละ ผูเปนขาศึก พากันเอาดาบและ
หอกอันคมกริบมาทิ่มแทงนรชนผูกระทํากรรมชั่วไวใน
ภพกอน ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก
กะมหาบพิตรผูถูกทิ่มแทงที่ทอง ที่สีขางพระอุทรพรุน
วิ่งวุนอยูในนรก ตัวขาดกระจัดกระจาย เลือดไหล
โทรมได.
[๘๘๑] ในโลกันตนรกนั้น มีหาฝนตาง ๆ ชนิด
คือ หอก ดาบ แหลน หลาว มีประกายวาวดังถาน
เพลิง ตกลงบนศีรษะ สายอัสนีศลิ าอันแดงโชน ตก
ตองสัตวนรกผูมีกรรมหยาบชา และในนรกนั้นมีลม
รอนยากที่จะทนได สัตวในนรกนั้น ยอมไมไดรับ
ความสุขแมแตนอย ใครเลาจะพึงไปทวงทรัพยพัน
หนึ่งในปรโลกกะมหาบพิตร ซึง่ ทรงกระสบกระสาย
วิ่งไปมาหาที่ซอนเรนมิได.
[๘๘๒] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งใน
ปรโลก กะมหาบพิตรผูถูกเทียมในรถวิ่งไปวิ่งมา ตอง
เหยียบแผนดินอันลุกโพลงถูกแทงดวยประตักอยูได.
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[๘๘๓] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งใน
ปรโลกกะมหาบพิตรซึ่งทนไมได วิ่งไปขึ้นภูเขาอัน
ดาดไปดวยขวากกรด ลุกโชนนาสยดสยองอยางยิ่ง
ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.
[๘๘๔] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งใน
ปรโลกกะมหาบพิตร ซึ่งตองวิ่งขึ้นเหยียบถานเพลิง
กองเทาภูเขา ลุกโพลงนากลัว มีตัวถูกไฟไหมทนไม
ไหวรองครวญครางอยูได.
[๘๘๕] ตนงิ้วสูงเทียมเมฆ เค็มไปดวยหนาม
เหล็ก คมกริบ กระหายเลือดคน หญิงผูประพฤติลวง
สามี และชายผูคบหากระทําชูภรรยาผูอื่น ลูกนาย
นิรยบาลผูทําตามสั่งของพระยายม ถือหอกไลทิ่มแทง
ใหขึ้นตนงิ้วนั้น ใครเลาจะไปทวงทรัพย จํานวนนั้น
กะมหาบพิตร ซึ่งตองขึ้นตนงิ้วในนรกเลือดไหล
เปรอะเปอน มีกายเหี้ยมเกรียมหนังปอกเปก กระสับ
กระสายเสวยเวทนาอยางหนัก ใครเลาจะไปขอทรัพย
จํานวนเทานั้นกะพระองคผูหอบแลวหอบอีก อันเปน
โทษของบุรพกรรม หนึ่งปอกเปกเดินทางผิดได.
[๘๘๖] ตนงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยใบเหล็ก
คมกริบดังดาบ กระหายเลือดคน ใครเลาจะไปทวง
ทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งขึ้นอยูบน
ตนงิ้วนั้น กาวไปเหยียบใบเหล็กอันคมดังดาบ ก็ถูก
ใบงิ้วอันคมนั้นบาด มีตัวขาดกระจัดกระจายเลือด
ไหลโทรมได.
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[๘๘๗] ใครเลาจะไปทวงทรัพยจํานวนนั้นกะ
มหาบพิตร ซึ่งเดินหนีออกจากขุมนรกไมงิ้ว มีใบเปน
ดาบ ไปพลัดตกลงในแมน้ําเวตรณีได.
[๘๘๙] ขาพเจาแทบจะลมเหมือนตนไมที่ถูกตัด
ขาพเจาหลงสําคัญผิดจึงไมรูจักทิศ ทานฤาษีขาพเจา
ไดฟงคาถาภาษิตของทานแลวยอมรอนใจ เพราะกลัว
มหาภัย ทานฤาษี ขอทานจงเปนที่พึ่งของขาพเจา
ดังหนึ่งน้ําสําหรับแกกระหายในเวลารอน เกาะเปนที่
อาศัยในหวงมหาสมุทร และประทีปสําหรับสองสวาง
ในที่มืดฉะนั้นเถิด ทานฤาษี ขอทานจงสอนอรรถ
และธรรมแกขาพเจา ในกาลกอนขาพเจาไดกระทํา
ความผิดไวสวนเดียว ขาแตทานนารทะ ขอทานจง
บอกทางบริสุทธิแกขาพเจา โดยที่ขาพเจาจะไมพึงตก
ไปในนรกดวยเถิด.
[๘๙๐] พระราชา พระองคนี้ คือ ทาวธตรฐ
ทาวเวสสามิตระ ทาวอัฏฐกะ ทาวยมทัตติ ทาว
อุสสินนระ ทาวสีวิราชและพระราชาพระองคอื่น ๆ ได
ทรงบํารุงสมณพราหมณทั้งหลายแลวเสด็จไปยังสวรรค
ฉันใด ดูกอนมหาบพิตรผูเปนพระเจาแผนดิน แม
มหาบพิตรดีฉันนั้น จงทรงเวนอธรรม แลวทรงประพฤติธรรม ราชบุรษุ ทั้งหลายจงถืออาหารไปประกาศ
ภายในพระราชนิเวศน และภายในพระนครวาใครหัว
ใครกระหาย ใครปรารถนามาลา ใครปรารถนา
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เครื่องลูบไล ใครไมมีผานุงหม จักนุงผาสีตาง ๆ
ตามปรารถนา ใครตองการรม ใครตองการรองเทา
อยางเนื้อออนอยางดี ราชบุรุษทั้งหลายจงประกาศดังนี้
ในพระนครของพระองค ทั้งเวลาเย็นและเวลาเชา
มหาบพิตรอยาไดใชคนแกเฒา และโคมาอันแกชรา
เหมือนดังกอน และจงพระราชทานเครื่องบริหารแก
บุคคลทีเ่ ปนกําลัง เคยกระทําความดีไวเทาเดิมเถิด.
[๘๙๑] มหาบพิตรจงทรงสําคัญพระวรกายของ
พระองควาเปนดังรถ อันมีใจเปนนายสารถี กระปรี้
กระเปรา (เพราะปราศจากถิ่นมิทธะ) อันมีอวิหิงสา
เปนเพลาที่เรียบรอยดี มีการบริจาคเปนหลังคามีการ
สํารวมเทาเปนกง มีการสํารวมมือเปนกระพอง มีการ
ความเงียบสนิท มีการกลาวคําสัตยเปนองครถอัน
บริบรู ณ มีการไมกลาวคําสอเสียดเปนเขาหนาไม
ความเงียบสนิท มีการกลาวคําสัตยเปนองครถอัน
บริบูรณ มีการไมกลาวคําสอเสียดเปนการเขาหนาไม
สนิท มีการกลาวคําออนหวานเปนเครื่องรถอันเกลี้ยง
เกลา มีการกลาวพอประมาณเปนเครื่องผูกรัด มี
ศรัทธาและอโลภะเปนเครื่องประดับ มีการถอมตน
และกราบไหวเปนกูบ มีความไมกระดางเปนงอนรถ
มีการสํารวมศีลเปนเชือกขันชะเนาะ มีความไมโกรธ
เปนอาการไมกระเทือน มีกุศลธรรมเปนเศวตฉัตร มี
พาหุสัจจะเปนสายทาบ มีการตั้งจิตมั่นเปนที่มั่น มี
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ความคิดเครื่องรูจักกาลเปนไมแกน มีความแกลวกลา
เปนไมค้ํา มีความประพฤติถอมตนเปนเชือกขันแอก
มีความไมเยอหยิ่งเปนแอกเบา มีจิตไมหดหูเปนเครื่อง
ลาด มีการเสพบุคคลผูเจริญเปนเครื่องกําจัดธุลี มีสติ
ของนักปราชญเปนประตัก มีความเพียรเปนสายบัง
เหียน มีใจที่ฝกฝนดีแลวเปนดังมาที่หัดไวเรียบเปน
เครื่องนําทาง ความปรารถนาและความโลภเปนทางคด
สวนความสํารวมเปนทางตรง ขอถวายพระพร ปญญา
เปนเครื่องกระตุนเตือนมา ในรถคือพระวรกายของ
มหาบพิตรที่กําลัง แลนไปในรูป เสียง กลิน่ รส
พระองคนั้นแลเปนสารภี ถาความประพฤติชอบและ
ความเพียรมั่นมีอยูดวยยานนี้ รถนั้นจะใหสิ่งที่นาใคร
ทุกอยางจะไมนําไปบังเกิดในนรก.
[๘๙๒] อลาตเสนาบดีเปนพระเทวทัต สุนามอํามาตยเปนพระภัททชิ วิชยอํามาตยเปนพระสารีบุตร
วีชกบุรษุ เปนพระโมคคัลลานะ คุณาชีวกผูอเจลก
เปนสุนกั ขัตตลิจฉวีบุตร พระนางรุจาราชธิดาผูทรง
ยังพระราชาใหเลื่อมใสเปนพระอานนท พระเจา
อังคติราชผูมีทิฏฐิชั่วในกาลนั้นเปนพระอุรุเวลกัสสปะ
มหานารทพรหมโพธิสัตวเปนเราตถาคต ทานทั้งหลาย
จงทรงชาดกไวดวยประการฉะนี้แล.
จบมหานารทกัสสปชาดกที่ ๘
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๘. อรรถกถาพรหมนารทชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ในสวนตาลหนุมทรงปรารภถึงการทรง
ทรมานทานอุรุเวลกัสสปตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อหุ ราชา
วิเทหาน ดังนี้
ดังจะกลาวโดยพิศดาร ในกาลที่พระศาสดาทรงประกาศพระธรรมจักร
อันประเสริฐ ทรงทรมานชฎิล ๓ คนพี่นอง มีอุรุเวลกัสสปชฎิลเปนตน แวด
ลอมไปดวยปุราณชฎิล ๑,๐๐๐ คน เสด็จไปยังสวนตาลหนุม เพื่อพระประสงค
จะทรงเปลื้องปฏิญญา ทีไ่ ดทรงใหไวแกพระเจาพิมพิสาร ผูเปนเจาแผนดินแหง
มคธรัฐ ในกาลนั้นเมื่อพระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินมคธรัฐ พรอมดวย
บริษัทประมาณ ๑๒ นหุต เสด็จมาถวายบังคมพระทศพลแลวประทับนั่งอยู
ขณะนั้น พวกพราหมณคหบดีในภายในราชบริษทั เกิดความปริวิตกขึ้นวา
ทานพระอุรุเวลกัสสป ประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณโคดม หรือ
พระมหาสมณโคดมประพฤติพรหมจรรยในทานพระอุรุเวลกัสสป.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ
พวกบริษัทเหลานั้นดวยพระทัย จึงทรงพระดําริวา จักตองประกาศภาวะที่
กัสสปมาบวชในสํานักของเราใหพวกนี้รู ดังนี้แลวจึงตรัสพระคาถาวา
กัสสปผูอ ยูในอุรุเวลประเทศทานเคยเปนอาจารย
สัง่ สอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกําลังประพฤติพรต ทาน
เห็นอะไรจึงไดละไฟที่เคยบูชาเสีย เราถามเนื้อความ
นั้นละทาน อยางไร ทานจึงละการบูชาเพลิงของทาน
เสีย.
๑

๑. บาลีเปน มหานารทกัสสปชาดก.
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ฝายพระเถระ ก็ทราบพระพุทธประสงคของพระผูมีพระภาคเจา ใคร
จะแสดงเหตุ จึงกราบทูลวา
ยัญทั้งหลายยอมกลาวสรรเสริญรูป เสียง กลิ่น
รส และหญิงที่นาใครทั้งหลาย ขาพระองครูวา ของ
นารักใครนั้น ๆ เปนมลทินตกอยูในอุปกิเลสทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นขาพระองคจึงมิไดยินดีในการเซนสรวง
และการบูชาเพลิง ขาพระองคไดเห็นธรรมอันระงับ
แลวไมมีกิเลสเครื่องเศราหมอง อันเปนเหตุกอใหเกิด
ทุกข ไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมติดของอยูในกามภพ
มิใชวิสัยที่ผูอื่นจะนํามาใหผูอื่นรูได ไมแปรปรวน
กลายเปนอยางอื่น เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงไม
ยินดีในการเซนสรวงและการบูชาไฟ.
ครั้นพระอุรุเวลกัสสปกลาวคาถาเหลานี้แลว เพื่อจะประกาศภาวะที่ตน
เปนพุทธสาวก จึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคต ทูลประกาศวา
ขอพระผูมีพระภาคเจา จงเปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก
ของพระองค ดังนี้แลวเหาะขึ้นสูเวหาส ๗ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ สูงชั่วลําตาล ๑
ครั้งที่ ๒ สูงชั่ว ๒ ลําตาล จนถึงครัง้ ที่ ๗ สูง ๗ ชั่วลําตาล แลวลงมาถวาย
บังคมพระตถาคต นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง มหาชนเห็นปาฏิหาริยดังนั้น
ก็ไดกลาวสรรเสริญคุณของพระศาสดาวา นาอัศจรรยจริง พระพุทธเจามีอานุภาพมาก ธรรมดาผูมีความเห็นผิดที่มีกําลังถึงอยางนี้ เมื่อสําคัญตนวา เปน
พระอรหันต แมทานพระอุรุเวลกัสสป พระองคก็ทรงทําลายขายคือทิฏฐิ
ทรมานเสียได.
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พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงสดับดังนั้นแลว จึงตรัสวา ดูกอน
อุบาสกทั้งหลาย การที่เราถึงซึ่งสัพพัญุตญาน ทรมานอุรุเวลกัสสปนี้ ในบัดนี้
ไมนาอัศจรรยเทากับครั้งกอน แมในเวลาที่เรายังมีราคะโทสะและโมหะ เปน
พรหมชื่อวา นารทะ ทําลายขายคือทิฏฐิของเธอ กระทําเธอใหหมดพยศ
ดังนี้แลวก็ทรงดุษณีภาพ อันบริษัทนัน้ กราบทูลอาราธนาจึงทรงนําอดีตนิทาน
มาดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ยังมีพระราชาพระองคหนึ่งทรงพระนามวา พระเจาอังคติราช เสวยราชสมบัติในกรุง มิถิลามหานคร ณ วิเทหรัฐ พระองค
ทรงตั้งอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา พระองคมีพระราชธิดาองคหนึ่ง ทรง
พระนามวา พระนางรุจาราชกุมารี มีพระรูปโฉมสวยงาม ชวนดู ชวนชม
มีบุญมาก ไดทรงตั้งปณิธานความปรารถนาไวสิ้นแสนกัป จึงไดมาเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสี สวนพระเทวีนอกนั้นของพระองค ๑๖,๐๐๐ คน ได
เปนหญิงหมันพระนางรุจาราชกุมารีนั้น จึงเปนที่โปรดปรานของพระองคยิ่งนัก
พระองคไดทรงจัดผาเนื้อละเอียดอยางยิ่ง หาคามิไดพรอมกับผอบดอกไม ๒๕
ผอบ อันเต็มไปดวยบุปผาชาตินานาชนิด สงไปพระราชทานพระราชธิดา ทุกๆ
วัน ดวยทรงพระประสงคจะใหพระราชธิดาทรงประดับพระองคดวยของเหลานี้
และของเสวยที่จัดสงไปประทานนั้นเปนขาทนียะและโภชนียะอันหาประมาณ
มิได ทุกกึง่ เดือนไดทรงสงพระราชทานทรัพย ๑,๐๐๐ ไปพระราชทาน
พระราชธิดา โดยตรัสสั่งวา สวนนี้ลกู จงใหทานเถิด และพระองคมีอํามาตยอยู
๓ นาย คือ วิชยอํามาตย ๑ สุนามอํามาตย ๑ อลาตอํามาตย ๑
ครั้นถึงคืนกลางเดือน ๑๒ ดอกโกมุทบานเทศกาลมหรพ มหาชนพากัน
ตบแตงพระนครและภายในพระราชฐานไวอยางตระการปานประหนึ่งวาเทพนคร
จึงพระเจาอังคติราชเขาโสรจสรงทรงลูบไลพระองค ประหนึ่งเครื่องราชอลังการ
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เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว เสด็จประทับนั่งเหนือราชอาสน บนพื้นปราสาท
ใหญริมสีหบัญชรไชยมีหมูอํามาตยแวดลอม ทอดพระเนตรดูจันทมณฑลอัน
ทรงกรดหมดราคีลอยเดนอยู ณ พื้นคัดนานตอากาศ จึงมีพระราชดํารัสถาม
เหลาอํามาตยวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ราตรีอันบริสุทธิ์เชนนี้นารื่นรมยหนอ
วันนี้เราพึงเพลิดเพลินกันดวยเรื่องอะไรดี.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นไดตรัสวา
พระเจาอังคติผูเปนพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ
พระองคมีชางมาพลโยธามากมายเหลือที่จะนับ ทัง้
พระราชทรัพยก็เหลือหลาย ก็คืนหนึ่งในวันเพ็ญขึ้น
๑๕ ค่ํา กลางเดือน ๑๒ ดอกโกมุทบาน ตอนปฐมยาม
พระองคทรงประชุมเหลาอํามาตยราชบัณฑิต ผูเปน
พหูสูตเฉลียวฉลาด ผูทรงเคยรูจัก ทั้งอํามาตยผูใหญ
อีก ๓ นาย คือวิชัยอํามาตย ๑ สุนามอํามาตย ๑
อลาตอํามาตย ๑ แลวจึงตรัสถามตามลําดับวา เธอจง
แสดงความเห็นของตนมาวา ในวันกลางเดือน ๑๒
เชนนี้ พระจันทรแจมกระจาง กลางคืนวันนี้ พวกเรา
จะยังฤดูเชนนี้ใหเปนไปดวยความยินดีอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหูตโยโค ความวา พระองค ประกอบ
ดวยพลชางมากมายเปนตน. บทวา อนนฺตพลโปริโส ไดแก พระองคมี
พลโยธามากมายเหลือที่นับ. บทวา อนาคเต ความวา ยังไมถึง คือ ยังไมลวง
ถึงที่สุด. บทวา จาตุมาสา ไดแก ในราตรีอันเปนวันสุดทาย แหงเดือนอัน
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มีในฤดูฝน ๔ เดือน. บทวา โกมุทยิ า เมื่อดอกโกมุทบาน. บทวา มิตปุพฺเพ
ความวา มีปกติกระทํายิ้มแยมกอนแลวกลาวในภายหลัง. บทวา ตมนุปุจฺฉิ
ความวา ตรัสถามตามลําดับกะอํามาตยแตละคนในบรรดาอํามาตยเหลานั้น.
บทวา ปจฺเจก พฺรูถ สรุจึ ความวา พวกเธอทั้งหมด จงแสดงเรื่องที่
เหมาะสมแกอัธยาศัยของตน ๆ อันนาชอบใจของตนแตละอยางแกเรา. บทวา
โกมุทชฺชา ตัดเปน โกมุที อชฺช. บทวา ชุณฺห ความวา ดวงจันทร
อันมีในคืนเดือนหงายโผลขึ้นแลว. บทวา พฺยปหต ตม ความวา แสง
จันทรนั้นกําจัดมืดทั้งปวงเสียได. บทวา อุตุ ความวา วันนี้ เราจะยังราตรี
คือฤดูเห็นปานนี้ ใหเปนอยูดวยความยินดีอยางไรหนอ.
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามพวกอํามาตยทั้งหลาย อํามาตยเหลา
นั้น ถูกพระองคตรัสถามแลว จึงกราบทูลถอยคําอันสมควรแกอัธยาศัยของ
ตน ๆ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
ลําดับนั้น อลาตเสนาบดีไดกราบทูลแดพระ
ราชาวา ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงจัดพลชาง พลมา พลเสนา จะนําชายฉกรรจออกรบ พวกใดยังไม
มาสูอํานาจ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายก็จะนํามาสูอํานาจ
นี่เปนความเห็นของขาพระพุทธเจา เราทั้งหลายจะได
ชัยชนะผูที่เรายังไมชนะ (ขอเดชะ ขอพระองคจงทรง
รืน่ รมยดวยการรบ นี้เปนเพียงความคิดของขาพระ
พุทธเจา).
สุนามอํามาตย ไดฟงคําของอลาตเสนาบดีแลว
ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา พวกศัตรูของ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 235

พระองคมาสูพระราชอํานาจหมดแลว ตางพากันวาง
ศาสตรา ยอมสวามิภักดิ์แลวทัง้ หมด วันนี้เปนวัน
มหรสพ สนุกสนานยิ่ง การรบขาพระพุทธเจาไมชอบ
ใจ ชนทั้งหลายจงรีบนําขาวน้ํา และของควรเคี้ยวมา
เพื่อพระองคเถิด ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงรื่นรมย
ดวยกามคุณ และการฟอนรํา ขับรอง การประโคม
เถิดพระเจาขา.
วิชยอํามาตย ไดฟงคําของสุนามอํามาตยแลวได
กราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา กามคุณทุกอยาง
บําเรอพระองคอยูเปนนิตยแลว การทรงเพลิดเพลิน
ดวยกามคุณทั้งหลาย พระองคทรงหาไดโดยไมยาก
เลย ทรงปรารถนาก็ไดทุกเมื่อ การรื่นรมยดวยกามคุณ
ทั้งหลายนี้ ไมใชเปนความคิดของขาพระบาท วันนี้
เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ ผู
เปนพหูสูต รูแ จงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ซึ่งทาน
จะพึงกําจัดความสงสัยของพวกเราดีกวา.
พระเจาอังคติราช ไดทรงสดับคําของวิชยอํามาตยแลว ไดตรัสวา ตามที่วิชยอํามาตยพูดวา วันนี้
เราทั้งหลายควรพากันเขาไปหาสมณะหรือพราหมณ ผู
เปนพหูสูต รูแ จงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณซึ่งทาน
จะพึงกําจัดความสงสัยของพวกเราดีกวานั้น แมเราก็
ชอบใจ ทานที่อยู ณ ที่นี้ทุกทานจงลงมติวา วันนี้
เราทั้งหลายควรจะเขาไปหา ใครผูเปนบัณฑิต รูแจง
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อรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ที่ทานพึงกําจัดความสงสัย
ของพวกเราได.
อลาตเสนาบดี ไดฟงพระราชดํารัสของพระเจา
วิเทหราชแลว ไดกราบทูลวา มีอเจลกที่โลกสมมติวา
เปนนักปราชญอยูในมฤคทายวัน อเจลกผูนี้ชื่อวาคุณะ
ผูกัสสปโคตรเปนพหูสูต พูดจาไพเราะ เปนเจาหมู
เจาคณะ ขอเดชะ เราทั้งหลายควรเขาไปหาเธอ เธอ
จักขจัดความสงสัยของเราทั้งหลายได.
พระราชา ไดทรงสดับคําของอลาตเสนาบดีแลว
ไดตรัสสั่งสารถีวา เราจะไปยังมฤคทายวัน ทานจงนํา
ยานเทียมมามาที่นี่.
บทวา หฏ แปลวา ยินดีราเริง. บทวา โอชินามเส ความวา
พวกเราจะเอาชัยชนะ ผูท ี่พวกเราไมชนะ นี้เปนอัธยาศัยของเราแล พระราชา
ทรงทราบถอยคําทาน ไมทรงคัดคาน ไมทรงยินดี. บทวา เอตทพฺรวิ ความวา
สุนามอํามาตย ไดเห็นพระราชาผูไมทรงยินดี ไมทรงคัดคานคําของอลาต
เสนาบดีคิดวา นี้ไมเปนอัธยาศัยของนักรบ เราจะยึดเอาความคิดของทาน แลว
จักสรรเสริญความยินดียิ่งในกามคุณ จึงไดกลาวคํานี้มีอาทิวา กามทั้งหมด
เปนของทาน. บทวา วิชโย เอตทพฺรวิ ความวา พระราชาทรงสดับคําของ
สุนามอํามาตยแลว ก็ไมทรงยินดี ไมทรงคัดคาน. ลําดับนั้นวิชัยอํามาตยจึงคิด
วาพระราชานี้สดับคําของทานทั้งสองนี้แลว ไดยืนนิ่งอยูทีเดียว ธรรมดาบัณฑิต
ทั้งหลาย เปนนักฟงธรรม เราจะสรรเสริญการฟงธรรมแกพระองค ดังนี้แลว
จึงกลาวคํามีอาทิวา สพฺเพ กามา กามทั้งปวงดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ตวมุปฏิตา แปลวา บํารุงบําเรอพระองค. บทวา โมทิตุ
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ความวา เมื่อทานมีความปรารถนาจะบันเทิง ยินดียิ่ง พระองคจะไดกามคุณ
เหลานี้โดยไมยากเลย. บทวา เนต จิตฺตมต มม ความวา ชือ่ วา ความ
อภิรมยดวยกามคุณของทานนี้ ไมใชเปนเพียงมติของขาพระองค ความคิด
ของขาพระองคมิไดมุงไปในขอนี้. บทวา โย นชฺชา ตัดบทเปน โย โน
อชฺช. บทวา อตฺถธมฺมวิทู ไดแก รูซ ึ่งอรรถแหงบาลีและธรรมแหงบาลี.
บทวา อิเส ไดแก ฤาษี คือผูมีคุณอันแสวงหาแลว. บทวา องฺคติมพฺรวิ
ตัดบทเปน องฺคติ อพฺรวิ. บทวา มยฺห เจตว รุจฺจติ ความวา แม
ขาพเจาก็ชอบใจขอนั้นเหมือนกัน. บทวา สพฺเพว สนฺตา ความวา พวก
ทานทั้งหมดมีอยูในที่นี้ จงกระทํา คือจงคิดซึ่งมติ. บทวา อลาโต เอตทพฺรวิ
ความวา อลาตเสนาบดี ฟงถอยคําของพระราชานั้นแลว คิดวา อาชีวก ผู
ชื่อวา คุณะ ผูเขาสูตระกูลของเรานี้ อยูในราชอุทยาน เราจะสรรเสริญ อาชีวก
นั้น กระทําใหเปนผูเขาถึงราชตระกูล จึงไดกลาวคํานี้มีอาทิวา อตฺถาย ดังนี้.
บทวา ธีรสมฺมโต แปลวา สมมติวาเปนบัณฑิต. บทวา กสฺสปโคตฺตาย
ความวา ผูนี้เปนกัสสปโคตร. บทวา สุโต ไดแก มีพุทธพจนอันสดับแลว
มาก. บทวา คณี แปลวา หมูมาก. บทวา โจเทสิ แปลวา ไดสั่งบังคับ
แลว.
พระราชา เมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
พวกนายสารถีไดจัดพระราชยาน อันลวนแลว
ไปดวยงา มีกระพองเปนเงิน และจัดรถพระที่นั่งรอง
อันขาวผุดผอง ดังพระจันทรในราตรี ที่ปราศจาก
มลทินโทษ มาถวายแกพระราชา รถนัน้ เทียมดวยมา
สินธพสี่ตัว ลวนมีสีดังสีดอกโกมุท เปนมามีฝเทาเร็ว
ดังลมพัด วิ่งเรียบ ประดับดวยดอกไมทอง พระกลด
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ราชรถมา และวีชนี ลวนมีสีขาว พระเจาวิเทหราช
พรอมดวยหมูอ ํามาตย เสด็จออกยอมงดงามดังพระจันทร หมูพลราชบริพารผูกลาหาญ ขี่บนหลังมาถือ
หอกดาบตามเสด็จ พระเจาวิเทหราชมหากษัตริยพ ระ
องคนั้น เสด็จถึงมฤคทายวันโดยครูเดียว เสด็จลง
จากราชยานแลว ทรงดําเนินเขาไปหาคุณาชีวก พรอม
ดวยหมูอํามาตย ก็ในกาลนั้น มีพราหมณและคฤหบดี
มาประชุมกันอยูในพระราชอุทยานนั้น พราหมณและ
คฤหบดีเหลานั้น พระราชามิใหลุกหนีไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺส ยาน ความวา พวกนาย
สารถี ไดจัดพระราชยาน ถวายแดพระราชานั้น. บทวา ทนฺต ไดแก อัน
ลวนแลวไปดวยงา. บทวา รูปยปกฺขร แปลวา มีกระพองเปนเงิน. บทวา
สุกฺกมฏปริวาร ความวา มีรถอันบริสุทธิ์ เกลีย้ งเกลา ไมหยาบเปน
เครื่องแหแหน. บทวา โทสินา มุข ความวา เปนเสมือนพระจันทรเพ็ญ
ประหนึ่งหนาแหงราตรี ที่ปราศจากมลทินโทษ. บทวา ตตฺราสุ แปลวา
ไดมีในรถนัน้ . บทวา กุมุทา แปลวา เปนเสมือนสีแหงโกมุท. บทวา
สินฺธวา ไดแก มาที่มีฝเทาเร็วเชื่อชาติมาสินธพ. บทวา อนีลปุ ฺปสมุปฺปาตา ไดแก มาที่มีกําลังเสมือนกับกําลังลม. บทวา เสตจฺฉตฺต แม
ฉัตรที่เขายกขึ้นไวบนรถนั้นก็มีสีขาว. บทวา เสตรโถ ความวา แมรถนั้น
ก็มีสีขาวเหมือนกัน. บทวา เสตสฺสา ความวา แมมาก็มีสีขาว บทวา
เสตวีชนี ความวา แมพัดวีชนีก็ขาว. บทวา นีย ความวา พระเจาวิเทหราช
แวดลอมไปดวยหมูอํามาตย เสด็จไปดวยรถเงินนั้น ยอมงดงามดังจันทเทพ
บุตร. บทวา นรา นรวราธิป ความวา เปนอธิบดีแหงนรชนผูประเสริฐ
เปนพระราชา ยิ่งกวาพระราชา. บทวา โส มุหุตตฺ ว ยายิตฺวา ความวา
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พระราชานั้น เสด็จไปสูพระราชอุทยาน โดยครูเดียวเทานั้น. บทวา ปตฺติคุณมุปาคมิ ความวา ทรงพระราชดําเนินเขาไปหาคุณาชีวก. บทวา เยป
ตตฺถ ตทา อาสุ ความวาในกาลนั้น พวกพราหมณคฤหบดีทั้งหลายไปกอน
ไปในอุทยานนั้น เขาไปนั่งใกลอาชีวกนั้น. บทวา น เต อปนยี ความวา
พระราชาตรัสวา โทษเปนของพวกเราเทานั้น พวกเรามาภายหลัง อยาวิตกไป
เลย จึงไมใหพวกพราหมณและคฤหบดี กระทําโอกาส คือลุกขึ้นหลีกไป
เพื่อประโยชนแกพระราชา. บทวา ภูมิมาคเต ความวา เขาเหลานั้น ผูมาสู
พื้นที่ประชุม อันพระราชามิใหลุกขึ้นแลวหนีไป.
พระเจาอังคติราชนั้น แวดลอมไปดวยบริษัท ผสมกันนั้นแลวประทับ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทรงกระทําปฏิสันถาร.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
ลําดับนั้น พระเจาอังคติราชนั้น เสด็จเขาไป
ประทับนั่งบนอาสนะ อันปูลาดพระยี่ภู มีสมั ผัสอัน
ออนนุม ณ สวนขางหนึ่งแลวไดทรงปราศรัย ถามทุกข
สุขวา ผูเปนเจาสบายดีอยูหรือ ลมมิไดกําเริบเสียดแทง
หรือ ผูเปนเจาเลี้ยงชีวิตโดยมิฝดเคืองหรือ ไดบิณฑบาตพอเยียวยาชีวิตใหเปนไปอยูหรือ ผูเปนเจามีอาพาธนอยหรือ จักษุมิไดเสื่อมไปจากปรกติหรือ.
คุณาชีวก ทูลปราศรัยกับพระเจาวิเทหราช ผูทรง
ยินดีในวินัยวา ขาแตมหาราชา ขาพระพุทธเจาสบาย
ดีทุกประการ บานเมืองของพระองคไมกําเริบหรือ
ชางมาของพระองคหาโรคมิไดหรือ พาหนะยังพอเปน
ไปแหละหรือ พยาธิไมมมี าเบียดเบียนพระสรีระของ
พระองคแลหรือ.
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เมื่อคุณาชีวกทูลปราศรัยแลว ลําดับนั้น พระราชาผูเปนจอมทัพทรงใครธรรม ไดตรัสถามอรรถธรรมและเหตุวา ทานกัสสป นรชนพึงประพฤติธรรม
ในมารดาและบิดาอยางไร พึงประพฤติธรรมในอาจารย
อยางไร พึงประพฤติธรรมในบุตรและภรรยาอยางไร
พึงประพฤติธรรมในวุฒิบคุ คลอยางไร พึงประพฤติ
ธรรมในพลนิกายอยางไร และพึงประพฤติธรรมใน
ชนบทอยางไร ชนทั้งหลายประพฤติธรรมอยางไร ละ
โลกนี้ไปแลวจึงไปสูสุคติ สวนคนบางพวกผูไมตั้งอยู
ในธรรมไฉนจึงตกลงไปใตนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุทุกา ภิสิยา ความวา ดวยพระยี่ภู
ซึ่งมีสัมผัสสบายออนนุม. บทวา มุทจุ ิตฺตกสณฺเต ความวา บนเครื่อง
ลาดอันวิจิตร มีสัมผัสสบาย. บทวา มุทุปจฺจตฺถเต ความวา อันลาดดวย
เครื่องลาดอันออนนุม. บทวา สมฺโมทิ ความวา ไดกระทําสัมโมทนียกถา
กับอาชีวก. บทวา ตโต ความวา ถัดจากการนั่งนั่นแล ไดกลาวสาราณียกถา.
บทวา กจฺจิ ยาปนีย ความวา ขาแตทานผูเจริญ ทานอยูดีหรือ ทาน
สามารถยังอัตภาพใหเปนไปดวยปจจัยอันประณีตอยูหรือ. บทวา วาตานมวิยตฺตตา ความวา วาโยธาตุในรางกายของทานเปนไปอยางสบายอยูหรือ โรค
ลมมิไดกําเริบหรือ อธิบายวา ลมที่เกิดขึ้นเปนพวกในรางกายนั้น ๆ ของทาน
ไมเบียดเบียนทานหรือ. บทวา อกสิรา ไดแก หมดทุกข. บทวา วุตฺติ
ไดแก ความเปนไปแหงชีวิต. บทวา อปฺปาพาโธ ความวา เวนจาก
อาพาธอันหักรานอิริยาบถ. ดวยบทวา จกฺขุ นี้ ทานถามวา อินทรียมี
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จักขุนทรียเปนตนของทานไมเสื่อมหรือ. บทวา ปฏิสมฺโมทิ ความวา ทาน
กลาวตอบดวยสัมโมทนียกถา. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพเมต คําที่
ทานกลาววา ลมมิไดกําเริบเสียดแทงเปนตน ทั้งหมดนั้นยอมเปนอยางนั้นนั่นแล.
บทวา ตทูภย ความวา แมคําที่ทานกลาววา ทานมีอาพาธนอย จักษุไม
เสื่อมหรือ ทัง้ ๒ นั้น ก็เปนอยางนั้น เหมือนกัน. บทวา น พลียเร ไดแก
ไมครอบงํา ไมกําเริบ ดวยบทวา อนนฺตรา นี้ ทานถามปญหาในลําดับ
แตปฏิสันถาร. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถ ธมฺมฺจ ายฺจ ไดแก
อรรถแหงบาลี ธรรมแหงบาลี และอรรถธรรมอันประกอบไปดวยเหตุ ก็
อํามาตยนั้นเมื่อถามวา กถ ธมฺมฺจเร จึงถามอรรถธรรมและความประพฤติ
ดีนี้วา ขอทานจงบอก อรรถแหงบาลี ธรรมแหงบาลี และอรรถธรรมอัน
สมควรแกเหตุ อันแสดงการปฏิบัติในมารดาและบิดาเปนตนแกขาพเจา. บทวา
กถฺเจเก อธมฺมฏา ความวา ชนบางพวกตั้งอยูในอธรรม อยางไรคน
บางพวกจึงเอาหัวลงตกสูนรก และเอาเทาขึ้น ตกไปในอบาย.
ก็ปญหานั้นเปนปญหาที่พระราชาควรจะตรัสถามผูมีศักดิ์ใหญคน
หลังๆ เพราะไมไดคําตอบจากคนกอน ๆ ในบรรดาพระสัพพัญูพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา พระพุทธสาวก และพระมหาโพธิสัตว แตกลับตรัสถาม
คุณาชีวก ผูเปลือยกาย หาสิริมิได เปนคนอันธพาล ไมรูปญ
 หาอะไรเลย.
คุณาชีวกนั้น ครั้นถูกถามแลวอยางนี้ จึงไมเห็นทางพยากรณอันเหมาะสมแก
ราชปุจฉา ซึ่งเปนประหนึ่งเอาทอนไมตีโคที่กําลังเที่ยวไปอยู หรือเหมือน
คราดหยากเยื่อทั้งดวยจวักฉะนั้น แตไดทูลขอโอกาสวา ขาแตมหาราชเจา
ขอพระองคจงสดับเถิด แลวเริ่มตั้งมิจฉาวาทะของตน.
พระศาสดาเธอจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสวา
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คุณาชีวกกัสสปโคตร ไดฟงพระดํารัสของพระเจาวิเทหราช ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา ขอ
พระองคทรงสดับทางที่จริงแทของพระองค ผลแหง
ธรรมที่ประพฤติแลวเปนบุญเปนบาปไมมี ขอเดชะ
ปรโลกไมมี ใครเลาจากปรโลกนั้นมาโลกนี้ ปูยาตายาย
ไมมี มารดาบิดาจะมีที่ไหน ขึ้นชื่อวาอาจารยไมมี
ใครจักฝกผูที่ฝกไมได สัตวเสมอกันหมด ผูประพฤติ
ออนนอมตอทานผูเจริญไมมี กําลังหรือความเพียรไมมี
บุรุษผูมีความหมั่นจักไดรับผลแตที่ไหน สัตวที่เกิดตาม
กันมา เหมือนเรือนอยหอยทายเรือใหญ สัตวยอมได
สิ่งที่ควรได ในขอนั้น ผลทานจักมีแตที่ไหน ผลทาน
ไมมี ความเพียรไมมีอํานาจ ทานคนโงบัญญัติไว
คนฉลาดรับทาน คนโงสําคัญตัววาฉลาด เปนผูไมมี
อํานาจ ยอมใหทานแกนักปราชญทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธาคโต ความวา ชื่อวาผูจากปรโลกนั้น
มาสูโลกนี้ยอ มไมมี. บทวา ปตโร วา ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
เฉพาะปยชนทั้งหลาย มีปูยาตายายเปนตนยอมไมมี เมื่อทานเหลานั้นไมมี
มารดาจะมีแตที่ไหน บิดาจะมีแตที่ไหน ?. บทวา ยถา โหถ วิโย ตถา
ความวา พวกสัตวเปนเหมือนเรือนอยหอยทายตามเรือใหญไปฉะนั้น. ทาน
กลาววา เรือนอยที่ผูกหอยทายตามหลังเรือใหญไปฉันใด สัตวเหลานี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมติดตามไปอยางแนนอนทีเดียวถึง ๘๔ กัป. บทวา อวโส
เทว วีริโย ความวา เมื่อผลของทานไมมีดวยอาการอยางนี้ คนพาลคนใด
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คนหนึ่งยอมชื่อวาใหทาน ทานแสดงไววาคนพาลนั้นไมมีอํานาจไมมีความเพียร
ยอมใหทานโดยอํานาจ คือโดยกําลังของตนหาไดไม แตยอมเชื่อตอคนอันธพาลเหลาอื่น จึงใหดวยสําคัญวา ผลทานยอมมี. บทวา พาเลหิ ทาน
ปฺฺตฺต ความวา คนพาลเทานั้นยอมให ทานนั้นบัณฑิตยอมคอยรับทานที่
คนอันธพาลบัญญัติไว คืออนุญาตไววา ควรใหทานแล.
ครั้นคุณาชีวกทูลพรรณนาภาวะที่ทานเปนของไมมีผลอยางนี้แลว บัดนี้
เพื่อพรรณนาถึงบาปที่ไมมีผล จึงกลาววา
รูปกายอันเปนที่รวม ดิน น้ํา ลม ไฟ สุข
ทุกขและชีวติ ๗ ประการนี้ เปนของเที่ยง ไมขาดสูญ
ไมกําเริบ รูปกาย ๗ ประการนี้ ของสัตวเหลาใด
ชื่อวาขาดไมมี ผูที่ถูกฆาหรือถูกตัด หรือเบียดเบียน
ใด ๆ ไมมี ศาสตราทั้งหลายพึงเปนรูปในระหวางรูปกาย
๗ ประการนี้ ผูใดตัดศีรษะของผูอื่นดวยดาบอันคม
ผูนั้นไมชื่อวาตัดรางกายเหลานั้น ในการทําเชนนั้น
ผลบาปจะมีแตที่ไหน สัตวทุกจําพวกทองเที่ยวอยูใน
วัฏสงสาร ๘๔ มหากัป ยอมบริสุทธิไ์ ดเอง เมื่อยังไม
ถึงกาลนั้น แมจะสํารวมดวยดีก็บริสุทธิ์ไมได เมือ่ ยัง
ไมถึงกาลนั้นแมจะประพฤติความดีมากมาย ก็บริสุทธิ์
ไมได ถาแมกระทําบาปมากมาย ก็ไมลวงขณะนั้นไป
ในวาทะของเราทั้งหลาย ความบริสุทธิ์ยอมมีไดโดย
ลําดับเมื่อถึง ๘๔ กัป พวกเราไมลวงเลยเขตอันแนนอน
นัน้ เหมือนคลืน่ ไมลวงฝงไปฉะนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายา แปลวา หมู. บทวา อวิโกปโน
ไดแก ไมอาจจะแยกออกจากกันได. บทวา ชีเว จ ไดแก ชีวะ (ชีวิต) ปาฐะ
วา ชีโว จ ดังนี้ก็มีอรรถเปนอันเดียวกัน. บทวา สตฺติเม กายา ไดแก หมู
สัตวเหลานี้. บทวา หฺเร วาป โกจิน ความวา ผูใดพึงเบียดเบียน
แมผูนั้นก็ไมจัดวาเปนผูทําราย. บทวา สตฺถานิ วินิวตฺตเร ความวา
ศาสตราทั้งหลายเที่ยวไปอยูในภายในกายทั้ง ๗ นี้ ไมสามารถจะตัดได. บทวา
สิรมาทาย ความวา จับศีรษะของชนเหลาอื่น. บทวา นิสิตาสินา ความวา ทาน
กลาววา ตัดดวยดาบอันคม ทานแสดงไววา แมผูนั้นตัดพวกนั้นดวยกาย ธาตุดิน
ก็จัดเปนปฐวีธาตุ ธาตุลมเปนตน ก็จัดเขาเปนอาโปธาตุเปนตน สุขทุกขและ
ชีวิต ยอมแลนไปสูอากาศ. บทวา สสร ความวา ดูกอ นมหาราชเจา
สัตวเหลานี้จะทําแผนดินนี้ใหเปนลานเนื้ออันหนึ่งก็ดี ทองเที่ยวไปตลอดกัปมี
ประมาณเทานี้ก็ดี ก็หาบริสุทธิ์ไดไม จริงอยู ชื่อวาผูสามารถจะชําระเหลา
สัตวใหบริสุทธิ์จากสงสารยอมไมมี สัตวทั้งหมดนั้น ยอมบริสุทธิ์ดวยสงสาร
นั่นเอง. บทวา อนาคเต ตมฺหิ กาเล ความวา ก็เมื่อกาลหนึ่งตามที่กลาว
แลว ยังไมถึงอนาคตกาล ผูที่สํารวมดีก็ดี ผูมีศีลบริสุทธิ์ก็ดีในระหวาง ยอม
ไมบริสุทธิ์. บทวา ต ขณ ไดแก ตลอดกาลมีประการดังกลาวแลวนั้น.
บทวา อนุปุพฺเพน โน สุทฺธิ ความวา ความหมดจดยอมมีโดยลําดับ
ในวาทะของเรา อธิบายวา ความหมดจดโดยลําดับแหงเราทั้งปวงก็มี. บทวา
ต เวล ไดแก ตลอดกาลมีประการดังกลาวแลวนั้น.
คุณาชีวกผูมีวาทะวาขาดสูญ เมื่อจะยังวาทะของตนใหสําเร็จตามกําลัง
ของตน จึงกราบทูลโดยหาหลักฐานมิได.
อลาตเสนาบดี ไดฟงคําของคุณาชีวกกัสสปโคตร
แลว ไดกลาวคํานี้วา ทานผูเจริญกลาวฉันใด คํานัน้
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ขาพเจาชอบใจฉันนั้น แมขาพเจาก็ระลึกชาติหนหลัง
ของตนไดชาติหนึ่ง คือในชาติกอนขาพเจาเกิดในเมือง
พาราณสีอันเปนเนืองมั่งคั่ง เปนนายพรานฆาโค ชือ่ วา
ปงคละ ขาพเจาไดทําบาปธรรมไวมาก ไดฆาสัตวที่
มีชีวิต คือ กระบือ สุกร แพะ เปนอันมาก ขาพเจา
จุติจากชาตินั้นแลว มาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริสุทธิ์นี้ บาปไมมีผลแน ขาพเจาจึงไมตองไปนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลาโต เอตทพฺรวิ ความวา ไดยิน
วา อลาตเสนาบดีนั้น กระทําการบูชาดวยพวงดอกอังกาบที่เจดีย ในกาลแหง
พระทศพลทรงพระนามกัสสปะในกาลกอน ในมรณสมัยถูกกรรมอื่นซัดไปตาม
อานุภาพ ทองเที่ยวไปในสงสาร ดวยผลแหงบาปกรรมอันหนึ่ง จึงบังเกิดใน
ตระกูลแหงโคฆาต ไดกระทํากรรมเปนอันมาก ครั้นในเวลาที่เขาจะตาย
บุญกรรมอันนั้นที่ตั้งอยูตลอดกาลประมาณเทานี้ไดใหโอกาส เหมือนไฟที่เอา
ขี้เถาปดไวฉะนั้น. ดวยอานุภาพแหงกรรมนั้นเขาจึงบังเกิดในที่นี้ ไดรับสมบัติ
เชนนั้น และระลึกชาติได เมื่อไมอาจระลึกถึงกรรมอื่นจากอนันตรกรรมใน
อดีต จึงสนับสนุนวาทะของคุณาชีวกนั้นดวยสําคัญวา เราไดกระทํากรรมคือ
การฆาโคจึงบังเกิดในที่นี้ จึงไดกลาวคํานี้มีอาทิวา ยถา ภทฺทนฺโต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเร สสริตตฺตโน ความวา ระลึกถึงชาติที่ตน
ทองเที่ยวอยูได. บทวา เสนาปติกุเล แปลวา เกิดในตระกูลแหงเสนาบดี
ครั้งนัน้ ในมิถิลานครนี้ มีคนเข็ญใจเปนทาส
เขาผูหนึ่ง ชื่อวาวีชกะ รักษาอุโบสถศีล ไดเขาไป
ยังสํานักของคุณาชีวก ไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวก
และอลาตเสนาบดีกลาวกันอยู ถอนหายใยฮึดฮัด รอง
ไหน้ําตาไหล.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเถตฺถ ความวา ครั้งนั้นในเมืองมิถิลา
นั้น. บทวา ปฏจฺฉรี ไดแก คนเข็ญใจกําพรา. บทวา คุณสนฺติกวุปาคมิ
ความวา ไดไปยังสํานักของคุณาชีวก พึงทราบความวา เขาไปใกลดวย
ตั้งใจวา ขาพระองคจักฟงเหตุอะไรนั่นแล.
พระเจาวิเทหราช ไดตรัสถามนายวีชะนั้นวา
สหายเอย เจารองไหทําไม เจาไดฟงไดเห็นอะไรมา
หรือเจาไดรับทุกขเวทนาอะไร จงบอกใหเราทราบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ ม เวเทสิ เวทน ความวา เจา
ไดรับเวทนาทางกาย หรือทางจิตอะไรหรือเปนอยางไร เจาจึงรองไหอยางนี้
จงบอกใหเราทราบ เจากระทําคนใหลําบากอยางไรหรือ จงบอกเรา.
นายวีชกะไดฟงพระดํารัสของพระเจาวิเทหราช
แลว ไดกราบทูลวา ขาพระองคไมมที ุกขเวทนาเลย
ขาแตพระมหาราชา ขอไดทรงพระกรุณาฟงขาพระพุทธเจา แมขาพระพุทธเจาก็ยังระลึกถึงความสุขสบาย
ของตนในชาติกอนได คือ ในชาติกอนขาพระพุทธเจา
เกิดเปนภาวเศรษฐี ยินดีในคุณธรรม อยูใ นเมือง
สาเกต ขาพระพุทธเจานั่นอบรมตนดีแลว ยินดีใน
การบริจาคทานแกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย มี
การงานอันสะอาด ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบาปกรรม
ที่ตนกระทําแลวไมไดเลย ขาแตพระเจาวิเทหราช
ขาพระพุทธเจาจุติจากชาตินั้นแลว มาเกิดในครรภของ
นางกุมภทาสีหญิงขัดสนในมิถิลามหานครนี้ จําเดิม
แตเวลาที่เกิดแลว ขาพระพุทธเจาก็ยากจนเรื่อยมา
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แมขาพระพุทธเจาจะเปนคนยากจนอยางนี้ ก็ตั้งมั่นอยู
ในความประพฤติชอบ ไดใหอาหารกึง่ หนึ่งแกทานที่
ปรารถนา ไดรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ําทุก
เมื่อ ไมไดเบียดเบียนสัตวและไมไดลักทรัพยเลย
กรรมทั้งปวงที่ขาพระพุทธเจาประพฤติดีแลวนั้น ไร
ผลเปนแน ศีลนี้เห็นจะไรประโยชน เหมือนอลาต
เสนาบดีกลาว ขาพระพุทธเจากําเอาแตความปราชัยไว
เหมือนนักเลงผูไมไดฝกหัดฉะนั้นเปนแน สวนอลาต
เสนาบดียอมกําเอาแตชัยชนะไว ดังนักเลงผูชํานาญ
การพนัน ฉะนั้น ขาพระพุทธเจา ไมเห็นประตู
อันเปนเหตุสุคติเลย ขาแตพระราชา เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกแลวจึงรอง
ไห.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาวเสฏี ความวา เศรษฐีผูมีสมบัติ ๘๐
โกฏิ ผูมีชื่ออยางนี้. บทวา คุณรโต แปลวา ผูยนิ ดีในคุณ. บทวา สมฺมโต ความวา อันตนอารมดีแลว. บทวา สุจิ ไดแก ผูมีกรรมอันสะอาด.
บทวา อิธ ชาโต ทุริตฺถิยา ความวา ขาพเจาเกิดในทองกุมภทาสี ผูเปน
หญิงขัดสนเข็ญใจ กําพรา ในมิถลิ านครนี้.
ดังไดสดับมา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ใน
ปางกอน. นายวีชกบุรษุ นั้นเกิดเปนนายโคบาล แสวงหาโคพลิพัททะ ที่หาย
ไปในปา ถูกภิกษุรูปหนึ่งผูหลงทางถามถึงหนทางไดนิ่งเสีย ถูกทานถามอีก ก็
โกรธแลวกลาววา ขึ้นชือ่ วา สมณขี้ขานี้ปากแข็ง ชะรอยวาทานนี้จะเปนขี้ขา
เขาจึงปากแข็งยิ่งนัก. กรรมหาไดใหผลในชาตินั้นไม ตั้งอยูเหมือนไฟ ที่มีเถา
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ปดไว ฉะนั้น ถึงเวลาตาย กรรมอื่นก็ปรากฏ. เขาจึงทองเที่ยวอยูในวัฎสงสาร
ตามลําดับของกรรม เพราะผลแหงกุศลกรรมอยางหนึ่ง เขาจึงเปนเศรษฐี มี
ประการดังกลาวแลว ในเมืองสาเกต ไดกระทําบุญมีทานเปนตน. ก็กรรมที่
เขาดาภิกษุผูหลงทางนั้นตั้งอยู ประหนึ่งขุมทรัพยที่ฝงไวในแผนดิน ไดโอกาส
จึงใหผลแกเขาในอัตภาพนั้น. เขาเมื่อไมรูจึงกลาวอยางนั้นดวยสําคัญวา ดวย
กรรมอันดีงามนอกนี้ เราจึงเกิดในทองของนางกุมภทาสี. บทวา ยโต ชาโต
สุทุคฺคโต ทานแสดงวา ขาพเจานั้น ตั้งแตเกิดมา เปนคนเข็ญใจอยางยิ่ง.
บทวา สมจริยมธิฏิโต ความวา ขาพเจาตั้งอยูในความประพฤติสม่ําเสมอ
ทีเดียว. บทวา นูเนต แกเปน เอกเสเนต เปนอยางนั้นโดยสวนเดียว.
บทวา มฺิท สีล ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ธรรมดาวา ศีลนี้
เห็นจะไรประโยชน. บทวา อลาโต ความวา อลาตเสนาบดีนี้กลาววา เรา
กระทํากรรมชั่ว ตอปาณาติบาตไวมากในภพกอนจึงไดตําแหนงเสนาบดี เพราะ
เหตุใด เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงสําคัญวา ศีลไรประโยชน. บทวา กลิเมว
ความวา ผูไมมีศิลปะไมไดศึกษา เปนนักเลงสะกา ถือเอาการปราชัย ฉันใด
ขาพเจายอมถือเอาฉันนั้นแน พึงใหสมบัติของตนในภพกอนฉิบหายไป บัดนี้
ขาพเจาจึงเสวยทุกข. บทวา กสฺสปภาสิต ทานกลาววา ไดฟงภาษิตของ
อเจลกกัสสปโคตร.
พระเจาอังคติราชสดับคําของนายวีชกะแลว ได
ตรัสวา ประตูสุคติไมมี ยังสงสัยอยูอีกหรือวีชกะ ได
ยินวาสุขหรือทุกขสัตวยอมไดเองแนนอน สัตวทงั้ ปวง
หมดจดไดดวยการเวียนเกิดเวียนตาย เมื่อยังไมถึงเวลา
อยารีบดวนไปเลย เมื่อกอนแมเราก็เปนผูกระทําความ
ดี ขวนขวายในพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย
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อนุศาสนราชกิจอยูเนือง ๆ งดเวนจากความยินดี ใน
กามคุณตลอดกาลประมาณเทานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา องฺคติมพฺรวิ ความวา พระเจาอังคติราช
สดับคําของคนทั้ง ๓ คือของ ๒ คนนอกนี้กอน และของวีชกะในภายหลัง
ยึดมั่นมิจฉาทิฏฐิ แลวกลาวคํามีอาทิวา ประตูไมมี. บทวา นิยต กงฺขา
ความวา ดูกอนวีชกะผูสหาย ทานจงตรวจดูแตความแนนอนเทานั้น. พระเจา
อังคติราช ตรัสอยางนี้โดยอธิบายวา ความจริง กาลมีประมาณ ๘๔ มหากัปเทานั้น ยอมยังสัตวทั้งหลายใหบริสุทธิ์ได ทานอยารีบดวนนักเลย. บทวา
อนาคเต ความวา ทานอยารีบดวนวา เมื่อยังไมถึงกาลนั้นแลว เราจะไปสู
เทวโลกในระหวางได. บทวา ปาวโฏ ความวา อยาไดมีความขวนขวายดวย
การกระทํามีการกระทําการขวนขวายทางกายเปนตนแกชนทั้งหลายนั้น คือใน
พวกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย. บทวา โวหาร ความวา นั่งในที่เปนที่
วินิจฉัยแลวพร่ําสอนตามบัญญัติแหงราชกิจ. บทวา รติหิโน ตทนฺตรา
ความวา ละจากความยินดีในกามคุณตลอดกาลมีประมาณเทานี้.
ก็แลครั้นพระราชาตรัสอยางนี้แลว ก็ตรัสบอกลาคุณาชีวกวา ทาน
กัสสปโคตร พวกขาพเจาประมาทมาแลวสิ้นกาลเทานี้ แตบัดนี้พวกขาพเจาได
อาจารยแลว ตั้งแตนี้ไปพวกขาพเจาจะเพลิดเพลินยินดีแตในกามคุณเทานั้น
แมการฟงธรรมในสํานักของทาน ใหยิ่งขึ้นไปกวานี้อีก ก็เปนกาลเนิ่นชาของ
พวกขาพเจาเปลา ทานจงหยุดเถิด พวกขาพเจาจักลาไปละดังนี้ จึงตรัสคาถาวา
ปุนป ภนฺเต ทกฺเขมุ สงฺคติ เจ ภวิสฺสติ
ถาการสมาคมจักมีผล พวกขาพเจาจักมาหาทานอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺคติ เจ ความวา ถาการสมาคมของ
พวกขาพเจา ในที่แหงหนึ่งจักไมเกิดผล คือเมื่อผลบุญไมมี จะประโยชนอะไร
ดวยทานที่เราจะมาเยี่ยม.
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อิท วตฺวาน เวเทโห ปจฺจคา สนฺนิเวสน.
ครั้นพระเจาวิเทหราชตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จกลับ
ไปยังพระราชนิเวศนของพระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺนิเวสน ความวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พระเจาวิเทหราชครั้นตรัสคํานี้แลว จึงเสด็จขึ้นสูรถพระที่นั่ง กลับไป
ยังพื้นจันทกปราสาทอันเปนพระราชนิเวศนของพระองค.
ตอนแรกพระราชาเสด็จไปยังสํานักของคุณาชีวก ทรงนมัสการแลวจึง
ไดตรัสถามปญหา ก็แล เมื่อเสด็จกลับหาไดทรงนมัสการไม ก็เพียงแตการทรง
นมัสการคุณาชีวกยังไมไดรับเพราะเปนผูไมมีคุณ ไฉนจะไดรับพระราชทาน
สักการะมีกอนขาวเปนตน. สวนพระราชาทรงยังคืนนั้นใหผานไป วันรุงขึ้นจึง
ใหประชุมเหลาอํามาตยแลวตรัสวา พวกทานจงบําเรอกามคุณกันเถิด นับแต
วันนี้ไปเราจะเสวยความสุขในกามคุณเทานั้น อยาพึงรายงานกิจการอื่นใหเรา
ทราบเลย ผูใดผูหนึ่งจงกระทําการวินิจฉัยเถิด ครั้นตรัสดังนี้แลว ทรงมัวเมา
เพลิดเพลินยินดีอยูแตในกามคุณเทานั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ตั้งแตรุงสวาง พระเจาอังคติราชรับสั่งใหประชุม
เหลาอํามาตย ในที่ประทับสําราญพระองคแลวตรัสวา
จงจัดกามคุณทั้งหลายเพื่อเราไวในจันทกปราสาทของ
เราทุกเมื่อ เมือ่ ขอราชการลับและเปดเผยเกิดขึ้น ใคร ๆ
อยาเขามาหาเรา อํามาตยผูฉลาดในราชกิจ ๓ นายคือ
วิชยอํามาตย ๑ สุนามอํามาตย ๑ อลาตเสนาบดี ๑
จงนั่งพิจารณาขอราชการเหลานั้น พระเจาวิเทหราช
ตรั้นตรัสดังนี้แลวจึงตรัสวา ทานทัง้ หลายจงใสใจกาม
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คุณใหมาก ไมตองขวนขวายในพราหมณ คฤหบดี
และกิจการอะไรเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฏานมฺหิ ไดแก ในที่ประทับสําราญ
พระองค. บทวา จนฺทเก เม ไดแก ในจันทกปราสาทอันเปนสํานักของ
เรา. บทวา วิเธนฺตุ เม ความวา จงจัดคือจงบํารุงบําเรอกามคุณทั้งหลาย
แกเราเปนนิตย. บทวา คุยฺหปากาสิเยสุ ความวา เมื่อเรื่องราวทั้งลับ
ทั้งเปดเผยเกิดขึ้น ใคร ๆ อยาเขามาหาเรา. บทวา อตฺเถ ไดแก ในที่เปน
ที่วินิจฉัยเหตุผล. บทวา นิสีทนฺตุ ความวา จงนั่งกับดวยอํามาตยที่เหลือ
เพื่อกระทํากิจที่เราพึงกระทํา.
ตั้งแตวันนั้นมาจนถึงวันที่ ๑๔ ราชกัญญาพระ
นามวารุจา ผูเปนพระธิดาที่โปรดปรานของพระเจาวิเทหราช ไดตรัสกะพระพี่เลี้ยงวา ขอทานทั้งหลาย
ชวยประดับใหฉันดวย และหญิงสหายทั้งหลายของเรา
จงประดับ พรุงนี้ ๑๕ ค่าํ เปนวันทิพย ฉันจะไป
เฝาพระชนกนาถ. พระพี่เลี้ยงทั้งหลายไดจัดมาลัย
แกนจันทน แกวมณี สังข แกวมุกดาและผาตาง ๆ สี
อันมีคามาก มาถวายแกพระนางรุจาราชกัญญา หญิง
บริวารเปนอันมาก หอมลอมพระนางรุจาราชธิดาผูมี
พระฉวีวรรณงามผุดผอง ประทับนั่งอยูบนตั่งทอง
งามโสภาราวกะนางเทพกัญญา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโต ความวา จําเดิมแตที่พระราชาติด
ของอยูในเปอกตมคือกามคุณนั้น. บทวา เทวสตฺรตตฺสฺส แปลวา ในวัน
ที่ ๑๔. บทวา ธาติมาตมาทพฺรวี ความวา เปนผูใครจะไปยังสํานักของ
พระบิดา จึงกลาวกะพี่เลี้ยงทั้งหลาย.
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ดังไดสดับมา ในวันที่ ๑๔ พระนางรุจาราชธิดา ทรงผาสีตาง ๆ แวด
ลอมไปดวยหมูกุมารี ๕๐๐ พาหมูพระพี่เลี้ยงนางนม ลงจากปราสาท ๗ ชั้น
ดวยสิริวิลาสอันใหญยิ่ง เสด็จไปยังจันทกปราสาท เพื่อเฝาพระชนกนาถ.
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราช ทอดพระเนตรเห็นพระธิดา ทรงมีพระทัยยินดี
ชื่นบาน ใหจัดมหาสักกาหะตอนรับ เมื่อจะสงกลับ จึงไดพระราชทานทรัพย
๑,๐๐๐ แลวสงไปดวย ตรัสวา นี่ลูก เจาจงใหทาน พระนางรุจานั้นเสด็จ
กลับไปยังนิเวศนของตนแลว วันรุงขึ้นจึงทรงรักษาอุโบสถศีล ทรงใหทาน
แกคนกําพราคนเดินทางไกล ยาจกและวนิพกเปนอันมาก.
ไดยินวา ชนบทหนึ่ง พระเจาวิเทหราช ไดพระราชทานแกพระธิดา
พระนางรุจาไดทรงกระทํากิจทั้งปวง ดวยรายไดจากชนบทนั้น ก็ในกาลนั้น
เกิดลือกันขึ้นทั่วพระนครวา พระราชาทรงอาศัยคุณาชีวก จึงทรงถือมิจฉา
ทิฏฐิ. พวกพระพี่เลี้ยงนางนม ไดยินเขาลือกันดังนั้น จึงมาทูลพระนางรุจาวา
ขาแตพระแมเจา เขาลือกันวา พระชนกของพระองค ทรงสดับถอยคําของ
อาชีวกแลวทรงถือมิจฉาทิฏฐิ และไดยินวา พระราชานั้น ตรัสสั่งใหรื้อโรงทาน
ที่ประตูเมืองทั้ง ๔ และทรงขมขืนหญิงและเด็กหญิงที่ผูอื่นหวงหาม มิไดทรง
พิจารณาถึงพระราชกรณียกิจเลย ทรงมัวเมาอยูแตในกามคุณ. พระนางรุจานั้น
ไดทรงสดับคําของพระพี่เลี้ยงนางนมเหลานั้น ก็ทรงสลดพระหฤทัย จึงทรง
พระดําริวา เพราะเหตุอะไรหนอ พระชนกของเราจึงเสด็จเขาถามปญหากะ
คุณาชีวก ผูปราศจากคุณธรรม ไมมีความละอาย ผูเปลือยกายเชนนั้น สมณพราหมณผูมีธรรมเปนกรรมวาที ควรที่จะเขาไปถามมีอยูมิใชหรือ แตเวน
เราเสียแลว คนที่จะปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิพระชนกของเรา ใหกลับตั้งอยูใน
สัมมาทิฏฐิอีก คงจะไมมีใครสามารถ ก็เราระลึกถึงชาติไดถึง ๑๔ ชาติ คือ
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ที่เปนอดีต ๗ ชาติ ที่เปนอนาคต ๗ ชาติ เพราะฉะนั้น เราจะทูลแสดง
กรรมชั่ว ทีต่ นทําในชาติกอน และแสดงผลแหงกรรม ปลุกพระชนกของเรา
ใหทรงตื่น ก็ถาเราจักเฝาในวันนี้ไซร พระชนกของเราคงจะทวงเราวา เมื่อ
กอนลูกเคยมาทุกกึ่งเดือน เพราะเหตุไรวันนี้จึงรีบมาเลา ถาเราจะทูลวา
กระหมอมฉันมาในวันนี้นั้น เพราะไดทราบขาวเลาลือกันวา พระองคทรงถือ
มิจฉาทิฏฐิ ดังนี้ คําของเราจะไมยึดคุณคาอันหนักแนนไดนัก เพราะฉะนั้น
วันนี้เราอยาไปเฝาเลย ถึงวัน ๑๔ ค่ํา จากนี้ไป เฉพาะในวัน ๑๔ ค่ํา
ในกาฬปกข เราจะทําเปนไมรู เขาไปเฝาโดยอาการที่เคยเขาไปเฝาในกาล
กอน ๆ ครัน้ เวลากลับ เราจักทูลขอพระราชทรัพยพันหนึ่งมาทํางาน เมื่อนั้น
พระชนกของเราจักแสดงการถือมิจฉาทิฏฐิแกเรา ลําดับนั้น เราจักมีโอกาส
ใหพระองคทรงละทิ้งมิจฉาทิฏฐินั้นเสียไดดวยกําลังของตน. เพราะฉะนั้นใน
วัน ๑๔ ค่ํา พระนางรุจาราชธิดาจึงทรงใครจะไปเฝาพระชนก จึงตรัสอยางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สขิโย ใจความวาหญิงสหายกับทั้งกุมาริกา
ประมาณ ๕๐๐ ของเราทั้งหมด จงประดับดวยเครื่องประดับตาง ๆ แตละอยาง
ไมเหมือนกัน คือดวยดอกไมของหอม และเครื่องลูบไลมสี ีตาง ๆ. บทวา
ทิพฺโย แปลวา วันทิพย. ที่ชื่อวา ทิพย เพราะประชุมกันประดับอยางเทวดา
ก็มี. บทวา คจฺฉ ความวา ฉันจักไปเฝาพระเจาวิเทหราชผูเปนพระชนกนาถ
เพื่อใหนําทานวัตรของเรามา. บทวา อภิหรึสุ ความวา เลากันมาวาใหอาบ
ดวยหมอน้ําหอม ๑๖ หมอ แลวนําไปเพื่อประดับนางกุมาริกา. บทวา ปริกีริย แปลวา แวดลอมแลว. บทวา อโสภึสุ ความวา วันนั้นหญิงบริวาร
พากันแวดลอมพระนางรุจาราชธิดา งามยิ่งนักราวกะนางเทพกัญญา.
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ก็พระนางรุจาราชธิดานั้น ประดับดวยเครื่อง
อาภรณทั้งปวง เสด็จไป ณ ทามกลางหญิงสหาย
เพียงดังสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ เสด็จเขาสู
จันทกปราสาท พระนางรุจาราชธิดาเสด็จเขาไปเฝา
พระเจาวิเทหราช ถวายบังคมพระชนกนาถ ผูทรงยินดี
ในวินัย แลวประทับอยู ณ ตั้งอันวิจิตรดวยทองคํา
สวนหนึ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเตริตา แปลวา เหมือนสายฟาแลบ.
บทวา อพฺภมิว ไดแก แลบออกจากภายในกลีบเมฆ. บทวา ปาวิสิ ความวา
เสด็จเขาไปสูจันทกปราสาท อันเปนที่ประทับของพระชนกนาถ. บทวา
สุวณฺณขจิเต ไดแก ที่ตงั่ อันลวนแลวดวยทองคํา อันวิจิตรดวยรัตนะ ๗.
ก็พระเจาวิเทหราช ทอดพระเนตรเห็นพระนาง
รุจาราชธิดา ผูประทับอยูทามกลางหญิงสหาย ซึง่ เปน
ดังสมาคมแหงนางเทพลอัปสร จึงตรัสถามวา ลูกหญิง
ยังรื่นรมยอยูในปราสาท และยังประพาสอยูในอุทยาน
เลนน้ําในสระโบกขรณีเพลิดเพลินอยูหรือ เขายังนํา
เอาของเสวยมากอยางมาใหลูกหญิงเสมอหรือ ลูก
หญิงและเพื่อนหญิงของลูก ยังเก็บดอกไมตาง ๆ ชนิด
มารอยพวงมาลัย และยังชวยกันทําเรือนหลังเล็ก ๆ
เลนเพลิดเพลินอยูหรือ ลูกหญิงขาดแคลนอะไรบาง
เขารีบนําสิ่งของมาให ทันใจลูกอยูหรือ ลูกรักผูมี
พักตรอันผองใส จงบอกความชอบใจแกพอเถิด แม
สิง่ นั้นจะเสมอดวงจันทร พอก็จักใหเกิดแกลูกจนได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺฉรานว สงฺคม ความวา ทอด
พระเนตรเห็นสมาคมนั้น เหมือนสมาคมแหงนางเทพอัปสร. บทวา ปาสาเท
ความวา ดูกอนลูก เจายอมยินดีเพลิดเพลินใน รติวัฑฒปราสาท อันเสมอ
เวชยันตปราสาท ซึ่งพอสรางไวเพื่อเจาอยูหรือ. บทวา อนฺโต โปกฺขรณึ ปติ
ความวา เฉพาะเรื่องภายในนี้ลูกยังประพาสสระโบกขรณี อันมีสวนเปรียบดวย
นันทโบกขรณีซึ่งพอสรางไวเพื่อลูก เจายังเลนน้ํารื่นรมยยินดีอยูหรือ. บทวา
มาลย ความวา พระเจาวิเทหราชตรัสวา ลูกเอย พอจะสงผอบดอกไม ๒๕
กลองแกเจาทุกวันๆพวกเจาผูเปนกุมาริกาทั้งหมด ยังเก็บดอกไมรอยพวงมาลัย
นั้นเลนเพลิดเพลินอยูเปนนิตยหรือ ยังทําเรือนเฉพาะหลังเล็ก เลนเพลิดเพลิน
อยูหรือ พวกเจายังกระทําเรือนดอกไม หองดอกไม ที่นั่งดอกไมและที่นอน
ดอกไม เหมือนอยางแข็งขันกันโดยเฉพาะอยางนี้วา เราจะทําใหดีกวาอยูหรือ.
บทวา วิกล แปลวา ขาดแคลน. บทวา มน กรสฺสุ ความวา จงยังจิตใหเกิด.
บทวา กุฏมุขี ความวา พระเจาวิเทหราชตรัสกะพระนางรุจานั้นอยางนั้น
เพราะพระนางเปนผูมีพักตรอันผองใส ดวยปลายเมล็ดพันธุผักกาด จริงอยู
หญิงทั้งหลายทําสีหนาใหผองใส ทาหนาดวยปลายเมล็ดพันธุผักกาดกอน เพื่อ
กําจัดยอมที่หนาที่มีโลหิตเสีย ประทุษราย แตนั้นยอมฉาบทาดวยผงดิน เพื่อ
กระทําโลหิตใหสม่ําเสมอ แตนั้นดวยปลายเมล็ดงา เพื่อทําผิวใหผองใส. บทวา
จนฺทสม หิ เต ความวา ชื่อวาหนาอันงดงามกวาดวงจันทรหาไดยาก ยอม
ไมมี เจาชอบใจในของเชนนั้นจงบอกพอ พอจะไดใหจัดแจงใหแกลูก.
พระนางรุจาราชธิดา ไดสดับพระดํารัส ของ
พระเจาวิเทหราชแลว กราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา
กระหมอมฉันยอมไดของทุก ๆ อยาง ในสํานักของ
ทูลกระหมอม พรุงนี้ ๑๕ ค่ํา เปนวันทิพย ขอราช-
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บุรุษทั้งหลายจงนําพระราชทรัพยหนึ่งพันมาให กระหมอมฉัน จักใหทานแกวนิพกทั้งปวงตามที่ใหมาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพวนิสฺวห ความวา กระหมอม
ฉันจักใหทานในบรรดาวนิพกทั้งปวง.
พระเจาอังคติราชไดสดับพระดํารัส ของพระนางรุจาราชธิดาแลวตรัสวา ลูกหญิงทําทรัพยใหพินาศ
เสียเปนอันมาก หาผลประโยชนมิได ลูกหญิงยังรักษาอุโบสถศีล ไมบริโภคขาวน้ําเปนนิตย ลูกหญิงไม
บริโภคขาวน้ําเปนนิตย บุญไมมี แกผไู มบริโภค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา องฺคติมพฺรวิ ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระเจาอังคติราชนั้น แมพระราชธิดา เคยทูลขอ ก็ไดใหทรัพย
หนึ่งพัน ดวยตรัสวา ลูกเอย เจาจงใหทาน แมถกู พระราชธิดาทูลขอในวันนั้น
ก็ไมให เพราะถือมิจฉาทิฏฐิ จึงไดตรัสคํานี้มีอาทิวา ลูกหญิงทําใหฉิบหายเสีย
เปนอันมาก. บทวา นิยเตต อภุตฺตพฺพ ความวา ชรอยวาเจาไมบริโภค
อาหารนี้แนนอน ผูบริโภคก็ดี ไมบริโภคก็ดี บุญยอมไมมี คนทั้งปวงพึง
บริสุทธิ์ไดโดยไมลวงเลย ๘๔ มหากัปแล.
แมวรี บุรุษไดฟงคําของคุณาชีวกกัสสปโคตร
ในกาลนั้นแลว ถอนหายใจฮึดฮัดรองไหน้ําตาไหล
ลูกหญิงรุจาเอย ตราบที่ลูกยังมีชีวิตอยู อยาอดอาหาร
เลย ปรโลกไมมี ลูกหญิงจะลําบากไปทําไม ไร
ประโยชน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วีชโกป ความวา พระเจาอังคติราช
ทรงนําแมเรื่องแหงวีชกบุรุษมาเปนอุทาหรณแกพระราชธิดาวา แมวีชกบุรษุ
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กระทํากัลยาณกรรมในกาลกอน เพราะผลแหงกรรมนั้นจึงบังเกิดในทองของ
นางทาสี. บทวา นตฺถิ ภทฺเท ความวา ดูกอนนางผูเจริญ คุณาจารย
กลาวอยางนี้วา โลกนี้ไมมี โลกอื่นไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวทั้งหลาย
ผูผุดเกิดไมมี สมณพราหมณผูยินดีในความพรอมเพรียงกัน ผูป ฏิบัติชอบยอม
ไมมี เพราะเหตุนั้น เมื่อปรโลกมีโลกนี้ชื่อวาพึงมี โลกนี้นนั้ นั่นแลยอมไมมี
และเมื่อมารดาบิดามี บุตรธิดาที่ชื่อวาจะพึงมีนั้นนั่นแลยอมไมมี เมื่อธรรมมี
สมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรมที่จะพึงมีนั้นนั่นแลยอมไมมี ลูกจะใหทานไป
ทําไมจะรักษาศีลไปทําไม เดือดรอนไปทําไมไรประโยชน.
พระนางรุจาราชธิดา ผูมีพระฉวีวรรณงดงาม
ทรงทราบกฎธรรมดาในอดีต ๗ ชาติ ในอนาคต ๗
ชาติ ไดสดับพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว
กราบทูลพระชนกนาถวา แตกอนกระหมอมฉันไดฟง
มาเทานั้น กระหมอมฉันเห็นประจักษเองขอนี้วา ผู
ใดเขาไปเสพคนพาล ผูนนั้ ก็เปนพาลไปดวย ผูหลง
อาศัยคนหลงยอมถึงความหลงยิ่งขึ้น อลาตเสนาบดี
และนายวีชกะสมควรจะหลง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺพาปร ธมฺม ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พระนางรุจาราชธิดา ไดทรงสดับพระดํารัสของพระชนกนาถ
ทรงรูธรรมในกอนคือในอดีต ๗ ชาติ และธรรมที่ยังไมมาถึงคืออนาคต ๗
ชาติ ทรงพระประสงคจะปลดเปลื้องพระชนกนาถจากมิจฉาทิฏฐิ จึงตรัสคํานี้
มีอาทิวา สุตเมว ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมุปชฺชถ ความวา
ผูใดคบคนพาล ผูนั้นก็สาํ เร็จเปนคนพาลไปดวย ดังนี้ คํานี้หมอมฉันไดยินมา
กอนแลวทีเดียว แตวันนี้หมอมฉันเห็นประจักษแลว. บทวา มุฬฺโห หิ
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ความวา แมคนหลงดวยอํานาจทิฏฐิ อาศัยคนหลงดวยอํานาจทิฏฐิ ยอมถึง
ความหลงยิ่งขึ้น หลงหนักขึ้น เหมือนคนหลงทางอาศัยคนหลงทาง ฉะนั้น.
บทวา อลาเตน ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ การที่พระองคอาศัย
คุณาชีวกผูเปนพาลไมมีความละอายเชนกับเด็กชาวบาน แลวมาหลงกับอลาตเสนาบดีผูเสื่อมจากชาติ โคตร ตระกูล ประเทศ ความเปนใหญ บุญและ
ปญญา และกับวีชกทาส ผูมีปญญา ผูไมมีปญญาทราม ผูเสื่อมแลวโดยสวน
เดียว เปนการไมสมควร เปนการไมเหมาะสมเลย เหตุไฉนพระองคจึงไป
หลงกับคนเชนนั้นเลา.
พระนางรุจาราชธิดาทรงติเตียนชนทั้ง ๒ นั้นอยางนี้แลว เมื่อจะทรง
สรรเสริญพระชนกนารถ ดวยทรงประสงคจะปลดเปลื้องจากมิจฉาทิฏฐิจึง
กราบทูลวา
ขอเดชะ ก็พระองคมีพระปรีชา ทรงเปนนัก
ปราชญ ทรงฉลาดรูซึ่งอรรถ จะทรงเปนเชนกับพวก
คนพาล เขาถึงซึ่งทิฏฐิอันเลวไดอยางไร ก็ถาสัตวจะ
บริสุทธิ์ไดดวยการทองเที่ยวไปในสังสารวัฏ การบวช
ของคุณาชีวกก็ไมมีประโยชน คุณาชีวกเปนคนหลง
งมงาย ยอมถึงความเปนคนเปลือย เหมือนตั๊กแตน
หลงบินเขากองไฟ ฉะนั้น คนเปนอันมากไมรูอะไร
ไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกวา ความหมดจดยอมไมมี
ดวยสังสารวัฏ ก็เชื่อมั่นเสียกอนทีเดียว จึงพากัน
ปฏิเสธกรรมและผลของกรรม โทษคือความฉิบหายที่
ยึดไวผิดในเบื้องตนก็ยากที่จะเปลื้องได เหมือนปลา
ติดเบ็ดยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดไดฉะนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สปฺปฺโ ความวา ก็พระองคเปนผู
มีปญญาดวยปญญา อันไดดวยการใสใจถึงยศวัยและปญญาเครื่องทรงจํา และ
การสนทนาธรรม ชื่อวา เปนนักปราชญ เพราะเหตุนั้นเหมือนกัน ชื่อวา
เปนผูฉลาดในเหตุ เพราะเหตุแหงประโยชนและมิใชประโยชนโดยเปนนักปราชญ. บทวา พาเลหิ สทิโส ความวา พระองคเปนผูเขาถึงทิฏฐิอัน
เลวเหมือนคนเหลานั้นอยางไรจึงเปนคนพาล. บทวา อปาปต ตัดเปน
อป อาปต อธิบายวาตกไปอยู พระราชธิดาตรัสอธิบายไววา ขาแตพระชนกนาถ เมื่อความบริสุทธิ์ดวยสงสารมี แมคุณาชีวกก็ละกามคุณ ๕ แลว
ถึงความเปนคนเปลือยกายไมมีสิริ ไมมีความละอาย ไมมคี วามแชมชื่น
เพราะความหลงดวยสามารถแหงโมหะ เหมือนตั๊กแตนเห็นไฟโพลงในสวน
แหงราตรี ไมรูถึงทุกขอันมีกองไฟนั้นเปนปจจัย ตกไปในกองไฟนั้นถึงความ
ทุกขใหญฉะนั้น. บทวา ปุเร นิวฏิ า ความวา ขาแตพระชนกนาถ ชนเปน
อันมาก ฟงคําของกัสสปโคตรวา บริสุทธิ์ดวยสงสาร เชื่อมั่นลงไปกอนทีเดียว
เพราะถือวาผลของกรรมที่ทําดีและทําชั่วยอมไมมี เมื่อไมรูก็ยดึ เอาสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนดว ยความเห็นผิด จึงปฏิเสธกรรม อธิบายวา เมื่อปฏิเสธกรรมนั้น
ก็ชื่อวาปฏิเสธผลแหงกรรม เมื่อพวกเขายึดถือเอาโทษอันเปนความปราชัยแหง
พวกเขาในชั้นตนอยางนี้ก็เปนอันชื่อวายึดถือผิด. บทวา ทุมฺโมจยา พลิสา
อมฺพุโช ว ความวา ชนพาลเหลานั้นเมื่อไมรูอยางนี้ ยึดถือความฉิบหายดวย
การเห็นผิดดํารงอยู ยอมชื่อวาปลดเปลื้องออกจากความฉิบหายนั้นไดโดยยาก
เหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเขาไป ปลดเปลื้องออกจากเบ็ดไดยากฉะนั้น.
พระนางรุจาราชธิดา ครัน้ ตรัสดังนี้แลว เมื่อจะทรงพร่ําสอนพระ
ราชาใหยิ่งขึ้นไป จึงตรัสพระคาถาเหลานี้วา
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ขาแตพระราชา กระหมอมฉันจักยกตัวอยางมา
เปรียบถวาย เพื่อประโยชนแกทูลกระหมอมบัณฑิตทั้ง
หลายในโลกนี้บางพวกยอมรูเนื้อความไดดวยอุปมา
เปรียบเหมือนเรือของพอคา บรรทุกสินคาหนักเกิน
ประมาณ ยอมนําสินคาอันหนักยิ่งไปจมลงในมหาสมุทรฉันใด นรชนสั่งสมบาปกรรมทีละนอยๆ ก็ยอม
พาเอาบาปอันหนักยิ่งไปจมลงในนรกฉันนั้น ทูลกระหมอมเพคะ อกุศลอันหนักของอลาตเสนาบดียังไม
บริบูรณกอน อลาตเสนาบดียังสั่งสมบาปอันเปนเหตุ
ใหไปสูทุคติอยู ขอเดชะการที่อลาตเสนาบดีไดรับ
ความสุขอยูในบัดนี้ เปนผลบุญที่ตนทําไวแลวในปาง
กอนนั่นเอง บุญของอลาตเสนาบดีนั้นจะหมดสิ้น
อลาตเสนาบดีจึงมายินดีในอกุศลกรรมอันไมใชคุณ
หลีกละทางตรงเดินไปตามทางออม นรชนสั่งสมบุญ
ไวแมทีละนอย ๆ ยอมไปสูเทวโลก เหมือนวีชกบุรุษ
เปนทาสยินดีในกรรมอันงาม ยอมมุงไปสูสวรรคได
เปรียบเหมือนตาชั่งที่กําลังชั่งของ ยอมต่ําลงขางหนึ่ง
เมื่อเอาของหนักออกเสีย ขางที่ต่ําก็จะสูงขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิรเย ไดแก มหานรก ๘ ขุม อุสสทนรก
๑๖ ขุมและโลกันตนรก. บทวา ภาโร ความวา ขาแตทูลกระหมอม ทาน
อลาตเสนาบดีนั้น มีอกุศลภาระยังไมเพียบกอน. บทวา ตสฺส ความวา ขอ
ที่ทานอลาตเสนาบดีนั้น ไดความสุขเพราะบุญ นั่นเปนปจจัยนั้นเปนผลแหง
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บุญกรรมที่ตนทําไวในชาติกอน ขาแตทูลกระหมอม ความจริงผลแหงการฆาโค
อันชื่อวาเปนบาปอกุศลจักเปนผลที่นาปรารถนา นาใครก็หาไม นั่นไมใชฐานะ
ที่จะมีไดเลย. บทวา อคุเณ รโต ความวา จริงอยางนั้น บัดนี้เขายอมยินดี
แตในอกุศลกรรม. บทวา อุชุมคฺค ความวา ละทางกุศลกรรมบถ ๑๐. บทวา
กุมฺมคฺค ความวา แลนไปสูทางอกุศลกรรมบถ ๑๐ อันเปนทางไปนรก.
บทวา โอหิเต ตุลมณฺฑเล ความวา เมื่อเอาตราชั่งคลองไวเพื่อรับสิ่งของ.
บทวา อุนนฺเมติ ความวา ยอมยกใหสูงขึ้นขางบน. บทวา อาจิน ความวา
เมื่อนรชนสั่งสมบุญทีละนอย ๆ ปลดบาปที่หนักลง ยกกัลยาณกรรมขึ้นบนศีรษะ
แลวไปสูเทวโลก. บทวา สคฺคาติมาโน ความวา มุงไปในสวรรคยินดียิ่ง
ในกัลยาณกรรม อันเปนสุขสําราญยังสัตวใหถึงสวรรค. บาลีวา สคฺคาธิมาโน
ดังนี้ก็มี อธิบายวา มีจิตตั้งมั่นกระทําสวรรคไวเปนเบื้องหนา. บทวา สาตเว
รโต ความวา วีชกทาสนัน้ ยินดีในกุศลกรรมอันนาสําราญใจ มีผลชื่นใจ
เวลาบาปกรรมนี้สิ้นไป เขาจักบังเกิดในเทวโลก เพราะผลแหงกัลยาณกรรม
แตบัดนี้เขาเขาถึงความเปนทาส ไดมีบาปกรรมที่เขาทําไวในกาลกอน อันเปน
ทางเปนไปเชนนั้นเพราะผลแหงกัลยาณกรรมหามิได ในขอนี้พึงถึงความตกลง
ดังวามานี้แล.
พระนางรุจาราชธิดาเมื่อจะทรงประกาศความนี้จึงไดตรัสวา
นายวีชกะผูเปนทาส เห็นทุกขในตนวันนี้ เพราะ
ไดเสพบาปกรรมที่ตนทําไวในปางกอน บาปกรรม
ของเขาจะหมดสิ้น เขาจึงมายินดีในวินัยอยางนี้ ทูลกระหมอมอยาคบหากัสสปคุณาชีวก ทรงดําเนินทาง
ผิดเลยเพคะ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา เหวุปปฺ ถมาคมา ความวา พระนางรุจาราชธิดาทูลวา ขาแตทูลกะหมอม ทูลกระหมอมเขาไปหากัสสปคุณาชีวก
คนเปลือยนี้ ทูลกระหมอมอยาเขาไปสูทางผิดอันเปนทางไปนรก อยาไดกระทํา
บาปเลยเพคะ.
บัดนี้พระนางรุจาราชธิดา เมื่อจะทรงแสดงโทษในการซองเสพบาป
และคุณในการคบหากับกัลยาณมิตรแกพระราชาจึงตรัสวา
ขาแตพระราชบิดา บุคคลคบบุคคลใด ๆ จะ
เปนสัตบุรุษก็ตามอสัตบุรุษก็ตาม ผูม ีศีลก็ตาม ผูไม
มีศีลก็ตาม เขายอมตกไปสูอํานาจของนั้น บุคคลทํา
บุคคลเชนใดใหเปนมิตร และเขาไปคบหาคนเชนใด
แมเขาก็ยอมเปนคนเชนนั้น เพราะการอยูรวมกันก็
ยอมเปนเชนนั้น ผูเสพยอมติดนิสัยผูที่ตนเสพ ผูติดตอ
ยอมติดนิสัยผูที่ตนติดตอ เหมือนลูกศรอาบยาพิษยอม
เปอนแลงฉะนั้น นักปราชญไมควรเปนผูมีคนลามก
เปนสหาย เพราะกลัวจะแปดเปอน การเสพคนพาล
ยอมเปนเหมือนบุคคลเอาใบไมหอปลาเนา แมใบไม
ก็มีกลิ่นเหม็นฟุงไป ฉะนั้น สวนการคบหาสมาคมกับ
นักปราชญ ยอมเปนเหมือนบุคคลเอาใบไมหอของ
หอม แมใบไมก็มีกลิ่นหอมฟุงไป ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
บัณฑิตรูความเปนบัณฑิตของตนดังใบไมสาํ หรับหอ
จึงไมคบหาสมาคมอสัตบุรุษ คบหาสมาคมสัตบุรุษ
อสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก สัตบุรษุ ยอมใหถึงสุคติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺต วา ไดแก สัตบุรุษก็ดี
บทวา ยทิ วา อส ไดแก อสัตบุรุษก็ดี. บทวา สโร ทุฏโ กลาปว
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ความวา ขาแตพระราชบิดา มิตรชั่ว เมื่อเสพคบหากับคนอื่น และสนิท
ชิดเชื้อกับคนอื่น ยอมจะทําบุรุษผูไมไดแปดเปอนกับบาป ใหมีอัธยาศัย
เปนเชนเดียวกับตน เขาไปเปอนคือ กระทําใหแปดเปอนบาปเหมือนกัน.
บทวา วายนฺติ ความวา แมหญาคาเหลานั้นที่หอของนั้นก็ยอมมีกลิ่นเหม็น
ฟุงขจรไป. บทวา ตครฺจ ความวา ใบไมหอกฤษณาและคันธชาตที่
สมบูรณดวยกลิ่นอยางอื่น ยอมมีกลิน่ หอมไปดวย. บทวา เอว ความวา เขา
ไปคบกับนักปราชญก็ฉันนั้นเหมือนกัน จริงอยูนักปราชญกระทําผูคบกับตนให
เปนนักปราชญเหมือนกัน. บทวา ตสฺมา ปตฺตปุฏสฺเสว ความวา เพราะ
เหตุที่ใบไมที่หอของหอมมีกฤษณาเปนตน ยอมพลอยมีกลิ่นหอมไปดวย ฉะนั้น
พึงรูอยางนี้วา แมเราก็เปนบัณฑิต เพราะการชองเสพกับบัณฑิต เหมือน
ใบไมสําหรับหอฉะนั้น . บทวา สมฺปากมตฺตโน ความวา ครั้นรูความแก
กลา ความแปรไป ความเปนบัณฑิตของตนแลว พึงละอสัตบุรุษคบหาแต
สัตบุรุษผูเปนบัณฑิต. ในบทวา นิรย เนนฺติ นี้ บัณฑิตพึงนําอุทาหรณ
ดวยอํานาจนิทานวา ชื่อวานํานรกมาดวยเรื่องพระเทวทัตเปนตน และนําสุคติ
มาดวยเรื่องพระสารีบุตรเถระเปนตน.
พระราชธิดา ครั้นทรงแสดงธรรมแกพระชนกนาถดวย ๖ คาถาอยาง
นี้แลว บัดนีเ้ มื่อจะทรงแสดงถึงทุกขอันตนเคยเสวยมาในอดีตจึงตรัสวา
แมกระหมอมฉันก็ระลึกชาติที่ตนทองเที่ยวมา
แลวได ๗ ชาติ และระลึกชาติที่ตนจุติจากชาตินี้แลว
จักไปเกิดในอนาคตอีก ๗ ชาติ ขาแตพระจอมประชาชน ชาติที่ ๗ ของกระหมอมฉันในอดีต กระหมอมฉันเกิดเปนบุตรนายชางทองในแควนมคธ ราชคฤห
มหานคร กระหมอมฉันไดคบหาสหายผูลามก ทําบาป
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กรรมไวมาก เที่ยวคบชูภรรยาของชายอื่นเหมือนจะ
ไมตาย กรรมนั้นยังไมใหผล เหมือนไฟอันเถาปกปด
ไว ในกาลตอมาดวยกรรมอื่น ๆ กระหมอมฉันนัน้ ได
เกิดในวังสรัฐเมืองโกสัมพี เปนบุตรคนเดียวในสกุล
เศรษฐีผูสมบูรณมั่งคั่ง มีทรัพยมากมาย คนทัง้ หลาย
สักการะบูชาอยูเปนนิตย ในชาตินั้น กระหมอมฉัน
ไดคบหาสมาคมมิตรสหายผูยินดีในกรรมอันงาม ผู
เปนบัณฑิต เปนพหูสูต เขาไดแนะนําใหกระหมอมฉันรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ตลอดราตรี
เปนอันมาก กรรมนั้นยังไมไดใหผล ดังขุมทรัพยทฝี่ ง
ไวใตน้ํา ครั้นภายหลัง บรรดากรรมทั้งหลาย ปรทารก
กรรมอันใดที่กระหมอมฉันไดกระทําไวในมคธรัฐ ผล
แหงกรรมนั้นมาถึงกระหมอมฉันแลวเหมือนดื่มยาพิษ
อันรายแรงฉะนั้น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแลว ตองหมกไหม
อยูในโรรุวนรกสิ้นกาลนานเพราะกรรมของตน กระหมอมฉันไดระลึกถึงทุกขที่ไดเสวยในนรกนั้น ไมได
ความสุขเลย กระหมอมฉันยังทุกขเปนอันมาก ใหสนิ้
ไปในนรกนั้นนานป แลวเกิดเปนลาถูกเขาตอนอยูใน
ภิณณาคตนคร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺต ความวา ขาแตทูลกระหมอม
ชื่อวา โลกนีแ้ ละโลกหนา และผลแหงกรรมที่สัตวทําดีและทําชั่ว ยอมมี แต
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สงสารไมสามารถจะชําระสัตวทั้งหลายใหหมดจดได ดวยวาสัตวทั้งหลายยอม
หมดจดดวยกรรมเทานั้น อลาตเสนาบดีและวีชกะผูเปนทาส ยอมระลึกไดเพียง
ชาติเดียวเทานั้น มิใชแตทานเหลานั้นเทานั้นที่ระลึกชาติได แมกระหมอม
ฉันก็ระลึกถึงความที่ตนทองเที่ยวในอดีตไดถึง ๗ ชาติ ทั้งยอมระลึกถึงชาติที่
จะพึงไปจากนี้แมในอนาคตถึง ๗ ชาติเหมือนกัน. บทวา ยา เม สา ความวา
ชาติที่ ๗ ในอดีตของหมอมฉันก็มีอยู. บทวา กมฺมารปุตฺโต ความวา
ในชาติที่ ๗ นั้นหมอมฉันเกิดเปนบุตรชางทองในกรุงราชคฤห มคธรัฐ. บทวา
ปรทารสฺส เหเนฺตา ไดแก เบียดเบียนภรรยาของคนอื่น คือผิดในภัณฑะ
ที่คนเหลาอื่นรักษาคุมครองไว. บทวา อฏ เพราะกรรมชั่วนั้นที่หมอมฉัน
ทําในเวลานั้นไมไดโอกาสไดตั้งเก็บไว แตเมื่อไดโอกาสจึงใหผล เหมือนไฟ
อันเถาปดไวฉะนั้น . บทวา วสภูมิย แปลวา ในวังสรัฐ. บทวา เอกปตฺโต
ความวา หมอมฉันไดเปนบุตรคนเดียว ในตระกูลเศรษฐี มีสมบัติถึง ๘๐ โกฏิ.
บทวา สาตเว รต ความวา ยินดียิ่งในกัลยาณกรรม. บทวา โส ม ไดแก
เขาไดเปนสหาย ไดชกั นําหมอมฉันใหตั้งอยูในสิ่งเปนประโยชนคือในกุศล
กรรม. บทวา ต กมฺม ความวา กัลยาณกรรมของหมอมฉันแมนั้น ยังไมได
โอกาสในกาลนั้น ครั้นเมื่อไดโอกาสจึงใหผล. บทวา อุทกนฺติเก ความวา
ไดเปนขุมทรัพยฝงไวในน้ํา บทวา ยเมต ความวา ลําดับในบรรดากรรมชั่วมี
ประมาณเทานี้ของหมอมฉัน กรรมใดที่หมอมฉันกระทําแลวในภรรยาของ
คนอื่นในมคธรัฐ ผลแหงกรรมนั้นจึงติดตามมาถึงหมอมฉัน. ถามวา เหมือน
อะไร ? แกวา เหมือนบุคคลบริโภคยาพิษฉะนั้น อธิบายวา กรรมนั้นยอม
ถึงหมอมฉัน เหมือนยาพิษที่ชั่วชา กลาแข็ง รายกาจ กําเริบแกบุคคลผู
บริโภคโภชนะอันมียาพิษฉะนั้น. บทวา ตโต ไดแก จากตระกูลเศรษฐี
ในกรุงโกสัมพีนั้น. บทวา ต สร ความวา หมอมฉันเมื่อระลึกถึงทุกขที่
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หมอมฉันเสวยในนรกนัน้ ยอมไมไดรับความสบายใจเลย หมอมฉันยอมเกิด
แตความกลัวเทานั้น. บทวา ภินฺนาคเต ความวา ในภินนาคตรัฐ หรือ
ในนครชื่อวา ภินนาคตะ. บทวา อุทธฺ ตปฺผโล ไดแก พืชทีถ่ กู เขาตอน
ก็แพะนั้นไดเปนผูสมบูรณดวยกําลัง. คนทั้งหลายแมขึ้นขี่หลังแพะน้ําแพะนั้น
ไป เทียนแพะนั้นแมที่ยานนอย.
พระนางรุจาราชธิดา เมื่อประกาศความนั้นจึงกลาววา
กระหมอมฉันพาลูกผูดีทั้งหลายไปดวยหลังบาง
ดวยรถบาง นั่นเปนผลแหงกรรมคือการที่หมอมฉัน
คบชูกับภรรยาของคนอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาตปุตฺตา ไดแก บุตรแหงอํามาตย
ทั้งหลาย. บทวา ตสฺส กมฺมสฺส ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
การที่หมอมฉันหมกไหมอยูในมหาโรรุวนรก และกรรมที่หมอมฉันถูกตอนใน
กาลเปนแพะ ทั้งหมดนั่น เปนผลของกรรมนั้น คือกรรมที่หมอมฉันคบชูกับ
ภรรยาของคนอื่น.
ก็แล ครั้นหมอมฉันจุติจากชาติเปนลานั้นแลว ก็ถือปฏิสนธิในกําเนิด
ลิงในปา ครัน้ ในวันที่หมอมฉันเกิด พวกลิงเหลานั้นนําหมอมฉันไปแสดงแก
ลิงผูเปนนายฝูง ลิงผูเปนนายฝูงกลาววา จงนําบุตรมาใหเรา ดังนี้แลวจับไว
มั่นแลวกัดลูกอัณฑะของลิงนั้นถึงจะรองเทาไรก็ไมปลอย.
เมื่อพระนางรุจาราชธิดาประกาศความนั้นจึงกราบทูลวา
ขาแตพระชนกนาถผูปกครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติลานั้นแลว ก็ไปเปนลิงอยูในปา
สูง ถูกลิงนายฝูงคนองปากขบกัดลูกอัณฑะ นั่นเปน
ผลของการที่เปนชูกับภรรยาของผูอื่น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิลุจฺฉิตผโลเยว ความวา หมอมฉัน
ถูกลิงนายฝูงคนองปากในปานั้น ขบกัดลูกอัณฑะเอาทีเดียว.
เมื่อพระนางรุจาราชธิดาจะทรงแสดงชาติอื่น ๆ จึงทูลวา
ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉัน
จุติจากชาติเปนลิงนั้นแลว ไดเกิดเปนโคในทสันนรัฐ
ถูกเขาตอน มีกําลังแข็งแรง กระหมอมฉันตองเทียม
ยานอยูสิ้นกาลนาน นั่นเปนผลของกรรม คือ การที่
กระหมอมฉันคบชูภรรยาผูอื่น ขาแตพระองคผูครอง
วิเทหรัฐ กระหยอมฉันจุตจิ ากชาติเปนโคนั้นแลว มา
บังเกิดเปนกระเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแควน
วัชชี จะไดเกิดเปนมนุษยยากจริงๆ นัน่ เปนผลแหง
กรรม คือ การที่กระหมอมฉันคบชูภรรยาผูอื่น ขา
แตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติ
เปนกระเทยนั้นแลว ไดไปบังเกิดเปนนางอัปสรใน
นันทนวัน ณ ดาวดึงสพิภพ มีวรรณะนาใคร มีผาและ
อาภรณอันวิจิตร สวมกุณฑลแกวมณี เปนผูฉลาดใน
การฟอนรําขับรอง เปนบาทบริจาริกาของทาวสักกะ
ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ เมื่อกระหมอนฉันอยูใน
ดาวดึงสพิภพนั้น ระลึกชาติแมในอนาคตไดอีก ๗ ชาติ
ที่กระหมอมฉันจุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว จักไปเกิด
ตอไป กุศลที่กระหมอมฉันทําไวในเมืองโกสัมพีตาม
มาใหผล กระหมอมฉันจุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว
ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย ขาแตพระมหาราชา
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กระหมอมฉันเปนผูอันชนทั้งหลายสักการะแลวเปน
นิตยตลอด ๗ ชาติ กระหมอมฉันไมพนจากความเปน
หญิงตลอด ๖ ชาติ ขาแตพระองคผูประเสริฐชาติที่ ๗
กระหมอมฉันจักไดเกิดเปนเทวดาผูชาย เปนเทพบุตร
ผูมีฤทธิ์มาก เปนผูสูงสุดในหมูเทวดา แมวันนี้นาง
อัปสรทั้งหลายก็ยังรอยดอกไมเปนพวงมาลัย อยูใน
นันทนวัน เทพบุตรนามวาชวะสามีกระหมอมฉัน ยัง
รับพวงมาลัยอยู ๑๖ ปในมนุษยนรี้ าวครูหนึ่งของ
เทวดา ๑๐๐ ปในมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดา
ดังที่ไดกราบทูลใหทรงทราบมานี้ กรรมทั้งหลายยอม
ติดตามไปทุก ๆ ชาติ แมตั้งอสงไขยดวยวากรรมจะ
เปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม (ยังไมใหผลแลว) ยอม
ไมพินาศไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทสนฺเนสุ แปลวา ในทสันนรัฐ. บทวา
ปสุ แปลวา เปนโค. บทวา อหุ แกเปน อโหสิ แปลวา ไดเปนแลว.
บทวา นิลุจฺฉิโต ความวา ในกาลทีห่ มอมฉันเปนลูกโคนั้นเองพวกเขาได
ตอนพืชของหมอมฉันดวยคิดวาจักเปนที่ชอบใจดวยประการฉะนี้ หมอมฉันนั้น
ถูกเขาตอนแลว คือเปนเหมือนคนมีกําลังดีถูกถอนพืชฉะนั้น. บทวา วชฺชสี ุ
กุลมาคโต นี้พระนางรุจาราชธิดาแสดงวา หมอนฉันจุติจากกําเนิดโคแลว
บังเกิดในตระกูลคนผูมีโภคะมากตระกูลหนึ่งในแควนวัชชี. ดวยบทวา หมอมฉัน
น ปุมา นี้ทา นกลาวหมายถึงกระเทย. ภวเน ตาวตึสาห ความวา หมอมฉัน
เกิดในภพดาวดึงส. บทวา ตตฺถ ิตาห เวเทห สรามิ ชาติโย อิมา
ความวา ไดยินวา พระนางรุจานั้นอยูในเทวโลกนั้นตรวจดูอยูวา เรา
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มาสูเทวโลกเห็นปานนี้ มาจากไหนหนอ ? เห็นแลวซึ่งความเกิดในเทวโลกนั้น
เพราะจุติจากความเปนกระเทยในตระกูลที่มีโภคะมาก ในแควนวัชชี จากนั้น
พระนางรุจาราชธิดาตรวจดูวา เพราะกรรมอะไรหนอ เราจึงบังเกิดในที่อันนา
รื่นรมยเชนนี้ เห็นแลวซึ่งกุศลมีทานที่ตนทําแลวเปนตน ทําใหบังเกิดใน
ตระกูลเศรษฐีในกรุงโกสัมพี ตรวจดูวา เราบังเกิดในอัตภาพเปนกระเทย ใน
ภพอดีตเปนลําดับ มาแตที่ไหน ดังนี้ ไดรูแลววาตนเคยเสวยทุกขใหญใน
กําเนิดโค ในทสันนรัฐ เมื่อหวลระลึกถึงชาติตอจากนั้น ไดเห็นตนถูกตอน
ในกําเนิดลิง เมื่อหวลระลึกชาติถัดจากนั้น จึงหวลระลึกถึงภาวะที่ตนถูกตอน
พืชในกําเนิดแพะ ในภินนาคตะรัฐ เมื่อหวลระลึกถัดจากชาตินั้นไดระลึกถึง
ภาวะที่ตนบังเกิดในโรรุวนรก ลําดับนั้นเมื่อพระนางรุจาราชธิดาระลึกถึงภาวะ
ที่ตนหมกไหมในนรก และทุกขที่ตนเสวยในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ความกลัว
จึงเกิดขึ้น. ลําดับนั้น พระนางรุจาราชธิดา เมื่อหวลระลึกถึงชาติที่ ๖ วา เรา
เสวยทุกขเห็นปานนี้เพราะกรรมอะไรหนอ จึงเห็นกัลยาณกรรมที่ตนกระทําใน
กรุงโกสัมพีในชาตินั้น แลวทรงตรวจดู ชาติที่ ๗ ไดเห็นกรรมคือ การคบชู
กับภรรยาคนอื่นที่ตนทําเพราะอาศัยมิตรชั่วในมคธรัฐ จึงไดรูวาเราเสวยทุกข
ใหญนั้น เพราะผลแหงกรรมนั้น. ลําดับนั้นพระนางจึงตรวจดูวา เราจุติจาก
ชาตินี้แลว จักบังเกิดในภพไหนในอนาคต ไดรวู า เราจักบังเกิดเปนบาท
บริจาริกาของทาวสักกเทวราชนั่นแลอีก ดํารงอยูตลอดชีวิต. เมื่อพระนางได
ตรวจดูบอยๆ อยางนี้ ไดทราบวาในอัตภาพที่ ๓ จักบังเกิดเปนบาทบริจาริกา
ของทาวสักกเทวราชนั่นแล. สวนชาติที่ ๔ และ ๕ ก็เหมือนกัน รูวาเราจัก
บังเกิดเปนอัครมเหสีของชวนะเทพบุตรในเทวโลกนั้นนั่นเอง แลวตรวจดูถัด
จากชาตินั้นไป รูวาในอัตภาพที่ ๖ เราจุติจากภพดาวดึงสนี้แลว จักบังเกิดใน
พระครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาอังคติราช เราจักมีนามวา รุจา ดังนี้
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จึงตรวจดูวา ถัดจากชาตินั้นจักบังเกิด ณ ที่ไหน รูวาในชาติที่ ๗ จุติจากชาติ
นั้นแลว จักบังเกิดเปนเทพบุตร ผูมฤี ทธิ์มากในภพดาวดึงส จักพนจากความเปน
หญิง เพราะเหตุนั้น พระนางรุจาราชธิดาจึงตรัสวา ขาแตพระองคผูทรงครอบ
ครองวิเทหรัฐ หมอมฉันอยูที่นั้นระลึกชาติได ๗ ชาติ แมในอนาคตจุติจากชาติ
นี้ไปก็ระลึกได ๗ ชาติเหมือนกัน. บทวา ปริยาคต ความวา โดยปริยาย ทอง
เที่ยวไปมาตามวาระของตน. บทวา สตฺต ชจฺจา ความวา พระนางตรัสวา
๗ ชาติ คือในเทวโลก ๕ ชาติกับชาติที่เปนกระเทยในแควนวัชชี และในชาติ
ที่ ๖ นี้พระนางทรงแสดงไววา หมอมฉันเปนผูอันเขาบูชาสักการะเปนนิตย
ตลอด ๗ ชาตินั้น. บทวา ฉฏา ว คติโย นี้ พระนางกลาววา เราจักไมพน
ความเปนหญิง ตลอด ๖ คติเหลานี้ คือในเทวโลก ๕ คติ และในชาตินี้ ๑ คติ.
บทวา สตฺตมี จ ความวา จุติตอจากนั้นแลว เปนชาติที่ ๗. บทวา
สนฺตานมย ความวา มีความสืบตอที่ตนทําดวยอํานาจขั้วเดียวกันเปนตน.
บทวา คนฺเถนฺติ ความวา เปนเหมือนสืบตอดวยกัน. เมื่อเปนเชนนี้ แมทุก
วันนี้นางบําเรอของเรา ก็ไมรูความจุติของเราในนันทนวัน ยอมรอยพวงมาลัย
เพื่อประโยชนแกเราเทานั้น. บทวา โส เม มาล ปฏิจฺฉติ ความวา ดูกอน
มหาราชเจา โดยชาติอันเปนลําดับเทพบุตรนามวา ชวะ ผูเปนสวามีของหมอม
ฉันยอมรับพวงดอกไมที่หลนจากตน. บทวา โสฬส ความวา ขาแตพระมหาราชเจา วาโดยชาติของหมอมฉันจนบัดนี้ได ๑๖ ป แตกาลประมาณเทานี้
เหมือนกับกาลครูหนึ่งของเทวดา ก็เพราะเหตุนั้นหญิงบําเรอเหลานั้น จึงไมรู
แมถึงการจุติของหมอมฉัน ยังคงรอยพวงมาลัยเพื่อ หมอมฉันอยูเชียว. บทวา
มานุสึ ความวา อาศัยการนับปของมนุษย. บทวา สรโทสต ความวา เปน
๑๐๐ ป (ของมนุษย) เทวดาทั้งหลายมีอายุยืนอยางนี้. ขาแตพระองคผูสมมติ
เทพ ดวยเหตุนี้ ขอพระองคจงทรงทราบปรโลก กรรมดีและกรรมชั่ววามีอยู.
บทวา อนฺเวนฺติ ความวา กรรมดีและกรรมชั่วยอมติดตามเราไปทุก ๆ ชาติ
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อยางนี้. บทวา น หิ กมฺม วินสฺสติ ความวา ทิฏฐเวทนียกรรม ยอมใหผล
ในอัตภาพนั้นนั่นเอง อุปปชชเวทนียกรรม ยอมใหผลในอัตภาพถัดไป สวน
อปราปรเวทนียกรรมไมใหผล จักไมพินาศไป พระนางรุจาราชธิดาทรงหมาย
เอาอปราปรเวทนีกรรมนัน้ จึงตรัสวา กรรมจักไมพินาศไปแล ดังนี้แลว
จึงตรัสวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เพราะผลแหงกรรมที่หมอมฉันทําชูกับ
ภรรยาของคนอื่น หมอมฉันจึงหมกไหมในนรก แลวเสวยทุกขอยางใหญใน
กําเนิดสัตวเดียรฉาน ถาแมบัดนี้ พระองคทรงเชื่อถอยคําของคุณาชีวก จัก
กระทําอยางนี้ พระองคก็จักเสวยทุกข เหมือนที่หมอมฉันเสวยแลวนั่นแล
เพราะเหตุนั้นพระองคอยาไดทรงกระทําอยางนั้นเลย.
ลําดับนั้น พระนางรุจาราชธิดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งขึ้นไป
แกพระราชบิดานั้นจึงตรัสวา
ชายใดปรารถนาเปนบุรุษทุก ๆ ชาติไป ก็พึงเวน
ภรรยาผูอื่นเสีย เหมือนบุคคลลางเทาสะอาดแลวเวน
จากเปอกตม ฉะนั้น หญิงใดปรารถนาเปนบุรุษทุก ๆ
ชาติไป ก็พึงยําเกรงสามี เหมือนนางเทพอัปสรผูเปน
บาทบริจาริกายําเกรงพระอินทร ฉะนัน้ ผูใดปรารถนา
โภคทรัพย อายุ ยศและสุขอันเปนทิพยก็พึงเวนบาป
ทั้งหลายประพฤติแตสุจริตธรรม ๓ อยาง สตรีก็ตาม
บุรุษก็ตาม ควรเปนผูไมประมาทดวยกาย วาจา ใจ
มีปญญาเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชนของตน นรชน
เหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ที่เปนคนมียศ มีโภคทรัพย
บริบูรณทุกอยาง นรชนเหลานั้นไดสั่งสมกรรมดีไว
ในปางกอนแลวโดยไมตองสงสัย สัตวทั้งปวงลวนมี
กรรมเปนของตัว ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระ-
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องคทรงพระราชดําริดวยพระองคเองเถิด ขาแต
พระจอมชน พระสนม (ผูทรงโฉมงดงาม) ปานดัง
นางเทพอัปสรผูประดับประดาคลุมกายดวยตาขายทอง
เหลานี้ พระองคทรงไดมาเพราะผลแหงกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โหตุ แปลวา เพื่อเปน. บทวา
สพฺพสมนฺตโภคา แปลวา มีโภคะทุกอยางบริบูรณ. บทวา สุจิณฺณ ไดแก
สั่งสมไวดวยดีคือกระทํากัลยาณกรรม. บทวา กมฺมสฺสกา เส ความวา มี
กรรมเปนของแหงตน คือเสวยผลของกรรมที่ตนทํานั่นเอง ไมใชกรรมที่
มารดาบิดาทําแลวใหผลแกบุตรธิดา ไมใชกรรมทีบ่ ุตรธิดาเหลานั้นทําแลวให
ผลแกมารดาบิดา กรรมที่คนนอกนั้นกระทําจะใหผลแกคนนอกนั้นอยางไร ?
ศัพทวา อิงฺฆ เปนนิบาต ใชในอรรถวาประทวง. บทวา อนุจินฺเตสิ แปลวา
พึงคิดบอยๆ. บทวา ยา เม อิมา ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ อัน
ดับแรกพึงคิดดวยตนเองดังนี้วา หญิงที่บํารุงบําเรอพระองคผูสมมติเทพ อัน
พระองคนอนหลับได หรือไดมาเพราะกระทําการปลนในหนทาง หรือตัด
ชองยองเบาเปนตนไดมา หรือไดมาเพราะอาศัยกัลยาณกรรมเปนตน.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสวา
พระนางรุจาราชกัญญา ยังพระเจาอังคติราช
ชนกนาถใหทรงยินดี พระราชกุมารีผมู ีวัตรอันดีงาม
กราบทูลทางสุคติแกพระชนกนาถ ประหนึ่งบอกทาง
ใหแกคนหลงทาง และไดกราบทูลขอธรรมถวายโดย
นัยตาง ๆ ดวยประการฉะนี้แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิจฺเจว ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระราชกัญญานั้น ทรงยังพระราชบิดา ใหทรงยินดีดวยถอยคําอันไพเราะ
เห็นปานนี้ ดวยประการฉะนี้. ทูลบอกทางสุคติแดพระชนกนาถนั้น เหมือน
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คนบอกหนทางแกคนหลงทางฉะนั้น. และเมื่อจะทรงกลาวธรรมแกพระชนกนาถนั่นแหละไดทรงกลาวสุจริตธรรมดวยนัยตาง ๆ. บทวา สุพฺพตา แปลวา
ผูมีวัตรอันดีงาม.
พระนางรุจาราชธิดา ไดทูลเลาถึงชาติที่ตนเกิดมาแลวในอดีต และ
แสดงธรรมถวายแดพระชนกนาถ ตั้งแตเชาตลอดคืนยังรุงแลวกราบทูลวา ขา
แตพระองคผูสมมติเทพ พระองคอยาทรงถือถอยคําของคนเปลือยกาย ผูเปน
มิจฉาทิฏฐิเลย โลกนี้มี โลกหนามี สมณพราหมณมี ผลของความดีความชั่ว
ก็มี ขอพระองคจงทรงเชื่อฟงคําของกัลยาณมิตร เชนกระหมอมฉันกลาวนี้เถิด
อยาไดทรงแลนไปในที่มใิ ชทาเลย แมเมื่อพระนางรุจาราชธิดา กราบทูลถึง
อยางนี้ ก็ไมอาจปลดเปลื้องพระชนกจากมิจฉาทิฏฐิได สวนพระเจาอังคติราช
ทรงสดับวาจาอันไพเราะ ของพระราชธิดานั้นแลว ทรงปลื้มพระราชหฤทัย
จริงอยู มารดาบิดา ยอมรักเอ็นดูถอยคําของบุตรที่รัก แตคําพูดนั้นหาทําใหบิดา
ละมิจฉาทิฏฐิไดไม. แมชาวพระนครก็ลือกระฉอนกันวา พระนางรุจาราชธิดา
ทรงแสดงธรรมหวังจะใหพระชนกละมิจฉาทิฏฐิ มหาชนพากันดีใจวา พระราช
ธิดาเปนบัณฑิต ปลดเปลือ้ งมิจฉาทิฏฐิพระชนกไดแลว จักถึงความสวัสดีแกชาว
พระนครทั้งหลาย. พระนางรุจาราชธิดา เมื่อไมอาจปลุกพระชนกใหตื่นไดก็ไม
ทรงละความพยายามเลย ทรงดําริหาชองทางตอไปวา จักหาอุบายอยางใดอยาง
หนึ่ง มากระทําความสวัสดีแกพระชนก แลวประคองอัญชลีกรรมขึ้นเหนือพระเศียร นมัสการทิศทั้ง ๑๐ แลวทรงอธิษฐานวา ในโลกนี้ ยอมมีสมณพราหมณผู
ตั้งอยูในธรรม มีทาวโลกบาล ทาวมหาพรหมเปนผูบริหารโลก ขาพเจาขอเชิญ
ทานเหลานั้นมาปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิของพระชนกนาถของขาพเจาดวยกําลัง
ตน เมื่อพระคุณของพระชนกนาถไมมี ขอเชิญดวยคุณดวยกําลังและดวยความ
สัจของขาพเจา จงมาชวยปลดเปลื้องความเห็นผิดนี้ จงไดมาทําความสวัสดีแก
สากลโลก.
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ในกาลนั้น พระโพธิสัตวไดเปนมหาพรหมนามวา นารทะ ก็ธรรมดา
พระโพธิสัตว มีอัธยาศัยใหญดวยเมตตาภาวนา เที่ยวตรวจดูโลกตามกาลอัน
สมควร เพื่อจะดูเหลาสัตวผูปฏิบัติดีและปฏิบัติชั่ว ในวันนั้น ทานตรวจดูโลก
เห็นพระนางรุจาราชธิดานั้น กําลังนมัสการเหลาเทวดาผูบริหารโลก เพื่อจะปลด
เปลื้องพระชนกนาถจากมิจฉาทิฏฐิ จึงมาดําริวา คนอื่นเวนเราเสีย ยอมไม
สามารถเพื่อจะปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิ พระเจาอังคติราชนั้นได วันนี้เราควรจะ
ไปกระทําการสงเคราะหราชธิดาและกระทําความสวัสดี แกพระราชาพรอมดวย
บริวารชนแตจะไปดวยเพศอะไรดีหนอ เห็นวา เพศบรรพชิตเปนที่รักเปนที่
เคารพ มีวาจาเปนที่เชื่อฟง ยึดถือของพวกมนุษย เพราะฉะนั้น เราจะไปดวย
เพศบรรชิต ครั้นตกลงใจฉะนี้แลว ก็แปลงเพศเปนมนุษย มีวรรณะดังทองคํา
นาเลื่อมใสผูกชฏามณฑลอันงามจับใจ ปกปนทองไวในระหวางชฎา นุงผาพื้น
แดงไวภายใน ทรงผาเปลือกไม ยอมฝาดไวภายนอก กระทําเฉวียงบาผาหนังเสือ
อันแลวไปดวยเงิน ซึ่งขลิบดวยดาวทอง แลวเอาภิกขาภาชนะทองใสสาแหรก
อันประดับดวยมุกดาชาง ๑ เอาคนโทน้ําแกวประพาฬใสในสาแหรกอีกขาง ๑
เสร็จแลวก็ยกคานทองอันงามงอนขึ้นวางเหนือบา แลวเหาะมาโดยอากาศ ดวย
เพศแหงฤาษีนี้ ไพโรจนโชติชวง ประหนึ่งพระจันทร (เพ็ญ) ลอยเดนบน
พื้นอากาศ เขาสูพื้นใหญแหงจันทกปราสาท ไดยื่นอยู ณ เบื้องพระพักตรพระ
เจาอังคติราช.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสวา
ในกาลนั้น นารทมหาพรหมตรวจดูชมพูทวีป
ไดเห็นพระเจาอังคติราชผูทรงมีความเห็นผิด จึงมา
จากพรหมโลกถึงถิ่นมนุษย ลําดับนัน้ นารทมหาพรหมไดยินอยูที่ปราสาทเบื้องพระพักตรแหงพระเจา
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วิเทหราช ก็พระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทฤาษีนั้นมา
ถึง จึงนมัสการ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทฺทส ความวา นารทมหาพรหม ผู
สถิตอยูในพรหมโลกนั่นแล ไดเพงดูชมพูทวีป ไดเห็นพระเจาอังคคิราช ผูยึด
ถือความเห็นผิด ในสํานักของคุณาชีวก อธิบายวา เพราะเหตุนั้นจึงมา. บทวา
ตโต ปติฏา ความวา แตนั้น พรหมนั้นเมื่อจะแสดงรอย ในที่ไมมี
รอยนั้น ในปราสาทนั้น เบื้องพระพักตรของพระราชานั้น ผูแ วดลอมไปดวย
หมูอํามาตยประทับอยู จึงยืนอยูบนอากาศ. บทวา อนุปฺปตฺต แปลวา ถึง
แลว ตอมาถึงแลว. บทวา อิสึ ความวา พระศาสดาตรัสเรียกวา อิสึ
เพราะมาดวยเพศแหงฤาษี. บทวา อวนฺทถ ความวา พระนางรุจาราชธิดา
นั้น ทรงยินดีราเริงวา ทาวเทวราชนั้น จักมาทําความกรุณาในพระชนกนาถ
ของเรา ดวยความอนุเคราะหแกเรา ดังนี้จึงนอมกายลงนมัสการนารทมหาพรหม เหมือนตนกลวยทองที่ถูกลมพัดตองฉะนั้น.
ฝายพระราชา พอเห็นนารทมหาพรหม ถูกเดชแหงพรหมคุกคามแลว
ไมสามารถจะทรงดํารงอยูบนราชอาสนของพระองคได จึงเสด็จลงจากราชอาสน
ประทับยืนอยูที่พื้น แลวตรัสถามพระนารทะถึงเหตุที่เสด็จมา และนามและโคตร.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสวา
ครั้งนั้น พระราชาทรงหวาดพระทัยเสด็จลง
จากราชอาสน เมื่อจะตรัสถามนารทฤาษี ไดตรัส
พระดํารัสนี้วา ทานมีผิวพรรณงามดังเทวดา สองรัศมี
สวางไสวไปทั่วทิศ ดังพระจันทร ทานมาจากไหน
หนอ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกนามและใคร
แกขาพเจา คนในมนุษยโลกยอมรูจักทานอยางไรหนอ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺยมฺหิตมานโส ไดแก เปนผูมีจิต
คิดกลัว. บทวา กุโต นุ ความวา พระราชาทรงสําคัญวา ผูนี้ชรอยวา เปน
วิชาธรบางหรือหนอ จึงไมทรงไหวเลย ถามอยางนี้.
ลําดับนั้น นารถฤาษี คิดวา พระราชานี้สําคัญวา ปรโลกไมมี
เราจักถามเฉพาะปรโลกแกพระราชานั้นกอน ดังนี้แลวจึงกลาวคาถาวา
อาตมภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เอง สองรัศมี
สวางจาไป ทั่วทิศดังพระจันทร มหาบพิตรตรัสถาม
แลว อาตมภาพขอถวายพระพรนามและโคตรใหทรง
ทราบ คนทั้งหลายเขารูจกั อาตมภาพ โดยนามวา
นารทะ และโดยโคตรวากัสสปะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เทวโต แปลวา จากเทวโลก. บทวา
นารโท กสฺสโป จ ความวา คนทั้งหลายรูจักอาตมภาพโดยชื่อวา นารทะ
และโดยโคตรวา กัสสปะ.
ลําดับนั้น พระเจาอังคติราชทรงพระดําริวา เรือ่ งปรโลกเราจักไว
ถามภายหลัง เราจักถามถึงเหตุที่เธอไดฤทธิ์เสียกอน แลวจึงตรัสคาถาวา
สัณฐานของทาน การที่ทานเหาะไป และยืน
อยูบนอากาศไดนาอัศจรรย ดูกอนทานนารทะ ขาพเจาขอถามความนี้กะทาน เออ เพราะเหตุอะไร ทาน
จึงมีฤทธิ์เชนนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาทิสฺจ ความวา สัณฐานของทาน
เปนเชนใด ทานเหาะไป และยืนอยูบ นอากาศไดอยางไร นี้นาอัศจรรย.
ลําดับนั้น ทานนารทฤาษีจึงทูลวา
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คุณธรรม ๔ ประการนี้คือ สัจจะ ๑ ธรรมะ ๑
ทมะ ๑ จาคะ ๑ อาตมภาพไดทําไวในภพกอน เพราะ
คุณธรรมที่อาตมภาพเสพมาดีแลวนั้นนั่นแล อาตมภาพจึงไปไหน ๆ ไดตามความปรารถนาเร็วทันใจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจ ไดแก วจีสัจจะ. บทวา ธมุโม จ
ไดแก สุจริตธรรม ๓ ประการ และฌานธรรมอันเกิดแตการบริกรรมกสิณ.
บทวา ทโม ไดแก การฝกอินทรีย. บทวา จาโค ไดแก การสละกิเลส
และการสละไทยธรรม. ดวยบทวา ปกตา ปุราณา ทานแสดงวา เราได
กระทําไวในภพกอน. บทวา เตเหว ธมฺเมหิ สุเสวิเตหิ ความวา ดวย
คุณธรรมทั้งปวงนั้น ซึง่ อาตมภาพไดเสพดีแลว คือไดอบรมมาแลว. บทวา
มโนชโว แปลวา เร็วทันใจ. บทวา เยน กาม คโตสฺมิ ความวา
อาตมภาพจะไปในแดนของเทวดา และแดนของมนุษยไดตามความปรารถนา.
แมเมื่อพระโพธิสัตวกราบทูลอยางนี้ พระเจาอังคติราชก็ไมทรงเชื่อ
ปรโลก เพราะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิเสียมั่นดีแลว จึงตรัสคาถาวา ผลของบุญ
มีอยูหรือ แลวจึงตรัสคาถานี้วา
เมื่อทานบอกความสําเร็จแหงบุญ ชื่อวาทานบอก
ความอัศจรรย ถาแลเปนจริงอยางทานกลาว ดูกอน
ทานนารทะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน ขาพเจาถามแลว ขอทานจงพยากรณใหดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺุสิทฺธึ ความวา ทานเมื่อจะบอก
ความสําเร็จแหงบุญ คือความที่บุญใหผล ชื่อวาทานยอมบอกความอัศจรรย.
นารทฤาษีจึงทูลวา
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ขอถวายพระพร ขอใดพระองคทรงสงสัย เชิญ
มหาบพิตรตรัสถามขอนั้นกะอาตมภาพเถิด อาตมภาพ
จะถวายวิสัชนาใหมหาบพิตรทรงสิ้นสงสัยดวยนัย
ดวยญายธรรม และดวยเหตุทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเวส อตฺโถ ความวา อันขอความที่
พระองคจะพึงถามนั้น. บทวา ย สสย ความวา พระองคสงสัยในอรรถขอ
ใดขอหนึ่ง พระองคจงถามความขอนั้นกะอาตมภาพเถิด. บทวา นิสฺสสยต
ความวา อาตมภาพจะนําใหพระองคหมดความสงสัย. บทวา นเยหิ ไดแก
ดวยคําอันเปนเหตุ. บทวา าเยหิ ไดแก ดวยญาณ. บทวา เหตุภิ ไดแก
ดวยปจจัย. อธิบายวา อาตมภาพจะไมกราบทูลโดยเหตุ เพียงปฏิญาณไวเทา
นั้น จักกระทําใหพระองคหมดความสงสัย ดวยการกําหนดดวยญาณแลวกลาว
เหตุ และดวยปจจัยอันเปนเหตุใหธรรมเหลานั้นตั้งขึ้น.
ดูกอนทานนารทะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้
กะทาน ทานถูกถามแลวอยาไดกลาวมุสากะขาพเจา ที่
คนพูดกันวา เทวดามี มารดาบิดามี ปรโลกมีนั้น
เปนจริงหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชโน ยมาห ความวา พระเจาอังคติราชถามวา ขอที่พูดกันอยางนี้วา เทวดามี มารดาบิดามี ปรโลกมี ทั้งหมด
มีอยูจริงหรือ ?.
พระนารทฤาษีจึงกราบทูลวา
ที่เขาพูดกันวา เทวดามี มารดาบิดามี และ
ปรโลกมีนั้น เปนจริงทั้งนั้นแตนรชนผูหลงงมงายใคร
ในกามทั้งหลาย จึงไมรูปรโลก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺเถว ความวา ดูกอนมหาบพิตร
เทวดามี มารดาบิดามี. ที่นรชนพูดกันวา ปรโลกมี แมนั้นก็อยูจริงทีเดียว.
บทวา น วิทู ความวา นรชนผูติดอยูในกามและหลงงมงายเพราะโมหะ
จึงไมรู คือยอมไมทราบปรโลก.
พระเจาอังคติราชไดทรงสดับดังนั้น จึงทรงพระสรวลตรัสวา
ดูกอนนารทะ ถาทานเชื่อวาปรโลกมีจริง สถาน
ที่อยูในปรโลกของเหลาสัตวผูตายไปแลวก็ตองมี ทาน
จงใหทรัพย ๕๐๐ กหาปณะแกขาพเจาในโลกนี้ ขาพเจาจะใชใหทานหนึ่งพันกหาปณะในปรโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิเวสน ไดแก สถานที่เปนที่อยู
อาศัย. บทวา ปฺจสตานิ แปลวา ๕๐๐ กหาปณะ.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตว เมื่อจะกลาวติเตียนในทามกลางบริษัทจึง
ทูลวา
ถาอาตมภาพรูวามหาบพิตรทรงมีศีลทรงรูค วาม
ประสงคของสมณพราหมณ อาตมภาพก็จะใหมหา
บพิตรทรงยืมสัก ๕๐๐ แตมหาบพิตรหยาบชา ทรง
จุติจากโลกนี้แลว จะตองไปอยูในนรกใครจะไปทวง
ทรัพยพันหนึ่งในปรโลกเลา ผูใ ดในโลกนี้เปนผูไมมี
ศีลธรรม ประพฤติชั่วเกียจคราน มีกรรมอันหยาบชา
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมใหหนี้ในผูนั้น เพราะจะไมได
ทรัพยคืนจากคนเชนนั้น สวนบุคคลผูขยันหมั่นเพียร
มีศีล รูความประสงค คนทั้งหลายรูแลว ยอมเอา
โภคทรัพยมาเชื้อเชิญเอง ดวยคิดวา ผูนี้ทําการงาน
เสร็จแลว พึงนํามาใชให.
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บรรดาบทเหลานั้นบทวา ชฺาม เจ ความวา ถาอาตมภาพรูวา
มหาบพิตรเปนผูมีศีล รูค วามประสงค คือรูวา สมณพราหมณผูทรงธรรมมี
ความตองการดวยสิ่งนี้ ในเวลานี้ เปนผูกระทํากิจนั้น ๆ ชื่อวารูความประสงค
เมื่อเชนนี้อาตมภาพจึงยอมใหทรัพยแกทาน ๕๐๐ กหาปณะ แตมหาบพิตรเปน
คนหยาบชา ทารุณ ยึดถือมิจฉาทิฏฐิกําจัดทานและศีล ผิดในภรรยาของคน
อื่น จุติจากโลกนี้แลวจักเกิดในนรก ใครจะไปในนรกนั้นทวงเอาทรัพยกะ
มหาบพิตร ผูหยาบชาผูอยูในนรกวา ทานจงใหทรัพย ๑,๐๐๐ กหาปณะ ดวย
อาการอยางนี้. บทวา ตถาวิธมฺหา ความวา คนเชนนั้นชื่อวาจะมาทวงหนี้ที่
ใหแลวยอมไมมี. บทวา ทกฺข ไดแก ฉลาดในการยังทรัพยใหเกิด บทวา
ปุนมาหเรสิ ความวา ทานทํากรรมของตนแลวยังทรัพยใหเกิด แลวนํา
ทรัพยที่มีอยูมาใหเราอีก. บทวา นิมนฺตยนฺติ ความวา คนทั้งหลายยอม
เชื้อเชิญดวยโภคทรัพยแมดวยตนเอง.
พระเจาอังคติราชอันพระนารทฤาษีกลาวขมขูดวยประการฉะนี้ ก็หมด
ปฏิภาณที่จะตรัสโตตอบ. มหาชนตางพากันราเริงยินดี เลาลือกันทั่วพระนคร
วา วันนี้ทานนารทฤาษีผูเปนเทพมีฤทธิ์มาก ปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิพระเจาอยูหัวได. ดวยอานุภาพของพระมหาสัตว ชนชาวมิถิลาผูอยูไกลแมตั้งโยชน
ก็ไดยินพระธรรมเทศนาของพระมหาสัตวในขณะนั้นสิ้นดวยกันทุกคน. ลําดับ
นั้น พระมหาสัตวจึงคิดวา พระราชานี้ยึดมิจฉาทิฏฐิเสียมั่นแลว จําเราจะ
ตองคุกคามดวยภัยในนรก ใหละมิจฉาทิฏฐิแลวใหยินดีในเทวโลกอีกภาย
หลัง ดังนี้แลวจึงกราบทูลวา ขอถวายพระพร ถาพระองคยังไมทรงละทิฎฐิ
ไซร ก็จักตองเสด็จสูนรกซึ่งเต็มไปดวยทุกขเวทนา แลวเริ่มกลาวนิรยกถาวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 281

ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จไปจากที่นี่แลว
จักทอดพระเนตรเห็นพระองคเองอยูในนรกนั้น ซึง่ ถูก
ฝูงการุมยื้อแยงฉุดคราอยู ใครเลาจะไปทวงทรัพยพัน
หนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผูตกอยูในนรก ถูกฝูง
กา ฝูงแรง ฝูงสุนัข รุมกัดกิน ตัวขาด กระจัดกระจาย เลือดไหลโทรม.
ก็แล ครั้นพระนารทฤาษี พรรณนาถึงนรกอันเต็มไปดวยฝูงกาและ
นกเคาแกทาวเธอแลว จึงกราบทูลวา ถาพระองคไมไปเกิดในที่นั้น ก็จัก
บังเกิดในโลกันตนรก เพื่อจะทูลชี้แจงโลกันตนรกนั้นถวายจึงกลาวคาถาวา
ในโลกกันตนรกนั้นมืดที่สุด ไมมีพระจันทรและ
พระอาทิตย โลกันตรกมืดตื้ออยูทุกเมื่อนากลัว กลาง
คืนกลางวัน ไมปรากฏ ผูตองการทรัพยคนไรเลา จะ
พึงเที่ยวไปในสถานที่เชนนั้นได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺธตม ความวา ดูกอนมหาบพิตร
มิจฉาทิฎฐิบุคคลบังเกิดในโลกันตนรกใด ในโลกันตนรกนั้นมืดที่สุด เปนที่
หามการเกิดขึ้นแหงจักษุวิญญาณ. บทวา สทา ตุมุโล ความวา นรกนั้น มี
ความมืดตื้ออยูเปนนิจ. บทวา โฆรรูโป ความวา นรกนั้นเปนที่หวาดกลัว
อยางยิ่ง. บทวา สา เนว รตฺติ น ทิวา ความวา ในนรกนั้นกลางคืน
กลางวันก็ไมปรากฏเลย. บทวา โก วิจเร ความวา ใครจักเที่ยวไป ยังความ
พยายามใหสําเร็จเลา.
ครั้นพระนารทฤาษีพรรณนาโลกันตนรกนั้นถวายแลว จึงทูลชี้แจงตอ
ไปวา ขอถวายพระพร ถาพระองคยังไมทรงละมิจฉาทิฏฐิ ก็จักตองไดรับ
ทุกขเวทนาแมอื่น ๆ อีกไมสิ้นสุด แลวกลาวคาถานี้วา
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ในโลกันตนรกนั้น มีสุนขั อยู ๒ เหลา คือดาง
เหลา ๑ ดําเหลา ๑ ลวนมีรางกายกํายําล่ําสันแข็งแรง
ยอมพากันมากัดกิน ผูที่จุตจิ ากมนุษยโลกนี้ ไปตกอยู
ในโลกันตนรกดวยเขี้ยวเหล็ก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิโต ปนฺณณ
ฺ  ความวา ผูจุติจาก
มนุษยโลกนี.้ แมในนรกอื่นก็นัยนี้เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น บัณฑิตทั้งหลาย
พึงใหสถานที่นรกทั้งหมดนั้นพิศดาร โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังพรอมกับ
ความพยายามของนายนิรยบาลนั้นแล แลวพึงพรรณนาบทที่ยังไมงายแหงคาถา
นั้น ๆ วา
ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลกกะ
มหาบพิตร ผูต กอยูในนรก ถูกสุนัขอันทารุณรายกาจ
นําทุกขมาให รุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจาย เลือด
ไหลโทรมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลุทฺเทหิ แปลวา ทารุณ. บทวา พาเลหิ
แปลวา ผูรายกาจ. บทวา อฆมฺมิเกหิ ความวา ผูนําความคับแคนมาให คือ
นําความทุกขมาให.
และในนรกอันรายกาจ พวกนายนิรยบาลชื่อ
กาลูปกาละ ผูเ ปนขาศึก พากันเอาดาบและหอกอัน
คมกริบทิม่ แทงนรชนผูทํากรรมชั่วไวในภพกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หนนฺติ วิชฺฌนฺติ จ ความวา พวก
นายนิรยบาล เอาดาบและหอกสับฟนและทิ่มแทงกระทํารางกายทั้งสิ้น ใหเปน
ชิ้นเล็กชิ้นนอยใหตกไปบนแผนดินเหล็กอันไฟลุกโชน. บทวา กาลูปกาลา
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ไดแก นายนิรยบาลทั้งหลายผูมีชื่ออยางนี้. บทวา นิรยมฺหิ ความวา นาย
นิรยบาล กลาวคือ กาปลูปกาลา ผูอยูในนรกนั้นนัน่ เอง. บทวา ทุกฺกฏกมฺมการึ ไดแก ผูกระทํากรรมชั่วดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ.
ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลกกะ
มหาบพิตรผูถูกทิ่มแทงที่ทองที่สีขาง พระอุทรพรุนวิ่ง
วุน อยูในนรก ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ความวา กะมหาบพิตร ผูถูกสับฟน
ทิ่มแทงอยูอยางนั้นในนรกนั้น. บทวา วชนฺต ความวา ผูวิ่งไปขางโนน
ขางนี้. บทวา กุจฺฉิสฺมึ ความวา ถูกทิ่มแทงที่ทองและที่สีขาง.
ในโลกันตนรกนั้น มีหาฝนตาง ๆ ชนิด คือ
หอก ดาบ แหลน หลาวมีประกายวาวดังถานเพลิง
ตกลงบนศีรษะ สายอัสนีศิลาอันแดงโชนตกตองสัตว
นรกผูมีกรรมหยาบชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา องฺคารมิวจฺจิมนฺโต ความวา ฝน
อาวุธมีประกายวาว ดังถานเพลิงที่ลุกโชนตกบนศีรษะ. บทวา ลุทฺทกมฺเม
ความวา หาฝนสายอัสนีศิลาอันลุกโชนตั้งขึ้นบนอากาศ แลวตกกระหน่ําลง
บนศีรษะของผูทํากรรมชั่วเหลานั้น เหมือนสายอัสนีตกลงในเมื่อฝนตก.
และในนรกนั้นมีลมรอนยากทีจ่ ะทนได สัตวใน
นรกนั้น ยอมไมไดรับความสุขแมแตนอย ใครเลาจะ
พึงไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่ง
ทรงกระสับกระสายวิ่งไปมาหาที่ซอนเรนมิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตรป แปลวา แมนิดนอย. บทวา
ธาวนฺต แปลวา แลนไปอยู.
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ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะ
มหาบพิตรผูถูกเทียมในรถวิ่งไปวิ่งมา ตองเหยียบแผน
ดินอันลุกโพลง ถูกแทงดวยประตักอยูได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รเถสุ ยุตฺต ความวา เทียมที่รถอัน
แลวดวยโลหะ อันลุกโชนนั้นๆ ตามวาระโดยวาระ. บทวา กมนฺต แปลวา
กาวไปอยู. บทวา สุโจทยนฺต แปลวา ไปทวงอยูดวยดี.
ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก จะ
มหาบพิตรซึ่งทนไมได วิง่ ไปขึ้นภูเขาอันดาดไปดวย
ขวากกรด ลุกโชนนาสยดสยองอยางยิ่ง ตัวขาดกระจัด
กระจายเลือดไหลโทรมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมารุหนฺต ความวา กะมหาบพิตร
ผูอดทนการประหารดวยอาวุธอันลุกโชนไมได แลววิ่งขึ้นสูภูเขาอันลวนแลว
ดวยโลหะอันลุกโชน ดารดาษไปดวยคนตาบหอกอันลุกโชน.
ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะ
มหาบพิตร ซึ่งตองวิ่งเหยียบกองถานเพลิงเทาภูเขา ลุก
โพลงนากลัว มีตัวถูกไฟไหมทนไมไหว รองครวญ
ครางอยูได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺพฑฺฒคตฺต ไดแก รางกายที่ถกู
ไฟไหมดวยดี.
ตนงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยหนามเหล็กคม
กริบ กระหายเลือดคน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กณฺฏกาหิ จิตา แปลวา เต็มไปดวย
หนามอันลุกโพลง. บทวา อโยมเยหิ นี้ ทานกลาวเพื่อแสดงถึงหนามอัน
เต็มไปดวยเหล็ก.
หญิงผูประพฤติลวงสามี และชายผูกระทําชูกับ
ภรรยาของผูอนื่ ถูกนายนิรยบาลผูทําตามคําสั่งของ
พระยายม ถือหอกไลทิ่มแทงใหขึ้นตนงิ้วนั้น.
บรรดาเหลานั้น บทวา ตมารุหนฺติ ความวา ยอมขึ้นตนงิ้ว
เห็นปานนั้น. บทวา ยมนิทฺเทสการิภิ ความวา อันนายนิรบาลผูกระทํา
ตามคําของพระยายม.
ใครเลาจะไปทวงทรัพยจํานวนนั้นกะมหาบพิตร
ซึง่ ตองขึ้นตนงิ้วในนรกเลือดไหลเปรอะเปอน มีกาย
เหี้ยมเกรียม หนึ่งปอกเปกกระสับกระสาย เสวยเวทนา
อยางหนัก ใครเลาจะไปขอทรัพยจํานวนเทานั้นกะ
พระองคผูหอบแลวหอบอีก อันเปนโทษของบุรพธรรม
หนึ่งปอกเปก เดินทางผิดได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิททฺธกาย แปลวา มีกายถูกกําจัด
แลว. บทวา วิตจ ความวา เหมือนดอกทองหลางและดอกทองกวาว เพราะ
ถูกตัดหนังและเนื้อ.
ตนงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยใบเหล็กคมกริบ
กระหายเลือดคน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสิปตฺตจิตา แปลวา เต็มไปดวยใบ
ดาบเหล็กอันคมกริบ.
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ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะ
มหาบพิตร ซึ่งขึ้นอยูบนตนงิ้วนั้น กาวไปเหยียบใบ
เหล็กอันคมดังดาบ ก็ถูกใบงิ้วอันคมนัน้ บาด มีตัว
ขาดกระจัดกระจายเลือกไหลโทรมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมานุปตฺต ความวา กะมหาบพิตร
ผูซึ่งขึ้นอยูบนตนงิ้วนั้น ทนไมไหวตออาวุธเครื่องประหารของนายนิรยบาล.
ใครเลา จะไปทวงทรัพยจํานวนเทานั้น กะมหาบพิตร ซึ่งเดินหนีออกจากขุมนรกไมงิ้ว มีใบเปนดาบ
ไปพลัดตกลงในแมน้ําเวตรณีได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺปติต แปลวา ตกลง.
แมน้ําเวตรณี น้ําเปนกรด เผ็ดรอน ยากที่จะ
ขามได ดาดาษไปดวยบัวเหล็กใบคมกริบไหลอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขรา แปลวา หยาบ คือ เผ็ดรอน.
บทวา อโยโปกฺขรสฺฉนฺนา ความวา ปดดวยใบบัวเหล็ก อันคม
กริบอยูโดยรอบ บทวา ปตฺเตหิ ความวา แมน้ํานั้นคมกริบไหลออกจาก
ใบเหลานั้น.
ใครเลา จะไปทวงทรัพยนั้นกะมหาบพิตร ซึ่ง
มีตัวขาดกระจัดกระจาย เปรอะเปอนไปดวยโลหิต
ลอยอยูในเวตรณีนที่นั้น หาที่เกาะมิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวตรฺเ ความวา ในเวตรณีนที คือ
แมน้ํากรดเวตรณี.
จบนิรยกัณฑ
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สวนพระเจาอังคติราช ไดทรงสดับนิรยกถาของพระมหาสัตวนี้ ก็มี
พระหฤทัยสลด เมื่อจะทรงแสวงหาที่พึ่งกะพระมหาสัตว จึงตรัสวา
ขาพเจาแทบจะลมเหมือนตนไมที่ถูกตัด ขาพเจา
หลงสําคัญผิดจึงไมรูจักทิศ ทานฤาษี ขาพเจาไดฟง
คาถาภาษิตของทานแลว ยอมรอนใจ เพราะกลัวมหาภัย ทานฤาษี ขอทานจงเปนที่พึ่งของขาพเจา
ประหนึ่งน้ําสําหรับแกกระหายในเวลารอน เกาะเปน
ที่อาศัยในหวงมหาสมุทร และประทีปสําหรับสองสวาง
ในที่มืดฉะนั้นเถิด ทานฤาษี ขอทานจงสอนอรรถและ
ธรรมแกขาพเจา ในกาลกอนขาพเจาไดกระทําความ
ผิดไวสวนเดียว ขาแตพระนารทะ ขอทานจงบอก
ทางบริสุทธิ์แกขาพเจา โดยขาพเจาจะไมพึงตกไปใน
นรกดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภยสานุตปฺปามิ ความวา ตามเดือดรอนเพราะภัยแหงบาปที่ตนทําไว. บทวา มหา จ เม ภยา ความวา และ
นิรยภัยใหญอันบังเกิดแกขาพเจา. บทวา ทีปโวเฆ ความวา เปนดังเกาะ
ในหวงน้ําฉะนั้น ทานอธิบายไววา เปนดังทามกลางน้ําในกายที่ไมติดทั่ว
เหมือนเกาะของบุคคลผูไมไดที่พึ่งแหงเรือที่อัปปางในหวงน้ําหรือในมหาสมุทร
ทานจงเปนที่พึ่งของขาพเจา เหมือนแสงสวางที่โชติชวงแกผูไปในที่มืด. บทวา
อตีตมทฺธา อปราธิต มยา ความวา ขาพเจาไดกระทําความผิดอันเปน
กรรมชั่วไวในอดีต ลวงกุศลทําแตอกุศลเทานั้น.
ครั้นเมื่อพระมหาสัตว ทูลบอกทางอันบริสุทธิ์แกพระเจาอังคติราชนั้น
เมื่อจะแสดงซึ่งขอปฏิบัติชอบของพระราชาในปางกอน โดยยกเปนอุทาหรณ
จึงกลาววา
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พระราชา ๖ พระองคนี้ คือ ทาวธตรฐ ทาว
เวสสามิตร ทาวอัฏฐกะ ทาวยมทัตติ ทาวอุสสินนระ
ทาวสิวิราชและพระราชาพระองคอื่น ๆ ไดทรงบํารุง
สมณพราหมณทั้งหลายแลวเสด็จไปยังสวรรค ฉันใด
ดูกอนมหาบพิตรผูเปนพระเจาแผนดิน แมมหาบพิตร
ก็ฉันนั้น จงทรงเวนอธรรม แลวทรงประพฤติธรรม
ราชบุรุษทั้งหลายจงถืออาหารไปประกาศภายในพระราชนิเวศน และภายในพระนครวา ใครหิว ใคร
กระหาย ใครปรารถนามาลา ใครปรารถนาเครื่องลูบไล ใครไมมีผานุงหม จงนุง หมผาสีตาง ๆ ตามปรารถนา
ใครตองการรม ใครตองการรองเทา อยางเนื้อออน
อยางดี ราชบุรุษทั้งหลายจงประกาศดังนี้ ในพระนคร
ของพระองคทั้งเวลาเย็นเวลาเชา มหาบพิตรอยาไดใช
คนแกเฒา และโคมาอันแกชราเหมือนดังกอน และ
จงทรงพระราชทาน เครื่องบริหารแกบคุ คลที่เปนกําลัง
เคยกระทําความดีไวเทาเดิมเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอเต จ ความวา พระราชาทั้ง ๖ เหลา
นั้นคือ ทาวธตรฐ ทาวเวสสามิตร ทาวอัฏฐกะ ทาวยมทัตติ ทาวอุสสินนระ
ทาวสิวิราช และพระราชาอื่น ๆ ไดประพฤติธรรม อันเปนวิสัยแหงทาวสักกะ
ฉันใด แมพระองคก็พึงเวนอธรรม พึงประพฤติธรรมฉันนั้น. บทวา
โก ฉาโต ความวา ดูกอนมหาบพิตร พวกราชบุรษุ ผูถืออาหารจงประกาศไป
ในวิมาน ในบุรี ในราชนิเวศน และในพระนครของพระองควา ใครหิว
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ใครกระหาย ดังนี้เพื่อประสงคจะใหแกพวกเหลานั้น. บทวา โก มาล
ความวา จงโฆษณาวา ใครปรารถนามาลา ใครปรารถนาเครื่องลูบไล ใคร
ปรารถนาสีแดงตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่ง จงใหผาสีนั้น ๆ ใครเปนคนเปลือย
กายจักนุงหม. บทวา โก ปนฺเถ ฉตฺตมาเทติ ความวา ใครจะกั้นรมใน
ในหนทาง. บทวา ปาทุกา จ ความวา และใครจะปรารถนารองเทาออนนุมและสวยงาม. บทวา ชิณฺณ โปส ความวา ผูใดเปนอุปฏฐากของทาน
จะเปนอํามาตย หรือ ผูอื่นที่ทําอุปการะไวกอน ในเวลาที่คร่ําคราเพราะชรา
ไมสามารถจะทําการงานไดเหมือนในกอน. แมโคและมาเปนตน ในเวลาแก
ก็ไมสามารถจะทําการงานได. แมในบรรดาโคและมาเปนตน แมตัวเดียว
ทานก็อยาใชในการงานทั้งหลายเชนในกอน. จริงอยู ในเวลาแก สัตวเหลานั้น
ไมสามารถจะทําการงานเหลานั้นได การบริหารในบทวา ปริหารฺจ นี้ทา น
กลาว สักการะ. ทานอธิบายไววา ก็ผูใดเปนกําลังของทาน คือเปนการกระทํา
อุปการะมากอนโดยเปนเจาหนาที่ ทานพึงใหการบริหารแกเขาเหมือนกอนมา.
จริงอยู อสัตบุรุษในเวลาที่บุคคลสามารถเพื่อจะทําอุปการะแกตนยอมทําความ
นับถือ ในเวลาที่เขาไมสามารถก็ไมแลดูบุคคลผูนั้นเลย สวนสัตบุรุษใน
เวลาสามารถก็ดี ในเวลาไมสามารถก็ดี ยอมสามารถกระทําสักการะเหมือน
อยางนั้นแกเขาเหลานั้น เพราะฉะนั้น แมพระองคก็พึงกระทําอยางนั้นแล.
ดังนั้น พระมหาสัตวครั้นแสดงทานกถาและศีลกถาแลว บัดนี้เพราะ
เหตุที่พระราชานี้ ยอมยินดีในพรรณนาโดยเปรียบเทียบดวยรถในอัตภาพ
ของตน เพราะเหตุดังนี้นั้นเมื่อจะแสดงธรรมโดยเปรียบเทียบดวยรถอันให
ความใครทั้งปวงจึงกลาววา
มหาบพิตรจงทรงสําคัญพระวรกายของพระองค
วาเปนดังรถ อันมีใจเปนสารถี กระปรี้กระเปรา
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(เพราะปราศจากถิ่นมิทธะ) อันมีอวิหิงสาเปนเพลาที่
เรียบรอยดี มีการบริจารเปนหลังคา มีการสํารวมเทา
เปนกง มีการสํารวมมือเปนกระพอง มีการสํารวม
ทองเปนน้ํามันหยอด มีการสํารวมวาจาเปนความเงียบ
สนิท มีการกลาวคําสัตยเปนองครถอันบริบูรณ มีการ
กลาวคําไมสอเสียดเปนการเขาหนาไมสนิท มีการ
กลาวคําออนหวานเปนเครื่องรถอันเกลี้ยงเกลา มีการ
กลาวพอประมาณเปนเครื่องผูกรัด มีศรัทธาและ
อโลภะเปนเครื่องประดับ มีการถอมตนและกราบไหว
เปนทูบ มีความไมกระดางเปนงอนรถ มีการสํารวม
ศีลเปนเชือกขันชะเนาะ มีความไมโกรธเปนอาการไม
กระเทือน มีกุศลกรรมเปนเศวตฉัตร มีพาหุสัจจะ
เปนสายทาบ มีการตั้งจิตมั่นเปนที่มั่น มีความคิด
เครื่องรูจกั กาลเปนไมแกน มีความแกลวกลาเปนไมค้ํา
มีความประพฤติถอมตนเปนเชือกขันแอก มีความ
ไมเยอหยิ่งเปนแอกเบา มีจิตไมหดหูเปนเครื่องลาด
มีการเสพบุคคลผูเจริญเปนเครื่องกําจัดธุลี มีสติของ
นักปราชญเปนประตัก มีความเพียรเปนสายบังเหียน
มีใจทีฝ่ กฝนดีแลวเชนดังมาที่หัดไวเรียบเปนเครื่องนํา
ทาง ความปรารถนาและความโลภเปนทางคด สวน
ความสํารวมเปนทางตรง ขอถวายพระพร ปญญาเปน
เครื่องกระตุนเตือนมา ในรถคือพระวรกายของมหาบพิตรที่กําลังแลนไปในรูป เสียง กลิ่น รส พระองค
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นั้นแลเปนสารถี ถาความประพฤติชอบและความ
เพียรมั่นมีอยูดว ยยานนี้ รถนั้นจะใหสิ่งที่นาใครทุก
อยาง จะไมนาํ ไปบังเกิดในนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รถสฺาโต ความวา ดูกอนมหาบพิตร พระองคทรงสําคัญวา พระวรกายของพระองควาเปนดังรถ. บทวา
มโนสารถิโก ความวา ประกอบดวยกุศลจิตคือใจเปนนายสารถี. บทวา ลหุ
ไดแก เปนผูเบาเพราะปราศจากถิ่นมิทธะ. บทวา อวิหึสาสาริตกฺโข ความ
วา ประกอบดวยเพลาอันเปนเครื่องแลนอันสําเร็จเรียบรอยแลวไปดวยอวิหึสา.
บทวา สวภาคปฏิจฺฉโท ความวา ประกอบดวยหลังคา อันสําเร็จดวยการ
จําแนกทาน. บทวา ปาทสฺมเนมิโย แปลวา ประกอบดวยกงอันสําเร็จ
ดวยการสํารวมเทา. บทวา หตฺถสฺมปกฺขโร แปลวา ประกอบดวย
กระพองอันสําเร็จดวยการสํารวมมือ. บทวา กุจฺฉสิ ฺมนพฺภนฺโต ความวา
หยอดดวยน้ํามัน อันสําเร็จดวยโภชนะพอประมาณ กลาวคือการสํารวมทอง.
บทวา วาจาสฺมกูชโน แปลวา มีการสํารวมวาจาเปนการเงียบสนิท.
บทวา สจฺจวากฺยสมตตงฺโค ความวา มีการกลาวคําสัตยเปนองครถบริบูรณ
ไมบกพรอง. บทวา อเปสฺุสุสฺโต ความวา มีการไมกลาวคําสอ
เสียดเปนการสํารวมสัมผัสอยางสนิท. บทวา คิราสขิลเนลงฺโค ความวา
มีการกลาวคําออนหวานนาคบเปนสหาย ไมมีโทษเปนเครื่องรถอันเกลี้ยงเกลา.
บทวา มิตภาณิสิเลสิโต ความวา มีการกลาวพอประมาณอันสละสลวยเปน
เครื่องผูกรัดดวยดี. สทฺธาโลภสุสงฺขาโร ความวา ประกอบดวยเครื่อง
ประดับอันงาม อันสําเร็จดวยศรัทธา กลาวคือการเชื่อกรรมและผลแหงกรรม
และสําเร็จดวยอโลภะ. บทวา นิวาตฺชลิกุพฺพโร ความวา ประกอบดวย
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ทูบรถอันสําเร็จดวยความประพฤติออนนอม และสําเร็จดวยอัญชลีกรรมแกผู
มีศีล. บทวา อถทฺธตานตีสาโก ความวา ไมมีความกระดางหนอยหนึ่งเปน
งอนรถ เพราะไมมีความกระดางกลาวคือ ความเปนผูมีวาจานาคบเปนสหาย
และมีวาจานํามาซึ่งความบันเทิงใจ. บทวา สีลสวรนทฺธโน ความวา ประกอบ
ดวยเชือกขันชะเนาะ กลาวคือการสํารวมจักขุนทรียและมีศีล ๕ ไมขาดเปนตน
บทวา อกฺโกธนมนุคฺฆาฏี ความวา ประกอบดวยการไมกระทบกระทั่ง
กลาวคือความเปนผูไมโกรธ. บทวา ธมฺมปณฺฑรฉตฺตโก ไดแก ประกอบ
ดวยเศวตฉัตรอันขาวผอง กลาวคือ กุศลกรรมบถธรรม ๑๐ ประการ. บทวา
พาหุสจฺจมุปาลมฺโพ ไดแกประกอบดวยสายทาบ อันสําเร็จดวยความเปน
พหูสูตอันอิงอาศัยประโยชน. บทวา ิติจิตฺตมุปาธิโย ความวา ประกอบ
ดวยเครื่องลาดอันยอดเยี่ยมหรือดวยราชอาสนอันตั้งมั่น กลาวถึงความเปนผูมี
อารมณเปนหนึ่ง อันตั้งมั่นดวยดี โดยภาวะไมหวั่นไหว. บทวา กาลลฺุตาจิตฺตสาโร ความวา ประกอบดวยจิตคือดวยกุศลจิตอันเปนสาระ อันรูจ ัก
กาลแลวจึงกระทํา กลาวคือความเปนผูรูจักกาลอยางนี้วา นี้กาลที่ควรใหทาน
นี้กาลที่ควรรักษาศีล. ทานกลาวอธิบายไววา ดูกอนมหาบพิตร พระองคควร
ปรารถนาทัพสัมภาระทั้งหมด ตั้งตนแตลิ่มแหงรถและสิ่งอันบริสุทธิ์ สําเร็จแต
สิ่งอันเปนสาระฉันใด รถนั้นก็ควรแกการตั้งอยูไดนานฉันนั้น แมรถคือกายของ
พระองคก็เหมือนกัน จึงมีจิตอันหมดจดรูจักกาลแลวจึงกระทํา จงประกอบดวย
กุศลสาระมีทานเปนตน. บทวา เวสารชฺชติทณฺฑโก ความวา แมเมื่อแสดง
ในทามกลางบริษัท จงประกอบดวยไมสามขากลาวคือความเปนผูแกลวกลา.
บทวา นิวาตวุตฺติโยตฺตงฺโค ความวา ประกอบดวยเชือกผูกแอกอันออนนุม
กลาวคือความประพฤติในโอวาท จริงอยูมาสินธพยอมนํารถอันผูกไดดวยเชือก
ผูกแอกอันออนนุมไปไดสะดวกพระวรกายของพระองคก็เหมือนกัน อันผูกมัด
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ดวยความประพฤติในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย ยอมแลนไปไดอยางสะดวก.
บทวา อนติมานยุโค ลหุ ความวา ประกอบดวยแอกเบากลาวคือความไม
ทนงตัว. บทวา อลีนจิตฺตสนฺถาโร ความวา รถคือพระวรกายของพระองค
จงมีจิตไมทอถอยไมคดโกงดวยกุศลมีทานเปนตน ยอมงามดวยเครื่องลาดอัน
โอฬารสําเร็จดวยงา เชนเดียวกับเครื่องลาดจิตของพระองค ที่ไมหดหูยอหยอน
ดวยกุศลกรรมมีทานเปนตนฉะนั้น. บทวา วุฑฺฒิเสวี รโชหโต ความวา รถ
เมื่อแลนตามทางที่มีธุลี อันไมเสมอ เกลื่อนกลนไปดวยธุลี ยอมไมงาม เมื่อ
แลนโดยหนทางสม่ําเสมอปราศจากธุลี ยอมงดงามฉันใด แมรถคือกายของ
พระองคก็ฉันนั้น ดําเนินไปตามทางตรงมีพื้นสม่ําเสมอเพราะเสพกับบุคคลผู
เจริญดวยปญญา จงเปนผูขจัดธุลี. บทวา สติ ปโตโท ธีรสฺส ความวา
พระองคมีนักปราชญคือบัณฑิต จงมีสติตั้งมั่นอยูที่รถเปนประตัก. บทวา ธิติ
โยโค จ รสฺมิโย ความวา พระองคมีความตั้งมั่น กลาวคือมีความเพียรไม
ขาดสาย และจงมีความพยายาม กลาวคือความประกอบในขอปฏิบัติอันเปน
ประโยชน และจงมีบังเหียนอันมั่นคงที่รอยไวในรถของพระองคนั้น. บทวา
มโน ทนฺต ปถ เนติ สมทนฺเตหิ วาชิภิ ความวา รถที่แลนไปนอกทางดวย
มาที่ฝกไมสม่ําเสมอ ยอมแลนผิดทาง แตเทียมดวยมาที่ฝกดีแลว ศึกษาดีแลว
ยอมแลนไปตามทางตรงทีเดียว ฉันใด แมใจของพระองคอันฝกแลวก็ฉันนั้น
ยอมละพยศไมเสพทางผิด ถือเอาแตทางถูกฉะนั้น. เพราะฉะนั้น จิตที่ฝกดีแลว
สมบูรณดวยอาจาระ จึงยังกิจแหงมาสินธพ แหงรถคือพระวรกายของพระองค
ใหสําเร็จ. บทวา อิจฺฉา โลโภ จ ความวา ความปรารถนาในวัตถุที่ยังไมมาถึง
และความโลภที่มาถึงเขา เพราะฉะนั้นความปรารถนาและความโลภนี้ จึงชื่อวา
เปนทางผิดเปนทางคดโกง เปนทางไมตรง ยอมนําไปสูอบายถายเดียว แตการ
สํารวมในศีล อันเปนไปดวยอํานาจแหงกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือมรรคมีองค ๘
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ชื่อวาทางตรง. บทวา รูเป ความวา พระองคจงมีเปนปญญาเปนเครื่องรถคือ
พระวรกายของพระองคผูถือเอานิมิตในกามคุณมีรูปเปนตนอันเปนที่ชอบใจ
เหลานั้น เหมือนประตักสําหรับเคาะหามมาสินธพแหงราชรถที่แลนออกนอก
ทาง ก็ปญญานั้นคอยหามรถคือพระวรกายนั้นจากการแลนไปนอกทาง ใหขึ้น
สูทางตรงคือทางสุจริต. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺตนาว ความวา ก็
ชื่อวา นายสารถีอื่น ยอมไมมีในรถคือพระวรกายของพระองคนั้น พระองค
นั้นแหละเปนสารถีของพระองคเอง. บทวา สเจ เอเตน ยาเนน ความวา
ถารถใดมียานเปนเครื่องแลนไปเห็นปานนั้นมีอยู. บทวา สมจริยา ทฬฺหา
ธิติ ความวา รถคือกายใด ยอมมีความประพฤติสม่ําเสมอ และมีความตั้ง
มั่นคงถาวร รถนั้นก็จะไปดวยยานนั้น เพราะเหตุที่รถนั้นยอมใหความใคร
ทั้งปวง คือยอมใหความใครทั้งปวงตามที่มหาบพิตรปรารถนา เพราะเหตุนั้น
พระองคไมตองไปนรกแนนอน พระองคทรงยานนั้นไวโดยสวนเดียว พระองคไมไปสูนรกดวยยานนั้น มหาบพิตร จะตรัสขอใดกะอาตมภาพวา นารทะ
ขอทานจงบอกทางแหงวิสุทธิ ตามที่อาตมาจะไมพึงตกนรกดวยประการฉะนี้
แลว ความขอนั้นอาตมภาพไดบอกแกพระองคแลวโดยอเนกปริยายแล.
ครั้นพระนารทฤาษีแสดงธรรมถวายพระเจาอังคติราช ใหทรงละ
มิจฉาทิฏฐิ ใหตั้งอยูในศีลอยางนี้แลว จึงถวายโอวาทกะพระราชาวา ตั้งแตนี้ไป
พระองคจงละปาปมิตร เขาไปใกลกัลยาณมิตร อยาทรงประมาทเปนนิตย ดังนี้
แลวพรรณนาคุณของพระนางรุจาราชธิดา ใหโอวาทแกราชบริษัทและทั้งนาง
ใน เมื่อมหาชนเหลานั้นกําลังดูอยูนั่นแลไดกลับไปสูพรหมโลก ดวยอานุภาพ
อันใหญ.
พระเจาอังคติราช ทรงตั้งอยูในโอวาทของพรหมนารทะ ละมิจฉา
ทิฏฐิ บําเพ็ญบารมีทานเปนตน ไดเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงตรัสวา ภิกษุทั้ง
หลาย ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอนเราก็ทําลายขายคือ ทิฏฐิแลว
จึงทรมานอุรุเวลกัสสปะนั่นเอง เมื่อจะประชุมชาดก จึงไดตรัสพระคาถาเหลา
นี้ในตอนจบวา
อลาตเสนาบดีเปนพระเทวทัต สุนามอํามาตย
เปนพระภัททชิ วิชยอํามาตยเปนสารีบุตร คุณา
ชีวกผูอเจลกเปนสุนกั ขัตตะ ลิจฉวีบุตร พระนางรุจา
ราชธิดา ผูทรงยังพระราชาใหเลื่อมใสเปนพระอานนท
พระเจาอังคติราช ผูมีทิฏฐิชั่วในกาลนัน้ เปนพระอุรุเวล
กัสสปะ มหาพรหมโพธิสัตวเปนเราตถาคต ทานทั้ง
หลายจงทรงจําชาดกไวดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถากมหานาทกัสสปชาดกที่ ๘
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๙. วิธรุ ชาดก
พระวิธรุ บัณฑิตบําเพ็ญสัจบารมี
ทาววรุณนาคราชตรัสวา
[๘๙๓] เธอมีผิวพรรณเหลือง ซูบผอม ถอย
กําลัง เมื่อกอนรูปพรรณของเธอมิไดเปนเชนนี้เลย
ดูกอนพระนองวิมลา พี่ถามแลว ขอเธอจงบอก เวทนา
ในรางกายของเธอเปนเชนไร.
พระนางวิมลาเทวีทูลวา
[๘๙๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมหมูนาค ชื่อวา
ความอยากไดโนนอยากไดนี่ เขาเรียกกันวาเปนธรรมดา
ของหญิงทั้งหลายในหมูมนุษย ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดในหมูนาค หมอมฉันปรารถนาดวงหทัยของ
ของวิธุรบัณฑิต ที่บุคคลนํามาไดโดยชอบเพคะ.
ทาววรุณนาคราชตรัสวา
[๘๙๕ ] ดูกอนพระนองวิมลา เธอปรารถนาหทัย
ของวิธุรบัณฑิต ดังจะปรารถนาพระจันทร พระอาทิตย
หรือลม เพราะวาวิธุรบัณฑิตยากที่บุคคลจะเห็นได
ใครจักนําวิธุรบัณฑิตมาในนาคพิภพมิได.
พระนางอิรันทตีทูลถามวา
[๘๙๖] ขาแตสมเด็จพระบิดา เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจึงทรงซบเซา พระพักตรของสมเด็จ-
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พระบิดา เปนเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยําดวยมือ ขา
แตสมเด็จพระบิดาผูเปนใหญ เปนที่เกรงขามของศัตรู
เหตุไรหนอ สมเด็จพระบิดาจึงทรงเปนทุกขพระทัย
อยาทรงเศราโศกไปเลย เพคะ.
ทาววรุณนาคราชตรัสวา
[๘๙๗] อิรันทตีลูกรัก ก็พระมารดาของเจา
ปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต เพราะวิธุรบัณฑิต
ยากที่บุคคลจะเห็นได ใครจักนําวิธุรบัณฑิต มาใน
นาคพิภพนี้ได.
[๘๙๘] เจาจงไปเที่ยวแสวงหาสามี ซึ่งสามารถ
นําวิธุรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้ ก็นางนาคมาณพวิกานั้น
ไดสดับพระดํารัสของพระบิดาดังนี้แลว เปนผูมีจิตชุม
ดวยกิเลส ออกเที่ยวแสวงหาสามีในคืนนั้น.
นางอิรันทตีกลาววา
[๘๙๙] คนธรรพ รากษส นาค กินนร หรือ
มนุษยผูฉลาดสามารถจะใหสิ่งที่นาใครทั้งปวงได คน
ไหนก็ตามที่จักเปนสามีของเราตลอดกาลนาน.
ปุณณกยักษกลาววา
[๙๐๐] ดูกอนนางผูมีนัยนตาหาที่ติมิได เธอจง
เบาใจเถิด เราจักเปนสามีของเธอ จักเปนผูเลี้ยงดูเธอ
ดวยปญญาของเรา อันสามารถจะนําเนื้อดวงใจของ
วิธุรบัณฑิตมาให จงเบาใจเถิด เธอจักเปนภรรยา
ของเรา.
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พระศาสดาตรัสวา
[๙๐๑] นางอิรันทตีผูมีใจกําหนัดรักใคร เพราะ
เคยรวมอภิรมยกันมาในภพกอน ไดกลาวกับปุณณกยักษวา มาเถิดทาน เราจักไปในสํานักพระบิดาของ
ดิฉัน พระบิดาของดิฉันจักตรัสบอกเนื้อความนั้นแก
ทาน.
[๙๐๒] นางอิรันทตีประดับประดานุงผาเรียบรอย
ทัดทรงดอกไม ประพรมดวยจุรณแกนจันทน จูงมือ
ปุณณกยักษเขาไปสูสํานักแหงพระบิดา.
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๐๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาหมูนาค
ขอพระองคไดทรงโปรดสดับถอยคําของขาพระองค
ขอพระองคจงทรงรับสินสอดตามสมควร ขาพระองค
ปรารถนาพระนางอิรันทตี ขอพระองค ไดทรงพระกรุณาใหขาพระองคไดอยูรวมกับพระนางอิรันทตีเถิด
ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอไดทรงพระกรุณารับสิน
สอดนั้น คือ ชาง ๑๐๐ มา ๑๐๐ รถเทียมมา ๑๐๐
เกวียนบรรทุกของเต็ม ลวนแกวตาง ๆ ๑๐๐ ขอได
โปรดพระราชทานพระราชธิดาอิรันทตี แกขาพระองค
เถิดพระเจาขา.
ทาววรุณตรัสวา
[๙๐๔] ขอทานจงรออยูจนเราไดปรึกษาหารือกับ
บรรดาญาติ มิตร และเพื่อนที่สนิทเสียกอน กรรมที่
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กระทําดวยการไมปรึกษาหารือ ยอมเดือดรอนในภาย
หลัง.
[๙๐๕] ลําดับนัน้ ทาววรุณนาคราชเสด็จเขาไป
ยังนิเวศน ตรัสปรึกษากับพระชายาเปนพระคาถา
ความวา ปุณณกยักษมาขอลูกอิรันทตีกะเรา เราจะให
ลูกอิรันทตี ซึ่งเปนที่รักของเรา แกปุณณกยักษนั้น
เพราะไดทรัพยเปนจํานวนมากหรือ.
พระนางวิมลาเทวีตรัสวา
[๙๐๖] ปุณณกยักษไมพึงไดลูกอิรันทตีของเรา
เพราะทรัพย เพราะสิ่งที่ปลื้มใจ แตถาปุณณกยักษ
ไดหทัยของวิธุรบัณฑิตนํามาในนาคพิภพนี้โดยชอบ
ธรรม เพราะความชอบนั้นแล เขาจะพึงไดลูกสาว
ของเรา หมอมฉันปรารถนาทรัพยอื่นยิ่งไปกวาหทัย
ของวิธุรบัณฑิตหามิได.
[๙๐๗] ลําดับนั้น ทาววรุณนาคราชเสด็จออก
จากนิเวศน แลวตรัสเรียกปุณณกยักษมาตรัสวา ทาน
ไมพึงไดลูกอิรันทตีของเราเพราะทรัพย เพราะสิ่งปลื้ม
ใจ ถาทานไดหทัยของวิธุรบัณฑิต นํามาในนาคพิภพ
นีโ้ ดยชอบธรรม ทานจะพึงไดลูกสาวของเรา เรา
ปรารถนาทรัพยอื่นยิ่งไปกวาหทัยของวิธุรบัณฑิตหา
มิได.
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ปุณณกยักษทูลวา
[๙๐๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ในโลกนี้ คน
บางพวกยอมเรียกคนใดวา เปนบัณฑิต คนพวกอื่น
กลับเรียกคนนั้นนั่นแลวาเปนพาล ในเรื่องนี้ คน
ทั้งหลายยังกลาวแยงกันอยู ขอไดตรัสบอกแกขาพระองค พระองคทรงเรียกใครวาเปนบัณฑิต.
นาคราชตรัสวา
[๙๐๙] บัณฑิตชื่อวาวิธุระ ผูทําการสั่งสอน
อรรถธรรมแกพระเจาธนัญชัยโกรพยราช ถาทานได
ฟงไดยินมาแลว ทานจงไปนําบัณฑิตนั้นมา ครั้นทาน
ไดมาโดยธรรมแลว อิรันทตีธิดาของเราจงเปนภรรยา
ของทานเถิด.
[๙๑๐] ฝายปุณณกยักษ ไดสดับพระดํารัสของ
ทาววรุณนาคราชดังนี้แลว ยินดียิ่งนัก ลุกขึ้นแลว
ไปสั่งบุรุษคนใชของตนผูอยูในที่นั้นวา เจาจงนํามา
อาชาไนยที่ประกอบไวแลวมา ณ ที่นี้ มาสินธพอาชาไนยนั้น มีหทู ั้งสองประดับดวยทองคํา กีบหุมดวย
แกวแดง มีเครื่องประดับอกลวนแลวดวยทองชมพูนุท
อันสุกใส.
พระศาสดาตรัสวา
[๙๑๑] ปุณณกยักษผูประดับประดาแลว แตงผม
และหนวดดีแลว ขึ้นมาอันเปนพาหนะของเทวดา
เหาะไปในอากาศกลางหาว ปุณณกยักษนั้น กําหนัด
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แลวดวยกามราคะ ปรารถนานางอิรันทตีนาคกัญญา
ไปทูลทาวกุเวรเวสวัณผูเรื่องยศ ซึ่งเปนใหญแหงหมู
ยักษวา ภพนาคนั้นเขาเรียกชื่อวาโภควดีนครบาง วาสนครบาง หิรญ
ั ญวดีนครบาง เปนเมืองที่บุญกรรม
นิรมิต ลวนแตทองคํา สําเร็จแกพระยานาคผูบริบูรณ
ดวยโภคทรัพยทุกอยาง ปอมและเชิงเทิน สรางโดย
สัณฐานคออูฐ ลวนแลวดวยแกวแดงและแกวลาย ใน
นาคพิภพนั้น มีปราสาทลวนแลวดวยหิน มุงดวย
กระเบื้องทอง ในนาคพิภพนั้น มีไมมะมวง ไม
หมากเมา ไมหวา ไมตีนเปด ไมจิก ไมการะเกด
ไมประยงค ไมราชพฤกษ ไมมะมวงหอม ไมชะบา
ไมยางทราย ไมจําปา ไมกากระทิง มะลิซอ น มะลิลา
และไมกะเบา ตนไมในนาคพิภพเหลานี้มีกิ่งติดตอกัน
และกัน งามยิ่งนัก ในนาคพิภพนั้น มีตนอินทผาลัม
อันสําเร็จดวยแกวอินทนิล มีดอกและผลลวนไปดวย
ทองเนืองนิตย ทาววรุณนาคราชผูมีฤทธิ์มาก เปนผู
ผุดขึ้นเกิดอยูในนาคพิภพนั้น มเหสีของพระยานาคราชนั้น กําลังรุนสาว ทรงพระนามวาวิมลา มีพระ
รูปพระโฉมอันประกอบดวยสิริ งดงามดังกอนทองคํา
สะโอดสะองดังหนอเถาจิงจอดํา พระถันทั้งคูมีสัณฐาน
ดังผลมะพลับ นาดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณแดงดังน้ําครั่ง
เปรียบเหมือนดอกกรรณิการอันแยมบาน เปรียบดัง
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นางอัปสรผูอยูในสวรรคชั้นไตรทศ หรือเปรียบเหมือน
สายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ ขาพระองคผูเปน
ใหญ พระนางวิมลานั้นทรงแพพระครรภ ทรง
ปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต ขาพระองค จะ
ถวายดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต แกทาววรุณนาคราช
และพระนางวิมลา เพราะการนําดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตไปถวายแลว ทาววรุณนาคราชและพระนางวิมาลา
จะพระราชทานพระนางอิรันทตีธิดา แกขาพระองค.
[๙๑๒] ปุณณกยักษนั้น ทูลลาทาวกุเวรเวสวัณ
ผูเรืองยศ เปนใหญในหมูยักษ แลวไปสั่งบุรุษคนใช
ของตนผูอยูในที่นั้นวา เจาจงนํามาอาชาไนยที่ประกอบ
แลวมา ณ ที่นี้ มาสินธพนั้นมีหูทั้งสองประดับดวย
ทองคํา กีบหุมดวยแกวแดง เครื่องประดับอกลวน
ดวยทองคําชมพูนุทอันสุกใส ปุณณกยักษผูประดับ
ประดาแลว แตงผมและหนวดดีแลว ขึน้ มาอันเปน
ยานพาหนะของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว.
[๙๑๓] ปุณณกยักษนั้น ไดเหาะไปสูกรุงราชคฤหอนั นารื่นรมยยิ่งนัก เปนนครของพระเจาอังคราช
อันพวกขาศึกไมกลาเขาใกล มีภักษาหาร และขาวน้ํา
มากมาย ดังมสักกสารภพของทาววาสวะ เปนนคร
กึกกองดวยหมูนกยูงและนกกระเรียน อื้ออึงดวยฝูงนก
ตาง ๆ ชนิด เปนที่เสพอาศัยของฝูงทิชาชาติ มีนก
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ตาง ๆ สงเสียงรองอยูอึงมี่ ภูมภิ าคราบเรียบ ดารดาษ
ไปดวยบุปผชาติดังขุนเขาหิมวันต ปุณณกยักษนั้น
ขึ้นสูวิบุลบรรพตอันเปนภูเขาศิลาลวน เปนที่อาศัยอยู
ของหมูกินนรเที่ยวแสวงหาแกวมณีดวงประเสริฐอยู
ไดเห็นดวงแกวมณีนั้น ณ ทามกลางยอดภูเขา.
[๙๑๔] ปุณณกยักษ ครั้นเห็นดวงแกวมณีมีรัศมี
อันผุดผอง เปนแกวมณีอันประเสริฐสุด สามารถจะ
นําทรัพยมาใหไดดังใจปรารถนา รุงโรจนชชั วาลย
ดวยหมูแ กวบริวารเปนอันมาก สวางไสวดังสายฟาใน
อากาศ ปุณณยักษไดถือเอาแกวมณีชื่อมโนหรจินดา
อันมีคามาก มีอานุภาพมาก เปนผูมีวรรณะไมทราม
ขึ้นหลังมาสินธพอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลางหาว.
[๙๑๕] ปุณณกยักษไดเหาะไปยังอินทปตตนคร
ลงจากหลังมาแลวเขาไปสูที่ประชุมของชาวกุรุรัฐ ไม
กลัวเกรงพระราชา ๑๐๑ พระองค ที่ประชุมพรอม
เพรียงกันอยู ณ ทีน่ ั้น กลาวทาทายดวยสกถา บรรดา
พระราชาในราชสมาคมนี้พระองคไหนหนอ จะทรง
ชิงเอาแกวอันประเสริฐของขาพระองคได หรือวาขา
พระองคจะพึงชนะพระราชาพระองคไหน ดวยทรัพย
อันประเสริฐ อนึง่ ขาพระองคจะชิงเอาแลวอัน
ประเสริฐยิ่ง กะพระราชาพระองคไหน หรือพระราชา
พระองคไหน จะทรงชนะขาพระองคดวยทรัพยอัน
ประเสริฐ.
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พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๙๑๖] ชาติภูมิของทานอยูในแวนแควนไหน
ถอยคําของทานนี้ไมใชถอยคําของชาวกุรุรัฐเลย ทาน
มิไดกลัวเกรงเราทั้งปวง ดวยรัศมีแหงผิวพรรณ ทาน
จงบอกชื่อและพวกพองของทานแกเรา
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๑๗] ขาแตพระราชา ขาพระองคเปนมาณพ
กัจจายนโคตร ชื่อวาปุณณกะ ญาติและพวกพองของ
ขาพระองค อยูในนครกาลจัมปากะแควนอังคะ ยอม
เรียกขาพระองคอยางนี้ ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขา
พระองคมาถึงในเมืองนี้ดวยตองการจะเลนพนันสกา.
พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๙๑๘] พระราชาผูทรงชํานาญการเลนสกา เมื่อ
ชนะทาน จะพึงนําเอาแกวเหลาใดไป แกวเหลานั้น
ของมาณพมีอยูหรือ แกวของพระราชามีอยูเปนจํานวน
มาก ทานเปนคนเข็ญใจ จะมาพนันกะพระราชาเหลา
นัน้ ไดอยางไร.
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๑๙] แกวมณีของขาพระองคดวงนี้ ชื่อวา
สามารถนําทรัพยมาใหไดดังใจปรารถนา นักเลงเลน
สกาชนะขาพระองคแลว พึงนําแกวมณีดวงประเสริฐ
สามารถนําทรัพยมาใหไดดังใจปรารถนา และมา
อาชาไนยเปนที่เกรงขามของศัตรูนี้ไป
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พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๙๒๐] ดูกอนมาณพ แกวมณีดวงเดียวจักทํา
อะไรได อนึ่ง มาอาชาไนยตัวเดียวจักทําอะไรได แกว
ของพระราชามีเปนอันมาก มาอาชาไนยที่มีกําลังรวดเร็วดังลมของพระราชามีมิใชนอย.
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๒๐] ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาประชาชน ขอ
พระองคทรงทอดพระเนตรดูแลวมณีของขาพระองค
ดวงนี้ รูปหญิงและรูปชาย รูปเนื้อและรูปนก ปรากฏ
เปนหมู ๆ อยูใ นแกวมณีดวงนี้ พระยานาคและพระยาครุฑ ก็ปรากฏอยูในแกวมณีดวงนี้ เชิญพระองค
ทอดพระเนตรสิ่งที่นาอัศจรรย อันธรรมดาสรางสรร
ไวในแกวมณีดวงนี้ พระเจาขา.
[๙๒๒] ขอเชิญทอดพระเนตรจตุรงคินีเสนา คือ
กองชาง กองมา กองรถ และกองเดินเทาอันสวม
เกราะ อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ เชิญ
ทอดพระเนตรพลทหารที่จัดไวเปนกรม ๆ คือ กรมชาง
กรมมา กรมรถ กรมราบ อันธรรมดาสรางสรรไว
ในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๓] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันสมบูรณดวยปอม มีกําแพงและคายเปนอันมาก มีถนน
สามแพรง สี่แพรง มีพื้นราบเรียบ อันธรรมดาสราง
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สรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเสา
ระเนียด เสาเขื่อน กลอนประตู ซุมประตู และ
ประตู อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๔] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงนก นานาชนิด
มากมาย ที่เสาคายและหนทาง คือ ฝูงหงส นกกะเรียน
นกยูง นกจากพราก และนกเขา อันธรรมดาสราง
สรรไวในแลวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรพระนคร
อันเกลือ่ นกลนไปดวยฝูงนกตาง ๆ คือนกดุเหวาดํา
นกดุเหวาลาย ไกฟา นกโพระดกเปนจํานวนมาก อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๕] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันแวดลอมไปดวยกําแพงทอง เปนนครนาอัศจรรยขนพอง
สยองเกลา เขาชักธงขึ้นประจํา ลาดดวยทรายทองนา
รื่นรมย อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอ
เชิญทอดพระเนตรรานตลาดอันบริบูรณดวยสินคา
ตาง ๆ เรือน สิ่งของในเรือน ถนนซอย ถนนใหญ
อันธรรมดาสรางสรรจัดไวเปนสวนๆ ในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๖] ขอเชิญทอดพระเนตรโรงขายสุรา นักเลงสุรา พอครัว โรงครัว พอคา และหญิงแพศยา
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรชางดอกไม ชางยอม ชางปรุงของหอม ชาง
ทอผา ชางทอง และชางแกว อันธรรมดาสรางสรร
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ไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรชางของ
หวาน ชางของคาว นักมหรสพ บางพวกฟอนรํา
ขับรอง บางพวกปรบมือ บางพวกตีฉิ่ง อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๗] ขอเชิญทอดพระเนตรกลอง ตะโพน
สังข บัณเฑาะว มโหระทึก และเครื่องดนตรีทุกอยาง
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรเปงมาง กังสดาล พิณ การฟอนรําขับรอง
เครื่องดนตรีดีดสีตีเปา อันเขาประโคมครึกครื้น อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรนักกระโดด นักมวยปล้ํา นักเลนกล หญิง
งาม ชายงาม คนเฝายาม และชางตัดผม อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๘] แทจริง ในแกวมณีดวงนี้ มีงานมหรสพ
อันเกลือ่ นกลนไปดวยชายหญิง ขอเชิญทอดพระเนตร
พื้นที่เปนที่เลนมหรสพบนเตียงที่ซอนกันเปนชั้น ๆ อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ เชิญทอดพระเนตรเถิด ขอเชิญทอดพระเนตรพวกนักมวยซึ่งกําลัง
ตอยกันในสนามมวย ทั้งผูชนะและผูแพ อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๒๙] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตาง ๆ เปน
อันมากที่เชิงภูเขา คือ ราชสีห เสือโครง ชาง หมี
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หมาใน เสือดาว แรด โคลาน กระบือ ละมั่ง กวาง
เนื้อทราย ระมาด วัว สุกรบาน ชะมด แมวปา
กระตาย และกระแต ซึ่งมีอยูมากมายหลายหลาก ขอ
เชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตาง ๆ ซึ่งมีอยูเกลือ่ นกลาด
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๓๐] ในแกวมณีดวงนี้ มีแมนา้ํ อันมีทาอัน
รายเรียบลาดดวยทรายทอง มีน้ําใสสะอาดไหลไปไม
ขาดสาย เปนที่อยูอาศัยแหงฝูงปลา อนึ่ง ในแมน้ํานี้
มีฝูงจรเข มังกร ปลาฉลาม เตา ปลาสลาด ปลา
กระบอก ปลากด ปลาเคา ปลาตะเพียน ทองเที่ยว
ไปมา ขอเชิญทอดพระเนตรขอบสระโบกขรณี อัน
กอสรางดวยแผนแกวไพฑูรย เกลื่อนกลนไปดวยฝูง
นกตางๆ ดารดาษไปดวยหมูไมนานาชนิด อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๓๑] ขอเชิญทอดพระเนตร สระโบกขรณีใน
แกวมณีดวงนี้ อันธรรมดาจัดสรรไวเรียบรอยดีทั้ง ๔
ทิศ เกลื่อนกลนดวยฝูงนกตางชนิด เปนที่อยูอาศัยของ
ปลาใหญ ๆ ขอเชิญทอดพระเนตรแผนดินอันมีน้ําลอม
โดยรอบ เปนกุณฑลแหงสาคร ประกอบดวยทิวปา
(เขียวขจี) อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
[๙๓๒] เชิญทอดพระเนตรบุพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป อุตรกุรุทวีป และชมพูทวีป ขอเชิญ
ทอดพระเนตรสิ่งอัศจรรย อันธรรมดาสรางสรรไวใน
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แกวมณีดวงนี้ พระเจาขา ขอเชิญทอดพระเนตรพระ
จันทรและพระอาทิตย อันเวียนรอบสิเนรุบรรพต สอง
สวางไปทั่วทิศ ๔ ทิศ ขอเชิญทอดพระเนตรสิ่งอัศจรรย
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรสิเนรุบรรพต หิมวันตบรรพต สมุทรสาคร
พื้นแผนดินใหญ และทาวมหาราชทั้ง ๔ อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตร
พุมไมในสวนแผนหินและเนินหินอันนารื่นรมยเกลื่อน
กลนไปดวยพวกกินนร อันธรรมดาสรางสรรไวใน
แกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสวนสวรรค คือ
ปารุสกวัน จิตตลดาวัน มิสสกวัน และนันทนวัน
ทั้งเวชยันตปราสาท อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณี
ดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสุธรรมเทวสภา ตน
ปาริจฉัตตกพฤกษ อันมีดอกแยมบาน และพระยาชาง
เอราวัณซึ่งมีอยูในดาวดึงสพิภพ อันธรรมดาสรางสรร
ไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเถิดพระเจา
ขา ขอเชิญทอดพระเนตรดูเหลานางเทพกัญญาอันทรง
โฉมล้ําเลิศ ดังสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ เที่ยว
เลนอยูในนันทนวันนั้น อันธรรมดาสรางสรรไวในแลว
มณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเถิดพระเจาขา ขอ
เชิญทอดพระเนตรเหลาเทพกัญญา ผูประเลาประโลม
เทพบุตร อภิรมยเหลาเทพกัญญาอยูในนันทนวันนั้น
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ พระเจาขา.
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[๙๓๓] ขอเชิญทอดพระเนตรปราสาทมากกวา
พัน ในดาวดึงสพิภพ พื้นลาดดวยแผนแกวไพฑูรย
มีรัศมีรงุ เรือง อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวง
นี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสวรรคชั้นดาวดึงส ชั้นยามา
ชั้นดุสติ ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัสดี
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรสระโบกขรณีในสวรรคชั้นนั้น ๆ อันมีน้ํา
ใสสะอาด ดารดาษไปดวยมณฑาลกะ ดอกปทุมและ
อุบล.
[๙๓๔] ลายขาว ๑๐ แหงอันนารื่นรมยใจ ลาย
เหลืองออน ๒๑ แหง ลายเหลืองขมิ้น ๑๔ แหง ลาย
สีทอง ๒๐ แหง ลายสีน้ําเงิน ๒๐ แหง ลายสีแมลง
คอมทอง ๓๐ แหง มีปรากฏอยูในแกวมณีดวงนี้ ใน
แกวมณีดวงนี้มีลายดํา ๑๖ แหง และลายแดง ๒๕ แหง
อันเจือดวยดอกชะบา วิจิตรดวยนิลุบล ขาแตพระมหาราชาผูสูงสุดกวาปวงชน ขอเชิญทอดพระเนตร
แกวมณีดวงนี้ อันสมบูรณดวยองคทั้งปวง มีรัศมีรุงเรืองผุดผองอยางนี้ ผูใดจักชนะขาพระองคดวยการ
เลนสกา แกวมณีดวงนี้จักเปนสวนคาพนันของผูนั้น.
[๙๓๕] ขาแตพระราชา กรรมในโรงเลนสกา
สําเร็จแลว เชิญพระองคเสด็จไปทรงเลนสกา แกว
มณีเชนนี้ของพระองคไมมี เราพึงชนะกันโดยธรรม
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อยาชนะกันโดยไมชอบธรรม ถาขาพระองคจักชนะ
พระองคไซร ขอพระองคอยาไดทรงทําใหเนิ่นชา.
[๙๓๖] ขาแตพระเจาสุรเสนปญจาราชผูปรากฏ
พระเจามัจฉราชและพระเจามัททราช ทั้งพระเจาเกกกะราช พรอมดวยชาวชนบท ขอจงทอดพระเนตรดู
ขาพเจาทั้งสองจะสูกันดวยสกา กษัตริยก็ดี พราหมณ
ก็ดี ไมไดทําสักขีพยานไวแลว ยอมไมทาํ กิจอะไร ๆ
ในที่ประชุม
[๙๓๗] พระราชาของชาวกุรุรัฐ และปุณณกยักษ
มัวเมาในการเลนสกา เขาไปสูโรงเลนสกาแลว
พระราชาทรงเลือกไดลูกบาศกที่มีโทษ ทรงปราชัย
สวนปุณณกยักษชนะ พระราชาและปุณณกยักษทั้ง
สองนั้น เมื่อเจาพนักงานเอาสกามารวมพรอมแลว
ไดเลนสกากันอยูในโรงสกานั้น ปุณณกยักษไดชัย
ชนะพระราชาผูแกลวกลาประเสริฐกวานรชน ทาม
กลางพระราชา ๑๐๑ พระองคและพยานที่เหลือ เสียง
บันลือลั่นไดมขี ึ้น ในสนามสกานั้น ๓ ครั้ง.
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๓๘] ขาแตพระมหาราชา เราทั้งสองผูพยายามเลนสกา ความชนะและความแพยอมมีแกคนใด
คนหนึ่ง ขาแตพระจอมชน ขาพระองคชนะพระองค
ดวยทรัพยอันประเสริฐแลว ขาพระองคชนะแลว ขอ
พระองคพระราชทานเสียเร็ว ๆ เถิด.
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ทาวธนัญชัยตรัสวา
[๙๓๙] ดูกอนทานกัจจานะ ชาง มา โค แกว
มณี กุณฑล และแกวอันประเสริฐกวาทรัพยทั้งหลาย
มีอยูในแผนดินของเรา ทานจงรับเอาเถิด เชิญขนเอา
ไปตามปรารถนาเถิด.
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๔๐] ชาง มา โค แกวมณี กุณฑล และ
แกวอื่นใด ทีม่ ีอยูในแผนดินของพระองค บัณฑิตมี
นามวาวิธุระ เปนแกวอันประเสริฐกวาทรัพยเหลานั้น
ขาพระองคชนะพระองคแลว โปรดพระราชทานวิธุรบัณฑิตแกขาพระองคเถิด.
ทาวธนัญชัยตรัสวา
[๙๔๑] วิธุรบัณฑิตนั้นเปนตัวของเรา เปนที่พึ่ง
เปนคติ เปนเกาะ เปนที่เรน และเปนที่ไปในเบื้อง
หนาของเรา ทานไมควรจะเปรียบวิธุรบัณฑิตนั้นกับ
ทรัพยของเรา วิธุรบัณฑิตนั้นเชนกับชีวิตของเรา คือ
เปนตัวเรา.
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๔๒] การโตเถียงกันของขาพระองคและพระองค จะพึงเปนการชานาน ขอเชิญเสด็จไปถามวิธุรบัณฑิตกันดีกวา ใหวิธุรบัณฑิตนั้นแลชี้แจงเนื้อความ
นั้น วิธุรบัณฑิตจักกลาวคําใด คํานั้นจงเปนอยางนั้น
แกเราทั้งสอง.
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พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๙๔๓] ดูกอนมาณพ ทานพูดจริงแททีเดียว และ
ไมผลุนผลัน เราไปถามวิธุรบัณฑิตกันเถิดนะ เราทั้ง
สองคน จงยินดีตามคําที่วิธุรบัณฑิตพูดนั้น.
[๙๔๔] เทวดาทั้งหลายยอมรูจักอํามาตยในแควน
กุรุรัฐ ชื่อวาวิธุระ เปนผูตั้งอยูในธรรม จริงหรือ
การบัญญัติชื่อวาวิธุระในโลกนั้น ทานเปนอะไร คือ
เปนทาส หรือเปนพระประยูรญาติของพระราชา.
วิธุรบัณฑิตกลาววา
[๙๔๕] ในหมูนรชน ทาสมี ๔ จําพวก คือ ทาส
ครอกจําพวก ทาสไถจําพวก ๑ ทาสที่ยอมตัวเปน
ขาเฝาจําพวก ๑ ทาสเชลยจําพวก ๑ แมขาพเจาก็
เปนทาสโดยกําเนิดแททีเดียว ความเจริญก็ตาม ความ
เสื่อมก็ตาม จะมีแกพระราชา แมขาพเจาจะไปยังที่
อืน่ ก็คงเปนทาสของสมมติเทพนั่นเอง ดูกอนมาณพ
พระราชาเมื่อจะพระราชทานขาพเจาใหเปนคาพนัน
แกทาน ก็พึงพระราชทานโดยธรรม.
ปุณณกยักษทูลวา
[๙๔๖] วันนี้ ความชนะไดมีแกขาพระองคเปน
ครั้งที่ ๒ เพราะวา วิธุรบัณฑิตผูเปนปราชญอันขา
พระองคถามแลว ไดชี้แจงปญหาแจมแจง พระราชา
ประเสริฐ ไมทรงตั้งอยูในธรรมหนอ ไมทรงยอม
ใหวิธุรบัณฑิตแกขาพระองค.
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พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๙๔๗] ดูกอนกัจจานะ ถาวีธุรบัณฑิตชี้แจง
ปญหาแกเราทั้งหลายอยางนี้วา เราเปนทาส เราหา
ไดเปนญาติไม ทานจงรับเอาวิธุรบัณฑิตผูเปนทรัพย
อันประเสริฐกวาทรัพยทั้งหลาย พาไปตามที่ทาน
ปรารถนาเถิด.
[๙๔๘ ] ทานวิธุรบัณฑิต คฤหัสถผูอยูครองเรือน
จะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยไดอยางไร จะพึงมี
ความสงเคราะหไดอยางไร จะพึงมีความไมเบียดเบียน
ไดอยางไร และอยางไรมาณพจึงจะชื่อวามีปรกติกลาว
คําสัตย จากโลกนี้ไปยังโลกหนาแลวจะไมเศราโศก
ไดอยางไร.
[๙๔๙] วิธุรบัณฑิตผูมีคติ มีความเพียร มีปญญา
เห็นอรรถธรรมอันสุขุม กําหนดรูธรรมทั้งปวง ได
กราบทูลพระราชาในโรงธรรมสภานั้นวา ผูครองเรือน
ไมควรคบหญิงสาธารณะเปนภรรยา ไมควรบริโภค
อาหารมีรสอรอยแตผูเดียว ไมควรซองเสพถอยคําอัน
ใหติดอยูในโลก ไมใหสวรรคนิพพาน เพราะถอยคํา
เชนนั้นไมทําใหปญญาเจริญ ผูครองเรือนพึงเปนผูมี
ศีล สมบูรณดวยวัตร ไมประมาท มีปญญาเครื่อง
สอดสองเหตุผล มีความประพฤติถอมตน ไมเปนคน
ตระหนี่เหนียวแนน เปนผูสงบเสงี่ยม กลาวถอยคํา
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จับใจ ออนโยน ผูครองเรือน พึงเปนผูสงเคราะห
มิตร จําแนกแจกทาน รูจ ักจัดทํา พึงบํารุงสมณะ
พราหมณดวยขาวน้ําทุกเมื่อ ผูครองเรือนพึงเปนผูใคร
ธรรม จําทรงอรรถธรรมทีไ่ ดสดับมาแลว หมั่นไตถาม
พึงเขาไปหาทานผูมีศีลเปนพหูสูตโดยเคารพ คฤหัสถ
ผูครองเรือน จะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยได
อยางนี้ จะพึงมีความสงเคราะหไดอยางนี้ จะพึงมี
ความไมเบียดเบียนกันไดอยางนี้ และมาณพพึงปฏิบัติ
อยางนี้จึงจะชื่อวามีปรกติกลาวคําสัตย จากโลกนีแ้ ลว
ไปยังโลกหนา จะไมเศราโศกไดดวยอาการอยางนี้
พระเจาขา.
(นี้) ชื่อฆราวาสปญหา.
ปุณณกยักษกลาววา
[๙๕๐] เราจักไปกันเดี๋ยวนี้แหละ พระเจาแผนดิน
ผูเ ปนอิสราธิบดี ทรงพระราชทานทานใหแกขาพเจา
แลว ขอทานจงปฏิบัติประโยชนแกขาพเจา ธรรมนี้
เปนของเกา.
วิธุระกลาววา
[๙๕๑] ดูกอนมาณพ ขาพเจายอมรูวา ขาพเจา
เปนผูอันทานไดแลว ขาพเจาเปนผูอันพระราชา ผู
เปนอิสราธิบดีพระราชทานแกทานแลว แตวาขาพเจา
ขอใหทานพักอยูในเรือนสัก ๓ วัน ขอใหทานยับยั้ง
อยู ตลอดเวลาที่ขาพเจาสั่งสอนบุตรภรรยากอน.
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ปุณณกยักษกลาววา
[๙๕๒] คําที่ทานกลาวนั้น จงมีแกขาพเจา
เหมือนอยางนั้น ขาพเจาจะพักอยู ๓ วัน ตั้งแตวันนี้
ทานจงทํากิจในเรือนทั้งหลาย ทานจงสั่งสอนบุตร
ภรรยาเสียแตวันนี้ ตามที่บุตรภรรยาของทานจะพึงมี
ความสุขไดภายหลัง ในเมือ่ ทานไปแลว.
[๙๕๓] ปุณณกยักษผูมีสมบัตินาใครมากมาย
กลาววา ดีละ แลวหลีกไปพรอมกับวิธุรบัณฑิต เปน
ผูมีมารยาทอันประเสริฐสุด เขาไปภายในบานของ
วิธุรบัณฑิต บริบูรณดวยชางและมาอาชาไนย.
[๙๕๔] ปราสาทของพระมหาสัตวมีอยู ๓ คือ
โกญจปราสาท ๑ มยูรปราสาท ๑ ปยเกตปราสาท ๑
ในปราสาททั้ง ๓ นั้น พระมหาสัตวไดพาปุณณกยักษ
เขาไปยังปราสาท อันเปนที่นารื่นรมยยิ่งนัก มีภกั ษาหารบริบูรณ มีขาวน้ําเปนอันมาก ดังหนึ่งมสักกสาร
วิมานของทาววาสวะฉะนั้น.
[๙๕๕] นารีทั้งหลายผูประดับประดางดงาม ดัง
เทพอัปสรในเทวโลก ฟอนรําขับรองเพลงอันไพเราะ
จับใจ กลอมปุณณกยักษอยูในปราสาทนั้น พระมหาสัตวผูรักษาธรรม รับรองปุณณกยักษดวยนางบําเรอที่
นายินดี ทั้งขาวและน้ํา แลวคิดถึงประโยชนสวนตน
ไดเขาไปในสํานักของภรรยาในกาลนั้น ไดกลาวกะ
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ภรรยาผูลูบไลดวยจุรณจันทนและของหอม มีผิวพรรณ
ผุดผองดุจแตงทองชมพูนุทวา ดูกอนนางผูเจริญ ผู
มีดวงตาอันแดงงาม มานี่เถิด จงเรียกบุตรธิดามาฟง
คําสั่งสอน นางอโนชาไดฟงคําของสามีแลว ไดกลาว
กะลูกสะใภผูมีเล็บแดง มีตาอันงามวา ดูกอ นผูมีผิว
พรรณดังดอกนิลุบลเจาจงไปเรียกบุตรและธิดาของเรา
ผูแกลวกลาสามารถเหลานั้นมา
[๙๕๖] พระมหาสัตวผูรักษาธรรม ไดจุมพิต
บุตรธิดาผูมาแลวนั้นที่กระหมอม ไมหวั่นไหว ครั้น
เรียกบุตรธิดามาพรอมแลวไดกลาวสั่งสอนวา พระ
ราชาในพระนครอินทปตตะนี้ พระราชทานพอใหแก
มาณพแลว พอพึงมีความสุขของตนเองไดเพียง ๓ วัน
ตั้งแตวันนี้ไป พนจากนั้นไป พอก็ตองเปนไปใน
อํานาจของมาณพนั้น เขาจะพาพอไปตามที่เขา
ปรารถนา ก็พอมาเพื่อสั่งสอนลูกทั้งหลาย พอยังไมได
ทําเครื่องปองกันใหแกลูกทั้งหลายแลว จะพึงไปได
อยางไร ถาวาพระราชาผูปกครองกุรุรัฐ ผูมพี ระราช
สมบัติอันนาใครเปนอันมาก ทรงตองการกัลยาณมิตร
จะพึงตรัสถามลูกทัง้ หลายวา เมื่อกอนเจาทั้งหลาย
ยอมรูเ หตุเกาๆ อะไรบาง พอของเจาทั้งหลายไดพร่ํา
สอนอะไรไวในกาลกอนบาง ถาแหละพระราชาจะพึง
มีพระราชโองการตรัสวา เจาทั้งปวงเปนผูมีอาสนะ
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เสมอกันกับเรา ในราชสกุลนี้มนุษยคนไรซึ่งจะมีชาติ
สกุลสมควรกับพระราชาไมมี ลูกทั้งหลายพึงถวาย
บังคมกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูประเสริฐ
พระองคอยาไดรับสั่งอยางนั้นเลยพระเจาขา เพราะ
ขอนี้มิใชธรรมเนียม ขอเดชะ ขาพระองคทั้งหลาย
มีชาติต่ําตอย ไมสมควรมีอาสนะเสมอดวยพระองคผู
สูงศักดิ์ เหมือนสุนัขจิ้งจอกผูมีชาติต่ําตอย จะพึงมี
อาสนะเสมอดวยพระยาไกรสรราชสีหอยางไรได
พระเจาขา.
จบลักขกัณฑ
[๙๕๗ ] วิธุรบัณฑิตนั้น มีความดําริแหงใจอัน
ไมหดหู ไดกลาวกะบุตร ธิดา ญาติ มิตรและเพื่อน
ที่สนิทวา ดูกอนลูกรักทั้งหลาย ลูกทั้งหลายจงมานั่ง
ฟงราชวัสดีธรรม อันเปนเหตุใหบุคคลผูเขาไปสูราช
สกุลไดยศ.
[๙๕๘] ผูเขาไปสูราชสกุล พระราชายังไมทรง
ทราบความสามารถยอมไมไดยศ ราชเสวกไมควร
กลาเกินไป ไมควรขลาดเกินไป ควรเปนผูไม
ประมาทในกาบทุกเมื่อ เมื่อใดพระราชาทรงทราบ
ความประพฤติปรกติ ปญญา และความบริสุทธิ์ของ
ราชเสวกนั้น เมือ่ นั้น ยอมทรงวางพระทัยและไม
ทรงรักษาความลับ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 319

[๙๕๙] ราชเสวกอันพระราชาไมตรัสใช ไมพึง
หวั่นไหวดวยอํานาจฉันทาคติเปนตน ดังตราชูที่บุคคล
ประคองใหมีคันเสมอเที่ยงตรง ฉะนั้น ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงตั้งใจกระทําราชกิจ
ทุกอยาง ใหเสมอตนเสมอปลาย เหมือนตราชูที่บุคคล
ประคองใหมีคันเสมอเที่ยงตรงดีฉะนั้น ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๐] ราชเสวกตองเปนคนฉลาดในราชกิจ
อันพระราชาตรัสใช กลางวันหรือกลางคืนก็ตาม ไม
พึงหวาดหวั่นในการกระทําราชกิจนั้น ๆ ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได ทางใดที่เขาตกแตงไวเรียบรอย
ดี สําหรับเสด็จพระราชดําเนิน ถึงพระราชาทรงอนุญาต ราชเสวกก็ไมควรเดินโดยทางนั้น ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๑] ราชเสวกไมพึงบริโภคสมบัติที่นาใคร
ทัดเทียมกับพระราชาในกาลไหนๆ ควรเดินหลังใน
ทุกสิ่งทุกอยาง ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได
ราชเสวกไมควรใชสอยประดับประดาเสื้อผา มาลา
เครื่องลูบไล ทัดเทียมกับพระราชา ไมพึงประพฤติ
อากัปกิริยา หรือพูดจาทัดเทียมกับพระราชา ควรทํา
อากัปกิริยาเปนอยางหนึ่ง ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๒] เมื่อพระราชาทรงพระสําราญอยูกับหมู
อํามาตยอันพระสนมกํานัลในเฝาแหนอยู เสวกามาตย
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เปนคนฉลาด ไมพึงกระทําการทอดสนิทในพระสนม
กํานัลใน ราชเสวกไมควรเปนคนฟุงซาน ไมคนอง
กายวาจา มีปญญาเครื่องรักษาตน สํารวมอินทรีย
สมบูรณดวยการตั้งใจไวดี ราชเสวกนั้นพึงอยูใน
ราชสํานักได.
[๙๖๓] ราชเสวกไมควรเลนหัว เจรจาปราศรัย
ในที่ลบั กับพระสนมกํานัลใน ไมควรถือเอาทรัพยจาก
พระคลังหลวง ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได
ราชเสวกไมพึงเห็นแกการหลับนอนมากนัก ไมพึงดื่ม
สุราจนเมามาย ไมพึงฆาเนื้อในสถานที่พระราชทาน
อภัย ราชเสวกนัน้ พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกไม
พึงขึ้นรวมพระตั่ง ราชบัลลังก พระราชอาสน เรือและ
รถพระที่นั่ง ดวยอาการทนงตนวาเปนคนโปรดปราน
ราชเสวยนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกตอง
เปนผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ไมควรเฝาใหไกลนัก
ใกลนกั ควรยืนเฝาพอใหทาวเธอทอดพระเนตรเห็น
ถนัด ในสถานทีท่ ี่พอจะไดยินพระราชดํารัสเบื้อง
พระพักตรของพระราชา ราชเสวกไมควรทําความ
วางใจวา พระราชาเปนเพื่อนของเรา เพราะราชาเปน
คูกันกับเรา พระราชาทั้งหลายยอมทรงพระพิโรธได
เร็วไวเหมือนนัยนตาอันผงกระทบ ราชเสวกไมควร
ถือตัววาเปนนักปราชญราชบัณฑิต พระราชทรงบูชา
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ไมควรเพ็ดทูลถอยคําหยาบคายกะพระราชาซึ่งประทับ
อยูในราชบริษัท.
[๙๖๔] ราชเสวกผูไดรับพระราชทานพระทวาร
เปนพิเศษ ก็ไมควรวางใจในพระราชาทั้งหลาย พึง
เปนผูสํารวมดํารงตนไวเพียงดังไฟ ราชเสวกนั้นพึง
อยูในราชสํานักได พระเจาอยูหัวจะทรงยกยองพระราชโอรสหรือพระราชวงศ ดวยบาน นิคม แวนแควน
หรือชนบท ราชเสวกควรนิ่งดูกอน ไมควรเพ็ดทูล
คุณหรือโทษ.
[๙๖๕] พระราชาจะทรงปูนบําเหน็จรางวัลให
แกกรมชาง กรมมา กรมรถ กรมเดินเทา ตามความ
ชอบในราชการของเขาราชเสวกไมควรทัดทานเขา
ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกผูเปน
นักปราชญ พึงโอนไปเหมือนคันธนูและพึงไหวไป
ตามเหมือนไมไผ ไมควรทูลทัดทาน ราชเสวกนั้นพึง
อยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูมีทองนอย
เหมือนคันธนู พึงเปนผูไมมีลิ้นเหมือนปลา พึงเปนผู
รูจักประมาณในโภชนะ มีปญ
 ญาเครื่องรักษาตน
แกลวกลา ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๖] ราชเสวกไมพึงสัมผัสหญิงนัก ซึ่งเปน
เหตุใหสิ้นเดช ผูสิ้นเดชยอมไดประสบโรคไอมองครอ
ความกระวนกระวายความออนกําลัง ราชเสวกไมควร
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พูดมากเกินไป ไมควรนิ่งทุกเมื่อ เมื่อถึงเวลาพึงเปลง
วาจาพอประมาณ ไมพร่ําเพรื่อ เปนคนไมมักโกรธ
ไมกระทบกระเทียบ เปนคนพูดจริง ออนหวาน
ไมสอเสียด ไมควรพูดถอยคําเพอเจอ ราชเสวกนั้น
พึงอยูในราชสํานักได.
[๙๖๗] ราชเสวกพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา พึงประพฤติออนนอมตอผูเจริญในสกุล มีวาจาออนหวาน
กลาววาจาออนโยน ราชเสวยนั้นควรอยูในราช
สํานักได ราชเสวกพึงเปนผูไดรับแนะนําดีแลว มี
ศิลป ฝกฝนแลว เปนผูทําประโยชน เปนผูคงที่
ออนโยน ไมประมาท สะอาดหมดจด เปนคนขยัน
ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปน
ผูมีความประพฤติออนนอม มีความเคารพยําเกรงใน
ทานผูเจริญ เปนผูส งบเสงี่ยม มีการอยูรวมเปนสุข
ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเวน
ใหหางไกล ซึ่งทูตที่สงมาเกี่ยวดวยความลับ พึงดูแล
แตเจานายของตน ไมควรพูด (เรื่องลับ) ในสํานัก
ของพระราชาอื่น.
[๙๖๘] ราชเสวกพึงเขาหาสมาคมกะสมณะและ
พราหมณผูมีศีล เปนพหูสูต โดยเคารพ ราชเสวก
นั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกเมื่อไดเขาหา
สมาคมกะสมณะและพราหมณ ผูมีศีลเปนพหูสูตแลว
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พึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลโดยเคารพ ราชเสวกนั้น
ควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงบํารุงเลี้ยงสมณะ
และพราหมณผูมีศีล เปนพหูสูต ดวยขาวและน้ํา
ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกผูหวัง
ความเจริญแกตน พึงเขาไปสมาคมคบหาละสมณะ
และพราหมณผูมีศีล เปนพหูสูต มีปญญา.
[๙๖๙] ราชเสวกไมพึงทําทาน ที่เคยพระราชทานในสมณพราหมณใหเสื่อมไป อนึ่ง เห็นพวก
วณิพกซึ่งมาในเวลาพระราชทานไมควรหามอะไรเลย
ราชเสวกพึงมีปญญา สมบูรณดวยความรู ฉลาดใน
วิธีจักราชกิจ รูจักกาล รูจักสมัย ราชเสวยนั้นควร
อยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนคนขยันหมั่นเพียร
ไมประมาท มีปญญาสอดสองพิจารณาในการงานที่
ตนพึงทํา จัดการงานใหสําเร็จดวยดี ราชเสวกนั้น
ควรอยูในราชสํานักได.
[๙๗๐] อนึ่ง ราชเสวกพึงไปตรวจตราดูลาน
ขาวสาลีปศุสัตวและนาเสมอๆ พึงตวงขาวเปลือกใหรู
ประมาณแลว ใหเก็บไวในฉาง พึงนักบริวารชนใน
เรือนแลว ใหหุงตมพอประมาณ ไมควรตัง้ บุตรธิดา
พี่นอง หรือวงศญาติ ผูไมตั้งอยูในศีลใหเปนใหญ
เพราะคนเหลานั้นเปนคนพาล ไมจัดวาเปนพี่นอง คน
เหลานั้น เปนเหมือนคนที่ตายไปแลว แตเมื่อเขา
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เหลานั้นมาหาถึงสํานัก ก็ควรใหผานุงหมและอาหาร
ควรตั้งพวกทาสหรือกรรมกร ผูต ั้งมั่นอยูในศีล เปน
คนขยันหมั่นเพียร ใหเปนใหญ.
[๙๗๑] ราชเสวกพึงเปนผูมีศีล ไมโลภมาก พึง
ประพฤติตามเจานาย ประพฤติประโยชนแกเจานาย
ทั้งตอหนาและลับหลัง ราชเสวกนั้นควรอยูในราช
สํานักได ราชเสวกพึงเปนผูรูจักพระราชอัธยาศัย และ
พึงปฏิบัติตามพระราชประสงค ไมควรประพฤติขัดตอ
พระราชประสงค ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได
ราชเสวกพึงกมศีรษะลงชําระพระบาท ในเวลาผลัด
พระภูษาทรง และในเวลาสรงสนาน แมจะถูกกริ้วก็
ไมควรโกรธตอบ ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานัก
ได.
[๙๗๒] บุรุษผูหวังความเจริญแกตน พึงกระทํา
อัญชลีในหมอน้ําและพึงกระทําประทักษิณนกแอนลม
อยางไร เขาจักไมพึงนอบนอมพระราชา ผูเปนนัก
ปราชญสูงสุด พระราชทานสมบัติอันนาใครทุกอยาง
เลา เพราะพระราชาทรงพระราชทานที่นอน ผานุง
ผาหม ยวดยาน ที่อยูอาลัย บานเรือน ยังโภคสมบัติ
ใหตกทั่วถึง เหมือนมหาเมฆยังน้ําฝนใหตกเปนประโยชนแกหมูสัตวทั่วไปฉะนั้น ดูกอนเจาทั้งหลายนี้ชื่อ
วาราชวัสดี เปนอนุศาสนสําหรับราชเสวก นรชน
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ประพฤติตาม ยอมยังพระราชาใหโปรดปราน และ
ยอมไดการบูชาในเจานายทั้งหลาย.
(นี้) ชื่อราชวัสดี.
[๙๗๓] วิธุรบัณฑิตผูมีปญญาเครื่องพิจารณา
ครั้นพร่ําสอนหมูญาติอยางนี้แลว หมูญ
 าติมิตรหอม
ลอมเขาไปเฝาพระราชาถวายบังคมยุคลบาทดวยเศียร
เกลา และทําประทักษิณทาวเธอ แลวประคองอัญชลี
กราบบังคมทูลวา ขาแตพระองคผูทรงปราบศัตรู
มาณพนี้ปรารถนาจะทําตามความประสงค จึงจะนําเขา
พระองคไป ขาพระองคจะกราบทูลประโยชนแหง
ญาติทั้งหลาย ขอเชิญพระองคทรงสดับประโยชนนั้น
ขอพระองค ไดทรงพระกรุณาเอาพระทัยใสดูแลบุตร
ภรรยาของขาพระองค ทั้งทรัพยอยางอื่นๆ ที่มีอยูใน
เรือน โดยที่หมูญาติของขาพระองคจะไมเสื่อมในภาย
หลัง ในเมื่อขาพระองคถวายบังคมลาไปแลว ความ
พลั้งพลาดของขาพระองคนี้ เหมือนบุคคลพลาดลุม
บนแผนดิน ยอมกลับตั้งอยูบนแผนดินนั้นเอง ฉะนั้น
ขาพระองคยอมเห็นโทษนี้.
พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๙๗๔] ทานไมอาจจะไปนั่นแลเปนความพอใจ
ของเรา เราจะสั่งใหฆาตัดออกเปนทอน ๆ แลวหมก
ไวใหมิดชิดในเมืองนี้ ทานอยูในที่นี้แหละ การทํา
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ดังนี้ เราชอบใจ ดูกอนบัณฑิตผูมีปญญาอันสูงสุด
กวางขวางดุจแผนดิน ทานอยาไปเลย.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๙๗๕] ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทอยาทรงตั้ง
พระราชหฤทัย ไวในอธรรมเลย ขอจงทรงประกอบ
พระองคไวในอรรถและในธรรมเถิด กรรมอันเปน
อกุศลไมประเสริฐ บัณฑิตติเตียนวา ผูทํากรรมอัน
เปนอกุศลพุงเขาถึงนรกในภายหลัง นี่ไมใชธรรมเลย
ไมเขาถึงกิจที่ควรทํา ขาแตพระจอมประชาชน ธรรมดานายผูเปนใหญของทาส จะทุบตีก็ได จะเผาก็ได
จะฆาเสียก็ได ขาพระองคไมมีความโกรธเลย และ
ขาพระองคขอกราบทูลลาไป.
[๙๗๖] พระมหาสัตวนั้นมีเนตรทั้งสองนองดวย
น้ําตา กําจัดความกระวนกระวายในหทัยแลว สวม
กอดบุตรผูใหญ แลวเขาไปยังเรือนใหญ.
[๙๗๗] บุตรพันหนึ่ง ธิดาพันหนึ่ง ภรรยาพัน
หนึ่ง และทาสเจ็ดรอย ในนิเวศนของวิธุรบัณฑิตตาง
ประคองแขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญ กลิ้งเกลือกกลับ
ทับกันไป เหมือนปาไมรังถูกลมพัดลิมระเนระนาดทับ
กันไป ฉะนั้น พระสนมกํานัล พระราชกุมาร พวก
พอคา ชาวนา และพราหมณทั้งหลาย ตางก็มาประ
คองแขนรองไหคร่ําครวญอยูในนิเวศนของวิธุรบัณฑิต
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พวกกองชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา.... ชาว
ชนบทและชาวนิคม ตางมาประชุมประคองแขนรองไห
คร่ําครวญอยูในนิเวศนของวิธุรบัณฑิตภรรยาพันหนึ่ง
และทาสีเจ็ดรอย ตางพากันประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา เพราะเหตุไร ทานจึงจักละดิฉันทั้งหลายไป
พระสนมกํานัล พระราชกุมาร พอคา ชาวนาและ
พราหมณทั้งหลาย พวกกองชาง กองมา กองรถ
กองเดินเทา.... ชาวชนบท และชาวนิคม ตางมา
ประชุมประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา เพราะเหตุไร
ทานจึงจักละขาพเจาทั้งหลายไป.
[๙๗๘] พระมหาสัตว กระทํากิจทั้งหลายใน
เรือนสัง่ สอนคนของตน คือ มิตร สหาย คนใช
บุตรธิดา ภรรยา และพวกพอง จัดการงาน บอก
มอบทรัพยในเรือน ขุนทรัพยและการสงหนี้เสร็จแลว
ไดกลาวกะปุณณกยักษวา ทานไดพักอยูในเรือนของ
ขาพเจา ๓ วันแลว กิจที่จะพึงทําในเรือนของขาพเจา
ทําเสร็จแลว อนึ่ง บุตรและภรรยาขาพเจาไดสั่งสอน
แลว ขาพเจายอมทํากิจตามอัธยาศัยของทาน.
[๙๗๙] ดูกอ นมหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทั้งปวง
ถาแลทานสั่งสอนบุตร ภรรยาและคนอาศัยแลว เชิญ
ทานมารีบไปในบัดนี้ เพราะหนทางขางหนายังไกลนัก
ทานอยากลัวเลย จงจับหางมาอาชาไนย การเห็นชีวโลกของทานนี้ เปนการเห็นครั้งที่สุด.
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[๙๘๐] ขาพเจาจักสะดุงกลัวไปทําไม เพราะ
ขาพเจาไมมีกรรมชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ
อันเปนเหตุใหไปสูทุคติ.
[๙๘๑] พระยามานั้น นําวิธุรบัณฑิตเหาะไปใน
อากาศกลางหาวไมกระทบที่กิ่งไมหรือภูเขา วิ่งเขาไป
สูกาฬคีรีบรรพตโดยฉับพลัน.
[๙๘๒] ภรรยาพันหนึ่ง และทาสีเจ็ดรอยประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา ยักษแปลงเพศเปน
พราหมณมาพาเอาวิธุรบัณฑิตไป พระสนมกํานัลใน
พระราชกุมาร พอคา ชาวนาและพราหมณ กอง
ชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา... ชาวชนบท
และชาวนิคมตางมาประชุมพรอมกัน ประคองแขน
ทั้งสองรองไหคร่ําครวญวา ยักษแปลงเพศเปน
พราหมณมาพาเอาวิธุรบัณฑิตไป ภรรยาพันหนึ่งและ
ทาสีเจ็ดรอย ตางประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา
วิธุรบัณฑิตนั้นไปแลว ณ ที่ไหน พระสนมกํานัลใน
พระราชกุมาร พอคา ชาวนาและพราหมณ กองชาง
กองมา กองรถ กองเดินเทา.... ชาวชนบทและชาว
นิคม ตางมาประชุมพรอมกันประคองแขนรองไห
คร่ําครวญวา วิธุรบัณฑิตไปแลว ณ ที่ไหน
[๙๘๓] ถาทานวิธุรบัณฑิต จักไมมาโดย ๗ วัน
ขาพระพุทธเจาจักพากันเขาไปสูกองไฟ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมมีความตองการดวยชีวิต.
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[๙๘๔] ก็วิธุรบัณฑิตเปนผูฉลาดเฉียบแหลม
สามารถแสดงปะโยชน และมิใชประโยชนแจงชัด
มีปญญาเครื่องพิจารณา คงจะเปลื้องตนไดโดยพลัน
ทานทั้งหลายอยากลัวไปเลย วิธรุ บัณฑิตปลดเปลื้อง
ตนแลว ก็จักรีบกลับมา.
(นี้) ชื่ออันตรเปยยาล.
[๙๘๕] ปุณณกยักษนั้น ไปยืนคิดอยูบนยอด
กาฬาคีรีบรรพต ความคิดยอมเปนความคิดสูง ๆ ต่ํา ๆ
ประโยชนอะไร ๆ ดวยความเปนอยูของวิธุรบัณฑิตนี้
หามีแกเราไม เราจักฆาวิธุรบัณฑิตนี้เสีย แลวนําเอา
แตดวงใจไปเถิด.
[๙๘๖] ปุณณกยักษนั้นมีจิตประทุษรายลงจาก
ยอดเขาไปสูเชิงเขา วางพระมหาสัตวไวในระหวาง
ภูเขา ชําแรกเขาไปภายในภูเขานั้นจับพระมหาสัตว
เอาศีรษะลงเบื้องต่ํา ขวางลงไปที่พื้นดินที่ไมมีอะไร
กีดกั้น.
[๙๘๗] วิธุรบัณฑิตผูเปนอํามาตยประเสริฐสุด
ของชาวกุรุรัฐ เมื่อถูกหอยศีรษะลงในเหวอันชัน เปน
ที่นากลัว นาสยดสยอง นาหวาดเสียวมา ไมสะดุงกลัว
ไดกลาวกะปุณณกยักษีวา ทานเปนผูมีรูปดังผูประเสริฐ แตหาเปนคนประเสริฐไม คลายจะเปนคน
สํารวม แตไมสํารวม กระทํากรรมอันหยาบชาไร
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ประโยชน สวนกุศลแมแตนอยหนึ่งยอมไมมีในจิต
ของทาน ทานจะโยนขาพเจาลงในเหว ประโยชน
อะไรดวยการตายของขาพเจา จะพึงมีแตทานหนอ
วันนี้ผิวพรรณของทานเหมือนของอมนุษย ทานจง
บอกขาพเจา ทานเปนเทวดาชื่ออะไร.
ปุณณกยักษตอบวา
[๙๘๘] ขาพเจาเปนยักษชื่อปุณณกะ และเปน
อํามาตยของทาวกุเวร ถาทานคงไดฟงมาแลว พระยานาคใหญนามวาวรุณ ผูค รอบครองนาคพิภพมีรูป
งามสะอาด สมบูรณดวยผิวพรรณและกําลัง ขาพเจา
รักใครอยากไดนางนาคกัญญานามวาอิรันทตีธิดาของ
พระยานาคนั้น ดูกอนทานผูเปนปราชญ เพราะเหตุ
แหงนางอิรันทตีผูมีเอวอันงามนารักนั้น ขาพเจาจึง
ตกลงใจจะฆาทาน.
วิธุรบัณฑิตกลาววา
[๙๘๙] ดูกอนยักษ ทานอยาไดมีความลุมหลง
นักเลย สัตวโลกเปนอันมากฉิบหายแลวเพราะความ
ถือผิด เพราะเหตุไรทานจึงทําความรักใครในนาง
อิรันทตีผูมีเอวอันงามนารัก ทานจะมีประโยชนอะไร
ดวยความตายของขาพเจา เชิญทานจงบอกเหตุทั้งปวง
แกขาพเจาดวย.
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ปุณณกยักษกลาววา
[๙๙๐] ขาพเจาปรารถนาธิดาของพระยาวรุณนาคราช ผูม ีอานุภาพมาก ขาพเจาชื่อวาเปนผูรับ
อาสาญาติของนางอิรันทตีมา ญาติเหลานั้นไดสําคัญ
ขาพเจาวา ถูกความรักใครครอบงําโดยสวนเดียว
เหตุนั้น พระยาวรุณนาคราชไดตรัสกะขาพเจา ผูทูล
ขอนางอิรันทตีนาคกัญญาวา เราทัง้ หลายพึงใหธิดา
ของเรา ผูมีรางกายอันสลวย มีเนตรงามอยางนาพิศวง
ลูบไลดวยจุรณแกนจันทน ถาทานพึงไดดวงหทัยของ
วิธุรบัญฑิตนํามาในนาคพิภพนี้โดยธรรม เพราะความ
ดีความชอบนี้ ทานก็จะไดธิดาของเรา เราทั้งหลาย
มิไดปรารถนาทรัพยอื่นยิ่งไปกวานั้น ดูกอนทาน
อํามาตย ขาพเจาไมไดเปนคนหลง ทานจงฟงให
ทราบเรื่องอยางนี้ อนึ่งขาพเจามิไดมีความถือผิด
อะไรๆ เลย เพราะดวงหทัยของทาน ที่ขาพเจาไดไป
โดยชอบธรรม ทาววรุณนาคราชและพระนางวิมลาจะ
ประทานนางอิรันทตีนาคกัญญาแกขาพเจา เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจึงพยายามเพื่อจะฆาทาน ขาพเจามี
ประโยชนดวยการตายของทาน จึงจะผลักทานใหตก
ลงในเหวนี้ ฆาเสียแลวนําเอาดวงหทัยไป.
วิธุรบัณฑิตกลาววา
[๙๙๑] จงวางขาพเจาลงเร็วเถิด ถาทานมีกิจที่
จะตองทําดวยหทัยของขาพเจา ขาพเจาจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งปวงนี้แกทานในวันนี้.
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[๙๙๒] ปุณณกยักษนั้น รีบวางวิธุรบัณฑิตอํามาตยผูประเสริฐที่สุดของชาวกุรุรัฐลงบนยอดเขา เห็น
วิธุรบัณฑิตผูมีปญญาไมทรามนั่งอยู จึงถามวา ทาน
อันขาพเจายกขึ้นจากเหวแลว วันนี้ขาพเจามีกิจที่จะ
ตองทําดวยหทัยของทาน ทานจงแสดงสาธุนรธรรม
ทัง้ หมดนั้นแกขาพเจาในวันนี้.
วิธุรบัณฑิตกลาววา
[๙๙๓] ขาพเจาอันทานยกขึ้นจากเหวแลว ถา
ทานมีกิจที่จะตองทําดวยหทัยของขาพเจา ขาพเจาจะ
แสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนี้แกทานในวันนี้.
[๙๙๔] ดูกอนมาณพ ทานจงเดินไปตามทางที่
ทานเดินไปแลว ๑ จงอยาเผาฝามืออันชุม ๑ อยาได
ประทุษรายในหมูมิตร ในกาลไหนๆ ๑ อยาตกอยูใน
อํานาจของหญิงอสติ ๑.
ปุณณกยักษกลาววา
[๙๙๕] บุคคลชือ่ วา เปนผูเดินไปตามทางที่
ทานเดินไปแลวอยางไร บุคคลชื่อวาเผาฝามืออันชุม
อยางไร บุคคลเชนไรชื่อวาประทุษรายมิตร หญิง
เชนไรชื่อวาอสติ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอก
เนื้อความนั้น.
[๙๙๖] ผูใดพึงเชื้อเชิญคนที่ไมคุนเคยกัน ไม
เคยพบเห็นกันแมดวยอาสนะ บุรุษพึงกระทําประโยชน
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แกบุคคลนั้นโดยแท บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุรุษนั้นวา
ผูเดินไปตามทางที่ทานเดินแลว บุคคลพึงอยูในเรือน
ของผูใดแมคืนเดียว ไดขาวน้ําดวย ไมควรคิดรายแก
ผูนั้นแมดวยใจ ผูคิดรายตอบุคคลเชนนั้น ชื่อวาเผา
ฝามืออันชุม และชื่อวาประทุษรายมิตร บุคคลนั่ง
หรือนอนที่รมเงาของตนไมใด ไมควรหักรานกิ่งของ
ตนไมนนั้ เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนชั่วชา หญิง
ที่สามียกยองอยางดี ถึงแกใหแผนดินนี้อันบริบูรณ
ดวยทรัพย ไดโอกาสแลวพึงดูหมิ่นสามีนั้นได บุคคล
ไมควรตกอยูในอํานาจของหญิงเหลานั้น ผูชื่อวาอสติ
บุคคลชือ่ วาเดินไปตามทางที่ทานเดินแลวอยางนี้ ชื่อวา
ตกอยูในอํานาจของหญิงผูชื่อวาอสติอยางนี้ ชื่อวา
ประทุษรายมิตรอยางนี้ ทานจงเปนผูตั้งอยูในธรรม
จงละอธรรมเสีย.
(นี้) ชื่อสาธุนรธรรมกัณฑ.
[๙๙๗] ขาพเจาไดอยูในเรือนทานตลอด ๓ วัน
ทั้งเปนผูที่ทานบํารุงดวยขาวและน้ํา ทานเปนผูพน
จากขาพเจา ขาพเจาขอปลอยทาน ดูกอนทานผูมี
ปญญาอันสูงสุด เชิญทานกลับไปเรือนของทาน
ตามปรารถนาเถิด ความตองการของตระกูลพระยา
นาคจะเสื่อมไปก็ตามที เหตุที่จะใหไดนางนาคกัญญา
ขาพเจาเลิกละ ดูกอนทานผูมีปญญา เพราะคําสุภาษิต
ของตนนั่นแล ทานจึงพนจากขาพเจาผูจะฆาทาน
ในวันนี.้
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วิธุรบัณฑิตกลาววา
[๙๙๘] ดูกอนปุณณกยักษ เชิญทานนําขาพเจา
ไปในสํานักของพอตาของทาน จงประพฤติประโยชน
ในขาพเจา แมขาพเจาก็อยากเห็นทาววรุณผูเปนอธิบดี
ของนาคและวิมานของทาวเธอซึ่งขาพเจาไมเคยเห็น.
ปุณณกยักษกลาววา
[๙๙๙] คนมีปญญา ไมควรจะดูสิ่งที่ไมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกนรชนนั้นเลย ดูกอนทานผูมี
ปญญาอันสูงสุด เออก็เพราะเหตุอะไรหนอ ทานจง
ปรารถนาจะไปยังที่อยูของศัตรูเลา.
วิธุรบัณฑิตกลาววา
[๑๐๐๐] แมขาพเจาก็รูชัด ซึง่ ขอที่ผูมีปญญาไม
ควรเห็นสิ่งที่ไมเปนไปเพื่อประโยชนเกือ้ กูลแกนรชน
นั้นแนแท แตขาพเจาไมมีความชั่วที่กระทําไวในที่ ๆ
ไหนเลย เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมรังเกียจตอความ
ตายอันจะมาถึงตน.
ปุณณกยักษกลาววา
[๑๐๐๑] ดูกอนบัณฑิต เชิญเถิด ทานกับขาพเจา
มาไปดูพิภพของพระยานาคราช ซึ่งมีอานุภาพหาที่
เปรียบมิได เปนที่อยูอันมีการฟอนรําขับรองตาม
ปรารถนา เหมือนนิฬิญญราชธานีเปนที่ประทับอยูของ
ทาวเวสวัณ ฉะนั้น นาคพิภพนั้น เปนที่ไปเที่ยว
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เลนเปนหมู ๆ ของนางนาคกัญญา ตลอดวันและคืน
เปนนิตย มีดอกไมดารดาษอยูมากมายหลายชนิดสวาง
ไสวดังสายฟาในอากาศ บริบูรณดวยขาวและน้ําเพียบ
พรอมดวยการฟอนรําขับรองและการประโคม พรอม
มูลไปดวยนางนาคกัญญาที่ประดับประดาสวยงาม งาม
สงาไปดวยผานุงผาหมและเครื่องประดับ.
[๑๐๐๒] ปุณณกยักษีนั้น เชิญใหวิธรุ บัณฑิตผู
ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ นั่งเหนืออาสนะขางหลัง
ไดพาวิธุรบัณฑิตผูมีปญญาไมทรามเขาไปสูภพของ
พระยานาคราช วิธุรบัณฑิตไดสถิตอยูขางหลังแหง
ปุณณกยักษ จนถึงพิภพของพระยานาคซึ่งมีอานุภาพที่
เปรียบมิได ก็พระยานาคทอดพระเนตรเห็นลูกเขยผูมี
ความจงรักภักดี ไดตรัสทักทายปราศรัยกอนทีเดียว.
ทาววรุณตรัสวา
[๑๐๐๓] ทานไดไปยังมนุษยโลก เที่ยวแสวงหา
ดวงหทัยของบัณฑิตกลับมาถึงในนาคพิภพนี้ดวยความ
สําเร็จหรือ หรือวาทานไดพาเอาบัณฑิตผูมีปญญาไม
ต่ําทรามมาดวย.
ปุณณกยักษทูลวา
[๑๐๐๔] ทานผูนี้แหละ คือวิธุรบัณฑิต ที่พระองคทรงปรารถนานั้นมาแลวโดยธรรม เชิญใตฝาละออง
ธุลีพระบาททอดพระเนตรวิธุรบัณฑิต ผูจะแสดงธรรม
ถวายดวยเสียงอันไพเราะ เฉพาะพระพักตร ณ บัดนี้
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การสมาคมดวยสัปบุรุษทั้งหลาย ยอมเปนเหตุนําความ
สุขมาใหโดยแท.
(นี้) ชือ่ วากาลาคิรีกัณฑ.
ทาววรุณตรัสวา
[๑๐๐๕] ทานเปนมนุษย มาเห็นพิภพของนาคที่
ตนไมเคยเห็นแลวเปนผูถูกภัยคือความตายคุกคามแลว
เปนผูไมกลัว และไมอภิวาท อาการเชนนี้ดูเหมือนจะ
ไมมีแกผูมีปญญา.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๐๖] ขาแตพระยานาคราช ขาพระองคเปน
ผูไมกลัวและไมเปนผูอันภัยคือความตายคุกคาม นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาต
ก็ไมพึงใหหนักโทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ
นรชนจะพึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน และ
ผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูที่ตนจะฆา
กราบไหวตนอยางไรเลา กรรมนั้นยอมไมสําเร็จ
ประโยชนเลยพระเจาขา.
ทาววรุณตรัสวา
[๑๐๐๗] ดูกอ นบัณฑิต คํานั้นถูกอยางที่ทานพูด
ทานพูดจริง นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบ
ไหวตน อยางไรหนอนรชนพึงกราบไหวบุคคลผู
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ปรารถนาจะฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึง
ใหบุคคลผูที่ตนจะฆากราบไหวตนอยางไรเลา กรรม
นัน้ ยอมไมสําเร็จประโยชนเลย.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๐๘] ขาแตพระยานาคราช วิมานของฝา
พระบาทนี้เปนของไมเที่ยงแตเปนเชนกับของเที่ยง
ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพและ
การเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ไดมีแลวแกฝาพระบาท
ขาพระองคขอทูลถามเนื้อความนั้น กะฝาพระบาท
วิมานนี้ทรงไดมาอยางไรหนอ วิมานนี้ฝาพระบาท
ทรงไดมาเพราะอาศัยอะไร หรือเปนของเกิดขึ้นตาม
ฤดูกาล ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาทั้งหลาย
ถวายแกพระองค ขาแตพระยานาคราช ขอฝาพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แกขาพระองค ตามที่ฝาพระบาทไดวิมานมาเถิด พระเจาขา.
ทาววรุณตรัสวา
[๑๐๐๙] วิมานนี้ เราจะไดมาเพราะอาศัยอะไร
ก็หามิได เกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หามิได เรามิไดกระทํา
เอง แมเทวดาทั้งหลายก็มิไดให แตวมิ านนี้เราไดมา
ดวยบุญกรรมอันไมลามกของตนเอง.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๑๐] ขาแตพระยานาคราช อะไรเปนวัตร
ของฝาพระบาท และอะไรเปนพรหมจรรยของฝาพระ-
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บาท ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ
และการอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานใหญของฝา
พระบาทนี้ เปนผลแหงกรรมอะไร อันฝาพระบาท
ทรงประพฤติดีแลว.
ทาววรุณตรัสวา
[๑๐๑๑] เราและภรรยาเมื่อยังอยูในมนุษยโลก
เปนผูมีศรัทธา เปนทานบดี ในครั้งนั้น เรือนของ
เราเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย และเราได
บํารุงสมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญ เราทั้งสองได
ถวายทาน คือดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล เครื่อง
ประทีป ที่นอนที่พักอาศัย ผานุงผาหม ผาปูนอน
ขาวและน้ําโดยเคารพ
ทานที่ไดถวายโดยเคารพนั้น
เปนวัตรของเรา และการสมาทานวัตรนั้น เปน
พรหมจรรยของเรา ดูกอนทานผูเปนปราชญ ฤทธิ์
ความรุงเรือง กําลังกาย ความเพียร การเกิดในนาค
พิภพและวิมานใหญของเรานี้เปนวิบากแหงวัตรและ
พรหมจรรยนั้น อันเราประพฤติดีแลว.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๑๒] ถาวิมานนี้ ฝาพระบาทไดดวยอานุภาพ
แหงทานอยางนี้ ฝาพระบาทก็ชื่อวาทรงทราบผลแหง
บุญ และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพเพราะ
ผลแหงบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอฝาพระบาททรงเปน
ผูไ มประมาทประพฤติธรรม ตามที่จะไดทรงครอบ
ครองวิมานนี้ตอไปฉะนั้นเถิด พระเจาขา.
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ทาววรุณตรัสวา
[๑๐๑๓] ดูกอ นบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ ไมมี
สมณพราหมณที่เราจะพึงถวายขาวและน้ําเลย เราถาม
แลวขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา ตามที่เราจะ
พึงไดครอบครองวิมานตอไปเถิด.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๑๔] ขาแตพระยานาคราช ก็นาคทั้งหลาย
ทีเ่ ปนพระโอรส พระธิดา พระชายา ทั้งพระญาติ
พระมิตร และขาเฝาของฝาพระบาท ซึ่งเกิดในนาค
พิภพนี้ มีอยู ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประทุษราย
ในนาคมีพระโอรสเปนตนเทานั้น ดวยพระกายและ
พระวาจาเปนนิตย ฝาพระบาททรงรักษาความไมประทุษรายดวยพระกาย และพระวาจาอยางนี้ ฝาพระบาท
ทรงสถิตอยูในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุ แลวจักเสด็จ
ไปสูเทวโลกอันสูงกวานาคพิภพ.
ทาววรุณตรัสวา
[๑๐๑๕] ทานเปนอํามาตยของพระราชาผู
ประเสริฐสุดพระองคใด พระราชาผูประเสริฐสุด
พระองคนั้น พรากจากทานแลว ยอมจะเศราโศก
แนแททีเดียว คนที่ถูกความทุกขครอบงําก็ดี คนปวย
หนักก็ดี ไดสมาคมกับทานแลวพึงไดความสุข.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๑๖] ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทตรัส
ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ซึ่งเปนบทอันแสดงประ-
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โยชนอยางล้ําเลิศ ที่นักปราชญประพฤติแลวโดยแท
ก็คุณวิเศษของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองคยอม
ปรากฏในเมื่อมีภยันตรายเชนนี้แหละ พระเจาขา.
ทาวรุณตรัสวา
[๑๐๑๗] ขอทานจงบอกแกเรา ปุณณกยักษนี้
ไดทานมาเปลา ๆ หรือ ขอจงบอกแกเรา ปุณณกยักษ
นีช้ นะในการเลนสกาจึงไดทานมา ปุณณกยักษนี้
กลาววาไดมาโดยธรรม ทานถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษนี้ไดอยางไร.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๑๘] ปุณณกยักษนี้ เลนสกาชนะพระราชา
ของขาพระองค ผูเปนอิสราธิบดีในอินทปตตะนครนั้น
พระราชาพระองคนั้นอันปุณณกยักษีชนะแลว ไดทรง
พระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระองค
เปนผูอันปุณณกยักษนี้ไดมาแลวโดยธรรม มิใชไดมา
โดยธรรมอันสาหัสพระเจาขา.
[๑๐๑๙] ในกาลนั้น พระยานาคผูประเสริฐ ทรง
สดับคําสุภาษิตของวิธุรบัณฑิตผูเปนปราชญแลวทรง
ชืน่ ชมโสมนัส มีพระทัยเต็มตื้นดวยปติ ทรงจูงมือ
วิธุรบัณฑิตผูมีปญญาไมทราม เสด็จเขาไปในที่อยูของ
พระชายา ตรัสวา ดูกอนพระนองวิมลา เพราะเหตุ
ใด พระนองจึงดูผอมเหลืองไป เพราะเหตุใด พระ
นองจึงไมเสวยกระยาหาร ก็คุณงามความดีของวิธุรบัณฑิตผูที่พระนองตองประสงคดวงหทัย เปนผูบรร-
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เทาความมืดของโลกทั้งปวง เชนนี้นั้นของเราไมมี ผู
นีค้ ือวิธุรบัณฑิตมาถึงแลว จะทําความสวางไสวให
แกพระนอง เชิญพระนองตั้งหทัยฟงคําของทาน การ
ทีจ่ ะไดเห็นทานอีกเปนการหาไดยาก.
[๑๐๒๐] พระนางวิมาลา ทอดพระเนตรเห็น
วิธุรบัณฑิต ผูมีปญญากวางขวางดังแผนดินนั้นแลว
มีพระทัยยินดีโสมนัส ทรงยกพระองคุลีทั้ง ๑๐ ขึ้น
อัญชลี และตรัสกะวิธุรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ
ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐวา ทานเปนมนุษยมาเห็น
พิภพของนาคที่ตนไมเคยเห็น เปนผูถกู ภัยคือความตาย
คุกคาม เปนผูไมกลัว และไมอภิวาท อาการเชนนี้ดู
เหมือนจะไมมีแกผูมีปญญา.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๒๑] ขาแตพระนางเจานาคี ขาพระองค
เปนผูไมกลัว และไมเปนผูอันภัยคือความตายคุกคาม
นักโทษประหารไมพึงไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาต
ก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ
นรชนจะพึงกราบไหว บุคคลผูที่ปรารถนาจะฆาตน
และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูที่ตนจะฆา
กราบไหวตนอยางไรเลา กรรมนั้นยอมไมสําเร็จ
ประโยชนพระเจาขา.
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พระนางวิมลาตรัสวา
[๑๐๒๒] ดูกอนบัณฑิต คํานั้นถูกอยางที่ทานพูด
ทานพูดจริง นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต
หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบไหว
ตน อยางไรหนอนรชน จะพึงกราบไหวบุคคลผู
ปรารถนาจะฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงให
บุคคลผูที่ตนจะฆากราบไหวอยางไรเลา กรรมนั้นยอม
ไมสําเร็จประโยชนเลย.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๒๓] ขาแตพระนางเจานาคกัญญา วิมาน
ของพระองคนี้เปนของไมเที่ยง แตเปนเชนกับของ
เที่ยง ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ
และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพไมมีแลวแกฝาพระบาท
ขาพระองคขอทูลถามเนื้อความนั้น กะฝาพระบาท
วิมานนี้ฝาพระบาทไดมาอยางไรหนอ วิมานนี้ฝาพระบาทไดมาเพราะอาศัยอะไร หรือเปนของเกิดขึ้นตาม
ฤดูกาล ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาทั้งหลาย
ถวายฝาพระบาท ขาแตพระนางเจานาคกัญญา ขอ
ฝาพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แกขาพระองค ตามที่
ฝาพระบาทไดวิมานเถิด พระเจาขา.
พระนางวิมาลาตรัสวา
[๑๐๒๔] วิมานนี้ ฉันจะไดมาเพราะอะไรก็หา
มิได เกิดขึ้นตามฤดูกาล ก็หามิได ฉันมิไดกระทําเอง
แมเทวดาทั้งหลายก็มิไดให แตวิมานนี้ฉันไดมาดวยบุญ
กรรมอันไมลามกของตนเอง.
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วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๒๕] ขาแตพระนางเจานาคี อะไรเปนวัตร
ของฝาพระบาท และอะไรเปนพรหมจรรยของฝา
พระบาท ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานอัน
ใหญของฝาพระบาทนี้ เปนผลแหงกรรมอะไร อัน
ฝาพระบาททรงประพฤติดีแลว พระเจาขา.
พระนางวิมลาตรัสวา
[๑๐๒๖] ฉันและพระสวามีของฉัน เปนผูมี
ศรัทธา เปนทานบดีในครั้งนั้น เรือนของฉันเปนดัง
บอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย และฉันไดบํารุง
สมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญ ฉันและพระสวามี
เมื่อยังอยูในมนุษยโลกนั้น ไดถวายทานคือ ดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล เครื่องประทีป ที่นอน ทีพ่ ัก
อาศัย ผานุงผาหม ผาปูนอน ขาวและน้ํา โดยเคารพ
ทานที่ฉันไดถวายโดยเคารพนั้น เปนวัตรของฉัน และ
การสมาทานวัตรนั้นเปนพรหมจรรยของฉัน ดูกอน
ทานผูเปนปราชญ ฤทธิ์ ความรุงเรือง กําลังกาย ความ
เพียร การเกิดในนาคพิภพ และวิมานใหญของเรานี้
เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยนั้น อันเราประพฤติ
ดีแลว.
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วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๒๗] ถาวิมานนี้ฝาพระบาท ทรงไดดวย
อานุภาพแหงทานอยางนี้ ฝาพระบาทก็ชื่อวาทรงทราบ
ผลแหงบุญ และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ
เพราะผลแหงบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอฝาพระบาท
ทรงเปนผูไมประมาท ประพฤติธรรมตามที่จะไดทรง
ครอบครองวิมานนี้ตอไปฉะนั้นเถิด พระเจาขา.
พระนางวิมลาตรัสวา
[๑๐๒๘] ดูกอนบัณฑิต ในพิภพนี้ ไมมีสมณพราหมณที่เราจะพึงถวายขาวและน้ําเลย ฉันถามแลว
ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกฉัน ตามที่ฉันจะพึงได
ครอบครองวิมานตอไปเถิด.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๒๙] ขาแตพระนางเจานาคี ก็นาคทั้งหลาย
ที่เปนพระโอรส พระธิดา พระสวามี ทั้งพระญาติ พระมิตร และขาเฝาของฝาพระบาท ซึ่งเกิดในนาคพิภพ
นี้ มีอยู ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประทุษรายใน
นาคมีพระโอรสเปนตนเหลานั้น ดวยพระกาย และ
พระวาจาเปนนิตย ฝาพระบาทจงทรงรักษาความไม
ประทุษรายดวยพระกายและพระวาจาอยางนี้ ฝาพระบาททรงสถิตอยูในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุแลว จัก
เสด็จไปสูเทวโลกอันสูงสงกวานาคพิภพนี้ พระเจาขา.
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พระนางวิมลาตรัสวา
[๑๐๓๐] ทานเปนอํามาตยของพระราชาผูประเสริฐสุดพระองคใด พระราชาผูประเสริฐสุดพระองค
นั้น พรากจากทานแลว ยอมจะทรงเศราโศกแนแทที่
เดียว คนผูถูกความทุกข ครอบงําก็ดี คนผูปวยหนักก็
ดี ไดสมาคมกับทานแลวพึงไดความสุข.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๓๑] ขาแตพระนางเจานาคี ฝาพระบาท
ตรัสธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ซึ่งเปนบทอันแสดง
ประโยชนล้ําเลิศ ที่นักปราชญประพฤติดีแลวโดยแท
ก็คุณวิเศษของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองค ยอม
ปรากฏในเมื่อมีภัยอันตรายเชนนี้แหละ พระเจาขา.
พระนางวิมลาตรัสวา
[๑๐๓๒] ขอทานจงบอกแกฉัน ปุณณกยักษนี้ได
ทานมาเปลา ๆ หรือขอทานจงบอกแกฉัน ปุณณกยักษ
นีช้ นะในการเลนสกาจึงไดทานมา ปุณณกยักษนี้
กลาววาไดมาโดยธรรม ทานถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษนี้ไดอยางไร.
วิรุธบัณฑิตทูลวา
[๑๐๓๓] ปุณณกยักษนี้ เลนสกาชนะพระราชา
ของขาพระองคผูเปนอิสราธิบดีในอินทปตตะนครนั้น
พระราชาพระองคนั้น อันปุณณกยักษีชนะแลว ได
ทรงพระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระ-
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องคเปนผูอันปุณณกยักษนี้ไดมาแลวโดยธรรม มิใช
ไดมาดวยกรรมอันสาหัสพระเจาขา.
[ ๑๐๓๕] ทาววรุณนาครา ตรัสถามปญหากะ
วิธุรบัณฑิต ฉันใด แมพระนางวิมลานาคกัญญา ก็
ตรัสถามปญหากะวิธุรบัณฑิต ฉันนั้น วิธุรบัณฑิตผู
เปนปราชญ อันทาววรุณนาคราชตรัสถามแลว ได
พยากรณปญหาใหทาววรุณนาคราชทรงยินดี ฉันใด
วิธุรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ แมพระนางวิมลานาคกัญญาตรัสถามแลว ก็พยากรณใหนางวิมลานาคกัญญาทรงยินดี ฉันนั้น วิธุรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ
ทราบวาพระยานาคราชผูประเสริฐ และพระนางนาคกัญญาทั้งสองพระองคนั้น ทรงมีพระทัยชื่นชมโสมนัส
ไมครั่นครามไมกลัว ไมขนพองสยองเกลา ไดกราบ
ทูลทาววรุธนาคราชวา ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทอยาทรงพระวิตกวา ทรงกระทํากรรมของคนผู
ประทุษรายมิตร และอยาทรงพระดํารูวาจักฆาบัณฑิต
นี้ ขอฝาพระบาททรงกระทํากิจดวยเนื้อหทัยของขา
พระองค ตามที่ฝาพระบาททรงพระประสงคเถิด ถา
ฝาพระบาทไมทรงสามารถจะฆาขาพระองค ขาพระองค จะทําถวายตามพระอัธยาศัยของฝาพระบาท
เอง พระเจาขา.
[๑๐๓๕] ปญญานั่นเอง เปนหทัยของบัณฑิตทั้ง
หลาย เราทั้งสองนั้นยินดีดวยปญญาของทานยิ่งนัก
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ปุณณกยักษจงไปสงทาน ใหถึงแควนกุรุรัฐในวันนี้ที
เดียว.
[๑๐๓๖] ปุณณกยักษีนั้น ไดนางอิรันทตีนาคกัญญาแลว มีใจชื่นชมโสมนัสปติปราโมทย ไดกลาว
กะวิธุรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐวา ขาแต
ทานวิธุรบัณฑิต ทานไดทําใหขาพเจามีความพรอม
เพรียงกันกับภรรยา ขาพเจาจะทํากิจตอบแทนทาน
ขาพเจาจะใหแกวมณีนี้แกทาน และจะน้ําทานไปสง
ใหถึงแควนกุรุรัฐในวันนี้ทีเดียว.
วิธุรบัณฑิตกลาววา
[๑๐๓๗] ดูกอ นกัจจานะ ทานจงมีความไมตรี
สนิทสนมกับภรรยาที่นารัก อันไมมีใครทําใหแตก
แยกตลอดไป ทานจงเปนผูมีจิตเบิกบาน มีปติโสมนัส
ทานไดใหแกวมณีแตขาพเจาแลว ขอจงนําขาพเจาไป
ยังอินทปตตนครดวยเถิด.
[๑๐๓๘] ปุณณกยักษนั้น เชิญวิธุรบัณฑิตผู
ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐผูมีปญญาไมทราม ใหขึ้น
นัง่ บนอาสนะขางหนาของตนขึ้นมาอาชาไนยเหาะไป
ในอากาศกลางหาว ปุณณกยักษนั้น ไดนําวิธุรบัญฑิต
ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐไปถึงอินทปตตนครเร็วยิ่ง
กวาใจของมนุษยพึงไป.
ปุณณกยักษกลาววา
[๑๐๓๙] อินทปตตนครปรากฏอยูโ นน และปา
มะมวงอันนารื่นรมย ก็เห็นอยูเปนหยอม ๆ ขาพเจา
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เปนผูมีความพรอมเพรียงกับภรรยา และทานก็ไดถึงที่
อยูของตนแลว.
[๑๐๔๐] ปุณณกยักษผูมีวรรณะ วางวิธุรบัณฑิต
ผูป ระเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ ลงในทามกลางธรรมสภา
แลวขึ้นมาอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลางหาว พระราชาทอดพระเนตรเห็นวิธุรบัณฑิตนั้น ทรงพระปรีดา
ปราโมทยเปนอยางยิ่ง เสด็จลุกขึ้น สวมกอดวิธุรบัณฑิตดวยพระพาหาทั้งสอง ไมทรงหวั่นไหว ทรง
เชื้อเชิญใหนั่งเหนืออาสนะทามกลางสภาตรงพระพักตรของพระองค.
พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๑๐๔๑] ทานเปนผูแนะนําเราทั้งหลาย เหมือน
นายสารถีนําเอารถที่หายแลวกลับมาได ฉะนั้น ชาว
กุรุรัฐทั้งหลายยอมยินดี เพราะไดเห็นทาน ฉันถาม
แลว ขอทานจงบอกเนื้อควานนั้นแกฉัน ทานหลุดพน
จากมาณพมาไดอยางไร.
วิธุรบัณฑิตทูลวา
[๑๐๔๒] ขาแตพระองคผูจอมประชาชน ผูทรง
แกลวกลา ประเสริฐกวานรชน บุรุษทีฝ่ าพระบาทตรัส
เรียกมาณพนั้นไมใชมนุษย เปนยักษชื่อปุณณกะพระเจาขา ฝาพระบาททรงเคยไดยินชื่อมาแลว ก็ปณ
ุ ณกยักษนั้น เปนอํามาตยของทาวกุเวรพระยานาคทรง
นามวาวรุณผูครองนาคพิภพ มีพระกายใหญโตสะอาด
ทรงสมบูรณดวยวรรณะและกําลัง ปุณณกยักษรักใคร
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นางนาคกัญญานามวาอิรันทตี พระธิดาของพระยานาคราชนั้นจึงตกลงใจจะฆาขาพระองค เพราะเหตุ
แหงนางอิรันทตีผูมีเอวบางรางนอยนารักใคร แต
ปุณณกยักษเปนผูพรอมเพรียงกับภรรยา สวนขาพระองคเปนผูอันพระยานาคทรงอนุญาตใหมา และ
ปุณณกยักษใหแกวมณีมาดวย.
พระเจาธนัญชัยตรัสวา
[๑๐๔๓] มีตนไมตนหนึ่ง เกิดริมประตูวังของ
เรา ลําตนประกอบดวยปญญา กิ่งแลวดวยศีล ตนไม
นัน้ ตั้งอยูในอรรถและธรรมมีผลเต็มไปดวยเบญจโครส
ดารดาษไปดวยชาง มาและโค เมื่อมหาชนทําการบูชา
ตนไมนั้น เลนเพลินอยูดวยการฟอนรําขับรองและ
ดนตรี มีบรุ ุษมาไลเสนาที่ยืนแวดลอมตนไมนั้นใหหนี
ไปแลวถอนตนไมไป ตนไมนั้นกลับมาตั้งอยูที่ประตู
วังของเราตามเดิม วิธุรบัณฑิตเชนกับตนไมใหญนี้
กลับมาสูที่อยูของตนแลว ทานทั้งหลายจงกระทําการ
เคารพนบนอบแกตนไม คือ วิธรุ บัณฑิตนี้เถิด ขอ
เชิญอํามาตยผูมีความปลื้มใจดวยยศที่ได เพราะอาศัย
เราทุก ๆ ทานเทียว จงแสดงจิตของตนใหปรากฏใน
วันนี้ ทานทั้งหลายจงกระทําบรรณาการใหมา จงทํา
การเคารพนบนอบแกตนไม คือ วิธรุ บัณฑิตนี้ สัตว
เหลาใดเหลาหนึ่งที่ถูกผูกไวและถูกขังไว ซึ่งมีอยูใน
แวนแควนของเรา จงปลอยไปใหหมด วิธุรบัณฑิตนี้
หลุดพนจากเครื่องผูก ฉันใด สัตวเหลานั้นก็หลุดพน
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จากเครื่องผูก ฉันนั้น พวกชาวไรชาวนา จงหยุดพัก
เลนมหรสพตลอดเดือนหนึ่งนี้ ขอเชิญพราหมณทั้ง
หลายมาบริโภคขาวอันเจือดวยเนื้อ พวกนักเลงสุราจง
เวนการเที่ยวดื่มสุรา เอาหมอใสใหเต็มปรี่ ไปนั่งดื่ม
ที่รานของตน ๆ พวกหญิงแพศยาที่อาศัยอยูตามถนน
ใหญ จงเลาโลมชายที่มีความตองการเปนนิตย อนึ่ง
ราชบุตรทั้งหลายจงจัดการรักษาในแวนแควนใหเขม
แข็ง โดยมิไดเบียดเบียนกันและกันได ทานทั้งหลาย
จงกระทําการเคารพนบนอบแกตนไม คือ วิธุรบัณฑิต
นี.้
[๑๐๔๔] พระสนมกํานัลใน พวกราชกุมาร พวก
พอคาชาวนา และพราหมณทั้งหลาย ไดนําขาวและ
น้ําเปนอันมากมาใหแกวิธุรบัณฑิต พวกกองชาง กอง
มา กองรถ และกองเดินเทาไดนําขาวและน้ําเปนอัน
มากมาใหแกวิธุรบัณฑิต ชาวชนบท และชาวนิคม
พรอมเพรียงกัน ไดนําเอาขาวและน้ําเปนอันมากมาให
แกวิธุรบัณฑิต คนเปนอันมาก เมื่อวิธุรบัณฑิตมาถึง
แลว ไดเห็นวิธุรบัณฑิตมาแลว ตางก็มีจิตโสมนัสพา
กันโบกผาขาว โหรอ งขึ้นเสียงอึงมี ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบวิธุรชาดกที่ ๙
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อรรถกถามหานิบาต
วิธุรชาดก
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงพระปรารภปญญาบารมี
จึงไดตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ปณฺฑ กีสิยาสิ ทุพฺพลา ดังนี้.
ความพิศดารวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากัน ที่โรงธรรมสภาวา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริงหนอ พระศาสดา ทรงมีพระปญญา
มาก มีพระปญญากวางขวาง มีพระปญญาเร็วไว มีพระปญญาราเริง มี
พระปญญาเฉียบแหลม มีพระปญญาปรุโปรง ทรงย่ํายีถอยคํากลาวดวยของคน
อื่น ทรงทําลายปญหาอันละเอียด ที่กษัตริยและบัณฑิตเปนตนแตงขึ้นได
ดวยอานุภาพแหงพระปญญาของพระองค ทรงทรมานใหหมดพยศ แลวใหตั้ง
อยูในสรณะ และศีล และใหดําเนินไปตามหนทางอันจะนําสัตวไป สูอมตมหานิพพาน พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่อง
อะไรหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบ จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
ขอที่เราตถาคตไดบรรลุพระปรมาภิสัมโพธิญาณ อันสามารถทําลายเสียซึ่งคําที่
คนอื่นกลาวใหราย แนะนําชนทั้งหลายมีกษัตริยเปนตน ไดเชนนี้ ไมนา
อัศจรรย เพราะวาตถาคตแมเมื่อกําลังแสวงหา พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในภพกอน ก็เปนผูมีปญญา ย่ํายีถอยคําที่คนอื่นกลาวใหรายเชนนี้ เหมือนกัน
จริงอยางนั้น ในกาลที่เราเปน วิธุรบัณฑิต เราทรมานยักษเสนาบดีนามวา
ปุณณกะ ไดดวยกําลังญาณ บนยอดกาฬคิริบรรพต สูงถึง ๖๐ โยชน
ปราบใหหมดพยศ ใหตั้งอยูในศีล ๕ จนยอมมอบชีวิตใหแกเรา ดังนี้แลว
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ทรงดุษณีภาพ อันภิกษุเหลานั้นทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเรื่องในอดีตมา
ตรัสดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวา ธนัญชัยโกรพยราช ทรง
ครองราชยในกรุงอินทปตตะ แควนกุรุ อํามาตยชื่อวา วิธรุ บัณฑิต ไดเปน
ราชเสวกของพระเจาธนัญชัยโกรพยราชนั้น ในตําแหนงผูถวายอรรถธรรม
ทานเปนผูมีถอยคําไพเราะ เปนมหาธรรมกถึก ประเลาประโลมพระราชาชาว
ชมพูทวีปทั้งสิ้น ดวยธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจของตน ประหนึ่งกระแส
เสียงแหงพิณอันยังชางใหรักใคร ฉะนั้น ไมยอมใหพระราชาเหลานั้นเสด็จ
กลับไปยังแวนแควนของพระองค แสดงธรรมแกมหาชน ดวยพุทธลีลา
อาศัยอยูในนครนั้นดวยยศใหญ. แมในกรุงพาราณสีแล ยังมีพราหมณมหาศาล
๔ คน เคยเปนเพื่อนคฤหัสถดวยกัน ในเวลาทีต่ นแกลง เห็นโทษในกาม
ทั้งหลาย ละทิ้งเหยาเรือน เขาไปสูหิมวันตประเทศ บวชเปนฤาษีบําเพ็ญ
อภิญญาและสมาบัติใหเกิดแลว มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร อยูใ น
หิมวันตประเทศนั้นนั่นแลสิ้นกาลนาน จึงเที่ยวจาริกไป เพื่อตองการเสพ
รสเค็มและรสเปรี้ยว ไปถึงกรุงกาลจัมปากนคร ในแควนอังคะ พากันพักอยู
ในพระราชอุทยาน วันรุงขึ้นจึงเขาไปภิกษาจารยังนคร.
ในกรุงกาลจัมปากะนั้น ยังมีกุฎมพีอยู ๔ สหาย เลื่อมใสในอิริยาบถ
ของฤาษีเหลานั้น ตางก็ไหวแลวรับเอาภิกษาภาชนะ นํามาสูเรือนของตน คนละ
องค ๆ อังคาสดวยอาหารอันประณีต จึงขอรับปฏิญญาแลวใหอยูในสวน. ดาบส
ทั้ง ๔ ครั้นฉันอาหารในเรือนกุฏมพี ๔ สหายเสร็จแลว มีความประสงค
จะพักผอนกลางวัน จึงองคหนึ่งไปสูภพชั้นดาวดึงส องคหนึ่งไปสูภพพระยานาค องคหนึ่งไปสูภพพระยาครุฑ องคหนึ่งไปสูพระราชอุทยานชื่อวา มิคาชินะ ของพระเจาโกรพยราช บรรดาดาบสทั้ง ๔ องคที่ไปพักผอนกลางวัน
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ยังเทวโลก ไดเห็นพระอิสริยยศแหงทาวสักกเทวราช จึงไดพรรณนาพระ
อิสริยยศนั้นนั่นแล แกกฏุ มพีผูเปนอุปฏฐากของตน องคที่ไปพักผอนกลางวัน
ยังพิภพนาค ไดเห็นสมบัติของพระยานาค เมื่อกลับมาถึงแลว จึงพรรณนา
สมบัติของพระยานาคนั้นนั่นแล แกกฏุ มพีผูเปนอุปฏฐากของตน องคที่ไปพัก
ผอนกลางวัน ยังพิภพพระยาครุฑ ไดเห็นเครื่องประดับของพระยาครุฑ เมื่อ
กลับมาแลว จึงพรรณนาเครื่องประดับของพระยาครุฑนั้นแกกุฏมพีผูเปน
อุปฏฐากของตน องคที่ไปพักผอนกลางวัน ยังพระราชอุทยานของพระเจา
โกรพยราชไดเห็นสมบัติอันเลิศดวยความงามคือ สิริของพระเจาธนัญชัย ครั้น
กลับมาจึงพรรณนาโภคสมบัติของพระเจาธนัญชัยนั้น แกกฏุ มพีผูเปนอุปฏฐาก
ของตน. กุฏมพี ๔ สหายนั้น เมื่อปรารถนาฐานะนั้น ๆ จึงบําเพ็ญบุญมีทาน
เปนตนในที่สุดแหงการสิ้นอายุ คนหนึ่งบังเกิดเปนทาวสักกเทวราช คนหนึ่ง
พรอมดวยบุตรและภรรยา เกิดเปนพระยานาคในนาคพิภพ คนหนึ่งเกิดเปน
พระยาครุฑในฉิมพลีรุกขพิมาน คนหนึ่งเกิดในครรภของพระอัครมเหสี ของ
พระเจาธนัญชัย ดาบสทัง้ ๔ นั้น ก็ไมเสื่อมจากฌาน ทํากาละแลวบังเกิดในพรหม
โลก บรรดากุฏมพี สหายนั้น กุฏมพีผูเปนพระโกรัพยกุมาร ทรงเจริญวัยขึ้น
แลว ครั้นพระราชบิดาสวรรคต ทรงครองราชสมบัติสืบสันติวงศ ครองราชย
โดยธรรม โดยถูกตอง อันพระเจาโกรพยราชนัน้ ทรงพอพระราชหฤทัยใน
การทรงสกา ทาวเธอทรงตั้งอยูในโอวาทของวิธุรบัณฑิต ทรงบําเพ็ญทาน
รักษาเบญจศีล และอุโบสถศีล วันหนึ่งทาวเธอทรงสมาทานอุโบสถแลว ทรง
ดําริวา เราจะพอกพูนวิเวกดังนี้ แลวเสด็จพระราชดําเนินสูพระราชอุทยาน
ประทับนั่ง ณ มนุญสถาน ทรงเจริญสมณธรรม ฝายทาวสักกเทวราชทรง
สมาทานอุโบสถแลว ทรงพระดําริวา ในเทวโลก ยังมีความกังวลอยู ดังนี้
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แลวจึงเสด็จไปยังพระอุทยานนั้นนั่นแลในมนุษยโลก ไดประทับนั่ง เจริญ
สมณธรรมอยู ณ มนุญสถาน แมวรุณนาคราช สมาทานอุโบสถแลว
คิดวา ในนาคพิภพมีความกังวลอยู จึงไปในพระราชอุทยานนั้น นั่งเจริญ
สมณธรรม ณ มนุญสถานสวนหนึ่ง ฝายพระยาครุฑ สมาทานอุโบสถแลวก็
ดําริวา ในพิภพครุฑมีความกังวล จึงไปในพระราชอุทยานนั้น แลวนั่ง
เจริญสมณธรรม ณ มนุญสถานสวนหนึ่ง พระราชาทั้ง ๔ พระองคนั้น
ในเวลาเย็นออกจากที่อยูของตน ๆ ไปพบกันที่ฝงสระโบกขรณีอันเปนมงคล
พอเห็นกันและกัน ตางก็มีความพรอมเพรียงชื่นชมยินดี เขาไปตั้งไวซึ่งจิตมี
เมตตาแกกันและกัน ตอนรับดวยถอยคําอันไพเราะ ดวยอํานาจแหงความรัก
ใคร ซึ่งเคยมีแกกันและกันในปางกอน ฝายทาวสักกเทวราช ประทับนั่ง
เหนือพื้นศิลาอันเปนมงคล สวนพระราชาทั้ง ๓ นั้น ทรงทราบโอกาสที่
ควรแกพระองค ๆ ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชจึงตรัสกับพระราชาทั้ง ๓
นั้นวา พวกเราทั้ง ๔ ลวนเปนพระราชาสมาทานอุโบสถ แตในบรรดาเรา
ทั้ง ๔ ใครจะมีศีลมากกวากัน ลําดับนั้น วรุณนาคราชไดพูดขึ้นวา ศีลของ
ขาพเจาเทานั้น มากกวาศีลของพวกทานทั้ง ๓ ทาวสักกเทวราชตรัสถาม
เธอวา เหตุไฉนในเรื่องนี้ทานจึงพูดอยางนั้น วรุณนาคราชกลาววา เหตุวา
พระยาครุฑนี้เปนขาศึกแกพวกขาพเจา ทั้งที่เกิดแลวและยังไมเกิด แมขาพเจา
เห็นพระยาครุฑ ผูเปนขาศึกที่อาจทํารายพวกขาพเจาใหสิ้นชีวิตไดเชนนี้ ก็มิได
ทําความโกรธตอพระยาครุฑนั้นเลย เพราะเหตุนี้ ศีลของขาพเจาจึงมากกวา ๆ
ศีลของทานทั้ง ๓ ดังนี้แลว จึงตรัสคาถาที่ ๑ ในจตุโปสถชาดกใน
ทสกนิบาตดังนี้วา
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คนใดยอมไมทําความโกรธ ในบุคคลควรโกรธ
อนึ่งคนใดเปนสัปบุรุษ ยอมไมโกรธในกาลไหน ๆ
ถึงเขาโกรธแลว ก็หาทําความโกรธใหปรากฏไม บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนนั้นแลวา ผูสงบในโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย ไดแก ในบรรดาชนทั้งหลายมี
กษัตริยเปนตน คนใดคนหนึ่ง. บทวา โกปเนยฺเย ความวา ไมกระทํา
ความโกรธ ในบุคคลที่ควรโกรธ เหมือนขันติวาทีดาบสฉะนั้น. บทวา กทาจิ
ความวา ก็บุคคลใดไมกระทําความโกรธ ในกาลไหน ๆ. บทวา กุทฺโธป
ความวา ก็ถา บุคคลนั้นเปนสัปบุรุษ ยอมโกรธไซร หรือแมโกรธแลว ก็ไม
ทําความโกรธนั้นใหปรากฏเหมือนจูฬโพธิดาบสฉะนั้น. บทวา ต เว นร
ความวา ดูกอนมหาราชเจา บัณฑิตทั้งหลายยอมเรียกบุคคลผูนั้น ผูเปน
สัปบุรุษ วาเปนผูสงบในโลก เพราะสงบความชั่วเสียได ก็คุณธรรมเหลานี้
มีอยูในขาพเจา เพราะฉะนั้น ศีลของขาพเจา เทานั้นจึงมากกวาศีลของทาน
ทั้งสาม
พระยาครุฑไดสดับดังนั้น จึงกลาววา นาคนี้เปนอาหารอยางดีของ
ขาพเจา แตขาพเจาแมเห็นนาค ผูเปนอาหารอยางดีเชนนี้แลว ก็อดกลัน้
ความอยากไวเสีย ไมทําความชั่ว เพราะเหตุแหงอาหาร เพราะฉะนั้นศีลของ
ขาพเจาจึงมากกวา ดังนีแ้ ลวจึงกลาวคาถาวา
คนใดมีทองพรอง แตทนความอยากไวได เปน
ฝน มีความเพียรเผาผลาญกิเลส บริโภคขาวและ
น้ําพอประมาณ ไมทําความชั่ว เพราะเหตุแหงอาหาร
ปราชญเรียกคนนั้นแลวา ผูสงบในโลก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทนฺโต ไดแก ผูประกอบดวยการฝก
อินทรีย. บทวา ตปสฺสี แปลวา ผูอ าศัยความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลส.
บทวา อาหารเหตุ น กโรติ ปาป ความวา บุคคลแมถูกความหิวเบียด
เบียน ก็ไมทํากรรมอันลามก เหมือนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร แต
ขาพเจาในวันนี้ไมกระทําความชั่วเพราะเหตุแหงอาหาร เพราะฉะนั้นศีลของ
ขาพเจาจึงมากกวา.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชจึงตรัสวา ขาพเจาละสมบัติในเทวโลก
อันมีความสุขเปนเหตุใกลมีประการตางๆ มาสูมนุษยโลกเพื่อตองการจะรักษา
ศีล เพราะฉะนั้นศีลของขาพเจาจึงมากกวาศีลของทาน ดังนี้แลวจึงตรัส
พระคาถานี้วา
บุคคลใดละขาดการเลน การยินดีในกามไดทั้ง
หมด ไมพูดเหลาะแหละแมนอยหนึ่งในโลก เวนจาก
เมถุน เวนจากตกแตงรางกาย นักปราชญทั้งหลาย
เรียกคนนั้นนั่นแลวา เปนผูสงบในโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขิฑฺฑ ไดแก การเลนทางกายและการ
พูดเลนทางวาจา. บทวา รตึ ไดแก ความยินดีในกามคุณอันเปนทิพย.
บทวา กิฺจิ แปลวา แมมีประมาณนอย. บทวา วิภูสนฏานา ความวา
การตกแตงมี ๒ อยางคือ การตกแตงเนื้อ ๑ การตกแตงผิวหนัง ๑ ในการ
ตกแตง ๒ อยางนั้น อาหารที่กลืนกินเขาไปชื่อวา การตกแตงเนื้อ การตกแตง
ดวยมาลาและเครื่องหอมเปนตน ชื่อวา การตกแตงผิวหนัง อันเปนเหตุเปนที่
ตั้งแหงอกุศลจิตที่เกิดความยินดี เวนขาดจากความยินดีนั้น. บทวา เมถุนสฺมา
ความวา เวนขาดจากการซองเสพเมถุน. บทวา ต เว นร สมณมาหุ โลเก
ความวา ก็วนั นี้ เราละนางเทพอัปสรทั้งหลายมาในมนุษยโลกนี้ทําสมณธรรม
เพราะฉะนั้นศีลของเราจึงมากกวา.
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แมทาวสักกเทวราชก็ยอมทรงสรรเสริญศีลของพระองคเทานั้น.
พระเจาธนัญชัยไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสวา วันนี้ ขาพเจาละราชสมบัติที่หวงแหนเปนอันมาก และพระราชวังที่พรั่งพรอมดวยเหลาหญิงนักฟอน
หกหมื่น มาบําเพ็ญสมณธรรมอยูในพระราชอุทยานนี้ ฉะนั้นศีลของขาพเจาจึง
มากกวา ดังนี้แลวจึงไดตรัสพระคาถานี้วา
นรชนใดแล กําหนดรูวัตถุกามและกิเลสกามดวย
ปริญญาแลว สละ วัตถุกามและกิเลสกามทั้งปวง
ไดเด็ดขาด นักปราชญทั้งหลายเรียกนรชนนั้นแล ผู
ฝกตนแลวมีตนอันมั่นคง ปราศจากตัณหาเปนเหตุยึด
ถือวาของเรา หมดความหวังวา เปนผูสงบในโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริคฺคห ไดแก วัตถุกามมีประการตางๆ.
บทวา โลภธมฺม ไดแก ตัณหาที่เกิดขึ้นในเพราะวัตถุกามนั้น. บทวา
ปริฺาย ความวา กําหนดรูดวยปริญญา ๓ เหลานี้คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา ความรูสภาวะแหงขันธเปนตน ชื่อญาตปริญญา ใน
บรรดาปริญญา ๓ อยางนั้น กิริยาที่ใครครวญพิจารณาเห็นโทษในขันธทั้ง
หลาย ชื่อวา ตีรณปริญญา กิรยิ าที่เห็นโทษในขันธเหลานั้นแลวพราก
ความติดอยูดวยอํานาจความพอใจ ชือ่ วา ปหานปริญญา ชนเหลาใดกําหนด
รูดวยปริญญา ๓ เหลานีแ้ ลวสละละทิ้งวัตถุกามและกิเลสกามไปอยู. บทวา
ทนฺต ไดแก ผูหมดพยศแลว. บทวา ิตตฺต ไดแก มีสภาวะตั้งอยู โดย
ความไมมีแหงมิจฉาวิตก. บทวา อมม ไดแก ไมมีตัณหาเปนเหตุยึดถือ
วาของเรา. บทวา นิราส ไดแก มีจิตหมดหวงใยดวยบุตรและภรรยา
เปนตน. บทวา ต เว นร ความวา บัณฑิตทั้งหลายยอมเรียกบุคคลเห็น
ปานนั้นวา ผูสงบดังนี้.
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ดังนั้น พระราชาทั้ง ๔ พระองคนั้น ตางสรรเสริญศีลของตน ๆ
เทานั้นวา มีมากกวาดังนี้แลว จึงตรัสถามพระเจาธนัญชัยวา ดูกอนมหาราชเจา ก็ใครๆ เปนบัณฑิตในสํานักของพระองคที่จะพึงบรรเทาความสงสัยของ
พวกเรามีอยูหรือ. พระเจาธนัญชัยตรัสตอบวา มีอยูมหาราชเจา คือวิธุรบัณฑิตผูดํารงตําแหนงอรรถธรรมานุสาสน เปนผูทรงปญญาหาผูเสมอเหมือน
มิได จักบรรเทาความสงสัยของพวกเราได พวกเราจงพากันไปยังสํานักของ
วิธุรบัณฑิตนั้นเถิด พระราชาทั้ง ๓ พระองคนั้น ทรงรับคําพรอมกันแลว.
ลําดับนั้น พระราชาเหลานั้นทั้งหมดพากันเสด็จออกจากพระราชอุทยานไปสู
โรงธรรมสภา รับสั่งใหประดับธรรมาสน เชิญพระโพธิสัตวใหนั่ง ณ ทาม
กลางบัลลังกอันประเสริฐ ทําปฏิสันถารแลวประทับ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดตรัสกะบัณฑิตวา ความสงสัยเกิดขึ้นแกพวกเรา ขอทานจงทรงบรรเทา
ความสงสัยนั้นเถิด ดังนีแ้ ลวไดตรัสพระคาถานี้วา
ขาพเจาทั้งหลาย ขอถามบัณฑิต ผูมีปญ
 ญาไมต่ํา
ทราม สามารถรูเหตุและมิใชเหตุ ควรทําและไมควร
ทํา ดวยการโตเถียงกันในเรื่องศีลไดเกิดมีแกขาพเจา
ทั้งหลาย ขอทานไดโปรดตัดความสงสัยคือวิจิกิจฉา
ทั้งหลายใหในวันนี้ จงชวยพวกขาพเจาทั้งปวงใหขาม
พนความสงสัยในวันนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตฺตาร ไดแก ทานผูสามารถทราบเหตุ
และมิใชเหตุ อันไดแกเหตุที่ควรทําและไมควรทํา. บทวา วิคฺคโห อตฺถิ
ชาโต ความวา การกลาวขัดแยงกันในเรื่องศีล คือการโตเถียงกันในเรื่อง
ศีลเรื่องหนึ่ง เกิดขึ้นอยู. บทวา ฉินฺทชฺช ความวา วันนี้ทานจงตัดความ
สงสัยคือความลังเลใจนั้นของขาพเจาทั้งหลาย เหมือนทาวสักกเทวราชตัดยอด
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เขาสิเนรุดวยเพชรฉะนั้น. บทวา วิตเรมุ แปลวา ใหพวกขาพเจาขามไป.
ลําดับนั้น วิธุรบัณฑิต ไดสดับพระกระแสรับสั่งของพระราชาทั้ง ๔
พระองคนั้น จึงทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา เรื่องโตเถียงกันที่อาศัยศีลของ
พระองคทั้งหลายเกิดแลวนั้น ขาพระองคจะทราบไดอยางไรวา พระกระแส
รับสั่งนั้น เชนไรผิด เชนไรถูก ดังนี้ แลวจึงกลาวคาถานี้วา
บัณฑิตทั้งหลาย ผูที่เห็นขอความแตจะตัดสิน
ความดวยอุบายอันแยบคายได ในเมือ่ โจทกและจําเลย
บอกขอที่พิพาทกันใหตลอด ขาแตพระองคผูเปนจอม
แหงทวยราษฎร ขาพระองคขอพระวโรกาส บัณฑิตผู
ฉลาดทั้งหลาย เมื่อโจทกและจําเลย ไมบอกขอความ
ใหแจงจะพึงตัดสินพิจารณาขอความนั้นไดอยางไร
เหตุนั้น ขอพระองคตรัสเลาขอความใหขาพระองค
ทราบกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถทสฺส ความวา ผูสามารถเพื่อเห็น
ขอความ. บทวา ตตฺถ กาเล ความวา ในกาลที่โจทกและจําเลยบอกขอ
ความที่ทะเลาะกันนั้นกาลที่ควรและไมควร บัณฑิตทั้งหลายเมื่อบอกขอความ
นั้น ยอมกลาวโดยแยบคาย. บทวา อตฺถ เนยฺยุ กุสลา ความวา ขาแต
พระองคผูเปนจอมแหงทวยราษฎร บัณฑิตทั้งหลาย แมเปนผูฉลาดเฉียบ
แหลม เมื่อโจทกและจําเลยไมบอกขอความใหแจงชัด จะพึงพิจารณาขอความ
นั้นไดอยางไร. วิธุรบัณฑิต เรียกพระราชาทั้งหลายวาผูเปนจอมแหงทวยราษฎร. เพราะฉะนั้นขอพระองคจงตรัสขอความนี้ใหขาพเจาทราบกอน
พระมหาสัตว ทูลตอไปวา
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พระยานาคราชตรัสวาอยางไร พระยาครุฑตรัส
วาอยางไร ทาวสักกเทวราชตรัสวาอยางไร สวน
มหาราชเจา ผูเปนจอมแหงชาวกุรุรัฐตรัสวาอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คนฺธพฺพราชา วิธุรบัณฑิตกลาวหมาย
เอาทาวสักกเทวราช.
ลําดับนั้น พระราชาทั้ง ๔ พระองคนั้นตรัสพระคาถาตอบพระมหาสัตวนั้นวา
พระยานาค ยอมทรงสรรเสริญอธิวาสนขันติ
กลาวคือ ความไมโกรธในบุคคลแมผคู วรโกรธ.
พระยาครุฑ ยอมทรงสรรเสริญการไมทําความชั่ว
เพราะเหตุแหงอาหารกลาวคือ บริโภคอาหารแตนอย.
ทาวสักกเทวราช ทรงสรรเสริญการละความยิน
ดีในกามคุณ ๕.
พระเจากุรุรัฐ ทรงสรรเสริญความไมมีความกังวล.
พึงทราบคําอันเปนคาถานั้นดังตอไปนี้วา ดูกอนบัณฑิต พระยานาคราชสรรเสริญอธิวาสนขันติ กลาวการไมโกรธในบุคคลแมผูควรโกรธ พระยาครุฑยอมสรรเสริญการไมทําความชั่วเพราะเหตุแหงอาหาร กลาวคือการบริโภค
อาหารนอย ทาวสักกเทวราช ทรงสรรเสริญการละความยินดีในกามคุณ ๕
พระเจากุรุรัฐ ทรงสรรเสริญความไมมีความกังกล.
พระมหาสัตวไดสดับพระกระแสรับสั่งของพระราชาทั้ง ๔ พระองค
แลว กลาวคาถานี้วา
พระกระแสรับสั่งทั้งปวงนี้ เปนสุภาษิตทั้งหมด
แทจริงพระกระแสรับสั่งเหลานี้ จะเปนทุพภาษิต
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เพียงเล็กนอยหามิได คุณธรรม ๔ ประการนี้ตั้งมั่นอยู
ในนรชนใด เปนดังกําเกวียนที่รวมกันอยู ที่ดุมเกวียน
บัณฑิตเรียกนรชนผูประกอบพรอมดวยธรรม ๔ ประการนั้นแลวา เปนผูสงบในโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตานิ ความวา คุณชาติทั้ง ๔ ประการ
นี้ ตั้งมั่นดวยดีในบุคคลใด เปนดังกําเกวียนตั้งรวมกันอยูดวยดีที่คุมเกวียน
ฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้น ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้
วาผูสงบในโลกฉะนั้น.
พระมหาสัตวไดทําศีลของพระราชาทั้ง ๔ พระองคใหมีคุณสม่ําเสมอ
กันทีเดียวอยางนี้.
ทาวเธอทั้ง ๔ ครั้นไดทรงสดับดังนั้น ตางมีพระหฤทัยราเริงยินดี
เมื่อจะทรงชมเชยพระมหาสัตว จึงตรัสพระคาถานี้วา
ทานเปนผูประเสริฐสุด เปนผูยอดเยี่ยม ไมมี
ใครเทียมถึง มีปญญาดี รักษาธรรม และรูแจงธรรม
วิเคราะหปญหาของพวกขาพเจาไดดวยดี ดวยปญญา
ของตน พวกขาพเจาออนวอนทานวา ขอทานผูเปน
ปราชญ จงตัดความสงสัยลังเลใจของพวกขาพเจาให
ขาดไปในวันนี้เหมือนชางทํางาชาง ตัดงาชางใหขาด
ไปดวยเลื่อยอันคม ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺวมนุตฺตโรสิ ความวา ทานเปนผู
ยอดเยี่ยมไมมีผูเทียมถึง ชื่อวา เปนผูไมมีผูยอดเยี่ยมเทาทาน. บทวา ธมฺมคู
ความวา ทั้งเปนผูรักษาธรรมและรูธรรม. บทวา ธมฺมวิทู ความวา ผูมี
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ธรรมเปนที่ปรากฏ. บทวา สุเมโธ ความวา ผูมีปญญาดี. บทวา ปฺาย
ความวา ศึกษาปญหาของพวกเราเปนอยางดีดวยปญญาแลว ก็ทราบความจริง
วา ในเรื่องนี้มีเหตุอยางนี้. บทวา อจฺเฉจฺฉ ความวา ขอทานผูทรงเปน
ปราชญโปรดตัดสินขอสงสัยของพวกขาพเจา และเมื่อตัดสินอยางนี้ โปรดให
คําขอรองของพวกขาพเจานี้จบสิ้นวา ทานไดตัดสินขอสงสัย คือวิจิกิจฉาแลว
ดังนี้. บาทคาถาวา จุนฺโท ยถา นาคทนฺต ขเรน ความวา ขอทานชวย
ตัดขอสงสัย เหมือนนายชางทํางาชาง ตัดงาชางดวยเลื่อยเลมคม ฉะนั้น.
พระราชาแมทั้ง ๔ พระองคนั้น ครั้นตรัสชมเชยพระมหาสัตวอยางนั้น
แลว ตางทรงพอพระหฤทัยดวยพยากรณปญหาของพระมหาสัตว ลําดับนั้น
ทาวสักกเทวราชจึงทรงบูชาพระมหาสัตวดวยผาทุกุลพัสตรอันเปนทิพย พระยา
ครุฑบูชาดวยมาลัยทอง วรุณนาคราชบูชาดวยแกวมณี พระเจาธนัญชัยบูชา
ดวยวัตถุตางๆ มีโคนมนับจํานวนพันเปนตน พระราชาทั้ง ๔ พระองคนั้น
ไดตรัสอยางนี้วา
ดูกอนทานผูเปนนักปราชญ ขาพเจายินดีดวย
การพยากรณปญหา นี้ผาทิพยสีดอกบัวเขียว ปราศ
จากมลทิน เนือ้ ละเอียดดังควันเพลิง หาคามิไดขาพเจาใหแกทานเพื่อบูชาธรรม พระยาครุฑบูชาดวยดอก
ไมทองตรัสวา ดูกอนทานผูเปนนักปราชญ ขาพเจา
ยินดีดวยการพยากรณปญหานี้ ดอกไมทอง มีกลีบรอย
กลีบแยมออกแลว มีเกสรแลวดวยแกวนับดวยพัน
ขาพเจาใหแกทานเพื่อบูชาธรรม พระยาวรุณนาคราช
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บูชาดวยแกวมณีตรัสวา ดูกอนทานผูเปนนักปราชญ
ขาพเจายินดีดวยการพยากรณปญหานี้ แกวมณีอันเปน
เครื่องประดับของขาพเจา มีสีงดงามผุดผอง หาคามิ
ได ขาพเจาใหแกทานเพื่อบูชาธรรม พระเจาธนัญชัย
ทรงบูชาดวยวัตถุตางๆ มีโคนมพันหนึง่ เปนตน แลว
มีพระราชดํารัสวา ขาพเจายินดีดวยการพยากรณ
ปญหา โคนมพันหนึ่งและโคอุสุภราชนายฝูง รถ ๑๐
คัน เทียมดวยอาชาไนย บานสวย ๖ บาน เหลานี้
ขาพเจาใหแกทานเพื่อบูชาธรรม.
พระราชาทั้ง ๔ พระองค มีทาวสักกเทวราชเปนตน ครั้นทรงบูชา
พระมหาสัตวแลว ไดเสด็จไปยังที่ประทับของพระองคตามเดิมดวยประการ
ฉะนี้.
จบจตุโปสถกัณฑ
บรรดาพระราชา ๔ พระองคนั้น พระยานาคมีพระชายานามวา พระนางวิมลาเทวี พระนางนั้น เมื่อไมเห็นเครื่องประดับแกวมณีที่พระศอของ
พระยานาคี จึงทูลถามวา แกวมณีของพระองคหายไปไหนเลาพระเจาขา. ทาวเธอจึงตรัสวา ดูกอนนางผูเจริญ เราไดสดับธรรมกถาของวิธุรบัณฑิต บุตรแหง
จันทพราหมณ มีจิตเลื่อมใสจึงเอาแกวมณีนั้นบูชาเธอ จะบูชาแตเราคนเดียว
ก็หามิได แมทาวสักกเทวราชก็ยังทรงบูชาเธอดวยผาทุกุลพัสตรอันเปนทิพย
พระยาครุฑบูชาเธอดวยดอกไมทอง พระเจาธนัญชัยทรงบูชาเธอดวยวัตถุตาง ๆ
มีโคนมพันหนึ่งเปนตน. พระนางทูลถามวา พระวิธุรบัณฑิตนั้นเปนพระธรรม-
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กถึกหรือพระเจาขา. ดูกอนนางผูเจริญแลวจะพูดไปไยเลา พระราชา ๑๐๑
พระองคในชมพูทวีปทั้งสิ้น ลวนพอพระหฤทัยในธรรมกถาอันไพเราะของเธอ
เหมือนกับกาลอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจายังเปนไปอยูในชมพูทวีปทั้งสิ้น จนจะ
เสด็จกลับไปยังแวนแควนของตน ๆ ไมได เปนดังกระแสเสียงพิณ ชื่อหัตถี
กันต ประโลมฝูงชางตกมันใหใคร เธอเปนธรรมกถึกเอก แสดงธรรมไพเราะ
จับใจยิ่งนัก พระยาวรุณนาคราชทรงสรรเสริญคุณของพระมหาสัตว ดวยประ
การฉะนี้. พระนางไดสดับคุณกถาของพระวิธุรบัณฑิตใครจะสดับธรรมกถาของ
ทาน จึงทรงดําริวา หากเราจะทูลวา หมอมฉันใครจะฟงธรรมกถาของพระวิธุรบัณฑิต ขอพระองคโปรดใหเชิญมาในนาคพิภพนี้เถิด พระเจาขา ดังนี้
ทาวเธอจักไมโปรดใหเชิญมาใหแกเรา อยากระนั้นเลย เราควรจะแสดงอาการ
ดังเปนไขดวยปรารถนาดวงหฤทัยวิธุรบัณฑิตนั้น. พระนางครั้นกระทําอยาง
นั้นแลว ใหสัญญาแกเหลานักสนม จึงเสด็จเขาผทมอยู ณ พระแทนอัน
ประกอบดวยสิริ. พระยานาคราชเมื่อไมทรงเห็นพระนางวิมลาเทวีในเวลาเขา
เฝา จึงตรัสถามวา พระนางวิมลาไปไหน ? เมื่อเหลานางนักสนมทูลวา
พระนางทรงประชวร พระเจาขา ทาวเธอจึงเสด็จลุกจากพระราชอาสน เสด็จ
ไปยังสํานักแหงพระนางวิมลานั้น ประทับนั่งขางพระแทน ทรงลูบคลํา
พระสรีระกายของพระนางอยู ไดตรัสพระคาถาที่ ๑ วา
เธอเปนไรไป มีผวิ พรรณเหลืองซูบผอม ถด
ถอยกําลัง ในปางกอนรูปโฉมของเธอไมไดเปนเชนนี้
เลย ดูกอนพระนองวิมลา พี่ถามแลวจงบอก เวทนา
ในรางกายของเธอเปนเชนไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑุ แปลวา มีผิวพรรณดังใบไม
เหลือง. บทวา กีสิยา แปลวา ซูบผอม. บทวา ทุพฺพลา แปลวา มี
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กําลังนอย. บทวา วณฺณรูเป น ตเวทิส ปุเร ความวา รูปกลาวคือ
วรรณะของเจา มิไดเปนเหมือนในกอนเลย คือในกอนไมมีโทษไมเศราหมอง
แตบัดนี้รูปนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป มีภาวะไมเปนที่ชื่นใจเลย. พระยานาคตรัส
เรียกพระนางวิมลาเทวีวา วิมลา ดูกอนพระนองวิมลาดังนี้.
ลําดับนั้น พระนางวิมลาเทวี เมื่อจะทูลบอกความนั้นแกทาวเธอจึง
ตรัสพระคาถาที่ ๒ วา
ขาแตพระองคผูเปนจอมหมูน าคชื่อวาความอยาก
ไดโนนอยากไดนี่ เขาเรียกกันวา เปนธรรมดาของ
หญิงทั้งหลายในหมูม นุษย ขาแตพระองคผูประเสริฐ
สุดในหมูนาค หมอมฉันอยากไดดวงหทัยของวิธรุ บัณฑิต ทีบ่ ุคคลนํามาไดโดยชอบเพคะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ไดแก สภาวะ. บทวา มาตีน
ไดแก หญิงทั้งหลาย. บทวา ชนินฺท แปลวา ขาแตพระองคผูเปนจอม
แหงหมูนาค. สองบาทคาถาวา ธมฺมาหฏ นาคกฺุชร วิธุรสฺส หทยาภิปตฺถเย ความวา ขาแตนาคผูประเสริฐสุด เมื่อดิฉันอยากไดดวงหทัยของ
วิธุรบัณฑิตที่พระองคนํามาไดโดยชอบธรรม ไมใชโดยกรรมที่สาหัส ชีวิตของ
หมอมฉันจะยังทรงอยูได ถาเมื่อดิฉันไมไดไซร หมอมฉันเห็นจะมรณะอยูในที่
นี้แล พระนางตรัสอยางนั้นหมายถึงปญญาของวิธุรบัณฑิตนั้น.
ดูกอนพระนองวิมลา เธอปรารถนาดวงหทัย
ของวิธุรบัณฑิตนั้น ดังจะปรารถนา พระจันทร
พระอาทิตยหรือลม เพราะวาวิธุรบัณฑิต ยากทีบ่ คุ คล
จะเห็นได ใครจะนําวิธุรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้ได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุลฺลเก หิ วิธุรสฺส ทสฺสเน ความ
วา การเห็นวิธุรบัณฑิตผูมีเสียงอันไพเราะ หาผูเสมือนมิไดนั้น หาไดยาก.
ดวยวา พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น ทรงจัดการพิทักษรักษาปองกันวิธุรบัณฑิตอยางกวดขันประกอบโดยธรรม. แมใคร ๆ จะเห็นก็เห็นไมได ใครเลา
จะนําวิธุรบัณฑิตนั้นมาในนาคพิภพนี้ได.
พระนางวิมลาเทวีไดสดับพระสวามีตรัสดังนั้นจึงทูลวา เมื่อหมอมฉัน
ไมได จักตายในที่นี้แล แลวเบือนพระพักตรผันพระปฤษฎางคใหแกพระสวามี
เอาชายพระภูษาปดพระพักตรบรรทมนิ่งอยู. พระยานาคเสด็จไปสูหองที่
ประกอบดวยสิริของพระองค ประทับนั่งลงเหนือพระแทนบรรทม ทรงเขา
พระทัยวา พระนางวิมลาเทวีจะใหเอาเนื้อหทัยของวิธุรบัณฑิตมาให จึงทรง
พระดําริวา เมื่อพระนางวิมลาไมไดดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต ชีวิตของเธอ
จักหาไม ทําอยางไรหนอ เรจึงจักไดเนื้อหทัยของวิธุรบัณฑิตนั้น. ลําดับนัน้
นางนาคกัญญานามวา อิรันทตี ซึ่งเปนธิดาของพระยานาคนั้น ประดับดวย
เครื่องประดับพรอมสรรพ มาสูที่เฝาพระบิดาดวยสิริวิลาสอันใหญ ถวายบังคม
พระบิดาแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เห็นพระอินทรียของพระบิดาผิด
ปกติ จึงทูลวา ขาแตสมเด็จพอ ดูเหมือนสมเด็จพอไดรับความนอยพระทัย
เปนอยางยิ่ง นี่เปนเพราะเหตุไรหนอ พระพุทธเจาขา ดังนีแ้ ลวจึงไดตรัส
พระคาถาวา
ขาแตสมเด็จพระบิดา เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจึงทรงซบเซา พระพักตรของสมเด็จพระธิดา
เปนเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยําดวยมือ ขาแตสมเด็จ
พระบิดาผูเปนใหญ เปนที่เกรงขามของศัตรู เหตุไร
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หนอสมเด็จพระบิดา จึงทรงเปนทุกขพระทัย อยาทรง
เศราโศกไปเลยเพคะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปชฺฌายสิ ไดแก คิดบอยๆ. บทวา
ทตฺถคต ความวา พระพักตรของพระองค เปนเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยํา
ดวยมือ. บทวา อิสฺสร ความวา ขาแตพระบิดาผูเปนเจาของมณฑลนาค
พิภพ ซึ่งมีประมาณหารอยโยชน.
พระยานาคราชทรงสดับคําของธิดา เมื่อจะทรงบอกเรื่องนั้น จึงตรัส
พระคาถานี้วา
อิรันทตีลูกรัก ก็พระมารดาของเจาปรารถนา
ดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต เพราะวิธุรบัณฑิต ยากที่
บุคคลจะเห็นได ใครจะนําวิธุรบัณฑิต มาในนาคพิภพ
นี้ได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนิยฺยติ แปลวา ยอมปรารถนา. ลําดับ
นั้นพระยานาคราชจึงตรัสกะเธอวา ดูกอนลูกหญิง บุคคลผูสามารถเพื่อจะนํา
วิธุรบัณฑิตมาในสํานักของเราไดก็ไมมี เจาจงใหชีวิตแกมารดาเถิด จงไป
แสวงหาภัสดาผูสามารถนําดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตมาใหได เมื่อจะสงธิดาไป
จึงตรัสกึ่งคาถาวา
เจาจงไปเที่ยวแสวงหาภัสดา ซึง่ สามารถนํา
วิธรุ บัณฑิตมาในนาคพิภพนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จร แปลวา จงเที่ยวไป.
พระยานาคนั้นไดตรัสถอยคํา แมที่ไมสมควรแกธิดา เพราะถูกกิเลส
ครอบงําดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา
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ก็นางนาคมาณวิกานั้นไดสดับพระดํารัสของพระ
บิดาแลว เปนผูมีจิตชุมดวยกิเลส ออกเที่ยวแสวงหา
สามีในเวลากลางคืน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวสฺสตี จริ ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นางนาคมาณวิกานั้น ไดสดับคําพระบิดาแลว จึงปลอบโยนพระบิดาใหเบาพระทัยแลวไปสูสํานักพระมารดาแลว ไปยังหองอันประกอบดวยสิริ
ของตน ประดับพรอมสรรพนุงผาสีดอกดําผืนหนึ่ง ทําเฉวียงบาผืนหนึ่ง แหวก
น้ําเปนสองสวน ออกจากนาคพิภพไปในคืนนั้นเอง เหาะไปสูกาฬคิรีบรรพต
มีแทงทึบเปนอันเดียว มีสีดังดอกอัญชันสูงได ๖๐ โยชน ซึ่งตั้งอยูใกลฝง
สมุทร ณ หิมวันตประเทศ เปนผูมีจิตชุมดวยอํานาจกิเลส ไดเทียวแสวงหา
ภัสดาแลว.
นางอิรันทตีนาคกัญญานั้น เก็บดอกไมในหิมวันตประเทศนั้น ที่
สมบูรณดวยสีและกลิ่น มาประดับยอดบรรพตทั้งสิ้น ใหเปนดุจพนมแกวมณี
ลาดดอกไมที่พื้นเบื้องบนแหงบรรพตนั้น ฟอนรําดวยทาทางอันงามเพริศพริ้ง
ขับรองเพลงขับไพเราะจับใจ ไดกลาวคาถาที่ ๗ วา
คนธรรพ รากษส นาค กินนร หรือมนุษย
คนไหนเปนผูฉลาดสามารถจะใหสิ่งทั้งปวงได คนนั้น
จักไดเปนสามีของเราตลอดกาลนาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เก คนฺธพฺเพ จ รกฺขเส นาเค ความวา
คนธรรพ รากษส หรือนาคก็ตาม. บทวา เก ปณฺฑิเต สพฺพกามทเท
ในบรรดาคนธรรพเปนตนนั้น คนไหนเปนผูฉลากสามารถเพื่อจะใหสมบัติ
อันนาใครทุกอยาง เมื่อนํามโนรถของมารดาของเราผูปรารถนาดวงหทัยของ
วิธุรบัณฑิตมา ผูนั้นจักไดเปนภัสดาของเราตลอดกาลนาน.
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ขณะนั้น ปุณณกยักษเสนาบดี หลานของทาวเวสวัณมหาราช เผน
ขึ้นมามโนมัยสินธพสูงประมาณ ๓ คาวุต เหาะไปสูยักษสมาคมที่พื้นมโนศิลา
เหนือยอดกาฬาคิรีบรรพต ไดยินเสียงแหงนางอิรันทตีนาคกัญญานั้น เสียง
ขับรองของนางอิรันทตี ไดตัดผิวหนังเปนตนของปุณณกยักษ เขาไปกระทั่ง
ถึงเยื่อในกระดูก เพราะเคยอยูรวมกันในอัตภาพถัดมา ปุณณกยักษนั้นมี
จิตปฏิพัทธ ชักมากลับคืน นั่งอยูบนหลังมาสินธพนั้นแล เลาโลมนางให
ยินดีวา ดูกอ นนางผูเจริญ พี่เปนผูสามารถนําดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตมาให
ไดโดยชอบธรรมดวยปญญาของพี่ อยาคิดวิตกไปเลย แลวกลาวคาถาที่ ๘ วา
ดูกอนนางผูมีนัยนตาหาที่ติไมได เธอจงเบาใจ
เถิด เราจักเปนสามีของเธอ จักเปนผูเ ลี้ยงดูเธอเพราะ
ปญญาของเรา อันสามารถจะนําเนื้อหทัยของวิธรุ บัณฑิตมาให จงเบาใจเถิด เธอจักเปนภรรยาของเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนินฺทโลจเน แปลวา ผูมีขนตางาม
ที่จะพึงตําหนิมิได. บทวา ตถาวิธาหิ ความวา อันสามารถนํานาซึ่งเนื้อ
หทัยของวิธุรบัณฑิตมาได. บทวา อสฺสาส ความวา เจาจงไดความดีใจไว
วางใจเถิด. บทวา เหสฺสสิ ความวา เจาจักเปนภรรยาของพี่.
เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
นางอิรันทตีผูมีใจกําหนัดรักใคร เพราะเคยรวม
อภิรมยกันมาในภพกอน ไดกลาวกะปุณณกยักษวา
มาเถิดทาน เราจักไปในสํานักพระบิดาของดิฉัน พระ
บิดาของดิฉันจักตรัสบอกเนื้อความนั้นแกทาน.
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บรรดาบทเหลานั้น พระคาถาวา ปุพฺพปถานุคเตน เจตสา
ความวา นางมีใจกําหนัดรักใครในปุณณกยักษนั้น ผูเคยเปนสามีมาในอัตภาพถัดมา เพราะเคยรวมอภิรมยกันมาในกาลกอนนั่นแล. บทวา เอหิ คจฺฉาม
ความวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ปุณณกยักษเสนาบดีนั้นครั้นกลาวอยางนั้นแลว
จึงคิดวา เราจักขึ้นหลังมานี้ นําไปลงเหนือยอดบรรพต จึงเหยียดมือออกจับ
มือนางอิรันทตีนั้น ฝายนางอิรันทตีนั้นไมใหจับมือตน จับมือปุณณกยักษที่
เหยียดออกไปเสียเองแลวกลาววา ขาแตนาย ดิฉันมิใชคนไรที่พึ่ง พระยานาค
นามวาวรุณเปนบิดาของดิฉัน พระนางวิมลาเทวีเปนมารดาของดิฉัน มาเถิด
ทาน ดิฉันจะพาไปสูสํานักแหงบิดาของดิฉัน เราทั้งสองจะควรทํามงคลดวย
ประการใด ทาวเธอคงตรัสบอกเนื้อความนั้นแกทานดวยประการนั้น.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสวา
นางอิรันทตีประดับประดานุงผาเรียบรอย ทัด
ทรงดอกไม ประพรมดวยจุรณแกนจันทน จูงมือ
ปุณณกยักษเขาไปสูสํานักแหงพระบิดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตุ สนฺตกิ มุปาคมิ ความวา เขาไปสู
สํานักพระบิดา.
ฝายปุณณกยักษ ติดตามไปยังสํานักแหงพระยานาค เมื่อจะทูลขอ
นางอิรันทตีจึงทูลวา
ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาหมูนาค ขอพระองค
ไดทรงโปรดสดับถอยคําของขาพระองค ขอพระองค
จงทรงรับสินสอดตามสมควร ขาพระองคปรารถนา
พระนางอิรันทตี ขอพระองคไดทรงโปรดกรุณาให
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ขาพระองคไดทรงอยูรวมกับพระนางอิรันทตีเถิด ขา
แตพระองคผูประเสริฐ ขอไดทรงพระกรุณารับสิน
สอดนั้นคือ ชาง ๑๐๐ มา ๑๐๐ รถเทียมมา ๑๐๐ เกวียน
บรรทุกของเต็ม ลวนแกวตาง ๆ ๑๐๐ ขอไดโปรด
พระราชทานพระราชธิดาอิรันทตี แกขาพระองคเถิด
พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุงฺกย ความวา ขอพระองคจงทรงรับ
เอาทรัพยคือสินสอดเพื่อพระราชา ตามสมควรแกตระกูลและประเทศของพระองคเถิด. บาทพระคาถาวา ตาย สมงฺคึ กโรหิ ม ตุว ความวา ขอพระองค
จงทรงพระกรุณากระทําขาพระองคใหเปนผูอยูรวมกับพระนางอิรันทตีราชธิดา
นั้นเถิด. บทวา พลภิยฺโย แปลวา เกวียนอันเต็มไปดวยสิ่งของ. บทวา
นานารตนสฺส เกวลา ความวา ลวนเต็มไปดวยแกวนานาชนิด.
ลําดับนั้น พระยานาคราชจึงตรัสกะปุณณกยักษนั้น ดวยพระคาถาวา
ขอทานจงรออยูจนกวาเราจะไดปรึกษาหารือกับ
บรรดาญาติมิตรและเพื่อนสนิทเสียกอนกรรมที่กระทํา
ดวยการไมปรึกษาหารือ ยอมเดือดรอนในภายหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาว อามนฺตเย ความวา ดูกอนยักษเสนาบดีผูเจริญ เราจะใหธิดาแกทาน หรือจะไมใหก็หามิได แตวาทานจง
รอกอน เราจะปรึกษาหารือกะพวกญาติมิตรและเพื่อนที่สนิทดูกอน. บาท
พระคาถาวา ต ปจฺฉา อนุตปฺปติ ความวา พระยาวรุณนาคราชกลาววา
เพราะวาหญิงทั้งหลายบางทีก็ยินดีรักใครกัน บางทีก็ไมยินดีรกั ใครกัน กรรม
ที่เราทําลงไปโดยมิไดปรึกษาหารือใคร เมื่อเวลาเขาไมยินดีรักใครตอกัน เพราะ
ฉะนั้นพวกญาติมิตรและเพื่อนสนิทยอมจะไมชวยกระทําความขวนขวาย ดวย
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เหตุที่กรรมที่เราทําโดยมิไดปรึกษาหารือกับเขา จึงเปนเชนนี้ กรรมนั้นยอม
จะนํามาซึ่งความเดือดรอนในภายหลัง
ลําดับนั้น ทาววรุณนาคราชเสด็จเขาไปยังนิเวศน
ปรึกษากะพระชายาเปนพระคาถาความวาปุณณยักษ
มาขอลูกอิรันทตีกะเรา เราจะใหลูกอิรนั ทตี ซึ่งเปน
ที่รักของเราแกปุณณกยักษนั้น เพราะไดทรัพยเปน
จํานวนมากหรือ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปวิสิตฺวา ความวา ปลอยปุณณกยักษ
ไวในที่นั้นนั่นเอง พระองคก็เสด็จลุกขึ้นเขาไปยังพระนิเวศนที่ชายาของพระองค
บรรทมอยูทนั ที. บทวา ปย มม ความวา พระองคตรัสถามวา เราจะให
ธิดาซึ่งเปนที่รักของเรา โดยไดทรัพยเครื่องปลื้มใจเปนอันมากหรือ ?
พระนางวิมลาเทวี ตรัสวา
ปุณณกยักษไมพึงไดลูกอิรันทตีของเราเพราะ
ทรัพย เพราะสิ่งที่ปลื้มใจ ถาปุณณกยักษไดหทัยของ
วิธรุ บัณฑิตนํามาในนาคพิภพนี้โดยชอบธรรม เพราะ
ความชอบธรรมนั่นแล เขาจะพึงไดลูกสาวของเรา
หมอมฉันปรารถนาทรัพยอื่น ยิ่งกวาหทัยของวิธรุ บัณฑิตหามิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺห อิรนฺทตี ความวา อิรันทตีธิดา
ของเรา. บทวา เอเตน จิตฺเตน ความวา ดวยอาการที่ยินดีนั้นนั่นแล.
ลําดับนั้น ทาววรุณนาคราชเสด็จออกจากนิเวศน
ตรัสเรียกปุณณยักษมาตรัสวา ทานไมพึงไดลูก
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อิรันทตีของเรา เพราะทรัพย เพราะสิ่งเครื่องปลื้มใจ
ถาทานไดหทัยของวิธรุ บัณฑิตนํามา ในนาคพิภพนี้โดย
ชอบธรรม ทานจะพึงไดลูกสาวของเรา เราปรารถนา
ทรัพยอื่นยิง่ ไปกวาหทัยของวิธุรบัณฑิตหามิได.
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ปุณฺณกามนฺตยิตฺวาน ความ
วา เรียกปุณณกยักษมา.
ปุณณกยักษทูลวา
ขาแตพระองคผูประเสริฐ ในโลกนี้คนบางพวก
ยอมเรียกคนใดวาเปนบัณฑิต คนบางพวกกลับเรียก
คนนั้นนั่นแลวาเปนพาล ในเรื่องนี้ คนทั้งหลายยัง
กลาวแยงกันอยู ขอไดตรัสบอกแกขาพระองค พระองคทรงเรียกใครวาเปนบัณฑิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ปณฺฑิโต ความวา ไดยินวา ปุณณกยักษไดสดับวาใหนําหทัยวิธุรบัณฑิตมาดังนี้ คิดวา คนบางพวก เรียกคนใด
วา เปนบัณฑิต แตคนพวกอื่นก็เรียกคนนั้นแหละวาเปนพาล. ทั้งที่แมนาง
อิรันทตีบอกเราวา วิธุรบัณฑิตแมโดยแท ถึงกระนั้นเราจักทูลถามทาวเธอให
รูแนนอนกวานั้น เพราะเหตุดังนี้นั้นจึงไดกลาวอยางนั้น.
พระยานาคราชตรัสวา
บัณฑิตชื่อวาวิธุระ ผูทําการสั่งสอนอรรถธรรม
แกพระเจาธนัญชัยโกรพยราช ถาทานไดยินไดฟงมา
แลว ทานจงไปนําบัณฑิตนั้นมา ครั้นทานไดมาโดย
ธรรมแลว อิรันทตีธิดาของเรา จงเปนภรรยาของ
ทานเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมลทฺธา แปลวา ไดมาแลวโดย
ธรรม. บทวา ปาทจราว แปลวา เปนหญิงบําเรอ.
ฝายปุณณกยักษ ไดสดับพระดํารัส ของทาว
วรุณนาคราชดังนี้แลว ยินดียิ่งนัก ลุกขึ้นแลว ไปสั่ง
บุรุษ คนใชของตน ผูอยูในที่นั้นวา เจาจงนํามา
อาชาไนยที่ประกอบไวแลว มา ณ ที่น.ี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสสิ ไดแก สั่งบังคับคนใชของตน.
บทวา อาชฺ ไดแก มาสินธพผูรูเหตุ และมิใชเหตุ. บทวา ยุตฺต
แปลวา ประกอบเสร็จแลว.
พระโบราณาจารย กลาวพรรณนามาสินธพนั้นไววา
มาสินธพอาชาไนยนั้น มีหูทั้งสองประดับดวย
ทองคํา กีบหุมดวยแกวแดง มีเครื่องประดับอก ลวน
แลวดวยทองชมพูนุทอันสุกใส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาตรูปมยา ความวา เมื่อจะกลาว
พรรณนามาสินธพนั้นนั่นแล จึงไดกลาวอยางนั้น จริงอยูมาสินธพมโนมัยนั้น
มีหูทั้งสองลวนแลวดวยทองคํา. บทวา กาจมหิจมยา ขุรา ความวา มา
สินธพนั้น มีกีบลวนแลวดวยแกวมณี. บทวา ชมฺโพนทสฺส ปากสฺส
ความวา มีเครื่องประดับอก ลวนแลวดวยทองชมพูนุท มีสแี ดงสุกปลั่ง.
บุรุษคนใชนั้น นํามาสินธพมาในขณะนั้นนั่นเอง ปุณณกยักษ ขึ้นขี่
มาสินธพอาชาไนยนั้น เหาะไปสูสํานักของทาวเวสวัณโดยทางอากาศ แลว
พรรณนาภพแหงนาค แลวบอกเรื่องนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงไดตรัสวา
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ปุณณยักษผูประดับประดาแลว แตงผมและ
หนวดดีแลว ขึน้ มาอันเปนพาหนะของเทวดา เหาะ
ไปในอากาศกลางหาว ปุณณกยักษนั้น กําหนัดแลว
ดวยกามราคะ ปรารถนานางอิรันทตีนาคกัญญา ไป
ทูลทาวกุเวรเวสวัณผูเรืองยศ ซึ่งเปนใหญแหงหมูยักษ
วา ภพนาคนั้นเขาเรียกชื่อวาโภควดีนครบาง วาสนครบาง หิรัญญวดีนครบาง เปนเมืองทีบ่ ุญกรรม
นิรมิต ลวนแตทองคํา สําเร็จแกพระยานาคผูบริบูรณ
ดวยโภคทรัพยทุกอยาง ปอมและเชิงเทิน สรางโดย
สัณฐานคออูฐ ลวนแลวดวยแกวแดงและแลวลาย ใน
นาคพิภพนั้น มีปราสาทลวนแลวดวยหิน มุงดวย
กระเบื้องทองในนาคพิภพนั้น มีไมมะมวง ไมหมาก
เมา ไมหวา ไมตนี เปด ไมจกิ ไมการะเกด ไม
ประยงค ไมราชพฤกษ ไมมะมวงหอม ไมชะเบา
ไมยางทราย ไมจําปา ไมกากะทิง มะลิซอน มะลิ
ลา และไมละเบา ตนไมในนาคพิภพเหลานี้มีกิ่งตอ
กันและกัน งามยิง่ นัก ในนาคพิภพนั้น มีตนอินทผาลัม อันสําเร็จดวยแกวอินทนิล มีดอกและผลลวน
ไปดวยทองเนืองนิตย ทาววรุณนาคราชผูมีฤทธิ์มาก
เปนผูผุดขึ้นเกิดอยูในนาคพิภพนั้น มเหสีของพระ
ยานาคราชนั้น กําลังรุนสาว ทรงพระนามวาวิมลา
มีพระรูป พระโฉมอันประกอบดวยสิริ งดงามดังกอน
ทองคํา สะโอดสะองดังหนอเถาจิงจอดํา พระถันทั้ง
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คูมีสัณฐานดังผลมะพลับ นาดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณ
แดงดังน้ําครั่ง เปรียบเหมือนดอกกรรณิการอันแยม
บาน เปรียบดังนางอัปสร ผูอยูในสวรรคชั้นไตรทศ
หรือเปรียบเหมือนสายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ
ขาพระองคผูเปนใหญ พระนางวิมลานั้น ทรงแพพระครรภ ทรงปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต ขาพระองค จะถวายดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต แกทาว
วรุณนาคราชและพระนางวิมลา เพราะการนําดวงหทัย
ของวิธุรบัณฑิตไปถวายแลว ทาววรุณนาคราช และ
พระนางวิมลา จะพระราชทานพระนางอิรันทตีราช
ธิดาแกขาพระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เทววาหวห ความวา พาหนะที่จะพึง
นําไป ยอมนําพาหนะ กลาวคือเทวดาไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เทววาหวหะ
นําไปดวยพาหนะเทวดา. บทวา ยาน ความวา ชือ่ วายาน เพราะเปนเครื่อง
นําไป คือเปนเครื่องไป. บทวา กปฺปตเกสมสฺสุ ความวา แตงผมและ
หนวดดีแลว ดวยอํานาจประดับ ถามวา ก็ธรรมดาการแตงผมและหนวด
ของเทวดาทั้งหลายยอมไมมี แตก็กลาวถอยคําใหวิจิตรไป. บทวา ชิคสึ 
แปลวา ผูปรารถนา. บทวา เวสฺสวณ ไดแก พระราชาผูเปนอิสระแหง
ราชธานีประจําทิศอีสาน. บทวา กุเวร ไดแก ผูมีชื่อวา กุเวร อยางนั้น.
บทวา โภควตี นาม ไดแก ผูไดชอื่ อยางนั้น เพราะเปนมีโภคสมบัติ
สมบูรณ บทวา มนฺทิเร ความวา พระราชมนเทียรคือพระราชวัง บทวา
วาสา หิรฺวตี ความวา ทานเรียกวา ที่ประทับ เพราะเปนที่ประทับ
ของพระยานาค และกลาววา หิรฺวตี เพราะพระที่นั่งหิรัญญวดี แวด
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ลอมไปดวยกําแพงทอง. บทวา นคร นิมิตฺต แปลวา มีนครเปนเครื่อง
หมาย. บทวา กาฺจนมเย แปลวา สําเร็จแลวดวยทอง. บทวา มณฺฑลสฺส
ไดแก ประกอบดวยโภคมณฑล. บทวา นิฏิต แปลวา สําเร็จในเพราะ
การทํา. บทวา โอฏคีวิโย ไดแก กระทําโดยสัณฐานดังคออูฐ. บาทคาถาวา
โลหิตงฺคสฺส มสารคลฺลิโน ไดแก ปอมและคอหอย อันสําเร็จดวยแกว
แดง สําเร็จดวยแกวตาแมว. บทวา ปาสาเทตฺถ นี้ ไดแก ปราสาทใน
นาคพิภพนี้. บทวา สิลามยา แปลวา สําเร็จดวยแกวมณี. บทวา โสวณฺณรตเนน ความวา มุงดวยรัตนะ กลาวคือทอง คือดวยอิฐอันสําเร็จดวย
ทองคํา. บทวา สห แปลวา ทําพรอมกัน. บทวา อุปริ ภณฺฑกา
ไดแก ตนปาริฉัตตกะ. บทวา อุทฺทาลกา ไดแก ตนจําปา ตนกากะทิง
และตนมะลิวัลย. บาทพระคาถาวา ภคินิมาลา อตฺเถตฺถ โกลิยา ความวา
ไมมะลิลา และตนกระเบา ยอมมีในนาคพิภพนี้. บทวา เอเต ทุมา ปรินามิตา
ความวา ตนไมที่เผล็ดดอก ออกผลเหลานั้น มีกิ่งเกี่ยวพันนอมหากันและกัน
นุงนัง. บทวา ขชฺชุเรตฺถ ไดแก ตนอินทผาลัม มีในนาคพิภพนี้. บทวา
สิลามยา แปลวา สําเร็จดวยแกวอินทนิล. บทวา โสวณฺณธุวปุปฺผิตา
ความวา ก็ตนไมเหลานั้น มีดอกอันสําเร็จดวยทองบานอยูเปนนิตย. บทวา
ยตฺถ วสโตปปาติโก ความวา พระยานาคผูเกิดอยูในภพนาคใด. บทวา
กาฺจนเวลฺลิวิคฺคหา ไดแก มีพระสรีระเชนกับหนอทองคํา. บาทพระคาถา
วา กาฬา ตรุณาว อุคฺคตา ความวา ผุดขึ้นแลว ดังแกวกาฬวัลลีและแกว
ประพาฬ เพราะประกอบดวยความงาม. บทวา ปจุมณฺฑตฺถนี มีพระถัน
ทั้งสองมีสัณฐานดังผลมะพลับ. บทวา ลาขารสรตฺตสุจฺฉวี นี้ ทานกลาว
หมายถึงพระฉวีวรรณ แหงพื้นพระหัตถและพระบาท. บทวา ติทิโวกฺกจรา แปลวา เปรียบเหมือนนางอัปสรในสวรรคชั้นไตรทศ. บทวา วิชชฺ ุ-
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วพฺภฆนา ความวา เปรียบเหมือนสายฟา ที่แลบออกจากกลีบเมฆ คือจาก
ภายในแหงกลีบเมฆอันหนาทึบ. บทวา ต เนส ททามิ ความวา เราจะ
ใหดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตแกพวกเขา ทานจงรูอยางนี้. ปุณณกยักษเรียก
พระเจาลุงวา อิสฺสร ผูเปนใหญ.
ปุณณกยักษนั้น ทาวเวสวัณยังไมทรงอนุญาต ก็ไมอาจจะไปได
จึงไดกลาวคาถามีประมาณเทานี้ เมือ่ เขาทูลทาวเวสวัณใหทรงอนุญาต ดวย
ประการฉะนี้ สวนทาวเวสวัณ ไมทรงไดยินถอยคําของปุณณกยักษนั้น มี
คําถามสอดเขามาวา เพราะเหตุไร ทาวเวสวัณ จึงไมทรงไดยินถอยคําของ
ปุณณกยักษ ? แกวา เพราะวา ทาวเวสวัณ กําลังตัดสินคดีของเทวบุตร
๒ องค เรื่องที่พิพาทกันดวยวิมาน ปุณณกยักษทราบวา ทาวเธอมิไดยิน
ถอยคําของตน จึงไปยืนใกลเทวบุตรผูชนะ ทาวเวสวัณ ทรงตัดสินคดีแลว
บังคับเทวบุตร ผูแพมิใหลุกขึ้น ตรัสกะเทวบุตรผูชนะวา ทานจงไปอยูใน
วิมานของทาน ในขณะที่ทาวเวสวัณตรัสวา ทานจงไปดังนี้นั่นแล ปุณณกยักษบอกเทวบุตร ๒-๓ องค ใหเปนพยานวา ทานทั้งหลายจงทราบวา
พระเจาลุงของเราสงเราไป แลวสั่งใหนํามาสินธพมา เผนขึ้นมาสินธพนั้น
เหาะไป โดยนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง.
พระศาสดา เมื่อทรงประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ปุณณยักษนั้น ทูลลาทาวกุเวรเวสวัณผูเรืองยศ
เปนใหญในหมูยักษ แลวไปสั่งบุรุษคนใชของตนผูอยู
ในที่นั้นวา เจาจงเอาน้ําอาชาไนยที่ประกอบแลวมา ณ
ทีน่ ี้ มาสินธพนั้นมีหูทั้งสองประดับดวยทองคํา กีบ
หุมดวยแกวแดง เครื่องประดับอกลวนดวยทองคํา
ชมพูนุทอันสุกใส ปุณณกยักษผูประดับประดาแลว
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แตงผม และหนวดดีแลว ขึ้นมาอันเปนยานพาหนะ
ของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อามนฺตย แปลวา เรียกมาแลว.
ปุณณกยักษนั้น เหาะไปทางอากาศนั้นเองคิดวา วิธุรบัณฑิตมีบริวาร
มาก เราไมอาจจับเอาเธอได แตวาพระเจาธนัญชัยโกรพยราช พอพระทัย
ในการทรงสกา เราชนะทาวเธอดวยสกาแลว จักจับเอาวิธุรบัณฑิต เออก็แกว
ในพระคลังขางที่ ของทาวเธอมีเปนจํานวนมาก ทาวเธอคงไมทรงสกาดวย
แกวที่เปนของพนันมีคาเล็กนอย บุคคลผูชนะพระราชาไดควรจะนําเอาแกว
มณีมีคามากมา พระราชาจักไมทรงรับแกวชนิดอื่น แกวมณีเปนเครื่องใชสอย
ของพระเจาจักรพรรดิราช มีอยูในระหวางแหงวิบุลบรรพตใกลกรุงราชคฤห
เราตองเอาแกวมณี ซึ่งมีอานุภาพมากนั้นมาโลมลอพระราชาจึงจะชนะพระราชา
ได ปุณณกยักษไดทําอยางนั้นแลว.
พระศาสดา เมื่อทรงประกาศความนั้น จึงไดตรัสพระคาถานี้วา
ปุณณยักษนั้น ไดเหาะไปสูกรุงราชคฤหอันนา
รืน่ รมยยิ่งนัก เปนนครของพระเจาอังคราช อันพวก
ขาศึกไมกลาเขาใกล มีภักษาหาร และขาวน้ํามากมาย
ดังมสักกสารพิภพของทาววาสวะ เปนนครกึกกองดวย
หมูนกยูงและนกกะเรียน อื้ออึงดวยฝูงนกตาง ๆ ชนิด
เปนที่เสพอาศัยของฝูงทิชาชาติ มีนกตาง ๆ สงเสียง
รองอยู อึงมี่ ภูมิภาคราบเรียบ ดารดาษไปดวยบุปผชาติ ดังขุนเขาหิมวันต ปุณณกยักษนนั้ ขึ้นสูวิบลุ บรรพตอันเปนภูเขาศิลาลวน เปนทีอ่ าศัยอยูของหมู
กินนร เที่ยวแสวงหาแกวมณีดวงประเสริฐอยู ไดเห็น
ดวงแกวมณีนนั้ ณ ทามกลางยอดภูเขา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา องฺคสส รฺโ ความวา ในกาลนัน้
พระเจาอังคราช ไดครองมคธรัฐ ดวยเหตุนั้นจึงตรัสไว. บทวา ทุราสท
ความวา อันขาศึกจะเขาไปหาไดยาก. บทวา มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส
ความวา ดุจพิภพแหงทาววาสวะ อันไดนามวา มสักกสาระ เพราะสรางไว
ใกลภูเขาสิเนรุ กลาวคือ มสักกสาระ. บทวา ทิชาภิสฆุฏ ความวา
เปนที่อยูกึกกองลือลั่นไปดวยฝูงนกอื่น ๆ. บทวา นานาสกุณาภิรุท ความวา
ฝูงนกนานาชนิด สงเสียงรองดวยเสียงอันไพเราะ เซ็งแซ อื้ออึงอยู. บทวา
สุวงฺคณ ความวา มีเนินอันสวยงาม มีภาคพื้นราบเรียบเปนที่นาฟูใจ. บทวา
หิมวว ปพฺพต แปลวา เหมือนภูเขาหิมันต. บทวา วิปุลมาภิรุยหฺ ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุณณกยักษนั้นขึ้นสูวิบุลบรรพตเห็นปานนั้น. บทวา
ปพฺพตกูฏมชฺเฌ ความวา ไดเห็นแกวมณีนั้นในระหวางยอดแหงภูเขา.
ปุณณกยักษครั้นเห็นแกวมณีมีรัศมีอันผุดผอง
เปนแกวมณีดีเลิศดวยยศ รุงโรจนโชติชวงดวยแกวมณี
เปนอันมาก สวางไสวดังสายฟาแลบในอากาศ สามารถ
นําทรัพยมาใหดังใจหวัง แลวถือเอาแกวมโนหรจินดา
มีคามาก มีอานุภาพมากนั้น เผนขึ้นมาสินพอาชาไนย
เหาะไปในอากาศกลางหาว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนาหร ความวา สามารถนําทรัพยมา
ไดตามใจหวัง. บทวา ททฺทลฺลมาน แปลวา รุง โรจนชัชวาล. บทวา
ยสสา แปลวา ดวยหมูแกวมณีมีบริวารมาก. บทวา โอภาสตี ความวา
แกวมณีนั้นสวางไสว เหมือนสายฟาแลบในอากาศฉะนั้น. บทวา ตมคฺคหี
ความวา ไดถือเอาแกวมณีนั้น. บทวา มโนหรนฺนาม ความวา ไดนาม
อยางนี้วา สามารถนํามาซึ่งทรัพยดังใจนึก.
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ยักษตนหนึ่งชื่อวา กุมภิระ มีพวกยักษกุมภัณฑแสนหนึ่งเปนบริวาร
รักษาแกวมณีนั้นอยู แตกุมภิรยักษนั้น เมื่อปุณณกยักษทําทาโกรธถลึงตาดู
เทานั้น ก็สะดุงกลัวตัวสั่นหนีไปแอบเขาจักวาลแลดูอยู. ปุณณกยักษนั้นขับไล
กุมภิรยักษใหหนีไปแลว จึงถือเอาแกวมณีเหาะไปโดยทางอากาศถึงนครนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ปุณณกยักษนั้น ไดเหาะไปยังอินทปตตนคร
ลงจากหลังมาแลวเขาไปสูที่ประชุมของชาวกุรุรัฐ ไม
กลัวเกรงพระราชา ๑๐๑ พระองค ที่ประชุมพรอม
เพรียงกันอยู ณ ที่นั้น กลาวทาทายดวยสกาวา บรรดา
พระราชาในราชสมาคมนี้ พระองคไหนหนอจะทรง
ชิงเอาแกวอันประเสริฐ ของขาพระองคได หรือวา
ขาพระองคจะพึงชนะพระราชาพระองคไหน ดวย
ทรัพยอันประเสริฐ อนึ่ง ขาพระองคจะชิงแกวอัน
ประเสริฐยิ่ง กะพระราชาพระองคไหน หรือพระราชา
พระองคไหนจะทรงชนะขาพระองคดวยทรัพยอัน
ประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอรุยฺหุปาคฺฉิ สภ กุรนู  ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุณณกยักษนั้นลงจากหลังมาแลว พักมาที่มีรูปอันใครไม
เห็นแลวเขาไปสูสภาแหงชาวกุรุรัฐ ดวยเพศแหงมาณพนอย. บทวา เอกสต
ความวา เปนผูไมเกรงกลัวพระราชา ๑๐๑ พระองค ไดกลาวทาทายดวยสกา
โดยนัยมีอาทิวา พระราชาพระองคไหนหนอ. บทวา โกนีธ ความวา พระราชา
พระองคไหนหนอในราชสมาคมนี้. บทวา รฺ ความวา ในระหวางพระราชา
ทั้งหลาย. บทวา วรมาภิเชติ ความวา พระราชาพระองคไหนที่จะชิงเอาแกว
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อันประเสริฐของขาพเจาได คืออาจกลาวไดวาเราชนะดังนี้. บทวา กมาภิเชยฺยาม ความวา หรือวา พวกเราจะพึงชนะใคร ?. บทวา วรทฺธเนน แปลวา
ดวยทรัพยอันสูงสุด. บทวา กมนุตตฺ ร ความวา ก็พวกเรา เมื่อจะชนะ
จงชนะทรัพยอันประเสริฐกะพระราชาพระองคไหน ?. บทวา โก วาป โน
เชติ ความวา ก็หรือวา พระราชาพระองคไหนจะชนะพวกเราดวยทรัพยอัน
ประเสริฐ ปุณณกยักษนั้น พูดเคาะพระเจาโกรพยราชนั่นแลดวยบท ๔ บท
ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระเจาโกรพยราชทรงพระดําริวา กอนแตนี้ เรายังไม
เคยเห็นใครที่พูดกลาหาญเชนนี้ นี่จะเปนใครหนอแล เมือ่ จะรับสั่งถามจึง
ตรัสพระคาถาวา
ชาติภูมิของทานอยูในแวนแควนไหน ? ถอยคํา
ของทานนี้ ไมใชถอยคําของชาวกุรุรัฐเลย ทานมิได
กลัวเกรงเราทั้งปวง ดวยรัศมีแหงผิวพรรณ ทานจง
บอกชื่อและพวกพองของทานแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกรพฺยสฺเสว ความวา ถอยคําของ
ทาน ไมใชถอ ยคําของคนผูอยูในแวนแควนกุรุรัฐเลย.
ฝายปุณณกยักษไดฟงดังนั้นจึงคิดวา พระราชานี้ ยอมถามชือ่ ของ
เราดวย ทาสชื่อปุณณกะมีอยูคนหนึ่ง ถาเราจะทูลบอกวาชื่อปุณณกะไซร
ทาวเธอจักดูหมิ่นไดวา เพราะเหตุไรทาสจึงพูดกะขาดวยความคะนองอยางนี้
อยาเลย เราจักทูลบอกชือ่ ของเราในชาติอดีตเปนลําดับแกทาวเธอ แลวกลาว
คาถาวา
ขาแตพระราชา ขาพระองคเปนมาณพกัจจายนโคตร ชื่อปุณณกะ ญาติและพวกพองของขาพระองค

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 383

อยูในนครกาลจัมปากะ แควนอังคะยอมเรียกขาพระองคอยางนี้ ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขาพระองค
มาถึงในนี้ดวยตองการจะเลนพนันสกา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนูนนาโม ความวา ไดกลาวปกปด
เฉพาะชื่อเต็มเทานั้นโดยชื่อที่บกพรองนั้น. บทวา อิติ มาหุยนฺติ ความวา
พวกญาติยอมกลาวยอมเรียกขาพเจาดังนี้. บทวา องฺเคสุ ความวา อยูใน
นครกาลจัมปากะ ในอังครัฐ. บทวา อตฺเถน เทวสฺมิ ความวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคมาถึงในที่นี้ดวยประสงคจะเลนสกา.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะตรัสถามปุณณกยักษนั้นวา ดูกอนมาณพ
ทานผูที่พระราชาชํานะดวยสกา จักถวายอะไรแกพระราชาทานมีอะไรหรือ
จึงตรัสพระคาถาวา
พระราชาผูทรงชํานาญการเลนสกา เมื่อชนะ
ทานจึงพึงนําเอาแกวเหลาใดไป แกวเหลานั้นของ
มาณพมีอยูหรือ แกวของพระราชามีอยูจํานวนมาก
ทานเปนคนเข็ญใจ จะมาพนันกะพระราชาเหลานั้นได
อยางไร.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายดังนี้ แกวเหลานั้นของมาณพผูเจริญมีอยู
หรือ. บทวา เย ต ชินนฺโต ความวา พระราชตรัสวา ทานผูชํานาญ
เลนสกา เมือ่ ทานชํานะเขาแลว ทานกลาววา จงนํามา ดังนี้แลว พึงนําไป
แตแกวเปนอันมากมีอยูในพระนิเวศนของพระราชาทั้งหลาย ทานเปนคนจน
ทานจะเอาทรัพยเปนคาเดิมพันพนันกะพระราชาเหลานั้น ผูมที รัพยมากอยางนี้
ไดอยางไร ?
ลําดับนั้น ปุณณกยักษทูลวา
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แกวมณีของขาพระองคดวงนี้ ชื่อวา สามารถนํา
ทรัพยมาใหไดดังใจปรารถนา นักเลงเลนสกาชนะ
ขาพระองคแลว พึงนําแกวมณีดวงประเสริฐสามารถ
นําทรัพยมาใหไดดังใจปรารถนา และมาอาชาไนย
เปนที่เกรงขามของศัตรูนี้ไป.
ก็ในบาลีโปตถกะ ทานลิขิตไววา แกวมณีของขาพระองคนี้ มีสีแดง
ก็แกวมณีนั้นเปนแกวไพฑูรย เพราะฉะนั้นคํานี้แหละจึงสมกัน. บรรดาบท
เหลานั้น. บทวา อาชฺ ความวา นักเลงผูชํานาญเลนสกาชนะแลวพึงนําสิ่ง
ทั้งสองของเรานี้คือ มาอาชาไนยและแกวมณีนี้ไป เพราะฉะนั้น ปุณณกยักษ
เมื่อจะแสดงมาจึงไดกลาวอยางนั้น.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลวจึงตรัสพระคาถาวา
ดูกอนมาณพ แกวมณีดวงเดียวจักทําอะไรได
อนึ่ง มาอาชาไนยตัวเดียวจักอะไรได แกวของ
พระราชามีเปนอันมาก มาอาชาไนยมีกําลังรวดเร็วดัง
ลมของพระราชามีมิใชนอ ย.
จบโทหฬินีกัณฑ
ปุณณกยักษนั้นไดสดับพระดํารัสของพระราชาดังนั้นแลว จึงกราบทูล
วา ขาแตมหาราชเจา เพราะเหตุไรพระองคจึงตรัสดังนั้น มาของขาพระองคตัว
เดียวเทากับมาพันตัว แกวมณีของขาพระองคดวงเดียวเทากับแกวพันดวง มา
ทั้งปวงจะเทียมเทามาของขาพระองคตัวเดียวหามิได ขอพระองคทอดพระเนตร
ดูความวองไวของมาตัวนี้กอน แลวเผนขึ้นมาขับไปโดยเบื้องบนแหงกําแพง
พระนครที่กวาง ๗ โยชน ไดปรากฏประหนึ่งวามาเอาคอจดกันเรียงลอม
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พระนคร ถามาวิ่งเร็วกวาลําดับนั้นไปก็ไมปรากฏ. แมยักษก็ไมปรากฏ มีแต
ผาแดงคาดพุงเทานั้น ไดปรากฏดังผาแดงผืนเดียววงรอบพระนคร ปุณณกยักษ
ลงจากหลังมากราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคทอดพระเนตรเห็นกําลัง
เร็วแหงมาแลวหรือ เมื่อทาวเธอตรัสบอกวา เออมาณพเราเห็นแลว จึงกราบทูล
วา ขาแตมหาราชเจา พระองคจงทอดพระเนตรดูอีกในกาลบัดนี้ แลวขับมาไป
บนหลังน้ําในสระโบกขรณีที่อุทยานภายในพระนคร มาไดวิ่งไปมิไดใหปลาย
กีบเปยกเลย. ลําดับนั้น ปุณณกยักษใหมาวิ่งควบไปบนใบบัว ตบมือแลว
เหยียดมือออก มาวิ่งเผนมาหยุดอยูที่ฝามือ. ลําดับนั้น ปุณณกยักษกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงนรชน มาเห็นปานนี้ ควรจะจัดเปนมาแกว
หรือไมพระพุทธเจาขา เมื่อพระองคตรัสวา ควรมาณพ จึงกราบทูลอีกวา
ขาแตพระมหาราชเจา มาแกวยกไวกอนเถิด พระองคจงทอดพระเนตรดู
อานุภาพแหงแกวมณี ดังนี้แลวเมื่อจะประกาศอานุภาพแหงแกวมณีนั้น จึง
กลาวคาถาวา
ขาแตพระองคผูสูงสุดในทวีป ขอพระองคจง
ทอดพระเนตรดูแลวมณีของขาพระองคนี้ รูปหญิง
และรูปชาย รูปเนื้อและรูปนกมิใชนอย ยอมปรากฏ
อยูในแกวมณีนี้ หมูเนื้อและหมูนกตางชนิด ยอม
ปรากฏอยูในแกวมณีนี้ พระยานาคและพระยาครุฑก็
ปรากฏอยูในแลวมณีนี้ เชิญพระองคทอดพระเนตร
สิง่ ที่นาอัศจรรย อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีนี้
พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตฺถีน ความวา รูปหญิงมิใชนอย ที่
ประดับตกแตงในแกวมณีนั้น รูปชายก็เหมือนกัน หมูเนือ้ และนกมีประการ
ตางๆ หมูเสนาเปนตนยอมปรากฏ เมื่อจะประกาศสิ่งเหลานั้น จึงไดทูลอยางนั้น.
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ดวยบทวา นิมฺมิต นี้ ปุณณกยักษกลาววา ขอพระองคจงทอดพระเนตร
ดูสิ่งอันนาอัศจรรยเห็นปานนี้อันธรรมดาสรางไวในแกวมณีนี้ เมื่อจะแสดงแม
สิ่งอื่น ๆ อีกจึงกลาวคาถาวา
ขอพระองคจงทอดพระเนตรจตุรงคินีเสนาคือ
กองชาง กองมา กองรถ และ กองเดินเทาอันสวม
เกราะ อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ เชิญ
ทอดพระเนตรพลทหารที่จัดไวเปนกรม ๆ คือกองชาง
กองมา กองรถ กองราบ อันธรรมดาสรางสรรไวใน
แกวมณีดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พลคฺคานิ แปลวา กองพลนั้นเอง.
บทวา วิยูหานิ ไดแก ตั้งดวยอํานาจกระบวน.
ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันสมบูรณดวย
ปอม มีกําแพงและคายเปนอันมาก มีถนนสามแพรง
สีแ่ พรง มีพื้นราบเรียบ อันธรรมดาสรางสรรไวใน
แกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเสาระเนียด เสา
เขือ่ น กลอนประตู ซุม ประตูกับประตู อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุร แปลวา พระนคร. บทวา
อฏฏาลสมฺปนฺน ไดแก สมบูรณดวยปอมและเชิงเทิน. บทวา พหุปาการโตรณ แปลวา มีกําแพงรั้วคายอันสูง. บทวา สีฆาฏเก แปลวา ถนน
สี่แพรง. บทวา สุภูมิโย ความวา มีพื้นอันนารื่นรมยวิจิตรดวยอุปจารแหง
นคร. บทวา เอสิกา ไดแกเสาระเนียดที่ตั้งขึ้นที่ประตูพระนคร, บทวา
ปลีฆ ไดแก กลอนเหล็ก อีกอยางหนึ่งบาลีก็อยางนี้แล. บทวา อคฺคฬานิ
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ไดแก ประตูพระนครและหนาตาง. บทวา อฏฏาลเก จ แปลวา ซุม
ประตู.
ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงนก นานาชนิดมากมาย
ที่เขาคายและหนทาง คือ ฝูงหงส นกกะเรียน นกยูง
นกจากพราก และนกเขา อันธรรมดาสรางสรรไวใน
แกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอัน
เกลื่อนกลน ไปดวยฝูงนกตางๆ คือ นกดุเหวาดํา
ดุเหวาลาย ไกฟา นกโพระดก เปนจํานวนมาก อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โตรณมคฺเคสุ ไดแก ที่เสาคายและหน
ทางในพระนครนี้. บทวา กุณาลกา แปลวา นกดุเหวาดํา. บทวา จิตฺรา
ไดแก นกดุเหวาลาย.
ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันแวดลอมไป
ดวยกําแพง เปนนครนาอัศจรรย ขนพองสยองเกลา
เขาชักธงขึ้นประจํา ลาดดวยทรายทองอันนารื่นรมย
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ เชิญทอด
พระเนตรรานตลาดอันบริบูรณดวยสินคาตาง ๆ เรือน
สิง่ ของในเรือน ถนนซอย ถนนใหญ อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุปาการ ไดแก แวดลอมไปดวยกําแพง
แกว. บทวา ปณฺณสาลาโย ไดแก รานตลาดอันพรั่งพรอมไปดวยสินคา
นานาชนิด. บทวา นิเวสเน นิเวเส จ ไดแก เรือน และสิ่งของในเรือน.
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บทวา สนฺธิพฺยูฬเห ไดแก ที่ตอแหงเรือน และตรอกนอย. บพวา
นิพฺพิทฺธวีถิโย ไดแก ถนนใหญ.
ขอเชิญทอดพระเนตรโรงขายสุรา นักเลงสุรา
พอครัว โรงครัว พอคา และหญิงแพศยา อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตร
ชางดอกไม ชางยอม ชางปรุงของหอม ชางทอผา
ชางทอง และชางแกวอันธรรมดาสรางสรรไวในแกว
มณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตร ชางของหวาน ชาง
ของคาว นักมหรสพ บางพวกฟอนรําขับรอง บาง
พวกปรบมือ บางพวกตีฉิ่ง อันธรรมดาสรางสรรไว
ในแกวมณีดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสณฺเฑ จ ความวา โรงสุราอันประกอบดวยเครื่องประดับคอและเครื่องประดับหูอันสมควรแกตน และนักเลงสุรา
ผูนั่งจัดแจงที่ดื่มสุรา. บทวา อาฬาริเก แปลวา พอครัว. บทวา สูเท
แปลวา ผูปรุงอาหาร. บทวา ปาณิสฺสเร ความวา ขับรองดวยการตบมือ.
บทวา กุมภฺ ถูนิเก แปลวา พวกตีฉิ่ง.
ขอเชิญทอดพระเนตรกลอง ตะโพน สังข
บัณเฑาะว มโหรทึก และเครื่องดนตรีทุกอยาง อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรเปงมาง กังสดาล พิณ การฟอนรําขับรอง
เครื่องดนตรีดีดสีตีเปา อันเขาประโคมครึกครื้น อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรนักกระโดด นักมวยปล้ํา นักเลนกล หญิง
๑

๑. บาลีวา สนฺธิพฺยูเห.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 389

งาม ชายงาม คนเฝายาม และชางตัดผม อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมตาล ไดแก ตะโพน ที่ทําดวยไม
ตะเคียนเปนตนและกังสดาล. บทวา ตุริยตาฬิตสฆุฏ ไดแก เครื่องดนตรี
ตางๆ ที่เขาประโคมไวอยางครึกครื้นเปนอันมาก. บทวา มุฏิกา ไดแกนก
มวยปล้ํา. บทวา โสภิยา ไดแก หญิงงามเมือง และชายรูปงาม. บทวา
เวตาลิเก ไดแก ผูทํากาลเวลาใหปรากฏขึ้น. บทวา ชลฺเล ไดแก ชางตัด
ผมกําลังปลงผมและหนวดอยู.
ในแกวมณีดวงนี้ มีงามมหรสพอันเกลื่อนกลน
ไปดวยชายหญิง ขอเชิญทอดพระเนตรพื้นที่เปนที่เลน
มหรสพ บนเตียงที่ซอนกันเปนชั้น ๆ อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มฺจาติมฺเจ ไดแก เตียงที่ผูกไวขางบน
แหงเตียงใหญ. บทวา ภูมิโย ไดแก ภูมิที่แสดงมหรสพ อันนารื่นรมย.
ขอพระองคจงทอดพระเนตรดูพวกนักมวย ซึ่ง
ตอยกันดวยแขนทั้งสองอยูในสนามเลนมหรสพ ทัง้ ผู
ชนะและผูแพ อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณี
ดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมชฺชสฺมึ แปลวา ในสนามมวย.
บทวา นีหเต แปลวา ผูกาํ จัด คือชนะตั้งอยู. บทวา นีหตมาเน แปลวา
ผูแพ.
ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตาง ๆ เปนอันมาก
ที่เชิงภูเขา คือ ราชสีห เสือโครง ชาง หมี หมาใน
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เสือดาว แรด โคลาน กระบือ ละมั่ง กวาง เนื้อ
ทราย ระนาด วัว สุกรบาน ชะมด แมวปา
กระตาย และกระแต ซึ่งมีอยูมากมายหลายหลาก
ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตาง ๆ ซึง่ มีอยูเกลื่อนกลาด อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปลสตา แปลวา เนื้อแรด. บาลีวา
พลสตา ดังนี้ก็มี. บทวา ควชา แปลวา โคลาน. บทวา สรภา ไดแก เนื้อ
ชนิดหนึ่ง ระมาดและสุกรบาน. บทวา พหู จิตรฺ า ไดแก เนื้ออันวิจิตรโดย
ประการตางๆ. บทวา วิฬารา แปลวา แมวปา. บทวา สสกณฺณกา
ไดแก กระตายและกระแต.
ในแกวมณีดวงนี้ มีแมน้ําอันมีทา อันราบเรียบ
ลาดดวยทรายทอง มีน้ําใสสะอาดไหลไปไมขาดสาย
เปนที่อาศัยแหงฝูงปลา อนึ่ง ในแมน้ํานี้มีฝูงจระเข
มังกร ปลาฉลาม เตา ปลาสลาด ปลากระบอก
ปลากด ปลาเคา ปลาตะเพียน ทองเที่ยวไปมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นชฺชาโย แปลวา แมน้ํา. บทวา
โสวณฺณพากุลสณฺิตา ความวา มีพนื้ ตั้งอยูราบเรียบลาดดวยทรายทอง.
บทวา กุมฺภลิ า ความวา สัตวเหลานี้ มีรูปเห็นปานนี้เที่ยวสัญจรไปมาใน
แมน้ํา เชิญทอดพระเนตรสัตวแมเหลานั้นที่ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีนี้.
เชิญทอดพระเนตร ขอบสระโบกขรณี อันกอ
สรางดวยแผนแกวไพฑูรย เกลื่อนกลนไปดวยฝูงนก
นานาชนิดดารดาษไปดวยหมูไมนานาพรรณ อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวฬุริยผลกโรทาโย ความวา ฝูงนก
ปาพากันเคาะแผนหินอันลวนแลวดวยแกวไพฑูรย สงเสียงรองเพราะเสียง
แกวมณีนั้น.
ขอเชิญทอดพระเนตรดูสระโบกขรณีในแกวมณี
ดวงนี้ อันธรรมดาสรางสรรไวเรียบรอยทั้ง ๔ ทิศ
เกลื่อนกลนดวยฝูงนกตางชนิด เปนทีอ่ ยูอาศัยของ
ปลาใหญ ๆ ขอเชิญทอดพระเนตรแผนดิน อันมีน้ํา
ลอมโดยรอบ เปนกุณฑลแหงสาครประกอบดวยทิว
ปา (เขียวขจี) อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุถุโลมจฺฉเสวิตา แปลวา เปนที่อยู
อาศัยของฝูงปลา. บทวา วนราเชภิ แปลวา ดวยทิวปาเปนดังเทริดประดับ.
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้.
เชิญทอดพระเนตรบุพวิเทหทวีป อมรโคยาน
ทวีป อุตรกุรทุ วีป และชมพูทวีป ขอเชิญทอดพระเนตรสิ่งอัศจรรย อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณี
ดวงนี้ พระเจาขา ขอเชิญทอดพระเนตรพระจันทร
และพระอาทิตย อันเวียนรอบสิเนรุบรรพต สองสวาง
ไปทั่ว ๔ ทิศ ขอเชิญทอดพระเนตรสิ่งอัศจรรย อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรสิเนรุบรรพต หิมวันตบรรพต สมุทรสาคร
แผนดินใหญ และทาวมหาราชทั้ง ๔ อันธรรมดา
สรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตร
พุมไมในสวน แผนหินและเนินหินอันนารื่นรมยเกลือ่ น
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กลนไปดวยพวกกินนร อันธรรมดาสรางสรรไวใน
แกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสวนสวรรค คือ
ปารุสกวัน จิตตลดาวัน มิสสกวันและนันทวัน ทัง้
เวชยันตปราสาท อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณี
ดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสุธรรมเทวสภา ตนปาริฉัตตกพกฤษอันมีดอกแยมบาน และพระยาชาง
เอราวัณซึ่งมีอยูในดาวดึงสพิภพ อันธรรมดาสรางสรร
ไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเถิด พระเจาขา ขอเชิญทอดพระเนตรดูเหลานางเทพกัญญาอัน
ทรงโฉมล้ําเลิศ ดังสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆเที่ยว
เลนอยูในนันทวันนั้น อันธรรมดาสรางสรรไวในแกว
มณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรเถิดพระเจาขา ขอ
เชิญทอดพระเนตรเหลาเทพกัญญาผูประเลาประโลม
เทพบุตร อภิรมยเหลาเทพกัญญาอยูในนันทนวันนั้น
อันธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิเทเห ไดแก บุพวิเทหทวีป. บทวา
โคยานิเย จ ไดแก อมรโคยานทวีป. บทวา กุรุโย ชมฺพูทีปฺจ ไดแก
อุตรกุรุทวีปและชมพูทวีป. บทวา อนุปริยายนฺเต ความวา ซึ่งพระจันทร
และพระอาทิตยเหลานั้น เวียนรอบภูเขาสิเนรุ. บทวา ปาฏิเย ความวา
หลังแผนหินดุจตั้งลาดไว.
ขอเชิญทอดพระเนตรปราสาทมากกวาพัน ใน
ดาวดึงสพิภพ พื้นลาดดวยแผนแกวไพฑูรย มีรัศมี
รุง เรือง อันธรรมสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอ
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เชิญทอดพระเนตรสวรรคชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้น
ดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัสดี อัน
ธรรมดาสรางสรรไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอด
พระเนตรสระโบกขรณีในสวรรคชั้นนัน้ ๆ อันมีนา ใส
สะอาดดารดาษไปดวยมณฑาลกะ ดอกปทุมและอุบล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปโรสทสฺส ความวา ในปราสาทมาก
กวาพัน ในภพชั้นดาวดึงส.
ลายขาว ๑๐ แหงอันนารื่นรมยใจ ลายเหลือง
ออน ๒๑ แหง ลายเหลืองขมิ้น ๑๔ แหง ลายสีทอง
๒๑ แหง ลายสีน้ําเงิน ๒๐ ลายสีแมลงคอมทอง ๓๐
แหง มีปรากฏในแกวมณีนี้ แกวมณีดวงนี้มีลายดํา
๑๖ แหง และลายแดง ๒๕ แหง อันเจือดวยดอกชะบา
วิจิตรดวยนิลุบล ขาแตมหาราชผูสูงสุดกวาปวงชน
ขอเชิญทอดพระเนตรแกวมณีดวงนี้ อันสมบูรณดว ย
องคทั้งปวงมีรัศมีรุงเรืองผุดผองอยางนี้ ผูใดจักชนะ
ขาพระองคดวยการเลนสกา แกวมณีดวงนี้ จักเปน
สวนคาพนันของผูนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทเสตฺถ ราชิโย ความวา ลายขาว ๑๐
แหง มีอยูในแทงแกวมณีนั้น. บทวา ฉ ปงฺคลา ปณฺณรส แปลวา ลายเหลือง
ออน ๒๑ แหง. บทวา หลิทฺทา แปลวา ลายเหลืองขมิ้น ๑๔ แหง. บทวา
ตึสติ ความวา ลายสีแมลงคอมทอง ๓๐ แหง. บทวา ฉ จ ความวา ลาย
สีดํา ๑๖ แหง. บทวา มฺเชฏา ปฺจวีสติ ความวา โปรดทอดพระเนตรลายสีแดง ๒๕ แหง. บทวา มิสฺสา พนฺธุกปุปฺเผหิ ความวา ขอจง
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ทอดพระเนตรลายสีดําอันวิจิตร ลายสีแดงเจือดวยดอกเหลานั้นอันวิจิตร จริง
อยูในแกวมณีนี้มีลายดําลายสีแดงเจือดวยดอกชะบาวิจิตรดวยดอกอุบลเขียว.
บทวา โอธิสุงฺก แปลวา เปนสวนคาพนัน. ปุณณกยักษกลาววา ผูชํานะเรา
ดวยการเลนสกา แกวมณีนี้จะเปนสวนคาพนันของผูนั้น. ก็บาลีในอรรถกถาวา
โหตุ สุงฺก มหาราช จงเปนสวยของพระมหาราช ดังนี้ก็มี คํานั้นมีอธิบาย
วา ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา พระองคจงทอดพระเนตร แกวมณี
นี้คือเห็นปานนี้ ขาแตมหาราชเจา แกวมณีนี้เปนสวยของขาพระองค ผูใดชนะ
ขาพระองคดวยการเลนสกา แกวมณีนี้เปนสวยของผูนั้น.
จบมณิกัณฑ
ปุณณกยักษ ครั้นกลาวอยางนั้นแลวทูลถามวา ขาแตพระมหาราชเจา
แมถาพระองคทรงชนะขาพระองคดวยสกากอน ขาพระองคจักถวายแกวมณีนี้
แตหากขาพระองคชนะ พระองคจะประทานอะไรแกขาพระองค. พระเจา
ธนัญชัยตรัสวา ดูกอนพอ ยกเวนตัวของเราและเศวตฉัตรกับพระมเหสีเสีย ของ
ที่เหลือซึ่งเปนของ ๆ เรา เรายกใหเปนสวยสําหรับทาน. ปุณณกยักษทูลวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ถาอยางนั้น พระองคอยาชักชาเลย เพราะขาพระองค
มาแตไกล โปรดใหจัดแจงโรงสกาเสียเถิด พระราชารับสั่งใหพวกอํามาตยจัด
แจงแลว. อํามาตยเหลานั้นจัดแจงโรงเลนสกาโดยเร็ว ปูพระที่นั่งดวยเครื่อง
ลาดอันวิจิตรงดงามสําหรับพระราชา ตกแตงอาสนะถวายพระราชาที่เหลือ และ
ตกแตงอาสนะอันสมควรแกปุณณกยักษ เสร็จแลวกราบบังคมทูลกําหนดกาล
แดพระราชา.
ลําดับนั้น ปุณณกยักษไดกราบทูลพระราชาดวยคาถาวา
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ขาแตพระมหาราชเจา กรรมในโรงเลนสกา
สําเร็จแลว เชิญพระองคไปทรงเลนสกา แกวมณีเชน
นี้ ของพระองคไมมี เราพึงชนะกันโดยธรรม อยา
ชนะกันโดยไมชอบธรรม ถาขาพระองคชนะพระองค
ไซร ขอพระองคอยาไดทรงทําใหเนิ่นชา.
คําเปนคาถานั้นมีอธิบายวา ขาแตมหาราชเจา กรรมในโรงสกาถึงเขาแลว
คือสําเร็จแลว แกวมณีเชนนี้นี่ ไมมีแกพระองค ขอพระองคอยาไดทรงทํา
ใหเนิ่นชา. บทวา อุเปหิ ลกฺข ความวา ขอพระองคจงทรงเขาไปสูโรงสกา อันเปนสถานที่เลนดวยสกาทั้งหลาย และเมื่อเลน เราทั้งหลายพึงชนะ
กันโดยชอบธรรมเทานั้น ความชนะจงมีแกเราทั้งหลายโดยสงบเถิด ก็ถา
ขาพระองคพึงชนะไซร เมื่อเปนเชนนี้พระองคจงอยาชักชาจงรีบกระทําทีเดียว
เพราฉะนั้นพระองคไมพึงกระทําใหเนิ่นชา พึงใหทรัพยที่ขาพระองคชนะแล.
ลําดับนั้นพระราชาจึงตรัสกะปุณณกยักษนั้นวา ดูกอ นมาณพ ทาน
อยากลัวเราวาเปนพระราชา ชัยชนะหรือปราชัยจักมีโดยธรรมเทานั้น ความ
ชนะและแพของเราจักมีโดยสงบ.
ปุณณกยักษไดสดับดังนั้น จึงทูลวา ขอพระองคทั้งหลายจงทรงทราบ
ความชนะและแพของเราทั้งสองก็โดยธรรมเทานั้น ดังนี้แลว เมื่อจะกระทํา
พระราชาเหลานั้นใหเปนพยานจึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระสุรเสนผูปรากฏในกรุงปญจาละ พระเจามัจฉราชและพระเจามัททราช ทั้งพระเจาเกกกะราช
พรอมดวยชาวชนบท ขอจงทอดพระเนตรดู ขาพเจา
ทั้งสองจะสูกันดวยสกา กษัตริยกด็ ี พราหมณก็ดี
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ไมไดทําสักขีพยานไวแลว ยอมไมทํากิจอะไร ๆ ใน
ที่ประชุม.
บรรดาบทเหลานั้น ปุณณกยักษเรียกพระเจาปญจาลราชนั่นแลวา
ปจจุคคตา เพราะเปนผูเลื่องชื่อคือผูปรากฏ ลือเดน. บทวา มจฺฉา จ
ความวา ขาแดพระสหาย ก็พระองคเปนพระราชาในมัจฉรัฐ. บทวา มทฺทา
ความวา ขาแตพระเจามัททราช. บทวา สห เกกเกภิ ความวา ขาแตพระเจา
วัตตมานเกกกะราชพระองคพรอมดวยชาวชนบทชื่อเกกกะ อีกอยางหนึ่ง
บัณฑิตวาง สห ศัพท ไวหลังบทวา เกกเกภิ และกระทําศัพทวา ปจฺจุคฺคต
ใหเปนบทวิเสสนะ ของบทวา สูรเสน แลวพึงทราบความในคาถานี้อยางนี้วา
พระเจาสูรเสนมัจฉะผูปรากฏในแควนปญจาละและพระเจามัททะ พระเจาเกกกะ
และพระราชาที่เหลือพรอมดวยขาวชนบทชื่อวา เกกกะ. บทวา ปสฺสตุ โน เต
ความวา ขอพระราชเหลานั้นจงดูการตอสูกันเปนคะแนนดวยสกาของเราทั้ง
สอง. บทวา โน ในบทวา น โน สภาย กโรนฺติ กฺจิ นี้ เปนเพียงนิบาต.
ความวา กษัตริยทั้งหลายก็ดี พราหมณทั้งหลายก็ดี ยอมไมกระทําใคร ๆ ให
เปนพยานในที่ประชุม แตยอมกระทําตามธรรมเนียม เพราะฉะนั้น ปุณณกยักษ
จึงไดกระทํายักษเสนาบดีใหเปนพยานอยางนี้วา ทานทั้งหลายจักไมไดกลาววา
เหตุอันไมสมควรอะไรจะเกิดวา ที่เราไมยอมรับฟง เราไมยอมรับเห็น พวก
ทานจงเปนผูไมประมาทเถิด
ลําดับนั้น พระเจาธนัญชัยโกรพยราช มีพระราชา ๑๐๑ พระองค
แวดลอมเปนบริวาร ทรงพาปุณณกยักษเสด็จเขาสูโรงเลนสกา พระราชาแม
ทั้งหมดและปุณณกยักษตางก็ประทับนั่งและนั่งบนอาสนะอันสมควรแลว. เจา
พนักงานก็ยกกระดานสกาที่ทําดวยเงิน และลูกบาศกที่ทําดวยทองมาตั้งลงใน
ทามกลาง. ฝายปุณณกยักษไดกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคทรง
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ทอดสกาเร็ว ๆ ลูกบาศกสกาทั้งหลายจัดเปน ๒๔ ลูก มีชื่อวา มาลี สาวดี พหุลี
และสันติภัทรเปนตน ในลูกบาศกสกาเหลานั้น ขอพระองคทรงถือลูกบาศก
ลูกที่ชอบพระทัยของพระองคเถิด. พระราชาตรัสวา ดีละ แลวทรงถือเอาลูก
บาศกที่ชื่อวา พหุลี ปุณณกยักษถือเอาลูกบาศกที่ชื่อวา สาวดี ขณะนั้นพระ
ราชาตรัสกะปุณณกยักษวา ดูกอนมาณพ ถากระนั้นทานจงทอดลูกสกากอน.
ปุณณกยักษกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา วาระที่ขาพระองคจะทอดยังไม
ถึง ขอพระองคทรงทอดกอนเถิดพระเจาขา. พระราชาทรงรับวา ดีละ. ก็
อารักขเทวดาที่เคยเปนพระชนนีของทาวเธอในอัตภาพที่ ๓ มีอยู พระราชา
ทรงชนะดวยสกา เพราะอานุภาพแหงอารักขเทวดานั้น. อารักขเทวดานั้น
ไดสถิตอยูในที่ใกลแหงพระราชานั้น. พระราชาทรงระลึกถึงนางเทพธิดานั้น
เมื่อจะทรงทอดสกาจึงตรัสพระคาถาวา
ขาแตมารดา ขอมารดาจงดูแลขาพเจาดวย
โปรดชวยใหความชนะปรากฏแกขาพเจา ขาแตมารดา
ขอมารดาจงชวยอนุเคราะหแกขาพเจา เพราะเดชแหง
มารดา ความชนะมากจะมีแกขาพเจา ลูกบาศกที่ทํา
ดวยทองชมพูนุท ๔ เหลีย่ มจตุรัส กวางและยาว ๘ นิ้ว
รุง เรืองอยูในทามกลางบริษัทดุจแกวมณีมีรัศมีสวาง
ไสว ที่ขาพเจาจะทอดลง ณ บัดนี้ ขอใหพลิกขึน้ ตาม
ใจหวัง ขาแตเทวดา จงใหความชนะแกขาพเจา จง
เห็นแกขาพเจาผูมีโภคสมบัตินอย อันคนที่มารดาคอย
ชวยอนุเคราะหอยูแลว ยอมจะเห็นแตความเจริญทุก
เมื่อ ลูกบาศกสกาชื่อมาลี ทานกลาววามี ๘ แตม ลูก
บาศกสกาชื่อสาวดี ทานกลาววามี ๖ แตม ลูกบาศก
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สกาชื่อพหุลรทราบวามี ๔ แตม ลูกบาศกสกาชื่อสันติภัทรทราบวา มี ๒ แตม และกระดานสกานั้น ทาน
ผูรปู ระกาศวามี ๒๔ ตา.
พระราชาครั้นทรงขับเพลงสกาแลว ทรงพลิกลูกบาศกดวยพระหัตถ
โยนขึ้นไปในอากาศ ดวยอานุภาพแหงปุณณกยักษ ลูกบาศกจะยังพระราชา
ปราชัย ยอมตกลงไมดี. พระราชทรงฉลาดในศิลปศาสตรสกา เมื่อทราบวา
ลูกบาศกหมุนตกลงจะทําพระองคใหปราชัย ทรงรับไวเสียกอนในอากาศ ทรง
จับโยนขึ้นไปใหมในอากาศ. แมครั้งที่ ๒ ก็ทรงทราบลูกบาศกตกลงจะทําให
พระองคปราชัย จึงทรงรับไวอยางนั้นเหมือนกัน. ลําดับนั้น ปุณณกยักษดําริ
วา พระราชาองคนี้เลนสกากับยักษผูเชนเรา ยังมายื่นมือรับลูกบาศกอัน
กําลังตกลงไวได นี่เพราะเหตุอะไรหนอ เมื่อทราบวาเพราะอานุภาพของ
อารักขเทวดาแลว จึงถลึงตาดูอารักขเทวดานั้น แสดงดุจดังวาโกรธ. อารักขเทวดาพอปุณณกยักษเพงดูเทานั้น ก็สะดุงกลัว วิ่งหนีไปถึงที่สุดเขาจักรวาล
ไดยืนแอบตัวสั่นอยูรัว ๆ. พระราชา ทรงโยนลูกบาศกขึ้นไปครั้งที่ ๓ แมจะ
ทรงทราบวา ลูกบาศกตกลงแลวจะทําพระองคใหปราชัยก็หาสามารถจะทรง
เหยียดพระหัตถออกรับไวไดไม เพราะอานุภาพแหงปุณณกยักษ. ลูกบาศกนั้น
ตกลงไมดี ยังพระราชาใหปราชัย. ลําดับนั้นปุณณกยักษทราบวา ทาวเธอ
ทรงปราชัย มีใจยินดีตบมือหัวเราะดวยเสียงอันดัง ๓ ครั้งวา ขาพเจาชนะแลว
ขาพเจาชนะแลว ขาพเจาชนะแลวดังนี้. เสียงนั้นไดแผไปทั่วชมพูทวีป.
พระศาสดา เมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสพระคาถาวา
พระราชาของกุรรุ ัฐและปุณณกยักษ ผูมัวเมาใน
การเลนสกาเขาไปสูโรงเลนสกาแลว พระราชทรง
เลือกไดลูกบาศก ที่มีโทษ ทรงปราชัย สวนปุณณก-
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ยักษชนะ พระราชาและปุณณกยักษทงั้ สองนั้น เมือ่
เจาพนักงานเอาสกามารวมพรอมแลว ไดเลนสกากัน
อยูใ นโรงสกานั้น ปุณณกยักษไดชัยชนะ พระราชา
ผูแกลวกลาประเสริฐกวานรชน ทานกลางพระราชา
๑๐๑ พระองค และพยานที่เหลือ เสียงบันลือลั่นไดมี
ขึน้ ในสนามสกานั้น ๓ ครั้ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาวิสุ ความวา เขาไปในโรงสกา.
บทวา วิจิน ความวา พระราชา ทรงเลือกใน ๒๔ ตา ไดยึดในทางที่มี
โทษ คือยึดเอาทางปราชัย. บทวา กฏมคฺคหิ ความวา สวนปุณณกยักษ
ยึดเอาชัยชนะ พระราชากับปุณณกยักษทั้งสองนั้น เมื่อเจาพนักงานเอาสกามา
พรอมกันในโรงเลนสกานั้น ทานทั้งสองไดเลนสกาแลว. บทวา รฺ ความ
วา ครั้นปุณณกยักษนั้น ชนะพระราชา ผูแกลวกลาประเสริฐกวานรชนใน
ทามกลางแหงพระราชา ๑๐๑ และทานผูเปนสักขีพยานที่เหลือ. บทวา ตตฺถปฺปนาโท ตุมุโล พภูว ความวา เสียงบันลือลั่นไดมีขึ้นในมณฑลสกานั้น
๓ ครั้งวา ขอพระองคจงทราบความที่พระราชาทรงปราชัยแลว ขาพเจาชนะ
แลว ขาพเจาชนะแลว ขาพเจาชนะแลว.
พระราชา ครั้นทรงปราชัยแลว ทรงเสียพระทัยเปนกําลัง. ลําดับ
นั้นปุณณกยักษเมื่อจะปลอบโยนทาวเธอใหเบาพระทัย จึงทูลเปนคาถาวา
ขาแตพระมหาราชา เราทั้งสองผูพยายามเลน
สกา ความชนะและความแพยอมมีแกคนใดคนหนึ่ง
ขาแตพระองคผูเปนจอมชน ขาพระองคชนะพระองค
ดวยทรัพยอันประเสริฐแลว ขาพระองคชนะแลว ขอ
พระองคทรงพระราชทานเสียเร็ว ๆ เถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อายูหต ความวา บรรดาเราทั้งสองผู
พยายามเลนสกา ความชนะและความแพยอมมีแกคนใดคนหนึ่งเปนธรรมดา
เพราะฉะนั้น ทานอยาคิดวา เราเปนผูแพแลว. บทวา ฆินฺโนสิ ความวา
ทานเปนผูเสื่อมแลว. บทวา วรนฺธเนน แปลวา ดวยทรัพยอันประเสริฐ.
บทวา ขิปฺปมาวากโรหิ ความวา ขอพระองคโปรดพระราชทานทรัพยสําหรับ
เปนคาชัยชนะโดยฉับพลันเถิดพระเจาขา.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะตรัสกะปุณณกยักษวา จงรับเอาซิ พอ
จึงตรัสพระคาถาวา
ดูกอนทานกัจจานะ ชาง มา โค แกวมณี
กุณฑล และแกวอันประเสริฐกวาทรัพยทั้งหลายมีอยู
ในแผนดินของเรา ทานจงรับเอาเถิด เชิญขนเอาไป
ตามปรารถนาเถิด.
ปุณณกยักษกราบทูลวา
ชาง มา โค แกวมณี กุณฑล และแกวอื่นใด
ทีม่ ีอยูในแผนดินของพระองค บัณฑิตมีนามวาวิธุระ
เปนแกวมณีอันประเสริฐกวาทรัพยเหลานั้น ขาพระองคชนะพระองคแลว โปรดพระราชทานวิธุรบัณฑิต
แกขาพระองคเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส เม ชิโต ความวา ขาพระองคก็
ชนะพระองคแลว ผูเปนรัตนะอันสูงสุด และพระองคก็เปนผูประเสริฐกวารัตนะ
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น เปนอันชื่อวา ขาพระองคชนะพระองคแลว พระองค
โปรดจงทรงพระราชทานวิธุรบัณฑิตแกขาพระองคเถิด.
๑

๑. บาลีเปน ชินฺโนสิ- ทานเปนผูชนะแลว.
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พระราชาตรัสพระคาถาวา
วิธุรบัณฑิตนั้นเปนตัวของเรา เปนที่พึ่งเปนคติ
เปนเกาะ เปนที่เรน และเปนที่ไปในเบื้องหนาของเรา
ทานไมควรจะเปรียบวิธุรบัณฑิตนั้นกับทรัพยของเรา
วิธุรบัณฑิตนัน้ เชนกับชีวติ ของเรา คือ เปนตัวเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺตา จ เ ม โส ความวา ก็วิธุรบัณฑิตนั้น ชื่อวาเปนตัวของเรา และเราไดพูดแลววา เวน ตัวเรา เศวตฉัตร
และอัครมเหสีเสีย นอกนั้นเราใหแกทาน เพราะเหตุนั้น ทานอยายึดวิธุรบัณฑิตนั้นไว และวิธุรบัณฑิตนั้นไมใชเพียงแตเปนตัวของเราอยางเดียว โดย
ที่แทวิธรุ บัณฑิตนั้น ทั้งเปนที่พึ่ง เปนคติ เปนเกาะ เปนที่เรน และเปนที่
ไปในเบื้องหนาของเราอีกดวย. บทวา อสนฺตุเลยฺโย มม โส ธเนน
ความวา ทานไมควรเปรียบวิธุรบัณฑิตกับดวยทรัพย ๗ ประการของเรา.
ปุณณกยักษกลาวคาถาวา
การโตเถียงกันของขาพระองคและของพระองค
จะพึงเปนการชานาน ขอเชิญเสด็จไปถามวิธุรบัณฑิต
กันดีกวา ใหวิธุรบัณฑิตนั้นแลชี้แจงเนื้อความนั้น
วิธรุ บัณฑิตจักกลาวเทาใด คํานั้นจงเปนอยางนั้นแก
เราทั้งสอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวรตุ เอตมตฺถ ความวา ขอวิธุรบัณฑิตนั้นนั่นแล จงประกาศวา ทานเปนตัวของทานหรือไม. บทวา โหตุ
กถา อุภินฺน ถอยคําที่วิธุรบัณฑิตนั่นแล จงเปนประมาณแกเราทั้งสอง.
พระราชาตรัสพระคาถาวา
ดูกอนมาณพ ทานพูดจริงแตทีเดียวและไมผลุน
ผลัน เราถามวิธุรบัณฑิตกันเถิดนะ เราทั้งสองจงยินดี
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ตามคําที่วิธุรบัณฑิตพูดนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น จ มาณว สาหส ความวา ทาน
อยาใชคําอํานาจกลาวคําผลุนผลันออกไป.
ก็แลพระราชาครั้นตรัสอยางนี้แลว ทรงราเริงพระทัยพาพระราชา
๑๐๑ พระองค และปุณณกยักษเขาไปโรงธรรมสภาโดยเร็ว. วิธุรบัณฑิตลง
จากอาสนะถวายบังคมพระราชาแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น
ปุณณกยักษเจรจาปราศรัยกะพระมหาสัตววา ขาแตบัณฑิต เกียรติศัพทของ
ทานไดปรากฏไปในสากลโลกวา ทานตั้งอยูในธรรม ยอมไมพูดเท็จแมเพราะ
เหตุแหงชีวิตเชนนี้ ก็ขาพเจาจักทราบความที่ทานเปนผูตั้งอยูในธรรมไดใน
วันนี้แล แลวกลาวคาถาวา
เทวดาทั้งหลายยอมรูจักอํามาตยในแควนกุรุรัฐ
ชือ่ วิธุรบัณฑิตผูตั้งอยูในธรรม จริงหรือ การบัญญัติ
ชือ่ วาวิธุระในโลกนั้น ทานเปนอะไร คือเปนทาส
หรือเปนพระประยูรญาติของพระราชา.
ในคาถานั้น ขาพเจาขอถามวาเทวดาทั้งหลายเรียก คือกลาวประกาศถึง
ทานวิธุระ. ผูเปนอํามาตยผูตั้งอยูในธรรมแหงแควนกุรุอยางนี้วา อํามาตยชื่อวา
วิธุระผูตั้งอยูในธรรม ไมพูดมุสาวาทแมเพราะเหตุแหงชีวิต. เทพเหลานั้น
เมื่อทราบชัดอยางนี้ จึงไดกลาวแตคําสัตย หรือวาเทพเหลานั้นพูดแตความ
ไมเปนจริงเทานั้นแล. บทวา วิธุโรติ สขฺย กตโมสิ โลเก ความวา
ชื่อของทานปรากฏอยูในโลกวาวิธุระ ทานประกาศเปนไฉน คือเปนทาสเปน
คนชนต่ํา หรือเปนเสมอ หรือยิ่งกวา หรือเปนพระประยูรญาติของพระราชา
คําที่เราถามมาแลวนี้ทานจงบอกแกเรากอนวา ทานเปนทาส หรือเปนพระ
ประยูรญาติของพระราชา.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวดําริวา มาณพนี้ถามเราอยางนี้ เราจะบอก
เขาวาเราเปนญาติของพระราชา เราเปนคนสูงกวาพระราชา หรือไมไดเปน
อะไรเลยของพระราชาเชนนี้ก็ไดเหมือนกัน แตวาชื่อวาที่พึ่งในโลกนี้ จะเสมอ
ดวยคําจริงยอมไมมี เราควรจะพูดคําจริงเทานั้น เพื่อจะแสดงวา ขาพเจาไม
ไดเปนพระประยูรญาติของพระราชา และมิไดเปนคนสูงกวาพระราชา แตวา
ขาพเจาเปนทาสคนใดคนหนึ่งแหงทาส ๔ จําพวก จึงกลาว ๒ คาถาวา
ในหมูนรชน ทาสมี ๔ จําพวกคือ ทาสครอก
จําพวก ๑ ทาสไถจําพวก ๑ ทาสที่ยอมตัวเปนขาเฝา
จําพวก ๑ ทาสเชลยจําพวก ๑ แมขา พเจาก็เปนทาส
โดยกําเนิดแททีเดียว ความเจริญก็ตาม ความเสื่อมก็
ตาม จะมีแกพระราชา แมขาพเจาจะไปยังที่อื่น ก็
คงเปนทาสของสมมติเทพนั่นเอง ดูกอนมาณพ พระ
ราชาเมื่อจะพระราชทานขาพเจาใหเปนคาพนันแกทาน
ก็พึงพระราชทานโดยชอบธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อามายทาสา ไดแก ทาสที่เกิดในทอง
ของนางทาสีผูมีสามีเปนทาส. บทวา สยป เหเก อุปยนฺติ ทาสา ความ
วา คนเหลาใดเหลาหนึ่ง เกิดมาเปนคนใชเขาทั้งหมดนั้น ชือ่ วา ทาสผูเขา
ถึงความเปนทาสเอง. บทวา ภยา ปนุนฺนา ความวา คนผูเปนเชลยถูก
ไลออกจากที่อยูของตน โดยราชภัยหรือโจรภัยแมไปสูแดนแหงขาศึก ก็ชื่อ
วาเปนทาสเหมือนกัน . บทวา อทฺธา หิ โยนิโต อหป ทาโส ความวา
ดูกอนมาณพ แมเราก็เปนทาสเกิดจากกําเนิดทาสเอง รวมอยูใ นกําเนิดทาส
๔ จําพวกโดยสวนเดียวแทๆ. บทวา ภโว จ รฺโ อภโว จ ความวา
ความเจริญหรือความเสื่อม จงมีแกพระราชาก็ตาม ขาพเจาไมสามารถจะพูด
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เท็จไดเลย. บทวา ปรป ความวา ขาพเจาแมไปสูที่ไกล ก็ตอ งเปนทาส
ของสมมติเทพอยูตามเดิม. บทวา ทชฺชา ความวา พระราชาทอดทิ้งขาพเจา
เพราะทรัพยในการชนะแลว ประทานขาพเจาเปนคาพนันแกทาน จึงพึง
พระราชทานโดยธรรม คือ โดยความเปนจริงนั่นเอง.
ปุณณกยักษไดยินดังนั้น ก็ยินดีราเริงปรบมืออีก แลวกลาวคาถาวา
วันนี้ ความชนะไดมีแกขาพระองคเปนครั้งที่ ๒
เพราะวาวิธุรบัณฑิตผูเปนปราชญ อันขาพระองคถาม
แลว ไดชี้แจงปญหาอยางแจมแจง พระราชาผูประเสริฐไมทรงตั้งอยูในธรรมหนอ ไมทรงยอมใหวธิ ุรบัณฑิตแกขาพระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชเสฏโ ความวา พระราชาผู
ประเสริฐนี้ ไมทรงตั้งอยูในธรรมหนอ. บทวา สุภาสิต ความวา อัน
วิธุรบัณฑิตกลาวดีแลว คือวินิจฉัยดีแลว. บทวา นานุชานาสิ มยฺห ความ
วา ปุณณกยักษกลาววา เพราะเหตุไร ทานจึงไมยอมใหขาพเจาไดรูจักกับ
วิธุรบัณฑิต ทานไมใหเพื่ออะไร.
พระราชา ไดทรงสดับดังนั้น ทรงโทมนัสวา วิธุรบัณฑิตนี้ ไม
เห็นแกผูมีอุปการะคุณ ผูใหลาภใหยศเชนเรา เห็นแกมาณพที่พึงเห็นกันเดี๋ยวนี้
แลวทรงพระพิโรธแกพระมหาสัตว ตรัสกะปุณณกยักษวา แนะมาณพ ถา
วิธุรบัณฑิตเปนทาส ทานจงเอาเขาไปเสีย ดังนีแ้ ลว จึงตรัสพระคาถาวา
ดูกอนกัจจานะ ถาวิธุรบัณฑิตชีแ้ จงปญหาแกเรา
ทั้งหลายอยางนี้วา เราเปนทาส เราหาไดเปนญาติไม
ทานจงรับเอาวิธุรบัณฑิต ผูเปนทรัพยอันประเสริฐกวา
ทรัพยทั้งหลาย พาไปตามที่ทานปรารถนาเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวฺจ โน โส วิวเรตฺถ ปฺห
ความวา ถาวิธุรบัณฑิตเปดเผยปญหาอยางนี้วา เราเปนทาสหาไดเปนญาติไม
เลย ขอทานจงรับเอาวิธุรบัณฑิตผูเปนแกวอันประเสริฐ กวาทรัพยทั้งหลาย
พาไปตามปรารถนาในบริษัทมณฑลของทานเถิด.
จบอักขขัณฑกัณฑ
ก็แลพระราชา ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงทรงพระดําริวา มาณพลักพา
วิธุรบัณฑิตไปตามชอบใจ นับตั้งแตวันที่เธอจากไป ยากที่เราจะไดฟง
ธรรมกถาอันไพเราะ ถึงอยางไรเราควรขอใหเธอพักอยูในถิ่นของตน ถาม
ปญหาในฆราวาสธรรมเสียกอน ลําดับนั้นทาวเธอทรงอาราธนาพระมหาสัตว
นั้นอยางนี้วา ขาแตบัณฑิต เมื่อทานจากไปแลว ยากที่ขาพเจาจักไดฟง
ธรรมกถาอันไพเราะ ขอทานพักอยูในถิ่นของตนเองกอน เชิญนั่งบนธรรมาสน
อันประดับแลวแสดงปญหาในฆราวาสธรรมแกขาพเจา ณ บัดนี้ พระมหาสัตว
รับพระบรมราชโองการวา ดีละ พระเจาขา แลวนั่งบนธรรมาสนที่ประดับ
แลว วิสัชนาปญหาที่พระราชาตรัสถาม ปญหาคาถาในฆราวาสธรรมนั้น
มีดังตอไปนี้.
ทานวิธุรบัณฑิต คฤหัสถผูอยูครองเรือนจะพึงมี
ความประพฤติอันปลอดภัยไดอยางไร จะพึงมีความ
สงเคราะหไดอยางไร จะพึงมีความไมเบียดเบียนได
อยางไร และอยางไรมาณพจึงจะชื่อวามีปกติกลาวคํา
สัตย จากโลกนี้ไปยังโลกหนาแลวจะไมเศราโศกได
อยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เขมา วุตฺติ กถ อสฺส ความวา
คฤหัสถผูอยูครองเรือน จะพึงประพฤติตนใหปลอดภัยไดอยางไร. บทวา
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กถนฺน อสฺส สงฺคโห ความวา อยางไรหนอ เขาจะพึงมีการสงเคราะห
กลาวคือ สังคหวัตถุ ๔ ประการใด. บทวา อพฺยาปชฺฌ แปลวา ความ
เปนผูปราศจากทุกข. บทวา สจฺจวาที จ ความวา ก็อยางไร มาณพจะพึง
ชื่อวากลาวแตคําสัตย. บทวา เปจฺจ แปลวาไปสู ปรโลก.
พระศาสดา เมื่อทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
วิธุรบัณฑิตผูมีคติ มีความเพียร มีปญญาเห็น
อรรถธรรมอันสุขุม กําหนดรูธรรมทัง้ ปวง ไดกราบทูล
พระราชาในโรงธรรมสภานั้นวา ผูครองเรือนไมควร
คบหญิงสาธารณะเปนภริยา ไมควรบริโภคอาหารมีรส
อรอยแตผูเดียว ไมควรซองเสพถอยคําอันใหติดอยูใน
โลก ไมใหสวรรคและนิพพาน เพราะถอยคําเชนนั้น
ไมทําใหปญญาเจริญไดเลย ผูครองเรือนพึงเปนผูมีศีล
สมบูรณดวยวัตร ไมประมาท มีปญญาเครื่องสอดสอง
เหตุผล มีความประพฤติถอมตน ไมพึงเปนคนตระหนี่
เหนียวแนน เปนผูสงบเสงี่ยม มีวาจานาคบเปนสหาย
ออนโยน ผูครองเรือนพึงเปนผูสงเคราะหมิตร จําแนก
แจกทาน รูจกั จัดทํา พึงบํารุงสมณพราหมณดวย
ขาวน้ําทุกเมื่อ ผูครองเรือนพึงเปนผูใครตอธรรม จํา
ทรงอรรถธรรมที่ไดสดับมาแลว หมัน่ ไตถาม พึงเขา
ไปหาทานผูมีศีล เปนพหูสูตโดยเคารพ คฤหัสถผู
ครองเรือนจะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยไดอยางนี้
จะพึงมีความสงเคราะหไดอยางนี้ จะพึงมีความไม
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เบียดเบียนกันไดอยางนี้ และมาณพพึงปฏิบัติอยางนี้
จึงจะชื่อวามีปกติกลาวคําสัตย จากโลกนี้แลวไปยัง
โลกหนา จะไมเศราโศกดวยอาการอยางนี้ พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ตตฺถ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
วิธุรบัณฑิตไดแสดงฆราวาสธรรมถวายพระราชาในโรงธรรมสภานั้น. บทวา
คติมา ความวา ชื่อวา ผูมีคติดวยญาณคติอันประเสริฐ. บทวา ธิติมา ไดแก
ผูมั่นคงเพราะมีความเพียรไมขาดสาย. บทวา มติมา ความวา ชื่อวา ผูมีปญญา
เพราะมีปญญาอันไพบูลยเสมอดวยแผนดิน. บทวา อตฺถทสฺสินา ความวา
ชื่อวา ผูเห็นอรรถดวยญาณอันเห็นอรรถอันละเอียดสุขุม. บทวา สงฺขาตา
ความวา วิธุรบัณฑิต กําหนดรูธรรมไดทั้งหมดดวยปญญา คือญาณเครื่องรู
แลว กราบทูลคํามีอาทิวา อยาคบหาภริยาอันสาธารณะ ในฆราวาสธรรมนั้น
ผูใดผิดภรรยาของชนเหลาอื่น ผูนั้นชื่อวามีภริยาเปนสาธารณะ ผูเชนนั้น
อยาพึงมีภริยาอันเปนสาธารณะเลย. บทวา สาธุเมกโก ความวา ผูอยู
ครองเรือน ไมใหโภชนะอันประณีตมีรสอรอยแกชนเหลาอื่น ไมพึงบริโภค
แตผูเดียว. บทวา โลกายติก ความวา ไมควรซองเสพวาทะอันเกี่ยวใน
ทางหายนะ อันเปนคําพูดใหเขาหลงเชื่อ ไมอาศัยประโยชน ไมเปนทางให
ไปสวรรค. บทวา เนต ปฺาย วฑฺฒน ความวา ก็ขอนั้น เปนทาง
ทําโลกใหปน ปวน ไมทาํ ใหปญญาเจริญ. บทวา สีลวา ไดแก ประกอบ
ดวยศีล ๕ ขอ ไมขาด. บทวา วตฺตสมฺปนฺโน ความวา ผูอยูครอบครอง
เรือน ตองเขาถึงความประพฤติอนุวัตรตามพระราชา. บทวา อปฺปมตฺโต
ความวา เปนผูไมประมาทในกุศลธรรม. บทวา นิวาตวุตฺติ ความวา ไม
กระทําความเยอหยิ่งประพฤติตนตกต่ํา รับโอวาทานุศาสนี. บทวา อตฺถทฺโธ
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ความวา เวนจากความตระหนี่เหนียวแนน. บทวา สุรโต ความวา ประกอบ
ดวยความสงบเสงี่ยม. บทวา สขิโล แปลวา ผูมีวาจาเปนที่ตั้งแหงความ
รัก. บทวา มุทุ ไดแก ผูไมหยาบคายดวยกายวาจาและจิต. บทวา
สงฺคเหตา จ มิตฺตาน ความวา ผูอยูครองเรือนพึงเปนผูทําการสงเคราะห
มิตรอันดีงาม คือ พึงสงเคราะหในบรรดาทานเปนตน อันเปนเครื่องสงเคราะห
กันนั้น. บทวา สวิภาคี ไดแก ทําการจําแนกทาน แกสมณพราหมณผู
ตั้งอยูในธรรมเปนตน และแกคนกําพราเปนตน. บทวา วิธานวา ความวา
พึงเปนผูถึงพรอมดวยการจัดแจง ในกิจทั้งหมดอยางนี้วา ในเวลานี้ควรจะไถ
เวลานี้ควรจะหวาน. บทวา ตปฺเปยฺย ความวา พึงบรรจุภาชนะที่ตนรับ
แลว ๆ ใหเต็มแลว เมื่อใหพึงพอใจ. บทวา ธมฺมกาโม ความวา ผูครอง
เรือน พึงเปนผูใครปรารถนาประเพณีธรรมบางสุจริตธรรมบาง. บทวา
สุตาธาโร ความวา เปนผูทรงสุตะ. บทวา ปริปุจฺฉโก ความวา ผูอยูครอง
เรือนพึงเขาไปหาสมณพราหมณผูทรงธรรม แลวมีปกติ ไตถามดวยคํามีอาทิวา
อะไรเปนกุศลนะขอรับ. บทวา สกฺกจฺจ แปลวา โดยความเคารพ. บทวา
เอว นุ อสฺส สงฺคโห ความวา ผูอยูครองเรือน แมการสงเคราะหก็สมควร
ทําเชนนั้น. บทวา สจฺจวาที ความวา ผูอยูครองเรือนปฏิบัติไดอยางนี้
ชื่อวาเปนผูกลาวคําสัตย.
พระมหาสัตว แสดงปญหาในฆราวาสธรรมถวายแดพระราชาอยางนี้
แลว ลงจากบัลลังกถวายบังคมพระราชา ฝายพระราชาทรงกระทํามหาสักการะ
แกพระมหาสัตวนั้น มีพระราชา ๑๐๑ พระองคแวดลอมเปนบริวาร เสด็จ
กลับไปสูพระนิเวศนของพระองค
จบฆราวาสธรรมปญหา
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สวนพระมหาสัตว กลับเรือนของตนแลว. ลําดับนั้นปุณณกยักษ จึง
กลาวคาถาวา
ทานมาไปดวยกัน ณ บัดนี้ พระเจาแผนดิน
ธนัญชัย ผูเปนอิสราธิบดี พระราชทานทานใหแก
ขาพเจาแลว ขอทานจงปฏิบัติประโยชนแกขาพเจา
ธรรมนี้เปนของเกา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน ในบทวา ทินฺโน โน นี้เปน
เพียงนิบาต. อธิบายวา ทานอันพระเจาธนัญชัยผูเปนอิสราธิบดี ไดพระรา-0
ทานแลว. บทวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความวา เพราะเมื่อทานปฏิบัติ ให
เปนประโยชนแกเรา ชื่อวาเปนอันปฏิบัติใหเปนประโยชนแกนายของตน การ
ทําใหเปนประโยชนแกนายของตนนั้น ชื่อวาเปนธรรมของเกาคือ เปนแบบ
ของบัณฑิตในปางกอนอยางแทจริง.
วิธุรบัณฑิตกลาวคาถาวา
ดูกอนมาณพ ขาพเจายอมรูวา ขาพเจาเปนผูอัน
ทานไดแลว ขาพเจาเปนผูอันพระราชาผูเปนอิสราธิบดี
พระราชทานแกทานแลว แตขาพเจาขอใหทานพักอยู
ในเรือนสัก ๓ วัน ขอใหทานยับยั้งอยูตลอดเวลาที่
ขาพเจาสั่งสอนบุตรภรรยากอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตยาหมสฺมิ ความวา ขาพเจายอมรูวา
ทานไดขาพเจาแลว คือ เมื่อไดขาพเจา ไมใชไดโดยประการอื่น. บทวา
ทินฺโนหมสฺมิ ตว อิสฺสเรน ความวา ขาพเจาเปนผูอันพระราชาผูเปน
อิสราธิบดีของขาพเจา ไดพระราชทานแกทานแลว. บทวา ตีหฺจ ความวา
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ดูกอนมาณพ เราเปนผูมีอุปการะมากแกทาน เพราะไมเห็นคลอยตามพระราชา
พูดไปตามความจริงเทานั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงเปนผูอันทานไดแลว
ทานจงรูวาขาพเจาเปนใหญแกตน พวกเราจะพักอยูในเรือนของตน ๓ วัน
เพราะฉะนั้นทานจงยับยั้งอยู ใหขาพเจาสั่งสอนบุตรและภรรยากอน.
ปุณณกยักษ ไดฟงดังนั้นแลวคิดวา บัณฑิตนี้พูดจริง เธอมีอุปการะ
แกเราเปนอยางมาก แมหากวาเมื่อเธอจะขอใหเราพักอยู ๗ วันก็ดี ครึ่งเดือน
ก็ดี เราก็จะยับยั้งอยูโดยแท ดังนี้แลวจึงกลาวคาถาวา
คําที่ทานกลาวนั้น จงมีแกขาพเจาเหมือนอยาง
นัน้ ขาพเจาจักพักอยู ๓ วัน ตั้งแตวันนี้ ทานจงทํา
กิจในเรือนทัง้ หลาย ทานจงสั่งสอนบุตรภริยาเสียแต
วันนี้ ตามที่บตุ รภริยาของทานจะพึงมีความสุขในภาย
หลัง ในเมื่อทานไปแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมฺเม ความวา คําที่ทานขอนั้นทั้งหมด
ขาพเจาตามใจทาน. บทวา ภวชฺช ความวา ทานผูเจริญ จงสั่งสอนบุตร
และภริยา ๓ วันตั้งแตวันนี้ไป. บทวา ตยี เปจฺจ ความวา ทานจงสั่งสอน
โดยประการที่เมื่อทานไปแลว ภายหลังบุตรและภริยาของทานจะพึงมีความสุข.
ปุณณกยักษ ครั้นกลาวอยางนั้นแลว เขาไปสูนิเวศนของพระมหาสัตวนั้นแล.
พระศาสดา เมื่อทรงประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ปุณณกยักษ ผูมสี มบัตินาใครมากมายกลาววา
ดีละ แลวหลีกไปกับวิธุรบัณฑิต เปนผูมีมารยาทอัน
ประเสริฐสุด เขาไปในบานของวิธุรบัณฑิต อัน
บริบูรณดวยชางและมาอาชาไนย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหูตกาโม แปลวา ผูมีโภคทรัพย
มากมาย. บทวา ต กุชฺ ราชญิหยานุจิณฺณ ความวา สั่งสมคือบริบูรณ
ดวยชางและมาอาชาไนย. บทวา อริยเสฏโ ความวา เปนผูสูงสุดในมารยาท
อันประเสริฐสุด.
ปุณณกยักษ เขาไปในบานแหงวิธุรบัณฑิตแลว ก็พระมหาสัตวไดมี
ปราสาท ๓ หลัง เพื่อเปนที่พักแรม ๓ ฤดู. ในปราสาท ๓ หลังนั้น หลัง
หนึ่งชื่อวาโกญจะ หลังหนึ่งชื่อวามยูระ. หลังหนึ่งชื่อวาปยเกต. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาปราสาท ๓ หลังนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา
ปราสาทของพระมหาสัตวมอี ยู ๓ หลังคือ โกญจปราสาท ๑ มยูรปราสาท ๑ ปยเกตปราสาท ๑ ใน
ปราสาททั้ง ๓ นั้น พระมหาสัตวไดพาปุณณกยักษเขา
ไปยังปราสาทอันเปนที่นารื่นรมยยิ่งนักมีภักษาหาร
บริบูรณ มีขาวน้ําเปนอันมาก ดังหนึง่ มสักกสารวิมาน
ของทาววาสวะ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ ความวา บรรดาปราสาททั้ง ๓
นั้น พระมหาสัตวพาปุณณกยักษเขาไปยังปราสาท อันเปนที่ที่ตนอยูในสมัย
นั้น ซึ่งเปนที่ที่นารื่นรมยยิ่งนัก ก็แลครั้นเขาไปแลว ใหจัดแจงหองอันเปน
ที่นอน และหองโถงใหญ ในชั้นที่ ๗ แหงปราสาทที่ไดตบแตงไว แลว
ใหปูที่นอนอันทรงสิริบํารุงวิธีมีขาวและน้ําเปนตนทั้งหมด แลวมอบใหแก
ปุณณกยักษนั้นดวยสั่งวา หญิง ๕๐๐ ดุจนางเทพกัญญาเหลานี้ จงเปนหญิง
บํารุงบําเรอทาน ทานอยาเบื่อหนายจงอยูในที่นี้เถิด ครั้นมอบใหแลว จึงได
ไปสูที่อยูของตน. เมื่อพระมหาสัตวไปแลว หญิงบําเรอเหลานั้น จับเครื่อง
ดนตรีตาง ๆ เริ่มการประโคมมีฟอนรําขับรองเปนตน เพื่อบําเรอปุณณกยักษ.
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พระศาสดา เมื่อทรงประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
นารีทงั้ หลายผูประดับประดางดงามดังเทพอัปสร
ในเทวโลก ฟอนรําขับเพลงอันไพเราะจับใจ กลอม
ปุณณกยักษอยูในปราสาทหลังนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวฺหยนฺติ แปลวา ยอมรองเรียก.
บทวา วราวร ความวา นางบําเรอเหลานั้นประดับองคทรงเครื่องอันงดงาม
พากันฟอนรําและขับกลอมประสานเสียงกันอยู.
พระมหาสัตว ผูรักษาธรรม รับรองปุณณกยักษ ดวยนางบําเรอที่นายินดี ทั้งขาวและน้ําแลว
คิดถึงประโยชนสวนตน ไดเขาไปในสํานักของภริยา
ในกาลนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปมุทาหิ ความวา พระมหาสัตว รับ
รองปุณณกยักษ ดวยเหลานางบําเรอที่นายินดีชื่นใจ และดวยขาวและน้ํา.
บทวา ธมฺมปาโล แปลวา ผูรักษาธรรม คือ ผูค ุมครองธรรม. บทวา
อคฺคตฺถเมว ไดแก ซึ่งประโยชนอันเลิศนั่นเอง. บทวา ปาเวกฺขิ ภริยาย
ความวา ไดเขาไปใกลภริยาผูประเสริฐกวาสตรีทั้งปวง.
ไดกลาวกะภริยาผูมีผิวพรรณอันผุดผอง ดุจแทง
ทองชมพูนุท มีองคอันลูบไลดวยแกนจันทรและของ
หอมวา ดูกอนนางผูเจริญ ผูมีเนตรอันแดงงาม เจา
จงมา จงเรียกบุตรธิดาของเรามาฟงคําสั่งสอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภริย อวจ แปลวา ไดกลาวกะภริยา.
บทวา อามนฺตย แปลวา ไดเรียก.
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นางอโนชาไดสดับถอยคําของสามี ไดกลาวกะ
ลูกสะใภ ผูมีเล็บอันแดง มีตาอันงดงามวา ดูกอน
ยอดดวงใจ ผูม ีดวงตาอันงดงามหาที่ติมิได เจาจงเรียก
บุตรทั้งหลายของเราผูทรงเครื่องปกปดหนังผูแกลว
กลาสามารถมา ณ บัดนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโนชา ไดแก ภรรยาผูมีชื่ออยางนั้น.
บทวา สุณิส อวจ ตมฺพนขึ สุเนตฺต ความวา นางอโนชาไดสดับถอย
คําของสามี เปนผูมีหนานองดวยน้ําตารองไหอยู คิดวา เราไมควรจะไปเรียก
บุตรดวยตนเอง เราจักสั่งลูกสะใภไป ดังนี้แลวไปสูที่อยูของลูกสะใภนั้น ได
กลาวกะลูกสะใภผูมีเล็บอันแดง มีดวงตางดงาม. บทวา อามนฺตย แปลวา
จงเรียก. บทวา จมฺมธรานิ ความวา ผูทรงซึ่งเครื่องปกปดหนัง ผูแกลวกลา
สามารถ. ก็เครื่องอาภรณนั่นเอง ทานประสงคเอาวา จมฺม เครื่องปกปดหนึ่ง
ในที่นั้น เพราะฉะนั้นจึงมีความวา ผูทรงไวซึ่งเครื่องอาภรณดังนี้ก็มี. บทวา
เจเต ความวา ลูกสะใภเรียกเขาโดยชื่อ. บทวา ปุตฺตานิ ไดแก บุตรและ
ธิดาของเรา. บทวา อินฺทวี รปุปฺผสาเม ความวา ยอมรองเรียกเขา.
ลูกสะใภรับคําวา ดีละ แลวเที่ยวไปตามปราสาท รองเรียกเพื่อนสนิท
ของพระมหาสัตวบุตรและธิดาหมดทุกคนใหไปประชุมกันวา ดูกอนทานทั้ง
หลาย บิดาตองการจะใหโอวาท จึงเรียกทานทั้งหลายมา ไดยนิ วา ทานทั้ง
หลาย เห็นบิดาครั้งนี้ เปนการเห็นครั้งสุดทาย. สวนวา ธรรมปาลกุมารได
ยินคํานั้นแลว จึงพาพี่นองรองไหไปสูสํานักของทานบิดา. ฝายวิธุรบัณฑิต
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เห็นบุตรธิดาเหลานั้น ก็ไมอาจดํารงอยูไดตามปกติ มีเนตรเต็มไปดวยน้ําตา
สวมกอดและจูบศีรษะบุตรธิดาเหลานั้น ใหบุตรคนโตนอนบนตัก สักครูห นึ่ง
แลวก็ยกลงจากตัก ออกจากหองอันประกอบดวยสิริ ขึ้นนั่งบนบัลลังก ทีพ่ ื้น
ปราสาทหลังใหญ ไดใหโอวาทแกบุตรพันหนึ่ง
พระศาสดาเมื่อประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
พระมหาสัตวผูรักษาธรรม ไดจุมพิตบุตรธิดา
ผูมาแลวนั้นทีก่ ระหมอมไมหวั่นไหว ครั้นเรียกบุตร
ธิดามาพรอมแลว ไดกลาวสั่งสอนวา พระราชาใน
พระนครอินทปตตะนี้ พระราชทานพอใหแกมาณพ
แลวพอพึงมีความสุขของตนเองไดเพียง ๓ วัน ตั้งแต
วันนี้ไป พนจากนั้นไป พอก็ตองเปนไปในอํานาจของ
มาณพนั้น เขาจะพาพอไปตามที่เขาปรารถนา ก็พอ
มาเพื่อจะสั่งสอนลูกทั้งหลาย พอยังไมไดทําเครื่อง
ปองกันใหแกลูกทั้งหลายแลว จะพึงไปไดอยางไร ถา
พระราชาผูปกครองกุรุรัฐ ผูมีพระราชสมบัติอันนา
ใครเปนอันมาก ทรงตองการกัลยาณมิตร จะพึงตรัส
ถามลูกทั้งหลายวา เมื่อกอนเจาทั้งหลายยอมรูเหตุเกา ๆ
อะไรบาง พอของเจาทั้งหลายไดพร่ําสอนอะไรไวใน
กาลกอนบาง ถาแหละพระราชาจะพึงมีพระราชโอง
การตรัสวา เจาทั้งปวงเปนผูมีอาสนะเสมอกัน กับเรา
ในราชตระกูลนี้ มนุษยคนไรซึ่งจะมีชาติตระกูลคูควร
กับพระราชาไมมี ลูกทั้งหลายพึงถวายบังคมกราบทูล
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อยางนี้วา ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคอยาได
รับสั่งอยางนั้นเลยพระเจาขา เพราะขอนี้มใิ ชธรรม
เนียม ขอเดชะ ขาพระองคทั้งหลายมีชาติต่ําตอย ไม
สมควรมีอาสนะเสมอดวยพระองคผูสูงศักดิ์ เหมือน
สุนัขจิ้งจอกผูมีชาติต่ําตอย จะพึงมีอาสนะเสมอดวย
พระยาไกรสรราชสีหอยางไรไดพระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมปาโล ไดแก พระมหาสัตว.
บทวา ทินฺนาห ความวา เราเปนผูอันพระราชาทอดทิ้งทรัพยในชัยชนะ
พระราชทานแกมาณพ. บทวา ตสฺสชฺชห อตฺตสุขี วิเธยฺโย ความวา
บิดามีความสุขในอํานาจแหงตนไดชั่ว ๓ วัน แตวันนี้ไป พนจาก ๓ วันนี้ไป
บิดาก็เปนไปในอํานาจแหงมาณพ ก็ในวันที่ ๔ มาณพนั้นจะพาบิดาไปในที่
ไหน ๆ ที่เขาปรารถนาโดยสวนเดียว. บทวา อปริตฺตาย ความวา ก็บิดา
มาเพื่อจะสอนเจาทั้งหลายวา บิดาหากยังมิไดทําเครื่องปองกันแกพวกเจาจะพึง
ไปไดอยางไร เหตุนั้น บิดาจะตองมาเพื่อสั่งสอนพวกเจา. บทวา ชนสณฺโ
ความวา พระราชาผูทําความมั่นคงแกชนผูเปนมิตรดวยการผูกมิตร. บทวา
ปุเร ปุราณ ความวา ในกาลกอนแตนี้พวกเจายอมรูเหตุการณเกา ๆ อะไรบาง
บิดาของพวกเจาสั่งสอนพร่ําสอนไวอยางไรบาง เจาทั้งหลายที่พระราชาตรัสถาม
อยางนี้พึงทูลวา บิดาของขาพระองคทั้งหลายไดใหโอวาทอยางนี้ ๆ. บทวา
สมานาสนา โหถ ความวา ก็ถาวา เมื่อพวกเจาทูลบอกโอวาทที่บิดาใหนี้
พระราชาจะพึงมีพระราชโองการตรัสวา พวกเจาทั้งปวงมานั่งบนอาสนะเสมอ
กันกับเราในวันนี้. บทวา โกนีธ รฺโ อพฺภุติโก มนุสฺโส ความวา
ในตระกูลนี้ มนุษยคนไรนอกจากพวกเจา ซึ่งจะมีชาติสกุลสูงศักดิ์เสมอดวย
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พระราชาหามิได เพราะฉะนั้น จงใหนั่งบนอาสนะของตน. บทวา ตมฺชลึ
ความวา ถาพวกเจาพึงกระทําอัญชลีถวายบังคมทูลอยางนี้ไซร ขอเดชะ ขอ
พระองคอยาไดตรัสอยางนั้น เพราะขอนั้นหาไดถูกธรรมเนียมไม. บทวา
วิยคฺฆราชสฺส ไดแก ไกรสรราชสีห. บทวา นิหนี ชจฺโจ ความวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคมีชาติต่ําตอยเหมือนสุนัขจิ้งจอกแก จะพึงมี
อาสนะเสมอดวยพระองคไดอยางไร สุนัขจิ้งจอกยอมเปนผูมีอาสนะเสมอดวย
ราชสีหแมฉันใด พวกขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมควรมีอาสนะเสมอดวย
พระองค
สวนพวกบุตรธิดาญาติผูมีใจดีและทาสกรรมกรทัง้ หมดนั้น ไดสดับ
ถอยคําของพระมหาสัตวดังนี้ ไมอาจดํารงอยูไดตามปกติ ตางพากันรองไห
พิไรร่ําไปตามกัน. พระมหาสัตวไดตักเตือนชนเหลานั้น ใหคลายโศกาดูรมีสติ
รูสึกตัวไดแลว ดวยประการฉะนี้.
จบลักขกัณฑ
ลําดับนั้น วิธุรบัณฑิตเห็นบุตรธิดาและพวกญาติเขาไปหาตนนั่ง
นิ่งเงียบอยู จึงกลาววา ดูกอนพอและแมทั้งหลาย พวกเจาอยาวิตกไปเลย
อยาเศราโศก อยาพิไรร่ําร่ําพันไปเลย สังขารทั้งปวงไมเที่ยงไมยั่งยืนมีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา สมมติธรรมอันไดนามวายศ ยอมมีวิบัติเปนที่สุด
อนึ่ง เราจักแสดงจริยาวัตรของพระราชเสวกนามวา ราชวสดีธรรม อันเปน
เหตุใหเกิดยศแกพวกเจา พวกเจาจงตั้งใจสดับราชวสดีธรรมนั้น ครั้นกลาวดัง
นี้แลวจึงเริ่มแสดงราชวสดีธรรมดวยพุทธลีลา.
พระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถานี้วา
ก็วิธรุ บัณฑิตนั้น มีความดําริแหงใจอันหดหู
กลาวกะบุตร ธิดา ญาติมิตรและเพื่อนสนิทวา ดูกอน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 417

ลูกรักทั้งหลาย ลูกทั้งหลายจงมานั่งฟงราชวสดีธรรม
อันเปนเหตุใหบุคคลผูเขาไปสูราชสกุลไดยศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุหทชฺชเน แปลวา คนมีหทัยดี. บทวา
เอถยฺยา ความวา วิธุรบัณฑิตนั้น เรียกบุตรและธิดา ดวยคํารองเรียกอัน
นารักวา แมและพอจงมาดังนี้. บทวา ราชวสตึ ความวา พวกเจาจงพึง
การบํารุงพระราชาที่เราจะกลาว. บทวา ยถา แปลวา ดวยเหตุใด. บทวา
ราชกุลมฺปตฺโต ความวา บุคคลผูเขาไปสูราชสกุล คืออยูในสํานักพระราชา
ยอมประสพยศ พวกเจาจงพึงเหตุนั้น ดังที่เราจะกลาวตอไปนี้
ผูเขาสูราชสกุล พระราชายังไมทรงทราบ ยอม
ไมไดยศ ราชเสวกไมควรกลาเกินไป ไมควรขลาด
เกินไป ควรเปนผูไมประมาทในกาลทุกเมื่อ เมื่อใด
พระราชาทรงทราบความประพฤติปรกติ ปญญา และ
ความบริสุทธิข์ องราชเสวกนั้น เมือ่ นัน้ ยอมทรงวาง
พระทัยและไมทรงรักษาความลับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺาโต ไดแก ผูมคี ุณยังไมปรากฏ
ผูยังไมรับพระราชทานยศศักดิ์อันแจมชัด. บทวา นาติสูโร แปลวา ผูไม
แกลวกลา. บทวา นาติทุมฺเมโธ แปลวา ไมใชผูมีชาติแหงบุคคลผูขลาด.
บทวา ยทาสฺส สีล ความวา เมื่อใดพระราชาทรงประสบศีล ปญญา ความ
สะอาดและทรงทราบอาจารสมบัติ กําลังแหงญาณ และความเปนผูสะอาดของ
เสวกนั้น. บทวา อถ วิสฺสาสเต ตมฺหิ ความวา เมื่อนั้น พระราชาทรงไววาง
ใจในเสวกนั้น คือทรงกระทําความคุนเคย ไมตองรักษา ไมตองปกปดความ
ลับของพระองค ยอมทรงเปดเผย.
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ราชเสวกอันพระราชามิไดตรัสใช ไมพึงหวั่น
ไหวดวยอํานาจฉันทาคติเปนตน ดังตราชูที่บุคคล
ประคองใหมีคนั เสมอ เที่ยงตรงฉะนั้น ราชเสวกนัน้
พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงตั้งใจกระทําราชกิจ
ทุกอยางใหเสมอตนเสมอปลาย เหมือนตราชูที่บุคคล
ประคองใหมีคนั เสมอเที่ยงตรงฉะนั้น ราชเสวกนัน้
พึงอยูในราชสํานักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุลา ยถา ความวา ราชเสวกอันพระ
ราชาตรัสใชวา เจาจงทํากรรมนี้ในราชกิจบางอยาง เปนผูไมหวั่นไหวดวย
อํานาจการถึงอคติมีฉันทาคติเปนตน คือ พึงเปนผูเสมอในกิจทั้งปวง เหมือน
ตราชูที่มีประการดังกลาวแลวนี้ ยอมไมยุบลง ไมฟูขึ้นฉะนั้น. บทวา
ส ราชวสตึ ความวา ราชเสวกเห็นปานนี้นั้น พึงอยูในราชตระกูล พึงปรนนิบัติพระราชา ก็แลเมื่อปรนนิบัติอยางนี้ พึงไดยศ. บทวา สพฺพานิ อภิสมฺโภนฺโต ความวา เมื่อทําราชกิจทุกอยาง.
ราชเสวกตองเปนคนฉลาดในราชกิจ อันพระราชาตรัสใช กลางวันหรือกลางคืนก็ตามไมพึงหวาด
หวั่นไหวในการกระทําราชกิจนั้น ๆ ราชเสวกนั้นพึง
อยูในราชสํานักได ทางใดที่เขาตกแตงไวเรียบรอยดี
สําหรับเสด็จพระราชดําเนิน ถึงพระราชาทรงอนุญาต
ราชเสวกก็ไมควรเดินโดยทางนั้น ราชเสวกนั้นพึง
อยูในราชสํานักได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา น วิกมฺเปยฺย ความวา ราชเสวกไม
พึงหวั่นไหวปฏิบัติราชกิจเหลานั้น. บทวา โย จสฺส ความวา หนทางที่
เขาตบแตงไวเปนอันดี เพื่อเปนมรรควิถีเสด็จพระราชดําเนิน. บทวา สุปฏิยาทิโต ความวา เปนราชเสวกแมจะไดพระราชานุญาติ ก็ไมควรเดินไปทาง
นั้น.
ราชเสวกไมพึงบริโภคสมบัติที่นาใคร ทัดเทียม
กับพระราชาในกาลไหน ๆ ควรเดินหลังในทุกสิ่ง
ทุกอยาง ราชเสวกนั้น พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกไมควรใชสอยประดับประดาเสื้อผา มาลา เครือ่ ง
ลูบไลทัดเทียมกับพระราชาไมพึงประพฤติอากัปกิริยา
หรือพูดจาทัดเทียมกับพระราชา ควรทําอากัปกิริยา
เปนอยางหนึ่ง ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น รฺโ ความวา เปนราชเสวก
ไมพึงบริโภคโภคสมบัติที่นาใคร ทัดเทียมกับพระราชา เพราะพระราชายอม
ทรงกริ้วตอบุคคลเชนนั้น. บทวา สพฺพตฺถ ความวา พึงเดินตามหลัง ปฏิบัติ
ใหต่ํากวาทุกสิ่งทุกอยาง ในกามคุณมีรูปเปนตน. บทวา อฺ กเรยฺย
ความวา พึงกระทําอากัปกิริยาอยางอื่น จากราชอากัปกิริยา. บทวา ส ราชวสตึ
วเส ความวา บุคคลนั้น พึงเขาไปเฝาพระราชาแลวพึงอยู.
เมื่อพระราชาทรงพระสําราญอยูกับหมูอํามาตย
อันพระสนมกํานัลในเฝาแหนอยู เสวกามาตยเปนผู
ฉลาด ไมพึงทําการทอดสนิท ในพระสนมกํานัลใน
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ราชเสวกไมควรเปนคนฟุงซาน ไมคะนองกายวาจา มี
ปญญาเครื่องรักษาตน สํารวมอินทรีย สมบูรณดวย
การตั้งใจไวดี ราชเสวกนัน้ พึงอยูในราชสํานักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาว ไดแก ความประสงคดวยอํานาจ
ความคุนเคย. บทวา อจปโล ไดแก ไมเปนผูตบแตงประดับเปนปกติ. บทวา
นิปโก ไดแก ผูมีญาณแกกลา. บทวา สวุตินฺทฺริโย ไดแก ผูสํารวม
ปดกั้นอินทรีย ๖ ไดแลว คืออยาพึงมองดูอวัยวะนอยใหญของพระราชา และ
ไมพึงมองดูตําหนักนางสนมกํานัลของพระราชานั้น. บทวา มโนปณิธิ
สมฺปนฺโน ไดแก ผูประกอบดวยจิตอันไมหวั่นไหว คือตั้งไวดวยดี.
ราชเสวกไมควรเลนหัว เจรจาปราศรัยในที่ลับ
กับพระสนมกํานัลใน ไมควรถือเอาทรัพยจากพระคลัง
หลวง ราชเสวกนั้น พึงอยูใ นราชสํานักได ราชเสวก
ไมพึงเห็นแกการหลับนอนมากนัก ไมพึงดื่มสุราจน
เมามาย ไมพงึ ฆาเนื้อในสถานที่พระราชทานอภัย ราช
เสวกนั้น พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกไมพึงขึ้น
รวมพระตั่ง ราชบัลลังก พระราชอาสน เรือและรถ
พระที่นั่ง ดวยอาการทนงตนวาเปนคนโปรดปราน
ราชเสวกนั้น พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกตอง
เปนผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ไมควรเขาเฝาใหไกลนัก
ใกลนัก ควรยืนเฝาพอใหทาวเธอทอดพระเนตรเห็น
ถนัด ในสถานที่ที่พอจะไดยินพระราชดํารัสเบื้องพระพักตรของพระราชา ราชเสวกไมควรทําความวางใจวา
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พระราชาเปนเพื่อนของเรา พระราชาเปนคูกันกับเรา
พระราชาทั้งหลาย ยอมทรงพระพิโรธไดโดยเร็วไว
เหมือนนัยนตาอันผงกระทบ ราชเสวกไมควรถือตนวา
เปนนักปราชญ ราชบัณฑิต พระราชาทรงบูชา ไม
ควรเพ็ดทูลถอยคําหยาบคายกับพระราชา ซึ่งประทับ
อยูในราชบริษทั .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น มนฺเตยฺย ความวา เปนราชเสวก
ไมควรเลนหัวกับพระสนมกํานัลใน ไมพึงเจรจาปราศรัยในทีล่ ับ. บทวา
โกสา ธน ความวา อยาลักลอบเอาพระราชทรัพยจากพระคลังหลวง. บทวา
น มทาย ความวา ดูกอนพอและแมทั้งหลาย ราชเสวกไมพึงดื่มสุราจนเมา
มาย. บทวา ทาเย ความวา ไมพึงฆา ไมพึงเบียดเบียนมฤคที่พระราชทาน
อภัย. บทวา โกจฺฉ ไดแก พระแทนภัทรบิฐ. บทวา สมฺมโตมฺหิ ความวา
ราชเสวกอยาทนงตนวา เราเปนคนโปรดปรานแลวจะขึ้นรวม. บทวา สเมกฺขฺจสฺส ติฏเยฺย ความวา เปนราชเสวก พึงยืนขางหนาของพระราชาในที่ไม
ไกลนัก ไมใกลนัก พอทีจ่ ะไดยินพระดํารัสที่ตรัสใช. บทวา สนฺทิสฺสนฺโต
สภตฺตุโน ความวา ราชเสวกนั้น พึงยืนอยูในที่ที่ทาวเธอจะทอดพระเนตรเห็น
ได. บทวา สุเกน ความวา เปนราชเสวกอยาชะลาใจวา พระราชาเปนเพื่อน
ของเรา และเปนคูกันกับเรา อันพระราชาทั้งหลายยอมทรงพระพิโรธเร็วไว
ดุจนัยนตาถูกผงกระทบฉะนั้น. บทวา น ปูชิโต มฺมาโน ความวา เปน
ราชเสวกไมพึงถือตนวา เปนนักปราชญราชบัณฑิต พระราชาทรงนับถือบูชา
ชะลาใจจวงจาบเพ็ดทูลถอยคําที่หยาบคาย. บทวา ผรุส ความวา ไมพึงเจรจา
ปราศรัยถอยคํา อันเปนเหตุใหพระราชาทรงพระพิโรธ.
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ราชเสวก ผูไดรับพระราชทานพระทวารเปน
พิเศษ ไมควรวางใจในพระราชาทั้งหลาย พึงเปนผู
สํารวมดํารงตนไวเพียงดังไฟ ราชเสวกนั้น พึงอยูใน
ราชสํานักได พระเจาอยูหัวจะทรงยกยองพระราชโอรส
หรือพระราชวงศดวยบาน นิคม แวนแควน หรือ
ชนบท ราชเสวกควรนิ่งดูกอน ไมควรเพ็ดทูลคุณ
หรือโทษ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลทฺธทฺวาโร ลเภ ทฺวาร ความวา
เราเปนราชเสวก เราไมใชคนเฝาประตู แตไดประตูเปนพิเศษ ไมทรง
อนุญาตอยาพึงเขาไป แมไดประตูอีกตอเมื่อไดรับอนุญาตจึงเขาไป. บทวา
สโต ไดแก เปนผูไมประมาท. บทวา ภาตร ส วา ไดแก พระราชโอรส
หรือพระราชวงศ. บทวา สมฺปคฺคณฺหาติ ความวา ในกาลใดพระราชาตรัส
กับเสวกทั้งหลายวา เราจะใหบานโนน หรือนิคมโนนแกผูโนน. บทวา น
ภเณ เฉกปาปก ความวา เปนเสวกไมพึงกลาวสรรเสริญคุณหรือโทษใน
กาลนั้น.
พระราชาทรงปูนบําเหน็จรางวัลใหแกกรมชาง
กรมมา กรมรถ กรมเดินเทา ตามความชอบใน
ราชการของเขา ราชเสวกไมควรทัดทานเขา ราชเสวก
นัน้ พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวยผูเปนนักปราชญ
พึงโอนไปเหมือนคันธนู และพึงไหวไปตามเหมือน
ไมไผ ไมควรทูลทัดทาน ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูมีทองนอยเหมือนคันธนู
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พึงเปนผูไมมีลิ้นเหมือนปลา พึงเปนผูรูจักประมาณใน
โภชนะ มีปญญาเครื่องรักษาตน แกลวกลา ราชเสวก
นัน้ พึงอยูในราชสํานักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น เตส อนฺตร คจฺเฉ ความวา เปน
ราชเสวก ไมควรทูลขัดตัดลาภผลของคนเหลานั้น. บทวา วโส วา ความวา
พึงเปนผูมีจิตออนโยนโอนไปในกาลที่พระราชาตรัส เหมือนยอดไมไผลําที่สูง
กวาทุกลําในกอไผ ยอมไหวในคราวที่ตองลมพัดฉะนั้น. บทวา จาโปวูโนทโร
ความวา เปนราชเสวก ไมพึงเปนผูมีทองใหญเหมือนคันธนู ฉะนั้น. บทวา
อชิวฺหตา ความวา พึงเปนผูไมมีลิ้นดวยการพูดแตนอย เหมือนปลายอมไม
พูดเพราะไมมีลิ้น. บทวา อปฺปาสิ ความวา พึงเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ.
ราชเสวกไมพึงสัมผัสหญิงนัก ซึ่งเปนเหตุใหสิ้น
เดช ผูสิ้นเดชยอมไดประสบโรคไอมองครอ ความ
กระวนกระวาย ความออนกําลัง ราชเสวกไมควรพูด
มากเกินไปไมควรนิ่งทุกเมื่อ เมื่อถึงเวลาพึงเปลงวาจา
พอประมาณ ไมควรพร่ําเพรื่อ เปนคนไมมักโกรธ ไม
กระทบกระเทียบ เปนคนพูดจริง ออนหวาน ไมสอ เสียด ไมควรพูดถอยคําเพอเจอ ราชเสวกนั้นพึงอยู
ในราชสํานักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น พาฬฺห ความวา เสวกไมพึงมัวเมา
ดวยสตรีบอยๆ. บทวา เตชสขฺย ความวา เพราะวาบุรุษเมื่อถึงอยางนี้
ยอมจะถึงความสิ้นไปแหงเดช เมือ่ สัมผัสซึ่งเหตุใหสิ้นเดชนั้น อยาพึง
มัวเมามากนัก. บทวา ทร แปลวา ความกระวนกระวายแหงกาย. บทวา
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พาลฺย แปลวา ซึ่งความเปนผูออนกําลัง. บทวา ขีณเมโธ ความวา บุรุษ
ผูสิ้นปญญา ดวยอํานาจความยินดีดวยกิเลสบอย ๆ ยอมถึงความเปนโรคไอ
เปนตน. บทวา นาติเวล ความวา ดูกอนพอและแมทั้งหลาย เสวก ไมพึง
พูดมากเกินประมาณ ในสํานักของพระราชาทั้งหลาย. บทวา ปตฺเต กาเล
ความวา เมื่อถึงเวลาที่ตนจะตองพูด. บทวา อสฆฏโฏ แปลวา ไมพูด
กระทบกระทั่งบุคคลอื่น. บทวา สมฺผ แปลวา คําไรประโยชน. บทวา
คิร แปลวา ถอยคํา.
ราชเสวกพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา พึงประพฤติออน
นอมตอยูเจริญที่สุดในตระกูล สมบูรณดวยหิริโอตตัปปะ ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวก
พึงเปนผูไดรับแนะนําดีแลว มีศิลปฝกตนแลว เปนผู
ทําประโยชน เปนผูคงที่ ออนโยน ไมประมาท
สะอาดหมดจด เปนคนขยัน ราชเสวกนั้น ควรอยูใน
ราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูมีความประพฤติออน
นอม มีความเคารพยําเกรงในทานผูเจริญ เปนผูส งบ
เสงี่ยม มีการอยูรวมเปนสุข ราชเสวกนั้นควรอยูใน
ราชสํานักได ราชเสวกพึงเวนใหหางไกล ซึ่งทูตที่
สงมาเกี่ยวดวยความลับ พึงดูแลแตเจานายของตนไม
ควรพูด (เรื่องลับ) ในสํานักของพระราชาอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วินีโต ไดแก ผูสมบูรณดวยมารยาท.
บทวา สิปฺปวา ไดแก ผูประกอบดวยศิลปะที่จะพึงศึกษาในตระกูลของ
ตน. บทวา ทนฺโต ไดแก ผูหมดพยศในทวารทั้ง ๖. บทวา กตตฺโต
ไดแก ผูมีตนถึงพรอมแลว (ทั้งวิทยาและจริยาสมบัติ). บทวา นิยโต ไดแก
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ผูมีสภาวะไมหวั่นไหวเหตุอาศัยยศเปนตน. บทวา มุทุ ไดแก ผูออนโยน
ไมเยอหยิ่ง. บทวา อปฺปมตฺโต ไดแก ผูเวนแลวจากความเลินเลอใน
ราชกิจที่ควรทํา. บทวา ทกฺโข ไดแก เปนผูฉลาดในตําแหนงการบํารุง.
บทวา นิวาตวุตฺติ ไดแก มีความประพฤติออนนอม. บทวา สปฺปติสฺโส
ไดแก ผูมีปกติอยูรวมกันดวยความเคารพ. บทวา สณฺหิตุ ปหิต ความ
วา ทูตที่พระราชาอื่นสงไปยังราชสํานักดวยอํานาจรักษาความลับ และกระทํา
ความลับใหปรากฏ. ราชเสวกเมื่อจะกลาวทูลเชนนั้น พึงกลาวตอพระพักตร
กับพระราชา. บทวา ภตฺตารฺเ วุทิกฺเขยฺย ความวา พึงดูแลเอาใจใส
แตเฉพาะเจานายของตนเทานั้น. บทวา น อฺสฺส จ ราชิโน ความวา
ราชเสวกไมพึงพูดในสํานักของพระราชาอื่น.
ราชเสวก พึงเขาหาสมาคมสมณะและพราหมณ
ผูม ีศีลเปนพหูสูตโดยเคารพ ราชเสวกนั้นควรอยูใน
ราชสํานักได ราชเสวกเมื่อไดเขาหาสมาคมกับสมณะ
และพราหมณผูมีศีลเปนพหูสูตแลว พึงสมาทาน
รักษาอุโบสถศีลโดยเคารพ ราชเสวยพึงบํารุงเลี้ยง
สมณะและพราหมณผูมีศีลเปนพหูสูต ดวยขาวและน้ํา
ราชเสวกนั้น ควรอยูในสํานักได ราชเสวก ผูหวัง
ความเจริญแกตน พึงเขาไปสมาคมคบหากับสมณะ
และพราหมณผมู ีศีล เปนพหูสูต มีปญ
 ญา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺกจฺจ ปยิรูปาเสยฺย ความวา
ราชเสวก พึงเขาไปทาบอย ๆ ดวยความเคารพ. บทวา อนุวาเสยฺย ความวา
พึงเขาจําอุโบสถประพฤติ. บทวา ตปฺเปยฺย ความวา พึงเลี้ยงดูดวยการให
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จนพอแกความตองการ. บทวา อาสชฺช แปลวา เขาไปใกล. บทวา
ปฺเ ไดแก ผูเปนบัณฑิต. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา อาลชฺช ปฺห ดังนี้
ก็มี. บทวา ปฺห ความวา พึงถามถึงเหตุที่เปนกุศลและอกุศล ที่บัณฑิต
ทั้งหลาย พึงกระทําดวยปญญา.
ราชเสวก ไมพึงทําทาน ที่เคยพระราชทานใน
สมณะและพราหมณใหเสื่อมไป อนึ่ง เห็นพวกวณิพก
ซึ่งมาในเวลาพระราชทานไมควรทานอะไรเลย ราชเสวกพึงเปนผูมีปญญา สมบูรณดวยความรู ฉลาด
ในวิธีจัดราชกิจ รูจกั กาล รูจักสมัย ราชเสวกนั้นควร
อยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนคนขยันหมั่นเพียร
ไมประมาท มีปญญาสอดสองพิจารณาในการงานที่
ตนพึงทํา จัดการงานใหสาํ เร็จดวยดี ราชเสวกนั้น
ควรอยูในราชสํานักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทินฺนปุพพ ไดแก ทานวัตรที่ตกแตง
ไวโดยปกติ. บทวา สมณพฺราหฺมเณ ไดแก สมณะหรือพราหมณ. บทวา
วนิพฺพเก ราชเสวกเห็นพวกวณิพกมาในเวลาที่พระราชทาน ไมพึงหาม
อะไรๆ เลย. บทวา ปฺวา ไดแก ผูประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา
สอดสอง. บทวา พุทฺธิสมฺปนฺโน ไดแก ผูสมบูรณดวยความรูไมบกพรอง.
บทวา วิธานวิธิโกวิโท ไดแก ผูฉลาดในสวนเครื่องจัดแจงทาส กรรมกร
และบุรุษ เปนตน มีประการตางๆ. บทวา กาลฺู ความวา ราชเสวก
พึงรูวา กาลนี้เปนกาลควรเพื่อจะใหทาน กาลนั้นเปนกาลเพื่อจะรักษาศีล
กาลนี้เปนกาลเพื่อจะกระทําอุโบสถกรรม. บทวา สมยฺู ความวา ราชเสวก
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พึงรูวา สมัยนี้เปนสมัยที่ควรไถ สมัยนี้เปนสมัยที่ควรหวาน สมัยนี้เปนสมัย
ที่ควรคาขาย สมัยนี้เปนสมัยที่ควรบํารุง. บทวา กมฺมเธยฺเยสุ ไดแก ใน
การงานที่ตนควรกระทํา.
อนึ่ง ราชเสวก พึงไปตรวจตราดูลานขาวสาลี
ปศุสัตวและนาเสมอๆ พึงตวงขาวเปลือกใหรูประมาณ
แลวใหเก็บไวในฉาง พึงนับบริวารชนในเรือนแลว
ใหหุงตมพอประมาณ ไมควรตั้งบุตรธิดา พี่นอง หรือ
วงศญาติ ผูไมตั้งอยูในศีลใหเปนใหญ เพราะคน
เหลานั้นเปนคนพาล ไมจัดวาเปนพี่นองคนเหลานั้น
เปนเหมือนคนที่ตายไปแลว แตเมื่อเขาเหลานั้น มา
หาถึงสํานัก ก็ควรใหผานุง ผาหม และอาหารควรตั้ง
พวกทาสหรือกรรมกร ผูต ั้งมั่นอยูในศีล เปนคนขยัน
หมั่นเพียรใหเปนใหญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสุ เขตฺต ไดแก ตระกูลปศุสัตว และ
สถานที่หวานขาวกลา. บทวา คนฺตฺวา แปลวา มีการไปเปนปกติ. บทวา
มิต ความวา ควรตวงใหรูวาขาวเปลือกมีประมาณเทานี้ แลวเก็บไวในยุงฉาง.
บทวา ฆเร ความวา พึงนับบริวารชนในเรือนใหหุงตมพอประมาณเหมือน
กัน. บทวา สีเลสุ อสมาหิต ความวา บุตรหรือพี่นองวงศญาติผูไมตั้ง
อยูในศีลาจารวัตรควรตั้งไวโดยฐานะที่ควรยกยองใหปกครองอะไรๆ. บทวา
อนงฺควา หิ เต พาลา ความวา คําวา องค นี้ ชาวโลกกลาวหมายถึง
ความเปนญาติพี่นองของมนุษย ญาติพี่นอง แมบางคน เหลานั้น ที่กลาววา
องคาพยพ เพราะมีสวนเสมอญาติ แตผูทุศีล ฉะนั้น จึงยอมไมเปนเสมอญาติ
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เพราะแตงตั้งคนเชนนั้น เหลานั้นไวใหเปนใหญ ก็เหมือนแตงตั้งคนตายที่เขา
ทิ้งไวในปาชา ฉะนั้น. เพราะพวกเหลานั้นยอมผลาญทรัพยใหพินาศ และผู
ผลาญทรัพยหรือคนจนยอมไมยังราชกิจใหสําเร็จบริบูรณได. บทวา อาสีนาน
ความวา แตวา ครั้น เขามาถึงแลว ควรใหวัตถุสักวา อาหารและเครื่องนุงหม
เหมือนใหมตกภัตเพื่อคนตายฉะนั้น. บทวา อุฏ านสมฺปนฺเน ไดแก ผู
ประกอบดวยความขยันหมั่นเพียร.
ราชเสวกพึงเปนผูมีศีล ไมโลภมากพึงประพฤติ
ตามเจานาย ประพฤติประโยชนแกเจานาย ทั้งตอหนา
และลับหลัง ราชเสวกนัน้ ควรอยูในราชสํานักได
ราชเสวกพึงเปนผูรูจักพระราชอัธยาศัยและพึงปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค ไมควรประพฤติขัดตอพระราชประสงค ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได ราช
เสวกพึงกมศีรษะลงชําระพระบาท ในเวลาผลัดพระ
ภูษาทรง และในเวลาสรงสนาน แมถูกกริ้วก็ไมควร
โกรธตอบ ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโลโภ แปลวา ผูไมโลภ. บทวา
อนุวตฺโต จสฺส ราชิโน ความวา พึงเปนผูประพฤติตามใจเจานาย. บทวา
จิตฺตตฺโถ ไดแก ตั้งอยูในจิต อธิบายวา อยูในอํานาจแหงจิตของเจานาย.
บทวา อสกสุ กวุตฺติสฺส แปลวา พึงประพฤติตามเจานายไมเขากับคนผิด.
บทวา อโธสิร ความวา ราชเสวก แมเมื่อลางพระบาท พึงกมศีรษะลง พึง
กมหนาลงลาง ไมพึงแลดูหนาพระราชา.
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บุรษุ ผูหวังหาความเจริญ พึงกระทําอัญชลีใน
หมอน้ําและพึงกระทําประทักษิณนกแอนลม อยางไร
เขาจักไมพึงนอบนอม พระราชาผูเปนนักปราชญสูงสุด
พระราชทานสมบัติอันนาใครทุกอยางเลา เพราะพระ
ราชาพระราชทานที่นอน ผานุง ผาหม ยวดยานที่
อยูอาศัย บานเรือน ยังโภคสมบัติใหตกทั่วถึง เหมือน
มหาเมฆยังน้ําฝนใหตก เปนประโยชนแกหมูสัตวทั่ว
ไปฉะนั้น ดูกอนเจาทั้งหลาย นีช้ ื่อวาราชวัสดี เปน
อนุศาสนสําหรับราชเสวก นรชนประพฤติตาม ยอม
ยังพระราชาใหโปรดปราน และยอมไดการบูชาใน
เจานายทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุมฺภิมหฺ ิ อฺชลึ กยิรา วายส วาป
ปทกฺขิณ ความวา ก็บุรุษผูหวังความเจริญ (แกตน) เห็นหมอที่เต็มดวยน้ํา
พึงทําอัญชลีแกหมอน้ํานั้น แมเพียงแกนกแอนลมเขายังทําประทักษิณได เมื่อ
เขาทําอัญชลีแลวทําประทักษิณแกชนเหลาใด ชนเหลานั้น ยอมไมสามารถจะให
อะไรได. บทวา กิเมว ความวา พระราชาผูเปนนักปราชญ พระราชทาน
สมบัติที่นาใครทุกอยาง เหตุไฉนจึงไมนมัสการพระราชานั้นเลา. พระราชาเทา
นั้น ที่พึงนมัสการ และพึงใหโปรดปราน. บทวา ปชฺชุนฺโนริว แปลวา
ดุจเมฆ. บทวา เอเสยฺยา ราชวสดี ความวา นี่แนะเจาทั้งหลาย ชื่อวา
ราชวสดีที่เรากลาวแลวนี้ เปนอนุสาสนีสําหรับราชเสวกทั้งหลาย. บทวา ยถา
ความวา ราชวสดีนี้อันนรชนประพฤติตามอยู ยอมเปนเหตุใหพระราชาทรง
โปรดปราน และยอมไดรับการบูชาจากสํานักพระราชาทั้งหลายแล.
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พระวิธุรบัณฑิตผูมีธุรกิจหาผูอื่นเสมอเหมือนมิได ไดแสดงราชวสดีธรรมสอนบุตรภรรยาญาติและมิตรดวยพุทธลีลา จบลงดวยประการฉะนี้แล.
จบราชสวดีกัณฑ
เมื่อพระมหาสัตวพร่ําสอนบุตรภรรยาญาติและมิตรเปนตน อยางนี้นั่น
แลจบลง ก็เปนวันที่ ๓. พระมหาสัตวนั้น ครั้นทราบวาครบกําหนดวันแลว
อาบน้ําแตเชาตรู บริโภคโภชนาหารที่รสเลิศตาง ๆ คิดวา เราพรอมดวย
มาณพจักทูลลาพระราชาไป ดังนี้แลวแวดลอมดวยหมูญาติไปสูพระราชนิเวศน
ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกรามทูลถอยคําอันสมควรที่
ตนจะพึงกราบทูล.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาวา
วิธุรบัณฑิตผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ครั้นพร่ํา
สอนหมูญาติอยางนี้แลว หมูญาติมิตรพากันหอมลอม
เขาไปเฝาพระราชา ถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียร
เกลา และทําประทักษิณทาวเธอ แลวประคองอัญชลี
กราบบังคมทูลวา ขาแตพระองคผูทรงปราบศัตรู
มาณพนี้ปรารถนาจะทําตามความประสงคจึงจะนําขาพระองคไป ขาพระองคจะกราบทูลประโยชนแหงญาติ
ทั้งหลาย ขอเชิญพระองคทรงสดับประโยชนนั้น ขอ
พระองค ไดทรงพระกรุณาเอาพระทัยใสดูแลบุตร
ภรรยาของขาพระองคทั้งทรัพยอื่น ๆ ที่อยูในเรือน
โดยที่หมูญาติของขาพระองค จะไมเสือ่ มในภายหลัง
ในเมื่อขาพระองคถวายบังคมลาไปแลว ความพลัง้
พลาดของขาพระองคนี้ เหมือนบุคคลพลาดลมบน
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แผนดิน ยอมกลับตั้งอยูบ นแผนดินนั้นเอง ฉะนั้น
ขาพระองคยอมเห็นโทษนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุหเทหิ ไดแก อันญาติและมิตรเปน
ตนผูมีใจดี. บทวา ยฺจมฺ ความวา ขอพระองคเทานั้น จงดูแลทรัพย
สมบัติอยางอื่นทั้งหมดนั้น อันจะนับจะประมาณมิได ที่ใตฝาละอองธุลีพระบาท
และพระราชาเหลาอื่น พระราชทานไวสําหรับเรือนของขาพระองค. บทวา
เปจฺจ แปลวา ในภายหลัง. บทวา ขลติ แปลวา ยอมพลาดลม. บทวา
เอเวต ตัดบทเปน เอว เตต เพราะความพลั้งพลาดในใตฝาละอองธุลี
พระบาทแลว ขาพระองคขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในพระองคตามเดิม
เหมือนบุคคลพลาดลมบนแผนดิน ยอมตั้งขึ้นบนแผนดินนั้นนั่นแหละ. บท
วา เอต ปสฺสามิ ความวา เมื่อขาพระองค ถูกมาณพถามวา พระราชาเปน
อะไรแกทานหรือ จึงไมมองพระองค ปรารถนาแตความสัตยจริงกลาววา
ขาพระองคเปนทาส นีเ้ ปนโทษของขาพระองค ขาพระองคเห็นแตโทษนี้
แตโทษของขาพระองคอยางอื่นไมมี ขอพระองคจงอดโทษนั้น แกขาพระองค
เถิด ขออยาไดการทําโทษนั้นไวในพระหฤทัย จับผิดในบุตรและภริยาของ
ขาพระองคในภายหลัง.
พระราชาครั้นทรงสดับดังนั้นแลว เมื่อจะทรงแสดงวา ดูกอนบัณฑิต
การไปของทานไมถูกใจเราเลย เราจักทําอุบายเรียกมาณพสั่งบังคับใหเอาไปฆา
แลวปดเนื้อความเสียมิใหใครไดรู ขอนั้นแหละจะชอบใจเรา ดังนี้ จึงไดตรัส
คาถาวา.
ทานไมอาจจะไปนั่นแล เปนความพอใจของเรา
เราจะสั่งใหฆาตัดออกเปนทอน ๆ แลวหมกไวใหมดิ
ชิดในเมืองนี้ ทานอยูในที่นี้แหละ การทําดังนี้เราชอบ
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ใจ ดูกอนบัณฑิตผูมีปญญาอันสูงสุด กวางขวางดุจ
แผนดิน ทานอยาไปเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆตฺวา ความวา เราจะโบยทานใหตาย
แลวปกปดไวในกรุงราชคฤหนี้เอง.
พระมหาสัตว ไดสดับดังนั้น จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระราชอัธยาศัยเห็นปานนี้ มิบังควรแกพระองคเลย ดังนี้แลว กลาว
คาถาวา.
ขอใตฝาละอองธุลีพระบาท อยาทรงตั้งพระราชหฤทัยไวในอธรรมเลย ขอจงทรงประกอบพระองค
ไวในอรรถและในธรรมเถิด กรรมอันเปนอกุศลไม
ประเสริฐ บัณฑิตติเตียนวา ผูทํากรรมอันเปนอกุศล
พึงเขาถึงนรกในภายหลัง นี้มิใชธรรมเลย ไมเขาถึง
กิจที่ควรทํา ขาแตพระจอมประชาชน ธรรมดาวานาย
ผูเปนใหญของทาส จะทุบตีก็ได จะเผาก็ได จะฆา
เสียก็ได ขาพระองคไมมีความโกรธเลย และขาพระองคขอกราบทูลลาไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา เหว ธมฺเมสุ ความวา ขอใตฝา
ละอองธุลีพระบาท อยาทรงตั้งพระราชหฤทัยไวในอธรรมคือในอนัตถะไดแก
ในความชั่วของพระองคเลย. บทวา ปจฺฉา ความวา ความไมแกและไมตาย
ยอมไมมีเพราะการทํากรรมใด โดยที่แท บุคคลผูการทํากรรมนั้น ยอมเขา
ถึงนรกในภายหลังทีเดียว. บทวา ธิรตฺถุ กมฺม ความวา กรรมนั้น นา
ติเตียน คือเปนกรรมที่บณ
ั ฑิตในปางกอนติเตียนแลว. บทวา เนเวส ความ
วา นี้มิใชเปนสภาวะธรรมของโปราณกบัณฑิต. บทวา อยิโร แปลวา นาย.
บทวา ฆาเตตุ ความวา ธรรมดาวา นายผูเปนใหญแหงทาส เพื่อจะทํา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 433

การฆาเปนตนนั้นยอมไมได เพื่อจะทํากรรมทั้งหมดนั้นได ดูกอนมาณพ
ความโกรธของเราแมมีประมาณนอย ยอมไมมี นับตั้งแตเวลาพระราชทาน
ขาพระองคใหแกมาณพนี้ ควรที่ใตฝาละอองธุลีพระบาท จะทรงตั้งพระราช
หฤทัยไวใหเที่ยงตรง ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงนรชน ขาพระองคขอลาไป.
พระมหาสัตว ครั้นกราบทูลอยางนั้นแลวจึงถวายบังคมลาพระราชาไป
สั่งสอนพระสนมกํานัลใน และราชบริษัท เมื่อชนเหลานั้น แมอดกลั้นความ
โศกไวตามปกติไมได รองไหคร่ําครวญอยางใหญหลวง ไดออกจากพระราชนิเวศนไป. ชนชาวพระนครทั้งสิ้นพูดกันเซ็งแซวา ขาววา วิธุรบัณฑิต
จะไปกับมาณพ พวกเราจงมาไปเยี่ยมทานเถิด ดังนี้แลว จึงไปประชุมกัน
เยี่ยมพระมหาสัตวที่หนาพระลานหลวง. ลําดับนัน้ พระมหาสัตว ไดสั่งสอน
ชาวพระนครเหลานั้นวา พวกทานอยาคิดวิตกไปเลย สังขารทั้งปวงไมเที่ยง
สรีระไมยั่งยืน สมมติธรรมอันไดนามวา ยศ ยอมมีความวิบัติเปนที่สุด
อนึ่งทานทั้งหลาย จงเปนผูไมประมาทในบุญกุศลมีทานเปนตน ดังนี้แลว
ไดบายหนากลับสูเรือนของตน. ขณะนั้น ธรรมปาลกุมารพาหมูนองชายนอง
หญิงออกไป ดวยหวังวา จะทําการตอนรับบิดา ไดพรอมกันคอยบิดาอยูที่
ประตูบาน. พระมหาสัตวเห็นธรรมปาลกุมารนั้นแลวไมอาจกลั้นความโศกไว
ได สวมกอดธรรมปาสกุมารเขาไวกันทรวงแลวอุมไปสูเรือน.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาวา
พระมหาสัตวนั้น มีเนตรทั้งสองนองดวยน้ําตา
กําจัดความกระวนกระวายในหทัยแลว สวมกอดบุตร
คนโตแลวเขาไปยังเรือนหลังใหญ.
ก็พระมหาสัตวนั้น มีบุตรพันหนึ่ง มีธิดาพันหนึ่ง ภริยาพันหนึ่ง
นางวรรณทาสีเจ็ดรอย และทั้งทาสกรรมกรญาติและมิตรที่เหลือ บรรดามีอยู
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ในเรือนของทาน ตางก็พากันรองไห ลมฟุบลงทับกันไปประดุจปาไมรัง ถูก
ลมยุคันตพัดใหหักทับลมลงไปฉะนั้น
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
บุตรพันหนึ่ง ธิดาพันหนึ่ง ภริยาพันหนึ่ง และ
ทาสเจ็ดรอย ในนิเวศนของวิธุรบัณฑิต ตางประคอง
แขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญ กลิ้งเกลือกกลับทับกันไป
เหมือนปาไมรังถูกลมพัดลมระเนระนาดทับกันไป
ฉะนั้น พระสนมกํานัลใน พระราชกุมาร พวกพอคา
ชาวนา และพราหมณทั้งหลาย ตางก็มาประคองแขน
รองไหคร่ําครวญอยูในนิเวศนของวิธุรบัณฑิต พวกกอง
ชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา ชาวชนบทและ
ชาวนิคม ตางมาประชุมประคองแขนรองไหคร่ําครวญ
อยูในนิเวศนของวิธุรบัณฑิต ภริยาพันหนึ่ง และทาสี
เจ็ดรอยตางพากันประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา
เพราะเหตุไร ทานจึงจะละดิฉันทั้งหลายไปเสีย พระสนมกํานัล พระราชกุมาร พอคา ชาวนา และ
พราหมณทั้งหลาย พวกกองชาง กองมา กองรถ
กองเดินเทา ชาวชนบท และชาวนิคม ตางมาประชุม
ประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา เพราะเหตุไร ทาน
จึงจักละขาพเจาทั้งหลายไปเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสนฺติ ความวา บุตรพันหนึ่ง ธิดา
พันหนึ่ง ภริยาพันหนึ่ง และนางวรรณทาสีเจ็ดรอย บรรดามีอยูในเรือนของ
วิธุรบัณฑิต ตางกอดแขนทั้งสองขางรองไหคร่ําครวญ กลิง้ เกลือกลมระเน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 435

ระนาดทับกันไป ดังปาไมรังใหญที่ถูกลมพัดหักทับทอดพื้นแผนดินใหญฉะนั้น.
บทวา ภริยาน ไดแก หญิงคือภริยาพันหนึ่ง. บทวา กสฺมา โน ความ
วา พากันคร่ําครวญวา เพราะเหตุไร ทานจึงจักละพวกเราไป.
พระมหาสัตว ปลอบโยนมหาชนทั้งหมดนั้นใหสรางโศก ทํากิจที่ยัง
เหลือใหเสร็จ สั่งสอนอันโตชนและพาหิรชน บอกเรื่องที่ควรจะบอกทุกอยาง
แกบุตรและภริยาเสร็จแลว ไปสูสํานักของปุณณกยักษ บอกกิจของตนที่ทํา
เสร็จแลวแกปุณณกยักษนั้น
พระศาสดา เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
พระมหาสัตว กระทํากิจทั้งหลายในเรือนสั่งสอน
คนของตน คือมิตร สหาย คนใช บุตร ธิดา ภริยา
และพวกพอง จัดการงาน บอกมอบทรัพยในเรือน
ขุมทรัพยและการสงหนี้เสร็จแลว ไดกลาวกะปุณณกยักษวา ทานไดพักอยูในเรือนของขาพเจา ๓ วันแลว
กิจที่จะพึงทําในเรือนของขาพเจาทําเสร็จแลว อนึ่ง
บุตรและภริยาขาพเจาไดสั่งสอนแลว ขาพเจายอมทํา
กิจตามอัธยาศัยของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺมนฺต สวิเธตฺวาน ความวา จัด
กิจที่ควรทําในเรือนวา ควรทําอยางนี้และอยางนี้. บทวา นิธึ ไดแก ทรัพย
ที่ฝงไวในที่นั้น ๆ. บทวา อิณทาน ไดแก ทรัพยที่ประกอบไวดวยอํานาจหนี้.
บทวา ยถามตึ เต ความวา บัดนี้ทานจงกระทําตามอัธยาศัยของทาน.
ลําดับนั้น ปุณณกยักษกลาวกะพระมหาสัตววา
ดูกอนมหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทั้งปวง ถาวา
ทานสั่งสอนบุตรภริยาและคนอาศัยแลว เชิญทานมา
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รีบไปในบัดนี้ เพราะในทางขางหนายังไกลนัก ทาน
อยากลัวเลย จงจับหางมาอาชาไนย การเห็นชีวโลก
ของทานนี้ เปนการเห็นครั้งสุดทาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตฺเต ความวา ปุณณกยักษถึงโสมนัส
เรียกมหาสัตววา กตฺเต. บทวา อทฺธาป ความวา แมเพียงหนทางที่จะพึง
ไปก็ยังไกลนัก. บทวา อสมฺภีโตว แปลวา เปนทางปลอดภัย. ปุณณกยักษ
นั้น ไมหยั่งลงสูภายใตปราสาท ประสงคจะหลีกไปจากนั้น จึงไดกลาวอยางนั้น.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวกะปุณณกยักษนั้นวา
ขาพเจาจักสะดุงกลัวทําไปทําไม ขาพเจาไมมีกรรม
ชัว่ ทางกาย ทางวาจาและทางใจ อันเปนเหตุใหไปสู
ทุคติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสห กิสฺสานุภายิสฺส ความวา พระ
มหาสัตว ถูกปุณณกยักษกลาววา อยากลัวเลย ทานจงถือเอาเถิดดังนี้ จึงได
กลาวอยางนั้น.
พระมหาสัตวบันลือสีหนาทดวยประการอยางนี้ จะไดสะดุงกลัวหามิได
เปนผูหมดภัยองอาจดังพระยาไกรสรราชสีห ทําอธิษฐานบารมีใหเปนปุเรจาริก
วาผาสาฎกของอาตมาผืนนี้ จงอยาหลุดลุยออกจากรางกายของอาตมา แลวนุง
ผาใหแนนจับหางมาดวยมือทั้งสองกระหวัดหางมาไวใหมั่น เอาเทาทั้งสองเกี่ยว
ขามาไวใหแนนกลาววา ดูกอนมาณพ ขาพเจาจับทางมาแลว ทานจงไปตาม
ความชอบใจเถิด ขณะนั้นปุณณกยักษไดใหสัญญาแกมามโนมัยสินธพ สวน
มามโนมัยสินธพนั้น ไดพาวิธุรบัณฑิตเหาะไปในอากาศ.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงไดตรัสพระคาถาวา
พระยามานั้น นําวิธุรบัณฑิตเหาะไปในอากาศ
กลางหาว ไมกระทบทีก่ ิ่งไมหรือภูเขา วิ่งเขาไปสู
กาฬาคิรีบรรพตโดยฉับพลัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาขาสุ เสเลสุ อสชฺชมาโน ความ
วา ไดยินวา ปุณณกยักษคิดวา เรามาไกลแลว เราควรจะทุบวิธุรบัณฑิตนี้
ใหตายที่ตนไมและภูเขาในหิมวันตประเทศ ถือเอาแตเนื้อหทัย ทิ้งทรากศพ
เสียในซอกแหงภูเขา แลวไปสูนาคพิภพ ถวายเนื้อหทัยนั้นแกพระนางวิมลา
เทวีในนาคพิภพ แลวจักรับเอานางอิรันทตีกลับมา.
ปุณณกยักษนั้น ทุบพระมหาสัตวที่ตนไมและภูเขา ขับมาไปในระหวาง
ทางแหงตนไมและภูเขานั้นแล ดวยอานุภาพแหงพระมหาสัตว ตนไมก็ดี
ภูเขาก็ดี ไดแหวกชองหลีกออกหางจากสรีระของพระมหาสัตวขางละศอก
ปุณณกยักษเหลียวกลับหลังมองดูหนาพระมหาสัตว เพื่ออยากทราบวาตายแลว
หรือยัง เห็นหนาพระมหาสัตวผองใสดุจแวนทอง รูวาแมทําเพียงนี้เธอก็ยัง
ไมตาย จึงทุบตีพระมหาสัตวที่ตนไมและภูเขา ๓ ครั้ง ขับมาไปในระหวาง
แหงตนไมและภูเขาในหิมวันตประเทศนั้นอีก ตนไมก็ดี ภูเขาก็ดี ยอมแหวก
ชองหลีกออกใหหางไกลเชนกับหนกอนนั่น และพระมหาสัตวไดรับความลําบาก
กายเปนอยางยิ่ง ปุณณกยักษดําริวา เราจักทําเธอใหเปนจุณวิจุณไปที่กองลม
ในบัดนี้ แลวขับมาไปในกองลม เหลียวกลับดูดว ยคิดวา เธอตายแลวหรือยัง
ไมตาย เห็นหนาพระมหาสัตวเบิกบานดังดอกปทุมที่แยมบานก็โกรธเหลือกําลัง
ควบมาไปสูกองลมแลนกลับไปกลับมาสิ้น ๗ ครั้ง. ดวยอานุภาพแหงพระโพธิสัตว กองลมไดแยกออกเปน ๒ ภาคใหชองแกพระมหาสัตว. ลําดับนั้น
ปุณณกยักษขับมาไปใหกระทบสมแมที่ลมเวรัมภะ. แมอันวาลมเวรัมภะก็มี
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เสียงดังครืน ดุจเสียงฟาฟาดตั้งแสนครั้ง ไดแยกชองใหแกพระโพธิสัตว ฝาย
ปุณณกยักษเมื่อเห็นวาพระโพธิสัตวไมเปนอันตรายดวยลมเวรัมภะนั้น ไดขับ
มาไปสูกาฬาคิรีบรรพต. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาวา
พระยามานั้น นําวิธุรบัณฑิตเหาะไปในอากาศ
กลางหาว ไมกระทบทีก่ ิ่งไมหรือภูเขา วิ่งเขาไปสู
กาฬาคิรีบรรพตโดยฉับพลัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสชฺชมาโน ความวา ไมติดขัด ไม
กระทบกระทั่ง นําวิธุรบัณฑิตเขาไปสูยอดแหงกาฬาคิรีบรรพต.
ในเวลาที่ปุณณกยักษพาพระมหาสัตวไปอยางนั้น ปยชนทั้งหลายมี
บุตรและภรรยาเปนตนของวิธุรบัณฑิต ไปสูที่พักแหงปุณณกยักษ ไมเห็น
พระมหาสัตวจึงลมลงกลิ้งเกลือกไปมาดุจมีเทาขาดไป ตางคนตางพากันรองไห
ร่ําไรดวยเสียงอันดัง
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ภรรยาพันหนึ่ง และทาสีเจ็ดรอย ประคองแขน
รองไหคร่ําครวญวา ยักษแปลงเพศเปนพราหมณมา
พาเอาวิธุรบัณฑิตไป พระสนมกํานัลใน พระราชกุมาร พอคา ชาวนา และพราหมณ กองชาง กอง
มา กองรถ กองเดินเทา ชาวชนบท และชาวนิคม
ตางมาประชุมพรอมกัน ประคองแขนทั้งสองรองไห
คร่ําครวญวา ยักษแปลงเพศเปนพราหมณมาพาเอา
วิธุรบัณฑิตไป ภรรยาพันหนึ่งและทาสีเจ็ดรอย ตาง
ประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา วิธรุ บัณฑิตนั้น ไป
แลว ณ ที่ไหน พระสนมกํานัลใน พระราชกุมาร
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พอคา ชาวนาและพราหมณ กองชาง กองมา กอง
รถ กองเดินเทา ชาวชนบท และชาวนิคม ตางมา
ประชุมพรอมกัน ประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา
วิธรุ บัณฑิตไปแลว ณ ที่ไหน.
ชนเหลานั้นทั้งหมด เห็นและไดทราบวาปุณณกยักษพาพระมหาสัตว
ไปทางอากาศพากันคร่ําครวญแลวแมอยางนี้ พากันคร่ําครวญพรอมดวยชน
พระนครทั้งสิ้น ไดพากันไปยังพระราชวัง. พระราชาทรงสดับเสียงคร่ําครวญ
อันดัง ทรงเปดสีหบัญชรทอดพระเนตรดู จึงตรัสถามวา พวกเจารองไหพิไร
ร่ํารําพัน เพราะเหตุไร. ลําดับนั้น ชนชาวพระนครเหลานั้นทูลบอกเนื้อความ
นั้นแดทาวเธอวา ขาแตสมมติเทพ นัยวามาณพนั้นไมใชพราหมณ เปนยักษ
จําแลงเพศเปนพราหมณมาเอาวิธุรบัณฑิตไป ขาพระพุทธเจาทั้งหลายพลัดพราก
จากวิธุรบัณฑิตนั้นเสียแลวชีวิตเห็นจะหาไม ถาวิธุรบัณฑิตจักไมกลับมาใน
วันที่ ๗ แตวันนี้ไปไซร พวกขาพระพุทธเจาทั้งปวง จักขนเอาฟนมาดวย
เกวียน ๑๐๐ เลม ๑,๐๐๐ เลม กอไฟใหเปนเปลวลุกรุงโรจน แลวเขาไปสู
กองไฟ ดังนี้แลว ทูลดวยคาถานี้วา
ถาวิธุรบัณฑิตนัน้ จักไมมาโดย ๗ วัน ขาพระ
พุทธเจาจักพากันเขาไปสูกองไฟ ขาพระพุทธเจาทั้ง
หลาย ไมมีความตองการดวยชีวิต.
แมในกาลเปนที่ปรินิพพานแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา ทวยเทพและ
มนุษยทั้งหลาย ไมมีใครพูดวาพวกเราจะเขากองไฟตายเชนนี้ หาไดมีเหมือน
ครั้งเสวยพระชาติเปนวิธุรบัณฑิตไม เหตุนั้น ผูมีปญญาจึงเขาใจวา ในพระนคร
พระมหาสัตวครอบครองดวยแลวแล. พระราชาทรงสดับถอยคําของชนเหลา
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นั้นแลว จึงมีพระราชดําริวา พวกเจาอยาพากันวิตก อยาเศราโศกร่ําไรไป
นักเลย วิธรุ บัณฑิตเปนผูแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตนทามกลางและที่สุดจะ
เลาโลมมาณพดวยธรรมกถา ใหหมอบลงแทบบาทของตนไมกี่วันก็จักมาเช็ด
หนาของพวกเราที่เต็มไปดวยน้ําตาใหเบิกบาน พวกเจาอยาละหอยสรอยเศรา
ไปเลย ดังนี้แลวตรัสพระคาถาวา
วิธุรบัณฑิตเปนผูฉลาดเฉียบแหลมสามารถแสดง
ประโยชนและมิใชประโยชนแจงชัด มีปญญาเครื่อง
พิจารณา คงจะเปลื้องตนไดโดยพลัน ทานทั้งหลาย
อยากลัวไปเลย วิธุรบัณฑิตปลดเปลื้องตนแลวก็จักรีบ
กลับมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิยตฺโต ความวา ประกอบดวยความ
เปนผูฉลาดเฉียบแหลมคือดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา. บทวา วิภาวี
ความวา เปนผูสามารถแสดงถึงประโยชนและมิใชประโยชน เหตุและมิใชเหตุ
ใหแจมชัด. บทวา วิจกฺขโณ ความวา ประกอบดวยปญญาอันเปนเครื่องรูแจง
ถึงเหตุที่เกิดขึ้นตามฐานะในขณะนั้นนั่นเอง. บทวา มา ภายิตฺถ ความวา
ทานสั่งสอนวา พวกทานอยากลัวเลย วิธุรบัณฑิตปลดเปลื้องตนใหพนแลวจัก
กลับมาโดยเร็วพลัน.
ฝายชาวพระนครกลับไดความอุนใจวา วิธุรบัณฑิตจักทูลบอกกับ
พระราชาแลวจึงไปดวยประการฉะนี้แล
จบกัณฑวาดวยการปลดเปลื้องโทษ
ฝายปุณณกยักษพักพระมหาสัตวไวบนยอดกาฬาคิรีบรรพตแลว จึง
คิดวา เมื่อวิธุรบัณฑิตนี้ยังมีชีวิตอยู ชื่อวาความเจริญยอมไมมีแกเรา จําเรา
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ตองฆาวิธุรบัณฑิตนี้ใหตายเสีย ถือเอาเนื้อหทัยไปถวายพระนางวิมลาที่นาคพิภพจักรับนางอิรันทตีไปสูเทวโลก.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นไดตรัสพระคาถาวา
ปุณณกยักษีนั้น ไปยืนคิดอยูบนยอดกาฬาคีรี
บรรพต ความคิดยอมเปนความคิดสูง ๆ ต่ํา ๆ ประโยชนอะไร ๆ ดวยความเปนอยูของวิธรุ บัณฑิตนี้ หามี
แกเราไม เราจักฆาวิธุรบัณฑิตนี้เสียแลวนําเอาแตดวง
ใจไปเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ไดแก ปุณณกยักษนั้น. บทวา
ตตฺถ คนฺตฺวาน ความวา ไปยืนอยูทบี่ นยอดกาฬาคีรีบรรพตนั้น. บทวา
เจตนกา ความวา ความคิดที่เกิดขึ้นทุกขณะจิต ยอมเปนความคิดสูงบางต่ําบาง
แตวา ความคิดเปนเหตุใหชีวิตแกพระมหาสัตวเปนฐานะอันจะพึงเกิดขึ้นบางมิ
ไดมีเลย ไดทําตามความตกลงใจวา เรามิตองการดวยความเปนอยูของวิธุรบัณฑิตนี้แมแตนอยหนึ่งเลย เราจักฆาวิธุรบัณฑิตนี้ นําเอาไปแตดวงหทัยของ
เธอนี้เทานั้น.
ลําดับนั้นปุณณกยักษคิดวา ถาอยางไรเราไมพึงฆาวิธุรบัณฑิตนี้ให
ตายดวยมือของตน จะใหถึงซึ่งความสิ้นชีวิต ดวยการแสดงรูปอันนาสะพึงกลัว
แลวจึงแปลงกายเปนยักษนาสะพึงกลัวมาขูพระมหาสัตว ผลักพระมหาสัตวนั้น
ใหลมลง จับเทาทั้งสองใสเขาในระหวางแหงฟน ทําอาการเหมือนประสงคจะ
เคี้ยวกิน ถึงทําอาการอยางนั้น ความสะดุงกลัวแมเพียงเปนเครื่องทําใหขนลุกก็
มิไดมีแกพระมหาสัตว ลําดับนั้น ปุณณกยักษจําแลงเพศเปนพระยาไกรสรราชสีหเปนชางตกมันตัวใหญบาง วิ่งมาทําดังจะทิ่มแทงดวยเขี้ยวและงา เมื่อ
พระมหาสัตวไมสะดุงกลัวแมดวยอาการอยางนั้น จึงนฤมิตเพศเปนงูใหญประ-
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มาณเทาเรือโกลนลําหนึ่ง เลื้อยมาพันสรีระรางกายของพระมหาสัตวกระหวัดรัด
ใหรอบแลวแผพังพานไวบนศีรษะ แมเหตุทําใหกลัวเพียงความแสยงขนก็มิได
มีแกพระมหาสัตว ลําดับนั้นปุณณกยักษจึงพักพระมหาสัตวไวบนยอดบรรพต
บันดาลใหพายุใหญพัดมา ดวยหมายวาจักทําใหมหาสัตวตกลงเปนจุณวิจุณไป
พายุใหญนั้นมิอาจพัดแมสักวาปลายเสนผมใหไหวได ลําดับนั้น ปุณณกยักษ
จึงพักพระมหาสัตวไวบนยอดบรรพตนั่นแหละ. เขยาบรรพตใหไหวไปมา ดุจ
ชางเขยาตนเปงฉะนั้น ถึงอยางนั้น ก็ไมอาจทําพระมหาสัตวใหเคลื่อนจากที่ยืน
แมประมาณเทาเสนผมได ขณะนั้นจึงชําแรกเขาไปภายในแหงบรรพตรองขึ้น
ดวยเสียงอันดังทําแผนดินและนภากาศใหมีเสียงกึกกองสนั่นหวั่นไหวเปนอัน
เดียวกัน ดวยหมายใจวาจักชําแหละหทัยของพระมหาสัตวใหตายดวยความ
สะดุงหวาดเสียวแตเสียง ถึงทําอาการอยางนั้น เหตุทําใหกลัวแมเพียงแตความ
แสยงขนก็มิไดมีแกพระมหาสัตว แทจริงพระมหาสัตวยอมทราบวาที่แปลงเพศ
เปนยักษเปนราชสีหเปนชาง และเปนพระยานาคมาก็ดี ทําใหลมพัดและเขยา
บรรพตก็ดี ชําแรกเขาไปยังภายในบรรพตแลวเปลงสีหนาทก็ดี คือมาณพนั้น
เองหาเปนคนอื่นไม ลําดับนั้นปุณณกยักษคิดวา เราไมสามารถใหวิธุรบัณฑิต
นี้ตายดวยความพยายามภายนอกได อยาเลยเราจะใหเธอตายดวยมือของเรา
นี่แหละ คิดดังนี้แลวจึงพักพระมหาสัตวไวบนยอดบรรพตลงไปสูเชิงบรรพต
ชําแรกขึ้นไปโดยภายในแหงบรรพต ดังบุคคลรอยดายแดงเขาไปในดวงแกวมณี รองตวาดดวยเสียงอันดัง จับพระมหาสัตวเขาใหมั่นกวัดแกวงใหศีรษะ
ลงเบื้องต่ํา แลวขวางไปในอากาศซึ่งไมมีที่ยึดเหนี่ยว.
เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาวา
ปุณณกยักษนั้นมีจิตคิดประทุษรายลงจากยอดเขา
วางพระมหาสัตวไวในระหวางภูเขา ชําแรกเขาไป
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ภายในภูเขานั้น จับพระมหาสัตวเอาศีรษะลงเบือ้ งต่ํา
ขวางลงไปที่พื้นดิน ไมมอี ะไรกีดกั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คนฺตฺวา ความวา ปุณณกยักษลงจากยอด
บรรพตไปสูเชิงบรรพต แลวพักวิธุรบัณฑิตไวที่ระหวางแหงบรรพต ชําแรก
ไปในภายใตแหงที่ ๆ พระมหาสัตวผูยืนอยูบนยอดแหงบรรพต จับพระมหาสัตว
ขวางลงไปที่พื้นแผนดินที่ไมมีอะไรกีดขวาง. บทวา ธารยิ ความวา ครัง้ แรก
ใหพระมหาสัตวนั้นยืนอยูบนยอดบรรพตนั่นเอง.
ก็ปุณณกยักษ ยืนอยูบนยอดบรรพตนั่นเองขวางพระมหาสัตวลงไปที่
พื้นแผนดิน ครั้งแรกพระมหาสัตวตกลงไกลประมาณ ๑๕ โยชน แลวยื่นมือ
ออกไปจับเทาทั้ง ๒ ของพระมหาสัตว ยกขึ้นใหมีศีรษะลงเบื้องต่ํา มองดู
หนาทราบวายังไมตายจึงขวางพระมหาสัตวไปอีก แมครั้งที่ ๒ พระมหาสัตว
ตกไปไกลประมาณ ๓๐ โยชน แลวยื่นมือออกไปจับพระมหาสัตวยกขึ้นโดย
ทํานองนั้นเหมือนกัน แลดูหนาเห็นวายังมีชีวิตอยู. จึงคิดวาคราวนี้เธอตกไป
แมไกลไดประมาณ ๖๐ โยชนจักไมตายไซร เราจักจับเทาของเธอฟาดลงบน
ยอดบรรพตนี้ใหตาย ลําดับนั้นปุณณกยักษไดขวางพระมหาสัตวเปนครั้งที่ ๓
ในเวลาที่พระมหาสัตวตกลงไปไกลได ๖๐ โยชน แลวจึงยื่นมือออกไปจับเทา
พระมหาสัตวยกขึ้นมองดูหนา ฝายพระมหาสัตวคิดวา มาณพนี้ขวางอาตมาไป
ครั้งแรกไกล ๑๕ โยชน แมครั้งที่ ๒ ก็ไกลได ๓๐ โยชน ครั้งที่ ๓ ไกลได
๖๐ โยชน บัดนี้มาณพนี้จักไมขวางอาตมาไปอีก แตวาเขาจักยกอาตมาขึ้นฟาด
บนยอดบรรพตนี้ใหตายโดยแท อาตมาซึ่งมีศีรษะหอยลงเบื้องต่ําอยูอยางนี้จัก
ถามถึงเหตุแหงการจะฆาอาตมา ในเวลาที่ปุณณกยักษจะยกพระมหาสัตวขึ้น
ฟาดลงกับยอดบรรพต พระมหาสัตวมิไดสะดุงกลัวและครัน่ ครามเลย ไดกระทําอยางนั้นแลว
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ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสพระคาถาวา
วิธุรบัณฑิตผูเปนอํามาตยประเสริฐสุดของชาว
กุรุรัฐ เมื่อถูกหอยศีรษะลงในเหวอันชัน อันเปนที่นา
กลัว นาสยดสยอง นาหวาดเสียวมาก ก็ไมสะดุง ได
กลาวกะปุณณกยักษวา ทานเปนผูมีรูปดังผูประเสริฐ
แตหาเปนคนประเสริฐไม คลายจะเปนคนสํารวม แต
ไมสํารวม กระทํากรรมอันหยาบชา ไรประโยชน
สวนกุศลแมแตนอยยอมไมมีในจิตของทาน ทานจะ
โยนขาพเจาลงไปในเทวประโยชนอะไร ดวยการตาย
ของขาพเจา จะพึงมีแกทา นหนอ วันนี้ ผิวพรรณของ
ทานเหมือนอมนุษย ทานจงบอกขาพเจา ทานเปน
เทวดาชื่ออะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ลมฺพมาโน ความวา วิธุรบัณฑิต
ผูเปนปราชญประเสริฐสุดของชนชาวกุรุ เมื่อมีศีรษะหอยลงไปในเหวอันชัน
เปนวาระที่ ๓. บทวา อริยาวกาโส ความวา ทานมีผูมีรูปเชนกับผูประเสริฐ
มีวรรณะดังเทพบุตรเที่ยวไปอยู. บทวา อสฺโต ความวา ทานเปนผูไม
สํารวมกายเปนตน เปนผูทุศีล. บทวา อจฺจาหิต แปลวา ซึ่งกรรมอันลวง
เสียซึ่งประโยชน หรือกรรมอันไมเปนประโยชนอยางยิ่ง. บทวา ภาเว จ เต
ความวา กรรมอันกุศลแมนอยหนึ่งก็ยอมไมมีในจิตของทาน. บทวา อมานุสสฺเสว เต อชฺช วณฺโณ ความวา วันนี้เหตุของทานที่จะบวงสรวง
อมนุษยมีอยู. บทวา กตมาสิ เทวตา ความวา ทานเปนเทวดาชื่ออะไรใน
ระหวางแหงเทวดาทั้งหลาย.
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ลําดับนั้น ปุณณกยักษกลาวกับพระมหาสัตวดวยคาถาวา
ขาพเจาเปนยักษชื่อปุณณกะ และเปนอํามาตย
ของทาวกุเวร ถาทานไดฟงมาแลว พระยานาคใหญ
นามวาวรุณ ผูครอบครองนาคพิภพมีรูปงามสะอาด
สมบูรณดวยผิวพรรณและกําลัง ขาพเจารักใครอยาก
ไดนางนาคกัญญานามอิรันทตีธิดาของพระยานาคนั้น
ดูกอนทานผูเปนปราชญ เพราะเหตุแหงนางอิรันทตีผู
มีเอวอันงามนารักนั้น ขาพเจาจึงตกลงใจจะฆาทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สชีโว ไดแก เปนอํามาตยชื่อวา สชีวะ.
บทวา พฺรหา ความวา สมบูรณดวยสวนยาวและสวนกวาง. บทวา สุจิ
ไดแก เชนรูปทองอันยกขึ้นแลว. บทวา วณฺณพลูปปนฺโน ความวา ผูเขา
ถึงดวยความงามแหงเรือนราง และดวยกําลังกาย. บทวา ตสฺสานุช ไดแก
ธิดาผูเกิดแตพระยานาคนั้น. บทวา ปตารยึ ความวา ขาพเจายังจิตใหเปนไป
แลวคือไดกระทําการตกลงใจแลว .
พระมหาสัตวไดสดับดังนั้น จึงคิดวา โลกนี้ยอมฉิบหายเพราะความ
ถือผิด ปุณณกยักษเมื่อปรารถนานางนาคมาณวิกา จะฆาอาตมาประโยชนอะไร
อาตมาถามใหรูเหตุนั้นโดยถองแทเสียกอน แลวกลาวคาถาวา
ดูกอนปุณณกยักษ ทานอยาไดมีความลุมหลง
นักเลย สัตวโลกเปนอันมากฉิบหายแลวเพราะความ
ถือผิด เพราะเหตุไรทานจึงทําความรักใครในนางอิรันทตี ผูมีเอวอันงามนารัก ทานจะมีประโยชนอะไร
ดวยความตายของขาพเจา เชิญทานจงบอกเหตุทั้งปวง
แกขาพเจาดวย.
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ลําดับนั้น ปุณณกยักษเมื่อจะบอกแกพระมหาสัตวจึงกลาวคาถาวา
ขาพเจาปรารถนาธิดาของพระยาวรุณนาคราช
ผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาชื่อวาเปนผูรับอาสาญาติของ
นางอิรันทตีมา ญาติเหลานั้นไดสําคัญขาพเจาวา ถูก
ความรักใครครอบงําโดยสวนเดียว เหตุนั้น พระยา
วรุณนาคราชไดตรัสกะขาพเจา ผูทูลขอนางอิรันทตี
นาคกัญญาวา เราทั้งหลายพึงใหธิดาของเรา ผูม ีรา ง
กายอันสลวย มีเนตรงามอยางนาพิศวงลูบไลดวยจุรณ
แกนจันทน ถาทานพึงไดดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต
นํามาในนาคพิภพนี้โดยธรรม เพราะความดีความชอบ
นี้ ทานก็จะไดธิดาของเรา เราทั้งหลายมิไดปรารถนา
ทรัพยอื่นยิ่งไปกวานั้น ดูกอนทานอํามาตย ขาพเจา
ไมไดเปนคนหลง ทานจงพึงใหทราบเรื่องอยางนี้ อนึ่ง
ขาพเจามิไดมีความถือผิดอะไรๆ เลย เพราะดวงหทัย
ทาน ที่ขาพเจาไดไปโดยชอบธรรม ทาววรุณนาคราช
และพระนางวิมาลาจะประทานนางอิรันทตีนาคกัญญา
แกขาพเจา เพราะฉะนั้น ขาพเจาพึงพยายามเพื่อจะ
ฆาทาน ขาพเจามีประโยชนดวยการตายของทาน จึง
จะผลักทานใหตกลงไปในเหวนี้ ฆาเสียแลวนําดวง
หทัยไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธีตุกาโม ความวา ขาพเจาอยากไดคือ
ปรารถนาธิดา จึงเที่ยวไปเพื่อตองการธิดา. บทวา าติภโตหมสฺมิ ความวา
ขาพเจาเปนผูรับอาสาพวกญาติของนางอิรันทตีนั้นมา. บทวา ต แปลวา ซึ่ง
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นางนาคมาณวิกานั้น. บทวา ยาจมาน แปลวา ซึ่งขาพเจาผูขออยู. บทวา
ยถา ม ความวา เพราะเหตุนั้น พระยาวรุณนาคราชจึงไดตรัสกะขาพเจา ผูทูล
ขออยู. บทวา สุกามนีต ความวา ญาติเหลานั้นไดสําคัญ คือรูวาเราถูกความ
รักใครนําไปดวยดีคือโดยสวนเดียว เพราะเหตุนั้นพระยาวรุณนาคราชผูเปนพอ
ตา จึงไดรับสั่งกะขาพเจาผูไปสูขอนางอิรันทตีนาคกัญญานั้นวา เราทั้งหลายจะ
พึงใหลูกสาวแกทานแลเปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทชฺเชมุ แปลวา
ขาพเจาทั้งหลายพึงให. บทวา สุตนุ แปลวา ผูม ีรูปรางอันสวยงาม. บทวา
อิธ มาหเรสิ ความวา ทานพึงนํามาในที่นี้
พระมหาสัตวไดสดับถอยคําของปุณณกยักษนั้นจึงคิดวา พระนางวิมลา
จะตองการดวงหทัยของเราหามิได แตวาพระยาวรุณนาคราชฟงธรรมกถา
ของเราเกิดความเลื่อมใส เอาแกวมณีบูชาเรา กลับไปถึงนาคพิภพ
นั้นแลว จักพรรณนาความที่เราเปนธรรมกถึกแกพระนางเปนแน เมื่อเปน
อยางนั้น ความปรารถนาดวยธรรมกถาของเรา จักเกิดขึ้นแกพระนางวิมลา
พระยาวรุณนาคราชจักถือผิดไป จึงทรงบังคับปุณณกยักษนี้ที่ถือผิดไปตาม
พระองคมาเพื่อฆาเราใหตาย ภาวะที่เราเปนบัณฑิต เปนผูสามารถใน
อันคนควาหาเหตุที่ตั้งและเกิดขึ้นไดนั้น ไดทําเราใหไดรับทุกขถึงเพียงนี้
เมื่อปุณณกยักษฆาเราใหตายเสียจักทําประโยชนอะไรได เอาเถอะเรา
จักเตือนมาณพนั้นใหรูสึกตัว ดังนีแ้ ลวกลาววา ดูกอนมาณพ ขาพเจายอม
ทราบสาธุนรธรรม ในขณะที่ขาพเจายังไมตาย ทานจงยังขาพเจาใหนั่งลงบน
ยอดบรรพต แลวตั้งใจฟงสาธุนรธรรมกอน พึงทํากิจที่ทานปรารถนาจะทํา
ในภายหลัง แลวคิดวาเราพึงพรรณนาสาธุนรธรรม ยังปุณณกยักษใหมอบ
ชีวิตคืนแกเรา พระมหาสัตว มีศรี ษะหอยลงเบื้องต่ําอยูอยางนั้นนั่นแหละ
กลาวคาถาวา
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จงยกขาพเจาขึ้นโดยเร็ว ถาทานมีกิจที่ตองทํา
ดวยหทัยของขาพเจา ขาพเจาจะแสดงสาธุนรธรรมทั้ง
ปวงนี้แกทานในวันนี้.
ปุณณกยักษไดฟงดังนั้น จึงดําริวา ไดยินวา ธรรมนี้จักเปนธรรมที่
บัณฑิตยังมิเคยแสดงแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เอาเถอะเราจักยกบัณฑิตขึ้น
ฟงสาธุนรธรรมเสียกอน ดังนี้แลวจึงยกพระมหาสัตวขึ้นเชิญใหนั่งบนยอดเขา
บรรพต
พระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาวา
ปุณณกยักษนั้น รีบยกวิธุรบัณฑิตอํามาตยผู
ประเสริฐที่สุดของชาวกุรุรัฐวางลงบนยอดเขา เห็น
วิธุรบัณฑิตผูม ีปญญาไมทรามนั่งอยู จึงถามวาทานอัน
ขาพเจายกขึ้นจากเหวแลว วันนี้ขาพเจามีกิจที่จะตอง
ทําดวยหทัยของทาน ทานจงแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมด
นั้นใหปรากฏแกขาพเจาในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสฎ แปลวา เปนผูไดความโลงใจ.
บทวา สเมกฺขิยาน แปลวา เห็นแลว. บทวา สาธุ นรสฺส ธมฺมา
ไดแก ธรรมดีของนรชน คือ ธรรมงาม.
พระมหาสัตวจึงกลาววา
ขาพเจาอันทานยกขึ้นจากเหวแลว ถาทานมีกิจที่
จะตองทําดวยหทัยของขาพเจา ขาพเจาจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนี้แกทานในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมุฏ ิโต ตฺยสฺมิ ความวา ขาพเจา
เปนผูอันทานยกขึ้นแลว.
๑

๑. บาลีวา สมุทฺธโต.
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ลําดับนั้นพระมหาสัตวพูดกับปุณณกยักษนั้นวา ขาพเจาเปนผูมีสรีระ
อันเศราหมอง จะขออาบน้ําชําระกายเสียกอน ปุณณกยักษรับคําวา ดีละ แลวไป
นําน้ําสําหรับอาบมา ในเวลาพระมหาสัตวอาบน้ําเสร็จ ไดใหผาทิพยของหอม
และดอกไมทิพย แกพระมหาสัตว พระมหาสัตวบริโภคโภชนาหารแลวให
ประดับยอดกาฬาคีรีบรรพตและตกแตงอาสนะแลว จึงนั่งบนอาสนะที่ปุณณกยักษประดับแลว เมื่อจะแสดงสาธุนรธรรมจึงไดกลาวคาถาวา
ดูกอนมาณพ ทานจงเดินไปตามทางที่ทานเดิน
ไปแลว ๑ จงอยาเผาฝามืออันชุม ๑ อยาประทุษรายใน
หมูมิตร ในกาลไหน ๆ ๑ อยาตกอยูในอํานาจของ
หญิงอสติ ๑.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลฺลฺจ ปาณึ ปริวชฺชยสฺสุ ความ
วา ทานจงอยาเผาฝามือที่ชุมเสีย.
ปุณณกยักษไมอาจหยั่งรูสาธุนรธรรม ๔ ขอที่พระมหาสัตวแสดงโดย
ยอไดจึงถามโดยพิศดารวา
บุคคลผูชื่อวา เปนผูเดินไปตามทางที่ทานเดินไป
แลวอยางไร บุคคลผูชื่อวาเผาฝามืออันชุมอยางไร
บุคคลเชนไร ชื่อวาประทุษรายมิตร หญิงเชนไรชื่อ
วาอสติ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้น.
ฝายพระมหาสัตวไดแสดงสาธุนรธรรมแกปุณณกยักษวา
ผูใดพึงเชื้อเชิญคนที่ไมคุนเคยกัน ไมเคยพบเห็น
กันดวยอาสนะ บุรุษพึงกระทําประโยชนแกบุคคลนั้น
โดยแท บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุรุษนัน้ วา ผูเดินไป
ตามทางที่ทานเดินแลว บุคคลพึงอยูในเรือนของผูใด
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แมคืนเดียว ไดขาวน้ําดวย ไมควรคิดรายแกผูนั้นแม
ดวยใจ ผูคิดรายตอบุคคลเชนนั้น ชื่อวาเผาฝามืออัน
ชุม และชื่อวาประทุษรายมิตร บุคคลนัง่ หรือนอนทีร่ ม
เงาของตนไมใด ไมควรหักรานกิ่งของตนไมนั้น เพราะ
ผูป ระทุษรายมิตรเปนคนชั่วชา หญิงที่สามียกยองอยาง
ดี ถึงแกใหแผนดินนี้อันบริบรู ณดวยทรัพย ไดโอกาส
แลวพึงดูหมิ่นสามีนั้นได บุคคลไมควรตกอยูในอํานาจ
ของหญิงเหลานั้น ผูชื่อวาอสติ บุคคลชื่อวาเดินไป
ตามทางที่ทานเดินแลวอยางนี้ ชื่อวาเผาฝามืออันชุม
อยางนี้ ชื่อวาตกอยูในอํานาจของหญิงผูชื่อวาอสติ
อยางนี้ ชื่อวาประทุษรายมิตรอยางนี้ ทานจงเปนผูตั้ง
อยูในธรรม จงละอธรรมเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสณฺต ความวา ไมเคยอยูรวมกัน
แมเพียงหนึ่งหรือสองวัน . บทวา โย อาสเนนาป ความวา ผูใดไมพึงเชื้อเชิญ
ผูไมคุนเคยกันเห็นปานนี้ แมดวยอาสนะ จะปวยกลาวไปใยถึงการเชื้อเชิญดวย
ขาวและน้ําเลา. บทวา ตสฺเสว ความวา เปนบุรุษยอมทําประโยชนตอบแทน
แกปุพพการีบุคคลนั้นโดยแท. บทวา ยาตานุยายี ความวา บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมกลาวอยางนี้วา เปนผูเดินตามทางที่ปุพพการีบุคคลเดินไปแลว ก็ผูกระทํา
กอนชื่อวาผูเดินทาง สวนผูกระทําภายหลังชื่อวาผูเดินตาม ดูกอนเทวราชเจา
นี้ชื่อวา สาธุนธรรมที่ ๑. บทวา อลฺลฺจ ปาณึ ความวา จริงอยู บุคคล
เผาเฉพาะมือเครื่องใชสอยของตนที่นําภัตตาหารมาแตไกล ชื่อวาเปนผูประทุษรายมิตร. ชือ่ วาการไมเผามืออันชุม นี้ชื่อวาสาธุนรธรรมที่ ๒ ดวยประการ
ฉะนี้. บทวา น ตสฺส ความวา ไมพึงทําลายกิ่ง ใบ หนอของตนไมนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 451

เพราะเหตุไร เพราะผูประทุษรายตอมิตรเปนผูลามก ดังนั้นผูทําชั่วแมตอ
ตนไมที่ไมมีเจตนา ที่ไดบริโภคและอาศัยรมเงา ชื่อวา เปนผูประทุษรายตอ
มิตร จะปวยกลาวไปไยถึงผูเปนมนุษย. การไมประทุษรายตอมิตรอยางนี้
ชื่อวา สาธุนรธรรมที่ ๓. บทวา ทชฺชิตฺถิยา ความวา พึงใหแกหญิง.
บทวา สมฺมตาย ความวา หญิงที่สามียกยองดวยดีอยางนี้วา เราเทานั้นจะให
ความสุขแมแกหญิงนี้ ชายอื่นไมเปนเหมือนเราเลย หญิงนั้นยอมปรารถนา
แตเราเทานั้น. บทวา ลทฺธา ขณ ความวา ไดโอกาสแหงการลวงเกิน. บทวา
อสตีน ไดแก หญิงผูประกอบดวยอสัทธรรม ดังนั้นการอาศัยมาตุคามแลว
ไมกระทําความชั่ว นี้ชื่อวา สาธุนรธรรมที่ ๔. บทวา โส ธมฺมิโก โหหิ
ความวา ดูกอนเทวราชเจา ทานนั้นเปนผูประกอบดวยสาธุนรธรรม ๔ เหลานี้
ชื่อวาเปนผูตั้งอยูในธรรมแล.
พระมหาสัตวแสดงสาธุนรธรรมแกปุณณกยักษ ดวยพุทธลีลาดวย
ประการฉะนี้. ปุณณกยักษเมื่อฟงสาธุนรธรรม ๔ ประการนั้นแหละ กําหนด
ใจวา บัณฑิตขอชีวิตของตนในที่ ๔ สถานและรูสึกความผิดของตนไดวา ก็
บัณฑิตนี้ไดกระทําสักการะเราที่ตนไมคุนเคยในกาลกอน เราไดเสวยใหญ
อยูในเรือนของบัณฑิตนั้นตลอด ๓ วัน แตเมื่อเราจะทํากรรมชั่วเชนนี้ลงไป
ก็เพราะอาศัยมาตุคามจึงกระทํา หากวาเราประทุษรายตอบัณฑิต ชื่อวาประทุษรายมิตรแมในที่ทุกสถานทีเดียว จัดวาไมประพฤติตามสาธุนรธรรมเราจะ
ประโยชนอะไรดวยนาคมาณวิกา เราจักเช็ดหนาอันเต็มดวยน้ําตาของชนชาว
อินทปตตนครใหเบิกบาน นําบัณฑิตนี้ไปสงโดยเร็ว ใหลงที่โรงธรรมสภา
ดําริดังนี้แลวจึงกลาวคาถาวา
ขาพเจาไดอยูในเรือนทาน ๓ วัน ทั้งเปนผูที่
ทานบํารุงดวยขาวและน้ํา ทานเปนผูพนจากขาพเจา
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ขาพเจาขอปลอยทาน ดูกอนผูมีปญญาอันสูงสูด เชิญ
ทานกลับไปเรือนของทานตามปรารถนาเถิด ความตอง
การของตระกูลพระยานาคจะเสื่อมไปก็ตามที่ เหตุที่
จะใหไดนางนาคกัญญาขาพเจาเลิกละ ดูกอนทานผูมี
ปญญา เพราะคําสุภาษิตของตนนั่นแล ทานจึงพนจาก
ขาพเจาผูจะฆาทานในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฏิโตสฺมิ ความวา เราเปนผูอัน
ทานบํารุงแลว. บทวา วิสชฺชามห ต ความวา ขาพเจายอมปลอยทาน.
บทวา กาม แปลวา โดยสวนเดียว. บทวา วธาย แปลวา เพื่อจะฆา. บทวา
ปฺ แปลวา ดูกอนทานผูมีปญญา.
ครั้งนั้น พระมหาสัตวกลาวกะปุณณกยักษนั้นวา ดูกอนมาณพ ทาน
อยาเพอสงขาพเจาไปเรือนกอนเลย จงนําขาพเจาไปยังนาคพิภพโนนเถิด จึง
กลาวคาถาวา
ดูกอนปุณณกยักษ เชิญทานนําขาพเจาไปใน
สํานักของพอตาของทาน จงประพฤติประโยชนใน
ขาพเจา แมขาพเจาก็อยากเห็นทาววรุณผูเปนอธิบดี
ของนาคและวิมานของทาวเธอซึ่งขาพเจาไมเคยเห็น.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา หนฺท เปนนิบาตใชในอรรถแหงอุปสรรค.
บทวา สสุรนฺติเก อตฺถ มยิ จรสฺสุ ความวา จงนําขาพเจาไปยังสํานัก
ของพอตาของทาน จงประพฤติประโยชนในขาพเจา คืออยายังประโยชนนั้นให
เสียหาย. บทวา นาคาธิปตีวิมาน ความวา ขาพเจาควรจะเห็นทาววรุณผู
เปนอธิบดีแหงนาคและวิมานของทาวเธอ ซึ่งขาพเจาไมเคยเห็น.
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ปุณณกยักษกลาวคาถาวา
คนมีปญญา ไมควรจะดูสิ่งที่ไมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกนรชนนั้นเลย ดูกอนทานผูมี
ปญญาอันสูงสุด เออก็เพราะเหตุไรหนอทานจึง
ปรารถนาจะไปยังที่อยูของศัตรูเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมิตฺตคาม ความวา เปนที่อยูของศัตรู
คือสมาคมของอมิตร.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวกะปุณณกยักษนั้นวา
แมขา พเจาก็รูชัด ซึ่งขอที่ผูมปี ญญาไมควรเห็น
สิง่ ที่ไมเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกนรชนนั้นแน
แท แตขาพเจา ไมมีความชั่วที่จะกระทําไวในที่ ๆ
ไหนเลย เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมรังเกียจตอความ
ตายอันจะมาถึงตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มรณาคมาย ความวา ตอมรณะที่จะมา
ถึงตน. ดูกอ นเทวราชเจา อีกอยางหนึ่งทานเปนคนหยาบชากลาแข็งถึงเพียงนี้
ขาพเจาเลาโลมดวยธรรมกถาทําใหออนโยนได ดังทานพูดกับขาพเจาเมื่อกี้นี้เอง
วา เราจะหยุดดวยการพยายามใหไดนางนาคมาณวิกา จะไดหรือไมไดก็ตามที่
ไมตองการละ เชิญทานกลับไปเรือนของตนเถิดดังนี้ การทําพระยานาคให
ออนโยน เปนหนาที่ของขาพเจา ทานจงพาขาพเจาไปในนาคพิภพนั้นใหได.
ปุณณกยักษ ไดสดับดังนั้น รับคําของพระมหาสัตววา ดีละ แลว
กลาวคาถาวา
ดูกอนบัณฑิต เชิญเถิด ทานกับขาพเจามาไป
ดูพิภพของพระยานาคราช ซึ่งมีอานุภาพหาที่เปรียบ
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มิได เปนที่อยูอ ันมีการฟอนรําขับรองตามปรารถนา
เหมือนนิฬิญญราชธานี เปนที่ประทับอยูของทาวเวสวัณ ฉะนั้น นาคพิภพนั้น เปนที่ไปเที่ยวเลนเปน
หมู ๆ ลงนางนาคกัญญา ตลอดวันและคืนเปนนิตย
มีดอกไมดารดาษอยูมากมายหลายชนิด สวางไสวดัง
สายฟาในอากาศ บริบูรณดวยขาวและน้ํา เพียบ
พรอมดวยการฟอนรําขับรองและประโคม พรอมมูล
ไปดวยนางนาคกัญญาที่ประดับประดาสวยงาม งาม
สงาไปดวยผานุงหมและเครื่องประดับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หนฺท จ นี้ เปนเพียงนิบาตเทานั้น.
บทวา าน ไดแก สถานที่เปนที่ประทับของพระนาค. บทวา นิฬิฺ
ไดแก ราชธานีชื่อวา นิฬิญญา. บทวา จริต คเณน ความวา ที่ประทับ
ของพระยานาคนั้น เปนที่ ๆ หมูนางนาคกัญญาเที่ยวไป. บทวา นิกีฬติ 
ความวา อันเหลานางนาคกัญญาเที่ยวเลนเปนหมูตลอดวันและคืนเปนนิตย.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ปุณณกยักษนั้น เชิญใหวิธุรบัณฑิตผูประเสริฐ
สุดของชาวกุรุ นั่งเหนืออาสนะขางหลัง ไดพาวิธุรบัณฑิตผูมีปญญาไมทรามเขาไปสูภพของพระยานาคราช วิธรุ บัณฑิตไดสถิตอยูขางหลังแหงปุณณกยักษ
จนถึงพิภพของพระยานาคซึ่งมีอานุภาพหาเปรียบมิได
ก็พระยานาคทอดพระเนตรเห็นลูกเขยผูมีความจงรัก
ภักดี ไดตรัสทักทายปราศรัยกอนทีเดียว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ปุณฺณโก ความวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ปุณณกยักษนั้น พรรณนานาคพิภพอยางนี้แลว จึงยกบัณฑิตผูประเสริฐ
ขึ้นสูมาอาชาไนยของตน นําไปสูนาคพิภพ. บทวา าน ไดแก สถานที่
เปนที่ประทับของพระยานาค. บทวา ปจฺฉโต ความวา ไดยินวา ปุณณกยักษ
ไดมีความคิดอยางนี้วา ถาวาพระยานาคทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตแลว จักมี
พระทัยออนนอม นั่นเปนการดี หากวาทาวเธอไมมีพระทัยออนนอมเลา เมื่อ
ทาวเธอไมทันทอดพระเนตรบัณฑิตนั้น เราจักยกบัณฑิตขึ้นสูมาอาชาไนยไปเสีย
ลําดับนั้น จึงพักเธอไวขางหลัง. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา เบื้องหลังแหง
ปุณณกยักษดังนี้. บทวา สามคฺคิเปกฺขิ ความวา เพงถึงความสามัคคี.
บาลีวา สาม อเปกฺขิ ดังนี้ก็มี. สวนพระยานาคทอดพระเนตรเห็นปุณณกยักษลูกเขยของตน จึงไดตรัสทักทายปราศรัยกอนทีเดียว.
พระยานาคตรัสเปนคาถาวา
ทานไดไปยังมนุษยโลก เทีย่ วแสวงหาดวงหทัย
ของบัณฑิต กลับมาถึงในนาคพิภพนี้ดวยความสําเร็จ
หรือ หรือวาทานไดพาเอาบัณฑิตผูมีปญญาไมต่ําทราม
มาดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กจฺจิ สมิทฺเธน ความวา ทานไดไป
ยังมนุษยโลกแลว กลับมาในนาคพิภพนี้ดวยความสําเร็จตามมโนรถของทาน
หรือ.
ปุณณกยักษทูลวา
ทานผูนี้แหละ คือวิธุรบัณฑิต ที่พระองคทรง
ปรารถนานั้น มาแลวพระเจาขา ทานวิธุรบัณฑิตผู
รักษาธรรม ขาพระพุทธเจาไดมาแลวโดยธรรม เชิญ
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ใตฝาละอองธุลีพระบาททอดพระเนตรวิธุรบัณฑิต ผู
แสดงธรรมถวายดวยเสียงอันไพเราะ เฉพาะพระพักตร
ณ บัดนี้ การสมาคมดวยสัปบุรุษทั้งหลาย ยอมเปน
เหตุนําความสุขมาใหโดยแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ตวมิจฉฺ สิ แปลวา ทานปรารถนา
สิ่งใด. บาลีวา ย ตุวมิจฉฺ สิ ดังนี้ก็มี. บทวา ภาสมาน ความวา ขอ
พระองคจงทอดพระเนตรวิธุรบัณฑิตนั้น ผูรักษาธรรมปรากฏในโลก ผู
แสดงธรรมดวยเสียงอันไพเราะเฉพาะพระพักตรในกาลบัดนี้ ก็ธรรมดาวาการ
สมาคมดวยสัตบุรุษคนดีทั้งหลายในฐานะเปนอันเดียวกัน ยอมเปนเหตุนําความ
สุขมาใหแล.
จบกาฬาคิรีบรรพตกัณฑ
พระยานาคทอดพระเนตรเห็นพระมหาสัตวแลวตรัสพระคาถานี้วา
ทานผูเปนมนุษยมาเห็นนาคพิภพที่ตนไดเคยเห็น
แลว เปนผูถูกภัยคือความตายคุกคามแลว เปนผูไม
กลัวและไมอภิวาท อาการเชนนี้ดูเหมือนจะไมมีแกผู
มีปญญา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺยมฺหิโต แปลวา ถูกความกลัวคุกคาม.
ทานกลาวอธิบายไววา ดูกอนบัณฑิต ทานเห็นนาคพิภพที่ตนไมเคยเห็น
เปนผูถูกภัยคือความตายคุกคามแลว จึงไมถวายโอวาทขาพเจา เหตุเชนนี้ไม
ใชอาการของบุคคลผูมีปญญาเลย.
เมื่อพระยานาคทรงประสงคจะใหถวายบังคมอยางนั้น พระมหาสัตวหา
ไดทูลตรง ๆ วา ขาพระองคไมควรถวายบังคมพระองคดังนี้ไม เปนผูฉลาด
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ในอุบายทูลดวยปรีชาญาณของตนวา ขาพเจาไมถวายบังคมพระองค เพราะ
ขาพเจาตองโทษก็บุคคลจะพึงแทงดวยลูกศรเสียแลว ดังนี้ แลวจึงทูลดวย ๒
คาถาวา
ขาแตพระยานาคราช ขาพระองคเปนผูไมกลัว
และไมเปนผูอันภัยคือความตายคุกคาม นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาต ก็ไม
พึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ
นรชนจะกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน และผู
ปรารถนาจะฆา เขาจะพึงใหบุคคลผูที่ตนจะฆา กราบ
ไหวตนอยางไรเลา กรรมนั้นยอมไมสาํ เร็จ ประโยชน
เลย พระเจาขา.
คําเปนคาถานั้นมีอธิบายวา ขาแตพระยานาค ขาพเจามาเห็นนาคพิภพ
ที่ตนยังไมเคยเห็น ยอมไมกลัว และภัยคือความตายคุกคามไมไดดวย เพราะ
ขึ้นชื่อวาภัยคือความตาย ยอมไมมีแกบุคคลผูเชนขาพเจา อนึ่ง นักโทษที่ตอง
ถูกฆาไมพึงกราบไหวเพชฌฆาตผูจะฆาตน หรือเพชฌฆาตไมพึงยังนักโทษที่
จะตองถูกฆาใหกราบไหวตน นรชนจะพึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน
อยางไรหนอ หรือวาผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงยังบุคคลผูที่ตนจะฆาใหกราบไหวตนอยางไรเลา เพราะกรรมคือกราบไหวของผูตองถูกฆา และการไหกราบไหวของผูจะฆานั้น ยอมไมสําเร็จประโยชนแกเขาเลย ก็ขาพระองคไดทราบ
แลววา พระองครับสั่งจะใหฆาขาพเจาในที่นี้ เหตุนั้นขาพเจาจะถวายบังคม
พระองคอยางไรได.
พระยานาคราชทรงสดับดังนั้น ทรงพอพระทัย เมื่อจะทรงทําความ
ชมเชยพระมหาสัตว ไดทรงภาษิต ๒ คาถาวา
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ดูกอนบัณฑิต คํานั้นถูกอยางที่ทานพูด ทาน
พูดจริง นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต
หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน
อยางไรหนอ นรชนพึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะ
ฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูที่
ตนจะฆากราบไหวตนอยางไรเลา ธรรมนั้นยอมไม
สําเร็จประโยชนเลย.
บัดนี้ พระมหาสัตวเมื่อทําปฏิสันถารกับพระยานาคราชจึงทูลวา
ขาแตพระยานาคราช วิมานของฝาพระบาทนี้
เปนของไมเที่ยง แตเปนเชนกับของเที่ยง ฤทธิ์ ความ
รุง เรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพและการเสด็จ
อุบัติในนาคพิภพ ไดมีแลวแกฝาพระบาท ขาพระองค
ขอทูลถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาท วิมานนี้ทรงได
มาอยางไรหนอ วิมานนี้ฝาพระบาทไดมาเพราะอะไร
หรือเปนของเกิดขึ้นตามฤดูกาล ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาทั้งหลายถวายแกพระองค ขาแต
พระยานาคราช ขอฝาพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แก
ขาพระองค ตามที่ฝาพระบาทไดวิมานมาเถิด พระเจา
ขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตว อิท ความวา วิมานอันเกิดแตยศ
สําหรับเปนพระเกียรติยศของพระองคนี้ ซึ่งเปนของไมเที่ยง แตปรากฏเสมือน
ของเที่ยง ทานอยากระทําความชั่วเพราะอาศัยยศเลย เพราะฉะนั้นดวยบทนี้
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พระมหาสัตวจึงขอชีวิตของตนไว. บทวา อิทฺธิ ความวา ฤทธิ์ของนาคก็ดี
ความรุงเรืองแหงนาคก็ดี กําลังกายก็ดี ความเพียรอันเปนไปทางจิตก็ดี การ
เสด็จอุบัติในนาคพิภพก็ดี ไดมีแกพระองคทุกสิ่งทุกอยาง ขาพระองคขอทูลถาม
เนื้อความนั้น ขาแตพระยานาค ขาพระองคขอทูลถามเนื้อความนั้นกะพระองค
วิมานนี้พระองคทรงไดดวยอาการอยางไรหนอ พระองคอาศัยใครจึงได หรือ
เปนของเกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือพระองคทรงทําดวยมือของพระองคเอง หรือ
วาเทวดาทั้งหลายถวายพระองค ขาแตพระยานาคผูทรงเปนเจาพิภพบาดาล
วิมานนี้พระองคทรงไดดวยประการใด ขอพระองคตรัสบอกเนื้อความนั้นแก
ขาพระองคดวยประการนั้น พระเจาขา.
พระยานาคตรัสพระคาถาวา
วิมานนี้ เราไดมาเพราะอาศัยอะไรก็หามิได
เกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หามิได เรามิไดทําเอง แมเทวดา
ทั้งหลายก็มิได ใหแตวิมานนี้ เราไดมาดวยบุญกรรม
อันไมลามกของตนเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปาปเกหิ แปลวา ไมลามก.
พระมหาสัตวทูลถามวา
ขาแตพระยานาค อะไรเปนวัตรของพระองค
และอะไรเปนพรหมจรรยของพระองค ฤทธิ์ ความ
รุง เรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ และการเสด็จ
อุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานใหญของพระองคนี้ เปน
ผลแหงกรรมอะไร อันพระองคทรงประพฤติดีแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินฺเต วตฺต ความวา ขาแตพระยานาค
ในภพกอน อะไรเปนวัตรของพระองค อนึ่ง อะไรเปนการอยูพรหมจรรย
ของพระองค อิฏฐวิบุลผลมีความเปนผูมีฤทธิ์เปนตนนี้ เปนวิบากสุจริตเชนไร
พระยานาคตรัสพระคาถาวา
เราและภรรยา เมื่อยังอยูในมนุษยโลกเปนผูมี
ศรัทธาเปนทานบดี ในครัง้ นั้นเรือนของเราเปนดังบอ
น้ําของสมณะและพราหมณทั้งหลาย และเราไดบํารุง
สมณะและพราหมณใหอิ่มหนําสําราญ เราทั้งสองได
ถวายทานคือ ดอกไม ของหอม เครือ่ งลูบไล เครื่อง
ประทีป ที่นอนที่พักอาศัย ผานุงผาหม ผาปูนอน
ขาวและน้ําโดยเคารพ ทานที่ไดถวายแลวโดยเคารพ
นั้น เปนวัตรของเรา และการสมาทานวัตรนั้นเปน
พรหมจรรยของเรา ดูกอ นทานผูเปนปราชญ ฤทธิ์
ความรุงเรือง กําลังกาย ความเพียร การเกิดในนาคพิภพ และวิมานใหญของเรานี้ เปนวิบากแหงวัตรและ
พรหมจรรยนั้น อันเราประพฤติดีแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนุสฺสโลเก ไดแก ในกาลจัมปากนคร แควนอังคะ. บทวา ต เม วตฺต ความวา ทานที่เราใหโดยเคารพ
นั้นนั่นแล การสมาทานวัตร และพรหมจรรยของเรา อิฏฐวิบุลผลมีฤทธิ์
เปนตนนี้ เปนวิบากแหงสุจริตที่ขาพเจาประพฤติดีแลวนั้น.
พระมหาสัตวทูลเปนคาถาวา
ถาวิมานนี้ ฝาพระบาททรงไดดวยอานุภาพแหง
ทานอยางนี้ ฝาพระบาทก็ชื่อวาทรงทราบผลแหงบุญ
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และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ เพราะผล
แหงบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอฝาพระบาททรงเปนผู
ไมประมาทประพฤติธรรม ตามที่จะไดทรงครอบครอง
วิมานนี้ตอไปฉะนั้นเถิด พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชานาสิ ความวา ถาวาวิมานนั้นพระองคทรงไดดวยอานุภาพแหงทานอยางนี้ เมื่อเปนเชนนี้พระองคชื่อวาทรงทราบ
ผลแหงบุญทั้งหลาย และทรงทราบการเสด็จอุบัติในวิมานอันเกิดขึ้นดวยผล
แหงบุญ. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่วิมานนี้พระองคไดมาเพราะเหตุ
แหงบุญ. บทวา ปุน มาวเสสิ ความวา ขอพระองคจงประพฤติธรรมให
ไดเสด็จอยูครองนาคพิภพนี้แมตอไปอีก.
พระยานาคตรัสพระคาถาวา
ดูกอนบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ ไมมีสมณพราหมณที่เราจะพึงถวายขาวและน้ําเลย เราตามแลว
ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา ตามที่เราจะพึงได
ครอบครองวิมานตอไปเถิด.
พระมหาสัตวทูลเปนคาถาวา
ขาแตพระยานาค ก็นาคทั้งหลายที่เปนพระโอรส
พระธิดา พระชายา ทั้งพระญาติ พระมิตร และขา
เฝาของฝาพระบาท ซึ่งเกิดในนาคพิภพนี้มีอยู ขอฝา
พระบาททรงเปนผูไมประทุษรายในนาค มีพระโอรส
เปนตนเหลานั้น ดวยพระกายและพระวาจาเปนนิตย
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ฝาพระบาททรงรักษาความไมประทุษราย ดวยพระกาย
และพระวาจาอยางนี้ ฝาพระบาททรงสถิตอยูในวิมาน
นีต้ ลอดพระชนมายุ แลวจักเสด็จไปสูเทวโลกอันสูง
กวานาคพิภพ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โภคี ความวา นาคผูมีโภคสมบัติ.
บทวา เตสุ ความวา ขอพระองคจงอยาประทุษรายเปนนิตยดวยกายกรรม
และวจีกรรมในนาคผูมีโภคสมบัติมีพระโอรสและพระธิดาเปนตนนั้น. บทวา
อนุปาลย ความวา จงตามรักษาความไมประทุษราย กลาวคือความมี
เมตตาจิต ในพระโอรสและพระธิดาเปนตน และในสัตวที่เหลืออยางนี้.
บทวา อุทฺธ อิโต ความวา พระองคจักเสด็จไปสูเทวโลกที่สูงกวานาคพิภพนี้
เพราะเมตตาจิตจัดวาเปนบุญยิ่งกวาทาน.
พระยานาคไดทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตวอยางนี้แลว ทรง
พอพระทัยแลว จึงทรงดําริวา บัณฑิตไมอาจจะทําการเนิ่นชาอยูภายนอก เรา
ควรจะแสดงเธอแกพระนางวิมลา ใหพระนางเธอไดฟงสุภาษิตสงบรํางับความ
ปรารถนา แลวสงบัณฑิตกลับไปเพื่อใหพระเจาธนัญชัยทรงชื่นชมโสมนัสดังนี้
จึงตรัสพระคาถาวา
ทานเปนอํามาตยของพระราชาผูประเสริฐสุด
พระองคใด พระราชาผูประเสริฐสุดพระองคนั้น พราก
จากทานแลว ยอมจะทรงเศราโศกแนแททีเดียว คนที่
ถูกความทุกขครอบงําก็ดี คนผูปวยหนักก็ดี ไดสมาคม
กับทานแลวพึงไดความสุข.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สชีโว แปลวา อํามาตย. บทวา
สเมจฺจ ความวา มาพรอมกับทาน. บทวา อาตุโรป ความวา แมเปน
ไขหนัก.
พระมหาสัตวสดับพระกระแสรับสั่งดังนั้นแลว เมื่อจะทรงทําความ
ชมเชยพระยานาคจึงทูลเปนคาถาอีกวา
ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทตรัสธรรมของ
สัตบุรุษทั้งหลาย ซึ่งเปนบทอันแสดงประโยชนอยาง
ล้ําเลิศ ที่นกั ปราชญประพฤติดีแลวโดยแท ก็คุณวิเศษ
ของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองคยอมปรากฏในเมื่อ
มีภยันตรายเชนนี้แหละ พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สต ความวา ทานแสดงธรรมแกสัตบุรุษ
คือบัณฑิตทั้งหลายแนแท. บทวา อตฺถปท ไดแก สวนที่เปนประโยชน.
บทวา เอตาทิสิยาสุ ความวา คุณวิเศษของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพเจา
ยอมปรากฏในเมื่อไดประสพภัยอันตรายเปนเชนนี้ ๆ แหละ พระเจาขา.
พระยานาคทรงสดับดังนั้น ทรงยินดีราเริงเปนนักหนา แลวตรัส
พระคาถาวา
ขอทานจงบอกแกเรา ปุณณกยักษมิไดทานมา
เปลา ๆ หรือ ขอทานจงบอกแกเรา ปุณณกยักษนชี้ นะ
ในการเลนสกาจึงไดทานมา ปุณณกยักษนี้กลาววา
ไดมาโดยธรรม ทานถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษนี้
ไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺขาหิ โน ความวา ทานจงบอก
แกขาพเจา. บทวา ตาย ตัดเปน ต อย. บทวา มุธานุลทฺโธ ความ
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วา ปุณณกยักษนี้ไดทานมาเปลา ๆ หรือชนะดวยเลนสกาจึงไดทานมา. บทวา
อติมายมาห ความวา ปุณณกยักษนี้ พูดวาเราไดบัณฑิตมาโดยชอบธรรม.
บทวา กถ ตุว หตฺถมิมสฺสมาคโต ความวา ทานมาถึงเงื้อมมือปุณณกยักษนี้ไดอยางไร.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลพระนาคนั้นดวยคาถาวา
ปุณณกยักษนี้เลนสกาชนะพระราชาของขาพระองคผูเปนอิสราธิบดีในอินทปตตนครนั้น พระราชา
พระองคนั้น อันปุณณกยักษชนะแลว ไดพระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระองคเปนผูอัน
ปุณณกยักษนี้ ไดมาแลวโดยธรรม มิใชไดมาโดย
กรรมอันสาหัส พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย มิสฺสโร ความวา พระราชาพระองคใดเปนอิสราธิบดี ของขาพระองค. บทวา อิมสฺสทาสิ ความวา ไดให
แกปุณณกยักษนี้.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ จึงตรัสพระคาถานี้วา
ในกาลนั้น พระยานาคผูประเสริฐทรงสดับคํา
สุภาษิตของวิธุรบัณฑิตผูเปนนักปราชญแลว ทรงชื่น
ชมโสมนัส มีพระทัยเต็มตื้นดวยปติ ทรงจึงมือวิธุรบัณฑิตผูมีปญญาไมทราม เสด็จเขาไปในที่อยูของ
พระชายาตรัสวา ดูกอนพระนองวิมลา เพราะเหตุใด
พระนองจึงดูผอมเหลืองไป เพราะเหตุใด พระนอง
จึงไมเสวยกระยาหาร ก็คุณงามความดีของวิธุรบัณฑิต
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ผูที่พระนองตองประสงคดวงหทัย เปนผูบรรเทาความ
มืดของโลกทั้งปวง เชนนีน้ ั้นของเราไม ผูนี้คือวิธุรบัณฑิต มาถึงแลวจะทําความสวางไสวใหแกพระนอง
เชิญพระนองตั้งหทัยฟงถอยคําของทาน การที่จะ
ไดเห็นทานอีกเปนการหาไดยาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาเวกฺขิ แปลวา เขาไปแลว. บทวา
เยน ความวา ดูกอนพระนองวิมลา ผูเจริญ เจาซูบผอมเหลืองไปเพราะเหตุไร
และเพราะเหตุไรเจาจึงไมเสวยกระยาหาร. บทวา น จ เม ตาทิโส วณฺโณ
ความวา ก็เกียรติคุณของวิธุรบัณฑิตเชนนี้ อยางที่เราและใคร ๆ อื่นมิไดมี
ไดแผกระฉอนไปตลอดพื้นปฐพีและเทวโลก วิธุรบัณฑิตผูที่เจาตองการดวง
หทัยนั้น เปนผูบรรเทาความมืดของชาวโลกทั้งสิ้นมาถึงแลว จะทําความสวาง
ไสวในอรรถธรรมแกเจา ณ บัดนี้. ดวยบทวา ปุน นี้ทานกลาววา ชื่อวา
การเห็นวิธุรบัณฑิตนี้อีก หาไดยาก.
พระนางวิมลา ทอดพระเนตรเห็นวิธุรบัณฑิต
ผูม ีปญญากวางขวางดังแผนดินนั้นแลว มีพระทัยยินดี
โสมนัส ทรงยกพระองคคุลีทั้ง ๑๐ ขึน้ อัญชลี และตรัส
กะวิธุรบัณฑิตผูเปนนักปราชญประเสริฐสุดของชาว
กุรุรัฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หฏเน ภาเวน แปลวา ผูมีจิตยินดี.
บทวา ปตีตรูปา ไดแก เกิดความโสมนัส.
เบื้องหนาแตนี้ พระนางวิมลาเทวี จึงตรัสวา
ดูกอนบัณฑิต ทานเปนมนุษยมาเห็นนาคพิภพที่
ตนยังไมเคยเห็น เปนผูถูกมรณภัยคุกคามแลว เพราะ
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เหตุไรจึงไมกลัวและไมถวายบังคมดิฉันเลา อาการที่
ทําเชนนี้ ดูเหมือนไมใชอาการของผูมีปญญา.
วิธุรบัณฑิตกราบทูลเปนคาถาวา
ขาแตพระนางเจานาคี ขาพระองคเปนผูไมกลัว
และไมเปนผูอันภัยคือความตายคุกคาม นักโทษประหารไมพึงไหวเพชฌฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนัก
โทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ นรชนจะ
กราบไหวบุคคลผูที่ปรารถนาจะฆาตน และผูปรารถนา
จะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูที่ตนจะฆากราบไหวตน
อยางไรเลา กรรมนั้นยอมไมสําเร็จประโยชน พระเจาขา.
พระนางวิมลาตรัสวา
ดูกอนบัณฑิต คํานั้นถูกอยางที่ทานพูด ทานพูด
จริง นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต หรือ
เพชฌฆาตก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน
อยางไรหนอนรชน จึงจะกราบไหวบุคคลผูปรารถนา
จะฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผู
ที่ตนจะฆากราบไหวเลา กรรมนั้น ยอมไมสําเร็จ
ประโยชนเลย.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว เมื่อจะทําปฏิสันถารกับพระนางวิมลาเทวี
จึงทูลเปนคาถาวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 467

ขาแตพระนางเจานาคกัญญา วิมานของพระองค
นี้ เปนของไมเที่ยงแตเปนเชนกับของเที่ยง ฤทธิ์ ความ
รุง เรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ และการเสด็จ
อุบัติในนาคพิภพ ไดมีแลวแกฝาพระบาท ขาพระองค
ขอทูลถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาท วิมานนี้ ฝา
พระบาทไดมาอยางไรหนอ วิมานนี้ ฝาพระบาทได
มาเพราะอาศัยอะไร หรือเปนของเกิดขึ้นตามฤดูกาล
ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาทั้งหลายถวาย
ฝาพระบาท ขาแตพระนางเจานาคกัญญา ขอฝาพระบาท ตรัสบอกเนื้อความนั้นแกขาพระองค ตามที่
ฝาพระบาทไดวิมานมาเถิด พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระนางวิมลาเทวี ตรัสบอกแกพระมหาสัตววา
วิมานนี้ ดิฉันไดมาเพราะอะไรก็หามิได เกิดขึ้น
ตามฤดูกาลก็หามิได ดิฉันมิไดกระทําเอง แมเทวดาทั้ง
หลายก็มิไดให แตวิมานนี้ ดิฉันไดมาดวยบุญกรรม
อันไมลามกของตนเอง.
พระมหาสัตวกลาววา
ขาแตพระนางเจานาคี อะไรเปนวัตรของฝา
พระบาท และอะไรเปนพรหมจรรยของฝาพระบาท
ฤทธิ์ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระวิริยภาพ และ
การเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานอันใหญของฝา
พระบาทนี้ เปนผลแหงกรรมอะไร อันฝาพระบาท
ทรงประพฤติดีแลว พระเจาขา.
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ลําดับนั้น พระนางวิมลาเทวีตรัสบอกพระมหาสัตววา
ดูกอนเจานักปราชญ ดิฉันและพระสวามีของ
ดิฉันเปนผูมีศรัทธา เปนทานบดี ในครัง้ นั้น เรือนของ
ดิฉันเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย และ
ดิฉันไดบํารุงสมณพราหมณใหอมิ่ หนําสําราญ ดิฉนั
และพระสวามี เมื่อยังอยูใ นมนุษยโลกนั้น ไดถวายทาน
คือ ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไลเครื่องประทีป ที่
นอน ที่พักอาศัยผานุงหม ผาปูนอน ขาวและน้ําโดย
เคารพ ทานทีด่ ิฉันไดถวายโดยเคารพนั้น เปนวัตร
ของดิฉันและการสมาทานนั้น เปนพราหมจรรยของ
ดิฉัน ดูกอนทานผูเปนนักปราชญ ฤทธิ์ ความรุงเรือง
กําลังกาย ความเพียร การเกิดในนาคพิภพ และวิมาน
ใหญของเรานี้ เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยนั้น
อันเราประพฤติดีแลว.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกราบทูลพระนางวิมลาเทวีนั้นวา
ถาวิมานนี้ ฝาพระบาททรงไดดวยอานุภาพแหง
ทานอยางนี้ ฝาพระบาทก็ชื่อวา ทรงทราบผลแหงบุญ
และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพเพราะผลแหง
บุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอฝาพระบาท จงเปนผูไม
ประมาท ประพฤติธรรม ตามที่จะได ทรงครอบครอง
วิมานนี้ตอไป ฉะนั้นเถิด พระเจาขา.
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พระนางวิมลาเทวีตรัสวา
ดูกอนบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ไมมีสมณพราหมณ
ที่เราจะพึงถวายขาวและน้ําเลย ดิฉนั ถามแลว ขอ
ทานจงบอกเนื้อความนั้นแกฉัน ตามที่ดิฉันจะพึงได
ครอบครองวิมานนี้ ตอไปเถิด.
พระมหาสัตวทูลวา
ขาแตพระนางเจานาคี ก็นาคทั้งหลายที่เปน
พระโอรส พระธิดา พระสวามี ทั้งพระญาติ พระมิตร
และขาเฝาของฝาพระบาท ซึ่งเกิดในนาคพิภพนี้ มี
อยู ขอฝาพระบาทจงเปนผูไมประทุษราย ในนาคมี
พระโอรสเปนตนเหลานั้น ดวยพระกาย และพระวาจา
เปนนิตย ฝาพระบาทจงทรงรักษาความไมประทุษราย
ดวยพระกายและพระวาจาอยางนี้ ฝาพระบาททรง
สถิตอยูในวิมานนี้ ตลอดพระชนมายุแลว จักเสด็จไป
สูเ ทวโลก อันสูงสงกวานาคพิภพนี้ พระเจาขา.
พระนางวิมลาเทวีตรัสวา
ทานเปนอํามาตยของพระราชาผูประเสริฐสุด
พระองคใด พระราชาผูป ระเสริฐสุด พระองคนั้น
พรากจากทานแลว ยอมจะทรงเศราโศกแนแททีเดียว
คนผูถูกความทุกขครอบงําก็ดี คนผูปวยหนักก็ดี ได
สมาคมกับทานแลว พึงไดรับความสุข.
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พระมหาสัตวทูลวา
ขาแตพระนางเจานาคี ฝาพระบาทตรัสถึงธรรม
ของสัตบุรุษทั้งหลาย ซึง่ เปนบทอันแสดงประโยชน
ล้ําเลิศที่นักปราชญ ประพฤติดีแลวโดยแท ก็คุณวิเศษ
ของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองค ยอมปรากฏใน
เมื่อมีภยันตรายเชนนี้แหละพระเจาขา.
พระนางวิมลาเทวีตรัสวา
ขอทานจงบอกแกดิฉัน ปุณณกยักษนี้ ไดทาน
มาเปลา ๆ หรือ ขอทานจงบอกแกดิฉัน ปุณณกยักษ
นีช้ นะในการเลนสกา จึงไดทานมา ปุณณกยักษนี้
กลาววาไดมาโดยธรรม ทานถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษนี้ไดอยางไร.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลกะพระนางวิมลาเทวีนั้นวา
ปุณณกยักษนี้ เลนสกาชนะพระราชาขอขาพระองคผูเปนอิสราธิบดี ในอินทปตตนครนั้น พระราชาพระองคนั้น อันปุณณกยักษชนะแลว ไดพระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระองคเปน
ผูอ ันปุณณกยักษมิไดมาแลวโดยธรรม มิใชไดมาดวย
กรรมอันสาหัส พระเจาขา.
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงคาถาเหลานี้ โดยนัยที่ขาพเจากลาวมา
แลวในหนหลังนั้นเถิด.
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พระนางวิมลาเทวี ทรงสดับถอยคําของพระมหาสัตวทรงยินดีเปนที่
ยิ่ง ทรงพาพระมหาสัตวไปใหสรงดวยน้ําหอมเปนจํานวนพันหมอ ในเวลา
สรงเสร็จ ทรงประทานเครื่องประดับมีผาทิพยและของหอมระเบียบทิพยเปนตน
ในเวลาประดับตกแตงเสร็จแลว ไดประทานทิพยโภชน พระมหาสัตวบริโภค
โภชนาหารแลว สั่งใหปอู าสนะที่เขาประดับไวแลว นั่งเหนือธรรมาสนที่เขา
ประดับแลวแสดงธรรมดวยพุทธลีลา.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ทาววรุณนาคราช ตรัสถามปญหากะวิธุรบัณฑิต
ฉันใด แมพระนางวิมลานาคกัญญา ก็ตรัสถามปญหา
กะวิธุรบัณฑิต ฉันนั้น วิธบุ ณ
ั ฑิตผูเปนปราชญ อัน
ทาววรุณนาคราชตรัสถามแลว ไดพยากรณปญหาให
ทาววรุณนาคราชทรงยินดี ฉันใด วิธรุ บัณฑิตผูเปน
นักปราชญ แมพระนางวิมลานาคกัญญาตรัสถามแลว
ก็พยากรณใหพระนางวิมาลานาคกัญญาทรงยินดีฉันนั้น
วิธุรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ ทราบวา พระยานาคราช
ผูป ระเสริฐ และพระนางนาคกัญญาทั้งสองพระองค
นัน้ ทรงมีพระทัยชื่นชมโสมนัส ไมครั่นคราม ไม
กลัว ไมขนพองสยองเกลา ไดกราบทูลทาววรุณนาค
ราชวา ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทอยาทรง
พระวิตกวา ทรงกระทํากรรมของคนผูประทุษรายมิตร
และอยาทรงพระดําริวา จักฆาบัณฑิตนี้ ขอฝาพระบาทจงกระทํากิจดวยเนื้อหทัยของฝาพระองค ตามที่
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ฝาพระบาททรงพระประสงคเถิด ถาฝาพระบาทไม
ทรงสามารถจะฆาขาพระองค ขาพระองคจะทรงทํา
ถวายตามพระอัธยาศัยของฝาพระบาทเอง พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฉมฺภี แปลวา ไมครัน่ คราม. บทวา
อโลมหฏโ ไดแก ไมหวาดเสียวเพราะความกลัวเลย. บทวา อิจฺจพฺรวิ
ความวา ไดกลาวดังนั้น ดวยอํานาจการพิจารณา. บทวา มา เภถยิ ความวา
พระองคอยากลัวไปเลยวา เราจะทํากรรมคือการประทุษรายตอมิตร และอยาคิด
สงสัยไปเลยวา บัดนี้ เราจักฆาบัณฑิตนี้ หรืออยางไรหนอ. วิธุรบัณฑิต
เรียกวรุณนาคราชวา นาค. บทวา อยาหมสฺมิ ตัดเปน อย อหมสฺมิ
บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา ย กริสสามิ ความวา ถาทานไมอาจจะ
ฆาเรา ดวยคิดวา เราไดฟงธรรมในสํานักของบัณฑิตนี้ไซร ขาพเจาจัก
กระทําถวายเองใหสมกับพระอัธยาศัยของพระองค.
พระยานาคราชตรัสวา
ปญญานั่นเอง เปนดังใจของบัณฑิตทั้งหลาย เรา
ทั้งสองนั้นยินดีดวยปญญาของทานยิ่งนัก ปุณณกยักษ
จงไปสงทานใหถึงแควนกุรุรัฐในวันนีท้ ีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต ตฺยมฺห ความวา ขาพเจาทั้งสอง
คนนั้น ยินดีนักหนาดวยปญญาของทาน ยักษเสนาบดีผูมีชื่อไมบกพรอง
ซึ่งไดแกปุณณกยักษนี้. บทวา ลภตชชทาร ความวา วันนี้ขอปุณณกยักษ
เสนาบดี จงไดภริยา เราจะใหอิรันทตีธิดาแกทาน. บทวา ปาปยาตุ ความวา
ในวันนี้ปุณณกยักษ จงไปสงทานใหถึงอินทปตตนครแควนกุรุนั้นแล.
ก็แล พระยาวรุณนาคราช ครั้นตรัสอยางนี้แลวจึงไดพระราชทานนาง
อิรันทตีใหแกปุณณกยักษ ปุณณกยักษนั้นไดนางอิรันทตีสมปรารถนา ดังนั้น
จึงมีจิตยินดี ไดเจรจาปราศรัยกับพระมหาสัตวเจาแลว.
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พระศาสดา เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา
ปุณณกยักษนั้น ไดนางอิรันทตีนาคกัญญาแลว
มีใจชื่นชมโสมนัสปติปราโมทย ไดกลาวกะวิธุรบัณฑิต
ผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐวา ขาแตทานวิธุรบัณฑิต
ทานไดทําใหขาพเจามีความพรอมเพรียงกันกับภริยา
ขาพเจาจะทํากิจตอบแทนทาน ขาพเจาจะใหแกวมณี
ดวงนี้แกทาน และจะนําทานไปสงใหถึงแควนกุรุรัฐ
ในวันนี้ทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มณิรตน ความวา ดูกอนบัณฑิต
เราเลื่อมใสในอุปการะคุณของทาน เราควรจะทํากิจอันสมควรแกทาน เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจะใหแกวมณี อันเปนของบริโภคแหงพระเจาจักรพรรดินี้แก
ทาน และขาพเจาจะไปสงทานใหถึงอินทปตตนครแควนกุรุในวันนี้ดวย.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะกระทําความชมเชยแกปุณณกยักษนั้น
ไดกลาวคาถานอกนี้วา
ดูกอนกัจจานะ ทานจงมีความไมตรีสนิทสนม
กับภรรยาทีน่ ารัก อันไมมีใครทําใหแตกแยกตลอดไป
ทานจงเปนผูมีจิตเบิกบาน มีปติโสมนัส ทานไดให
แกวมณีแกขา พเจาแลว ขอจงนําขาพเจาไปยังอินทปตตนครดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺเชยฺยเมสา ความวา ดูกอนทานผู
กัจจายนโคตร ทานพรอมกับภริยาเปนที่รักของทาน จงเปนผูมีความพรอม
เพรียงปรองดองมีความรักใครกันตลอดไป จงเปนผูมีความสุขสวัสดี มีชัยชนะ
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แกขาศึกศัตรู. พระมหาสัตวกลาวความที่ปุณณกยักษนั้นมีความพรั่งพรอมดวย
ปติ ดวยคํามีอาทิวา อานนฺทจิตฺโต เปนผูมีจิตบันเทิง ดังนี้. บทวา
นยินฺทปตฺต ตัดเปน นย อินฺทปตฺต แปลวา จงนําไปสูอินทปตตนคร.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ปุณณยักษนั้น เชิญวิธุรบัณฑิตผูประเสริฐสุด
ของชาวกุรุรัฐ ผูมีปญญาไมทราม ใหนั่งบนอาสนะ
กลางหนาของตน ขึ้นมาอาชาไนยเหาะไปในอากาศ
กลางหาว ปุณณกยักษนนั้ ไดนําวิธรบัณฑิตผูประเสริฐ
สุดของชาวกุรุรัฐ ไปถึงอินทปตตนคร เร็วยิ่งกวาใจ
ของมนุษยพึงไปถึง.
ลําดับนั้น ปุณณกยักษกลาวกะพระมหาสัตววา
อินทปตตนครปรากฏอยูโนน และปามะมวงอัน
นารื่นรมย ก็เห็นอยูเปนหยอม ๆ ขาพเจาเปนผูมีความ
พรอมเพรียงกับภริยา และทานก็ไดถึงที่อยูของตน
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาป คจฺเฉ ความวา ขึ้นชื่อวาใจ
ยอมไมไป แตเมื่อใจถือเอาอารมณในที่ไกล เขาจึงเรียกวาใจไปแลว เพราะ
ฉะนั้น พึงเห็นเนื้อความในบทนี้อยางนี้วา การไปของมาสินธพมโนมัยนั้นได
เปนการไปที่เร็วกวาใจที่ถือเอาอารมณ. บทวา เอตินฺทปตฺต ความวา เมื่อ
แสดงแกเธอผูนั่งอยูบนหลังมานั่นแล จึงไดกลาวอยางนั้น. ดวยบทวา สก
นิเกต ปุณณกยักษกลาววา ทานถึงที่อยูของทานแลว.
ก็ในวันนั้น เวลาใกลรุง พระเจาธนัญชัยโกรพยราชไดทรงพระสุบินวา
มีตนไมใหญตนหนึ่ง ตั้งอยูใกลพระทวารพระราชนิเวศน ลําตนประกอบดวย
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ปญญา กิ่งแลวไปดวยศีล ผลเต็มไปดวยปญจโครส หอมลอมไปดวยชางและ
มาที่ประดับประดาแลว มหาชนพากันมาทําสักการะอยางใหญ ประคองอัญชลี
แกตนไมนั้นเปนอันมาก. ลําดับนั้น ยังมีบุรุษดําคนหนึ่งนุงผาแดง ทัดดอกไมแดง ถืออาวุธมาตัดรากตนไมนั้นใหขาดแลว เมื่อมหาชนรองไหปริเทวนาการอยู ไดลากเอาตนไมนั้นไป ไมกวี่ ันก็นําเอามาสงคืนไวในที่เดิมอีก แลว
หลีกไปดังนี้ พระราชาทรงพิจารณาพระสุบินนั้นอยู ทรงสันนิษฐานวา ใคร ๆ
คนอื่นที่เปนดุจตนไมใหญมิไดมี ตองเปนวิธุรบัณฑิต ใคร ๆ คนอื่นที่
เปรียบกับบุรษุ ผูมาตัดรากตนไมนั้น เมื่อมหาชนรองไหปริเทวนาการอยู ลาก
เอาไปแลวมิไดมี ตองเปนมาณพผูเอาวิธุรบัณฑิตไป วันพรุงนี้มาณพจัก
นําวิธุรบัณฑิตมาประดิษฐานไวที่ทวารแหงโรงธรรมสภาแลว จักหลีกไป
เปรียบกับบุรษุ ผูนําเอาตนไมนั้นมาคืนไว ณ ที่เดิมอีกแลวไปเสีย วันนี้เรา
จักไดเห็นวิธุรบัณฑิตแนนอน ครัน้ ทรงสันนิษฐานดังนี้แลว ทรงมี
พระหทัยโสมนัส จึงมีพระดํารัสสั่งใหประดับพระนครทั้งสิ้น และใหจัดแจง
โรงธรรมสภา ตั้งธรรมาสนในอลงกตรัตนมณฑป ครั้นเสร็จแลว ทาวเธอ
เสด็จพระราชดําเนินไปประทับที่โรงธรรมสภา มีพระราชา ๑๐๑ พระองคและ
หมูอํามาตยราษฎรชาวพระนครทั้งสิ้นแวดลอม ทรงรอคอยการมาของวิธุรบัณฑิตอยู ทรงปลอบโยนมหาชนใหสบายใจไปพลางวา พวกทานจักเห็น
บัณฑิตในวันนี้ อยาพากันวิตกไปนักเลย. ฝายปุณณกยักษพาบัณฑิตลงประดิษฐาน ณ ทามกลางบริษัทที่ประตูแหงโรงธรรมสภา ลาพระมหาสัตวแลว
พานางอิรันทตีไปสูเทวนครของตนแลวแล.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถานี้วา
ปุณณยักษผูมีวรรณะดี วางวิธุรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ ลงในทามกลางสภา แลวขึ้น
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มาอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลางหาว พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นวิธุรบัณฑิตนั้น ทรงพระปรีดาปราโมทยเปนอยางยิ่งเสด็จลุกขึ้นสวมกอดวิธุรบัณฑิต
ดวยพระพาหาทั้งสอง ไมทรงหวั่นไหว ทรงเชื้อเชิญ
ใหนั่งบนอาสนะทามกลางสภา ตรงพระพักตรของ
พระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโนมวณฺโณ แปลวา ผูมีวรรณะ
ไมต่ํา คือผูมีวรรณะอันสูงสุด. บทวา อวิกมฺปย ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระราชานั้น ทรงประคองวิธุรบัณฑิต ไมหวั่นไหว ไมยอทอ ในทาม
กลางมหาชน จับมือทั้งสองใหนั่งบนอาสนะที่ตบแตงไว ใหบายหนาตรง
พระพักตรของพระองค.
ลําดับนั้น พระราชาทรงบันเทิงกับพระมหาสัตวนั้น เมื่อจะทําปฎิสันถารดวยพระวาจาอันไพเราะ จึงตรัสพระคาถาวา
ทานเปนผูแนะนําเราทั้งหลาย เหมือนนายสารถี
นํารถที่หายไปแลวกลับมาไดฉะนั้น ชาวกุรุรัฐทั้งหลาย
ยอมยินดี เพราะไดเห็นทาน ฉันถามแลว ขอทาน
จงบอกเนื้อความนั้นแกฉัน ทานหลุดพนจากมาณพมา
ไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นฏ ความวา ทานชวยแนะนําเรา
ในอันทําประโยชนเกื้อกูล โดยเหตุคือ โดยนัย เหมือนนายสารถีนํารถทีห่ าย
ไปแลวใหกลับเขามาไดฉะนั้น. บทวา นนฺทนฺติ ต ความวา ชนชาวกุรุรัฐ
เหลานี้ พอเห็นทาน ยอมยินดีเพราะการไดเห็นทาน. บทวา มาณวสฺส
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ความวา ทานไดพนจากสํานักของมาณพไดอยางไร หรือวาการที่มาณพปลอย
ใหทานพนไปเปนเพราะเหตุอะไร
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกราบทูลพระราชานั้นวา
ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน ผูทรงแกลว
กลาประเสริฐกวานรชน บุรุษที่ฝาพระบาทตรัสเรียก
มาณพนั้นไมใชมนุษย เปนยักษชื่อปุณณกะ พระเจาขา
ฝาพระบาททรงเคยไดยินชื่อมาแลว ก็ปุณณกยักษนั้น
เปนอํามาตยของทาวกุเวร พระยานาคทรงพระนาม
วาวรุณผูครองนาคพิภพ มีพระกายใหญโตสะอาด
ทรงสมบูรณดวยวรรณะและกําลัง ปุณณกยักษรักใคร
นางนาคกัญญานามวาอิรันทตี พระธิดาของพระยา
นาคราชนั้น จึงตกลงใจจะฆาขาพระองค เพราะเหตุ
แหงนางอิรันทตีผูมีเอวบางรางนอยนารักใคร แต
ปุณณกยักษเปนผูพรอมเพรียงกับภรรยา สวนขาพระองคเปนผูอันพระยานาคทรงอนุญาตใหมา และ
ปุณณกยักษใหแกวมณีมาดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย มาณโว ตฺยภิวทิ ความวา พระมหา
สัตวกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงหมูชน พระองคทรง
เรียกคนใดวามาณพ คนนั้นไมใชมนุษยเลย เปนยักษชื่อวาปุณณกะ. บทวา
ภูมินฺธโร แปลวา ผูทรงไวซึ่งปญญาเพียงดังวาแผนดิน อยูในนาคพิภพ. บทวา
สา นาคกฺา ความวา ปุณณกยักษนั้น รักใครนางอิรันทตีนาคกัญญา
ผูเปนธิดาของพระยานาคนั้น พยายามเพื่อฆาขาพระองคใหตาย. บทวา ปยาย
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เหตุ ความวา ขาแตพระมหาราชเจาก็พระยานาคนั้น เลื่อมใสในการแกปญหา
ในเรื่องอุโบสถ ๔ บูชาขาพระองคดวยแกวมณี แลวเสด็จกลับไปยังนาคพิภพ
เมื่อพระนางวิมลาเทวีทูลถามวา แกวมณีของพระองคหายไปไหน พระเจาขา
จึงทรงพรรณนาความที่ขาพระองคเปนธรรมกถึก. พระนางวิมลาเทวีนั้น มีพระ
ประสงคจะสดับธรรมกถาของขาพระองค ไดยังความปรารถนาดวยดวงหทัย
ของขาพเจาใหเกิดขึ้น. พระยานาคทรงเขาใจผิด ตรัสกะนางอิรันทตีผูเปน
ธิดาของตนวา มารดาของเจาปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต เจาจงไป
แสวงหาสามีผูสามารถจะนําดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตนั้นมาใหได นางอิรันทตี
เที่ยวแสวงหาสามีอยู ไดพบปุณณกยักษผูเปนหลานของทาวกุเวรเวสวัณ
ทราบวาปุณณกยักษนั้นมีความปฏิพัทธในตน จึงนําไปสูสํานักพระบิดา. ลําดับ
นั้น พระยานาคตรัสกะปุณณกยักษวา เมื่อเจาสามารถนําดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตมาให จักไดนางอิรันทตีลูกสาวของเรา. ปุณณกยักษจึงนําเอาแกวมณี
อันเปนของบริโภคแหงพระเจาจักรพรรดิจากเวปุลบรรพตมาพนันเลนสกากับ
พระองค ไดขาพระองคแลวพักอยูที่เรือนของขาพระองค ๓ วัน บอกใหขาพระองคจับทางมาแลวพาไป ทุบตีขาพระองคที่ตนไมบางที่ภูเขาบาง ในหิมวันต
ประเทศ เมือ่ ไมอาจใหขาพระองคตายได จึงบายหนาตอลมเวรัมภะ ควบมา
ไปในกองลม ๗ ครั้ง แลววางขาพระองคไวบนยอดเขากาฬาคิรีบรรพตที่สูงได
๖๐ โยชน ทํากรรมอยางนี้บางอยางโนนบาง ดวยอํานาจแหงเพศแหงราชสีห
เปนตน ก็ไมอาจทําใหขาพระองคตายได ขาพระองคถามถึงเหตุที่เขาจะฆา เขา
บอกเหตุนั้นใหทราบโดยตลอด เมื่อเปนเชนนั้น ขาพระองคจึงไดแสดงสาธุนรธรรมแกเขา เขาไดสดับสาธุนรธรรมนั้น มีจิตเลื่อมใส ใครจะนําขาพระองค
มาสง ณ ที่นี้ ครั้น เขามีความประสงคจะมาสงเชนนั้น ขาพระองคจึงพาเขาไปสู
นาคพิภพ แสดงธรรมถวายพระยานาคและพระนางวิมลาเทวี นาคบริษัททั้งหมด
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พากันเลื่อมใสในธรรมเทศนาทั้งนั้น พระยานาคในเวลาทาวเธอทรงยินดีใน
ธรรมเทศนาของขาพระองค ไดประทานนางอิรันทตีแกปุณณกยักษ ๆ ไดนาง
อิรันทตีแลวมีจิตเลื่อมใสจึงบูชาขาพระองคดวยแกวมณี อันพระยานาคทรงบังคับ
ใหมาสงขาพระองค จึงยกขาพระองคขึ้นขี่มามโนมัยสินธพ สวนตนเองนั่งบน
อาสนะทามกลางใหขาพระองคนั่งอาสนะขางหนา ใหนางอิรันทตีนั่งอาสนะขาง
หลัง นํามาสงในที่นี้ ยังขาพระองคใหลงที่ทามกลางบริษัทแลว พานางอิรันทตี
ไปสูนครของตนแลวแล ขาแตพระมหาราชเจา เพราะเหตุแหงนางอิรันทตีผู
มีเอวอันงดงามนารักนั้น ปุณณกยักษจึงไดพยายามจะฆาขาพระองคดวย
ประการอยางนี้ ก็แตวาปุณณกยักษไดอาศัยขาพระองค ในครั้งนั้นแล จึงได
เปนผูพรอมเพรียงสมัครสังวาสกันกับภรรยา พระยานาคทรงสดับธรรมเทศนา
ของขาพระองคทรงเลื่อมใสแลว ทรงอนุญาตใหสงขาพระองคกลับคืน และ
ขาพระองคไดแกวมณีอันเปนของบริโภคแหงพระเจาจักรพรรดิอันสามารถให
สิ่งนาใครไดทุกอยาง ขาพระองคไดมาจากสํานักแหงปุณณกยักษ ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ ขอพระองคทรงรับแกวมณีดวงนี้ ครั้นกราบทูลดังนี้
แลว ไดถวายแกวมณีแกพระราชา. แตนั้นพระราชาเมื่อจะตรัสเลาพระสุบิน
ที่พระองคทรงเห็นในเวลาจวนรุงแกชาวพระนคร จึงตรัสวา ดูกอนทวยราษฎร
ผูเจริญทั้งหลาย พวกเจาจงฟงสุบินนิมิตที่เราเห็นในเวลานี้ แลวตรัสเปน
คาถาวา
มีตนไมตนหนึ่ง เกิดริมประตูวังของเรา ลําตน
ประกอบดวยปญญา กิ่งแลวดวยศีล ตนไมนั้น ตั้งอยู
ในอรรถและธรรม มีผลเต็มไปดวยปญจโครส ดารดาษ
ไปดวยชางมาและโคที่ประดับประดาแลว เมื่อมหาชน
ทําสักการะบูชาตนไมนั้น เลนเพลิดเพลินดวยฟอน
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รําขับรองและดนตรีอยู ครั้นบุรุษดําคนหนึ่ง มาไล
เสนาทีย่ ืนลอมอยูใหหนีไป จึงถอนตนไมนั้นลากไป
ไมกี่วัน ตนไมนั้นกลับมาประดิษฐานอยูที่ประตูวังของ
เราอีกตามเดิม ตนไมใหญนั้น ก็ไดแกวิธุรบัณฑิตนี้
ซึ่งกลับมาสูที่อยูของเรา บัดนี้พวกทานทั้งปวง จงพา
กันทําสักการะเคารพนบนอบแกตนไม คือวิธุรบัณฑิต
นี้ขอเชิญบรรดาอํามาตยผูมีจิตยินดี ดวยยศที่ตนอาศัย
เราไดแลวทั้งหมดทีเดียว จงทําจิตของตนใหปรากฏ
ในวันนี้ ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย พวกทานจง
กระทําบรรณาการใหมาก พากันนํานาทําสักการะ
เคารพนบนอบแกตน ไม คือวิธรุ บัณฑิตนี้ สัตวเหลาใด
เหลาหนึ่ง ที่ผูกไวชั้นที่สุดมฤคและปกษีที่ขงั ไวเพื่อดู
เลน อันมีอยูในแควนของเรา สัตวเหลานั้นทุกจําพวก
จงใหปลอยจากเครื่องผูก และทีข่ ังเสียทั้งหมด บัณฑิต
นี้พนจากเครื่องผูกฉันใดแล สัตวเหลานั้น จงพนจาก
เครื่องผูกและที่ขังฉันนั้นเหมือนกัน พวกชาวไรชาวนา
ทั้งปวง จงเลิกทําไรทํานาทั้งปวง พักเสียตลอดเดือนนี้
ใหพวกกลองดีกลองเที่ยวประกาศชาวพระนครพรอม
กันมาทําการสมโภชเปนการใหญ จงอัญชลีพราหมณ
ทั้งหลายมาบริโภคขาวสุกเจือดวยเนื้อ พวกนักเลงสุรา
จงเวนการเที่ยวดื่มสุรา จงเอาหมอใสใหเต็มปรี่ไปนั่ง
ดื่มอยูท ี่รานของตน ๆ พวกหญิงแพศยาที่อยูประจําทาง
จงเลาโลมลวงลอชายผูมีความตองการ ดวยกิเลสเปน
นิตย อนึ่งจงจัดการรักษาในแวนแควนใหแข็งแรง
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อยางที่พวกชนจะพึงเบียดเบียนกันไมได พวกทานจง
ทําสักการเคารพนบนอบ ตนไมคือบัณฑิตนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลมยสฺส ความวา กิ่งของตนไมนี้ ลวน
แลวดวยศีล. บทวา อตฺเถ จ ธมฺเม จ ความวา ตนไมนั้น ตัง้ อยูในความ
เจริญและในสภาวธรรม. บทวา นิปาโก ความวา ตนไมนั้นแลวดวย
ปญญาประดิษฐานอยูแลว. บทวา ควปฺผโล ความวา ตนไมนั้น มีผล
ลวนแลวดวยปญจโครส. บทวา หตฺถิควาสฺสฉนฺโน ความวา ตนไมนั้น
ดารดาษไปดวยฝูงชางฝูงโค และฝูงมาที่ประดับประดาแลว. บทวา นจฺจคีตตุริยาภินาทิเต ความวา ครั้นเมื่อมหาชนกระทําการบูชาตนไมนั้น เลน
เพลิดเพลินไปดวยการฟอนรําขับรองเปนตนที่ตนไมนั้นอยู. ครั้งนั้นบุรุษดําคน
หนึ่งมาไลขับเสนาที่ยืนลอมถอนตนไมนั้นหนีไป ตนไมนั้นกลับมาประดิษฐานอยู ที่ประตูของเราตามเดิม ตนไมใหญนั้นก็ไดแกบัณฑิตนี้ ซึ่งกลับมา
สูที่อยูของเรา บัดนี้พวกทานทั้งปวง จงพากันทําสักการะ ยําเกรง เคารพ แก
ตนไมคือบัณฑิตนี้ใหมาก. บทวา มม ปจฺจเยน ความวา บรรดาอํามาตย
ผูมีจิตยินดีดวยยศที่ตนอาศัยเราไดมาแลวทั้งหมดนั้นจงทํากิจของตนใหปรากฏ
ในวันนี้. บทวา ติพฺพานิ ไดแก มากคือใหญ. บทวา อุปายนานิ ได
แก เครื่องบรรณาการทั้งหลาย. บทวา เยเกจิ ความวา โดยชัน้ ที่สุดหมาย
เอามฤคและปกษีที่ขังไวเพื่อดูเลน. บทวา มฺุจเร แปลวา จงใหปลอย.
บทวา อุนฺนงฺคลา มาสมิม กโรนฺตุ ความวา ขอพวกชาวนา ชาวไร
ทั้งปวง จงเลิกทําไรทํานาเสียตลอดเดือนนี้ ใหคนตีกลองเที่ยวประกาศไป.
ชาวพระนคร พรอมกันมาทําการสมโภชเปนการใหญ. บทวา ภกฺขยนฺตุ
ความวา จงเชิญบริโภค. อ อักษรในบทวา อมชฺชปา นี้เปนเพียงนิบาต
อธิบายวา พวกนักเลงสุรา เมื่อควรจะดื่มสุรา ยอมมาประชุมกันดื่มอยูที่รา น
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ดื่มของตน ๆ. บทวา ปุณณ
ฺ าหิ ถาลาหิ แปลวา ดวยหมออันเต็ม. บทวา
ปลิสฺสุตาหิ ความวา ไหลลนออกจากหมอเพราะมีสุราเต็มปรี่. บทวา มหาปถ
นิจฺจ สมวฺหยนฺตุ ความวา พวกหญิงแพศยา ที่อยูประจําทางใหญที่ตบ
แตงไว คือที่ทางหลวง จงประเลาประโลมลวงลอชายผูมีความตองการดวย
กิเลสเปนนิตย. บทวา ติพฺพ แปลวา แข็งแรง. บทวา ยถา ความวา
ขอทานทั้งหลายจัดการรักษาตนไม อยางที่พวกชาวนาจัดแจงรักษาตนไมดวย
ดี กระทําความยําเกรงตอตนไม ไมเบียดเบียนกันและกัน. พวกทานจักทํา
สักการะเคารพนบนอบตนไมคือบัณฑิตนี้.
เมื่อพระราชาตรัสดังนั้นแลว
พวกพระสนมกํานัลใน พระราชกุมาร พวกพอ
คาชาวนา พราหมณาจารย พวกกรมชาง กรมราช
องครักษ กรมมา กรมรถ กรมเดินเทา และชาวชน
บท ชาวนิคมทุกหมูเหลา ที่พระราชาทรงบังคับแลว
พรอมกันสั่งมหาชนใหปลอยสัตวจากเครื่องผูกและที่ขัง
จัดแจงบรรณาการมีประการตาง ๆ สงขาวและน้ํากบ
เครื่องบรรณาการเปนอันมากไปถวายบัณฑิต ชนเปน
อันมากเมื่อบัณฑิตมาแลว ไดเห็นบัณฑิตก็มีใจเลื่อม
ใส เมื่อบัณฑิตมาถึงแลว ก็พากันยกผาขาวโหรองขึ้น
ดวยความยินดีปราโมทยเปนที่ยิ่ง ดวยประการฉะนี้แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิหารยุ ความวา พระสนมกํานัลใน
เปนตนเหลานั้นที่พระราชาบังคับแลวอยางนี้ พรอมกันสั่งมหาชนใหปลอยสัตว
ทั้งปวง จากที่คุมขังและที่ผูก จัดแจงบรรณาการมีประการตางๆ สงขาวและน้ํา
พรอมดวยเครื่องบรรณาการนั้นไปถวายบัณฑิต. บทวา ปณฺฑิตมาคเต
ความวา ชนเปนอันมาก เมื่อบัณฑิตมาถึงแลว ไดเห็นบัณฑิตก็มีจิตเลื่อมใส.
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ไดมีงานมหรสพสมโภชตลอดกาลลวงไปเดือนหนึ่ง จึงสําเร็จเสร็จสิ้น.
พระมหาสัตว แสดงธรรมแกมหาชน สั่งสอนพระราชา เหมือนกับวาบําเพ็ญ
พุทธกิจใหสําเร็จ บําเพ็ญบุญมีทานเปนตน และรักษาอุโบสถกรรม ตั้งอยู
ตลอดอายุ เมื่อสิ้นอายุ ไดมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. ชนชาวกุรุรัฐทั้ง
หมด ตั้งตนแตพระราชา ตั้งอยูในโอวาทของพระมหาสัตว พากันรักษาศีล
บําเพ็ญบุญมีทานเปนตน บําเพ็ญทางสวรรคใหบริบูรณ ครัน้ สิ้นอายุแลวได
ไปตามกรรมของตนนั้นแล.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา ภิกษุทั้ง
หลายไมใชแตในบัดนี้ อยางเดียวเทานั้น แมในกาลกอนเราตถาคตก็ถึงพรอม
ดวยปญญา ฉลาดในอุบายเหมือนกัน ดังนี้แลวจึงประกาศสัจจะ ประชุมชาดก.
มารดาบิดาของบัณฑิตในกาลนั้น ครัน้ กลับชาติมาไดเปนมหาราชสกุล
ในบัดนี้ ภริยาใหญของบัณฑิตในกาลนั้นไดเปนมารดาของพระราหุลในบัดนี้
บุตรคนโตของบัณฑิตในกาลนั้น ไดเปน พระราหุล ในบัดนี้ พระนางวิมลา
ในกาลนั้นไดเปน พระนางอุบลวรรณา ในบัดนี้ พระยาวรุณนาคราชในกาล
นั้นไดเปน พระสารีบุตรในบัดนี้ พระยาครุฑในกาลนั้นไดเปน พระโมคคัลลานะ ในบัดนี้ ทาวสักกะเทวราชในกาลนั้นไดเปน พระอนุรุทธะ ใน
บัดนี้ พระเจาโกรพยราชในกาลนั้น ไดเปนพระอานนท ในบัดนี้ ปุณณกยักษในกาลนั้นไดเปน พระฉันนะ ในบัดนี้ มามโนมัยสินธพในกาลนั้น
ไดเปน พระยามากัณฐกะ ในบัดนี้ บริษัทนอกจากนั้น ในกาลนั้นไดเปน
พุทธบริษัทในกาลนี้ สวนวิธุรบัณฑิตในกาลนั้น ครั้นกลับชาติมาไดเปนเรา
ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้แล.
จบอรรถกถาวิธุรชาดกที่ ๙
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๑๐. เวสสันตรชาดก
พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมี
ทาวสักกเทวราช ตรัสวา
[๑๐๔๕] ดูกอนผุสดีผูมีรัศมีแหงผิวพรรณอัน
ประเสริฐ ผูม ีอวัยวะสวนเบื้องหนางาม เธอจงเลือก
เอาพร ๑๐ ประการในปฐพีซึ่งเปนที่รักแหงหฤทัยของ
เธอ.
พระผุสดีเทพกัญญากราบทูลวา
[๑๐๔๖] ขาแกทาวเทวราช ขาพระบาทนอบนอม
แดพระองค ขาพระบาทไดทําบาปกรรมอะไรไวหรือ
ฝาพระบาทจึงใหขาพระบาท จุติจากทิพยสถานที่นา
รืน่ รมย ดุจลมพัดตนไมใหญใหหักไป ฉะนั้น.
ทาวสักกเทวราชตรัสวา
[๑๐๔๗] บาปกรรมเธอมิไดทําไวเลย และเธอ
ไมเปนที่รักของเราก็หาไม แตบุญของเธอสิ้นแลว
เหตุนั้น เราจึงกลาวกะเธออยางนี้ ความตายใกลเธอ
เธอจักตองพลัดพรากจากไป จงเลือกรับเอาพร ๑๐
ประการนี้จากเราผูจะให.
พระผุสดีเทพกัญญากราบทูลวา
[๑๐๔๘] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาสัตวทั้ง
ปวง ถาฝาพระบาทจะประทานพรแกขา พระบาทไซร
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ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใหขาพระบาทพึงเกิดใน
พระราชนิเวศนของพระเจาสีวิราช ขาแตทาวปุรินททะ
ขอใหขาพระบาท (๑) พึงเปนผูมีจักษุดําเหมือนตา
ลูกมฤคี (มีอายุ ๑ ขวบป) ซึ่งมีดวงตาดํา (๒) พึงมี
ขนคิ้วดํา (๓) พึงเกิดในราชนิเวศนนั้นมีนามวา
ผุสดี (๔) พึงไดพระราชโอรสผูใหสิ่งอันประเสริฐ ผู
ประกอบเกื้อกูลในยาจก มิไดตระหนี่ ผูอันพระราชา
ทุกประเทศบูชามีเกียรติยศ (๕) เมื่อขาพระบาททรง
ครรภขออยาใหอุทรนูนขึ้น พึงมีอุทรไมนูน เสมอดัง
คันศรที่นายชางเหลาเกลี้ยงเกลา (๖) ถันทั้งคูของขา
พระบาทอยายอยยาน ขาแตทาววาสวะ (๓) ผม
หงอกก็อยาไดมี (๘) ธุลีกอ็ ยาไดติดในกาย (๙) ขา
พระบาทพึงปลอยนักโทษที่ถึงประหารได (๑๐) ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอขาพระบาทพึงไดเปนอัครมเหสีที่
โปรดปรานของพระราชาในแวนแควนสีพี ในพระราชนิเวศนอันกึกกองดวยเสียงรองของนกยูงและนก
กระเรียน พรัง่ พรอมดวยหมูวรนารี เกลื่อนกลนไป
ดวยคนเตี้ยและคนคอม อันพอครัวชาวมคธเลี้ยงดู กึก
กองไปดวยเสียงกลอน และเสียงบานประตูอันวิจิตร
มีคนเชิญใหดื่มสุราและกินกับแกลม.
ทาวสักกเทวราช ตรัสวา
[๑๐๔๙] ดูกอนนางผูงามทั่วสรรพางคกาย พร
๑๐ ประการเหลาใด ที่เราใหแตเธอ เธอจักไดพร ๑๐
ประการเหลานั้น ในแวนแควนของพระเจาสีวิราช.
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[๑๐๕๐] ครั้นทาววาสวะมฆวาสุชัมบดีเทวราช
ตรัสอยางนี้แลว ก็โปรดประทานพรแกพระนางผุสดี
เทพอัปสร.
(นี้) ชื่อวาทศพรคาถา.
[๑๐๕๑] พระนางผุสดีเทพอัปสรจุติจากดาวดึงส
เทวโลกนั้น มาบังเกิดในสกุลกษัตริย ไดทรงอยูรว ม
กับพระเจาสญชัยในพระนครเชตุดร พระนางผุสดี
ทรงครรภถวนทศมาส เมื่อทรงทําประทักษิณพระนคร
ประสูติเราที่ทามกลางถนนของพวกพอคา ชื่อของเรา
มิไดเนื่องแตพระมารดา และมิไดเกิดแตพระบิดา
เราเกิดที่ถนนแหงพอคา เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อวา
เวสสันดร เมื่อใดเรายังเปนทารก มีอายุ ๔ ขวบแต
เกิดมา เมื่อนั้นเรานั่งอยูในปราสาทคิดจะบริจาคทาน
วา เราจะพึงใหหทัย ดวงตา เนื้อ เลือด และรางกาย
เมื่อใครมาขอเรา เราก็ยินดีให เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานอันเปนความจริง หทัยก็ไมหวั่นไหวมุงมั่น
อยูในกาลนั้น ปฐพีมีสิเนรุบรรพตและหมูไมเปน
เครื่องประดับ ไดหวั่นไหว.
[๑๐๕๒] พราหมณทั้งหลาย ผูมีขนรักแรดก
และมีเล็บยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ เหยียดแขน
ขางขวาจะขออะไรฉันหรือ.
พราหมณกราบทูลวา
[๑๐๕๓] ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคทั้งหลาย
ทูลขอรัตนะเครื่องใหแวนแควนของชาวสีพีเจริญ ขอ
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ไดโปรดพระราชทานชางตัวประเสริฐ ซึ่งมีงาดุจงอน
ไถอันมีกําลังสามารถเถิด พระเจาขา.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๐๕๔] เราจะใหชางพลายซับมันตัวประเสริฐ
ซึ่งเปนชางราชพาหนะอันสูงสุดที่พราหมณทั้งหลาย
ขอเรา เรามิไดหวั่นไหว.
[๑๐๕๕] พระราชาผูผดุงรัฐสีพีใหเจริญรุงเรือง
มีพระหฤทัยนอมไปในการบริจาค เสด็จลงจากคอชาง
พระราชทานแกพราหมณทั้งหลาย.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๐๕๖] เมื่อบรมกษัตริยพระราชทานชางตัว
ประเสริฐ (แกพราหมณทั้ง ๘) แลวในกาลนั้น ความ
นาสะพึงกลัวขนพองสยองเกลาไดเกิดมี เมทนีดลก็
หวั่นไหว เมื่อบรมกษัตริยพ ระราชทานชางตัวประเสริฐ
ในกาลนั้น ไดเกิดมีความนาสะพึงกลัวขนพองสยอง
เกลา ชาวพระนครกําเริบ ในเมื่อพระเวสสันดรผูยัง
แวนแควนของชาวสีพีใหเจริญพระราชทานชางตัว
ประเสริฐ ชาวบุรีก็เกลื่อนกลน เสียงอันกึกกองก็แผ
ไปมากมาย.
[๑๐๕๗] ครั้งนั้น เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานชางตัวประเสริฐแลวเสียอื้ออึงนากลัวเปนอันมาก
ก็เปนไปในนครนั้น ในกาลนั้นชาวนครก็กําเริบ ครัง้
นัน้ ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงรัฐสีพีใหเจริญรุงเรือง
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พระราชทานชางตัวประเสริฐแลว เสียงอื้ออึงนากลัว
เปนอันมากก็เปนไปในนครนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
[๑๐๕๘] พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พวก
พอคาชาวนา พวกพราหมณ กองชาง กองมา กอง
รถ กองราบ ชาวนิคม ชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุม
พรอมกัน พวกเหลานั้นเห็นพวกพราหมณนําพระยา
ชางไป ก็กราบทูลแดพระเจากรุงสัญชัยวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ แวนแควนของพระองคถูกกําจัด
แลว เหตุไรพระเวสสันดรโอรสของพระองค จึง
พระราชทานชางตัวประเสริฐของชาวเราทั้งหลาย อัน
ชาวแวนแควนสักการะบูชา ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยากุญชรของชาวเราทั้งหลาย
อันมีงางอนงามแกลวกลา สามารถรูจกั เขตแหงยุทธวิธี
ทุกอยาง เปนชางเผือกขาวผอง ประเสริฐสุด ปก
คลุมดวยผากัมพลเหลือง กําลังซับมัน สามารถย่าํ ยี
ศัตรูได ฝกดีแลว พรอมทั้งวาลวิชนีมีสีขาว เชน
ดังเขาไกรลาศ ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยาชางราชพาหนะซึ่งเปนยานชั้นเลิศ เปน
ทรัพยอยางประเสริฐพรอมทั้งฉัตรขาว เครื่องลาด
หมอชาง และคนเลี้ยงชางแกพวกพราหมณ.
[๑๐๕๙] พระเวสสันดรโอรสนั้นควรจะพระราชทาน ขาว น้ํา ผานุงผาหมและทีน่ ั่งที่นอน สิง่
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ของเชนนี้แลสมควรจะพระราชทาน สมควรแกพวก
พราหมณ ขาแตพระเจาสัญชัย ไฉนพระเวสสันดร
ราชโอรส ผูเปนพระราชาโดยสืบพระวงศของพระองค
ผูผดุงสีพีรัฐ จึงทรงพระราชทานพระยาคชสารไป ถา
พระองคจักไมทรงทําตามถอยคําของชนชาวสีพี ชน
ชาวสีพีก็เห็นจักทําพระองคพรอมดวยพระราชโอรสไว
ในเงื้อมมือ.
พระเจาสัญชัยทรงมีพระดํารัสวา
[๑๐๖๐] ถึงชนบทจะไมมี และแมแวนแควนจะ
พินาศไปก็ตามเถิด เราไมพึงขับไลพระราชบุตรผูไ ม
มีโทษจากแวนแควนของตนตามคําของชาวสีพี เพราะ
พระราชบุตรเกิดจากอกของเรา ถึงชนบทจะไมมี และ
แมแวนแควนจะพินาศไปก็ตามเถิด เราก็ไมพึงขับไล
พระราชบุตรผูไมมีโทษจากแวนแควนของตน ตาม
คําของชาวสีพี เพราะพระราชบุตรเกิดแตตัวเรา อนึ่ง
เราไมพึงประทุษรายในพระราชบุตรนัน้ เพราะเธอมี
ศีลและวัตรอันประเสริฐ แมคําติเตียนจะพึงมีแกเรา
และเราจะพึงประสบบาปเปนอันมาก เราจะใหฆา
พระเวสสันดรบุตรของเราดวยศาสตราอยางไรได.
ชาวสีพีกราบทูลวา
[๑๐๖๑] พระองคอยาไดรับสั่งใหฆาพระเวสสันดรนั้นดวยทอนไมหรือศาสตราเลย ทั้งพระเวสสันดรนั้นก็ไมควรแกเครือ่ งพันธนาการ แตจงทรง
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ขับไลพระเวสสันดรนั้นเสียจากแวนแควน จงไปอยู
ที่เขาวงกตเถิด.
พระเจาสัญชัยตรัสวา
[๑๐๖๒] ถาความพอใจของชาวสีพีเชนนี้ เราก็
ไมขัด ขอเธอจงไดอยูและบริโภคกามทั้งหลาย ตลอด
คืนนี้ ตอเมื่อสิ้นราตรีแลวพระอาทิตยขึ้นแลว ชาว
สีพีจงพรอมเพรียงกันขับไลเธอเสียจากแวนแควนเถิด.
[๑๐๖๓] ดูกอนนายนักการ ทานจงลุกขึ้น จง
รีบไปทูลพระเวสสันดรวา ขอเดชะ ชาวสีพี ชาวนิคม
พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พอคา ชาวนา
พราหมณาจารย พากันโกรธเคืองมาประชุมกันอยู
แลว กองชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา ทั้ง
ชาวนิคมและชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุมกันแลว เมือ่ สิ้น
ราตรีนี้ พระอาทิตยขึ้นแลว ชาวสีพีจะพรักพรอมกัน
ขับไลพระองคจากแวนแควน.
[๑๐๖๔] นายนักการนั้น เมื่อไดรับพระราช
ดํารัสสั่ง จึงสวมสอดเครื่องประดับมือ นุงหมเรียบ
รอย ประพรมดวยจุรณจันทน ลางศีรษะในน้ํา สวม
กุณฑลแกวมณีแลว รีบเขาไปยังบุรีอันนารื่นรมย เปน
ที่ประทับอยูของพระเวสสันดร ไดเห็นพระเวสสันดร
ทรงพระสําราญอยูในพระราชวังของพระองค อัน
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เกลื่อนกลนไปดวยหมูอํามาตย ปานประหนึ่งทาววาสวะ
แหงไตรทศ.
[๑๐๖๕] นายนักการนั้น ครั้นรีบไปในพระราช
นิเวศนนั้นแลว ไดกราบทูลพระเวสสันดรวา ขาแต
พระองคผูเปนจอมทัพ ขาพระบาทจะกราบทูลความ
ทุกขแดพระองค ขออยาไดทรงกริ้วขาพระบาทเลย
นายนักการนั้น ถวายบังคมแลวพลางคร่ําครวญกราบ
ทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช พระองคทรงชุบ
เลี้ยงขาพระบาท ทรงนํามาซึ่งรสที่นาใครทุกอยาง
ขาพระบาทจะกราบทูลความทุกขแดพระองค เมื่อ
ขาพระบาทกราบทูล ขาวสารเรื่องทุกขรอนนั้นแลว
ขอพระยุคลบาทจงยังขาพระบาทใหเบาใจ ขอเดชะ
ชาวสีพี ชาวนิคม คนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร
พอคา ชาวนา พราหมณาจารยพากันโกรธเคืองมา
ประชุมกันอยูแลว กองชาง กองมา กองรถ กอง
เดินเทา ทั้งชาวนิคมและชาวสีพีทั้งสิน มาประชุมกัน
อยูแลวเมื่อสิ้นราตรีนี้ พระอาทิตยขึ้นแลว ชาวสีพี
จะพรักพรอมกันขับไลพระองคจากแวนแควนพระเจาขา.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๐๖๖] ดูกอนนายนักการ เพราะเหตุไรชาว
สีพีจึงโกรธเรา ขอทานจงบอกความชัว่ แกเรา ผูไมเห็น
ความเดือดรอนใหแจงชัด ดวยเหตุไรเขาจึงขับไลเรา.
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ราชบุรุษกราบทูลวา
[๑๐๖๗] พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร
พอคา ชาวนา พราหมณาจารย พวกกองชาง กอง
มา กองรถ กองเดินเทา พากันติเตียนเพราะพระราชทานพระยาชางพระที่นั่งตน เหตุนั้นเขาจึงขับไล
พระองค พระเจาขา.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๐๖๘] เราจะใหหทัย ใหจกั ษุ เงิน ทอง แกว
มุกดา แกวไพฑูรย หรือแกวมณี เปนทรัพยภายนอก
ของเรา จะเปนอะไรไปเมื่อยาจกมาถึง เราเห็นแลว
ก็จงใหแขนขวาแขนซาย ไมหวั่นไหวเลย ใจของเรา
ยินดีในทาน ชาวสีพีทั้งปวงจงขับไล จงฆาเราเสีย
หรือจะตัดเราใหเปนเจ็ดทอนก็ตามเถิด เราจักไมงด
การใหทานเลย.
ราชบุรุษกราบทูลวา
[๑๐๖๙] ชาวสีพีและชาวนิคมประชุมกันกลาว
อยางนี้วา พระเวสสันดรผูมีวัตรงาม จงเสด็จไปสู
อารัญชรคีรีทางฝงแมน้ําโกนติมารา ตามทางที่พระราชาผูถูกขับไลเสด็จไปนั้นเถิด.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๐๗๐] เราจักไปตามทางที่พระราชาผูมีโทษ
เสด็จไป ขอใหทานทั้งหลายจงงดแกเราคืนและวัน
หนึ่งพอใหเราไดใหทานกอนเถิด.
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พระศาสดาตรัสวา
[๑๐๗๑] พระราชาตรัสตักเตือนพระมัทรีผูมี
ความงาม ทั่วสรรพางควา ทรัพยอยางใดอยางหนึ่ง
ที่พี่ใหแกพระนองนาง และสิ่งของที่ควรสงวนอัน
เปนของพระนองนาง คือ เงิน ทอง แกวมุกดาหรือ
แกวไพฑูรย มีอยูเปนอันมาก และทรัพยฝายพระบิดา
ของพระนองนาง ควรเก็บไวทั้งหมด.
[๑๐๗๒] พระนางมัทรีราชบุตรีผูมีความงามทั่ว
สรรพางคไดทูลถามพระเวสสันดรนั้นวา ขาแต
พระองคผูประเสริฐ หมอมฉันจะเก็บไวที่ไหน หมอม
ฉันทูลถามแลว ขอพระองคไดโปรดตรัสบอกเนื้อ
ความนั้นเถิด.
พระเวสสันดรตรัสวา
[๑๐๗๓] ดูกอนพระนองมัทรี พึงใหทานใน
ทานผูศีลตามสมควร เพราะที่พึ่งของสัตวทั้งปวงยิ่ง
ไปกวาทานไมมี.
[๑๐๗๔] กอนพระนองมัทรี เธอพึงเอาใจใสใน
ลูกทั้งสอง ในพระชนนีและพระชนกของพี่ อนึ่ง ผูใด
พึงตกลงปลงใจวาจะเปนพระสวามีพระนองนาง เธอ
พึงบํารุงผูนั้นโดยเคารพ ถาไมมีใครมาตกลงปลงใจ
เปนพระสวามีพระนองนาง เพราะพระนองนางกับพี่
จะตองพลัดพรากจากกัน พระนองนางจงแสวงหา
พระสวามีอนื่ เถิด อยาลําบากเพราะจากพี่เลย.
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[๑๐๗๕] เพราะพี่จกั ตองไปสูปาที่นากลัว อัน
เกลื่อนกลนไปดวยสัตวราย เมื่อพี่คนเดียวอยูในปา
ใหญ ชีวติ ก็นาสงสัย.
[๑๐๗๖] พระนางมัทรีราชบุตรีผูมีความงามทั่ว
สรรพางค ไดกราบทูลพระเวสสันดรวา ไฉนหนอ
พระองคจึงตรัสเรื่องที่ไมเคยมีไฉนจึงตรัสเรื่องลามก
ขาแตพระมหาราช ขอทีพ่ ระองคจะพึงเสด็จพระองค
เดียวนั้น ไมใชธรรมเนียม ขาแตพระมหากษัตริยแ ม
หมอมฉันก็จะตามเสด็จไป ตามทางที่พระองคเสด็จ
ความตายกับพระองคนั่นแลประเสริฐกวา เปนอยูเวน
จากพระองคจะประเสริฐอะไร กอไฟใหลุกโพลง มี
เปลวเปนอันเดียวกันตั้งอยูแลว ความตายในไฟที่ลูก
โพลง มีเปลวเปนอันเดียวกันนั้นประเสริฐกวา เปน
อยูเวนจากพระองคจะประเสริฐอะไร นางชางติดตาม
พระยาชางผูอยูในปา เที่ยวไป ณ ภูเขาและที่หลม ที่
เสมอและไมเสมอ ฉันใด หมอมฉันจะพาลูกทั้งสอง
ติดตามพระองคไปเบื้องหลัง ฉันนัน้ หมอมฉันจัก
เปนผูอันพระองคเลี้ยงงาย จักไมเปนผูอันพระองค
เลี้ยงยาก.
พระนางมัทรีกราบทูลวา
[๑๐๗๗] เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ พูดจานารัก นัง่
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อยูที่พมุ ไมในปา จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ
พระองคทรงทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทัง้ ๒ นี้ ผูมี
เสียงอันไพเราะ พูดจานารัก เลนอยูที่พุมไมในปา
จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ พูด
จานารัก ณ อาศรมรัมณียสถาน จักไมทรงระลึกถึง
ราชสมบัติ เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมาร
ทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ พูดจานารัก เลนอยู
ณ อาศรมอันเปนที่รื่นรมย จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง
๒ นี้ เลนอยู ณ อาศรมอันเปนที่รื่นรมย ก็จักไมทรง
ระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตร
เห็นพระกุมารทั้ง ๒ พระองค ทรงมาลา ฟอนรําอยู
ณ อาศรมรัมณียสถาน เมื่อนั้นจักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมาร
ทั้ง ๒ พระองค ทรงมาลา ฟอนรําอยู ณ อาศรมอัน
เปนที่รนื่ รมย เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวัยลวง ๖๐ ป เที่ยวอยูในปาตัวเดียว เมื่อนั้น
จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมือ่ ใด พระองคไดทอด
พระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวัยลวง ๖๐ ป
เที่ยวไปในปาเวลาเย็น ในเวลาเชา เมื่อนั้น จักไม
ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด กุญชรชาติมาตังคะ
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มีวัยลวง ๖๐ ป เดินนําหนาโขลงหมูชางพังไป สง
เสียงรองกองโกญจนาท พระองคไดทรงสดับเสียงรอง
ของชางที่บันลือกองอยูนั้น เมื่อนั้น จักไมทรงระลึก
ถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทรงสดับเสียงรอง
ของชางที่บันลือกองอยูนั้น เมือ่ นั้น จักไมทรงระลึก
ถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็น
ลําเนาปาสองขางทาง และสิ่งทีใ่ หความนําใครในปา
อันเกลือ่ นกลนไปดวยเนื้อราย เมื่อนั้น จักไมทรง
ระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตร
เห็นเนือ้ อันเดินมาเปนหมูๆ หมูล ะ ๕ ตัว และไดทอด
พระเนตรเห็นพวกกินนรที่กําลังฟอนอยู เมื่อนั้น จัก
ไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทรง
สดับเสียงกึกกองแหงแมน้ําอันมีน้ําไหลหลั่ง และเสียง
เพลงขับของพวกกินนร เมื่อนัน้ จักไมทรงระลึกถึง
ราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทรงสดับเสียงรองของ
นกเคาที่เที่ยวอยูตามซอกเขา เมื่อนั้น จักไมทรงระลึก
ถึงราชสมบัติ เมือ่ ใด พระองคจักไดทรงสดับเสียง
แหงสัตวรายในปา คือ ราชสีห เสือโครง แรด และ
วัวลาน เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด
พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนกยูง อันแวดลอมไป
ดวยนางนกยูง รําแพนหางจับอยูเปนกลุมบนยอดภูเขา
เมื่อนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนกยูง มีขนปกงามวิจิตร
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หอมลอมดวยนางนกยูงทั้งหลายรําแพนหางอยู เมื่อ
นัน้ จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมือ่ ใด พระองค
ไดทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีคอเขียวมีหงอน แวดลอม
ดวยนางนกยูงฟอนอยู เมือ่ นั้น จักไมทรงระลึกถึง
ราชสมบัติ เมือ่ ใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็น
ตนไมอันมีดอกบาน มีกลิน่ หอมฟุงไปในฤดูเหมันต
เมือ่ นั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระ
องคไดทอดพระเนตรเห็นแผนดินอันเขียวชะอุม ดารดาษไปดวยแมลงคอมทองในเดือนฤดูเหมันต เมื่อนัน้
จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมือ่ ใด พระองคได
ทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีดอกบานสะพรั่ง คือ
อัญชันเขียวที่กําลังผลิยอดออน ตนโลท และ บัวบก
มีดอกบานสะพรั่ง มีกลิ่นหอมฟุงไปในฤดูเหมันต
เมือ่ นั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระ
องคไดทรงทอดพระเนตรเห็นหมูไมมีดอกบานสะพรั่ง
และปทุมชาติอันมีดอกรวงหลนในเดือนฤดูเหมันต
เมือ่ นั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ.
จบกัณฑหิมพานต
พระศาสดาตรัสวา
[๑๐๗๘] สมเด็จพระนางผุสดีราชบุตรีผูเรืองยศ
ไดทรงสดับคําที่พระราชโอรส และพระสุณิสาพร่ํา
สนทนากัน ทรงคร่ําครวญละหอยไหวา เรากินยาพิษ
เสียดีกวา เราโดดเหวเสียดีกวา เอาเชือกผูกคอตาย
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เสียดีกวา เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะใหขบั ไลเจา
เวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด เหตุไฉน ชาวนครสีพี
จึงจะใหขบั ไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด ผูเปน
ปราชญเปรื่อง เปนทานบดี ควรแกการขอ ไมตระหนี่
เหตุไฉนชาวนครสีพีจึงจะใหขบั ไลเจาเวสสันดรลูกรัก
ผูไมมีโทษผิด อันทาวพระยาบูชา ผูมีเกียรติมยี ศ
เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะใหขบั ไลเจาเวสสันดรลูก
รักผูไมมีโทษผิด ผูเลี้ยงดูมารดาบิดา ประพฤติถอม
ตนตอผูใหญในราชสกุล เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะ
ใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด ผูเกื้อกูล
แกพระเจาแผนดิน แกเทพเจา แกพระประยูรญาติ
และมิตรสหาย ผูเกื้อกูลทัว่ รัฐสีมามณฑล.
พระนางผุสดีกราบทูลวา
[๑๐๗๙] ชาวนครสีพีจะใหขบั พระราชโอรสผู
ไมมีโทษผิดเสีย รัฐสีมามณฑลของพระองคก็จะเปน
เหมือนรังผึ้งราง เหมือนผลมะมวงหลนลงบนดิน
ฉะนั้น พระองคอันพวกอํามาตยละทิ้งแลว จักตอง
ลําบากอยูพระองคเดียว เหมือนหงสมีขนปกหลุด
ลําบากอยูในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น ขาแตมหาราช
เพราะฉะนั้น เกลากระหมอมฉันขอกราบทูลพระองค
วา ประโยชนอยาไดลวงพระองคไปเสียเลย ขอ
พระองคอยาทรงขับไลพระราชโอรสผูไมมีความผิด
เพราะถอยคําของชาวนครสีพีเลย.
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พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๐๘๐] เราทําความยําเกรงตอพระราชประเพณี
จึงขับไลพระราชโอรสผูเปนธงของชาวสีพี เราจําตอง
ขับไลลูกของตน ถึงแมจะเปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเรา.
พระนางผุสดีตรัสวา
[๑๐๘๑] แตปางกอนยอดธงเคยแหตามเสด็จ
พระเวสสันดร ดังดอกกรรณิการบาน วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแตพระองคเดียว แตปางกอนยอดธง
เคยแหตามเสด็จพระเวสสันดรดังปากรรณิการ วันนี้
พระเวสสันดรจะเสด็จแตพระองคเดียว แตปางกอน
กองทหารรักษาพระองคเคยตามเสด็จพระเวสสันดร
เหมือนดอกกรรณิการบาน วันนี้พระเวสสันดรจะ
เสด็จแตพระองคเดียว แตปางกอนกองทหารรักษา
พระองคเคยตามเสด็จพระเวสสันดร เหมือนปากรรณิการ วันนี้พระเวสสันดรจะตองเสด็จแตพระองคเดียว
แตปางกอนทหารรักษาพระองคใชผากัมพลเหลือง
เมืองคันธาระ มีสีเหลืองเรืองรองเหมือนหิ่งหอย เคย
ตามเสด็จพระเวสสันดร วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จ
แตพระองคเดียว แตปางกอนพระเวสสันดรเคยเสด็จ
ดวยชางพระที่นั่ง วอและรถทรง วันนีจ้ ะเสด็จดําเนิน
ดวยพระบาทอยางไร แตปางกอนพระเวสสันดรเคย
ลูบไลองคดวยจุรณแกนจันทน ปลุกปลื้มดวยการ
ฟอนรําขับรอง วันนี้จกั ทรงแบกหนังเสืออันหยาบ
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ขวานและหาบเครือ่ งบริขารไปไดอยางไร พระเวส
สันดรเมื่อเขาไปอยูในปาใหญไฉนจะไมตองขนเอาผา
ยอมน้าํ ฝาดและหนังเสือไปดวย พระเวสสันดรเมื่อเขา
ไปอยูปาใหญ ไฉนจะไมตองใชผาคากรอง พวกคน
ที่เปนเจานายบวช จะทรงผาคากรองไดอยางไรหนอ
เจามัทรีจักนุงหมผาคากรองไดอยางไร แตปางกอน
เจามัทรีเคยทรงแตผากาสิกพัสตร ผาโขมพัสตรและ
ผาโกทุมพรพัสตร เมื่อตองทรงผาคากรองจักกระทํา
อยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม แตปางกอนเคย
เสด็จดวยคานหาม วอและรถทรง วันนี้จะเสด็จเดิน
ทางดวยพระบาทไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม
มีฝาพระหัตถอันออนนุม ไมเคยทํางานหนักเคยตั้งอยู
ในความสุข วันนี้จะเสด็จเดินทางดวยพระบาทได
อยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม มีฝาพระบาทอัน
ออนนุม ไมเคยเสด็จดําเนิน ดวยพระบาทเปลาตั้งอยู
ในความสุข ทรงสวมรองเทาทองเสด็จดําเนิน วันนี้
จะเสด็จเดินทางดวยพระบาทไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูป
รางอันสวยงามทรงสิริ แตกอนเคยเสด็จดําเนินขาง
หนานางขาหลวงจํานวนพัน วันนี้จะเสด็จเดินปาพระองคเดียวไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม
ขวัญออน พอไดยินเสียงสุนัขเหาหอนก็สะดุง วันนี้
จักเสด็จเดินปาไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม
ขวัญออน ไดสดับเสียงนกฮูกคํารามรอง ก็กลัวตัวสั่น
เหมือนนางวารุณี วันนี้จะเสด็จเดินปาไดอยางไร เมื่อ
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เกลากระหมอมฉันมาสูนิเวศนอันวางเปลานี้ จักเศรา
กําสรดระทมทุกขสิ้นกาลนาน ดังแมนกถูกพรากลูก
เห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันไม
เห็นลูกรักทั้งสองก็จักซูบผอมเหมือนแมนกถูกพรากลูก
เห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉัน
ไมเห็นลูกรักทั้งสอง ก็จักวิ่งพลานไปตามที่นั้น ๆ ดัง
แมนกถูกพรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อ
เกลากระหมอมฉันมาสูนิเวสนอันวางเปลานี้ จักเศรา
กําสรดระทมทุกขสิ้นกาลนาน ดังนางนกออกถูกพราก
ลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอม
ฉันไมเห็นลูกรักทั้งสองก็จักซูบผอม ดังนางนกออก
ถูกพรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนัน้ เมื่อเกลา
กระหมอมฉันไมเห็นลูกรักทั้งสอง ก็จักวิ่งพลานไป
ตามที่นนั้ ๆ ดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นแตรังอัน
วางเปลานี้ ฉะนั้นเมื่อเกลากระหมอมฉันมาสูนิเวศน
อันวางเปลานี้ ก็จักเศรากําสรดระทมทุกขสนิ้ กาลนาน
เปนแนแทเหมือนนางนกจากพรากซบเซาอยูในหนอง
อันไมมนี ้ํา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันไมเห็นลูก
รักทั้งสอง ก็จักซูบผอมเปนแนแท เหมือนนางนก
จากพรากในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น เมื่อเกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักทั้งสอง จักวิ่งพลานไปตามที่
นั้น ๆ เปนแนแท เหมือนนางนกจากพรากในหนอง
อันไมมนี ้ํา ฉะนั้น ก็เมือ่ เกลากระหมอนฉันพร่ําเพอ
ทูลออนวอนอยูอยางนี้ ถาพระองคยังจะทรงใหขับไล
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พระเวสสันดรเสียจากแวนแควน เกลากระหมอมฉัน
เห็นจักตองสละชีวิตเปนแน.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๐๘๒] นางสนมกํานัลในของพระเจาสีวิราช
ทุกถวนหนา ไดยินคํารําพันของพระนางผุสดีแลว
พากันมาประชุมประคองแขนทั้งสองขึน้ ร่ําไห พระโอรส พระธิดา และพระชายา ในนิเวศนของพระเวสสันดร นอนกอดกันสะอื้นไห ดังหมูไมรังอันถูก
พายุพัดลมระเนระนาดแหลกรานฉะนัน้ พวกชาววัง
พวกเด็ก ๆ พอคาและพวกพราหมณ ในนิเวศนของ
พระเวสสันดรตางก็ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญ
พวกกองชาง กองมา กองรถ และกองเดินเทา ใน
นิเวศนของพระวเสสันดร ตางก็ประคองแขนทั้งสอง
คร่ําครวญ ครัน้ เมื่อสิ้นราตรีนั้น พระอาทิตยขึ้นแลว
พระเวสสันดรเสด็จมาสูโรงทาน เพื่อทรงทานโดยรับ
สัง่ วา ทานทั้งหลายจงใหผา แกผูตองการ จงใหเหลา
แกพวกนักเลงเหลา จงใหโภชนะแกผูตองการโภชนะ
โดยทั่วถึง และอยาเบียดเบียนพวกวณิพกผูมาในที่นี้
อยางไร จงเลี้ยงดูพวกวณิพกใหอิ่มหนําดวยขาวและ
น้ํา พวกเขาไดรับบูชาแลวก็จงไป ครั้งนั้น เสียงดัง
กึกกองโกลาทลน้ําหวาดเสียวเปนไปในพระนครนั้นวา
ชาวพระนครสีพีจะขับไลพระเวสสันดร เพราะทรง
บริจาคทาน ขอใหพระองคไดทรงบริจาคทานอีกเถิด.
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[๑๐๘๓] เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ
จะเสด็จออก วณิพกเหลานั้นเปนดังคนเมา คนเหน็ด
เหนื่อย ลงนั่งปรับทุกขกันวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
ชาวนครสีพีพากันขับไลพระเวสสันดรผูไมมผี ิดเสียจาก
แวนแควน ก็เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมที่ใหผล
ตาง ๆ เสีย ฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย ชาวนครสีพี
พากันขับไลพระเวสสันดรผูไมมคี วามผิดเสียจากแวนแควน ก็เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมอันทรงผล
ตางๆ ฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย ชาวนครสีพีพากัน
ขับไลพระเวสสันดรผูไมมีความผิดเสียจากแวนแควน
ก็เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมอันใหสิ่งทีต่ องการทุก
อยาง ฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย ชาวนครสีพีพากัน
ขับไลพระเวสสันดรผูไมมีความผิดเสียจากแวนแควน
ก็เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมอันนํารสทีต่ องการทุก
อยางมาให ฉะนั้น เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐจะ
เสด็จออก ทั้งคนแก เด็ก และคนปานกลางตางพากัน
ประคองแขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญ เมือ่ พระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐจะเสด็จออก พวกโหรหลวง พวก
ขันที มหาดเล็กและเด็กชาตางก็ประคองแขนทั้งสอง
รองไหคร่ําครวญ เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐจะ
เสด็จออก แมหญิงทั้งหลายที่มีอยูในพระนครนั้นตาง
รองไหคร่ําครวญ สมณพราหมณและวณิพก ตางก็
ประคองแขนรองไหคร่ําครวญวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
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ไดยินวาเปนการไมยุติธรรมเลย เพราะเหตุพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานอยูในพระราชวังของพระองค
จําตองเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค เพราะ
ถอยคําของชาวสีพี พระเวสสันดรทรงประทานชาง
เจ็ดรอยเชือก ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง อัน
มีสายรัด มีทั้งกูบและสัปคับทอง นายควาญถือหอก
ซัดและขอขึ้นคอประจํา แลวเสด็จออกจากแวนแควน
ของพระองค พระเวสสันดรพระราชทานมาเจ็ดรอยตัว
อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เปนมาสินธพ
ชาติอาชาไนย เปนมาฝเทาเร็ว มีนายสารถีถือทวน
และธนูขึ้นขี่ประจํา แลวเสด็จออกจากแวนแควนของ
พระองค พระเวสสันดรพระราชทานรถเจ็ดรอยคันอัน
ผูกสอดเครื่องรบปกธงไชยครบครัน หุม ดวยหนึ่งเสือ
เหลืองและเสือโครง ประดับดวยเครื่องอลังการทุก
อยาง มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขับขี่ แลวเสด็จ
ออกจากแวนแควนของพระองค พระเวสสันดรพระราชทานสตรีเจ็ดรอยคน นั่งประจําอยูในรถคันละคน
สอดสวมสรอยสังวาล ตบแตงดวยเครื่องทอง มีเครือ่ ง
ประดับ ผานุง ผาหม และเครื่องอาภรณลวนแตสี
เหลือง มีดวงตากวาง ใบหนายิ้มแยม ตะโบกงาม
เอวบางรางนอย แลวเสด็จออกจากแวนแควนของ
พระองค พระเวสสันดรพระราชทานแมโคนมเจ็ดรอย
ตัว พรอมดวยภาชนะเงินสําหรับรองน้ํานมทุก ๆ ตัว
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แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค พระเวสสันดรพระราชทานทาสีเจ็ดรอยและทาสเจ็ดรอย แลว
เสด็จออกจากแวนแควนของพระองค พระเวสสันดร
พระราชทานชาง มา และนารี อันประดับประดาอยาง
สวยงาม แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค
ในกาลนั้น ไดมีสิ่งที่นากลัวขนพองสยองเกลา เมื่อ
พระเวสสันดรพระราชทานมหาทานแลว แผนดินก็
หวั่นไหว ครั้งนั้นไดมีสิ่งที่นากลัว ขนพองสยองเกลา
พระเวสสันดรทรงประคองอัญชลีเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค.
[๑๐๘๔] ครั้งนั้น เสียงดังกึกกองโกลาหลนา
หวาดเสียวเปนไปในพระนครนั้นวา ชาวนครสีพีขับไล
พระเวสสันดรเพราะบริจาคทาน ขอใหพระองคทรง
บริจาคทานอีกเถิด.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๐๘๕] เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ
จะเสด็จออก วณิพกเหลานั้นเปนดังคนเมา คนเหน็ด
เหนื่อย นั่งลงปรับทุกขกนั .
[๑๐๘๖] พระเวสสันดร กราบทูลพระเจาสัญชัย
ผูป ระเสริฐธรรมิกราชวา ขอเดชะ ขอพระองคทรง
พระกรุณาโปรดเนรเทศขาพระองคเถิด ขาพระองคจะ
ไปยังภูเขาวงกต ขาแตพระมหาราช สัตวเหลาใด
เหลาหนึ่งที่มมี าแลว ที่จะมีมา และทีม่ ีอยู ยังไมอิ่ม
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ดวยกามเลย ก็ตองไปสูสํานักของพระยายม ขาพระองค
บําเพ็ญทานอยูในปราสาทของตน ยังชื่อวาเบียดเบียน
ชาวนครของตน
จะตองออกจากแวนแควนของ
ตน เพราะถอยคําของชาวสีพี ขาพระองคจักตองได
เสวยความลําบากนั้น ๆ ในปาอันเกลื่อนกลนดวยพาล
มฤค เปนที่อยูอาศัยของแรดและเสือเหลือง ขาพระองคจะทําบุญทั้งหลาย เชิญพระองคประทับจมอยูใ น
เปอกตมเถิดพระเจาขา.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๐๘๗] ขาแตพระแมเจา ขอไดทรงโปรดอนุญาตขาพระองค ขาพระองคขอบวช ขาพระองค
บําเพ็ญทานอยูในปราสาทของตน ยังชื่อวาเบียดเบียน
ชาวนครของตน จะตองออกจากแวนแควนของตน
เพราะถอยคําของชาวสีพี จักตองไดเสวยความลําบาก
นัน้ ๆ ในปาอันเกลื่อนกลนดวยพาลมฤค เปนที่
อาศัยของแรดและเสือเหลือง ขาพระองคจะกระทํา
บุญทั้งหลาย จะไปสูเขาวงกต.
พระนางผุสดีตรัสวา
[๑๐๘๘] ลูกเอย แมอนุญาตใหลุก การบวช
ของลูกจงสําเร็จ สวนแมมัทรีผมู ีความงาม ตะโพก
ผึ่งผาย เอวบางรางนอย จงอยูกับลูก ๆ เถิด จักทํา
อะไรในปาได.
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พระเวสสันดรตรัสวา
[๑๐๘๙] ขาพระองคไมพยายามจะนําแมซึ่งนางทาสีไปสูปา โดยเขาไมปรารถนา ถาเขาปรารถนาจะ
ตามไป (ก็ตามใจ) ถาเขาไมปรารถนาก็จงอยู.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๐๙๐] ลําดับนั้น พระมหาราชาเสด็จดําเนินไป
ทรงวิงวอนพระสุณิสาวา ดูกอนแมมัทรีผูมีรางกายอัน
ชะโลมจันทน เจาอยาไดทรงธุลีละอองเลย แมมทั รี
เคยทรงผากาสี อยาไดทรงผาคากรองเลย การอยูใ น
ปาเปนความลําบาก ดูกอ นแมมัทรีผูมีลักขณาอันงาม
เจาอยาไปเลยนะ.
[๑๐๙๑] พระนางมัทรีราชบุตรีผูงามทั่วพระวรกาย
ไดกราบทูลพระสัสสุระนัน้ วา ความสุขอันใดจะพึงมี
แกเกลากระหมอมฉัน โดยวางเวนพระเวสสันดร
เกลากระหมอมฉัน ไมพึงปรารถนาความสุขอันนั้น.
[๑๐๙๒] พระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐ ไดตรัสกะ
พระนางมัทรีนั้นวา เชิญฟงกอนแมมัทรี สัตวอนั จะ
รบกวน ยากทีจ่ ะอดทนได มีอยูใ นปาเปนอันมาก คือ
เหลือบ ตั๊กแตน ยุง และผึ้งมันจะพึงเบียดเบียนเธอ
ในปานั้น ความทุกขอยางยิ่งนั้นจะพึงมีแตเธอ เธอจะ
ตองไดพบสัตวที่นากลัวอื่น ๆ ซึ่งอาศัยอยูใกลแมน้ํา
เชนงูเหลือมเปนสัตวไมมีพิษ แตมันมีกําลังมาก มัน
รัดมนุษย หรือแมเนื้อที่มาใกล ๆ ดวยลําตัว เอามาไว
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ในขนดหางของมัน เนื้อรายอยางอื่น ๆ เชนหมีมขี นดํา
คนที่มนั พบเห็นแลว หนีขึ้นตนไมก็ไมพน ควายเปลี่ยว
ขวิดเฝออยู เขาทัง้ คูปลายคมกริบ เที่ยวอยูในถิ่นนี้
ใกลฝงแมน้ําโสตุมพะ ดูกอนแมมัทรี เธอเปรียบ
เหมือนแมโครักลูก เห็นฝูงเนื้อและโคถึกอันทองเที่ยว
อยูใ นปา จักทําอยางไร ดูกอนแมมัทรี เธอไดเห็น
ทะโมนไพรอันนากลัวที่ประจวบเขาในหนทางที่เดินได
ยาก ความพรั่นพรึงจักตองมีแกเธอ เพราะไมรูจักเขต
เมื่อเธออยูในพระนคร ไดยินเสียงสุนัขเหาหอน ยอม
สะดุงตกใจ เธอไปถึงเขาวงกตจักทําอยางไร เมื่อฝูง
นกพากันจับเจาในเวลาเที่ยง ปาใหญเหมือนสงเสียง
กระหึ่ม เธอปรารถนาจะไปในปาใหญนั้นทําไม.
[๑๐๙๓] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูมีความสวยงาม
ทั่วพระวรกาย ไดกราบทูลพระเจาสัญชัยนั้นวา พระองคทรงพระกรุณาตรัสบอกสิ่งที่นากลัวอันมีอยูในปา
แกเกลากระหมอมฉัน เกลากระหมอมฉันจักยอมทน
ตอสูส ิ่งนากลัวทั้งปวงนั้น ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ
เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน เกลากระหมอมฉัน
จักแหวกตนเปง คา หญาคมบาง แฝก หญาปลอง
หญามุงกระตาย ไปดวยอก เกลากระหมอมฉันจักไม
เปนผูอันพระเวสสันดรนําไปไดยาก อันวากุมารียอม
ไดสามีดวยวัตรจริยาเปนอันมาก คือ ดวยการอด
อาหาร ตรากตรําทอง ดวยการผูกคาดไมคางโค ดวย
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การบําเรอไฟ และดวยการดําน้ํา ความเปนหมาย
เปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ
เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน ชายใดจับมือหญิง
หมายผูไมปรารถนาฉุดคราไป ชายนั้นเปนผูไมควร
บริโภคของที่เปนเดนของหญิงหมายนั้นโดยแท ความ
เปนหมายเปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผู
เปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน ชาย
อื่นใหทุกขมากมายมิใชนอย ดวยการจับผมและเตะ
ถีบจนลมลงที่พื้นดิน แลวไมใหหลีกหนี ความเปน
หมายเปนควานเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปน
จอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน พวกเจาชู
ผูตองการหญิงหมายที่มีผิวพรรณผุดผอง ใหของเล็ก
นอยแลว สําคัญตัววาเปนผูมีโชคดียอมฉุดคราหญิง
หมายผูไ มปรารถนาไป ดังฝูงกาผูกลุมรุมนกเคาแมว
ฉะนั้น ความเปนหมาย เปนความเผ็ดรอนในโลก
ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไป
แนนอน อันวาหญิงหมายแมจะอยูในตระกูลญาติอัน
เจริญรุงเรืองไปดวยเครื่องทอง จะไมไดรับคําติเตียน
ลวงเกินจากพี่นองและเพื่อนฝูงก็หาไม ความเปนหมาย
เปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ
เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน แมน้ําไมมีน้ําก็เปลา
ดาย แวนแควนไมมีพระราชาก็เปลาดาย แมหญิงเปน
หมายก็เปลาดาย ถึงแมหญิงนั้นจะมีพี่นองตั้งสิบคน
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ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน
อันวาธงเปนเครื่องหมายแหงรถ ควันเปนเครื่องปรากฏ
แหงไฟ พระราชาเปนสงาของแวนแควน ภัสดาเปน
สงาของหญิง ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอนในโลก
ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไป
แนนอน หญิงจนผูท รงเกียรติยอมรวมสุขทุกขของสามี
ที่จน หญิงมั่งคั่งผูทรงเกียรติ ยอมรวมสุขทุกขของ
สามีทมี่ ั่งคั่ง เทพเจายอมสรรเสริญหญิงนั้นแล เพราะ
เจาหลอนทํากิจที่ทําไดยาก เกลากระหมอมฉันจักบวช
ติดตามพระสวามีไปทุกเมื่อ แมเมื่อแผนดินยังไมทําลาย ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอนของหญิง เกลากระหมอมฉันวางเวนพระเวสสันดรเสียแลว ไมพึง
ปรารถนาแมแผนดินอันมีสาครเปนขอบเขต ทรงไว
ซึ่งเครือ่ งปลื้มใจเปนอันมาก บริบูรณดวยรัตนะตางๆ
เมื่อสามีตกทุกขแลว หญิงเหลาใดยอมหวังสุขเพื่อตน
หญิงเหลานั้นเลวทรามหนอ หัวใจของหญิงเหลานั้น
เปนอยางไรหนอ เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐ เสด็จ
ออกแลวเกลากระหมอมฉันจักขอติดตามพระองคไป
เพราะพระองคทรงประทานสิ่งที่นาปรารถนาทั้งปวง
แกเกลากระหมอมฉัน.
[๑๐๙๔] พระมหาราชาไดตรัสกะพระนางมัทรีผู
มีความงามทั่วพระวรกายวา ดูกอนแมมทั รีผูมีศุภ-
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ลักษณ พอชาลีและแมกัณหาชินาลูกรักทั้งสองของ
เธอนี้ ยังเปนเด็ก เจาจงละไว ไปเถิด พอจะรับเลี้ยงดู
เด็กทั้งสองนั้นไวเอง.
[๑๐๙๕] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูม ีความงามทัว่
พระวรกาย ไดกราบทูลพระเจาสญชัยนั้นวา เทวะ พอ
ชาลีและแมกัณหาชินาทั้งสอง เปนลูกสุดที่รักของ
เกลากระหมอมฉัน ลูกทั้งสองนั้น จักยังหัวใจของ
เกลากระหมอมฉันผูมีชีวิตอันเศราโศกใหรนื่ รมยใน
ปานั้น.
[๑๐๙๖] พระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ได
ตรัสกะพระนางมัทรีนั้นวา เด็กทั้งสองเคยเสวยขาว
สาลีอนั ปรุงดวยเนื้อสะอาด เมื่อตองเสวยผลไม จัก
ทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยเสวยในถาดทองหนักรอย
ปละ อันเปนของประจําราชสกุล เมือ่ ตองเสวยในใบ
ไม จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยทรงภูษาแควนกาสี
ภูษาโขมรัฐและภูษาโกทุมพรรัฐ เมื่อตองทรงผา
คากรอง จักทําอยางไร เด็กทัง้ สองเคยไปดวยคาน
หาม วอและรถ เมื่อตองเดินดวยเทาเปลา จักทํา
อยางไร เด็กทั้งสองเคยบรรทมในเรือนยอดมีบาน
หนาตางปดสนิท ไมมีลม เมื่อตองบรรทมที่โคนไม
จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรม อันปู
ลาดไวอยางวิจิตรบนบัลลังก เมื่อตองบรรทมเครื่อง
ลาดหญา จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยลูกไลดวย
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กฤษณา และจันทนหอม เมื่อตองทรงละอองธุลี จัก
ทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยตั้งอยูในความสุข มีผูพัดวี
ใหดวยแสจามรีและหางนกยูง ตองถูกเหลือบและยุง
กัด จักทําอยางไร.
[๑๐๙๓] พระนางมัทรีราชบุตร ผูมีความงาม
ทั่วพระวรกาย ไดกราบทูลพระเจาสญชัยนั้นวา เทวะ
พระองคอยาไดทรงปริเทวนาและอยาไดทรงเสียพระทัยเลย เกลากระหมอมฉันทั้งสอง จักเปนอยางไร
เด็กทั้งสองก็จักเปนอยางนั้น พระนางมัทรีผูมีความ
งามทั่วพระวรกาย ครั้นกราบทูลคํานี้แลวเสด็จหลีก
ไป พระนางผูทรงศุภลักษณ ทรงพาพระโอรสและ
พระธิดาเสด็จไปตามทางที่พระเจาสีพีเคยเสด็จ.
[๑๐๙๘] ลําดับนั้น พระเวสสันดรขัตติยราช
ครั้นพระราชทานทานแลว ทรงถวายบังคมพระราชบิดา
พระราชมารดา และทรงกระทําประทักษิณแลว เสด็จ
ขึ้นทรงรถพระที่นั่งอันเทียมดวยมาสินธพ ๔ ตัวทรงพา
พระโอรสพระธิดาและพระชายาเสด็จไปสูภูเขาวงกต.
[๑๐๙๙] ลําดับนั้น พระเวสสันดรราช เสด็จ
เขาไปที่หมูชนเปนอันมากตรัสบอกลาวา เราขอลาไป
ละนะ ขอญาติทั้งหลายจงเปนผูไมมีโรคเถิด.
[๑๑๐๐] เมื่อพระเวสสันดรเสด็จออกจากพระนคร ทรงเหลียวมาทอดพระเนตร แมครั้งนั้น แผน
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ดินอันมีขุนเขาสิเนรุและราวปาเปนเครื่องประดับ
หวั่นไหว.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๐๑] เชิญดูเถิดมัทรี ที่ประทับของพระเจา
สีพีราชปรากฏเปนรูปอันนารื่นรมย สวนมณเฑียร
ของเราเปนดังเรือนเปรต.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๐๒] พราหมณทั้งหลายไดตามพระเวสสันดร
นัน้ ไป เขาไดขอมากะพระองค พระองคอันพราหมณ
ทัง้ หลายทูลขอแลว ทรงมอบมา ๔ ตัวใหแกพราหมณ
๔ คน.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๐๓] เชิญดูเถิดมัทรี ละมั่งทองรางงดงาม
ใคร ๆ ไมเห็น เปนดังมาที่ชํานาญนําเราไป.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๐๔] ตอมา พราหมณคนที่หาในที่นั้นไดมา
ขอราชรถกะพระองค พระองคทรงมอบรถใหแกเขา
และพระทัยของพระองคมิไดยอทอเลย.
[๑๑๐๕] ลําดับนัน้
พระเวสสันดรราชใหคน
ของพระองคลงแลว ทรงปลอบใหปลงพระทัยมอบ
รถมาใหแกพราหมณผูแสวงหาทรัพย.
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พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๐๖] ดูกอนมัทรี เธอจงอุมกัณหานีผ้ ูเปน
นองคงจะเบากวา พี่จักอุม ชาลี เพราะชาลีเปนพี่คง
จะหนัก.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๐๗] พระราชาทรงอุมพระโอรส สวนพระราชบุตรีทรงอุมพระธิดา ทรงยินดีรวมกันดําเนิน ตรัส
ปราศรัยดวยคําอันนารักกะกันและกัน.
จบทานกัณฑ
[๑๑๐๘] ถามนุษยบางพวกเดินมาตามทางหรือ
เดินสวนทางมา เราจะถามมรรคากะพวกเขาวา ภูเขา
วงกตอยูที่ไหน พวกเขาเห็นเราในระหวางบรรดานั้น
จะพากันคร่ําครวญดวยความกรุณาระทมทุกข ตอบ
เราวา เขาวงกตยังอยูอีกไกล.
[๑๑๐๙] ครั้งนั้น พระกุมารทั้งสองทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีผลในปาใหญ ทรงพระกรรแสง
เหตุประสงคผลไมเหลานั้น หมูไมสูงใหญดังจะเห็น
พระกุมารทัง้ สองทรงพระกรรแสง จึงนอมกิ่งลงมา
เองจนใกลจะถึงพระกุมารทั้งสอง พระนางมัทรีผูงด
งามทั่วพระวรกาย ทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรยไม
เคยมี นาขนพองสยองเกลานี้ จึงซองสาธุการวา นา
อัศจรรยขนลุกขนพองไมเคยมีในโลกหนอ ดวยเดช
แหงพระเวสสันดร ตนไมนอมกิ่งลงมาเองได.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 515

[๑๑๑๐] เทพเจาทั้งหลายมาชวยยนมรรคาให
กษัตริยทั้ง ๔ เสด็จถึงเจตรัฐ โดยวันที่เสด็จออกนั่น
เอง เพื่ออนุเคราะหพระกุมารทั้งสอง.
[๑๑๑๑] กษัตริยทั้ง ๔ พระองคนั้น ทรงดําเนิน
สิน้ มรรคายืดยาว เสด็จถึงเจตรัฐอันเปนชนบทเจริญ
มัง่ คั่ง มีมังสะและขาวดี ๆ เปนอันมาก.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๑๒] สตรีชาวนครเจตรัฐ เห็นพระนางมัทรี
ผูม ีศุภลักษณเสด็จมาก็พากันหอมลอมกลาวกันวา
พระแมเจานี้เปนสุขุมาลชาติหนอ มาเสด็จดําเนิน
พระบาทเปลา เคยทรงคานหามสีวิกามาศและราชรถ
แหหอม วันนี้ พระนางเจามัทรีตองเสด็จดําเนินใน
ปาดวยพระบาท.
[๑๑๑๓] พระยาเจตราชทั้งหลายไดทัศนาเห็น
พระเวสสันดร ตางก็ทรงกรรแสงเขาไปเฝา กราบทูล
ถามวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคทรง
พระสําราญไมมีโรคาพาธแลหรือ พระองคไมมีความ
ทุกขแลหรือ พระราชธิดาของพระองคหาพระโรคาพาธมิไดแลหรือ ชาวนครสีพีก็ไมมีทุกขหรือ ขาแต
พระมหาราชา พลนิลายของพระองคอยู ณ ที่ไหน
กระบวนรถของพระองคอยู ณ ที่ไหน พระองคไมมี
มาทรง ไมมรี ถทรง เสด็จดําเนินมาสิ้นทางไกล พวก
อมิตรมาย่ํายีหรือ จึงเสด็จมาถึงทิศนี้.
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พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๑๔] สหายทั้งหลายเอย ขาพเจามีความสุข
ไมมีโรคาพาธ ขาพเจาไมมีความทุกข อนึ่ง พระราช
บิดาของเราก็ทรงปราศจากพระโรคาพาธ และชาวสีพี
ก็สุขสําราญดี เพราะขาพเจาไดใหพระยาเศวตกุญชรคชาธารอันประเสริฐสุด มีงางอนงามดังงอนไถ มี
กําลังแกลวกลาสามารถ รูเขตชัยภูมิแหงสงครามทั้ง
ปวง อันลาดดวยผากัมพลเหลือง เปนชางซับมันอาจ
ย่าํ ยีศัตรูได มีงางาม พรอมทั้งพัดวาลวิชนี เปนชาง
เผือกขาวผองดังเขาไกรลาส พรอมทั้งเศวตฉัตรและ
เครื่องปูลาด ทั้งหมอชางและควาญชาง เปนยานอัน
เลิศ เปนราชพาหนะ เราไดใหแกพราหมณ เพราะ
เหตุนั้น ชาวนครสีพีพากันโกรธเคืองขาพเจา ทั้ง
พระราชธิดาก็ทรงกริ้วขับไลขาพเจา ขาพเจาจะไป
เขาวงกต สหายทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงให
ขาพเจาทราบโอกาสอันเปนที่อยูในปาเถิด.
พระเจาเจตราชทูลวา
[๑๑๑๕] ขาแตพระมหาราช พระองคเสด็จมา
ดีแลว พระองคมิไดเสด็จมารายเลย พระองคผูเปน
อิสราธิบดีเสด็จมาถึงแลวขอจงตรัสบอกพระประสงค
สิ่งซึ่งมีอยูในพระนครนี้ ขาแตพระมหาราช ขอเชิญ
เสวยสุธาโภชนาหารขาวสาลี ผักดอง เหงานั้น น้ําผึ้ง
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และเนื้อ พระองคเสด็จมาถึง เปนแขกที่ขาพระองค
ทั้งหลายสมควรจะตอนรับ.
พระเวสสันดรตรัสวา
[๑๑๑๖] สิ่งใดอันทานทั้งหลายใหแลว สิ่งนั้น
ทั้งหมดเปนอันขาพเจารับไวแลว บรรณาการเปนอัน
ทานทั้งหลายกระทําแลวทุกอยาง พระราชาทรงพิโรธ
ขาพเจา ขาพเจาจะไปยังเขาวงกต ดูกอนสหายทั้ง
หลาย ขอทานทั้งหลายจงใหขาพเจาทราบโอกาสอัน
เปนที่อยูในปานั้นเถิด.
พระเจาเจตราชทูลวา
[๑๑๑๗] ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เชิญเสด็จ
ประทับ ณ เจตรัฐนี้กอนเถิด จนกวาชาวเจตรัฐจักไป
เฝาพระเจาสีพีราช เพื่อทูละขอใหพระองคทรงทราบ
วา พระมหาราชผูผดุงสีพีรัฐไมมีโทษ ชาวเจตรัฐ
ทั้งหลายไดที่พึ่งแลว มีความปรีดาจะพากันเหลอม
แวดลอมพระองคไป ขาแตบรมกษัตริย ขอพระองค
ทรงทราบอยางนี้เถิด.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๑๘] การไปเฝาพระเจาสีพีราช เพื่อทูลขอ
ใหพระองคทรงทราบวาเราไมมีโทษ ทานทั้งหลายอยา
ชอบใจเลย ในเรื่องนั้นแมพระราชาก็ไมทรงเปนอิสระ
เพราะถาชาวนครสีพีทั้งพลนิกาย และชาวนิคมโกรธ
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เคืองแลว ก็ปรารถนาจะกําจัดพระราชาเสีย เพราะ
เหตุแหงขาพเจา.
พระเจาเจตราชทูลวา
[๑๑๑๙] ขาแตพระองคผูผดุงรัฐ ถาพฤติการณ
นัน้ เปนไปในรัฐนี้ ชาวเจตรัฐขอถวายตัวเปนบริวาร
เชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรัฐนี้ทีเดียว รัฐนี้กม็ ั่ง
คั่งสมบูรณ ชนบทก็เพียบพูนกวางใหญ ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคทรงปลงพระทัยปกครองราชสมบัติ
เถิด พระเจาขา.
พระเวสสันดรตรัสวา
[๑๑๒๐] ขาพเจาไมมีความพอใจ ไมตกลงใจ
เพื่อจะปกครองราชสมบัติ ทานเจตบุตรทั้งหลาย ขอ
ทานทั้งหลายจงพึงขาพเจาผูถูกขับไลจากแวนแควน
ชาวพระนครสีพี ทั้งพลนิกายและชาวนิคม คงไม
ยินดีวา ชาวเจตรัฐราชาภิเษกขาพเจาผูถูกขับไลไปจาก
แวนแควน แมความไมเบิกบานใจ พึงมีแกทานทั้ง
หลาย เพราะเหตุแหงขาพเจาเปนแน อนึ่ง ความ
บาดหมางและความทะเลาะกับชาวสีพี ขาพเจาไมชอบ
ใจ ใชแตเทานั้น ความบาดหมางพึงรุนแรงขึ้นสงคราม
อันรายกาจก็อาจมีได คนเปนอันมากพึงฆาฟนกันเอง
เพราะเหตุแหงขาพเจาผูเดียว สิ่งใดอันทานทั้งหลาย
ใหแลว สิง่ นั้นทั้งหมดเปนอันขาพเจารับไวแลว
บรรณาการ เปนอันทานทั้งหลายกระทําแลวทุกอยาง
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พระราชาทรงพิโรธขาพเจา ขาพเจาจะไปยังเขาวงกต
ขอทานทั้งหลายจงใหขาพเจาทราบโอกาสเปนที่อยูใน
ปานั้นเถิด.
พวกกษัตริยทูลวา
[๑๐๒๑] เชิญเถิด ราชฤาษีทงั้ หลายผูทรงบูชาไฟ
มีพระทัยตั้งมั่น ประทับอยู ณ ประเทศใด ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจักกราบทูลประเทศนั้นใหทรงทราบ
เหมือนอยางผูฉลาดในหนทาง ฉะนั้น ขาแตพระมหาราชา โนนภูเขาศิลาชื่อวาคันทมาทน อันเปนสถานที่
ที่พระองคพรอมดวยพระโอรส พระธิดาและพระชายา
สมควรจักประทับอยู พระเจาขา.
[๑๑๒๒] พระยาเจตราชทั้งหลายก็ทรงกันแสง
พระเนตรนองดวยอัสสุชล กราบทูลพระเวสสันดรให
ทรงสดับวา ขาแตพระมหาราชา จากนี้ไป ขอเชิญ
พระองคทรงบายพระพักตรไปทางทิศอุดร เสด็จสัญจร
ตรงไปยังสถานที่ ทีม่ ีภูเขานั้น ขาแตพระองคผูทรง
พระเจริญ ลําดับนั้นพระองคจักทรงเห็นภูเขาเวปุลบรรพต อันดารดาษไปดวยหมูไมนานาพันธุ มีเงา
รมเย็น เปนที่รื่นรมยใจ ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ พระองคเสด็จลวงเลยเวปุลบรรพตนั้นแลว ถัด
นัน้ ไป จักไดทรงเห็นแมน้ําอันมีนามวาเกตุมดีเปน
แมน้ําลึก ไหลมาจากซอกเขา เกลื่อนกลนไปดวยฝูง
ปลาหลากหลาย มีทาน้ําราบเรียบดี มีน้ํามาก พระองค
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จะไดสรงสนานและเสวยในแมนา้ํ นั้น ปลุกปลอบพระ
ราชโอรสและพระราชธิดาใหสําราญพระทัย ขาแต
พระองคผูทรงพระเจริญ ถัดนัน้ ไป พระองคจะได
ทรงเห็นตนไทรอันมีผลหวานฉ่าํ อยูบ นยอดเขาอัน
เปนที่รื่นรมย มีเงารมเย็น เปนที่เบิกบานใจ ขาแต
พระองคผูทรงพระเจริญ ถัดนั้นไป พระองคจะได
ทรงเห็นภูเขาศิลาชื่อวานาลิกบรรพต อันเกลื่อนกลน
ไปดวยฝูงนกนานาชนิด เปนที่ชุมนุมแหงหมูกินนร
ทางทิศอิสานแหงนาลิกบรรพตนั้น มีสระน้ําชื่อวา
มุจลินท ดาดาษไปดวยบุณฑริกบัวขาว และดอกไมมี
กลิ่นหอมหวาน เชิญพระองคผูเปนดังพระยาราชสีหม ี
ความจํานงเหยื่อ เสด็จเขาไปยังไพรสณฑวนสถาน
อันเปนภูมิภาคเขียวชอุมดังเมฆอยูเปนนิตย สะพรั่งไป
ดวยไมมีดอกและไมมีผลทั้งสองอยางในไพรสณฑนั้น
มีฝูงวิหคมากมายตาง ๆ สี มีเสียงเสนาะกลมกลอม ตาง
สงเสียงประสานกันอยูบนตนไมอันเผล็ดดอกตามฤดู
กาล พระองคเสด็จถึงซอกเขาอันเปนทางเดินลําบาก
เปนแดนเกิดแหงแมน้ําทั้งหลาย จะไดทอดพระเนตร
เห็นสระโบกขรณี อันดาดาษไปดวยสลอดและกุมน้ํา
มีหมูปลาหลากหลายเกลื่อนกลน มีทาราบเรียบ มีน้ํา
มากเปยมอยูเสมอเปนสระสี่เหลี่ยม มีน้ําจืดดีปราศจาก
กลิ่นเหม็น พระองคควรทรงสรางบรรณศาลาทางทิศ
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อีสาน แหงสระโบกขรณีนั้น ครั้นทรงสรางบรรณศาลาสําเร็จแลว ควรทรงบําเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนมชีพดวยการเที่ยวแสวงหามูลผลาหาร.
จบวนปเวสนกัณฑ
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๒๓] พราหมณชื่อวาชูชกอยูในเมืองกลิงครัฐ
ภรรยาของพราหมณนั้นเปนสาว มีชอื่ วาอมิตตตาปนา
ถูกพวกหญิงในบานนั้น ซึ่งพากันไปตักน้ําที่ทาน้ํามา
รุมกันดาวาอยูอึงมิวา มารดาของเจาคงเปนศัตรูเปน
แน และบิดาของเจาก็คงเปนศัตรูแนนอน จึงไดยก
เจาซึ่งยังเปนสาวรุนดรุณี ใหแกพราหมณชราเห็นปาน
นี้ไมเกื้อกูลเลยหนอ ทีพ่ วกญาติของเจาแอบปรึกษา
กันยกเจาผูยังเปนสาวรุน ๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปาน
นีเ้ ปนความชั่วหนอ ที่พวกญาติของเจาแอบปรึกษากัน
ยกเจาผูยังเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้
เปนความลามกมากหนอ ที่พวกญาติของเจาแอบปรึกษากัน ยกเจาผูยังเปนสาวรุน ๆ ใหแกพราหมณเฒา
เห็นปานนี้หนอ ไมนาพอใจเลยหนอ ทีพ่ วกญาติของ
เจาแอบปรึกษากัน ยกเจาซึ่งยังเปนสาวรุน ๆ ใหแก
พราหมณเฒาเห็นปานนี้ เจาคงไมพอใจอยูกับผัวแก
การที่เจาอยูในเรือนของพราหมณเฒา เจาตายเสียดีกวา
อยู ดูกอนแมคนงามคนสวย มารดาและบิดาของเจา
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คงหาชายอื่นใหเปนผัวไมไดแน จึงยกเจาซึ่งยังเปน
สาวรุน ๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้ เจาคงจัก
บูชายัญไวไมดีในดิถีที่ ๙ คงจักไมไดทําการบูชาไฟไว
เจาคงจักดาสมณพราหมณผูมีพรหมจรรยเปนเบื้องหนา
ผูม ีศีล เปนพหูสูตในโลกเปนแน เจาจึงไดมาอยูใน
เรือนของพราหมณแกแตยังสาวรุน ๆ อยางนี้ การที่
ถูกงูกัดก็ไมเปนทุกข การที่ถูกแทงดวยหอกก็ไมเปน
ทุกข การที่ไดเห็นผัวแกนั้นแลพึงเปนทุกขดวย เปน
ความรายกาจดวย การเลนหัวยอมไมมีกับผัวแก การ
รืน่ รมยยอมไมมีกบั ผัวแก การเจรจาปราศรัยยอมไมมี
กับผัวแก แมการกระซิกกระซี้ก็ไมงาม แตเมื่อใด
ผัวหนุมเมียสาวเยาหยอกกันอยูในที่ลับ เมื่อนั้น ความ
เศราทุกอยางที่เสียดแทงหทัยอยูยอมพินาศไปสิ้น เจา
ยังเปนสาวรูปสวย พวกชายหนุมปรารถนายิ่งนัก เจา
จงไปอยูเสียที่ตระกูลญาติเถิด พราหมณแกจักใหเจา
รืน่ รมยไดอยางไร.
นางอมิตตตาปนากลาววา
[๑๑๒๔] ดูกอนทานพราหมณ ฉันจักไมไปตัก
น้าํ ที่แมน้ําเพื่อทานอีกตอไป เพราะพวกหญิงชาวบาน
มันรุมดาฉัน เหตุที่ทานเปนคนแก.
ชูชกกลาววา
[๑๑๒๕] เธออยาไดทําการงานเพื่อฉันเลย ฉัน
จักตักน้ําเอง เธออยาโกรธเลย
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นางกลาววา
[๑๑๒๖] ฉันไมไดเกิดในสกุลที่ใชสามีใหตักน้ํา
ทานพราหมณขอจงรูอยางนี้วา ฉันจักไมอยูในเรือน
ของทาน ถาทานจักไมนําทาสหรือทาสีมาใหฉัน ทาน
พราหมณจงทราบอยางนี้วา ฉันจักไมอยูในสํานักของ
ทาน.
ชูชกกลาววา
[๑๑๒๗] ดูกอนพราหมณี ศิลปกรรมหรือทรัพย
และขาวเปลือกของฉันไมมี ฉันจักนําทาสหรือทาสี
มาใหเธอแตที่ไหน ฉันจักบํารุงเธอ เธออยาโกรธ
เลย.
นางกลาววา
[๑๑๒๘] มานี่เถิด ฉันจักบอกแกทานตามคํา
ที่ฉันไดฟงมา พระเวสสันดรราชฤาษีประทับอยู ณ
เขาวงกต ทานพราหมณจงไปทูลขอทาสและทาสีกะ
พระองคเถิด เมื่อทานทูลขอแลว พระองคจัก
พระราชทานทาสและทาสแกทาน.
ชูชกกลาววา
[๑๑๒๙] ฉันเปนคนชราทุพพลภาพ ทั้งหนทาง
ก็ไกลเดินไปไดยาก เธออยารําพันไปเลย อยาเสียใจ
เลย ฉันจักบํารุงเธอ เธออยาโกรธเลย.
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นางกลาววา
[๑๑๓๐] คนขลาดยังไมทันถึงสนามรบ ไมทัน
ไดรบก็ยอมแพ ฉันใด ทานพราหมณยังไมทันไดไป
ก็ยอมแพ ฉันนั้น ถาทานพราหมณจักไมนําทาสหรือ
ทาสีมาใหฉัน ขอทานจงทราบไวอยางนี้วา ฉันจักไม
อยูในเรือนของทาน ฉันจักกระทําอาการไมพอใจให
แกทาน ขอนั้นจักเปนความทุกขของทาน ในคราว
มหรสพซึ่งมีในตนฤดูนักขัตฤกษ ทานจักไดเห็นฉันผู
แตงตัวสวยงาม รื่นรมยอยูกับชายอื่น ๆ ขอนั้นจักเปน
ทุกขของทาน ดูกอนทานพราหมณ เมื่อทานซึ่งเปน
คนแกรําพันอยู เพราะไมเห็นฉัน รางกายที่งอก็จักงอ
ยิง่ ขึ้น ผมที่หงอกก็จักหงอกมากขึ้น.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๓๑] ลําดับนั้น พราหมณตกใจกลัว ตกอยู
ในอํานาจของนางพราหมณี ถูกกามราคะบีบคั้น ได
กลาวกะนางพราหมณีวา ดูกอนนางพราหมณี เธอจง
ทําเสบียงเดินทางใหฉัน ทั้งขนมงา ขนมเทียน สตู
กอน สตูผง และขาวผอก เธอจงจัดใหดี ๆ ฉันจัก
นําพระพี่นองสองกุมารมาใหเปนทาส พระกุมารทัง้
สองนั้นเปนผูไมเกียจคราน จักบําเรอเธอทั้งกลางคืน
กลางวัน.
[๑๑๓๒] พราหมณชูชกผูเปนเผาพันธุแหง
พรหม สวมรองเทาแลวพร่ําสั่งเสียตอไป กระทํา
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ประทักษิณภรรยา สมาทานวัตรมีหนานองดวยน้ําตา
หลีกไปสูนครอันเจริญรุงเรืองของชาวสีพี เที่ยวแสวง
หาทาสทาสี.
[๑๑๓๓] พราหมณชูชกไปในนครนั้นแลว ได
ถามประชาชนที่มาประชุมกันอยูในที่นั้น ๆ วา พระเวสสันดรราชประทับอยู ณ ที่ไหน เราทั้งหลายจะไป
เฝาพระองคผูบรมกษัตริย ณ ทีไ่ หน ชนทั้งหลายผูมา
ประชุมกันอยู ณ ทีน่ ั้นไดตอบพราหมณนั้นวา ดูกอน
ทานพราหมณพระเวสสันดรบรมกษัตริย ถูกพวกทาน
เบียดเบียน เพราะทรงใหทานมากไป ตองทรงพา
พระราชโอรส พระราชธิดา และพระอัครมเหสีไป
ประทับอยู ณ เขาวงกต.
[๑๑๓๔] พราหมณีนั้นผูม ีความติดใจในกาม
ถูกนางพราหมณตักเตือนไดเสวยทุกขเปนอันมากใน
ปาอันเกลื่อนกลนไปดวยสัตวรายเปนที่เสพอาศัยแหง
แรดและเสือเหลือง แกถือไมเทาสีเหมือนผลมะตูม
อีกทั้งเครื่องบูชาไฟและเตาน้ํา เขาไปสูปาใหญ โดย
ทางที่ไดทราบขาวซึ่งพระหนอกษัตริยผูประทานตาม
ประสงค เมื่อพราหมณนั้นเขาไปสูปาใหญถูกสุนัข
ลอมไล ตาแกรองเสียงขรม เดินหลงทางหางออกไป
ไกล ลําดับนั้น พราหมณผูโลภในโภคะ ไมมคี วาม
สํารวม (ถูกสุนัขลอมไล) หลงทางที่จะไปสูเขาวงกต
(และนัง่ อยูบนตนไม) ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
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ชูชกกลาววา
[๑๑๓๕] ใครเลาหนอจะพึงบอกราชบุตรพระนามวา เวสสันดรผูประเสริฐ ทรงชํานะความตระหนี่
อันใครใหแพไมได ทรงใหความปลอดภัยในเวลามี
ภัยแกเราได พระองคเปนที่พึ่งของพวกยาจก ดังธรณี
เปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายฉะนั้น ใครจะพึงบอกซึ่ง
พระเวสสันดรมหาราชผูเ ปรียบเหมือนแมธรณีแกเรา
ได พระองคเปนที่ไปเฝาของพวกยาจก ดังสาครเปน
ที่ไหลไปรวมแหงแมน้ําทั้งหลายฉะนั้น ใครจะพึงบอก
ซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผูเปรียบเหมือนสาครแกเรา
ได พระองคเปนดังสระน้ํา มีทาอันงามราบเรียบ ลง
ดื่มไดงาย มีน้ําเย็นเปนที่รื่นรมยใจ ดาดาษไปดวย
บุณฑริกบัวขาบ สะพรัง่ ดวยเกสรบัว ใครจะพึงบอก
ซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผูเปรียบเหมือนสระน้ําแก
เราได ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราช ผู
เปรียบเหมือนตนโพธิ์ใบที่เกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็น
นารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อย
ลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน แกเราได ใครจะพึง
บอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบเหมือนตนไทร
ที่เกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนารื่นรมยใจ เปนที่พกั
อาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยในเวลา
รอนแกเราได ใครจะพึงบอกพระเวสสันดรมหาราช
ผูเปรียบเหมือนตนมะมวงที่เกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็น
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นารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อย
ลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอนแกเราได ใครจะพึง
บอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบเหมือนตนรัง
ที่เถิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนารื่นรมยใจเปนที่พัก
อาศัยของคนเดินทาง ผูเ มื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาใน
เวลารอนแกเราได ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร
มหาราช ผูเปรียบเหมือนตนไมใหญที่เกิดอยูใกลทาง
มีเงารมเย็นนารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดิน
ทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน แกเราได
ก็เมื่อเราเขาไปในปาใหญ เพอรําพันอยูอยางนี้ ผูใด
จะพึงบอกวา เรารู ผูนั้นยังความยินดีใหเกิดแกเรา
เมื่อเราเขาไปในปาใหญ เพอรําพันอยูอยางนี้ ผูใด
พึงบอกที่ประทับของพระเวสสันดรวา เรารูจัก ผูนนั้
ประสบบุญเปนอันมาก ดวยวาจาคําเดียวนั้น.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๓๖] นายเจตบุตร เปนพรานเที่ยวอยูในปา
ไดตอบแกชูชกนั้นวา ดูกอนพราหมณ พระหนอ
กษัตริย ถูกพวกทานรบกวน เพราะทรงบําเพ็ญทาน
อยางยิ่ง จึงถูกเนรเทศจากแควนของพระองคมาประทับอยู ณ เขาวงกต ดูกอนพราหมณ พระหนอกษัตริย
ถูกพวกทานรบกวน เพราะทรงบําเพ็ญทานอยางยิ่ง
ตองทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมาประทับ
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อยู ณ เขาวงกต ทานผูมีปญญาทราม ทําแตกิจที่ไม
ควรทํา ยังออกจากแวนแควนตามมาถึงปาใหญ เที่ยว
แสวงหาพระราชบุตรดุจนกยางเที่ยวหาปลาอยูในน้ํา
ฉะนั้น แนะพราหมณ เราจักไมใหชวี ิตแกเจาในที่นี้
ลูกศรที่เราจะยิงนี้แหละ จักดื่มเลือดเจา ดูกอน
พราหมณ เราจักตัดหัวของเจา เชือดเอาหัวใจพรอม
ทั้งไสพุง แลวจักบูชาปนถสกุณยัญพรอมดวยเนื้อของ
เจา ดูกอนพราหมณ เราจักเชือดหัวใจของเจา ยกขึ้น
เปนเครื่องเซนสรวง พรอมดวยเนื้อ มันขึ้น และมัน
ในสมองของเจา ดูกอนพราหมณ มันขน จักเปนยัญ
ที่เราบูชาดีแลว เซนสรวงดีแลว ดวยเนื้อของเจา
เจาจักนําพระมเหสี และพระโอรส พระธิดาของ
พระราชบุตรไปไมได.
ชูชกกลาววา
[๑๑๓๗] ดูกอนเจตบุตร จงฟงเรากอน พราหมณ
ผูเปนทูต เปนคนหาโทษมิได เพราะเหตุนั้นแล คน
ทั้งหลายยอมไมฆาทูต นี้เปนธรรมเนียมสืบเนื่องมา
แตโบราณ ชาวสีพีทุกคนยินยอมแลว พระบิดาก็ทรง
ปรารถนาจะพบพระราชบุตร และพระมารดาของ
พระราชบุตรนัน้ ทรงทุพพลภาพ พระเนตรทั้งสองของ
พระมารดานั้นจักขุนมัวในไมชา เราเปนทูตที่ชาวสีพี
เหลานั้นสงมา ดูกอนเจตบุตร จงฟงเรากอน เราจัก
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นําพระราชบุตรเสด็จกลับ ถาเจารู จงบอกหนทาง
แกเรา.
เจตบุตรกลาววา
[๑๑๓๘] ดูกอนพราหมณ ทานเปนทูตที่รักของ
พระเวสสันดรผูเปนที่รักของขาพเจา ขาพเจาจะให
เตาน้ําผึ้ง และขาเนื้อยางเปนบรรณาการแกทาน และ
จักบอกประเทศที่พระเวสสันดรหนอกษัตริยผูใหสําเร็จ
ความประสงคประทับอยูแกทาน.
จบชูชกบรรพ
เจตบุตรกลาววา
[๑๑๓๙] ดูกอนมหาพราหมณ นั่นภูเขาคันทมาทนอันลวนแลวดวยหิน พระเวสสันดรเจา พรอม
ดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศนักบวช
อันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชา
ไฟและชฎา ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ อาศรมใด เมือ่ ทาน
บายหนาเดินทางไปทางทิศอุดร จะไดเห็นอาศรมนัน้
นัน่ หมูไมเขียวชะอุม มียอดสูงตระหวาน คือ ไม
ตะแบก หูกวาง ไมตะเคียน ไมรัง ไมตะครอ ไม
ยางทราย ยอมหวั่นไหวไปตามลม ดังมาณพดื่มสุรา
คราวเดียวก็ซวนเซไปมาอยูฉะนั้น ทานไดฟงเสียงฝูง
นกอันจับอยูบนกิ่งไมปานดังเสียงเพลงขับทิพย คือ
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นกโพระดก นกดุเหวา นกกระจง พลางสงเสียงรอง
บินจากตนไมโนนมาสูตนไมนี้ ทั้งหมูไมที่ตองลมพัด
สะบัดกิ่งและใบเสียดสีกันคลายกับจะเรียกคนผูกําลัง
เดินไปใหหยุด และเหมือนดังชักชวนคนผูจะผานไป
ใหยินดีชื่นชมพักผอน พระเวสสันดรเจา พรอมดวย
พระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศเปน
พราหมณ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครือ่ งบูชาไฟ
และชฎา ทรงนุงหมหนึ่งเสือ บรรทมเหนือแผนดิน
ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ อาศรมใด เมื่อทานบาย
หนาเดินไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น.
[๑๑๔๐] ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมูไมมะมวง
มะขวิด ขนุน ไมรัง ไมหวา สมอพิเภก สมอไทย
มะขามปอม ไมโพธิ์ ไมพุทรา มะพลับทอง ตนไทร
และมะสัง มะซางหวานและมะเดื่อ มีผลสุกแดง
เรื่อ ๆ อยูในที่ต่ํา คลายงาชาง กลวยหอม ผลจันทน
มีรสหวานเหมือนน้ําผึ้ง รวงผึ้งไมมีตัวมีในที่นั้น คน
เอื้อมือปลิดมาบริโภคไดเอง ในบริเวณอาศรมนั้น
มีตนมะมวง บางตนออกชอแยมบาน บางตนมีดอก
และใบรวงหลน ผลิผลดาษดื่น บางอยางยังดิบ บาง
อยางสุกแลว ผลมะมวงดิบและสุกทั้งสองอยางนั้น มี
สีดังหลังกบ อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น บุรุษยืนอยู
ในภายใตก็เก็บมะมวงสุกกินได ผลมะมวงดิบและสุก
ทั้งหลาย มีสีสวย กลิ่นหอมและรสอรอยทีส่ ุด เหตุ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 531

การณเหลานี้เปนที่นาอัศจรรยแกขาพเจาเหลือเกิน ถึง
กับขาพเจาออกอุทานวา อือ ๆ ที่ประทับอยูของพระเวสสันดรนั้น เปนดังที่ประทับอยูของทวยเทพ ยอม
งดงามปานดวยนันทนวัน ตนตาล ตนมะพราว และ
อินทผาลัม ทีม่ ีอยูในปาใหญมีดอกเรียงรายกันอยู
เหมือนพวงมาลัยที่เขารอยไว หมูไมเหลานั้น ยอม
ปรากฏดังยอดธงชัย ในบริเวณอาศรมนัน้ มีหมูไม
ตางๆ พันธุ คือ ไมมูกมัน โกฐ สะคาน แคฝอย
ไมบุนนาค บุนนาคเขา และไมทรึก มีดอกบานสะพรั่ง
สีตา ง ๆ กันเหมือนหมูดาว เรืองอยูบนนภากาศฉะนั้น
อนึง่ ในบริเวณอาศรมนั้น มีไมราชพฤกษ ไมมะเกลือ กฤษณา รักดํา ตนไทรใหญ ไมรังไก ไม
ประดู มีดอกบานสะพรั่ง ในบริเวณอาศรมนั้นมีไม
มูกหลวง ไมสน ไมกะทุม ไมชอ ไมตะแบก
นางรัง ลวนมีดอกเปนพุมพวงดังลอมฟาง บานในที่
ไมไกลจากอาศรมนั้น มีสระโบกขรณี ณ ภูมิภาคอัน
นารืน่ รมยใจ ดาดาษไปดวยดอกปทุมชาติและอุบล
สระโบกขรณีในสวนนันทนวันของทวยเทพฉะนั้น
อนึง่ ณ ที่ใกลสระโบกขรณีนั้น มีฝูงนกดุเหวาเมารส
ดอกไม สงเสียงไพเราะจับใจ ทําปานั้นใหดังอึกทึก
กึกกอง ในเมื่อคราวหมูไมผลิดอกแยมบานตามฤดูกาล
รสหวานดังน้ําผึ้งรวงหลนจากเกสรดอกไมลงมาคางอยู
บนใบบัวยอมชือ่ วาน้ําผึ้งใบบัว ( ขัณฑสกร) อนึ่ง ลม
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ทางทิศทักษิณและทางทิศประจิมยอมพัดมาที่อาศรม
นั้น อาศรมเปนสถานที่เกลื่อนกลนไปดวยละออง
เกสรปทุมชาติในสระโบกขรณีนั้น มีกระจับขนาด
ใหญ ๆ ทั้งขาวสาลีออน บางแกบางลมดาษอยูบนภาค
พื้น และในสระโบกขรณีนั้น น้ําใสสะอาดมองเห็น
ฝูงปลา เตาและปูเปนอันมาก สัญจรไปมาเปนหมู ๆ
รสหวานปานน้ําผึ้งยอมไหลออกจากเหงาบัว รสมัน
ปานนมสดและเนยใสยอมไหลออกจากสายบัว ปานั้น
มีกลิ่นหอมตางๆ ที่ลมรําเพยพัดมา ยอมหอมฟุง
ตระหลบไป ปานั้นเหมือนดังจะชวนเชิญคนที่มาถึง
แลวใหเบิกบาน ดวยดอกไมและกิ่งไมที่มีกลิ่นหอม
แมลงภูทั้งหลายตางก็บินวอนวูบันลือเสียงอยูโดยรอบ
ดวยกลิน่ ดอกไม อนึ่ง ที่ใกลอาศรมนั้น ฝูงวิหคเปน
อันมากมีสีตาง ๆ กัน บันเทิงอยูกับคูของตนๆ ร่ํารอง
ขานขันแกกันและกัน มีฝูงนกอีกสี่หมูทํารังอยูใกล
สระโบกขรณี คือ หมูที่ ๑ ชื่อวานันทิกา ยอมรองทูล
เชิญพระเวสสันดรเจา ใหชื่นชมยินดีอยูในปานี้ หมู
ที่ ๒ ชื่อวา ชีวปุตตา ยอมร่ํารองถวายพระพรใหพระเวสสันดรพรอมดวยพระราชโอรส พระราชธิดาและ
พระอัครมเหสี จงมีพระชนมยืนนาน ดวยความสุข
สําราญ หมูที่ ๓ ชือ่ วา ชีวปุตตาปยาจโน ยอมร่ํารอง
ถวายพระพรใหพระเวสสันดรพรอมทั้งพระราชโอรส
พระราชธิดา และพระอัครมเหสีผูเปนที่รักของพระองคจงพระสําราญ มีพระชนมายุยืนนานไมมีขาศึก
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ศัตรู หมูที่ ๓ ชื่อวา ปยาปุตตา ปยานันทา ยอมร่ํา
รองถวายพระพรใหพระราชโอรส พระราชธิดาและ
พระอัครมเหสีจงเปนที่รักของพระองค ขอพระองค
จงเปนที่รักของพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสี ทรงชื่นชมโสมนัสตอกันและกัน ดอกไม
ทั้งหลายยอมตั้งเรียงรายกันอยู เหมือนพวงมาลัยที่เขา
รอยไว หมูไมเหลานั้น ยอมปรากฏดังยอดธงชัยมีดอก
สีตาง ๆ กัน ดังนายชางผูฉลาดเก็บมารอยกรองไว
พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระราชโอรสพระราชธิดา
และพระมเหสีทรงเพศเปนพราหมณ ทรงขอสําหรับ
สอยผลไมเครื่องบูชาไฟและชฎา ทรงนุงหมหนัง
เสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟประทับอยู ณ
อาศรมใด เมือ่ ทานบายหนาไปทางทิศอุดร จะไดเห็น
อาศรมนั้น.
ชูชกกลาววา
[๑๑๔๑ ] เออก็ขา วสตูผงอันระคนดวยน้ําผึ้งและ
ขาวสตูกอนมีรสหวานอรอยของลุงนี้ อันนางอมิตตดาจัดแจงใหแลว ลุงจะแบงใหแกเจา.
เจตบุตรกลาววา
[๑๑๔๒] ขาแตทานพราหมณ จงเอาไวเปน
เสบียงทาง ขอเชิญทานจงรับน้ําผึ้งกับขาเนื้อยาง
จากสํานักของขาพเจานี้ เอาไปเปนเสบียงทางอีกดวย
และขอทานจงไปตามสบายเถิด หนทางนี้เปนทาง
เดินไดคนเดียว ตรงลิ่วไปถึงอาศรมของอจุตฤาษี แม
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อจุตฤาษีอยูในอาศรมนัน้ ฟนเขลอะ มีผมเกลือกกลั้ว
ธุลี ทรงเพศเปนพราหมณ มีขอสําหรับสอยผลไม
เครื่องบูชาไฟและชฎา นุงหมหนังเสือ นอนเหนือ
แผนดิน บูชาไฟ ลุงไปถึงแลวเชิญถามทานเถิดทาน
จักบอกหนทางใหแกลุง.
[๑๑๔๓] ชูชกเปนเผาพันธุแหงพราหมณ ได
ฟงคําของเจตบุตรดังนี้แลว มีจิตยินดีเปนอยางยิ่ง
กระทําประทักษิณเจตบุตรแลวไดเดินทางตรงไป ณ
สถานที่อันอจุตฤาษีสถิตอยู.
จบจุลวนวรรณนา
[๑๑๔๔] ชูชกพราหมณภารทวาชโคตรนั้น เมื่อ
เดินไปตามทางที่เจตบุตรพรานปาแนะให ก็ไดพบ
อจุตฤาษี ครัน้ แลวไดเจรจาปราศรัยกับอจุตฤาษี ไต
ถามถึงทุกขสุขวา พระคุณเจาไมมีโรคาพาธเบียดเบียน
หรือ เปนสุขสบายดีหรือ เยียวยาอัตภาพดวยการ
แสวงหาผลไมสะดวกหรือ มูลมันผลไมมีมากหรือ
เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานจะมีนอยกระมัง ใน
ปาอันเกลื่อนกลนไปดวยเนื้อรายไมมีกล้าํ กลายเขามา
รบกวนแหละหรือ.
อจุตฤาษีกลาววา
[๑๑๔๕] ดูกอนพราหมณ เราไมมีโรคาพาธ
เบียดเบียน เราเปนสุขสบายดี เยียวยาอัตภาพดวยการ
แสวงหาผลไมสะดวกดี มูลมันผลไมกม็ ีมาก อนึ่ง
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เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานก็นอยในปาอันเกลื่อน
กลาดไปดวยเนื้อราย ไมมีกล้ํากรายมารบกวนเราเลย
เมื่อเรามาอยูในอาศรมสิ้นจํานวนปเปนอันมาก เราไม
รูสกึ ถึงความอาพาธอันไมเปนที่รื่นรมยใจเกิดขึ้นเลย
ดูกอนมหาพราหมณี ทานมาดีแลว อนึง่ ทานมิได
มาราย ดูกอน ทานผูเจริญ เชิญทานเขาไปภายใน
เชิญลางเทาทั้งสองของทาน ผลมะพลับ ผลมะหาด
ผลมะซาง ผลหมากเมา มีรสหวานคลายน้ําผึ้ง เชิญ
ทานเลือกบริโภคแตผลที่ดี ๆ แมน้ําฉันก็เย็นสนิทเรา
นํามาจากซอกเขา ดูกอนมหาพราหมณ ถาทานจํานง
หวัง ก็เชิญดืม่ ตามสบายเถิด.
ชูชกกลาววา
[๑๑๔๖] สิ่งใดอันพระคุณเจาใหแลว สิง่ นั้น
ทั้งหมดขาพเจารับไวแลว บรรณาการอันพระคุณเจา
กระทําแลวทุกอยาง ขาพเจามาแลวเพื่อจะเยี่ยมเยียน
พระเวสสันดรราชฤาษี ราชโอรสของพระเจากรุงสัญชัย ซึ่งพลัดพรากจากชาวสีพีมาชานาน ถาพระคุณเจาทราบสถานที่ประทับ โปรดแจงแกขาพเจาดวย
เถิด.
ดาบสกลาววา
[๑๑๔๗] ทานมานี่เพื่อเปนศรีสวัสดิ์ เพื่อมา
เยี่ยมเยียนพระเวสสันดรเจาก็หาไม เราเขาใจวาทาน
ปรารถนา (จะมาขอ) พระอัครมเหสีผเู คารพนบนอบ
พระราชสวามีไปเปนภรรยา หรือมิฉะนั้นทานก็
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ปรารถนา (จะมาขอ) พระกัณหาชินาราชกุมารีและ
พระชาลีราชกุมารไปเปนทาสทาสี หรือไมก็มาเพื่อจะ
นําเอาพระมารดาและพระราชกุมารทั้งสามพระองคไป
จากปา ดูกอนพราหมณ โภคสมบัติทรัพยและขาว
เปลือกของพระองคมิไดมี.
ชูชกกลาววา
[๑๑๔๘] ขาพเจาเปนผูที่ทานยังไมสมควรจะ
โกรธเคืองเพราะขาพเจามิไดมาเพื่อขอทาน การพบ
เห็นอริยชนเปนความดี การอยูรวมกับอริยชนเปนสุข
ทุกเมื่อ พระเวสสันดรสีพีราชเสด็จพลัดพรากจาก
ชาวสีพีมา ขาพเจายังมิไดเห็นเลย ขาพเจามาเพื่อจะ
เยี่ยมเยียนพระองค ถาพระคุณเจาทราบสถานที่ประทับ
โปรดแจงแกขาพเจาดวยเถิด.
ดาบสกลาววา
[๑๑๔๙] ดูกอ นมหาพราหมณ นั่นภูเขาคันธมาทนอันลวนแลวดวยหิน พระเวสสันดรเจา พรอม
ดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศนักบวช
อันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟ
และชฎา ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน
ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ อาศรมใด เมื่อทานบายหนา
เดินไปทางทิศอุดร จะไดเห็นอาศรมนั้น นั้นหมูไม
เขียวชะอุม ทรงผลตางๆ ปรากฏดังภูเขาอัญชนบรรพต
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เขียวชะอุม มียอดสูงตระหงาน คือ ไมตะแบก หูกวาง
ไมตะเคียน ไมรัง ไมตะครอ ไมยางทรายยอมหวั่น
ไหวไปตามลม ดังมาณพดื่มสุราคราวเดียวก็ซวนเซ
ไปมาอยู ฉะนั้น ทานจะไดฟงเสียงฝูงนกอันจักอยูบน
กิ่งไม ปานดังเสียงเพลงทิพย คือ นกโพระดก นก
ดุเหวา นกกระจงสงเสียงรองบินจากตนไมโนนมาสู
ตนไมนี้ ทั้งหมูไมทตี่ องลมพัดสะบัดกิ่งและใบเสียดสี
กัน คลายกับจะเรียกคนผูกําลังเดินทางไปใหหยุด
และเหมือนดังชักชวนผูจะผานใหยินดีชื่นชมพักผอน
พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและ
พระมเหสี ทรงเพศเปนนักบวชอันประเสริฐ ทรงขอ
สําหรับสอยผลไม เครื่องบูชาไฟและใสชฎา ทรง
นุงหมหนังสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ
ประทับอยู ณ อาศรมใด เมือ่ ทานบายหนาเดินทางไป
ทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น ที่ภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ มีดอกกุม ตกอยูเรี่ยราด พื้นแผนดินเขียวชะอุม
ไปดวยหญาแพรก ณ ที่นั้นไมมธี ุลีฟุงขึ้นเลย หญานั้น
มีสีเขียวคลายขนคอนกยูงเปรียบดวยสัมผัสแหงสําลี
หญาทั้งหลายโดยรอบ ยาวไมเกิน ๔ องคุลี ตนมะมวง
ตนชมพู ตนมะขวิดและมะเดื่อ มีผลสุก ๆ อยูในที่
ต่ํา ๆ ปาไมนั้นเปนที่ใหเจริญความยินดี เพราะมีหมูไม
ผลบริโภคไดเปนอันมาก น้ําใสสะอาดกลิ่นหอมดี สี
ดังแกวไพฑูรย เปนที่อยูอาศัยของฝูงปลา ไหลหลั่ง
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มาในปานั้น ภูมิภาคอันนารื่นรมยใจในที่ไมไกล
อาศรมนั้น มีสระโบกขรณีดารดาษไปดวยปทุมชาติ
และอุบล เหมือนดังที่มอี ยูในนันทวันของทวยเทพ
ดูกอนพราหมณ ในสระนั้นมีอุบลชาติ ๓ ชนิด คือ
เขียว ขาว และแดง งามวิจิตรมากมาย.
พระดาบสกลาววา
[๑๑๕๐] ในสระนัน้ มีปทุมชาติดาษดื่น สีขาว
ดังผาโขมพัสตร สระนั้นชื่อวา มุจลินท ดารดาษไป
ดวยอุบลขาว จงกลณี และผักทอดยอด อนึ่งเลา
ปทุมชาติในสระนั้นมีดอกบานสะพรั่ง ปรากฏหา
กําหนดประมาณมิได บางก็บานในคิมหันตฤดู บาง
ก็บานในเหมันตฤดู ปรากฏเหมือนตัง้ อยูในน้ําลึก
ประมาณเพียงเขา ปทุมชาติอันงามวิจิตรชูดอกสะพรั่ง
สงกลิ่นหอมฟุง ตระหลบไป หมูภมรโผผินบินวอน
เสียงวู ๆ อยูโดยรอบ เพราะกลิ่นหอมแหงบุปผชาติ.
[๑๑๕๑] ดูกอนพราหมณ อนึ่งเลา ที่ใกลขอบ
สระนั้นมีตนไมหลากหลายขึ้นออกสะพรั่ง คือ ตน
กระทุม ตนแคฝอย และตนทองหลาง ผลิดอกออก
สะพรั่ง ไมปรู ไมทราก ตนปาริชาตดอกบานสะพรั่ง
ตนกากะทิง ตนไมเหลานี้มีอยูที่สองฟากปากสระมุจลินท ตนซึก ตนแคขาว บัวบก สงกลิ่นหอมฟุงไป
ตนคนทิสอ ตนคนทิเขมา และตนประดูมีอยู ณ ที่
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ใกลสระนั้น ดอกสะพรั่ง ตนมะคําไก ไมมะทราง
ตนเกา ตนมะรุม การะเกด กรรณิการ และชะบา
ไมรกฟา ไมอินทนิล ไมสะทอน และทองกวาวมีดอก
แยมบาน ผลิดอกออกยอดพรอม ๆ กัน รุงเรืองงาม
ไมมะรืน่ ไมตีนเปด กลวย ตนคําฝอย นมแมว คนทา
ประดูลาย ตนสลอด มีดอกบานสะพรั่ง ตนมะไฟ
ตนงิ้ว ไมชางนาว พุดขาว กฤษณา โกฐเขมา
โกฐสอ มีดอกบานสะพรั่ง ตนไมในบริเวณสระนั้น
มีทั้งออนและแก ตนตรงไมคองอ ดอกบานตั้งอยู
สองขางอาศรมโดยรอบเรือนไฟ.
[๑๑๕๒] อนึ่ง พันธุไมเปนอันมาก เกิดขึ้น
ใกลขอบสระนั้น คือ ตะไคร ถั่วเขียว ถัว่ ราชมาส
สาหราย สันตะวา น้ําในสระนั้นถูกลมรําเพยพัด
เกิดเปนระลอกกระทบฝง มีหมูแมลงบินวูว อนเคลา
เอาเกสรดอกไมที่แยมบาน สีเสียดเทศ เตาราง ผักบุง
รวม มีมากในที่ตางๆ ดูกอนพราหมณ ตนไมทั้งหลาย
ดารดาษไปดวยกลวยไม กลิน่ แหงบุปผชาติดังกลาว
แลวนั้น หอมตระหลบอยู ๗ วัน ไมพลันหาย บุปผชาติเกิดอยูเรียงรายสองฝงสระมุจลินท ปานั้นดารดาษ
ไปดวยตนราชพฤกษยอมงดงาม กลีบดอกราชพฤกษ
นั้นหอมตระหลบอยูกึ่งเดือนไมเลือนหาย อัญชันเขียว
อัญชันขาว กุมแดงดอกบานสะพรั่ง ปานัน้ ดารดาษไป
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ดวยอบเชยและแมงลัก เหมือนดังจะใหคนเบิกบานใจ
ดวยดอกไมและกิ่งไมอันมีกลิ่นหอม เหลาภมรโผผิน
บินวอนเสียงวู ๆ อยูโดยรอบ เพราะกลิน่ หอมแหง
บุปผชาติ ดูกอนพราหมณ ณ ที่ใกลสระนัน้ มีฟกแฟง
แตงน้ําเตา ๓ ชนิด ชนิดหนึ่งผลโตเทาหมอ อีกสอง
ชนิดผลโตเทาตะโพน.
[๑๑๕๓] อนึ่ง ที่ใกลสระนั้นมีผักกาด กระเทียม
หอม เปนอันมาก ตนเตารั้งตั้งอยูสลางดังตนตาล
อุบลเขียวมีเปนอันมาก ขึ้นอยูริมน้ําพอเอื้อมเด็ดได
มะลิวัน นมตําเลีย หญานาง อบเชย อโศก เทียนปา
ดอกเข็ม หางชาง อังกาบ กากะทิง กระลําพัก
ทองเครือ ดอกแยมบานสะพรั่งขึ้นขนาน ตนชุมแสง
ขึ้นแซงแซกคัดเคาและชะเอม มะลิซอน หงอนไก
เทพทาโร แคฝอย ฝายทะเล กรรณิการดอกเบงบาน
งาม ปรากฏดังตาขายทองเปรียบดวยเปลวไฟ บุปผชาติเกิดบนบกและที่เกิดในน้ํา ปรากฏมีในสระนั้น
ทุกอยาง สระมุจลินทมีน้ํามาก เปนที่รื่นรมย ดวย
ประการฉะนี้.
[๑๑๕๔] อนึ่ง ในสระนั้นมีปลาซึ่งวายอยูในน้ํา
มากมาย คือ ปลาตะเพียน ปลาซอน ปลาดุก จระเข
ปลาฉลาม ณ ทีใ่ กลสระนั้น มีชะเอมตน ชะเอมเครือ
กํายาน ประยงค เนรภูสี แหวหมู สัตตบุษย สมุล-
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แวง พิมเสน สามสิบ และกฤษณา เถากะไดลิง มี
มากมาย บัวบก โกฐขาว กระทุมเลือด ตนหนาด
ขมิ้น แกวหอม หรดาล คํา คูน สมอพิเภก ไครเครือ พิมเสน และรางแดง.
[๑๑๕๕] อนึ่ง ในปานั้นมีสัตวหลายจําพวก คือ
ราชสีห เสือโครง ยักษิณีหนาฬา ชางพัง ชางพราย
เนื้อทราย เนื้อฟาน ละมั่ง นางเห็น หมาจิ้งจอก
หมาไน บาง กระรอก จามรี ชะนี ลิงลม คาง
ลิง ลิงจุน กวาง กระทิง หมี วัวเถื่อน มีมากมาย
แรด หมู พังพอน งูเหา มีอยูทใี่ กลสระนั้นเปนอัน
มาก กระบือ หมาไน หมาจิง้ จอก กิ้งกา จะกวด
เหี้ย เสือดาว เสือเหลือง มีอยูโดยรอบ กระตาย
แรง ราชสีห และเสือปลา มีอยูมากหลาย มีสกุณชาติมากมาย คือ นกกวัก นกยูง หงสขาว ไกฟา
ไกปา ไกเถื่อน นกหัสดีลิงค ร่าํ รองหากันและกัน
นกยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก นกตอยตีวิด
นกกะเรียน เหยี่ยวดํา เหยี่ยวแดง นกชอนหอย นก
พริก นกคับแค นกแขวก นกกด นกกระเต็นใหญ
นกนางแอน นกคุม นกกะทา นกกระทุง นกกระจอก
นกกระจาบ นกกระเต็นนอย นกกางเขน นกการเวก นกแอนลม นกเงือก นกออก สระมุจลินท
เกลื่อนกลนไปดวยฝูงนกนานาชนิด กึกกองไปดวย
เสียงสัตวตางๆ.
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[๑๑๕๖] อนึ่ง ทีใ่ กลสระนั้น มีนกมากมาย มี
ขนปกงามวิจิตร มีเสียงไพเราะเสนาะโสต ยอมปราโมทยอยูกับคูเคียงสงเสียงกูกองรองหากันและกันอนึ่ง
ที่ใกลสระนั้น มีฝงู สกุณาทิชาชาติสงเสียงรองไพเราะ
ไมขาดสาย มีตางามประกอบดวยเบาตาขาว มีขนปก
ขนหางงามวิจิตร อนึ่ง ที่ใกลสระนั้นมีฝูงนกยูง สง
เสียงรองไพเราะไมขาดสาย มีสรอยคอเขียว สงเสียง
รองหากันและกัน ไกเถื่อน ไกฟา นกเปลา นก
นางนวล เหยี่ยวดํา เหยี่ยวนกเขา นกกาน้ํา นก
แขกเตา นกสาลิกา อนึ่ง ที่ใกลสระนั้น มีนกเปน
อันมาก เปนพวก ๆ คือ เหลือง แดง ขาว นกหัสดีลิงค พระยาหงสทอง นกกาน้ํา นกแขกเตา นก
ดุเหวา นกออก หงสขาว นกชอนหอย นกเคาแมว
หาน นกยาง นกโพระดก นกตอยตีวิด นกพิราบ
หงสแดง นกจากพราก นกเปดน้ํา นกหัสดีลิงค สง
เสียงรองนารื่นรมยใจ เหลาสกุณาทิชาชาติดังกลาว
แลว ตางก็สงเสียงกูรองหากัน ทั้งเชาและเย็นเปน
นิรันดร อนึ่งทีใ่ กลสระนั้นมีสกุณาทิชาชาติมากมายสี
ตาง ๆ กัน ยอมบันเทิงอยูกับคูเคียง สงเสียงกูกอง
รองเขาหากันและกัน อนึ่ง ที่ใกลสระนั้น มีสกุณา
ทิชาชาติมากมายสีตาง ๆ กัน ทุก ๆ ตัวตางสงเสียงอัน
ไพเราะระงมไพร ที่ใกลสองฝงสระมุจลินท อนึ่ง ที่
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ใกลสระนั้นมีสกุณาทิชาชาติชื่อวาการเวกมากมาย
ยอมปราโมทยอยูลับคูเคียง สงเสียงกูกองรองหากัน
และกัน อนึ่ง ที่ใกลสระนั้นมีสกุณาทิชาชาติชื่อวา
การเวก ทุก ๆ ตัวตางสงเสียงอันไพเราะระงมไพร
อยูที่สองฝงสระมุจลินท ปานั้นเกลื่อนกลาดไปดวย
เนื้อทรายและเนื้อฟาน เปนสถานที่เสพอาศัยของชาง
พลายและชางพัง ดาษดื่นไปดวยเถาวัลยนานาชนิด
และเปนที่อาศัยของฝูงชะมด อนึ่ง ที่ปานั้น มีธัญญชาติมากมาย คือ หญากับแก ลูกเดือย ขาวสาลี
ออย มิใชนอยเกิดเองในที่ไมไดไถ ทางนี้เปนทาง
เดินไดคนเดียว เปนทางตรงไปจนถึงอาศรม คนผู
ไปถึงอาศรมของพระเวสสันดรนั้นแลว ยอมไมมี
ความหิวกระหายหรือความไมยินดี พระเวสสันดรเจา
พรอมดวยพระโอรส พระธิดา และมเหสี ทรงเพศ
นักบวชอันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เครื่อง
บูชาไฟและชฎา ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือ
แผนดิน ทรงบูชาไฟประทับอยู ณ อาศรมใด เมื่อ
ทานบายหนาไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น.
[๑๑๕๗] ชูชกผูเปนเผาพันธุ แหงพราหมณครัน้
สดับถอยคําของอจุตฤาษี กระทําประทักษิณ มีจิตชื่น
ชมโสมนัส อําลามุงหนาไปยังสถานที่ประทับของ
พระเวสสันดร.
จบมหาวนวรรณนา
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พระเวสสันดรตรัสวา
[๑๑๕๘] ดูกอนพอชาลี เจาจงลุกขึ้นยืนเถิด
การมาของพวกยาจกในวันนี้ปรากฏเหมือนการมาของ
พวกยาจกครั้งกอน ๆ พอเห็นเหมือนดังพราหมณ ความ
ชืน่ ชมยินดีทําใหพอมีความเกษมศานติ์.
พระชาลีกุมารกราบทูลวา
[๑๑๕๙] ขาแตพระชนกนาถ แมเกลากระหมอม
ฉันก็เห็นผูนั้นปรากฏเหมือนพราหมณ ดูเหมือนเปน
คนเดินทาง จักเปนแขกของเราทั้งหลาย.
ชูชกทูลวา
[๑๑๖๐] พระองคไมมีโรคาพาธหรือหนอ พระองคทรงพระสําราญดีหรือ ทรงเยียวยาอัตภาพดวย
การแสวงหาผลาหารสะดวกหรือ ทั้งมูลมันผลไมมี
มากหรือ เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานมีนอยแล
หรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ไมมีมา
เบียดเบียนแลหรือ.
พระโพธิสัตวตรัสวา
[๑๑๖๑] ดูกอนพราหมณ เราทั้งหลายไมมีโรคาพาธเบียดเบียน อนึ่ง เราทั้งหลายเปนสุขสําราญดี
เราเยียวยาอัตภาพดวยการหาผลาหารสะดวกดี ทัง้ มูล
มันผลไมก็มีมาก ทั้งเหลือบยุงและสัตวเสือกคลานก็มี
นอย อนึ่ง ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ก็
ไมมีมาเบียดเบียนแกเรา เมื่อพวกเรามาอยูในปามี
ชีวติ อันตรมเกรียมมาตลอด ๗ เดือน เราเพิ่งเห็นทาน
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ผูเปนพราหมณบูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ถือไม
เทาสีดังผลมะตูมและลักจั่นน้ํานี้เปนคนแรก ดูกอน
พราหมณ ทานมาดีแลว อนึ่ง ทานมิไดมาราย
ดูกอนทานผูเจริญ เชิญทานเขามาภายในเถิด เชิญ
ทานลางเทาของทานเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด
ผลมะซาง ผลหมากเมา มีรสหวานปานน้ําผึ้ง เชิญ
เลือกฉันแตผลที่ดี ๆ เถิดทานพราหมณ แมน้ําฉันนีก้ ็
เย็นสนิท เรานํามาแตซอกเขา ดูกอนพราหมณ ถา
ทานจํานงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด ดังเราขอถาม
ทานมาถึงปาใหญเพราะเหตุการณอะไรหนอ เราถาม
แลว ขอทานจงบอกความนั้นแกเราเถิด.
ชูชกทูลวา
[๑๑๖๒] หวงน้ํา (ในปญจมหานที) เต็มเปยม
ตลอดเวลาไมเหือดแหง ฉันใด พระองคมีพระหฤทัย
เต็มเปยมไปดวยศรัทธา ฉันนั้น เกลากระหมอมฉัน
กราบทูลขอแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาพระราชทานสองปโยรสแกขาพระองคเถิด.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๖๓] ดูกอนพราหมณ เรายอมให มิไดหวั่น
ไหว ทานจงเปนใหญพาเอาลูกทั้งสองของเราไปเถิด
พระราชบุตรีมารดาของลูกทั้งสองนี้ เสด็จไปปาแต
เชาเพื่อแสวงหาผลไม จักกลับจากการแสวงหาผลไม
ในเวลาเย็น ดูกอนพราหมณ เชิญทานพักอยูราตรีหนึ่ง
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แลวจึงไปในเวลาเชา ดูกอนพราหมณ ทานจงพาเอา
ลูกรักทั้งสอง อันประดับดวยดอกไมตาง ๆ ตกแตง
ดวยของหอมนานา พรอมดวยมูลมันและผลไมหลาย
ชนิดไปเถิด.
ชูชกทูลวา
[๑๑๖๔] ขาแตพระองคผูจอมทัพ ขาพระองค
ไมชอบใจการพักอยู ขาพระองคยินดีจะไป แมอนั ตราย
จะพึงมีแกขาพระองค ขาพระองคขอทูลลาไปทีเดียว
เพราะวาธรรมดาสตรีเหลานี้เปนผูไมสมควรแกการขอ
ยอมทําอันตรายตอบุญของทายกและลาภของยาจก
ยอมรูมารยา ยอมรับสิ่งทัง้ ปวงโดยขางซาย เมื่อฝา
พระบาทบําเพ็ญทานดวยพระราชศรัทธา ฝาพระบาท
อยาไดทรงเห็นพระมารดาของพระปโยรสทั้งสองเลย
ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระมารดาของพระปโยรสนั้นพึงกระทําแมอันตรายได ขาพระองคขอทูลลา
ไปทีเดียว ขอพระองคจงตรัสเรียกพระลูกแกวทั้งสอง
นัน้ มาอยาใหพระลูกแกวทั้งสองไดทันเห็นพระชนนีเลย
เมื่อพระองคทรงบําเพ็ญทานดวยพระราชศรัทธา บุญ
ยอมเจริญดวยอาการอยางนี้ ขอพระองคตรัสเรียก
พระลูกแกวทั้งสองนั้นมา อยาใหพระลูกแกวทั้งสอง
ไดทันเห็นพระชนนีเลย ขาแตพระราชา พระองคทรง
ประทานทรัพย คือพระโอรสพระธิดาแกยาจกเชน
ขาพระองคแลว จักเสด็จไปสวรรค.
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พระเวสสันดรตรัสวา
[๑๑๖๕] ถาทานไมปรารถนาจะเห็นภริยาของ
เราผูมีวัตรอันงามไซร ทานก็จงทูลถวายชาลีกัณหาชินา
ทั้งสองนี้ แกพระเจาสญชัยมหาราชผูพ ระอัยยกา ทาว
เธอทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ ผูม ีเสียง
ไพเราะ กลาววาจานารัก จะทรงปลื้มพระหฤทัยปรีดา
ปราโมทย จักพระราชทานทรัพยแกทานเปนอันมาก.
ชูชกทูลวา
[๑๑๖๖] ขาแตพระราชบุตร ขอพระองคทรง
ฟงขาพระองค ขาพระองคกลัวตอการที่จะถูกหาวา
ฉกชิงเอาไป สมเด็จพระเจาสญชัยมหาราชจะลงพระราชอาชญาขาพระองค คือ จะพึงทรงขายหรือให
ประหารชีวิต ขาพระองคจะขาดทั้งทรัพยทั้งทาสและ
จะพึงถูกนางพราหมณี ผูเปนเผาพันธุพราหมณติเตียน
ได.
พระเวสสันดรตรัสวา
[๑๑๖๗] พระมหาราชาทรงสถิตในธรรม ทรง
ผดุงสีพีรัฐใหเจริญไดทอดพระเนตรเห็นสองพระกุมาร
นีผ้ ูมีเสียงไพเราะกลาววาจานารัก ไดพระปติโสมนัส
แลวจักพระราชทานทรัพยแกทานเปนอันมาก.
ชูชกทูลวา
[๑๑๖๘] พระองคทรงพร่ําสอนขาพระองคสิ่ง
ใด ๆ ขาพระองคจักทําสิ่งนั้น ๆ ไมได ขาพระองคจัก
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นําสองพระกุมารไปเปนทาสรับใชของนางพราหมณี.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๖๙] ลําดับนั้น พระกุมารทั้งสอง คือ พระ
ชาลี และพระกัณหาชินาไดสดับคําของชูชก ผูห ยาบ
ชา ตกพระทัยกลัว จึงพากันเสด็จวิ่งหนีไปในที่นั้น ๆ
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๗๐] ดูกอนพอชาลีลูกรัก มานี่เถิด ลูกทั้ง
สองจงยังบารมีของพอใหเต็ม จงชวยโสรจสรงหทัย
ของพอใหเย็นฉ่ํา จงทําตามคําของพอ ขอเจาทั้งสอง
จงเปนดังยานนาวาของพอ อันไมหวั่นไหวในสาคร
คือภพ พอจักขามซึ่งฝงคือชาติ จักยังสัตวโลกพรอม
ทั้งทวยเทพใหขามดวย ดูกอนลูกกัณหามานี่เถิด เจา
เปนธิดาที่รัก ทานบารมีก็เปนที่รักของพอ จงชวย
โสรจสรงหทัยของพอใหเย็นฉ่ํา ขอจงทําตามคําของ
พอ ขอเจาทั้งสองจงเปนยานนาวาของพอ อันไม
หวั่นไหวในสาครคือภพ พอจักขามซึง่ ฝง คือชาติ
จักชวยสัตวโลกพรอมทั้งทวยเทพใหขามดวย.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๗๑] ลําดับนัน้ พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐ
ใหเจริญ ทรงพาพระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลีและ
พระกัณหาชินา มาพระราชทานใหเปนปุตตกทานแก
พราหมณ ลําดับนั้น พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐให
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เจริญ ทรงพาพระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลีและ
พระกัณหาชินา มาพระราชทานใหแกพราหมณ มี
พระหฤทัยชื่นบานในปุตตกทานอันอุดม ในครั้งนั้น
เมื่อพระเวสสันดรราชฤาษี พระราชทานพระกุมารทั้ง
สอง ก็บังเกิดมีความบันลือลั่นนาสะพึงกลัว ขนพอง
สยองเกลา เมทนีดลก็หวั่นไหว พระเวสสันดรเจาผู
ผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ทรงประคองอัญชลี พระราชทาน
สองพระกุมารผูเจริญดวยความสุขใหเปนทานแก
พราหมณ ก็บังเกิดมีความบันลือลั่น นาสะพึงกลัวขน
พองสยองเกลา.
[ ๑๑๗๒] ลําดับนั้น พราหมณผูหยาบชานั้น เอา
ฟนกัดเถาวัลยใหขาดแลว เอามาผูกพระหัตถ พระกุมารทั้งสอง ฉุดกระชากลากมา แตนั้นพราหมณนั้น
จับเถาวัลยถือไมเทาทุบตีพระกุมารทั้งสองนําไป เมื่อ
พระเวสสันดรสีพีราช กําลังทอดพระเนตรอยู.
[๑๑๗๓] ลําดับนั้น สองพระกุมารพอหลุดพน
จากพราหมณก็รบี วิง่ หนีไป พระเนตรทั้งสองนองไป
ดวยน้ําอัสสุชล พระชาลีชะเงอมองดูพระบิดา ทรง
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดา พระวรกายสั่น
ระริกดังใบโพธิ์ ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทพระบิดา
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระชนกนาถ ก็พระมารดา
เสด็จออกไปปา และพระบิดาทอดพระเนตรเห็นแต
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กระหมอมฉัน ขาแตพระชนกนาถ ขอพระองคทรง
ทอดพระเนตรเกลากระหมอมฉันทั้งสองอยูกอน จน
กวาเกลากระหมอมฉันทั้งสองไดเห็นพระมารดา ขาแต
พระชนกนาถ พระมารดาเสด็จออกไปปา ขอพระบิดาทอดพระเนตรกระหมอมฉันทั้งสองอยูกอน ขาแต
พระชนกนาถ ขอพระองคอยาเพิ่งพระราชทานเกลา
กระหมอมฉันทั้งสอง จนกวาพระชนนีของเกลากระหมอมฉันจะเสด็จกลับมา เมื่อนัน้ พราหมณนี้จักขาย
หรือจักฆาก็ตามปรารถนา พราหมณผูหยาบชานี้
ประกอบดวยบุรุษโทษ ประการ คือ มีเทาคดทู
ตะแคง ๑ เล็บเนา ๑ ปลีนอ งยอยยาน ๑ ริมฝปาก
บนยาว ๑ น้ําลายไหลยืด ๑ เขี้ยวงอกออกเหมือน
เขี้ยวหมู ๑ จมูกหักฟุบ ๑ ทองพลุยดังหมอ ๑ หลัง
คอม ๑ ตาขางหนึ่งเล็กขางหนึ่งใหญ ๑ หนวดแดง ๑
ผมบางเหลือง ๑ หนังยนเปนเกลียวตัวตกกระ ๑ ตา
เหลือง ๑ คดสามแหง คือ ทีส่ ะเอวหลังและคอ ๑
ขากาง ๑ เดินดังกฏะกฏะ ๑ ขนตามตัวยาวและหยาบ
๑ นุงหมหนังเสือเปนอมนุษยนากลัวเหลือเกินเปน
มนุษยหรือยักษมีเนื้อและเลือดเปนเครื่องบริโภค ออก
จากบานมาสูปา มาขอทรัพยคือบุตรกะพระองค ลูก
ทั้งสองกําลังถูกพราหมณปศาจนําไป ขาแตพระชนกนาถ กระไรหนอฝาพระบาททรงนิ่งเฉยอยูได พระ
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หฤทัยของพระชนกนาถปานดังหนึ่งหิน หรือดังวา
ยึดมั่นดวยพืดเหล็ก พระองคชางไมทรงรูสึกถึงลูกทั้ง
สอง ซึ่งถูกพราหมณผูแสวงหาทรัพยหยาบคาย ผูก
มัด แกเฆี่ยนตีลูกทั้งสอง เหมือนนายโคบาลตีโค
ฉะนั้น ขอใหนองกัณหาจงอยู ณ ที่นี้แหละ เธอไมรู
จักความทุกขอะไรๆ เมื่อเธอไมเห็นพระมารดาก็จะ
คร่ําครวญหาเหมือนลูกเนื้อที่ยังดื่มนมพลัดจากฝูง ไม
เห็นแมก็จะร่ําไหคร่ําครวญ ฉะนั้น.
[๑๑๗๔] ทุกขนี้ไมใชทุกขที่แทจริงของลูก
เพราะทุกขเชนนี้อนั ลูกชายพึงไดรับ สวนทุกขอันใด
ที่ลูกจักไมไดเห็นพระมารดา ทุกขนั้นของลูกเปนทุกข
ยิ่งกวาทุกข ที่ถูกตาพราหมณีเฆี่ยนตี ทุกขนี้ไมใช
ทุกขที่แทจริงของลูก เพราะทุกขเชนนี้อันลูกชายพึง
ไดรับ สวนทุกขอนั ใดที่ลูกจักไมไดเห็นพระบิดา
ทุกขนนั้ ของลูกเปนทุกขยิ่งกวา ทุกขที่ถูกตาพราหมณ
เฆี่ยนตี พระมารดาจักเปนกําพราเสียแนแท เมื่อไม
ไดทรงเห็นกัณหาชินากุมารีผูมดี วงตางาม ก็จักทรง
กรรแสงไหหาตลอดราตรีนาน พระบิดาจักเปนกําพรา
เสียเปนแนแทเมื่อไมไดทรงเห็นกัณหาชินากุนารีผูมี
ดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไหหาตลอดราตรีนาน
พระมารดาจักเปนกําพราเสียแนแท เมื่อไมไดทรงเห็น
กัณหาชินากุมารี ผูมีดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไห
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อยูในอาศรมชานาน พระบิดาจักเปนกําพราเสียแนแท
เมื่อไมไดเห็นกัณหาชินากุมาร ผูม ีดวงตางาม ก็จักทรง
กรรแสงไหอยูในอาศรมชานาน พระมารดาจักเปน
กําพราเสียแนแท จักทรงกรรแสงไหอยูตลอดราตรี
นาน ทรงระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือตลอด
คืน จักทรงซูบซีดเหี่ยวแหงไป เหมือนแมน้ํานอยใน
ฤดูแลงเหือดแหงไป ฉะนั้น พระบิดาจักเปนกําพรา
เสียแนแท ทรงกรรแสงไหอยูตลอดราตรีนาน ทรง
ระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครั้งคืนหรือตลอดคืนก็จัก
ทรงซูบซีดเหี่ยวแหงไป เหมือนแมน้ํานอยในฤดูแลง
เหือดแหงไป ฉะนั้น รุกขชาติเหลานี้มีตาง ๆ พันธุ
คือ ตนหวา ตนยางทราย กิ่งหอยยอย เราเคยเลน
มาแตกาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละรุกขชาติ
เหลานั้น ซึ่งเราเคยเก็บดอกและผลเลนมาชานาน
รุกขชาติที่มีผลตาง ๆ ชนิด คือ โพธิ์ใบ ขนุน ไทร
และมะขวิด ที่เราเคยเลนมาในกาลกอน วันนี้เราทั้ง
สองจะตองละรุกขชาติที่เราเคยเก็บผลกินมาชานาน นี้
สวน นี่สระน้ําเย็นใส เราเคยเที่ยวเปนเคยลงสรง
สนานมาแตกาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละสวน
และสระนั่นไป บุปผชาติตาง ๆ ชนิดบนภูเขาโนน เรา
เคยเก็บมาทัดทรงในกาลกอน วันนี้เราจะตองละบุปผชาติเหลานั้นไป นี่ตุกตาชาง ตุกตามา ตุกตาวัว
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พระบิดาทรงปนเพื่อใหเราทั้งสองเลน เราเคยเลนมา
ในกาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละตุกตาเหลานั้น.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๗๕] สองพระกุมารอันชูชกกําลังพาไป ได
กราบทูลสั่งพระบิดาดังนี้วา ขาแตพระชนกนาถ ขอ
พระองคไดทรงพระกรุณาตรัสบอกพระมารดาวาลูกทั้ง
สองไมมีโรค และขอพระองคจงทรงพระสําราญ ตุกตา
ชาง ตุกตามา ตุกตาวัว เหลานี้ของกระหมอมฉันขอ
พระองคโปรดประทานแกพระเจาแม ความโศกเศรา
จะพินาศเพราะตุกตาเหลานั้น และพระมารดาไดทอด
พระเนตรเห็นตุกตาชาง ตุกตามา และตุกตาวัวของ
ลูกเหลานั้น จักห้ําหั่นความโศกใหเสือ่ มหาย.
[๑๑๗๖] ลําดับนั้น พระเวสสันดรขัตติยราช
ครั้นทรงบําเพ็ญทานแลว เสด็จเขาบรรณศาลาทรง
กรรแสงพิลาปวา วันนี้ลกู นอยทั้งสองจะหิวขาวอยาก
น้าํ อยางไรหนอ จะตองเดินทางไกล รองไหสะอึก
สะอื้น เวลาเย็นบริโภคอาหาร ใครจะใหอาหารแก
ลูกทั้งสองนั้น วันนี้ลูกนอยทั้งสองจะหิวขาวอยากน้ํา
อยางไรหนอ จะตองเดินทางไกลรองไหสะอึกสะอื้น
เวลาเย็นเปนเวลาบริโภคอาหาร ลูกทั้งสองเคยออน
กะมัทรีผูมารดาวา ขาแตพระเจาแม ลูกทั้งสองหิว
แลว ขอพระเจาแมจงประทานแกลูกทั้งสอง ลูกทั้ง
สองไมมีรองเทา จะเดินทางเทาเปลาอยางไรได ลูก
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ทั้งสองจะเมื่อยลา มีบาทาฟกบวมใครจะจูงมือลูกทั้ง
สองเดินทาง อยางไรหนอพราหมณนนั้ ชางรายกาจไม
ละอาย เฆี่ยนตีลูกทั้งสองผูไมประทุษรายตอหนาเรา
แมตกเปนทาสีเปนทาสของเรา หรือคนรับใชใครที่มี
ความละอายจักเฆี่ยนตีคนที่ต่ําทรามแมเชนนั้นได
พราหมณชางดาชางตีลูกรักทั้งสองของเราผูมองเห็น
อยูซึ่งเปนเหมือนดังปลาติดอยูที่ปากลอบปากไซ
ฉะนั้น.
พระเวสสันดรทรงพระปริวิตกวา
[๑๑๗๗] เราจักถือธนูดวยมือขวา หรือจักเหน็บ
พระขรรคไวขางซายไปนําเอาลูกทั้งสองของเรามา
เพราะลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเปนทุกขหนัก การที่ลกู นอย
ทั้งสองตองเดือดรอนเปนทุกขแสนสาหัสไมใชฐานะ
ก็ใครเลารูธรรมของสัตบุรษุ แลวใหทานยอมเดือดรอน
ในภายหลัง.
พระชาลีกุมารทรงรําพันวา
[๑๑๗๘] ไดยินวา นรชนบางพวกในโลกนี้ พูด
ความจริงไวอยางนี้วา ลูกคนใดไมมมี ารดาของตน
ลูกคนนั้นเปนเหมือนไมมบี ิดา นองกัณหามานี่เถิด เรา
ทั้งสองจัดตายดวยกัน เราทั้งสองจะเปนอยูทําไมไมมี
ประโยชน พระบิดาผูเปนจอมประชานิกรประทาน
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เราทั้งสองแกพราหมณ ผูแ สวงหาทรัพย เปนคนราย
กาจเหลือเกิน แกเฆี่ยนตีเราทั้งสอง เสมือนนายโคบาล
ประหารโค ฉะนั้น รุกขชาติเหลานี้มีตาง ๆ พันธุคือ
ตนหวา ตนยางทราย กิง่ หอยยอย เราเคยเลนมาแต
กาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะตองละรุกขชาติเหลานั้น
ซึ่งเคยเก็บดอกและผลเลนมาชานาน รุกขชาติที่มผี ล
ตาง ๆ ชนิด คือ โพธิ์ใบ ขนุน ไทร และมะขวิด ที่เรา
เคยเลนในกาลกอน วันนีเ้ ราทั้งสองจะตองละรุกขชาติที่เราเคยเก็บผลกันมาชานาน นี่สวน นี่สระน้าํ
เย็นใส เราเคยเที่ยวเลนเคยลงสรงสนานมาแตกาลกอน
วันนี้เราทั้งสองจะตองละสวนและสระเหลานั้นไป
บุปผชาติตาง ๆ ชนิด บนภูเขาโนน เราเคยเก็บมาทัด
ทรงในกาลกอน วันนี้เราตองละบุปผชาติเหลานั้นไป
นีต้ ุกตาชาง ตุกตามา ตุกตาวัว พระบิดาทรงปน
เพื่อใหเราทั้งสองเลน เราเคยเลนในกาลกอน วันนี้
เราทั้งสองจะตองละตุกตาเหลานั้นไป.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๗๙] พระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลีและ
กัณหาชินา อันชูชกพราหมณนําไป พอหลุดพนจาก
มือพราหมณ ตางก็วิ่งหนีไปในสถานที่นั้น ๆ.
[๑๑๘๐] ลําดับนั้น พราหมณนั้นจับเถาวัลยถือ
ไมเทา ทุบตีพระกุมารทัง้ สองนําไป เมื่อพระเวสสันดร
สีพีราชกําลังทอดพระเนตรเห็นอยู.
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[๑๑๘๑] พระกัณหาชินาไดกราบทูลพระบิดาวา
ขาแตพระบิดาพราหมณนที้ ุบตีลูกดวยไมเทา ดังวาทุบ
ตีทาสผูเกิดในเรือนเบี้ย ขาแตพระบิดา ก็พราหมณ
นีค้ งไมใชพราหมณทั้งหลาย ผูตั้งอยูในธรรม คงเปน
ยักษแปลงเพศเปนพราหมณ นําเอาลูกทั้งสองไปเพื่อ
จะกินเปนอาหาร ลูกทั้งสองถูกพราหมณปศาจกําลัง
นําไป ขาแตพระบิดา ชางกระไรเลย
นิง่ เฉยอยูได.
พระกัณหากุมารีทรงรําพันวา
[๑๑๘๒] เทาของเราทั้งสองนี้เล็กเปนทุกข ทั้ง
หนทางก็ไกลยากที่จะเดินไปได เมื่อพระอาทิตยคลอย
ต่ําลง พราหมณเลาก็เรงเราทั้งสองใหรบี เดิน ขาพเจา
ทั้งสอง ขอคร่ําครวญกราบไหวเทพเจาทั้งหลายผูสิง
สถิตอยู ณ ภูเขาลําเนาไพร ในสระน้ําและบอน้ําอันมี
ทาราบเรียบดวยเศียรเกลา ขอเทพเจาผูสถิตอยู ณ ปา
หญาลดาวัลย และตนไมที่เปนโอสถ บนภูเขาที่ปาไม
จงชวยกันกราบทูลพระชนนีวา ขานอยทั้งสองนี้ไมมี
โรค พราหมณนี้นําเอาขาทั้งสองไป อนึ่ง ขอทานทั้ง
หลายจงกราบทูลพระเจาแมมัทรีราชชนนีของขานอย
ทั้งสองวา ถาพระแมเจาปรารถนาจะเสด็จติดตามมา
ก็พึงรีบเสด็จติดตามขานอยทั้งสองมาเร็วพลัน ทางนี้
เปนทางเดินคนเดียวตัดตรงไปยังอาศรม พระมารดา
พึงเสด็จไปตามทางนั้นก็จะทันไดเห็นลูกทั้งสอง โดย
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เร็วพลัน โอหนอ พระเจาแมผูทรงเพศดาบสินี ทรง
นํามูลผลาหารมาจากปา ไดทรงเห็นอาศรมอันวาง
เปลา ก็จักทรงมีทุกข พระมารดาเที่ยวแสวงหามูลผลาหารจนลวงเวลา คงไดมาไมนอย คงไมทรงทราบ
วาลูกทั้งสองถูกพราหมณ ผูแสวงหาทรัพยหยาบชา
รายกาจผูกมัดเฆี่ยนตีดังหนึ่งนายโคบาลทุกตีโคฉะนั้น
เออก็วันนี้ ลูกทั้งสองพึงไดเห็นพระมารดาเสด็จกลับมา
จากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็น พระมารดาพึง
ประทานผลไมอันเจือดวยน้ําผึ้งแกพราหมณ ในกาลนัน้ พราหมณนี้หิวกระหายไมพึงเรงใหเราทั้งสองเดิน
นัก เทาทั้งสองของเราฟกบวมหนอ พราหมณก็เรงให
เรารีบเดิน พระกุมารทั้งสองทรงรักใคร ในพระ
มารดา ทรงกรรแสงพิลาปอยู ณ ที่นนั้ ดวยประการ
ดังนี้.
จบกุมารบรรพ
พระศาสดาตรัสวา
[๑๑๘๓] เทวดาเหลานั้นไดฟงสองพระกุมารทรง
พิลาปร่ํารําพันแลว จึงไดกลาวกะเทพบุตรทั้ง ๓ วา
ทานทั้ง ๓ จงแปลงเพศเปนสัตวดุรายในปา คือ เปน
ราชสีห ๑ เสือโครง เสือเหลือง ๑ อยาใหพระราช
บุตรีเสด็จกลับจากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็น
ได ทานทั้งหลายอยาใหสัตวรายในปาอันเปนแวน
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แควนของพวกเรา เบียดเบียนพระราชบุตรีได ถา
ราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง พึงเบียดเบียนพระ
นาง ผูทรงศุภลักษณ พระชาลีกุมารก็ไมพึงมี พระ
กัณหาชินากุมารีจะพึงมีแตที่ไหน พระนางผูสมบูรณ
ดวยลักขณาจะพึงเสื่อมเสียโดยสวนทั้งสอง คือ พระภัศดาและพระลูกรัก เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจง
กระทําอารักขาใหดี.
พระนางมัทรีตรัสวา
[๑๑๘๔] เสียมของเราหลนลงแลว และตาเบื้อง
ขวาของเราก็เขมนอยูริก ๆ ตนไมทั้งหลายที่เคยมีผล
ก็กลายเปนไมมีผล ทิศทัง้ ปวงก็ทําใหเราฟนเฟอนลุม
หลง เมื่อเรากลับบายหนามาสูอาศรมในเวลาเย็น เมื่อ
พระอาทิตยจะอัศดงคต ๓ สัตวรายก็ปรากฏยืนขวาง
ทาง พระอาทิตยก็คลอยลงต่ํา และอาศรมก็ยังอยูไ กล
หนอ ก็มูลผลาผลอันใดที่เราจักนําไปแตปานี้ พระเวสสันดรและลูกนอยทั้งสองพึงเสวยมูลผลาผลนั้น
โภชนะอื่นไมมี พระจอมกษัตริยนั้นจักประทับอยูใน
บรรณศาลาพระองคเดียว คงทรงปลอบประโลมให
ลูกนอยทั้งสองผูกระหายหิวใหยินดี คอยทอดพระเนตร
ดูเราผูยังไมมาถึง เปนแนแท ลูกนอยทัง้ สองของเรา
ผูกําพรายากไรในเวลาเย็นอันเปนเวลาดื่มน้ํามัน จัก
คอยดื่มน้ํานม ดังลูกเนื้อทีก่ ําลังดื่มนม ฉะนั้น เปน
แนแท ลูกนอยทั้งสองของเราผูกําพรายากไร ใน
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เวลาเย็นอันเปนเวลาดื่มน้ํา ก็จกั คอยดื่มน้ํา ดังลูกเนื้อ
ที่กําลังกระหายน้ํา ฉะนั้น เปนแนแท ลูกนอยทั้ง
สองของเราผูกําพรายากไร จะยืนคอยตอนรับเรา
เหมือนหนึ่งลูกโคออนคอยชะแงหาแม ฉะนั้น เปน
แนแทลูกนอยทั้งสองของเราผูยากไร คงจะยืนตอนรับ
เราเสมือนหนึ่งหงสซึ่งตกอยูในเปอกตม ฉะนั้น เปน
แน ลูกนอยทั้งสองของเราผูยากไร คงจะยืนคอยตอน
รับเราอยูในที่ใกลๆ อาศรม หนทางที่จะไปก็มีอยู
ทางเดียว ทั้งเปนทางเดินไปไดคนเดียว โดยขางหนึ่ง
มีสระ อีกขางหนึ่งมีบึง เราไมเห็นทางอื่นซึ่งเปนทาง
ไปยังอาศรมได ขาแตพระยามฤดูราชผูมีกําลังมากใน
ปาใหญ ดิฉันขอนอบนอมตอทานทั้งหลาย ทานทั้ง
หลายเปนพี่นองของดิฉันโดยธรรม ดิฉันขอออนวอน
ขอทานทั้งหลายจงใหหนทางแกดิฉันเถิด ดิฉันเปน
ภรรยาของพระราชบุตรผูมีสิริ ผูถูกขับไลจากสีพีรัฐ
ดิฉันมิไดดูหมิ่นพระราชสวามีพระองคนั้นเลย เหมือน
ดังนางสีดาคอยอนุวัตรตามพระรามราชสวามี ฉะนั้น
ขอทานทั้งหลายจงหลีกทางใหดิฉันแลวกลับไปพบลูก
นอยของทานในเวลาออกหาอาหารในเวลาเย็น สวน
ดิฉันก็จะพึงไดกลับไปพบลูกนอยทั้งสอง คือพอชาลี
และแมกัณหาชินา อนึ่ง มูลมันผลไมนี้ก็มีอยูมากและที่
เปนภักษาก็มีไมนอย ดิฉันขอแบงใหทานทัง้ หลายกึ่งหนึ่ง
ดิฉันออนวอนแลว ขอทานทั้งหลายจงใหทางแกดิฉัน
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เถิด พระมารดาของเราทั้งหลายเปนพระราชบุตรี และ
พระบิดาของเราทั้งหลายก็เปนพระราชบุตร ทานทั้ง
หลายจึงชื่อวาเปนพี่นองของดิฉันโดยธรรม ดิฉันออน
วอนแลว ขอทานทั้งหลายจงหลีกทางใหดิฉันเถิด.
[๑๑๘๕] เทพเจาทั้งหลายผูแปลงกายเปนพาลมฤค ไดฟงพระวาจาอันไพเราะ นากรุณาเปนอันมาก
ของพระนางผูรําพันวิงวอนอยู ไดพากันหลีกจากทาง
ไป.
พระนางมัทรีตรัสวา
[๑๑๘๖] พระลูกนอยทั้งสองพระองคจะขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยยืนคอยตอนรับแมอยูที่ตรงนี้
ดังหนึ่งลูกโคออนยืนคอยชะแงหาแม ฉะนั้น พระลูก
นอยทั้งสองขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยยืนตอนรับแม
อยูตรงนี้ เหมือนดังหงสติดอยูในเปอกตม ฉะนัน้
พระลูกนอยทัง้ สองขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยยืนคอย
ตอนรับแมอยูใกลๆ อาศรมที่ตรงนี้ พระลูกนอยทัง้
สองเคยราเริงหรรษาวิ่งมาตอนรับแม ราวกับจะทําให
หทัยของแมหวั่นไหว เหมือนลูกเนื้อเห็นแมแลวยกหู
ชูคอวิ่งเขาไปหาแมราเริงหรรษาวิ่งไปมารอบๆ ฉะนั้น
วันนี้แมมิไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ พอชาลีแม
กัณหาชินานั้นเหมือนอยางเคย แมละลูกนอยทั้งสอง
ไวออกไปหาผลไม ดังแมแพะและแมเนื้อละลูกนอย ๆ
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ไปหากิน ดังปกษีละทิ้งลูกนอยไปจากรัง หรือดังนาง
ราชสีหผ ูตองการอาหาร ละลูกนอยไวออกไปหากิน
ฉะนั้น วันนี้แมไมเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือพอชาลี
และแมกัณหาชินาเหมือนอยางเคย นี้เปนรอยเทาวิ่ง
ไปมาของพระลูกนอยทั้งสองดุจรอยเทาของชางทั้ง
หลายที่เชิงเขา นีก่ องทรายที่ลูกนอยทั้งสองมากองเลน
เรี่ยรายอยู ณ ทีใ่ กล ๆ อาศรม วันนี้แมไมเห็นลูกนอย
ทั้งสอง คือ พอชาลีและแมกณ
ั หาชินาเหมือนอยาง
เคย พระลูกนอยทั้งสองเคยขมุกขมอมดวยทรายและ
ฝุนวิ่งเขามาลอมแมอยูรอบขาง วันนี้แมมิไดเห็นพระลูกนอยทั้งสองนั้น เมื่อกอนพระลูกนอยทั้งสองเคย
ตอนรับแมผูกลับมาจากปาแตไกล วันนี้แมไมเห็นลูก
นอยทัง้ สอง คือ พอชาลีแมกณ
ั หาชินาเหมือนอยาง
เคย วันกอนๆ พระลูกนอยทั้งสองคอยแลดูแมอยูแต
ไกลเหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อทรายคอยชะแงหาแม
ฉะนั้น วันนี้แมไมไดเห็นพระลูกนอยทั้งสองนั้นเลย
เออก็นผี่ ลมะตูมสุกสีดังทอง เปนเครื่องเลนของลูก
นอยทัง้ สอง (ไฉน) จึงมาตกกลิ้งอยูที่นี้ วันนี้แมมิได
เห็นพระลูกนอยทัง้ สอง คือ พอชาลีแมกณ
ั หาชินา
เหมือนอยางเคย ก็ถันทั้งสองของแมนี้เต็มไปดวยน้ํา
นม และอุรูประเทศของแมดังหนึ่งวาจะแตกทําลาย
วันนี้แมไมไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือพอชาลีแม
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กัณหาชินาเหมือนอยางเคย ใครเลาจะคนชายพกแม
ใครเลาจะเหนี่ยวถันทั้งสองของแม วันนีไ้ มไดเห็น
พระลูกนอยทั้งสอง คือ พอชาลีแมกัณหาชินาเหมือน
อยางเคย เวลาเย็นพระลูกนอยทั้งสองขมุกขมอมไป
ดวยฝุน เคยวิ่งมาเกาะที่ชายพกแม วันนี้แมไมได
เห็นพระลูกนอยทั้งสอง เมื่อกอนอาศรมนี้ปรากฏแก
เราดังวานี้มหรสพ วันนี้เมื่อแมมิไดเห็นพระลูกนอยทั้ง
สองนั้น อาศรมเหมือนดังจะหมุนเวียน นีอ่ ยางไร
อาศรมจึงปรากฏแกเราดูเงียบสงัดจริงหนอ แมฝูงกา
ปาก็มิไดสงเสียงรอง พระลูกทั้งสองของแมจักตาย
เสียแลวเปนแนแท นี่อยางไรอาศรมจึงปรากฏแกเรา
ดูเงียบสงัดจริงหนอ แมฝูงนกก็มิไดสงเสียงรอง พระลูกนอยทั้งสองของแม จักตายเสียแลวเปนแนแท.
[๑๑๘๗] นี่อยางไรฝาพระบาทจึงทรงนิ่งอยู เออ
ก็ใจของหมอมฉันเหมือนดังฝนเหมือนสุบินในเวลาราตรี
แมฝูงกาปาก็มิไดสงเสียงรอง พระลูกนอยทั้งสองของ
หมอมฉันคงจักตายเสียแลวเปนแนแท นีอ่ ยางไรฝา
พระบาทจึงทรงนิ่งอยูแมฝูงนกก็มิไดสงเสียงรอง พระ
ลูกนอยของหมอมฉันคงจักตายเปนแนแท ขาแต
พระลูกเจา เหลาเนือ้ รายในปาหรือในทุงกวาง มา
เคี้ยวกินพระลูกนอยทั้งสองของหมอมฉันเสียแลวหรือ
ไฉน หรือวาใครมานําเอาพระลูกนอยทั้งสองของ
หมอมฉันไป หรือฝาพระบาททรงสงพระลูกนอยทั้ง
สองซึ่งกําลังชางพูดจานารักใครไปเปนทูต หรือวา
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เขาไปหลับอยูในบรรณศาลา หรือพระลูกนอยทั้งสอง
ของเรานั้นเที่ยวเลนคะนองออกไปในภายนอก เสน
พระเกศา พระหัตถและพระบาทซึ่งมีลายตาขาย ของ
พระลูกนอยทัง้ สองนั้น มิไดปรากฏเลย หรือวานกทั้ง
หลายมาโฉบเฉี่ยวเอาไป หรือวาใครนําเอาพระลูกนอย
ทั้งสองของหมอมฉันไป.
[๑๑๘๘] ความทุกขที่หมอมฉัน มิไดเห็นลูกนอย
ทั้งสอง คือชาลีและกัณหาชินาในวันนั้น เปนทุกขยิ่ง
กวาการถูกขับไลจากแวนแควน เปรียบเหมือนผลที่
ถูกแทงดวยลูกศร ฉะนั้น ก็การทีห่ มอมฉันมิไดเห็น
พระลูกนอยทัง้ สอง ทั้งฝาพระบาทก็มิไดตรัสกับหมอม
ฉันนี้ เปนลูกศรเสียบแทงหฤทัยของหมอมฉันซ้ําสอง
หฤทัยของหมอมฉันหวั่นไหว ขาแตพระราชบุตร ถา
คืนวันนี้ฝาพระบาทมิไดตรัสกับหมอมฉัน พรุงนี้เชา
ฝาพระบาทก็นาจะไดทอดพระเนตรหมอมฉัน ผูป ราศจากชีวิต ตายเสียเปนแน.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๑๘๙] เจามัทรีมีรูปงามอุดม เปนราชบุตรีผูมี
ยศ ไปแสวงหามูลผลาหารตั้งแตเชา ไฉนหนอ จึง
กลับมาจนเวลาเย็น.
พระนางมัทรีทูลวา
[๑๑๙๐] ฝาพระบาทไดทรงสดับมิใชหรือ ซึ่ง
เสียงบันลือแหงราชสีห และเสือโครง ทั้งเสียงสัตว
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จตุบาทและฝูงนก สงเสียงคํารามรองสนั่นเปนอัน
เดียวกัน ตางก็มุงมาเพื่อจะดื่มน้ํายังสระนี้ บุพนิมิต
ไดเกิดมีแกหมอมฉันผูกําลังเที่ยวอยูในปาใหญ เสียม
พลัดตกจากมือของหมอมฉัน และกระเชาที่หาบอยูก็
พลัดตกจากบา ทีนั้นหมอมฉันก็หวาดกลัวเปนกําลัง
จึงกระทําอัญชลีนอบนอมทิศทั่วทุกแหง ขอความ
สวัสดี พึงมีแตที่นี้ ขอพระลูกเจาของเราทั้งหลาย
อยาไดถูกราชสีหหรือเสือเหลืองเบียดเบียนเลย หมี
สุนัขปา หรือเสือดาว อยามากล้ํากรายพระลูกนอยทั้ง
สองของขาเลย ๓ สัตวรายในปา คือ ราชสีห เสือ
โครง และเสือเหลืองยืนขวางทางหมอมฉันเสีย เหตุ
นั้น หมอมฉันจึงกลับมาพลบค่ํา.
[๑๑๙๑] ตัวเราเปนผูไมประมาท หมั่นปฏิบัติ
พระสวามีบาํ รุงพระลูกนอยทั้งสองทุกวันคืน ดังอัน
เตวาสิกปฏิบัติอาจารย ฉะนั้น ตัวเรามุนชฎาเปน
พรหมจาริณี นุงหมหนังอชินะ เที่ยวแสวงหามูลผลาหารในปาทุกวันคืน เพราะความรักพระลูกทั้งสองเทียว
นะพระลูก นี่ขมิ้น สีดงั ทอง ที่แมหามาบดไวสําหรับ
ใชเพื่อเจาทั้งสองอาบน้ํา นี่ผลมะตูมสุกสีเหลือง แม
หามาใหเพื่อลูกทั้งสองเลน อนึ่ง แมไดสรรหาผลไม
สุกอื่น ๆ ที่นา พอใจมาเพื่อใหลูกทั้งสองเลน นี้เปน
ของเลนของลูกรักทั้งสอง ขาแตพระจอมกษัตริย นี้
เหงาบัวพรอมทั้งฝกและหนอแหงอุบลและกระจับอัน
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คลุกเคลาดวยน้ําผึ้ง เชิญพระองคเสวยพรอมพระโอรส
พระธิดาเถิด ขอพระองคทรงโปรดประทานดอกปทุม
แกพอชาลี สวนดอกโกมุทขอไดโปรดประทานแก
กัณหากุมารี พระองคจะไดทอดพระเนตรพระกุมาร
ประดับประดาดวยดอกไมฟอนรําอยู ขอไดโปรด
ตรัสเรียกสองพระราชบุตรมาเถิด แมกัณหาชินาจะได
มานี่ ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขอพระองคจงสดับ
พระสุรเสียงอันไพเราะออนหวานของแมกณ
ั หาชินา
ขณะเขาสูอาศรม เราทั้งสองถูกเนรเทศจากแวนแควน
เปนผูมีสุขและทุกขเสมอกัน เออก็พระองคไดทรงเห็น
พระราชบุตรทั้งสอง คือ พอชาลีแมกัณหาชินาบาง
หรือ ชะรอยวาหมอมฉัน ไดสาปแชง สมณพราหมณผู
ประพฤติพรหมจรรย มีศีล เปนพหูสูต ในโลก
วันนี้หมอมฉันจึงไมไดเห็นพระลูกนอยทั้งสอง คือ
พอชาลีและแมกัณหาชินา.
[๑๑๙๒] หมูนี้นกี่ ็ตนหวา นีต่ นยางทรายที่ทอด
กิ่งคอมลงมา เปนรุกขชาติตาง ๆ พันธุ ที่สองพระ
กุมารเคยวิ่งเลน แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น หมูนี้
นี่ก็โพธิใ์ บ ตนขนุน ตนไทร ตนมะขวิด เปนไมมี
ผลนานาชนิด ทีพ่ ระกุมารทัง้ สองเคยมาวิ่งเลน แม
มิไดเห็นสองพระกุมารนั้น หมูไมเหลานีต้ ั้งอยูดุจ
อุทยาน นี่ก็เปนแมน้ํามีน้ําเย็นซึ่งสองพระกุมารเคยมา
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เลน แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น รุกขชาติที่ทรง
ดอกตางๆ มีอยูบนภูเขานี้ ที่สองพระกุมารเคยทัดทรง
เลน แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น รุกขชาติที่ทรงผล
ตางๆ มีอยูบนภูเขานี้ ที่สองพระกุมารเคยมาเสวย แม
มิไดเห็นสองพระกุมารนั้น เหลานี้เปนตุกตาชาง
ตุกตามา ตุกตาวัว ที่พระกุมารทั้งสองเคยมาเลน
แมมิไดเห็นสองพระกุมารนั้น.
[๑๑๙๓] เหลานี้เปนตุกตาเนื้อทรายทองตัว
เล็ก ๆ ตุกตากระตาย ตุกตานกเคา ตุกตาชะมด
เปนอันมาก ที่พระกุมารทั้งสองเคยเลน แมมิไดเห็น
พระกุมารทั้งสองนั้น เหลานีต้ ุกตาหงส เหลานี้ตุกตา
นกกะเรียน ตุกตานกยูงมีแววหางงามวิจิตร ที่สอง
พระกุมารเคยมาเลน แมมิไดเห็นพระกุมารทั้งสอง
เลย.
[๑๑๙๔] พุมไมเหลานี้มีดอกบานทุกฤดูกาล ที่
สองพระกุมารเคยมาเลน แมมิไดเห็นพระกุมารทั้ง
ของนั้น สระโบกขรณีนี้นารืน่ รมย เพรียกไปดวย
เสียงนกจากพรากมาคูขัน ดาดาษไปดวยมณฑาปทุม
และอุบล ที่สองพระกุมารเคยมาเลน แมมิไดเห็น
พระกุมารทั้งสองนั้น.
[๑๑๙๕] พนฝาพระบาทก็มิไดหัก น้าํ ก็มิไดตัก
แมไฟก็มิไดติด เพราะเหตุไรหนอพระองคจึงทรง
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หงอยเหงาซบเซาอยู ที่รักกับทีร่ ักประชุมพรอมกันอยู
ยอมหายความทุกขรอน แตวนั นี้หมอมฉันมิไดเห็น
พระกุมารทั้งสอง คือ พอชาลีและแมกัณหาชินา.
[๑๑๙๖] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉัน
มิไดเห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา ผูใดมานําเอาพระ
ลูกรักทัง้ สองนั้นไป หรือวาพระลูกรักทั้งสองนั้นตาย
เสียแลว แมฝูงกาปาก็มิไดขานขัน พระลูกนอยทั้ง
สองของหมอมฉันตายเสียแลวเปนแน ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกรักทั้งสองของ
เรา ผูใ ดมานําเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไป หรือวา
พระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแลว แมฝูงนกก็มิไดขาน
ขัน พระลูกนอยทั้งสองของหมอมฉันตายเสียแลวเปน
แน.
[๑๑๙๗] พระนางมัทรี ทรงปริเทวนาพลางเที่ยว
วิ่งคนหาตลอดซอกบรรพตและปาชัฏ ในบริเวณเขา
วงกตนัน้ แลวเสด็จกลับมายังพระอาศรมทรงกันแสง
อยูใ นสํานักของพระราชสวามี ทูลคร่ําครวญวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกรัก
ทั้งสองของเรา ผูใดมานําเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไป
หรือวาพระลูกรักทัง้ สองนั้นตายเสียแลว แมฝูงกาปา
ก็มิไดขานขัน พระลูกนอยทัง้ สองของหมอมฉันตาย
เสียแลวเปนแน ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉัน
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มิไดเห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา ผูใดมานําเอาพระ
ลูกทั้งสองนั้นไป หรือวาพระลูกรักทั้งสองนั้นตาย
เสียแลว แมฝูงนกก็มิไดขานขัน พระลูกนอยทั้งสอง
ของหมอมฉันตายเสียแลวเปนแน พระนางมัทรีผูทรง
พระรูปพระโฉมอันอุดม เปนพระราชบุตรีผมู ียศเที่ยว
ไปที่โคนตนไม ที่บริเวณภูเขา และในถ้ํามิไดทรงพบ
เห็นสองพระกุมาร จึงทรงประคองพระพาหากันแสง
ไหคร่ําครวญ ลมสลบลงที่พื้นพสุธา ณ ทีใ่ กลบาทมูล
ของพระเวสสันดรนั้นแล.
[๑๑๙๘] พระเวสสันดรราชฤาษี ทรงวักน้ําประพรมพระนางมัทรีราชบุตรีผูลมสลบขึ้น ณ ที่ใกลบาท
มูลของพระองคนั้น ครั้นทรงทราบวา พระนางฟน
พระองคดีแลว จึงไดตรัสบอกเนื้อความนี้กะพระนาง
ในภายหลังวา ดูกอ นมัทรี ฉันไมปรารถนาจะแจง
ความทุกขแกเธอแตแรกกอน พราหมณแกเปนยาจก
ผูยากจนมาสูที่อยูของฉัน ฉันไดใหลูกทั้งสองแก
พราหมณีนั้นไป ดูกอนมัทรี เธออยากลัวเลย จงดีใจ
เถิด ดูกอนมัทรี เธอจงดูฉันเถิด จงอยาดูลูกทั้งสองเลย
อยากันแสงไหไปนักเลย เราเปนผูไมมีโรค ยังมีชีวิต
อยู คงจักไดพบเห็นลูกทั้งสองที่พราหมณนําไปเปน
แนแท สัปบุรุษเห็นยาจกมาถึงแลวพึงใหบุตร ปศุสัตว
ธัญชาติ และทรัพยอยางอื่นในเรือนเปนทานได ดูกอน
มัทรี ขอเธอจงอนุโมทนาปุตตทานอันสูงสุดของเรา.
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พระนางมัทรีทูลวา
[๑๑๙๙] ขาแตพระองคผูประเสริฐ หมอมฉัน
นุโมทนาปุตตทานอันอุดมของฝาพระบาท ฝาพระบาททรงพระราชทานปุตตทานอันอุดมแลว จงยัง
พระหฤทัยใหเลื่อมใส ขอจงทรงบําเพ็ญทานยิ่ง ๆ ขึ้น
ไปเถิด ขาแตพระองคผูเปนใหญของประชุมชนในหมู
มนุษยซึ่งมักเปนคนตระหนี่เหนียว ฝาพระบาทพระองคเดียวผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ไดทรงบําเพ็ญปยปุตตทานแกพราหมณแลว.
[๑๒๐๐] ปฐพีก็บันลือลั่นเสียงสนั่นบันลือไปถึง
ไตรทิพย สายฟาแลบอยูแปลบปลาบโดยรอบ เสียง
สะทานปรากฏ ดังหนึ่งวาเสียงภูเขาถลมทลาย.
[๑๒๐๑] เทพเจาสองหมู ผูสิงสถิตอยูที่นารทบรรพต ถวายอนุโมทนาแกพระหนอทศพลเวสสันดร
นัน้ วา พระอินทร พระพรหม ทั้งทาวเวสวัณมหาราช และเทพเจาขาวดาวดึงสสวรรคพรอมดวยพระ
อินทรทุกถวนหนา ยอมถวายอนุโมทนาพระนางเจา
มัทรีผูทรงพระรูปพระโฉมอันอุดม เปนพระราชบุตรี
ผูมียศ ทรงถวายอนุโมทนาปุตตทานอันอุดมของ
พระเวสสันดรราชฤาษี ดวยประการฉะนี้แล.
จบมัทรีบรรพ
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พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๐๒] ลําดับนัน้ เมื่อราตรีสิ้นไป พระอาทิตย
อุทัยขึ้นมา เวลาเชาทาวสักกเทวราชทรงแปลงเพศ
เปนอยางพราหมณี ไดปรากฏแกสองกษัตริยนั้น.
ทาวสักกเทวราชตรัสวา
[๑๒๐๓] พระคุณเจาไมมีโรคาพาธหรือหนอ
พระคุณเจาทรงพระสําราญดีหรือ ทั้งมูลมันผลไมมี
มากหรือ เหลือบยุงและสัตวเสือกคลานมีนอยแลหรือ
ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤคไมมีมาเบียดเบียน
แลหรือ.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๒๐๔] ดูกอนพราหมณ เราทัง้ หลายไมมี
โรคาพาธเบียดเบียน อนึง่ เราทั้งหลายเปนสุขสําราญดี
เราเยียวยาอัตภาพดวยการหาผลาหารสะดวกดีทั้งมูล
มันผลไมก็มีมาก เหลือบ ยุง สัตวเสือกคลานก็มีนอย
อนึ่ง ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ก็ไมมีมา
เบียดเบียนแกเรา เมื่อพวกเรามาอยูในปา มีชีวิตอัน
ตรมเตรียมมาตลอด ๗ เดือน เราพึงเห็นทานผูเปน
พราหมณบูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ถือไมเทาสี
ดังผลมะตูม และลักจั่นน้าํ นี้เปนคนที่สอง ดูกอน
พราหมณ ทานมาดีแลว อนึ่งทานมิใชมาราย ดูกอน
ทานผูเจริญ เชิญทานเขาไปภายในเถิด เชิญลางเทา
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ของทานเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง
ผลหมากเมา มีรสหวานปานน้ําผึ้ง เชิญเลือกฉันแต
ผลที่ดี ๆ เถิด ทานพราหมณ แมน้ําฉันนี้ก็เย็นสนิท
เรานํามาแตซอกเขา ดูกอนพราหมณ ถาทานจํานง
หวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด ดังเราขอถาม ทานมา
ถึงปาใหญเพราะเหตุการณอะไรหนอ เราถามแลวขอ
ทานจงบอกความนัน้ แกเราเถิด.
[๑๒๐๕] หวงน้ํา (ในปญจมหานที) เต็มเปยม
ไมมีเวลาเหือดแหง ฉันใด พระองคมีพระหฤทัยเต็ม
ไปดวยศรัทธา ฉันนั้น เกลากระหมอมฉันกราบทูล
ขอแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาพระราชทานพระมเหสี แกเกลากระหมอมฉันเถิด.
[๑๒๐๖] ดูกอนพราหมณ เรายอมใหมิไดหวั่น
ไหว ทานขอสิ่งใดเราก็จะใหสิ่งนั้น เราไมซอนเรน
สิ่งที่มีอยู ใจของเรายินดีในทาน.
[๑๒๐๗] พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐ ทรงกุม
หัตถพระนางมัทรี จับเตาน้ําหลั่งอุทกวารีพระราชทาน
พระนาง ใหเปนทานแกพราหมณ ขณะนัน้ เมื่อ
พระมหาสัตวทรงบริจาคพระนางมัทรีใหเปนทาน เกิด
ความอัศจรรยนาสยดสยองโลมชาติก็ชูชัน เมทนีดล
ก็กมั ปนาทหวั่นไหว พระนางเจามัทรีมิไดมีพระพักตร
เงางอด มิไดทรงขวยเขิน และมิไดทรงกันแสง ทรง
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เพงดูพระราชสวามีโดยดุษณีภาพ โดยทรงเคารพเชื่อ
ถือวา ทาวเธอทรงทราบซึ่งสิ่งอันประเสริฐ.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๐๘] เมื่อตถาคตเปนพระเวสสันดร บริจาค
ชาลีกัณหาชินาซึ่งเปนบุตรธิดาและพระมัทรีเทวี ผู
เคารพยําเกรงในพระราชสวามี มิไดคิดเสียดายเลย
เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณเทานั้น บุตรทั้งสองเปน
ที่เกลียดชังของเราก็หามิได พระมัทรีเทวีไมเปนที่รัก
ของเราก็หามิได แตสัพพัุตญาณเปนที่รักของเรา
ฉะนั้นเราจึงไดใหของอันเปนที่รัก.
พระนางมัทรีทรงพระดําริวา
[๑๒๐๙] ขาพระบาทเปนพระมเหสีของพระองค
ตั้งแตยังแรกรุนสาว พระองคก็เปนเจาเปนใหญใน
ขาพระบาท พระองคปรารถนาจะพระราชทานขาพระบาทแตผูใด ก็พึงพระราชทานได ทรงปรารถนาจะ
ขายหรือจะฆา พึงทรงขายทรงฆาได.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๑๐] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงทราบชัดซึ่ง
ความทรงดําริของสองกษัตริยแลว จึงตรัสชมดังนี้วา
อันวาขาศึกทั้งมวลลวนเปนของทิพย (อันหามเสียซึ่ง
ทิพยสมบัติ) และเปนของมนุษย (อันหามเสียซึ่งมนุษย
สมบัติ) พระองคทรงชนะไดแลว ปฐพีก็บันลือลัน่
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เสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพย สายฟาแลบอยูแปลบ
ปลายโดยรอบ เสียงสะทานปรากฏดังหนึ่งวาเสียงภูเขา
ถลมทลาย เทพเจาสองหมูผูสิงสถิตอยูที่นารทบรรพต
ถวายอนุโมทนาแกพระหนอทศพลเวสสันดรนั้นวา
พระอินทร พระพรหม ทาวประชาบดี จันทเทพบุตร
พระยม ทัง้ ทาวเวสวัณมหาราช และเทพเจาทั้งปวง
ยอมถวายอนุโมทนาวา พระเวสสันดรบรมกษัตริย
ทรงกระทํากรรมที่ทําไดยาก เมือ่ คนดีทั้งหลายใหสงิ่ ที่
ใหไดยาก กระทํากรรมทีท่ ําไดยาก คนไมดียอมทํา
ไดยาก คนไมดียอมทําตามไมได เพราะวาธรรมของ
สัตบุรุษทั้งหลาย อันอสัตบุรุษตามไดโดยยาก เพราะ
ฉะนั้น ตอจากนี้ คติของสัตบุรุษและของอสัตบุรุษ
ยอมตางกัน อสัตบุรุษยอมไปนรก สัตบุรุษมีสวรรค
เปนที่ไป การที่พระองคเสด็จมาอยูในปา ไดพระราชทานสองพระราชกุมารและพระมเหสีใหเปนทานนี้
ชือ่ วาเปนยานอันประเสริฐ ไมเปนยานกาวลงสูอบายภูมิ ขอปุตตทานมหาทานของพระองคนั้น จงเผล็ด
ผลในสรวงสวรรค.
ทาวสักกเทวราชตรัสวา
[๑๒๑๑] ขาพเจาขอถวายพระนางเจามัทรีพระมเหสี ผูงามทั่วสรรพางคคืนใหพระคุณเจา พระองค
เทานั้นเปนผูสมควรแกพระมัทรี และพระมัทรีกค็ ูควร
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กับพระราชสวามี น้ํานมและสังข ทั้งสองนี้มีสีเหมือน
กัน ฉันใด พระองคและพระมัทรีก็มีพระหฤทัยเสมอ
กัน ฉันนั้น ทั้งสององคเปนกษัตริยสมบูรณดวยพระโคตร เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายพระชนนีและพระชนก
ทรงถูกขับไลจากแวนแควนมาอยูในอาศรมราวปา บุญ
ทั้งหลายที่พระองคกระทํามาแลวฉันใด ขอพระองค
ทรงใหทานกระทําบุญอยูร่ําไปฉันนั้น.
[๑๒๑๒] ขาแตพระราชฤาษี หมอมฉันเปนทาว
สักกะจอมเทพ มาในสํานักของพระองค ขอพระองค
จงทรงเลือกพร หมอมฉันขออวยพร ๘ ประการแก
พระองค.
พระโพธิสัตวตรัสวา
[๑๒๑๓] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญแหงสรรพสัตว ถาพระองคจะประสาทพระพรแกหมอมฉันไซร
ขอใหพระบิดาจงมารับหมอมฉัน ขอพระบิดาพึงทรง
ตอนรับหมอมฉันผูออกจากปานี้ไปถึงเรือนของตนดวย
ราชอาสน พรนี้เปนที่ ๑ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา
อนึ่ง ขอใหหมอมฉันไมพึงพอใจซึ่งการฆาคน แมผู
นัน้ จะเปนนักโทษถึงประหารชีวิตกระทําผิดอยางราย
กาจ ขอใหหมอมฉันพึงปลดปลอยใหพนจากการถูก
ประหารชีวิต พรนี้เปนที่ ๒ เปนพรที่หมอมฉัน
ปรารถนา อนึ่ง ขอใหประชาชนทั้งปวง ทั้งแกเฒาเด็ก
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และปานกลาง พึงเขามาอาศัยหมอมฉันเลี้ยงชีวิต พรนี้
เปนที่ ๓ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง หมอมฉัน
ไมพึงคบหาภรรยาผูอื่น พึงพอใจแตในภรรยาของตน
ไมพึงลุอํานาจแหงหญิงทั้งหลาย พรนี้เปนที่ ๔ เปน
พรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ขาแตทาวสักกะ ขอให
บุตรของหมอมฉัน ผูพ ลัดพรากไปนั้น พึงมีอายุยืน
นาน พึงครองซึ่งแผนดินโดยธรรมเถิด พรนี้เปนที่ ๕
เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ตั้งแตวันที่หมอม
ฉันกลับคืนถึงพระนคร เมือ่ ราตรีสิ้นไป พระอาทิตย
อุทัยขึ้นมาแลว ขอใหอาหารอันเปนทิพยพึงปรากฏ
พรนี้เปนที่ ๖ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง เมือ่
หมอมฉันใหทานอยู ขอไทยธรรมอยาไดหมดสิ้นไป
เมือ่ กําลังให ขอใหหมอมฉันทําจิตใหผองใส ครัน้
ใหแลวขอใหหมอมฉันไมพึงเดือดรอนใจในภายหลัง
พรนี้เปนที่ ๗ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง
เมือ่ ลวงพนจากอัตภาพนี้ไปขอใหหมอมฉันครรไลยัง
โลกสวรรค ใหไดไปถึงชั้นดุสิตอันเปนชั้นวิเศษ ครั้น
จุติจากชั้นดุสิตนั้นแลว พึงมาสูความเปนมนุษย แลว
ไมพึงเกิดตอไป พรนี้เปนที่ ๘ เปนพรที่หมอมฉัน
ปรารถนา.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๑๔] ครั้นทาวสักกะจอมเทพทรงสดับพระดํารัส ของพระมหาสัตวเวสสันดรนั้นแลว ไดตรัส
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ดังนี้วา ไมนานนักดอก สมเด็จพระบิดาบังเกิดเกลา
ของพระองค จักเสด็จมาทรงเยี่ยมพระองค ครั้นตรัส
พระดํารัสเทานี้แลว ทาวสุชัมบดีมฆวาฬเทวราช ทรง
พระราชทานพรแกพระเวสสันดรแลว ไดเสด็จกลับ
ไปยังหมูสวรรค.
จบสักกบรรพ
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๑๕] นั่นหนาของใครหนองามยิ่งนัก ดัง
ทองคําอันนายชางหลอมดวยไฟสุกใส หรือดังแทง
ทองคําอันละลายควางที่ปากเบา ฉะนั้น เด็กทั้งสอง
คนนี้มีอวัยวะคลายคลึงกัน มีลักษณะคลายคลึงกัน คน
หนึ่งคลายคลึงพอชาลี คนหนึ่งเหมือนแมกัณหาชินา
ทั้งสองคนมีรูปเสมอกัน ดังราชสีหออกจากถ้ําทอง
ฉะนั้น เด็กสองคนนี้ปรากฏเหมือนดังหลอดวยทองคํา
เทียว.
[๑๒๑๖] ดูกอนภารทวาชพราหมณ ทานนําเด็ก
ทัง้ สองคนนี้มาจากไหนหนอ ทานมาจากไหน ลุถึง
แวนแควนของเราในวันนี้.
ชูชกทูลวา
[๑๒๑๗] ขาแตพระเจาสญชัยสมมติเทพ กุมาร
ทั้งสองนี้มีผูใหแกขาพระองคดวยความพอใจ ตั้งแต
วันที่ขาพระองคไดสองกุมารนี้มา คืนวันนี้เปนคืนที่ ๑๕
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พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๑๘] ทานมีถอยคําดูดดื่มเพียงไร จึงไดเด็ก
สองคนนี้มา ทานควรทําใหเราเชื่อโดยเหตุที่ชอบ ใคร
ใหลูกนอยทั้งหลาย อันเปนอุดมทาน ใหทานนั้นแก
ทาน.
ชูชกทูลวา
[๑๒๑๙] พระองคใดเปนที่พึ่งของเหลายาจกผู
มาขอ ดังธรณีเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย พระองคนั้น
คือ พระเวสสันดรราชซึ่งเสด็จไปอยูปา ไดพระราชทานพระราชโอรส และพระราชธิดาแกขาพระองค
พระองคไดเปนที่รับรองของเหลายาจกผูมาขอ เหมือน
สาครเปนที่รับรองแหงแมน้ําทั้งหลายซึ่งไหลลงไป
ฉะนั้น พระองคนั้น คือ พระเวสสันดรราชซึ่งเสด็จ
ไปอยูปา ไดพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาแกขาพระองค.
พวกอํามาตยทูลวา
[๑๒๒๐] ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย พระราชา
ยังทรงครองเรือนอยูเปนผูมีศรัทธา ทรงกระทํา
ธรรมไมสมควรหนอ พระเวสสันดรถูกขับไลออกไป
อยูปา พึงพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดา
อยางไรหนอ ทานผูเจริญทั้งหลายมีประมาณเทาใด
ซึง่ มาประชุมกันอยูในสมาคมนี้ จงพิจารณาเรื่องนี้
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พระเวสสันดรราชประทับอยูในปา อยางไรจะพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาเลา พระองค
ควรจะพระราชทานทาส ทาสี มา แมมาอัศดร รถ
ชางกุญชร ทําไมจึงพระราชทานพระราชกุมารทั้งสอง
เลา.
พระชาลีกุมารทูลวา
[๑๒๒๑] ขาแตสมเด็จพระอัยกา ทาส มา แม
นาอัสดร รถ และชางกุญชรตัวประเสริฐ ในเรือน
ของผูใดไมมี ผูนั้นจะพึงใหอะไรพระเจาขา.
พระเจาสญชัยตรัสวา.
[๑๒๒๒] ดูกอนพระหลานนอย ปูสรรเสริญ
ทานแหงบิดาของเจานั้น ปูไมไดติเตียนเลย หฤทัย
แหงบิดาของเจาเปนอยางไรหนอ เพราะใหเจาทั้ง
สองแกพราหมณแลว.
พระชาลีกุมารทูลวา
[๑๒๒๓] ขาแตพระอัยกามหาราช พระบิดา
ของเกลากระหมอม. พระราชทานเกลากระหมอมทั้ง
สองแกพราหมณแลว ไดสดับถอยคําร่ําพิลาป ทีพ่ ระ
นองกัณหาไดกลาวแลว.
[๑๒๒๔] ทรงมีพระหฤทัยเปนทุกขและเรารอน
มีดวงพระเนตรแดงดังหนึ่งดาวโรหิณี และมีพระอัสสุชลหลั่งไหล.
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[๑๒๒๕] พระนองกัณหาชินาไดกราบทูลสมเด็จ
พระบิดาดังนี้วา ขาแตพระบิดาเจาขา พราหมณนี้
เฆี่ยนตีเกลากระหมอมฉันดวยไมเทา ดังเฆี่ยนตีหญิง
ทาสีอันเกิดในเรือนเบี้ย พระบิดาเจาขา ผูนี้ไมใช
พราหมณเปนแน พราหมณทั้งหลายยอมตั้งอยูในธรรม
ยักษแปลงเพศเปนพราหมณมานําเอาเกลากระหมอม
ฉันทั้งสองไปเพื่อจะกิน พระบิดาเจาขา เกลากระหมอมฉันทั้งสองถูกปศาจนําไป ไฉนพระบิดาจึงทรง
นิง่ ดูดายเสียเลาหนอ เพคะ.
พระราชาตรัสวา
[๑๒๒๖] มารดาของเจาทั้งสองเปนพระราชบุตร
และบิดาของเจาทั้งสองเปนพระราชบุตร แตกอนเจา
ทั้งสองเคยขึ้นตักของปู บัดนี้เหตุไรจึงยืนอยูหางไกล
เลาหนอ.
พระกุมารทูลวา
[๑๒๒๗] พระมารดาของเกลากระหมอมทั้งสอง
เปนพระราชบุตร และพระบิดาของเกลากระหมอม
ทั้งสองเปนพระราชบุตร แตบัดนี้เกลากระหมอมทัง้
สองเปนทาสของพราหมณ เพราะฉะนั้น เกลากระหมอมทั้งสองจึงยืนอยูหางไกล พระเจาขา.
พระราชาตรัสวา
[๑๒๒๘] หลานทั้งสองอยาไดชอบกลาวอยาง
นั้นเลย หทัยของปูกําลังเรารอน ปูกายของเหมือน
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ดังถูกยกขึ้นไวบนจิตกาธาร หลานรักทัง้ สองยังความ
เศราโศกใหแกปูยิ่งนัก ปูจักไถหลานทั้งสองดวย
ทรัพย หลานทั้งสองจักไมตองเปนทาส ดูกอนพอ
ชาลี บิดาของเจาทั้งสองไดตีราคาเจาทั้งสองไวเทาไร
ใหแกพราหมณหลานทั้งสองจงบอกแกปูตามจริงเถิด
พนักงานทั้งหลายจงใหพราหมณรบั เอาทรัพยไปเถิด.
พระกุมารตรัสวา
[๑๒๒๙] ขาแตสมเด็จพระอัยกา พระบิดาทรง
ตีราคาเกลากระหมอมฉันมีคาทองคําพันแทง ทรงตี
ราคาพระนองกัณหาชินาผูมีพระพักตรอันผองใส ดวย
สัตวพาหนะมีชางเปนตนอยางละรอย ๆ แลวไดพระราชทานแกพราหมณ.
พระราชาตรัสวา
[๑๒๓๐] เหวยพนักงาน เองจงลุกขึ้นไปนําทาส
ทาส ชาง โค และ โคอุสภราช อยางละรอย ๆ กับ
ทองคําพันแทง เอามาใหแกพราหมณเปนคาไถพระหลานรักทั้งสอง.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๓๑] ลําดับนั้น พนักงานรีบไปนําทาส ทาสี
ชาง โค และ โคอุสภราช อยางละรอย ๆ กับทองคํา
พนักแทงเอามาใหแกพราหมณ เปนคาไถสองพระกุมาร.
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[๑๒๓๒] พนักงานไดใหทาส ทาสี ชาง โค
และโคอุสภราช แมมาอัศดร รถ และเครื่องใชสอย
ทุกอยาง ๆ ละรอย ๆ กับทองคําพันแทง แกพราหมณ
แสวงหาทรัพย ผูข อเกินประมาณ หยาบชา เปน
คาไถพระกุมารทั้งสอง.
[๑๒๓๓] กษัตริยทั้งสอง คือ พระเจาสญชัย
และพระราชเทวี ทรงไถพระกุมารทั้งสองแลว รับสั่ง
ใหพนักงานสรงสนานและใหพระกุมารทั้งสองเสวย
เสร็จแลว ทรงประดับประดาดวยอาภรณทั้งหลาย
แลวทรงอุมขึ้นใหประทับบนพระเพลา พระกุมารทั้ง
สองทรงสรงสนานพระเศียรแลวทรงพระภูษาอัน
สะอาด ประดับดวยสรรพาภรณ พระราชาภูษาพระอัน
ทรงอุม พระชาลีขึ้นประทับบนพระเพลา แลวตรัสถาม
พระกุมารทั้งสอง ทรงประดับกุณฑลอันมีเสียงดังกอง
นาเพลินใจ ทรงประดับพวงมาลัยและสรรพาลังการ
แลว พระราชาครั้นทรงอุมพระชาลีขึ้นประทับบน
พระเพลา แลวไดตรัสถามวา ดูกอนพอชาลี พระ
ชนกชนนีทั้งสองของหลานรัก ไมมีโรคดอกหรือ
แสวงหาผลาหารเลี้ยงพระชนมชีพสะดวกหรือ มูล
ผลาหารมีมากหรือ เหลือบ ยุงและสัตวเสือกคลานมี
นอยหรือ ในปาอันเกลือนกลนไปดวยสัตวราย ไม
มีมาเบียดเบียนหรือ.
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พระชาลีกุมาร ทูลวา
[๑๒๓๔] ขอเดชะ พระชนกชนนีของเกลา
กระหมอมทั้งสองพระองคนั้นไมมีโรค อนึ่ง ทรง
แสวงหามูลผลาหารเลี้ยงพระชนมชีพไดสะดวก มูล
ผลาหารมีมาก เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานก็มี
นอย ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยสัตวราย ไมมมี า
เบียดเบียนพระชนกชนนีทั้งสอง พระชนนีของเกลา
กระหมอมฉัน ทรงขุดรากบัว เหงาบัว มันออน ทรง
สอยผลพุทรา ผลรกฟา มะตูม นํามาเลี้ยงพระชนก
และเกลากระหมอมฉันทั้งสอง พระชนนีทรงนําเอา
เหงาไมและผลไมใด ๆ มาจากปา พระชนกและเกลา
กระหมอมฉันทั้งสองมารวมพรอมกันเสวยเหงาไมและ
ผลไมนั้น ๆ ในเวลากลางคืน ไมไดเสวยในเวลากลาง
วันเลย พระชนนีของเกลากระหมอมทั้งสองผูเปน
สุขุมาลชาติ ตองเที่ยวแสวงหาผลไม มีพระฉวีวรรณ
ผอมเหลือง เพราะลมและแดด เหมือนดอกปทุมอัน
ถูกขยําดวยมือ ฉะนั้น เมื่อพระชนนีเสด็จเที่ยวไปใน
ปาใหญ ซึ่งเปนปาอันเกลื่อนกลนไปดวยสัตวราย เปน
ที่อาศัยแหงแรดและเสือเหลือง พระเกสาของพระองค
อันมีสดี ังปกแมลงภู ถูกกิ่งไมเปนตนเกี่ยวใหกระจุย
กระจาย พระชนนีทรงขมวดมุน พระเมาลี ทรงไวซึ่ง
เหงื่อไคลที่พระกัจฉะประเทศ (ทรงเพศเปนดาบสินี
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อันประเสริฐ ทรงถือไมขอทรงเครื่องบูชาไฟ และ
มุน พระเมาลี) ทรงพระภูษาหนึ่งสัตว บรรทมเหนือ
ปฐพี ทรงบูชาไฟ.
[๑๒๓๕] บุตรทั้งหลายเกิดขึ้นมาแลว ยอมเปน
ทีร่ ักของมนุษยในโลก พระอัยกาของเราไมทรงเกิด
พระสิเนหาในพระโอรสเสียเลยเปนแน.
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๓๖] ดูกอนพระหลานนอย จริงทีเดียว
การที่ปูขับไลพระบิดาของเจาผูไมมีโทษ เพราะถอยคํา
ของชาวสีพีทั้งหลายนั้น ชื่อวาปูไดกระทํากรรมอัน
ชั่วชา และชือ่ วาทํากรรมเครื่องทําลายความเจริญ สิ่ง
ใด ๆ ของปูม อี ยูในนครนีก้ ็ดี ทรัพยและธัญชาติที่มี
อยูก็ดี ปูขอยกใหแกพระธิดาของเจาทั้งสิ้น ขอให
เวสสันดรจงมาเปนพระราชาปกครองในสีพีรัฐเถิด.
พระชาลีกุมารทูลวา
[๑๒๓๗] ขอเดชะ สมเด็จพระชนกของเกลา
กระหมอมฉัน คงจักไมเสด็จมาเปนพระราชาของชาว
สีพี เพราะถอยคําของเกลากระหมอมฉัน ขอให
สมเด็จพระอัยกาเสด็จไป ทรงอภิเษกพระบิดาของ
เกลากระหมอมฉันดวยราชูปโภคเองเถิดพระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๓๘] ลําดับนั้น พระเจาสญชัยไดดํารัสสั่ง
เสนาบดีวา กองทัพ คือ พลชาง พลมา พลรถ
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พลเดินเทา จงผูกสอดอาวุธ (จงเตรียมใหพรอมสรรพ)
ชาวนิคม พราหมณและปุโรหิตทั้งหลาย จงตามเราไป
ถัดจากนั้น พวกโยธีหกหมื่นผูสงางาม พรอมสรรพ
ดวยเครือ่ งอาวุธยุทธภัณฑ ประดับดวยผาสีตาง ๆ กัน
จงตามมาเร็วพลัน พวกโยธีผูพรอมสรรพดวยเครื่อง
อาวุธยุทธภัณฑ ประดับดวยผาสีตาง ๆ กัน คือ พวก
หนึ่งแตงผาสีเขียว พวกหนึ่งแตงผาสีเหลือง พวก
หนึ่งแตงผาสีแดง พวกหนึ่งแตงผาสีขาว จงตามมา
เร็วพลัน ภูเขาคันธมาทนอันมีในปาหิมพานต สะพรั่ง
ไปดวยคันธชาติดารดาษดวยพฤกษานานาชนิด เปน
ที่อาศัยอยูแหงหมูสตั วใหญ ๆ และมีตนไมเปนทิพย
โอสถ ยอมสวางไสวและหอมไปทั่วทิศ ฉันใด เหลา
โยธีทั้งหลาย ผูพรอมสรรพดวยเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ
จงตามมาเร็วพลัน ก็จงรุงเรืองและมีเกียรติฟุงขจร
ไป ฉันนั้น ถัดจากนั้น จงจัดชางที่สูงใหญหมื่นสี่
พัน มีสายรัดประคนทอง มีเครื่องประดับและเครื่อง
ปกคลุมศีรษะอันขจิตดวยทอง มีนายควาญชางถือ
โตมรและขอขึ้นขี่คอประจําเตรียมพรอมสรรพประดับ
ประดาอยางสวยงาม จงตามมาเร็วพลัน ถัดจากนั้น
จงจัดมาสินธพชาติอาชาไนยอันมีเทาจัดหมืน่ สี่พัน
พรอมดวยนายควาญมาประดับประดาดวยอลังการ ถือ
แสแลกเกาทัณฑ ผูกสอดเครื่องรบขึ้นประจําหลัง จง
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ตามมาเร็วพลัน ถัดจากนั้น จงจัดกระบวนรถรบ
หมื่นสี่พัน มีกํากงอันหุมดวยเหล็ก เรือนรถวิจิตรดวย
ทอง และจงยกธงขึ้นปกบนรถนั้น ๆ พวกนายขมัง
ธนูผูยิงไดแมนยํา เปนคนคลองแคลวในรถทั้งหลาย
จงเตรียมโลห เกราะและเกาทัณฑไวใหเสร็จ พลโยธี
เหลานี้ จงตระเตรียมใหพรอมรีบตามมา.
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๓๙] เวสสันดรโอรสของเรา จักเสด็จมา
โดยบรรดาใด ๆ ตามมรรคานั้น ๆ จงใหโปรยขาวตอก
ดอกไม มาลัย ของหอมและเครื่องลูบไล และจงให
ตั้งเครื่องบูชาอันมีคารับเสด็จมา ในบานหนึ่ง ๆ จงใหตั้ง
หมอสุราเมรัยรับไว บานละรอย ๆ รายไปตามมรรคา
ที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา จงใหตั้งมังสาหาร
และขนม เชนขนมแดกงา ขนมกุมมาสอันปรุงดวย
เนื้อปลา รายไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเรา
จักเสด็จมา จงใหตั้งเนยใส น้ํามัน นมสม นมสด
ขนมที่ทําดวยขาวฟาง และสุราเปนอันมาก รายไป
ตามมรรคาทีเ่ วสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา ใหมี
พนักงานวิเศษทั้งครัวหวานและครัวคาว จัดตั้งไวเลี้ยง
ประชาชนทั่วไป ใหมมี หรสพฟอนรําขับรองทุก ๆ อยาง
เพลงปรบมือ กลองยาว ชางขับเสภาอันบรรเทาความ
เศราโศก พวกโหรีจงเลนดนตรีดีดพิณพรอมทั้งกลอง
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นอยกลองใหญ เปาสังข ตีกลองหนาเดียว ตะโพน
บัณเฑาะว สังข จะเข กลองใหญ กลองเล็ก ราย
ไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๔๐] กองทัพของสีพีรัฐเปนกองทัพใหญ
อันจัดเปนกระบวนตั้งไวเสร็จแลวนั้น มีพระชาลี
ราชกุมารเปนผูนําทาง ไดยาตราไปยังเขาวงกต ชาง
กุญชรตัวประเสริฐมีอายุ ๖๐ ป มีสายรัดประคนทอง
ผูกตกแตงไว บันลือกองโกญจนาทกระหึ่มอยู เหลา
มาอาชาไนยยอมแผดเสียงดังสนั่น เสียงกงรถดังกึก
กองธุลีละอองฟุงตระหลบนภากาศ กองทัพของสีพีรัฐ
อันจัดเปนกระบวนยาตราไปเปนกองทัพใหญ สามารถ
จะทําลายลางราชดัสกรได มีพระชาลีราชกุมารเปนผู
นําทาง ไดยาตราไปยังเขาวงกต พระเจาสญชัยพรอม
ดวยราชบริพารเหลานั้นเสด็จเขาปาใหญ ซึ่งมีตนไม
มีกิ่งกานมาก มีน้ํามาก ดารดาษไปดวยไมดอก และ
ไมผลทั้งสองอยางในปาใหญนั้น ฝูงวิหคเปนอันมาก
หลาก ๆ สี มีเสียงกลมกลอมหวานไพเราะเกาะอยูบน
ตนไมอันเผล็ดดอกตามฤดูกาล รองประสานเสียง
เสียงระเบงเปนคู ๆ พระเจาสญชัยพรอมทั้งราชบริพาร
เหลานั้น เสด็จไปสิ้นระยะทางไกลลวงหลายวันหลาย
คืน จึงบรรลุถึงประเทศที่พระเวสสันดรประทับอยู.
จบมหาราชบรรพ
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พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๔๑] พระเวสสันดรไดทรงสดับเสียงกึกกอง
แหงกองพลเหลานั้นก็ตกพระทัยกลัวเสด็จขึ้นภูเขา
ทรงหวาดกลัวทอดพระเนตรดูกองพลเสนา ตรัสวา
ดูกอนมัทรี เชิญมาดูซิ เสียงอันกึกกองเชนใดในปา
มาอาชาไนยสงเสียงรองกึกกอง เห็นปลายธงปลิวไสว
นายพรานไพรทั้งหลายขึงขายลอมฝูงเนื้อในปา ไล
ตอนใหตกลงในหลุม แลวไลทมิ่ แทงดวยหอก เลือก
เอาแตตัวพี ๆ ฉันใด เราทั้งสองก็ฉันนั้น เปนผูไมมี
โทษผิด ถูกขับไลจากแวนแควนมาอยูในปา ยอมเปน
ผูตองตกอยูในเงื้อมมือของพวกอมิตรเปนแน ดูเอา
เถิดซึ่งบุคคลผูประหารคนไมมกี ําลัง.
พระนางมัทรีทูลวา
[๑๒๔๒] พวกอมิตรไมพึงย่ํายีพระองค เปรียบ
เหมือนไฟในหวงน้ํา ฉะนั้น ขอพระองคจงระลึกถึง
ขอนั้นแหละ แตนี้ไปจะพึงมีแตความสวัสดีโดยแท.
[๑๒๔๓] ลําดับนั้น พระเวสสันดรราชเสด็จลง
จากภูเขาแลวประทับนั่งในบรรณศาลา ทรงทําพระมนัสใหมั่นคง.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๔๔] พระบิดาดํารัสสั่งใหกลับรถ ใหประเทียบกระบวนทัพไว แลวเสด็จเขาไปทาพระราชโอรส
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ผูป ระทับอยูในปาเดียวดายเสด็จลงจากคอชางพระที่
นัง่ ตน ทรงเฉวียงพระอังสาประนมพระหัตถ แวด
ลอมดวยหมูอํามาตย เสด็จเขาไป เพื่อทรงอภิเษก
พระราชโอรสทรงเพศบรรพชิต นั่งเขาฌานอยูใน
บรรณศาลาไมหวั่นไหวแนวแน ไมมภี ัยแตไหน.
[๑๒๔๕] พระเวสสันดรและพระนางเจามัทรี
ทอดพระเนตรเห็นพระบิดา ผูม ีความรักในบุตรกําลัง
เสด็จมา ทรงตอนรับถวายอภิวาท ฝายพระนางเจา
มัทรี ทรงซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทพระสัสสุระกราบทูลวา ขาแตพระสมมติเทพเกลากระหมอม
ฉันมัทรีผูสะใภของพระองค พระเจาสญชัยทรงสวม
กอดสองกษัตริยประทับทรวง ฝาพระหัตถลูบพระปฤษฏางคอยูไปมา อาศรมนั้น.
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๔๖] ดูกอนพระลูกรัก ลูกทัง้ สองไมมี
โรคาพาธหรือหนอ ลูกทั้งสองสําราญดีหรือ ทั้งมูลมัน
ผลไมมีมากหรือ เหลือบ ยุงและสัตวเสือกคลานมีนอย
แลหรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ไมมี
มาเบียดเบียนแลหรือ.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๒๔๗] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ชีวิตของ
ขาพระบาททั้งสองยอมเปนไปตามมีตามได ขาพระบาท
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ทั้งสองเปนอยูอยางฝดเคือง ชีวิตเปนอยูไดดวยการ
เที่ยวแสวงหามูลผลาผล ขาแตมหาราช นายสารถี
ทรมานมาใหหมดฤทธิ์ ฉันใด ขาพระบาททั้งสองยอม
เปนผูถูกทรมานใหหมดฤทธิ์ ฉันนั้น ความสิ้นฤทธิ์
ยอมทรมานขาพระบาททั้งสอง ขาแตพระมหาราช
เมื่อขาพระบาททั้งสองผูถูกเนรเทศโศกเศราอยูในปา
เนืองนิตย เนื้อหนังก็ซูบซีด เพราะมิไดเห็นพระชนก
ชนนี.
[๑๒๔๘] ทายาทผูมีมโนรถยังไมสําเร็จของฝา
พระบาทผูจอมสีพีรัฐ คือชาลีและกัณหาชินา ทัง้ สอง
ตกอยูในอํานาจของพราหมณผูมุทะลุหยาบชา มัน
ตอนตีเอาชาลีกัณหาชินาทั้งสองนั้นเหมือนดังโค ถา
พระองคทรงทราบหรือทรงไดสดับขาวลูกทั้งสองของ
พระราชบุตรีนนั้
ขอไดทรงพระกรุณาตรัสบอกแก
ขาพระบาทโดยเร็วพลัน ดังหมอรีบพยาบาลคนที่ถูก
งูกดั ฉะนั้นเถิด.
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๔๙] กุมารทั้งสองนั้น คือ ชาลีและกัณหา
ชินา พอไดใหทรัพยแกพราหมณไถมาแลว ดูกอน
ลูกรัก อยากลัวไปเลย จงเบาใจเถิด.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๒๕๐] ขาแตสมเด็จพระบิดา ฝาพระบาทไม
มีโรคาพาธหรือหนอ ทรงพระสําราญดีหรือ พระจักษุ
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แหงพระชนนีของขาพระบาทยังไมเสื่อมเสียแหละ
หรือ.
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๕๑] ดูกอนลูกรัก พอไมมีโรคาพาธ และ
สบายดี อนึ่ง จักษุแหงมารดาของเจาก็ไมเสื่อมเสีย.
พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๒๕๒] ยวดยานของฝาพระบาทไมทรุดโทรม
หรือ พลพาหนะยังใชไดคลองแคลวหรือ ชนบท
เจริญดีอยูหรือ ฝนไมแลงหรือพระเจาขา.
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๕๓] ยวดยานของเราไมทรุดโทรม พลพาหนะยังใชไดคลองแคลว ชนบทเจริญดี และฝนก็
ไมแลง.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๕๔] เมื่อสามกษัตริยทรงสนทนากันอยู
อยางนี้ พระมารดาผูเปนราชบุตรี ไมทรงฉลอง
พระบาท เสด็จดําเนินไปปรากฏที่ปากทวารเขา ก็
พระเวสสันดรและพระมัทรี ทอดพระเนตรเห็น
พระมารดาผูมีความรักในบุตรกําลังเสด็จมา ทรงตอน
รับถวายอภิวาท ฝายพระนางเจามัทรี ทรงซบเศียร
เกลาอภิวาทแทบพระบาทพระสัสสุ กราบทูลวา ขาแต
พระแมเจา เกลากระหมอมฉันมัทรีผูสะใภ ขอถวาย
บังคมพระยุคลบาทของพระแมเจา.
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[๑๒๕๕] ก็พระโอรสทั้งสองผูเสด็จมาโดยสวัสดี
แตที่ไกล ทอดพระเนตรเห็นพระนางเจามัทรี ก็คร่ํา
ครวญวิง่ เขาไปหา ดังหนึ่งลูกโคนอยวิ่งเขาไปหาแม
ฉะนั้น สวนพระนางเจามัทรีพอทอดพระเนตรเห็น
พระโอรสทั้งสองผูเสด็จมาโดยสวัสดี แตที่ไกล ทรง
สั่นระรัวไปทั่วพระกาย เหมือนแมมดผีสิง ฉะนั้น
น้ํามันก็ไหลออกจากพระถันทั้งคู.
[๑๒๕๖] เมือ่ พระญาติทั้งหลายมาพรอมกันแลว
ขณะนัน้ ไดเกิดเสียงสนั่นกึกกอง ภูเขาทั้งหลายสั่น
สะทาน แผนดินไหวสะเทือน ฝนตกลงเปนทอธาร
ครั้งนั้น พระเวสสันดรราชไดสมาคมรวมดวยพระญาติ
คือ พระราชา พระเทวี พระโอรส พระสุณสิ าและ
พระราชนัดดาทั้งสองพระองค พระญาติทั้งหลายมา
ประชุมพรักพรอมกันแลว ณ กาลใด. ในกาลนั้นได
เกิดความอัศจรรยนา ขนพองสยองเกลา ประชาราษฎร
ทั้งปวงพรอมใจกันประนมมืออัญชลี ถวายบังคมพระมหาสัตวคร่ําครวญวิงวอนพระเวสสันดรและพระนาง
เจามัทรี ในปาอันนาหวาดกลัววา พระองคเปนพระราชาผูเปนใหญแหงขาพระบาททั้งหลาย ขอทั้งสอง
พระองคทรงพระกรุณาโปรดรับเสวยราชสมบัติเปน
พระราชาแหงขาพระบาททั้งหลายเทอญ.
จบฉขัตติยบรรพ
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พระมหาสัตวตรัสวา
[๑๒๕๗] ฝาพระบาท ชาวชนบทและชาวนิคม
พรอมใจกันเนรเทศขาพระบาทผูครองราชสมบัติโดย
ทศพิธราชธรรม จากแวนแควน.
พระเจาสญชัยตรัสวา
[๑๒๕๘] ดูกอ นพระลูกรัก จริงที่เดียว การที่
พอใหขบั ไลลูกผูไมมีโทษผิดออกไปจากแวนแควน
เพราะถอยคําของชาวสีพีนั้น ชื่อวาพอไดทํากรรมอัน
ชัว่ ชา และชื่อวาพอไดทํากรรมเครือ่ งทําลายความ
เจริญ.
พระศาสดาตรัสวา
[๑๒๕๙] ขึ้นชื่อวาบุตร ควรชวยปลดเปลื้อง
ความทุกขของมารดาบิดา และ พี่นองที่เกิดขึ้นเพราะ
เหตุอยางใดอยางหนึ่ง แมดวยชีวิตของตน (ขาแต
พระมหาราช เวลานี้เปนเวลาสมควรที่จะสรงสนาน
ขอเชิญทรงชําระพระสรีระมลทินเถิด พระเจาขา).
[๑๒๖๐] ลําดับนั้น พระเวสสันดรบรมกษัตริย
ทรงชําระพระสรีระมลทิน ครั้นแลวไมทรงเพศดาบส.
[๑๒๖๑] พระเวสสันดรบรมกษัตริย สระพระเกศาแลว ทรงเสวตพัสตรอันสะอาด ทรงประดับดวย
เครื่องราชปลันธนาภรณทุกอยาง ทรงสอดพระแสง
ขรรคอันทําใหราชปจจามิตรเกรงขามเสด็จขึ้นทรง
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พระยาปจจยนาคเปนพระคชาธาร ครั้งนั้นเหลาสหชาติ
โยธาหาญทั้งหกหมืน่ สวมสอดสรรพาวุธและประดับ
สรรพาภรณลวนดวยทอง เปนสงางามนาดู ตางชื่นชม
ยินดี แวดลอมพระมหากษัตริยผูเปนจอมทัพ ลําดับ
นั้น เหลาพระสนมกํานัลของพระเจาสีพีมาประชุม
พรอมกัน เชิญพระมัทรีใหโสรจสรงดวยสุคนธวารี
แลวทูลถวายพระพรวา ขอพระเวสสันดรจงทรงอภิบาลรักษาพระแมเจา ขอพระชาลีและพระกัณหาชินา
ทั้งสองพระองคจงทรงบํารุงรักษาพระแมเจาตอไป
อนึ่ง ขอพระเจาสญชัยมหาราช จงทรงคุมครองรักษา
พระแมเจายิ่งขึ้นไป เทอญ.
[๑๒๖๒] ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริยและพระมัทรี กลับมาไดดํารงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแลว
ทรงระลึกถึงความลําบากขณะที่เสด็จไปประทับอยูใน
ปาในกาลกอน จึงรับสั่งใหนํากลองนันทภรีไปตีประกาศที่เวิง้ วางหวางเขาวงกต อันเปนรัมณียสถาน ก็
พระเวสสันดรบรมกษัตริยและพระมัทรี กลับมาได
ดํารงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแลว พระมัทรีผูสมบูรณดว ยลักขณา ทรงระลึกถึงความลําบากขณะที่
เสด็จไปประทับอยูในปาในกาลลอน ครั้นไดทรง
ประสบพระโอรสพระธิดาก็มีพระทัยปราโมทย เกิด
โสมนัส ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริยและพระมัทรีผูมี
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ลักขณา กลับไดดํารงในสิริราชสมบัติตามเดิมแลว
ทรงระลึกถึงความลําบากขณะที่เสด็จไปประทับอยูใน
ปาในกาลกอน และไดมาอยูรวมกับพระโอรสและ
พระธิดา จึงมีพระหฤทัยชื่นชมยินดีปติโสมนัส.
พระนางมัทรีตรัสวา
[๑๒๖๓] ดูกอนลูกรักทั้งสอง ในกาลกอน คือ
เมื่อพราหมณนําลูกทั้งสองไป แมมีความปรารถนาลูก
ทั้งสอง แมจงึ ไดบําเพ็ญวัตรนี้ คือ แมบริโภคอาหาร
วันละครั้ง นอนเหนือพื้นแผนดินเปนนิตย วัตรของ
แมนั้นสําเร็จแลวในวันนี้ เพราะไดพบพระลูกทั้งสอง
แลว ดูกอนลูกรักทั้งสอง ขอความโสมนัสอันเกิดจาก
แมและแมที่เกิดจากพระบิดา จงคุมครองลูก อนึ่งเลา
ขอพระเจาสญชัยมหาราช จงทรงอภิบาลรักษาลูก
บุญกุศลอยางใดอยางหนึ่ง ที่แมก็ดี พระบิดาของลูก
ก็ดี กระทําแลวมีอยู ดวยบุญกุศลทั้งหมดนั้น ขอให
ลูกจงเปนผูไมแกไมตาย.
[๑๒๖๔] พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยพระภูษาอยางใด สมเด็จพระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรงจัด
พระภูษาอยางนั้น คือ พระภูษากัปปาสิกพัสตร โกสัย
พัสตร โขมพัสตร และโกทุมพรพัสตร สงไปประทาน
แกพระมัทรีราชสุณิสา พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวย
เครื่องประดับอยางใด พระสัสสุผุสดีราชเทว ก็ทรง
จัดเครื่องประดับอยางนั้น คือ พระธํามรงคสุวรรณ
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รัตนสรอยพระศอนพรัตน สงไปประทานแกพระมัทรี
ราชสุณสิ า พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยเครื่องประ
ดับอยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่อง
ประดับอยางนั้น คือ พระวลัยสําหรับประดับตนพระ
พาหา พระกุณฑลสําหรับประดับพระกรรณ สายรัด
พระองคฝงแกวมณีตาบเพชร ไปประทานแกพระมัทรี
ราชสุณสิ า พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยเครื่องประ
ดับอยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่อง
ประดับอยางนั้น คือ ดอกไมกรองเครื่องประดับ
พระเมาฬี เครื่องประดับพระนลาตและเครื่องประดับ
ฝงแกวมณีสีตางๆ กัน ไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยเครื่องประดับ
อยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวี ก็ทรงจัดเครื่องประดับ
อยางนัน้ คือ เครือ่ งประดับพระกัน เครือ่ งประดับ
พระอังสา สะอิ้งเพชร ฉลองพระบาทสงไปประทาน
แกพระมัทรีราชสุณสิ า เครื่องประดับที่สมเด็จพระนาง
ผุสดีสงไปประทานนั้นมีทั้งที่ตองรอยดวยเชือก ทั้งที
ไมตองรอยดวยเชือก สมเด็จพระผุสดีทรงตรวจดู
เครื่องประดับพระนางมัทรี ทรงเห็นที่ใดยังบกพรอง
ก็รบั สั่งใหนํามาประดับเพิ่มเติมจนเต็ม พระนางมัทรี
ราชบุตรีทรงงดงามยิ่งนัก ดังนางเทพกัญญาในนันทนวัน พระนางมัทรีราชบุตรีสระพระเกศาแลวทรง
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เศวตพัสตร ประดับดวยอาภรณทั้งปวง ทรงงดงาม
ยิ่งนัก ดังนางเทพอัปสรในดาวดึงส วันนั้น พระนางมัทรีราชบุตรีทรงงดงามนาพิศวง ดังตนกลวยอัน
เกิดในสวนจิตตลดา ถูกลมรําเพยพัดไหวไปมา ฉะนั้น
พระนางมัทรีราชบุตรี ทรงมีไรพระทนตแดงดังผล
ตําลึงสุกงามยิ่งนัก มีพระโอษฐแดงดังผลไทรสุก งด
งามยิ่งนัก ปานดังกินรีมีขนปกงามวิจิตร บินรอนอยู
ในอากาศ ฉะนั้น.
[๑๒๖๕] เหลาพนักงานตกแตงดรุณหัตถี มีวัย
ปานกลาง อันเปนชางพระที่นั่งตนตัวประเสริฐอดทน
ตอหอกซัดและลูกศร มีงางอนงามดังอนรถ มีกําลัง
กลาหาญ เสร็จแลวใหนํามาประเทียบเกยคอยรับเสด็จ
สมเด็จพระนางมัทรีเสด็จขึ้นประทับบนหลังดรุณหัตถี
อันมีวัยปานกลาง เปนชางพระที่นั่งตนตัวประเสริฐ
อดทนตอหอกซัดและลูกศร มีงางอนงามดังงอนรถมี
กําลังกลาหาญ.
[๑๒๖๖] เนื้อประมาณเทาใดที่มีอยูในปาทั้งปวง
ณ เขาวงกตนั้น เนื้อประมาณเทานั้น ไมเบียดเบียน
กันและกันดวยเดชของพระเวสสันดร นกประมาณ
เทาใดทีม่ ีอยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น นกประมาณ
เทานั้นไมเบียดเบียนกันและกันดวยเดชของพระเวสสันดร เนื้อประมาณเทาใดที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ เขา
วงกตนัน้ มาประชุมในที่เดียวกัน ในเมื่อพระเวสสันดรผูผ ดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จกกลับ เนื้อประมาณ
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เทาใด ที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น เนื้อประ
มาณเทานั้นตางพากันมีทุกข เพราะจะตองพลัดพราก
จากพระเวสสันดรมิไดสงเสียงรองอันไพเราะ เหมือน
กาลกอนในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะ
เสด็จกลับ นกประมาณเทาใด ที่มีอยูในปาทั้งปวง ณ
เขาวงกตนั้น นกประมาณเทานั้น ตางพากันมีทุกข
เพราะจะตอพลัดพรากจากพระเวสสันดรมิไดสงเสียง
รอง อันไพเราะเหมือนในกาลกอน ในเมื่อพระเวสสันดรผูผ ดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จกลับ.
[๑๒๖๗] ราชวิถีที่จะเสด็จพระราชดําเนินนั้น
ประชาราษฎรชวยกันตกแตงราบรื่น งานวิจิตร ลาด
ดวยดอกไม ตั้งแตเขาวงกตที่พระเวสสันดรราชประทับ
อยู ตราบเทาถึงพระนครเชตุดร ลําดับนั้น เหลา
อํามาตยสหชาติโยธาหาญทั้งหกหมื่น แตงเครื่องพรอม
สรรพงามสงานาดู พากันตามเสด็จแวดลอมโดยรอบ
ในเมื่อพระเวสสันดรผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับ
พระนคร พระสนมกํานัลใน พระกุมารที่เปนพระประยูรญาติและบุตรอํามาตย พวกพอคาและพราหมณ
ทั้งหลาย พากันตามเสด็จแวดลอมโดยรอบ ในเมื่อ
พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร
กองพลชาง ลงพลมา กองพลรถ กองพลเดินเทา
พากันตามเสด็จแวดลอมโดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ เสด็จกลับพระนครชาวชนบท
และชาวนิคม พรอมใจกันมาประชุมแวดลอมอยูโดย
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รอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จ
กลับพระนคร เหลาโยธาสวมหมวกแดง สวมเกราะ
หนัง ถือธนู ถือโลหดั้ง เดินนําหนา ในเมือ่ พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร.
[๑๒๖๘] กษัตริยทั้งหกพระองคนั้น เสด็จเขาสู
พระนครอันนารื่นรมย มีปอมปราการและทวารเปน
อันมาก บริบูรณดว ยขาวน้ําบริบูรณดวยการฟอนรํา
ขับรองทั้งสองอยาง ชาวชนบทและชาวนิคมตางชื่น
ชมยินดี มาประชุมพรอมกัน ในเมื่อพระเวสสันดรผู
ผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จมาถึง เมื่อพระมหาสัตวผู
พระราชทานทรัพยสมบัติมาถึงแลว ชาวชนบทและ
ชาวนิคมตางเปลื้องผาโพกออกโบกสะบัดอยูไ ปมา
พระองครับสั่งใหนํากลองนันทเภรีไปตีประกาศใน
พระนคร รับสั่งใหประกาศการปลดปลอยสัตวทั้ง
หลายจากเครื่องจองจํา.
[๑๒๖๙] ขณะเมื่อพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐให
เจริญ เสด็จเขาพระนครแลว ทาวสักกเทวราชทรง
บันดาลฝนเงินใหตกลงในขณะนัน้ ลําดับนัน้ พระเวสสันดรบรมกษัตริยผูมีพระปญญา ทรงบําเพ็ญทาน
แลว ครั้นสวรรคต พระองคก็ไดเสด็จเขาถึงสวรรค
ฉะนี้แล.
จบนครกัณฑ
จบมหาเวสสันตรชาดกที่ ๑๐
จบมหานิบาตชาดก
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อรรถกถามหานิบาตชาดก
เวสสันตรชาดก
ทศพรคาถา
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ นิโครธาราม อาศัยกรุงกบิลพัสดุ
ราชธานี ทรงปรารภฝนโบกขรพรรษตรัสพระธรรมเทศนานี้วา ผุสฺสตี
วรวณฺณาเภ ดังนี้เปนตน.
ความพิสดารวา พระศาสดาทรงยังธรรมจักรอันบวรใหเปนไปแลว
เสด็จสูกรุงราชคฤหโดยลําดับ ประทับอยู ณ กรุงราชคฤหนั้นตลอดเหมันตฤดู
มีพระอุทายีเถระเปนมัคคุเทศก พระขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ แวดลอม เสด็จจนถึง
กรุงกบิลพัสดุ เปนการเสด็จครั้งแรก ศักยราชทัง้ หลายประชุมกันดวยคิดวา
พวกเราจักไดเห็นสิทธัตถกุมารนี้ผูเปนพระญาติอันประเสริฐของพวกเรา เลือก
หาสถานที่เปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา ก็กําหนดกันวา ราชอุทยาน
ของนิโครธศักยราชนารืน่ รมย จึงทําวิธีปฏิบัติจัดแจงทุกอยางในนิโครธาราม
นั้น ถือของหอมดอกไมและจุรณเปนตนรับเสด็จ สงทารกทาริกาชาวเมืองที่
ยังหนุม ๆ ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวงไปกอน แตนั้นจึงสงราชกุมารีไป
เสด็จไปเองในระหวางราชกุมารราชกุมารีเหลานั้น บูชาพระศาสดาดวยดอกไม
ของหอมและจุรณเปนตน พาเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไปสูนิโครธารามนั่นแล
พระผูมีพระภาคเจามีพระขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ แวดลอม ประทับนั่ง ณ บวรพุทธอาสนที่ปูลาดไวในนิโครธารามนั้น กาลนั้นเจาศากยะทั้งหลายเปนชาติถือตัว
กระดางเพราะถือตัวคิดกันวา สิทธัตถกุมารนี้เด็กกวาพวกเรา เปนนองเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 600

ภาคิไนย เปนบุตร เปนนัดดา ของพวกเรา คิดฉะนี้แลวจึงกลาวกะราชกุมารที่
ยังหนุม ๆ เหลานั้นวา เธอทั้งหลายจงไหวพระผูมพี ระภาคเจา พวกเราจักนั่ง
เบื้องหลังพวกเธอ เมือ่ เจาศากยะเหลานั้นไมอภิวาทพระผูมีพระภาคเจานั่งกันอยู
อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของเจาศากยะเหลานั้น จึงทรง
ดําริวาพระญาติทั้งหลายไมไหวเรา เอาเถิด เราจักยังพระญาติเหลานั้นใหไหว
ทรงพระดําริฉะนี้แลว ทรงเขาจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา จําเดิมแต
นั้นก็เสด็จขึ้นสูอากาศ เปนดุจโปรยละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรแหงพระญาติ
เหลานั้น ทรงทําปาฏิหาริยเชนกับยมกปาฏิหาริย ณ ควงไมคัณฑามพพฤกษ.
กาลนัน้ พระเจาสุทโธทนมหาราชไดทอดพระเนตรเห็นอัศจรรยนนั้
จึงตรัสวา ขาแตพระองคผูเจริญในวันเมื่อพระองคประสูติ เมื่อพระพี่เลี้ยงเชิญ
พระองคเขาไปใกลเพื่อใหนมัสการชฎิลชื่อกาฬเทวละ ขาพระองคก็ไดเห็น
พระบาททั้งสองของพระองคกลับไปตั้งอยู ณ ศีรษะแหงพราหมณ ขาพระองค
ก็ไดกราบพระองค นี้เปนการกราบของขาพระองคครั้งแรก ในวันวัปปมงคลแรก
นาขวัญ เมื่อพระองคบรรทม ณ พระยี่ภูอันมีสิรใิ ตรมเงาไมหวา ขาพระองค
ไดเห็นเงาไมหวาไมบายไป ขาพระองคก็ไดกราบพระบาทของพระองค นี้เปน
การกราบของขาพระองคครั้งที่ ๒ บัดนี้ขาพระองคเห็นปาฏิหาริย อันยังไมเห็น
นี้ จึงไดกราบพระบาทของพระองค นี้เปนการกราบของขาพระองคครั้งที่ ๓.
ก็เมื่อพระเจาสุทโทนะถวายบังคมแลว เจาศากยะแมองคหนึง่ ที่จะไมอาจ
ถวายบังคมดํารงนิ่งอยูมิไดมี ชนเหลานั้น แมทั้งหมดไดถวายบังคมแลว พระผู
มีพระภาคเจายังพระประยูรญาติทั้งหลายใหถวายบังคมแลว เสด็จลงจากอากาศ
ประทับนั่ง ณ บวรพุทธอาสนที่ปูลาดไวแลว เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ
นั่งแลว พระประยูรญาติที่ประชุมกันไดแวดลอมแลว ทั้งหมดมีจิตแนวแน
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นั่งอยู. ลําดับนั้น มหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนโบกขรพรรษใหตกแลว น้ําฝนนัน้ สีแดง
เสียงซูซาไหลไปลงที่ลุม ผูตองการใหเปยก ก็เปยก ฝนนั้นไมตกตองกายของผู
ที่ไมตองการใหเปยกแมสักหยาดเดียว ชนทั้งปวงเหลานั้นเห็นอัศจรรยนั้นก็
เกิดพิศวง ภิกษุทั้งหลายพูดกันวา โอ นาอัศจรรย โอ ไมเคยมี โอ อานุภาพ
แหงพระพุทธเจา มหาเมฆจึงยังฝนโบกขรพรรษเห็นปานนี้ ใหตกในสมาคม
แหงพระประยูรญาติทั้งหลาย พระศาสดาทรงสดับดังนั้นแลว ตรัสถามวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย บัดนีเ้ ธอทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลา
นั้น กราบทูลใหทรงทราบแลว มีพระพุทธดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิ
ใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่มหาเมฆยังฝนโบกขรพรรษใหตก แมในกาลกอน
เวลาที่เรายังเปนโพธิสัตวอยู มหาเมฆเห็นปานนี้ ก็ยังฝนโบกขรพรรษใหตก
ในญาติสมาคมเหมือนกัน ตรัสฉะนี้แลวทรงดุษณีภาพ ภิกษุเหลานั้นทูล
อาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสเลา ดังตอไปนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามวา สีวมิ หาราช ครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแควนสีพี มีพระโอรสพระนามวา สญชัย
กุมาร เพื่อสญชัยกุมารนั้นทรงเจริญวัย พระเจาสีวีมหาราชนําราชกัญญา
พระนามวา ผุสดี ผูเปนราชธิดาของพระเจามัททราชมาทรงมอบราชสมบัติ
แกสญชัยราชกุมารนั้นแลว ตั้งพระนางผุสดีเปนอัครมเหสี.
ตอไปนี้เปนบุรพประโยคคือความเพียรที่ทําในศาสนาของพระพุทธเจา
ในปางกอนแหงพระนางนั้น คือ ในที่สุดแหงกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในกาลนั้น พระราชาพระนามวา
พันธุมราช เสวยราชสมบัติในพันธุมดีนคร เมื่อพระวิปสสีศาสดาประทับ
อยูในเขมมฤคทายวัน อาศัยพันธุมดีนคร กาลนั้นมีพระราชาองคหนึ่งสง
สุวรรณมาลาราคา ๑ แสน กับแกนจันทนอันมีคามาก ถวายแดพระเจาพันธุมราช
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พระเจาพันธุมราชมีพระราชธิดา ๒ องค พระเจาพันธุมราชมีพระราชประสงค
จะประทานบรรณาการนั้นแกพระราชธิดาทั้งสอง จึงไดประทานแกนจันทนแก
พระธิดาองคใหญ ประทานสุวรรณมาลาแกพระธิดาองคเล็ก. ราชธิดาทั้งสอง
นั้นคิดวา เราทั้งสองจักไมนําบรรณาการนี้มาที่สรีระของเรา เราจักบูชาพระศาสดาเทานั้น ครั้นคิดดังนี้แลวจึงทูลพระราชาวา ขาแตเสด็จพอ ขาพระบาท
ทั้งสองจักเอาแกนจันทนและสุวรรณนาลาบูชาพระทศพล พระเจาพันธุมราช
ทรงสดับดังนั้น ก็ประทานอนุญาตวา ดีแลว ราชธิดาองคใหญบดแกนจันทน
ละเอียดเปนจุรณ บรรจุในผอบทองคําแลวใหถือไว ราชธิดาองคนอยใหทํา
สุวรรณมาลาเปนมาลาปดทรวง บรรจุผอบทองคําแลวใหถือไว ราชธิดาทั้งสอง
เสด็จไปสูมฤคทายวันวิหาร. บรรดาราชธิดาสององคนั้น องคใหญบูชาพระพุทธ
สรีระซึ่งมีวรรณะดังทองคําของพระทศพลดวยจรุณแกนจันทน โปรยปราย
จุรณแกนจันทนที่ยังเหลือในพระคันธกุฏี ไดทาํ ความปรารถนาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอขาพระองคพึงเปนมารดาแหงพระพุทธเจาผูเชนพระองค
ในอนาคตกาล แลวกลาวคาถาวา
ขาพระพุทธเจาไดทําการบูชาพระองคดวยจุรณ
แหงแกนจันทนนี้ ขอใหขาพระพุทธเจาไดเปนมารดา
แหงพระพุทธเจาผูเชนพระองคในอนาคตกาล.
ฝายราชธิดาองคเล็กบูชาพระสรีระซึ่งมีวรรณะดังทองคําของพระทศพล
ดวยสุวรรณมาลาทําเปนอาภรณเครื่องปดทรวง ไดทําความปรารถนาวา ขา
แตพระองคผูเจริญ เครือ่ งประดับนี้จงอยาหายไปจากสรีระของขาพระพุทธเจา
จนตราบเทาบรรลุพระอรหัต แลวกลาวคาถาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาบูชาพระองคดวยสุวรรณมาลา ดวยอํานาจพุทธบูชานี้ ขอบุญ
จงบันดาลใหสุวรรณมาลามีที่ทรวงของขาพระพุทธเจา.
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สวนพระบรมศาสดาก็ทรงทําบูชานุโมทนาแกราชธิดาทั้งสองนั้นวา
ก็เธอทั้งสองไดประดิษฐานการบูชาอันใดแกเรา
ในภพนี้ วิบากแหงการบูชานั้น จงสําเร็จแกเธอทั้งสอง
ความปรารถนาเธอทั้งสองเปนอยางใด จงเปนอยางนั้น.
ราชธิดาทั้งสองนั้น ดํารงอยูตลอดพระชนมายุในที่สุดแหงพระชนมายุ
เคลื่อนจากมนุษยโลกไปบังเกิดในเทวโลก ใน ๒ องคนั้น องคใหญเคลื่อน
จากเทวโลก ทองเที่ยวอยูยังมนุษยโลก เคลื่อนจากมนุษยโลกทองเที่ยวอยูยัง
เทวโลก ในที่สุดแหงกัปที่ ๙๑ ไดเปนพุทธมารดามีพระนามวามหามายาเทวี
ฝายราชกุมารีองคเล็กก็ทองเที่ยวอยูอยางนั้น ในกาลเมื่อพระทศพลพระนามวา
กัสสปะบังเกิด ไดเกิดเปนราชธิดาแหงพระราชา พระนามวากิกิราช พระนาง
เปนราชกุมาริกาพระนามวา อุรัจฉทา เพราะความที่ระเบียบแหงเครื่องปด
ทรวงราวกะวาทําแลวดวยจิตรกรรม เกิดแลวแตพระทรวง อันตกแตงแลวใน
กาลเมื่อราชกุมาริกามีชนมพรรษา ๑๖ ป ไดสดับภัตตานุโมทนาแหงพระ
ตถาคตเจา ก็ตั้งอยูในโสดาปตติผล กาลตอมาในวันที่พระชนกทรงสดับภัตตานุโมทนาแลวทรงไดบรรลุโสดาปตติผล พระนางไดบรรลุพระอรหัต ผนวช
แลวปรินิพพาน พระเจากิกิราชมีพระธิดาอื่นอีก ๗ องค พระนามของราชธิดา
เหลานั้นคือ
นางสมณี นางสมณคุตตา นางภิกษุณี นาง
ภิกขุทาสิกา นางธรรมา นางสุธรรมา และนางสังฆทาสีเปนที่ ๗.
ราชธิดาทั้ง ๗ เหลานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ มีนามปรากฏคือ
นางเขมา นางอุบลวรรณา นางปฏาจารา
พระนางโคดม นางธรรมทินนา พระนางมหามายา
และนางวิสาขาเปนที่ ๗.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 604

บรรดาราชธิดาเหลานั้น นางผุสดี ชื่อสุธรรมาไดบําเพ็ญบุญมีทาน
เปนตน เปนนางกุมาริกาชื่อผุสดี เพราะความเปนผูมีสรีระดุจอันบุคคลประพรมแลวดวยแกนจันทนแดงเกิดแลว ดวยผลแหงการบูชาดวยจุรณแกนจันทน
อันนางไดทําแลวแดพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา ทองเที่ยวอยูในเทวดาและ
มนุษย ตอมาไดเกิดเปนอัครมเหสีแหงทาวสักกเทวราช ครั้งนั้น เมื่อบุรพนิมิตร ๕ ประการเกิดขึ้นตั้งอยูชั่วอายุแหงนางผุสดี ทาวสักกเทวราชทราบ
ความที่นางจะสิ้นอายุ จึงพานางไปสูนันทวันอุทยานดวยยศใหญ ประทับบนตั่ง
ที่นอนอันมีสิริ ตรัสอยางนี้กะนางผูบรรทมอยู ณ ที่นอนอันมีสิริประดับแลว
นั้นวา แนะนางผุสดีผูเจริญ เราใหพร ๑๐ ประการแกเธอ เธอจงรับพร ๑๐
ประการเหลานั้น ทาวสักกเทวราชเมื่อจะประทานพรนั้น ไดทรงภาษิตประถม
คาถาในมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งประดับดวยคาถาประมาณ ๑,๐๐๐ วา
ดูกอนนางผุสดีผูมีรัศมีแหงผิวพรรณอันประเสริฐ
ผูมีอวัยวะสวนเบื้องหนางาม เธอจงเลือกเอาพร ๑๐
ประการ ในแผนดินอันเปนที่รักแหงหฤทัยของเธอ.
ธรรมเทศนามหาเวสสันดรนี้ ชื่อวาทาวสักกเทวราชใหตั้งขึ้นแลวใน
เทวโลก ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผุสฺสตี เปนบทที่ทาวสักกเทวราชใช
เรียกชื่อเธอ. บทวา วรวณฺณาเภ ความวา ประกอบดวยรัศมีแหงผิวพรรณ
อันประเสริฐ. บทวา ทสธา ไดแก ๑๐ ประการ. บทวา ปพฺยา ไดแก
ทําใหเปนสิ่งที่พึงถือเอาในแผนดิน. บทวา วรสฺสุ ความวา ทาวสักกเทวราชตรัสบอกวา เธอจงถือเอา. บทวา จารุปุพฺพงฺคี ความวา ประกอบ
ดวยสวนเบื้องหนาอันงาม คือดวยลักษณะอันประเสริฐ. บทวา ย ตุยฺห
มนโส ปย ความวา ทาวสักกเทวราชตรัสวา เธอจงถือเอาพรซึ่งเปนที่รัก
แหงใจของเธอนั้น ๆ ทั้ง ๑๐ สวน.
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ผุสดีเทพกัญญาไมทราบวาตนจะตองจุติเปนธรรมดา เปนผูประมาท
กลาวคาถาที่ ๒ วา
ขาแตเทวราช ขาพระบาทขอนอบนอมแดพระองค
ขาพระบาทไดทําบาปกรรมอะไรไวหรือ ฝายพระบาท
จึงใหขาพระบาทจุติจากทิพยสถานที่นารื่นรมย ดุจลม
พัดตนไมใหญใหหักไปฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นโม ตยตฺถุ ความวา ขอนอบนอม
แดพระองค. บทวา กึ ปาป ความวา นางผุสดีทูลถามวา ขาพระบาทได
ทําบาปอะไรไวในสํานักของพระองค. บทวา ธรณีรุห ไดแก ตนไม.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชทราบวานางเปนผูประมาทจึงไดภาษิต ๒
คาถาวา
บาปกรรม เธอมิไดทําไวเลย และเธอไมเปนที่
รักของเราก็หาไม แตบุญของเธอสิ้นแลว เหตุนั้น เรา
จึงกลาวกับเธออยางนี้ ความตายใกลเธอ เธอจักตอง
พลัดพรากจากไป จงเลือกรับพร ๑๐ ประการนี้จากเรา
ผูจ ะให.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยน เตว ความวา ซึง่ เปนเหตุให
เรากลาวกะเธออยางนี้ บทวา ตุยฺห วินาภาโว ความวา เธอกับพวกเรา
จักพลัดพรากจากกัน. บทวา ปเวจฺฉโต แปลวา ผูใหอยู.
ผุสดีเทพกัญญาไดสดับคําทาวสักกเทวราช ก็รวู าตนจุติแนแท เมื่อ
จะทูลขอรับพรจึงกลาววา
ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญของเหลาสัตวทั้งปวง
ถาพระองคจะประทานพรแกขาพระบาทไซร ขาแต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 606

พระองคผูเจริญ ขาพระบาทพึงอยูในพระราชนิเวศน
แหงพระเจากรุงสีพีนั้น.
ขาแตทาวปุรินททะ ขาพระบาทพึงเปนผูมีจักษุ
ดําเหมือนตาลูกมฤคีซึ่งมีดวงตาดํา พึงมีขนคิ้วดํา พึง
เกิดในพระราชนิเวศนนั้นโดยนามวาผุสดี พึงไดพระราชโอรสผูใหสิ่งอันเลิศ ประกอบความเกื้อกูลแกยาจก
ไมตระหนี่ อันพระราชาทุกประเทศบูชา มีเกียรติ มียศ
เมื่อขาพระบาททรงครรภ อุทรอยานูนขึ้นพึงมีอุทรไม
นูน เสมอดังคันศรที่นายชางเหลาเกลาเกลี้ยงฉะนั้น
ถันทั้งคูของขาพระบาทอยาพึงหยอนยาน ขาแตทาววาสวะ ผมหงอกก็อยาไดมี ธุลีก็อยาพึงติดในกาย
ขาพระบาทพึงปลดปลอยนักโทษประหารได
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระบาทพึงไดเปน
อัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจากรุงสีวีในพระราช
นิเวศนอันกึกกองดวยเสียงรองของนกยูงและนกกระเรียน พรั่งพรอมดวยหมูนารีผปู ระเสริฐ เกลื่อนกลน
ไปดวยคนเตี้ยและคนคอม อันพอครัวชาวมาคธบอก
เวลาบริโภคอาหาร กึกกองไปดวยเสียงกลอนและเสียง
บานประตูอันวิจิตร มีคนเชิญใหดื่มสุราและกินกับ
แกลม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิวิราชสฺส ความวา นางผุสดีนั้น
ตรวจดูพื้นชมพูทวีป เห็นพระราชนิเวศนของพระเจาสีวีราชสมควรแกตน เมื่อ
ปรารถนาความเปนอัครมเหสีในพระราชนิเวศนนั้น จึงกลาวอยางนี้. บทวา
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ยถา มิคี ความวา เหมือนลูกมฤคอายุ ๑ ป. บทวา นีลกฺขี ความวา
ขอจงมีตาคําใสสะอาด เพราะเหตุนั้น จึงกลาวอยางนี้วา ขาพเจาพึงเกิดใน
พระราชนิเวศนนั้นโดยนามวาผุสดี. บทวา ลเภถ แปลวา พึงได. บทวา
วรท ความวา ผูใหสิ่งประเสริฐมีเศียรที่ประดับ แลวนัยนตาทั้งคู หทัยเนื้อเลือด
เศวตฉัตรบุตรและภรรยาเปนตน แกยากจนผูขอแลว. บทวา กุจฺฉิ ไดแก
อวัยวะที่อยูกลางตัว ดังนั้นทานแสดงคําที่กลาวแลวโดยยอ. บทวา ลิขติ 
ไดแก คันศรที่ชางศรผูฉลาดขัดเกลาอยางดี. บทวา อนุนฺนต ความวา
มีกลางคันไมนูนขึ้นเสมอดังคันชั่ง ครรภของขาพเจาพึงเปนอยางนี้. บทวา
นปฺปวตฺเตยฺยุ ความวา ไมพึงคลอยหอยลง. บทวา ปลิตา นสฺสนฺตุ วาสว
ความวา ขาแตทาววาสวะผูประเสริฐที่สุดในทวยเทพ แมผมหงอกทั้งหลายบน
ศีรษะของขาพเจา ก็จงหายไปคืออยาไดปรากฏบนศีรษะของขาพเจา ปาฐะวา
ปลิตานิ สิโรรุหา ดังนี้กม็ ี. บทวา วชฺฌฺจาป ความวา ขาพเจาพึง
เปนผูสามารถปลอยโจรผูท ําความผิด คือ ผิดตอพระราชา ถึงโทษประหาร ดวย
กําลังของตน นางผุสดีแสดงความเปนใหญของตนดวยบทนี้. บทวา สูทมาคธวณฺณิเต ความวา อันพวกพอครัวชาวมาคธทั้งหลายผูบอกเวลาบริโภค
อาหารเปนตนกลาวชมเชยสรรเสริญแลว. บทวา จิตฺรคฺคเฬรุฆุสิเต ความวา
กึกกองไปดวยเสียงกลอนและบานประตูอันวิจิตรดวยรัตนะ ๗ ที่สงเสียงไพเราะ
นารื่นรมยใจเชนเสียงของตนตรีเครื่อง ๕. บทวา สุรามสปฺปโพธเน ความวา
เธอจงถือเอาพร ๑๐ ประการเหลานั้นวา ขาพเจาพึงเปนอัครมเหสีของพระเจาสีวี
ราชในพระราชนิเวศนของพระเจาสีวีราชเห็นปานนี้ ซึ่งมีคนเชิญบริโภคสุรา
และเนื้อวาพวกทานจงมาดื่มพวกทานจงมากินดังนี้ ดวยประการฉะนี้.
บรรดาพร ๑๐ ประการนั้น ความเปนอัครมเหสีของพระเจาสีวีราช
เปนพรที่ ๑ ความมีตาดําเปนพรที่ ๒ ความเปนผูมีขนคิ้วดําเปนพรที่ ๓ ชื่อ
วาผุสดีเปนพรที่ ๔ การไดพระโอรสเปนพรที่ ๕ มีครรภไมนูนเปนพรที่ ๖
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มีถันไมคลอยเปนพรที่ ๗ ไมมีผมหงอกเปนพรที่ ๘ มีผิวละเอียดเปนพรที่ ๙
สามารถปลอยนักโทษประหารไดเปนพร ๑๐.
ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับดังนั้นจึงตรัสวา
แนะนางผูงามทั่วองค พร ๑๐ ประการเหลาใด
ที่เราใหแกเธอ เธอจงไดพรเหลานั้นทั้งหมด ในแวน
แควนของพระเจาสีวีราช.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ครั้นทาววาสวะมฆสุชัมบดีเทวราชตรัสอยางนี้แลว
ก็ทรงอนุโมทนาประทานพรแกนางผุสดีเทพอัปสร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุโมทิตฺถ ความวา มีจติ บันเทิง
คือทรงโสมนัส. บทวา สพฺเพ เต ลจฺฉสิ วเร ความวา ยอมไดพร
เหลานั้นทั้งหมด.
ทาวสักกเทวราชทรงประทานพร ๑๐ ประการแลว เปนผูมีจิตบันเทิง
มีพระมนัสยินดีแลวดวยประการฉะนี้.
จบทศพรคาถา
หิมวันตวรรณนา
ผุสดีเทพกัญญารับพรทั้งหลายดังนี้แลวจุติจากดาวดึงสพิภพนั้น บังเกิด
ในพระครรภอัครมเหสีของพระเจามัททราช ในวันขนานพระนามของพระนาง
นั้น พระญาติทั้งหลายขนานพระนามวา ผุสดี ตามนามเดิมนั้น เพราะ
เมื่อพระนางประสูติ มีพระสรีระราวกะวาประพรมดวยจุรณแกนจันทน
ประสูติแลว พระนางผุสดีราชธิดานั้นทรงเจริญดวยบริวารใหญ ในกาลมี
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พระชนมได ๑๖ ป ไดเปนผูทรงพระรูปอันอุดม ครั้งนั้นพระเจาสีวีมหาราช
ทรงนําพระนางผุสดีมาเพื่อประโยชนแกพระเจาสญชัยกุมารราชโอรส ใหยก
ฉัตรแกราชโอรสนั้น ใหพระนางผุสดีเปนใหญกวาเหลานารีหมื่นหกพัน ทรง
ตั้งไวในตําแหนงพระอัครมเหสีของสญชัยราชโอรส.
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
นางผุสดีนั้นจุติจากดาวดึงสเทวโลกนั้นบังเกิดใน
ขัตติยสกุล ไดทรงอยูรวมดวยพระเจาสญชัยในนคร
เชตุดร.
พระนางผุสดีไดเปนที่รักที่เจริญใจแหงพระเจาสญชัย ครั้งนั้น ทาว
สักกเทวราชเมื่อทรงอาวัชนาการก็ทราบวา บรรดาพรทั้ง ๑๐ ประการที่
เราใหแกนางผุสดี พร ๙ ประการสําเร็จแลว จึงทรงดําริวาโอรสอันประเสริฐ
เปนพรขอหนึ่งยังไมสําเร็จกอน เราจักใหพรนั้นสําเร็จแกนาง ในกาลนั้น
พระมหาสัตวอยูในดาวดึงสเทวโลก อายุของมหาสัตวนั้นสิ้นแลวทาวสักกะทรง
ทราบความนั้นจึงไปสูสํานักของพระโพธิสัตวตรัสวา แนะทานผูนิรทุกข ควร
ที่ทานจะไปสูมนุษยโลก ควรถือปฏิสนธิในพระครรภแหงนางผุสดีอัครมเหสี
ของพระเจาสีวีราช ณ กรุงเชตุดร ตรัสฉะนี้แลว ถือเอาปฏิญญาแหงพระโพธิสัตว และเหลาเทพบุตรหกหมื่นเหลาอื่นผูจะจุติ แลวกลับทิพยวิมานที่
ประทับของตน ฝายพระมหาสัตวจุติจากเทวโลกนั้นเกิดในพระครรภแหง
พระนางผุสดี เทพบุตรหกหมื่นก็บังเกิดในเคหสถานแหงอํามาตยหกหมื่น ก็ใน
เมื่อพระมหาสัตวเสด็จอยูในพระครรภพระมารดา พระนางผุสดีผูมีพระครรภ
เปนผูทรงใครจะโปรดใหสรางโรงทาน ๖ แหง คือที่ประตูพระนครทั้ง ๔ ที่
ทามกลางพระนคร ๑ ที่ประตูพระราชวัง ๑ ทรงสละพระราชทรัพยหกแสน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 610

กหาปณะทุกวัน ๆ บริจาคทาน ครัน้ พระเจาสญชัยสีวีราชทรงทราบความ
ปรารถนาของพระนาง จึงใหเรียกพราหมณทั้งหลายผูรูนิมิตมาทําสักการะใหญ
แลวตรัสถามเนื้อความนั้น พราหมณผูรูนิมิตทั้งหลายจึงทูลพยากรณวา ขาแต
พระมหาราชเจา ทานผูยินดียิ่งในทานมาอุบัติในพระครรภแหงพระราชเทวี
จักไมอิ่มในทานบริจาค พระราชาไดทรงสดับพยากรณนั้นก็มีพระหฤทัยยินดี
จึงโปรดใหสรางโรงทาน ๖ แหงมีประการดังกลาวมาแลว ใหเริ่มตั้งทานดัง
ประการที่กลาวแลว จําเดิมแตกาลที่พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิ สวนอากรของ
พระราชาไดเจริญขึ้นเหลือประมาณ เหลาพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นสง
เครื่องบรรณาการไปถวายพระเจาสญชัย ดวยบุญญานุภาพแหงพระโพธิสัตว
พระนางผุสดีราชเทวีมีบริวารใหญ เมื่อทรงพระครรภครั้น ๑๐ เดือนบริบูรณ
มีพระประสงคจะทอดพระเนตรพระนคร จึงกราบทูลพระราชสวามี พระเจากรุงสีวีจึงใหตกแตงพระนครดุจเทพนคร ใหพระราชเทวีทรงรถที่นั่งอัน
ประเสริฐทําประทักษิณพระนคร ในกาลเมื่อพระนางเสด็จถึงทามกลางถนน
แหงพอคา ลมกรรมชวาตก็ปวนปน ราชบุรุษนําความกราบทูลพระราชา พระ ราชาทรงทราบความจึงใหทําพลับพลาสําหรับประสูติแกพระราชเทวีในทาม
กลางวิถีแหงพอคา แลวใหตั้งการลอมวงรักษาพระนางเจาผุสดีประสูติพระโอรส
ณ ที่นั้น.
พระนางเจาผุสดีทรงครรภถวนทศมาส เมื่อทรง
ทําประทักษิณพระนคร ประสูติเราทานกลางวิถีของ
พอคาทั้งหลาย.
พระมหาสัตวประสูติจากพระครรภแหงพระมารดา เปนผูบริสุทธิ์ ลืม
พระเนตรทั้งสองออกมา เมื่อออกมาก็เหยียดพระหัตถตอพระมารดาตรัสวา
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ขาแตพระแมเจา หยอมฉันจักบริจาคทาน มีทรัพยอะไร ๆ บาง ครั้งนั้น
พระชนนีตรัสตอบวา พอจงบริจาคทานตามอัธยาศัยของพอเถิด แลววางถุง
กหาปณะพันหนึ่งในพระหัตถที่แบอยู.
พระโพธิสัตวพอประสูติแลวไดตรัสกับพระมารดา ๓ คราว คือใน
อุมมังคชาดก (เสวยพระชาติเปนมโหสถ) คราว ๑ ในชาดกนีค้ ราว ๑ ใน
อัตภาพมีในภายหลัง (คือเมื่อเปนพระพุทธเจา) คราว ๑.
ครั้งนัน้ ในวันถวายพระนามพระโพธิสัตว พระประยูรญาติทั้งหลาย
ไดขยายพระนามวา เวสสันดร เพราะประสูติในถนนแหงพอคา เหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ชือ่ ของเราไมไดเกิดแตพระมารดา ไมไดเกิด
แตพระบิดา เราเกิดที่ถนนพอคา เพราะเหตุนั้น เรา
จึงชื่อวาเวสสันดร.
ก็ในวันที่พระโพธิสัตวประสูติ ชางพังเชือกหนึ่งซึ่งเที่ยวไปไดใน
อากาศ นําลูกชางขาวทั้งตัวรูกันวาเปนมงคลยิ่งมา ใหสถิตในสถานที่มงคล
หัตถีแลวหลีกไป ชนทั้งหลายตั้งชื่อชางนั้นวา ปจจัยนาค เพราะชางนั้นเกิดขึ้น
มีพระมหาสัตวเปนปจจัย พระราชาไดประทานนางนม ๖๔ นาง ผูเวนจาก
โทษมีสูงเกินไปเปนตน มีถันไมยาน มีน้ํานมหวาน แกพระมหาสัตว ได
พระราชทานนางนมคนหนึ่งๆ แกเหลาทารกหกหมื่นคนผูเปนสหชาติกับพระมหาสัตว พระมหาสัตวนั้นทรงเจริญดวยบริวารใหญกับดวยทารกหกหมื่น
ครั้งนั้นพระราชาใหทําเครื่องประดับสําหรับพระราชกุมารราคาแสนหนึ่ง พระราชทานแดพระเวสสันดรราชกุมาร พระราชกุมารนั้นเปลื้องเครื่องประดับนั้น
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ประทานแกนางนมทั้งหลายในกาลเมื่อมีชนมพรรษา ๔-๕ ป ไมทรงรับ
เครื่องประดับที่นางนมทั้งหลายเหลานั้นถวายคืนอีก นางนมเหลานั้นกราบทูล
ประพฤติเหตุแดพระราชา พระราชาทรงทราบประพฤติเหตุนั้นก็ใหทําเครื่อง
ประดับอื่นอีกพระราชทาน ดวยทรงเห็นวา อาภรณที่ลูกเราใหแลว ก็เปน
อันใหแลวดวยดีจงเปนพรหมไทย พระราชกุมารก็ประทานเครื่องประดับ แก
เหลานางนม ในกาลเมื่อยังทรงพระเยาวถึง ๙ ครั้ง ก็ในกาลเมื่อพระราชกุมาร
มีพระชนมพรรษา ๘ ป พระราชกุมารเสด็จไปสูปราสาทอันประเสริฐ ประทับ
นั่งบนพระยี่ภูทรงคิดวา เราใหทานภายนอกอยางเดียว ทานนั้นหายังเราให
ยินดีไม เราใครจะใหทานภายใน แมถาใคร ๆ พึงขอหทัยของเรา เราจะพึง
ใหผาอุระประเทศนําหทัยออกใหแกผูนั้น ถาเขาขอจักษุทั้งหลายของเรา เราก็
จะควักจักษุให ถาเขาขอเนื้อในสรีระเราจะเชือดเนื้อแตสรีระทั้งสิ้นให ถาแม
ใคร ๆ พึงขอโลหิตของเรา เราก็จะพึงถือเอาโลหิตให หรือวาใคร ๆ พึงกลาว
กะเราวา ทานจงเปนทาสของขา เราก็ยินดียอมตัวเปนทาสแหงผูนั้น.
เมื่อพระเวสสันดรบรมโพธิสัตวทรงคํานึงถึงทานเปนไปในภายใน ซึง่
เปนพระดําริแลนไปเองเปนเองอยางนี้ มหาปฐพีอันหนาสองแสนสี่หมื่นโยชน
ก็ดังสนั่นหวั่นไหว ดุจชางตัวประเสริฐตกมันอาละวาดคํารามรองฉะนั้น เขา
สิเนรุราชก็โอนไปมามีหนาเฉพาะเชตุดรนครตั้งอยู ดุจหนอหวายโอนเอนไป
มาฉะนั้น ฟาก็คะนองลั่นตามเสียงแหงปฐพี ยังฝนลูกเห็บใหตก สายอสนีอัน
มีในสมัยมิใชกาลก็เปลงแสงแวบวาบ สาครก็เกิดเปนคลื่นปวนปน ทาวสักก
เทวราชก็ปรบพระหัตถ ทาวมหาพรหมก็ใหสาธุการ เสียงโกลาหลเปนอัน
เดียวกันไดมีตลอดถึงพรหมโลก.
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สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ในกาลเมื่อเราเปนทารก เกิดมาได ๘ ป เรานั่ง
อยูบนปราสาทคิดเพื่อจะบริจาคทาน วาเราพึงใหหัวใจ
ดวงตา เนื้อ เลือด และรางกาย ถาใครขอเราใหเราได
ยิน เราก็พึงให เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานอันเปน
ความจริง หฤทัยก็ไมหวัน่ ไหว ตั้งมัน่ อยูในกาลนั้น
แผนดินซึ่งมีเขาสิเนรุและหมูไมเปนเครื่องประดับ ก็
หวั่นไหว.
ในกาลเมื่อพระโพธิสัตวมีพระชนมพรรษาได ๑๖ ป พระโพธิสัตว
ไดทรงศึกษาศิลปทั้งปวงสําเร็จ ครั้งนั้นพระราชบิดาทรงใครจะประทานราชสมบัติแกพระมหาสัตว ก็ทรงปรึกษาดวยพระนางเจาผุสดีผูพระมารดา จึงนํา
ราชกัญญานานวา มัทรี ผูเปนราชธิดาของพระมาตุละแตมัททราชสกุล ให
ดํารงอยูในที่อัครมเหสี ใหเปนใหญกวาสตรีหมื่นหกพัน อภิเษกพระมหาสัตว
ในราชสมบัติ พระมหาสัตวทรงสละทรัพยหกแสนยังมหาทานใหเปนไป
ทุกวัน ๆ จําเดิมแตกาลที่ดํารงอยูในราชสมบัติ.
สมัยตอมาพระนางมัทรีประสูติพระโอรส พระญาติทั้งหลายรับพระราชกุมารนั้นดวยขายทองคํา เพราะฉะนั้นจึงขนานพระนามวา ชาลีราชกุมาร
พอพระราชกุมารนั้นทรงเดินได พระนางมัทรีก็ประสูติพระราชธิดา พระญาติ
ทั้งหลายรับพระราชธิดานั้นดวยหนังหมี เพราะฉะนั้นจึงขนานพระนามวา
กัณหาชินาราชกุมารี พระเวสสันดรโพธิสัตวประทับคอชางตัวประเสริฐอัน
ตกแตงแลว เสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้งหก เดือนละ ๖ ครั้ง.
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กาลนัน้ ในกาลิงครัฐเกิดฝนแลง ขาวกลาไมสมบูรณ ภัยคือความ
หิวเกิดขึ้นมาก มนุษยทงั้ หลายไมอาจเปนอยูก็ทําโจรกรรม ชาวชนบทถูก
ทุพภิกขภัยเบียดเบียน ก็ประชุมกันติเตียนที่พระลานหลวง เมื่อพระราชาตรัส
ถามถึงเหตุ จึงกราบทูลเนื้อความนั้น ครั้งนั้นพระราชาตรัสวา ดีละ ขาจะยัง
ฝนใหตก แลวสงชาวเมืองกลับไป ทรงสมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลสิ้น ๗ วัน
ก็ไมทรงสามารถใหฝนตก พระราชาจึงใหประชุมชาวเมืองแลวตรับสั่งถามวา
เราไดสมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลสิ้น ๗ วัน ก็ไมอาจยังฝนใหตก จะพึงทํา
อยางไร ชาวเมืองกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ถาพระองคไมสามารถใหฝนตก
พระราชโอรสของพระเจาสญชัยในกรุงเชตุดร ทรงนามวาเวสสันดรนั้นทรง
ยินดีสิ่งในทาน มงคลหัตถีขาวลวน ซึ่งไปถึงที่ใดฝนก็ตกของพระองคมีอยู
ขอพระองคสงพราหมณทั้งหลายไปทูลขอชางเชือกนั้นนํามา พระราชาตรัส
วา สาธุ แลวใหประชุมเหลาพราหมณ เลือกได ๘ คน ชื่อรามะ ๑ ธชะ ๑
ลักขณะ ๑ สุชาติมันตะ ๑ ยัญญะ ๑ สุชาตะ ๑ สุยามะ ๑ โกณฑัญญะ ๑
พราหมณชื่อรามะเปนประมุขของพราหมณทั้ง ๗ ประทานเสบียงสงไปดวย
พระราชบัญชาวา ทานทั้งหลายจงไปทูลขอชางพระเวสสันดรนํามา พราหมณ
ทั้ง ๘ ไปโดยลําดับลุถึงเชตุดรนคร บริโภคภัตในโรงทาน ใครจะทําสรีระของ
คนใหเปอนดวยธุลี ไลดว ยฝุนแลวทูลขอชางพระเวสสันดร ในวันรุงขึ้นไปสู
ประตูเมืองดานปาจีนทิศ ในเวลาพระเวสสันดรเสด็จไปโรงทาน ฝายพระราชา
เวสสันดรทรงรําพึงวาเราจักไปดูโรงทาน จึงสรงเสวยโภชนะรสเลิศตาง ๆ แต
เชา ประทับบนคอคชาธารตัวประเสริฐซึ่งประดับแลว เสด็จไปทางปาจีนทวาร
พราหมณทั้ง ๘ ไมไดโอกาสในที่นั้น จึงไปสูประตูเมืองดานทักษิณทิศ ยืนอยู
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ณ สถานที่สงู ในเวลาเมื่อพระราชาทอดพระเนตรโรงทานทางปาจีนทวารแลว
เสด็จมาสูทักษิณทวาร ก็เหยียดมือขางขวาออกกลาววา พระเจาเวสสันดรราช
ผูทรงพระเจริญจงชนะ ๆ พระเวสสันดรมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นพราหมณ
ทั้งหลาย ก็บายชางที่นั่งไปสูที่พราหมณเหลานั้นยืนอยู ประทับบนคอชางตรัส
คาถาที่หนึ่งวา
พราหมณทั้งหลายผูมีขนรักแรดก มีเล็บยาว มี
ขนยาวและฟนเขลอะ มีธุลบี นศีรษะ เหยียดแขนขวา
จะขออะไรเราหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรุฬฺหกจฺฉนขโลมา ความวา มีขน
รักแรงดก มีเล็บงอก มีขนดก คือมีเล็บยาว มีขนยาว มีขนเกิดที่รักแร,
รักแรดวย เล็บดวย ขนดวย เรียกวา กจฺฉนขโลมา รักแร เล็บ ขน
ของพราหมณเหลาใดงอกแลว พราหมณเหลานั้นชื่อวาเปนผูมีรักแร เล็บและ
ขนงอกแลว.
พราหมณทั้ง ๘ กราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคทั้งหลายจะทูลขอ
รัตนะซึ่งยังแควนแหงชาวสีพีใหเจริญ ขอพระองค
โปรดพระราชทานชางตัวประเสริฐซึ่งมีงาดุจงอนไถ
สามารถเปนราชพาหนะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุรฬ
ุ ฺหว ไดแก สามารถเปนราชพาหนะ
ได.
พระมหาสัตวไดทรงสดับคํานั้นแลว ทรงดําริวา เราใครจะบริจาค
ทานเปนไปภายใน ตั้งแตศีรษะเปนตน พราหมณเหลานั้นมาขอทานเปนไปภาย
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นอกกะเรา แมอยางนั้นเราจะยังความปรารถนาของพราหมณเหลานั้นให
บริบูรณ ประทับอยูบนคอชางตัวประเสริฐ ตรัสคาถานี้วา
เราจะใหชางพลายซับมันตัวประเสริฐ เปนชาง
ราชพาหนะสูงสุด ที่พราหมณทั้งหลายขอเรา เรามิได
หวั่นไหว.
ครั้นตรัสปฏิญญาฉะนี้แลว
พระราชาผูผดุงรัฐสีพีใหเจริญ มีพระหฤทัยนอม
ไปในการบริจาคทาน เสด็จลงจากคอชาง พระราชทานทานแกพราหมณทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปคุยฺห ไดแก ราชพาหนะ. บทวา
จาคาธิมานโส ไดแก มีพระหฤทัยยิ่งดวยการบริจาค. บทวา อทา ความ
วา ไดพระราชทานแกพราหมณทั้งหลาย.
พระมหาสัตวทรงทําประทักษิณชาง ๓ รอบ เพื่อทรงตรวจที่กายชาง
ซึ่งประดับแลว ก็ไมเห็นในที่ซึ่งยังมิไดประดับ จึงทรงจับพระเตาทองคําอัน
เต็มดวยน้ําหอมเจือดอกไม ตรัสกะพราหมณทั้งหลายวา ดูกอนมหาพราหมณ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงมาขางนี้ ทรงวางงวงชางซึ่งเชนกับพวงเงินอันประดับ
แลวในมือแหงพราหมณเหลานั้น หลั่งน้ําลง พระราชทานชางอันประดับแลว
อลังการที่ ๔ เทาชางราคา ๔ แสน อลังการ ๒ ขางชางราคา ๒ แสน ขาย
คลุมหลัง ๓ คือขายแกวมุกดา ขายแกวมณี ขายทองคํา ราคา ๓ แสน
กระดึงเครื่องประดับที่หอย ๒ ขางราคา ๒ แสน ผากัมพลลาดบนหลังราคา
๑ แสน อลังการคลุมกะพองราคา ๑ แสน สายรัด ๓ สายราคา ๓ แสน
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พูเครื่องประดับที่หูทั้ง ๒ ขาง ราคา ๒ แสน ปลอกเครื่องประดับงาทั้ง ๒
ราคา ๒ แสน วลัยเครื่องประดับทาบที่งวงราคา ๑ แสน อลังการที่หาง ราคา
๑ แสน เครื่องประดับอันตกแตงงดงามที่กายชาง ยกภัณฑะไมมีราคารวมราคา
๒๒ แสน เกยสําหรับขึ้น ราคา ๑ แสน อางบรรจุของบริโภคเชนหญาและ
น้ํา ราคา ๑ แสน รวมเขาดวยอีก เปนราคา ๒๔ แสน ยังแกวมณีที่กําพู
ฉัตร ที่ยอดฉัตร ที่สรอยมุกดา ที่ขอ ที่สรอยมุกดาผูกคอชาง ที่กะพองชาง
และที่ตัวพระยาชาง รวม ๗ เปนของหาคามิได ไดพระราชทานทั้งหมดแก
พราหมณทั้งหลาย และพระราชทานคนบํารุงชาง ๕๐๐ สกุล กับทั้งควาญชาง
คนเลี้ยงชางดวย ก็มหัศจรรยมีแผนดินไหวเปนตน ไดมแี ลวพรอมกับพระเวสสันดรมหาราชทรงบริจาคมหาทาน โดยนัยอันกลาวมาแลวในหนหลังนั่นแล
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เมือ่ พระบรมกษัตริย พระราชทานชางตัว
ประเสริฐแลวในกาลนั้น ความนาสะพึงกลัวขนพอง
สยองเกลาไดเกิดมี เมทนีดลก็หวั่นไหว เมื่อบรม
กษัตริยพระราชทานชางตัวประเสริฐ ในกาลนั้น ได
เกิดมีความนาสะพึงกลัวขนพองสยองเกลา ชาวพระนครกําเริบ ในเมื่อพระเวสสันดรบรมกษัตริยผูยังชาว
สีพีใหเจริญ พระราชทานชางตัวประเสริฐ ชาวบุรีก็
เกลื่อนกลน เสียงอันอื้ออึงก็แผไปมากมาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตทาสิ ไดแก ไดมีในเวลานั้น . บทวา
หตฺถินาเค ไดแก สัตวประเสริฐคือชาง. บทวา ขุภิตฺถ นคร ตทา
ความวา ไดกําเริบแลว.
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ไดยินวาพราหมณทั้งหลายไดชางแถบประตูดานทักษิณทิศ นั่งบนหลัง
มีมหาชนแวดลอม ขับไปทามกลางพระนคร มหาชนเห็นแลวกลาวกะพราหมณ
เหลานั้นวา แนะเหลาพราหมณผูเจริญ ทานขึ้นชางของเราทั้งหลาย ทานได
มาแตไหน พราหมณเหลานั้นตอบวา ชางนี้พระเวสสันดรมหาราชเจาพระราชทานแกพวกเรา เมือ่ โตตอบกะมหาชนดวยวิการแหงมือเปนตน พลาง
ขับไปทามกลางพระนคร ออกทางประตูทิศอุดร ชาวพระนครโกรธพระบรมโพธิสัตว ดวยสามารถเทวดาดลใจใหคิดผิด จึงชุมนุมกันกลาวติเตียนใหญแทบ
ประตูวัง.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เมื่อพระเวสสันดรผูยังแควนของชาวสีพีใหเจริญ
พระราชทานชางตัวประเสริฐ ชาวบุรีก็เกลือ่ นกลน
เสียงอันกึกกองก็แผไปมากมาย ครั้งนั้น เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานชางตัวประเสริฐแลว เสียงอื้ออึง
นากลัวเปนอันมากก็เปนในนครนั้น ในกาลนั้นชาว
พระนครก็กําเริบ ครั้งนั้น ในเมื่อพระเวสสันดรผู
ผดุงสีพีรัฐใหเจริญรุงเรือง พระราชทานชางตัว
ประเสริฐแลว เสียงอื้ออึงนากลัวเปนอันมากก็เปนไป
ในนครนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โฆโส ไดแก เสียงติเตียน. บทวา
วิปุโล ไดแก ไพบูลยเพราะแผออกไป. บทวา มหา ไดแก มากมาย
เพราะไปในเบื้องบน. บทวา สิวีน รฏวฑฺฒเน ไดแก การทําความ
เจริญเเกแวนแควนของประชาชนผูอยูในแวนแควนสีพี.
ครั้งนั้นชาวเมืองมีจิตตื่นเตนเพราะพระเวสสันดรพระราชทานชาง
สําคัญของบานเมือง จึงกราบทูลพระเจาสญชัย.
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ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตรทัง้ หลาย พอ
คา ชาวนาทั้งหลาย พราหมณทั้งหลาย ทั้งกองชาง
กองมา กองรถ กองราบ ชาวนิคม ชาวสีพีทั้งสิ้น
ประชุมกันแลว เห็นชางลูกพราหมณทงั้ ๘ นําไป พวก
เหลานั้นจึงกราบทูลพระเจาสญชัยใหทรงทราบวา ขา
แตพระองคผูสมมติเทพ แควนของพระองคอันพระเวสสันดรกําจัดเสียแลว พระเวสสันดรพระโอรสของ
พระองคพระราชทานชางตัวประเสริฐของเราทั้งหลาย
ซึ่งชาวแวนแควนบูชาแลว ดวยเหตุไร พระเวสสันดร
พระราชทานชางของเราทั้งหลาย ซึ่งมีงาดุจงอนไถ
เปนราชพาหนะรูชัยภูมิแหงการยุทธทุกอยาง ขาวทั่ว
สรรพางค เปนชางสูงสุด คลุมดวยผากัมพลเหลืองซับ
มัน อาจย่ํายีศัตรูไดฝกดีแลว พรอมดวยพัดวาลวีชนี
มีกายสีขาวเชนกับเขาไกรลาส พรอมดวยเศวตฉัตร
ทั้งเครื่องลาดอันงาม ทั้งหมอ ทั้งคนเลี้ยง เปนราชยาน
อันเลิศ เปนชางพระที่นั่ง พระราชทานใหเปนทรัพย
แกพราหมณทงั้ ๘ เสียดวยเหตุไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุคฺคา ไดแก เดน คือ รูกันทั่ว คือ
ปรากฏ. บทวา นิคโม ไดแก คนมีทรัพยชาวนิคม. บทวา วิธม เทว
เต รฏ ความวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ แควนของพระองคถูกกําจัด
เสียแลว. บทวา กถ โน หตฺถิน ทชฺชา ความวา พระราชทานชางที่รูสึก
กันวาเปนมงคลยิ่งของเราทั้งหลาย แกพราหมณชาวกาลิงครัฐ ดวยเหตุไร.
บทวา เขตฺตฺุ สพฺพยุทฺธาน ความวา ผูสามารถรูความสําคัญของชัยภูมิ
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แหงการยุทธแมทุกอยาง. บทวา ทนฺตึ ไดแก ประกอบดวยการฝกจนใชได
ตามชอบใจ. บทวา สวาลวีชนึ ไดแก ประกอบดวยพัดวาลวีชนี. บทวา
สุปตฺเถยฺย ไดแก พรอมดวยเครื่องลาด. บทวา สาถพฺพน ไดแก
พรอมดวยหมอชาง. บทวา สหตฺถิป ความวา พรอมดวยคนเลี้ยงคือคน
บํารุงชางและคนดูแลรักษาชาง ๕๐๐. สกุล. ก็และครั้นกราบทูลอยางนี้แลว
ไดกลาวอยางนี้อีกวา
พระเวสสันดรนั้นควรพระราชทานขาวน้ําและ
ผานุง ผาหม เสนาสนะ เพราะวาของนั้นสมควรแก
พราหมณทั้งหลาย พระเวสสันดรนี้เปนพระราชาสืบ
วงศมาแตพระองค เปนผูทําความเจริญแกสีพีรัฐ ขาแต
พระเจาสญชัย พระเวสสันดรผูพระราชโอรสพระราช
ทานชางเสียทําไม ถาพระองคจักไมทรงทําตามคําอัน
นีข้ องชาวสีพี ชะรอยชาวสีพีจักพึงทําพระองคกับ
พระราชโอรสไวในเงื้อมมือของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสราชาโน ไดแก เปนมหาราชมา
ตามเชื้อสาย. บทวา ภาเชติ ไดแก พระราชทาน. บทวา สิวหิ ตฺเถ กริส-ฺ
สเร ความวา ชนชาวสีพีรัฐทั้งหลายจักทําพระองคกับพระราชโอรสในมือ
ของตน.
พระเจาสญชัยไดทรงสดับดังนั้น ทรงสําคัญวาชาวเมืองเหลานี้จักปลง
พระชนมพระเวสสันดร จึงตรัสวา
ถึงชนบทจะไมมี และแมแวนแควนจักพินาศไปก็
ตามเถิด เราก็ไมพึงเนรเทศพระโอรสผูหาความผิดมิได
จากแควนของตนตามคําของชาวเมืองสีพี เพราะลูก
เกิดแตอุระของเรา และเราไมพงึ ประทุษรายในโอรส
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นัน้ เพราะเธอเปนผูถึงพรอมดวยศีลและวัตรอันประเสริฐ แมคําติเตียนจะพึงมีแกเรา และเราจะพึง
ไดบาปเปนอันมาก ฉะนัน้ เราจะฆาลูกเวสสันดรดวย
ศัสตราไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาสิ ตัดบทเปน มา อโหสิ
ความวา จงอยาเปน. บทวา อริยสีเลวโต ไดแก เปนผูประกอบดวยศีลและ
วัตรอันประเสริฐ คือสมาจารสมบัติอันประเสริฐ. บทวา ฆาตยามเส ไดแก
จักฆา. บทวา ทุพฺเภยฺย ความวา ลูกของเราไมมีโทษ คือปราศจากความผิด.
ชาวสีพีไดฟงดังนั้นจึงกราบทูลวา
พระองคอยาประหารพระเวสสันดรนั้นดวยทอน
ไมและศัสตรา เพราะพระปโยรสนั้นหาควรแกเครื่อง
พันธนาการไม พระองคจงขับพระเวสสันดรนั้นเสีย
จากแควน พระเวสสันดรจงประทับอยู ณ เขาวงกต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา น ทณฺเฑน สตฺเถน ความวา
ขาแตสมมติเทพ พระองคอยาทรงประหารพระเวสสันดรนั้นดวยทอนไมหรือ
ดวยศัสตรา. บทวา น หิ โส พนฺธนารโห ความวา พระเวสสันดรนั้น
เปนผูไมควรแกพันธนาการเลยทีเดียว.
พระเจาสญชัยไดทรงสดับดังนี้ จึงตรัสวา
ถาชาวสีพีพอใจอยางนี้ เราก็ไมขัดความพอใจ
ขอโอรสของเราจงอยูตลอดราตรีนี้ และจงบริโภค
กามารมณทั้งหลาย แตนั้นเมื่อราตรีสวางแลว ดวง
อาทิตยขึ้นแลว ชาวสีพีจงพรอมกันขับโอรสของเรา
จากแวนแควนเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสตุ ความวา พระเจาสญชัยตรัสวา
ลูกเวสสันดรจงอยูใหโอวาทแกบุตรและทาระ พวกเจาจงใหโอกาสเธอราตรี
หนึ่ง.
ชาวเมืองสีพีรับพระราชดํารัสวา พระโอรสนั้นจงยับยั้งอยูสักราตรีหนึ่ง.
ลําดับนั้นพระเจาสญชัยสงชาวเมืองเหลานั้น ใหกลับไปแลว เมื่อจะสงขาวแก
พระโอรสจึงตรัสเรียกนายนักการมาสงไปสํานักพระโอรส นายนักการรับพระราชกระแสรับสั่งแลวไปสูพระนิเวศนแหงพระเวสสันดรกราบทูลประพฤติเหตุ.
เมื่อพระศาสดาจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แนะนายนักการ เจาจงลุก รีบไปบอกลูกเวสสันดร
วา ขาแตสมมติเทพ ชาวสีพีและชาวนิคมขัดเคือง
พระองค มาประชุมกัน พวกคนที่มชี ื่อเสียงและพระราชบุตรทั้งหลาย พอคาทั้งหลาย พราหมณทั้งหลาย
ทั้งกองชาง กองมา กองรถ กองราบ ชาวนิคม
ชาวสีพีทั้งสิ้นประชุมกันแลว ในเมื่อราตรีนี้สวางแลว
ดวงอาทิตยขึ้นแลว ชาวสีพีทั้งหลายพรอมกันขับ
พระองคจากแวนแควน นายนักการนั้นอันพระเจากรุง
สีพีสงไป ก็สวมสรรพาภรณ นุงหมดีแลว ประพรม
ดวยแกนจันทน เขาสนานศีรษะในน้าํ แลวสวมกุณฑล
มณี ไปสูวังอันนารื่นรมยซึ่งเปนพระนิเวศนี้แหงพระ
เวสสันดร เขาไดเห็นพระเวสสันดรรื่นรมยอยูในวัง
ของพระองคนั้น ซึ่งเกลื่อนไปดวยเสวกามาตย ดุจทาว
วาสวะของเทพเจาชาวไตรทศ นายนักการนั้นไป ณ ที่

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 623

นัน้ ไดกราบทูลพระเวสสันดรผูรื่นรมยอยูวา ขาแต
พระจอมพล ขาพระบาทจักทูลความทุกขของพระองค
ขอพระองคอยากริ้วขาพระบาท นักการนั้นถวาย
บังคมแลวรองไห กราบทูลพระเวสสันดรวา ขาแต
มหาราชเจา พระองคเปนผูชุบเลี้ยงขาพระบาท เปน
ผูนํามาซึ่งรสคือความใครทั้งปวง ขาพระบาทจักกราบ
ทูลความทุกขของพระองค เมื่อขาวแสดงความทุกข
อันขาพระบาทกราบทูลแลว ขอฝาพระบาททรงยัง
ขาพระบาทใหยินดี ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ชาว
สีพีและชาวนิคมขัดเคืองพระองค มาประชุมกัน พวก
คนที่มีชื่อเสียง และพระราชบุตรทั้งหลาย และพวก
พอคาทั้งหลาย พราหมณทั้งหลาย ทั้งกองชาง กองมา
กองรถ กองราบ ชาวนิคม ชาวสีพีทั้งสิ้น ประชุม
กันแลว ในเมื่อราตรีนี้สวางแลว ดวงอาทิตยขึ้นแลว
ชาวสีพีทั้งลาย พรอมกันขับพระองคจากแวนแควน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุมาร ไดแก พระราชาที่นับวาเปน กุมาร
เพราะยังมีพระมารดาและพระบิดา. บทวา รมฺนาน ไดแก ผูป ระทับนั่งตรัส
สรรเสริญทานที่พระองคใหแลว มีความโสมนัส. บทวา อมจฺเจหิ ไดแก
แวดลอมไปดวยเหลาอํามาตยผูสหชาติประมาณหกหมื่นคน ประทับนั่งเหนือ
พระราชอาสนภายใตเศวตฉัตรยกขึ้นแลว. บทวา เวทยิสฺสามิ ไดแก
จักกราบทูล. บทวา ตตฺถ อสฺสายนฺตุ ม ความวา ขาแตสมมติเทพ
เมื่อขาวแสดงความทุกขนั้นอันขาพระบาทกราบทูลแลว ขอฝาพระบาทโปรดยัง
ขาพระองคใหยินดี คือขอพระองคโปรดตรัสกะขาพระบาทวา เจาจงกลาว
ตามสบายเถิด นักการกลาวอยางนั้น ดวยความประสงคดังนี้.
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พระมหาสัตวตรัสวา
ชาวสีพีขัดเคืองเราผูไมเห็นความผิดในเพราะ
อะไร แนะนักการ ทานจงแจงความผิดนั้นแกเรา
ชาวเมืองทั้งหลายจะขับไลเราเพราะเหตุไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิสฺมึ ไดแก ในเพราะเหตุอะไร. บทวา
วิยาจิกฺข ความวา จงกลาวโดยพิสดาร.
นักการกราบทูลวา
พวกคนมีที่ชื่อเสียงและพระราชบุตรทั้งหลาย
พอคาทั้งหลาย พราหมณทั้งหลาย ทั้งกองชาง กองมา
กองรถ กองราบ ขัดเคืองพระองคเพราะพระราชทาน
คชสารตัวประเสริฐ ฉะนั้นพวกเขาจึงขับพระองคเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขียนฺติ แปลวา ขัดเคือง.
พระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้นก็ทรงโสมนัสตรัสวา
ดวงหทัยหรือจักษุ เราก็ใหได จะอะไรกะทรัพย
นอกกายของเรา คือ เงิน ทอง มุกดา ไพฑูรยหรือ
แกวมณี ในเมื่อยาจกมาแลว เราไดเห็นเขาแลว พึง
ใหพาหาเบื้องขวาเบื้องซายก็ได เราไมพึงหวั่นไหว
เพราะใจของเรายินดีในการบริจาค ปวงชาวสีพีจึงขับ
ไลหรือฆาเราเสียก็ตาม พวกเขาจะตัดเราเสียเปน ๗
ทอนก็ตามเถิด เราจักไมงดเวนจากการบริจาคเปน
อันขาด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาจกมาคเต ความวา เมื่อยาจกมาแลว
ไดเห็นยาจกนั้น บทวา เนว ทานา วิรมิสฺส ความวา จักไมงดเวนจาก
การบริจาคเปนอันขาด.
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นักการไดฟงดังนั้น เมื่อจะกราบทูลขาวอยางอื่นตามมติของตน ซึ่ง
พระเจาสญชัยหรือชาวเมืองมิไดใหทูลเลย จึงกราบทูลวา
ชาวสีพีและชาวนิคมประชุมกันกลาวอยางนี้วา
พระเวสสันดรผูมีวัตรอันงาม จงเสด็จไปสูภูผาอันชื่อ
วา อารัญชรคีรี ตามฝงแหงแมน้ําโกนติมารา ตาม
ทางที่พระราชาผูถูกขับไลเสด็จไปนั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกนฺติมาราย ไดแก ตามฝงแหงแมน้ํา
ชื่อวาโกนติมารา. บทวา คิริมารฺชร ปติ ความวา เปนผูมุงตรงภูผาชื่อวา
อารัญชร. บทวา เยน ความวา นักการกราบทูลวา ชาวสีพีทั้งหลายกลาว
อยางนี้วา พระราชาทั้งหลายผูบวชแลวยอมไปจากแวนแควนโดยทางใด แม
พระเวสสันดรผูมีวัตรงดงามก็จงเสด็จไปทางนั้น ไดยินวา นักการนั้นถูก
เทวดาดลใจจึงกลาวคํานี้.
พระโพธิสัตวไดทรงสดับดังนั้น จึงมีพระราชดํารัสวา สาธุ เราจักไป
โดยมรรคาที่เสด็จไปแหงพระราชาทั้งหลายผูรับโทษ ก็แตชาวเมืองทั้งหลายมิได
ขับไบเราดวยโทษอื่น ขับไลเราเพราะเราใหคชสารเปนทาน เมื่อเปนเชนนี้
เราจักบริจาคสัตตสดกมหาทานสักหนึ่งวัน ชาวเมืองจงใหโอกาสเพื่อเราไดให
ทานสักหนึ่งวัน รุงขึ้นเราใหทานแลวจักไปในวันที่ ๓ ตรัสฉะนี้แลวตรัสวา
เราจักไปโดยมรรคาที่พระราชาทั้งหลายผูตอง
โทษเสด็จไป ทานทั้งหลายงดโทษใหเราสักคืนกับ
วันหนึง่ จนกวาเราจะไดบริจาคทานกอนเถิด.
นักการไดฟงดังนั้นแลวกราบทูลวา ดีแลวพระเจาขา ขาพระบาท
จักแจงความนั้นแกชาวพระนครและแดพระราชา ทูลฉะนี้แลวหลีกไป
พระมหาสัตวสงนักการนั้นไปแลว จึงใหเรียกมหาเสนาคุตมาเฝา
ดํารัสใหจัดสัตตสดกมหาทานวา พรุงนี้เราจักบริจาคสัตตสดกมหาทาน ทาน
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จงจัดชาง ๗๐๐ เชือก มา ๗๐๐ ตัว รถ ๗๐๐ คัน สตรี ๗๐๐ คน โคนม
๗๐๐ ตัว ทาส ๗๐๐ คน ทาสี ๗๐๐ คน จงตั้งไวซึ่งขาวน้ําเปนตนมีประการ
ตางๆ สิ่งทั้งปวงโดยที่สุดแมสุราซึ่งเปนสิ่งไมควรให แลวสงอํามาตยทั้งหลาย
ใหกลับ แลวเสด็จไปที่ประทับพระนางมัทรีแตพระองคเดียว ประทับนั่งขาง
พระยีภูอันเปนสิริ ตรัสกับพระนางนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระเวสสันดรบรมกษัตริยต รัสเรียกพระนางมัทรี
ผูงามทั่วสรรพางคนั้นมาวา พัสดุอันใดอันหนึ่งที่ฉัน
ใหเธอ ทั้งทรัพยอนั ประกอบดวยสิริ เงิน ทอง มุกดา
ไพฑูรยมีอยูมาก และสิ่งใดที่เธอนํามาแตพระชนก
ของเธอ เธอจงเก็บสิ่งนั้นไวทั้งหมด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิทเหยฺยาสิ ความวา เธอจงเก็บขุม
ทรัพยไว. บทวา เปติก ไดแก ที่เธอนํามาแตฝายพระชนก.
พระราชบุตรีพระนามวามัทรีผูงามทัว่ พระกายจึง
ทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ จะโปรดใหเก็บทรัพย
ทั้งนั้นไวในที่ไหน ขอพระองครับสั่งแกหมอมฉันผู
ทูลถามใหทราบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมพฺรวิ ความวา ทูลกระหมอม
เวสสันดรพระสวามีของเราไมเคยตรัสวา เธอจงเก็บทรัพยตลอดกาลมีประมาณ
เทานี้ เฉพาะคราวนี้พระองคตรัส เราจักทูลถามทรัพยนั้นจะโปรดใหเก็บ
ไวในที่ไหนหนอ พระนางมัทรีมีพระดําริดังนี้จึงไดทูลถามดังนั้น.
พระเวสสันดรบรมกษัตริยจึงตรัสวา
ดูกอนพระนองมัทรี เธอจงบริจาคทานในทาน
ผูมีศีลทั้งหลายตามควร เพราะที่พึ่งของสัตวทั้งปวง
อยางอื่นยิ่งกวาทานการบริจาคยอมไมม.ี
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทชฺเชสิ ความวา แนะพระนองมัทรีผูเจริญ
เธออยาไดเก็บทรัพยไวในที่มีพระคลังเปนตน เมื่อจะเก็บเปนชุมทรัพยที่จะติด
ตามตัวไป พึงถวายในทานผูมีศีลทั้งหลายในแวนแควนของเรา. บทวา น หิ
ทานา ปร ความวา ขึ้นชื่อวาที่พึ่งอาศัยที่ยิ่งในรูปกวาทาน ยอมไมมี.
พระนางมัทรีรับพระดํารัสวา สาธุ. ครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตวเมื่อจะ
ประทานพระราโชวาทแกพระนางใหยิ่งขึ้นจึงตรัสวา
ดูกอนพระนองมัทรี เธอจงเอ็นดูในโอรสและ
ธิดากับทั้งพระสัสสุและพระสสุระ กษัตริยใ ดมาสําคัญ
วาจะเปนภัสดาเธอ เธอจงบํารุงกษัตริยนั้นโดยเคารพ
ถาวาไมมีใครสําคัญวาจะเปนภัสดาเธอ เพราะเธอไม
ไดอยูก ับฉัน เธอจงแสวงหาภัสดาอื่น เธออยาลําบาก
เพราะพรากจากฉันเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทเยสิ ความวา พึงเอ็นดูกระทําความ
เมตตา. บทวา โย จ ต ภตฺตา มฺเยฺย ความวา แนะนางผูเจริญ
เมื่อฉันไปแลวกษัตริยใดมาสําคัญวา เราจักเปนภัสดาของเธอ เธอพึงบํารุง
กษัตริยแมนั้นโดยเคารพ. บทวา มยา วิปฺปวเสน เต ความวา ถาใคร ๆ ไม
สําคัญเธอวา เราจักเปนภัสดาของเธอ เพราะเธอไมไดอยูกับฉัน เมื่อเปน
เชนนั้นเธอจงแสวงหาภัสดาอื่นดวยตนเองนั่นแล. บทวา มา กิลิตฺถ มยา
วินา ความวา เธอพรากจากฉันแลวอยาลําบาก คือจงอยาลําบาก.
ครั้งนั้นพระนางมัทรีมีพระดําริวา พระเวสสันดรผูภัสดาตรัสพระวาจา
เห็นปานนี้ เหตุเปนอยางไรหนอ จึงกราบทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ พระองค
ตรัสพระวาจาอันไมสมควรตรัสนี้เพราะเหตุไร ลําดับนั้นพระเวสสันดรจึงตรัส
ตอบพระนางวา แนะพระนองมัทรีผูเจริญ ชาวสีพีขัดเคืองเพราะฉันใหชาง
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จึงขับไลฉันจากแวนแควน พรุงนี้ฉันจักใหสัตตสดกมหาทาน จักออกจาก
พระนครในวันที่ ๓ ตรัสฉะนี้แลว ตรัสวา
ฉันจักไปปาที่นากลัว ประกอบดวยพาลมฤค
ฉันผูเดียวอยูในปาใหญ มีชวี ิตนาสงสัย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสโย ความวา เมื่อฉันผูสุขุมาลชาติ
โดยสวนเดียว อยูในปาที่มีศัตรูไมนอยจะมีชีวิตอยูแตไหน ฉันจักตายเสียเปน
แน พระเวสสันดรตรัสอยางนั้นดวยความประสงคดังนี้
พระราชบุตรพระนามวามัทรีผูงามทั่วสรรพางค
ไดกราบทูลลามพระราชสวามีวา พระองคตรัสพระวาจา
ซึ่งไมเคยมีหนอ ตรัสวาจาชั่วแท ขาแตพระมหาราชเจา
พระองคเสด็จไปแตพระองคเดียวไมสมควร แมหมอม
ฉันก็จักโดยเสด็จดวย ความตายกับดวยพระองค หรือ
พรากจากพระองคเปนอยู สองอยางนี้ตายนั่นแลประเสริฐกวา พรากจากพระองคเปนอยูจะประเสริฐอะไร
กอไฟใหลุกโพลงมีเปลวเปนอันเดียวกัน แลวตายเสีย
ในไฟนั้นประเสริฐกวา พรากจากพระองคจะประเสริฐ
อะไร นางชางพังไปตามชางพลายตัวประเสริฐอยูในปา
เที่ยวอยูตามภูผาทางกันดารสถานที่เสมอแลไมเสมอ ฉัน
ใด หมอนฉันจะพาบุตรและบุตรีตามเสด็จไปเบื้องหลัง
ฉันนั้น หมอมฉันจักเปนผูที่เลี้ยงงายของพระองค จัก
ไมเปนผูที่เลี้ยงยากของพระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภุมฺเม ความวา พระองคตรัสแกหมอม
ฉันถึงพระวาจาซึ่งไมเคยมีหนอ. บทวา คจฺเฉยฺย แปลวา เสด็จไป. บทวา
เนส ธมฺโม ความวา นั่นไมใชสภาวะ คือนั่นมิใชเหตุ. บทวา ตเทว
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ความวา หมอนฉันตายกับดวยพระองคนั่นแล ประเสริฐกวา. บทวา ตตฺถ
ไดแก ในเชิงตะกอนไมที่มีเปลวไฟเปนอันเดียวกัน. บทวา เชสฺสนฺต แปล
วา เที่ยวไปอยู.
พระนางมัทรีราชกัญญากราบทูลพระภัสดาอยางนี้แลว เมื่อจะทรงพรรณนา
ถึงหิมวันตประเทศ ซึ่งเปนประหนึ่งวาไดเคยทอดพระเนตรเห็นแลวจึงตรัสวา
เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งสองนี้ ผู
มีเสียงอันไพเราะ พูดจานารัก นั่งอยูทพี่ ุมไมในปา
เลนอยูที่พุมไมในปา จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ
เมือ่ พระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ ผูมี
เสียงไพเรา พูดจานารัก เลนอยูที่พุมไมในปา จัก
ไมทรงระลึกถึงราชสมบัต,ิ เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ ผูมีเสียงไพเราะ พูดจา
นารัก ที่อาศรมรัมณียสถาน จักไมทรงระลึกถึงราช
สมบัต,ิ เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง
สองนี้ ผูมีเสียงไพเราะ พูดจานารัก เลนอยู ณ
อาศรมรัมณียสถาน จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ,
เมือ่ พระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้
ทรงมาลาประดับพระองค ณ อาศรมรัมณียสถาน จัก
ไมทรงระลึกถึงราชสมบัต,ิ เมื่อพระองคทอดพระเนตร
เห็นพระกุมารทั้งสองนี้ ทรงมาลาประดับพระองค
เลนอยู ณ อาศรมเปนที่รนื่ รมย จักไมทรงระลึกถึงราช
สมบัติ เมื่อใดพระองคทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติ
มาตังคะ อายุลวง ๖๐ ป เทีย่ วอยูในปาตัวเดียว เมื่อ
นัน้ จักทรงระลึกถึงราชสมบัติ, เมื่อใด พระองคทอด
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พระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวัยลวง ๖๐ ป
เที่ยวไปในเวลาเย็น ในเวลาเชา เมื่อนั้นจักไมทรง
ระลึกถึงราชสมบัต,ิ เมื่อใด กุญชรชาติมาตังคะ มีวัย
ลวง ๖๐ ป เดินนําหนาโขลงชางพังไป สงเสียงรอง
กึกกองโกญจนาท พระองคไดทรงสดับเสียงรองของ
ชางที่บนั ลือกองอยูนั้น เมื่อนั้นจักไมทรงระลึกถึงราช
สมบัต,ิ เมื่อใดพระองคผูพระราชทานความใครแก
หมอมฉัน ทอดพระเนตรชัฏไพรเปนหมูไมทั้ง ๒ ขาง
มรรคา อันเกลื่อนไปดวยพาลมฤค เมื่อนั้นจักไมทรง
ระลึกถึงราชสมบัต,ิ พระองคจักทอดพระเนตรเห็น
มฤคผูมาเปนแถว ๆ แถวละ ๕ ตัว และเหลากินนร
ผูฟอนอยูในเวลาเย็น ก็จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ,
เมื่อใดพระองคไดทรงฟงเสียงกึกกองแหงกระแสใน
แมน้ําไหล และเสียงขับรองแหงฝูงกินนร เมื่อนั้น
พระองคจักระลึกถึงราชสมบัต,ิ เมื่อใดพระองคทรง
สดับเสียงรองของนกเคาที่เที่ยวอยูตามซอกเขา เมื่อ
นั้นพระองคจักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ, เมื่อใด
พระองคจักไดทรงสดับเสียงแหงสัตวรายในปา คือ
ราชสีห เสือโครง แรด โคลาน เมื่อนั้นก็จักไมทรง
ระลึกถึงราชสมบัต,ิ เมื่อใดพระองคไดทอดพระเนตร
เห็นนกยูงผูปกคลุมดวยแพนทางจับอยูที่ยอดเขาเกลื่อน
ไปดวยนางนกยูงทั้งหลายรําแพนอยู เมื่อนั้นจักไม
ทรงระลึกถึงราชสมบัติ, เมื่อใดพระองคไดทอดพระเนตรนกยูงผูเกลื่อนดวยฝูงนางนกยูง มีแพนหางอัน
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วิจิตรรําแพนอยู เมื่อนัน้ จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัต,ิ
เมื่อใด พระองคไดทอดพระเนตรนกยูงมีขนคอเขียวมี
หงอนเลื่อนไปดวยฝูงนางนกยูงรําแพนอยู เมือ่ นัน้
ก็จักไมทรงระลึก ถึงราชสมบัติ. เมื่อใดพระองคทอด
พระเนตรเห็นเหลาพฤกษชาติอันบานแลว สงกลิ่นหอม
ฟุงในเหมันตฤดู และพื้นดินเขียวชอุมปกคลุมไปดวย
แมลงคอมทองในเดือนเหมันต เมื่อนัน้ จักไมทรงระลึก
ถึงราชสมบัต,ิ เมื่อใดพระองคไดทอดพระเนตรเห็น
รุกขชาติอันมีดอกบานสะพรั่ง คืออัญชันเขียวที่กําลัง
ผลิยอดออน ตนโลท และบัวบกมีดอกบานสะพรั่ง
สงกลิ่นหอมฟุง ในเหมันตฤดู เมื่อนั้นก็จักไมทรง
ระลึกถึงราชสมบัติ. เมื่อใดพระองคไดทอดพระเนตร
เห็นหมูไมมีดอกบานสะพรั่ง และปทุมชาติมีดอกรวง
หลนในเดือนฤดูเหมันต เมื่อนั้นก็จักไมทรงระลึก
ถึงราชสมบัติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มฺชุเก ไดแก มีเสียงไพเราะ มีถอย
คําไพเราะ. บทวา กเรณุสฆสฺส ไดแก หมูช างพัง บทวา ยูถสฺส ได
แก ไปขางหนาโขลงชาง. บทวา อุภโต ไดแก ทั้งสองขางมรรคา. บทวา
วนวิกาเส ไดแก ชัฏไพร. บทวา กามท ไดแก ผูใหสิ่งที่นาใครทุก
อยางแกหมอมฉัน. บทวา สินฺธุยา ไดแก แมน้ํา. บทวา วสมานสฺสุลูกสฺส ไดแก นกเคาผูอยู. บทวา พาฬาน ไดแก พาลมฤคทั้งหลาย
ดวยวาเสียงของกินนรเหลานั้นเปนราวกะเสียงดนตรีเครื่อง ๕ จักมีในเวลาเย็น
เพราะเหตุนั้นพระนางมัทรีจึงทูลวา พระองคทรงสดับเสียงของกินนรเหลานั้น
แลวจักทรงลืมราชสมบัติ. บทวา วรห ไดแก ปกคลุมดวยแพนหาง บทวา
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มตฺถกาสิน ไดแก จับอยูที่ยอดบรรพตเปนนิจ. ปาฐะวา มตฺตกาสิน ก็
มี ความวา เปนผูเมาดวยความเมาในกามจับอยู. บทวา พิมฺพชาล ไดแก
ใบออนแดง. บทวา โอปุปฺผานิ ไดแก มีดอกหอยลง คือมีดอกรวงหลน.
พระนางมัทรีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศ. ดวยคาถามีประมาณ
เทานี้ ประหนึ่งพระองคเคยเสด็จประทับอยู ณ หิมวันตประเทศแลวฉะนั้น
ดวยประการฉะนี้.
จบหิมวันตวรรณนา
ทานกัณฑ
แมพระนางผุสดีราชเทวีมีพระดําริวา ขาวเดือดรอนมาถึงลูกของเรา
ลูกของเราจะทําอยางไรหนอ เราจักไปใหรูความ จึงเสด็จไปดวยสิวิกากาญจน
มานปกปดประทับที่ทวารหองบรรทมอันมีสิริ ไดทรงสดับเสียงสนทนาแหง
กษัตริยทั้งสองคือพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ก็พลอยทรงกันแสงคร่ําครวญ
อยางนาสงสาร
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระผุสดีราชบุตรีพระเจามัททราช ผูท รงยศได
ทรงสดับพระราชโอรสและพระสุณิสาทั้งสองปริเทวนา
การ ก็ทรงพลอยคร่ําครวญละหอยไหวา เรากินยาพิษ
เสียดีกวา เราโดดเหวเสียดีกวา เอาเชือกผูกคอตาย
เสียดีกวา เหตุไฉนชาวสีพีจึงใหขับไลลูกเวสสันดรผู
ไมมีความผิด เหตุไฉนชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจา
เวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษไมผิด ผูรูไตรเพทเปนทาน
บดี ควรแกการขอ ไมตระหนี่ เหตุไฉนชาวนครสีพี
จึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด อัน
พระราชาตางดาวทั้งหลายบูชา มีเกียรติยศ เหตุไฉน
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ชาวสีวีจึงใหขบั ไลลูกเวสสันดรผูไมมีความผิด ผูเลีย้ ง
ดูบิดามารดา ประพฤติถอมตนตอผูใหญในราชสกุล
เหตุไฉนชาวสีวีจึงใหขบั ไลลูกเวสสันดรผูไมมีความผิด
ผูเกื้อกูลแกพระเจาแผนดิน แกเทพเจา แกพระประยูร
ญาติ แกพระสหาย เกื้อกูลทั่วแวนแควน เหตุไฉนจึง
ใหขับไลลูกเวสสันดรผูไมมีความผิดเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชปุตฺตี ไดแก พระนางผุสดีราชธิดา
ของพระเจามัททราช. บทวา ปปเตยฺยห ความวา เราพึงโดด. บทวา
รชฺชุยา พชฺฌมิยาห ความวา เราพึงเอาเชือกผูกคอตายเสีย. บทวา กสฺมา
ความวา เมื่อเรายังมีชีวิตอยูอยางนี้ เหตุไฉนชาวสีวีจึงใหขับไลลูกของเราผูไม
มีความผิดเสีย. บทวา อชฺฌายิก ความวา ผูถึงฝงแหงไตรเพท คือถึง
ความสําเร็จในศิลปะตาง ๆ.
พระนางผุสดีทรงคร่ําครวญอยางนาสงสารฉะนั้นแลว ทรงปลอบพระโอรสและพระศรีสะใภใหอุนพระหฤทัย แลวเสด็จไปเฝาพระเจาสญชัย กราบ
ทูลวา
ชาวสีวีใหขับไลพระราชโอรสผูไมมคี วามผิด
รัฐมณฑลของพระองค ก็จักเปนเหมือนรังผึ้งราง
เหมือนผลมะมวงหลนลงบนดิน ฉะนั้น พระองคอนั
หมูเสวกามาตยละทิ้งแลว จักตองลําบากอยูพระองค
เดียว เหมือนหงสมีขนปกหลุดรวงแลว ก็ลําบากอยู
ในเปยกตมอันไมมีน้ํา ฉะนั้น ขาแตพระมหาราชเจา
เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจึงขอกราบทูลพระองควา
ประโยชนอยาไดลวงเลยพระองคไปเสียเลย ขอพระ-
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องคอยาทรงขับไลพระราชโอรสผูไมมีความผิดนั้น
ตามคําของชาวสีพีเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปลิตานิ ไดแก เหมือนรวงผึ้งที่ตัวผึ้ง
หนีไปแลว. บทวา ปติตา ฉมา ไดแก ผมมะมวงสุกที่หลนลงพื้นดิน.
พระนางผุสดีทรงแสดงวา ขาแตสมมติเทพ เมื่อขับไลลูกของเราไปอยางนี้แลว
แวนแควนของพระองคก็จักสาธารณแกคนทั่วไป. บทวา นิกฺขณ
ี ปตฺโต ได
แก มีขนปกหลุดรวงแลว. บทวา อปวิฏโ อมจฺเจหิ ความวา เหลา
อํามาตยประมาณหกหมื่นผูเปนสหชาติกับลูกของเราละทิ้งแลว. บทวา วิหฺสิ
แปลวา จักลําบาก. บทวา สีวีน วจนา ความวา ขอพระองคอยาทรงขับ
ไลลูกของเราผูไมมีความผิดนั้น ตามคําของชาวสีวีเลย.
พระเจาสญชัยไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสวา
เมื่อเราขับไลลูกที่รักผูเปนดุจธงชัยของชาวสีพี
ก็ทําโดยเคารพตอขัตติยราชประเพณีธรรมของโบราณ
เพราะฉะนั้น ถึงลูกจะเปนที่รักกวาชีวิตของเรา เราก็
ตองขับไล.
เนื้อความของคาถานั้นวา แนะพระนองผุสดีผูเจริญ เมื่อฉันขับไล คือ
เนรเทศลูกเวสสันดร ซึง่ เปนธงชัยของชาวสีพี ก็ทําโดยเคารพยําเกรงตอ
ขัตติยราชประเพณีธรรมของโบราณในสีพีรัฐ เพราะเหตุนั้น ถึงแมลูกเวสสันดร
นั้นเปนที่รักกวาชีวิตของฉัน ถึงอยางนั้นฉันก็ตองขับไล.
พระนางผุสดีราชเทวีไดทรงสดับดังนั้นก็ทรงครวญคร่ํารําพันวา
แตกาลกอน ๆ เหลาทหารถือธง และเหลาทหาร
มาเปนอาทิ ราวกะดอกกรรณิการอันบานแลว และ
ราวกะราวปาดอกกรรณิการ ไปตามเสด็จพอเวสสันดร
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ผูเสด็จไปไหน ๆ วันนี้พอจะเสด็จไปแตองคเดียว.
เหลาราชบุรุษผูหม ผากัมพลเหลืองมาแตคันธารรัฐ มีแสงสีดุจแมลงคอมทองตามเสด็จไปไหน ๆ วัน
นี้พอจะเสด็จไปแตองคเดียว แตกอนพอเคยเสด็จดวย
ชางที่นงั่ พระวอหรือรถที่นั่ง วันนี้พอจะตองเสด็จไป
ดวยพระบาทอยางไรได.
พอมีพระกายลูบไลดวยแกนจันทน อันเจาพนักงานปลุกใหตื่นบรรทมดวยฟอนรําขับรอง จะตองทรง
หนังเสืออันหยาบขุรขระ และถือเสียมหาบคานอัน
คอนเครื่องบริขารแหงดาบสทุกอยางไปเองอยางไรได
ไมมีใครนําผากาสาวะและหนังเสือไป เมือ่ พอเสด็จ
เขาสูปาใหญ ใครจะชวยแตงองคดวยผาเปลือกไม ก็
ไมมี เพราะเหตุไรขัตติยบรรพชิตทั้งหลาย จะทรงผา
เปลือกไมไดอยางไรหนอ แมมัทรีจักนุงหมผาคากรอง
กะไรได แมมัทรีเคยทรงภูษามาแตแควนกาสี และ
โขมพัสตรและโกทุมพรพัสตร บัดนี้จะทรงผาคากรอง
จักทําอยางไร.
แมมัทรีเคยเสด็จไปไหน ๆ ดวยสิวิกากาญจน
คานหามและรถที่นงั่ วันนี้แมผูมีวรกายหาทีม่ ิได จะ
ตองดําเนินไปตามวิถีดวยพระบาท แมมัทรีผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออน มักมีพระหฤทัยหวั่นขวัญ
ออนสถิตอยูในความสุข เสด็จไปขางไหนก็ตองสวม
ฉลองพระบาททอง วันนี้แมผมู อี วัยวะงาม จะตอง
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ดําเนินสูวิถีดวยพระบาทเปลา แมจะเสด็จไปไหนเคย
มีสตรีนับดวยพันนางนําเปนแถวไปขางหนา วันนีแ้ ม
ผูโฉมงามจะตองเสด็จไปสูราวไพรแตองคเดียว.
แมมัทรีไดยินเสียงสุนัขปา ก็จะสะดุงตกพระหฤทัยกอนทันทีหรือไดยินเสียงนกเคาอินทสโคตรผู
รองอยูก็จะสะดุงกลัวองคสั่น ดุจแมมดสั่นอยูฉะนั้น
วันนี้แมผูมีรูปงามเปนผูขลาดไปสูแนวปา ตัวแมเอง
จักหมกไหมดวยความทุกขนาน เพราะอาศัยวังนี้เปลา
จากลูกรัก ตัวแมแลไมเห็นลูกรัก จักผอมผิวเหลือง
จักแลนไปในที่นั้น ๆ เหมือนนางนกมีลูกถูกเบียดเบียน
เห็นแตรังเปลาฉะนั้น ตัวแมจักหมกไหมดวยความ
ทุกขนาน เพราะอาศัยวังนี้วางจากพระลูกรัก ตัวแม
แลไมเห็นลูกรัก ก็จักผอมผิวเหลือง จักแลนไปในที่
นัน้ ๆ เปรียบดังนางนกเขามีลูกถูกเบียดเบียนแลว
เห็นแตรังเปลา หรือเปรียบเหมือนนางนกจากพราก
ตกในเปอกตมไมมีน้ําฉะนัน้ เมื่อหมอมฉันพิลาปอยู
อยางนี้ ถาพระองคยังจะขับไลพระราชโอรสผูไมมี
ความผิดนั้นเสียจากแวนแควน หมอมฉัน เห็นจะตอง
สละชีวิตเสียเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กณิการาว ความวา เปนราวกะดอก
กรรณิการทบี่ านดีแลว เพราะประดับดวยเครื่องอลังการอันเปนสุวรรณ
วัตถาภรณ. บทวา ยายนฺตมนุยายนฺติ ความวา ตามเสด็จพระเวสสันดร
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ผูเสด็จเพื่อตองการประพาสสวนอุทยานเปนตน. บทวา สฺวาชฺเชโกว ความ
วา วันนี้พระเวสสันดรจักเสด็จไปพระองคเดียวเทานั้น. บทวา อนีกานิ ได
แก มีกองชางเปนตน. บทวา คนฺธารา ปณฺฑุกมฺพลา ความวา ผา
กัมพลแดงที่เสนานุงหมมีคาแสนหนึ่ง เกิดที่คันธารรัฐ. บทวา หาริติ ความ
วา แบกไป. บทวา ปวิสนฺต ไดแก เมื่อพระเวสสันดรเสด็จเขาไปอยู.
บทวา กสฺมา จีร น พชฺฌเร ความวา ใคร ๆ ทีแ่ ตงตัวได จะชวย
แตงองคดวยผาเปลือกไมก็ไมมี เพราะอะไร. บทวา ราชปพฺพชิตา ไดแก
พวกกษัตริยบวช. บทวา โขมโกทุมฺพรานิ ไดแก ผาสาฎกที่เกิดในโขมรัฐและในโกทุมพรรัฐ. บทวา สา กถชฺช ตัดบทเปน สา กล อชฺช.
บทวา อนุจฺจงฺคี ไดแก ผูมีพระวรกายไมมีที่ตําหนิคือหาที่ติมิได. บทวา
ปฬมานาว ความวา หวั่นไหวเสด็จไปเหมือนเหน็ดเหนื่อย. บทวา อสฺสุ
ในบทเปนตนวา ยสฺสุ อิตฺถรสหสฺส เปนนิบาต ความวา ใด ปาฐะวา ยาสา
ก็มี. บทวา สิวาย ไดแก สุนัขจิ้งจอก. บทวา ปุเร ความวา อยูใน
พระนครในกาลกอน. บทวา อินฺทสโคตฺตสฺส ไดแก โกสิยโคตร. บทวา
วาริณีว ไดแก เหมือนยักษทาสีที่เทวดาสิง. บทวา ทุกฺเขน ไดแก ทุกข
คือความโศกเพราะความพลัดพรากจากบุตร. บทวา อาคมฺมมิ  ปุร ความ
วา เมื่อลูกไปแลว แมมาวังนี้ คือวังของลูก. บทวา ปเย ปุตฺเต ทาน
กลาวหมายพระเวสสันดรและพระนางมัทรี. บทวา หตจฺฉวปา ไดแก มีลกู
คือลูกนอยถูกเบียดเบียนแลว. บทวา ปพฺพาเชสิ จ น รฏา ความวา
ถาพระองคยังจะขับไลลูกเวสสันดรนั้นจากแวนแควน .
เหลาสีพีกัญญาของพระเจากรุงสญชัยทั้งปวงไดยินเสียงคร่ําครวญของ
พระนางผุสดีเทวี ก็ประชุมกันรองไห สวนราชบริจาริกานารีทั้งหลายในพระราชนิเวศนของพระเวสสันดร ไดยินเสียงเหลาราชบริจาริกาของพระเจากรุงสญชัย
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รองไห ตางก็รองไหไปตามกัน คนหนึ่งในราชสกุลทั้งสองที่สามารถระทรงตน
ไวไดไมมีเลย ตางทอดกายาพิไรรําพัน ดุจหมูไมรังตองลมย่ํายีก็ลมลงตามกัน
ฉะนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เหลาสีพีกญ
ั ญาทั้งปวงในพระราชวัง ไดฟงสุรเสียงของพระนางผุสดีทรงกันแสง ประชุมกันประคองแขนทั้งสองรองไห เหลาราชบุตรราชบุตรี ชายา
พระสนม พระกุมาร พอคา พราหมณ กองชาง กอง
มา กองรถ กองราบ ฝายขางวังพระเวสสันดร ก็
พากันลงนอนยกแขนทั้งสองรองไห ประหนึ่งหมูไ ม
รังตองลมประหารย่ํายีก็ลมลงตามกันฉะนั้น แตนนั้
เมื่อราตรีสวาง ดวงอาทิตยขึ้นแลว พระเวสสันดรก็
เสด็จมาสูโรงทาน ทรงบําเพ็ญทาน โดยพระโองการ
วา เจาทั้งหลายจงใหผาหมแกเหลาผูตองการผานุงหม
น้ําเมาแกพวกนักเลงสุรา โภชนาหารแกเหลาผูตอง
การโภชนาหารโดยชอบทีเดียว อยาเบียดเบียนเหลา
วนิพก ผูม าในที่นี้แมแตคนหนึ่ง จงใหอิ่มหนําดวย
ขาวและน้ํา พวกนี้เราบูชาแลว จงใหยินดีกลับไป
ในเมื่อพระเวสสันดรมหาราชผูยังแควนแหงชาวสีพีให
เจริญเสด็จออกแลว ดุจคนเมาสุราหรือคนเหน็ดเหนื่อย
ชาวสีพีเหมือนตัดเสีย ซึง่ ตนไมที่ใหผลตาง ๆ ที่ทรง
ผลตาง ๆ ที่ใหความใครทงั้ ปวง ที่นาํ มาซึ่งรสคือ
ความใครทั้งปวง เพราะพวกเขาขับไลพระเวสสันดร
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ผูหาความผิดมิไดจากรัฐมณฑล ในเมื่อพระเวสสันดร
มหาราชผูยังแควนแหงชาวสีพีใหเจริญเสด็จออกแลว
เหลาคนแก คนหนุม และคนกลางคนทั้งหมด ภูต
แมมด ขันที สตรีของพระราชา สตรีในพระนคร
พราหมณ สมณะ และเหลาวนิพกอื่น ๆ ประคอง
แขนทั้งสองรองไหวา ดูเถอะ พระราชาเปนอธรรม.
พระเวสสันดรเปนผูอันมหาชนในเมืองของตน
บูชาแลว ตองเสด็จออกจากเมืองของพระองค โดย
ตองการตามคําของชาวสีวี พระเวสสันดรมหาสัตวนั้น
พระราชทานชาง ๗๐๐ เชือก ลวนประดับดวยคชาลังการ มีเครื่องรัดกลางตัวแลวไปดวยทอง คลุมดวย
เครื่องประดับทอง มีนายหัตถาจารยขี่ประจํา ถือโตมร
และขอมา ๗๐๐ ตัว สรรพไปดวยอัศวาภรณเปนชาติ
มาอาชาไนยสินธพ เปนพาหนะวองไว มีนายอัศวาจารยขปี่ ระจํา หมเกราะถือธนู รถ ๗๐๐ คัน อันมั่น
คงมีธงปกแลว หุม หนังเสือเหลืองเสือโครงประดับ
สรรพาลังการ มีคนขับประจําถือธนูหมเกราะ สตรี
๗๐๐ คน คนหนึ่ง ๆ อยูในรถ สวมสรอยทองคําประดับ
กายแลวไปดวยทองคํา มีอลังการสีเหลือง นุงหมผา
สีเหลือง ประดับอาภรณสีเหลือง มีดวงตาใหญ ยิม้
แยมกอนจึงพูด มีตะโพกงามบั้นเอวบาง โคนม ๗๐๐
ตัว ลวนแตงเครื่องเงินทาสี ๗๐๐ คน ทาส ๗๐๐ คน
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(พระองคทรงบําเพ็ญทานเห็นปานนี้) ตองเสด็จออก
จากแควนของพระองค.
พระราชาเวสสันดรพระราชทานชางมารถ และ
สตรีอันตกแตงแลว ตองนิราศจากแควนของพระองค
ในเมื่อมหาทาน อันพระเวสสันดรพระราชทานแลว
พสุธาดลก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว และพระราชาเวสสันดรทรงกระทําอัญชลี นิราศจากแควนของ
พระองค นั่นเปนมหัศจรรยอันนาสยดสยอง. ใหขน
พองสยองเกลา ไดเกิดมีแลวในกาลนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิวิกฺา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สตรีทั้งหลายของพระเจาสญชัยราชาแหงชาวสีวีแมทั้งปวง ไดฟงเสียงคร่ําครวญของพระนางผุสดีแลว ประชุมกันคร่ําครวญรองไห. บทวา เวสฺสนฺตรนิเวสเน ความวา เหลาชนฝายชางวังแมของพระเวสสันดร ไดฟงเสียงคร่ํา
ครวญของสตรีทั้งหลายในวังของพระเจาสญชัยนั้น ก็คร่ําครวญไปตามกัน ใน
ราชสกุลทั้งสอง ไมมีใคร ๆ ที่สามารถจะดํารงอยูไดตามภาวะของตน ตางลม
ลงเกลือกกลิง้ ไปมาคร่ําครวญดุจหมูไมรังโคนลงดวยกําลังลมฉะนั้น. บทวา
ตโต รตฺยา วิวสเน ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อราตรีนั้นลวงไป
ดวงอาทิตยขึ้นแลว พวกขวนขวายในทานไดกราบทูลแดพระเวสสันดรวา ทาน
ไดจัดเสร็จแลว. ลําดับนั้น พระราชาเวสสันดรทรงสรงสนานแตเชาทีเดียว
ประดับดวยสรรพาลังการ เสวยโภชนาหารรสอรอย แวดลอมไปดวยมหาชน
เสด็จเขาสูโรงทานเพื่อพระราชทานสัตตสดกมหาทาน. บทวา เทถ ความวา
พระเวสสันดรเสด็จไปในที่นั้นแลว เมื่อตรัสสั่งเหลาอํามาตยหกหมื่น ไดตรัส
อยางนี้. บทวา วารุณึ ความวา พระเวสสันดรทรงทราบวา การใหน้ําเมา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 641

เปนทานไรผล แมเมื่อเปนอยางนั้น ก็ทรงดําริวา พวกนักเลงสุรามาถึงโรง
ทานแลว อยาไดกลาววา ไมไดดื่มสุราในโรงทานของพระเวสสันดร ดังนี้จึง
ใหพระราชทาน. บทวา วนิพฺพเก ความวา บรรดาเหลาชนวนิพกผูขอ
พวกทานอยาไดเบียดเบียนใคร ๆ แมคนหนึ่ง. บทวา ปฏิปูชติ า ความวา
พระเวสสันดรตรัสวา ทานทั้งหลายเปนผูที่เราบูชาแลว จงกระทําอยางที่เขา
ไปสรรเสริญเรา พระเวสสันดรไดพระราชทานสัตตสดกมหาทาน คือ ชาง
๗๐๐ เชือก มีเครื่องประดับทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง มา ๗๐๐ ตัว ก็
เหมือนอยางนั้นแล รถ ๗๐๐ คัน หุม ดวยหนังราชสีหเปนตน วิจิตรดวยรัตนะ
ตาง ๆ มีธงทอง สตรีมีขัตติยกัญญาเปนตน ๗๐๐ คน ประดับดวยสรรพาลังการ
ทรงรูปอันอุดม แมโคนม ๗๐๐ ตัว ซึ่งเปนหัวหนาโคผูประเสริฐ รีดน้ํานม
ไดวันละหมอ ทาสี ๗๐๐ คนผูไดรบั การฝกหัดศึกษาดีแลว ทาส ๗๐๐ คนก็
เหมือนอยางนั้น พรอมเครื่องดื่มและโภชนาหารหาประมาณมิได ดวยประการ
ฉะนี้.
เมื่อพระมหาสัตวทรงบริจาคทานอยูอยางนี้ ชาวนครมีกษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร เปนตน ตางร่ําพิไรรําพันวา ขาแตพระเวสสันดรผู
เปนเจา ชาวสีพีรัฐขับพระองคผูทรงบริจาคทานเสียจากรรัฐมณฑล พระองคก็
ยังทรงบริจาคทานอีก.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ครั้งนั้นเสียงกึกกองโกลาหลนาหวาดเสียว เปน
ไปในพระนครนั้นวา ชาวพระนครสีพีจะขับไลพระเวสสันดรเพราะทรงบริจาคทาน ขอใหพระองคทรงได
บริจาคทานอีกเถิด.
ฝายเหลาผูรับทานไดรับทานแลวก็พากันรําพึงวา ไดยนิ วา บัดนี้
พระราชาเวสสันดรจักเสด็จเขาสูปา ทําพวกเราใหหมดที่พึ่ง จําเดิมแตนี้พวกเรา
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จักไปหาใคร รําพึงฉะนี้ก็นอนกลิ้งเกลือกไปมา ประหนึ่งวามีเทาขาดคร่ําครวญ
ดวยเสียงอันดัง.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เมื่อพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จ
ออก วนิพกเหลานั้นก็ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุจคน
เมาหรือคนเหน็ดเหนื่อยฉะนั้น ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น สุ อักษรในบทวา เต สุ มตฺตา นีเ้ ปนเพียง
นิบาต ความวา วนิพกเหลานั้น . บทวา มตฺตา กิลนฺตาว ความวา เปน
ผูราวกะคนเมาและราวกะคนเหน็ดเหนื่อย. บทวา สมฺปตนฺติ ความวา ลม
ลงบนพื้นดินกลิ้งเกลือกไปมา. บทวา อจฺเฉจฺฉุ วต แปลวา ตัดแลวหนอ.
บทวา ยถา แปลวา ดวยเหตุใด. บทวา อติยกฺขา ไดแก หมอผีบาง
แมมดบาง. บทวา เวสฺสวรา ไดแก พวกขันทีผูดูแลฝายใน. บทวา วจนตฺเถน ไดแก เพราะเหตุแหงถอยคํา. บทวา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
ความวา ออกไปจากแควนของพระองค. บทวา คามณีเยภิ ไดแก อาจารย
ฝกชาง. บทวา ชาติเย ไดแก สมบูรณดวยชาติ. บทวา คามณีเยภิ
ไดแก อาจารยฝกมา. บทวา อินฺทิยาจาปธาริภิ ไดแก ผูทรงไวซึ่งเกราะ
และธนู. บทวา ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ ไดแก หุม ดวยหนังเสือเหลือง
และหนังเสือโครง. บทวา เอกเมกา รเถ ิตา ความวา ไดยินวา พระเวสสันดรไดพระราชทานนางแกวคนหนึ่ง ๆ ยืนอยูบนรถ มีทาสี ๘ คน แวด
ลอม. บทวา นิกฺขรชฺชูหิ ไดแก สรอยที่สําเร็จดวยเสนทองคํา. บทวา
อาฬารปฺปมุขา ไดแก มีดวงตาใหญ บทวา หสุลา ไดแก ยิ้มแยม
กอนจึงพูด. บทวา สุสฺา ไดแก มีตะโพกผึ่งผาย. บทวา ตนุมชฺฌิมา
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ไดแก มีเอวบาง. บทวา กส ในบทวา กสุปาธาริโน นี้เปนชื่อของเงิน
ความวา ไดพระราชทานพรอมดวยภาชนะใสน้ํานมที่สําเร็จดวยเงิน. บทวา
ปทินฺนมฺหิ ไดแก ใหอยู. บทวา สมกมฺปถ ความวา หวั่นไหวดวย
อานุภาพแหงทาน. บทวา ย ปฺชลีกโต ความวา พระราชาเวสสันดร
พระราชทานมหาทานแลวประคองอัญชลีนมัสการทานของพระองค ไดทรงกระ
ทําอัญชลีอธิษฐานวา ขอทานนี้จงเปนปจจัยแหงพระสัพพัญุตญาณของเราที
เดียว แมขอนั้นก็ไดเปนมหัศจรรยนาสยดสยองนั่นแล อธิบายวา แผนดินได
หวั่นไหวในขณะนั้น. บทวา นิรชฺชติ ความวา แมพระเวสสันดรไดพระราชทานถึงอยางนี้แลว ก็ยังตองเสด็จนิราศไป ไมมีใคร ๆ จะหามพระองคได.
ก็ในกาลนั้น เทวดาทั้งหลายแจงแกพระราชาในพื้นชมพูทวีปวา
พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญมหาทาน มีพระราชทานนางขัตติยกัญญาเปนตน
เพราะเหตุนั้นกษัตริยทั้งหลายจึงเสด็จมาดวยเทวานุภาพ รับนางขัตติยกัญญา
เหลานั้นแลวหลีกไป.
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร เปนตน รับพระราชทานบริจาค
ของพระเวสสันดรแลวหลีกไป ดวยประการฉะนี้ พระเวสสันดรทรงบริจาค
ทานอยูจนถึงเวลาเย็น พระองคจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศนของพระองค ทรง
ดําริวา เราจักถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีไปในวันพรุงนี้ จึงเสด็จไปสูที่
ประทับของพระชนกพระชนนีดวยรถที่นั่งอันตกแตงแลว ฝายพระนางมัทรีก็
ทรงคิดวา แมเราก็จักโดยเสด็จพระสวามี จักยังพระสัสสุและพระสสุระใหทรง
อนุญาตเสียดวย จึงเสด็จไปพรอมพระเวสสันดร พระมหาสัตวถวายบังคม
พระราชบิดาแลวกราบทูลความที่พระองคจะเสด็จไป.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระเวสสันดรกราบทูลพระเจาสญชัย ผูวรธรรมิกราชวา พระองคโปรดใหหมอมฉันออกจากเชตุดร
ราชธานี หมอมฉันขอทูลลาไปเขาวงกต ชนทั้งหลาย
เหลาใดเหลาหนึ่งมีแลวในอดีต หรือจักมีในอนาคต
และเกิดในปจจุบัน เปนผูไมอิ่มดวยกามทั้งหลาย ยอม
ไปสูยมโลก หมอมฉันไดบริจาคทานในวังของตนยัง
ชือ่ วาเบียดเบียนตนและคนอื่น จึงนิราศจากแควนของ
ตนโดยความประสงคตามคําของชาวสีพี หมอมฉันจัก
เสวยความทุกขนั้นในปาที่เกลื่อนดวยพาลมฤค มีแรด
และเสือเหลืองอยูอาศัยแลว หมอมฉันบําเพ็ญบุญ
ทั้งหลาย เชิญพระองคจมอยูในเปอกตม คือกามเถิด
พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมิก วร ไดแก ผูสูงสุดในระหวาง
พระราชาผูทรงธรรมทั้งหลาย. บทวา อวรุทฺธสิ ความวา นําออกจากแวน
แควน. บทวา ภูตา ไดแก อดีตกาล. บทวา ภวิสฺสเร ความวา ชน
เหลาใดจักมีในอนาคต และเกิดในปจจุบัน. บทวา โสห สเก อภิสสึ
ความวา หมอมฉันนั้นชื่อวาเบียดเบียนชาวเมืองของตน ทําอะไร. บทวา
ยชมาโน ไดแก บริจาคทาน. บทวา สเก ปุเร ไดแก ในปราสาทของ
ตน แตในบาลีเขียนไววา เมื่อหมอมฉันนั้นบริจาคทาน. บทวา นิรชฺชห
ไดแก เมื่อหมอมฉันออก. บทวา อฆนฺต ความวา หมอมฉันจักเสวยทุกข
ที่ผูอยูในปาพึงเสวยนั้น. บทวา ปงฺกมฺหิ ความวา พระเวสสันดรทูลวา
แตพระองคจะจมอยูในเปอกตม คือกาม.
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พระมหาสัตวทูลกับพระชนกดวย ๔ คาถานี้ อยางนี้แลว เสด็จไป
เฝาพระชนนี ถวายบังคมแลว เมื่อจะทรงขออนุญาตบรรพชา จึงตรัสวา
ขาแตเสด็จแม ขอพระองคทรงอนุญาตแกหมอม
ฉัน หมอมฉันขอบวช หมอนฉันบริจาคทานในวัง
ของตนยังชื่อวาเบียดเบียนตนและคนอื่น หมอมฉัน
จะออกไปจากแควนของตนโดยประสงคตามคําของ
ชาวสีพี หมอมฉันจะเสวยทุกขนั้นในปาที่เกลื่อนดวย
พาลมฤค มีแรดและเสือเหลืองอยูอาศัยแลว หมอมฉัน
บําเพ็ญบุญทั้งหลาย จะไปเขาวงกต
พระนางผุสดีไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสวา
ลูกรัก แมอนุญาตลูก บรรพชาจงสําเร็จแกลูก
ก็แตแมมัทรีกลั ยาณีผูมีตะโพกงามเอวบาง จงอยูก ับ
บุตรธิดา แมจะทําอะไรในปาได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมิชฺฌตุ ความวา จงมีความสําเร็จดวย
ฌาน. บทวา อจฺฉต ความวา พระนางผุสดีตรัสวา จงอยู คือจงมีในที่นี้
แหละ.
พระเวสสันดรตรัสวา
หมอมฉันไมอาจจะพาแมทาสีไปสูปาโดยที่เขา
ไมปรารถนา ถาเขาปรารถนาจะตามหมอมฉันไป ก็
จงไป ถาไมปรารถนาก็จงอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกามา ความวา ขาแตเสด็จแม เสด็จ
แมตรัสอะไรอยางนั้น แมทาสีหมอมฉันก็ไมอาจจะพาไป โดยที่เขาไมปรารถนา.
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ลําดับนั้น พระเจากรุงสญชัยไดทรงสดับพระดํารัสแหงพระราชโอรส
ก็ทรงคลอยตามเพื่อทรงวิงวอนพระสุณิสา
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ตอแตนั้น พระเจากรุงสญชัยมหาราชทรงคลอย
ตามเพื่อทรงวิงวอนพระสุณิสาวา แนะแมผูมีสรีระอัน
ประพรมดวยแกนจันทน แมอยาไดทรงธุลีละอองและ
ของเปรอะเปอนเลย แมเคยทรงภูษาของชาวกาสีแลว
จะมาทรงผาคากรอง การอยูในปาเปนทุกข แนะแม
มีลักษณะงาม แมอยาไปเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิปชฺชถ ความวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พระเจากรุงสญชัยไดทรงสดับถอยดํารัสของพระราชโอรสแลว ไดทรง
คลอยตามเพื่อทรงวิงวอนพระสุณิสา. บทวา มา จนฺทนสมาจเร ความวา
แนะแมผูมีสรีระที่ประพรมดวยจันทนแดง. บทวา มา หิ ตฺว ลกฺขเณ
คมิ ความวา แนะแมผูประกอบดวยลักษณะอันงาม แมอยาไปปาเลย.
พระนางมัทรีราชบุตรผูงามทั่วองคไดกราบทูล
พระสุสระวา หมอมฉันไมปรารถนาความสุข ที่ตอง
พรากจากพระเวสสันดรของหมอมฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมพฺรวิ ความวา ไดกราบทูล คือได
กราบเรียนพระสสุระนั้น.
พระเจาสญชัยมหาราชผูยงั แควนแหงชาวสีพีให
เจริญ ไดตรัสกะพระมัทรีวา แนะแมมัทรี แมจง
พิจารณา สัตวเหลาใดมีอยูในปาที่บุคคลทนไดยากคือ
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ตั๊กแตน บุง เหลือบ ยุง แมลง ผึ้ง มีมาก สัตว
แมเหลานั้นพึงเบียดเบียนแมในปานั้น ความเบียด
เบียนนั้นเปนความทุกขยงิ่ จะพึงมีแกแม แมจงดูสัตว
เหลาอื่นอีกทีน่ ากลัว อาศัยอยูที่แมนา้ํ คืองู ชื่อวางู
เหลือมไมมีพษิ แตมันมีกําลังมาก มันรัดคนหรือมฤค
ที่มาใกลมันดวยขนดใหอยูใ นอํานาจของมัน ยังสัตว
เหลาอื่น ดําดังผมที่เกลาชื่อวาหมี เปนมฤคนําความ
ทุกขมา คนทีม่ ันเห็นแลวขึ้นตนไมก็ไมพนมัน ฝูง
กระบือมักขวิดชนเอาดวยเขามีปลายแหลม เที่ยวอยู
ราวปาริมฝงแมน้ําชื่อโสตุมพระ แมมทั รีเปนเหมือนแม
โคนมอยากไดลูก เห็นโคไปตามฝูงมฤคในไพรสณฑ
จักทําอยางไร เมื่อแมมัทรีไมรูจักเขตไพรสณฑ ภัย
ใหจักมีแกแม เพราะเห็นฝูงลิง นากลัวพิลึก มันลง
มาในทางที่เดินยาก แมมัทรีครั้งยังอยูในวัง แมไปถึง
เขาวงกตจักทําอยางไร ฝูงสกุณชาติจับอยูในเวลากลาง
วัน ปาใหญกจ็ ักเหมือนบันลือขึ้น แมจะอยากไปใน
ราวไพรนั้นทําไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมพฺรวิ ความวา ไดตรัสกะพระสุณิสา
นั้น. บทวา อปเร ปสฺส สนฺตาเส ความวา จงดู คือจงเห็นเหตุที่ให
เกิดภัยที่นาหวาดสะดุง. บทวา นทีนูปนิเสวิตา ความวา อยูที่ฝงแมน้ํา
โดยสถานทีใ่ กล. บทวา อวิสา ไดแก ปราศจากพิษ. บทวา อปจาสนฺน
ความวา ใกล คือมาสัมผัสสรีระของตน. บทวา อฆมฺมิคา ไดแก มฤคที่
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ทําความลําบาก อธิบายวา มฤคที่นําความทุกขมาให. บทวา นทึ โสตุมฺพร
ปติ ไดแก ที่ริมฝงแมน้ําชื่อโสตุมพระ. บทวา ยูถาน ไดแก ซึ่งฝูงปาฐะ
อยางนี้แหละ. บทวา เธนุว วจฺฉคิทฺธาว ความวา เธอเปนเหมือนแม
โคนมอยากไดลูก เมื่อไมเห็นลูกๆ ของเธอ จักทําอยางไร ก็ ว อักษรใน
บทวา วจฺฉคิทฺธาว นี้เปนเพียงนิบาตเทานั้น. บทวา สมฺปติเต ไดแก
ลงมา บทวา โฆเร ไดแก มีรูปแปลกนาสะพึงกลัว บทวา ปลฺวงฺคเม
ไดแก ฝูงลิง บทวา อเขตฺตฺาย ไดแก ไมฉลาดในภูมิประเทศในปา.
บทวา ภวิตนฺเต ความวา จักมีแกเธอ. บทวา ยา ตฺว สิวาย สุตฺวาน
ความวา ไดยินเสียงของสุนัขจิ้งจอก. บทวา มหุ ความวา แมเมื่ออยูใน
เมืองก็ตกใจบอยๆ. บทวา สุณเตว ไดแก เหมือนบันลือ คือสงเสียง.
พระนางมัทรีราชบุตรี ผูงามทั่วองคไดกราบทูล
พระเจากรุงสญชัยวา หมอมฉันทราบภยันตรายเหลา
นั้น วาเปนภัยเฉพาะหมอมฉันในพรสณฑ แตหมอม
ฉันจะสูทนตอภัยทั้งปวงนั้นไป คือจักบรรเทาแหวกตน
เปง หญาคา หญาคมบาง แฝก หญามุงกระตาย และ
หญาปลองไปดวยอุระ จักนําเสด็จพระภัสดาไปมิให
ยาก กุมารีไดสามีดวยการประพฤติวัตรเปนอันมาก
เชนดวยตรากตรําทอง มิใหใหญดวยวิธีกินอาหารแต
นอย รูวาสตรีมีบนั้ เอวกวางสีขางผายไดสามี จึงเอาไม
สัณฐานเหมือนคางโคคอย ๆ บุบทุบบั้นเอว เอาผารีด
สีขางทั้งสองใหผึ่งผายออก หรือดวยทนผิงไฟแมใน
ฤดูรอน ขัดสีกายดวยน้ําในฤดูหนาว ความเปนหมาย
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อาการเตรียมตรมในโลก หมอมฉันจักตองไปอยาง
แนนอน.
อนึ่งบุรุษไมสมควรอยูรวมกับสตรีหมายที่เขาทิ้ง
แลว บุรุษไรเลาจะจับมือถือแขนสตรีหมายที่เขาไม
ตองการครามา เหลาบุรุษจิกหยอมผมของสตรีหมาย
มาแลวเอาเทาเขี่ยใหลมลง ณ พืน้ ใหทุกขเปนอันมาก
ไมใชนอ ยแลวไมหลีกไป เหลาบุรุษตองการสตรีหมาย
ผูมีผิวขาว ถือตัววารูปงามเลิศ ใหทรัพยเล็กนอยฉุด
คราสตรีหมายผูไมปรารถนาไป ดุจฝูงกาตอมจิกครา
นกเคาไปฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง สตรีหมายเมื่ออยูในสกุลญาติอัน
มั่งคั่ง รุงเรืองดวยภาชนะทองคํา ไมพึงไดซึ่งคํากลาว
ลวงเกิน แตหมูพี่นองและเหลาสหายวา หญิงผูหาผัว
มิไดนี้ ตองตกหนักแกพวกเราตลอดชีวิต ฉะนี้ไมมี
เลย.
I
แมน้ําไมมีน้ําก็เปลาดาย แวนแควนไมมีพระราชาปกครองก็สูญเปลา สตรีแมมีพี่นองตั้ง ๑๐ คน
ถาเปนหมายก็สูญหาย ธงเปนเครื่องปรากฏแหงราชรถ
ควันเปนเครื่องปรากฏแหงไฟ พระราชาเปนเครื่อง
ปรากฏแหงแวนแควน ภัสดาเปนเครื่องปรากฏแหง
สตรี ความเปนหมายเปนอาการเตรียมตรมในโลก
หมอมฉันจักตองไปอยางแนนอน.
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สตรีใดเข็ญใจก็รวมทุกขกับสามีผูเข็ญใจในคราว
ถึงทุกข สตรีใดมั่งมี มีเกียรติ ก็รวมสุขดวยสามีผู
มัง่ มีในคราวถึงสุข เทวดาและมนุษยยอมสรรเสริญ
สตรีนั้น เพราะสตรีนั้นทํากรรมที่ทําไดโดยยาก.
หมอมฉันจะนุงหมผากาสายะตามเสด็จพระภัสดาทุกเมื่อ ความเปนหมายแหงสตรีผูมีแผนดินไมแยก
ไมเปนที่ยินดี อีกประการหนึ่งหมอมฉันไมปรารถนา
แผนดินที่ทรงไวซึ่งทรัพยเปนอันมาก มีสาครเปนที่สุด
เต็มไปดวยรัตนะตาง ๆ แตพรากจากพระเวสสันดรผู
ภัสดา สตรีใดในเมื่อสามีทุกขรอน ยอมอยากได
ความสุขเพื่อตน สตรีนั้นเด็ดจริง ใจของเขาจะเปน
อยางไรหนอ เมื่อพระเวสสันดรมหาราชเจาผูยังสีพีรัฐ
ใหเจริญเสด็จออกพระนคร หมอมฉันจักโดยเสด็จ
พระองค เพราะพระองคเปนผูพระราชทานความใคร
ทั้งปวงของหมอมฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมพฺรวิ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระนางมัทรีไดสดับพระดํารัสของพระเจากรุงสญชัยแลวไดทูลตอบพระเจากรุง
สญชัยนั้น. บทวา อภิสมฺโภสฺส ไดแก จักสูทน คือจักอดกลั้น. บทวา
โปตกิล ไดแก หญาคมบาง. บทวา ปนูเหสฺสามิ ความวา หมอมฉัน
จักแหวกไปทางขางหนาพระเวสสันดร. บทวา อุทรสฺสุปโรเธน ไดแก
การงด คือกินอาหารแตนอย. บทวา โคหนุเวฏเนน ความวา เหลา
กุมาริการูวาสตรีที่มีบั้นเอวกวางและสีขางผายยอมไดสามี จึงเอาไมมีสัณฐาน
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เหมือนคางโคคอยๆ ทุบบั้นเอว เอาผารัดสีขางทั้งสองใหผึ่งผายออก ยอมได
สามี. บทวา กฏก ไดแก ไมนายินดี. บทวา คจฺฉฺเว ไดแก จัก
ไปแนนอน. บทวา อปฺปตฺโต ความวา ไมสมควรจะบริโภคของที่เปนเดน
ของหญิงหมายนั้นทีเดียว. บทวา โย น ความวา บุรุษใดมีชาติต่ําจับมือ
ทั้งสองฉุดคราหญิงหมายนั้นผูไมปรารถนาเลย. บทวา เกสคฺคหณมุกฺเขปา
ภูมฺยา จ ปริสุมฺภนา ความวา เหลาบุรุษจิกหยอมผมหญิงไมมีสามี เขี่ย
ใหลมลง ณ พื้น ดูหมิ่นลวงเกินหญิงเหลานั้น. บทวา ทตฺวา จ ความวา
บุรุษอื่นยังใหความทุกขเปนอันมาก คือมิใชนอยเห็นปานนี้แกหญิงไมมีสามี
บทวา โน ปกฺกมติ ความวา เปนผูปราศจากความรังเกียจยืนแลดูหญิงนั้น.
บทวา สุกฺกจฺฉวี ไดแก มีผิวพรรณที่ถูดวยจุรณสําหรับอาบ. บทวา
เวธเวรา แปลวา ผูมีความตองการหญิงหมาย บทวา ทตฺวา ไดแก ให
ทรัพยมีประมาณนอยอะไร ๆ ก็ตาม. บทวา สุภคฺคมานิโน ไดแก เขาใจ
ตัววาพวกเรางามเลิศ. บทวา อกาม ไดแก หญิงหมาย คือหญิงไมมีสามี
ผูไมปรารถนานั้น. บทวา อุลูกฺเว วายสา ความวา เหมือนฝูงกาจิก
ครานกเคา. บทวา กสปฺปชฺโชตเน ไดแก รุงเรืองดวยภาชนะทอง.
บทวา วส ไดแก อยูในสกุลญาติแมเห็นปานนั้น. บทวา เนวาติวากฺย
น ลเภ ความวา ไมพึงได คือยอมไมไดเลยทีเดียวซึ่งคําอันเปนคําลวงเกิน
คือเปนคําติเตียนนี้จากพี่นองก็ตาม จากสหายก็ตาม ผูกลาวคําเปนตนวา หญิง
คนนี้ไมมีสามี ตกหนักแกพวกเราไปตลอดชีวิตทีเดียว. บทวา ปฺาณ
ไดแก กระทําภาวะใหปรากฏ. บทวา ยา ทลิทฺที ทลิทฺทสฺส ความวา
ขาแตพระองค หญิงที่มีเกียรติ คือหญิงที่ในเวลาสามีผูยากจนของตนมีความ
ทุกข แมตนเองยากจนก็รวมทุกขดวย ในเวลาที่สามีนั้นมั่งคั่งมีความสุข ตน
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เองก็มั่งคั่งมีความสุขกับสามีนั้นเหมือนกัน. บทวา ต เว เทวา ปสสนฺติ
ความวา แมเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญหญิงนั้นคือเห็นปานนั้น. บทวา อภิช-ฺ
ชนฺตฺยา ไดแก ไมแตก อธิบายวา ก็แมถาแผนดินทั้งสิ้นของหญิงไม
แตก หญิงนัน้ ก็จะเปนใหญในแผนดินทั้งสิ้น ความเปนหญิงหมายเปนอาการ
เตรียมตรมแมถึงอยางนั้นทีเดียว. บทวา สุขรา วต อิตฺถิโย ไดแก เปน
หญิงเด็ดแทหนอ.
พระเจาสญชัยมหาราชไดตรัสกะพระนางมัทรี
ผูงามทั่วองคนั้นวา แนะแมมัทรีผมู ีลกั ษณะงาม บุตร
ทั้งสองของแมเหลานี้คือพอชาลีและแมกัญหาชินา ยัง
เด็กอยู แมจงละไวไปแตตัว เราทั้งหลายจะเลี้ยง
ดูหลานทั้งสองนั้นเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาลี กณฺหาชินา จุโภ ไดแก บุตร
ทั้งสองคือพอชาลีและแมกัณหาชินา. บทวา นิกขฺ ิป ความวา แมจงละ
หลานทั้งสองนี้ไวไปแตตัวเถิด.
พระนางมัทรีราชบุตรีผูงามทั่วองคไดกราบทูล
พระเจากรุงสญชัยวา ขาแตพระองค พอชาลีและแม
กัณหาชินาทั้งสองเปนลูกรักของหมอมฉัน ลูกทั้งสอง
นัน้ จักยังหฤทัยของหมอมฉันทั้งสองผูมีชีวิตเศราโศก
ใหรื่นรมยในปานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺยมฺห ความวา พวกเหลานั้นจักยัง
หฤทัยของเราทั้งหลายใหรื่นรมยในปานั้น. บทวา ชีวิโสกิน ความวา จัก
ยังหฤทัยของพวกเราผูยังไมหายเศราโศก ใหรื่นรมย.
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พระเจาสญชัยมหาราชผูยังสีพีรัฐใหเจริญไดตรัส
พระนางมัทรีนั้นวา เด็กทั้งสองเคยเสวยขาวสาลีที่
ปรุงดวยเนื้ออันสะอาด เมื่อตองเสวยผลไม จักทํา
อยางไร.
เด็กทั้งสองเคยเสวยในถาดทองหนักรอยปละซึ่ง
เปนของประจําราชสกุล เมื่อตองเสวยในใบไม จัก
ทําอยางไร.
เด็กทั้งสองเคยทรงภูษากาสีรัฐโขมรัฐและโกทุม
พรรัฐ เมื่อตองทรงผาคากรอง จักทําอยาไร.
เด็กทั้งสองเคยเสด็จไปดวยคานหาม วอและรถ
เมื่อตองเสด็จไปดวยพระบาทจักทําอยางไร.
เด็กทั้งสองเคยบรรทมในตําหนักยอดไมมีลม ลง
ลิม่ ชิดแลว เมื่อตองบรรทมที่โคนไม จักทําอยางไร.
เด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรมทําดวยขนแกะ ที่
ลาดไวอยางวิจิตรบนบัลลังก เมือ่ ตองบรรทมบนเครื่อง
ลาดหญา จักทําอยางไร.
เด็กทั้งสองเคยไลทาดวยของหอม ทั้งกฤษณา
และแกนจันทน เมื่อตองทรงธุลีละอองและโสโครก
จักทําอยางไร เด็กทั้งสองเคยมีผูอยูงานพัดดวยจามรี
และแพนหางนกยูง ดํารงอยูในความสุขตองสัมผัส
เหลือบและยุง จักทําอยางไร.
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บรรดาเหลานั้น บทวา สตปเล กเส ไดแก ในถาดทองที่ทํา
ดวยทองหนักหนึ่งรอยปละ. บทวา โคนเกน จิตฺรสนฺถเต ไดแก ที่ปลู าด
ดวยผาโกเชาวดําและเครื่องลาดอันวิจิตรบนตั่งใหญ. บทวา จามรโมรหตฺเถหิ ความวา มีตนอยูงานพัดดวยจามรทั้งหลายและดวยแพนหางนกยูง.
เมื่อกษัตริยเหลานั้นเจรจากันอยูอยางนี้แลราตรีก็สวาง ดวงอาทิตยขึ้น
เจาพนักงานทั้งหลายนํารถที่นั่งอันตกแตงแลว เทียมมาสินธพ ๔ ตัวมาเทียบ
ไวแทบประตูวัง เพื่อพระมหาสัตว พระนางมัทรีเทวีถวายบังคมพระสัสสุและ
พระสสุระแลว อําลาสตรีที่เหลือทั้งหลาย พาพระชาลีพระกัณหาชินาเสด็จไป
กอนพระเวสสันดรประทับอยูบนรถทีน่ ั่ง.
พระศาสดาเมื่อจะประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระนางมัทรีราชบุตรีผูงามทั่วองค ไดกราบทูล
พระเจากรุงสญชัยวา ขาแตเทพเจาขอพระองคอยาทรง
คร่ําครวญเลย และอยาเสียพระหฤทัยเลย หมอมฉัน
ทั้งสองยังมีชีวิตเพียงใด ทารกทั้งสองก็จักเปนสุข
เพียงนั้น พระนางมัทรีผูงามทั่วองค ครั้นกราบทูลคํา
นีแ้ ลวเสด็จหลีกไป พระนางผูทรงศุภลักษณ ทรงพา
พระโอรสพระธิดาเสด็จไปตามบรรดาที่พระเจาสีวีราช
เสด็จ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิวิมคฺเคน ไดแก ตามมรรคาที่
พระเจาสีพีราชเสด็จนั่นแล. บทวา อเนฺวสิ ไดแก เสด็จไปสูทางนั้น คือ
เสด็จลงจากปราสาทขึ้นประทับรถทีน่ ั่ง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 655

ลําดับนั้นพระราชาเวสสันดรบรมกษัตริยทรง
บําเพ็ญทานแลว ถวายบังคมพระชนกและพระชนนี
และทรงทําประทักษิณเสด็จขึ้นสูรถที่นั่งเทียมมาสินธพ
๔ ตัว วิ่งเร็ว ทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี
เสด็จไปสูเขาวงกต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโต ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
กาลที่พระนางมัทรีนั้นเสด็จขึ้นรถทันทีนั่นประทับอยู บทวา ทตฺวาน ไดแก
ทรงบําเพ็ญทานวันวาน. บทวา กตฺวา จ น ปทกฺขิณ ไดแก และทรง
ทําประทักษิณ. บทวา น เปนเพียงนิบาต.
แตนั้นพระราชาเวสสันดรเสด็จไปโดยตรงที่
มหาชนคอยเฝา ตรัสวา เราทั้ง ๔ ขอลาไปละนะ ขอ
ทานทัง้ หลายผูเปนญาติจงปราศจากโรคเถิด.
เนื้อความของคาถานั้นวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นพระราชา
เวสสันดรทรงขับรถที่นั่งไปในที่ที่มหาชนยืนอยูดวยหวังวาจักเห็นพระราชาเวสสันดร เมื่อทรงลามหาชน ตรัสวา พวกเราขอลาไปละนะ ขอญาติทั้งหลาย
จงไมมีโรคเถิด. บทวา ต ในคาถานั้นเปนเพียงนิบาต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระราชาเวสสันดรตรัสกะญาติทั้งหลาย ตรัสเรียกญาติทั้งหลายวา ทานทั้ง
หลาย คือวา เราทั้งหลายไปละ ขอทานทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากความ
ทุกขเถิด.
เมื่อพระมหาสัตวตรัสเรียกมหาชนมาประทานโอวาทแกเขาเหลานั้นวา
ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทจงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน ดังนี้อยางนี้แลว
เสด็จไป พระนางผุสดีราชมารดาแหงพระโพธิสัตวทรงดําริวา ลูกของเรามีจิต
นอมไปในทาน จงบําเพ็ญทาน จึงใหสงเกวียนทั้งหลายเต็มดวยรัตนะ ๗
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ประการ พรอมดวยอาภรณทั้งหลายไปสองขางทางเสด็จ ฝายพระเวสสันดรก็
ทรงเปลื้องเครื่องประดับที่มีอยูในพระวรกาย พระราชทานแกเหลายาจกผูมาถึง
แลว ๑๘ ครัง้ ไดพระราชทานสิ่งที่เหลืออยูทั้งหมด พระองคเสด็จออกจาก
พระนครมีพระประสงคจะกลับทอดพระเนตรราชธานี ครั้งนั้นอาศัยพระมนัส
ของพระองค ปฐพีในที่มีประมาณเทารถที่นั่งก็แยกออกหมุนเหมือนจักรของ
ชางหมอ ทํารถที่นั่งใหมหี นาเฉพาะเชตุดรราชธานี พระองคไดทอดพระเนตร
สถานที่ประทับของพระชนกพระชนนี เหตุอัศจรรยทั้งหลายมีแผนดินไหว
เปนตนไดมีแลวดวยการุญภาพนั้น.
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา
เมื่อพระเวสสันดรเสด็จออกจากพระนคร ทรง
กลับเหลียวมาทอดพระเนตร แมในกาลนัน้ แผนดิน
อันมีขนุ เขาสิเนรุและหมูไมเปนเครื่องประดับก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว.
ก็เมื่อพระมหาสัตวทอดพระเนตรเองแลว ตรัสพระคาถาเพื่อใหพระนางมัทรีทอดพระเนตรดวยวา
แนะพระนองมัทรี เชิญเธอทอดพระเนตร นั่น
พระราชนิเวศนของพระเจาสีพีราชผูประเสริฐ นั่นวัง
ของฉันซึ่งพระราชธิดาประทาน ยอมปรากฏเปนภาพ
ที่นารืน่ รมยทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิสาเมหิ ไดแก จงทอดพระเนตร.
ครั้งนั้น พระเวสสันดรมหาสัตวยังอํามาตย ๖ หมื่น ผูสหชาติและ
เหลาชนอื่น ๆ ใหกลับแลว ขับรถที่นงั่ ไปตรัสกะพระนางมัทรีวา แนะพระนอง
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ผูเจริญ ถายาจกมาขางหลัง แมพึงคอยดูไว พระนางก็นั่งทอดพระเนตรดูอยู.
ครั้งนั้นมีพราหมณ ๔ คนมาไมทันรับสัตตสดกมหาทานของพระเวสสันดร จึง
ไปสูพระนคร ถามวา พระเวสสันดรราชเสด็จไปไหน ครั้นไดทราบวา ทรง
บริจาคทานเสด็จไปแลว จึงถามวา พระองคเสด็จไปเอาอะไรไปบาง ไดทราบวา
เสด็จทรงรถไป จึงติดตามไปดวยคิดวา พวกเราจักทูลขอมา ๔ ตัวกะพระองค
ครั้งนั้น พระนางมัทรีทอดพระเนตรเห็นพราหมณทั้ง ๔ ตามมา จึงกราบทูล
พระภัสดาวา ขาแตสมมติเทพ ยาจกทั้งหลายกําลังมา พระมหาสัตวก็ทรง
หยุดรถพระที่นั่ง พราหมณทั้ง ๔ คนเหลานั้นมาทูลขอมาทั้งหลายที่เทียนรถ
พระมหาสัตวไดพระราชทานมาทั้ง ๔ ตัวแกพราหมณ ๔ คนเหลานั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พราหมณทั้งหลายไดตามพระเวสสันดรมา ได
ทูลขอมาทั้ง ๔ นั้นตอพระองค พระองคอันเหลา
พราหมณขอแลว ก็พระราชทานมา ๔ ตัว แกพราหมณ
๔ คน.
ก็เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานมา ๔ ตัวไปแลว งอนรถพระทีน่ ั่งไดตั้ง
อยูในอากาศนั่นเอง ครั้งนั้น พอพวกพราหมณไปแลวเทานั้น เทวบุตร ๔
องค จําแลงกายเปนละมั่งทองมารองรับงอนรถทีน่ ั่งลากไป พระมหาสัตวทรง
ทราบวาละมั่งทั้ง ๔ นั้น เปนเทพบุตร จึงตรัสคาถานี้วา
แนะพระนองมัทรี เชิญเธอทอดพระเนตรมฤค
ทั้ง ๔ มีเพศเปนละมั่ง เปนเหมือนมาที่ฝกมาดีแลวนํา
เราไป ยอมปรากฏเปนภาพที่งดงามทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทกฺขิณสฺสา วหนฺติ ม ความวา
เปนราวกะมาที่ศึกษาดีแลวนําเราไป.
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ครั้งนั้น ยังมีพราหมณอีกคนหนึ่งมาทูลขอรถที่นั่งตอพระเวสสันดร
ผูกําลังเสด็จไปอยูอยางนี้ พระมหาสัตวจึงยังพระโอรสลพระธิดาและพระราชเทวี
ใหเสด็จลงแลว พระราชทานรถแกพราหมณ ก็ครั้นเมื่อพระมหาสัตวพระราช
ทานรถที่นั่งแลว เทวบุตรทั้งหลายไดอันตรธานหายไป.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความที่พระโพธิสัตวทรงบริจาครถไป
แลว จึงตรัสวา
ครั้งนั้น พราหมณนั้นนับเปนที่ ๕ ที่มาทูลขอ
รถที่นั่งตอพระโพธิสัตวในปานี้ พระองคก็ประทาน
มอบรถนั้นแกพราหมณนนั้ และพระหฤทัยของพระองคมิไดยอหยอนเลย ตอนั้น พระราชาเวสสันดรก็
ยังคนของพระองคใหเสด็จลงจากรถ ทรงยินดีมอบรถ
มาใหแกพราหมณผูแสวงหาทรัพย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเถตฺถ ไดแก ครั้งนัน้ ในปานี้.
บทวา น จสฺส ปหโค มโน ความวา และพระหฤทัยของพระเวสสันดร
นั้นก็มิไดยอหยอนเลย. บทวา อสฺสาสยิ ความวา ทรงยินดีมอบให.
จําเดิมแตนั้น กษัตริยเหลานั้นทั้งหมดก็เสด็จดําเนินดวยพระบาท.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดมีพระดํารัสแกพระนางมัทรีวา
แนะแมมัทรี แมจงอุม กัณหาชินา เพราะเธอเปน
นอง เบา พีจ่ ักอุมพอชาลี เพราะเธอเปนพี่ หนัก.
ก็แลครั้นตรัสฉะนี้แลว กษัตริยทั้งสองก็อุมพระโอรสพระธิดาเสด็จไป
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พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระราชาเวสสันดรทรงอุมพระกุมารชาลี พระมัทรีราชบุตรีทรงอุมพระกุมารกัณหาชินา ตางทรง
บรรเทิงตรัสปยวาจากะกันและกันเสด็จไป.
จบทานกัณฑ
วนปเวสนกัณฑ
กษัตริยทั้ง ๔ พระองค มีพระเวสสันดรเปนตนทอดพระเนตรเห็นคน
ทั้งหลายที่เดินสวนทางมา จึงตรัสถามวา เขาวงกตอยูที่ไหน คนทั้งหลายทูล
ตอบวายังไกล
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ถามนุษยบางพวกเดินมาตามทาง หรือเดินสวน
ทางมา เราจะถามมรรคากะพวกนั้นวา เขาวงกตอยูที่
ไหน คนพวกนัน้ เห็นเราทัง้ หลายในปานั้น จะพากัน
คร่ําครวญนาสงสาร พวกเขาแจงใหทราบอยางเปน
ทุกขวา เขาวงกตยังอยูอีกไกล.
พระชาลีและพระกัณหาชินาไดทอดพระเนตรเห็นตนไมทรงผลตาง ๆ
สองขางทางก็ทรงกันแสง ดวยบุญญานุภาพแหงพระมหาสัตว ตนไมที่ทรงผลก็
นอมลงมาสัมผัสพระหัตถ แตนั้นพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลาผลที่สุกดี
ประทานแกสองกุมารกุมารีนั้น พระนางมัทรีทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็ทรง
ทราบวาเปนเหตุอัศจรรย.
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เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
พระราชกุมารกุมารีทอดพระเนตรเห็นพฤกษชาติ
เผล็ดผลในปาใหญ ก็ทรงกันแสงเพราะเหตุอยากเสวย
ผลไมเหลานั้น ตนไมทั้งหลายเต็มไปในปา ประหนึ่ง
เห็นพระราชกุมารกุมารีทรงกันแสง ก็รอ นใจนอม
กิง่ ลงมาถึงพระราชกุมารกุมารีเอง พระนางมัทรีราชเทวีผูงามทั่วองคไดทอดพระเนตรเห็นอัศจรรยนอี้ ันไม
เคยมีมา ทําใหขนพองสยองเกลา ก็ยังสาธุการใหเปน
ไป ความอัศจรรยไมเคยมีทําใหขนพองสยองเกลามี
ในโลก พฤกษชาติทั้งหลายนอมลงมาเอง ดวยเดชา
นุภาพแหงพระเวสสันดร.
ตั้งแตเชตุดรราชธานีถึงภูเขาชื่อสุวรรณคิรีตาละ ๕ โยชน ตั้งแตสุวรรณ
คิรีตาละถึงแมน้ําชื่อโกนติมารา ๕ โยชน ตั้งแตแมน้ําโกนติมาราถึงภูเขาชื่อ
อัญชนคิรี ๕ โยชน ตั้งแตภูเขาอัญชนคิรีถึงบานพราหมณชื่อตุณณวิถนาลิทัณฑ
๕ โยชน ตั้งแตบานพราหมณตุณณวิถนาลิทัณฑถึงมาตุลนคร ๑๐ โยชน รวม
ตั้งแตเชตุดรนครถึงแควนนั้นเปน ๓๐ โยชน เทวดายนมรรคานั้น กษัตริย
ทั้ง ๔ พระองคจึงเสด็จถึงมาตุลนครในวันเดียวเทานั้น.
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
เทวดาทั้งหลายยนมรรคาดวยอนุเคราะหแกพระราชกุมารกุมารี กษัตริยทั้ง ๔ ถึงเจตรัฐโดยวันที่เสด็จ
ออกนัน้ เอง.
ก็แลกษัตริยทั้ง ๔ เมื่อเสด็จไป ไดเสด็จดําเนินตั้งแตเวลาเสวยเชา
แลว ลุถึงมาตุลนครในเจตรัฐเวลาเย็น
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พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
กษัตริย ๔ พระองคเสด็จไปสิ้นทางไกลถึงเจตรัฐ
ซึง่ เปนชนบทมั่งคั่ง มีความสุข มีมังสะ สุรา และ
ขาวมาก.
กาลนั้น มีเจาครองอยูในมาตุลนคร ๖ หมื่นองค. พระมหาสัตวไม
เสด็จเขาภายในนคร ประทับพักอยูที่ศาลาใกลประตูเมือง ครั้งนั้นพระนางมัทรี
ชําระเช็ดธุลที ี่พระบาทของพระมหาสัตว แลวถวายอยูงานนวดพระบาท ทรง
คิดวา เราจักยังประชาชนใหรูความที่พระเวสสันดรเสด็จมา จึงเสด็จออกจาก
ศาลา ประทับยืนอยูที่ประตูศาลาตรงทางประตูเมือง เพราะเหตุนั้น หญิงทั้ง
หลายผูเขาสูเมืองและออกจากเมือง ก็ไดเห็นพระนางมัทรี ตางเขาหอมลอม
พระองค.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
สตรีชาวเจตรัฐเห็นพระนางมัทรีผูมีลักษณะเสด็จ
มา ก็ปริวิตกวา พระแมเจาผูสุขุมาลชาตินี้เสด็จมาดวย
พระบาท พระนางเคยเสด็จไปไหน ๆ ดวยยานที่หาม
หรือพระวอและรถที่นั่ง วันนี้พระนางมัทรีเสด็จดําเนิน
ไปในปาดวยพระบาท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลกฺขณมาคต ความวา พระนางมัทรี
ผูถึงพรอมดวยลักษณะทั้งปวงเสด็จมา. บทวา ปริธาวติ ความวา พระนาง
เปนเจาหญิงสุขุมาลชาติอยางนี้หนอ ตองเสด็จดวยพระบาทเที่ยวไป. บทวา
ปริยายิตฺวา ความวา เสด็จเที่ยวไปในนครเชตุดรในกาลกอน. บทวา สิวิกาย
ไดแก ดวยวอทอง.
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มหาชนเห็นพระนางมัทรี พระเวสสันดร และพระโอรสทั้งสอง
พระองค เสด็จมาดวยความเปนผูนาอนาถ จึงไปแจงแกพระยาเจตราชทั้งหลาย
พระยาเจตราชทั้ง ๖ หมื่นก็กันแสงร่ําพิไรมาเฝาพระเวสสันดร
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระยาเจตราทั้งหลายเห็นพระเวสสันดร ก็รอง
ใหเขาไปเฝากราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
พระองคทรงพระสําราญ ไมมีพระโรคาพาธแลหรือ
พระราชบิดาของพระองคหาพระโรคาพาธมิไดแลหรือ
ชาวนครสีพีก็ไมมีทุกขหรือ.
ขาแตพระมหาราชเจา พลนิกายของพระองคอยู
ที่ไหน รถพระที่นั่งของพระองคอยูที่ไหน พระองค
ไมมมี าทรง ไมมีรถทรง เสด็จดําเนินมาทางไกลถูก
ขาศึกย่ํายีกระมัง จึงเสด็จมาถึงประเทศนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสฺวา ไดแก เห็นแตไกลทีเดียว.
บทวา เจตปาโมกฺขา ไดแก กษัตริยเจ ราชทั้งหลาย. บทวา อุปาคมุ
ไดแก เขาไปเฝา. บทวา กุสล ความไมมีโรค. บทวา อนามย
ไดแก ความไมมีทุกข. บทวา โก เต พล ความวา กองทหารของพระองคอยูที่ไหน. บทวา รถมณฺฑล ความวา เหลากษัตริยเจตราชทูลถามวา
รถซึ่งประดับแลวที่พระองคเสด็จมานั้น อยูที่ไหน. บทวา อนสฺสโก ได
แก ไมมีมาทรงเลย. บทวา อรถโก ไดแก ไมมีรถทรง. บทวา ทีฆมทฺธานมาคโต ความวา พระองคเสด็จมาทางไกล. บทวา ปกโต ไดแก
ถูกขาศึกครอบงําย่ํายี.
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ครั้งนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะตรัสถึงเหตุการณที่พระองคเสด็จมา แก
พระยาเจตราชหกหมื่นเหลานั้น จึงตรัสวา
แนะสหายทั้งหลาย เราไมมีโรคาพาธ เรามี
ความสําราญ อนึ่ง พระราชบิดาของเราก็ทรงปราศจากพระโรคาพาธ และชาวสีพีก็สุขสําราญดี แตเพราะ
เราใหชางซึ่งมีงาดุจงอนไถ เปนราชพาหนะรูชัยภูมิ
แหงการยุทธทุกอยาง ขาวทั่วสรรพางค เปนชางสูงสุด
คลุมดวยผากัมพลเหลือง ซับมัน อาจย่ํายีศัตรูได มี
งางาม พรอมดวยพัดวาลวีชนี มีกายสีขาวเชนกับเขา
ไกรลาส พรอมดวยเศวตฉัตร ทั้งเครื่องลาดอันงาม
ทั้งหมด ทั้งคนเลี้ยง เปนราชยานอันประเสริฐ เปน
ชางพระที่นั่ง ใหเปนทรัพยแกพราหมณทั้ง ๘ คน
เพราะเหตุนั้น ชาวสีพีพากันขัดเคืองเรา และพระราช
บิดาก็กริ้วขับไลเรา เราจะไปเขาวงกต แนะสหาย
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายรูโอกาสแหงที่อยูของพวกเราที่
จะอยูในปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺมึ เม ความวา ชาวสีพีทั้งหลาย
โกรธเราในเพราะเหตุนั้น . บทวา อุปหรโตมโน ความวา พระราชบิดาก็
กริ้ว คือทรงขัดเคืองดวย จึงทรงขับไลเราจากแวนแควน . บทวา ยตฺถ
ความวา พระเวสสันดรตรัสวา พวกเราควรอยูในปาใด ทานทั้งหลายรูโอกาส
เปนที่อยูของพวกเราในปานั้น.
ลําดับนั้น พระยาเจตราชทั้งหลายทูลพระเวสสันดรวา
ขาแตมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว เสด็จ
มาแตไกลก็เหมือนใกลพระองคผูเปนอิสระเสด็จมา
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ถึงแลว สิ่งใดมีอยูในประเทศนี้ โปรดรับสั่งใหทราบ
เถิด ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคเสวยขาวสุกแหง
ขาวสาลีอันบริสุทธิ์ ทัง้ ผัก เหงาบัว น้ําผึ้ง เนื้อ
พระองคเสด็จมาเปนแขกของขาพระบาททั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเวทย ความวา ขาพระบาททั้งหลาย
ขอมอบถวายทุกสิ่งที่พระองคตรัส. บทวา ภึส ไดแก เหงาบัว คือเหงา
อยางใดอยางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระเวสสันดรตรัสวา
สิ่งใดอันทานทั้งหลายใหแลว สิ่งนั้นเปนอันเรา
รับแลว บรรณาการเปนอันทานทั้งหลายกระทําแลว
ทุกอยาง พระราชบิดาทรงขับไลเรา เราจะไปเขาวงกต
พวกทานรูโอกาสแหงที่อยูของพวกเราที่จะอยูในปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิคฺคหิต ความวา ทุกสิ่งนั้นทีทาน
ทั้งหลายใหแลว ก็เปนอันเรารับไวแลวเทียว. บทวา สพฺพสฺส อคฺฆยิ 
กต ความวา บรรณาการคือของมอบใหเปนอันทานทั้งหลายการทําแลวแกเรา.
บทวา อวรุทธฺ สิ ม ราชา ความวา ก็พระราชบิดาทรงลับไลคือเนรเทศ
เราจากแวนแควน เพราะฉะนั้น เราจักไปเขาวงกตเทานั้น ทานทั้งหลายจงรู
สถานที่อยูในปาของเรานั้น.
พระยาเจตราชทั้งหลายเหลานั้นทูลวา
ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอเชิญเสด็จประทับ
อยู ณ เจตรัฐนี้ จนกวาพระยาเจตราชทั้งหลายไปเฝา
พระราชบิดาทูลขอโทษ. ใหพระราชบิดาทรงเปนผูยัง
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แควนแหงชาวสีพีใหเจริญ ทรงทราบวา พระองคหา
ความผิดมิได เพราะเหตุนั้น พระยาเจตราชทั้งหลาย
จะเปนผูอิ่มใจไดที่พึ่งแลว รักษาพระองคแวดลอมไป
ขาแตบรมกษัตริยขอพระองคทรงทราบอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รฺโ สนฺตกิ ยาจิตุ ความวา จัก
ไปเฝาพระราชบิดาเพื่อทูลขอโทษ. บทวา นิชฺฌาเปตุ ไดแก เพื่อใหทรง
ทราบวาพระองคหาความผิดมิได. บทวา ลทฺธปจฺจยา ไดแก ไดที่พึ่งแลว.
บทวา คจฺฉนฺติ ไดแก จักไป.
พระหาสัตวตรัสวา
ทานทั้งหลายอยาชอบใจไปเฝาพระราชบิดาเพื่อ
ทูลขอโทษ และเพื่อใหพระองคทรงทราบวาเราไมมี
ความผิดเลย เพราะวาพระองคมิไดเปนอิสระในเรื่อง
นั้น แตจริงชาวสีพี กองพล และชาวนิคมเหลาใด
ขัดเคืองแลว พวกเขาเหลานั้นก็ปรารถนาจะกําจัด
พระราชบิดาเพราะเหตุแหงเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ ความวา แมพระราชบิดาก็มิได
เปนใหญในการที่จะใหวาเรามิไดมีความผิด. บทวา อจฺจุคฺคตา ไดแก ขัด
เคืองยิ่ง. บทวา พลคฺคา ไดแก พลนิกาย คือแมทัพ. บทวา ปธเสตุ
ไดแก เพื่อนําออกจากราชสมบัติ. บทวา ราชาน ไดแก แมพระราชบิดา.
พระยาเจตราชเหลานั้นทูลวา
ขาแตพระองคผูยังแควนใหเจริญ ถาพฤติการณ
นั้นเปนไปในรัฐนี้ ชาวเจตรัฐขอถวายตัวเปนบริวาร
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เชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรัฐนี้ทีเดียว รัฐนี้กม็ ั่ง
คั่งสมบูรณ ชนบทก็เพียบพูนกวางใหญ ขอพระองค
ทรงปลงพระหฤทัยปกครองราชสมบัติเถิด พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ เอสา ปวตฺเตตฺถ ความวา
ถาในรัฐนี้มีพฤติการณอยางนี้. บทวา รชฺชสฺสมนุสาสิตุ ไดแก เพื่อครอบ
ครองราชสมบัติ อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้แหละ.
ลําดับนั้น พระเวสสันดรตรัสวา
ดูกอนพระยาเจตบุตรทั้งหลาย ความพอใจหรือ
ความคิดเพื่อครองราชสมบัติ ไมมีแกเราผูอันพระชนกนาถ เนรเทศจากแวนแควน ทานทั้งหลายจงฟง
เรา ชาวสีพี กองพล และชาวนิคมทั้งหลายคงจะไม
ยินดีวา พระยาเจตราชทั้งหลาย อภิเษกเราผูถูก
เนรเทศจากแวนแควน.
ความไมปรองดอง จะพึงมีแกพวกทาน เพราะ
เราเปนตัวการสําคัญ อนึ่งความบาดหมางและการ
ทะเลาะกับชาวสีพี เราไมชอบใจ ใชแตเทานั้น ความ
บาดหมางพึงรุนแรงขึ้น สงครามอันรายกาจก็อาจมีได.
คนเปนอันมากพึงฆาฟนกันเอง เพราะเหตุแหง
เราผูเดียว สิ่งใดอันทานทั้งหลายใหแลว สิ่งนั้น
ทั้งหมดเปนอันเรารับไวแลว บรรณาการเปนอันทาน
ทั้งหลายกระทําแลวทุกอยาง พระราชบิดาทรงขับไล
เรา เราจักไปเขาวงกต ทานทั้งหลายรูโอกาสแหงที่อยู
ของพวกเราที่จะอยูในปา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เจตา รชฺเชภิเสจยุ ความวา พวก
ชาวสีพีเหลานั้นรูวา ชาวเจตรัฐอภิเษกพระเวสสันดรในราชสมบัติ คงจะไม
ชอบพวกทาน. บทวา อสมฺโมทิย ไดแก ความไมปรองดอง. บทวา
อสฺส ไดแก ภเวยฺย ความวา จักเปน. บทวา อถสฺส ความวา คราว
นั้นพวกทานจักทะเลาะกันเพราะเราคนเดียวเปนเหตุ.
ก็และครั้นตรัสอยางนี้แลว พระมหาสัตวแมพวกพระยาเจตราชทูลวิง
วอนโดยอเนกปริยาย ก็ไมทรงปรารถนาราชสมบัติ ครั้งนั้นพระยาเจตราชทั้ง
หลายไดทําสักการะใหญแดพระมหาสัตว พระมหาสัตวไมปรารถนาจะเสด็จเขา
ภายในพระนคร ครั้งนัน้ พวกพระยาเจตราชจึงตกแตงศาลานั้น กั้นพระวิสูตร
ตั้งพระแทนบรรทม ทั้งหมดชวยกันแวดลอมรักษา พระเวสสันดรพักแรมอยู
๑ ราตรี เหลาพระยาเจตราชเหลานั้นสงเคราะหรักษา บรรทมที่ศาลา รุงขึ้น
สรงน้ําแตเชา เสวยโภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ พระยาเจตราชเหลานั้นแวดลอม
เสด็จออกจากศาลา พระยาเจตราชหกหมื่นเหลานั้นโดยเสด็จดวยพระเวสสันดร
สิ้นระยะทาง ๑๕ โยชน หยุดอยูที่ประตูปา เมื่อจะทูลระยะทางขางหนาอีก ๑๕
โยชน จึงกลาววา
เชิญเสด็จเถิด ขาพระองคทั้งหลายจักกราบทูล
พระองคใหทรงทราบ อยางที่คนฉลาดจะกราบทูล
เสลบรรพตซึ่งเปนที่สงบของปวงราชฤาษีผูมีการบูชา
เพลิงเปนวัตร มีจติ ตั้งมั่น โนน ชื่อวา คันธมาทน
พระองคจะประทับกับพระโอรสทั้งสองและพระมเหสี.
พระยาเจตราชทั้งหลายรองไหน้ําตาไหลอาบหนา
พร่ําทูลวา ขาแตมหาราช ขอพระองคบายพระพักตร
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ตรงตอทิศอุดรเสด็จไปจากที่นี้โดยบรรดาใด ถัดนั้น
พระองคจักทอดพระเนตรเห็นวิปุลบรรพตอันเกลื่อน
ไปดวยหมูไมตาง ๆ มีเงาเย็นนารื่นรมยโดยบรรดานั้น.
ถัดนั้น พระองคเสด็จพนวิปุลบรรพตนั้นแลว
จักทอดพระเนตรเห็นแมน้ําเกตุมดี ลึกเปนน้าํ ไหลมา
แตซอกเขา ดาดาษไปดวยมัจฉาชาติ แลมีทาอันดี น้ํา
มากจงสรงเสวยที่แมน้ํานั้น ใหพระโอรสพระธิดาและ
พระมเหสีทรงยินดี.
ถัดนั้น พระองคจะไดทอดพระเนตรเห็นไมไทร
มีผลพิเศษรสหวาน ซึ่งเกิดอยูที่ภูเขานารื่นรมย มีเงา
เย็นนายินดี.
ถัดนั้น พระองคจะไดทอดพระเนตรเห็นบรรพต
ชื่อนาลิกะ เกลื่อนไปดวยหมูนกตางๆ แลวไปดวยศิลา
เกลื่อนไปดวยหมูกินนร มีสระชือ่ มุจลินทอยูด านทิศ
อีสานแหงนาลิกบรรพต ปกคลุมดวยบุณฑริกและ
อุบลขาวมีประการตางๆ และดอกไมมีกลิ่นหอมหวล.
ถัดนั้น พระองคจะเสด็จถึงวนประเทศคลาย
หมอ มีหญาแพรกเขียวอยูเปนนิตย แลวเสด็จหยั่ง
ลงสูไพรสณฑ ซึ่งปกคลุมดวยไมดอกและไมผลทั้ง
สอง ดังราชสีหเพงเหยื่อหยั่งลงสูไพรสณฑฉะนั้น ฝูง
นกในหมูไมซึ่งมีดอกบานแลวตามฤดูกาลนั้นมีมากมีสี
ตาง ๆ รองกลมกลอมอื้ออึง ตางรองประสานเสียงกัน.
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ถัดนั้น พระองคจักเสด็จลงซอกเขาอันเปนทาง
กันดารเดินลําบาก เปนแดนเกิดแหงแมน้ําทั้งหลาย
จะไดทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีอันดาดาษดวย
สลอดน้ําและกุมบก มีหมูป ลาหลากหลายเกลื่อนกลน
มีทาเรียบราบ มีน้ํามากเปยมอยูเสมอ เปนสระสี่เหลี่ยม
มีน้ําจืดดีไมมีกลิ่นเหม็น พระองคจงสรางบรรณศาลา
ดานทิศอีสานแหงสระโบกขรณีนั้น ครั้นทรงสราง
บรรณศาลาสําเร็จแลว ประทับสําราญพระอิริยาบถ
ประพฤติแสวงหามูลผลาหาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชิสิ ไดแก ผูที่เปนพระราชาแลว
บวช. บทวา สมาหิตา ไดแก เปนผูมีจิตแนวแน พระยาเจตราชทั้งหลาย
เมื่อยกหัตถขวาขึ้นทูลบอกวา เชิญพระองคเสด็จทางเชิงบรรพตนี้ กราบทูล
ดวยบทวา เอส นี.้ บทวา อจฺฉสิ ไดแก จักประทับอยู. บทวา อาปก
ไดแก แมน้ําเปนทางน้ําไหล คือนําน้ํามา. บทวา คิริคพฺภร ไดแก ไหล
มาแตชองเขาทั้งหลาย. บทวา มธุวปิ ฺผล ไดแก มีผลอรอย. บทวา
รมฺมเก ไดแก นารื่นรมย. บทวา ปุริสายุต ไดแก ประกอบ คือ
เกลื่อนไปดวยกินนรทั้งหลาย. บทวา เสตโสคนฺธิเยหิ จ ความวา ประกอบ
ดวยอุบลชาวและดอกไมมีกลิ่นหอมมีประการตางๆ. บทวา สีโหวามิสเปกฺขวี
ความวา ดุจราชสีหตองการเหยื่อ. บทวา พินทฺ ุสฺสรา ไดแก มีเสียงกลม
กลอม. บทวา วคฺคู ไดแก มีเสียงไพเราะ. บทวา กูชนฺตมุปกูชนฺติ
ความวา เขาไปรองภายหลังรวมกะนกที่รองอยูกอน. บทวา อุตุสมฺปุปผฺ ิเต
ทุเม ความวา แอบที่ตนไมมีดอกบานตามฤดูกาล สงเสียงรองพรอมกะนกที
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สงเสียงรองอยู. บทวา โส อทฺทส ความวา พระองคนั้นจักไดทอดพระเนตร.
บทวา กรฺชกกุธายุต ความวา เกลื่อนไปดวยตนสลอดน้ําและตนกุม
ทั้งหลาย. บทวา อปฺปฏิคนฺธิย ไดแก ปราศจากกลิ่นเหม็น เต็มเปยม
ดวยน้ําหวานดาดาษดวยปทุมและอุบลเปนตนมีประการตาง ๆ บทวา ปณฺณ
สาล อมาปย ความวา พึงสรางบรรณศาลา. บทวา อมาเปตฺวา ไดแก ครัน้
สรางแลว. บทวา อฺุฉาจริยาย อีหถ ความวา ขาแตสมมติเทพ ลําดับ
นั้นพระองคพึงดํารงพระชนมชีพ ดวยการเที่ยวแสวงหา เปนผูไมประมาทอยู
เถิด คือพึงเปนผูปรารภความเพียรอยูเถิด.
พระยาเจตราชทั้งหลายกราบทูลบรรดา ๑๕ โยชน แดพระเวสสันดร
อยางนี้แลวสงเสด็จ คิดวาปจจามิตรคนใดคนหนึ่งอยาพึงไดโอกาสประทุษราย
เลย เพื่อจะบรรเทาภยันตรายแหงพระเวสสันดรเสีย จึงใหเรียกพรานปาคน
หนึ่งชื่อเจตบุตร เปนคนฉลาดศึกษาดีแลวมาสั่งวา เจาจงกําหนดตรวจตราคน
ทั้งหลายที่ไป ๆ มา ๆ สัง่ ฉะนี้แลวใหอยูรักษาประตูปา แลวกลับไปสูน คร
ของตน.
ฝายพระเวสสันดรพรอมดวยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระราช
เทวี เสด็จถึงเขาคันธมาทนประทับยับยั้งอยู ณ ทีน่ ั่นตลอดวัน แตนั่นบายพระ
พักตรทิศอุดร เสด็จลุถึงเชิงเขาวิปุลบรรพต ประทับนั่งที่ฝงเกตุมดีนที เสวย
เนื้อมีรสอรอยซึ่งนายพรานปาผูหนึ่งถวาย พระราชทานเข็มทองคําแกนาย
พรานนั้น ทรงสรงสนานที่แมน้ํานั้น มีความกระวนกระวายสงบ เสด็จขึ้นจาก
แมน้ํา ประทับนั่งณรมไมนิโครธที่ตั้งอยูยอดสานุบรรพตหนอยหนึ่ง เสวยผล
นิโครธ ทรงลุกขึ้นเสด็จไปถึงนาลิกบรรพต เมื่อเสด็จตอไปก็ถึงสระมุจลินท
เสด็จไปตามฝงสระถึงมุมดานทิศอีสาน เสด็จเขาสูชัฎไพรโดยทางเดินไดคน
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เดียว ลวงที่นั้นก็บรรลุถงึ สระโบกขรณีสี่เหลี่ยม ขางหนาของภูเขาทางกันดาร
เปนแดนเกิดแหงแมน้ําทั้งหลาย.
ขณะนั้นพิภพของทาวสักกเทวราชสําแดงอาการเรารอน ทาวสักกะ
ทรงพิจารณาก็ทรงทราบเหตุการณนั้น จึงทรงดําริวา พระมหาสัตวเสด็จเขาสู
หิมวันตประเทศ พระองคควรไดที่เปนที่ประทับ จึงตรัสเรียก พระวิสสุกรรม
เทพบุตรมาสั่งวา ดูกอนพอ ทานจงไปสรางอาศรมบทในสถานที่อันเปนรมณีย
ณ เวิ้งเขาวงกตแลวกลับมา สั่งฉะนี้แลวทรงสงพระวิสสุกรรมไป พระวิสสุกรรมรับเทวบัญชาวา สาธุ แลวลงจากเทวโลกไป ณ ที่นั้น เนรมิตบรรณศาลา
๒ หลัง ที่จงกรม ๒ แหง และที่อยูกลางคืน ที่อยูกลางวัน แลวใหมีกอไมอัน
วิจิตรดวยดอกตางๆ และดงกลวย ในสถานที่นั้น ๆ แลวตกแตงบรรพชิต
บริขารทั้งปวง จารึกอักษรไววาทานผูหนึ่งผูใดใครจะบวช ก็จงใชบริขาร
เหลานั้น. แลวหามกันเสียซึ่งเหลาอมนุษยและหมูเนื้อหมูนกที่มีเสียงนากลัว แลว
กลับที่อยูของตน.
ฝายพระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียว ทรงกําหนดวา
จักมีสถานที่อยูของพวกบรรพชิต จึงใหพระนางมัทรีและพระราชโอรสธิดาพัก
อยูที่ทวารอาศรมบท พระองคเองเสด็จเขาสูอาศรมบททอดพระเนตรเห็นอักษร
ทั้งหลาย ก็ทรงทราบความที่ทาวสักกะประทาน ดวยเขาพระทัยวา ทาวสักกะ
ทอดพระเนตรเห็นเราแลว จึงเปดทวารบรรณศาลาเสด็จเขาไป ทรงเปลือ้ ง
พระแสงขรรคและพระแสงศรที่พระภูษา ทรงนุง ผาเปลือกไมสีแดง พาด
หนังเสือบนพระอังสา เกลามณฑลชฎาทรงถือเพศฤาษี ทรงจับธารพระกร
เสด็จออกจากบรรณศาลา ยังสิริแหงบรรพชิตใหตั้งขึ้นพรอม ทรงเปลงอุทาน
วา โอเปนสุข เปนสุขอยางยิ่ง เราไดถึงบรรพชาแลว เสด็จขึ้นสูที่จงกรม
เสด็จจงกรมไปมา แลวเสด็จไปสํานักพระราชโอรสธิดาและพระราชเทวีดวย
ความสงบเชนกับพระปจเจกพุทธเจา ฝายพระนางมัทรีเทวีเมื่อทอดพระเนตร
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เห็นก็ทรงจําได ทรงหมอบลงที่พระบาทแหงพระมหาสัตว ทรงกราบแลวทรง
กันแสงเขาสูอาศรมบทกับดวยพระมหาสัตว แลวไปสูบรรณศาลาของพระนาง
ทรงนุงผาเปลือกไมสีแดง พาดหนังเสือบนพระอังสา เกลามณฑลชฎา ทรงถือ
เพศเปนดาบสินี ภายหลังใหพระโอรสพระธิดาเปนดาบสกุมารดาบสินีกุมารี
กษัตริยทั้ง ๔ พระองคประทับอยูที่เวิ้งแหงคีรีวงกต ครั้งนัน้ พระนางมัทรีทูล
ขอพรแตพระเวสสันดรวา ขาแตสมมติเทพ พระองคไมตองเสด็จไปสูปา
เพื่อแสวงหาผลไม จงเสด็จอยู ณ บรรณศาลากับพระราชโอรสและพระราชธิดา
หมอมฉันจะนําผลาผลมาถวาย.
จําเดิมแตนั้นมา พระนางนําผลาผลมาแตปาบํารุงปฏิบัติพระราชสวามี
และพระราชโอรสพระราชธิดา ฝายพระเวสสันดรบรมโพธิสัตวก็ทรงขอพรกะ
พระนางมัทรีวา แนะพระนองมัทรีผูเจริญ จําเดิมแตนี้เราทั้งสองชื่อวาเปน
บรรพชิตแลว ขึ้นชื่อวาหญิงเปนมลทินแกพรหมจรรย ตั้งแตนี้ไป เธออยามาสู
สํานักฉันในเวลาไมสมควร พระนางทรงรับวาสาธุ แมเหลาสัตวดิรัจฉานทั้งปวง
ในที่ ๓ โยชนโดยรอบ ไดเฉพาะซึ่งเมตตาจิตตอกันและกัน ดวยอานุภาพแหง
เมตตาของพระมหาสัตว พระนางมัทรีเทวีเสด็จอุฏฐาการแตเชาตั้งน้ําดื่มน้ําใช
แลวนําน้ําบวนพระโอฐ น้ําสรงพระพักตรมา ถวายไมชําระพระทนต กวาด
อาศรมบท ใหพระโอรสพระธิดาทั้งสองอยูในสํานักพระชนก แลวทรงถือ
กระเชา เสียมขอเสด็จเขาไปสูปา หามูลผลาผลในปาใหเต็มกระเชา เสด็จกลับ
จากปาในเวลาเย็น เก็บงําผลาผลไวในบรรณศาลาแลวสรงน้ํา และใหพระโอรสพระธิดาสรง ครั้งนั้นกษัตริยทั้ง ๔ องค ประทับนั่งเสวยผลาผลแทบ
ทวารบรรณศาลา แตนั้นพระนางมัทรีพระชาลีและพระกัณหาชินาไปสู
บรรณศาลา กษัตริยทั้ง ๔ ประทับอยู ณ เวิ้งเขาวงกตสิ้น ๗ เดือน โดย
ทํานองนี้แล ดวยประการฉะนี้.
จบวนปเวสนกัณฑ
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ชูชกบรรพ
กาลนัน้ มีพราหมณคนหนึ่งชื่อวา ชูชก เปนชาวบานพราหมณชื่อ
ทุนนวิฏฐะ ใน กาลิงครัฐ เที่ยวภิกขาจารไดทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ ฝากไว
ที่สกุลพราหมณแหงหนึ่งแลวไปเพื่อประโยชนแสวงหาทรัพยอีก เมื่อชูชกไป
ชานาน สกุลพราหมณนั้นก็ใชกหาปณะเสียหมด ภายหลังชูชกกลับมาทวง ก็
ไมสามารถจะใหทรัพยนั้นจึงยกธิดาชื่อนางอมิตตตาปนาใหชูชก ชูชกจึงพานาง
อมิตตตาปนาไปอยูบานทุนนวิฏฐพราหมณคามในกาลิงครัฐ นางอมิตตตาปนา
ไดปฏิบัติพราหมณโดยชอบ.
ครั้งนัน้ พวกพราหมณหนุม ๆ เหลาอื่นเห็นอาจารสมบัติของนาง
จึงคุกคามภรรยาของตน ๆ วา นางอมิตตตาปนานี้ปฏิบัติพราหมณชราโดยชอบ
พวกเจาทําไมประมาทตอเราทั้งหลาย ภรรยาพราหมณเหลานั้นจึงคิดวา พวก
เราจักยังนางอมิตตตาปนานี้ใหหนีไปเสียจากบานนี้ คิดฉะนี้แลวจึงไปประชุม
กันดานางอมิตตตาปนาที่ทาน้ําเปนตน.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
มีพราหมณคนหนึ่งชื่อชูชกมีปกติอยูในกาลิงครัฐ
ภรรยาสาวของพราหมณนั้นชื่ออมิตตตาปนา.
นางพราหมณเหลานั้นในหมูบานนัน้ ไปตักน้ําที่
ทาน้ํา เปนประหนึ่งแตกตื่นกันมาประชุมกันกลาว
บริภาษนางอมิตตตาปนาวา แนะนางอมิตตตาปนา
บิดามารดาของเจา เมื่อเจายังเปนสาวอยูอยางนี้ ยัง
มอบตัวเจาใหแกชชู กพราหมณแกได พวกญาติของ
เจาผูมอบตัวเจาแกพราหมณแก ทั้งที่เจายังเปนสาวอยู
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อยางนี้ เขาอยูในที่ลับปรึกษากันถึงเรื่องไมเปนประโยชนเรื่องทําชั่ว เรื่องลามก เรื่องไมยังใจใหเอิบอาบ
เจาอยูกับผัวแกไมยังใจใหเอิบอาบ เจาอยูกับผัวแก
เจาตายเสียดีกวามีชีวิตอยู บิดามารดาของเจาคงหาชาย
อืน่ ใหเปนผัวไมไดแนจึงยกเจาซึ่งยังเปนสาวอยูอยางนี้
ใหพราหมณแก เจาคงจัดบูชายัญไวไมดี ในดิถีที่ ๙ คง
จักไมไดทําการบูชาไฟไว เจาคงจักดาสมณพราหมณ
มีพรหมจรรยเปนเบื้องหนา ผูมีศีล เปนพหูสูต ใน
โลกเปนแน จึงไดมาอยูในเรือนพราหมณแกแตยังเปน
สาวอยูอยางนี้ ถูกงูกัดก็ไมเปนทุกข ถูกแทงดวยหอก
ไมเปนทุกข การที่เห็นผัวแกนั้นแล เปนความทุกข
ดวย เปนความรายกาจดวย การเลนหัว การรื่นรมย
ยอมไมมีกบั ผัวแกการเจรจาปราศรัยก็ไมมี แมการ
กระซิกกระซีก้ ็ไมงาม เมือ่ ใด ผัวหนุมเมียสาวเยาหยอก
กันอยูในที่ลับ เมื่อนั้นความเศราโศกทุกอยางที่เสียด
แทงหัวใจอยูยอ มพินาศไปสิ้น เจายังเปนสาวรูปสวย
พวกชายปรารถนายิ่งนัก เจาจงไปอยูเสียที่ตระกูลญาติ
เถิด คนแกจักใหเจารื่นรมยไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ แปลวา ไดมีแลว. บทวา วาสี
กลิงฺเคสุ ความวา เปนชาวบานพราหมณทุนนวิฏฐะแควนกาลิงครัฐ. บทวา
ตา น ตตฺถ คตาโวจุ ความวา หญิงในบานนั้นเหลานั้นไปตักน้ําที่ทาน้ํา
ไดกลาวกะนางอมิตตตาปนานั้น. บทวา ถิโย น ปริภาสึสุ ความวา หญิง
เหลานั้นมิไดกลาวกะใคร ๆ อื่น ดานางอมิตตตาปนานั้นโดยแทแล. บทวา
กุตุหลา ไดแก เปนประหนึ่งแตกตื่นกัน. บทวา สมาคนฺตฺวา ไดแก
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หอมลอมโดยรอบ. บทวา ทหริย ไดแก ยังเปนสาวรุนมีความงามเลิศ.
บทวา ชิณณ
ฺ สฺสุ ไดแก ในเรือนของพราหมณแกเพราะชรา. บทวา
ทฺยิฏนฺเต นวมิย ความวา เจาจักบูชายัญไวไมดีในดิถีที่ ๙ คือเครื่อง
บูชายัญของเจานั้นจักเปนของที่กาแกถือเอาแลวกอน. ปาฐะวา ทุยิฏา เต
นวมิยา ดังนี้ก็มี ความวา เจาจักบูชายัญในดิถีที่ ๙ ไวไมดี. บทวา อกต
อคฺคิหุตตฺตก ความวา แมการบูชาไฟทานก็จักไมกระทํา. บทวา อภิสฺสสิ
ความวา ดาสมณพราหมณผูมีบาปอันสงบแลว หรือผูมีบาปอันลอยแลว หญิง
ทั้งหลายกลาวอยางนี้ ดวยความประสงควา นี้เปนผลแหงบาปของเจานั้น.
บทวา ชคฺฆติ ป น โสภติ ความวา แมการหัวเราะของคนแกที่หัวเราะ
เผยฟนหัก ยอมไมงาม. บทวา สพฺเพ โสกา วินสฺสนฺติ ความวา
ความเศราโศกของเขาเหลานั้นทุกอยางยอมพินาศไป. บทวา กึ ชิณฺโณ
ความวา พราหมณแกคนนี้จักยังเจาใหรื่นรมยดวยกามคุณ ๕ ไดอยางไร.
นางอมิตตตาปนาไดรับบริภาษแตสํานักนางพราหมณีเหลานั้น ก็ถือ
หมอน้ํารองไหกลับไปเรือน ครั้นชูชกถามวา รองไหทําไม เมื่อจะแจงความ
แกชูชกจึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตพราหมณ ฉันจะไมไปสูแมน้ําเพื่อน้ําตัก
มาใหทา น ขาแตพราหมณ พราหมณีทั้งหลายบริภาษ
ฉันเพราะเหตุที่ทานเปนคนแก.
ความของคาถานั้นวา ขาแตพราหมณ พราหมณีทั้งหลายบริภาษฉัน
เพราะทานแก เพราะฉะนั้นจําเดิมแตนี้ไป ฉันจักไมไปสูแมน้ําตักน้ํามาใหทาน.
ชูชกกลาววา
แนะนางผูเจริญ เจาอยาไดทําการงานเพื่อฉันเลย
อยาตักน้ํามาเพื่อฉันเลย ฉันจักตักน้ําเอง เจาอยาขัด
เคืองเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทกมาหิสฺส ความวา ฉันจักนําน้ํา
มาเอง
พราหมณีอมิตตตาปนากลาววา
แนะพราหมณ ฉันไมไดเกิดในตระกูลที่ใชผัวให
ตักน้ํา ทานจงรูอยางนี้ ฉันจักไมอยูในเรือนของทาน
ถาทานจักไมนําทาสหรือทาสีมาใหฉนั ทานจงรูอ ยางนี้
ฉันจักไมอยูในสํานักของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาห ตมฺหิ ความวา ฉันไมไดเกิด
ในตระกูลทีใ่ ชสามีใหทําการงาน. บทวา ย ตฺว ความวา ฉันไมตองการน้ํา
ที่ทานจักนําหมา.
ชูชกกลาววา
แนะพราหมณี พื้นฐานศิลปะหรือสมบัติคือ
ทรัพยและขาวเปลือกของฉันไมมี ฉันจะหาทาสหรือ
ทาสีมาเพื่อนางผูเจริญแตไหน ฉันจักบํารุงนางผูเจริญ
เอง แนะนางผูเจริญ เจาอยาขัดเคืองเลย.
นางอมิตตตาปนาอันเทวดาดลใจ กลาวกะพราหมณชูชกวา
มาเถิดทาน ฉันจักบอกทานตามที่ฉันไดยินมา
พระราชาเวสสันดรนั้นประทับอยูที่เขาวงกต ดูกอ น
พราหมณ ทานจงไปทูลขอทาสและทาสีกะพระองค
เมื่อทานทูลขอแลว พระองคผูเปนขัตติยชาติจักพระราชทานทาสและทาสีแกทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอหิ เต อหมกฺขิสฺส ความวา ฉัน
จักบอกแกทาน. นางอมิตตตาปนานั้นถูกเทวดาดลใจ จึงกลาวคํานี้.
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ชูชกกลาววา
ฉันเปนคนแก ไมมีกาํ ลัง และหนทางก็ไกล ไป
แสนยาก แนะนางผูเจริญ เจาอยาคร่ําครวญไปเลย
อยานอยใจเลย ฉันจักบํารุงนางผูเจริญของ เจาอยาขัด
เคืองฉันเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชิณฺโณหมสฺมิ ความวา แนะ นางผู
เจริญ ฉันเปนคนแก ก็ไปอยางไรได.
พราหมณีอมิตตตาปนากลาววา
คนขลาดยังไมทันถึงสนามรบ ไมทันไดรบก็ยอม
แพ ฉันได ดูกอนพราหมณ ทานยังไมทันไดไปเลย
ยอมแพ ฉันนัน้ ดูกอนพราหมณ ถาทานไมหาทาส
และทาสีมาใหฉัน ทานจงรูอยางนี้ ฉันจักไมอยูใน
เรือนของทาน เมื่อใดทานเห็นฉันแตงกายในงาน
มหรสพประกอบดวยนักขัตฤกษ หรือพิธีตามที่เคยมี
เมื่อนั้นความทุกขก็จักมีแกทาน เมื่อฉันรื่นรมยกบั ดวย
ชายอื่น ๆ ความทุกขก็จักมีแกทานเมื่อทานชราแลว
พิไรคร่ําครวญอยู เพราะไมเห็นฉัน รางกายที่งอก็จัก
งอยิ่งขึ้น ผมทีห่ งอกก็จักหงอกมากขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมนาปนฺเต ความวา เมื่อทานไมยอม
ไปเฝาพระเวสสันดร ทูลขอทาสและทาสีมา ฉันจักกระทํากรรมที่ทานไมชอบใจ.
บทวา นกฺขตฺเต อุตุปุพฺเพส ความวา ในงานมหรสพที่เปนไปดวยสามารถ
ที่จัดขึ้นในคราวนักฤกษ หรือดวยสามารถที่จัดขึ้นประจําฤดูกาล ในบรรดา
ฤดูกาลทั้งหก.
ชูชกพราหมณไดฟงดังนั้นก็ตกใจกลัว.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้น พราหมณชูชกนั้นก็ตกใจกลัว ตกอยูใน
อํานาจของนางอมิตตตาปนาพราหมณี ถูกถามราคะ
บีบคั้น ไดกลาวกะนางวา แนะนางพราหมณี เจาจง
จัดเสบียงเดินทางเพื่อฉัน คือจัดขนมทีท่ ําดวยงา ขนม
ที่ปรุงดวยน้ําตาล ขนมทีท่ ําเปนกอนดวยน้ําผึ้ง ทั้ง
สัตตุกอนสัตตุผงและขาวผอก จัดใหดี ฉันจักนํา
พี่นองสองกุมารมาใหเปนทาส กุมารกุมารีทั้งสองนั้น
จักไมเกียจครานบําเรอปฏิบัติเจาตลอดคืนตลอดวัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทฺทิโต ไดแก เบียดเบียน คือบีบคั้น.
บทวา สกุโล ไดแก ขนมที่ทําดวยงา. บทวา สงฺคุฬานิ จ ไดแก ขนม
ที่ปรุงดวยน้ําตาล. บทวา สตฺตุภตฺต ไดแก ขาวสัตตุอัน ขาวสัตตุผง
และขาวผอก. บทวา เมถุนเก ไดเเก ผูเชนเดียวกันดวยชาติโคตรสกุลและ
ประเทศ. บทวา ทาสกฺมารเก ไดแก สองกุมาร เพื่อประโยชนเปนทาส
ของเจา.
นางอมิตตตาปนารีบตระเตรียมเสบียงแลวบอกแกพราหมณชูชก. ชูชก
ซอมประตูเรือน ทําที่ชํารุดใหมั่นคง หาฟนแตปามาไว เอาหมอตักน้ําใสไวใน
ภาชนะทั้งปวงในเรือนจนเต็ม แลวถือเพศเปนดาบสในเรือนนั้นนั่นเอง สอน
นางอมิตตตาปนาวา แนะนางผูเจริญ จําเดิมแตนี้ไป ในเวลาค่ํามืดเจาอยาออก
ไปนอกบาน จงเปนผูไมประมาท จนกวาฉันจะกลับมา สอนฉะนั้นแลวสวม
รองเทา ยกถุงยามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายบา ทําประทักษิณนางอมิตตตาปนา
มีนัยนตาเต็มดวยน้ําตารองไหหลีกไป.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ชูชกผูเปนเผาพันธุพรหมทํากิจนี้เสร็จแลว สวม
รองเทา แตนั้นแกเรียกนางอมิตตตาปนาผูภรรยามา
พร่ําสั่งเสีย ทําประทักษิณภรรยา สมาทานวัตร มีหนา
นองดวยน้ําตา หลีกไปสูนครอันเจริญรุงเรืองของชาว
สีพี เที่ยวแสวงหาทาสและทาสี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุณฺณมุโข ไดแก รองไหน้ําตาอาบ
หนา. บทวา สหิตพฺพโต ไดแก มีวตั รอันสมาทานแลว อธิบายวา ถือ
เพศเปนดาบส. บทวา จร ความวา ชูชกเที่ยวแสวงหาทาสและทาสี มุง
พระนครของชาวสีพีหลีกไปแลว
ชูชกไปสูนครนั้น เห็นชนประชุมกันจึงถามวา พระราชาเวสสันดร
เสด็จไปไหน.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พราหมณชชู กไปในนครนั้นแลว ไดถามประชาชนที่มาประชุมกันอยูในที่นนั้ ๆ วา พระเวสสันดร
ราชาประทับอยูที่ไหน เราทั้งหลายจะไปเฝาพระบรมกษัตริยไดที่ไหน ชนทั้งหลายผูมาประชุมกันอยู ณ ที่
นั้น ไดตอบพราหมณนั้นวา ดูกอนพราหมณ พระเวสสันดรบรมกษัตริยถ ูกพวกทานเบียดเบียน เพราะทรง
ใหทานมากไป ถึงถูกขับไลจากแวนแควนของพระองค
เสด็จไปประทับอยู ณ เขาวงกต ดูกอนพราหมณ
พระเวสสันดรบรมกษัตริยถูกพวกทานเบียดเบียน
เพราะทรงใหทานมากไป จึงทรงพาพระโอรสพระธิดา
และพระมเหสีเสด็จไปประทับอยู ณ เขาวงกต.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกโต ความวา พระเวสสันดรถูก
เบียดเบียนบีบคั้น จึงไมไดประทับอยูในพระนครของพระองค บัดนี้ประทับ
อยู เขาวงกต.
ชนเหลานั้นกลาวกะชูชกวา พวกแกทําพระราชาของพวกเราใหพินาศ
แลว ยังมายืนอยูในที่นี้อีก กลาวฉะนี้แลวก็ถือกอนดินและทอนไมเปนตนไล
ตามชูชกไป. ชูชกถูกเทวดาดลใจ ก็ถือเอาบรรดาที่ไปเขาวงกตทีเดียว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พราหมณชชู กถูกนางอมิตตตาปนาเตือนแลว
เปนผูติดใจในกาม จึงประสบทุกขนั้น ในปาที่
เกลื่อนไปดวยพาลมฤค มีแรดและเสือเหลืองเสพอาศัย
แกถือไมเทามีสีดังผลมะตูม อีกทั้งเครื่องบูชาไฟและ
เตาน้ํา เขาไปสูปาใหญ ซึง่ แกไดฟงวา พระเวสสันดร
ราชฤาษีผูประทานผลที่บุคคลปรารถนาประทับอยู ฝูง
สุนัขปาก็ลอมพราหมณนั้นผูเขาไปสูปาใหญ แกหลง
ทางรองไห ไดหลีกไปไกลจากทางไปเขาวงกต แตนั้น
แกผูโลภในโภคะ ไมมีความสํารวมเดินไปแลว หลง
ทางที่จะไปสูเขาวงกต ถูกฝูงสุนัขลอมไว นั่งบนตน
ไม ไดกลาวคาถาเหลานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฆนฺต ไดแก ทุกขนั้นคือทุกขที่ติดตาม
โดยมหาชน และทุกขที่จะตองไปเดินปา. บทวา อคฺคิหุตฺต ไดแก ทัพพี
เครื่องบูชาไฟ. บทวา โกกา น ปริวารยุ ความวา ก็ชูชกนั้นเขาสูปาทั้งที่ไม
รูทางที่จะไปเขาวงกต จึงหลงทางเที่ยวไป. ลําดับนั้น สุนัขทั้งหลายของพราน
เจตบุตรผูนั่งเพื่ออารักขาพระเวสสันดร ไดลอมชูชกนั้น. บทวา วิกนฺทิ โส
ความวา ชูชกนั้นขึ้นตนไมตนหนึ่งรองไหเสียงดัง. บทวา วิปฺปนฏโ ไดแก
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ผิดทาง. บทวา ทูเร ปนฺถา ความวา หลีกไปไกลจากทางที่ไปเขาวงกต.
บทวา โภคลุทฺโธ ไดแก เปนผูโลภในลาภคือโภคสมบัติ. บทวา อสฺโต
ไดแก ผูทุศลี . บทวา วงฺกสฺโสหรเณนตฺโถ ไดแก หลงในทางที่จะไป
เขาวงกต.
ชูชกนั้นถูกฝูงสุนัขลอมไว ขึน้ นั่งบนตนไม ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดร พระราชบุตรผู
ประเสริฐ ผูท รงชํานะมัจฉริยะไมปราชัยอีก ผูประทาน
ความปลอดภัยในเวลามีภยั แกเรา พระองคเปนที่อาศัย
ของเหลายาจก เชนธรณีดลเปนที่อาศัยแหงเหลาสัตว.
ใครจะบอกขาวพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบ
เหมือนแมธรณีแกเราได พระองคเปนที่ไปเฝาของ
เหลายาจก ดังสาครเปนที่ไหลไปแหงแมน้ํานอยใหญ
ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดรผูเปรียบเหมือน
สาครแกเราได พระองคเปนดังสระน้ํามีทาอันงาม ลง
ดืม่ ไดงายมีน้ําเย็น นารื่นรมย ดารดาษไปดวยดอก
บุณฑริกบัวขาบ ประกอบดวยละอองเกสร.
ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดรผูเปรียบเสมือน
สระน้ําแกเราได พระองคเปรียบประหนึ่งตนนิโครธ
ใกลทาง มีรมเงานารื่นรมยใจ เปนที่พกั อาศัยของคน
เดินทาง ผูเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน.
ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดรมหาราชแกเรา
ได พระองคเปรียบเหมือนตนไทรที่ใกลทาง มีรมเงา
นารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผูเมื่อยลา
เหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน.
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ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดรมหาราชแกเรา
ได พระองคเปรียบเหมือนตนมะมวงที่ใกลทาง มีรม
เงานารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผู
เมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน.
ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดรมหาราชแกเรา
ได พระองคเปรียบเหมือนตนรังที่ใกลทาง มีรมเงา
นารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของตนเดินทาง ผูเมื่อยลา
เหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน.
ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดรมหาราชแกเรา
ได พระองคเปรียบเหมือนตนไมใหญที่ใกลทาง มีรม
เงานารื่นรมยใจ เปนที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผู
เมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยมาในเวลารอน.
ใครจะแจงขาวของพระองค ผูทรงคุณเห็นปาน
นั้นแกเรา เมื่อเราเขาไปในปาใหญพร่ําเพอออยูอยางนี้
บุคคลใดบอกวา ขาพเจารูขาว บุคคลนั้นชื่อวายัง
ความราเริงใหเกิดแกเรา อนึ่ง เมื่อเราเขาไปในปาใหญ
พร่ําเพออยูอยางนี้ บุคคลใดบอกขาววา ขาพเจารูจัก
ราชนิวาสสถานของพระเวสสันดร บุคคลนั้นพึงประสพบุญมิใชนอย ดวยคําบอกเลาคําเดียวนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชยนฺต ไดแก ผูชนะความตระหนี่. บทวา
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู ความวา ชูชกกลาววา ใครจะพึงบอกขาวพระเวสสันดรแกเรา. บทวา ปติฏาสิ ความวา ไดเปนที่พึ่งอาศัย. บทวา
สนฺตาน ไดแก เปนไปโดยรอบ. บทวา กิลนฺตาน ไดแก ผูล าํ บากใน
หนทาง. บทวา ปฏิคฺคห ไดแก เปนผูรับ คือเปนที่พึ่งอาศัย. บทวา
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อห ชานนฺติ โย วชฺชา ความวา ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา ขาพเจารูสถาน
ที่ประทับของพระเวสสันดร.
พรานเจตบุตรเปนพรานลาเนื้อที่เหลาพระยาเจตราชตั้งไวเพื่ออารักขา
พระเวสสันดร เที่ยวอยูในปาไดยินเสียงคร่ําครวญของชูชกนั้น จึงคิดวา
พราหมณนี้ยอมคร่ําครวญอยากจะพบพระเวสสันดร แตแกคงไมไดมาตาม
ธรรมดา คงจักขอพระมัทรีหรือพระโอรสพระธิดา เราจักฆาแกเสียในที่นี้
แหละ คิดฉะนี้แลวจึงไปใกลชชู ก กลาววา ตาพราหมณ ขาจักไมใหชีวิตแก
กลาวฉะนั้นแลวยกหนาไมขึ้นสายขูจะยิง.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พรานผูเที่ยวอยูในปาชื่อเจตบุตรกลาวแกชูชกวา
แนะพราหมณ พระเวสสันดรบรมกษัตริยถ ูกพวกแก
เบียดเบียน เพราะทรงใหทานมากไป จึงถูกขับไล
ออกจากแวนแควนของพระองค เสด็จไปประทับอยู
ณ เขาวงกต แนะพราหมณ พระเวสสันดรบรมกษัตริย
ถูกพวกแกเบียดเบียน เพราะทรงใหทานมากไป จน
ตองพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จไปประที่มใิ ชอยู ณ เขาวงกต แกเปนคนมีปญญาทราม ทําสิ่ง
ที่มใิ ชกิจ มาจากรัฐสูปาใหญ แสวงหาพระราชบุตร
ดุจนกยางหาปลา แนะพราหมณ ขาจักไมไวชีวิตแก
ในที่นี้ เพราะลูกศรนี้อันขายิงไปแลว จักดืม่ โลหิต
แก แนะพราหมณ ขาจักตัดหัวของแก เชือดเอา
หัวใจพรอมทั้งไสพุง แลวจักบูชาปนถสกุณยัญพรอม
ดวยเนื้อของแก แนะพราหมณ ขาจักเฉือนหัวใจของ
แกพรอมดวยเนื้อ มันขน และเยื่อในสมองของแกบูชา
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ยัญ แนะพราหมณ ขาจักบูชาบวงสรวงดวยเนื้อของ
แก จักไมใหแกนําพระราชเทวีพระโอรสพระธิดาของ
พระราชบุตรเวสสันดรไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกิจฺจการี ความวา แกเปนผูกระทํา
สิ่งที่มิใชกิจ. บทวา ทุมฺเมโธ ไดแก ไมมีปญญา. บทวา รฏา วิวนมาคโต
ความวา จากแวนแควนมาปาใหญ. บทวา สโร ปาสฺสติ ความวา ลูกศร
นี้จักดื่มโลหิตของแก. บทวา วชฺฌยิตฺวาน ความวา เราจักฆาแกแลวตัด
ศีรษะของแกผูตกจากตนไมใหเหมือนผลตาล แลวเฉือนเนื้อหัวใจพรอมทั้ง
ตับไตไสพุง บูชายัญชื่อปนถสกุณแกเทวดาผูรักษาหนทาง. บทวา น จ ตฺว
ความวา เมื่อเปนเชนนั้น แกจักนําพระมเหสีหรือพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรเวสสันดรไปไมได.
ชูชกไดฟงคําของพรานเจตบุตรแลว ก็ตกใจกลัวแตมรณภัย เมื่อจะ
กลาวมุสาวาท จึงกลาววา
ดูกอนเจตบุตร ขาเปนพราหมณทูตไมควรฆา
เจาจงฟงขากอน เพราะฉะนั้น คนทั้งหลายจึงไมฆา
ทูต นี่เปนธรรมเนียมเกา ชาวสีพีทงั้ ปวงหายขัดเคือง
พระชนกก็ทรงปรารถนาจะพบพระเวสสันดร ทั้งพระชนนีของทาวเธอก็ถอยพระกําลัง พระเนตรทั้งสองพึง
เสื่อมโทรมโดยกาลไมนาน ดูกอนเจตบุตร ขาเปนผู
อันพระราชาพระราชินีทรงสงมาเปนทูต เจาจงฟงขา
กอน ขาจักเชิญพระเวสสันดรราชโอรสกลับ ถาเจารู
จงบอกหนทางแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิชฺฌตฺตา ไดแก เขาใจกันแลว.
บทวา อจิรา จกฺขูนิ ขียเร ความวา พระเนตรทัง้ สองจักเสื่อมโทรมตอ
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กาลไมนานเลย เพราะทรงกันแสงเปนนิตย.
กาลนัน้ พรานเจตบุตรก็มีความโสมนัส ดวยคิดวา ไดยินวา บัดนี้
พราหมณนี้จะมาเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับ จึงผูกสุนัขทั้งหลายไวใหอยูที่
สวนขางหนึ่ง แลวใหชชู กลงจากตนไม ใหนั่งบนที่ลาดกิ่งไม ใหโภชนาหาร
เมื่อจะทําปฏิสันถาร จึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตตาพราหมณ ตาเปนทูตที่รักของพระเวสสันดรผูเปนที่รักของขา ขาจะใหกระบอกน้ําผึ้งและ
ขาเนื้อยางเปนบรรณาการแกตา และจักบอกประเทศที่
พระเวสสันดรผูประทานความประสงคประทับอยูแกตา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปยสฺส เม ความวา ตาเปนทูตที่รักของ
พระเวสสันดรผูเปนที่รักของขา ขาจะใหบรรณาการแกตา เพื่อความเต็มแหง
อัธยาศัย
จบชูชกบรรพ
จุลวนวรรณนา
พรานเจตบุตรใหพราหมณชูชกบริโภคแลว ใหกระบอกน้ําผึ้งและขา
เนื้อยางแกชูชก เพื่อเปนเสบียงเดินทางอยางนี้แลว ยืนที่หนทางยกมือเบื้อง
ขวาขึ้นเมื่อจะแจงโอกาสเปนที่ประทับอยูแหงพระเวสสันดรมหาสัตว จึงกลาววา
ดูกอนมหาพราหมณ นั่นภูเขาคันธมาทนลวน
แลวไปดวยศิลา ซึ่งเปนที่ประทับแหงพระราชา
เวสสันดรพรอมดวยพระมัทรีราชเทวีทั้งพระชาลีและ
พระกัณหาชินา ทรงเพศบรรชิตอันประเสริฐ และ
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ขอสําหรับสอยผลาผล ภาชนะสําหรับใชในการบูชา
เพลิง กับทัง้ ชฎา ทรงหนังสือเหลืองเปนภูษาทรง
บรรทมเหนือแผนดิน ทรงนมัสการเพลิง ทิวไมเขียว
นัน้ ทรงผลตาง ๆ และภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชะอุม
นัน่ แลเปนเหลาอัญชนภูผาเห็นปรากฏอยู นั่นเหลาไม
ตะแบก ไมหูกวาง ไมตะเคียน ไมรัง ไมสะครอและ
เถายางทราย ออนไหวไปตามลมดังมาณพดื่มสุราครั้ง
แรกก็โซเซฉะนั้น เหลานกโพระดก นกดุเหวา สง
เสียงรองบนกิ่งตนไม พึงฟงดุจสังคีตโผผินบินจาก
ตนนั้นสูตนนี้ กิ่งไมและใบไมทั้งหลาย อันลมให
หวั่นไหวแลวเสียดสีกัน ดังจะชวนบุคคลผูผานไป
ใหมายินดี และยังบุคคลผูอยูในที่นั้นใหเพลิดเพลิน
ซึ่งเปนที่ประทับแหงพระราชาเวสสันดรพรอมดวย
พระมัทรีราชเทวี ทั้งพระชาลีและพระกัมหาชินาทรง
เพศบรรพชิตอันประเสริฐ และขอสําหรับสอยผลาผล
ภาชนะสําหรับใชในการบูชาเพลิง กับทั้งชฎา ทรง
หนังเสือเหลืองเปนภูษาทรง บรรทมเหนือแผนดิน
ทรงนมัสการเพลิง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คนฺธมาทโน ความวา นั่นภูเขาคันธมาทน ทานบายหนาทางทิศอุดรเดินไปตามเชิงภูเขาคันธมาทน จักเห็นอาศรม
ที่ทาวสักกะประทาน ซึง่ เปนที่พระราชาเวสสันดรพรอมดวยพระโอรสพระธิดา
และพระมเหสีประทับอยู. บทวา พฺราหฺมณวณฺณ ไดแก เพศบรรพชิต
ผูประเสริฐ. บทวา อาสทฺจ มสฺชฏ ความวา ทรงขอสําหรับสอย
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เก็บผลาผล ภาชนะสําหรับใชในการบูชาเพลิง และชฎา. บทวา จมฺมวาสี
ไดแก ทรงหนังเสือเหลือง. บทวา ฉมา เสติ ความวา บรรทมเหนือ
เครื่องปูลาดใบไมบนแผนดิน. บทวา ธวสฺสกณฺณา ขทิรา ไดแก ไม
ตะแบก ไมหูกวาง และไมตะเคียน. บทวา สกึ ปตาว มาณวา ความ
วา เปนราวกะนักเลงดื่มน้ําเมา ดื่มครั้งเดียวเทานั้น. บทวา อุปริ ทุมปริยาเยสุ ไดแก ที่กิ่งแหงตนไมทั้งหลาย. บทวา สงฺคีติโยว สุยฺยเร
ความวา จะไดฟงเสียงของเหลานกตาง ๆ ที่อยูก ัน ดุจทิพยสังคีต. บทวา
นชฺชุหา ไดแก นกโพระดก. บทวา สมฺปตนฺติ ไดแก เที่ยวสงเสียง
รองเจี๊ยวจาว. บทวา สาขาปตฺตสมีริตา ความวา เหลานกถูกใบแหงกิ่งไม
เสียดสีก็พากันสงเสียงรองเจี๊ยวจาว หรือกิ่งไมมีใบอันลมพัดแลวนั่นแล. บทวา
อาคนฺตุ ไดแก คนที่จะจากไป. บทวา ยตฺถ ความวา ทานไปในอาศรม
บทซึ่งเปนที่ประทับอยูแหงพระเวสสันดรแลว จักเห็นสมบัติแหงอาศรมบทนี้.
พรานเจตบุตร เมื่อจะพรรณนาถึงอาศรมบทใหยิ่งขึ้นกวาที่กลาวมา
แลวนั้น จึงกลาววา
ที่บริเวณอาศรมนั้น มีหมูไมมะมวง มะขวิด
ขนุน ไมรัง ไมหวา สมอพิเภก สมอไทย มะขามปอม ไมโพธิ์ พุทรา มะพลับทอง ไมไทร ไมมะสัง
ไมมะซางมีรสหวาน งามรุงเรือง และมะเดือ่ ผลสุก
อยูใ นที่ต่ําทั้งกลวยงาชาง กลวยหอม ผลจันทนมีรส
หวานเหมือนน้ําผึ้ง ในปานั้นมีรวงผึ้งไมมีตัว คนถือเอา
บริโภคไดเอง อนึ่งในบริเวณอาศรมนั้น มีดงมะมวง
ตั้งอยู บางตนกําลังออกชอ บางตนมีผลเปนหัวแมลง-
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วัน บางตนมีผลหามเปนปากตะกรอ บางตนมีผลสุก
ทั้งสองอยางนั้นมีพรรณดังสีหลังกบ อนึ่งในบริเวณ
อาศรมนั้น บุรุษยืนอยูใตตนก็เก็บมะมวงสุกกินได
ผลมะมวงดิบและสุกทั้งหลาย มีสีสวยกลิ่นหอมรส
อรอยทีส่ ุด เหตุการณเหลานี้เปนที่นาอัศจรรยแก
ขาพเจาเหลือเกิน ถึงกับออกอุทานวา อือ ๆ ที่ประทับ
ของพระเวสสันดรนั้น เปนดังที่อยูแหงเทวดาทั้งหลาย
งดงามปานนันทนวัน มีหมูตาล มะพราว และ
อินทผลัมในปาใหญ ราวกะระเบียบดอกไมที่ชางรอย
ครองตั้งไว ปรากฏดังยอดธง วิจิตรดวยบุปผชาติมี
พรรณตาง ๆ เหมือนดาวเรื่อเรืองอยูในนภากาศ แลมี
ไมมูกมัน โกฐ สะคาน และแคฝอย บุนนาค บุนนาคเขาและทองหลาง มีดอกบานสะพรั่ง อนึ่งในบริเวณ
อาศรมนั้น มีไมราชพฤกษ ไมมะเกลือ กฤษณา
รักดํา ก็มีมาก ตนไทรใหญ ไมรกฟา ไมประดู มี
ดอกบานสะพรั่งในบริเวณอาศรมนั้น มีไมอัญชันเขียว
ไมสน ไมกะทุม ขนุนสํามะกอ ไมตะแบก ไมรัง
ลวนมีดอกเปนพุมคลายลอมฟาง ในที่ไมไกลอาศรม
นั้น มีสระโบกขรณี ณ ภูมิภาคนารื่นรมย ดาดาษ
ไปดวยปทุมและอุบล ดุจในนันทนอุทยานของเหลา
ทวยเทพฉะนั้น อนึ่งในที่ใกลสระโบกขรณีนั้น มีฝูง
นกดุเหวาเมารสบุปผชาติ สงเสียงไพเราะจับใจ ทําปา
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นั้นอื้ออึงกึกกอง ในเมื่อหมูไมผลิดอกแยมบานตาม
ฤดูกาล รสหวานดังน้ําผึ้งรวงหลนจากเกสรดอกไมลง
มาคางอยูบนใบบัว เรียกวา โบกขรมธุ น้าํ ผึ้งใบบัว
(ขันฑสกร) อนึ่งลมทางทิศทักษิณและทิศประจิมยอม
พัดมาทีอ่ าศรมนั้น อาศรมเปนสถานที่เกลื่อนกลนดวย
ละอองเกสรปทุมชาติ ในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับ
ใหญ ๆ ทั้งขาวสาลีรวงลง ณ ภูมิภาค เหลาปูในสระ
นั้นก็มมี าก ทั้งมัจฉาชาติและเตาวายไปตามกันเห็น
ปรากฏ ในเมื่อเหงาบัวแตก น้ําหวานก็ไหลออก ดุจ
นมสด เนยใส ไหลออกจากเหงาบัวฉะนั้น วนประเทศ
นั้นฟุงไปดวยกลิ่นตางๆ หอนตลบไป วนประเทศนั้น
เหมือนดังจะชวนเชิญชนผูมาถึงแลวใหยินดีดวยดอก
ไมและกิ่งไมที่มีกลิน่ หอม แมลงผึ้งทั้งหลายก็รองตอม
อยูโดยรอบ ดวยกลิน่ ดอกไม อนึ่งในที่ใกลอาศรมนั้น
มีฝูงวิหคเปนอันมากมีสีสันตาง ๆ กัน บันเทิงอยูกับคู
ของตน ๆ ร่ํารองขานกะกันและกัน มีฝูงนกอีก ๔
หมู ทํารังอยูใกลสระโบกรณี คือหมูที่ ๑ ชื่อนันทิกา
ยอมรองทูลเชิญพระเวสสันดรใหชื่นชมยินดีอยูในปานี้
หมูที่ ๒ ชื่อชีวปุตตา ยอมร่ํารองถวายพระพรใหพระเวสสันดรพรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี
จงมีพระชนมยืนนานดวยความสุขสําราญ หมูที่ ๓ ชื่อ
ชีวปุตตาปยาจโน ยอมร่ํารองถวายพระพรใหพระเวสสันดรพรอมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ผู
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เปนที่รักของพระองคจงทรงสําราญ มีพระชนมายุยืน
นานไมมขี า ศึกศัตรู หมูที่ ๔ ชื่อปยาปุตตาปยานันทา
ยอมร่ํารองถวายพระพรใหพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี จงเปนที่รักของพระองค พระองคจงเปนที่
รักของพระโอรสพระธิดาและมเหสี ทรงชื่นชมโสมนัส
ตอกันและกัน ทิวไมราวกะระเบียบดอกไมที่ชางรอย
กรองตั้งไว ปรากฏดังยอดธง วิจิตรดวยบุปผชาติมี
พรรณตาง ๆ เหมือนคนฉลาดเก็บมารอยกรองไว ซึ่ง
เปนที่ประทับแหงพระราชาเวสสันดร พรอมดวยพระมัทรีราชเทวีทัพระชาลีและพระกัณหาชินา ทรงเพศ
บรรพชิตอันประเสริฐ และขอสําหรับสอยผลาผล
ภาชนะสําหรับใชในการบูชาเพลิงกับทั้งชฎา ทรงหนัง
เสือเหลืองเปนภูษาทรง บรรทมเหนือแผนดิน ทรง
นมัสการเพลิง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จารุติมฺพรุกขฺ า ไดแก ตนมะพลับ
ทอง. บทวา มธุมธุกา ไดแก มะซางมีรสหวาน. บทวา เถวนฺติ
แปลวา ยอมรุงเรือง. บทวา มธุตฺถิกา ไดแก เหมือนน้ําผึ้ง หรือเชนกับ
รวงผึ้งเพราะแมน้ําหวานไหลเยิ้ม. บทวา ปาเรวตา ไดแก ตนกลวยงาชาง.
บทวา ภเวยฺย ไดแก กลวยมีผลยาว. สกมาทาย ความวา ถือเอารวงผึ้ง
นั้นบริโภคไดเองทีเดียว. บทวา โทวิลา ไดแก มีดอกและใบรวงหลน มี
ผลดาษดื่น. บทวา เภงฺควณฺณา ตทูภย ความวา มะมวงทั้งสองอยางนั้น
คือ ดิบบาง สุกบาง มีสีเหมือนสีของหลังกบทีเดียว. บทวา อเถตฺถ
เหฏา ปุริโส ความวา อนึ่ง อาศรมนั้น บุรุษยืนอยูใตตนมะมวง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 691

เหลานั้น ยอมเก็บผลมะมวงได ไมจําเปนตองขึ้นตน. บทวา วณฺณคนฺธรสุตฺตมา ไดแก อุดมดวยสีเปนตนเหลานั้น. บทวา อเตว เม อจฺฉริย
ความวา เปนที่อัศจรรยแกขาพเจาเหลือเกิน. บทวา หิงฺกาโร ไดแก ทํา
เสียงวา หึ ๆ. บทวา วิเภทิกา ไดแก ตนตาล บทวา มาลาว คนฺถิตา
ความวา ดอกไมทั้งหลายตั้งอยูบนตนไมที่มีดอกบานสะพรั่ง เหมือนพวงมาลัย
ที่นายมาลาการรอยกรองไว. บทวา ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร ความวา ตนไม
เหลานั้น ปรากฏราวกะยอดธงที่ประดับแลว. บทวา กุฏชี กุฏตครา
ไดแก รุกขชาติอยางหนึ่งชื่อวาไมมูกมัน กอโกฐ และกอกฤษณา. บทวา
คิริปุนฺนาคา ไดแก บุญนาคใหญ. บทวา โกวิฬารา ไดแก ตนทอง
หลาง. บทวา อุทฺธาลกา ไดแก ตนราชพฤกษดอกสีเหลือง. บทวา
ภลฺลิยา ไดแก ตนรักดํา. บทวา ลพุชา ไดแก ตนขนุนสํามะลอ.
บทวา ปุตฺตชีวา ไดแก ตนไทรใหญ. บทวา ปลาลขลสนฺนิภา ความ
วา พรานเจตบุตรกลาววา ดอกไมที่รว งหลนใตตนไมเหลานั้นคลายลอมฟาง.
บทวา โปกฺขรณี ไดแก สระโบกขรณีสี่เหลี่ยม. บทวา นนฺทเน ไดแก
เปนราวกะสระนันทนโบกขรณี ในนันทนวนอุทยาน. บทวา ปุปฺผรสมตฺตา ไดแก เมาดวยรสของบุปผชาติคือถูกรสของบุปผชาติรบกวน. บทวา
มกรนฺเทหิ ไดแก เกสรดอกไม. บทวา โปกฺขเร โปกฺขเร ความวา
เรณูรวงจากเกสรดอกบัวเหลานั้นลงบนใบบัว ชือ่ โปกขรมธุน้ําผึ้งใบบัว (ซึ่ง
แพทยใชเขายาเรียกวา ขัณฑสกร). บทวา ทกฺขิรณา อถ ปจฺฉมิ า ความวา
ลมจากทิศนอยทิศใหญทุกทิศ ทานแสดงดวยคําเพียงเทานี้. บทวา ถูลา
สึฆาฏกา ไดแก กระจับขนาดใหญ. บทวา สสาทิยา ไดแก ขาวสาลี
เล็กๆ ซึ่งเปนขาวสาลีที่เกิดเองตั้งอยู เรียกวาขาวสาลีบริสุทธิ์ ก็มี. บทวา
ปสาทิยา ไดแก ขาวสาลีเหลานั้น แหละรวงลงบนพื้นดิน. บทวา พฺยาวิธา
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ความวา เหลาสัตวน้ําชนิดตางๆ เที่ยวไปเปนกลุม ๆ ในน้ําใส วายไปตาม
ลําดับปรากฏอยู. บทวา มูปยานกา ไดแก ปู. บทวา มธุ ภึเสหิ
ความวา เมื่อเหงาบัวแตก น้ําหวานไหลออกเชนกับน้ําผึ้ง. บทวา ขีร สปฺป
มูฬาลิภิ ความวา น้ําหวานที่ไหลออกจากเหงาบัวเปนราวกะเนยขนเนยใส
ผสมน้ํานม. บทวา สมฺโมทิเตว ความวา เปนเหมือนจะยังชนที่ถึงแลวให
ยินดี. บทวา สมนฺตามภินาทิตา ความวา เที่ยวบินร่ํารองอยูโดยรอบ.
บทวา นนฺทิกา เปนตนเปนชื่อของนกเหลานั้น ก็บรรดานกเหลานั้น นก
หมูที่ ๑ รองถวายพระพรวา ขาแตพระเวสสันดรเจา ขอพระองคจงชื่นชม
ยินดีประทับอยูในปานี้เถิด นกหมูที่ ๒ รองถวายพระพรวา ขอพระองคพรอม
ทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงมีพระชนมยืนนานดวยความสุขสําราญเถิด
นกหมูที่ ๓ รองถวายพระพรวา ขอพระองคพรอมทั้งพระโอรสพระธิดาและ
พระมเหสีผูเปนที่รักของพระองค จงทรงสําราญมีพระชนมยืนนานไมมีขาศึก
ศัตรูเถิด นกหมูที่ ๔ รองถวายพระพรวา ขอพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี
จงเปนที่รักของพระองค ขอพระองคจงเปนที่รักของพระโอรสพระธิดาและ
พระมเหสี ทรงชื่นชมโสมนัสกันและกันเถิด เพราะเหตุนั้นนกเหลานั้นจึงได
มีชื่ออยางนี้แล. บทวา โปกฺขรณีฆรา ไดแก ทํารังอยูใกลสระโบกขรณี.
พรานเจตบุตรแจงสถานที่ประทับของพระเวสสันดรอยางนี้แลว ชูชก
ยินดี เมื่อจะทําปฏิสันถารจึงกลาวคาถานี้วา
ก็สัตตูผงอันระคนดวยน้ําผึ้งและสัตตูกอนมีรส
หวานอรอยของลุงนี้ อมิตตตาปนาจัดแจงใหแลว ลุง
จะแบงใหแกเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺตุภตฺต ไดแก ภัตตาหารคือสัตตู
ที่คลายน้ําผึ้งเคี่ยว มีคําอธิบายวาสัตตูของลุงที่มีอยูนี้นั้น ลุงจะใหแกเจา เจา
จงรับเอาเถิด.
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พรานเจตบุตรไดฟงดังนั้นจึงกลาววา
ขาแตทานพราหมณ จงเอาไวเปนเสบียงทาง
ของลุงเถิด ขาพเจาไมตองการเสบียงทาง ขอเชิญลุง
รับน้ําผึ้งกับขาเนื้อยางจากสํานักของขานี้เอาไปเปน
เสบียงทาง ขอใหลุงไปตามสบายเถิด ทางนี้เปนทาง
เดินไดคนเดียว มาตามทางนี้ ตรงไปสูอาศรมอัจจุตฤาษี พระอัจจุตฤาษีอยูในอาศรมนั้น มีฟนเขลอะ มี
ธุลบี นศีรษะ ทรงเพศเปนพราหมณ มีขอสําหรับสอย
ผลาผล ภาชนะสําหรับใชในการบูชาเพลิง กับทั้งชฎา
ครองหนังเสือเหลือง นอนเหนือแผนดิน นมัสการ
เพลิง ลุงไปถึงแลวถามทานเถิด ทานจักบอกหนทาง
ใหแกลุง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺพล ไดแก เสบียงทาง. บทวา
เอติ ความวา หนทางเดินไดเฉพาะคนเดียวมาตรงหนาเราทั้งสองนี้ ตรงไป
อาศรมบท. บทวา อจฺจโุ ต ความวา ฤาษีองคหนึ่งมีชื่ออยางนี้ อยูใน
อาศรมนั้น.
ชูชกผูเปนเผาพันธุพราหมณไดฟงคํานี้แลว ทํา
ประทักษิณเจตบุตร มีจิตยินดีเดินทางไปยังสถานที่
อัจจุตฤาษีอยู ดังนี้แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยนาสิ ความวา อัจจุตฤาษีอยูในที่ใด
ชูชกไปแลวในที่นั้น.
จบจุลวนวรรณนา
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มหาวนวรรณนา
เมื่อชูชกพราหมณภารทวาชโคตรไป ก็ไดพบ
พระอัจจุตฤาษี ครั้นไดพบทานแลวก็สนทนาปราศรัย
กับพระอัจจุตฤาษีวา พระผูเปนเจาไมมีโรคาพาธกระมัง พระผูเปนเจามีความผาสุกสําราญกระมัง พระผู
เปนเจายังอัตภาพใหเปนไปดวยการเสาะแสวงหา
ผลาหารสะดวกกระมัง มูลผลาหารมีมากกระมัง
เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานที่จะมีนอยกระมัง
ความเบียดเบียนใหลําบากในวนประเทศที่เกลื่อนไป
ดวยเนื้อรายไมคอยมีกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภารทฺวาโช ไดแก ชูชก. บทวา
อปฺปเมว ไดแก นอยทีเดียว. บทวา หึสา ไดแก ความเบียดเบียนให
ทานลําบากดวยสามารถแหงสัตวเหลานั้น.
ดาบสกลาววา
ดูกอนพราหมณ รูปไมคอยมีอาพาธสุขสําราญดี
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเสาะหาผลไมสะดวกดี และ
มูลผลาหารก็มมี าก อนึ่ง เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อย
คลานมีบางก็เล็กนอย ความเบียดเบียนใหลําบากใน
วนประเทศที่เกลื่อนไปดวยเนื้อรายก็ไมคอยมีแกรปู
เมือ่ รูปอยูอาศรมหลายพรรษา รูปนี้ไดรูจักอาพาธที่
ทําใจไมใหยินดีเกิดขึ้นเลย ดูกอนมหาพราหมณ ทาน
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มาดีแลวและมาไกลก็เหมือนใกล เชิญเขาขางใน ขอ
ใหทานเจริญเถิด ชําระลางเทาของทานเสีย.
ดูกอนพราหมณ ผลมะพลับ ผลมะหาด ผล
มะซาง และผลหมากเมา เปนผลไมมีรสหวาน
เล็ก ๆ นอย ๆ เชิญทานเลือกบริโภคแตที่ดี ๆ เถิด ดู
กอนพราหมณ น้ําดื่มนี้เย็นนํามาแตซอกเขา ขอเชิญ
ดื่มเถิดถาปรารถนาจะดื่ม.
ชูชกกลาววา
สิ่งที่พระคุณเจาใหแลว เปนอันขาพเจารับไว
แลว บรรณาการอันพระคุณเจากระทําแลวทุกอยาง
ขาพเจามาเพื่อพบพระราชโอรสของพระเจาสญชัยที่
ถูกชาวสีพีขับไลนั้น ถาพระคุณเจาทราบก็จงแจงแก
ขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมห ทสฺสมาคโต ความวา ขาพเจา
มาเพื่อพบพระเวสสันดรนั้น
ดาบสกลาววา
มิใชแกมาเพื่อพบพระเจาสีวีราชผูมีบุญ ชะรอย
แกปรารถนาพระมเหสีของทาวเธอ ซึ่งเปนผูยําเกรง
พระราชสามี หรือชะรอยแกอยากไดพระกัณหาชินาไป
เปนทาสี และพระชาลีไปเปนทาส แนะตาพราหมณ
อีกอยางหนึ่ง แกมาเพื่อนําพระราชเทวีพระราชกุมาร
กุมารีทั้งสามพระองคไปจากปา โภคสมบัติและพระราชทรัพยอันประเสริฐของพระเวสสันดร ยอมไมมี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตสฺส โภคา วิชฺชนฺติ ความวา
ดูกอนพราหมณผูเจริญ พระเวสสันดรนั้นอยูในปา ยอมไมมีโภคสมบัติและ
พระราชทรัพยอันประเสริฐ พระองคทานอยูอยางเข็ญใจ แกจักไปเฝาพระองค
ทําไม.
ชูชกไดฟงดังนี้นั้นแลวจึงกลาววา
ทานผูเจริญยังไมควรจะโกรธเคืองขาพเจาเพราะ
ขาพเจามิไดมาขอทาน การเห็นพระผูประเสริฐยอมให
สําเร็จประโยชน การอยูรว มกับพระผูป ระเสริฐเปน
ความสุขทุกเมือ่ .
ขาพเจาไมเคยเห็นพระเจาสีวีราชที่ถูกชาวสีพี
ขับไล ขาพเจามาเพื่อจะพบพระองค ถาพระคุณเจา
ทราบก็จงแจงแกขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชานาสิ สส เม มีคําอธิบายวา ขาพเจา
เปนผูไมควรที่ทานผูเจริญจะโกรธเคืองดวยเหตุเพียงเทานี้ ดวยวาขาพเจามา
เพื่อจะขออะไร ๆ กะพระเวสสันดรก็หามิได อนึ่งการไดเห็นพระผูประเสริฐ
ทั้งหลายยังประโยชนใหสําเร็จ และการอยูรวมกับพระผูประเสริฐเหลานั้นก็เปน
ความสุข ขาพเจาเปนพราหมณผูเปนอาจารยของพระเวสสันดรนั้น จําเดิมแต
พระองคถูกชาวสีพีขับไลนั้น ขาพเจาไมไดเห็นพระองคเลย เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงมาเพื่อพบเห็นพระองค ถาพระคุณเจารูสถานที่ประทับของพระเวสสันดร ก็จงแจงแกขาพเจา.
พระอัจจุตฤาษีไดฟงคําของชูชกก็เธอจึงกลาววา เอาเถอะ พรุงนี้เรา
จักแสดงประเทศที่ประทับของพระเวสสันดรแกทาน วันนีท้ านอยูในที่นี้กอน
กลาวฉะนี้แลวใหชูชกกินผลาผลจนอิ่ม รุงขึ้นเมื่อจะชี้หนทางจึงเหยียดมือขวา
ออกกลาววา
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ดูกอนมหาพราหมณ นั่นภูเขาคันธมาทนลวน
แลวไปดวยศิลา ซึ่งเปนที่ประทับแหงพระราชาเวสสันดร พรอมดวยพระมัทรีราชเทวี ทัง้ พระชาลีและ
พระกัณหาชินา ทรงเพศบรรพชิตอันประเสริฐ ทรง
ขอสําหรับสอยผลาผล ภาชนะสําหรับใชในการบูชา
เพลิง กับทั้งชฎา ทรงหนังเสือเหลืองเปนภูษาทรง
บรรทมเหนือแผนดิน ทรงนมัสการเพลิง ทิวไมเขียว
นัน้ ทรงผลตาง ๆ และภูผาสูงยอดเสียดเมฆ เขียว
ชะอุมนั่นแลเปนเหลาอัญชนภูผาเห็นปรากฏอยู นัน่
เหลาไมตะแบก ไมหูกวาง ไมตะเคียน ไมรัง ไม
สะครอ และเถายางทราย ออนไหวไปตามลม ดัง
มาณพดื่มสุราครั้งแรกก็โซเซฉะนั้น เหลานกโพระดก
นกดุเหวา ยอมร่ํารองบนกิ่งตนไม พึงฟงดุจสังคีต
โผผินบินจากตนนั้นสูตนนี้ กิ่งไมและใบไมทั้งหลาย
อันลมใหหวั่นไหวแลว ดังจะชวนบุคคลผูไปใหมา
ยินดี และยังบุคคลผูอยูในที่นั้นใหเพลิดเพลิน ซึง่
เปนที่ประทับแหงพระราชาเวสสันดร พรอมดวย
พระมัทรีราชเทวีทั้งพระชาลีและพระกัณหาชินา ทรง
เพศบรรพชิตอันประเสริฐ และขอสําหรับสอยผลาผล
ภาชนะสําหรับใชในการบูชาเพลิง กับทั้งชฎา ทรง
หนังเสือเหลืองเปนภูษาทรง บรรทมเหนือแผนดิน
ทรงนมัสการเพลิง.
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ดอกกุม หลนเกลื่อนในภูมิภาคอันนารื่นรมย
ภาคพื้นเขียวไปดวยหญาแพรก ละอองธุลีไมมีฟุงขึ้น
ในสถานที่นั้น ภูมิภาคนั้นเชนกับสัมผัสนุน คลาย
คอนกยูง หญาทั้งหลายขึ้นเสมอกันเพียง ๔ องคุลี
ไมมะมวง ไมหวา ไมมะขวิด และมะเดื่อมีผลสุกอยู
ในที่ต่ํา ราวไพรยังความยินดีใหเจริญ เพราะมีเหลา
ตนไมที่ใชบริโภคได น้ําใสสะอาดกลิ่นหอมดี สีดัง
แกวไพฑูรย เปนที่อยูอาศัยของฝูงปลาไหลหลั่งมาใน
ปานั้น.
ในภูมิภาคอันนารื่นรมยใจไมไกลอาศรมนั้น มี
สระโบกขรณีดารดาษไปดวยปทุมและอุบล ดุจใน
นันทนอุทยานของเหลาทวยเทพฉะนั้นดูกอนพราหมณ
ในสระนั้นมีอบุ ลชาติ ๓ ชนิดคือ เขียว ขาว และแดง
งามวิจิตรมิใชนอย.
เนื้อความของคาถานั้น เหมือนกับที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแล. บทวา
กเรริมาลา วิคตา ความวา เกลื่อนกลาดไปดวยดอกกุมทั้งหลาย. บทวา
สทฺทลา หริตา ความวา ภูมิภาคเขียวไปดวยหญาแพรกประจํา. บทวา น
ตตฺถุทฺธสเต รโช ความวา ธุลีแมมีประมาณนอยก็ไมฟุงขึ้นในที่นั้น บทวา
ตูลผสฺสสมูปมา ไดแก เชนกับสัมผัสแหงนุน เพราะมีสัมผัสออนนุม.
บทวา ติณานิ นาติวตฺตนฺติ ความวา หญามีสีเหมือนสีคอนกยูงในภูมิภาค
นั้นเหลานั้น ขึ้นสูงแต ๔ องคุลีเทานั้นโดยรอบ ไมงอกยาวเลยกวานั้น. บทวา
อมฺพา ชมฺพู กปฏา จ ไดแก ไมมะมวงดวย ไมหวาดวย ไมมะขวิด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 699

ดวย. บทวา ปริโภเคหิ ไดแก ตนไมทําบริโภคได มีดอกมีผล หลาย
อยาง. บทวา สนฺทติ ความวา น้ําหลั่งจากภูเขาไหลเปนไปในไพรสณฑ
นั้น. บทวา วิจิตฺรนีลาเนกานิ เสตานิ โลหิตกานิ จ ความวา อัจจุตฤาษี
แสดงวาสระนั้นงามดวยอุบลชาติสามอยางเหลานี้ คือ อุบลเขียวอยางหนึ่ง อุบล
ขาวอยางหนึ่ง อุบลแดงอยางหนึ่ง ซึ่งคลายผอบดอกไมที่จัดแตงไวอยางวิจิตร
งดงาม.
พระอัจจุตฤาษีพรรณนาสระโบกขรณีสี่เหลี่ยมอยางนี้แลว เมื่อจะ
พรรณนาสระมุจลินทอีก จึงกลาววา
ปทุมชาติในสระนั้นสีขาวดังผาโขมพัสตร สระ
นัน้ ชื่อวามุจลินท ดารดาษไปดวยอุบลขาว จงกลนี
และผักทอดยอด อนึ่ง ปทุมชาติในสระนั้นมีดอกบาน
สะพรั่ง ปรากฏเหมือนไมมีกําหนดประมาณ บานใน
คิมหันตฤดูและเหมันตฤดู แผไปในน้ําแคเขา เหลา
ปทุมชาติงามวิจิตรชูดอกสะพรั่งสงกลิ่นหอมฟุง หมู
ภมรบินวอนรอนรองอยูรอบ ๆ เพราะกลิ่นหอมแหง
บุปผชาติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โขมาว ไดแก สีขาวราวกะวาสําเร็จ
แดผาใยไหม. บทวา เสตโสคนฺธิเยหิ จ ความวา สระนั้นดารดาษไป
ดวยอุบลขาว จงกลนีและผักทอดยอดทั้งหลาย. บทวา อปริยนฺตาว ทิสฺสเร
ความวา ปรากฏเหมือนหาประมาณมิได. บทวา คิมฺหา เหมนฺติกา ไดแก
ปทุมชาติที่บานสะพรั่งในคิมหันตฤดูและเหมันตฤดู. บทวา ชณฺณุตคฺฆา
อุปตฺถรา ความวา แผไป ไดแก บาน คือปรากฏราวกะดํารงอยูในน้ํา
ประมาณแคเขา. บทวา วิจิตฺรา ปุปฺผสณฺิตา ความวา ปทุมชาติทั้งหลาย
งามวิจิตรชูดอกสะพรั่งสงกลิ่นหอมฟุงไปทุกเมื่อ.
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ดูกอนพราหมณ อนึ่ง ที่ขอบสระนั้นมีรุกขชาติ
หลายหลากขึน้ อยู คือ ไมกระทุม ไมแคฝอย ไม
ทองหลาง ผลิดอกบานสะพรั่ง ไมปรู ไมสัก ไม
ราชพฤกษ ดอกบานสะพรั่ง ไมกากะทิง มีอยูสองฟาก
สระมุจลินท ไมซึก ไมแคขาว บัวบก ไมคนทิสอ
ไมยางทรายขาว ไมประดู ดอกบานหอมฟุงที่ใกลสระ
นัน้ ตนมะคําไก ตนพิกุล ตนแกว ตนมะรุม
ตนการเกด ตนกรรณิการ ตนชะบา ตนรกฟาขาว
ตนรกฟาดํา ตนสะทอน และตนทองกวาว ดอกบาน
ผลิดอกออกยอดพรอม ๆ กัน ตั้งอยูรงุ เรืองแท ตน
มะรื่น ตนตีนเปด ตนกลวย ตนคําฝอย ตนนมแมว
ตนคนทา ตนประดูลายกับตนกากะทิง มีดอกบาน
สะพรั่ง ตนมะไฟ ตนงิ้ว ตนชางนาว ตนพุดขาว
ตนพุดซอน โกฐเขมา โกฐสอ มีดอกบานสะพรั่ง
พฤกษชาติทั้งหลายในสถานที่นั้น มีทงั้ ออนทั้งแก ตน
ไมคด ดอกบาน ตั้งอยูสองขางอาศรม รอบเรือนไฟ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติฏนฺติ ความวา ตั้งลอมรอบสระ.
บทวา กทมฺพา ไดแก ตนกระทุม. บทวา กจฺจกิ ารา จ ไดแก ตนไมที่มี
ชื่ออยางนั้น. บทวา ปาริชฺา ไดแก มีดอกแดง. บทวา วารณา วุยฺหนา
ไดแก ตนนาคพฤกษ. บทวา มุจลินทฺ มุภโต ไดแก ณ ขางทั้งสองของ
สระมุจลินท. บทวา เสตปาริสา ไดแก รุกขชาติที่เปนพุมขาว. ไดยิน
วา ตนแคขาวเหลานั้นมีลําตนขาว ใบใหญ มีดอกคลายดอกกรรณิการ. บทวา
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นิคฺคณฺฑี สรนิคฺคณฺฑี ไดแก ตนคนทิสอธรรมดา และตนคนทิสอดํา.
บทวา ปงฺกุรา ไดแก ตนไมสีขาว. บทวา กุสุมภฺ รา ไดแก ไมกอ
ชนิดหนึ่ง. บทวา ธนุตกฺการีปุปฺเผหิ ความวา งดงามดวยดอกนมแมว
และดอกคนทาทั้งหลาย. บทวา สีสปาวารณาหิ จ ไดแก งดงามดวยตน
ประดูลายและตนกากะทิงทั้งหลาย. แมบทวา อจฺฉิปา เปนตนก็เปนชื่อ
ตนไมทั้งนั้น . บทวา เสตเครุตคริกา ไดแก ตนพุดขาวและตนกฤษณา.
บทวา มสิโกฏกุลาวรา ไดแก กอตนชาเกลือ กอตนโกฐ และตนเปราะหอม. บทวา อกุฏิลา ไดแก ตนตรง. บทวา อคฺยาคาร สมนฺตโต
ความวา ตั้งแวดลอมเรือนไฟ.
อนึง่ ที่ขอบสระนั้นมีพรรณไมเกิดเอง เกิดขึ้น
เปนอันมาก คือ ตะไคร ถั่วเขียว ถั่วราชมาส
ถั่วครัง่ น้ําในสระมุจลินทนนั้ กระเพื่อมเนื่องถึงฝง
น้ํา แมลงผึ้งทั้งหลายเรียกวาหิงคุชาล รุกขชาติทั้ง
สองคือไมสีเสียดและไมเตาราง ก็มี ณ สระมุจลินท
นั้น ผักทอดยอดเปนอันมากก็มี ณ เบื้องต่ํา ดูกอน
พราหมณ รุกขชาติทั้งหลายอันเถาสลิดปกคลุมตั้งอยู
กลิ่นของดอกสลิดเปนตนเหลานั้น ทรงอยูไ ด ๗ วัน
ไมจางหาย ฝงสระมุจลินททงั้ สองฟากมีตนไมตั้งอยู
เปนสวน ๆ ราวกะบุคคลปลูกไว ปานั้นดารดาษไป
ดวยหมูตนราชพฤกษงามดี กลิ่นแหงดอกราชพฤกษ
เปนตนเหลานั้น ทรงอยูไดกึ่งเดือน ไมจางหาย อัญชัญ
เขียวอัญชัญขาวและกรรณิการเขาดอกบานสะพรั่ง ปา
นั้นปกคลุมไปดวยอบเชยและแมงลัก อันบุคคลยินดี
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ดวยกลิ่นจากดอกและกิ่งกาน หมูภมรบินวอนรอนรอง
อยูร อบ ๆ เพราะกลิ่นหอมแหงบุปผชาติ ดูกอน
พราหมณ ณ ที่ใกลสระนัน้ มี ฟกแฟง แตง น้ําเตา
สามชนิด ชนิดหนึ่งผลโตเทาหมอ อีกสองชนิดผล
โตเทาตะโพน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผณิชฺชกา ไดแก ติณชาติที่เกิดเอง
บทวา มุคฺคติโย ไดแก ถั่วเขียวชนิดหนึ่ง. บทวา กรติโย ไดแก ถั่ว
ราชมาส. บทวา เสวาล สีสก ไดแก แมตนไมเหลานั้นก็เปนไมกอนั่นแล
อีกอยางหนึ่ง. บทวา สีสก ทานกลาววา จันทนแดง. บทวา อุทฺธาปวตฺต
อลฺลุลิต ความวา น้ํานั้นถูกลมพัดกระเพื่อมเนื่องถึงริมฝงตั้งอยู. บทวา
มกฺขิกา หิงคุชาลิกา ความวา แมลงผึ้ง ๕ สีที่กลุมดอกไมแยมบานที่
เรียกหิงคุชาล ตางบินวนวอนรอนรองดวยเสียงอันไพเราะอยูในสระนั้น. บทวา
ทาสิมกฺจโก เจตฺถ ความวา ในสระนั้นมีรุกขชาติอยูสองชนิด. บทวา
นีเจ กลมฺพกา ไดแก ผักทอดยอดมี ณ เบื้องต่ํา. บทวา เอลมฺพกรุกฺขสฺฉนฺนา ความวา อันไมเถาซึ่งมีชื่ออยางนี้ปกคลุม. บทวา เตส ได
แก ดอกเหลานั้นของไมเถานั้น กลิ่นของดอกสลิดเปนตนเหลานั้นแมทั้งหมด
หอมอยูตลอด ๗ วัน ดอกไมทั้งหลายสมบูรณดวยกลิ่นหอม ภูมิภาคเต็มไป
ดวยทรายคลายแผนเงิน. บทวา คนฺโธ เตส ความวา กลิ่นของดอกราชพฤกษเปนตนเหลานั้นหอมอยูกึ่งเดือน. บทวา นีลปุปฺผิ เปนตน ไดแก
ไมเถามีดอก. บทวา ตุลสีหิ จ ความวา ผลของไมเถา ๓ ชนิด คือ
ฟกแฟง แตง น้ําเตา ไมเถาเหลานั้น ไมเถาชนิดหนึ่งมีผลเทาหมอใหญ อีก
๒ ชนิดผลเทาตะโพน เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไว อีกอยางหนึ่ง ๒ ชนิด
มีผลเทาตะโพนและกอกระเพรา.
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อนึ่ง ที่ใกลสระนัน้ มีพรรณผักกาดเปนอันมาก
ทั้งกระเทียมประกอบดวยใบเขียว ตนเหลาชะโอนตั้ง
อยูดุจตนตาล ผักสามหาวมีเปนอันมาก ควรเด็ดดอก
ดวยกํามือ เถาโคกกระออม นมตําเลีย เถาหญานาง
เถาชะเอม ไมอโศก ตนเทียน บรเพ็ดไฟ ชิงชาชาลี
วานหางชาง อังกาบ ไมหนาด ไมกากะทิงและมะลิซอนบานแลว ตนทองเครือก็บานขึ้นตนไมอื่นตั้งอยู
ตนกางปลา กํายาน คัดเคา ชะเอม มะลิเลื้อย มะลิ
ธรรมดา ชบา บัวบก ยอมงดงาม แคฝอย ฝายทะเล
กรรณิการ บานแลว ปรากฏดังขายทอง งามรุงเรือง
ดุจเปลวเพลิง ดอกไมเหลานั้นเหลาใดเกิดแตที่ดอน
และในน้ํา ดอกไมเหลานัน้ ทั้งหมดปรากฏในสระนัน้
เพราะขังน้ําอยูมากนารื่นรมยดวยประการฉะนี้.
บรรดาเหลานั้น บทวา สาสโป ไดแก พรรณผักกาด. บทวา
พหุโก แปลวา มาก. บทวา นาทิโย หริตายุโต ความวา กระเทียม
ประกอบดวยใบเขียว ธรรมชาติกระเทียมเหลานี้มีสองชนิด กระเทียมแมนั้นมี
มากที่สระนั้น. บทวา อสีตาลาว ติฏนฺติ ความวา ตนไมมีชื่อวาเหลา
ชะโอนอยางนี้ปรากฏ ณ ภูมิภาคที่เรียบราบ ตั้งอยูคลายตนตาล. บทวา
เฉชฺชา อินฺทวรา พหู ความวา ที่ริมน้ํามีผักสามหาวเปนอันมาก พอ
ที่จะเด็ดไดดวยกํามือตั้งอยู. บทวา อปฺโผฏา ไดแก เถาโคกกระออม.
บทวา วลฺลิโภ ขุทฺทปุปฺผิโย ไดแก บรเพ็ด และชิงชาชาลี. บทวา
นาคมลฺลิกา ไดแก ไมกากะทิงและมะลิซอน. บทวา กึสุกวลฺลิโย ได
แก ธรรมชาติไมเถาที่มีกลิ่นหอมเปนประมาณ. บทวา กเตรุหา ปวาเสนฺติ
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ไดแก ทั้งสองอยางเหลานี้เปนไมกอมีดอก. บทวา มธุคนฺธยิ า ไดแก มี
กลิ่นเหมือนน้ําผึ้ง. บทวา นิลิยา สุมนา ภณฺฑี ไดแก มะลิเลื้อย มะลิ
ปกติ และชบา. บทวา ปทุมตฺตโร ไดแก ตนไมชนิดหนึ่ง. บทวา กณิการา
จ ไดแก กรรณิการเถาบาง กรรณิการตนบาง. บทวา เหมชาลาว ความ
วา ปรากฏเหมือนขายทองที่ขึงไว. บทวา มโหทธิ ไดแก สระมุจลินทขัง
น้ําไวมาก.
อนึ่ง ในสระโบกขรณีนั้น มีเหลาสัตวที่เที่ยวหา
กินในน้ําเปนอันมาก คือปลาตะเพียน ปลาชอน ปลา
ดุก จระเข ปลามังกร ปลาฉลาม ผึ้งที่ไมมตี ัว ชะเอมเครือ กํายาน ประยงค กระวาน แหวหมู สัตตบุษย สมุลแวง ไมกฤษณาตนมีกลิ่นหอม แฝกดํา
แฝกขาว บัวบก เทพทาโร โกฐทั้ง ๙ กระทุมเลือด
และดองดึง ขมิ้น แกวหอม หรดาลทอง คําคูน
สมอพิเภก ไครเครือ การบูรและรางแดง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อถสฺสา โปกฺขรณิยา ความวา
อัจจุตฤาษีกลาวเรียกสระนั่นแหละวาโบกขรณีในที่นี้ เพราะเปนเชนกับสระโบกขรณี. บทวา โรหิตา เปนตน เปนชือ่ ของสัตวที่เที่ยวหากินในน้ําเหลานั้น.
บทวา มธุ จ ไดแก ผึ้งที่ไมมีตัว. บทวา มธุลฏิ จ ไดแก ชะเอม
เครือ. บทวา ตาลิยา เปนตน ทั้งหมดเปนไมมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ.
อนึ่ง ที่ปานั้นมีเหลาราชสีห เสือโครง ยักขินี
ปากเหมือมลา และเหลาชาง เนือ้ ฟาน ทราย กวางดง
ละมั่ง ชะมด สุนัขจิ้งจอก กระตาย บาง สุนัขใน
จามรี เนื้อสมัน ชะนี ลิงลม คาง ลิง ลิง
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โทน กวาง ละมั่ง หมี โคถึก ระมาด สุนขั ปา
พังพอน กระแต มีมากทีใ่ กลสระนั้น กระบือปา
สุนัขใน สุนัขจิ้งจอก ลิงลมมีโดยรอบ เหี้ย คชสีห
มีตระพองดังคชสาร เสือดาว เสือเหลือง กระตาย
แรง ราชสีห เสือแผว ละมั่ง นกยูง หงสขาว และ
ไกฟา นกกวัก ไกเถื่อน นกหัสดีลิงค ร่ํารองหากัน
และกัน นกยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก นก
ตอยตีวิด นกกระเรียน นกหัสดิน เหลาเหยี่ยว นกโนรี นกโพระดก นกตอยตีวิด นกกระเรียน นก
กระทา อีรมุ อีรา เหลานกคอนหอย นกพระหิต
นกคับแล นกกระทา นกกระจอก นกแซงแซว นก
กระเต็น และนกกางเขน นกกรวิก นกกระไน
นกเคาโมง นกเคาแมว สระมุจลินทเกลื่อนไปดวยฝูง
นกนานาชนิด กึกกองไปดวยเสียงตาง ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุริสาลู ไดแก ยักขินมี ีปากเหมือนลา.
บทวา โรหิตา สรภา มิคา ไดแก กวางดง ละมั่ง ชะมด. บทวา
โกฏสุณา ไดแก สุนัขจิ้งจอก. ปาฐะวา โกฏโสณา ก็ม.ี บทวา
สุโณป จ ไดแก มฤคชาติเล็ก ๆ ที่วอ งไวชนิดหนึ่ง. บทวา ตุลิยา ได
แก บาง. บทวา นฬสนฺนิภา ไดแก สุนัขในมีสีคลายดอกออ. บทวา
จามรี จลนี ลงฺฆี ไดแก จามรี เนื้อสมันและลิงลม. บทวา ฌาปตา
มกฺกฏา ไดแก ลิงใหญสองชนิดนั่นแล. บทวา ปจุ ไดแก ลิงตัวเมียชนิด
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หนึ่งหาอาหารกินที่ริมสระ. บทวา กกฺกฏา กตมายา จ ไดแก มฤคใหญ
สองชนิด. บทวา อิกฺกา ไดแก หมี. บทวา โคณสิรา ไดแก โคปา.
บทวา กาฬเกตฺถ พหุตโส ความวา ชื่อวาเหลากาฬมฤคมีมากใกลสระนี้.
บทวา โสณา สิงฺคาลา ไดแก สุนขั ปา สุนัขใน และสุนัขจิ้งจอก.
บทวา จปฺปกา ความวา เหลาลิงลมที่อาศัยบนกอไผใหญซึ่งตั้งอยูรอบ
อาศรม. บทวา อากุจฺจา ไดแก เหี้ย. บทวา ปจฺลากา ไดแก คชสีหมี
ตะพองดังคชสาร. บทวา จิตฺรกา จาป ทีปโย ไดแก เสือดาว และ
เสือเหลือง. บทวา เปลกา จ ไดแก กระตาย. บทวา วิฆาสาทา ได
แก นกแรงเหลานั้น. บทวา สีหา ไดแก ไกรสรราชสีห. บทวา โกกนิสาตกา ไดแก มฤครายที่มีปกติจับสุนัขปากิน. บทวา อฏปาทา ได
แก ละมั่ง. บทวา ภสฺสรา ไดแก หงสขาว. บทวา กุกุฏกา ไดแก
ไกฟา. บทวา จงฺโกรา ไดแก นกกด. บทวา กุกฺกุฏา ไดแก
ไกปา. บทวา ทินฺทิภา โกฺจวาทิกา ไดแก เหลานกทั้งสามชนิดนี้นั่น
แล. บทวา พฺยคฺฆินสา ไดแก เหยี่ยว. บทวา โลหปฏา ไดแก นก
สีแดง. บทวา จปฺปกา ไดแก นกโพระดก. บทวา กปฺชรา ติตฺติราโย ไดแก นกกระเรียนและนกกระทา. บทวา กุลาวา ปฏิกุฏกา
ไดแก นกทั้งหลายสองชนิดแมเหลานี้. บทวา มณฺฑาลกา เจลเกฬุ
ไดแก นกคอนหอย และนกพระหิต. บทวา ภณฺฑุติตฺติรนามกา ได
แก นกคับแค นกกระทา และนกแขวก. บทวา เจลาวกา ปงฺคุลาโย
ไดแก สกุณชาติสองชนิด นกกระเต็น นกกางเขน ก็เหมือนกัน. บทวา
สคฺคา ไดแก นกกระไน. บทวา อุหุงฺการา ไดแก นกเคาแมว.
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ยังมีนกทั้งหลายที่ใกลสระนั้น คือเหลานกขน
เขียว เรียกนกพระยาลอ พูดเพราะ พรอมกับตัวเมีย
ร่ํารองตอกันและกันบันเทิงอยู และเหลานกที่มีเสียง
ไพเราะ มีนัยนตางาม มีหางตาสีขาวทั้งสองขาง มีขน
ปกวิจิตร มีอยูใกลสระนั้น อนึง่ เหลาสกุณชาติที่มีอยู
ใกลสระนั้น เปนพวกนกมีเสียงไพเราะ มีหงอนและ
ขนคอเขียว ร่ํารองตอกันและกัน เหลานกกระไน
นกกด นกเปลา นกดอกบัว เหยี่ยวแดง เหยี่ยวกัน
ไกร นกกระลิง นกแขกเตา นกสาลิกาสีเหลือง สีแดง สีขาว นกกระจิบ นกหัสดิน นกเคาโมง
นกเคลา นกแกว นกดุเหวา นกออกดํา นกออกขาว
หงสขาว นกคอนหอย นกระวังไพร หงสแดง นก
กระไน นกโพระดก นกพระหิด นกพิลาป หงสทอง
นกจากพราก ผูเที่ยวไปทั้งในน้ําและบนบก และนก
หัสดินทรี รองนายินดี รองในกาลเชากาลเย็น ยัง
เหลาสกุณชาติมีสีตางกันเปนอันมาก มีอยูทใี่ กลสระ
นั้น ร่าํ รองตอกันและกัน ยินดีกับเหลาตัวเมีย และ
ทั้งหมดนั้นเสียงไพเราะ รองอยูสองฟากสระมุจลินท
อนึ่งยังมีเหลาสกุณชาติชื่อกรวี (การเวก) ทีใ่ กลสระ
นั้น ร่ํารองหากันและกัน ยินดีกับเหลาตัวเมีย และ
ทั้งหมดนั้นรองเสียงไพเราะ อยูส องฟากสระมุจลินท
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สองฟากสระมุจลินทเกลือ่ นไปดวยเนื้อทรายและกวาง
มีหมูชางอยูอาศัย ปกคลุมไปดวยลดาวัลยตาง ๆ อัน
ชะมดอยูอาศัยแลว และแถบสระมุจลินทนั้นมีหญา
กับแก ขาวฟาง ลูกเดือยมากมาย และขาวสาลีที่
เกิดเองตามธรรมชาติ และออยก็มีมใิ ชนอยที่ใกล
สระมุจลินทนั้น นี้เปนหนทางเดินไดคนเดียวจึงไป
ไดตรงไปจะถึงอาศรมสถาน บุคคลถึง ณ อาศรมนัน้
แลวจะไมไดความลําบาก ความระหายและความไมยิน
ดีแตอยางไรเลย เปนที่พระเวสสันดรราชฤาษีพรอม
ดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีประทับอยู ทรง
เพศบรรพชิตผูประเสริฐ และขอสําหรับสอยผลาผล
ภาชนะในการบูชาเพลิง และชฎา ทรงหนังเสือเหลือง
เปนภูษาทรง บรรทมเหนือแผนดิน นมัสการเพลิง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นีลกา ไดแก มีขนปกลายวิจิตรสวย
งาม. บทวา มฺชุสฺสราสิตา ไดแก มีเสียงไพเราะเปนนิตย. บทวา
เสตกฺขิกูฏา ภทฺรกฺขา ความวา มีนัยนตางาม ประกอบดวยหางตาขาวทั้ง
สองขาง. บทวา จิตฺรเปกฺขณา ไดแก มีขนปกอันวิจิตร. บทวา กุฬีรกา
ไดแก นกกด. บทวา โกฏา เปนตน เปนเหลาสกุณชาติ. บทวา วารณา
ไดแก นกหัสดีลิงค. บทวา กทมฺพา ทานกําหนดเอานกแกวใหญ. บทวา
สุวโกกิลา ไดแก นกแกวที่เที่ยวไปกับนกดุเหวา และนกดุเหวาทั้งหลาย.
บทวา กุกฺกสุ า ไดแก นกออกดํา. บทวา กุรุรา ไดแก นกออกขาว.
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บทวา หสา ไดแก หงสขาว. บทวา อาฏา ไดแก นกที่มีปากมีสัณฐาน
คลายทัพพี. บทวา ปริวเทนฺติกา ไดแก สกุณชาติชนิดหนึ่ง. บทวา
วารณภิรุทา รมฺมา ไดแก นกหัสดินทรีรองนายินดี. บทวา อุโภ
กาลุปกูชิโน ความวา สงเสียงรองกึกกองเปนอันเดียวกัน ตลอดเชิงบรรพต
ทั้งเย็นทั้งเชา. บทวา เอเณยฺยา ปสตากิณฺณ ความวา เกลื่อนไปดวย
เนื้อทราย กวาง และกวางดาวทั้งหลาย. บทวา ตตฺถ ปตฺโต น วินฺทติ
ความวา ดูกอนพราหมณ คนที่ไปถึงอาศรมของพระเวสสันดรแลว จะไมได
ความหิวหรือความระหายน้ําดื่มหรือความไมพอใจ ในอาศรมนั้นเลย.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ชูชกพรหมพันธุไดฟงคําของพระอัจจุตฤาษีนี้
แลว ทําประทักษิณพระฤาษีมีจิตยินดีหลีกไปยังสถาน
ที่พระเวสสันดรประทับอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวสฺสนฺตโร อหุ ความวา พระเวสสันดรมีอยูในที่ใด ชูชกก็ไปสูที่นั้น.
จบมหาวนวรรณนา
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กุมารบรรพ
ฝาย ชูชก ไปจนถึงฝงโบกขรณีสี่เหลี่ยมตามทางที่ พระอัจจุตดาบส
บอก คิดวา วันนี้เย็นเกินไปเสียแลว บัดนี้พระนางมัทรีจักเสด็จกลับจากไป
ขึ้นชื่อวาผูหญิงยอมกระทําอันตรายแกทาน พรุงนี้เวลาพระนางเสด็จไปปา เรา
จึงไปสูอาศรมบทเฝาพระเวสสันดรราชฤาษี ทูลขอกุมารกุมารีทั้งสอง เมื่อพระ
นางยังไมเสด็จกลับ ก็จกั พาสองกุมารกุมารีนั้นหลีกไป จึงขึ้นสูเนินภูผาแหง
หนึ่งในที่ไมไกลสระนั้นนอน ณ ที่มคี วามสําราญ.
ก็ราตรีนั้นเวลาใกลรุง พระนางมัทรีไดทรงพระสุบิน ความในพระสุบินนั้นวา มีชายคนหนึ่งผิวดํานุงหมผากาสายะสองผืน ทัดดอกไมสีแดงทั้ง
สองหู ถืออาวุธตะดอกขูมาเขาสูบรรณศาลาจับพระชฎาของพระนางครามา ให
พระนางลมหงาย ณ พืน้ ควักดวงพระเนตรทั้งสองและตัดพระพาหาทั้งสองของ
พระนางผูรองไหอยู ทําลายพระอุระถือเอาเนื้อพระหทัย ซึ่งมีหยาดพระโลหิต
ไหลอยูแลวหลีกไป พระนางมัทรีตื่นบรรทมทั้งตกพระหทัยทั้งสะดุง ทรง
รําพึงวา เราฝนราย บุคคลผูจะทํานายฝนเชนกับพระเวสันดรไมมี เราจัก
ทูลถามพระองค ทรงคิดฉะนี้แลวเสด็จไปเคาะพระทวารบรรณศาลาแหงพระ
มหาสัตว.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงสดับเสียงเคาะพระทวารนั้น จึงตรัสทัก
ถามวา นั่นใคร พระนางทูลสนองวา หมอมฉันมัทรี พระเจาคะ พระเวสสันดรตรัสวา แนะนางผูเจริญ เธอทําลายกติกาวัตรของเราทั้งสองเสียแลว
เพราะเหตุไรจึงมาในเวลาอันไมสมควร พระนางมัทรีกราบทูลวา ขาแตสมมติ
เทพ หมอมฉันมิไดมาเฝาดวยอํานาจกิเลส ก็แตวาหมอมฉันฝนราย พระเวส-
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สันดรตรัสวา ถาอยางนั้นเธอจงเลาไป พระนางมัทรีก็เลาถวายโดยทํานองที่
ทรงสุบินทีเดียว พระมหาสัตวทรงกําหนดพระสุบินนั้นแลวทรงดําริวา ทาน
บารมีของเราจักเต็มรอบ พรุงนี้จักมียาจกมาขอบุตรี เราจักยังนางมัทรีใหอุน
ใจแลวจึงกลับไป ทรงดําริฉะนั้นแลวตรัสวา แนะมัทรี จิตของเธอขุนมัว
เพราะบรรทมไมดี เสวยอาหารไมดี เธออยากลัวเลย แลวตรัสโลมเลาเอา
พระทัย ใหอุนพระหทัยแลวตรัสสงใหเสด็จกลับไป.
ในเมื่อราตรีสวาง พระนางมัทรีทรงทํากิจที่ควรทําทั้งปวงแลวสวม
กอดพระโอรสพระธิดา จุมพิต ณ พระเศียรแลวประทานโอวาทวา แน. แม
และพอ วันนี้มารดาฝนราย แมและพออยาประมาทแลวเสด็จไปเฝาพระมหาสัตว ทูลขอใหพระมหาสัตวทรงรับพระโอรสและพระธิดาดวยคําวา ขอพระองค
อยาทรงประมาทในทารกทั้งสอง แลวทรงถือกระเชาและเสียมเปนตน เช็ดน้ํา
พระเนตรเขาสูปาเพื่อตองการมูลผลาผล
ฝายชูชกคิดวา บัดนี้พระนางมัทรีจักเสด็จไปปาแลว จึงลงจากเนิน
ผามุงหนายังอาศรม เดินไปตามทางที่เดินไดเฉพาะคนเดียว ลําดับนั้นพระมหา
สัตวเสด็จออกหนาพระบรรณศาลาประทับนั่ง ดุจสุวรรณปฏิมาตั้งอยู ณ แผน
ศิลา ทรงคิดวา บัดนี้ยาจกจักมา ก็ประทับทอดพระเนตรทางมาแหงยาจกนั้น
ดุจนักเลงสุราอยากดื่มฉะนั้น พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเลนอยูใกล
พระบาทมูลแหงพระราชบิดา พระโพธิสัตวทอดพระเนตรทางมา ก็ทอดพระเนตรเห็นชูชกพราหมณมาอยู ทรงเปนเหมือนยกทานธุระซึ่งทอดทิ้งมา ๗
เดือน จึงตรัสวา แนะพราหมณผูเจริญ แกจงมาเถิด ทรงโสมนัสเมื่อตรัส
เรียกพระชาลีราชกุมาร จึงตรัสพระคาถานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 712

แนะพอชาลี พอจงลุกขึ้นยืน การมาของพวก
ยาจกในวันนี้ปรากฏเหมือนการมาของพวกยาจกครั้ง
กอน ๆ พอเห็นเหมือนดังพราหมณ ความชื่นชมยินดี
ทําใหพอเกษมศานติ์.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โปราณ วิย ทิสฺสติ ความวา การมา
ของยาจกในวันนี้ ปรากฏเหมือนการมาของยาจกทั้งหลายแตทิศตาง ๆ ในนคร
เชตุดรในกาลกอน. บทวา นนฺทิโย มาภิกีรเร ความวา จําเดิมแตกาลที่
เราเห็นพราหมณนั้นความโสมนัสก็แผคลุมเรา เปนเหมือนเวลารดน้ําเย็น
๑,๐๐๐ หมอ ลงบนศีรษะของผูที่ถูกแดดเผาในฤดูรอน
พระชาลีราชกุมารไดทรงฟงพระราชบิดาตรัสดังนั้น จึงกราบทูลวา
ขาแตเสด็จพอ แมเกลากระหมอมก็เห็น ผูนั้น
ปรากฏเหมือนพราหมณที่เราจะตองการอะไรมาอยู
เขาเปนแขกของเราทั้งหลาย.
ก็และครั้นกราบทูลฉะนี้แลว ไดทรงทําความเคารพพระมหาสัตว
เสด็จลุกไปตอนรับพราหมณชูชก ตรัสถามถึงการจะชวยรับเครื่องบริขาร
พราหมณชูชกเห็นพระชาลีราชกุมาร คิดวา เด็กคนนี้จักเปนพระชาลีราชกุมาร
พระราชโอรสของพระเวสสันดร เราจักกลาวผรุสวาจาแกเธอเสียตั้งแตตนที
เดียว คิดฉะนี้แลวจึงชี้นิ้วมือหมายใหรูวา ถอยไป ถอยไป ดังนี้ พระชาลี
กุมารเสด็จหลีกไป ทรงคิดวา ตาพราหมณนี้หยาบเหลือเกิน เปนอยางไร
หนอ ทอดพระเนตรสรีระของชูชกก็เห็นบุรุษโทษ ๑๘ ประการ ฝายพราหมณ
ชูชกเขาไปเฝาพระโพธิสัตว เมื่อจะทําปฏิสันถารจึงกลาววา
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พระองคไมมีพระโรคาพาธกระมัง พระองคมี
ความผาสุกสําราญกระมัง พระองคทรงยังอัตภาพให
เปนไปดวยเสาะแสวงหาผลาหารสะดวกกระมัง มูล
ผลาหารมีมากกระมัง เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลาน
ทีจะมีนอ ยกระมัง ความเบียดเบียนใหลําบากในวนประเทศที่เกลื่อนไปดวยเนื้อรายไมคอยมีกระมัง.
ฝายพระโพธิสัตวเมื่อจะทรงทําปฏิสันถารกับชูชกนั้น จึงตรัสวา
ดูกอนพราหมณ เราทั้งหลายไมคอยมีอาพาธ
สุขสําราญดี ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเสาะแสวงหา
ผลไมสะดวกดี และมูลผลาหารก็มีมาก อนึง่ เหลือบ
ยุง และสัตวเลื้อยคลานมีบางก็เล็กนอย ความเบียด
เบียนใหลําบากในวนประเทศที่เกลื่อนไปดวยเนื้อราย
ก็ไมคอยมีแกเรา.
เมื่อพวกเรามาอยูในปา มีชีวิตเตรียมตรมตลอด ๗
เดือน เราเพิ่งเห็นพราหมณผูมีเพศอันประเสริฐ ถือ
ไมเทามีสีดังผลมะตูม ภาชนะสําหรับบูชาเพลิงและ
หมอน้ํา แมนี้เปนครั้งแรก ดูกอ นพราหมณ ทานมา
ดีแลวและมาไกลก็เหมือนใกล เชิญเขาขางใน ขอให
ทานเจริญเถิด ชําระลางเทาของทานเสีย ดูกอน
พราหมณ ผลมะพลับ ผลมะหวด ผลมะซาง และ
ผลหมากเมา เปนผลไมมีรสหวาน เล็ก ๆ นอย ๆ เชิญ
ทานเลือกบริโภคแตที่ดี ๆ เถิด ดูกอนพราหมณ น้ําดืม่
นี้เย็น นํามาแตซอกเขา ขอเชิญดื่มเถิด ถาปรารถนา
จะดื่ม.
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ก็และครั้นตรัสอยางนี้แลว พระมหาสัตวทรงดําริวา พราหมณนี้จัก
ไมมาสูปาใหญนี้โดยไมมีเหตุการณ เราจักถามแกถึงเหตุที่มาไมใหเนิ่นชา จึง
ตรัสคาถานี้วา
ก็ทานมาถึงปาใหญ ดวยเหตุการณเปนไฉน เรา
ถามทานแลว ขอทานจงบอกความนัน้ แกเราเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วณฺเณน ไดแก ดวยเหตุ. บทวา
เหตุนา ไดแก ดวยปจจัย.
ชูชกทูลตอบวา
หวงน้ําซึง่ เต็มเปยมตลอดเวลายอมไมเหือดแหง
ฉันใด พระองคมีพระหฤทัยเต็มเปยมดวยศรัทธา
ฉันนั้น ขาพระองคมาเพื่อทูลขอพระโอรสพระธิดา
กะพระองค ขอพระองคโปรดพระราชทานพระโอรส
พระธิดาแกขาพระองคผูทูลขอเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาริวโห ไดแก หองน้ําในปญจมหานที.
บทวา น ขียติ ความวา คนผูระหายมาสูแมน้ํา ใชมือทั้งสองบาง ภาชนะ
ทั้งหลายบางตักขึ้นดื่ม ก็ไมหมดสิ้นไป. บทวา เอวนฺต ยาจิตาคฺฉึ
ความวา ขาพระองคเขาใจวา พระองคเปนผูมีอยางนี้เปนรูปทีเดียว เพราะ
เต็มเปยมดวยศรัทธา จึงไดมาทูลขอกะพระองค. บทวา ปุตฺเต เม เทหิ
ยาจิโต ความวา พระองคอันขาพระองคทูลขอแลว โปรดพระราชทานพระ
โอรสพระธิดาทั้งสองของพระองค เพื่อประโยชนเปนทาสของขาพระองค.
พระเวสสันดรมหาสัตวไดทรงสดับคําของชูชกดังนั้นก็ทรงโสมนัส
ทรงยังเชิงบรรพตใหบันลือลั่น ดุจบุคคลวางถุงเต็มดวยกหาปณะหนึ่งพันในมือ
ของบุคคลที่เหยียดออกรับฉะนั้น ตรัสวา
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ดูกอนพราหมณ เรายกให ไมหวัน่ ไหว ทานจง
เปนใหญนําไปเถิด พระนางมัทรีราชบุตรีเสด็จไปปา
เพื่อแสวงหาผลาผลแตเชา จักกลับมาเวลาเย็น ดูกอน
พราหมณ ทานจงอยูคางเสียคืนหนึ่งกอน รุงขึ้นเชา
จึงไป พากุมารกุมารีซึ่งพระมารดาของเธอใหสรงแลว
สูดดมที่เศียรแลว ประดับระเบียบดอกไม ไปใน
มรรคาที่ปกคลุมดวยนานาบุปผชาติประดับดวยนานา
คันธชาติ เกลือ่ นไปดวยมูลผลาหาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิสฺสโร ความวา ทานจงเปนใหญ
คือเปนเจาของพระโอรสพระธิดาทั้งสองของเรา นําเขาไป แตยังมีเหตุการณ
นี้อีกอยางหนึ่งคือ พระราชบุตรีมัทรีผูเปนพระมารดาของกุมารกุมารีเหลานั้นไป
หาผลาผลแตเชา จักกลับมาจากปาเวลาเย็น ทานบริโภคผลาผลอรอยๆ ที่
พระนางมัทรีนั้นนํามา วันนี้พักอยูคืนหนึ่งในปานี้แหละ แลวคอยพาเด็กทั้ง
สองไปแตเชาทีเดียว. บทวา ตสฺสา นหาเต ไดแก พระนางมัทรีสรงให
แลว. บทวา อุปสึฆาเต ไดแก สูดดมเศียรแลว. บทวา อถ เน มาลธาริเน ไดแก ตกแตงดวยระเบียบดอกไมอันวิจิตร นําระเบียบดอกไมนั้น
ไปดวย. ก็บทวา อถ เน ทานเขียนไวในคัมภีรบาลี เนื้อความของบทนั้น
ทานมิไดวิจารณไว. บทวา มูลผลากิณฺเณ ความวา เกลื่อนไปดวยมูล
ผลาผลตาง ๆ ที่ใหไวเพื่อประโยชนแกเสบียงในมรรคา.
ชูชกกลาววา
ขาแตพระองคผูจอมทัพ ขาพระองคไมชอบใจ
อยูแรม ขาพระองคชอบใจกลับไป แมอันตรายจะพึง
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มีแกขาพระองค ขาพระองคก็ตองไปทีเดียว เพราะวา
สตรีทั้งหลายเหลานี้เปนผูไมสมควรแกการขอ เปนผู
ทําอันตราย รูม นต ถือเอาสิ่งทั้งปวงโดยเบื้องซาย เมื่อ
พระองคทรงบําเพ็ญทานดวยพระศรัทธา พระองคอยา
ไดทรงเห็นพระมารดาของพระปโยรสทั้งสองเลย พระ
มารดาจะทําอันตราย ขาพระองคจะตองไปทีเดียว ขอ
พระองคตรัสเรียกพระโอรสพระธิดาทั้งสองมา พระ
โอรสพระธิดาทั้งสองอยาตองพบพระมารดาเลย เมื่อ
พระองคทรงบริจาคทานดวยพระศรัทธา บุญก็ยอม
เจริญทั่ว ดวยประการฉะนี.้
ขาแตพระราชฤาษี ขอพระองคตรัสเรียกพระราชบุตรพระราชบุตรีมา พระราชบุตรพระราชบุตรีทั้ง
สองอยาตองพบพระมารดาเลย พระองคพระราชทาน
ทรัพยแกยาจกเชนขาพระองคแลวจักเสด็จไปสูสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ในบาทคาถาวา น เหตา ยาจโยคี น นี้ เปนเพียงนิบาต มีคําอธิบายวา ขาแตพระมหาราชเจา ธรรมดา
สตรีเหลานั้นเปนผูไมควรจะขอเลย คือยอมเปนผูไมสมควรแกการขอโดยแท.
บทวา อนฺตรายสฺส การิยา ความวา ยอมกระทําอันตรายแกบุญของ
ทายก กระทําอันตรายแกลาภของยาจก. บทวา มนฺต ความวา สตรีทั้งหลาย
ยอมรูมายา. บทวา วามโต ความวา ถือเอาสิ่งทั้งปวงโดยเบื้องซาย ไม
ถือเอาโดยเบื้องขวา. สทฺธาย ทาน ททโต ความวา เมื่อพระองคทรง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 717

เชื่อกรรมและผลแหงกรรมบริจาคทาน. บทวา มาส ความวา อยาตองพบ
พระมารดาของพระกุมารกุมารีเหลานั้นเลย. บทวา กยิรา แปลวา พึงกระทํา.
บทวา อามนฺตยสฺสุ ความวา ชูชกทูลวา ขอพระองคโปรดใหทราบวาจะ
สงไปกับขาพระองค. บทวา ททโต ไดแก เมื่อทรงบริจาค.
พระเวสสันดรตรัสวา
ถาทานไมปรารถนาจะพบพระมเหสีผูผูมีวัตรอัน
งามของขาไซร ทานจงถวายชาลีกุมารและกัณหาชินา
กุมารีทั้งสองนี้ แดพระเจาสญชัยผูเปนพระอัยกา
พระอัยกาทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ผู
มีเสียงไพเราะ เจรจานารัก จักทรงปติดีพระทัย
พระราชทานทรัพยแกทานเปนอันมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยฺยกสฺส ไดแก แดพระเจาสญชัย
มหาราชผูเปนพระชนกนาถของเรา. บทวา ทสฺสติ เต ความวา พระเจา
สญชัยมหาราชพระองคนั้นจักพระราชทานทรัพยเปนอันมากแกทาน.
ชูชกทูลวา
ขาแตพระราชบุตร ขาพระองคกลัวตอขอหาชิง
พระกุมารกุมารีแลวจับขาพระองคไว ขอพระองค
โปรดฟงขาพระองค พระเจาสญชัยมหาราชพึงพระราชทานตัวขาพระองคแกอํามาตยทั้งหลายเพื่อลงราชทัณฑ หรือพึงใหขาพระองคขายพระโอรสพระธิดา
หรือพึงประหารชีวติ เสีย ขาพระองคขาดจากทรัพย
และทาสทาสี นางอมิตตตาปนาพราหมณีจะพึงติเตียน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺเฉทนสฺส ไดแก ตอขอหาชิงกุมาร
กุมารีแลวจับ. บทวา ราชทณฺฑาย ม ทชฺชา ความวา พระเจากรุงสญชัยพึงพระราชทานขาพระองคแกอํามาตยทั้งหลายเพื่อลงราชทัณฑ ดวยขอหา
อยางนี้วา พราหมณคนนี้เปนโจรลักเด็ก จงลงราชทัณฑแกมัน. บทวา
คาเรยฺหสฺส พฺรหฺมพนฺธยุ า ความวา และขาพระองคจักพึงถูกนางอมิตตตาปนาพราหมณีติเตียน
พระเวสสันดรตรัสวา
พระมหาราชเจาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ สถิตอยูใน
ธรรม ทอดพระเนตรเห็น พระกุมารกุมารีผูมีเสียง
ไพเราะ เจรจานารักนี้ ทรงไดปติโสมนัส จัก
พระราชทานทรัพยแกทานเปนอันมาก.
ชูชกทูลวา
ขาพระองคจักทําตามรับสั่งไมได ขาพระองคจัก
นําทารกทั้งสองไปใหบําเรอนางอมิตตตาปนาพราหมณี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทารเกว ความวา ขาพระองคไมตอง
การทรัพยอยางอื่น ขาพระองคจักนําสองทารกเหลานี้ไปใหบําเรอพราหมณีของ
ขาพระองค.
พระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีไดสดับผรุสวาจานั้น
ของชูชกก็เกรงกลัว พากันเสด็จไปหลังบรรณศาลา แลวหนีไปจากที่แมนั้น
ซอนองคที่ชัฏพุมไม องคสั่นทอดพระเนตรเห็นพระองคเหมือนถูกชูชกมาจับ
ไปแมในที่นั้น เมื่อไมสามารถจะดํารงอยู ณ ที่ไร ๆ ก็วิ่งไปแตที่นี้บาง ๆ เลย
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เสด็จไปถึงสระโบกขรณีสี่เหลี่ยม ทรงนุงผาเปลือกไมมั่น ตกพระทัยกลัว
ลงสูน้ํา เอาใบบัววางไวบนพระเศียร เอาน้ําบังองคประทับยืนอยู.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้นพระกุมารกุมารีไดฟงคําที่ชูชกผูรายกาจ
กลาวก็สะทกสะทานทั้งพระชาลีและพระกัณหาชินา
สององคพากันวิ่งไปแตที่นั้น ๆ.
ฝายชูชกไมเห็นสองกุมาร จึงพูดรุกรานพระโพธิสัตววา ขาแตพระเวสสันดรผูเจริญ พระองคประทานกุมารกุมารีแกขาพระองคบัดนี้ ครัน้
ขาพระองคทูลวา ขาพระองคจักไมไปเชตุดรราชธานี จักนํากุมารกุมารีไปให
บําเรออมิตตตาปนาพราหมณีของขาพระองค พระองคก็ใหสัญญาโบกไมโบกมือ
ใหพระโอรสพระธิดาหนีไปเสีย แลวนั่งทําเปนไมรู คนพูดมุสาเชนพระองค
เห็นจะไมมีในโลก.
ฝายพระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้นก็ตกพระทัย ทรงดําริวา เด็กทัง้
สองจักหนีไป จึงรับสั่งวา ดูกอนพราหมณ ทานอยาคิดเลย เราจักนําตัวมา
ทั้งสองคน ตรัสฉะนั้นแลวเสด็จลุกขึ้นไปหลังบรรณศาลา ก็ทรงทราบวาพระ
โอรสพระธิดาเขาไปสูปาชัฏ จึงเสด็จไปสูฝงสระโบกขรณี ตามรอยพระบาท
ของสองกุมารกุมารีนั้น ทอดพระเนตรเห็นรอยพระบาทลงสูน้ํา ก็ทรงทราบ
วา พระโอรสและพระธิดาจักลงไปยืนอยูในน้ํา จึงตรัสเรียกวา พอชาลี แลว
ตรัสคาถาวา
ดูกอนพอชาลีพระลูกรัก พอจงมา จงเพิ่มพูน
บารมีของพอใหเต็ม จงชวยโสรจสรงหทัยของพอให
เย็นฉ่ํา จงทําตามคําของพอ ขอเจาทั้งสองจงเปน
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ดังยานนาวาของพอ ไมหวัน่ ไหวตอสาครคือภพ พอ
จักขามฝงคือชาติ จักยังมนุษยทั้งเทวดาใหขามดวย
พระชาลีราชกุมารไดทรงสดับพระดํารัสของพระราชบิดา จึงทรงคิดวา
ตาพราหมณจงทําเราตามใจชอบเถิด เราจักไมกลาวคําสองกับพระราชบิดา
จึงโผลพระเศียรแหวกใบบัวออกเสด็จขึ้นจากน้ํา หมอบแทบพระบาทเบื้องขวา
แหงพระมหาสัตว กอดขอพระบาทไวมั่นทรงกันแสง ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึง
ตรัสถามพระชาลีวา แนะพอ นองหญิงของพอไปไหน พระชาลีทูลสนองวา
ขาแตพระราชบิดา ธรรมดาวาสัตวทั้งหลาย เมื่อภัยเกิดขึ้น ก็ยอมรักษาตัว
ทีเดียว ลําดับนั้น พระมหาสัตวก็ทรงทราบวา ลูกทั้งสองของเราจักนัดหมาย
กัน จึงตรัสเรียกวา แมกณ
ั หา แมจงมา แลวตรัสคาถาวา
ดูกอนแมกัณหาธิดารัก แมจง มาจงเพิ่มพูนทาน
บารมีที่รักของพอ จงชวยโสรจสรงหทัยของพอใหเย็น
ฉ่าํ จงทําตามคําของพอ ขอเจาทั้งสองจงเปนดังยาน
นาวาของพอ ไมหวั่นไหวตอสาครคือภพ พอจักขาม
ฝง คือชาติ จักยกขึ้นซึ่งมนุษยทั้งเทวดาดวย.
พระนางกัณหาชินาราชกุมารีไดทรงสดับพระดํารัสของพระราชบิดา
จึงทรงคิดวา เราจักไมกลาวคําสองกับพระราชบิดา จึงเสด็จขึ้นจากน้ํา
เหมือนกัน หมอบแทบพระบาทเบื้องซายแหงพระมหาสัตว กอดขอพระบาท
ไวมั่นทรงกันแสง พระอัสสุชลของสองพระกุมารกุมารีตกลงหลังหลังพระบาท
แหงพระมหาสัตว ซึ่งมีพรรณดุจดอกปทุมบาน พระอัสสุชลของพระมหาสัตวก็
ตกลงบนพระปฤษฏางคแหงสองพระกุมารกุมารีซึ่งเชนกับแผนทองคํา.
ครั้งนั้น พระมหาสัตวถึงความกวัดแกวง ราวกะวามีพระทัยหดหู
ทรงลูบพระปฤษฏางคแหงราชกุมารกุมารีดวยฝาพระหัตถอันออนนุม ยังพระ-
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ราชกุมารกุมารีใหลุกขึ้นปลอบโยนแลวตรัสวา แนะพอชาลี เจาไมรูวาพอวิตกถึง
ทานบารมีของพอดอกหรือ เจาจงยังอัธยาศัยของพอใหถึงที่สุด ตรัสฉะนี้แลว
ประทับยืนกําหนดราคาราชบุตรราชบุตรีในที่นั้นดุจนายโคบาลตีราคาโคฉะนั้น.
ไดยินวา พระมหาสัตวตรัสเรียกพระโอรสมาตรัสวา แนะพอชาลี
ถาพอใครเพื่อจะเปนไท พอควรใหทองคําพันลิ่มแกพราหมณชูชก จึงควร
เปนไท ก็กนิษฐภคินีของพอเปนผูทรงอุดมรูป ใคร ๆ ชาติต่ําพึงใหทรัพยเล็ก
นอยแกพราหมณ ทํากนิษฐภคินีของพอใหเปนไท ทําใหแตกชาติ ยกเสียแต
พระราชาใครจะใหสิ่งทั้งปวงอยางละ ๑๐๐ ยอมไมมี เพราะเหตุนั้น กนิษฐภคินี
ของพออยากจะเปนไท พึงใหสิ่งทั้งปวงอยางละ ๑๐๐ อยางนี้ คือ ทาสี ทาส
ชาง มา โค อยางละ ๑๐๐ และทองคํา ๑๐๐ ลิม่ แกชูชก แลวจงเปนไทเถิด.
พระเวสสันดรโพธิสัตวทรงกําหนดราคาพระราชกุมารกุมารีอยางนี้แลว ทรง
ปลอบโยนแลวเสด็จไปสูอาศรม จับพระเตาน้ํา เรียกชูชกมาตรัสวา ดูกอ น
พราหมณผูเจริญ จงมานี่ แลวทรงหลั่งน้ําลงในมือชูชก ทําใหเนื่องดวยพระสัพพัญุตญาณ ตรัสวา ดูกอนพราหมณผูเจริญ พระสัพพัญุตญาณยอม
เปนที่รักยิ่งกวาบุตรและบุตรีผูเปนที่รักกวารอยเทาพันเทาแสนเทาเมื่อจะทรง
ยังปฐพีใหบันลือลั่นไดพระราชทานปยบุตรทานแกพราหมณชูชก.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้น พระเวสสันดรราชฤาษีผูยังแควนของชาว
สีพีใหเจริญ ทรงพาพระชาลีราชโอรสและพระกัณหาชินาราชธิดา ทั้งสององคมาพระราชทานใหเปน
ปุตตกทานแกพราหมณชูชก แตนั้น พระเวสสันดร
ราชฤาษีทรงพาพระชาลีราชโอรสและพระกัญหาชินา
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ราชธิดาทั้งสององคมา ทรงปลืม้ พระมนัสพระราชทาน
พระราชโอรสและพระราชธิดาใหเปนทานอันอุดม
แกพราหมณชูชก อัศจรรยอันใหสยดสยองและยัง
โลมชาติใหชูชัน ในเมื่อพระกุมารกุมารีทั้งสอง อัน
พระเวสสันดรพระราชทานแกพราหมณชูชก เมทนีดล
ก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว ไดเกิดมีแลวในกาลนั้น
อัศจรรยอันใหสยดสยอง และยังโลมชาติใหชูชัน
พระเวสสันดรราชฤาษีผูยังแควนแหงชาวสีพีใหเจริญ
อันผูประชุมชนกระทําอัญชลี ไดพระราชทานพระราช
กุมารกุมารีผูกําลังเจริญในความสุข ใหเปนทานแก
พราหมณชูชก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺโต ไดแก ทรงเกิดพระปติโสมนัส.
บทวา ตทาสิ ย ภึสนก ความวา ในกาลนั้น แผนดินใหญหนาแนน
สองแสนสี่หมื่นโยชน อึกทึกกึกกองคํารามลั่นสั่นสะเทือนเสมือนชางพลายตกมัน
ดวยเดชแหงทานบารมี ในกาลนั้นสาครก็กระเพื่อม สิเนรุราชบรรพตก็นอ ม
ยอดลงไปทางเขาวงกตตั้งอยู คลายหนอหวายที่ตมใหสุกดีแลว ทาวสักกเทวราช
ทรงปรบพระหัตถ มหาพรหมไดประทานสาธุการ เทวดาทั้งหมดก็ไดให
สาธุการ ไดเกิดโกลาหลเปนอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก ฟาคํารามพรอมกับ
เสียงปฐพีใหฝนตกลงชั่วขณะ สายฟาแลบในสมัยมิใชกาล สัตวจตุบาทมีราชสีห
เปนตน ทีอ่ ยูในหิมวันตประเทศ ไดบันลือเสียงเปนอันเดียวกัน ทั่ว
หิมวันตอัศจรรยอันนาสยดสยองไดมีเห็นปานฉะนี้ แตในบาลีทานกลาวเพียงวา
เมทนีสะเทือน เทานั้นเอง. บทวา ย แปลวา ในกาลใด. บทวา กุมาเร
สุขวจฺฉิเต ความวา ไดพระราชทานพระกุมารกุมารีที่เจริญอยูในความสุข
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คืออยูในความสุขบริจาคอยางเปนสุข. บทวา อทา ทาน ความวา ดูกอน
พราหมณผูเจริญ พระสัพพัญุตญาณยอมเปนที่รักยิ่งกวาบุตรบุตรีของเรา โดย
รอยเทาพันเทาแสนเทา ดังนั้นจึงไดพระราชทานเพื่อประโยชนพระสัพพัญุตญาณนั้น.
พระมหาสัตว ทรงบําเพ็ญบุตรทานแลว ยังพระปติใหเกิดขึ้นวา โอ
ทานของเรา เราไดใหดีแลวหนอ แลวทอดพระเนตรดูพระกุมารกุมารีประทับ
ยืนอยู.
ฝายชูชกเขาไปสูชัฏปา เอาฟนกัดเถาวัลยถอื มา ผูกพระหัตถเบื้องขวา
แหงพระชาลีกุมารรวมกันกับพระหัตถเบื้องซายแหงพระกัณหาชินากุมารี ถือ
ปลายเถาวัลยนั้นไว โบยตีพาไป.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้น พราหมณผูรายกาจนั้น ก็เอาฟนกัด
เถาวัลย ผูกพระกรแหงพระกุมารกุมารีดว ยเถาวัลยอีก
ขางหนึ่งไว แตนั้น พราหมณถือเถาวัลยถือไมเฆี่ยนตี
นําพระกุมารกุมารีไปตอหนาที่นั่ง แหงพระเวสสันดร
สีวีราช.
พระฉวีของพระชาลีพระกัณหาชินาแตกตรงที่ที่ถูกตีแลว ๆ นั้น ๆ
พระโลหิตไหล พระชาลีและพระกัณหาชินาตางเอาพระปฤษฎางคเขารับไม
แทนกันและกันในเมื่อถูกตี. ลําดับนั้น ชูชกพลาดลมลงในสถานที่ไมเสมอแหง
หนึ่ง เถาวัลยอันแข็งเคลื่อนหลุดจากพระหัตถอันออนแหงพระกุมารกุมารี
พระกุมารกุมารีทรงกันแสงหนีไปหาพระมหาสัตว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระชาลีและพระหัตตาหลีกไปจากที่นั้น พน
พราหมณชูชก มีพระเนตรทั้งสองนองไปดวยพระอัส-
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สุชล พระชาลีชะเงอดูพระบิดา องคสั่นดุจใบอัสสัตถพฤกษ อภิวาทพระบาทพระบิดา ครั้นถวายบังคม
พระบาทพระบิดาแลวไดกราบทูลคํานี้วา ขาแตพระ
บิดา พระมารดาเสด็จออกไปปาแลว พระบิดา
ประทานหมอมฉันทั้งสอง ขอพระบิดาจงประทาน
หมอมฉันทั้งสอง ตอเมื่อหมอมฉันทั้งสองไดพบพระมารดากอนเถิด.
ขาแตพระบิดา พระมารดาเสด็จออกไปปาแลว
พระบิดาประทานหมอมฉันทั้งสอง ขอพระบิดาอยา
เพิ่งประทานหมอมฉันทั้งสอง จนกวาพระมารดาของ
หมอมฉันทั้งสองจะเสด็จ กลับมา พราหมณชูชกนี้จง
ขายหรือจงฆาในกาลนั้นแนแท ชูชกนี้ประกอบดวย
บุรุษโทษ ๑๘ ประการ คือ ตีนแบ ๑ เล็บเนา ๑
มีปลีนองยอยยาน ๑ มีรมิ ฝปากบนยาว ๑ น้ําลาย
ไหล ๑ มีเขี้ยวยาวออกจากริมฝปากดังเขี้ยวหมู ๑ จมูก
หัก ๑ ทองโตดังหมอ ๑ หลังคอม ๑ ตาเหล ๑
หนวดสีเหมือนทองแดง ๑ ผมสีเหลือง ๑ เสนเอ็น
ขึ้นสะพรั่ง เกลือ่ นไปดวยกระดํา ๑ ตาเหลือกเหลือง
๑ เอวคด หลังโกง คอเอียง ๑ ขากาง ๑ เดินตีน
ลั่นดังเผาะ ๆ ๑ ขนตามตัวดกและหยาบ ๑ นุงหม
หนังเสือเหลือง เปนดังอมนุษยนากลัว แกเปนอมนุษย
หรือยักษกินเนื้อและเลือด มาแตบานสูปาทูลขอทรัพย
พระบิดา ขาแตพระบิดาพระองคทอดพระเนตรเห็น
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หมอมฉันทั้งสองอันผูแกผูดุจปศาจนําไปหรือหนอพระ
หฤทัยของพระองคราวกะผูมั่นดวยเหล็กแนทีเดียว
พราหมณชูชกผูแสวงหาทรัพย ผูรายกาจเกินเปรียบ
ผูกหมอมฉันทั้งสอง และตีหมอมฉันทั้งสองเหมือนตี
ฝูงโค พระองคไมทรงทราบหรือ นองกัณหาจงอยู ณ
ที่นี้ เพราะเธอยังไมรูจักทุกขสักนิดเดียว ลูกมฤคีที่
ยังกินนม พรากไปจากฝูงก็รองไหหาแมเพื่อจะกินนม
ฉันใด นองกัณหาชินาเมือ่ ไมเห็นพระมารดาก็จะ
กันแสงเหี่ยวแหงสินชนมชีพ ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทกฺขสิ ความวา ไปสํานักพระมหาสัตว หวาดหวั่นไหวแลดูอยู. บทวา เวธ ไดแก ตัวสั่น. บทวา ตฺวฺจ
โน ตาต ทสฺสสิ ความวา ขาแตเสด็จพอ พระองคไดประทานหมอมฉัน
ทั้งสองใหแกพราหมณ ในเมื่อเสด็จแมยังมิไดกลับมาเลย ขอเสด็จพออยาได
ทรงการทําอยางนี้เลย โปรดยับยั้งไวกอน พระเจาคะ จนกวาหมอมฉันทั้ง
สองจะไดเห็นเสด็จแม ตอนั้นพระองคจึงคอยประทานในกาลที่หมอมฉันทั้งสอง
ไดเห็นเสด็จแมแลว พระเจาคะ. บทวา วิกฺกีณาตุ หนาตุ วา ความวา
ขาแตเสด็จพอ ในเวลาที่เสด็จแมเสด็จมา พราหมณชูชกนีจ้ งขายหรือจงฆา
หมอมฉันทั้งสองก็ตาม หรือจงทําตามที่ปรารถนาเถิด อนึ่งพระชาลีราชกุมาร
ไดกราบทูลบุรุษโทษ ๑๘ ประการวา พราหมณกักขละหยาบชานี้ประกอบดวย
บุรุษโทษ ๑๘ ประการ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา พลงฺกปาโท ไดแก
ตีนแป. บทวา อทฺธนโข ไดแก เล็บเนา. บทวา โอพทฺธปณฑ
ฺ ิโก
ไดแก มีเนือ้ ปลีแขงหยอนลงขางลาง. บทวา ทีโฆตฺตโรฏโ ไดแก
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ประกอบดวยริมฝปากบนยาวยื่นปดปาก. บทวา จปโล ไดแก มีน้ําลายไหล.
บทวา กฬาโร ไดแก ประกอบดวยเขี้ยวยื่นออกเหมือนเขี้ยวหมู. บทวา
ภคฺคนาสโก ไดแก ประกอบดวยจมูกหักคือไมเสมอกัน. บทวา โลหมสฺสุ
ไดแก มีหนวดมีสีเหมือนทองแดง. บทวา หริตเกโส ไดแก มีผมสีเหมือน
ทองงอกหยิก บทวา วลีน ไดแก หนังยนเปนเกลียวทั่วตัว. บทวา
ติลาหโก ไดแก เกลื่อนไปดวยกระดํา. บทวา ปงฺคโล ไดแก มีตา
เหลือกเหลือง คือประกอบดวยตาทั้งสองคลายตาแมว. บทวา วินโต ไดแก
มีคดในที่ ๓ แหง คือ เอว หลัง คอ. บทวา วิกโฏ ไดแก มีเทาลั่น
ทานกลาววา มีที่ตอกระดูกมีเสียง ก็มี คือประกอบดวยที่ตอกระดูกมีเสียงดัง
เผาะๆ. บทวา พฺรหา ไดแกยาว.
บทวา อมนุสฺโส ความวา พราหมณนี้มิใชมนุษย เปนยักษที่
เที่ยวไปในปาดวยเพศของมนุษยเปนแนนะเสด็จพอ. บทวา ภยานโก ไดแก
นากลัวเหลือเกิน. บทวา มนุสฺโส อุทาหุ ยกฺโข ความวา ขาแตเสด็จพอ
ถาใคร ๆ เห็นพราหมณนี้แลวถาม ก็ควรจะตอบวา กินเนื้อและเลือดเปนอาหาร.
บทวา ธน ต ตาต ยาจติ ความวา ขาแตเสด็จพอ พราหมณนี้ประสงค
จะกินเนื้อของหมอมฉันทั้งสอง จึงทูลขอทรัพยคือบุตรตอพระองค. บทวา
อุทิกฺขสิ ไดแก เพงดู. บทวา อสฺมา นูน เต หทย ความวา ขาแต
เสด็จพอ ธรรมดาบิดามารดาทั้งหลายยอมมีหทัยออนในบุตรทั้งหลายไมทนดู
ความทุกขของบุตรทั้งหลายอยูได แตพระหฤทัยของพระองคเห็นจะเหมือน
แผนหิน อีกอยางหนึ่ง หฤทัยของพระองคคงจะใชเหล็กผูกไวมั่น ฉะนั้นเมื่อ
หมอมฉันทั้งสองมีความทุกขเกิดขึ้นเห็นปานฉะนี้ เสด็จพอจึงไมเดือดรอน.
บทวา น ชานาสิ ความวา พระองคประทับนั่งอยูเหมือนไมรูสึก.
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บทวา อจฺจายิเกน ลุทฺเทน ไดแก รายกาจเหลือเกิน คือเกิน
ประมาณ. บทวา โน โย ความวา พระองคไมทรงทราบหรือวาหมอมฉัน
สองพี่นองถูกพราหมณผูกมัดไว. บทวา สุมฺภติ ไดแก เฆี่ยนตี. บทวา
อิเธว อจฺฉต ความวา ขาแตเสด็จพอ นองกัณหาชินานี้ยังไมรูจักความทุกข
ยากอะไร ๆ เลย เมื่อไมเห็นเสด็จแมก็จะกันแสง จักเหี่ยวแหงสิ้นชนมชีพไป
เหมือนลูกมฤคีนอยที่ยังกินนม พรากจากฝูง เมื่อไมเห็นแม ยอมรองคร่ําครวญ
อยากกินนมฉะนั้น เพราะฉะนั้น ขอพระองคจงทรงประทานหมอมฉันเทานั้น
แกพราหมณ หมอมฉันจักไป ขอใหนองกัณหาชินานี้อยูในที่นี้แหละ.
เมื่อพระชาลีราชกุมารกราบทูลอยางนี้แลว พระมหาสัตวก็มิไดตรัส
อะไร ๆ แตนั้นพระชาลีราชกุมารเมื่อทรงคร่ําครวญปรารภถึงพระชนกชนนี
จึงตรัสวา
ทุกขเห็นปานดังนี้ของลูกนี้ ไมสูกระไร เพราะ
ทุกขนลี้ ูกผูชายพึงไดรับ แตการที่ลูกไมไดพบพระมารดา เปนทุกขยงิ่ หวาทุกขเห็นปานดังนี้, พระมารดา
พระบิดาเมื่อไมทอดพระเนตรเห็นกัณหาชินากุมารี
ผูงามนาดู ก็จะเปนผูกําพราทรงกันแสงสิ้นราตรีนาน
พระมารดาพระบิดาเมื่อไมทอดพระเนตรเห็นกัณหาชินากุมารีผูงามนาดู ก็จะเปนผูกําพราทรงกันแสงอยู
นานในพระอาศรม.
พระมารดาพระบิดาจะเปนผูกําพราทรงกันแสง
ตลอดราตรีนาน จักเหี่ยวแหงในกึ่งราตรีหรือตลอด
ราตรี ดุจแมน้ําเหือดแหงไปฉะนั้น.
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วันนี้เราทัง้ สองจะละรุกขชาติตาง ๆ เชนไมหวา
ไมยางทรายซึ่งมีกิ่งหอยยอย และรุกขชาติที่มีผลตาง ๆ
เชนไมโพบาย ขนุน ไทร มะขวิด วันนี้เราทั้งสอง
จะละสวนและแมน้ําซึ่งมีนา้ํ เย็น ที่เราเคยเลนในกาล
กอน วันนี้เราทั้งสองจะละบุปผชาติตาง ๆ บนภูผา
ซึง่ เคยทัดทรงในกาลกอน และผลไมตา ง ๆ บนภูผา
ซึง่ เคยบริโภคในกาลกอน วันนี้เราทั้งสองจะละตุกตา
ชาง ตุกตามา ตุกตาวัว ซึ่งพระบิดาทรงปนประทาน
ที่เราเคยเลนในกาลกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุมุนา ความวา ทุกขนี้อันบุรุษผูทอง
เที่ยวอยูในภพพึงได. บทวา ต เม ทุกฺขตร อิโต ความวา ทุกขของเรา
เมื่อไมไดเห็นพระมารดานั้น เปนทุกขยิ่งกวาทุกขที่เกิดแตถูกเฆี่ยนตีนี้รอยเทา
พันเทา แสนเทา. บทวา รุจฉฺ ติ ไดแก จักทรงกันแสง. บทวา อฑฺฒรตฺเต ว รตฺเต วา ความวา ทรงนึกถึงเราทั้งสอง จักทรงกันแสงนาน
ตลอดกึ่งราตรี หรือตลอดราตรี. บทวา อวสุสฺสติ ความวา จักเหี่ยวแหง
เหมือนแมน้ําเล็ก ๆ ซึ่งมีน้ํานอย คือ จักเหี่ยวแหงสิ้นพระชนม เหมือนแมน้ํา
นั้นจักเหือดแหงทันทีในเมื่ออรุณขึ้น ฉะนั้น พระชาลีราชกุมารกลาวอยางนี้
ดวยความประสงคดวยประการฉะนี้. บทวา เวทิสา ไดแก มีกิ่งหอย.
บทวา ตานิ ความวา รากไมดอกไมผลของตนไมเหลาใด ทีเ่ ราจับเลนเปน
เวลานาน เราทั้งสองจะตองละตนไมเหลานั้นไปในวันนี้. บทวา หตฺถิกา
ไดแก ตุกตาชางที่พระบิดาปนใหเราทั้งสองเลน.
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เมื่อพระชาลีราชกุมารทรงคร่ําครวญอยูอยางนี้กับพระภคินีกัณหาชินา
ชูชกก็มาโบยตีกุมารกุมารีพาตัวหลีกไป.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระราชกุมารกุมารี ทั้งสองเมื่อถูกชูชกนําไปได
กราบทูลคํานี้แดพระราชบิดาวา ขอเสด็จพอโปรดรับ
สั่งแกเสด็จแมวาหมอมฉันทั้งสองสบายดี และขอให
เสด็จพอจงทรงมีความสุขสําราญเถิด.
ขอเสด็จพอจงทรงประทานตุกตาชาง ตุกตามา
ตุกตาวัวเหลานี้ของหมอมฉันทั้งสองแดเสด็จแม เสด็จ
แมจักนําความโศกออกไดดวยตุกตาเหลานี้ เสด็จแม
ทอดพระเนตรเห็นเครื่องเลน คือ ตุกตาชาง ตุกตามา
ตุกตาวัว ของหมอมฉันทั้งสองเหลานี้นั้น จักทรง
บรรเทาความเศราโศกเสียได.
กาลนัน้ ความเศราโศกมีกําลังเพราะปรารภพระโอรสพระธิดา ไดเกิด
ขึ้นแกพระมหาสัตว พระหทัยมังสะของพระมหาสัตวไดเปนของรอน พระองค
ทรงหวั่นไหวดวยความเศราโศก ดุจชางพลายตกมันถูกไกรสรราชสีหจับและ
ดุจดวงจันทรเขาไปในปากแหงราหู ไมสามารถจะดํารงอยูไดดวยภาวะของ
พระองค มีพระเนตรนองไปดวยพระอัสสุชล เสด็จเขาบรรณศาลาทรงปริเทวนาการอยางนาสงสาร.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้นพระเวสสันดรราชขัตติยดาบสทรงบริจาค
ปยบุตรทานแลวเสด็จเขาสูบรรณศาลา ทรงคร่ําครวญ
อยางนาสงสาร.
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คาถาแสดงการพร่ํารําพันของพระมหาสัตวมีดังตอไปนี้
วันนี้เด็กทั้งสองจะเปนอยางไรหนอ หิว กลัว
เดินทางรองไห เวลาเย็นบริโภคอาหาร ใครจะให
โภชนาหารแกเด็กทั้งสองนั้น เด็กทั้งสองจะรองขอ
อาหารวา แมจา หมอมฉันทั้งสองหิว ขอเสด็จแมจง
ประทานอาหารแกหมอมฉันทั้งสอง เด็กทั้งสองดําเนิน
ดวยพระบาทเปลาไมมีรองพระบาท จะดําเนินไปตาม
หนทางอยางไรหนอ เมื่อเด็กทั้งสองมีพระบาทพอง
บวมทั้งสองขาง ใครจักจูงหัตถเธอทั้งสองไป ชูชกตี
ลูก ๆ ผูไมประทุษรายตอหนาเรา แกชางไมอดสูแก
ใจบางเลยหนอ แกเปนอลัชชีแท ใครที่มีความอดสู
แกใจ จักกลาตีทาสีทาสหรือคนใชอนื่ ของเราที่สละ
ใหแลวได ชูชกแกดาตีลูก ๆ ที่รักของเราทั้งเห็นตอ
ตาดุจคนหาปลาตีปลาที่ติดอยูในปากแห.
บรรดาบทเหลานี้ บทวา กนฺวชฺช ตัดบทเปน ก นุ อชฺช. บทวา
อุปรุจฺเฉนฺติ ความวา จักเดินรองไหไปตลอดทาง ๖๐ โยชน. บทวา
สเวสนากาเล ไดแก เวลามหาชนเขาเมือง. บทวา โส เน ทสฺสติ ความวา
ใครจักใหโภชนาหารแกลูก ๆ เหลานั้น. บทวา กถนฺนุ ปถ คจฺฉนฺติ
ความวา จักเดินทาง ๖๐ โยชนไดอยางไรหนอ. บทวา ปตฺติกา ไดแก
เวนจากยานคือชางเปนตน. บทวา อุปาหนา ไดแก มีเทาละเอียดออนเวน
แมเพียงรองเทาก็ไมมี. บทวา คเหสฺสติ ความวา ใครจักชวยประคอง
เพื่อบรรเทาความลําบาก. บทวา ทาสีทาสสฺส ความวา เปนทาสีเปนทาส.
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บทวา อฺโ วา ปน เปสิโย ความวา ซึ่งเปนคนใช คือผูทําการรับ
ใชคนที่ ๔ ของเราโดยสืบตอ ๆ กันมาของทาสและนายทาสอยางนี้วา เปนทาส
ของผูนั้นบาง เปนทาสของผูนั้นบาง รูวา คนนี้เปนทาสและนายทาสของพระ
เวสสันดรพระองคนั้น ซึ่งทรงสละใหแลวอยางนี้. บทวา โก ลชฺชี ความวา
ใครที่มีความอดสูแกใจจะกลาดีดวยคิดวา การตีลูก ๆ ของเราผูไมมีความอดสู
แกใจนั้น ไมสมควรเลยหนอ. บทวา วาริชสฺเสว ความวา ของเรา เหมือน
ตีปลาที่คิดอยูในปากแห. อ อักษร ในบทวา อปสฺสโต เปนเพียงนิบาต
ชูชกทั้งดาทั้งตีลูก ๆ ที่รกั ของเราทั้งเห็นตอตาทีเดียว โอ ตานี่ทารุณเหลือเกิน.
ครั้งนั้นความปริวิตกไดเกิดขึ้นแกพระเวสสันดรมหาสัตว ดวยทรง
สิเนหาในพระโอรสและพระธิดาอยางนี้วา พราหมณนี้เบียดเบียนลูกทั้งสองของ
เราเหลือเกิน เมื่อไมอาจกลั้นความโศกไวไดดังนี้ เราจักติดตามไปฆาพราหมณ
เสียแลวนําลูกทั้งสองกลับมา แตนั้นกลับทรงหวนคิดไดวา การที่ลูกเราทั้งสอง
ถูกเบียดเบียนเปนความลําบากยิ่ง นั่นไมใชฐานะ การบริจาคปยบุตรทานแลว
จะเดือดรอนภายหลัง หาใชธรรมของสัตบุรุษไม คาถาแสดงความปริวิตก ๒
คาถาที่สองเนื้อความนั้น มีดังนี้วา
เราจะถือคันพระแสงศร เหน็บพระแสงขรรคไว
เบื้องซาย นําลูกทั้งสองของเรากลับมา เพราะการที่
ลูกทั้งสองลูกเฆี่ยนตีนํามาซึ่งความทุกข แตลูกทั้งสอง
พึงลําบากยากเข็ญนั้น ไมใชฐานะ ก็ใครเลารูธรรม
ของสัตบุรุษ บําเพ็ญทานแลวจะเดือดรอนภายหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สต ไดแก ธรรมคือประเพณีของพระโพธิสัตวในกาลกอน. ไดยินวา พระโพธิสัตวนั้นทรงอนุสรณถึงประเพณีแหง
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พระโพธิสัตวทั้งหลายในขณะนั้น แตนั้นพระองคทรงดําริวา พระโพธิ์สตั ว
ทั้งปวงไมทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ประการ คือ บริจาคทรัพย บริจาคอวัยวะ
บริจาคชีวิตบริจาคบุตร บริจาคภรรยา หาเคยเปนพระพุทธเจาไดไม ก็ตัวเราก็
เขาอยูในจําพวกพระโพธิสัตวเหลานั้น แมเราไมบริจาคบุตรและชายา ก็ไม
อาจจะเปนพระพุทธเจาได ทรงดําริฉะนี้แลว ยังสัญญาใหเกิดขึ้นวา แนะ
เวสสันดรเปนอยางไร ทานไมรูความที่บุตรและบุตรีที่ใหเพื่อเปนทาสทาสีแกชน
เหลาอื่น จะนํามาซึ่งความทุกขดอกหรือ เราจักตามไปฆาชูชกดวยเหตุไรเลา
แลวทรงดําริตอไปวา ขึ้นชื่อวาบริจาคทานแลวตามเดือดรอนภายหลัง หา
สมควรแกเราไม ทรงตัดพอพระองคเองอยางนี้แลว ทรงอธิษฐานสมาทาน
ศีลมั่นโดยมนสิการวา ถาชูชกฆาลูกทั้งสองของเรา จําเดิมแตเวลาที่เราบริจาค
แลวเราจะไมกังวลอะไร ๆ ทรงอธิษฐานมั่นฉะนี้แลว เสด็จออกจากบรรณศาลา
ประทับนั่ง ณ แผนศิลา แทบทวารบรรณศาลา ดุจปฏิมาทองคําฉะนั้น.
ฝายชูชกตีพระชาลีและพระกัณหาชินาตอหนาพระที่นั่งแหงพระมหาสัตว นําไป.
ลําดับนั้น พระชาลีราชกุมารตรัสรําพันวา
ไดยินวา นรชนบางพวกในโลกนี้ กลาวความ
จริงไดอยางนี้วา ผูใดไมมีมารดาของตน ผูน ั้นเหมือน
ไมมีทงั้ บิดามารดา แนะนองกัณหา มาเถิด เราจัก
ตายดวยกัน อยูไปก็ไมมีประโยชน พระบิดาผูจอมชน
ไดประทานเราทั้งสองแกพราหมณผูแสวงหาทรัพยแก
รายกาจเหลือเกิน แกตีเราทั้งสองเห็นนายโคบาลตี
ฝูงใด แนะนองตัณหา เราทั้งสองจะละรุกขชาติตาง ๆ
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เชนไมหวา ไมยางทราย ซึ่งมีกิ่งหอยยอย และรุกขชาติที่มีผลตาง ๆ เชนไมโพบาย ขนุน ไทร มะขวิด
ละสวนและแมน้ําซึ่งมีนา้ํ เย็นที่เราเคยเลนในกาลกอน
ละบุปผชาติตาง ๆ บนภูผา ซึ่งเคยทัดทรงในกาลกอน
และผลไมตาง ๆ บนภูผา ซึ่งเคยบริโภคในกาลกอน
และละตุกตาชาง ตุกตาวัว ที่พระบิดาวัว ที่พระบิดาทรง
ปนประทาน ที่เราเคยเลนในกาลกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ความวา มารดาของตนไมมีใน
สํานักของผูใด.
ชูชกพราหมณพลาดลมในสถานที่ไมเสมอแหงหนึ่งอีก เถาวัลยที่ผูกก็
เคลื่อนหลุดจากพระหัตถพระราชกุมารกุมารี ทั้งสององคมีพระกายสั่นดุจไกถูก
ตี หนีมาหาพระราชบิดาโดยเร็วพรอมกัน.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ชาลีราชกุมารและกัณหาชินาราชกุมาร ทั้งสอง
องคที่ถูกชูชกพราหมณนําไป พอหลุดพนจากแกมาได
ก็วิ่งไปสูสํานักพระเวสสันดรราชบิดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตน เตน ความวา ไดวิ่งไปหาพระราชบิดาของเธอทั้งสอง ของที่หลุดพนจากพราหมณชูชกนั้น อธิบายวา วิ่ง
มาสูสํานักของพระราชบิดาทีเดียว.
ฝายชูชกลุกขึ้นโดยเร็วถือเถาวัลยและไม ทวมไปดวยความโกรธ
เหมือนไฟตั้งขึ้นแตกัลปฉะนั้น มาแลวกลาววา หนูทั้งสองฉลาดหนีเหลือเกิน
ผูกพระหัตถทั้งสองแลวนําพระกุมารกุมารีไปอีก.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้น พราหมณถือเถาวัลย ถือไมเฆี่ยนตีนํา.
กุมารกุมารีไปตอหนาที่นั่งแหงพระเวสสันดรสีวีราช.
เมื่อพระชาลีและพระกัณหาชินาอันชูชกนําไปอยูอยางนี้ พระกัณหาชินาเหลียวกลับมาทอดพระเนตรทูลพระราชบิดา.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระกัณหาชินาราชกุมารีไดทูลพระราชบิดาวา
ขาแตเสด็จพอ พราหมณนี้ตีหมอมฉันดวยไม เหมือน
นายตีทาสีที่เกิดในเรือน ขาแตเสด็จพอ ธรรมดาวา
พราหมณทั้งหลายยอมเปนผูประกอบดวยธรรม แตตา
พราหมณนหี้ าเปนดังนั้นไม ยักษมาดวยเพศพราหมณ
เพื่อจะนําหมอมฉันสองพีน่ องไปเคี้ยวกิน หมอมฉัน
สองพี่นองอันปศาจนําไปอยู พระองคทอดพระเนตร
เห็นหรือหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ไดแก พระเจาสีวีราชผูพระชนก
ซึ่งประทับนั่งทอดพระเนตรดูอยูนั้น. บทวา ทาสิย ไดแก ทาสี. บทวา
ขาทิตุ ไดแก เพื่อตองการจะเคี้ยวกิน พระกัณหาชินาราชกุมารีทรงคร่ํา
ครวญวา ขาแตเสด็จพอ ก็ตาพราหมณนี้นําหมอมฉันสองพี่นองไปยังไมทัน
ถึงประตูปาเลย แกมีตาทั้งคูแดงเปนเหมือนมีโลหิตไหล เพือ่ จะเคี้ยวกิน คือ
นําไปดวยหวังวาจักเคี้ยวกินเสียทั้งหมด พระองคก็ทรงเห็นหมอมฉันสองพี่นอง
ถูกนําไปเพื่อเคี้ยวกินหรือเพื่อตมเสีย ขอพระองคจงมีความสุขทุกเมื่อเถิด.
เมื่อพระกัณหาชินากุมารีนอยทรงพิลาปรําพันองคสั่นเสด็จไปอยู พระเวสสันดรมหาสัตวทรงเศราโศกเปนกําลัง พระหทัยวัตถุรอน เมื่อพระนาสิก
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ไมพอจะระบายพระอัสสาสะปสสาสะ ก็ตองทรงปลอยใหพระอัสสาสะปสสาสะ
อันรอนออกทางพระโอษฐ พระอัสสุเปนดังหยาดพระโลหิตไหลออกจากพระ
เนตรทั้งสอง พระเวสสันดรมหาสัตวทรงดําริวา ทุกขเห็นปานนี้เกิดเพราะโทษ
แหงความเสนหา หาใชเพราะเหตุการณอื่นไม เพราะฉะนั้น ควรเราเปนผูมี
จิตมัธยัสถวางอารมณเปนกลาง อยาทําความเสนหา ทรงดําริฉะนี้แลว ทรง
บรรเทาความโศกเห็นปานนั้นเสียดวยกําลังพระญาณของพระองค ประทับนั่ง
ดวยพระอาการเปนปกติ.
พระกัณหากุมารียังเสด็จไมถึงประตูปา ก็ทรงพิลาปรําพันพลางเสด็จไป
วา
เทานอย ๆ ของเราสองพี่นองนี้นํามาซึ่งความ
ทุกข ทั้งหนทางก็ยาวไกลไปไดยาก เมื่อดวงอาทิตย
อัสดงลงต่ํา พราหมณก็ใหเราสองพี่นองเดินไป
ขาพเจาสองพี่นองขอนอมนบไหวดวยเศียรเกลา ตอ
เทพเจาเหลาที่สิงสถิตอยู ณ ภูผาพนาลัยและที่สระปทุม
ชาติ และแมน้ําซึ่งมีทาอันดี ทั้งที่ติณชาติลดาวัลย
สรรพพฤกษาที่เปนโอสถ อันเกิด ณ บรรพตและแนว
ไพร ขอเทพเจาเหลานั้นจงทูลแดพระมารดาวา หมอม
ฉันสองพี่นองมีความสําราญ พราหมณนี้กําลังนํา
หมอมฉันสองพี่นองไป ขาแตเทพเจาผูเจริญทั้งหลาย
ขอเหลาทานจงทูลแดพระมารดาของขาพเจาสองพี่นอง ผูม ีพระนามวา พระแมมัทรีวา ถาพระมารดา
ทรงใครจะติดตามลูกทั้งสอง จงเสด็จติดตามมาโดย
พลัน ทางนี้เปนทางเดินไดเฉพาะคนเดียว มาตรงไป
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สูอาศรม พระแมเจาจงเสด็จตามมาทางนั้น จะได
ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองทันทวงที โอ ขาแต
พระแมชฏินผี ูทรงนํามูลผลาผลมาแตไพร ความระทม
ทุกข จักมีแดพระแมเจา เพราะทอดพระเนตรเห็น
อาศรมนั้นวางเปลา มูลผลาผลที่พระแมเจาไดมาดวย
ทรงเสาะหาจนลวงเวลา คงไมนอย พระแมเจาคงไม
ทรงทราบวา ลูกทั้งสองถูกพราหมณผแู สวงทรัพย ผู
รายกาจเหลือเกิน ผูกไว แกตีลูกทั้งสอง เหมือนเขา
ตีฝูงโค เออก็ลูกทั้งสองไดประสบพระแมเจาผูเสด็จมา
แตที่ทรงเสาะหามูลผลาผล ณ เย็นวันนี้ พระแมเจาคง
ประทานผลไมกับทั้งรวงผึ้งแกพราหมณ พราหมณนี้
ไดกินอิ่มแลว คงไมยังลูกทั้งสองใหรีบเดินไป เทา
ของลูกทั้งสองบวมพองแลว พราหมณก็ยังรีบเดินไป
พระบาลีและพระกัณหาปรารถนาจะพบพระมัทรีผพู ระ
มารดา ก็ทรงพิลาปรําพันในสถานที่นั้น ดวยประการ
ฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาทุกา ไดแก เทานอย ๆ. บทวา
โอกนฺทามฺหเส ไดแก คร่ําครวญ. ขาพเจาสองพี่นองขอแสดงความนับถือ
คือความประพฤตินอบนอมใหทราบ. บทวา สรสฺส ความวา ขอกราบ
ไหวเหลาเทวดาผูรักษาสระปทุมนี้ดวยเศียรเกลา. บทวา สุปติตฺเถ จ อาปเก
ความวา ขอกราบไหวแมเทวดาที่สิงสถิตอยูในแมน้ําซึ่งมีทาอันดี. บทวา
ติณา ลตา ไดแก ติณชาติและลดาชาติที่หอยยอยลง. บทวา โอสโธฺย
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ไดแก พฤกษชาติที่เปนโอสถ พระกัณหาชินากุมารีตรัสอยางนี้ทรงหมายถึง
เหลาเทวดาที่สิงสถิตอยูในที่ทั้งปวง. บทวา อนุปติตุกามา ความวา แมถา
พระแมเจานั้นมีพระประสงคจะเสด็จมาตามรอยเทาของลูกทั้งสอง. บทวา อป
ปสฺเสสิ โน ลหุ ความวา ถาพระแมเจาเสด็จตามมาทางที่เดินไดเฉพาะคน
เดียวนั้น ก็จะไดพบลูกนอยทั้งสองของพระองคทันทวงที ฉะนั้นพระกัณหากุมารีจึงตรัสอยางนี้ พระกัณหากุมารีตรัสเรียกพระแมเจา ดวยการเรียกลับ
หลังวา ชฏินี. บทวา อติเวล ไดแก ทําใหเกินประมาณ. บทวา อฺุฉา
ไดแก มูลผลในปา ที่ไดมาดวยการเที่ยวเสาะหา. บทวา ขุทฺเทน มิสฺสก
ไดแก ผสมน้ําผึ้งเล็กนอย. บทวา อาสิโต ไดแก ไดกินคือบริโภคผลไม
แลว. บทวา ฉาโต ไดแก มีความพอใจแลว. บทวา น พาฬฺห ตรเยยฺย
ความวา ไมพึงนําไปดวยความเร็วจัด. บทวา มาตุคิทฺธิโน ความวา
พระชาลีและพระกัณหาชินาประกอบดวยความรักในพระมารดา มีความเสนหา
เปนกําลัง จึงไดพร่ํารําพันอยางนี้
จบกุมารบรรพ
มัทรีบรรพ
ก็ในเมื่อ พระเวสสันดรราชฤาษี ทรงบริจาคปยบุตรมหาทาน เกิด
มหัศจรรยมหาปฐพีบันลือลั่นโกลาหลเปนอันเดียวกันตลอดถึงพรหมโลก หมู
เทวดาที่อยู ณ หิมวันตประเทศ เปนประหนึ่งมีหทัยจะภินทนาการดวยเหตุอัน
ไดยินเสียงพิลาปรําพันนั้นแหงพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีที่
ชูชกพราหมณนําไป ตางปรึกษากันวา ถาพระนางมัทรีเสด็จมาสูอาศรมสถาน
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แตวัน พระนางไมเห็นพระโอรสธิดาในอาศรมนั้น ทูลถามพระเวสสันดร
ทรงทราบวาพระราชทานแกพราหมณชูชกไปแลว พึงเสด็จแลนตามไปดวย
ความเสนหาเปนกําลัง ก็จะพึงเสวยทุกขใหญ.
ลําดับนั้น เทวดาเหลานั้นจึงบังคับสั่งเทพบุตร ๓ องควา ทานทั้ง ๓
จงจําแลงกายเปนราชสีห เปนเสือโครง เปนเสือเหลือง กัน้ ทางเสด็จพระนางมัทรีไว แมพระนางวิงวอนขอทางก็อยาให จนกวาดวงอาทิตยอัสดงคต
พึงจัดอารักขาใหดี เพื่อไมใหราชสีหเปนตนเบียดเบียนพระนางได จนกวาได
เสด็จเขาอาศรมดวยแสงจันทร.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เทพเจาทั้งหลาย ไดฟงความคร่ําครวญของราช
กุมารกุมารี จึงไดกลาวกะเทพบุตรทั้ง ๓ วา ทานทั้ง
สามจงจําแลงกายเปนสัตวรายในปา คือ เปนราชสีห
เสือโครง เสือเหลือง คอยกันพระนางมัทรีราชบุตรี
อยาพึงเสด็จกลับมาจากเสาะหาผลาผลแตเย็นเลย เหลา
พาลมฤคในปาอันเปนเขตแดนของพวกเรา อยาได
เบียดเบียนพระนางเจาเลย ถาราชสีห เสือโครง เสือ
เหลืองพึงเบียดเบียนพระนางเจาผูมีลักษณะพระชาลี
ราชกุมารจะไมพึงมีพระชนมอยู พระกัณหาชินาจะพึง
มีพระชนมอยูแ ตไหน พระนางเจาผูมีลักษณะจะพึง
เสื่อมจากพระราชสวามีและพระปยบุตรทั้งสอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท วจนมพฺรวุ ความวา เทวดา
เหลานั้นไดกลาวคํานี้กะเทพบุตรทั้งสามวา ทานทั้งหลาย คือทั้งสามองค จง
แปลงเปนพาลมฤคในปาสามชนิดอยางนี้คือ ราชสีหหนึ่ง เสือโครงหนึ่ง เสือ
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เหลืองหนึ่ง. บทวา มา เหว โน ความวา เทวดาทั้งหลายกลาววา พระนางมัทรีราชบุตรีอยาเสด็จกลับมาจากเสาะหาผลาผลแตเย็นเลย จงเสด็จมาจน
ค่ําอาศัยแสงเดือน. บทวา มา เหวมฺทาก นิพฺโภเค ความวา พาลมฤค
ไร ๆ ในปาอันเปนเขตแดน คือเปนแวนแควนของพวกเรา อยาไดเบียดเบียน
พระนางเจาในปาชัฏของพวกเราเลย เทวดาทั้งหลายสั่งเทพบุตรทั้งสามวา พวก
ทานจงอารักขาพระนางมัทรีโดยประการที่สัตวรายทั้งหลายเบียดเบียนไมได.
บทวา สีโห เจ น ความวา ก็ถาสัตวรา ยไร ๆ ในบรรดาราชสีหเ ปนตนพึง
เบียดเบียนพระนางมัทรีซึ่งไมมีการระวังรักษา ครั้นเมื่อพระนางมัทรีถึงชีพิตักษัย พระชาลีราชกุมารจะไมพึงมีพระชนมอยู พระกัณหาชินาราชกุมารีจะ
พึงมีพระชนมอยูแตไหน พระนางเจาผูถึงพรอมดวยลักษณะนั้นจะพึงเสื่อมจาก
พระปยบุตรทั้งสองทีเดียว. บทวา ปติปุตฺเต จ ความวา พระนางเจามัทรี
จะพึงเสื่อมจากสวนทั้งสอง เพราะฉะนั้นทานทั้งสามจงจัดอารักขาใหดี.
ครั้งนั้น เทพบุตรทั้งสามรับคําของเทวดาเหลานั้นวา สาธุ ตางจําแลง
กายกลายเปนราชสีห เสือโครง เสือเหลือง มานอนหมอบเรียงกันอยูในมรรคา
ที่พระนางเจามัทรีเสด็จมา.
ฝายพระนางมัทรีหวั่นพระหฤทัยวา วันนี้เราฝนราย จักหามูลผลาผล
ในปากลับอาศรมแตวัน ก็ทรงพิจารณาหามูลผลาผลทั้งหลาย ลําดับนั้น (เกิด
ลางราย) เสียมหลุดจากพระหัตถของพระนางเจา กระเชาก็หลุดจากพระอังสา
พระเนตรเบื้องขวาก็เขมน พฤกษาชาติที่มีผลก็เปนเหมือนไมมีผล พฤกษาชาติทีไมเคยมีผลก็ปรากฏเปนราวกะวามีผล ทิศทั้งปวงก็ไมปรากฏ พระนาง
เจามัทรีทรงพิจารณาวา นี่เปนอยางไรหนอ ไมเคยมีมาแตกอนก็มามีในวันนี้
เหตุการณอะไรจักมีแกเรา แกลูกทั้งสองของเรา หรือแดพระเวสสันดรราชสวามี กระมัง ทรงคิดฉะนี้แลว ตรัสวา
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เสียมก็ตกจากมือของเรา และนัยนตาขวาของ
เราก็เขมน รุกขชาติที่เคยมีผลก็หาผลมิได ทิศทั้งปวง
เราก็ฟน เฟอนลุมหลง พระนางเจาเสด็จมาสูอาศรมใน
เวลาเย็น ในเมื่อดวงอาทิตยอัศดงคต พาลมฤคก็ปรากฏ
ในหนทาง ครั้นเมื่อพระอาทิตยโคจรลงต่ํา อาศรมก็
ยังอยูไกล เราจักนํามูลผลาผลใดไปแตที่นี้ เพื่อพระราชสวามีและลูกทั้งสอง พระราชสวามีและลูกทั้งสอง
พึงเสวยมูลผลาผลอันเปนของเสวยนั้น พระบรม
กษัตริยผูภัสดาเสด็จอยูที่บรรณศาลาแตพระองคเดียว
แท ๆ ทรงเห็นวาเรายังไมกลับ ก็จะทรงปลอบโยน
พระโอรสพระธิดาผูหิว ลูกทั้งสองของเราเปนกําพรา
ดวยความเข็ญใจ เคยเสวยนมเคยเสวยน้ําในเวลาที่คน
สามัญเรียกใหอาหารเวลาเย็น ลูกทั้งสองของเราเปน
กําพราดวยความเข็ญใจ เคยลุกยืนรับเรา เหมือนลูก
โคออนยืนคอยแมโคนม ลูกทั้งสองของเราเปนกําพรา
ดวยความเข็ญใจ หรือประหนึ่งลูกหงสยืนอยูบนเปอก
ตมคอยแม ลูกทั้งสองของเราเปนกําพราดวยความ
เข็ญใจ เคยยืนรับเราแตที่ใกลอาศรม ทางเดินไปมี
เฉพาะทางเดียว เปนทางเดินไดคนเดียว เพราะมีสระ
และที่ลมุ ลึกอยูขาง ๆ เราไมเห็นทางอื่นซึ่งจะพึงแยก
ไปสูอาศรม ขาขอนอบนอมพระยาพาลมฤคผูมีกําลัง
มากในปา ทานทั้งหลายจงเปนพี่ของขาโดยธรรม จง
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ใหมรรคาแกขาผูขอเถิด ขาเปนมเหสีของพระเวสสันดรราชบุตรผูมีสิริ ผูถ ูกเนรเทศจากแควน ขาผู
อนุวัตรไมลวงเกินพระราชสวามี ดุจนางสิดาผูอนุวัตร
ไมลวงเกินพระรามราชสวามี ฉะนั้น ขอทานทั้งหลาย
จงใหทางแกขา แลวไปพบลูกทั้งสอง เพราะถึงเวลา
เรียกกินอาหารเย็นแลว สวนขาก็จะไดไปพบชาลีและ
กัณหาชินาบุตรบุตรีทั้งสองของขา รากไมผลไมนี้มี
มากและภักษานี้ก็มีไมนอย ขาใหกึ่งหนึง่ แตมูลผลาผล
นั้น แกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงใหบรรดาแกขา
ผูข อเถิด พระมารดาของพวกขาเปนพระราชบุตร และ
พระบิดาของพวกขาก็เปนพระราชบุตร ทานทั้งหลาย
จงเปนภาดาของขาโดยธรรม จงใหมรรคาแกขาผูข อ
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺสา ไดแก เรานัน้ . บทวา
อสฺสมาคมน ปติ ความวา มาหมายเฉพาะอาศรม. บทวา อุปฏหุ
ไดแก ปรากฏขึ้น เลากันมาวา สามสัตวเหลานั้นนอนเรียงกันอยูกอน เวลา
พระนางมัทรีเสด็จมา จึงลุกขึ้นบิดตัวแลว แลวกัน้ บรรดายืนขวางเรียงกันอยู.
บทวา ยฺจ เนส ความวา ชนทั้งสามนั้น คือ พระเวสสันดรและลูกนอย
ทั้งสองของพระองค พึงบริโภคมูลผลาผลที่ขานําไปแตปานี้เพื่อเขา โภชนา
หารอยางอื่นไมมีแกเขาเหลานั้น. บทวา อนายตึ ความวา พระเวสสันดร
ทราบวาขายังไมกลับมา พระองคเดียวนั่นแหละประทับนั่งปลอบโยนเด็ก
ทั้งสองแน ๆ. บทวา สเวสนากาเล ไดแก ในเวลาที่ตนใหกินอาหาร
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ใหดื่มน้ําในวันอื่น ๆ. บทวา ขีร ปตาว ความวา พระนางมัทรีตรัสวา
ลูกนอยมฤคีที่ยังไมอดนมรองหิวนม เมื่อไมไดนมก็รองไหจนหลับไป ฉันใด
ลูกนอยทั้งสองของขา รองไหอยากผลาผล เมือ่ ไมไดผลาผลก็จักรองไหจน
หลับไป ฉันนั้น. บทวา วารึ ปตาว ความวา ในอาศรมบท พึงเห็นเนื้อ
ความโดยนัยนี้วา เหมือนลูกนอยมฤคมีความระหาย รองหิวน้ํา เมื่อไมไดน้ํา
ก็รองคร่ําครวญจนหลับไป. บทวา อจฺฉเร ไดแก อยู. บทวา ปจฺจุคฺคตา
ม ติฏนฺติ ความวา ยืนคอยรับเรา. ปาฐะวา ปจฺจุคิคตุ ก็มีความวา
ตอนรับ. บทวา เอกายโน ไดแก เปนที่ไปแหงคนผูเดียวเทานั้น คือเปน
ทางเดินไดเฉพาะคนเดียว. บทวา เอกปโถ ความวา ทางนั้นเฉพาะคนเดียว
เทานั้น ไมมีคนที่สอง คือไมอาจแมจะกาวลงไปได เพราะเหตุไร เพราะมี
สระและที่ลมุ ลึกอยูขางทาง. บทวา นมตฺถุ ความวา พระนางมัทรีนั้นทอด
พระเนตรไมเห็นทางอื่นคิดวา เราจักออนวอนสามสัตวเหลานี้ใหชวยเรากลับ
ไปได จึงลดกระเชาผลไมลงจากพระอังสา ประคองอัญชลีนมัสการกลาวอยาง
นี้. บทวา ภาตโร ความวา ก็พวกเราเปนลูกของเจามนุษย แมพวกทานก็
เปนลูกของเจามฤค ดังนั้นขอพวกทานจงเปนพี่โดยธรรมของขาเถิด. บทวา
อวรุทฺธสฺส ไดแก ถูกเนรเทศจากแวนแควน. บทวา ราม สีตาวนุพฺพตา ความวา พระนางมัทรีกลาววา พระเทวีสีตาผูพระกนิษฐาของพระราม
เปนพระอัครมเหสีของพระรามนั้นเอง เปนผูอนุวัตรตามพระราม คือ เคารพ
ยําเกรงพระรามผูสวามีเหมือนเทวดา เปนผูไมประมาทบํารุงบําเรอพระราม
ราชโอรสของพระเจาทศรถมหาราช ฉันใด แมขาก็เปนผูไมประมาทบํารุง
บําเรอพระเวสสันดร ฉันนั้น. บทวา ตุมฺเห จ ความวา พระนางมัทรี
ออนวอนวา ขอทานทั้งหลายจงใหบรรดาแกเราแลวไปพบลูก ๆ ของทานใน
เวลากินอาหารเย็นสวนขาก็จะพบลูก ๆ ของขา ขอทานทั้งหลายจงใหบรรดาเถิด
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ครั้งนั้น เทพบุตร (ที่จําแลงเปนสามสัตว) เหลานั้น แลดูเวลาก็รูวา
บัดนี้เปนเวลาที่จะใหบรรดาแกพระนางแลว จึงลุกขึ้นหลีกไป
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เมื่อพระนางเจามัทรีทรงพิไรรําพันอยู เหลา
มฤคจําแลงไดฟงพระวาจาอันออนหวานกอรปดวยนา
เอ็นดูมาก ก็หลีกไปจากทางเสด็จ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนลปตึ ความวา วาจาออนหวาน
บริสุทธิ์ ไมมากไปดวยน้ําลาย คือปราศจากน้ําลายแตก.
เมื่อพาลมฤคทั้งสามหายไปแลว พระนางเจามัทรีก็เสด็จไปถึงอาศรม
ก็ในกาลนั้นเปนวันบูรณมีอุโบสถ พระนางเจาเสด็จถึงทายที่จงกรม ไมเห็น
พระลูกรักทัง้ สองซึ่งเคยเห็นในที่นั้น ๆ จึงตรัสวา
พระลูกนอยทั้งสองขะมุกขะมอมไปดวยฝุนเคย
ลุกยืนรับเราในประเทศนี้ ดุจลูกวัวออนยืนคอยแม
โคนมฉะนั้น.
พระลูกนอยทั้งสองขะมุกขะมอมไปดวยฝุนเคย
ยืนตอนรับแมอยูตรงนี้ดุจหงสยืนอยูบนเปอกตมฉะนั้น
พระลูกนอยทั้งสองขะมุกขะมอมไปดวยฝุนเคย
ยืนรับเราอยูทใี่ กลอาศรมนี้ ลูกทั้งสองเคยราเริงหรรษา
วิง่ มาตอนรับแม ดุจมฤคชาติชูหูวิ่งแลนไปโดยรอบ
ฉะนั้น ราเริงบันเทิงเปนไป ประหนึ่งยังหัวใจแมให
ยินดี วันนี้แมไมเห็นชาลีและกัณหาชินาลูกรักทั้งสอง
นัน้ วันนี้แมละลูกทั้งสองออกไปหาผลไม เหมือน
แมแพะแมเนื้อและแมนกพนไปจากรัง และแมราชสีห
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อยากไดเหยื่อ ละลูกไวออกไปฉะนั้น แมกลับมาก็ไม
เห็นชาลีและกัณหาชินาลูกรักทั้งสองนั้น วันนี้แมไม
เห็นชาลีและกัณหาชินาลูกรักทั้งสองนั้น ซึง่ มีรอยบาท
กาวไปมาปรากฏอยูด ุจรอยเทาแหงชาง ขางภูเขาและ
กองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว ยังเกลื่อนอยูในที่ไมไกล
อาศรม แมไมเห็นลูกทั้งสองซึ่งเคยเอาทรายโปรยเลน
จนกายขะมุกขะมอมไปดวยฝุนวิ่งไปรอบๆ วันนี้แม
ไมเห็นชาลีและกัณหาชินาลูกรักทั้งสอง ซึ่งแตกอน
เคยตอนรับแมผูกลับจากปามาแตไกล วันนีแ้ มไมเห็น
ลูกทั้งสองซึ่งคอยรับแม แลดูแมแตไกลดุจลูกแพะลูก
เนื้อวิ่งมาหาแมของตนแตไกล ก็ผลมะตูมเหลืองนี้เปน
ของเลนของลูกทั้งสองตกอยูแลว วันนี้แมไมเห็นชาลี
และกัณหาชินาลูกรักทั้งสองนั้น ถันทั้งสองของแมนี้
เต็มดวยน้ํานม แตอุระราวกะจะแตกทําลาย วันนี้แม
ไมเห็นชาลีและกัณหาชินาลูกรักทั้งสองนั้น ลูกชาย
หรือลูกหญิงเลือกดื่มนมอยูบ นตักของแมราวกะถันขาง
หนึ่งของแมจะยาน วันนี้แมไมเห็นชาลีและกัณหาชินา
ลูกรักทัง้ สองนั้น.
ลูกนอยทั้งสองขะมุกขะมอมไปดวยฝุนในสายัณห
สมัย มาเกลือกกลิง้ ไปมาบนตักแม แมไมเห็นลูก
ทั้งสองนั้น เมื่อกอนอาศรมนี้นนั้ ปรากฏแกเราราวกะ
มีมหรสพ วันนี้แมไมเห็นลูกทั้งสองนั้น อาศรม
เหมือนจะหมุนไป นี่อยางไร อาศรมสถานเงียบเสียง
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เสียทีเดียว ปรากฏแกแม แมแตฝูงกาก็ไมมีอยู ลูก
ทั้งสองของแมจักสิ้นชนมชีพเสียแนแลว นี่อยางไร
อาศรมสถานเงียบเสียงเสียทีเดียว ปรากฏแกแม แม
แตฝูงสกุณชาติก็ไมมีอยู ลูกทั้งสองของแมจักสิ้น
ชนมชีพเสียแนแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น เปนเพียงนิบาต. บทวา ปสุกุณฺิตา
ไดแก เปรอะเปอนดวยฝุน. บทวา ปจฺจุคฺคตา ม ความวา คอยรับเรา.
ปาฐะวา ปจฺจุคนฺตุ ดังนี้ก็มี ความวา ตอนรับ. บทวา อุกกฺ ณฺณา
ความวา เหมือนพวกลูกเนื้อตัวนอย ๆ เห็นแม ก็ยกหูชูคอเขาไปหาแม ราเริง
ยินดี วิ่งเลนอยูรอบ ๆ. บทวา วตฺตมานาว กมฺปเร ความวา เปนไป
ราวกะยังหัวใจขอแมใหยินดี เมื่อกอนลูกทั้งสองของเราเปนอยางนี้. บทวา
ตยชฺช ความวา วันนี้แตไมเห็นลูกรักทั้งสองนั้น. บทวา ฉคิลีว มิคี ฉาป
ความวา พระนางมัทรีกลาววา แมแพะ แมเนื้อ และแมนกทีพ่ นไปจากรัง
คือกรง และแมราชสีหพีอยากไดเหยื่อ ละลูกนอยของตนหลีกไปหาเหยื่อ
ฉันใด แมกล็ ะลูกทั้งสองออกไป ฉันนั้น. บทวา อิท เนส ปรกฺกนฺต
ความวา รอยเทาที่วิ่งไปวิ่งมาในสถานที่เลนของลูกทั้งสองยังปรากฏอยู ดุจรอย
เทาชางที่เนินเขาในฤดูฝน. บทวา จิตกา ไดแก กองทรายที่ลูกทั้งสองกอง
เขาไว. บทวา ปริกิณฺณาโย ไดแก กระจัดกระจาย. บทวา สมนฺตามภิธาวนฺติ ความวา วิ่งแลนไปรอบๆ ในวันอื่น ๆ. บทวา ปจฺจุเทนฺติ
ไดแก ตอนรับ. บทวา ทูรมายตึ ไดแก ผูมาแตไกล. บทวา ฉคิลึว
มิคึ ฉาปา ความวา เห็นแมของตนแลววิ่งมาหา เหมือนลูกแพะเห็นแมแพะ
ลูกเนื้อเห็นแมเนื้อ. บทวา อิทฺจ เนส กีฬน ความวา ผลมะตูมมีสีดัง
ทองนี้ เปนของเลนของลูกทั้งสองซึ่งเลนตุกตาชางเปนตน กลิ้งตกอยูแลว.
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บทวา มยฺหิเม ความวา ก็ถันทั้งสองของเรานี้เต็มดวยน้ํานม. บทวา อุโร
จ สมฺปทาลิภิ ความวา แตหทัยเหมือนจะแตก. บทวา อุจจฺ งฺเก เม
วิวตฺตนฺติ ความวา กลิ้งเกลือกอยูบนตักของเรา. บทวา สมฺมชฺโช
ปฏิภาติ ม ความวา ปรากฏแกเราเหมือนโรงมหรสพ. บทวา ตฺยชฺช
ตัดบทเปน เต อชฺช ความวา วันนี้เราไมเห็นลูกทั้งสองนั้น. น ปสฺสนฺตฺยา
ไดแก เราไมเห็นอยู. บทวา ภมเต วิย ความวา ยอมหมุนเหมือนจักร
ของชางหมอ. บทวา กาโกลา ไดแก ฝูงกาปา. บทวา มตา นูน
ความวา จักตายคือจักถูกใคร ๆ นําไปแน. บทวา สกุณาป ไดแก ฝูงนก
ที่เหลือ. บทวา มตา นูน ความวา จักตายเสียเปนแนแลว
พระนางมัทรีพิลาปรําพันอยูดวยประการฉะนี้ เสด็จไปเฝาพระเวสสันดรมหาสัตว ปลงกะเชาผลไมลงเห็นพระมหาสัตวประทับนั่งนิ่งอยู เมื่อ
ไมเห็นพระโอรสธิดาในสํานักพระภัสดา จึงทูลถามวา
นี้อยางไร พระองคทรงนิ่งอยู เออก็เมื่อหมอม
ฉันฝนในราตรี ใจก็นึกถึงอยู แมฝูงกาฝูงนกก็ไมมี
อยู ลูกทั้งสองของหมอมฉันจักสิ้นชีพเสียแนแลว
ขาแตพระลูกเจา พาลมฤคในปาที่ไรผลและเงียบสงัด
ไดกัดกินลูกทั้งสองของหมอมฉันเสียแลวกระมัง หรือ
ใครนําลูกทั้งสองของหมอมฉันไปเสียแลว ลูกทั้งสอง
ของหมอมฉันพระองคใหเปนทูตสงไปเฝาพระสีวีราช
กรุงเชตุดรหรือเธอผูชางตรัสเปนที่รักบรรทมหลับใน
บรรณศาลา หรือเธอขวนขวายในการเลนเสด็จออกไป
ขางนอกหนอ เสนพระเกสาของลูกทั้งสองไมปรากฏ
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พระหัตและพระบาทซึ่งมีลายตาขายก็ไมปรากฏเลย
เห็นจะถูกนกทั้งหลายโฉบคาบไป ลูกทั้งสองของ
หมอมฉันอันใครนําไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อป รตฺเตว เม มโน ความวา เออ
ก็ใจของหมอมฉันเปนเหมือนเห็นสุบินในเวลาใกลรุง. บทวา มิคา ไดแก
พาลมฤคมีราชสีหเปนตน. บทวา อีริเน ไดแก ไรผล. บทวา วิวเน
ไดแก เงียบสงัด. บทวา อาทู เต ความวา หรือวาพระองคใหเปนทูตสง
ไปเฝาพระเจาสีวีราชกรุงเชตุดร. บทวา อาทู สุตฺตา ความวา เสด็จเขา
บรรทมภายในบรรณศาลา. บทวา อาทู พหิ โน ความวา พระนางมัทรี
ทูลถามวา หรือวาลูกทั้งสองของหมอมฉันเหลานั้นขวนขวายในการเลนออกไป
ขางนอก. บทวา เนวาส เกสา ทิสสฺ นฺติ ความวา ขาแตพระสวามี
เวสสันดร เกสาสีดอกอัญชันดําของลูกทั้งสองนั้นไมปรากฏเลย หัตถและบาทซึ่ง
มีลายตาขายก็ไมปรากฏ. บทวา สกุณานฺจ โอปาโต ความวา ใน
หิมวันตประเทศมีนกหัสดีลิงค นกเหลานั้นบินมาพาไปทางอากาศนั่นแล เหตุ
นั้นหมอมฉันอันนกเหลานั้นนําไปหรือ แมนกอะไร ๆ อื่นจากนี้ซึ่งเปนราวกะ
วานกเหลานั้นโฉบเอาไป ขอพระองคโปรดบอก ลูกทั้งสองของหมอมฉันอัน
ใครนําไป.
แมเมื่อพระนางมัทรีกราบทูลอยางนี้แลว พระมหาสัตวก็มิไดตรัส
อะไร ลําดับนั้น พระนางจึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ เหตุไรพระองค
จึงไมตรัสกะหมอมฉัน หมอมฉันมีความผิดอยางไร ทูลฉะนี้แลวตรัสวา
การที่พระองคไมตรัสกะหมอมฉันนี้เปนทุกขยิ่ง
วาการที่วันนี้หมอมฉันไมเห็นชาลีและกัณหาชินาลูก
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รักทั้งสองนั้น เหมือนแผลที่ถูกแทงดวยลูกศร การ
ไมเห็นลูกทั้งสองและพระองคไมตรัสกะหมอมฉัน แม
นี้เปนทุกขซ้ําสอง เหมือนลูกศรแทงหทัยของหมอม
ฉัน.
ขาแตพระราชบุตร วันนี้ถาพระองคไมตรัสกะ
หมอมฉันตลอดราตรีนี้ พรุงนี้เชาชะรอยพระองคจะ
ไดทอดพระเนตรเห็นหมอมฉันปราศจากชีวิตตายเสีย
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท ตโต ทุกฺขตร ความวา ขาแต
พระสวามีเวสสันดร การที่พระองคไมตรัสกับหมอมฉัน เปนทุกขแกหมอมฉัน
ยิ่งกวาทุกขที่หมอมฉันถูกเนรเทศจากแวนแควนมาอยูปา และทุกขที่หมอมฉัน
ไมเห็นลูกทั้งสอง เพราะพระองคทําใหหมอมฉันลําบากดวยความนิ่ง เหมือน
รื้อเรือนไฟไหม เหมือนเอาไมตีคนตกตนตาล เหมือนเอาลูกศรแทงที่แผล
ดวยวาหทัยของหมอมฉันนี้ยอมหวั่นไหวและเจ็บปวด เหมือนแผลที่ถูกแทง
ดวยลูกศร. ปาฐะวา สวิทฺโธ ดังนี้กม็ ี ความวา แทงทะลุตลอด. บทวา
โอกฺกนฺตสนฺตม ไดแก ซึ่งหมอมฉันผูปราศจากชีวิต. โน อักษร ในบทวา
ทกฺขสิ โน นี้เปนเพียงนิบาต ความวา พระองคจะไดทอดพระเนตรเห็น
หมอมฉันตายเสียแลวตรงเวลาทีเดียว.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงดําริวา เราจักใหพระนางมัทรีละความ
โศกเพราะบุตรเสียดวยถอยคําหยาบ จึงตรัสคาถานี้วา
แนะมัทรี เธอเปนราชบุตร มีรูปงาม มียศ ไป
เสาะหาผลไมแตเชา ไฉนหนอจึงกลับมาจนเย็น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิมิท สายนาคตา ความวา พระเวส
สันดรบรมโพธิสัตวตรัสคุกคามและลวงวา แนะมัทรี เธอมีรปู งามนาเลื่อมใส
และในหิมวันตประเทศก็มีพรานปา ดาบสและวิทยาธรเปนตนทองเที่ยวอยูเปน
อันมาก ใครจะรูเรื่องอะไรๆ ทีเธอทําแลว เธอไปปาแตเชา กลับมาจนเย็น
นี่อยางไร ธรรมดาหญิงที่ละเด็กเล็กๆ ไปปา จะเปนหญิงมีสามีหรือไมมีก็
ตามยอมไมเปนอยางนี้ ความคิดแมเพียงนี้วา ลูกนอยของเราจะเปนอยางไร
หรือสามีของเราจักคิดอยางไร ดังนี้มิไดมีแกเธอ เธอไปแตเชา กลับมาดวย
แสงจันทรนี้เปนโทษแหงความยากเข็ญของฉัน.
พระนางมัทรีไดสดับพระราชดํารัสดังนั้นจึงทูลสนองวา
พระองคไดทรงสดับเสียงกึกกองของพาลมฤคที่
มาสูสระเพื่อดื่มน้ํา คือราชสีห เสือโครงผูบันลือเสียง
แลวมิใชหรือ ? บุรพนิมิตไดเกิดมีแกหมอมฉันผูเที่ยว
อยูในปาใหญ เสียมหลุดจากมือของหมอนฉัน กระเชาที่คลองอยูบนบาก็พลัดตก กาลนั้นหมอมฉันตกใจ
กลัว ไดกระทําอัญชลีไหวทิศตาง ๆ ทุกทิศดวยปรารถนา
วา ขอความปลอดโปรงแตภัยนี้พึงมีแกเรา และพระราชบุตรของเราทั้งหลาย อันราชสีหและเสือเหลือง
อยาไดเบียดเบียนเลย ทั้งกุมารกุมารีทั้งสอง อันหมี
หมาปา และเสือดาว อยาไดมาจับตองเลย พาลมฤค
ในปาทั้งสามสัตว คือราชสีห เสือโครง เสือเหลือง
เหลานั้น พบหมอมฉันแลวขวางทางไว ดวยเหตุนั้น
หมอมฉันจึงไดกลับเย็นไป.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย สร ปาตุ ความวา สัตวเหลาใด
มาสูสระนี้เพื่อดื่มน้ํา. บทวา พฺยคฺฆสฺส จ ความวา พระนางมัทรีทูลถาม
วา พระองคไดทรงสดับเสียงของเสือโครงและสัตวสี่เทาอื่น ๆ มีชางเปนตน
และฝูงนกที่สงเสียงรองกึกกองเปนอันเดียวกันแลวมิใชหรือ ก็เสียงนั้นไดมีใน
เวลาที่พระมหาสัตวพระราชทานพระโอรสและพระธิดา. บทวา อหุ ปุพฺพนิมิตฺต ความวา ขาแตสมมติเทพ บุรพนิมิตเพื่อเสวยทุกขอันนี้ไดมีแก
หมอมฉันแลว. บทวา อุคฺคีว ไดแก กระเชาที่คลองอยูบนบาพลัดตก.
บทวา ปุถุ ความวา หมอมฉันนมัสการแตละทิศทั่วสิบทิศ. บทวา มา
เหว โน ความวา หมอนฉันนมัสการปรารถนาวา ขอพระราชบุตรเวสสันดร
ของพวกเราจงอยาถูกพาลมฤคมีราชสีหเปนตนฆา ขอลูกทั้งสองจงอยาถูกหมี
เปนตนแตะตอง. บทวา เต ม ปริยาวรุ มคฺค ความวา พระนางมัทรี
กราบทูลวา ขาแตพระสวามี หมอมฉันคิดวา เราไดเห็นเหตุที่นากลัวเหลานี้
เปนอันมาก และเห็นสุบินรายวันนี้เราจักกลับมาใหทันเวลาทีเดียว เห็นตนไม
ที่ผลิตผลเหมือนไมมีผล ตนไมที่ไมมีผล ก็เหมือนผลิตผล เก็บผลาผลได
โดยยาก ไมอาจมาถึงประตูปา ทั้งราชสีหเปนตนเหลานั้นเห็นหมอมฉันแลว
ไดยืนเรียงกันกั้นทางเสีย เพราะเหตุนั้นหมอมฉันจึงมาจนเย็น ขอพระองคได
โปรดยกโทษแกหมอมฉันเถิด พระเจาคะ.
พระมหาสัตวตรัสพระวาจาเทานี้กับพระนางมัทรีแลว มิไดตรัสอะไร ๆ
อีกจนอรุณขึ้น จําเดิมแตนี้ พระนางมัทรีพิลาปรําพันมีประการตาง ๆ ตรัสวา
หมอมฉันผูเ ปนชฏินีพรหมจารินี บํารุงพระสวามี
และลูกทั้งสองตลอดวันคืนดุจมาณพบํารุงอาจารย
หมอมฉันนุงหมหนึ่งเสือเหลืองนํามูลผลในปามา
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ประพฤติอยูตลอดวันคืน เพราะใครตอพระองคและ
บุตรธิดา หมอมฉันฝนขมิ้นสีเหมือนทองนี้เพื่อทาลูก
ทั้งสอง และนําผลมะตูมสุกเหลืองนี้เพื่อถวายใหทรง
เลน และนําผลไมทั้งหลายมาดวยหวังวา ผลไมเหลา
นีจ้ ะเปนเครื่องเลนของพระโอรสธิดาแหงพระองค
ขาแตบรมกษัตริยขอพระองคพรอมดวยพระโอรสและ
พระธิดา จงเสวยสายบัว เหงาบัว กระจับประกอบ
ดวยรสหวานนอย ๆ นี้ พระองคจงประทานดอกกุมุท
แกแมกัณหา พระองคจะไดทอดพระเนตรพระกุมาร
ผูประดับระเบียบดอกไมฟอนรําอยู โปรดตรัสเรียก
สองพระราชบุตรมาเถิด แมกัณหาชินาจะไดมานี่
ขาแตพระองคผูจอมทัพ ขอพระองคจงพิจารณาดูแม
กัณหาชินาผูมเี สียงดังไพเราะขณะเขาไปสูอาศรม เรา
ทั้งสองถูกเนรเทศจากแวนแควน เปนผูรวมสุขรวม
ทุกขกัน ก็พระองคไดทรงเห็นพระราชบุตรทั้งสอง
คือพอชาลีและแมกัณหาชินาบางหรือไม ชรอยวา
หมอมฉันไดบริภาษสมณพราหมณผูมีพรหมจรรยเปน
ที่ไปในเบื้องหนา ผูมีศลี ผูพหูสูต ในโลกไวกระมัง
วันนี้จึงไมพบลูกทั้งสอง คือพอชาลีและแมกณ
ั หา
ชินา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาจริยมิว มาณโว ความวา เหมือน
อันเตวาสิกผูสมบูรณดวยวัตรปฏิบัติอาจารย. บทวา อนุฏิตา ความวา
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หมอมฉันบํารุง คือเปนผูไมประมาทปฏิบัติดวยการลุกขึ้นบําเรอ. บทวา
ตุมฺห กามา ความวา ปรารถนาพระองคดวยใครตอพระองค พระนางมัทรี
คร่ําครวญรําพันถึงสองกุมารดวยบทวา ปุตฺตกา. บทวา สุวณฺณหาลิทฺท
ความวา หมอมฉันฝนคือบดขมิ้นซึ่งมีสีเหมือนทองถือมาเพื่อสรงสนานพระ
โอรสธิดาของพระองค. บทวา ปณฺฑุเวลุว ความวา แมผลมะตูมสุกซึ่งมี
สีเหมือนทองนี้ หมอมฉันก็นํามาเพื่อพระองคทรงเลน. บทวา รุกฺขปกฺกานิ
ความวา แมผลไมอื่น ๆ ซึ่งเปนที่ชอบใจ หมอมฉันก็ไดนํามาเพื่อพระองค
ทรงเลน. บทวา อิเมโว ความวา พระนางมัทรีกลาววา ลูกนอยทั้งสองนี้
เปนเครื่องเลนของพระองค. บทวา มูฬาลิวตฺตก ไดแก สายบัว. บทวา
สาลุก ความวา แมเหงาบัวมีอุบลเปนตนนี้ หมอมฉันก็นํามาเปนอันมาก.
บทวา ชิฺชโรทก ไดแก กระจับ. บทวา ภฺุช ความวา พระนางมัทรี
คร่ําครวญวา ขอพระองคโปรดเสวยของนี้ทั้งหมดซึ่งประกอบดวยน้ําผึ้งเล็กนอย
พรอมดวยพระโอรสธิดา. บทวา สิวิ ปุตฺตานิ อวยฺห ความวา ขาแต
พระเจาสีวีราชผูสวามี ขอพระองคโปรดรีบตรัสเรียกพระโอรสธิดาจากที่บรรทมในบรรณศาลา. บทวา อป สิวิ ปุตฺเต ปสฺเสสิ ความวา ขาแต
พระเจาสีวีราชผูสวามี พระองคทอดพระเนตรดูพระโอรสธิดาทั้งสองเถิด
ถาทรงเห็นก็โปรดแสดงแกหมอมฉัน ขอไดโปรดอยาใหหมอมฉันลําบากนัก
เลย. บทวา อภิสสึ ความวา หมอมฉันไดดาเปนแนอยางนี้วา ทานทั้ง
หลายจงอยาพบบุตรธิดาของพวกทานเลย.
แมพระนางมัทรีทรงพิลาปรําพันอยูอยางนี้ พระเวสสันดรมหาสัตวก็
มิไดตรัสอะไร ๆ ดวยเลย ครั้นพระมหาสัตวไมตรัสดวย พระนางมัทรีก็หวั่น
พระหฤทัยเสด็จเที่ยวคนหาพระโอรสพระธิดาของพระองคดวยอาศัยแสงจันทร
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เสด็จถึงสถานที่ทั้งปวงนั้น ๆ มีตนหวาเปนตน ซึ่งเปนที่พระโอรสพระธิดาเคย
เลน ทรงคร่ําครวญตรัสวา
รุกขชาติตาง ๆ เชนไมหวา ไมยางทรายซึ่งมีกิ่ง
หอยยอย อนึ่งรุกขชาติที่มีผลตาง ๆ เชนไมโพใบ
ขนุน ไทร มะขวิด ปรากฏอยูทั้งนั้น แตลูกทั้งสอง
หาปรากฏไม ลูกทั้งสองเคยเลนที่สวนและแมน้ําซึ่งมี
น้ําเย็น เคยทัดทรงบุปผชาติตาง ๆ บนภูผา และเคย
เสวยผลไมตาง ๆ บนภูผา แตลูกทั้งสองหาปรากฏไม
ตุกตาชาง ตุกตามา ตุก ตาวัว ที่ลกู ทั้งสองเคยเลนยัง
ปรากฏอยู แตลูกทั้งสองหาปรากฏไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา ความวา
พระนางมัทรีทรงคนหาพระโอรสพระธิดาบนภูเขา ไมเห็นก็ทรงคร่ําครวญ
เสด็จลงจากภูเขามาสูอาศรมบทอีก ทรงคร่ําครวญถึงพระโอรสพระธิดาใน
อาศรมบทนั้น ทอดพระเนตรเห็นของเลนทั้งหลายของพระโอรสพระธิดา จึง
ตรัสอยางนี้ ครั้งนั้น ฝูงมฤคและปกษีตางออกจากที่อยูเพราะสําเนียงทรง
คร่ําครวญและเสียงฝพระบาทของพระนางมัทรี.
พระนางมัทรีทอดพระเนตรเห็นสัตวเหลานั้น จึงตรัสวา
ตุกตาเนื้อทรายทอง ตุกตากระตาย ตุกตานกเคา
และตุกตาชะมดเหลานี้เปนอันมากที่ลกู ทั้งสองเคยเลน
ยังปรากฏอยู แตลูกทั้งสองหาปรากฏไม เหลาตุกตา
หงส ตุกตานกกระเรียน และตุกตานกยูงขนหางวิจิตร
เหลานี้ที่ลูกทั้งสองเคยเลนปรากฏอยู แตลูกทั้งสองหา
ปรากฏไม.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สามา ไดแก เนื้อทรายทองตัวเล็กๆ.
บทวา สโสลูกา ไดแก กระตายและนกเคาปา.
พระนางมัทรีไมเห็นพระปยบุตรทั้งสอง ณ อาศรมบท จึงเสด็จออก
จากอาศรมบทเขาสูชัฏปาดอกไม ทอดพระเนตรดูสถานที่นั้น ๆ ตรัสวา
พุมไมมดี อกตลอดกาล และสระโบกขรณีทนี่ า
รื่นรมย มีนกจากพรากสงเสียงรอง ดาดาษไปดวย
มณฑาดอกและปทุมอุบล ซึ่งเปนที่ลูกทั้งสองเคยเลน
ยังปรากฏอยู แตลูกทั้งสองหาปรากฏไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วนคุมฺพาโย ไดแก พุมดอกไมปา
นั่นเอง.
พระนางมัทรีไมประสบพระปยบุตรทั้งสอง ณ ที่ไร ๆ ก็เสด็จมาเฝา
พระมหาสัตวอีก เห็นพระองคประทับนั่งมีพระพักตรเศราหมอง จึงทูลวา
พระองคไมหักไมแหง ไมนําน้ํามา ไมติดไฟ
เปนไฉนหนอ พระองคดูเหมือนออนแรงซบเซาอยู
พระองคเปนที่รักของหมอมฉัน ความทุกขหายไป
เพราะสมาคมกับพระองค ผูเปนทีร่ ักของหมอมฉัน
วันนี้หมอมฉันไมเห็นลูกทั้งสอง คือพอชาลีและแม
กัณหาชินา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หาสิโต ไดแก ไมใหลุกโพลง
ทานอธิบายไววา ขาแตพระสวามี เมื่อกอนพระองคหักฟน นําน้ํามาตั้งไว
กอไฟในกระเบื้องถานเพลิง วันนี้พระองคไมทําแมอยางเดียวในเรื่องเหลานั้น
เปนเหมือนออนแรงซบเซาอยูเพราะเหตุไรหนอ หมอมฉันไมชอบใจกิริยาของ
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พระองคเลย. บทวา ปโย ปเยน ความวา พระเวสสันดรเปนที่รักของ
หมอมฉัน ที่รักของหมอมฉันยิ่งกวาพระเวสสันดรนี้ ไมมี เมื่อกอนความทุกข
ยอมหายไปคือยอมปราศจากไป เพราะมาสมาคมคือมาประชุมกับพระองคผูเปน
ที่รักของหมอมฉันนี้ แตวันนี้ แมหมอมฉันเห็นพระองคอยู ความเศราโศกก็
ไมปราศจากไปเหตุอะไรหนอ. บทวา ตฺยชฺช ความวา เหตุการณที่หมอมฉัน
เห็นแลว จงยกไวเถิด วันนี้หมอมฉันไมเห็นลูกทั้งสองนั้น เพราะเหตุนั้น แม
เมื่อหมอมฉันเห็นพระองคอยูความเศราโศกก็ไมหายไป.
แมพระนางมัทรีกราบทูลถึงอยางนี้ พระมหาสัตวก็ประทับนั่งนิ่งอยู
นั่นเอง. เมือ่ พระมหาสัตวไมตรัสดวย พระนางเจาก็เต็มแนนไปดวยลูกศรคือ
ความโศก พระกายสั่นดุจแมไกถูกตี เสด็จเที่ยวคนหาตามที่เคยคนหาครั้งแรก
แลว เสด็จกลับมาเฝาพระมหาสัตว กราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ หมอมฉันไมพบคนที่นําลูกทั้ง
สองไป ลูกทั้งสองคงสิ้นชนมชีพแลว ฝูงกาฝูงนก
ทั้งหลายไมมีอยู ลูกทั้งสองของหมอมฉันคงสิ้นชนมชีพเสียแลวเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น โข โน ความวา ขาแตสมมติเทพ
หมอมฉันไมเห็นลูกทั้งสองของเราเลย. บทวา เยน เต นีหฏา มตา
ความวา พระนางมัทรีทูลดวยความประสงควา หมอมฉันไมทราบวาใครนํา
ลูกทั้งสองไป.
แมพระนางมัทรีกราบทูลถึงอยางนี้ พระมหาสัตวก็มิไดตรัสอะไรๆ
พระนางมัทรีอันความโศกในเพราะพระโอรสถูกตองแลว ทรงพิจารณาพระ
โอรสทั้งสอง เสด็จเที่ยวไปยังสถานที่นั้น ๆ ดวยความเร็วดุจลมถึง ๓ วาระ
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ไดยินวาสถานที่พระนางเจาเสด็จเที่ยวไปตลอดราตรีหนึ่ง ประมาณระยะทาง
ราว ๑๕ โยชน ลําดับนัน้ ราตรีสวาง อรุณขึ้น พระนางเจาเสด็จมาประทับ
ยืนคร่ําครวญอยู ณ ที่ใกลพระมหาสัตวอีก.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระนางมัทรีเสด็จเที่ยวร่ําไรรําพันไปตามภูผา
และปาไมในเวิ้งเขาวงกตแลวเสด็จกลับมาสูอาศรมอีก
ทรงกันแสง ณ สํานักพระภัสดาวา ขาแตสมมติเทพ
หมอมฉันไมพบคนที่นําลูกทั้งสองไป ลูกทั้งสองคง
สิ้นชนมชีพแลว ฝูงกาฝูงนกยอมไมมีอยู ลูกทั้งสอง
ของหมอมฉันคงสิน้ ชีพเสียแลวเปนแน.
เมื่อพระนางมัทรีผูทรงโฉม ผูเปนพระราชบุตร
พระเจามัททราชผูมียศเสด็จเที่ยวไป ณ ภูเขาและถ้ําทั้ง
หลายทรงประคองพระพาหากันแสงวา ขาแตสมมติ
เทพ หมอมฉันไมเห็นคนที่นําลูกทั้งสองของเราไป
ลูกทั้งสองคงสิ้นชนมชีพแลว ดวยประการฉะนี้แลวก็
ลมลง ณ ภูมิภาคแทบพระยุคลบาทแหงพระเวสสันดร
นั้นนั่นเอง.
บรรดาบทเหลานั่น บทวา สามิกสฺสนฺติ โรทติ ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พระนางมัทรีนั้นเสด็จเที่ยวคร่ําครวญไปตามเนินผาและปาไมใน
เวิ้งเขาวงกตนั้น แลวเสด็จมาอาศัยพระภัสดาอีก ประทับยืน ณ ที่ใกลพระภัสดา ทรงกันแสง คือทรงครวญคร่ํารําพันวา น โข โน เปนตน เพื่อ
ตองการพระโอรสและพระธิดา. บทวา อิติ มทฺที วราโรหาร ความวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 757

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระนางมัทรีผูทรงพระรูปอันอุดม ชื่อวาผูทรงโฉมนั้น
เสด็จเที่ยวไป ณ โคนไมเปนตน ไมเห็นพระโอรสพระธิดา ประคองพระพาหา
คร่ําครวญวา ลูกทั้งสองจักตายเสียแนแลว ดังนี้ แลวลมลง ณ ภูมิภาคแทบ
พระยุคลบาทแหงพระเวสสันดรนั้นเอง เสมือนตนกลวยสีทองถูกตัดฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเจาพระองคสั่นดวยทรงสําคัญวา พระนาง
มัทรีสิ้นพระชนมเสียแลว ทรงรําพึงวา มัทรีมาสิ้นพระชนมในที่ตางดาวอัน
ไมใชฐานะ หากวาเธอทํากาลกิริยาในเชตุดรราชธานี การบริหารก็จักเปนการ
ใหญ รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกัน ก็ตวั เราอยูในอรัญญประเทศแตผูเดียวเทานั้น
จักทําอยางไรดีหนอ ทรงคํานึงดังนี้แลว แมเปนผูม ีความโศกมีกําลัง ก็ทรง
ตั้งพระสติใหมั่น เสด็จลุกขึ้นดวยทรงสําคัญวา เราจักตองรูใหแนกอน จึงวาง
พระหัตถเบื้องขวาตรงพระหทัยวัตถุแหงพระนางเจา ก็ทรงทราบวายังมีความ
อบอุนเปนไปอยู จึงทรงนําน้ํามาดวยพระเตา แมมิไดทรงถูกตองพระกาย
ตลอด ๗ เดือน แตไมอาพรจะทรงกําหนดความที่พระองคเปนบรรพชิต เพราะ
ความโศกมีกําลัง มีพระนัยนาเต็มไปดวยพระอัสสุชล ชอนพระเศียรของพระนางเจาขึ้นวางไวบนพระเพลา พรมดวยน้ํา ลูบพระพักตรและที่ตรงพระหทัย
ประทับนั่งอยู ฝายพระนางมัทรี พอสักครูหนึ่งก็กลับไดพระสติ เตาตั้งไว
เฉพาะซึ่งหิริและโอตตัปปะ ลุกขึ้นกราบพระมหาสัตว ทูลถามวา ขาแตพระ
สวามีเวสสันดร ลูกทั้งสองของพระองคไปไหน พระมหาสัตวตรัสตอบวา
แนะพระเทวี ฉันใหเพื่อเปนทาสแหงพราหมณคนหนึ่งไปแลว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
วันนี้พระเวสสันดรทรงประพรมพระนางมัทรี
ราชบุตรผูลมลงดวยน้ํา ทรงทราบวาพระนางเจาคอย
สําราญ ทีนั้นจึงตรัสคํานี้กะพระนาง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมชฺช ปตฺต ความวา ผูลมลงใกล
พระองค อธิบายวา ผูลมลงถึงวิสัญญีภาพแทบพระยุคลบาท. บทวา เอตมพฺรวิ ความวา ไดตรัสคํานี้ คือคําวา ฉันใหเพื่อเปนทาสแหงพราหมณ
คนหนึ่งไปแลว.
แตนนั้ เมื่อพระนางมัทรีทูลวา ขาแตสมมติเทพพระองคประทานลูก
ทั้งสองแกพราหมณแลว ไมรับสั่งใหหมอมฉันผูคร่ําครวญเที่ยวอยูตลอดราตรี
ทราบความ เพราะเหตุไร พระมหาสัตวจึงตรัสวา
แนะมัทรี ฉันไมปรารถนาจะบอกเธอแตแรก
ใหเปนทุกขวา พราหมณแกเปนยาจกเข็ญใจมาสู
อาศรม บุตรบุตรีฉันใหแกพราหมณนั้นแลว แนะ
มัทรีเธออยากลัวเลย จงยินดีเถิด เธอจงเห็นแกฉัน
อยาเห็นแกบุตรบุตรี อยาคร่ําครวญนักเลย เราทั้งสอง
ยังมีชวี ิตอยู ไมมโี รคก็จักไดบุตรบุตรี และสัตวของ
เลี้ยง ธัญญาหารทั้งทรัพยอยางอื่นในเรือน สัตบุรุษ
เห็นยาจกมาบริจาคทาน ดูกอนมัทรี เธอจงอนุโมทนา
ปยบุตรทาน อันเปนอุดมทานของฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทิเยเนว ไดแก แตแรก มีคําอธิบาย
วา ถาฉันบอกความเรื่องนี้แกเธอแตแรก เมื่อเธอไดฟงดังนั้นก็จะไมอาจกลั้น
ความโศกไวได หทัยพึงแตก เพราะฉะนั้น ฉันจึงไมปรารถนาจะบอกแกเธอ
แตแรกใหเปนทุกข นะมัทรี. บทวา ฆรมาคโต ความวา มายังสถานที่อยู
ของพวกเรานี้. บทวา อโรคา จ ภวามฺหเส ความวา พระเวสสันดร
มหาสัตวตรัสวา ทั้งนี้ทั้งนั้น เราทั้งสองเปนผูไมมีโรค ยังมีชวี ิตอยู จักพบ
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ลูกทั้งสองที่พราหมณนําไปเปนแน. บทวา ยฺจ อฺฆเร ธน ไดแก
สวิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรัพยอยางอื่นในเรือน. บทวา ทชฺชา
สปฺปุริโส ทาน ความวา สัตบุรุษเมื่อปรารถนาประโยชนสูงสุด พึงผาอุระ
ควักเนื้อหัวใจใหเปนทาน.
พระนางมัทรีทูลวา
ขาแตสมมติเทพ หมอมฉันขออนุโมทนาปยบุตรทานอันอุดมของพระองค พระองคทรงบริจาค
ทานแลวจงยังพระหฤทัยใหเลื่อมใส ขอจงทรงบําเพ็ญ
ทานใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด ขาแตพระชนาธิปราช ใน
เมื่อชนทั้งหลายมีความตระหนี่ พระองคผยู ังแควน
ของชาวสีพีใหเจริญ ไดทรงบริจาคบุตรทานแก
พราหมณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุโมทามิ เต ความวา พระนางมัทรี
ทรงอุมพระครรภ ๑๐ เดือน ประสูตรแลวใหสรงสนาน ใหทรงดื่ม ใหเสวย
วันละสองสามครั้ง ประคับประคองพระลูกนอยทั้งสองนั้นใหบรรทมบนพระ
อุรประเทศ ครั้นพระโพธิสัตวพระราชทานพระลูกนอยทั้งสองไป จึงทรง
อนุโมทนาสวนบุญเอง พระนางมัทรีตรัสอยางนี้ดวยประการฉะนี้ ดวยเหตุนี้
พึงทราบวา บิดาเทานั้นเปนเจาของเด็กๆ ทั้งหลาย. บทวา ภิยฺโย ทาน
ทโท ภว ความวา ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงเปนผูบริจาคทาน
บอยๆ ใหยิ่งๆ ขึ้นไปเถิด ทานอันพระองคทรงบริจาคดีแลวดวยประการฉะนี้
ขอพระองคผูไดพระราชทานพระปยบุตรทั้งสองในเมื่อสัตวทั้งหลายมีความ
ตระหนี่นั้นจงยังพระหฤทัยใหเลื่อมใสเถิด
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ครั้นพระนางมัทรีทูลอยางนี้แลว พระมหาสัตวจึงตรัสถึงเหตุอัศจรรย
ทั้งปวงมีแผนดินไหวเปนตนวา แนะมัทรี นัน่ เธอพูดอะไร ถาฉันใหลกู ทั้ง
สองแลวไมทําจิตใหเลื่อมใส ความอัศจรรยทั้งหลายของฉันเหลานี้ก็ไมพึงเปน
ไป แตนั้นพระนางมัทรีไดประกาศความอัศจรรยเหลานั้นนั่นแล เมื่อจะทรง
อนุโมทนาปยบุตรทาน จึงตรัสวา
ปฐพีบันลือลั่น เสียงสาธุการกองไปถึงสวรรค
ชั้นไตรทิพย เพราะพระองคทรงบําเพ็ญปยบุตรทาน
สายฟาก็แวบวาบไปโดยรอบ เสียงโกลาหลนั้นปรากฏ
ดังหนึ่งเสียงภูเขาลมทลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิชฺชลุ ตา อาคู ความวา สายฟาผิด
ฤดูกาลแลบโดยรอบในหิมวันตประเทศ. บทวา คิรีนว ปฏิสฺสุตา ความวา
เสียงโกลาหลปรากฏราวกะเสียงภูเขาถลมทลาย.
เทพนิกายทั้งสองคือนารทะและทะและเหลานั้น
ยอมอนุโมทนาแกพระเวสสันดรนั้น พระอินทร พระ
พรหม พระปชาบดี พระโสม พระยม และพระเวสวัณมหาราช ทั้งเทพเจาชาวดาวดึงสทั้งหมดพรอมดวย
พระอินทรตางอนุโมทนาทานของพระองค พระนาง
มัทรีราชบุตรีผูทรงโฉม ผูม ียศ ทรงอนุโมทนาปยบุตรทานอันอุดมแหงพระเวสสันดร ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นารทปพฺพตา ความวา เทพนิกาย
ทั้งสองแมเหลานี้ สถิตอยูที่ประตูวิมานของตนๆ นั่นเอง อนุโมทนาแดพระองควา ทานอันพระองคประทานดีแลวหนอ. บทวา ตาวตึสา สอินฺทกา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 761

ความวา แมเหลาเทวดาชั้นดาวดึงสซึ่งมีพระอินทรเปนหัวหนา ก็พากันอนุโมทนาทานของพระองค.
พระมหาสัตวทรงสรรเสริญทานของพระองคอยางนี้แลว พระนางมัทรี
ก็ทรงกลับเอาขอความนั้นเองมาทรงสรรเสริญวา ขาแตพระมหาราชเจา ทาน
อันพระองคประทานดีแลว ดังนี้แลวทรงอนุโมทนาประทับนั่งอยู ดวยเหตุนั้น
พระศาสดาจึงตรัสคาถาวา อิติ มทฺที วราโรหา ดังนี้เปนตน.
จบมัทรีบรรพ
สักกบรรพ
เมื่อกษัตริยทั้งสององค คือพระเวสสันดรและพระนางมัทรีตรัสสัมโมทนียกถาตอกันและกันอยูอยางนี้ ทาวสักกเทวราชทรงดําริวา เมื่อวันวานนี้
พระเวสสันดรมหาราชนี้ไดประทานปยบุตรแกชชู กพราหมณ แผนดินไหว
บัดนี้ถาจะมีคนต่ําชาผูหนึ่งไปเฝาพระเวสสันดร ทูลขอพระนางมัทรีผูสมบูรณ
ดวยลักษณะทั้งปวงมีศีลาจารวัตรบริบูรณ พาพระนางมัทรีไป ทําใหทาวเธอ
อยูคนเดียว แตนั้นทาวเธอก็จะเปลาเปลี่ยวขาดผูปฏิบัติ อยากระนั้นเลยเราจะ
จําแลงเพศเปนพราหมณไปเฝาทาวเธอ ทูลขอพระนางมัทรี ใหถือเอาทานนั้น
เปนยอดแหงทานบารมี ทําใหไมควรสละแกใครๆ แลวถวายพระนางเจานั้น
คืนทาวเธอไวอีก แลวกลับเทวสถานของเรา ทาวสักกเทวราชนั้นไดเสด็จไป
สูสํานักแหงพระบรมโพธิสัตวในเวลาพระอาทิตยขึ้น.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ลําดับนั้น เมื่อราตรีสิ้นไป ดวงอาทิตยอุทัยขึ้น
มา ทาวสหัสสนัยจําแลงเพศเปนพราหมณ ไดปรากฏ
แกสองกษัตริยนั้นแตเชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาโต เนส อทิสฺสถ ความวา ได
มีรูปปรากฏยืนอยูเบื้องหนาของกษัตริยทั้งสองแตเชาทีเดียว.
ก็และครั้นประทับยืนอยูแลว เมื่อจะทรงทําปฏิสันถาร จึงตรัสวา
พระองคไมมีพระโรคาพาธกระมัง พระองคมี
ความผาสุกสําราญกระมัง พระองคทรงยังอัตภาพให
เปนไปดวยเสาะแสวงหาผลาหารสะดวกกระมัง มูลผลาหารมีมากกระมัง เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อย
คลานทีจะมีนอยกระมัง ความเบียดเบียนใหลําบากใน
วนประเทศที่เกลื่อนไปดวยเนื้อรายไมคอยมีกระมัง.
เมื่อทาวสักกเทวราชทูลถามอยางนี้แลว พระมหาสัตวเมื่อทรงทํา
ปฏิสันถารกับทาวสักกเทวราชนั้น ตรัสวา
ดูกอนพราหมณ เราทั้งหลายไมมีอาพาธ สุข
สําราญดี ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเสาะแสวงหาผลไม
สะดวกดี และผลาผลก็มีมาก อนึ่ง เหลือบ ยุงและ
สัตวเลื้อยคลานมีบางก็เล็กนอย ความเบียดเบียนให
ลําบากในวนประเทศที่เกลื่อนไปดวยเนื้อราย ก็ไม
คอยมีแกเรา เมื่อพวกเรามาอยูปามีชีวติ เตรียมตรม
ตลอด ๗ เดือน เราพึงเห็นพราหมณผูมีเพศดังเพศแหง
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เทพถือไมเทามีสีดังผลมะตูม ทรงหนังเสือเหลืองเปน
เครื่องปกปดกาย แมนี้เปนคนที่สอง.
ดูกอนมหาพราหมณ ทานมาดีแลว และมาไกล
ก็เหมือนใกลเชิญเขาขางใน ขอใหทานเจริญเถิด ชําระ
ลางเทาของทานเสีย ดูกอนพราหมณ ผลมะพลับ ผล
มะหาด ผลมะซาง และผลหมากเมา เปนผลไมมี
รสหวานปานน้ําผึ้ง เชิญทานเลือกบริโภคแตที่ดี ๆ เถิด
ดูกอนพราหมณ น้ําดื่มนีเ้ ย็นนํามาแตซอกเขา ขอเชิญ
ดืม่ เถิดถาปรารถนาจะดื่ม.
พระมหาสัตวทรงทําปฏิสันถารกับพราหมณนั้นอยางนี้แลว ตรัสถามวา
ก็ทานมาถึงปาใหญดวยเหตุการณเปนไฉน เรา
ถามทานแลว ขอทานจงบอกความนัน้ แกเราเถิด.
พระมหาสัตวตรัสถามถึงเหตุที่ทาวสักกะมาดวยประการฉะนี้ ลําดับนั้น
ทาวสักกเทวราชทูลสนองวา ขาแตพระมหาราชเจา ขาพระองคเปนคนแกมา
ในที่นี้ มาเพื่อทูลขอประทานพระนางมัทรีอัครมเหสีของพระองค ขอพระองค
โปรดประทานพระนางเจานั้นแกขาพระองค ครั้นทูลฉะนี้แลวกลาวคาถาวา
หวงน้ําซึ่งเต็มเปยมตลอดเวลา ไมมีเวลาเหือด
แหง ฉันใด พระองคมีพระหฤทัยเต็มเปยมดวยศรัทธา
ฉันนั้น ขาพระองคมาเพื่อทูลขอพระนางมัทรีกะ
พระองค ขอพระองคโปรดพระราชทานพระมเหสีแก
ขาพระองคผูทูลขอเถิด.
เมื่อทาวสักกเทวราชแปลงทูลอยางนี้แลว พระมหาสัตวมิไดตรัสวา
เมื่อวานนี้อาตมาไดใหบุตรบุตรีแกพราหมณไปแลว อาตมาจะตองอยูในปารูป
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เดียวเทานั้น จักใหมัทรีแกทานไดอยางไร ดังนี้ เปนเพียงดังผูมีกําลังวางถุง
กหาปณะพันหนึ่งลงบนหัตถที่เหยียดออกรับ มีพระมนัสไมขัดไมของไมหดหู
เปนราวกะยังภูผาใหบันลือลั่น ตรัสวา
กอนพราหมณ อาตมาใหสิ่งที่ทานขอตอ
อาตมา อาตมาไมหวั่นหวาด ไมซอนสิ่งที่มอี ยู ใจ
ของอาตมายินดีในทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺต นปฺปฏิคุยฺหามิ ความวา ไม
ซอนสิ่งที่มีอยู.
ก็และครั้นตรัสอยางนี้แลว พระมหาสัตวทรงนําน้ํามาดวยพระเตาทันที
ทีเดียว หลั่งน้ําลงในมือของพราหมณ พระราชทานปยทารทานแกพราหมณ
มหัศจรรยทั้งปวงมีประการดังกลาวแลวในหนหลัง ไดปรากฏในขณะนั้นนั่น
เทียว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระเวสสันดรผูยังแควนสีพีใหเจริญ ทรงจับ
พระกรพระนางมัทรีดวยพระหัตถขางหนึ่ง จับพระเตา
น้ําดวยพระหัตถขางหนึ่งหลั่งอุทกลงในมือพราหมณ
ไดพระราชทานพระนางมัทรีแกพราหมณ มหัศจรรย
อันใหสยดสยองและยังโลมชาติใหชูชัน คือเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคพระนางมัทรีแกพราหมณ แผน
ดินไดกัมปนาทหวัน่ ไหวในกาลนั้น พระนางมัทรี
มิไดทําพระพักตรสยิ้วกริ้วพระภัสดา ไมทรงแสดง
พระอาการขวยเขิน ไมทรงกันแสง เมื่อพระภัสดา
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ทอดพระเนตร พระนางเจาก็ทรงดุษณีภาพ พระภัสดา
ก็ทรงทราบพระอัธยาศัยอันประเสริฐของพระนางเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทา ทาน ความวา พระเวสสันดร
มหาสัตวตรัสวา ดูกอนพราหมณผูเจริญ พระสัพพัญุตญาณเทานั้นเปนที่รัก
ของอาตมายิ่งกวาแมพระนางมัทรี รอยเทา พันเทา แสนเทา ขอทานของ
อาตมานี้จงเปนปจจัยใหไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ดังนี้แลวไดทรงบริจาค
ปยทารทาน.
สมจริงดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสไววา
เราตถาคตเมื่อสละชาลีโอรส กัณหาชินาธิดา
และมัทรีเทวีผูเคารพตอภัสดามิไดคิดเสียดายเลยเพราะ
เหตุแหงพระโพธิญาณเทานั้น ลูกทั้งสองเปนที่เกลียด
ชังของเราก็หามิได มัทรีเทวีไมเปนที่รักของเราก็หา
มิได พระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรายิ่งกวา
เพราะฉะนั้น เราจึงไดใหบุตรธิดาและเทวีผูเปนที่รัก
เสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมกมฺปถ ความวา แผนดินไหวจด
ถึงน้ํา. บทวา เนวสฺส มทฺที ภกุฏี ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขณะ
นั้นพระนางมัทรีมิไดมีพระพักตรสยิ้ว เพราะกริว้ วา พระราชาเวสสันดรประทานเราแกพราหมณแก. บทวา น สนฺธียติ น โรทติ ความวา มิได
ทรงเกอเขิน มิไดทรงกันแสงจนน้ําตาเต็มพระเนตรทั้งสอง ดวยทรงคิดวา
พระสวามีดูเราทําไมทั้งทรงดุษณีภาพเขาพระทัยวา เมื่อใหนางแกวเชนเรา จัก
ไมใหเพราะไรเหตุ อธิบายวา พระนางมัทรีประทับยืนทอดพระเนตรดูพระ๑

๑. ม. สมฺปกมฺปถ.
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พักตรของพระเวสสันดรซึ่งมีวรรณะดังดอกปทุมบาน ดวยเขาพระทัยวา พระสวามีของเรานี้แหละทรงทราบสิ่งที่ประเสริฐ.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทอดพระเนตรดูพระพักตรของพระนางมัทรี
ดวยทรงคิดวา มัทรีจะเปนอยางไร พระนางเจาจึงทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ
พระองคทอดพระเนตรดูหนาหมอมฉันทําไม เมื่อทรงบันลือสีหนาทจึงตรัส
คาถานี้วา
หมอมฉันผูยังเปนสาว เปนเทวีของพระองค
ทานใด พระองคทานนั้นเปนพระภัสดาเปนใหญของ
หมอมฉัน พระองคทานทรงปรารถนาจะพระราชทาน
แกบุคคลใด ก็จงพระราชทานแกบุคคลนั้น หรือจะ
พึงตายพึงฆาเสียยอมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ความวา หมอมฉันเปนเทวีสาวของ
พระองคทานใด พระองคทานนั้นแหละเปนพระภัสดาดวย เปนใหญดวยของ
หมอมฉัน พระองคทานปรารถนาจะพระราชทานแกผูใด ก็พึงพระราชทาน
แกผูนั้น หรือเมื่อตองการทรัพย ก็พึงขายหมอมฉัน หรือเมื่อตองการเนื้อ
ก็พึงฆาหมอมฉัน เพราะฉะนั้น พระองคจงกระทําสิ่งที่ทรงชอบพระทัยเถิด
หมอมฉันไมโกรธ.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชทรงทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย
ทั้งสอง จึงทรงชมเชยสองกษัตริยนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบพระดําริของสอง
กษัตริย จึงไดตรัสคํานี้วา ขาศึกทั้งปวงทั้งที่เปนของ
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ทิพยและของมนุษยพระองคทั้งสองทรงชนะแลวปฐพี
บันลือลั่น เสียงสาธุการกองไปถึงสวรรคชั้นไตรทิพ
สายฟาก็แวบวาบไปโดยรอบ เสียงโกลาหลนั้นปรากฏ
ดังหนึ่งเสียงภูเขาถลมทลาย เทพนิกายทั้งสองคือ
นารทะและปพพตะเหลานั้นยอมอนุโมทนาแกสอง
กษัตริยนั้น พระอินทร พระพรหม พระปชาบดี
พระโสม พระยม และพระเวสวัณมหาราช เทพเจาทั้ง
หมดยอมอนุโมทนาวา พระองคทรงทํากิจที่ทําไดยาก
แท เพราะความที่เหลาผูใหทานใหดวยยาก เพราะ
ความที่เหลาผูทําบุญกรรมทําดวยยาก อสัตบุรุษทัง้
หลาย ทําตามไมได ธรรมของสัตบุรษุ ทั้งหลาย อัน
อสัตบุรุษทั้งหลายนําไปยาก เหตุดังนั้น คติภูมิที่ไป
จากโลกนี้ ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษทัง้ หลายตางกัน
อสัตบุรุษทั้งหลายยอมไปสูนรก สัตบุรุษทั้งหลายมี
สวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา ขอที่พระองคเมื่อเสด็จ
ประทับ แรมอยูในปา ไดพระราชทานกุมารกุมารีและ
พระมเหสีนี้ นับวาเปนพรหมยานอันสัมฤทธิ์แลวแด
พระองค เพราะจะมิตองเสด็จไปในอบายภูมิ ขอ
พระกุศลทานอันนั้นจงอํานวยวิบากสมบัติแดพระองค
ในสวรรคเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปจฺจูหา ไดแก ขาศึก. บทวา ทิพพฺ า
ไดแก หามเสียซึ่งทิพยสมบัติ. บทวา มานุสา ไดแก หามเสียซึ่งมนุษยสมบัติ. แตอาจารยพวกหนึ่งกลาววา บทวา เต ไดแก ธรรมคือความ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๓ - หนาที่ 768

ตระหนี่, ความตระหนี่ทุกอยางนั้น อันพระมหาสัตวผูประทานโอรสธิดาและ
มเหสี ทรงชํานะแลว เพราะเหตุนั้น ทาวสักกเทวราชจึงตรัสวา สพฺเพ
ชิตา เต ปจฺจูหา ดังนี้. บทวา ทุกฺกร หิ กโรติ โส ความวา ทาวสักกเทวราชตรัสวา เทวดาทั้งปวงเหลานั้นอนุโมทนาอยางนี้วา พระราชา
เวสสันดรนั้นประทับอยูในปาพระองคเดียวเทานั้น เมื่อประทานพระมเหสีแก
พราหมณ ยอมกระทํากรรมที่ทําไดโดยยาก ทาวสักกเทวราชเมื่อทรงทําอนุโมทนาจึงตรัสคาถาวา ยเมต เปนตน. บทวา วเน วส แปลวา ประทับ
อยูในปา. บทวา พฺรหฺมยาน ไดแก ยานอันประเสริฐก็ธรรมคือความ
สุจริตสามอยางและธรรมคือการบริจาคเห็นปานนี้ ยอมเปนปจจัยแหงอริยมรรค
ดังนั้น ทานจึงเรียกวาพรหมยาน เพราะฉะนั้นพรหมยานนี้จึงสําเร็จแกพระองค
ผูใหทานในวันนี้เพราะไมตองเสด็จไปสูอบายภูมิ. บทวา สคฺเค เต ต
วิปจฺจตุ ความวา จงใหพระสัพพัญุตญาณในที่สุดแหงวิบากนั่นเทียว
ทาวสักกเทวราชทรงอนุโมทนาแดพระเวสสันดรอยางนี้แลว ทรงดําริ
วา บัดนี้ควรที่เราจะไมชักชาในที่นี้ ควรถวายคืนพระนางมัทรีแดพระเวสสันดร
แลวกลับไป ทรงดําริฉะนี้แลวตรัสวา
ขาพระองคขอถวายพระนางมัทรีพระมเหสีผูงาม
ทั่วสรรพางค คืนแดพระองคผูเจริญ เพราะพระองค
มีพระฉันทะอัธยาศัยเสมอดวยพระนางมัทรี และพระนางมัทรีก็ทรงมีพระฉันทะอัธยาศัยเสมอดวยพระองค
พระสวามี.
น้ํามันและสังขมีสีเสมอเหมือนกัน ฉันใด พระองคและพระนางมัทรี ก็มีพระมนัสเจตนาเสมอเหมือน
กัน ฉันนั้น.
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พระองคทั้งสองเปนขัตติยชาติ สมบูรณดวย
พระวงศ เกิดดีแลวแตพระมารดาพระบิดา ถูกเนรเทศ
เสด็จมาแรมอยู ณ อาศรมในราวไพรนี้ ขอพระองค
เมื่อทรงบําเพ็ญทานตอ ๆ ไป พึงบําเพ็ญบุญกุศลตาม
สมควรเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺโน ไดแก สมควร. บทวา อุโภ
สมานวณฺณิโน ความวา ทั้งสองมีวรรณะเสมอกันบริสุทธิ์แท. บทวา สมานมนเจตสา ความวา ประกอบดวยใจกลาวคือมนะที่เสมอกันโดยคุณมีอาจาระ
เปนตน. บทวา อวรุทฺเธตฺถ ความวา ถูกเนรเทศจากแวนแควน ประทับ
อยูในอรัญประเทศนี้. บทวา ยถา ปฺุานิ ความวา พระองคอยาทรง
ยินดีดวยบุญเพียงเทานี้คือ บุญที่ทรงทําไวเปนอันมากในกรุงเชตุดร บุญที่
ทรงทําเชนเมื่อวันวานพระราชทานพระโอรสธิดา วันนี้พระราชทานพระมเหสี
ทรงบริจาคทานตอ ๆ ไปแมยิ่งขึ้นกวาที่กลาวแลวนั้นพึงบําเพ็ญบุญทั้งหลายตาม
สมควรเถิด.
ครั้งนั้น ทาวสักกเทวราชทรงมอบพระนางมัทรีแดพระมหาสัตวแลว
เมื่อจะแจงพระองควาเปนพระอินทร เพื่อถวายพระพร จึงตรัสวา
หมอมฉันคือทาวสักกะจอมเทพ มาสูสํานักของ
พระองค ขาแตพระราชฤาษีขอพระองคจงทรงเลือก
เอาพระพร หมอมฉันขอถวายพระพร ๘ ประการแด
พระองคทาน.
เมื่อทาวสักกะจอมเทพตรัสอยูอยูนั่นเอง ก็รุงเรืองเปลงปลั่งดวยอัตภาพ
ทิพย สถิตอยูในอากาศปานประหนึ่งภาณุมาศเปลงรัศมีออน ๆ ฉะนั้น
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แตนั้นพระโพธิสัตวเมื่อจะทรงรับพระพร จึงตรัสวา
ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญของสรรพสัตว ถา
พระองคจะประทานพระพรแกหมอมฉัน ขอพระชนก
ของหมอมฉันพึงทรงยินดีใหหมอมฉันกลับจากปานี้สู
นิเวศนของหมอมฉัน พึงเชือ้ เชิญดวยราชบัลลังก
หมอมฉันขอเลือกขอนี้เปนพระพรขอที่ ๑.
หมอมฉันไมชอบการฆาคน แมทําผิดรายแรง
พึงยังคนมีโทษใหพน จากการประหารชีวิต หมอมฉัน
ขอเลือกขอนี้เปนพระพนขอที่ ๒.
ชนเหลาใดเปนคนแก เปนคนหนุม และเปน
คนกลางคน ชนเหลานั้นพึงอาศัยหมอมฉันเลี้ยงชีพ
หมอมฉันขอเลือกขอนี้เปนพระพรขอที่ ๓.
หมอมฉันไมพึงถึงภรรยาของคนอื่น พึงขวน
ขวายแตในภรรยาของตน และไมพึงตกอยูในอํานาจ
แหงสตรีทั้งหลาย หมอมฉันขอเลือกขอนี้เปนพระพร
ขอที่ ๔.
ขาแตทาวสักกะ บุตรของหมอมฉันที่พลัดพราก
ไปนั้น พึงมีอายุยืน พึงครองแผนดินโดยธรรม หมอม
ฉันขอเลือกขอนี้เปนพระพรขอที่ ๕.
เมื่อราตรีสิ้นไป พระอาทิตยอุทัยขึ้นมา ขอให
ภิกษาหารอันเปนทิพยพึงปรากฏมี หมอมฉันขอเลือก
ขอนี้เปนพระพรขอที่ ๖.
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เมื่อหมอมฉันบริจาคทาน ทรัพยสมบัติพึงไม
หมดสิ้นไป บริจาคแลวไมพึงเดือดรอนภายหลัง เมือ่
กําลังบริจาคพึงทําจิตใหผองใส หมอมฉันขอเลือกขอ
นี้เปนพระพรขอที่ ๗.
เมื่อหมอมฉันพนจากอัตภาพนี้ พึงไปสูสวรรค
ถึงชั้นดุสิตอันวิเศษ จุติจากชั้นดุสิตนั้นมาเปนมนุษย
พึงเปนผูไมเกิดอีก หมอมฉันขอเลือกขอนี้เปนพระพร
ขอที่ ๘.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุโมเทยฺย ไดแก พึงทรงรับ คือ
ไมกริ้ว. บทวา อิโต ปตฺต ไดแก จากปานี้ถึงนิเวศนของตน. บทวา
อาสเนน ไดแก ดวยราชบัลลังก คือพระเวสสันดรตรัสวา ขอพระชนกจง
ประทานราชสมบัติแกหมอมฉัน. บทวา อป กิพฺพิสการก ความวา
หมอมฉันเปนพระราชา พึงปลอยนักโทษประหารแมเปนผูทําความผิดตอ
พระราชา ใหพนจากถูกประหาร หมอมฉันแมเปนถึงอยางนี้ก็ไมชอบการ
ประหาร. บทวา มเมว อุปชีเวยฺยุ ความวา ขอเขาเหลานั้นทั้งหมดพึง
อาศัยหมอมฉันนี่แหละเลี้ยงชีพ. บทวา ธมฺเมน ชิเน ความวา จงชนะ
โดยธรรม คือจงครองราชสมบัติโดยเรียบรอย. บทวา วิเสสคู ความวา
พระเวสสันดรตรัสวา ขอหมอมฉันจงเปนผูไปสูสวรรคชั้นพิเศษ คือเปนผู
บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต. บทวา อนิพฺพตฺตี ตโต อสฺส ความวา พระเวสสันดรตรัสวา หมอมฉันจุติจากดุสิตพิภพนั้นแลวมาสูความเปนมนุษย พึง
เปนผูไมบังเกิดในภพใหมทีเดียว คือพึงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ทาวสักกะจอมเทพไดทรงสดับพระดํารัสของ
พระมหาสัตวนั้นแลว ไดตรัสคํานี้วา พระราชธิดาผู
บังเกิดเกลาของพระองค จักเสด็จมาพบพระองคโดย
ไมนานนัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฏุเมสฺสติ ความวา ขาแตพระมหาราชเจา พระบิดาของพระองคประสงคจะเยี่ยมพระองค จักเสด็จมาที่นี้
โดยไมนานนัก ก็และครั้นเสด็จมาแลว จักพระราชทานเศวตฉัตรแดพระองค
แลวเชิญเสด็จไปกรุงเชตุดรทีเดียว ความปรารถนาของพระองคทุกอยางจักถึง
ที่สุดอยารอนพระหฤทัยไปเลย จงเปนผูไมประมาทเถิด มหาราช.
ครัน้ ประทานโอวาทแดพระมหาสัตวอยางนี้แลวทาวสักกเทวราชก็เสด็จ
ไปสูทิพยสถานของพระองคนั่นแล.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ทาวมัฆวานสุชัมบดีเทวราชตรัสดังนี้แลว ประทานพระพรแดพระเวสสันดรแลวเสด็จไปสูหมูเทพใน
สรวงสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวสฺสนฺตเร ไดแก แดพระเวสสันดร.
บทวา อปกฺกมิ ไดแก เสด็จไปแลว คือเสด็จถึงแลวโดยลําดับนั่นแล.
จบสักกบรรพ
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มหาราชบรรพ
กาลนั้น พระเวสสันดรโพธิสัตวและพระนางมัทรี ทรงบันเทิงเสด็จ
แรมอยูในอาศรมที่ทาวสักกะประทาน ครั้งนั้น พราหมณชูชกพาพระชาลีพระกัณหาทั้งสององคเดินทาง ๖๐ โยชน เหลาเทพเจาไดอารักขาพระกุมารกุมารี
ฝายชูชกครัน้ ดวงอาทิตยอัสดงคต ก็ผูกพระกุมารกุมารีทั้งสองไวที่กอไม ให
บรรทมเหนือพื้นดิน ตนเองขึ้นตนไมนอนที่หวางคาคบกิ่งไม ดวยเกรงพาลมฤคที่ดรุ าย.
ในขณะนั้น มีเทพบุตรองคหนึ่งแปลงเพศเปนพระเวสสันดรมา ภาย
หลังมีเทพธิดาองคหนึ่งแปลงเพศเปนพระนางมัทรี มาแกสองกุมาร นวดพระ
หัตถและพระบาทของสองกุมาร สรงน้ํา ประดับ ใหเสวยทิพยโภชนาหาร
ตกแตงดวยสรรพาลังการ ใหบรรทมบนพระยี่ภูทิพย พออรุณขึ้นก็ใหบรรทม
ดวยเครื่องพันธนาการตามเดิมอีก แลวอันตรธานหายไป ราชกุมารกุมารีทั้ง
สองนั้นหาพระโรคมิได เสด็จไปดวยเทวสงเคราะหอยางนี้ เมื่อราตรีนั้นสวาง
แลว ชูชกลงจากตนไมลางหนาบวนปากสีฟนแลว บริโภคผลาผล กาลนั้น
แกพาสองกุมารไปถึงมรรคาหนึ่งคิดวา เราจักไปกาลิงครัฐ แลวเดินไป
เห็นทางสองแพรง ทางหนึ่งไปกาลิงครัฐ ทางหนึ่งไปกรุงเชตุดร เทวดาดล
ใจ แกจึงละทางไปกาลิงครัฐ เห็นทางหนึ่งไปกรุงเชตุดร จึงนําสองกุมารไป
ดวยสําคัญวา ทางนี้เปนทางไปกาลิงครัฐ แกคิดวา เราจักไปกาลิงครัฐ ลวง
เชิงภูผาของภูผาที่ไปยากทั้งหลาย ถึงกรุงเชตุดรโดยกาลนับไดกึ่งเดือน.
วันนัน้ เวลาใกลรงุ พระเจากรุงสญชัยสีวมี หาราชทรงพระสุบิน พระ
สุบินนั้นมีขอความนี้วา เมื่อพระเจาสญชัยมหาราชประทับนั่งในสถานที่มหา
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วินิจฉัยมีชายคนหนึ่งผิวดํา นําดอกปทุมสองดอกมาวางไวในพระหัตถแหงพระราชา พระราชาทรงรับดอกปทุมทั้งสองดอกนั้นไว ทรงประดับที่พระกรรณ
สองขาง ละอองเกสรแหงดอกปทุมสองดอกนั้น ลวงลงบนพระอุระแหงพระราชา พระเจาสญชัยตื่นบรรทม ตรัสเรียกพวกพราหมณผูรูทํานายสุบินมาตรัส
ถาม พราหมณเหลานั้นทูลพยากรณวา ขาแตสมมติเทพ พระประยูรญาติของ
พระองคที่จากไปนานจักมา พระเจากรุงสญชัยไดทรงสดับคําพยากรณนั้น ทรง
ยินดี โปรดใหพราหมณเหลานั้นกลับไป สนานพระเศียรแตเชาแลวเสวย
โภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ ตกแตงพระองคดวยเครื่องอลังการคืออาภรณทั้งปวง
ประทับนั่ง ณ สถานมหาวินิจฉัย เทวดานําพราหมณกับกุมารมายืนอยูที่พระ
ลานหลวง ขณะนั้นพระเจากรุงสญชัยทอดพระเนตรดูมรรคาทรงเห็นสองกุมาร
จึงตรัสวา
นั้นเปนดวงหนาของใครงามนัก ราวกะวาทอง
คําที่หลอมรอนแลวดวยไฟ หรือประหนึ่งวาลิ่มแหง
ทองคําที่ละลายกวางในปากเบา ทั้งสองกุมารกุมารีมี
อวัยวะคลายกัน ทั้งสองกุมารกุมารีมีลกั ษณะคลายกัน
คนหนึ่งเหมือนพระชาลี คนหนึ่งเหมือนแมกัณหาชินา
ทั้งสองกุมารกุมารีมีรูปสมบัติ ดังราชสีหออกจากปา
กุมารกุมารีเหลานี้ปรากฏประดุจหลอดวยทองคําที่
เดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วุตฺตตฺตมคฺคินา ไดแก หลอมรอน
แลวดวยไฟ. บทวา สีหา วิลาว นิกฺขนฺตา ความวา เปนราวกะราชสีห
ออกจากถ้ําทองทีเดียว.
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พระเจาสญชัยตรัสสรรเสริญสองกุมารดวยคาถา ๓ คาถาอยางนี้แลว มี
พระราชดํารัสสั่งอมาตยคนหนึ่งผูฉลาดศึกษาดีแลววา เจาจงไปนําพราหมณกับ
ทารกทั้งสองมา อมาตยนั้นไดฟงดังนั้น ก็ลุกขึน้ ไปโดยเร็ว นําพราหมณกับ
ทารกทั้งสองมาแสดงแดพระเจาสญชัย. ลําดับ นัน้ พระเจาสญชัยเมื่อตรัสถาม
พราหมณชูชก ตรัสวา
ดูกอนตาพราหมณภารทวาชโคตร แกนําทารก
ทั้งสองนี้มาแตไหน แกมาจากไหนถึงแวนแควนใน
วันนี้.
ชูชกกราบทูลสนองวา
ขาแตพระเจาสญชัย พระราชกุมารราชกุมารีทั้ง
สองนี้ พระเวสสันดรทรงยินดี พระราชทานแก
ขาพระบาท ๑ ราตรีทั้งวันนี้ นับแตขา พระบาทได
พระราชกุมารกุมารีมา.
พระเจาสญชัยไดทรงสดับคําชูชกกราบทูล จึงตรัสวา
แกไดมาดวยวาจาพึงใหรักอยางไร ตองใหพวก
ขาเชื่อดวยเหตุโดยชอบ ใครบางจะใหบุตรบุตรีอนั
เปนทานสูงสุดเปนทานแกแก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทินฺนา จิตฺเตน ไดแก ยินดีคือเลื่อมใส.
บทวา อชฺช ปณฺณรสา รตฺตี ความวา ชูชกกราบทูลวา จําเดิมแตวันที่
ขาพระบาทไดสองกุมารกุมารีนี้มา ๑๕ ราตรีเขาวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกน วาจาย เปยฺเยน ความวา
ตาพราหมณ แกไดสองกุมารกุมารีเหลานั้นดวยคําอันเปนที่รักอยางไร. บทวา
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สมฺมา ฌาเยน สทฺทเห ความวา แกอยาทํามุสาวาท ตองใหพวกขาเชื่อ
ดวยเหตุการณโดยชอบทีเดียว. บทวา ปุตฺตเก ความวา ใครจะทําลูกนอย ๆ
ที่นารักของตนใหเปนทานอันสูงสุดแลวใหทานนั้นแกแก.
ชูชกกราบทูลวา
พระราชาเวสสันดรพระองคใดเปนที่พึ่งอาศัย
ของยาจกทั้งหลาย ดุจธรณีเปนที่พึ่งอาศัยของสัตวทั้ง
หลาย หรือเปนที่ไปมาของยาจกทั้งหลาย ดุจสาคร
เปนที่ไหลหลั่งไปมาแหงแมน้ําทั้งหลาย พระราชาเวสสันดรพระองคนั้น เมือ่ เสด็จประทับแรม ณ ราว
ไพร ไดพระราชทานพระโอรสพระธิดาแกขาพระบาท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปติฏาสิ ไดแก เปนทีพ่ ึ่ง.
อํามาตยทั้งหลายไดฟงชูชกกลาวดังนั้น เมื่อจะติเตียนพระเวสสันดร
จึงกลาววา
เรื่องนีพ้ ระราชาเวสสันดร ถึงมีพระราชศรัทธา
แตยังครองฆราวาสวิสัย ทําไมถูก พระองคถูกขับจาก
ราชอาณาจักรไปประทับอยูในปา พึงพระราชทาน
พระโอรสพระธิดาเสียอยางไรหนอ.
ทานผูเจริญทั้งหลายผูมาประชุมกัน ณ ที่นี้ จง
พิจารณาเรื่องนี้ดู พระราชาเวสสันดรเมื่อประทับอยู
ในปา พระราชทานพระโอรสพระธิดาเสียอยางไร.
พระราชาเวสสันดรควรพระราชทานทาส ทาสี
มา แมมาอัสสดร รถ ชางตัวประเสริฐพระองคตอง
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พระราชทานพระโอรสพระธิดาทําไมหนอ พระองค
ควรพระราชทานทอง เงิน ศิลา แกวมุกดา แกวไพฑูรย
แกวมณี แกวประพาฬ พระองคตองพระราชทาน
พระโอรสพระธิดาทําไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺเธน ความวา แมมีศรัทธา. บทวา
ฆรเมสินา ความวา เรือ่ งนี้ พระราชาเวสสันดรเมื่อทรงอยูครองฆราวาส
วิสัย ทรงทําไมถูก คือทรงทําไมควรหนอ. บทวา อวรุทฺธโก ความวา
พระเวสสันดรถูกขับไลจากแวนแควนประทับแรมในปา. บทวา อิม โภนฺโต
ความวา อมาตยทั้งหลายกลาวอยางนี้ดวยความประสงควา ขอชาวพระนครผู
เจริญทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมกันอยู ณ ที่นี้ทั้งหมด จงพิจารณา คือใคร
ครวญเรื่องนี้ดูเถิด พระเวสสันดรนี้พระราชทานพระโอรสนอย ๆ ของพระองคใหเปนทาสไดอยางไร เรื่องอยางนี้เคยมีใครทําไว. บทวา ทชฺชา ความ
วา จงพระราชทานทรัพยอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาทรัพยทั้งหลายมีทาสเปน
ตน. บทวา กถ โส ทชฺชา ทารเก ความวา อมาตยทั้งหลายกลาววา
พระเวสสันดรไดพระราชทานพระโอรสธิดาเหลานั้นดวยเหตุไร.
พระชาลีราชกุมารไดทรงฟงคําอมาตยเหลานั้น เมื่อทรงอดทนคําครหา
พระชนกไมได เปนผูราวกะจะค้ําจุนเขาสิเนรุที่ถูกลมประหารดวยพระพาหา
ของพระองค จึงตรัสคาถานี้วา
ทาส มา แมมาอัสสดร รถ และชางกุญชร
ตัวประเสริฐ ไมมีในนิเวศนแหงพระราชธิดา ขาแต
พระอัยกาเจา พระราชบิดาจะพึงพระราชทานอะไรเลา
ในอาศรมแหงพระราชบิดาไมมีศิลา ทอง เงิน แกว
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มณีและแกวประพาฬ ขาแตพระอัยกาเจา พระราชบิดาจะพึงพระราชทานอะไรเลา.
พระเจากรุงสญชัยไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสวา
ดูกอนพระหลานนอย พวกเราสรรเสริญทาน
ของบิดาเจาดอก มิไดติเตียนเลย บิดาของหลานให
หลานทั้งสองแกคนขอทาน หฤทัยของเขาเปนอยางไร
หนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทานมสฺส ปสสาม ความวา ดูกอน
พระหลานนอย พวกเราสรรเสริญทานของบิดาเจา มิไดติเตียน.
พระชาลีราชกุมารไดสดับดังนั้น จึงตรัสวา
ขาแตพระอัยกามหาราช พระบิดาของหมอม
ฉันพระราชทานหมอมฉันทั้งสองแกคนขอทานแลว
ไดทรงฟงวาจาอันนาสงสารที่นองหญิงกัณหากลาว
พระองคทรงมีพระทัยเปนทุกขและเรารอน มีพระเนตรแดงก่ําดังดาวโรหิณี มีพระอัสสุชลหลั่งไหล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขสฺส ความวา ขาแตพระอัยกาเจา
พระบิดานั้นทรงสดับคํานี้ที่นองกัณหาชินาของหมอมฉันกลาว พระองคไดมี
พระหฤทัยเปนทุกข. บทวา โรหิณีเหว ตามฺพกฺขี ความวา พระบิดาของ
หมอมฉันมีพระเนตรแดงก่ําราวกะดาวโรหิณีที่มีสีแดงฉะนั้น ทรงมีพระอัสสุชล
หลั่งไหลเปนดังสายเลือดในขณะนั้น.
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บัดนี้ พระชาสีราชกุมารเมื่อจะทรงแสดงพระวาจาของพระกัณหาชินา
นั้น จึงตรัสวา
นองกัณหาชินาไดกราบทูลพระบิดาวา ขาแต
พระบิดา พราหมณนี้ตีหมอมฉันดวยไมเทา ดุจตีทาสี
เกิดในเรือน ขาแตพระบิดา พราหมณทั้งหลายเปน
ผูประกอบดวยธรรม แตพราหมณนหี้ าเปนเชนนั้นไม
แกเปนยักษแปลงเพศเปนพราหมณ มานําหมอมฉัน
ทั้งสองไปเคี้ยวกิน ขาแตพระบิดา หมอมฉันทั้งสอง
ถูกปศาจนําไป พระองคทอดพระเนตรเห็นหรือหนอ.
ลําดับนั้น พระเจากรุงสญชัยทอดพระเนตรเห็นพระราชนัดดาทั้งสอง
ยังไมพนจากมือพราหมณชูชก จึงตรัสคาถาวา
พระมารดาของหลานทั้งสองก็เปนราชบุตรี พระ
บิดาของหลานทั้งสองก็เปนราชโอรส แตกอนหลาน
ทั้งสองขึ้นนั่งบนตักปู เดี๋ยวนี้มายืนอยูไกล เพราะ
อะไรหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ เม ความวา แตกอนนี้ หลาน
ทั้งสองเห็นปูเขามาโดยเร็ว ขึ้นตักปู บัดนี้เหตุอะไรหนอ หลานทั้งสองจึงยืน
อยูไกล.
พระชาลีราชกุมารกราบทูลวา
พระชนนีของหมอมฉันทั้งสองเปนพระราชบุตรี
พระชนกของหมอมฉันทั้งสองเปนพระราชบุตร แต
หมอมฉันทั้งสองเปนทาสีของพราหมณ เพราะเหตุนั้น
หมอมฉันทั้งสองจึงตองยืนอยูไกล.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทาสา มย ความวา ขาแตพระองคผู
สมมติเทพ เมื่อกอนหมอมฉันทั้งสองรูตัววาเปนราชบุตร แตเดี๋ยวนี้หมอมฉัน
ทั้งสองเปนทาสของพราหมณ ไมไดเปนนัดดาของพระองค.
พระเจาสญชัยตรัสวา
หลานรักทั้งสองอยาไดพูดอยางนี้เลย หทัยของปู
เรารอน กายของปูเหมือนถูกยกขึ้นไวบนจิตกาธาร ปู
ไมไดความสุขในราชบัลลังก หลานรักทั้งสองอยาได
พูดอยางนี้เลย เพราะยิ่งเพิ่มความโศกแกปู ปูจักไถ
หลานทั้งสองดวยทรัพย หลานทั้งสองจักไมตองเปน
ทาส แนะพอชาลี บิดาของหลานใหหลานทัง้ สองแก
พราหมณ ตีราคาไวเทาไร หลานจงบอกปูตามจริง
พนักงานจะไดใหพราหมณรบั ทรัพยไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺม เปนคําแสดงความรัก. บทวา
จิตกายว เม กาโย ความวา บัดนีก้ ายของปูเปนเหมือนถูกยกขึ้นสูเชิง
ตะกอนถานเพลิง. บทวา ชเนถ ม ความวา ใหเกิดแกปู บาลีก็อยางนี้
แหละ. บทวา นิกฺกีณิสสฺ ามิ ทพฺเพน ความวา จักใหทรัพยแลวเปลื้อง
จากความเปนทาส. บทวา กิมฺคฺฆยิ  ความวา ตีราคาไวเทาไร. บทวา
ปฏิปาเทนฺติ ความวา ใหรับทรัพย.
พระชาลีราชกุมารไดสดับดังนั้น จึงตรัสวา
ขาแตพระอัยกา พระบิดาพระราชทานหมอมฉัน
แกพราหมณ ทรงตีราคาพันตําลึงทองคํา ทรงตีราคา
นองกัณหาชินาผูมพี ระพักตรผองใส ดวยทรัพยมีชาง
เปนตนอยางละรอย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺสคฺฆ หิ ม ความวา ขาแต
สมมติเทพ พระบิดาพระราชทานหมอมฉันแกพราหมณ ทรงตีราคาพันลิ่ม
ทองคํา. บทวา อจฺฉ ความวา แตนองหญิงกัณหาชินาของหมอมฉัน บทวา
หตฺถิอาทิสเตน ความวา พระชาลีทูลวา พระบิดาทรงตีราคาดวยชาง มา
รถ เหลานัน้ ทั้งหมดอยางละรอยแมโดยที่สุดจนเตียงและตั่งก็อยางละรอยทั้งนั้น.
พระเจาสญชัยไดทรงฟงพระชาลีกราบทูล เมื่อจะทรงโปรดใหไถพระกุมารกุมารีทั้งสององค จึงตรัสวา
ดูกอนเสวกามาตย เจาจงลุกขึ้น รีบใหทาสี
ทาส โคเมีย โคผู ชาง อยางละรอยๆ แกพราหมณ
เปนคาไถแมกัณหา และจงใหทองคําพันตําลึงเปนดา
ไถพอชาลี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวากรา ไดแก จงให. บทวา นิกฺกย
ความวา จงใหคาไถ.
เสวกามาตยทั้งหลายไดฟงพระดํารัสสั่งดังนั้นแลวจึงกระทําตามนั้น
ไดจัดคาไถสองกุมารใหแกพราหมณทันที.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้น เสวกามาตยรีบใหทาสี ทาส โคเมีย โค
ผู ชาง อยางละรอย ๆ แกพราหมณเปนคาไถพระกัณหา และไดใหทองคําพันตําลึงเปนคาพระชาลี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวากริ ไดแก ไดใหแลว บทวา
นิกฺกย ความวา ใหคาไถ.
พระเจาสญชัยไดพระราชทานสิ่งทั้งปวงอยางละรอยและทองคําพันตําลึง
แกพราหมณชูชกเปนคาไถพระราชกุมารกุมารี และพระราชทานปราสาท ๗
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ชั้นแกชชู กดวยประการฉะนี้ จําเดิมแตนั้น ชูชกก็มีบริวารมาก แกรวบรวม
ทรัพยขึ้นสูปราสาท นั่งบนบัลลังกใหญ บริโภคโภชนะมีรสอันดี แลวนอน
บนที่นอนใหญ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระเจาสญชัยสีวีราชไดพระราชทานทาสี ทาส
โคเมีย ชาง โคผู แมมาอัสดรและรถ ทั้งเครื่อง
บริโภคอุปโภคทั้งปวงอยางละรอยๆ และทองคําพัน
ตําลึง แกพราหมณชูชกผูแสวงหาทรัพย ผูรายกาจ
เหลือเกิน เปนคาไถสองกุมารกุมารี.
ลําดับนั้น พระเจาสญชัยมหาราชใหพระชาลีและพระกัณหาสนานพระเศียร แลวใหเสวยโภชนาหารทรงประดับราชกุมารกุมารีทั้งสอง ทรงจุมพิต
พระเศียรพระเจาสญชัยใหพระชาลีประทับนั่งบนพระเพลา พระนางเจาผุสดีให
พระกัณหาชินาประทับนั่งบนพระเพลา.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระอัยกาพระอัยกีทรงไถพระชาลีพระกัณหาแลว
ใหสนานพระกาย ใหเสวยโภชนาหาร แตงองคดวย
ราชาภรณแลวใหประทับนั่งบนพระเพลา.
เมื่อพระราชกุมารกุมารีสนานพระเศียร ทรงภูษา
อันหมดจด ประดับดวยสรรพาภรณและสรรพาลังการ
คือกุณฑลซึ่งมีเสียงดังเสนาะ ทั้งระเบียบดอกไมแลว
พระอัยกาใหพระชาลีประทับนั่งบนพระเพลา แลว
ตรัสถามดวยคํานี้วา.
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แนะพอชาลี พระชนกชนนีทั้งสองของพอไมมี
พระโรคาพาธกระมัง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเสาะ
แสวงหาผลาหารสะดวกกระมัง มูลผลาหารมีมาก
กระมัง เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลานทีจะมีนอย
กระมัง ความเบียดเบียนใหลําบากในวนประเทศที่
เกลื่อนไปดวยเนื้อราย ไมคอ ยมีกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุณฺฑเล ไดแก ใหประดับกุณฑลทั้ง
หลาย. บทวา ฆุสิเต ไดแก กุณฑลซึ่งมีเสียงดังเสนาะ คือสงเสียงเปนที่
ยินดีแหงใจ. บทวา มาเล ไดแก ใหประดับดอกไมนั้น ๆ ทั้งสอง. บทวา
องฺเก กริตฺวาน ไดแก ใหพระชาลีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลา.
พระชาลีราชกุมารไดทรงฟงพระราชดํารัสถามดังนั้น จึงกราบทูล
สนองวา
ขาแตสมมติเทพ พระชนกชนนีทั้งสองของ
หมอมฉันไมคอยมีพระโรคาพาธ ยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยเสาะแสวงหาผลาหารสะดวกดี และมูลผลาหารก็
มีมาก อนึ่ง เหลือบ ยุง และสัตวเลื้อยคลาน มีบาง
ก็เล็กนอย ความเบียดเบียนใหลําบากในวนประเทศที่
เกลื่อนไปดวยเนื้อราย ก็ไมคอยมีแดพระชนกพระชนนีทั้งสองนั้น.
พระชนนีของหมอมฉันทั้งสองเสด็จไปขุดมัน
กระชากมันออน มันมือเสือ มันนก และนําผลกะเบา
ผลจาก มะนาว มาเลี้ยงกัน.
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พระชนนีเปนผูหามูลผลในปา ทรงนํามาซึ่งมูล
ผลใด หมอมฉันทั้งหลายประชุมพรอมกันเสวยมูลผล
นั้นในเวลากลางคืน ไมไดเสวยในเวลากลางวัน.
พระชนนีของหมอมฉันทั้งสองเปนสุขุมาลชาติ
ตองทรงหาผลไมในปามาเลี้ยงกัน จนทรงซูบมีพระ
ฉวีเหลืองเพราะลมและแดด ดุจดอกปทุมอยูในกํามือ.
เมื่อพระชนนีเสด็จเที่ยวอยูในปาใหญ ซึ่งเกลือ่ น
ไปดวยพาลมฤค มีแรดและเสือเหลืองอยูอาศัย พระเกสาก็ยุงเหยิง พระองคเกลาพระชฎาบนพระเกสา
ทรงเปรอะเปอนที่พระกัจฉประเทศ.
พระชนกทรงเพศบรรพชิตผูประเสริฐ ทรงถือ
ไมขอ ภาชนะเครื่องบูชาเพลิงและชฎา ทรงหนังเสือ
เหลืองเปนพระภูษาทรง บรรทมเหนือแผนดินนมัสการเพลิง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขนนฺตาลุกลมฺพานิ ความวา พระชาลี
ราชกุมารทรงพรรณนาถึงชีวิตลําเค็ญของพระชนกชนนี ดวยคําวา ขุดมันมือ
เสือ มันนกเปนตน. บทวา โน ในบทวา ตนฺโน นี้ เปนเพียงนิบาต.
บทวา ปทุม หตฺถคตมิว ความวา เหมือนดอกปทุมที่ถูกขยําดวยมือ.
บทวา ปตนูเกสา ความวา ขาแตสมมติเทพ เมื่อพระชนนีของหมอมฉัน
เสด็จเที่ยวไปหามูลผลาหารในปาใหญ พระเกศาซึ่งดํามีสีเหมือนขนปกแมลงภู
ถูกกิ่งไมเปนตนเกี่ยวเสียยุงเหยิง. บทวา ชลฺลมธารยิ ความวา มีพระกัจฉประเทศทั้งสองขางเปรอะเปอน เสด็จเที่ยวไปดวยเครื่องแตงองคปอน ๆ.
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พระชาลีราชกุมารกราบทูลถึงความที่พระชนนีมีความทุกขยากอยางนี้
แลว เมื่อจะทูลทวงพระอัยกา จึงตรัสวา
ลูกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลก ยอมเปนที่รักของ
มนุษยผูเปนพอแมทั้งหลาย พระอัยกาของหมอมฉัน
ทั้งสอง คงไมเกิดเสนหาในพระโอรสเปนแนทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทปชฺชึสุ ความวา ยอมเกิดขึ้น
ลําดับนั้น พระเจาสญชัยเมื่อชี้โทษของพระองค จึงตรัสวา
ดูกอนพระหลานนอย จริงทีเดียว การที่ปูให
ขับไลพระบิดาของเจาผูไมมีโทษเพราะถอยคําของชาว
สีพีนั้น ชือ่ วาปูไดกระทํากรรมอันชั่วชา ทํากรรมอัน
ทําลายความเจริญแกพวกเรา สิ่งใด ๆ ของปูที่อยูใน
นครนี้ก็ดี ทรัพยและธัญชาติที่มีอยูก็ดี ปูขอยกใหแก
พระบิดาของเจาทั้งสิ้น ขอใหเวสสันดรจงมาเปนราชา
ปกครองในสีพีรัฐเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โปต ความวา ดูกอนชาลีกุมารหลาน
นอย นั่นเปนกรรมที่พวกเราทําไวชั่ว. บทวา ภูนหจฺจ ไดแก เปนกรรม
ที่ทําลายความเจริญ. บทวา ย เน กิฺจิ ความวา สิ่งอะไร ๆ ของปูมีอยู
ในพระนครนี้ สิ่งนั้นทัง้ หมดปูยกใหแกพระบิดาของหลาน. บทวา สิวิรฏเ
ปสาสตุ ความวา ขอพระเวสสันดรนั้นจงเปนราชาปกครองในพระนครนี้.
พระชาลีราชกุมารกราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ พระชนกของหมอมฉันคงจัก
ไมเสด็จมาเปนพระราชาของชาวสีพี เพราะถอยคํา
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ของหมอมฉัน ขอพระองคเสด็จไปอภิเษกพระราช
โอรสดวยราชสมบัติ ดวยพระองคเองเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิวิสุตฺตโม ไดแก เปนผูประเสริฐที่
สุดของชาวสีพี. บทวา สิฺจ ความวา อภิเษกดวยราชสมบัติ เหมือนมหาเมฆ
โปรยหยาดน้ําฝนฉะนั้น.
พระเจาสญชัยไดทรงสดับฟงพระชาลีตรัส จึงมีพระราชดํารัสเรียกหา
เสนาคุตอมาตยมาสั่งใหตีกลองใหญปา วประกาศทั่วเมือง
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้นพระเจาสญชัยบรมกษัตริยตรัสกะเสนาบดี
วา กองทัพ คือกองชาง กองมา กองมา กองราบ
จงผูกสอดศัสตราวุธ ชาวนิคม พราหมณปุโรหิตจง
ตามขาไป แตนั้นอมาตยหกหมื่นผูสหชาตของบุตรเรา
งามนาดู ประดับแลวดวยผาสีตาง ๆ พวกหนึ่งทรงผา
สีเขียว พวกหนึ่งทรงผาสีเหลือง พวกหนึ่งทรงผาสี
แดงเปนดุจอุณหิส พวกหนึ่งทรงผาสีขาว ผูกสอด
ศัสตราวุธจงมาโดยพลัน เขาหิมวันต เขาคันธรและ
เขาคันธมาทน ปกคลุมดวยนานาพฤกษชาติ เปนที่อยู
แหงหมูยักษยังทิศทั้งหลายใหรุงเรืองฟุงตลบไปดวย
ทิพยโอสถ ฉันใด โยธาทั้งหลายผูกศัสตราวุธแลว จง
มาพลันจงยังทิศทั้งหลายใหรุงเรืองฟุงตลบไปฉันนั้น
จงผูกชางหมื่นสี่พันเชือกใหมีสายรัดแลวดวยทองแทง
เครื่องประดับแลวดวยทอง อันเหลาควาญชางถือโตมร
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และขอขึ้นขี่ ผูกสอดศัสตราวุธแลว มีอลังการปรากฏ
บนคอชาง จงรีบมา แตนั้นจงผูกมาหมื่นสี่พันตัว
ที่เปนชาติอาชาไนยสินธพมีกําลัง อันควาญมาถือดาบ
และแลงธนูขี่ ผูกสอดศัสตราวุธแลว ประดับกายแลว
อยูบ นหลังมา จงรีบมาแตนั้น จงเทียมรถหมื่นสีพ่ ัน
คัน ซึ่งมีกงรถแลวดวยเหล็ก มีเรือนรถขจิตดวยทอง
จงยกขึ้นซึ่งธง โล เขน แลงธนู ในรถนั้น เปนผู
มีธรรมมั่นคง มุงประหารขาศึก ผูกสอดศัสตราวุธ
แลว เปนชางรถอยูในรถ จงรีบมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺนาหยนฺตุ ไดแก จงผูกสอดอาวุธ
ทั้งหลาย. บทวา สฏีสหสฺสานิ ไดแก อมาตยหกหมื่นผูเปน
สหชาติกับบุตรของเรา. บทวา นีลวตฺถาธราเนเก ความวา พวกหนึ่งทรง
ผาสีเขียว คือเปนผูนุงหมผาสีเขียวจงมา. บทวา มหาภูตคณาลโย ไดแก
เปนที่อยูของหมูยักษทั้งหลาย. บทวา ทิสา ภนฺตุ ปวนฺตุ จ ความวา
จงใหรุงเรืองและฟุงตลบไปดวยอาภรณและเครื่องลูบไลทั้งหลาย. บทวา
หตฺถิกฺขนฺเธหิ ความวา ควาญชางเหลานั้นจงขี่คอชางรีบมา. บทวา ทสฺสิตา
ไดแก มีเครือ่ งประดับปรากฏ. บทวา อโยสุกตเนมิโย ไดแก มีกงรถที่
ใชเหล็กหุมอยางดี. บทวา สุวณฺณจิตฺรโปกฺขเร ความวา พระเจาสญชัย
ตรัสวา จงเทียมรถหมื่นสี่พันคันปานนี้ ซึ่งมีเรือนรถขจิตดวยทอง. บทวา
วิปฺผาเลนฺตุ ไดแก จงยกขึ้น.
พระเจาสญชัยจัดกองทัพอยางนี้แลว ตรัสสั่งวา พวกเจาจงตกแตง
มรรคาเปนที่มา ใหมีพื้นเรียบ กวางแปดอุสภะ ตั้งแตเชตุดรราชธานีจนถึงเขา
วงกต แลวทําสิ่งนี้ดวย ๆ เพื่อตองการตกแตงบรรดาใหงดงาม แลวตรัสวา
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พวกเจาจงจัดบุปผชาติทั้งระเบียบดอกไมของ
หอมเครื่องทา กับทั้งขาวตอกเรี่ยรายลง ทั้งบุปผชาติ
และรัตนะอันมีคา จัดหมอสุราเมรัย ๑๐๐ หมอทุก
ประตูบาน จัดมังสะ ขนม ขนมทําดวยงา ขนมกุมมาส
ประกอบดวยปลา และจัดเนยใส น้ํามัน น้ําสม นม
สด สุราทําดวยแปงขาวฟางใหมาก แลวจงยืนอยู ณ
ทางที่พอเวสสันดรลูกขาจะมา. ใหมีคนหุงตม พอครัว
คนฟอนรํา คนโลดเตน และคนขับรองเพลง ปรบ
มือ กลองยาว คนขับเสียงแจมใส คนเลนกลสามารถ
กําจัดความโศกได จงนําพิณทั้งปวง และกลอง ทัง้
มโหระทึกมา จงเปาสังข ตีกลองหนาเดียว จงประโคม
ตะโพน บัณเฑาะว สังข และดุริยางค ๔ คือ โคธะ
กลองใหญ กลองรํามะนา กุฏม พะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลาชา โอโลกิยา ปุปฺผา ความวา
พระเจาสญชัยมีรับสั่งวา จงจัดโปรยดอกไมดอกกับขาวตอกทั้งหลาย ซึ่งชื่อวา
ดอกไมมีขาวตอกเปนที่หา โปรยดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลใน
มรรคาหอยดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลที่เพดาน. บทวา อคฺฆิยานิ จ
ความวา จงตั้งบุปผชาติและรัตนะอันมีคาในทางที่ลูกของเราจะมา. บทวา
คาเม คาเม ไดแก ตั้งไวทุก ๆ ประตูบาน. บทวา ปติตา นฺตุ ความ
วา จงจัดแจงตั้งหมอสุราเมรัยเปนตน เพื่อผูระหายจะไดดื่ม. บทวา มจฺฉสยุตา ไดแก ประกอบดวยปลาทั้งหลาย. บทวา กงฺคุปฏา ไดแก สําเร็จดวย
แปงขาวฟาง. บทวา มุททฺ ิกา ไดแก คนขับรองเสียงใส. บทวา โสกชฺฌายิกา ความวา พวกเลนกล หรือแมคนอื่น ๆ ใครก็ตามที่สามารถระงับ
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ความโศกที่เกิดขึ้นเสียได ทานเรียกวา โสกชฺฌายิกา. บทวา ขรมุขานิ
ไดแก สังขใหญเกิดแตสมุทรเปนทักษิณาวัฏ. บทวา สขา ไดแก สังขสอง
ชนิดคือ สังขรูปกํามือ และสังขรูปขวด ดนตรี ๔ อยางเหลานี้คือ โคธะ
กลองใหญ กลองรํามะนา และกุฏมพะ.
พระเจาสญชัยทรงสั่งจัดการประดับบรรดาดวยประการฉะนี้ กาลนั้น
ฝายชูชกบริโภคอาหารเกินประมาณ ไมอาจใหอาหารที่บริโภคนั้นยอยได ก็
ทํากาลกิริยาในที่นั้นเอง. ครั้งนั้นพระเจาสญชัยใหทําฌาปนกิจชูชก ใหตีกลอง
ใหญปาวประกาศในพระนครวา คนใดคนหนึ่งซึ่งเปนญาติของชูชก จงเอา
สมบัติที่พระราชทานเหลานั้นไป ครั้นไมพบคนที่เปนญาติของชูชก จึงโปรดให
ขนทรัพยทั้งปวงคืนเขาพระคลังหลวงอีกตามเดิม.
ครั้งนัน้ พระเจาสญชัยจัดประชุมกองทัพทั้งปวงประมาณ ๑๒ อักโขภิณี
สิ้น ๗ วัน พระบรมกษัตริยพรอมดวยราชบริพารใหญ ยกกองทัพออกจาก
พระนคร ใหพระชาลีราชกุมารเปนผูนําทางเสด็จ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
กองทัพใหญนั้น เปนพาหนะของชนชาวสีพี
ควบคุมกัน มีพระชาลีราชกุมารเปนผูนําทางไปสูเขา
วงกต ชางพลายกุญชรมีอายุ ๖๐ ป พอควาญชางผูก
สายรัดก็บันลือโกญจนาท มาอาชาไนยทั้งหลายก็ราเริง
เสียงกงรถก็เกิดดังกึกกอง ธุลลี ะอองก็ฟุงปดนภากาศ
เมื่อกองทัพพาหนะของชาวสีพีควบคุมกันยกไป กอง
ทัพใหญนั้นควบคุมกัน นําสิ่งที่ควรนําไป มีพระชาลี
ราชกุมารเปนผูนําทางไปสูเขาวงกต โยธาทั้งหลายเขา
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ไปสูปาใหญอันมีกิ่งไมมาก มีน้ํามาก ดาดาษไปดวย
ไมดอกและไมผลทั้งสองอยาง เสียงหยาดน้ําไหลใน
ไพรสณฑนั้นดังลั่น นกทัง้ หลายเปนอันมากมีพรรณ
ตาง ๆ กัน เขาไปร่ํารองกะนกที่ร่ํารองอยูที่แถวไมอัน
มีดอกบานตามฤดูกาล กษัตริยทั้ง ๔ องค เสด็จทาง
ไกลลวงวันและคืน ก็ลุถึงประเทศที่พระเวสสันดร
ประทับอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหตี ไดแกกองทัพนับประมาณ ๑๒
อักโขภิณี. บทวา อุยฺยุตฺตา ไดแก ควบคุมกัน. บทวา โกฺจ นทติ
ความวา ในกาลนั้น พราหมณชาวกาลิงครัฐ เมื่อฝนตกในแควนของตนแลว
ก็นําชางปจจัยนาคตัวประเสริฐนั้นมาถวายคืนแดพระเจาสญชัย ชางนั้นดีใจวา
จักไดพบนายละหนอ จึงไดบันลือโกญจนาท ทานกลาวคํานี้หมายเอาชางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กจฺฉาย ความวา พอควาญชางผูกสายรัดทองคํา
ก็ดีใจบันลือโกญจนาท. บทวา หสิสสฺ นฺติ ไดแก ไดสงเสียงดัง. บทวา
หาริหารินี ไดแก สามารถนําสิ่งที่พึงนําไป. บทวา ปาวึสุ ไดแก เขา
ไปแลว. บทวา พหุสาข ไดแก มีกิ่งไมมาก. บทวา ทีฆมทฺธาน ได
แก ทางประมาณ ๖๐ โยชน. บทวา อุปาคฺฉุ ความวา ลุถงึ ประเทศที่
พระเวสสันดรประดับอยู.
จบมหาราชบรรพ
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ฉขัตติยบรรพ
ฝายพระชาลีราชกุมารใหตั้งคายแทบฝงสระมุจลินท ใหกลับรถหมื่น
สี่พันคัน ตัง้ ใหมีหนาเฉพาะทางที่มา แลวใหจัดการรักษาสัตวรายมีราชสีห
เสือโครงเสือเหลืองและแรดเปนตนในประเทศนั้น ๆ เสียงพาหนะทั้งหลาย
มีชางเปนตนอื้ออึงสนั่น ครั้งนั้น พระเวสสันดรมหาสัตวไดทรงสดับเสียงนั้น
ก็ทรงกลัวแตมรณภัย ดวยเขาพระทัยวา เหลาปจจามิตรของเราปลงพระชนม
พระชนกของเราแลวมาเพื่อตองการตัวเรากระมังหนอ จึงพาพระนางมัทรีเสด็จ
ขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระเวสสันดรราชฤาษีไดทรงสดับเสียงกึกกอง
แหงกองทัพเหลานั้น ก็ตกพระหฤทัย เสด็จขึน้ สู
บรรพต ทอดพระเนตร ดูกองทัพดวยความกลัว ตรัส
วา แนะพระนองมัทรี เธอจงพิจารณาสําเนียงกึกกองใน
ปาฝูงมาอาชาไนยราเริง ปลายธงปรากฏไสว พวกที่มา
เหลานี้ ดุจพวกพรานลอมฝูงมฤคชาติในปาไวดวยขาย
ตอนใหตกในหลุมกอน แลวทิ่มแทงดวยหอกสําหรับ
ฆามฤคชาติอันคม เลือกฆาเอาแตที่มีเนื้อล่ํา ๆ เราทั้ง
หลายผูหาความผิดมิได ตองเนรเทศมาอยูปา ถึงความ
ฉิบหายดวยมือมิตร เธอจงดูคนฆาคนไมมีกําลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิงฺฆ เปนนิบาตลงในอรรถวา ตักเตือน.
บทวา นิสาเมหิ ความวา เธอจงดู คือใครครวญดูวา กองทัพของเราหรือ
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กองทัพปรปกษ การเชือ่ มความของสองคาถากึ่งวา อิเม นูน อรฺมฺหิ เปนตน
พึงทราบอยางนี้ แนะพระนองมัทรี พวกพรานลอมฝูงมฤคในปาไวดวยขาย
หรือตอนลงหลุม พูดในขณะนั้นวา จงฆาสัตวรายเสีย ทิ่มแทงดวยหอกสําหรับ
ฆามฤคอันคม เลือกฆามฤคเหลานั้นเอาแตตัวล่ํา ๆ ฉันใด สองเรานี้ถูกทิ่มแทง
ดวยวาจาอสัตบุรุษวา จักฆาเสียดวยหอกอันคม และเราผูไมมีผิด ถูกขับไลคือ
เนรเทศออกจากแวนแควนมาอยูในปา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมเมื่อเปนเชน
นั้น . บทวา อมิตฺตหตฺถฏคตา ไดแก ก็ยังถึงความฉิบหายดวยมือของ
เหลาอมิตร. บทวา ปสฺส ทุพฺพลฆาตก ความวา พระเวสสันดรทรง
คร่ําครวญเพราะมรณภัย ดวยประการฉะนี้.
พระนางมัทรีไดทรงสดับพระราชดํารัส จึงทอดพระเนตรกองทัพ ก็
ทรงทราบวา เปนกองทัพของตนเมื่อจะใหพระมหาสัตวทรงอุนพระหฤทัย จึง
ตรัสคาถานี้
เหลาอมิตรไมพึงขมเหงพระองคได เหมือนเพลิง
ไมพึงขมเหงทะเลไดฉะนั้น ขอพระองคทรงพิจารณา
ถึงพระพรที่ทาวสักกเทวราชประทานนั้นนั่นแล ความ
สวัสดีจะพึงมีแกเราทั้งหลายจากพลนิกายนี้เปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺคิว อุทกณฺณเว ความวา ไฟที่
ติดดวยคบหญาเปนตน ยอมไมขมเหงน้ําทั้งกวางทั้งลึกกลาวคือทะเล คือไม
อาจทําใหรอนได ฉันใด ปจจามิตรทั้งหลายยอมขมเหงพระองคไมได คือ
ขมขี่ไมได ฉันนั้น. บทวา ตเทว ความวา พระนางมัทรีใหพระมหาสัตว
อุนพระหฤทัยวา ก็พรอันใดที่ทาวสักกเทวราชประทานแดพระองคตรัสวา
ขาแตพระมหาราชเจา ไมนานนักพระชนกของพระองคจะเสด็จมา ขอพระองค
จงพิจารณาพรอมนั้นเถิด ความสวัสดีพึงมีแกพวกเราจากพลนิกายนี้เปนแนแท.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงบรรเทาความโศกใหเบาลงแลว พรอม
ดวยพระนางมัทรีเสด็จลงจากภูเขาประทับนั่งที่ทวารบรรณศาลา ฝายพระนาง
มัทรีก็ประทับนั่งที่ทวารบรรณศาลาของพระองค.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้นพระเวสสันดรราชฤาษีเสด็จลงจากบรรพต
ประทับนั่ง ณ บรรณศาลา ทําพระหฤทัยใหมนั่ คง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฬฺห กตฺวาน มานส ความวา
ประทับนั่งทําพระหฤทัยใหมั่นคงวา เราเปนบรรพชิต ใครจักทําอะไรแกเรา.
ขณะนั้น พระเจาสญชัยตรัสเรียกพระนางผุสดีราชเทวีมารับสั่งวา แนะ
ผุสดีผูเจริญ เมื่อพวกเราทั้งหมดไปพรอมกัน จักมีความเศราโศกใหญ ฉันจะ
ไปกอน ตอนั้น เธอจงกําหนดดูวา เดี๋ยวนี้พวกเขาไปกอนจักบรรเทาความเศรา
โศกนั่งอยูแลว พึงไปดวยบริวารใหญ ลําดับนั้น พอชาลีและแมกัณหาชินา
รออยูสักครูหนึ่งแลวจงไปภายหลัง ตรัสสั่งฉะนี้แลวใหกลับรถใหมีหนาเฉพาะ
ทางที่มา จัดการรักษาในที่นั้น ๆ เสด็จลงจากคอชางตัวประเสริฐซึ่งประดับแลว
เสด็จไปสูสํานักของพระราชโอรส.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระเจาสญชัยผูชนกนาถใหกลับรถ ใหกองทัพ
ตั้งยับยั้งอยูแลว เสด็จไปยังพระเวสสันดรผูโอรสซึ่ง
เสด็จประทับอยูในปาพระองคเดียว เสด็จลงจากคอชาง
พระทีน่ ั่ง ทรงสะพักเฉวียงพระอังสาประนมพระหัตถ
อันเหลาอํามาตยหอมลอม เสด็จนาเพื่ออภิเษกพระ
โอรส พระเจาสญชัยไดทอดพระเนตรเห็นพระเวส-
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สันดรราชโอรส มีพระกายมิไดลูบไดตกแตง มีพระมนัสแนวแน นั่งเขาฌานอยูในบรรณศาลานั้น ไมมี
ภัยแตที่ไหน ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วุฏาเปตฺวาน เสนิโย ความวา
ใหพลนิกายตั้งยับยั้งอยูเพื่อประโยชนแกการอารักขา. บทวา เอกโส ไดแก
ทําผาหมเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง. บทวา สิฺจิตุมาคมิ ความวา เสด็จเขา
ไปเพื่ออภิเษกในราชสมบัติ. บทวา รมฺมรูป ไดแก มิไดลูบไลและตกแตง.
พระเวสสันดรและพระนางมัทรีทอดพระเนตร
เห็นพระราชบิดาผูมีความรักในพระโอรสนั้น เสด็จมา
เสด็จลุกตอนรับถวายบังคม ฝายพระนางมัทรีทรงซบ
พระเศียรอภิวาทแทบพระบาทพระสัสสุระ กราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ หมอมฉันมัทรีผูสะใภของพระองค
ขอถวายบังคม พระยุคลบาทของพระองค พระเจา
สญชัยทรงสวมกอดสองกษัตริยประทับทรวง ฝาพระหัตถลบู พระปฤษฎางคอยูไปมา ณ อาศรมนัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาเท วนฺทามิ เต ทุสา ความวา
พระนางมัทรีกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ หมอมฉันผูสะใภของพระองค ขอ
ถวายบังคมแทบพระยุคลบาท กราบทูลฉะนั้นแลวถวายบังคม. บทวา เตสุ
ตตฺถ ไดแก กษัตริยทั้งสองนั้น ณ อาศรมที่ทาวสักกเทวราชประทานนั้น.
บทวา ปลิสชฺช ความวา ใหอิงแอบแนบพระทรวง ทรงจุมพิตพระเศียร
ทรงลูบพระปฤษฎางคของสองกษัตริยดวยพระหัตถอันออนนุม.
ตอนัน้ พระเจาสญชัยทรงกันแสงคร่ําครวญ ครั้นสรางโศกแลว เมื่อ
จะทรงทําปฏิสันถารกับสองกษัตริยนั้น จึงตรัสวา
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ลูกรัก พอไมมีโรคาพาธกระมัง สุขสําราญดี
กระมัง ยังอัตภาพใหเปนรูปดวยเสาะแสวงหาผลาหาร
สะดวกกระมัง มูลผลาหารมีมากกระมัง เหลือบ ยุง
และสัตวเลื้อยคลานทีจะมีนอยกระมัง ความเบียดเบียน
ใหลําบากในวนประเทศที่เกลื่อนไปดวยเนื้อราย ไม
คอยมีกระมัง.
พระมหาสัตวไดทรงสดับพระดํารัสของพระบิดา จึงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันทั้งสองมี
ความเปนอยูอยางฝดเคือง เที่ยวเสาะแสวงหามูลผลาหารเลี้ยงชีพ ขาแตพระมหาราชเจา หมอมฉันทั้งหลาย
เปนผูเข็ญใจ ฝกแลวคือหมดพยศ ความเข็ญใจฝกหมอม
ฉันทั้งหลาย ดุจนายสารถีฝกมาใหหมดพยศฉะนั้น ขา
แตมหาราช หมอมฉันทั้งหลายลูกเนรเทศมีรางกาย
เหี่ยวแหง ดวยการหาเลี้ยงชีพในปา จึงมีเนื้อหนังซูบ
ลงเพราะไมไดเห็นพระชนกและพระชนนี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาทิสิ กีทิสา ความวา เปนความ
เปนอยูต่ําอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา กสิรา ชีวิกา โหม ความวา ขาแต
พระบิดา ความเปนอยูของหมอมฉันทั้งหลายเปนทุกข เพราะหมอมฉันทั้งหลาย
มีชีวิตอยูดวยการเที่ยวเสาะแสวงหามูลผลาหาร. บทวา อนิทธฺ ิน ความ
วา ขาแตพระมหาราชเจา ความเข็ญใจยอมฝกคนจนที่เข็ญใจและความเข็ญใจนั้น
ยอมฝก คือทําใหหมดพยศ เหมือนนายสารถีผูฉลาดฝกมาฉะนั้น หมอมฉัน
ทั้งหลายอยูในที่นี้เปนผูเข็ญใจอันความเข็ญใจฝกแลว คือทําใหหมดพยศแลว
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ความเข็ญใจนั่นแหละฝกหมอมฉันทั้งหลาย. ปาฐะวา ทเมถ โน ดังนี้ก็มี ความ
วา ฝกหมอมฉันทั้งหลายแลว. บทวา ชีวิโสกิน ความวา พระเวสสันดรทูล
วาหมอมฉันทั้งหลายมีความเศราโศกอยูในปา จะมีความสุขอยางไรได.
ก็และครั้นกราบทูลอยางนี้แลว พระเวสสันดรเมื่อจะทูลถามถึงขาว
คราวของพระโอรสและพระธิดาอีกจึงทูลวา
ทายาทผูมีมโนรถยังไมสําเร็จ ของพระองคผู
ประเสริฐของชาวสีพี คือพอชาลีและแมกัณหาชินา
ทั้งสองตกอยูในอํานาจของพราหมณรายกาจเหลือเกิน
แกตีพอชาลีและแมกัณหาชินา ดุจคนตีฝูงโค ถา
พระองคทรงทราบ หรือไดสดับขาวลูกทั้งสองของ
พระราชบุตรีมัทรีนนั้ ขอไดโปรดตรัสบอกแกหมอม
ฉันทั้งสองทันที ดุจหมองูเยียวยามาณพที่ถูกงูกัด
ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทายาทปฺปตฺตมานสา ความวา พระเวสสันดรกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา ทายาทของพระองคผูประเสริฐ
ของชาวสีพี มีมนัสยังไมถึงแลว คือมีมโนรถยังไมสมบูรณ ตกอยูในอํานาจ
ของพราหมณ พราหมณนั้นแกตีสองกุมารนั้นราวกะวาคนตีฝูงโค ถาพระองค
ทรงทราบ หรือไดสดับขาวลูกทั้งสองของพระราชบุตรีมัทรีนั้น ดวยไดทอด
พระเนตรเห็นหรือดวยไดทรงสดับขาวก็ตาม. บทวา สปฺปทฏว มาณว
ความวา ขอไดโปรดแจงใหทราบคือตรัสบอกแกหมอมฉันทั้งสองทันที
เหมือนหมองูเยียวยามาณพที่ถูกงูกัด เพื่อสํารอกพิษเสียฉะนั้น.
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พระเจาสญชัยตรัสวา
หลานทั้งสองคือชาลีและกัณหาชินา พอไดให
ทรัพยแกพราหมณชูชกไถไวแลว เจาอยาวิตกเลย จง
โปรงใจเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิกฺกีตา ไดแก ใหทรัพยไถไวแลว.
พระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้น ก็ทรงไดความโปรงพระหฤทัย เมื่อ
จะทรงทําปฏิสันถารกับพระบิดาจึงตรัสวา
ขาแตพระบิดา พระองคไมมีพระโรคาพาธ
กระมัง สุขสําราญดีกระมัง พระเนตรแหงพระมารดา
ของหมอมฉันยังไมเสื่อมกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จกฺขุ ความวา พระเวสสันดรทูลถามวา
พระเนตรของพระมารดาผูทรงกันแสงเพราะความเศราโศกถึงพระโอรส ไม
เสื่อมเสียหรือ.
พระเจาสญชัยตรัสวา
ลูกรัก พอไมคอยมีโรค และมีความสุขสําราญ
ดี อนึ่ง จักษุของมารดาเจาก็ไมเสื่อม.
พระมหาสัตวกราบทูลวา
ยวดยานของพระองคหาโรคภัยนี้ไดกระมัง พาหนะยังใชไดคลองแคลวดีกระมัง ชนบทมั่งคั่งกระมัง
ฝนตกตองตามฤดูกาลกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วุฏิ ไดแก ฝน.
พระเจาสญชัยตรัสวา
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ยวดยานของพอไมมีโรคภัย พาหนะยังใชได
คลองแคลวดี ชนบทก็มั่งคั่ง ฝนก็ตกตองตามฤดู
กาล.
เมื่อสามกษัตริยตรัสปราศรัยกันอยูอยางนี้ พระนางผุสดีเทวีทรง
กําหนดวา บัดนี้กษัตริยทั้งสามจักทําความโศกใหเบาบาง ประทับนั่งอยู จึง
เสด็จไปสูสํานักพระโอรสพรอมดวยบริวารใหญ
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เมื่อสามกษัตริยก ําลังตรัสกันอยูอยางนี้ พระนาง
ผุสดีราชมารดา ผูเปนพระราชบุตรีพระเจามัททราช
เสด็จดวยพระบาทไมไดสวมฉลองพระบาท ไดปรากฏ
และชองภูผา พระเวสสันดรและพระนางมัทรีทอด
พระเนตรเห็นพระราชชนนีผูมีความรักในพระโอรส
กําลังเสด็จมา ก็เสด็จลุกตอนรับเสด็จ ถวายบังคม
พระนางมัทรีทรงอภิวาทแทบพระบาทแหงพระสัสสุ
ดวยพระเศียร ทูลวา ขาแตพระแมเจา หมอมฉัน
มัทรีผูสะใภขอถวายบังคมพระยุคคลบาทของพระแมเจา.
ก็ในเวลาที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีถวายบังคมพระนางผุสดีเทวี
แลวประทับยืนอยู พระชาลีและพระกัณหาชินาทั้งสอง อันกุมารกุมารีหอมลอม
เสด็จมาถึง พระนางมัทรีประทับยืนทอดพระเนตรทางมาแหงพระโอรสพระธิดา
อยู พระนางเจาทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาเสด็จมาโดยสวัสดี ก็ไม
สามารถจะทรงพระวรกายอยูดวยภาวะของพระองค ทรงคร่ําครวญเสด็จไปแต
ที่นั้น ดุจแมโคมีลูกออนฉะนั้น ฝายพระชาลีและพระกัณหาทอดพระเนตรเห็น
พระมารดา ก็ทรงคร่ําครวญวิ่งตรงเขาไปหาพระมารดาทีเดียว.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระชาลีและพระกัณหาชินาผูมาโดยสวัสดีแตที่
ไกลทอดพระเนตรเห็นพระนางมัทรี ก็ทรงกันแสงวิ่ง
เขาไปหาดุจลูกโคออนเห็นแม ก็รองวิ่งเขาไปหาฉะนั้น
พระนางมัทรีเลา พอทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระ
ธิดาผูมาโดยสวัสดีแตที่ไกลก็สั่นระรัวไปทั่วพระวรกาย
คลายแมมดทีผ่ ีสิงตัวสั่นฉะนั้น น้ํามันก็ไหลออกจาก
พระถันทั้งคู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กนฺทนฺตา อภิธาวึสุ ความวา รองไห
วิ่งเขาไปหา. บทวา วารุณีวุ ปเวเธนฺติ ความวา ตัวสั่นเหมือนแมมดที่ถูก
ผีสิง. บทวา ถนธาราภิสิฺจถ ความวา สายน้ํานมไหลออกจากพระถัน
ทั้งสอง.
ไดยินวา พระนางมัทรีทรงคร่ําครวญดวยพระสุรเสียงอันดัง พระกายสั่นถึงวิสัญญีภาพลมลงเหยียดยาวเหนือปฐพี ฝายพระชาลีและพระกัณหาก็
เสด็จมาโดยเร็ว ถึงพระชนนีก็ถึงวิสญ
ั ญีภาพลมลงทับพระมารดา ในขณะนั้น
น้ํานมก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัทรี เขาพระโอฐแหงกุมารกุมารี
ทั้งสองนั้น ไดยินวา ถาจักไมมีลมหายใจประมาณเทานี้ พระกุมารกุมารีทั้งสอง
จักมีหทัยแหงพินาศไป.
ฝายพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพระปยบุตรบุตรีก็ไมอาจทรงกลั้น
โศกาดูรไว ถึงวิสัญญีภาพลมลง ณ ที่นั้นเอง แมพระชนกและพระชนนีแหง
พระเวสสันดรก็ถึงวิสัญญีภาพลมลงในที่นั้นเหมือนกัน.
เหลาอํามาตยหกหมื่นผูสหชาติของพระมหาสัตวเห็นกิริยาของ ๖
กษัตริย ดังนั้นก็ถึงวิสัญญีภาพลมลง ณ ที่นั้นเหมือนกัน.
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บรรดาราชบริพารทั้งหลายที่เห็นเหตุการณอันนาสงสารนั้น แมคน
หนึ่งก็ไมอาจดํารงอยูไดโดยภาวะของตน อาศรมบททั้งสิ้นไดเปนเหมือนปารัง
อันลมยุคันตวาตย่ํายี่แลว ขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บันลือลั่น มหาปฐพีก็หวั่นไหว
มหาสมุทรก็กําเริบ เขาสิเนรุราชก็โอนเอนไปมา เทวโลกทัว่ กามาพจรก็เกิด
โกลาหลเปนอันเดียวกัน.
ครั้งนั้น ทาวสักกเทวราชทรงดําริวา กษัตริยทั้ง ๖ องค พรอมดวย
ราชบริษัทถึงวิสัญญีภาพ ไมมีใครแมคนหนึ่งที่สามารถจะลุกขึ้นรดน้ําลงบน
สรีระของใครได เอาเถอะ เราจักยังฝนโบกขรพรรษใหตกลงเพื่อชนเหลานั้น
ในบัดนี้ ดําริฉะนี้แลวจึงยังฝนโบกขรพรรษใหตกลง ณ สมาคมแหงกษัตริย
ทั้ง ๖ พระองค ชนเหลาใดใครใหเปยกชนเหลานั้นก็เปยก เหลาชนที่ไมตองการ
ใหเปยก แมสักหยาดเดียวก็ไมตั้งอยูในเบื้องบนแหงชนเหลานั้น เพียงดังน้ํา
กลิ้งไปจากใบบัวฉะนั้น ฝนโบกขรพรรษนั้นเปนเหมือนน้ําฝนที่ตกลงบนใบบัว
ดวยประการฉะนี้ ในกาลนั้นกษัตริยท ั้ง ๖ พระองคก็กลับฟนพระองค มหาชนทราบความมหัศจรรยวา ฝนโบกขรพรรษตก ณ สมาคมพระญาติแหง
พระมหาสัตว และแผนดินไหว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ความกึกกองใหญไดเกิดแกสมาคมพระญาติ ภูเขา
ทั้งหลายก็บันลือลั่น แผนดินก็หวั่นไหว ฝนตกลงเปน
ทอธารในกาลนั้น ลําดับนั้น พระราชาเวสสันดรก็
ประชุมดวยพระประยูรญาติทั้งหลาย พระชาลีและพระ
กัณหาชินาผูพระราชนัดดา พระนางมัทรีผูสะใภ พระ
เวสสันดรผูพระราชโอรส พระเจาสญชัยผูมหาราช
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และพระนางเจาผุสดีผูพระมเหสี ไดประชุมโดยความ
เปนอันเดียวกันในกาลใด ความมหัศจรรยอันใหขนพอง
สยองเกลาไดมีในกาลนั้น ชาวแควนสีพีที่มาประชุม
กันทั้งหมด รองไหอยูในปาอันนากลัว ประนมมือแด
พระเวสสันดร ทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนาง
มัทรีวา ขอพระองคเปนอิสรราชแหงขาพระองคทั้ง
หลาย ขอทั้งสองพระองคจงครองราชสมบัติเปนพระราชาแหงขาพระองคทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โฆโส ไดแก ความกึกกองอันประกอบ
ดวยความกรุณา. บทวา ปฺชลิกา ความวา ชาวพระนคร ชาวนิคมและ
ชาวชนบท ทั้งหมดตางประคองอัญชลี. บทวา ตสฺส ยาจนฺติ ความวา
หมอบลงแทบพระบาทแหงพระเวสสันดร รองไหคร่ําครวญวิงวอนวา ขาแต
สมมติเทพ ขอพระองคจงเปนนาย เปนใหญ เปนบิดาของขาพระองคทั้งหลาย
มหาชนประสงคจะอภิเษกทั้งสองพระองคในที่นี้นี่แหละแลวนําเสด็จสูพระนคร
ขอพระองคจงรับเศวตฉัตรอันเปนของมีอยูแหงราชสกุล.
จบฉขัตติยบรรพ
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นครกัณฑ
พระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้นแลว เมื่อจะตรัสกับพระชนก จึงตรัส
คาถานี้วา
พระองคและ ชาวชนบท ชาวนิคมประชุมกันให
เนรเทศหมอมฉันผูครองราชสมบัติโดยธรรมจากแวน
แควน.
ตอนั้น พระเจาสญชัยเมื่อจะยังพระโอรสใหอดโทษแกพระองค จึง
ตรัสวา
ลูกรัก จริงทีเดียว การที่พอใหขบั ไลลูกผูไมมี
โทษ เพราะถอยคําของชาวสีพีนั้น ชื่อวาพอไดกระทํา
กรรมอันชั่วชา ทํากรรมอันทําลายความเจริญแกพวก
เรา.
ครั้นตรัสคาถานี้แลว เมื่อจะทรงวิงวอนพระโอรสเพื่อนําความทุกข
ของพระองคไปเสีย จึงตรัสคาถานี้วา
ธรรมดาบุตรควรนําความทุกขของบิดามารดา
หรือพี่นองหญิงออกเสีย ดวยคุณที่ควรสรรเสริญอันใด
อันหนึ่ง แมดวยชีวิตของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทพฺพเห ไดแก พึงนําไป. บทวา
อป ปาเณหิ อตฺตโน ความวา ไดยนิ วา พระเจาสญชัยตรัสอยางนี้กะ
พระเวสสันดร ดวยพระประสงคอันนี้วา แนะพอ ธรรมดาบุตรพึงนําความ
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ทุกข เพราะความเศราโศกของบิดามารดาไปเสีย แมตองสละชีวิต เพราะเหตุ
นั้น ลูกอยาเก็บโทษของพอไวในใจ จงทําตามคําของพอ จงเปลื้องเพศฤาษี
ออกแลวถือเพศกษัตริยเถิดนะลูก.
พระโพธิสัตวแมทรงใครจะครองราชสมบัติ แตเมื่อไมตรัสคํามีประมาณเทานี้ ก็หาชื่อวาเปนผูหนักไม เพราะเหตุนั้น จึงตรัสกับพระราชบิดา.
พระเจาสญชัยทรงอาราธนาพระมหาสัตว พระมหาสัตวทรงรับวา สาธุ.
ครั้งนั้น เหลาอํามาตยหกหมื่นผูสหชาติ รูวาพระมหาสัตวทรงรับ
อาราธนาจึงกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา เวลานี้เปนเวลาสนานพระวรกาย
จงชําระลางธุลีและสิ่งเปรอะเปอนเถิด.
ลําดับนั้นพระมหาสัตวตรัสวา ทานทั้งหลายรอสักครูหนึ่ง เสด็จเขา
บรรณศาลา ทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว ทรงพระภูษาสีดุจสังข เสด็จออก
จากบรรณศาลา ทรงรําพึงวา สถานที่นี้เปนที่อันเราเจริญสมณธรรมสิ้น ๙
เดือนครึ่ง และสถานที่นี้เปนที่แผนดินไหว เหตุเราผูถือเอายอดแหงพระบารมี
บริจาคปยบุตรทารทาน ทรงรําพึงฉะนี้แลว ทําประทักษิณบรรณศาลา ๓
รอบ ทรงกราบดวยเบญจางคประดิษฐแลวทรงสถิตอยู.
ครั้งนั้นเจาพนักงานมีภูษามาลาเปนตน ก็ทํากิจมีเจริญพระเกสาและ
พระมัสสุเปนตนแหงพระมหาสัตว ชนทั้งหลายไดอภิเษกพระมหาสัตวผู
ประดับดวยราชาภรณทั้งปวงผูรุงเรืองดุจเทวราช ในราชสมบัติ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
แตนั้น พระเวสสันดรราชทรงชําระลางธุลีและ
ของไมสะอาดแลว สละวัตรปฏิบัติทั้งปวง ทรงเพศ
เปนพระราชา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปวาหยิ ความวา ใหนําไป ก็และครั้น
ใหนําไปแลว ใหถือเพศเปนพระราชา.
ครั้งนั้น พระมหาสัตวเปนผูมีพระยศใหญ สถานที่พระองคทอด
พระเนตรแลวทอดพระเนตรแลวก็หวั่นไหว. เหลาผูรูมงคลทรงจํามงคลไวดวย
ปาก ก็ยังมงคลทั้งหลายใหกึกกอง. พวกประโคมก็ประโคมดนตรีทั้งปวงขึ้น
พรอมกัน ความกึกกองโกลาหลแหงดนตรีเปนการครึกครื้นใหญ ราวกะ
เสียงกึกกองแหงเมฆคํารามกระหึ่มในทองมหาสมุทรฉะนั้น เหลาอํามาตย
ประดับหัตถีรัตนะแลวเตรียมเทียบไวรับเสด็จ พระเวสสันดรมหาสัตวทรงผูก
พระแสงขรรครัตนะแลวเสด็จขึ้นหัตถีรัตนะ เหลาอํามาตยหกหมื่นผูสหชาติ
ทั้งปวง ประดับเครื่องสรรพาลังการ แวดลอมพระมหาสัตว ฝายนางกัญญา
ทั้งปวงใหพระนางมัทรีสนานพระกายแลวตกแตงพระองคถวายอภิเษก เมื่อถวาย
การรดน้ําสําหรับอภิเษก ณ พระเศียรแหงพระนางมัทรีไดกลาวมงคลทั้งหลาย
เปนตนวา ขอพระเวสสันดรจงทรงอภิบาล.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระเวสสันดรมหาสัตวสนานพระเศียร ทรง
พระภูษาอันสะอาด ประดับดวยราชปลันธนาภรณทุก
อยาง ทรงผูกสอดพระแสงขรรคอันทําใหราชปจจามิตรเกรงขาม เสด็จขึ้นทรงพระยาปจจัยนาคเปนพระคชาธาร ลําดับนั้น เหลาสหชาติโยธาหาญทั้งหกหมื่น
ผูงามสงานาทัศนา ตางราเริงแวดลอมพระมหาสัตวผู
จอมทัพ แตนั้นเหลาสนมกํานัลของพระเจากรุงสีพี
ประชุมกันสรงสนานพระนางมัทรีราชกัญญา ทูลถวาย
พระพรวา
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ขอพระเวสสันดรจงอภิบาลพระแมเจา ขอพระ
ชาลีและพระกัณหาชินาทั้งสองพระองค จงอภิบาล
พระแมเจา อนึ่ง ขอพระเจาสญชัยมหาราชจงคุมครอง
รักษาพระแมเจาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปจฺจย นาคมารุยฺห ไดแก ชางตัว
ประเสริฐซึ่งเกิดในวันที่พระเวสสันดรประสูตินั้น. บทวา ปรนฺตป ไดแก
ยังอมิตรใหเกรงขาม. บทวา ปริกรึสุ ไดแก แวดลอม. บทวา นนฺทยนฺตา
ไดแก ใหยนิ ดี. บทวา สิวิกฺา ความวา เหลาปชาบดีของพระเจาสีพี
ราช ประชุมกันใหพระนางมัทรีสรงสนานดวยน้ําหอม. บทวา ชาลี กณฺหาชินา จุโภ ความวา แมพระโอรสพระธิดาของพระแมเจาเหลานี้ ก็จงรักษา
พระมารดา.
พระเวสสันดรและพระนางมัทรีทรงไดปจจัยนี้
ทรงอนุสรถึงการประทับแรมในปาอันเปนความลําบาก
ของพระองคมาแตกอน จึงใหตีอานันทเภรีเที่ยวปาว
รองตามเวิ้งเขาวงกตอันเปนที่ควรยินดี พระนางมัทรี
ทรงไดปจจัยนี้ ทรงอนุสรถึงการประทับแรมในปาอัน
เปนความลําบากแหงพระองคมาแตกอน พระนางถึง
พรอมดวยพระลักษณะ มีพระหฤทัยราเริงยินดี ทีพ่ บ
พระโอรสและพระธิดา พระนางมัทรีทรงไดปจจัยนี้
ทรงอนุสรถึงหารประทับแรมในปา อันเปนความ
ลําบากของพระองคมาแตกอน ทรงมีพระลักษณะ ดี
พระหฤทัย อิม่ พระหฤทัยแลวพรอมดวยพระราชโอรส
และพระราชธิดา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทฺจ ปจฺจย ลทฺธา ความวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย พระเวสสันดรและพระนางมัทรี ทรงไดปจจัยนี้ คือที่พึ่ง
นี้แลวดํารงอยูในราชสมบัติ. บทวา ปุพฺเพ ความวา ทรงอนุสรถึงการ
ประทับแรมอยูในปา อันเปนความลําบากของพระองคในกาลกอนแตนี้ จึงให
ตีกลองอานันทเภรีเที่ยวปาวรอง. บทวา รมฺมณีเย คิริพฺพเช ความวา
ใหตีกลองอานันทเภรีที่ผูกดวยลดาทองทองเที่ยวปาวรองในเวิ้งเขาวงกตอันเปนที่
ควรยินดีวาเปนอาณาเขตแหงพระราชาเวสสันดร จัดเลนมหรสพใหเพลิดเพลิน.
บทวา อานนฺทจิตฺตา สุมนา ไดแก ถึงพรอมดวยพระลักษณะ ความวา
พระนางมัทรีไดพบพระโอรสพระธิดา ทรงดีพระหฤทัย คือยินดีเหลือเกิน.
บทวา ปติตา ไดแก มีปต ิโสมนัสเปนไปแลว. ก็และครั้นทรงอิ่มพระหฤทัย
อยางนี้แลว พระนางมัทรีไดตรัสแกพระโอรสพระธิดาวา
แนะลูกรักทั้งสอง เมื่อกอนแมกินอาหารมื้อ
เดียว นอนเหนือแผนดินเปนนิตย แมไดประพฤติ
อยางนี้ เพราะใครตอลูก วัตรนั้นสําเร็จแลวแกแมใน
วันนี้ เพราะอาศัยลูกทั้งสอง วัตรนั้นเกิดแตแมก็ตาม
เกิดแตพอก็ตาม จงอภิบาลลูก อนึ่ง ขอพระมหาราช
สญชัยจงคุมครองลูก บุญอยางใดอยางหนึ่งซึ่งแมและ
พอไดบําเพ็ญไว จงสําเร็จแกลูก ดวยอํานาจบุญกุศล
นั้นทั้งหมด ขอลูกจงอยาแก (เร็ว) อยาตาย (เร็ว).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุมฺห กามา หิ ปุตฺตกา ความวา
พระนางมัทรีตรัสวา แนะลูกนอยทั้งสอง แมปรารถนาลูก ๆ เมื่อลูก ๆ ถูก
พราหมณนําไปในกาลกอน แมกินอาหารมื้อเดียว นอนเหนือแผนดิน แมมี
ความปรารถนาลุก ๆ จึงไดประพฤติวัตรนี้ ดวยประการฉะนี้. บทวา สมิทธฺ ชฺช
ความวา วัตรนั่นแลสําเร็จแลวในวันนี้. บทวา มตุชป ต ปาเลตุ
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ปตุชป จ ปุตฺตกา ความวา โสมนัสที่เกิดแตแมก็ตาม เกิดแตพอก็ตาม
จงคุมครองลูก ๆ คือบุญทีเ่ ปนของแมและพอ จงคุมครองลูก เพราะเหตุนั้นเอง
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ยกิฺจิตฺถิ กต ปฺ ดังนี้.
ฝายพระนางผุสดีเทวีมีพระดําริวา ตั้งแตนี้ไป สุณิสาของเราจงนุงหม
ภูษาเหลานี้และทรงอาภรณเหลานั้น ดําริฉะนี้แลวสั่งใหบรรจุวัตถาภรณเต็มใน
หีบทองสงไปประทาน.
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศขอความนั้นจึงตรัสวา
พระผุสดีราชเทวีผูพระสัสสุไดประทานกัปปาสิก
พัสตร โขมพัสตร และโกทุมพรพัสตร อันเปน
เครื่องงดงามแหงพระนางมัทรีผูพระสุณิสา แตนั้น
พระนางเจาประทานเครื่องประดับพระศอแลวไปดวย
ทองคํา เครื่องประดับตนพระกร เครื่องประดับบั้น
พระองคแลวไปดวยแกวมณี เครื่องประดับพระศออีก
ชนิดหนึ่ง สัณฐานดุจผลอินทผลัมแลวไปดวยทองคํา
เครื่องประดับพระศอแลวไปดวยรัตนะ เครื่องประดับ
พระนลาตซึ่งขจิตดวยสุวรรณเปนตน เครื่องประดับ
วิการดวยสุวรรณสวนพระกายมีพระทนตเปนอาทิ
เครื่องประดับมีพรรณตาง ๆ แลวไปดวยแกวมณี เครื่อง
ประดับทรวง เครื่องประดับบนพระอังสา เครื่องประดับ
บั้นพระองคชนิดแลวไปดวยสุวรรณและหิรัญ เครื่อง
ประดับที่พระบาทและเครื่องประดับที่ปกดวยดายและมิ
ไดปกดวยดายอันเปนเครื่องงดงามแหงพระนางมัทรีผู
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พระสุณิสาพระนางมัทรีผูราชบุตรีทรงเพงพินิจพระวรกายอันยังบกพรองดวยเครื่องประดับนั้น ๆ ก็ทรง
ประดับใหบริบูรณ งดงามดุจเทพกัญญาในนันทนวัน.
พระนางมัทรีสนานพระเศียร ทรงพระภูษาอัน
สะอาด ประดับดวยราชปลันธนาภรณทุกอยาง งาม
ดุจเทพอัปสรในดาวดึงสพิภพ วันนั้นเสด็จลีลาศงาม
ดังกัทลีชาติตองลมที่เกิดอยู ณ จิตรลดาวัน สมบูรณ
ดวยริมพระโอฐมีสีแดงดังผลตําลึงและพระนางมีพระ
โอฐแดงดังผลนิโครธสุกงาม ประหนึ่งกินรีอันเรียกวา
มานุสินี เพราะเกิดมามีสรีระดุจมนุษย มีปกอันวิจติ ร
กางปกรอนไปในอัมพรวิถีฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โขมฺจ กายูร ไดแก เครื่องประดับ
พระศอมีสัณฐานดังผลอินทผลัมแลวไปดวยทองคํา. บทวา รตนามย ไดแก
เครื่องประดับพระศออีกชนิดหนึ่งแลวไปดวยรัตนะ. บทวา องฺคท มณิเมขล
ไดแก เครื่องประดับตนพระกร และเครื่องประดับบั้นพระองคแลวไป
ดวยแกวมณี. บทวา อณฺณต ไดแก เครื่องประดับชนิดหนึ่ง. บทวา
มุขผุลฺล ไดแก เครื่องประดับดิลกบนพระนลาต. บทวา นานารตฺเต
ไดแก มีสตี าง ๆ. บทวา นาณิเย ไดแก แลวไปดวยแกวมณี.
เครื่องประดับสองชนิดแมเหลานั้นคือเครื่องประดับทรวงและพระอังสา. บทวา
เมขล ไดแก เครื่องประดับบั่นพระองคแลวไปดวยสุวรรณและหิรัญ. บทวา
ปฏิปาทุก ไดแก เครื่องประดับพระบาท. บทวา สุตฺตฺจ สุตฺตวชฺชฺจ
ไดแก เครือ่ งประดับที่มีสายรอย และมิไดมีสายรอย. แตในบาลี
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เขียนไววา สุปฺปฺจ สุปฺปวชฺชฺจ ดังนี้ก็มี. บทวา อุปนิชฺฌาย
เสยฺยสิ ความวา พระนางมัทรีราชเทวีทรงตรวจดูพระวรกายที่ยังบกพรอง
ดวยเครื่องประดับที่มีสายรอยและมิไดมีสายรอย ก็ทรงประดับใหบริบูรณ
ทําใหทรงพระโฉมประเสริฐขึ้นอีก งดงามเพียงเทพกัญญาในนันทนวัน.
บทวา วาตจฺฉุปตา ความวา วันนั้นพระนางเจาเสด็จลีลาศงามดุจกัทลีทอง
ตองลมซึ่งเกิดที่จิตรลดาวันฉะนั้น. บทวา ทนฺตาวรณสนฺปนฺนา ไดแก
ประกอบดวยริมพระโอฐสีแดงเชนผลตําลึงสุก. บทวา สกุณี มานุสินีว ชาตา
จิตฺตปฺปตฺตา ปติ ความวา แมสกุณีมนี ามวามานุสินี ซึ่งเกิดมาโดยสรีระ
ดุจมนุษย มีขนปกอันวิจิตร กางปกบินรอนไปในอากาศ ยอมงดงาม ฉันใด
พระนางมัทรีมีพระโอฐดังผลนิโครธสุก เพราะมีพระโอฐแดงก็งดงาม ฉันนั้น.
อมาตยทั้งหลายนําชางตัวประเสริฐไมแกนักเปน
ชางทนตอหอกและศรมีงาดุจงอนรถ สามารถนํา
มาเพื่อพระนางมัทรีทรง พระนางมัทรีนั้นเสด็จขึ้นสู
ชางตัวประเสริฐไมแกนัก เปนชางทนตอหอกและศร
มีงาดุจงอนรถมีกําลังกลาหาญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺสา จ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อมาตยทั้งหลายไดนําชางหนุมเชือกหนึ่งซึ่งไมแกนัก ยังหนุมมัชฌิมวัย
เปนชางทนตอการประหารดวยหอกและศร ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
เพื่อพระนางมัทรี. บทวา นาคมารุหิ ความวา เสด็จขึ้นทรงหลังชาง.
พระเวสสันดรและพระนางมัทรีทั้งสองพระองคไดเสด็จไปสูกองทัพ
ดวยพระอิสริยยศใหญ ดวยประการฉะนี้ ฝายพระเจาสญชัยมหาราชประพาส
เลนตามภูผาและปาประมาณหนึ่งเดือนกับดวยทวยหาญ ๑๒ อักโขภิณี พาล-
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มฤคและนกในปาใหญถงึ เพียงนั้น มิไดเบียดเบียนสัตวไร ๆ ดวยเดชา
นุภาพแหงพระมหาสัตว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เหลามฤคชาติและปกษีชาติมีอยูในปานั้นทั้งหมด
เพียงไร ยอมไมเบียดเบียนกันและกัน ดวยเดชานุภาพ
แหงพระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรผูยังแควนสีพีให
เจริญเสด็จไปแลว เหลามฤคชาติและปกษีชาติมีอยูใน
ปานั้นทั้งหมดเพียงไร ตางมาชุมนุมกันอยูท ีเดียวกัน
เมื่อพระเวสสันดรผูยังแควนสีพีใหเจริญ เสด็จไปแลว
เหลามฤคชาติและปกษีชาติ ในปานั้นทั้งหมดเพียงไร
ตางไมรองเสียงหวาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวนฺเตตฺถ ตัดบทเปน ยาวนฺโต
เอตฺถ ความวา ตลอดทั้งในปานั้น. บทวา เอกชฺฌ สนฺนิปตึสุ ความวา
ประชุมในที่เดียวกัน ก็และครั้นประชุมกันแลว ไดมีความโทมนัสวาตั้ง
แตนี้ไป เราทั้งหลายจักไมมีความละอายหรือความสังวรตอกันและกันในบัดนี้.
บทวา นาสฺส มฺชูนิ กูชึสุ ความวา มีความทุกขเพราะพลัดพรากจาก
พระมหาสัตวจึงไมสงเสียงรองไพเราะออนหวาน.
พระเจาสญชัยนรินทรราช ครัน้ เสด็จประพาสเลนตามภูผาและราวไพร
ประมาณหนึ่งเดือนกับทวยหาญ ๑๒ อักโขภิณีแลว ตรัสเรียกเสนาคุตอมาตย
มา ตรัสถามวา เราทั้งหลายอยูในปากันนานแลว บรรดาเสด็จของบุตรเรา
พวกเจาตกแตงแลวหรือ ครั้นเหลาอมาตยกราบทูลวา ตกแตงแลว และทูล
เชิญเสด็จวา ถึงเวลาเสด็จแลวพระเจาคะ จึงโปรดใหทุลพระเวสสันดร ใหตี
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กลองปาวรองใหทราบกาลเสด็จกลับพระนคร แลวทรงพากองทัพเสด็จกลับ
พระเวสสันดรมหาสัตวเสด็จยาตราดวยราชบริพารใหญ สูมรรคาที่ตกแตงแลว
กําหนดได ๖๐ โยชนตงั้ แตเวิ้งเขาวงกต จนถึงกรุงเชตุดร.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
ทางหลวงตกแตงแลว วิจิตรงดงามโปรยปราย
ดวยดอกไม ตั้งแตเขาวงกตที่พระเวสสันดรประทับจน
ถึงกรุงเชตุดร แตนั้นโยธาหกหมื่นงดงามนาทัศนา
นางขางใน ราชกุมาร พอคา พราหมณ กองชาง
กองน้าํ กองรถ กองราบ หอมลอมพระเวสสันดรผู
ยังแควนสีพีใหเจริญ ผูเสด็จไปอยูโดยรอบ ทหารสวม
หมวก ทรงหนังเครื่องบังที่คอ ถือธนู สวมเกราะ
ไปขางหนาพระเวสสันดรผูยังแควนสีพีใหเจริญผูเสด็จ
ไปอยู และชาวชนบท ชาวนิคม พรอมกันหอมลอม
พระเวสสันดรผูยังแควนสีพีใหเจริญ ผูเสด็จไปอยู
โดยรอบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปยตฺโต ไดแก ตกแตงเหมือนในกาล
จัดบูชาพิเศษในวันวิสาขบูรณมี. บทวา วิจิตฺโต ไดแก วิจิตรไปดวยตน
กลวย หมอน้ําเต็ม ธงและแผนผาเปนตน. บทวา ปุปฺผสณฺโต ไดแก
โปรยปรายดวยดอกไมทั้งหลายมีขาวตอกเปนที่หา. บทวา ยตฺถ ความวา
ประดับตกแตงมรรคาตั้งแตเขาวงกตที่พระเวสสันดรประทับอยู ติดตอกันจนถึง
กรุงเชตุดร. บทวา กโรฏิยา ไดแก หมูทหารสวมหมวกบนศีรษะที่ไดนาม
วา สีสกโรฏิกะ ทหารสวมหมวกเกราะ. บทวา จมฺมธรา ไดแก ทรงหนัง
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เครื่องบังที่คอ. บทวา สุวมฺมิกา ไดแก สวมเกราะดวยดีดวยขายอันวิจิตร.
บทวา ปุรโต ปฏิปชฺชึสุ ความวา โยธาผูกลาหาญเห็นปานนี้ แมมีโขลงชาง
ซับมันพากันมาก็ไมถอยกลับ คงดําเนินไปขางหนาพระราชาเวสสันดร.
พระราชาเวสสันดรลวงบรรดา ๖๐ โยชนมาสิ้น ๒ เดือนถึงกรุงเชตุดร
เสด็จเขาสูพระนครอันประดับตกแตงแลว เสด็จขึ้นปราสาท.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
กษัตริยทั้งหกพระองคนั้นเขาบุรีที่นารืน่ รมย มี
ปราการสูงและหอรบ ประกอบดวยขาวน้ํา และการ
ฟอนรําและขับรองทั้งสองในเมื่อพระเวสสันดรมหาสัตว
ผูยังชาวสีพีรัฐใหเจริญเสด็จถึงแลว ชาวชนบทและ
ชาวนิคมพรอมกันมีจิตยินดี.
เมือ่ พระเวสสันดรมหาสัตวผูพระราชทานทรัพย
เสด็จมาถึง การยกแผนผาก็เปนรูปรับสั่งใหตีนันทเภรี
ปาวรองในพระนคร โฆษณาใหปลอยสรรพสัตวที่ผูก
ขังไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุปาการโตรณ ความวา ประกอบ
ดวยปราการสูงใหญ และเสาคายที่มีหอรบเปนอันมาก. บทวา นจฺจคีเตหิ จูภย ความวา ประกอบดวยการฟอนรํา และดวยการขับรอง
ทั้งสอง. บทวา จิตฺตา ไดแก ยินดีคือถึงความโสมนัส. บทวา อาคเต
ธนทายเก ความวา เมื่อพระมหาสัตวผูพระราชทานทรัพยแกมหาชนเสด็จมา
ถึง. บทวา นนฺทิปฺปเวสิ ความวา ใหตีกลองอานันทเภรีปาวรองในพระนคร
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วา เปนราชอาณาจักรของพระเวสสันดรมหาราช. บทวา พนฺธโมกฺโข
อโฆสถ ความวา ไดปาวรองใหปลอยสรรพสัตวจากที่ผูกขังไว คือพระเวสสันดรมหาราชโปรดใหปลอยสรรพสัตวจากที่ผูกขังไว โดยที่สุดแมวก็ให
ปลอย.
ในวันเสด็จเขาพระนครนั่นเอง พระเวสสันดรทรงพระดําริในเวลาใกล
รุงวา พรุงนี้ ครั้นราตรีสวางแลว พวกยาจกรูวาเรากลับมาแลว ก็จักพากันมา
เราจักใหอะไรแกยาจกเหลานั้น ในขณะนั้นพิภพแหงทาวสักกเทวราชไดสําแดง
อาการเรารอน พระองคทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุการณนั้น จึงยังพื้นที่
ขางหนาและขางหลังแหงพระราชนิเวศน ใหเต็มดวยรัตนะสูงประมาณเอวบันดาลใหฝนรัตนะเจ็ดตกเปนราวกะฝนลูกเห็บ ใหตกในพระนครทั้งสิ้นสูงประมาณเขา วันรุงขึ้นพระมหาสัตวโปรดใหพระราชทานทรัพยที่ตกอยูในพื้นที่ขาง
หนาและขางหลังแหงตระกูลนั้น ๆ วา จงเปนของตระกูลเหลานั้นแหละแลวให
นําทรัพยที่เหลือขนเขาทองพระคลัง กับดวยทรัพยในพื้นที่แหงพระราชนิเวศน
ของพระองค แลวใหเริ่มตั้งทานมุข.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตวผูยังสีพีรัฐใหเจริญ
เขาพระนครแลว วัสสวลาหกเทพบุตรไดยังฝนอันลวน
แลวไปดวยทองคําใหตกลงมาในกาลนั้น แตนั้นพระเวสสันดรขัตติยราช ทรงบําเพ็ญทานบารมี เบื้องหนา
แตสิ้นพระชนมชีพ พระองคผูมีพระปรีชาก็เสด็จเขา
ถึงสวรรค
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สคฺค โส อุปฺปชฺชถ ความวา จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว เสด็จเขาถึงดุสิตบุรีดวยอัตภาพที่สอง.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก ซึ่งประดับดวยคาถาประมาณ ๑,๐๐๐ คาถานี้มาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แม
ในกาลกอน มหาเมฆก็ยังฝนโบกขรพรรษใหตกในที่ประชุมแหงพระประยูรญาติของเราอยางนี้เหมือนกัน ตรัสดังนี้แลวทรงประชุมชาดกวา
พราหมณชูชกในกาลนั้น คือภิกษุเทวทัต นาง
อมิตตตาปนาคือนางจิญจมาณวิกา พรานเจตบุตรคือ
ภิกษุฉนั นะ อัจจุตดาบสคือภิกษุสารีบุตร ทาวสักกเทวราชคือภิกษุอนุรทุ ธะ พระเจาสญชัยนรินทรราช
คือพระเจาสุทโธทนมหาราช พระนางผุสดีเทวีคือ
พระนางสิริมหามายา พระนางมัทรีเทวีคือ ยโสธราพิมพามารดาราหุล ชาลีกุมารคือราหุล กัณหาชินาคือ
ภิกษุณอี ุบลวรรณา ราชบริษัทนอกนี้คือพุทธบริษัท ก็
พระเวสสันดรราช คือเราเองผูสัมมาสัมพุทธเจาแล.
จบ นครกัณฑ
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