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                                 พระสุตตันตปฎก  
 
                               ขุททกนิกาย  ชาดก  
 
                                เลม  ๔  ภาคที่  ๒ 
 ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 
                                 มหานิบาตชาดก 
 
                                  ๑.  เตมิยชาดก 
 
                   วาดวยพระเตมียทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารม ี
              [๓๙๔]  พออยาแสดงวาเปนคนฉลาด   จงใหชน 
         ทั้งปวงรูกันวาพอเปนคนโง   ชนในท่ีนั้นทั้งหมดจะได 
         ดูหมิ่นพอวาเปนคนกาลกรรณี       ความปรารถนาของ 
         พอจักสําเร็จไดดวยอุบายอยางน้ี. 
              [๓๙๕]  ดูกอนเทพธิดา   ขาพเจาจะทําตามคําของ 
         ทาน   ที่ทานกลาวกะขาพเจา    ขาแตแมเทพธิดา   ทาน 
         เปนผูใครประโยชน   เปนผูใครเกื้อกูลแกขาพเจา. 
              [๓๙๖]  แนะนายสารถี ทานจะรีบขุดหลมุไปทําไม 
         เราถามทานแลว    ทานจงบอกแกเราเถิดเพ่ือน     ทาน 
         จักใชหลุมทําประโยชนอะไร.  
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              [๓๙๗]  พระโอรสของพระราชา   เปนใบ   เปน 
         หนวกเปนงอยเปลี้ย  เหมือนไมมพีระมนัส   พระราชา 
         ตรัสสั่งขาพเจาวา  ฝงลูกเราเสียในปา.  
              [๓๙๘]  ดูกอนนายสารถี      ขาพเจามิไดเปนคน 
         หนวกนี้ไดเปนคนใบ    มิไดเปนคนงอยเปลี้ย   มิไดม ี
         อินทรยีวิกลวิการ   ถาทานฝงขาพเจาในปา ทานก็ทําส่ิง 
         ที่ไมเปนธรรม       เชิญทานดูขาและแขนของขาพเจา 
         และเชญิฟงคําภาษิตของขาพเจา      ถาทานฝงขาพเจา 
         เสียในปา  ทานก็ทําส่ิงท่ีไมเปนธรรม. 
              [๓๙๙]  ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ  หรือเปนทาว 
         สักกเทวราชผูใหทานในกอน    ทานเปนใคร    หรือเปน 
         บุตรของใคร  พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร. 
              [๔๐๐]  เรามใิชเทวดา  มิใชคนธรรพ  มิใชทาวสัก-  
         กะผูใหทานในกอน   เราท่ีทานจะฆาเสียในหลุม    เปน 
         โอรสของพระเจากาสิกราช         เราเปนโอรสของพระ- 
         ราชาผูที่ทานพึงพระบารมีเลี้ยงชีพอยูเสมอ      แนะนาย 
         สารถี      ถาทานฝงเราเสียในปา     ทานก็ทําส่ิงท่ีไมเปน 
         ธรรม     บุคคลนั่งหรือนอนท่ีรมเงาของตนไมใด    ไม 
         พึงหักรานกิ่งของตนไมนั้น   เพราะผูประทุษรายมิตร 
         เปนคนลามก    พระราชาเปนเหมือนตนไม    เราเปน 
         เหมือนก่ิงไม    ตัวทานเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา  ถา 
         ทานฝงเราเสียในปา  ทานก็ทําส่ิงท่ีไมเปนธรรม.  
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              [๔๐๑]  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามติร    ชน  
         เปนอันมากอาศัยบุคคลผูนั้นเลี้ยงชีพ  บุคคลผูนั้นจาก 
         เรือนของตนไปที่ไหน  ๆ   ยอมมีภักษาหารมากมาย. 
         บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคลผูนั้นไปสู 
         ชนบท   นิคม  ราชธานีใด ๆ   ยอมเปนผูอันหมูชนใน 
         ที่นั้น ๆ ทั้งหมดบูชา. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลา 
         มิตร โจรท้ังหลายไมขมเหงบุคลผูนั้น    กษตัริยก็มิได 
         ดูหมิ่นบุคคลผูนั้น   บุคคลผูนั้นยอมขามพนหมูอมิตร 
         ทั้งปวง.   บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร  บุคคล 
         ผูนั้นจะมาสูเรือนของตนดวยมิไดโกรธเคืองใคร ๆ มา 
         ไดความยินดีปรีดาในสภาท่ีประชุม   เปนผูสงูสุดของ 
         หมูญาติ.  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามติร   บุคคล 
         ผูนั้นสักการะคนอื่น   ก็จะเปนผูอันคนอ่ืนสักการะตน 
         เคารพคนอ่ืน  ก็จะเปนผูอันคนอ่ืนเคารพตน   ยอมเปน 
         ผูไดรับความยกยองและเกียรติคุณ.     บุคคลผูใดมิได 
         ประทษุรายเหลามติร  บุคคลผูนั้นบูชาผูอื่น  ก็ยอมได 
         บูชาตอบ  ไหวผูอืน่  ก็ยอมไดไหวตอบ  และยอมถึง 
         ยศและเกียรติ.    บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร 
         บุคคลผูนั้น  ยอมรุงเรืองดุจกองเพลิง   ยอมไพโรจนดุจ 
         เทวดา   มีสิริประจําตัว.   บุคคลผูใดมิไดประทุษราย 
         เหลามติร   โคทั้งหลายของบุคคลผูนั้นยอมเกิด  พืชที ่
         หวานไวในนายอมงอกงาม บุคคลผูนั้นยอมไดบริโภค  
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         ผลของพืชท่ีหวานไว.    บุคคลผูใดมิไดประทุษราย  
         เหลามติร  บุคคลผูนั้นตกเหว   ตกภูเขา  หรอืตกตนไม 
         ยอมไดที่พ่ึงอาศัยไมเปนอันตราย.       บุคคลผูใดมิได 
         ประทษุรายเหลามติร   เหลาอมติรยอมย่ํายีบุคคลผูนั้น  
         ไมได   ดุจตนไทรมีรากและยานงอกงาม   พายุไมอาจ 
         พัดพานใหลมได  ฉะนั้น. 
              [๔๐๒]  ขอพระองคเสด็จมาเถิด  ขาพระบาทจักนํา 
         พระองคซึ่งเปนพระราชโอรสกลับสูมณเฑียรของ 
         พระองค  ขอพระองคจงครองราชสมบัติ  ขอพระองค 
         จงทรงพระเจริญ.  พระองคจักทรงทําอะไรในปา. 
              [๔๐๓]  แนะนายสารถี     เราไมตองการดวยราช- 
         สมบัติที่เราจะพึงไดดวยการประพฤติอธรรม    พรอม 
         ดวยญาติและทรัพย. 
              [๔๐๔]  ขาแตพระราชบุตร  พระองคเสด็จกลับจาก 
         ที่นี้   จะทําใหขาพระองคไดรางวัลเครื่องยินดี     เมื่อ 
         พระองคเสด็จกลับไปแลว   พระชนกและพระชนนีจะ 
         พระราชทานรางวัล  เครื่องยินดีแกขาพระองค.  ขาแต 
         พระราชบุตร เมื่อพระองคเสด็จกลับไปแลว  นางสนม 
         กุมาร   พอคา    และพราหมณเหลาน้ัน     จะยินดีให 
         รางวัลแกขาพระองค.    ขาแตพระราชบุตร       เมื่อ 
         พระองคเสด็จกลับไปแลว    กองทัพชาง    กองทัพมา 
         กองทัพรถ  กองทพัราบ  แมเหลาน้ัน  จะยนิดีใหรางวัล  
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         แกขาพระองค.  ขาแตพระราชบุตร เมื่อพระองคเสด็จ 
         กลับไปแลว   ชาวชนบท  ชาวนิคม  ผูมีธัญญาหารมาก 
         จะประชุมกันใหเครื่องบรรณาการแกขาพระองค.   
              [๔๐๕]  พระชนกและพระชนนีและเราแลว  ชาว 
         แวนแควน   ชาวนิคม   และกมุารท้ังปวงก็สละเราแลว 
         เราไมมีเหยาเรือนของตน       พระชนนีทรงอนุญาตเรา 
         แลว   พระชนกก็ทรงสละเราจริง  ๆ  แลว     เราจะบวช 
         อยูในปาคนเดียว  ไมปรารถนากามคุณท้ังหลาย. 
              [๔๐๖]  ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน 
         ยอมสําเร็จแนนอน  เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว   ทาน 
         จงรูอยางน้ีเถิด   นายสารถี   ประโยชนโดยชอบของ 
         เหลาบคุคลผูไมรีบรอน     ยอมใหผลแนนอน    เราม ี
         พรหมจรรยสําเร็จแลว    ออกบวชแลว    จะมภีัยแต 
         ไหนเลา. 
              [๔๐๗]  พระองคมีพระดํารัสไพเราะ  และมีพระ- 
         วาจาสละสลวยอยางน้ี    เหตุไฉนจึงไมตรัสในสํานัก 
         แหงพระชนกและพระชนนีในกาลน้ันเลา. 
              [๔๐๘]  เราเปนงอยเปลี้ย  เพราะไมมีเครื่องติดตอ 
         ก็หาไม   เราเปนหนวกเพราะไมมีชองหูก็หาไม    เรา 
         เปนใบเพราะไมมีลิน้ก็หาไม       ทานอยาเขาใจวาเรา 
         เปนใบ    เราระลึกชาติปางกอน   ที่เราสวยราชสมบัติ 
         ได   เราไดเสวยราชสมบัติในกาลน้ันแลว  ตองไปตก- 
         นรกอนักลาแข็ง     เราไดเสวยราชสมบัติในกาลน้ัน  
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         ยี่สิบป  ตองหมกไหมอยูในนรก  ๘๐,๐๐๐ ป เรากลัวจะ 
         ตองเสวยราชสมบติันั้น   ขอชนท้ังหลายอยาพึงอภิเษก 
         เราในราชสมบัติเลย   เพราะเหตุนั้น     เราจึงไมพูดใน 
         สํานักของพระชนกและพระชนนีในกาลน้ัน   พระชน   
         ทรงอุมเราใหนั่งบนพระเพลา   แลวตรัสสั่งขอความวา 
         จงฆาโจรคนหน่ึง  จงจองจําโจรคนหน่ึง   จงเอาหอก- 
         แทงโจรคนหน่ึง    แลวเอานํ้าแสบราดแผล    จงเสียบ 
         โจรคนหนึ่งบนหลาว    ตรัสสั่งเจาหนาท่ีนั้นอยางน้ี 
         เราไดฟงพระวาจาอันหยาบคาย    ที่พระชนกตรัสนั้น 
         จึงกลัวการเสวยราชสมบัติ เรามไิดเปนใบ ก็ทําเหมือน 
         เปนใบ  มิไดเปนงอยเปลี้ย   กใ็หคนเขาใจวางอยเปลี้ย 
         แกลงนอนเกลือกกลิง้อยูในปสสาวะและอุจจาระ 
         ของตน   ชีวิตนั้นเปนของลําบาก    เปนของนอยทั้ง 
         ประกอบดวยทุกข  ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้  ทําเวรดวย 
         เหตุการณหนอยหนึ่ง   ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้   ทําเวร 
         ดวยเหตุการณหนอยหน่ึง  เพราะไมไดปญญา  เพราะ 
         ไมเห็นธรรม  ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน 
         ยอมสําเร็จแนนอน    เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว   ทาน 
         จงรูอยางน้ีเถิด    นายสารถี     ประโยชนโดยชอบของ 
         เหลาบคุคลผูไมรีบรอน   ยอมใหผลแนนอน   เราม ี
         พรหมจรรยสําเร็จแลว    ออกบวชแลว    จะมภีัยแต 
         ไหนเลา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 7 

              [๔๐๙]  ขาแตพระราชบุตร     แมขาพระองคก็จัก 
         บวชในสํานักของพระองค    ขอพระองคไดโปรดตรัส 
         เรียกใหขาพระองคบวชดวยเถิด       ขอพระองคจง 
         ทรงพระเจริญ    ขาพระองคชอบบวช.  
              [๔๑๐]  แนะนายสารถี  ทานจงไปมอบคืนรถแลว 
         เปนผูไมมีหน้ีเถิด     เพราะผูไมมีหน้ีจึงบวชได      การ 
         บวชนัน้    ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสรญิแลว. 
              [๔๑๑]  ขาพระองคไดทําตามพระดํารัส   ขอพระ- 
         องคจงทรงพระเจริญ   พระองคควรจะทรงทําตามคําท่ี 
         ขาพระองคทูลวิงวอน   ขอพระองคจงประทับรออยู  ณ 
         ที่นี้ จนกวาขาพระองคจะนําพระราชาเสด็จมา   อยางไร 
         เสีย    พระราชบิดาของพระองคทอดพระเนตรเห็นแลว 
         คงทรงพระปติโสมนัสเปนแน. 
              [๔๑๒]  แนะนายสารถี   เราจะกระทําตามคําของ 
         ทานท่ีที่ในกลาวกะเรา      แมตัวเราก็อยากเห็นพระชนก 
         ของเราเสด็จมาในที่นี้       จงกลับไปเถิดเพ่ือรัก        ทาน 
         จงทูลแกพระญาติทั้งหลายดวยก็เปนการดี    ทานเปนผู 
         ที่เราส่ังแลว  จงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนี 
         ของเรา. 
              [๔๑๓]  นายสารถี  จับพระบาทท้ังสองของพระ 
         กุมารและกระทําประทักษิณพระกุมารแลว    ขึ้นรถเขา 
         ไปสูประตูพระราชวัง.  
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              [๔๑๔]  พระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา    แต 
         นายสารถีมาคนเดียว  กม็ีพระเนตรท้ังสองนองไปดวย 
         พระอสัสุชล    ทรงกันแสดงทอดพระเนตรดูนายสารถี 
         นั้น   ดวยเขาพระหฤทัยวา  นายสารถีนี้ฝงโอรสของเรา   
         เสียแลว     โอรสของเรานายสารถีฝงเสียในแผนดิน  
         ถมแผนดินแลวเปนแน     ปจจามิตรท้ังหลายจะยินดี 
         ศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเปนแน   เพราะเห็นนายสารถีมา 
         แลว  เพราะฝงโอรสของเราแลว   พระชนนทีอดพระ- 
         เนตรเห็นรถเปลา    นายสารถีกลับมาแตผูเดียว    กม็ ี
         พระเนตรท้ังสองนองไปดวยพระอัสสุชล  ทรงกันแสง 
         ตรัสสอบถามนายสารถีนั้นวา    โอรสของเราเปนใบ 
         หรือ  เปนงอยหรือ   ตรัสอะไรบางหรือ   ในเวลาท่ีถูก 
         ทานฝงในแผนดิน     จงบอกเนือ้ความน้ันแกเราเถิด 
         นายสารถี     โอรสของเราเปนใบเปนงอย   เขากระดิก 
         มือเทาอยางไรบางไหม   ในเมื่อถูกทานฝงในแผนดิน 
         เราถามทานแลว     ทานจงบอกความน้ันแกเรา. 
              [๔๑๕]  ขาแตพระแมเจา     ขอพระแมเจาโปรด 
         ประทานอภัยแกขาพระองค     ขาพระองคขอกราบทูล 
         ตามท่ีไดฟงไดเห็นในสํานักของพระราชโอรส     แด 
         พระองค. 
              [๔๑๖]  ดูกอนนายสารถีผูสหาย  เราใหอภัยแกทาน 
         ทานไมตองกลัว   จงกลาวตามท่ีทานไดฟงหรือไดเห็น 
         ในสํานักของพระราชโอรส.  
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              [๔๑๗]  พระราชโอรสน้ันมไิดเปนใบ  มไิดเปน 
         งอยเปลี้ย    พระองคมีพระวาจาสละสลวย  ไดยินวา 
         พระองคกลัวราชสมบัติ    จึงไดทรงทําการลวงเปนอัน 
         มาก  พระองคทรงระลึกถึงชาติกอน    ที่พระองคได 
         เสวยราชสมบัติ   พระองคเสวยราชสมบัติในกาลน้ัน  
         แลว   ตองไปตกนรกอันกลาแขง็   พระองคเสวยราช-  
         สมบัติในกาลน้ัน  ๒๐ ป  แลวตองหมกไหมอยูในนรก 
         ๘๐,๐๐๐ ป   พระองคกลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น 
         ทรงอธษิฐานวา    ขอชนท้ังหลายอยาพึงอภิเษกเราใน 
         ราชสมบัติเลย   เพราะฉะน้ัน    พระองคจึงไมตรัสใน 
         สํานักของพระชนกและพระชนนีในกาลน้ัน  พระราช 
         โอรสทรงสมบูรณดวยองคาพยพ      มีพระรูปงดงาม 
         สมสวน   มีพระราจาสละสลวย    มีพระปญญา   ทรง 
         ดํารงในมรรคาแหงสวรรค         ถาพระแมเจามีพระ- 
         ราชประสงคจะทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสของ 
         พระองค.   ก็ขอเชิญเสด็จเถิด   ขาพระองคจักนําเสด็จ 
         พระแมเจาไปใหถึงท่ีที่พระเตมิยราชโอรสประทับอยู. 
              [๔๑๘]  เจาหนาท่ีทั้งหลายจงเทียมรถเทียมมา  จง 
         ผูกเครื่องประดับชาง   จนกระท่ังสังขและบณัเฑาะว 
         จงตีกลองหนาเดียว  จงตีกลองสองหนา  และรํามะนา 
         อันไพเราะ   ขอชาวนิคมจงตามเรามา   เราจกัไปให 
         โอวาทแกลูกชาย    นางสนม    กุมาร     พอคา    และ  
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         พราหมณทั้งหลาย    จงรบีเตรียมยาน   เราจักไปให 
         โอวาทแกลูกชาย  พวกกองพลชาง   กองพลมา   กอง 
         พลรถ   กองพลราบ   จงรีบเตรียมยาน   เราจกัไปให 
         โอวาทแกลูกชาย     ชาวชนบทและชาวนิคม    จงมา 
         ประชมุรีบเตรียมยาน  เราจักไปใหโอวาทแกลูกชาย. 
              [๔๑๙]  นายสารถีทั้งหลายจูงมาท่ีเทียมรถและมา- 
         สินธพซ่ึงเปนพาหนะวองไว    มายังประตูพระราชวัง   
         แลวกราบทูลวา  มาท้ังสองพวกน้ีเทียมเสร็จแลว. 
              [๔๒๐]  มาอวนเสื่อมความวองไว    มาผอมเส่ือม 
         ถอยเรี่ยวแรง  จงเรนมาผอมและมาอวนเสีย    จัดเทียม 
         แตมาท่ีสมบูรณ. 
              [๔๒๑]  แตนั้น     พระราชรบีเสด็จขึ้นประทับบน 
         มาสินธพอันเทียมแลว    ไดตรสักะนางขางในวา     จง 
         ตามเราไปทุกคน  เตรียมเครื่องราชกกุธภัณฑ    ๕    คือ 
         พัดวาลวิชนี   พระอุณหิส   พระขรรค   เศวตฉัตร   และ 
         ฉลองพระบาททอง   ใหขนขึ้นรถไปดวย   แตนั้น  พระ 
         ราชาตรัสสั่งใหนายสารถีนําทาง  เสด็จเคลื่อนขบวนเขา 
         ไปถึงสถานท่ีที่พระเตมิยราชฤๅษ ี ประทับอยูโดยพลัน. 
              [๔๒๒]  พระเตมิยราชฤๅษ ี  ทอดพระเนตรเห็นพระ-  
         ราชบิดากําลังเสด็จมา     ทรงรุงเรืองดวยพระเดชานุภาพ 
         ทรงแวดลอมไปดวยหมูอมาตย   จึงถวายพระพรวา   ขอ 
         ถวายพระพร     มหาบพิตรทรงปราศจาลพระโรคาพาธ  
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         หรือ   ทรงเปนสุขสําราญดีหรือ   ราชกัญญาของพระ  
         องค    และโยมมารดาของอาตมภาพ   ไมมีพระโรคา- 
         พาธหรือ. 
              [๔๒๓]  พระลกูรัก    ฉันไมมีโรคาพาธ  สุขสําราญ 
         ดี  ราชกัญญาทั้งปวงของดิฉัน  และโยมมารดาของพระ 
         ลูกรัก   หาโรคภัยน้ีได. 
              [๔๒๔]  ขอถวายพระพร   มหาบพิตรไมเสวยนํ้า- 
         จัณฑไมทรงโปรดน้ําจัณฑหรือ   พระหฤทัยของมหา- 
         บพิตรทรงยินดีในสัจจะ  ในธรรมและในทานบางหรือ. 
              [๔๒๕]  พระลูกรัก  ดิฉันไมด่ืมน้ําจัณฑ ไมโปรด 
         น้ําจัณฑ     อนึ่ง    ใจของดิฉันยินดีในสัจจะ   ในธรรม 
         และในทาน. 
              [๔๒๖]  พาหนะมีมาและโคเปนตน  ของมหาบพิตร 
         ที่เขาเทียมในยาน  ไมมีโรคหรือ  นําอะไร ๆ ไปไดหรือ 
         มหาบพิตร  ไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาพระสรีระหรือ. 
              [๔๒๗]  พาหนะมีมาและโคเปนตน  ของดิฉันที่เขา 
         เทียมในยาน   ไมมโีรค   อนึ่ง   พาหนะนําอะไร  ๆ   ไป 
         ได  และดิฉันไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาสรีระ. 
              [๔๒๘]  ปจจันตชนบทของมหาบพิตร  ยังเจริญดี 
         อยูหรอื    คามนิคมในทามกลางรัฐสีมาของมหาบพิตร 
         ยังเปนปกแผนดีหรือ   ฉางหลวงและพระคลังของมหา 
         บพิตรยังบริบูรณดีอยูหรือ.  
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              [๔๒๙]  ปจจันตชนบท ของดิฉันยังเจริญดีอยู  คาม 
         นิคมในทามกลางรัฐสีมาของดิฉัน     ยังเปนปกแผนดี 
         อยู  ฉางหลวงและพระคลังของดิฉันทั้งหมด    ยังบร-ิ 
         บูรณดีอยู.   
              [๔๓๐]  ขอถวายพระพร  มหาบพิตรเสด็จมาดีแลว 
         พระองคเสด็จมาไกลก็เหมือนใกล   ราชบรุุษท้ังหลาย 
         จงทอดราชบัลลังกใหประทับเถิด. 
              [๔๓๑]  ขอเชิญมหาบพิตรประทับนั่ง   บนเครื่อง 
         ปูลาดใบไมที่เขากําหนดลาดไว    เพ่ือพระองคในที่นี้ 
         จงทรงเอานํ้าแตภาชนะนี้      ลางพระบาทของมหา- 
         บพิตรเถิด. 
              [๔๓๒]  มหาบพิตร  ใบหมากเมาของอาตมภาพนี้ 
         เปนของสุก    ไมมีรสเค็ม    อมหาบพิตร    ผูเสด็จมา 
         เปนแขกของอาตมภาพ  จงเสวยเถิด. 
              [๔๓๓]  ดิฉันไมบริโภคใบหมากเมา  โภชนะของ 
         ดิฉันไมใชอยางน้ีเลย     ดิฉันบริโภคขาวสุกแหงขาว 
         สาลีที่ปรุงดวยมังสะอันสะอาด. 
                     [๔๓๔]  ความอัศจรรยยอมแจมแจงแกดิฉัน  เพราะ 
         ไดเห็นลูกรัก อยูในที่ลับแตผูเดียว บริโภคอาหารเชนนี้ 
         เหตุไรจึงมีผิวพรรณผองใส. 
              [๔๓๕]  มหาบพิตร     อาตมภาพนอนผูเดียวบน 
         เครื่องลาดใบไมที่ปูลาดไว    เพราะการนอนผูเดียวน้ัน   
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         ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส   กองรักษาทางราช-  
         การท่ีผูกเหน็บดาบของอาตมภาพไมมี  เพราะการนอน 
         ผูเดียวน้ัน  ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส  ขอถวาย 
         พระพร      อาตมภาพไมตามเศราโศกถึงอารมณที่ลวง 
         ไปแลว        ไมปรารถนาถึงอารมณยังไมมาถึง      ยัง 
         อัตภาพใหเปนไปดวยส่ิงท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา    เพราะ 
         เหตุนั้น      ผิวพรรณจึงผองใส   คนพาลท้ังหลายยอม 
         เหี่ยวแหงเพราะเหตุ  ๒  อยางนั้น   คือเพราะปรารถนา 
         อารมณที่ยังไมมาถึง     เพราะตามเศราโศกถึงอารมณ 
         ลวงไปแลว    ดุจไมออท่ียังเขียวสด   ถูกถอนท้ิงไวที่ 
         แดด   ฉะนั้น. 
              [๔๓๖]  ลูกรกั  ดิฉันขอมอบกองพลชาง  กองพลรถ  
         กองพลมา   กองพลราบ   และกองพลผูกเกราะ   ตลอด 
         ถึงพระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ     และขอมอบ 
         นางสนมกํานัลใน  ผูประดับดวยเครื่องอลังการ  พรอม 
         สรรพแกพอ   พอจงปฏิบัติในนางเหลาน้ัน  จงเปนพระ 
         ราชาของดิฉันทั้งหลาย    สตรี    ๔    คน    เปนผูฉลาด 
         ในการฟอนรําและการขับรอง   ศึกษามาดีแลว   จักทํา 
         ใหลกูรืน่รมยในกาม    พอจะทําอะไรในปา    ดิฉันจัก 
         นําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่นที่ตกแตงแลวมา 
         เพ่ือพอ  พอจงใหนางเหลาน้ันมีโอรสมาก  ๆ  แลวจึง 
         ผนวชตอภายหลัง  พอยังเยาวเปนหนุมแนน  ต้ังอยูใน  
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         ปฐมวัย   มีเกศาดําสนิท  จงครองราชสมบติัเถิด  ขอ     
         พอจงเจริญ  จักทําอะไรในปา. 
              [๔๓๗]  คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย  ผูประ- 
         พฤติพรหมจรรยควรเปนคนหนุม     การบรรพชาควร 
         เปนของคนหนุม    ขอนั้นทานผูแสวงหาคุณธรรมทั้ง- 
         หลายสรรเสริญแลว  คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย 
         ผูประพฤติพรหมจรรยควรเปนคนหนุม  อาตมภาพจัก 
         ประพฤติพรหมจรรย     ไมตองการราชสมบัติ  อาตม- 
         ภาพเห็นเด็กชายของทานท้ังหลาย  เรียกมารดาบิดาซ่ึง 
         เปนบตุรท่ีรัก   อันไดมาโดยยาก  ยังไมทันแกก็ตายเสีย 
         แลว  อาตมภาพเห็นเด็กหญิงของทานท้ังหลาย  ซึ่งเปน 
         เด็กหญิงท่ีสวยงามนาชม  สิ้นชีวิต  เหมอืนหนอไมไผ 
         ยังออนท่ีถูกถอนฉะนั้น  จริงอยู  นรชนจะเปนชายหนุม 
         หรือหญิงสาวก็ตาม   ตายท้ังน้ัน     ใครเลาจะพึงวางใจ 
         ในชีวิตวา    เรายังหนุมอยู    อายุของคนเรา    เปนของ 
         นอยนกั    เพราะวันคืนลวงไป  ๆ   เหมือนอายุของฝูง- 
         ปลาในน้ํานอย      ความเปนหนุมสาวในวัยน้ันจักทํา 
         อะไรได    สัตวโลกถูกครองงํา   และถูกหอมลอมอยู 
         เปนนิตย     เมือ่สิ่งท่ีไมเปนประโยชน      เปนไปอยู 
         มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพ    ในราชสมบัติทําไม. 
              [๔๓๘]  สัตวโลกถูกอะไรครอบงําไว  และถูก 
         อะไรหอมลอมไว   สิ่งท่ีไมเปนประโยชนอะไรเปนไป 
         อยู     ดีฉันถามแลว   พอจงบอกขอนั้นแกดีฉัน.  
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              [๔๓๙]  สัตวโลกถูกความตายครอบงําไว     ถูก 
         ความแกหอมลอมไว สิ่งท่ีไมเปนประโยชน  คือ คืนวัน 
         เปนไปอยู  มหาบพิตรจงทราบอยางน้ี  ขอถวายพระพร 
         เมื่อดายท่ีเขากําลังทอ   ชางหูกทอไปไดเทาใด    สวนท่ี 
         จะตองทอ  ก็ยังเหลืออยูนอยเทาน้ัน     แมฉนัใด    ชีวิต 
         ของสตัวทั้งหลายก็ฉันนั้น    แมน้ําท่ีเต็มฝง      ยอมไม 
         ไหลไปสูที่สูง    ฉันใด   อายุของมนุษยทั้งหลาย  ยอม  
         ไมกลบัไปสูความเปนเด็กอีก   ฉันนั้น   แมน้ําท่ีเต็มฝง 
         ยอมพัดพาเอาตนไม     ที่เกิดอยูริมฝงใหหกัโคนไป 
         ฉันใด      สัตวทั้งปวงยอมถูกชราและมรณะพัดพาไป 
         ฉันนั้น. 
              [๔๔๐]  ลูกรัก    ดิฉัน  ขอมอบกองพลชาง  กอง 
         พลรถ   กองพลมา   กองพลราบ  และกองพลผูกเกราะ 
         ตลอดถึงพระราชนิเวศ   อันเปนที่รื่นรมยแกพอ   และ 
         ขอมอบนางสนมกาํนัลในผูประดับดวยเครื่องอลังการ 
         พรอมสรรพแกพอ   พอจงปฏิบติัในนางเหลาน้ัน    จง 
         เปนพระราชาของดีฉันทั้งหลาย   สตรี  ๔  คน  เปนผู 
         ฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง    ศึกษามาดีแลว 
         จักทําใหลูกรื่นรมยในกาม   พอจักทําอะไรในปา  ดีฉัน 
         จักนําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่น   ที่ตกแตงแลว 
         มาเพ่ือพอ   พอจงใหนางเหลาน้ันมีโอรสมา   ๆ   แลว 
         จึงผนวชตอภายหลัง    ลูกรกั     ดิฉันขอใหฉางหลวง  
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         พระคลัง   พาหนะ    และกองพลทั้งหลาย   ตลอดถึง     
         พระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ   พอจงแวดลอม 
         ดวยราชกัญญาอันงดงามเปนปริมณฑล  มหีมูบริจาริกา 
         นารีหอมลอม   จงครองราชสมบัติเถิด  ขอพอจงเจริญ 
         จักทําอะไรในปา. 
              [๔๔๑]  มหาบพิตรจะใหอาตมภาพ     เสื่อมไป 
         เพราะทรัพยทําไม       บุคคลจะตายเพราะภริยาทําไม 
         ประโยชนอะไรดวยความเปนหนุมสาวซ่ึงตองแกทําไม 
         จะตองใหชราครอบงํา   ในโลกสันนิวาสซ่ึงมีชราและ 
         มรณะเปนธรรมดานั้น  จะเพลิดเพลินไปทําไม   จะเลน 
         หัวไปทําไม  จะยินดีไปทําไม  จะมีประโยชนอะไรดวย 
         การแสวงหาทรัพย   จะมีประโยชนอะไรดวยบุตรและ 
         ภริยาแกอาตมภาพ     มหาบพิตร     อาตมภาพเปนผูพน 
         แลวจากเครื่องผูก    มัจจุราชยอมไมประมาทในอาตม- 
         ภาพผูรูชัดอยางน้ีวา    บุคคลเมือ่ถูกมัจจุราชครอบงํา 
         แลว  จะยินดีไปทําไม   จะประโยชนอะไรดวยการ 
         แสวงหาทรัพย    ผลไมที่สุกแลว    ยอมเกิดภัยแตการ 
         หลนเปนนิตย  ฉันใด   สัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลว   ยอม 
         มีภัยแตความตายเปนนิตย   ฉนันั้น     ชนเปนอันมาก 
         เห็นกนั   อยูในเวลาเชา   บางพวกพอตกเวลาเย็นก็ไม 
         เห็นกนั   ชนเปนอันมากเห็นกนัอยูในเวลาเย็น    บาง  
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         พวกพอถึงเวลาเชาก็ไมไดเห็นกัน    ภมูิประเทศท่ีต้ัง 
         กองชาง   กองรถ   กองราบ      ยอมไมมใีนสงคราม 
         คือมรณะนั้น ไมอาจจะตอสูเอาชัยชนะตอมฤตยู  ดวย  
         เวทมนต  หรือยุทธิวิธี     หรือสนิทรัพยได  มฤตยูมิได 
         เวนกษตัริย   พราหมณ    พอคา    ลูกจาง   คนจัณฑาล 
         และคนเทหยากเย่ือไร ๆ  ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว  ควร 
         รีบทําความเพียรในวันนี้ทีเดียว  ใครเลาจะพึงรูวาตาย 
         พรุงน้ี  เพราะความผัดผอนกับมัจจุราช    ผูมเีสนาใหญ 
         นั้นไมมีเลย   โจรท้ังหลายยอมปรารถนาทรัพย   อาตม- 
         ภาพเปนผูพนจากเครื่องผูก    ของถวายพระพร    เชิญ 
         มหาบพิตรเสด็จกลับไปเถิด      อาตมภาพไมตองการ 
         ราชสมบัติ. 
                                 จบเตมิยชาดกท่ี  ๑  
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                        อรรถกถามหานิบาต    
 
                               เตมิยชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงพระปรารภ 
มหาภิเนกขัมมบารมี   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   วา  มา    ปณฑฺิจฺจย   วิภาวย 
ดังน้ีเปนตน. 
         ความพิสดารวา วันหน่ึง ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกัน อยูในโรงธรรมสภา 
พรรณนามหาภิเนกขัมมบารมีของพระผูมีพระภาคเจา     พระศาสดาทรงสดับ 
เรื่องนั้นดวยทิพโสต    เสด็จออกจากพระคันธกุฎีมายังโรงธรรมสภา    ตรสัถาม 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้ เธอทั้งหลายประชมุเจรจากันถึงเรื่องอะไร  เมื่อ 
ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว  จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรามี 
บารมีเต็มแลว  ทั้งราชสมบัติออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญในบัดนี้  ไมนาอัศจรรยเลย 
เมื่อกอน  ญาณยังไมแกกลา    เขากําลังบําเพ็ญบารมีอยู    ไดทั้งราชสมบัติออก 
เพ่ือคุณอันยิ่งใหญนั้นจึงนาอัศจรรย   ตรัสดังน้ีแลว   ทรงดุษณีภาพอยู   ภิกษุ 
เหลาน้ันกราบทูลวิงวอนใหทรงเลาเรื่อง  จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดง   ดังตอ 
ไปน้ี.  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอดีตกาล  พระราชาพระนามวา    กาสิกราช 
ครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอ   ในกรุงพาราณสี    พระองคมีสนมนารี 
ประมาณหน่ึงหมื่นหกพันคน  บรรดาสนมนารีเหลาน้ัน  แมสกัคนหน่ึงก็ไมมี 
โอรสหรือธิดาเลย  กาลนั้นชาวพระนครกลาวกันวา  พระราชาของพวกเราไมมี 
พระโอรสแมองคหน่ึงท่ีจะสืบพระวงศ  จึงประชุมกันที่พระลานหลวง   โดยนัย 
อันมาแลวในกุสราชชาดกน่ันแล   กราบทูลพระราชาวา   ขาแตสมมติเทพ   ขอ  
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พระองคจงทรงปรารถนาพระโอรสเถดิ   พระราชาทรงสดับคําแหงชาวเมืองนั้น  
แลว     ตรัสเรียกสนมนารีหน่ึงหมื่นหกพันมาในขณะน้ัน     แลวมีพระราชดํารัส 
สั่งวา  เจาท้ังหลายจงปรารถนาบุตร  สนมนารีเหลาน้ัน  ทํากจิเปนตนวา  วิงวอน 
และบํารุงเทวดาท้ังหลายมีพระจันทรเปนตน      แมปรารถนากห็าไดโอรสหรือ 
ธิดาไม.   
         ฝายอัครมเหสีของพระเจากาสิกราช      ผูเปนพระธิดาแหงพระเจา- 
มัททราช  พระนามวาจันทาเทวี  เปนผูสมบูรณดวยสีลาจารวัตร พระราชาม ี 
พระราชดํารัสสั่งวา  แนะนางผูเจริญ   แมเธอก็จงปรารถนาพระโอรส   พระเทวี 
ไดสดับ พระราชดํารัสของพระราชสวามีแลว  ทรงทูลรับ วา สาธุ แลวจึงสมาทาน 
อุโบสถในวันเพ็ญ    เปลือ้งสรรพาภรณ    บรรทมเหนือพระยี่ภูนอย    ทรง 
อาวัชนาการถึงศีลของพระองค   ไดทรงกระทําสัจจกิริยาวา  ถาขาพเจารักษาศีล 
ไมขาด  ขอบุตรของขาพเจาจงเกิดข้ึนดวยสัจจวาจานี้. 
         ดวยเดชานุภาพแหงศีลของพระนางจันทาเทวีนั้น ปณฑุกัมพลศิลาอาสน 
ของทาวสักกเทวราชแสดงอาการรอน     ทาวสักกะเมื่อทรงอาวัชนาการก็ทรง 
ทราบเหตุนั้นวา    พระนางจันทาเทวีปรารถนาโอรส   ตกลงเราจักใหโอรสแก 
พระนางนั้น     ทรงพิจารณาถึงโอรสที่สมควรแกพระนาง    กท็รงเห็นพระ- 
โพธิสัตว  กาลน้ัน  พระโพธิสัตวครองราชสมบัติอยู  ในกรุงพาราณสีไดยี่สิบป 
เคลื่อนจากมนุษยโลกนั้น      บังเกิดในอุสสุทนรก    เสวยทุกขอยูในนรกนัน้ 
แปดหม่ืนป   เคลื่อนจากนรก    บังเกิดในพิภพดาวดึงส   ต้ังอยูในดาวดึงสนั้น  
ตลอดอายุ    เคลื่อนจากดาวดึงสนั้น     ประสงคจักไปเทวโลกชัน้สูง   ครั้งน้ัน 
ทาวสักกะเสด็จไปสูสํานักของพระโพธิสัตว  ตรัสวา  ขาแตทานผูนิรทุกข  เมื่อ 
ทานเกิดในมนุษยโลก    บารมีทั้งหลายของทานจักเต็มเปยม    ความเจริญจักมี  
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แกทาน   และแกพระชนกชนนีของทาน  ดวยวาพระอัครมเหสีของพระเจา    
กาสิกราช พระนามวา จันทาเทวี ปรารถนาโอรส  ทานจงอุบัติในพระครรภของ 
พระนางนั้น  แลวทาวสักกะถือเอาซึ่งปฏิญญาแกพระโพธิสัตวนั้น  และแก 
เทวบุตรทั้งหลาย  ประมาณ  ๕๐๐  องคผูจักจุติ   แลวเสด็จกลับไปยังที่ประทับ 
ของพระองคทีเดียว   พระโพธิสัตวนั้นรับคําวา  สาธุ  แลวจุติพรอมกับเทวบุตร 
๕๐๐  องค   พระองคเองถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางจันทาเทวี   สวน 
เทวบุตรประมาณ  ๕๐๐  องคนอกน้ี   ไดถือปฏิสนธิในครรภของภริยาอมาตย 
ทั้งหลาย   กาลน้ัน   พระครรภของพระนางจันทาเทวีเปนประมาณหนึ่งเต็มไปดวย 
แกววิเชียร  พระนางทรงทราบวาต้ังครรภ  จึงกราบทูลแดพระราชา   พระราชา 
ทรงทราบดังนั้น   จึงไดพระราชทานครรภบริหารแกพระนาง   พระนางมี 
พระครรภครบกําหนดแลว   ก็ประสูติพระโอรสซึ่งสมบูรณดวยบุญลักษณะอัน 
อุดม  ภรรยาอมาตยทั้งหลายก็คลอดกุมาร  ๕๐๐  ในเรือนอมาตยในวันนั้น 
เหมือนกัน  ขณะนั้น   พระราชาประทับอยูในที่เสด็จออกแวดลอมไปดวยหมู 
อมาตยราชบริพาร  ลําดับนั้น  เจาหนาที่ทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบวา 
พระราชโอรสของพระองคประสูติแลวพระเจาขา  พระเจากาสิกราชไดทรงสดับ 
คําของเจาหนาท่ีเหลาน้ัน   ทรงมีความรักในพระโอรสเปนครั้งแรกเกิดข้ึน   ตัด 
พระฉวีจดพระอัฐิมิญชะดํารงอยู  เกิดพระปติซาบซานภายในพระกมล   แมหทัย 
ของอมาตยราชบริพารท้ังหลายก็เกิดเยือกเย็นทั่วกัน   พระราชาตรัสถามเหลา 
อมาตยวา  ทานทั้งหลายดีใจหรือ   เมื่อลูกชายของเราเกิด   อมาตยเหลาน้ัน 
กราบทูลวา   พระองคตรัสถามไยพระเจาขา  เมื่อกอนขาพระองคไรที่พ่ึง 
บัดนี้พวกขาพระองคมีที่พ่ึง   ไดเจานายแลว   พระเจากาสิราชไดทรงสดับคํา 
ของเหลาอมาตยก็เกิดพระปติปลื้มพระทัย  จึงตรัสเรียกมหาเสนาบดีมาตรัสสั่ง 
วา  ทานมหาเสนาบดีผูเจริญ   ลูกชายของฉันควรจะไดบริวาร   ทานจงไป  
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ตรวจดูวา   ในเรือนอมาตยมีทารกเกิดในวันนี้เทาน้ี   มหาเสนาบดีรับพระราช- 
บัญชาแลว     ไปตรวจดูเห็นทารกในเรือนอมาตย  ๕๐๐  คน    จึงกราบทูลให 
ทรงทราบ     พระราชาไดทรงสดับคําของอมาตยเหลาน้ันก็เกิดพระปติ   จึงมี 
ตรัสสั่งใหพระราชทานเครื่องประดับสําหรับกุมาร  แกทารกทั้ง ๕๐๐ คน   และ 
ใหพระราชทานนางนม  ๕๐๐  คน    แตสําหรับพระมหาสัตว    พระราชาพระ-  
ราชทานนางนม ๖๔ นาง   ลวนแตเปนนางนมผูเวนโทษมีสูงนักเปนตน    นม 
ไมยาน  น้ํานมมีรสหวาน  เวนนางนมท่ีมีโทษเชนนั้น    เพราะเหตุไร   เพราะ 
เมื่อทารกน่ังดื่มนมขางสตรีที่สูงนัก    คือทารกจักยืดยาวเกินไป   เมื่อทารกน่ัง 
ดื่มนมขางสตรีเต้ียนัก    กระดูกคอทารกจักหดสั้น     เมื่อทารกน่ังด่ืมนมขางสตรี 
ผอมนัก  ขาท้ังสองของทารกจักเสียดสีกัน   เมื่อทารกน่ังด่ืมนมขางสตรีอวนนัก 
เทาท้ังสองของทารกจักเพลีย   สตรีมผิีวดํานัก   น้าํนมเย็นเกินไป    สตรีมผิีว 
ขาวนัก   น้ํานมรอนเกินไป    เมื่อทารกด่ืมนมของสตรีนมยาน    จมูกจักแฟบ 
สตรีเปนโรคหืด  มีน้ํานมเปรี้ยวนัก  สตรีเปนโรคมองครอ  น้ํานมจักมีรสวิการ 
ตาง ๆ มีเผ็ดจัดเปนตน    เพราะเหตุนั้น    พระเจากาสิกราชทรงเวนโทษทั้งปวง 
เหลาน้ัน  พระราชทานนางนม  ๖๔  คน   ที่เวนจากโทษมีสูงนักเปนตน     นม 
ไมยาน    น้ํานมมีรสหวาน     ทรงทําสักการะใหไดพระราชทานพร     แมแก 
พระนางจันทาเทวี  พระนางรับพระพรแลวถวายคืนไวกอน  ในวันขนานพระนาม 
พระโพธิสัตว     พระเจากาสิกราชทรงทําสักการะเปนอันมากแกเหลาพราหมณ 
ผูรูลักษณะพยากรณ   แลวตรัสถามถึงอันตรายของพระมหาสัตว   พราหมณผูรู 
ลักษณะพยากรณเหลาน้ัน    เห็นพระลักษณสมบัติแหงพระโพธิสัตว  จึงกราบทูล 
วา  พระโอรสของพระองคสมบูรณดวยบุญลักษณะอันอุดมี  อยาวาแตทวีปหน่ึง 
เลย   พระโอรสของพระองคทรงสามารถครองราชสมบัติ   ในมหาทวีปทั้ง ๔ ม ี
ทวีปนอย  ๒,๐๐๐ เปนบรวิาร  (จักรพรรดิ)  อันตรายอะไร ๆ จะไมปรากฏแก  
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พระโอรสเลย    พระเจากาสิกราชไดทรงสดับคําของพราหมณเหลาน้ัน    กด็ี  
พระหฤทัย    เมื่อทรงขนานพระนามพระกุมาร    ไดทรงขนานพระนามวา   
เตมิยกุมาร  เพราะเหตุในวันที่พระกุมารประสูติ  ฝนตกท่ัวกาสิกรัฐ  และเพราะ 
พระกุมารประสูติ      เปนเหมือนยังพระหฤทัยแหงพระราชาและหัวใจแหง 
หมูอมาตยและมหาชนใหชุมชื่น  ลําดับนั้น   นางนมท้ังหลายยังพระโพธิสัตวผูมี 
พระชนมไดหน่ึงเดือน     ใหสนานประดับองคแลว นําข้ึนเฝาพระราชบิดา 
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระปโยรส     ทรงสวมกอดจุมพิตท่ีพระเศียรแลว 
ใหประทับบนพระเพลา    ประทับนั่งรื่นรมยอยูดวยพระกุมาร  ขณะนั้นพวก 
ราชบุรุษนําโจร ๔ คนมาหนาที่นั่ง    พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหลาน้ัน 
แลว     มีพระราชดํารัสสั่งใหลงพระอาญาโจรเหลาน้ัน     ใหเอาหวายท้ังหนาม 
เฆ่ียนโจรคนหน่ึง.  ๑,๐๐๐ ที   ใหจําโจรคนหน่ึงดวยโซตรวนแลวลงเขาเรือนจํา 
ใหเอาหอกแทงที่สรีระของโจรคนหน่ึง   ใหเอาหลาวเสียบโจรคนหน่ึง. 
         ครั้งน้ัน     พระมหาสัตวไดทรงฟงพระดํารัสของพระบิดา    ทั้งกลัวท้ัง 
สะดุง    ทรงจินตนาการวา  โอ   พระชนกของเราอาศัยราชสมบัติทํากรรมอัน 
หนักเกิน  ซึง่จะไปสูนรกวันรุงข้ึน  พระพี่เลี้ยงนางนมท้ังหลายใหพระมหาสัตว 
บรรทมเหนือพระแทนที่สิริไสยาสน    ซึ่งตกแตงแลวภายใตเศวตฉัตร    พระ- 
โพธิสัตวบรรทมหนอยหน่ึง   ต่ืนบรรทมลืมพระเนตรท้ังสอง   ทอดพระเนตร 
เศวตฉัตรเห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ   ลําดับนัน้   ความกลัวอยางเหลือเกินได 
เกิดข้ึนแกพระโพธิสัตว  ผูทั้งกลัวท้ังสะดุงอยูเปนปกติแลว  พระองคทรงดําริวา 
เราจากที่ไหนมาสูพระราชมณเฑียรนี้    เมื่อทรงใครครวญดูก็ทรงทราบโดยทรง 
ระลึกชาติไดวา  มาจากเทวโลก  เมื่อทรงทอดพระเนตรตอจากนั้นไปอีก  กท็อด 
พระเนตรเห็นวาไปไหมอยูในอุสสุทนรก     เมื่อทรงทอดพระเนตรตอจากน้ัน  
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ไปอีก    ก็ทรงทราบวา  พระองคเปนพระราชาในพระนครน้ันเทียว   เมื่อพระ 
โพธิสัตวทรงพิจารณาอยูวา     เราไดครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี   ๒๐  ป 
แลวไหมอยูในอุสสุทนรก  ๘๐,๐๐๐ ป   บัดนี้เราเกิดในเรือนหลวงดุจเรือนโจร 
นี้อีก   เมื่อวานนี้   เมื่อเขานําโจร ๔ คนมา   พระบดิาของเราไดกลาวผรุสวาจา 
เชนนั้น ซึ่งเปนเหตุใหตกนรก   หากวาเราครองราชสมบัติ   กจั็กบังเกิดในนรก  
เสวยทุกขใหญอีก  ดังนี้   ไดเกิดความกลัวเปนอันมาก   พระสรีระซึ่งมีวรรณะ 
ดุจทองของพระโพธิสัตว    ไดเห่ียวมีวรรณะเศราหมอง    ราวกะวาดอกปทุมที่ 
ถูกขยําดวยมือ  ฉะนั้น  พระองคบรรทมจินตนาการอยูวา  ทําอยางไร  เราจึงจะ 
พน จากพระราชมณเฑียร  ซึ่งดุจเรือนโจรน้ีเสียได. 
         คราวนั้น   เทพธิดาผูสิงอยูที่เศวตฉัตร   เคยเปนมารดาพระโพธิสัตว 
ในอัตภาพในระหวางอัตภาพหน่ึง      ปลอบพระโพธิสัตวใหสบายพระทัยแลว 
กลาววา  พอเตมิยกุมาร  พออยาเศราโศก  อยาคิด  อยากลัวเลย  ถาพอประสงค 
จะพนจากพระราชมณเฑียรนี้    พอไมเปนคนงอยเปลี้ยเลย  ก็จงเปนเหมือนคน 
งอยเปลี้ย  พอไมเปนคนหนวก   ก็จงเปนเหมือนคนหนวก   พอไมเปนคนใบ 
ก็จงเปนเหมือนคนใบเถิด     พอจงอธิษฐานองคสามเหลาน้ันอยางนี้แลว   อยา 
ประกาศความท่ีพอเปนคนฉลาด   เทพธิดากลาวแลวจึงกลาวคาถาท่ีหน่ึงวา 
                          พออยาแสดงวาเปนคนฉลาด    จงใหชนท้ังปวง 
                รูกนัวาพอเปนคนโง   ชนในท่ีนั้น  ทั้งหมดจะไดดูหมิ่น 
                พอวาเปนคนกาลกรรณี         ความปรารถนาของพอจัก 
                สําเร็จไดดวยอุบายอยางน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    มา    ปณฺฑิจจฺย    ความวา    จงอยา 
ประกาศความเปนบัณฑิตของตน  อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะวา  ปณฺฑิจฺจ  ความก็  
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อยางนี้แหละ.  บทวา  พาลมโต  แปลวา   รูกันวาเปนคนโง.   บทวา   สพฺพ-  
ปาณิน   ไดแก  อันเหลาสัตวทั้งปวง   คือ  ชนทั้งหลาย.    บทวา    สพฺโพ 
ต ฺชโน   ไดแก   ทั้งชนภายในท้ังชนภายนอกท้ังสิ้น.    บทวา    โอจินายตุ  
ไดแก   จงเขาใจตํ่า   คือจงดูหม่ินวา  พวกทานจงนําคนกาลกรรณีนั้นออกไป. 
         พระโพธิสัตวกลับไดความอุนพระหฤทัย     เพราะคําของเทพธิดานั้น 
จึงกลาวคาถาท่ีสองวา 
                   ดูกอนเทพธิดา     ขาพเจาจะทําตามคําของทาน 
                ทีท่านกลาวกะขาพเจา   ขาแตแมเทพธิดา    ทานเปนผู 
                ใครประโยชน  เปนผูใครเกื้อกูลแกขาพเจา. 
         ครั้นกลาวคาถานี้แลว      พระโพธิสัตวไดอธิษฐานองคสามเหลาน้ัน 
เทพธิดาน้ันก็อันตรธานหายไป.     
         ลําดับนั้น    พระเจากาสิกราชมีพระดําริวา    ลูกควรจะไดกุมาร  ๕๐๐ 
เหลาน้ันเปนบริวารเพ่ือเปนที่พอใจ จึงรับสั่งใหกุมารท้ัง ๕๐๐ เหลาน้ันนั่งอยูใน 
สํานักของพระโพธิสัตว ทารกเหลาน้ันรองไหอยากดื่มน้ํานม  สวนพระมหาสัตว 
ถูกความกลัวนรกคุกคาม  ทรงดําริวา  จําเดิมแตวันนี้   กายของเราแมเหือดแหง 
ตายเสียเลย    ยังประเสริฐกวา    ดําริดังน้ี จึงไมทรงกันแสง    นางนมท้ังหลาย 
กราบทูลประพฤติเหตุนั้นแดพระนางจันทาเทวี  พระนางก็กราบทูลแดพระราชา 
พระราชารับสั่งใหเรียกเหลาพราหมณผูรูทํานายนิมิตมาตรัสถาม     พราหมณ 
ทั้งหลายไดกราบทูลพระราชาวา   ขอเดชะ  นางนมควรจะถวายนํ้านมแดพระ- 
กุมาร   ใหลวงเวลาตามปกติ    เมื่อทําอยางนี้     พระกุมารจะทรงกันแสง    จับ 
นมมั่นเสวยเองทีเดียว     ต้ังแตนั้น       นางนมท้ังหลายเมื่อถวายก็ถวายนํ้านมแด 
พระโพธิสัตว   ลวงเวลาตามปกติ   บางคราวถวายลวงเวลาวาระหน่ึง  บางคราว 
ไมถวายนํ้านมตลอดท้ังวัน   พระโพธสิัตวถูกความกลัวนรกคุกคาม  แมพระกาย  
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เห่ียวแหง     ก็ไมทรงกันแสงอยากเสวยนม   ลําดับนั้น    พระนางจันทาเทวีเห็น 
พระโพธิสัตวไมทรงกันแสง   ก็ทรงพระดําริวา  ลูกเราหิว   จึงใหดื่มน้ําพระถัน   
ของพระนางเอง   บางคราวนางนมท้ังหลายใหดื่มน้ําน้ัน   เหลาทารกท่ีเหลือตาง 
รองไห   ไมนอนในเวลาไมไดดื่มน้ํานม   พระโพธิสัตวไมทรงกันแสง  ไมทรง 
คร่ําครวญ  ไมบรรทม  ไมคูพระหัตถและพระบาท  ไมเปลงพระวาจา   ครัง้น้ัน 
นางนมท้ังหลายคิดกันวา     ธรรมดามือและเทาของคนงอยเปลี้ยไมเปนอยางนี้  
ปลายคางของคนใบไมเปนอยางนี้  ชองหูของคนหนวกก็ไมเปนอยางนี้   จะตอง 
มีเหตุในพระกุมารน้ี    พวกเราจักทดลองพระกุมาร      จึงไมถวายนํ้านมแด 
พระโพธิสัตวนั้นตลอดทั้งวัน    ดวยประสงควา   จักทดลองพระกุมารดวยเรื่อง 
นมกอน    พระโพธิสัตวแมเห่ียวแหงก็ไมทรงกันแสงอยากเสวยนม     ครัง้น้ัน 
พระชนนีของพระโพธิสัตวตรัสสั่งใหนางนมถวายนม    ดวยพระราชเสาวนียวา 
ลูกฉันหิว    จงใหน้ํานมแกเขา    นางนมเหลาน้ัน  แมทดลองไมถวายนํ้านมใน 
ระหวาง  ๆ   อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง     ก็ไมเห็นความพิรุณของพระโพธิสัตว 
ลําดับนั้น หมูอมาตยกราบทูลพระราชาวา   ขอเดชะ ธรรมดาทารกอายุขวบหน่ึง 
ชอบกินขนมและของเค้ียว     พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยนมและ 
ของเค้ียว  กราบทูลดังน้ีแลวไหกุมารท้ัง  ๕๐๐  คนเหลาน้ัน นั่งใกล ๆ  พระราช 
กุมาร   นําขนมและของเค้ียวตาง ๆ เขาไปวางไวใกล ๆ พระมหาสัตว  กลาววา 
ทานท้ังหลายจงถือเอาขนมและของเค้ียวเหลาน้ันตามชอบใจ      แลวพากันยืน 
แอบดูอยู  พวกทารกที่เหลือทะเลาะยื้อแยงกันและกัน   ถือเอาขนมและของเค้ียว 
มาเค้ียวกิน   ฝายพระมหาสัตวทรงโอวาทพระองควา    แนะพอเตมิยกุมาร   ถา 
เจาประสงคนรก   ก็จงประสงคขนมและของเค้ียว   เปนผูกลวัภัยในนรก  จึงไม 
ทอดพระเนตรดูขนมและของเค้ียวเลย     แมทดลองดวยขนมและของเค้ียวใน 
ระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง  ก็ไมเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.  
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         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา  ขาแตพระมหาราช   ธรรมดา   
ทารกสองขวบชอบผลไมนอยใหญ     พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวย 
ผลไม    กราบทูลดังน้ีแลว    นําผลไมนอยใหญตาง  ๆ   เขาไปวางไวใกล  ๆ   
พระโพธิสัตว     แลวกลาววา     ทานท้ังหลายจงถือเอาผลไมนอยใหญเหลาน้ัน 
ตามชอบใจเถิด    แลวพากันยืนแอบดูอยู    เหลาทารกท่ีเหลือตางตอสูทุบตีกัน  
และกัน  ถือเอาผลไมเหลานั้นเค้ียวกินอยู   ฝายพระโพธิสัตวก็โอวาทพระองควา 
แนะพอเตมิยกุมาร   ถาเจาประสงคนรก   ก็จงประสงคผลไมนอยใหญทั้งหลาย 
เปนผูถูกภัยในนรกคุกคาม   ไมทอดพระเนตรดูผลไมนอยใหญเลย   แมทดลอง     
ดวยผลไมนอยใหญในระหวาง ๆ  อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง    ก็ไมเห็นความพิรุธ 
ของพระโพธิสัตว.                                      
         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา  ขาแตพระมหาราช  ธรรมดา 
ทารกสามขวบชอบของเลน     พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยของเลน 
กราบทูลดังน้ีแลว   จึงใหทํารูปชางเปนตน สําเร็จดวยทองเปนตน    วางไวใกล ๆ 
พระโพธิสัตว   เหลาทารกท่ีเหลือตางแยงกันและกันถือเอา    ฝายพระมหาสัตว 
ไมทรงทอดพระเนตรดูอะไร ๆ   เลย      แมทดลองดวยของเลนในระหวาง ๆ 
อยางนี้เปนเวลาหน่ึงป   กไ็มเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว. 
         แตนั้น  คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา  ขาแตพระมหาราช  ธรรมดา 
ทารกสี่ขวบชอบโภชนาหาร พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยโภชนาหาร 
กราบทูลดังน้ีแลว   จึงนอมโภชนาหารตาง ๆ   เขาถวายพระมหาสัตว   แมเหลา 
ทารกที่เหลือตางก็ทําเปนคํา ๆ บริโภค    ฝายพระมหาสัตวทรงโอวาทพระองค 
วา     แนะพอเตมิยกุมาร       อัตภาพของเจาท่ีไมไดโภชนะบรโิภคนับไมถวน 
ทรงกลัวภัยนรก   มิไดทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้น  ลําดับนั้น  พระชนนขีอง  
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พระโพธิสัตว     เปนผูเหมือนมีพระหฤทัยแตกทําลาย     ใหพระโอรสเสวย   
โภชนาหารดวยพระหัตถของพระองคเอง แมทดลองดวยโภชนาหารในระหวาง ๆ 
อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง   กไ็มเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว. 
         แตนั้น    คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา   ธรรมดาทารกหาขวบยอม 
กลัวไฟ  พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยไฟ   กราบทูลดังน้ีแลว    ให  
ทําเรือนใหญมีหลายประตู   ทําพระลานหลวง  มุงดวยใบตาล  ใหพระมหาสัตว 
ซึ่งแวดลอมดวยเหลาทารกท่ีเหลือ     นั่งทามกลางทารกเหลานั้นแลวจุดไฟ 
เหลาทารกท่ีเหลือเห็นเรือนไฟลุกโพลง   ทั้งกลัวท้ังสะดุง   ตางรองลั่นว่ิงหนีไป 
ฝายพระมหาสัตวทรงดําริวา   ความรอนแหงเพลิงนี้   ยังดีกวาไหมดวยไฟนรก 
พระมหาสัตวมิไดมีความหว่ันไหวเลย  เหมือนพระมหาเถระผูเขานิโรธสมาบัติ  
ครั้นเมื่อเพลิงลุกลามมา   อมาตยทั้งหลายก็อุมพระโพธิสัตวออกไป   แมทดลอง 
ดวยไฟในระหวาง ๆ   อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง     ก็ไมเห็นความพิรุธของพระ- 
โพธิสัตว. 
         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา  ขาแตพระมหาราช  ธรรมดา 
ทารกหกขวบยอมกลัวชางตกมัน    พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยชาง 
ตกมัน   กราบทูลดังน้ีแลว   ใหฝกชางเชือกหน่ึงซึ่งฝกอยางดี   ใหพระโพธิสัตว 
ซึ่งแวดลอมดวยเหลาทารกท่ีเหลือ   ประทับ นั่ง  ณ  พระลานหลวง   แลวปลอย 
ชาง   ชางน้ันบันลือเสียงโกญจนาท   เอางวงตีพ้ืนดินสําแดงภัยมา   เหลาทารก 
ที่เหลือเห็นชางตกมันก็กลัวมรณภัย    จึงว่ิงหนีไปคนละทิศละทาง    ฝายพระ- 
มหาสัตวเห็นชางตกมันน้ันมา    ทรงคิดวา    เราตายเสียที่งาชางตกมันตัวดุราย 
ยังประเสริฐกวาไหมในนรกอันรายกาจ     พระมหาสัตวถูกภัยนรกคุกคาม 
ประทับนั่งตรงน้ันเองไมหว่ันไหวเลย   ลําดับนั้น    ชางท่ีฝกดีแลวน้ันแลนเขามา 
จับพระมหาสัตว   เหมือนจับกําดอกไม  ว่ิงไปว่ิงมาทําใหพระมหาสัตวลําบากยิ่ง  
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มหาชนรับ พระมหาสัตวจากงวงชางแลวนําออกไป      แมทดลองดวยชางตกมัน 
ในระหวาง ๆ    อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง     ก็ไมเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว 
พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษวา   พวกทานรับพระกุมารนําออกไปในเวลามา 
พระกุมารไหวมือหรือเทาบางหรือไม  ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลวา  หามิไดเลย 
พระเจาขา   ทรงหารือวา   พวกเราจะทําอยางไร.   
         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา     ขอเดชะ   ธรรมดาทารก 
เจ็ดขวบยอมกลัวงู    พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยงู    กราบทูลดังน้ี  
แลว     จึงใหพระมหาสัตวกับเหลาทารกท่ีเหลือน่ังท่ีพระลานหลวง     ปลอยงู 
ทั้งหลายซ่ึงถอนเข้ียวแลว     เย็บปากแลว     ในกาลท่ีพระโพธสิัตวประทับนั่ง 
แวดลอมไปดวยเหลาทารกท่ีเหลือ      ทารกที่เหลอืท้ังหลายเห็นงูดุรายเหลาน้ัน 
ก็รองลั่นว่ิงหนีไป      ฝายพระมหาสัตวทรงพิจารณาภัยในนรก      ทรงดําริวา 
ความพินาศไปในปากของงูดุราย     ยงัดีกวาตายในนรกอันตรายกาจ     ดังน้ีแลว 
จึงทรงน่ิงเฉยเหมือนเขานิโรธสมาบัติ  คราวน้ันงูทั้งหลายก็เลื้อยมารัดพระสกล- 
กายของพระมหาสัตว   แผพังพานอยูบนพระเศียรของพระมหาสัตว   แมในกาล 
นั้น    พระมหาสัตวก็มิไดหว่ันไหวเลย    แมทดลองดวยงูในระหวาง ๆ   อยางนี้ 
เปนเวลาปหนึ่ง     ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว      พระราชาตรัสถาม 
พวกราชบุรษุวา   พวกทานรับพระกุมารนําออกไปในเวลามา    พระกุมารไหว 
มือหรือเทาบางหรือไม    ราชบุรุษท้ังหลายกราบทูลวา   หามไิดเลย  พระเจาขา 
ทรงหารือวา   พวกเราจะทําอยางไร. 
         แตนั้น  คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา     ขอเดชะ   ธรรมดาทารก 
แปดขวบยอมชอบมหรสพฟอนรํา     พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวย 
มหรสพฟอนรํา  กราบทูลดังน้ีแลว  ใหพระกุมารประทับนั่ง  ณ  พระลานหลวง  
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กับทารก   ๕๐๐  คน    แลวใหแสดงมหรสพฟอนรํา     เหลาทารกท่ีเหลือเห็น 
มหรสพฟอนรําแลว   ตางกลาววา  ดี  ดี  พากันหัวเราะเฮฮา  สวนพระมหาสัตว 
ทรงพิจารณาภัยในนรกวา ในเวลาท่ีเราบังเกิดในนรก ความรื่นเริงหรือโสมนัส 
ไมมีแมชั่วขณะหน่ึง  จึงนิ่งเฉยมิไดทอดพระเนตรดูอะไร ๆ นัน้เลย  แมทดลอง 
ดวยมหรสพฟอนรําในระหวาง ๆ    อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง     ก็มไิดเห็นความ 
พิรุธของพระโพธิสัตว   พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษวา   พวกทานรับพระ- 
กุมารนําออกไปในเวลามา    พระกุมารไหวมือหรือเทาบางหรือไม    ราชบุรุษ 
ทั้งหลายกราบทูลวา หามิไดเลยพระเจาขา  ทรงหารือวา  พวกเราจะทําอยางไร    
         แตนั้น    คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา  ขอเดชะ  ธรรมดาทารก 
เกาขวบยอมกลัวศัสตรา    พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยศัสตรา   จึง 
ใหพระมหาสัตวประทับนั่ง     พระลานหลวงกับทารก  ๕๐๐   คน  ในเวลาท่ี 
ทารก  ๕๐๐ คนกําลังเลนกันอยู   บุรุษผูหน่ึงถือดาบมีสีดังแกวผลึก   กวัดแกวง 
บันลือ  โหรอง   โลดเตน    ปรบมือ   ยักเยื้องทาทาง  ขูตวาดวา   ไดยินวา 
ราชโอรสองคหน่ึงของพระเจากาสิกราช   เปนกาลกรรณี   เขาอยูไหน    เราจัก 
เอาดาบตัดศีรษะเขา   ว่ิงกลาวอยูดังน้ี    เหลาทารกท่ีเหลือเห็นดังน้ัน     ทั้งกลัว 
ทั้งสะดุง  รองลั่นว่ิงหนีไปคนละทิศละทาง   สวนพระโพธิสัตวทรงพิจารณาภัย 
ในนรก  ทรงเห็นวา พินาศเสียในคมดาบอันรายกาจ  ยังดีกวากายในอุสสุทนรก 
ดังน้ี  ประทบันั่งเหมือนไมทรงทราบ  ลําดับนั้น บรุุษน้ันเอาดาบจดลงที่ศีรษะ 
แลวกลาวกะพระมหาสัตววา   เราจักตัดศีรษะทาน  แมทําใหพระมหาสัตวสะดุง 
ก็ไมสามารถจะใหสะดุงได  จึงหลีกไป  แมทดลองดวยดาบในระหวาง ๆ อยางนี้ 
เปนเวลาปหนึ่ง    ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว     พระราชาตรัสถาม 
พวกราชบุรษุอยางนี้วา  พวกทานรับพระกุมารนําออกไปในเวลามา  พระกมุาร  
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ไหวมือหรือเทาบางหรือไม      ราชบุรษุท้ังหลายกราบทูลวา     หามิไดเลย   
พระเจาขา   ทรงหารือวา   พวกเราจะทําอยางไร.   
         แตนั้น  คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารกสิบขวบ 
ยอมกลัวเสียง   ควรจะใชเสียงทดลองพระกุมารวาหนวกหรือไม   กราบทูลดังน้ี 
แลว   จึงใหแวดวงที่บรรทมดวยมาน   ทําชองไวสี่ขาง   ใหคนเปาสังขนั่งอยูใต 
ที่บรรทม    ไมใหพระโพธิสัตวเห็นตัว      ใหเปาสังขข้ึนพรอมกัน     ไดมีเสียง 
กังวานพรอมกัน  นางนมท้ังหลายใหพระมหาสัตว บรรทมเหนือท่ีบรรทม  อมาตย 
๔  คน  ยืนอยูที่ขางท้ัง  ๘  แลดูอิริยาบถของพระมหาสัตวตามชองมาน    มไิด 
เห็นวิการแหงพระหัตถพระบาท    หรอืเพียงกระดิกไหว   อันเผลอพระสติของ 
พระมหาสัตว   แมวันหน่ึง   พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษวา   ลูกของเราไหว 
มือหรือเทาบางหรือไม   ราชบุรุษท้ังหลายกราบทูลวา   หามิไดเลย   พระเจาขา 
ทรงหารือวา    พวกเราจะทําอยางไร     แมทดลองดวยเปาสังข   ในระหวาง  ๆ 
อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง   กม็ิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตวเลย.  
         แตนั้น    คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา    ขอเดชะ     ธรรมดาทารก 
สิบเอ็ดขวบยอมกลัวเสียงกลอง   ควรจะทดลองพระกุมารดวยเสียงกลอง   (เมื่อ- 
ลวงไปหน่ึงป)     อมาตยทั้งหลายแมทดลองดวยเสียงกลองในระหวาง  ๆ  อยาง 
นั้นแลเปนเวลาปหน่ึง    ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว. 
         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา    ขอเดชะ    ธรรมดาทารก 
สิบสองขวบยอมกลัวประทีป    พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยประทีป 
กราบทูลดังน้ีแลว     ใหพระโพธิสัตวบรรทมในที่มืดเวลาราตรี    คิดวา    พระ 
กุมารจะยังพระหัตถหรือพระบาทใหไหวหรือไมหนอ   ทําประทีปใหลุกโพลงใน 
หมอทั้งหลาย   ใหดับประทีปอ่ืน ๆ   เสีย     ใหพระโพธิสัตวบรรทมหนอยหน่ึง  
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ในที่มืด     แลวยกหมอประทีปน้ํามันทั้งหลายข้ึน    ทําใหสวางพรอมกันทีเดียว  
พิจารณาดูอิริยาบถของพระโพธิสัตว   ก็มิไดเห็นแมสักวาความไหวพระกายของ 
พระมหาสัตว     แมทดลองดวยประทีปในระหวาง   ๆ    อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง 
ก็มิไดเห็นแมเพียงความไหวอะไร   ๆ   ของพระโพธิสัตว     พระราชาตรัสถาม   
พวกราชบุรษุวา     ลูกของเราไหวมือหรือเทาบางหรือไม     ราชบุรุษท้ังหลาย 
กราบทูลวา   หามิไดเลย   พระเจาขา   ทรงหารือวา   พวกเราจะทําอยางไร. 
         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา   ขอเดชะ     ธรรมดาทารก 
สิบสามขวบยอมกลัวแมลงวัน   พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยนํ้าออย 
กราบทูลดังน้ีแลว   จึงเอานํ้าออยทาท่ัวพระสรีระพระโพธิสัตว   แลวใหบรรทม 
ในสถานท่ีมีแมลงวันชุกชุม    เลี้ยงบํารุงแมลงวันท้ังหลาย   แมลงวันเหลานั้นก็ 
ตอมพระสรีระทั้งส้ินแหงพระโพธิสัตว     กินน้ําออยดุจแทงดวยเข็มเปนอันมาก 
พระโพธิสัตวทรงดําริวา  เราตายในปากแมลงวันท้ังหลายดีกวาตายในนรกอเวจี 
จึงอดกลั้นทุกขเวทนา   ไมหว่ันไหวเลย   ดุจพระมหาเถระเขานิโรธสมาบัติ  แม 
ทดลองดวยนํ้าออยในระหวาง  ๆ  อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง      กม็ิไดเห็นแมเพียง 
ความไหวอะไร   ๆ    ของพระโพธิสัตว    พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษวา 
ลูกของเราไหวมือหรือเทาบางหรือไม     ราชบุรษุท้ังหลายกราบทูลวา   หามิได 
เลย   พระเจาขา   ทรงหารือวา   พวกเราจะทําอยางไร. 
         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา   ขอเดชะ   เมื่อเวลาทารกมี 
อายุไดสิบสี่ขวบก็เปนผูใหญแลว   บดันี้พระกุมารน้ีเปนผูใหญ  ใครของสะอาด 
รังเกียจของโสโครก     พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยของโสโครก 
กราบทูลดังน้ีแลว   ต้ังแตนั้นมา   ไมสรงสนานพระโพธิสัตว ไมจัดใหลงบังคน 
ไมชวยใหลกุจากท่ีบรรทม   พระโพธิสัตวก็ลงบังคนหนักเบาบรรทมเกลือกกลั้ว 
อยูในที่นั้นนั่นเอง  ก็เพราะกลิ่นเหม็น    กาลน้ัน  ไดเปนเสมือนกาลสําแดงพระ  
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อัธยาศัยภายในแหงพระโพธิสัตวออกมาภายนอก     แมลงวันทั้งหลายก็มาตอม 
กินอยูที่พระสรีระของพระโพธิสัตว คราวน้ัน พระชนกพระชนนีประทับนั่งลอม 
พระโพธิสัตว     ตรัสอยางน้ีวา   พอเตมิยกุมาร   บดันี้พอก็โตแลว    ใครเขาจะ 
ประคับประคองพอเสมอไป  พอไมละอายหรือ  พอนอนอยูทําไม   ลุกข้ึนชาํระ   
รางกายซิ     แลวตรัสตัดพอบริภาษ     พระโพธิสตัว     แมจมอยูในกองคูถซ่ึง 
ปฏิกูลอยางน้ัน    ก็ทรงวางพระอารมณเปนกลาง   เพราะทรงพิจารณาเห็นความ 
มีกลิ่นเหม็นของคูถนรก     ซึ่งสามารถฟุงตลบข้ึนในใจของผูที่แมยืนอยูในที่สุด 
ของรอยโยชน   เพราะมีกลิ่นเหม็น     แมทดลองดวยของโสโครกในระหวาง ๆ 
อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง   กม็ิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.        
         แตนั้น   คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา  ขอเดชะ    ธรรมดาทารก 
สิบหาขวบยอมกลัวความรอน    พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยถาน 
เพลิง   ลําดับนั้น  อมาตยทั้งหลายไดวางกระเบื้องเต็มดวยไฟไวใตพระแทนของ 
พระโพธิสัตว    ดวยคิดวา    อยางไรเสีย     พระกมุารถูกความรอนเบียดเบียน 
เสวยทุกขเวทนา    เมื่ออดกลั้นทุกขเวทนาไมได    ก็พึงแสดงความกระดิกไหว 
พระหัตถหรือพระบาทบาง   นางนมท้ังหลายใหพระมหาสัตวบรรทมเหนือพระ 
แทนแลวออกมาเสีย     พระมหาสัตวถูกความรอนเบียดเบียน    เปลวไฟปรากฏ 
เหมือนลุกโพลงทั่วพระสรีระของพระมหาสัตว    แมพระมหาสัตวก็ทรงโอวาท 
พระองคเองวา   แนะพอเตมิยกุมาร   ความรอนในนรกอเวจีแผไปต้ังรอยโยชน 
ทําลายนัยนตาของบรรดาสัตวที่อยูในท่ีรอยโยชนได    ความรอนแหงเพลิงน้ียัง 
ดีกวาความรอนในนรกน้ัน    ต้ังรอยเทา   พันเทา   แสนเทา   ดงัน้ีแลวทรงอด 
กลั้นความรอนน้ันเสีย   มิไดหว่ันไหวเลย     เหมือนผูเขานิโรธสมาบัติ   ลาํดับ 
นั้น   พระชนกพระชนนขีองพระโพธิสัตว  ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวถูก  
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ความทุกขเบียดเบียน     กเ็ปนเหมือนพระหฤทัยจักแตก   จึงแหวกฝูงชนเขาไป 
นําพระโพธิสัตวออกมาจากความรอนของไฟนั้น   แลวตรัสวิงวอนพระโพธิสัตว 
วา  พอเตมิยกุมาร   พวกเรารูวามิใชคนงอยคนเปลี้ยเปนตน    เพราะคนพิการ 
เหลาน้ันมิไดมี  มือ  เทา ปาก และชองหูอยางนี้  พอเปนบุตรที่พวกเราปรารถนา   
จึงได   พออยาใหพวกเราฉิบหายเลย     พอจงเปลื้องพวกเราจากครหาแกสํานัก 
พระราชาทั่วชมพูทวีปเถิด    แมพระชนกพระชนนี    วิงวอนถึงอยางนี้  พระ  
โพธสัตวก็บรรทมนิ่ง    เหมือนมิไดทรงสดับพระวาจานั้น  ลําดับนั้น  พระชนก 
พระชนนี  ของพระโพธิสัตวก็ทรงกันแสงเสด็จหลีกไป  บางคราวพระชนกของ 
พระโพธิสัตว    แตพระองคเดียวเสด็จเขาไปวิงวอนพระโพธิสัตว   บางคราวก็ 
พระชนนีแตพระองคเดียวเสด็จเขาไปวิงวอนพระโพธิสัตว    บางคราวท้ังสอง 
พระองคเสด็จเขาไปวิงวอนดวยกัน      แมทดลองดวยถานเพลิงในระหวาง ๆ 
อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง  กม็ิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว. 
         ลําดับนั้น    กาลเม่ือพระโพธิสัตวมีพระชนมไดสิบหกพรรษา    หมู 
อมาตยและพราหมณเปนตน   คิดกนัวา    พระกุมารเปนงอยเปลี้ยก็ตาม  เปน 
ใบก็ตาม    เปนคนหนวกก็ตาม    หรอืไมเปนก็ตาม  จงยกไว  เม่ือวัยเปลี่ยน 
แปรไป   บุคคลชื่อวาไมกําหนัดในอารมณที่นากําหนัด   ยอมไมมี  ชื่อวาไมดู 
ในอารมณที่นาดู   ยอมไมมี  ชื่อวาไมยินดีในอารมณที่นายินดี   ยอมไมมี  เมื่อ 
ถึงคราวแลว     ความกําหนัดยินดีนี้ยอมมีเปนธรรมดา   เหมือนความแยม บาน 
ของดอกไมฉะน้ัน     พวกเราจักใหเหลานางสนมนักฟอนรําบําเรอพระกุมาร 
ทดลองพระกุมารดวยนางสนมนักฟอนรําเหลาน้ัน      ลําดับนั้น   พระเจากาสิก 
ราชมีรับสั่งใหเรียกหญิงฟอนรํา  ทรงรูปอันอุดม  สมบูรณดวยความงามดังเทพ 
อัปสร    ตรสักะหญิงท้ังหลายวา    บรรดาเธอท้ังหลาย    หญงิใดสามารถทําให  
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พระกุมารราเริง    หรือผูกพันไวดวยอํานาจกิเลสได    หญิงน้ันจักไดเปนอัคร-  
มเหสีของพระกุมารน้ัน     นางนมท้ังหลายสรงสนานพระกุมารดวยนํ้าหอม    ตก 
แตงพระกุมารราวกะเทพบุตร  ใหบรรทมบนพระที่สิริไสยาสนที่ตกแตงไวดีแลว 
ในหองมีสิริเชนกับเทพวิมาน    ทําใหเปนที่ลุมหลงเพราะกลิ่นหอมอยางเอก   
ภายในหอง    ดวยพวงของหอม  พวงระเบียบดอกไม  พวงบุปผชาติและจุรณ 
แหงธูปและเครื่องอบเปนตน     แลวหลีกไป   ลําดับนั้น      หญงิเหลาน้ันพากัน 
แวดลอมพระโพธิสัตว    พยายามใหพระโพธิสัตวอภิรมยดวยการฟอนรํา   ขับ 
รองบาง    ดวยกลาวคําไพเราะเปนตนบาง.     มีประการตาง  ๆ   เพราะความท่ี 
พระโพธิสัตวเปนผูสมบูรณดวยพระปรีชา     พระองคจึงมิไดทอดพระเนตรดู 
หญิงเหลาน้ัน     ทรงอธิษฐานวา   หญิงเหลาน้ันอยาไดถูกตองสรีระของเรา  แลว 
ทรงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ  ครั้งน้ัน    พระสรรีะของพระโพธิสัตวแข็งกระดาง 
หญิงเหลาน้ันเมื่อไมไดถูกตองพระสรีระของพระโพธิสัตว  คิดวา  พระกุมารน้ี 
มีสรีระแข็งกระดาง   คงไมใชมนุษย   จักเปนยักษ  ทั้งกลัวท้ังสะดุง  ไมอาจท่ี 
จะดํารงตนอยูได  จึงพากันหนีไป    แมทดลองดวยหญิงท้ังหลายในระหวาง ๆ 
อยางนี้เปนเวลาปหน่ึง    ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว    หมูอมาตย 
พราหมณ   พระราชา     แมทดลองดวยการทดลองอยางใหญสิบหกครั้ง   และ 
ดวยการทดลองอยางนอยมากครั้งอยางนี้     ก็ไมสามารถจะกําหนดจับพิรุธของ 
พระโพธิสัตวนั้นได  ลําดับนั้น     พระราชาตรัสถามหญิงท้ังหลายวา    แมมหา- 
จําเริญท้ังหลาย  ลูกของเราหัวเราะกับพวกเธอบางหรือไม   หญิงท้ังหลายกราบ 
ทูลวา   หามไิดเลย   พระเจาขา   พระราชาทรงสดับคําของหญิงเหลาน้ันแลว 
ทรงรอนพระหฤทัย      เพราะเหตุนั้นมีรับสั่งใหเรียกพวกพราหมณผูทํานาย 
ลักษณะมาตรัสวา  ทานพราหมณผูเจริญท้ังหลาย   เมื่อพระกุมารประสูติ  พวก  
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ทานบอกแกเราวา  พระกุมารน้ีสมบูรณดวยบุญลักษณะอันอุดม   อันตรายไมมี   
แกพระกุมารน้ี   บัดนี้    พระกุมารน้ันเปนทั้งงอยเปลี้ย    เปนทั้งใบทั้งหนวก 
ถอยคําของพวกทานไมทําใหเรายินดีเลย   ลําดับนั้น      พราหมณทั้งหลายกราบ 
ทูลพระราชาวา   ขาแตพระมหาราช    ข้ึนชื่อวานิมิตท่ีอาจารยทั้งหลายของพวก 
ขาพระองคไมเห็น  ยอมไมมี    อีกประการหน่ึง    พระกุมารน้ีเปนโอรสที่ราช   
ตระกูลทั้งหลายปรารถนาจึงไดมา     เมื่อพวกขาพระองคกราบทูลวาเปนกาล- 
กรณี  ความโทมนัสก็จะพึงมีแดพระองค  เพราะเหตุนั้นพวกขาพระองคจึงไม 
กราบทูล    พระราชาตรัสถามวา    บดันี้ควรจะทําอยางไร  พราหมณเหลานั้น 
กราบทูลวา     ขาแตพระมหาราช     ถาเมื่อพระกุมารอยูในราชมณเฑียรนี้    จะ 
ปรากฏอันตราย   ๓   อยาง   คือ   อันตรายแหงชีวิต     อันตรายแหงเศวตฉัตร 
อันตรายแหงพระอัครมเหสี  เพราะฉะน้ัน  ควรท่ีพระองคจะชักชาไมได  โปรด 
ใหจัดรถอวมงคล   เทียมมาอวมงคล   ใหพระกุมารบรรทมบนรถน้ัน   นําออก 
ทางประตูทิศตะวันตก    ฝงเสียในปาชาผีดิบ    พระราชาไดทรงสดับคําของ 
พราหมณเหลาน้ัน    ทรงกลัวภยันตราย    จึงโปรดใหทําอยางนั้น  กาลน้ันพระ 
นางจันทาเทวีไดทรงสดับประพฤติเหตุนั้น   จึงรบีเสด็จเขาเฝาพระราชาแตพระ 
องคเดียว     ถวายบังคมแลวกราบทูลวา   ขาแตพระองค    พระองคไดพระราช 
ทานพรแกหมอมฉันไว  หมอมฉันรับแลว   ถวายฝากพระองคไว   ขอพระองค 
โปรดพระราชทานพรน้ัน   แกหมอมฉันในบัดนี้  พระราชาตรัสวา  จงรับเอาซิ 
พระเทวี    พระนางกราบทูลวา  ขอพระองค  โปรดพระราชทานราชสมบัติแก 
ลูกของหมอมฉันเถิด  ตรสัวา  ใหไมได  พระเทวี   ทูลถามวา   เพราะเหตุไร 
ตรัสวา  ลูกของเราเปนกาลกรรณี   ทูลวา  ขาแตพระองค    ถาไมพระราชทาน 
ตลอดชีวิต   ขอไดโปรดพระราชทานราชสมบัติเจ็ดป  ตรัสวา  ใหไมได  พระ 
เทวี  ทูลวา  ถาเชนนั้น     ขอไดโปรดพระราชทานราชสมบัติหกป   พระเจาขา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 36 

ตรัสวา   ใหไมได   พระเทวี   ทลูวา   ถาเชนนั้น     ขอไดโปรดพระราชทาน 
ราชสมบัติหาป   พระเจาขา   ตรัสวา    ใหไมได  พระเทวี   พระนางจันทา- 
เทวีทูลขอราชสมบัติลดเวลาลงเปนลําดับ     คือส่ีป     สามป    สองป    ปเดียว 
เจ็ดเดือน  หกเดือน   หาเดือน   สี่เดือน   สามเดือน   สองเดือน    เดือนเดียว 
ครึ่งเดือน  จนถึงเจ็ดวัน    พระราชาจึงพระราชทานอนุญาต  พระนางจึงใหตก   
แตงพระโอรสแลวอภิเษกวา     ราชสมบัตินี้เปนของเตมิยกุมาร  ใหปาวรองทั่ว 
พระนคร  ใหประดับพระนครท้ังส้ิน    ใหพระโอรสประทับบนคอชาง  ใหยก 
เศวตฉัตรเบื้องบนพระเศียรพระโอรส    ทําประทักษิณพระนคร  ใหพระโอรส 
ผูเสด็จมาบรรทมบนพระยี่ภูอันมีสิริ   ตรัสวิงวอนตลอดคืนและวัน   ถึงหาวันวา 
พอเตมิยะ    แมไมเปนอันหลับนอนรองไหอยู    ถึงสิบหกปเพราะพอ   ดวงตา 
ทั้งสองของแมฟกช้ํา     หัวใจของแมเหมือนจะแตกดวยความโศก     แมรูวาพอ 
ไมใชงอยเปลี้ยเปนตนเลย  พออยาทําใหแมหาท่ีพ่ึงมิไดเลย     ครั้นถึงวันที่หก 
พระราชารับสั่งใหหานายสารถี  ชื่อสุนันทะ  มาตรัสสั่งวา   พอสุนันทสารถ ี
พรุงน้ี    เจาจงเทียมมาอวมงคลคูหน่ึง    ที่รถอวมงคลแตเชาทีเดียว   ใหพระ- 
กุมารนอนบนรถน้ัน     นาํลอกทางประตูทิศตะวันตก  ประกาศวาคนกาลกรรณี 
จงขุดหลุมสี่เหลี่ยมที่ปาชาผีดิบ    ใสพระกุมารในหลุมนั้นแลว   เอาสันจอบทุบ 
ศีรษะใหตาย  กลบดินขางบนทําดินใหพูนข้ึนอาบนํ้าแลวกลับมา  นายสารถีทูล 
รับ พระราชดํารัสวา  ดีแลว   พระเทวีไดสดับดังน้ัน     ก็เปนเหมือนพระหฤทัย 
แตกทําลาย   เสด็จไปสํานักพระโอรส    วิงวอนพระกุมารตลอดราตรี   ตรสัวา 
พอเตมิยะ  พระเจากาสิกราช  พระบิดาของพอ  มีพระราชดํารัสสั่งใหฝงพอใน 
ปาชาผีดิบในวันพรุงน้ี  แตเชาทีเดียว    พอจะตายแตเชาพรุงน้ีนะลูก  พระมหา- 
สัตวไดสดับดังน้ัน   ก็มีพระมนัสยินดี   ทรงดําริวา  พอเตมิยะ  ความพยายาม 
ที่เจาทํามาสิบหกป    จะถึงท่ีสุดแหงมโนรถของเจาในวันพรุงนี้แลว   เมื่อพระ  
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มหาสัตวทรงดําริอยูอยางนี้     ก็เกิดปติข้ึนข้ึนภายในพระกมล   สวนพระหฤทัย   
ของพระมารดาพระมหาสัตว    ไดเปนทุกขเหมือนจะแตกทําลาย    แมเม่ือเปน 
เชนนั้น    พระมหาสัตวก็ทรงดําริวา   ถาเราจักพูด    มโนรถของเราก็จักไมถึงท่ี 
สุด  ดังนี้จึงไมตรัสกับพระชนนีนั้น   ลําดับนั้น   ครั้นราตรีนั้นลวงไปรุงข้ึนเชา 
พระเทวีสรงสนานพระมหาสัตว      ตกแตงองคแลวใหประทับนั่งบนพระเพลา   
ประทับนั่งสวมกอดพระมหาสัตวนั้น    ครั้งน้ัน  นายสุนันทสารถีเทียมรถแตเชา 
ทีเดียว  เทวดาดลใจใหเทียมมามงคลท่ีรถมงคล  ดวยอานุภาพแหงพระมหาสัตว 
หยุดรถไวแทบพระราชทวาร     ข้ึนยังพระราชนิเวศน     เขาสูหองอันเปนสิริ 
ถวายบังคมพระเทวีแลว กราบทูลวา    ขาแตพระเทวี   ขอพระแมเจาอยาไดกริ้ว 
ขาพระบาท   ขาพระบาทรับพระราชบัญชามา  กราบทูลดังน้ีแลว  เอาหลงัมือกัน 
ใหพระเทวีผูนั่งสวมกอดพระโอรสอยู   หลีกไป   อุมพระกุมารดุจกําดอกไมลง 
จากปราสาท   กาลน้ัน   พระนางจันทาเทวีสยายพระเกศา  ขอนพระทรวง  ทรง 
ปริเทวนาการดังสนั่นอยูกับหมูนางสนมในปราสาท. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นพระมารดา  ทรงกันแสง 
ก็เปนเหมือนมีพระหฤทัยแตกทําลายเปนเจ็ดเส่ียง     ทรงดําริวา   เมื่อเราไมพูด 
กับ พระชนนี  พระชนนขีองเราจักมีพระหฤทัยทําลายวายพระชนม จึงทรงใครจะ 
พูดดวย  แตทรงดําริตอไปวา  ถาเราจักพูดกับพระมารดา  ความพยายามท่ีเราทํา 
มาสิบหกป   ก็จักหาประโยชนมิได   แตเมื่อไมพูด   เราจักเปนประโยชนแกตน 
เอง   แกพระชนกพระชนนี   และแกมหาชน   ทรงดําริดังน้ี จึงทรงกลั้นโศกาดูร 
เสียได  ไมตรัสกับพระชนนี. 
         ลําดับนั้น    นายสุนันทสารถีใหพระมหาสัตวข้ึนรถแลว   แมคิดวา  เรา 
จักขับรถตรงไปประตูทิศตะวันตก   ถกูเทวดาดลใจดวยอานุภาพแหงพระมหา- 
สัตว  ยังรถใหกลับแลวขับรถตรงไปประตูทิศทะวันออก   ครัง้น้ัน  ลอรถกระ-  
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ทบธรณีประตู    พระมหาสัตวไดทรงสดับเสียงนั้น    ทรงดํารวิา  มโนรถของ 
เราถึงท่ีสุดแลว     ไดมีพระมนัสแชมชื่นเปนอยางยิ่ง   รถแลนออกจากพระนคร 
ไปถึงสถานท่ีสามโยชน     ชัฏปาในที่ทรงนั้น ปรากฏแกนายสารถีดุจปาชาผีดิบ 
นายสารถีกําหนดวา    ทีน่ี้ผาสุก     จึงแวะรถจากทางเขาที่ขางทาง     ลงจากรถ 
เปลื้องเครื่องแตงองคของพระมหาสัตว      หอวางไว       แลวถอืจอบลงมือขุด  
หลุมสี่เหลี่ยนในที่ไมไกลรถ  แตนั้น พระมหาสัตวทรงดําริวา  กาลน้ีเปนกาลพยา- 
ยามของเรา   ก็เราพยายามถึงสิบหกป   ไมไหวมือและเทา   กําลังของเรายังมีอยู 
หรือวาไมมีหนอ  ดังนี้แลวลุกข้ึน  ลบูมือขวาดวยมือซาย  ลูบมือซายดวยมือขวา 
นวดพระบาทท้ังสองดวยพระหัตถทั้งสอง   เกิดดวงจิต   คิดจะลงลากรถ  ขณะ 
นั้นแผนดินไดสูงข้ึนจดทายรถ     ตรงที่ประดิษฐานพระบาทแหงพระมหาสัตว 
ดุจผิวฝุนที่เต็มดวยลมฟุงข้ึนฉะน้ัน.    พระมหาสัตว  เสด็จลงจากรถ  ทรงดําเนิน 
ไปมาสิ้นเวลาเล็กนอย    ก็ทรงทราบโดยนิยามน้ีวา    เรายังมีกําลังท่ีจะเดินทาง 
ไกลถึงรอยโยชนไดในวันเดียว    เมื่อทรงพิจารณาพระกําลังวา   หากนายสารถ ี
ประทุษรายเรา     กําลังของเราที่จะตอสูกับนายสารถีมีอยูหรือหนอ   จึงทรงจับ 
ทายรถยกข้ึน   ประทับยนืกวัดแกวงรถน้ัน      ดุจจับยานเครื่องเลนของพวกเด็ก 
ฉะน้ัน    เมื่อทรงกําหนดวา    กําลังท่ีจะตอสูกับนายสารถีของพระองคยังมีอยู 
จึงมีพระประสงคจะไดเครื่องประดับองค ในขณะน้ันเองพิภพแหงทาวสักกเทว- 
ราชไดแสดงอาการรอน     ทาวสักกะทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้น   ทรง 
ดําริวา    ความปรารถนาของเตมิยกุมารถึงที่สุดแลว  บัดนี้  เธอตองการเครื่อง 
ประดับ  เครือ่งประดับของมนุษย   เธอจะตองการทําไม   เราจักใหเตมิยกุมาร 
ประดับองคดวยเครื่องประดับทิพย   จึงตรัสเรียกพระวิสสุกรรมเทวบุตรมามอบ 
เครื่องประดับทิพยแลว   ทรงสงไปโดยตรัสสั่งวา  ไปเถิด  พอจงประดับเตมิย-  
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กุมารราชโอรสของพระเจากาสิกราช   ดวยเครื่องประดับทิพย.   พระวิสสกุรรม 
เทพบุตร    ฟงคําทาวสักกะ   รับเทวโองการแลวไปมนุษยโลก   ไปยังสํานักพระ 
มหาสัตว   โพกพระเศียรพระมหาสัตวดวยผาทิพยหม่ืนรอบ   ประดับพระมหา- 
สัตวใหเปนเหมือนทาวสักกะ  ดวยเครื่องประดับทั้งเปนของทิพยและของมนุษย 
แลวกลับไปที่อยูของตน     พระมหาสัตวเสด็จไปยังท่ีขุดหลุมของนายสารถีดวย 
การเย้ืองกรายของทาวสักกเทวราช    ประทับยืนที่ริมหลุม   เมือ่จะตรัสถามนาย   
สารถีนั้น     ไดตรัสคาถาท่ีสามวา 
              แนะนายสารถี    ทานจะรีบขดุหลุมไปทําไม  เรา 
                ถามทานแลว   ทานจงบอกแกเราเถิดเพ่ือน  ทานจะใช 
               หลมุทําประโยชนอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กาสุ  ไดแก   หลมุสี่เหลี่ยม  นายสารถีได 
ฟงดังน้ัน     ขุดหลุมมิไดเงยหนาข้ึนดู   กลาวคาถาที่สี่ทูลตอบวา 
                     พระโอรสของพระราชา  เปนใบเปนหนวกเปน- 
                งอยเปลี้ย    เหมือนไมมีพระมนัส     พระราชาตรัสสั่ง 
                ขาพเจาวา   ฝงลูกเราเสียในปา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปกโฺข   แปลวา   คนงอยเปลี้ย    ก็ดวย 
คําวา   มูโค   นั่นแหละ    ยอมสําเร็จแมความเปนคนหนวกของเตมิยกุมาร 
เพราะตนหนวกไมสามารถกลาวตอบได.  บทวา  อเจตโส  ความวา  เหมือน 
ไมมีจิตใจ   นายสารถีกลาวอยางนี้   เพราะเตมิยกุมารไมพูดถึง ๑๖ ป.  บทวา 
สมิชฺฌิตฺโถ   ความวา  พระราชามีรับสั่งสงไปแลว     บทวา  นิกขฺน   วเน 
ความวา   พึงฝงเสียในปา. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวกลาวกะนายสารถีวา  
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                     ดูกอนนายสารถี   ขาพเจามิไดเปนคนหนวก  
                มิไดเปนคนใบ  มิไดเปนคนงอยเปลี้ย   มิไดมีอินทรีย 
                วิกลวิการ  ถาทานฝงขาพเจาในปา   ทานก็ทําส่ิงท่ีไม 
                เปนธรรม    เชญิทานดูขาและแขนของขาพเจา   และ   
               เชิญฟงคําภาษิตของขาพเจา     ถาทานฝงขาพเจาเสีย 
         ในปา  ทานก็ทําส่ิงท่ีไมเปนธรรม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  พธิโร  ความวา พระมหาสัตวตรัสอยางนี้  
พอแสดงวา  แนะนายสารถีเพ่ือนรัก  ถาพระราชามีรับสั่งใหฝงพระโอรสนี้อยาง 
นั้น     แตเรามิไดเปนอยางนั้น.    บทวา   ปงฺคโล   ไดแก  มีอินทรียวิกลวิการ. 
บทวา  มฺเจ   ตฺว   นิกฺขน   วเน   ความวา   ถาทานฝงเราผูเวนจากความ 
เปนคนหนวกเปนตนเห็นปานน้ีเสียในปา     ทานก็พึงทําส่ิงท่ีไมเปนธรรม 
เตมิยกุมารน้ันเห็นนายสารถี   แมฟงคาถาแรกแลวก็ไมแลดูพระองคเลย   ทรง 
ดําริวา   เราจักแสดงแกนายสารถีนี้วา  เราไมหนวก   ไมใบ   ไมงอยเปลี้ย  ตก 
แตงสรีระแลว   จึงตรัสดาถาน้ีวา  อูรู   เปนตน    คาถาน้ันมีเนื้อความวา   แนะ 
นายสารถีเพ่ือนรัก   ทานจงดูขาท้ังสองของเราคือของขาพเจา   ซึ่งเชนกับลําตน 
กลวยทองคํา   และแขนท้ังสองของเราคือของขาพเจา    ซึ่งมีวรรณะดังใบกลวย 
ทองคํา  และจงฟงคําอันไพเราะของเรา. 
         แตนั้น    นายสารถคิีดวา  นี่ใครหนอ  ต้ังแตมาก็สรรเสรญิแตตนเทานั้น 
เขาหยุดขุดหลุมเงยหนาข้ึนดู  ไดเห็นรปูสมบัติของพระมหาสัตว  เมื่อยังไมรูจัก 
พระมหาสัตววา  ชายคนน้ีเปนมนษุยหรือเทวดาหนอ  จึงกลาวคาถานี้วา 
              ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ   หรือเปนทาวสักก 
         เทวราชผูใหทานในกอน  ทานเปนใคร  หรือเปนบุตร 
         ของใคร  พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร.  
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         ลําดับนั้น   พระมหาสัตวเม่ือจะสําแดงตนใหแจงและแสดงธรรม  จึง   
ตรัสคาถาวา 
              เรามิใชเทวดา   มิใชคนธรรพ   มิใชทาวสักกะ 
         ผูใหทานในกอน  เราท่ีทานจะฆาเสียในหลุม   เปน 
         โอรสของพระเจากาสิกราช   เราเปนโอรสของพระ-   
         ราชาผูที่ทานพ่ึงพระบารมีเลี้ยงชีพอยูเสมอ แนะนาย 
         สารถี   ถาทานฝงเราเสียในปา  ทานก็ทําส่ิงที่ไมเปน 
         ธรรม  บุคคลนั่งหรอืนอนท่ีรมเงาของตนไมใด   ไม 
         พึงหักรานกิ่งของตนไมนั้น  เพราะผูประทุษรายมิตร 
         เปนคนลามก    พระราชาเปนเหมือนตนไม   เราเปน 
         เหมือนก่ิงไม  ตัวทานเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา  ถา 
         ทานฝงเราเสียในปา  ทานก็ทําส่ิงท่ีไมเปนธรรม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   นิหฺสิ   แปลวา  จักฝงพระมหาสัตว 
แสดงวา   ทานขุดหลุมดวยหมายวา    จักฝงผูใดในที่นี้   เราคือผูนั้น   แมเม่ือ 
พระมหาสัตวตรัสวา เราเปนพระราชโอรส นายสารถีนั้นก็ยังไมเชื่ออยูนั่นเอง 
แตรูไดดวยมธุรกถาของพระมหาสัตวนั้น   จึงไดยืนฟงธรรมอยู. บทวา  มิตฺต- 
ทุพฺโภ  ไดแก  คนฆามิตร  คือคนเบียดเบียนมิตรทั้งหลาย.    บทวา   รุกขฺสฺส 
ความวา   บคุคลหักราก  ลําตน  ผล  ใบ  หรือหนอ  ของตนไมที่มีรมเงาอันตน 
ไดใชสอยอยู   ยอมเปนผูฆามิตร  คือเบียดเบียนมิตร.   บทวา  ปาปโก   ไดแก 
เปนคนลามก   ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูที่ฆามนุษย.   ดวยบทวา    ฉายูปโค 
พระมหาสัตวตรัสวา   แนะนายสารถี   ทานอาศัยพระราชาเลี้ยงชีพอยู  เหมือน 
คนเขาไปสูรมเงาของตนไม   เพ่ือตองการจะใชสอยฉะนั้น   เมื่อพระโพธสัตว  
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แมตรัสถึงอยางนี้     นายสารถีก็ยังไมเชื่ออยูนั้นเอง    ลําดับนัน้    พระมหาสัตว   
ทรงดําริวา   เราจักทําใหนายสารถีนั้นเชื่อ   ทรงทําปาชัฏใหบันลือลั่นดวยเสียง 
สาธุการของเหลาเทวดา  และดวยคําโฆษณาของพระองค  เมื่อจะตรัสคาถาบูชา- 
มิตร  ๑๐  คาถา   จึงตรัสวา 
              ๑.  บุคคลผูใดมไิดประทุษรายเหลามิตร     ชน  
                เปนอันมากอาศัยบุคคลผูนั้นเลี้ยงชีพ  บคุคลผูนั้น จาก 
                เรอืนของตนไปท่ีไหน ๆ    ยอมมีภักษาหารมากมาย. 
                     ๒.  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามติร  บุคคล 
                ผูนั้นไปสูชนบท  นิคม  ราชธานีใด ๆ  ยอมเปนผูอัน 
                หมูชนในท่ีนั้น  ๆ  ทั้งหมดบูชา. 
                     ๓.  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามติร    โจร 
                ทั้งหลายไมขมเหงบุคคลผูนั้น    กษัตริยก็มิไดดูหมิ่น 
                บคุคลผูนั้น  บคุคลผูนั้นยอมขามพนหมูอมิตรท้ังปวง. 
                     ๔.  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามติร  บุคคล 
                ผูนั้น  จะมาสูเรือนของตนดวยมิไดโกรธเคืองใคร ๆ มา 
                ไดความยินดีปรีดาในสภาท่ีประชุม   เปนผูสูงสุดของ 
                หมูญาติ. 
                     ๕.  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามติร  บุคคล 
                ผูนั้นสักการะคนอื่น      กจ็ะเปนผูอันคนอ่ืนสักการะตน 
                เคารพคนอ่ืน       ก็จะเปนผูอันคนอ่ืนเคารพตน       ยอม 
                เปนผูไดรับความยกยองและเกียรติคุณ.  
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                     ๖.  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามติร  บุคคล   
                ผูนั้นบูชาผูอื่น   ก็ยอมไดบชูาตอบ   ไหวผูอื่น    ก็ยอม 
                ไดไหวตอบ  และยอมถึงยศและเกียรติ. 
              ๗.  บุคคลผูใดมไิดประทุษรายเหลามิตร  บุคคล 
                ผูนั้นยอมรุงเรอืงดุจกองเพลิง   ยอมไพโรจนดุจเทวดา   
                มสีิริประจําตัว. 
              ๘.  บุคคลผูใดมไิดประทุษรายเหลามิตร    โค 
                ทั้งหลายของบคุคลผูนั้นยอมเกิด   พืชท่ีหวานไวในนา 
                ยอมงอกงาม   บุคคลผูนั้นยอมไดบริโภคผลของพืชท่ี 
                หวานไว. 
              ๙.  บุคคลผูใดมไิดประทุษรายเหลามิตร  บุคคล 
                ผูนั้นตกเหว    ตกภูเขา    หรือตกตนไม    ยอมไดที่พ่ึง 
                อาศัยไมเปนอันตราย. 
                     ๑๐.  บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร   เหลา- 
                อมิตรยอมย่ํายีบุคคลผูนั้นไมได   ดุจตนไทรมีรากและ 
                ยอมงอกงาม  พายุไมอาจพัดพานใหลมได  ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พหุตพฺภกฺโข  ไดแก  ไดภิกษามางาย. 
บทวา  สกฆรา  ไดแก   จากเรือนของตน   อีกอยางหน่ึง  ปาฐะก็อยางนี้แหละ. 
บทวา  น  ทพฺุภติ  แปลวา  ไมประทุษราย.   บทวา   สพฺพตฺถ  ปูชิโต  โหติ 
นี้   พึงพรรณนาดวยเรื่องพระสีวลี.  บทวา   นาสฺส   โจรา   ปสหนฺติ    ความวา 
พวกโจรไมอาจทําการขมข่ี     บทนี้พึงแสดงดวยเรื่องสังกิจจสามเณร.     บทวา 
นาติมฺเติ    ขตฺติโย    นี้   พึงแสดงดวยเรื่องโชติกเศรษฐี.    บทวา     ตรติ  
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ไดแก   ยอมกาวลวง.    บทวา   สฆร   เอติ   ความวา   ผูประทุษรายมิตร   แม   
มาเรือนของตน   ก็มีจิตหงุดหงิดโกรธมา   แตผูไมประทุษรายมิตรนี้    ยอมไม 
โกรธมาเรือนของตน.  บทวา  ปฏินนฺทิโต   ความวา  ยอมกลาวคุณกถาของ 
ผูไมประทุษรายมิตรในสถานท่ีประชมุของตนเปนอันมาก  ผูไมประทุษรายมิตร 
นั้น   ยอมเปนผูชื่นชมเบิกบานดวยเหตุนั้น.  บทวา    สกฺกตฺวา  สกฺกโต    โหติ 
ความวา  สักการะผูอ่ืนแลว   แมตนเองก็เปนผูอันผูอ่ืนทั้งหลายสักการะ.   บทวา  
ครุ   โหติ    สคารโว  ความวา   มีความเคารพในผูอ่ืนทั้งหลาย     แมตนเองก็ 
เปนผูอันผูอ่ืนทั้งหลายเคารพ.  บทวา   วณฺณกิตฺติภโต   โหติ   ความวา    ได 
รับยกยองและสรรเสริญ   คือยกคุณความดีและเสียงสรรเสริญเที่ยวปาวประกาศ. 
บทวา  ปูชโก  ความวา  เปนผูบูชามิตรทั้งหลาย แมตนเองก็ยอมไดการบูชา. 
บทวา   วนฺทโก    ความวา   ผูไหวกัลยาณมิตรทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน 
ยอมไดไหวตอบในภพใหม.    บทวา   ยโสกิตฺตึ   ความวา   ยอมถึงอิสริยยศ 
และบริวารยศ  และเสียงสรรเสริญคุณความดี   พึงกลาวเรื่องของจิตตคฤหบดี 
ดวยคาถานี้.   บทวา   ปชชฺลติ    ความวา    ยอมรุงเรืองดวยอิสริยยศ และ 
บริวารยศ.    ในบทวา  สิรยิา  อชฺชหิโต    โหติ   นี ้ ควรกลาวเรื่องของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี.  บทวา   อสฺนาติ  แปลวา ยอมบริโภค.  บทวา  ปติฏ 
ลภติ  พึงแสดงดวยจุลปทุมชาดก.   บทวา  วิรุฬฺหมูลสนฺตาน  แปลวา   ม ี
รากและยานเจริญ.  ในบทวา  อมิตฺตา   นปฺปสหนฺติ  นี้  พึงกลาวเร่ืองโจร 
เขาเรือนของมารดาพระโสณเถระในเรือนตระกูล. 
         สุนันทสารถีไดฟงดังน้ัน      แมพระมหาสัตวทรงแสดงธรรมดวยคาถา 
มีประมาณเทาน้ี  ก็ยังจําพระองคไมได  หยุดขุดหลุมดวยคิดวา  คนนี้ใครหนอ 
แลวลุกข้ึนเดินไปใกลรถ     ไมเห็นพระมหาสัตวและหอเครื่องประดับทั้งสอง 
อยาง    จึงกลับมาแลดูพระองคก็จําพระองคได    จึงหมอบลงแทบพระบาทแหง 
พระมหาสัตว  ประคองอัญชลีทลูวิงวอน  กลาวคาถาน้ีวา  
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              ขอพระองคเสด็จมาเถิด     ขาพระบาทจักนํา 
         พระองคซึ่งเปนพระราซโอรสกลับสูมณเฑียรของ 
         พระองค  ขอพระองคจงครองราชสมบัติ ขอพระองค 
         จงทรงพระเจริญ  พระองคจักทรงทําอะไรในปา. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวจึงตรัสกะนายสารถีวา 
              แนะนายสารถี   เราไมตองการดวยราชสมบัติที่ 
         เราจะพึงไดดวยการประพฤติอธรรม    พรอมดวยญาติ  
         และทรพัย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อล  เปนคําปฏิเสธ. 
         นายสารถีกราบทูลวา 
              ขาแตพระราชบุตร    พระองคเสด็จกลับจากท่ีนี้ 
         จะทําใหขาพระองคไดรางวัลเครื่องยินดี  เมือ่พระองค 
         เสด็จกลับไปแลว         พระชนกและพระชนนีจะพระ- 
         ราชทานรางวัลเครื่องยินดีแกขาพระองค           ขาแต 
         พระราชบุตร  เมื่อพระองคเสด็จกลับไปแลว  นางสนม 
         กุมาร  พอคา  และพราหมณเหลาน้ันจะยินดีใหรางวัล 
         แกขาพระองค  ขาแตพระราชบุตร  เมื่อพระองคเสด็จ 
         กลับไปแลว    กองทัพชาง   กองทัพมา    กองทัพรถ 
         กองทัพราบ     แมเหลาน้ันจะยินดีใหรางวัลแกขา- 
         พระองค   ขาแตพระราชบุตร  เมื่อพระองคเสด็จกลับ 
         ไปแลว   ชาวชนบท   ชาวนิคม    ผูมีธัญญาหารมาก 
         จะประชุมกันใหเครื่องบรรณาการแกขาพระองค  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุณณฺปตฺต   ไดแก  รางวัลเครื่องยินดี  
คือของใหที่นายินดี.  บทวา  ทชฺชุ  ความวา  พึงใหรางวัลเครื่องยินดีที่ทําให 
ความมุงหมายของขาพระองคบริบูรณ  ดุจหลั่งฝนคือรัตนะเจ็ดประการ  ฉะน้ัน 
นายสารถีคิดวา  อยางไรเสีย  พระกุมารน้ีก็คงเสด็จกลับเมื่ออนุเคราะหเรา  จึง   
ไดกลาวคํานี้.  บทวา  เวสิยา  แปลวา  พอคา.  บทวา  อุปยานานิ  แปลวา 
เครื่องบรรณาการ. 
         พระมหาสัตวทรงสดับดังน้ันแลว  ตรัสวา 
              พระชนกและพระชนนีสละเราแลว  ชาว 
         แวนแควน  ชาวนิคมและกุมารทั้งปวงก็สละเราแลว 
         เราไมมีเหยาเรือนของตน  พระชนนีทรงอนุญาตเรา 
         แลว  พระชนกก็ทรงสละเราจริง ๆ แลว  เราจะบวช 
         อยูในปาคนเดียว  ไมปรารถนากามคุณท้ังหลาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปตุ  มาตุ จ  แปลวา  อันพระชนก 
และพระชนนี.  บทวา  จตฺโต  แปลวา   สละขาดแลว  แมในบทนอกน้ี  ก ็
นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  มตฺยา  ความวา  แนะนายสารถีเพ่ือนรัก  เราชื่อวา 
อันพระชนนีผูรับพรกําหนดใหครองราชสมบัติ ๗ วัน  ทรงอนุญาตแลว.  บทวา 
สฺจตฺโต  แปลวา  สละแลวดวยดี.  บทวา ปพฺพชิโต  ความวา  ออกเพื่อ 
ตองการบวชอยูในปา. 
         เมื่อพระมหาสัตวตรัสคุณธรรมของพระองคอยูอยางนี้  พระปติไดเกิด 
ข้ึนแลว  แตนั้น  เมื่อทรงเปลงพระอุทานดวยกําลังพระปติ  จึงตรัสวา 
              ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน  ยอม 
         สําเร็จแนนอน  เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว ทานจงรู 
         อยางน้ีเถิด  นายสารถี  ประโยชนโดยชอบของเหลา-  
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         บุคคลผูไมรีบรอน     ยอมใหผลแนนอน    เรามี  
         พรหมจรรยสําเร็จแลว    ออกบวชแลว     จะมีภัยแต 
         ไหนเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ผลาสาว  ความวา  พระมหาสัตวตรัส 
อยางนี้    เพ่ือแสดงวา   ผลแหงความมุงหมายของเราผูไมรีบรอน   สิบหกปจึง 
สําเร็จ.    บทวา   วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ    แปลวา   มีความปรารถนาถึงท่ีสุด 
แลว.    บทวา   สมฺมทตฺโถ   วิปจฺจติ   ความวา   ประเภทคุณวิเศษมีฌาน 
เปนตน   ซึ่งเปนกิจท่ีพึงทํา   ยอมสําเร็จโดยชอบ  คือโดยอุบาย  โดยการณ. 
         นายสารถีกราบทูลวา 
              พระองคมีพระดํารัสไพเราะ     และมีพระวาจา 
         สละสลวยอยางน้ี     เหตุไฉนจึงไมตรัสในสํานักแหง 
         พระชนกและพระชนนีในกาลนั้นเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วคฺคุกโถ   แปลวา  มีพระดํารัสไพเราะ 
คือมีพระดํารัสออนหวาน. 
         แตนั้น    พระมหาสัตวตรัสวา 
              เราเปนงอยเปลี้ย เพราะไมมีเครื่องติดตอก็หาไม 
         เราเปนหนวกเพราะไมมีซองหูกห็าไม        เราเปนใบ 
         เพราะไมมีลิ้นก็หาไม         ทานอยาเขาใจวาเราเปนใบ 
         เราระลกึชาติปางกอนท่ีเราเสวยราชสมบัติได    เราได 
         เสวยราชสมบัติในกาลน้ันแลว        ตองไปตกนรกอัน 
         กลาแขง็  เราไดเสวยราชสมบัติในกาลน้ันยี่สิบป  ตอง 
         หมกไหมอยูในนรก ๘๐,๐๐๐ ป   เรากลัวจะตองเสวย  
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         ราชสมบัตินั้น    ขอชนท้ังหลายอยาพึงอภิเษกเราใน   
         ราชสมบัติเลย   เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมพูดในสํานัก 
         ของพระชนกและพระชนนีในกาลน้ัน  พระชนกทรง 
         อุมเราใหนั่งบนพระเพลา  แลวตรัสสั่งขอความวา  จง 
         ฆาโจรคนหน่ึง    จงจองจําโจรคนหน่ึง    จงเอาหอก 
         แทงโจรคนหน่ึง  แลวเอานํ้าแสบราดแผล  จงเสียบโจร 
         คนหน่ึงบนหลาว  ตรัสสั่งเจาหนาท่ีนั้นอยางน้ี   เราได 
         ฟงพระวาจาอันหยาบคายที่พระชนกตรัสนั้น    จึงกลัว 
         การเสวยราชสมบติั  เรามิไดเปนใบ   ก็ทําเหมือนเปน 
         ใบ     มิไดเปนงอยเปลี้ย     กใ็หคนเขาใจวางอยเปลี้ย 
         แกลงนอนเกลือกกลิง้อยูในปสสาวะและอุจจาระของ 
         ตน     ชีวิตนั้นเปนของลําบาก    เปนของนอย     ทั้ง 
         ประกอบดวยทุกข   ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้  ทาํเวรดวย 
         เหตุการณหนอยหนึ่ง  ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้   ทําเวร 
         ดวยเหตุการณหนอยหน่ึง  เพราะไมไดปญญา  เพราะ 
         ไมเห็นธรรม    ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไม 
         รีบรอน   ยอมสําเรจ็แนนอน   เรามีพรหมจรรยสําเร็จ 
         แลว   ทานจงรูอยางน้ีเถิด   นายสารถี   ประโยชนโดย 
         ชอบของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน   ยอมใหผลแนนอน 
         เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว     ออกบวชแลว     จะมีภัย 
         แตไหนเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อสนฺธิตา   แปลวา   เพราะไมมีที่ตอ.  
บทวา     อโสตตา    แปลวา     เพราะไมมีโสต.     บทวา    อชวิฺหตา     ความวา  
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เรานั้นมิไดเปนใบ   เพราะไมมีลิ้นสําหรับเปลี่ยนไปมาของคําพูด. บทวา   ยตฺถ 
ความวา  ไดเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีนั่นแลในชาติได.  บทวา  ปาปตฺถ 
ความวา    พระมหาสัตวตรัสถึงความช่ัววา     พระองคไดตกมาแลว.     บทวา  
รชฺเชภิเสจยุ    แปลวา   พึงอภิเษกในราชสมบัติ.   บทวา   นิสีทตฺิวา   ความวา 
ใหนั่งแลว.   บทวา    อตฺถานุสาสติ   ความวา  ตรัสสั่งขอความผิด.     บทวา 
ขาราปตจฺฉก    ความวา    จงเอาหอกแทงแลวราดนํ้าแสบท่ีแผล.      บทวา 
อุพฺเพถ   แปลวา    จงยกข้ึน    คือจงเสียบ.    บทวา    อิจฺจสฺส    อนุสาสติ 
ความวา   ตรสัสั่งขอความแกมหาชนน้ันอยางนี้.     บทวา   ตายาห    ความวา 
เราไดฟงพระวาจาเหลานั้น.  บทวา  ปกฺขสมฺมโต   ความวา  ไดเปนผูอันชน 
ทั้งหลายเขาใจวาเปนงอยเปลี้ย  คือเปนเหมือนคนงอยเปลี้ย.  บทวา  อจฺฉาห 
ความวา   อยูแลว   คือเราอยูแลว.     บทวา    สปริปลุโต    ความวา    เปนผู 
เกลือกกลิ้ง   คือจมลงแลว.   บทวา   กสิร   แปลวา   เปนทุกข   บทวา   ปริตฺต 
แปลวา  นอย  คําน้ีมีอธิบายวา  แนะนายสารถีเพ่ือนรัก  ชีวิตของสัตวทั้งหลาย 
ถาเปนทุกข  ก็จะพึงดังอยูคือเปนไปนานมาก   ถานิดหนอยก็จะพึงเปนคือเปน 
ไปสบาย  แตชีวิตน้ี   ลําบากก็ตาม  นิดหนอยก็ตาม  นอยก็ตาม  ยอมประกอบ 
คือเขาไปทรงไวพรอมดวยทุกขในวัฏฏะท้ังส้ินทีเดียว  คือ ถกูชาติ  ชรา  มรณะ 
โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัสและอุปายาสยํ่ายี.    บทวา  โกม   คัดบทเปน 
โก  อิม   บทวา  เวร  ไดแก  เวรหาอยางมีปาณาติบาตเปนตน.  บทวา   เกนจิ 
ไดแก  ดวยเหตุไร ๆ.   บทวา  กยิราถ  แปลวา  พึงกระทํา.  บทวา   ปฺาย 
ไดแก   วิปสสนาปญญา.    บทวา    ธมฺมสฺส    ความวา   เพราะไมเห็นโสดา 
ปตติมรรค. 
         พระมหาสัตวไดตรัสอุทานคาถาซ้ําอีก    เพ่ือประกาศความประสงคไม 
เสด็จกลับ ไปพระนครเปนมั่นคง.  
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         สุนันทสารถีไดฟงดังน้ัน  คิดวา พระกุมารน้ี   ทิ้งสิริราชสมบัติเห็นปาน  
นี้เหมือนท้ิงซากศพ    ไมทําลายความต้ังใจมั่นของพระองค   เขาปาดวยหวังวา 
จักผนวช    เราจะตองการอะไรดวยชีวิตอันไมสมประกอบน้ี    แมเราก็จักบวช 
กับดวยพระกุมารน้ัน    คิดดังน้ีแลว   จึงกลาวคาถาวา    
                     ขาแตพระราชบุตร    แมขาพระองคก็จักบวชใน 
         สํานักของพระองค   ขอพระองคไดโปรดตรัสเรียกให 
         ขาพระองคบวชดวยเถิด  ขอพระองคจงทรงพระเจริญ 
         ขาพระองคชอบบวช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    ตวนฺติเก   แปลวา  ในสํานักของทาน  
บทวา   อวฺหยสฺสุ   ความวา   ขอพระองคโปรดตรัสเรียกขาพระองควา  เจาจง 
มาบวชเถิด. 
         แมนายสารถีทูลวิงวอนอยางนี้    พระมหาสัตวทรงพระดําริวา   หากเรา 
ใหนายสารถีบวชในบัดนีท้ีเดียว    พระชนกพระชนนีของเราก็จักไมเสด็จมาใน 
ทีนี้  เมื่อเปนเชนนี้  ความเส่ือมจักมีแกพระชนกและพระชนนีทั้งสอง   มา   รถ 
และเครื่องประดับ เหลาน้ี  ก็จักพินาศ   แมความครหาก็จักเกิดข้ึนแกเราวา  นาย 
สารถีนั้นถูกพระราชกุมารผูเปนยักษกินเสียแลว      ทรงพิจารณาเพ่ือจะเปลื้อง 
ความครหาของพระองค  และพิจารณาถึงความเจริญแหงพระชนกและพระชนนี 
เมื่อทรงแสดงมารถและเครื่องประดับ  ทําใหเปนหน้ีของนายสารถีนั้น  จึงตรัส 
คาถาวา 
              แนะนายสารถี  ทานจงไปมอบคืนรถ   แลวเปน 
         ผูไมมหีน้ีเถิด เพราะผูไมมีหน้ีจงึบวชได การบวชน้ัน 
         ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสริญแลว.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เอต   ไดแก  การกระทําการบรรพชาน้ัน. 
บทวา  อิสีภิ  วณฺณต   ความวา  ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งมีพระพุทธเจาเปนตน 
สรรเสริญแลว.  
         นายสารถีไดฟงดังน้ัน   คิดวา   เมื่อเราไปสูพระนคร    ถาพระกุมารน้ี 
จะพึงเสด็จไปที่อ่ืน  พระราชบิดาไดทรงสดับขาวนี้แลว เสด็จมาตรัสวา  จงแสดง 
ลูกของเรา     มิไดทอดพระเนตรเห็นพระกุมารน้ี     จะพึงลงราชทัณฑแกเรา 
เพราะฉะนั้น.   เราจะกลาวคุณของตนแกพระกุมารน้ี   จักถือเอาคําปฏิญญาเพ่ือ 
ไมเสด็จไปท่ีอ่ืน   คิดดังนี้แลว   จึงกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
              ขาพระองคไดทําตามพระดํารัส   ขอพระองคจง 
         ทรงพระเจริญ     พระองคควรจะทรงทําตามคําท่ีขา- 
         พระองคทูลวิงวอน    ขอพระองคจงประทับรออยู  ณ 
         ที่นี้  จนกวาขาพระองคจะนําพระราชาเสด็จมา  อยาง 
         ไรเสีย    พระราชบดิาของพระองคทอดพระเนตรเห็น 
         แลว  คงทรงพระปติโสมนัสเปนแน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เต  ความวา  ขอพระองคจงทรงพระเจริญ 
พระดํารัสใดที่พระองคตรัสแลว แกขาพระองค    ขาพระองคไดกระทําตามพระ 
ดํารัสนั้นแลว     พระองคอันขาพระองควิงวอนแลว     ควรจะกระทําตามคําน้ัน 
เทาน้ัน. 
         แตนั้น    พระมหาสัตวตรัสวา 
              แนะนายสารถี     เราจะกระทาํตามคําของทาน 
         ที่ทานกลาวกะเรา   แมตัวเราก็อยากเห็นพระชนกของ 
         เราเสด็จมาในที่นี้  จงกลับไปเถิดเพ่ือนรัก   ทานจงทูล  
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         แกพระญาติทั้งหลายดวยก็เปนการดี    ทานเปนผูที่เรา   
         สั่งแลว    จงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนี 
         ของเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กโรมิ  เต  ต  ความวา  เรากระทําตาม 
คําน้ัน  ของทาน.    บทวา   เอห ิ สมมฺ  นิวตฺตสฺสุ  ความวา  แนะนายสารถี 
เพ่ือนรัก   ทานจงไปในท่ีนั้น  จงรีบกลับไปจากท่ีนี้ทีเดียว.    บทวา    วุตฺโต 
วชฺชาสิ   ความวา   ทานเปนผูที่เรากลาวส่ังแลว    พึงกราบทูลถวายบังคมของ 
เราวา เตมิยกุมารพระโอรสของพระองค  ถวายบังคมพระบาทยุคลของพระองค. 
         ครั้นตรัสดังน้ีแลว  พระมหาสัตวไดนอมพระองคดุจลําตนกลวยทองคํา 
ผินพระพักตรไปทางกรุงพาราณสี    ถวายบังคมพระชนกและพระชนนี    ดวย 
เบญจางคประดิษฐ   แลวไดประทานขาวสาสนแกนายสารถี. 
         นายสารถีรับขาวสาสนแลวทําประทักษิณพระกุมาร    ถวายบังคมแทบ 
พระยุคลบาทของพระกุมาร  ข้ึนรถแลวขับตรงไปยังกรุงพาราณสี. 
         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอน้ัน   ตรสัวา 
              นายสารถีจับพระบาททั้งสองของพระกมุาร 
         และกระทําประทักษิณพระกุมารแลว ขึ้นรถเขาไปสู 
         ประตูพระราชวัง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตสฺส  เปนตน   ความวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    นายสารถีนั้นจับที่พระบาททั้งสองของพระกุมารน้ัน   กระทํา 
ประทักษิณแลวข้ึนรถเขาไปสูประตูพระราชวัง. 
         ในขณะนั้น    พระนางจันทาเทวีเผยพระแกลคอยแล  ดกูารมาของนาย 
สารถี    ดวยใครจะทรงทราบวา   ความเปนไปของลูกเราเปนอยางไรหนอ     พอ  
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ทอดพระเนตรเห็นนายสารถีกลับมาแตผูเดียว   ก็เปนประหน่ึงพระหฤทัยจะแตก   
ทําลายไป  ทรงคร่ําครวญแลว. 
         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอน้ัน   ตรสัวา   
              พระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา   มแีตนาย 
         สารถีมาคนเดียว       กม็ีพระเนตรท้ังสองนองไปดวย 
         พระอสัสุชลทรงกันแสง    ทอดพระเนตรดูนายสารถี 
         นั้นดวยเขาพระหฤทัยวา  นายสารถีนี้ฝงโอรสของเรา 
         เสียแลว     โอรสของเรานายสารถีฝงเสียในแผนดิน 
         ถมแผนดินแลวเปนแน     ปจจามิตรท้ังหลายจะยินดี 
         ศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเปนแน  เพราะเห็นนายสารถีมา 
         แลว     เพราะฝงโอรสของเราแลว     พระชนนีทอด- 
         พระเนตรเห็นรถเปลา     นายสารถีกลับมาแตผูเดียว 
         ก็มีพระเนตรท้ังสองนองไปดวยพระอัสสุชลทรง 
         กันแสง   ตรัสสอบถามนายสารถีนั้นวา  โอรสของเรา 
         เปนใบหรือ  เปนงอยหรือ  ตรัสอะไรบางหรอืในเวลา 
         ที่ถูกทานฝงในแผนดิน     จงบอกเน้ือความน้ันแกเรา 
         เถิด   นายสารถี     โอรสของเราเปนใบเปนงอย     เขา 
         กระดิกมือเทาอยางไรบางไหม    ในเมื่อถูกทานฝงใน 
         แผนดิน   เราถามทานแลว   ขอทานจงบอกความน้ัน 
         แกเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มาตา  ไดแก  พระชนนีของเตมิยกุมาร 
โพธิสัตว.   บทวา  ปพฺยา    ภูมิวฑฒฺโน    ความวา   ลกูของเรานั้น    ถกูฝง 
ในแผนดินถมพ้ืนดินเปนแน.    บทวา    โรทนฺตี     น   ปริปุจฺฉติ      ความวา 
พระนางจันทาเทวีตรัสสอบถามนายสารถีผูหยุดรถไว  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  
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ข้ึนปราสาทถวายบังคมพระนางแลวยืน  ณ  ที่ควรแหงหนึ่ง.    บทวา    กินนฺุ  
ความวา    ลกูของเรานั้นเปนใบและเปนงอยเปลี้ยจริงหรือ.     บทวา     ตทา 
ความวา    ในเวลาที่ทานฝงเขาในหลุมแลว  เอาสันจอบทุบศีรษะ.    บทวา 
นิหฺมาโน    ภมูิยา    ความวา   เมื่อถูกทานฝงในพ้ืนดิน   เขาพูดอยางไร 
บาง.  บทวา   ต   เม  อกฺขาหิ   ความวา  ทานจงบอกเรื่องทั้งหมดน้ันอยาให 
คลาดเคลื่อน.    บทวา    ววิฏฏยิ    ความวา     ลกูของเราเขาไหวมือและเทา 
พร่ํากลาวกะทานวา  หลีกไปสารถี  ทานอยาฆาเรา  ดังนี้  บางหรือไม. 
         ลําดับนั้น    นายสุนันทสารถี  กราบทูลพระนางวา 
              ขาแตพระแมเจา  ขอพระแมเจาโปรดประทาน 
         อภัยแกขาพระองค    ขาพระองคขอกราบทูลตามท่ีได 
         ฟงไดเห็นในสํานักพระราชโอรส   แดพระองค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    ทชฺชาสิ    ความวา  ถาพระองคจะพึง 
ประทานอภัย    นายสุนนัทสารถี   นัน้คิดวา   ถาเราจะกราบทูลวา  พระโอรส 
ของพระองคไมเปนคนใบ    ไมเปนคนงอยเปลี้ย   ไมเปนหนวก   มีพระดํารัส 
ไพเราะ  เปนธรรมกถึก   ดังน้ี   พระราชาจะพึงมีพระดําริวา  เมื่อเปนเชนนั้น 
เหตุไร    ทานจึงไมพาลูกของเรานั้นมา    พึงกริ้วส่ังลงพระราชอาญาแกเราแน 
เราตองขอพระทานอภัยเสียกอน  จึงกราบทูลคําน้ี. 
         ลําดับนั้น    พระนางจันทาเทวีจึงตรัสแกนายสารถีนั้นวา 
              ดูกอนนายสารถีผูสหาย     เราใหอภัยแกทาน 
         ทานไมตองกลัว  จงกลาวตามท่ีทานไดฟงหรือไดเห็น 
         ในสํานักของพระราชโอรส. 
แตนั้นนายสารถีกราบทูลวา 
              พระราชโอรสน้ันมิไดเปนใบ   มิไดเปนงอยเปลี้ย 
         พระองคมีพระวาจาสละสลวย  ไดยินวา  พระองคกลัว  
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         ราชสมบัติ  จึงไดทรงทําการลวงเปนอันมาก  พระองค 
         ทรงระลึกถึงชาติกอน   ที่พระองคไดเสวยราชสมบัติ 
         พระองคเสวยราชสมบัติในกาลนั้นแลว     ตองไปตก 
         นรกอนักลาแข็ง    พระองคเสวยราชสมบัติในกาลน้ัน 
         ๒๐  ป   แลวตองหมกไหมอยูในนรก   ๘๐,๐๐๐   ป   
         พระองคกลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น   ทรงอธิษฐาน- 
         วา  ขอชนท้ังหลาย  อยาพึงอภิเษกเราในราชสมบัติเลย 
         เพราะฉะน้ัน  พระองคจึงไมตรัสในสํานักของพระชนก 
         และพระชนนีในกาลน้ัน   พระราชโอรสทรงสมบูรณ  
         ดวยองคาพยพ   มพีระรูปงดงามสมสวน   มีพระวาจา 
         สละสลวย  มีพระปญญา   ทรงดํารงอยูในบรรดาแหง 
         สวรรค  ถาพระแมเจามีพระราชประสงค  จะทอดพระ 
         เนตรเห็นพระราชโอรสของพระองค     กข็อเชิญเสด็จ 
         เถิด   ขาพระองค    จะนําเสด็จพระแมเจาไปใหถึงท่ีที่ 
         พระเตมิยราชโอรสประทับ อยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   วสิฏวจโน  ไดแก   มีพระดํารัส 
บริสุทธิ์.  บทวา   อกรา   อาลเย   พห ู ความวา ไดกระทําการลวงพระองค 
เปนอันมาก.   บทวา  ปโฺ  แปลวา  มีปญญา. บทวา  สเจ  ตฺว  ความวา 
นายสารถีกระทําพระราชาใหเปนธุระ  กราบทูลอยางนี้กะท้ังสองพระองคนั้น 
บทวา   ยตฺถ    สมมฺติ   ความวา  นายสารถีกราบทลูวา  พระโอรสของพระองค 
ทรงรับปฏิญญาไวกับขาพระองค  ประทับ  อยู  ณ ที่ใด   ขาพระองคจักพาพระ  
องคไป ณ ที่นั้น    ควรรบีเสด็จไปโดยไมเน่ินชา.  
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         ฝายเตมิยกุมารครั้นสงนายสารถีไปแลว     ใครจะทรงผนวช    ครั้งน้ัน   
ทาวสักกเทวราชทรงทราบพระหฤทัยของพระกุมารนั้น      จึงตรัสสั่งพระวิสสุ- 
กรรมเทพบุตรวา  พอวิสสุกรรม  พระเตมิยกุมารใครจะทรงผนวช   ทานจงไป 
สรางบรรณศาลาและเครื่องบริขารแหงบรรพชิตแกพระกุมารน้ัน      พระวิสสุ- 
กรรมเทพบุตรรับเทวโองการแลวลงจากสวรรค     เนรมิตอาศรมข้ึนในราวปา 
สามโยชน   เนรมิตท่ีพักกลางคืนและกลางวัน     และสระโบกขรณี   ทําสถานท่ี   
นั้น ใหสมบรูณดวยตนไมมีผลไมจํากัดกาล.    เนรมิตท่ีจงกรมประมาณ    ๒๔ 
ศอกในที่ใกลบรรณศาลา   เกลี่ยทรายมีสีดังแกว ผลึกภายในท่ีจงกรม   และเนร- 
มิตเครื่องบริขาร     สําหรบับรรพชิตทุกอยาง     แลวเขียนอักษรบอกไวที่ฝาวา 
กุลบุตรผูใดผูหน่ึงใครจะบวช    จงถือเอาเครื่องบริขารสําหรับบรรพชิตเหลาน้ี  
บวชเถิด  แลวใหเนื้อและนก  ใกลอาศรมหนีไป  เสร็จแลวกลบัไปยังที่อยูของตน. 
         ขณะนั้น    พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นอาศรมบทนั้น   ทรงอาน 
หนังสือแลวก็ทรงทราบวา ทาวสักกเทวราชประทานให  จึงเสด็จเขาบรรณศาลา 
เปลืองภาษาของพระองค    ทรงนุงผาเปลือกไมสีแดง    ทรงหมผาน้ันผืนหน่ึง 
ทําหนึ่งเสือเฉวียงพระอังสา   ทรงผูกมณฑลชฎา   ยกคานเหนือพระอังสา  ทรง 
ถือธารพระกรเสด็จออกจากบรรณศาลา     เมื่อจะใหสิริแหงบรรพชิตเกิดข้ึนจึง 
เสด็จจงกรมกลับไปกลับมา   ทรงเปลงอุทานข้ึนวา     การบรรพชาที่เราไดแลว 
เปนสุข  เปนสุขยิ่งหนอ  แลวเสด็จเขาบรรณศาลา  ประทับนั่งบนท่ีลาดดวยใบไม 
ยังอภิญญาหาและสมาบัติแปดใหเกิด     เสด็จออกจากบรรณศาลาในเวลาเย็น 
เก็บใบหมากเมาท่ีเกิดอยูทายที่จงกรม     นึ่งในภาชนะท่ีทาวสักกะประทาน 
ดวยนํ้ารอนอัน  ไมมีรสเค็ม ไมมีรสเปรี้ยว  ไมเผ็ด   เสวย  ดุจบริโภคอมฤตรส 
เจริญพรหมวิหารส่ีสําเร็จอิริยาบถอยูในทีนั้น.  
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         ฝายพระเจากาสิกราช    ไดทรงสดับคําของสุนันทสารถี  จึงตรัสสั่งให 
เรียกมหาเสนาคุต   รีบรอนใครใหทําการตระเตรียมเสด็จ  ตรัสวา 
              เจาหนาท่ีทั้งหลายจงเทียมรถเทียมมา     จงผูก 
         เครื่องประดับชาง   จนกระทั่งสังขและบัณเฑาะว  จง 
         ตีกลองหนาเดียว   จงตีกลองสองหนา    และราํมะนา  
         อันไพเราะ     ขอชาวนิคมจงตามเรามา    เราจักไปให  
         โอวาทแกลูกชาย     นางสนม     กุมาร     พอคา   และ 
         พราหมณทั้งหลาย     จงรีบเตรยีมยาน     เราจักไปให 
         โอวาทแกลูกชาย   พวกกองพลชาง    กองพลมา  กอง 
         พลรถ  กองพลราบ   จงรบีเตรียมยาน   เราจกัไปให 
         โอวาทแกลูกชาย    ชาวชนบทและชาวนิคม    จงมา 
         ประชมุรีบเตรียมยาน  เราจักไปใหโอวาทแกลูกชาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อุทธฺริยนฺตุ  ไดแก   จงบรรเลงสน่ัน. 
บทวา   นทนฺตุ  ไดแก   จงเปลงเสียง.  บทวา   เอกโปกฺขรา  ไดแก   กลอง 
หนาเดียว.   บทวา   สนฺนทฺธา  ไดแก   หุมไวอยางดี.   บทวา   วคฺคู   ไดแก 
มีเสียงไพเราะ.    บทวา   คจฺฉ   แปลวา   จักไป.    บทวา     ปุตฺตนิวาทโก 
ความวา   เราจักไปกลาวสอน   คือใหโอวาทแกลูกชาย    พระเจากาสิกราชตรัส 
อยางนี้   ดวยมีพระราชประสงควา   เราจะไปเพื่อกลาวสอนเตมิยกุมาร  ใหเธอ 
ถือคําของเรา     แลวอภิเษกต้ังเขาไวในกองรัตนะ   ณ  ที่นั้นแหละแลวนํามา. 
บทวา    เนคมา   ไดแก   พวกคนมีทรัพย.    บทวา    สมาคตา    ความวา    จง 
ประชุมกันตามเรามา. 
         นายสารถีทั้งหลาย     ที่พระราชาตรัสสั่งอยางนี้แลว   ก็เทียมมาจอดรถ 
ไวแทบประตูพระราชวัง   แลวกราบทูลใหทรงทราบ.  
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         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอน้ัน   ตรสัวา  
              นายสารถีทั้งหลาย จูงมาท่ีเทียมรถและมาสินธพ 
         ซึ่งเปนพาหนะวองไว     มายังประตูประราชวัง     แลว 
         กราบทลูวา  มาท้ังสองพวกน้ีเทียมเสร็จแลว.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สินธฺเว   ไดแก    มาท่ีเกิดลุมน้ําสินธุ. 
บทวา   สีฆพาหเน  ความวา   จูงมาท้ังหลายท่ีถึงพรอมดวยความเร็ว.    บทวา 
สารถี   แปลวา   นายสารถีทั้งหลาย.   บทวา   ยุตฺเต   ไดแก   เทียมที่รถท้ัง 
หลาย.  บทวา  อุปาคฺฉุ  ความวา  นายสารถีเหลาน้ันจูงมาท้ังหลายที่เทียม 
ไวที่รถทั้งหลายมา  ครั้นมาแลวไดกราบทูลวา  มาสองพวกเหลาน้ี  เทียมไวแลว. 
         แตนั้น     พระราชาตรัสวา 
                     มาอวนเสื่อมความวองไว  มาผอมเสือ่มถอยเรี่ยว 
         แรง    จงเวนมาผอมและมาอวนเสีย   จัดเทียมแตมาท่ี 
         สมบรูณ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สสฏา    ความวา   พระราชาตรัสวา 
พวกทานอยาถือเอาเหลามาเห็นปานน้ี.    บทวา      กีเส     ถูเล    วิวชฺชิตฺวา 
ความวา  พวกทานอยาถือเอาเหลามาผอมและเหลามาอวน.   บทวา   สสฏา 
โยชิตา  หยา   ความวา    เทียมมาที่ประกอบดวยวัย   วรรณะ   ความวองไว 
และกําลัง. 
         ลําดับนั้น    พระราชาเม่ือเสด็จไปสํานักพระราชโอรส   ตรัสสั่งให 
ประชุมวรรณะ  ๔   เสนี   ๑๘   และพลนิกายท้ังหมด   ประชมุอยูสามวัน  ใหญ 
วันที่สี่    พระเจากาสิกราชเสด็จออกจากพระนครพรอมดวยเสนา  ใหเอาทรัพย 
ที่พอจะเอาไปไดไปดวย   เสด็จถึงอาศรมแหงเตมิยราชฤาษี  ทรงยินดีกับพระ 
ราชฤาษีผูเปนราชโอรส  ทรงทําปฏิสันถารแลว.                                           
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         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอน้ัน   ตรสัวา     
              แตนั้น   พระราชารีบเสด็จขึน้ประทับบนมาสิน- 
         ธพอันเทียมแลว   ไดตรัสกะนางขางในวา   จงตามเรา 
         ไปทุกคน   เตรียมเครื่องราชกกุธภัณฑ   ๕    คือ   พัด 
         วาลวิชนี   พระอุณหิส   พระขรรค   เศวตฉัตร    และ 
         ฉลองพระบาททอง   ใหขนขึ้นรถไปดวย  แตนั้นพระ 
         ราชาตรัสสั่งใหนายสารถีนําทางเสด็จเคลื่อนขบวนเขา 
         ไปถึงสถานท่ีที่พระเตมิยราชฤๅษปีระทับอยูโดยพลัน 
         พระเตมิยราชฤๅษ ี  ทอดพระเนตรเห็นพระราชธิดา 
         กําลังเสด็จมา   ทรงรุงเรื่องดวยพระเดชานุภาพ  ทรง 
         แวดลอมไปดวยหมูอมาตย   จึงถวายพระพรวา    ขอ 
         ถวายพระพร   มหาบพิตรทรงปราศจากพระโรคาพาธ  
         หรือ ทรงเปนสุขสําราญดีหรือ ราชกัญญาของพระองค 
         และโยมมารดาของอาตมภาพ    ไมมีพระโรคาพาธ  
         หรือ. 
         พระราชาตรัสตอบวา 
              พระลูกรัก    ดิฉนัไมมีโรคาพาธ     สขุสําราญดี 
         ราชกัญญาท้ังปวงของดีฉัน           และโยมมารดาของ 
         พระลกูรัก  หาโรคภัยมิได. 
         ลําดับนั้น    พระโพธิสัตวทูลถามพระราชาวา 
              ขอถวายพระพร    มหาบพิตรไมเสวยนํ้าจัณฑ 
         ไมทรงโปรดน้ําจัณฑหรือ   พระหฤทัยของมหาบพิตร 
         ทรงยนิดีในสัจจะ  ในธรรม  และในทานบางหรือ.  
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         ลําดับนั้น   พระราชาตรัสตอบวา  
              พระลูกรัก     ดิฉันไมด่ืมน้ําจัณฑ   ไมโปรด 
         น้ําจัณฑ   อนึ่ง   ใจของดิฉันยินดีในสัจจะ  ในธรรม 
         และในทาน. 
         พระมหาสัตวทูลถามวา 
              พาหนะมีมาและโคเปนตนของมหาบพิตร ที่เขา 
         เทียมในยาน    ไมมโีรคหรือ   นาํอะไร  ๆ   ไปไดหรือ 
         มหาบพิตรไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาพระสรีระหรือ. 
         พระราชาตรัสตอบวา 
              พาหนะมีมาและโคเปนตนของดีฉัน    ที่เขา 
         เทียมในยาน ไมมีโรค  อนึ่ง  พาหนะนําอะไร ๆ ไปได 
         และดีฉนัไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาสรีระ.  
         พระมหาสัตวทูลถามวา 
              ปจจันตชนบทของมหาบพิตรยังเจริญดีอยูหรือ 
         คามนิคมในทามกลางรัฐสีมา    ของมหาบพิตรยังเปน 
         แผนดีหรือ     ฉางหลวงและพระคลังของมหาบพิตร 
         ยังบรบิูรณดีอยูหรอื.  
         พระราชาตรัสตอบวา 
              ปจจันตชนบทของดิฉันยังเจริญดีอยู   คามนิคม 
         ในทามกลางรัฐสีมาของดิฉันยังเปนปกแผนดีอยู 
         ฉางหลวงและพระคลังของดิฉัน  ทั้งหมดยังบริบูรณ  
         ดีอยู.  
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         พระมหาสัตวทูลถามวา 
              ขอถวายพระพร     มหาบพิตรเสด็จมาดีแลว 
         พระองคเสด็จมาไกลก็เหมือนใกล   ราชบรุุษท้ังหลาย  
         จงทอดราชบัลลังกใหประทับเถิด.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อุปาที   รถมารุยหฺ   ความวา ชนฉลอง 
พระบาททองข้ึนรถ   พระราชาทรงส่ังวา  พวกทานจงเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ 
๕  อยางไปดวย  เพ่ืออภิเษกลูก   ณ  ที่ตรงนั้นแหละ   ดังน้ี  จึงตรัสบททั้งสาม 
เหลาน้ัน.   บทวา   สุวณฺเณหิ    อลงฺกตา   ตรัสหมายฉลองพระบาท.    บทวา 
อุปาคฺฉิ    แปลวา   ไดเสด็จเขาไปแลว   เวลาอะไร  เวลาท่ีพระมหาสัตวทรง 
นึ่งใบหมากเมาดับไฟแลวประทับนั่ง.    บทวา      ชลนฺตมิว   เตชสา   ไดแก 
เหมือนรุงเรื่องดวยเดชานุภาพแหงพระราชา.     บทวา    ขคฺคสฆปริพฺยุฬฺห 
ความวาแวดลอมไปดวยหมูอมาตยผูมีความผาสุกดวยกลาวถอยคํา.  บทวา เอต- 
ทพฺรวิ   ความวาพระเตมิยราชฤๅษีทรงตอนรับพระเจากาสิกราชผูพักกองทัพไว 
ภายนอกเสด็จมาบรรณศาลาดวยพระบาท   ถวายบังคมพระองคแลวประทับนั่ง 
ไดตรัสคําน้ี. 
         พระเตมิยราชฤๅษี    ตรัสถามถึงความไมมีโรคเทาน้ัน      ดวยบทแม 
ทั้งสองวา   กุสล   อนามย.    บทวา     กจฺจิ    อมชชฺโป   ตาต   ความวา     พระ- 
เตมิยราชฤๅษีทูลถามพระเจากาสิกราชวา พระองคเปนผูไมเสวยน้ําจัณฑ  จะไม 
เสวยนํ้าจัณฑบางละหรือ.    ปาฐะวา    อปฺปมชฺโสช    ดังน้ีกม็ี     ความวา    ไม 
ประมาทในกุศลกรรมทัง้หลาย.   บทวา    สรุมปฺปย   ความวา    การด่ืมสรุาไม 
เปนที่รักของพระองค  ปาฐะวา   สุรมปฺปยา  ดังนี้ก็มี  ความวา    สุราไมเปน 
ที่รักของพระองค.    บทวา   ธมฺเม   ไดแก  ทศพิธราชธรรม.   บทวา    โยค 
ความวา พาหนะมีมาและโคเปนตน  ที่ควรเทียมในยานทั้งหลาย.  บทวา  กจฺจิ  
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วหติ  ความวา  ไมมีโรคยงันําไปไดหรือ.   บทวา   พาหน   ไดแก   พาหนะ    
ทั้งหมดมีชางเปนตน.  บทวา  สรีรสฺสปุตาปยา  แปลวา  เขาไปแผดเผาสรีระ 
บทวา  อนฺตา ไดแก  ปจจันตชนบท.  บทวา  ผิตา แปลวา  มั่งค่ัง    มีภิกษา 
หาไดงาย  อยูกันหนาแนน.  บทวา   มชฺเฌ   จ  ไดแก  ทามกลางรัฐ.  บทวา 
พหลา  ความวา  ชาวคามและชาวนิคมอยูกันเปนปกแผน.  บทวา   ปฏิสณฺ ิต 
ความวา  ปกปดแลว   คือคุมครองดีหรือบริบูรณ.  บทวา    นิสกฺกติ   ความวา 
พระมหาสัตวตรัสวา   จงทอดบัลลังกซึ่งเปนที่ที่พระราชาจักประทับนั่ง   พระ- 
ราชาไมประทับนั่งบนบัลลังกดวยความเคารพพระมหาสัตว. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวตรัสวา   ถาพระราชาไมประทับนั่งบนบัลลงัก 
ทานท้ังหลายจงปูลาดเคร่ืองปูลาดใบไมใหทีเถิด     เมื่อทรงเชื้อเชิญพระราชาให 
ประทับ  นั่งบนเครื่องปูลาดท่ีปูลาดไวนั้น     ตรัสคาถาวา 
              ขอเชิญมหาบพิตรประทับนั่งบนเครื่องปูลาด 
         ใบไมที่เขากําหนดลาดไว  เพ่ือพระองคในท่ีนี้  จงทรง 
         เอาน้ําแตภาชนะนี้ลางพระบาทของมหาบพิตรเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นิยเต  ไดแก  จัดต้ังไวอยางดี    พระ- 
มหาสัตวตรัสแสดงนํ้าสําหรับบริโภค   ดวยบทวา  เอตฺโต. 
         ดวยความเคารพตอพระมหาสัตว   พระราชามิไดประทับนั่งบนเครื่อง 
ปูลาดใบไม   ประทับนั่ง   ณ   พ้ืนดิน    พระมหาสัตวเสด็จเขาบรรณศาลา     นํา 
ใบหมากเมานั้นออกมา  เมื่อจะเชิญพระราชาใหเสวย  จึงตรัสคาถาวา 
              มหาบพิตร    ใบหมากเมาของอาตมภาพน้ีเปน 
         ของสุก  ไมมีรสเค็ม    ขอมหาบพิตรผูเสด็จมาเปนแขก 
         ของอาตมภาพจงเสวยเถิด.  
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         ลําดับนั้น   พระราชาตรัสกะพระมหาสัตววา   
              ดิฉนัไมบริโภคใบหมากเมา   โภชนะของ 
         ดีฉันไมใชอยางน้ีเลย     ดีฉันบริโภคขาวสุกแหง  
         ขาวสาลีที่ปรุงดวยมังสะอันสะอาด. 
         ก็แลครัน้ตรัสหามแลว   พระราชาทรงสรรเสริญโภชนะของพระองค 
แลวทรงหยิบใบหมากเมาหนอยหน่ึง  วางไวในฝาพระหัตถ    ดวยทรงเคารพใน 
พระมหาสัตว   แลวตรัสถามวา   พอเสวยโภชนะอยางนี้ดอกหรือ  พระมหาสัตว 
ทูลรับวา  ใช    มหาบพิตร    พระราชาประทับนั่งรับสั่งพระวาจาเปนที่รักกับ 
พระโอรส. 
         ขณะนั้น   พระนางจันทาเทวีแวดลอมไปดวยหมูนางสนมเสด็จมา  ทรง 
จับ พระบาททั้งสองของพระปโยรส    ทรงไหวแลวกันแสง    มีพระเนตรท้ังสอง 
นองไปดวยพระอัสสุชล  ประทับนั่ง  ณ ที่ควรแหงหนึ่ง  ลําดับนั้น   พระราชา 
ตรัสกะพระนางวา    ทีร่กั     เธอจงดูโภชนาหารของลูกเธอ    แลวทรงหยิบใบ 
หมากเมาหนอยหนึ่งวางในพระหัตถของพระนาง     แลวประทานแกนางสนม 
อ่ืน ๆ คนละหนอย    นางสนมท้ังปวงเหลาน้ันกลาววา    พระองคเสวยโภชนะ 
เห็นปานน้ีหรือพระเจาขา   แลวรับใบหมากเมานั้น   มาวางไวบนศีรษะของตน ๆ 
กลาววา    พระองคทําส่ิงที่ทําไดยากยิ่ง    พระเจาขา    แลวถวายนมัสการนั่งอยู 
ลําดับนั้น   พระราชาตรัสกะพระมหาสัตววา  ลูกรกั  เรื่องนี้ปรากฏเปนอัศจรรย 
แกดีฉัน   แลวตรัสคาถาวา 
              ความอัศจรรยยอมแจมแจงแกดิฉัน       เพราะ 
         ไดเห็นลูกรักอยูในท่ีลับแตผูเดียว  บริโภคอาหารเชนนี้ 
         เหตุไรจึงมีผิวพรรณผองใส.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอกก  ความวา  ลูกรัก   ความอัศจรรย 
ปรากฏแกดฉัีน     เพราะไดเห็นเธออยูในที่ลับแตผูเดียว    ยังอตัภาพใหเปนไป 
ดวยโภชนะนี้.   บทวา    อีทิส   ความวา   พระราชาตรัสถามพระมหาสัตววา 
ผูบริโภคโภชนะไมมีรสเค็ม  ไมเปรี้ยว  ไมมีการปรุงรส   ผสมน้ํา   เห็นปานน้ี 
เหตุไรจึงมีผิวพรรณผองใส.   
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวเมื่อจะทูลตอบแดพระราชา  จึงตรัสวา 
              มหาบพิตร   อาตมภาพนอนผูเดียวบนเคร่ืองลาด 
         ใบไมที่ปูลาดไว   เพราะการนอนผูเดียวน้ัน   ผิวพรรณ 
         ของอาตมภาพจึงผองใส      กองรักษาทางราชการท่ีผูก 
         เหน็บดาบของอาตมภาพไมมี      เพราะการนอนผูเดียว 
         นั้น  ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใสขอถวายพระพร 
         อาตมภาพไมตามเศราโศกถึงอารมณที่ลวงไปแลว  ไม 
         ปรารถนาถึงอารมณที่ยังไมมาถึง   ยังอัตภาพใหเปนไป 
         ดวยส่ิงท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา   เพราะเหตุนั้น   ผิวพรรณ 
         จึงผองใส   คนพาลท้ังหลายยอมเหี่ยวแหง   เพราะเหตุ 
         ๒  อยางน้ัน    คือ  เพราะปรารถนาอารมณทีย่ังไมมาถึง 
         เพราะตามเศราโศกถึงอารมณที่ลวงไปแลว   ดุจไมออ 
         ที่ยังเขยีวสด   ถูกถอนท้ิงไวที่แดดฉะน้ัน.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เนตฺตึ   สพนฺธา  ไดแก  ผูกเหน็บพระ- 
ขรรค. บทวา  ราชรกฺขา   ไดแก  พระราชาทรงรักษา.   บทวา    ปนฺปชปฺปามิ 
แปลวา   ไมปรารถนา.   บทวา   หริโต   แปลวา   มีสีเขียวสด.    บทวา     ลโุต 
ความวา  ราวกะวาไมออที่ถูกถอนทิ้งไวกลางแดด.  
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         ลําดับนั้น    พระราชามีพระดําริวา  เราจักอภิเษกลูกของเราในท่ีนี้แหละ  
แลวพากลับไปพระนคร  เมื่อจะเชิญพระมหาสัตวใหครองราชสมบัติ   จึงตรัสวา 
              ลูกรัก   ดีฉันขอมอบกองพละชาง  กองพลรถ  กอง 
         พลมา    กองพลราบ   และกองพลผูกเกราะ     ตลอดถึง 
         พระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ.   และขอมอบนาง 
         สนมกํานัลในผูประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ 
         แกพอ     พอจงปฏบิัติในนางเหลาน้ัน  จงเปนพระราชา 
         ของดิฉันทั้งหลาย  สตรี  ๔  คนเปนผูฉลาดในการฟอน- 
         รําและการขับรอง   ศึกษามาดีแลว  จักทําใหลูกรื่นรมย 
         ในกาม     พอจักทําอะไรในปา    ดิฉันจักนําราชกัญญา 
         จากพระราชาเหลาอื่นที่ตกแตงแลวมาเพ่ือพอ    พอจง 
         ใหนางเหลาน้ันมีโอรสมาก ๆ แลวจึงผนวชตอภายหลัง 
         พอยังเยาวเปนหนุมแนน   ต้ังอยูในปฐมวัย    มีเกศาดํา 
         สนิท   จงครองราชสมบัติเถิด    ขอพอจงเจริญ   จักทํา 
         อะไรในปา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   หตฺถานีก   ความวา   ชางโขลงใหญ 
ต้ังแต ๑๐ เชือกข้ึนไป ชื่อวากองพลชาง  กองพลรถก็อยางนั้น.  บทวา  จมฺมิโน 
ไดแก    กองทหารกลาตายสวมเกราะ    บทวา     กสุลา     แปลวา   ผูฉลาด. 
บทวา  สุสิกฺขิตา  ความวาเปนผูไดรับการศึกษาดีในหนาที่ของหญิงแมอ่ืน ๆ. 
บทวา   จตุรตฺิถิโย   ไดแก  หญิงงามมีเสนห  ๔  คน  อีกอยางหนึ่ง   หญิง 
ชาวเมือง  ๔  คน  อีกอยางหน่ึง  หญิงฟอนรํา  ๔  คน. บทวา  ปฏิราชูหิ   กฺา 
ความวา   ลูกรัก  พอจักนําราชกัญญาอ่ืน  ๆ   แตพระราชาอื่น  ๆ  มาใหลูก.  
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บทวา   ยุวา   ไดแก  ถึงความเปนหนุม.    บทวา   ทหโร    แปลวา  หนุม  
บทวา  ปมปฺุปตฺติโต   ความวา  เกิดข้ึน  คือ  ข้ึนตน โดยปฐมวัย.  บทวา สุสู  
ความวา  ยังหนุมแนนมีเกศาดําขลับ. 
         ต้ังแตนี้ไป    เปนธรรมกถาของพระมหาสัตว   พระมหาสัตวเมื่อทรง. 
แสดงธรรมถวายพระราชา    ตรัสวา 
              คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย    ผูประพฤติ 
         พรหมจรรยควรเปนคนหนุม  การบรรพชาควรเปนของ 
         คนหนุม   ขอนั้นทานผูแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายสรร- 
         เสริญแลว  คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรยผูประพฤติ 
         พรหมจรรยควรเปนคนหนุม    อาตมภาพจักประพฤติ 
         พรหมจรรย     ไมตองการราชสมบัติ      อาตมภาพเห็น 
         เด็กชายของทานท้ังหลาย  เรียกมารดาบิดาซ่ึงเปนบุตร 
         ที่รักอนัไดมาโดยยาก  ยังไมทันแกก็ตายเสียแลวอาตม- 
         ภาพเห็นเด็กหญิงของทานท้ังหลาย      ซึ่งเปนเด็กหญิง 
         ที่สวยงามนาชม    สิน้ชีวิต    เหมอืนหนอไมไผยังออน 
         ที่ถูกถอนฉะนั้น    จริงอยู   นรชนจะเปนชายหนุมหรือ 
         หญิงสาวก็ตาม  ตายท้ังน้ัน  ใครเลาจะพึงวางใจในชีวิต 
         วา      เรายังหนุมอยู      อายุของคนเราเปนของนอยนัก 
         เพราะวันคืนลวงไป  ๆ   เหมือนอายุของฝูงปลาในนํ้า 
         นอย   ความเปนหนุมสาวในวัยนั้นจักทําอะไรได  สัตว- 
         โลกถูกครอบงําและถูกหอมลอมอยูเปนนิตย    เมื่อสิ่งท่ี 
         ไมเปนประโยชนเดินไปอยู  มหาบพิตรจะอภิเษกอาตม- 
         ภาพในราชสมบัติทาํไม.  
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         พระราชาตรัสถามวา   
              สัตวโลกถูกอะไรครอบงําไว  และถูกอะไรหอม 
         ลอมไว  สิ่งท่ีไมเปนประโยชนอะไรเปนไปอยู   ดิฉัน 
         ถามแลว   พอจงบอกขอนั้นแกดิฉัน. 
         พระมหาสัตวตรัสวา 
              สัตวโลกถูกความตายครอบงําไว     ถูกความแก 
         หอมลอมไว  สิ่งท่ีไมเปนประโยชนคือคืนวันเปนไปอยู 
         มหาบพิตรจงทรงทราบอยางน้ี   ขอถวายพระพร    เมื่อ 
         ดายท่ีเขากําลังทอ   ชางหูกทอไปไดเทาใด    สวนท่ีจะ 
         ตองทอก็ยังเหลืออยูนอยเทาน้ัน   แมฉันใด    ชีวิตของ 
         สัตวทั้งหลาย  ฉันน้ัน   แมน้ําท่ีเต็มฝง  ยอมไมไหลไป 
         สูที่สูง   ฉันใด   อายุของมนุษยทัง้หลาย    ยอมไมกลับ 
         ไปสูความเปนเด็กอีกฉันนั้น    แมน้ําท่ีเต็มฝง  ยอมพัด 
         พาเอาตนไมที่เกิดอยูริมฝงใหหกัโคนไป  ฉันใด  สัตว 
         ทั้งปวงยอมถูกชราและมรณะพัดพาไป  ฉันนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   พฺรหฺมจาร ี  ยุวา   สิยา   ความวา 
ผูประพฤติพรหมจรรย   ควรเปนคนหนุมทีเดียว.   บทวา   อิสภีิ   วณฺณิต 
ความวา  ทานผูแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน  สรรเสรญิแลว 
คือชมเชยแลว.     บทวา     รชฺเชนมตฺถิโก    ความวา    อาตมภาพไมตองการ 
ราชสมบัติ.   บทวา    อมมฺตาต     วทนฺนร   ไดแก   ซึ่งนระผูเรียกวา   แมจา 
พอจา.   บทวา   ปลุตฺต    ความวา   ถกูความตายถอนข้ึนยึดไว.   บทวา  ยสฺส 
รตฺยาธิวาเสน   ความวา    มหาบพิตร   ต้ังแตเวลาท่ีเด็กถือปฏสินธิในครรภ 
มารดา  อายุก็นอยลงเรื่อย ๆ เพราะคืนวันลวงไป ๆ.  บทวา   โกมาริก   ตห ึ 
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ความวา  ในวัยนั้น  ความเปนหนุมจักทําอะไรได.  บทวา   เกนมพฺภาหโต 
ความวา  โลกน้ีถูกอะไรครอบงําไว    พระราชาไดทรงทราบเน้ือความของคําท่ี  
กลาวไวโดยยอ   จึงตรัสถามขอน้ี.   บทวา    รตฺยา    แปลวา    ราตรีทั้งหลาย 
มหาบพิตร    ราตรีทั้งหลายยอมทําอายุ   วรรณะ    และพละของสัตวเหลาน้ันให 
สิ้นไป   เปนไปอยู    ดังน้ันพึงทราบวา    ชื่อส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเปนไปอยู.  
บทวา   ย   ย   เทโว   ปวุยหฺติ   ความวา   ในผาท่ีกําลังทออยู    เมื่อทําสวนท่ี 
เหลือซ่ึงจะตองทอนั้น ๆ  ใหเต็ม   ยอมเหลืออยูนอย   ฉันใด    ชีวิตของสัตว 
ทั้งหลายก็ฉันนั้น.   บทวา   น  ปริวตฺตติ    ความวา    น้ําท่ีไหลไปเรื่อย ๆ  อยู 
ในขณะนั้น   ยอมไมไหลไปในที่สูง.   บทวา    วเห    รกฺุเข   ปกลุเช   ความวา 
พึงพัดพาตนไมทั้งหลายที่เกิดใกลฝงไป. 
         พระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตวแลว    ไมทรงคิดผูกพัน 
ดวยการครองเรือน    มีพระราชประสงคจะทรงผนวช    ตรัสวา   เราจักไมไป 
พระนครอีก    จักบรรพชาในที่นี้แหละ    ถาลูกของเราไปพระนคร   เราจะให 
เศวตฉัตรแกเขา   ดังน้ี    เพ่ือจะทรงทดลองพระมหาสัตว  จึงตรัสเชื้อเชิญ  ดวย 
ราชสมบัติอีกวา 
              ลูกรัก     ดิฉันขอมอบกองพลชาง   กองพลรถ 
         กองพลมา  กองพลราบ.  และกองพลผูกเกราะ  ตลอด 
         ถึงพระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ   และขอมอบ 
         นางสนมกํานัลใน   ผูประดับดวยเครื่องอลังการพรอม 
         สรรพแกพอ  พอจงปฏิบัติในนางเหลาน้ัน  จงเปนพระ 
         ราชาของดิฉันทั้งหลาย     สตร ี   ๔    คนเปนผูฉลาด 
         ในการฟอนรําและการขับรอง  ศึกษามาดีแลว  จักทํา  
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         ใหลกูรืน่รมยในกาม    พอจะทําอะไรในปา   ดิฉัน 
         จักนําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่น   ที่ตกแตงแลว 
         มาเพ่ือพอ  พอจงใหนางเหลาน้ันมีโอรสมาก ๆ  แลว 
         จึงผนวชตอภายหลัง    ลูกรกั    ดีฉันขอใหฉางหลวง 
         พระคลัง พาหนะ  และกองพลท้ังหลาย  ตลอดถึงพระ 
         ราชนิเวศ    อันเปนท่ีรื่นรมยแกพอ    พอจงแวดลอม   
         ดวยราชกัญญาอันงดงามเปนปริมณฑล   มีหมูบริจาร-ิ 
         กานารหีอมลอม    จงครองราชสมบัติเถิด     ขอพอจง 
         เจริญ   จักทําอะไรในปา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    โคมณฺฑลปรพฺิยุฬฺโห   ความวา 
มีเหลาราชกัญญาผูสวยงามหอมลอมเปนวง. 
         ลําดับนั้น      พระมหาสัตวเมื่อประกาศความท่ีพระองค    ไมตองการ 
ราชสมบัติ  ตรัสวา 
              มหาบพิตร จะใหอาตมภาพเส่ือมไปเพราะทรัพย 
         ทําไม บุคคลจักตายเพราะภริยาทําไม   ประโยชนอะไร 
         ดวยความเปนหนุมสาว    ซึ่งตองแก   ทําไมจะตองให 
         ชราครอบงํา  ในโลกสันนิวาสซ่ึงมีชราและมรณะเปน 
         ธรรมดานั้น   จะเพลิดเพลินไปทําไม จะเลนหัวไปทําไม 
         จะยินดีไปทําไม     จะมีประโยชนอะไรดวยการแสวง 
         หาทรพัย         จะมีประโยชนอะไรดวยบุตรและภริยา 
         แกอาตมภาพ    มหาบพิตร    อาตมภาพเปนผูพนแลว 
         จากเครื่องผูก  มัจจรุาชยอมไมประมาทในอาตมภาพผู  
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         รูชัดอยางน้ีวา   บุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงําแลว จะ   
         ยินดีไปทําไม    จะประโยชนอะไรดวยการแสวงหา- 
         ทรัพย  ผลไมที่สุกแลว  ยอมเกิดภัย   แตการหลนเปน 
         นิตย  ฉันใด    สัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลว    ยอมมีภัยแต 
         ความตายเปนนิตย   ฉันนั้น  ชนเปนอันมากเห็นกันอยู 
         ในเวลาเชา   บางพวกพอตกเวลาเย็นก็ไมเห็นกัน  ชน 
         เปนอันมากเห็นกันอยูในเวลาเย็น  บางพวกพอถึงเวลา 
         เชาก็ไมเห็นกัน     ภูมิประเทศท่ีต้ังกองชาง     กองรถ 
         กองราบ  ยอมไมมีในสงความคือมรณะนั้น   ไมอาจจะ 
         ตอสูเอาชัยชนะตอมฤตยู    ดวยเวทมนต    หรือยุทธวิธ ี
         หรือสนิทรัพยได   มฤตยูมิไดเวนกษัตริย   พราหมณ 
         พอคา  ลูกจาง  คนจัณฑาล และคนเทหยากเย่ือไร ๆ 
         ยอมยํ่ายีทั้งหมดทีเดียว    ควรรบีทําความเพียรในวันนี้  
         ทีเดียว    ใครเลาจะพึงรูวาตายพรุงน้ี   เพราะความผัด 
         ผอนกบัมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น    ไมมีเลย    โจรท้ัง- 
         หลายยอมปรารถนาทรัพย     อาตมภาพเปนผูพนจาก 
         เครื่องผูก  ขอถวายพระพร  เชญิมหาบพิตรเสด็จกลับ 
         ไปเถิด  อาตมภาพไมตองการราชสมบัติ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชิยฺเยถ   ความวา  มหาบพิตร  พระองค 
ทรงเชื่อเชิญอาตมภาพเหตุทรัพยทําไม ทรัพยซึ่งส้ินไปยอมละเสียซึ่งบุคคล บาง 
ที่บุคคลยอมละเสียซึ่งทรัพยไป   แมสิง่ท้ังปวงก็ยอมถึงความส้ินไปท้ังนั้น พระ- 
องคทรงเชื้อเชิญอาตมภาพเหตุทรัพยทําไม.   บทวา    ก ึ  ภริยาย    มริสฺสติ  
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ความวา  เมื่ออาตมภาพยังดํารงอยู    ภรรยาก็จักตาย   เมื่อภรรยานั้นยังดํารงอยู     
แมอาตมภาพก็จักตาย    พระองคจักทําอะไรดวยภรรยานั้น.  บทวา  ชิณฺเณน 
ความวา  อันชราหอมลอมครอบงํา.  บทวา  ตตฺถ  ความวา  ในโลกสันนิวาส 
ซึ่งมีชราและมรณะเปนธรรมดา.    บทวา   กา   นนฺทิ   ความวา  จะยินดีไป 
ทําไม.  บทวา   กา  ขฑิฺฑา   ความวา    จะเลนไปทําไม.   บทวา    กา  รติ 
ความวา  จะยินดีในกามตัณหาไปทําไม.   บทวา   พนฺธนา  ความวา  เพราะ 
ขมไวไดดวยฌาน   พระมหาสัตวจึงตรัสอยางนี้วา  มหาบพิตร  อาตมภาพเปน 
ผูพนแลวจากเครื่องผูกคือกาม  หรือจากเครื่องผูกคือตัณหา.   บทวา   มจฺจ ุ  เม 
ความวา  มัจจุราชไมประมาทในเรา.  บทวา   นปฺปมชฺชสิ  ความวา   เปนผู 
ไมประมาทเพ่ือจะฆาอาตมภาพเปนนิจเลย.  บทวา  โยห.   ความวา  อาตมภาพ 
ทราบอยางนี้.  บทวา   อนตฺเกนาธิปนฺนสฺส   ความวา  เมื่ออาตมภาพถูก 
ความตายครอบงําคือหยั่งลงแลว     จะยินดีแสวงหาทรัพยไปทําไม.    บทวา 
นิจฺจ  ความวา   ภัยแตมรณะยอมเกิดข้ึนในกาลท้ังปวง     จําเดิมแตกาลท่ีเปน 
กาลละ.   บทวา    อาตปฺป    ไดแก     ความเพียรในกุศลกรรม.    บทวา     กิจจฺ 
แปลวา  พึงกระทํา.   บทวา   โก   ชฺา   มาณ    สุเว   ความวา  ใครจะรู 
วา   จะเปนจะตายในวันพรุงน้ี     หรอืวันมะรืนนี้.    บทวา    สงฺคร   ไดแก 
กําหนด.  บทวา    มหาเสเนน    ความวา    ผูมีเสนามาก    มีมหาภัย   ๒๕ 
กรรมกรณ  ๓๒  และโรค  ๙๖  เปนตน.  บทวา   โจรา   ธนสฺส   ปตฺเถนฺติ 
ความวา  โจรท้ังหลายเม่ือสละชีวิตเพ่ือตองการทรัพย  ชื่อวาปรารถนาทรัพย. 
บทวา   ราช   มุตฺโตสฺมิ   ความวา   มหาบพิตร    อาตมภาพพนแลว     จาก 
เครื่องผูกกลาวคือความปรารถนาทรัพย   อาตมภาพไมตองการทรัพย. บทวา 
นิวตฺตสฺสุ    ความวา   ขอมหาบพิตรทรงกลับ พระหฤทัยโดยชอบตามคําของ 
อาตมภาพ   มหาบพิตรจงละราชสมบัติทรงผนวช  ทําเนกขัมมคุณใหเปนที่พ่ึง  
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จะมีดีหรือ  อนึ่ง มหาบพิตรอยาไดมีพระราชดําริถึงเรื่องที่มหาบพิตรไดมีพระ  
ราชดําริไวนั้นวา   เราจะใหลูกของเราคนน้ีดํารงอยูในราชสมบติั   อาตมภาพไม 
ตองการราชสมบัติ.   
         ธรรมเทศนาของพระมหาสัตว   ชื่อวา  ยถานุสนธิ  จบลงดวยประการ 
ฉะน้ี. 
         นางสนมหม่ืนหกพันคน   และประชาชนมีเหลาอมาตยเปนตน    นับต้ัง 
แตพระราชาและพระนางจันทาเทวีเปนตน  ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระมหา- 
สัตวนั้นแลว     ไดมีความประสงคจะบรรพชาในคราวน้ัน     ครั้งน้ัน   พระราชา 
โปรดใหตีกลองประกาศในพระนครวา  ชนใด  ๆ    ปรารถนาจะบวชในสํานัก 
ของลูกเรา  ชนนั้น ๆ  จงบวชเถิด   และโปรดใหเปดประตูพระคลังทองเปนตน 
ทั้งหมด     แลวใหจารึกในแผนทองผูกไวที่เสาทองพระโรงวา    หมอขุมทรัพย 
ใหญมีอยูในท่ีโนนดวยในที่โนนดวย    ผูที่ตองการจงถือเอาเถิด   ฝายชาวพระ- 
นครท้ังหลาย    กล็ะทิ้งรานตลาดตามท่ีเปดเสนอขายของกัน    และทิ้งบานเรือน 
ซึ่งเปดประตูไว    ไปสูสํานักแหงพระราชา     พระราชาทรงผนวชในสํานักของ 
พระมหาสัตว พรอมดวยประชาชนเปนจํานวนมาก อาศรมสถานสามโยชนที่ทาว 
สักกเทวราชถวาย  เต็มไปหมด  พระมหาสัตวทรงพิจารณาบรรณศาลาทั้งหลาย  
ทรงมอบบรรณศาลาท้ังหลายในที่ทามกลางแกเหลาสตรี   เพราะเหตุไร    เพราะ 
สตรีเหลาน้ี  เปนคนขลาด   พระมหาสัตวทรงพิจารณาแลวทรงมอบบรรณศาลา 
หลังนอก ๆ   แกเหลาบุรษุ     บรรพชติชายหญิงท้ังหมดเก็บผลไม    ที่ตนไมมี 
ผลทั้งหลาย    อันพระวิสสุกรรมเนรมิตไว    ซึ่งหลนลงที่พ้ืนดิน  ในวันรกัษา 
อุโบสถ  มาบริโภคแลวเจริญสมณธรรม  บรรดาบรรพชิตเหลาน้ัน    ผูใดตรึก 
กามวิตก  พยาบาทวิตก  หรือวิหิงสาวิตก    พระมหาสัตวทรงทราบวารจิตแหง 
ผูนั้น  เสด็จประทับนั่งแสดงธรรมสั่งสอนในอากาศ   บรรพชติเหลาน้ันทั้งหมด  
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ฟงพระโอวาทน้ันแลว   ทําอภิญญาหาและสมาบัติ   (แปด)   ใหเกิดพลันทีเดียว     
         กาลน้ัน   กษัตริยสามนตราชองคหน่ึง  ทรงสดับวา ไดยินวา พระเจา 
กาสิกราชทรงผนวชแลว   จึงทรงคิดวา   เราจักยึดเอาราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
เสีย   จึงเสด็จออกจากพระนคร  (ของพระองค)    ถึงกรุงพาราณสี   เสด็จเขาสู 
พระนคร  ทอดพระเนตรเห็นพระนครซ่ึงตกแตงไว   จึงเสด็จข้ึนพระราชนิเวศ 
ทอดพระเนตรดูรัตนะอันประเสริฐเจ็ดประการ    ทรงจินตนาการวา    ภัยอยาง 
หน่ึงพึงมีเพราะอาศัยทรัพยนี้    รับสัง่ใหเรียกพวกนักเลงสุรามาตรัสถามวา  แนะ 
พอนักดื่มทั้งหลาย   ในพระนครน้ี    มีภัยเกิดข้ึนแกพระราชาผูเปนเจานายของ 
พวกทานหรือ. 
         พวกนักเลง.   ไมมพีระเจาขา. 
         กษัตริยสามนตราช.  ตรัสถามวา  เพราะเหตุไร. 
         ก็ทูลวา ขาแตพระองค  เตมิยกุมารผูเปนโอรส  ของพระราชาของพวก 
ขาพระองค  ทรงเห็นวา    จักครองราชสมบัติในกรงุพาราณสีทําไม  มิไดเปน 
ใบก็แสรงทําเปนใบ  เสด็จออกจากพระนครน้ีเขาปาทรงผนวชเปนฤๅษี เพราะ 
เหตุนั้น     แมพระราชาของพวกขาพระองคพรอมดวยมหาชน    ก็ไดเสด็จออก 
จากพระนครนี้ไปสํานักของเตมิยกุมาร    ทรงผนวชแลว    พระเจาสามนตราช 
ตรัสถามวา  พระราชาของพวกเจาเสด็จออกทางประตูไหน   เมื่อเขากราบทูลวา 
เสด็จออกทางประตูทิศตะวันออก    เสด็จออกทางประตูนั้นเหมือนกัน    ได 
เสด็จไปตามฝงแนน้ํา. 
         พระมหาสัตวทรงทราบวา   พระเจาสามนตราชเสด็จมา  ทรงตอนรับ 
แลว ประทับนั่งในอากาศแสดงธรรมแกพระเจาสามนตราชน้ัน      พระราชา 
สามนตราชน้ัน  พรอมดวยบริษัท     ทรงสดับธรรมแลวทรงผนวชในสํานักของ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 74 

พระมหาสัตวนั้น     แมพระราชาอื่น ๆ  อีกสามพระองคตางก็ทรงละทิ้งราชสมบัติ  
ทรงผนวชแลวอยางนั้นน่ันแล  ดวยประการฉะน้ี  ประเทศทรงนั้นไดเปนมหา- 
สมาคม   ชางท้ังหลายก็กลายเปนชางปา    มาท้ังหลายก็กลายเปนมาปา  แมรถ 
ทั้งหลายก็ชํารุดทรุดโทรมไปในปาน่ันเอง     ภัณฑะเครื่องใชสอยและกหาปณะ 
ทั้งหลายก็เรี่ยรายเกลื่อน   ดุจทรายท่ีใกลอาศรมสถาน   บรรพชิตท้ังหมดน้ัน ทํา  
สมาบัติแปดใหบังเกิดในที่นั่นเอง   เมื่อส้ินชีวิตไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบ้ือง 
หนา   แมชางและมาท้ังหลายซึ่งเปนสัตวเดรัจฉาน   ยังจิตใหเลื่อมใสในหมูฤๅษี 
ทั้งหลาย  ไดบังเกิดในสวรรคชั้นกามาพจร  ๖  ชั้น. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสวา    ดูกอน. 
ภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ที่เราละราชสมบัติออกบวช   แมในกาล 
กอน  เราก็ไดละราชสมบัติออกบวชเหมือนกัน   ดังน้ีแลวทรงประกาศอริยสัจ ๔ 
แลวประชุมชาดก     เทพธิดาผูสิงสถิตอยูที่เศวตฉัตรในกาลน้ัน    เปนภิกษุณี 
ชื่ออุบลวรรณาในบัดนี้    นายสุนันทสารถี   เปนพระสารีบุตร  ทาวสักกะเปน  
พระอนุรุทธ   พระชนกและพระชนนี   เปนมหาราชสกุล     บรษัิทนอกน้ีเปน  
พุทธบริษัท    สวนบัณฑิตผูทําเปนใบ    ทําเปนงอยเปลี้ย    คือเราผูสัมมาสัม 
พุทธนี่เองแล. 
                                               จบเตมิยชาดก  
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                           ๒.  มหาชนกชาดก 
 
                วาดวยพระมหาชนกทรงบําเพ็ญวิริยบารม ี
                   [๔๔๒]   นี้ใคร    เมื่อแลไมเห็นฝงก็อตุสาหะ 
         พยายามวายอยูทามกลางมหาสมทุร    ทานรูอาํนาจ   
         ประโยชนอะไร  จึงพยายามวายอยูอยางน้ีนักหนา. 
                   [๔๔๓]   ดูกอนเทวดา    เราไตรตรองเห็น 
         ปฏิปทาแหงโลก  และอานิสงสแหงความเพียร  เพราะ 
         ฉะนั้น   จึงจะมองไมเห็นฝง   เราตองพยายามวายอยู 
         ในกลางมหาสมุทร. 
                   [๔๔๔]   ฝงมหาสมุทรลกึจนประมาณไมได 
         ยอมไมปรากฏแกทาน     ความพยายามอยางลูกผูชาย 
         ของทานก็เปลาประโยชน  ทานไมทันถึงฝงก็จักตาย. 
                   [๔๔๕]   บุคคลเมื่อกระทาํความเพียร    แมจะ 
         ตายก็ชื่อวาไมเปนหนี้ในระหวางหมูญาติ   เทวดาและ 
         บิดามารดา  อนึ่ง  บคุคลเมื่อทํากิจอยางลูกผูชาย  ยอม 
         ไมเดือดรอนในภายหลัง. 
                   [๔๔๖]   การงานอันใด ยังไมถึงท่ีสุดดวยความ 
         พยายาม  การงานอันนั้นก็ไรผล  มีความลําบากเกิดขึ้น 
         การทําความพยายามในฐานะอนัไมสมควรใด      จน 
         ความตายปรากฏขึน้     ความพยายามในฐานะอันใน  
         สมควรน้ัน    จะมปีระโยชนอะไร.  
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                   [๔๔๗]   ดูกอนเทวดา  ผูใดรูแจงวา   การงาน   
         ที่ทําจะไมลุลวงไปไดจริง ๆ ชื่อวาไมรักษาชีวติของตน 
         ถาผูนั้นละความเพียรในฐานะเชนนั้นเสีย   ก็จะพึงรูผล 
         แหงความเกียจคราน   ดูกอนเทวดา   คนบางพวกใน 
         โลกนี้  เห็นผลแหงความประสงคของตน  จงึประกอบ 
         การงานท้ังหลาย     การงานเหลาน้ัน  จะสําเร็จหรือไม 
         ก็ตาม   ดูกอนเทวดา  ทานก็เห็นผลแหงธรรมประจักษ 
         แกตนแลวมิใชหรือ  คนอื่น   ๆ  จมในมหาสมุทรหมด 
         เราคนเดียวยังวายขามอยู    และไดเห็นทานมาสถิตอยู 
         ใกล  ๆ  เรา    เราน้ันจักพยายามตามสติกําลัง     จักทํา 
         ความเพียรที่บุรุษควรทํา   ไปใหถึงฝงแหงมหาสมุทร 
                   [๔๔๘]   ทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดย 
         ธรรมไมจมลงในหวงมหรรณพ    ซึ่งประมาณมิไดเห็น 
         ปานน้ีดวยกิจคือความเพียรของบุรุษ   ทานนั้นจงไปใน 
         สถานท่ีที่ใจของทานยินดีนั้นเถิด. 
                   [๔๔๙]   ขมุทรัพยใหญสิบหกขมุเหลาน้ี    คือ 
         ขมุทรพัยที่ดวงอาทิตยขึ้น   ขมุทรัพยที่ดวงอาทิตยตก 
         ขมุทรพัยภายใน   ขุมทรัพยภายนอก   ขมุทรัพยไมใช 
         ภายในไมใชภายนอก  ขุมทรัพยขาขึ้น  ขมุทรัพยขาลง 
         ขมุทรพัยที่ไมรังใหญทั้งส่ี   ขมุทรัพยในท่ีโยชนหนึ่ง 
         โดยรอบ ขมุทรัพยที่ใหญที่ปลายงาท้ังสอง ขุมทรัพย 
         ที่ปลายขนหาง   ขมุทรัพยที่น้ํา   ขมุทรัพยที่ยอดไม  
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         และธนูหนักพันแรงคนยก  บลัลัง  สี่เหลี่ยม  หัวนอน 
         อยูเหลีย่มไหน  และยังสีวลีราชเทวีใหยินดี. 
                   [๔๕๐]   บรุุษผูเปนบัณฑิตพึงหวังเขาไว    ไม 
         พึงเบื่อหนาย    เราเห็นการเปนพระราชาสมปรารถนา 
         แกตน. บุรษุผูเปนบัณฑิตพึงหวังเขาไว ไมพึงเบื่อหนาย  
         เราเห็นตัว ทานจากนํ้าขึ้นสูบก.   บุรษุผูเปนบัณฑิตพึง 
         พยายามเรื่อยไป     ไมพึงเบื่อหนาย     เราเหน็การเปน 
         พระราชาสมปรารถนาแกตน.     บุรุษผูเปนบณัฑิตพึง 
         พยายามเรื่อยไป    ไมพึงเบื่อหนาย    เราเห็นตัวทาน 
         จากน้ําขึ้นสูบก.    นรชนผูมีปญญาแมใกลถึงทุกขแลว 
         ก็ไมพึงตัดความหวังท่ีจะถึงความสู   จริงอยู   ตนเปน 
         อันมากถูกทุกขกระทบกระทั่ง ก็ทําส่ิงท่ีไมมีประโยชน   
         ถูกสุขกระทบกระทั่ง   ก็ทําส่ิงที่มีประโยชน   คนเหลา 
         นั้นไมตรึกถึงความขอนี้    จึงถึงความตาย.   สิ่งท่ีมิได 
         คิดไว   จะมีก็ได   สิง่ท่ีคิดไว   จะพินาศไปก็ได  โภคะ 
         ทั้งหลายของหญิงก็ตาม   ของชายก็ตาม   มิไดสําเร็จ 
         ดวยเพียงคิดเทาน้ัน. 
                   [๔๕๑]   พระราชาผูเปนใหญไมเหมือนแตกอน 
         เพราะบัดน้ีไมทรงตรวจตราเหลาคนฟอนรํา   ไมทรง 
         ใสพระทัยเหลาเพลงขับ   ไมทอดพระเนตรสัตวทวิบท 
         จตุบาท ไมประพาสพระราชอุทยาน ไมทอดพระเนตร 
         หมูหงส  พระองคเปนประหน่ึงคนใบ  ประทับน่ิงเฉย 
         ไมทรงวาราชกิจอะไร ๆ.  
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                   [๔๕๒]   ทานผูมีปญญาท้ังหลาย   ผูใครความ 
         สุข   มศีีลอันปกปดแลว  ปราศจากเครื่องผูกคือกิเลส 
         หนุมกต็าม  แกก็ตาม  มีตัณหาอนักาวลวงแลว   อยูที ่
         ไหนในวันนี้ ขอนอบนอมแตทานผูมีปญญาเหลาน้ัน   
         ผูแสวงหาคุณใหญ   ทานผูมีปญญาเหลาใดเปนผูไม 
         ขวนขวาย    อยูในโลกท่ีมีความขวนขวาย     ทานผูม ี
         ปญญาเหลาน้ันตัดเสียซ่ึงขายแหงมัจจุซึ่งขงึไวมั่น  ผูม ี
         มายาทําลายเสียดวยญาณไปอยู    ใครพึงนําเราไปสูภูมิ 
         ที่อยูแหงทานผูมีปญญาเหลาน้ัน. 
                   [๔๕๓]   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอัน 
         มั่งค่ัง    ซึ่งนายชางผูฉลาดจัดการสรางจําแนกสถานท่ี 
         เปนพระราชนิเวศเปนตน   ปนสวนออกเปนประตูและ 
         ถนนตามสวน  ออกบวช   ความประสงคนั้นจักสําเร็จ 
         ไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งค่ัง 
         กวางขวางรุงเรืองดวยประการทั้งปวง ออกบวช ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งค่ัง    ม ี
         กําแพงและหอรบเปนอันมาก ออกบวช ความประสงค 
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งค่ัง    ม ี
         ปอมและซุมประตูมั่นคง   ออกบวช    ความประสงค 
         นั้นจกัสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.  
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                          เมื่อไรเราจักละกรุงมถิิลาราชธานีอันมั่งค่ัง   ม ี
         ทางหลวงตัดไวเรียบรอย   ออกบวช   ความประสงค  
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.   
                         เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งค่ัง   มี  
         รานตลาดจัดไวในระหวางอยางดี    ออกบวช   ความ 
         ประสงคนั้น  จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                          เมื่อไรเราจักละกรุงมถิิลาราชธานีอันมั่งค่ัง 
         เบียดเสียดไปดวยรถเทียมโคและมา  ออกบวช   ความ 
         ประสงคนั้น  จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ม ี
         ระเบียบแหงหมูไมในท่ีเท่ียวสําราญ   ออกบวช  ความ 
         ประสงคนั้น  จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                          เมื่อไรเราจักละกรุงมถิิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ม ี
         ระเบียบแหงหมูไมในพระราชอทุยาน ออกบวช  ความ 
         ประสงคนั้น  จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                          เมื่อไรเราจักละกรุงมถิิลาราชธานีอันมั่งค่ัง    ม ี
         ระเบียบแหงปราสาทอันประเสริญ   ออกบวช   ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                          เมื่อไรเราจักละกรุงมถิิลาราชธานีอันมั่งค่ัง    ม ี
         ปราการสามช้ัน      พรั่งพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ  
         ซึ่งพระเจาวิเทหรัฐผูทรงยศพระนามวา  โสมนัส  ทรง 
         สรางไว   ออกบวช   ความประสงคนั้น     จะสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ.  
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                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งค่ัง   ซึ่ง  
         พระเจาวิเทหรัฐ     ทรงสะสมธัญญาหารเปนตน    ทรง 
         ปกครองโดยธรรม    ออกบวช    ความประสงคนั้นจัก 
         สําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งค่ัง  หมู 
         ปจจามติรผจญไมได  ทรงปกครองโดยธรรม  ออกบวช  
         ความประสงคนั้นจะสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน   อันนา 
         รื่นรมยจําแนกเปนสถานท่ีไวสมสวน  ออกบวช   ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละมณเฑียรสถานอันนารื่นรมย  ซึ่ง 
         ฉาบทาดวยปูนขาวและดิน   ออกบวช   ความประสงค 
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละมณเฑียรสถานอันนารื่นรมย     ม ี
         กลิ่นหอมฟุงจรุงใจ   ออกบวช    ความประสงคนั้น  จัก 
         สําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันจําแนกปน 
         สมสวน   ออกบวช    ความประสงคนั้น   จักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันฉาบทาดวย 
         ปูนขาวและดิน  ออกบวช  ความประสงคนั้นจักสําเร็จ 
         ไดเมื่อไรหนอ.  
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                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอด   อันมกีลิ่นหอม   
         ฟุงจรุงใจ   ออกบวช   ความประสงคนั้นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอด    อันทาสีวิเศษ 
         สวยสด   ลาดรดประพรมดวยแกนจันทน    ออกบวช 
        ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละบัลลังกทอง    ซึ่งลาดอยางวิจิตร 
         ดวยหนังโค  ออกบวช  ความประสงคนั้น  จกัสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละบัลลังกแกวมณีซึ่งลาดอยางวิจิตร 
         ดวยหนึ่งโค  ออกบวช  ความประสงคนั้น  จกัสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละผาฝายผาไหม   ผาอันเกิดแตโขม- 
         รัฐและเกิดแตโกทุมพรรัฐ  ออกบวชความประสงคนั้น  
         จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละสระโบกขรณีอันนารื่นรมย     ซึ่ง 
         นกจากพรากร่ํารองแลว    ดาดาษไปดวยพรรณไมน้ํา 
         ทั้งปทุมและอุบล    ออกบวช   ความประสงคนั้นจัก  
         สําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองชางซ่ึงประดับประดาไปดวย 
         เครื่องอลังการทั้งปวง    และเหลาชางมีสายรัดทองคํา 
         บรบิูรณดวยเครื่องประดับศีรษะ  และขายทองคํา เหลา 
         ควาญที่ประจํา       ก็ถือโตมรและของาว     ออกบวช 
         ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.     
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                   เมื่อไรเราจักละกองมา    ซึง่ประดับประดาดวย   
         สรรพาลังการ   และเหลาสินธพชาติอาชาไนย  ซึ่งเปน 
         พาหนะเร็ว     อันใดคนฝกประจําถือดาบและแลงศร 
         อยูเปนนิตย  ออกบวช  ความประสงคนั้นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถซึ่งติดเครื่องรบ     ชักธง 
         ประจํา  หุมหนังเสอืเหลืองและเสือโครง ประดับประ- 
         ดาดวยอลังการอันวิจิตร      มีคนประจํารถถือศรสวม 
         เกราะ    ออกบวช   ความประสงคนั้น    จักสาํเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถทองคํา    ซึ่งติดเครื่องรบ 
         ชักธงประจํา  หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ 
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร     มีคนประจําถือศรสวม 
         เกราะ    ออกบวช     ความประสงคนั้น    จักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละรถเงินซึ่งติดเครื่องรบ      ชักธง 
         ประจํา    หุมหนังเสอืเหลืองและเสือโครง    ประดับ 
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร  มคีนประจํารถถือศรสวม 
         เกราะ   ออกบวช   ความประสงคนั้น    จะสาํเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถมาซ่ึงติดเครื่องรบ   ชักธง 
         ประจํา     หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง     ประดับ 
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร    มีคนประจําถือศรสวม  
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         เกราะ    ออกบวช    ความประสงคนั่นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละรถเทียมอูฐซ่ึงติดเครื่องรบ  ชัก 
         ธงประจํา  หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง  ประดับ  
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร  มคีนประจําถือศรสวม 
         เกราะ   ออกบวช    ความประสงคนั้น    จักสาํเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถเทียมแพะ  แกะ  เนื้อ โค 
         ซึ่งติดเครื่องรบ   ซกัธงประจํา    หุมหนังเสือเหลือง 
         และเสอืโครง     ประดับประดาดวยอลังการอันวิจิตร 
         มีคนประจําถือศรสวมเกราะ ออกบวช  ความประสงค  
         นั้น  จกัสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองฝกชาง     ถือโตมรและขอ 
         งาว  กองฝกมาทรงเครื่องประดับทองคํา  กองพลธนู 
         ถือคันธนูพรอมท้ังแลงธนู   เหลาราชบุตรทรงเครื่อง 
         ประดับทองคํา     ทั้งส่ีเหลาน้ีลวนประดับดวยเครื่อง 
         สรรพาลงัการ เปนผูกลาหาญสวมเกราะมีวรรณะเขียว 
         และราชบุตรสวมเกราะอันวิจิตรถือกริชทอง ออกบวช 
         ความประสงคนั้น   จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละหมูพราหมณผูครองผาเครื่อง 
         บรขิารครบครัน   ทาตัวดวยแกนจันทนสีเหลือง   ทรง 
         ผามาแตแควนกาสีอันอุดม          และนางสนมกํานัล 
         ประมาณ  ๗๐๐  คน ซึ่งประดับดวยเครื่องสรรพาลังการ  
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         เอวบาง   สํารวมดีแลว  เธอฟงคําส่ังพูดจานารักออก   
         บวช   ความประสงคนั้น    จักสาํเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละภาชนะทองคํานํ้าหนักรอยปลละ 
         จําหลักลวดลายนับดวยรอย  ออกบวช  ความประสงค 
         นั้น   จกัสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองชางซ่ึงประดับประดาดวย 
         เครื่องอลังการทั้งปวงเปนตน      จนถึงเหลานางสนม 
         กํานัลผูเชื่อฟงคําส่ัง   พูดจานารัก  เปนที่สุด  ผูติดตาม 
         เราไป  เขาจักไมติดตามเราอันใด  ความท่ีพวกน้ัน  ๆ 
         ไมติดตามเรานั้น  จักมีจักเปนไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักไดปลงผมหมผาสังฆาฏิ    อุมบาตร  
         เท่ียวบณิฑบาต    จกัทรงผาสังฆาฏิอันทําดวยผาบังสุ- 
         กุลท่ีเขาท้ังไวตามถนนหนทาง  เมื่อฝนตกเจ็ดวัน   จัก 
         มีจีวรเปยกชุมเท่ียวบิณฑบาต    จักจาริกไปตามตนไม 
         ราวปา     ทั้งกลางวันและกลางคืน      เท่ียวไปโดยไม 
         เหลียวแลถึงกิจการอันใดอันหน่ึง     จักละความกลัว 
         ความขลาดใหเด็ดขาด      จักอยูผูเดียวตามภูเขาและ 
         สถานท่ีอันลําบาก    จักทําจิตใหตรง    ดุจคนดีดพิณ 
         ดีดสายท้ังเจ็ดใหเปนที่รื่นรมยแหงใจ   ความประสงค  
         นั้น   จกัสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักตัดเสียซ่ึงกามสังโยชนอันเปนของ 
         ทิพยและของมนุษย     ดุจชางรถตัดรองเทาโดยรอบ 
        ฉะนั้น.  
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                   [๔๕๔]   พระสนมนารีเจ็ดรอยเหลาน้ันประดับ    
         ดวยสรรพาลังการ   เอวบาง   สํารวมดี    เชื่อถอยฟงคํา 
         พูดจานารัก    ประคองพาหาท้ังสองกันแสงคร่ําครวญ 
         วา พระองคละพวกขาพระองคเพราะเหตุไร พระราชา  
         ทรงละพระสนมนารีเจ็ดรอยเหลาน้ัน    ซึ่งประดับดวย 
         เครื่องอลังการทั้งปวง เอวบาง  สํารวมดี   เชือ่ถอยฟงคํา 
         พูดจานารัก  เสด็จไปมุงการผนวกเปนสําคัญ พระราชา 
         ทรงละภาชนะทองคําหนักรอยปลละ    มีลวดลายนับ 
         ดวยรอย     ทรงอุมบาตรดินนั้นใหเปนอันอภิเษกครั้ง 
         ที่สอง. 
                   [๔๕๕]   คลังทั้งหลาย   คือคลังเงิน   คลังทอง 
         คลังแกวมุกดา  คลังแกวไพฑูรย    คลังแกวมณี   คลัง- 
         สังข   คลังไขมุกดา    คลังผา   คลังจันทนเหลือง  คลัง 
         หนังเสอื  คลังงาชาง  คลังพัสดุสิ่งของ  คลงัทองแดง 
         คลังเหล็กเปนอันมาก  มีเปลวไฟเสมอเปนอันเดียวกัน 
         อยางนากลัว   แมอยูคนละสวนก็ไหมหมด  ขอพระองค  
         โปรดเสด็จกลับดับไฟเสียกอน     พระราชทรัพยของ 
         พระองคนั้นอยาไดฉิบหายเสียเลย. 
                   [๔๕๖]   เราท้ังหลายผูไมมีความกังวล   มีชีวิต 
         เปนสุขดีหนอ       เมื่อกรุงมิถิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู 
         ของอะไร ๆ  ของเรามิไดถูกเผาผลาญเลย. 
                   [๔๕๗]   เกิดโจรปาขึ้นแลว    ปลนแวนแควน 
         ของพระองค   มาเถิดพระองค     ขอพระองคจงเสด็จ 
         กลับเถิด   แวนแควนนี้อยาพินาศเสียเลย.  
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                   [๔๕๘]   เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล  มีชีวิต  
         เปนสุขดีหนอ   เมื่อแวนแควนถูกโจรปลน    พวกโจร 
         มิไดนําอะไร ๆ    ของเราไปเลย      เราท้ังหลายผูไมม ี
         ความกงัวล  มชีีวิตเปนสุขดีหนอ  เราท้ังหลายจักมีปติ 
         เปนภักษา  เหมือนเทวดาชั้นอาภัสราฉะนั้น. 
                   [๔๕๙]   ความถูกตองของประชุมชนใหญนี้ 
         เพ่ืออะไร  นั่นใครหนอมากับทาน   เหมือนเลนกันอยู 
         ในบาน  สมณะ  อาตมาขอถามทาน   ประชมุชนนี ้
         แวดลอมทานเพ่ืออะไร. 
                   [๔๖๐]   ประชุมชนนี้ตามขาพเจาผูละพวกเขา 
         ไปในท่ีนี้     ขาพเจาผูลวงสีมาคือกิเลส     ไปเพ่ือถึง 
         มโนธรรม    กลาวคือญาณของมุนีผูไมเกื้อกูลแกเหยา- 
         เรือน   ผูเจือดวยความเพลิดเพลินทั้งหลาย   ซึ่งเกิดขึ้น 
         ในขณะน้ัน ๆ  อยู  ทานรูอยู   จะถามทําไม. 
                   [๔๖๑]   พระองคเสียงแตทรงสรีระนี้       จะ 
         สําคัญวา  เราขามพนกิเลสแลวหาไดไม  กรรมคือกิเลส 
         นี้   จะพึงขามไดดวยเหตุเพียงเทาน้ีหาไดไม   เพราะยัง 
         มีอันตรายอยูมาก. 
                   [๔๖๒]   ขาพเจาใดปรารถนาเฉพาะซ่ึงกาม 
         ทั้งหลาย  ในมนุษยโลกอันบุคคลเห็นแลว  ก็หาไมเลย 
         ในเทวโลกอันบุคคลไมเห็นแลว    กห็าไม    อนัตราย 
         อะไรหนอจะพึงมีแกขาพเจาน้ัน   ซึ่งมีปกติอยูผูเดียว 
         อยางน้ี.  
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                   [๔๖๓]   อันตรายมากทีเดียว   คือ   ความหลับ     
         ความเกียจคราน     ความงวงเหงา      ความไมชอบใจ 
         ความเมาอาหาร  ต้ังอยูในสรีระอาศัยอยู. 
                   [๔๖๔]   ขาแตพราหมณ   ทานผูเจริญพร่ําสอน 
         ขาพเจาดีนักหนา ขาพเจาขอถามทานพราหมณนี่แหละ 
         ขาแตทานผูนิรทุกข   ทานเปนใครหนอ. 
                   [๔๖๕]   ชนท้ังหลายรูจักอาตมาโดยนามวา 
         นารทะ  โดยโคตรวา  กัสสปะ  ดังน้ี อาตมามาในสถาน 
         ใกลพระองคผูเจริญ   ดวยรูสึกวา   การสมาคมดวยสัต-   
         บุรษุท้ังหลาย   ยังประโยชนใหสําเร็จได   พระองคจง 
         ทรงยนิดีในบรรพชาน้ี    วิหารธรรมจงเถิดแกพระองค  
         กิจอันใดยังพรองดวยศีล       การบริกรรม     และฌาน 
         พระองคจงทรงบําเพ็ญกิจอันนั้นใหบริบูรณ         จง 
         ประกอบดวยความอดทนและความสงบระงับ  อยาถือ 
         พระองควาเปนกษัตริย   จงทรงคลายออกเสียซ่ึงความ 
         ยุบลงและความฟูขึน้   จงทรงกระทําโดยเคารพซ่ึงกุศล 
         กรรมบถวิชชาและสมณธรรม  แลวบําเพ็ญพรหมจรรย. 
                   [๔๖๖]   พระองคทรงละชางมาชาวนครและ 
         ชาวชนบทเปนอันมาก     ผนวชแลวทรงยินดีในบาตร 
         ชาวชนบท   มิตร   อมาตย   และพระญาติเหลาน้ันได 
         กระทําความผิดระหวางพระองคละกระมัง    เหตุไร 
         พระองคจึงทรงละอิสริยสุข  มาชอบพระทัยซ่ึงบาตร 
         นั้น.  
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                   [๔๖๗]   ขาแตทานมิคาชินะ  ขาพเจามิไดผจญ 
         ซึ่งญาติไร ๆ โดยสวนเดียวในกาลไหน  ๆ  โดยอธรรม 
         แมญาติทั้งหลายก็มิไดผจญซึ่งขาพเจา. 
                   [๔๖๘]   ขาแตทานมิคาชินะ      ขาพเจาเห็น 
         ประเพณีของโลก   เห็นโลกถูกกิเลสขบกัด   ถูกกิเลส   
         ทําใหเปนดังเปอกตม     จึงไดทําเหตุนี้ใหเปนเครื่อง 
         เปรียบเทียบวา  ปุถุชนจมอยูแลวในกิเลสวัตถุใด สัตว 
         เปนอันมาก    ยอมถูกประหารและถูกฆาในกิเลสวัตถุ 
         นั้น    ดังน้ีจึงไดบวชเปนภิกษุ. 
                   [๔๖๙]   ใครหนอเปนผูจําแนกแจกอรรถ 
         สั่งสอนพระองค คําอันสะอาดน้ีเปนคําของใคร ดูกอน 
         พระองคผูเปนจอมทัพ     เพราะพระองคมิไดตรัสบอก 
         สมณะผูมีวัตรปฏิบติักาวลวงทุกข นอกจากกปัปสมณะ 
         หรือวชิชสมณะ. 
                   [๔๗๐]   ขาแตทานมิคาชินะ      ถึงขาพเจาจะ 
         เคารพสมณะหรือพราหมณโดยสวนเดียวก็จริง    แตก ็
         ไมเคยเขาใกลไตถามอะไร   ๆ   ในกาลไหน   ๆ    เลย 
         ขาแตทานมิคาชินะ   ขาพเจาน้ันรุงเรื่องดวยสิริ  ไปยัง 
         พระราชอุทยานดวยอานุภาพใหญ     เมื่อเจาพนักงาน 
         กําลังขบัเพลงขับและประโคมดนตรีกันอยู     ขาพเจา 
         ไดเห็นมะมวง     มผีลภายนอกกําแพงพระราชอุทยาน 
         อันกึกกองดวยเสียงดนตรี   พรอมแลวดวยคนรองและ 
         คนประโคม    ขาพเจาละตนมะมวงอันมีสิรนิั้น     ซึ่ง  
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         เหลามนุษยผูตองการผลฟาดตีอยู  ลงจากคอชางเขาไป 
         ยังโคนตนมะมวง  ซึ่งมีผลและไมมีผล  เห็นตนมะมวง 
         ที่มีผล   ถูกคนเบียดเบียนกําจัดแลว   ปราศจากใบและ 
         กาน     แตมะมวงอกีตนหน่ึงน้ีใบเขียวชอุมนารื่นรมย 
         ศัตรูทั้งหลายจักฆาพวกเราผูมีอิสระ    มีศัตรดุูจหนาม 
         เปนอันมาก   เหมือนตนมะมวงมีผล   ถูกคนหักโคน   
         ฉะนั้น  เสือเหลืองถูกฆาเพราะหนัง  ชางถูกฆาเพราะงา 
         คนมีทรัพยถูกฆาเพราะทรัพย        ใครเลาจักฆาผูไมม ี
         เหยาเรอืน   ผูไมมีสนัถวะคือตัณหา   มะมวงตนหน่ึง 
         มีผล   อีกตนหน่ึงไมมีผล  ทั้งสองตนนั้นเปนผูสั่งสอน 
         ขาพเจา. 
                   [๔๗๑]   ชนท้ังปวงคือกองชาง  กองมา  กองรถ 
         กองเดินเทา       ตกใจวา      พระราชาทรงผนวชเสียแลว 
         ขอพระองคโปรดทําใหชุมชนอุนใจ   ต้ังความคุมครอง 
         ไว  อภเิษกพระโอรสในราชสมบัติ   แลวจึงทรงผนวช 
         ตอภายหลังเถิด. 
                   [๔๗๒]   ดูกอนปชาบดี    ชาวชนบท   มิตร 
         อมาตย     และพระประยูรญาติทั้งหลาย    เราและแลว 
         ทีฆาวรุาชกุมารผูยงัแวนแควนใหเจริญ   เปนบุตรของ 
         ชาววิเทหรัฐ    ชาววิเทหรัฐเหลาน้ัน  จักใหครองราช 
         สมบัติในกรงุมิถิลา.  
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                   [๔๗๓]   มาเถิด  อาตมาจะใหเธอศึกษาตามคํา   
         ที่อาตมาชอบ     เมือ่เธอใหพระโอรสครองราชสมบัติ 
         ก็จักกระทําบาปทุจริตเปนอันมาก     ดวยกายวาจาใจ 
         ซึ่งเปนเหตุใหเธอไปสูทุคติ การท่ีเรายังอัตภาพใหเปน 
         ไปดวยกอนขาวท่ีผูอื่นให     ซึ่งสําเร็จแตผูอื่น   นี้เปน 
         ธรรมของนักปราชญ. 
                   [๔๗๔]   คนท่ีฉลาดแมไมไดบริโภคอาหาร 
         สี่มื้อ  ราวกะวาจะตายดวยความอด  ก็ยอมตายเสียดวย 
         ความอด       เขาจะไมยอมบริโภคกอนเนื้อคลุกฝุนไม 
         สะอาดเลย   ขาแตพระมหาชนก    พระองคสิเสวยได 
         ซึ่งกอนเน้ืออันเปนเดนสุนัข  ไมสะอาดนาเกลียดนัก. 
                   [๔๗๕]   ดูกอนพระนางสีวลี    กอนเนื้อนั้นไม 
         ซื่อวาเปนอาหารของอาตมาหามิได    เพราะถึงจะเปน 
         ของคนครองเรือนหรือของสุนขั     ก็สละแลว     ของ 
         บริโภคเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกน้ี   ที่บุคคลไดมาแลว 
         โดยชอบธรรม    ของบริโภคท้ังหมดน้ัน    กลาวกันวา 
         ไมมีโทษ. 
                   [๔๗๖]   แนะนางกุมาริกาผูยังนอนกับแม    ผู 
         ประดับกําไลมือเปนนิตย   กําไลมือของเจา    ขางหนึ่ง 
         มีเสียงดัง   อยางหน่ึงไมมีเสียงดัง   เพราะเหตุไร. 
                   [๔๗๗]   ขาแตพระสมณะ   เสียงเกิดแตกําไล 
         สองอนั     ที่สวนอยูในขอมือของขาพเจาน้ีกระทบกัน  
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         ความที่กําไลท้ังสองกระทบกันนั้นเปนเหตุแหงเสียง      
         กําไลอันหนึ่งท่ีสวมอยูในขอมือของขาพเจาน้ีนั้น  ไมม ี
         อันที่สองจึงไมสงเสียง   เปนเหมือนนักปราชญสงบน่ิง 
         อยู     บุคคลสองคนก็วิวาทกัน     คนเดียวจักวิวาทกับ 
         ใครเลา   ทานผูใครตอสวรรค    จงชอบความเปนผูอยู 
         คนเดียวเถิด. 
                   [๔๗๘]   แนะสีวลี     เธอไดยินคาถาท่ีนาง 
         กุมาริกากลาวแลวหรือ    นางกมุาริกาเปนเพียงชั้นสาว 
         ใชมาติเตียนเรา     ความท่ีเราท้ังสองประพฤติ     คือ 
         อาตมาเปนบรรพชติ  เธอเปนสตรีเดินตามกันมา  ยอม 
         เปนเหตุแหงครหา    บรรดาสองแพรงน้ีอันเราท้ังสอง 
         ผูเดินทาง    จงแยกกันไป    เธอจงถือเอาทางหนึ่งไป 
         อาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป   เธออยาเรียก 
         อาตมาวาเปนพระสวามีของเธอ      และอาตมาก็จะไม 
         เรียกเธอวาเปนมเหสีของอาตมาอีก  เมื่อกษัตริยทั้งสอง 
         กําลังตรัสขอความนี้อยู       ไดเสด็จเขาไปยังถูกนคร 
         เมื่อใกลเวลาฉัน      พระมหาสัตวประทับยืนอยูที่ซุม 
         ประตูเรือนของชางศร   ชางศรนั้น   หลับตาขางหนึ่ง 
         ใชตาอกีขางหนึ่งเล็งลูกศรอันหนึ่งซ่ึงคดอยู  ดัดใหตรง 
         ที่ซุมประตูนั้น. 
                   [๔๗๙]   ดูกอนชางศร  ทานจงฟงอาตมา   ทาน 
         หลับจักษุขางหนึ่ง   เล็งดูลูกศรอันคดดวยจักษุขางหนึ่ง 
         ดวยประการใด     ทานเห็นความสําเร็จประโยชนดวย 
         ประการนั้นหรือหนอ.  
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                   [๔๘๐]   ขาแตพระสมณะ     การเล็งดวยจักษ ุ
         ทั้งสอง     ปรากฏวาเหมือนพราไปไมถึงท่ีคดขางหนา 
         ยอมไมสําเร็จความดัดใหตรง     ถาหลับจักษขุางหนึ่ง 
         เล็งดูที่คดดวยจักษุอีกขางหนึ่ง เล็งไดถึงท่ีคดเบื้องหนา 
         ยอมสําเร็จความดัดใหตรง    บุคคลสองคนก็วิวาทกัน 
         คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา  ทานผูใครตอสวรรค   จง   
         ชอบความเปนผูอยูคนเดียวเถิด. 
                   [๔๘๑]   ดูกอนนางสีวลี     เธอไดยินคาถาท่ี 
         ชางศรกลาวหรือยัง   ชางศรเปนเพียงคนใชยังติเตียน 
         เราได     ความท่ีเราท้ังสองประพฤตินั้น  เปนเหตุแหง 
         ความครหา  ดูกอนนางผูเจริญ ทางสองแพรงน้ีอันเรา 
         ทั้งสองผูเดินทางมา   จงแยกกันไป   เธอจงถือเอาทาง 
         หน่ึงไป    อาตมาถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป   เธอ 
         อยาเรยีกอาตมาวาเปนพระสวามีของเธอ  และอาตมา 
         จะไมเรียกเธอวาเปนมเหสีของอาตมาอีก. 
                                   จบมหาชนกชาดกท่ี  ๒  
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                                  อรรถกถามหานิบาต  
 
                                            มหาชนกชาดก 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภ 
มหาภิเนกขมัมบารม ี   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   โก  ย  มชฺเฌ   สมุทฺทสฺม ึ
ดังน้ีเปนตน. 
         ความพิสดารวา วันหน่ึง ภิกษุทั้งหลายน่ังพรรณนามหาภิเนกขัมมบารมี 
ของพระตถาคต  ในโรงธรรมสภา  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    บดันี้เธอท้ังหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไร    เน้ือภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลใหทรงทราบแลว   จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มใิชแตในบัดนี้  
เทาน้ัน   ที่ตถาคตออกเพ่ือคุณอันยิ่งใหญ  แมในกาลกอน  เมื่อยังเปนโพธิสัตว 
อยู  ตถาคตก็ไดออกเพ่ือคุณอันยิ่งใหญเหมือนกัน  ตรัสดังน้ี  แลวทรงดุษณีภาพ 
อยู  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวิงวอนใหทรงเลาเรื่อง  จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดง 
ดังตอไปนี้. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในอดีตกาล  พระราชาพระนามวา   มหาชนก 
ครองราชสมบัติในกรุงมถิิลา  แควนวเิทหะ  พระเจามหาชนกราชน้ัน มีพระ- 
ราชโอรสสองพระองค  คือ อริฏฐชนกพระองคหน่ึง โปลชนกพระองคหน่ึง 
ในสองพระองคนั้น พระราชาพระราชทานตําแหนงอุปราชแกพระราชโอรส 
องคพ่ี   พระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกพระราชโอรสองคนอง   กาลตอมา 
พระมหาชนกราชสวรรคต    พระอริฏรชนกไดครองราชสนบัติ   ทรงต้ังพระ- 
โปลชนกผูกนิษฐภาดาเปนอุปราช   อมาตยคนหน่ึงผูใกลชิดพระราชา   ไปเฝา 
พระราชากราบทูลวา     ขอเดชะ    พระอุปราชใครจะปลงพระชนมพระองค  
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พระอริฏฐชนกราชทรงสดับคําบอย  ๆ   ก็ทําลายความสิเนหาพระอนุชา   ใหจํา   
พระโปลชนกมหาอุปราชดวยเครื่องจองจํา     ใหอยูในคฤหาสนหลังหนึ่งใกล 
พระราชนิเวศ   มีผูคุมรักษา   พระกุมารโปลชนกทรงต้ังสัตยาธิษฐานวา     ถา 
ขาพเจากอเวรตอพระเชษฐา     เครื่องจองจําจงอยาหลุดจากมือและเทาของ  
ขาพเจา    แมประตูก็จงอยาเปด    ถาขาพเจามิไดกอเวรตอพระเชษฐา    เครื่อง 
จองจําจงหลุดจากมือและเทาของขาพเจา    แมประตูก็จงเปด   เครื่องจองจําได 
หักเปนทอน ๆ  แมประตูก็เปดในทันใดน้ัน    ตอน้ันพระโปลชนกก็เสด็จออก 
ไปยังปจจันตคามแหงหน่ึง    ประทบัอยูที่ปจจันตคามน้ัน     ชาวปจจันตคามจํา 
พระองคไดก็บํารุงพระองค    ครั้งน้ัน     พระอริฏฐชนกราชไมสามารถจะจับ 
พระองคได     พระโปลชนกน้ัน ไดทาํปจจันตชนบทใหอยูในอํานาจโดยลําดับ 
เปนผูมีบริวารมาก    ทรงคิดวา    เม่ือกอนเรามีไดกอเวรตอพระเชษฐาของเรา 
แตบัดนี้เราจะกอเวรละ    ทรงใหประชุมพลนิกาย     แวดลอมไปดวยมหาชน 
ออกจากปจจันตคามถึงกรุงมิถิลาโดยลําดับ     ใหต้ังคายพักแรมกองทัพอยูนอก 
พระนคร  ครั้งน้ัน  เหลาทหารชาวมิถิลานครทราบวา     พระโปลชนกเสดจ็มา 
ก็ขนยุทโธปกรณมีพาหนะชางเปนตน   มายังสํานักของพระโปลชนกน้ัน โดยมาก 
แมชาวนครคนอ่ืน ๆ  กพ็ากันมาเขาดวย    พระโปลชนกสงสาสนไปถวายพระ- 
เชษฐาวา    เมื่อกอนขาพระองคมิไดกอเวรตอพระองค   แตบัดนี้   ขาพระองค 
จะกอเวรละ  พระองคจะประทานเศวตฉัตรแกขาพระองค  หรือจะรบ  พระราชา 
อริฏฐชนกทรงสดับดังน้ัน   ปรารถนาจะรบ   จึงตรัสเรียกพระอัครมเหสีมาตรัส 
วา    ทีร่ัก    ในการรบชนะหรือแพ   ไมอาจจะรูได    ถาฉันมีอันตราย    เธอพึง 
รักษาครรภใหดี  ตรัสฉะน้ีแลวเสด็จกรีธาทัพออกจากพระนคร   ครั้งน้ันทหาร 
ของพระโปลชนกยังพระอริฏฐชนกราชใหถึงชีพตักษัยในที่รบ     ชาวพระนคร  
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ทั้งส้ินรูวา   พระราชาสวรรคตแลว    ก็เกิดโกลาหลกันทั่วไป   ฝายพระเทวีทรง   
ทราบวา พระราชสวามีสวรรคตแลว   ก็รีบเก็บสิ่งของสําคัญมีทองเปนตน ใสใน 
กระเชา  เอาผาเกา ๆ ปูปดไวแลวใสขาวสารขางบน  ทรงนุงภูษาเกาเศราหมอง 
ปลอมพระกายของพระองค  วางกระเชาบนพระเศียร เสด็จออกจากพระนครแต 
กลางวันทีเดียว    ไมมีใครจําพระนางได    พระนางเสด็จออกทางประตูทิศอุดร 
ไมรูจักมรรคา  เพราะไมเคยเสด็จไปในท่ีไหน ๆ ไมอาจกําหนดทิศ  จึงประทับ 
ที่ศาลาแหงหนึ่งคอยตรัสถามวา  มีคนเดินทางไปนครกาลจัมปากะไหม  เพราะ 
เคยทรงสดับวา    มีนครกาลจัมปากะเทาน้ัน      กส็ัตวในครรภของพระเทวีนั้น 
มิใชสัตวสามัญ     แตเปนพระมหาสัตวผูมีพระบารมีเต็มแลวมาบังเกิด     ดวย 
เดชานุภาพแหงพระมหาสัตวนั้น     บนัดาลใหภพของทาวสักกเทวราชสําแดง 
อาการรอน   ทาวสักกเทวราชทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้น   ทรงดําริวา 
สัตวที่บังเกิดในพระครรภของพระเทวีมีบุญมาก     เราควรจะไปในท่ีนั้น    จึง 
เนรมิตเกวียนมีเครื่องปกปด    จัดต้ังเตียงไวในเกวียนนั้น    เนรมิตตนเหมือน 
คนแก   ขับเกวียนไปหยุดอยูที่ประตูศาลาท่ีพระเทวีประทับอยู.  ทูลถามพระเทวี 
วา   มีผูที่จะไปนครกาลจัมปากะบางไหม    พระเทวีไดสดับดังน้ัน     จึงตรัสวา 
ขาแตพอ   ขาพเจาจักไป  ทาวสักกะตรัสวา  ถาเชนนั้น    แมจงข้ึนนั่งบนเกวียน 
เถิด   พระเทวีเสด็จออกมาตรัสวา   ขาแตพอ   ขาพเจามีครรภแก    ไมอาจจะ 
ข้ึนเกวียนไปได  จักขอเดินตามพอไปเทาน้ัน   แตพอชวยรับกระเชาของขาพเจาน้ี 
ข้ึนเกวียนไปดวย    ทาวสักกะตรัสวา    แมพูดอะไร    คนที่รูจักขับเกวียนเชน 
ขาพเจาไมมี    แมอยากลวัเลย      ข้ึนน่ังบนเกวียนเถิดแม    ดวยอานุภาพแหง 
พระโอรสของพระองค  ในกาลท่ีพระเทวีจะเสด็จข้ึนเกวียน  แผนดินไดนูนข้ึน 
ดุจผิวละออง   เต็มดวยลมฟุงข้ึนฉะนั้น    ต้ังจดทายเกวียน   พระเทวีเสด็จข้ึน 
บรรทมบนพระที่สิริไสยาสน   ทรงทราบวา    นี้จักเปนเทวดา    พระนางได 
หยั่งลงสูนิทรา  เพราะไดบรรทมบนพระที่อันเปนทิพย.  
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         ครั้งน้ัน     ทาวสักกเทวราชทรงขับเกวียนถึงแมน้ํา   แหงหน่ึง  ไกลราว  
สามสิบโยชน   จึงปลุกพระเทวีแลวตรัสวา    แมจงลงจากเกวียนนี้อาบนํ้าในแม 
น้ํา  จงนุงหมผาคูหน่ึง  ที่วางอยูเหนือศีรษะนั้น    จงหยิบของกินที่มีอยูภายใน 
เกวียนนั้นมากินเถิด   พระเทวีทรงทําตามอยางนั้น    แลวบรรทมตอไปอีก  ก็ล ุ
ถึงนครกาลจัมปากะในเวลาเย็น      ทอดพระเนตรเห็นประตูหอรบและกําแพง 
พระนคร   จงตรัสถามทาวสักกะวา    ขาแตพอ  เมืองนี้ชื่ออะไร   ทาวสักกะตรัส 
ตอบวา   นครกาลจัมปากะ   แม   พระเทวีตรัสคานวา   พูดอะไร   พอ  นคร- 
กาลจัมปากะอยูหางจากนครของพวกเราถึงหกสิบโยชนมิใชหรือ    ทาวสักกะ 
ตรัสวา  ถูกแลว   แม   แตตารูจักหนทางตรง   ครั้งน้ันทาวสักกเทวราชใหพระ 
เทวีลงจากเกวียน  ณ  ที่ใกลประตู   ดานทิศทักษิณ   ตรัสบอกวา  บานของตา 
อยูขางหนา   แตแมจงเขาไปสูนครน้ี    ตรัสดังน้ีแลวเสด็จไปเหมือนไปขางหนา 
ไดหายตัวไปยังท่ีประทับของพระองค   สวนพระเทวีก็ประทับนั่งอยูที่ศาลาแหง 
หน่ึง. 
         ขณะนั้น  มีพราหมณผูเพงมนตคนหน่ึงชาวนครกาลจัมปากะ  เปนทิศา- 
ปาโมกข    มาณพประมาณหารอยคน    แวดลอมเดินไปเพ่ืออาบนํ้า    แลดูมา 
แตไกลเห็นพระเทวีนั้น   มีพระรูปงามยิ่งสมบูรณดวยความงามเปนเลิศ ประทับ 
นั่งอยู  ณ  ศาลาน้ัน      ดวยอานุภาพแหงพระมหาสัตวผูบังเกิดในพระครรภของ 
พระเทวี   พอเห็นเทาน้ัน    ก็เกิดสิเนหาราวกะวาเปนนองสาวของตน    จึงให 
เหลามาณพพักอยูภายนอก  เขาไปในศาลาแตผูเดียวถามวา นองหญิง   แมเปน 
ชาวบานไหน  พระเทวีตรัสตอบวา  ขาแตพอ   ขาพเจาเปนอัครมเหสีของพระ 
อริฏฐชนกราช   กรุงมิถลิา   พราหมณถามวา   แมมาท่ีนี้ทําไม   พระเทวีตรัส 
ตอบวา    พระอริฏฐชนกราชถูกพระโปลชนกปลงพระชนม    เม่ือเปนเชนนี้ 
ขาพเจากลัวภัยจึงหนีมา  ดวยคิดวา  จักรักษาครรภไว  พราหมณถามวา ก็ใน  
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พระนครน้ี   มีใครท่ีเปนพระญาติของเธอหรือ   พระเทวีตรัสตอบวา  ไมมี พอ  
พราหมณกลาววา  ถาเชนนั้น  เธออยาวุนใจไปเลย  ขาพเจาอุทิจจพราหมณ 
มหาศาล   เปนอาจารยทิศาปาโมกข   ขาพเจาจักต้ังเธอไว   ในที่เปนนองสาว 
ปฏิบัติดูแลเธอ     เธอจงกลาวกะขาพเจาวา   ทานเปนพ่ีชาย     แลวจับที่เทาทั้ง 
สองของขาพเจาคร่ําครวญเถิด   พระเทวีรับคําแลว    เปลงเสียงดังทอดพระองค  
ลงจับเทาท้ังสองของพราหมณ  ทั้งสองตางก็คร่ําครวญกันอยู  ครั้งน้ันเหลาอัน- 
เตวาสิก     ไดยินเสียงของพราหมณ   จึงพากันว่ิงเขาไปยังศาลา   ถามวา  ทาน 
อาจารย  เกิดอะไรแกทานหรือ   พราหมณกลาววา    พอทั้งหลาย   หญิงน้ีเปน 
นองสาวของฉัน      พลัดพรากจากฉัน ไปแตครั้งโนน     เหลาอันเตวาสิกกลาววา 
จําเดิมแกกาลที่ทานท้ังสองไดพบกันแลว     ขออยาไดวิตกเลย   พราหมณใหนํา  
ยานท่ีปกปดมา   ใหพระเทวีประทับนั่งในยานน้ัน    กลาวกะเหลามาณพวา  เจา 
ทั้งหลายจงบอกแกนางพราหมณีวา     หญิงน้ีเปนนองสาวของเรา   แลวจงบอก 
นางพราหมณีเพ่ือทํากิจทั้งปวงแกนาง     กลาวฉะน้ีแลวสงพระเทวีไปสูเรือน 
ลําดับนั้น  นางพราหมณีใหพระนางสรงสนานดวยนํ้ารอนแลว   แตงท่ีบรรทม 
ใหบรรทม  แมพราหมณอาบนํ้าแลวก็กลับมาสูเรือน   สั่งใหเชิญพระนางมาใน 
เวลาบริโภคอาหาร   ดวยคําวา   จงเชิญนองสาวของเรามา  แลวบริโภครวมกับ 
พระนาง    ไดปรนนิบัติพระนางในนิเวศของตน   ไมนานนักพระนางก็ประสูติ 
พระโอรสมีวรรณะดังทอง     พระเทวีขนานพระนามพระโอรส    เหมือนพระ- 
อัยกาวา    มหาชนกกุมาร    พระกุมารน้ันทรงเจริญวัยก็เลนอยูกับพวกเด็ก 
เด็กพวกใดรบกวนทําใหพระกุมารขัดเคือง    พระกุมารก็จับเด็กพวกนั้นใหมั่น 
แลวตี   ดวยพระองคมีพระกําลังมาก     และดวยความเปนผูกระดางเพราะมานะ 
เพราะพระองคเกิดในตระกูลกษัตริยที่ไมเจือปน   พวกเด็กเหลาน้ันรองไหเสียง 
ดัง   เมื่อถูกถามวา  ใครตี  ก็บอกวา   บตุรหญิงหมายตี   พระกุมารทรงคิดวา  
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พวกเด็กวา เราเปนบุตรหญิงหมาย อยูเนือง ๆ ชางเถอะ เราจักถามมารดาของเรา   
วันหน่ึง  พระกุมารจึงทูลถามพระมารดาวา  ขาแตพระมารดา  ใครเปนบิดาของ 
ฉัน    พระนางตรัสลวงพระกุมารวา  พราหมณเปนบิดาของลูก   วันรุงข้ึนพระ 
กุมารตีเด็กทั้งหลาย    เมื่อเด็กทั้งหลายกลาววา    บุตรหญิงหมายตี   จึงตรัสวา 
พราหมณเปนบิดาของเรามิใชหรือ  ครั้น  พวกเด็กถามวา พราหมณเปนอะไรกับ 
เธอ   จึงทรงคิดวา  เด็กเหลาน้ันกลาววา พราหมณเปนอะไรกับเธอ   มารดาของ 
เราไมบอกเหตุการณนี้ตามจริง ทานไมบอกแกเราตามใจของทาน ยกไวเถิด เรา 
จักใหทานบอกความจริงใหได  เมื่อพระกุมารด่ืมน้ํานมพระมารดาจึงกัดพระถัน 
พระมารดาไว  ตรัสวา  ขาแตแม   แมจงบอกบิดาแกฉัน    ถาแมไมบอก  ฉันจัก 
กัดพระถันของแมใหขาด  พระนางไมอาจตรัสลวงพระโอรส จึงตรัสบอกวา พอ 
เปนโอรสของพระเจาอริฏฐมหาชนก    ในกรุงมิถลิา   พระบิดาของพอถูกพระ 
โปลชนกปลงพระชนม    แมต้ังใจรักษาตัวพอ  จึงมาสูนครน้ี  พราหมณนี้ต้ัง  
แมไวในที่เปนนองสาว   ปฏิบัติดูแลแม   ต้ังแตนั้นมา   แมใครวาเปนบุตรหญิง 
หมาย   พระกุมารก็ไมกริว้   พระกุมารทรงเรียนไตรเพทและศิลปศาสตรทั้งปวง 
ในภายในพระชนม   ๑๖  ป    เมื่อมีพระชนมได  ๑๖  ป   เปนผูทรงพระรูป 
โฉมอันอุดม   พระองคทรงคิดวา   เราจักเอาราชสมบัติซึ่งเปนของพระบิดา  จึง 
ทูลถามพระมารดาวา   ขาแตพระมารดา   ทรัพยอะไร  ๆ   ที่พระมารดาไดมามี 
บางหรือไม   ฉันจักคาขายใหทรัพยเกิดข้ึนแลวจักเอาราชสมบัติซึ่งเปนของพระ 
บิดา  พระนางตรัสตอบวา   ลูกรัก    แมไมไดมามือเปลา    สิ่งอันเปนแกนสาร 
ของเรามีอยูสามอยาง  คือ   แกวมณี   แกวมุกดา   แกววิเชียร  ในสามอยางนั้น 
แตละอยางพอจะเปนกําลังเอาราชสมบัติได    พอจงรับแกวสามอยางน้ัน    คิด 
อานเอาราชสมบัติเถิด  อยาทําการคาขายเลย  พระกุมารทูลวา  ขาแตพระมารดา 
ขอพระมารดาจงประทานทรัพยนั้นกึ่งหนึ่ง    แกหมอมฉัน     จะเอาไปเมือง  
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สุวรรณภูมิ    นําทรัพยเปนอันมากมาแลวเอาราชสมบัติ    ซึ่งเปนของพระบิดา   
ทูลดังน้ีแลว     ใหพระมารดาประทานทรัพยกึ่งหนึ่ง    จําหนายออกเปนสินคา 
แลวใหขนข้ึนเรือ     พรอมกับพวกพาณิชท่ีจะเดินทางไปสุวรรณภูมิ   แลวกลับ 
มาถวายบังคมลาพระมารดา   ทลูวา   ขาแตพระมารดา    หมอมฉันจักไปเมือง 
สุวรรณภูมิ  พระนางตรัสหามวา ลูกรัก  ข้ึนชื่อวามหาสมุทร   สําเร็จประโยชน 
นอย   มีอันตรายมาก   อยาไปเลย    ทรัพยของพอมีมากพอประโยชน   เอาราช  
สมบัติแลว   พระกุมารทูลวา    หมอมฉันจักไปแทจริง   ทูลลาพระมารดาถวาย 
บังคม  กระทําประทักษิณ   แลวออกไปข้ึนเรือ    ในวันนั้นไดเกิดพระโรคข้ึน 
ในพระสรีระของพระเจาโปลชนกราช  บรรทมแลว เสด็จลุกข้ึนอีกไมได  พวก 
พาณิชประมาณเจ็ดรอยคนข้ึนสูเรือ   เรือแลนไปไดเจ็ดรอยโยชน   ใชเวลาเจ็ด 
วัน  เรือแลนไปดวยกําลังคลื่นที่รายกาจ   ไมอาจทรงตัวอยูได   แผนกระดานก็ 
แตกดวยกําลังคลื่น    น้ําเขามาแตที่นั้น    ๆ     เรือก็จมลงในกลางมหาสมุทร 
มหาชนกลัวมรณภัย   รองไหคร่ําครวญกราบไหวเทวดาทั้งหลาย   แตพระมหา- 
สัตวไมทรงกันแสง ไมทรงคร่ําครวญ  ไมไหวเทวดาทั้งหลาย พระองคทรงทราบ 
วาเรือจะจม     จึงคลุกน้ําตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มทอง     แลวชุบผาเนื้อ 
เกลี้ยงสองผืนดวยนํ้ามันจนชุม    ทรงนุงใหมั่น     ประทับยืน   เกาะเสากระโดง 
บนยอดเสากระโดงเวลาเรือจม   มหาชนเปนภักษาแหงปลาและเตา  น้ําโดยรอบ 
มีสีเหมือนโลหิต   พระมหาสัตวประทับยืนที่ยอดเสากระโดง  ทรงกําหนดทิศวา 
เมืองมิถิลาอยูทิศนี้    กก็ระโดดจากยอดเสากระโดง   ลวงพนฝูงปลาและเตา  ไป 
ตกในท่ีสุด   อุสภะหนึ่ง   เพราะพระองคมีพระกําลังมาก    พระเจาโปลชนกราช 
ไดสวรรคตในวันนั้นเหมือนกัน  จําเดิมแตนั้น  พระมหาสัตวเปนไปอยูในคลื่น 
ซึ่งมีสีดังแกวมณี  เหมือนทอนตนกลวยทอง  ขามมหาสมุทรดวยกําลังพระพาหา 
พระมหาสัตวทรงวายขามมหาสมุทรอยูเจ็ดวัน      เหมือนวายขามวันเดียว   พระ  
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องคทรงสังเกตเวลาน้ันวา    วันนี้เปนวันอุโบสถ    จึงบวนพระโอฐดวยนํ้าเค็ม  
ทรงสมาทานอุโบสถศีล    ก็ในกาลน้ัน      ทาวโลกบาลทั้งส่ีมอบใหเทพธิดา 
ชื่อมณีเมขลา เปนผูดูแลรักษาสัตวทั้งหลาย ผูประกอบดวยคุณ มีบํารุงมารดา 
เปนตน     เปนผูไมสมควรจะตายในมหาสมุทร    นางมณีเมขลามิไดตรวจตรา 
มหาสมุทรเปนเวลาเจ็ดวัน  เลากันวา   นางเสวยทิพยสมบัติเพลินก็เผลอสติมิได 
ตรวจตรา  บางอาจารยกลาววา   นางเทพธิดาไปเทพสมาคมเสีย   นางคิดไดวา 
วันนี้เปนวันที่เจ็ดที่เรามิไดตรวจความหาสมุทร  มีเหตุอะไรบางหนอ  เมื่อนาง 
ตรวจดูก็เห็นพระมหาสัตว    จึงคิดวา    ถามหาชนกกุมารจักตายในมหาสมุทร 
เราจักไมไดเขาเทวสมาคม   คิดฉะน้ันแลว     ตกแตงสรีระ   สถิตอยูในอากาศไม 
ไกลพระมหาสัตว   เมื่อจะทดลองพระมหาสัตว   จึงกลาวคาถาแรกวา 
                   นี้ใคร    เมื่อแลไมเห็นฝงก็อุตสาหพยายามวาย 
         อยูทามกลางมหาสมทุร   ทานรูอาํนาจประโยชนอะไร 
         จึงพยายามวายอยูอยางน้ีนักหนา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อปสฺสนฺตีร  แปลวา  แลไมเห็นฝงเลย. 
บทวา   อายุเห   ไดแก   กระทําความเพียร. 
         ครั้งน้ัน    พระมหาสัตวทรงดําริวา   เราวายขามมหาสมุทรมาไดเจ็ดวัน 
เขาวันนี้   ไมเคยเห็นเพ่ือนสองของเราเลย   นี่ใครหนอมาพูดกะเรา   เมื่อแลไป 
ในอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นนางมณีเมขลา  จึงตรัสคาถาที่สองวา 
                   ดูกอนเทวดา  เราไตรตรองเห็นปฏิปทาแหงโลก 
         และอานิสงสแหงความเพียร  เพราะฉะน้ัน  ถึงจะมองไม 
         เห็นฝง   เราก็ตองพยายามวายอยูทามกลางมหาสมุทร.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    นสิมฺม    วตฺต     โลกสฺส    ความวา  
เรานั้นไตรตรอง   คือใครครวญวัตรคือ  ปฏิปทาของโลกอยู. บทวา  วายมสสฺ  จ 
ความวา   พระมหาสัตวแสดงความวา    เราไตรตรองคือเห็นอานิสงสแหงความ 
เพียรอยู.   บทวา    ตสฺมา   ความวา   เพราะเราไตรตรองอยู   คือรูวา      ชื่อวา 
ความเพียรของบุรุษยอมไมเสียหาย    ยอมใหต้ังอยูในความสุข   ฉะน้ัน    แมจะ 
มองไมเห็นฝงก็ตองพยายาม   คือกระทําความเพียร   อธิบายวา  เราจะไมคํานึง 
ถึงขอน้ันไดอยางไร. 
         นางมณีเมขลาปรารถนาจะฟงธรรมกถาของพระมหาสัตว  จึงกลาวคาถา 
อีกวา 
                   ฝงมหาสมุทรลึกจนประมาณไมได    ยอมไม 
         ปรากฏแกทาน   ความพยายามอยางลูกผูชายของทาน 
         ก็เปลาประโยชน   ทานไมทันถึงฝงก็จักตาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปฺปตฺวา  ว  ความวา  ยังไมทันถึงฝงเลย  
ทานก็จักตาย. 
         ครั้งน้ัน   พระมหาสัตวตรัสกะนางมณีเมขลาวา ทานพูดอะไรอยางนั้น 
เราทําความพยายาม   แมตายก็จักพนครหา   ตรสัฉะน้ีแลว   จึงกลาวคาถาวา 
                   บุคคลเมื่อกระทําความเพียร    แมจะตายก็ชื่อวา 
         ไมเปนหนี้ในระหวางหมูญาติเทวดา    และบดิามารดา 
         อนึ่ง  บุคคลเมื่อทํากิจอยางลูกผูชาย   ยอมไมเดือดรอน 
         ในภายหลัง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อณโน   ความวา   ดูกอนเทวดา   บุคคล 
เมื่อกระทําความเพียร แมจะตาย ก็ยอมไมเปนหน้ี  คือไมถูกติเตียน ในระหวาง 
ญาติทั้งหลาย   เทวดาทั้งหลาย   และพรหมท้ังหลาย.  
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         ลําดับนั้น    เทวดากลาวคาถากะพระมหาสัตววา  
                   การงานอันใด  ยังไมถึงท่ีสุดดวยความพยายาม 
         การงานอันนั้นก็ไรผล   มีความลําบากเกิดขึ้น  การทํา 
         ความพยายามในฐานะอันไมสมควรใด   จนความตาย 
         ปรากฏขึ้น  ความพยายามในฐานะอันไมสมควรน้ันจะ 
         มีประโยชนอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อปารเณยฺย   ความวา  ยังไมถึงท่ีสุด 
ดวยความพยายาม.   บทวา    มจฺจ ุ    ยสฺสาภินิปฺผต    ความวา    การทําความ. 
พยายามในฐานะอันไมสมควรใด  จนมัจจุคือความตายนั่นแลปรากฏข้ึน  ความ 
พยายามในฐานะอันไมสมควรน้ัน  จะมีประโยชนอะไร. 
         เมื่อนางมณีเมขลากลาวอยางนี้แลว      พระมหาสัตวเมื่อจะทํานางมณี 
เมขลาใหจํานนตอถอยคํา   จึงไดตรัสคาถาตอไปวา 
                   ดูกอนเทวดา    ผูใดรูแจงวาการงานท่ีทํา จะไม 
         ลุลวงไปไดจริง ๆ  ชื่อวาไมรักษาชีวิตของตน  ถาผูนั้น 
         ละความเพียรในฐานะเชนนั้นเสีย    ก็จะพึงรูผลแหง 
         ความเกียจคราน   ดูกอนเทวดา  คนบางพวกในโลกน้ี 
         เห็นผลแหงความประสงคของตน จึงประกอบการงาน 
         ทั้งหลาย      การงานเหลาน้ันจะสําเร็จหรือไมก็ตาม 
         ดูกอนเทวดา   ทานก็เห็นผลแหงกรรมประจกัษแกตน 
         แลวมใิชหรือ  คนอืน่  ๆ  จมในมหาสมุทรหมด  เรา 
         คนเดียวยังวายขามอยู  และไดเห็นทานมาสถิตอยูใกล ๆ 
         เรา  เราน้ันจักพยายามตามสติกําลัง   จักทําความเพียร 
         ที่บุรษุควรทํา  ไปใหถึงฝงแหงมหาสมุทร.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อจฺจนฺต   ความวา    ผูใครรูแจงการงาน 
นี้วา  แมทําความเพียรก็ไมอาจใหสําเร็จได  ไมลลุวงไปไดจริง ๆ ทีเดียว ดังน้ี 
ไมนําชางดุรายและชางตกมันเปนตนออกไปเสีย     ชื่อวาไมรักษาชีวิตของตน.  
บทวา   ชฺา   โส   ยทิ   หาปเย  ความวา   ถาผูนั้น   ละความเพียรในฐานะ 
เชนนั้นเสีย    ก็จะพึงรูผลแหงความเกียจครานน้ัน     คําท่ีทานกลาวนั้น   ๆ 
ไรประโยชน  พระมหาสัตวทรงชี้แจงดังน้ี   ก็บทท่ีเขียนไวในบาลีวา  ชฺา 
โส   ยทิ   หาปเย   นั้น   ไมมีในอรรถกถา.  บทวา   อธิปฺปายผล     ความวา 
คนบางพวกเห็นผลแหงความประสงคของตน  ประกอบการงานมีกสิกรรมและ 
พาณิชกรรมเปนตน . บทวา  ตานิ   อชิฺฌนฺติ  วา  น  วา  ความวา  พระมหาสัตว 
แสดงความวา  เมื่อบุคคลกระทําความเพียรทางกายและความเพียรทางใจวา 
เราจักไปในท่ีนี้   จักเรียนสิ่งนี้ การงานเหลาน้ัน ยอมสําเร็จทีเดียว เพราะฉะนั้น  
จึงควรทําความเพียรแท.  บทวา   สนฺนา  อฺเ   ตรามห   ความวา   คนอ่ืน ๆ 
จม  คือ จมลงในมหาสมุทร  คือเม่ือไมทําความเพียร   ก็เปนภักษาแหงปลาและ 
เตากันหมด   แตเราคนเดียวเทาน้ันยังวายขามอยู.    บทวา    ตฺจ    ปสฺสาม ิ
สนฺติเก    ความวา    ทานจงดูผลแหงความเพียรของเราแมนี้    เราไมเคยเห็น 
เทวดาโดยอัตภาพนี้เลย  เรานั้นก็ไดเห็นทานมาสถิตอยูใกล ๆ เรา โดยอัตภาพ 
ทิพยนี้.  บทวา   ยาถาสติ   ยถาพล   ความวา  สมควรแกสติแสะกําลังของตน  
บทวา   กาส  แปลวา  จักกระทํา. 
         เทวดาไดสดับพระวาจาอันมั่นคงของพระมหาสัตวนั้น   เมื่อจะสรรเสริญ 
มหาสัตว  จึงกลาวคาถาวา 
                   ทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดยธรรม   ไม 
         จมลงในหวงมหรรณพ   ซึ่งประมาณน้ีได   เห็นปานนี้ 
         ดวยกิจคือความเพียรของบุรษุ ทานน้ันจงไปในสถานท่ี 
         ที่ใจของทานยินดีนั้นเถิด.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   เอว   คเต   ความวา   ในหวงนํ้าซ่ึง   
ประมาณมิไดเห็นปานน้ี   คือในมหาสมุทรท้ังลึกท้ังกวาง. บทวา  ธมฺมวายาม- 
สมฺปนฺโน   ความวา  ประกอบดวยความพยายามอันชอบธรรม. บทวา  กมฺมนุา 
นาวสีทสิ   ความวา    ทานไมจมลงดวยกิจ    คือความเพียรของบุรุษของตน 
บทวา    ยตฺถ   เต    ความวา    ใจของทานยินดีในสถานท่ีใด   ทานจงไปใน 
สถานที่นั้นเถิด.  
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว      นางมณีเมขลาไดถามวา   ขาแตทาน 
บัณฑิตผูมีความบากบ่ันมาก    ขาพเจาจักนําทานไปท่ีไหน   เม่ือพระมหาสัตว 
ตรัสวา  มิถิลานคร  นางจึงอุมพระมหาสัตวข้ึน   ดุจคนยกกําดอกไม   ใชแขน. 
ทั้งสองประคองใหนอนแนบทรวง     พาเหาะไปในอากาศเหมือนคนอุมลูก 
ฉะน้ัน   พระมหาสัตวมีสรีระเศราหมองดวยนํ้าเค็มตลอดเจ็ดวัน ไดสัมผัสทิพย-     
ผัสสะก็บรรทมหลับ   ลําดับนั้น   นางมณีเมขลานําพระมหาสัตวถึงมิถิลานคร  
ใหบรรทมโดยเบื้องขวาบนแผนศิลาอันเปนมงคลในสวนมะมวง    มอบให  
หมูเทพเจาในสวนคอยอารักขาพระมหาสัตวแลวไปสูที่อยูของตน. 
         ในกาลนั้น  พระเจาโปลชนกราชไมมีพระโอรส มีแตพระธิดาองคหนึ่ง 
พระนามวาสีวลีเทวีเปนหญิงฉลาดเฉียบแหลม อมาตยทั้งหลายไดทูลถามพระเจา 
โปลชนกราชเมื่อบรรทมอยูบนพระแทนมรณมัญจอาสนวา   ขาแตพระมหาราช 
เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตแลว    เหลาขาพระบาทจักถวายราชสมบัติแกใคร 
พระราชาตรัสวา  ทานทั้งหลายจงมอบราชสมบัติใหแกทานท่ีสามารถยังสีวลีเทวี 
ธิดาของเราใหยินดี  หรือผูใดรูหัวนอนแหงบัลลังกสี่เหลี่ยม     หรือผูใดอาจยก 
สหัสสถามธนูข้ึนได   หรอืผูใดอาจนําขุมทรัพยใหญสิบหกแหงออกมาได  ทาน 
ทั้งหลายจงมอบราชสมบัติใหแกผูนั้น       อมาตยทั้งหลายกราบทูลวา    ขอเดชะ 
ขอพระองคโปรดตรัสอุทานปญหาแหงขุมทรัพยเหลาน้ันแกพวกขาพระองค.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 105 

         พระราชาจงตรัสอุทานปญหาของส่ิงอ่ืน ๆ  พรอมกับขุมทรัพยทั้งหลาย 
ไววา 
                   ขุมทรัพยใหญสิบหกขุมเหลาน้ี  คือ  ขุมทรัพยที ่
         ดวงอาทิตยขึ้น    ขมุทรัพยที่ดวงอาทิตยตก   ขมุทรัพย 
         ภายใน     ขมุทรัพยภายนอก      ขุมทรัพยไมใชภายใน   
         ไมใชภายนอก   ขมุทรัพยขาขึ้น   ขุมทรัพยขาลง   ขุม 
         ทรัพยที่ไมรังใหญทั้งส่ี   ขุมทรพัยในท่ีโยชนหนึ่งโดย 
         รอบ    ขุมทรัพยใหญ   ที่ปลายงาท้ังสอง   ขมุทรัพยที่  
         ปลายหนหาง  ขุมทรัพยที่น้ํา  ขุมทรัพยที่ยอดไม  และ 
         ธนูหนักพันแรงคนยก    บัลลังกส็ี่เหลี่ยมหัวนอนอยู 
         เหลี่ยมไหน  และยังสีวลีราชเทวีใหยินดี. 
         เมื่อพระเจาโปลชนกราชสวรรคต  ถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแลว 
อมาตยทั้งหลายไดประชุมปรึกษากันในวันที่เจ็ด    ถึงเรื่องที่พระราชาตรัสไววา 
ใหมอบราชสมบัติแกทานที่สามารถใหพระธิดาของพระองคยินดี    ก็ใครเลาจัก 
สามารถใหพระราชธิดาน้ันยินดี    อมาตยเหลาน้ัน   เห็นกันวา    เสนาบดีเปนผู 
สนิทชิดแหงพระราชาจักสามารถ  จึงสงขาวใหเสนาบดีนั้นทราบ  เสนาบดีนั้น 
ไดฟงขาว    รับแลวไปสูประตูพระราชวังเพ่ือตองการราชสมบัติ    ใหทูลความ 
ที่ตนมาแดพระราชธิดา  พระราชธิดาทรงทราบวา  เสนาบดีนั้นมา  หวังจะทรง 
ทดลองเสนาบดีวา   จะมีปญญาทรงสิริแหงเศวตฉัตรหรือไม   จึงรับสั่งวาจงมา 
โดยเร็ว    เสนาบดีไดฟงขาวนั้นแลว      ประสงคจะใหพระราชธิดาโปรดปราน 
จึงไปโดยเร็วต้ังแตเชิงบันไดไปยืนอยูที่ใกลพระราชธิดา  ลําดับนั้น  พระราชธิดา 
เมื่อทรงทดลองเสนาบดีนั้น     จึงตรัสสั่งวา     จงว่ิงไปโดยเร็วในพระตําหนัก 
เสนาบดีคิดวาจักยังพระราชธิดาใหยินดี    จึงว่ิงไปโดยเร็ว    พระราชธิดารับสั่ง  
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กะเสนาบดีวา   จงมาอีก   เสนาบดีก็มาโดยเร็วอีก     พระราชธดิาทรงทราบวา   
เสนาบดีนั้นหาปญญามิได   จึงตรัสวา   จงมานวดเทาของเรา    เสนาบดีก็นั่งลง 
นวดพระบาทของพระราชธิดาเพ่ือใหทรงโปรดปราน  ลําดับนัน้   พระราชธิดา 
ก็ถีบเสนาบดีนั้นที่อกใหลมหงาย   แลวประทานสัญญาแกนางขาหลวงทั้งหลาย  
ดวยพระดํารัสวา  พวกเจาจงตีบุรุษไรปญญาอันธพาลคนน้ี  ลากคอออกไปเสีย 
นางขาหลวงท้ังหลายก็ทําตามรับสั่ง     เสนาบดีนั้นใครถามวาเปนอยางไร    ก็ 
ตอบวา  พวกทานอยาถามเลย   พระราชธิดาน้ีไมใชหญิงมนุษย   จักเปนยักขินี  
แตนั้นอมาตยผูรักษาคลังไปเพ่ือใหพระราชธิดาทรงยินดี    พระราชธิดาก็ใหได 
รับความอับอายขายหนา    เชนเดียวกบัเสนาบดี  ไดยังชนทั้งปวง  คือเศรษฐี 
เจาพนักงานเชิญเครื่องสูง    เจาพนักงานเชิญพระแสง    ใหไดรบัความอับอาย 
ขายหนาเหมือนกัน   ครั้งน้ันมหาชนปรึกษากันแลวกลาววา  ไมมีผูสามารถให 
พระราชธิดาโปรดปราน   ทานท้ังหลายจงมอบราชสมบัติแกผูสามารถยกธนูที่มี  
น้ําหนักพันแรงคนยก   ใคร  ๆ    ก็ไมสามารถจะยกธนูนั้นข้ึน      แตนั้นมหาชน 
จึงกลาววา  ทานทั้งหลายจงนอบราชสมบัติแกผูรูจักหัวนอนแหงบัลลังกสี่เหลี่ยม 
ก็ไมมีใครรูจักอีก  แตนั้น   มหาชนจึงกลาววา  ทานทั้งหลายจงมอบราชสมบัติ 
แกผูสามารถนําขุมทรัพยสิบหกแหงออกมาได   กไ็มมีใครสามารถอีก     แตนั้น  
เสนาอมาตยทั้งหลายปรึกษากันวา      เราทั้งหลายไมอาจรักษาแวนแควนที่หา 
พระราชามิไดไว    จะพึงทําอยางไรกันหนอ    ลําดับนั้น    ปุโรหิตจึงกลาวกะ 
เสนามาตยเหลาน้ันวา พวกทานอยาวิตกเลย   ควรจะปลอยผุสสรถไป   เพราะ 
พระราชาที่เชิญเสด็จหาไดดวยผุสสรถเปนผูสามารถครองราชสมบัติในชมพู 
ทวีปทั้งสิ้น   เหลาเสนามาตยตางเห็นพรอมกัน   จึงใหตกแตงพระนคร  แลว 
ใหเทียมมาสี่ตัวมีสีดุจดอกกุมุทในราชรถอันเปนมงคล   ลาดเครื่องลาดอันวิจิตร 
เบื้องบน  ใหประดิษฐานเบญจราชกกธุภัณฑ  แวดลอมดวยจตุรงคเสนา    ชน  
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ทั้งหลายประโคมเครื่องดนตรีขางหนาราชรถที่พระราชาเปนเจาของ    ประโคม  
เบื้องหลังราชรถที่ไมมีเจาของ  เพราะฉะนั้น   ปุโรหิตจึงกลาววา   ทานท้ังหลาย 
จงประโคมดนตรีทั้งปวงเบ้ืองหลังราชรถ    แลวรดสายหนังเชือกแอก   ประตัก 
ดวยพระเตาทองคํา  แลวสั่งราชรถวา   ผูใดมีบุญท่ีจะไดครองราชสมบัติ   ทาน 
จงไปสูสํานักของผูนั้น แลวปลอยราชรถน้ันไป ลําดับนั้น ราชรถก็ทําประทักษิณ 
พระราชนิเวศแลวข้ึนสูถนนใหญแลนไปโดยเร็ว        ชนทั้งหลายมีเสนาบดี 
เปนตน    นกึหวังวา   ขอผุสสรถจงมาสูสํานักเรา   รถน้ันแลนลวงเลยเคหสถาน 
ของชนท้ังปวงไป   ทําประทักษิณพระนครแลว   ออกทางประตูดานตะวันออก 
บายหนาตรงไปอุทยาน  ครั้งน้ัน    ชนท้ังหลายเห็นราชรถแลนไปโดยเร็ว     จึง 
กลาววา   ทานท้ังหลายจงยังราชรถนั้นใหกลับ  ปุโรหิตหามวา  อยาใหกลับเลย 
ถึงแลนไปส้ินรอยโยชนก็อยาใหกลับ  รถเขาไปสูอุทยาน  ทําประทักษิณแผน- 
ศิลามงคลแลว   หยุดอยูเตรียมรับเสด็จข้ึน  ปุโรหิตเห็นพระมหาสัตวบรรทม 
จึงเรียกเหลาอมาตยมากลาววา     ทานผูหน่ึงนอนบนแผนศิลามงคลปรากฏอยู 
แตวาพวกเรายังไมรูวา     ทานผูนั้นจะมีปญญาสมควรแกเศวตฉัตรหรือไมมี 
ถาวาทานมีปญญา จักไมลกุข้ึนจักไมแลดู  ถาเปนคนกาลกรรณีจักกลัวจักตกใจ 
ลุกข้ึนสะทกสะทานแลดูแลวหนีไป    ทานท้ังหลายจงประโคมดนตรีข้ึนทั้งหมด 
โดยเร็ว  ชนท้ังปวงก็ประโคมดนตรีเปนรอย ๆ  ข้ึนขณะนั้น     เสียงของดนตรี 
เหลาน้ัน  ไดเปนเหมือนกึกกองไปท่ัวทองสาคร     พระมหาสัตวต่ืนบรรทมดวย 
เสียงนั้น      เปดพระเศียรทอดพระเนตรเห็นมหาชนแลว     ทรงจินตนาการวา 
เศวตฉัตรมาถึงเรา    ดังน้ีแลว    คลุมพระเศียรเสียอีก     พลิกพระองคบรรทม 
ขางซาย  ปุโรหิตเปดพระบาทแหงพระมหาสัตวตรวจดูพระลักษณะแลวกลาววา 
อยาวาแตทวีปหน่ึงนี้เทานั้นเลย     ทานผูนี้สามารถครองราชสมบัติในมหาทวีป 
ทั้งส่ีได  กลาวฉะนั้นแลวใหประโคมดนตรีอีก  ลําดับนั้น    พระมหาสัตวทรงเปด  
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พระพักตรอีก  พลิกพระองคบรรทมขางขวา   ทอดพระเนตรมหาชน   ปโุรหิต 
ใหบริษัทถอยออกไปแลว    ประคองอัญชลีกมหนากราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ  ขอไดโปรดเสด็จลุกข้ึนเถิด  ราชสมบติัมาถึงพระองค   ลําดับนัน้ 
พระมหาสัตวตรัสถามปุโรหิตวา    พระราชาของพวกทานเสด็จไปไหน    ครั้น 
ปุโรหิตกราบทูลวา  เสด็จสวรรคต  จึงตรัสถามวา  พระราชโอรสหรือพระราช- 
ภาดาของพระราชาน้ันไมมีหรือ    ปโุรหิตกราบทูลวา    ไมมีพระเจาขา   มีแต  
พระราชธิดาองคหน่ึง  ลําดับนั้น     พระมหาสัตวทรงสดับคําของปุโรหิตน้ันแลว 
จึงรับสั่งวา    ถาอยางนั้นก็ดีแลว   เราจักครองราชสมบัติ   ตรัสฉะน้ีแลว  เสด็จ 
ลุกข้ึนประทับนั่งโดยบัลลังก  ณ  แผนมงคลศิลา  ตอน้ัน   ชนท้ังหลายมีอมาตย 
และปุโรหิตเปนตน    ก็ถวายอภิเษกพระมหาสัตว  ณ สถานที่นั้นทีเดียว   พระ- 
มหาสัตวนั้น ไดทรงพระนามวา  มหาชนกราช  พระองคเสด็จข้ึนสูราชรถอัน 
ประเสริฐเขาพระนครดวยสิริราชสมบัติอันสิริโสภาคใหญ   ข้ึนสูพระราชนิเวศ 
ทรงพิจารณาวา    ตําแหนงเสนาบดีเปนตนนั้น ๆ   ยกไวกอน    แลวเสด็จข้ึน 
พระที่นั่งขางใน. 
         ฝายพระราชธิดา     ตรัสสั่งราชบุรุษคนหนึ่งเพ่ือจะทรงทดลองพระ 
มหาสัตวนั้นโดยสัญญาท่ีมีมากอนวา      เจาจงเขาไปเฝาพระราชากราบทูลวา 
พระนางสีวลีเทวีรับสั่งใหหา     จงรีบเสด็จไปเฝา     อมาตยนั้นก็ไปกราบทูล 
พระราชาดังนั้น   พระราชาแมไดทรงฟงคําอมาตยนั้น   ก็แสรงเปนเหมือนไม 
ไดยิน  ตรัสชมปราสาทเสียวา  โอ  ปราสาทงาม   ดังน้ี    เพราะความท่ีพระองค 
เปนบัณฑิต  ราชบุรุษน้ัน เมื่อไมอาจใหพระราชาทรงสดับคําน้ัน  จึงกลับมาทูล 
พระราชธิดาวา  ขาแตพระแมเจา  พระราชาไมทรงฟงคําของพระแมเจา  มัวแต 
ทรงชมปราสาท    ไมสนพระทัยพระวาจาของพระแมเจา    เหมือนคนไมสนใจ 
ตนหญาฉะน้ัน  พระราชธดิาทรงคิดวา  ทานผูนี้เปนผูมีอัธยาศัยใหญ   สงราช  
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บุรุษใหเชิญเสด็จมาอีกถึงสองครั้งสามครั้งทีเดียว     แมพระราชาก็เสด็จไปโดย 
ปกติ    ตามความพอพระราชหฤทัยของพระองค    ข้ึนสูปราสาทเหมือนพระยา 
ราชสีหเดินออกจากถาฉะน้ัน   เมื่อเสด็จใกลเขามา  พระสีวลีเทวีราชธิดาไมอาจ 
ดํารงพระองคอยูไดดวยพระเดชานุภาพแหงพระมหาสัตว     จึงเสด็จมาถวายให 
เกี่ยวพระกร     พระมหาสัตวก็ทรงรับเกี่ยวพระกรพระราชธิดาข้ึนยัง พระท่ีนั่ง 
ประทับ   ณ   ราชบัลลังกภายใตพระมหาเศวตฉัตร    ตรัสเรียกอมาตยทั้งหลาย   
มารับสั่งถามวา    ดกูอนอมาตยทั้งหลาย    เมื่อพระราชาของพวกทานจะเสด็จ 
สวรรคต   ไดตรัสสั่งอะไรไวบาง    เม่ืออมาตยทั้งหลายกราบทูลวา ไดตรัส  สั่ง 
ไวบาง   จึงโปรดใหอมาตยเลาถวาย   อมาตยทั้งหลายจึงกราบทูลวา   พระราชา 
ของขาพระองคทั้งหลายไดตรัสสั่งไวดังนี้. 
         ๑.  ใหมอบราชสมบัติแกทานผูที่ทําใหพระราชธิดาพระนานวาสีวลีเทวี 
โปรดปรานได. 
         พระราชาตรัสวา     พระนางสีวลีราชธิดาเสด็จมาถวายใหเกี่ยวพระกร 
ของเธอแลว     ขอน้ีเปนอันวา  เราไดใหพระราชธิดาโปรดปรานแลว    ทานจง 
กลาวขออ่ืนตอไป. 
         ๒.   ใหมอบราชสมบัติแกทานผูสามารถทราบหัวนอนแหงบัลลังก 
สี่เหลี่ยมวาอยูดานไหน. 
         พระมหาสัตวทรงดําริวา   ขอน้ีรูยาก   แตก็อาจรูไดโดยอุบาย   จึงทรง 
ถอดเข็มทองคําบนพระเศียร    ประทานท่ีพระหัตถพระนางสีวลี    มีรับสั่งวา 
เธอจงวางเข็มทองคํานี้ไว      พระนางสีวลีราชธิดาทรงรับเข็มทองคําไปวางไว 
เบื้องหัวนอนแหงบัลลังกนั้น     บางอาจารยกลาววา     พระมหาสัตวประทาน 
พระขรรคใหพระราชธิดาไปวาง  พระมหาสัตวทรงทราบวา  ขางนี้เปนหัวนอน 
ดวยความหมายน้ัน  ทรงทําเปนยังไมไดยินถอยคํานั้น  จึงตรัสถามวา  ทานวา  
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กระไร   ครัน้หมูอมาตยกราบทูลขาใหทรงทราบแลว     จึงรับสั่งวา    การรูจัก  
หัวนอนบัลลงักสี่เหลี่ยมไมอัศจรรย  ดานน้ีเปนหัวนอน   ทานทั้งหลายจงกลาว 
ขออ่ืนตอไป. 
         ๓.  ใหมอบราชสมบัติแกทานผูยกธนูอันมีน้ําหนักพันแรงคนยกข้ึนได. 
         พระมหาสัตวตรัสส่ังใหนําธนูนั้นมา   แลวประทับ  ณ  ราชบัลลังกนั้น 
เอง  ทรงยกสหัสสถานธนูนั้นข้ึน   ดจุกงดีดฝายของหญิงท้ังหลายฉะนั้น  แลว 
โปรดใหเลาขออ่ืนตอไป. 
         ๔.  ใหมอบราชสมบัติแกทานผูนําขุมทรัพยสิบหกแหงออกใหปรากฏ. 
         พระมหาสัตวตรัสถามวา  ปญหาอะไร ๆ เกี่ยวกับขุมทรัพยนั้น   มีอยู 
หรือไม     เมือ่พวกอมาตยกราบทูลปญหาเกี่ยวกับขุมทรัพยวา    มีขุมทรัพยที่ 
ดวงอาทิตยข้ึนเปนตน      พอพระองคไดทรงสดับปญหานั้นแลว   เนื้อความก็ 
ปรากฏเหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญลอยเดนอยู  ณ  ทองฟาฉะน้ัน    ครั้นแลว 
พระมหาสัตวจึงตรัสวา    วันนี้หมดเวลาแลว     พรุงน้ีเราจักชี้ขุมทรัพยในที่ 
ทั้งหลายน้ัน  ๆ   รุงข้ึนพระมหาสัตวใหประชุมเหลาอมาตยแลว   ตรัสถามวา 
พระราชาของพวกทานนิมนตพระปจเจกพุทธเจาใหมาฉันบางหรือไมกราบทูล 
วา   เคยนิมนตใหมาฉันบาง   ขอเดชะ   พระมหาสัตวทรงดําริวา    ดวงอาทิตย 
มิใชดวงอาทิตยที่มองเห็นนี้   ดวงอาทิตยหมายเอาพระปจเจกพุทธเจา    เพราะ 
มีคุณเชนดวงอาทิตย     ขุมทรัพยคงมีในสถานท่ีตอนรับพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ัน       พระมหาสัตวจึงตรัสถามวา     เมื่อพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายมา 
พระราชาเสด็จไปตอนรับตรงไหน   เมื่ออมาตยกราบทูลวา   ตรงนั้น    ขอเดชะ 
ก็ตรัสสั่งใหขุดที่นั้น   นําขุมทรัพยมาได   จึงตรัสถามตอไปวา  เมื่อเสด็จไปสง 
พระปจเจกพุทธเจาเวลากลับ  เสด็จประทับยืนตรงไหน   เมื่อทรงทราบวาท่ีใด 
แลว  กโ็ปรดใหขุดที่นั้นนําขุมทรัพยออกมาได.  
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         มหาชนก็โหรองเซ็งแซถวายสาธุการสรรเสริญพระปญญา    รูสกึปติ    
โสมนัสวา  ชนทั้งหลายเทียวขุด  ณ ทิศที่ดวงอาทิตยข้ึน  เพราะปญหากลาววา 
ที่ดวงอาทิตยข้ึน   และเที่ยวขุดในทิศที่ดวงอาทิตยตก   เพราะปญหากลาววาที่ 
ดวงอาทิตยตก    แตขุมทรัพยมีอยูในที่นี้เอง  โอ   อัศจรรยหนอ   แปลกหนอ 
พระมหาสัตวตรัสใหขุดนําขุมทรัพยมาแตภายในกรณี    แหงพระทวารใหญของ 
พระราชฐานได   เพราะปญหาวาขุมทรัพยภายใน   ใหขุดนําขุมทรัพยมาแตภาย 
นอกธรณีแหงพระทวารใหญของพระราชฐานได   เพราะปญหาวาขุมทรัพยภาย 
นอก     ใหขุดนําขุมทรัพยมาแตขางลางพระธรณี แหงพระทวารใหญของพระ- 
ราชฐานได   เพราะปญหาวา    ขุมทรัพยไมใชภายในไดใชภายนอก   ใหขุดนํา 
ขุมทรัพยมาแตที่เกยทอง   ในเวลาเสด็จข้ึนประทับมงคลหัตถีได   เพราะปญหา 
วาขุมทรัพยขาข้ึน    ใหขุดนําขุมทรัพยมาแตที่เสด็จลงจากคอชางได     เพราะ 
ปญหาวาขุมทรัพยขาลง    ใหขุดนําหมอทรัพยทั้งส่ีหมอมาแตภายใตตนรังทั้งส่ี  
แหง  อันเปนเทาพระแทนบรรทม   อันเปนสิริซึ่งต้ังข้ึนมาแตพ้ืนดินได   เพราะ 
ปญหาวา   ขุมทรัพยทั้งส่ี   ใหขุดน้ําหมอทรัพยทั้งหลายมาแตที่ประมาณชั่วแอก 
โดยรอบพระที่สิริไสยาสน  โดยวิธีนับชั่วแอกรถประมาณโยชนหน่ึงได  เพราะ 
ปญหาวาขุมทรัพยในที่โยชนหน่ึงโดยรอบ   ใหขุดหมอทรัพยทั้งสองในสถานที่ 
มงคลหัตถี      แตที่เฉพาะหนาแหงงาท้ังสองแหงชางน้ันนาได   เพราะปญหาวา 
ขุมทรัพยใหญที่ปลายงาทั้งสอง    ใหขุดขุมทรัพยในสถานท่ีมงคลหัตถีแหงที่ 
เฉพาะหนาแหงปลายหางของชางนั้นมาได   เพราะปญหาวา    ขุมทรัพยที่ปลาย 
หาง  ใหวิดน้ําในสระมงคลโบกขรณีแสดงขุมทรัพย   เพราะปญหาวาขุมทรัพย 
ที่น้ํา    ใหขุดหมอขุมทรัพยมาแตภายในเงาไมรัง     มีปริมณฑลเวลาเที่ยงวัน 
ตรงที่โคนไมรังใหญในพระราชอุทยานได    เพราะปญหาวาขุมทรัพยใหญที่ 
ปลายไม    พระราชาใหนําขุมทรัพยใหญทั้งสิบหกมาไดแลว     ตรัสถามวา  
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ปญหาอื่นอะไรยังมีอีกหรือไม   อมาตยทั้งหลาย   กราบทูลวา   ไมมีแลว   พระ- 
เจาขา    มหาชนตางราเริงแลว     ยินดแีลววา   โอ   อัศจรรย    พระราชาองคนี้  
เปนบัณฑิตจริง ๆ.  
         ลําดับนั้น    พระราชาทรงดําริวา   เราจักบรจิาคทรัพยนี้ในทานมุข  จึง 
โปรดใหสรางศาลาโรงทานหกหลัง    คือทามกลางพระนครหนึ่ง   ที่ประตูพระ- 
นครท้ังส่ี   และที่ประตูพระราชนิเวศหน่ึง   โปรดใหเริ่มต้ังทานวัตร   พระราชา 
โปรดใหเชิญพระมารดาและพราหมณมาแตกาลจัมปากนคร    ทรงทําสักการะ 
สมโภชเปนการใหญ    เมื่อพระมหาสัตวทรงดํารงอยูในราชสมบัติ   ในกาลเม่ือ 
พระองคยังทรงเปนดรุณราชกุมาร   ชาววิเทหรัฐทั้งสิ้นเอิกเกริกกัน    เพ่ือจะได 
เห็นพระองค  ดวยคิดวา   พระราชโอรสพระเจาอริฏฐชนกราช   ทรงพระนาม 
วา  มหาชนกราช   ครองราชสมบัติเปนพระราชาผูบัณฑิต    เฉลียวฉลาดใน 
อุบาย    เราทัง้หลายจักเห็นพระองค   แตนั้นมา    ชนเปนอันมากพรอมกันนํา 
เครื่องบรรณาการถวาย   มีมหรสพใหญในพระนคร   ลาดเครื่องลาดท่ีทําดวย 
ฝมือเปนตนในพระราชนิเวศ    หอยพวงของหอมพวงดอกไมเปนตน     โปรย 
ปรายขาวตอก   ทําเครื่องอุปกรณดอกไม   เครื่องอบธูปและเครื่องหอม  จัดต้ัง 
ไวซึ่งน้ําและโภชนาหารมีประการตาง ๆ  ในภาชนะเงิน   ภาชนะทองคํา  เพ่ือ 
เปนเครื่องราชบรรณาการถวายพระมหาสัตวเจา     ยืนแวดลอมอยูในที่นั้น  ๆ 
หมูอมาตยเฝาอยู  ณ  ปะราํหนึ่ง    หมูพราหมณเฝาอยู   ณ   ปะราํหนึ่ง     หมู 
เศรษฐีเปนตน  ปะรําหนึ่ง  เหลานางสนมทรงรูปโฉม  ปะรําหนึ่ง  ฝายพราหมณ 
ทั้งหลายก็พรอมกันสาธยายมนต   เพ่ืออํานวยสวัสดี   เหลาผูกลาวชัยมงคลดวย 
ปากก็พรอมกันรอง   ถวายชัยมงคลกึกกอง     เหลาผูชํานาญการขับรองเปนตน 
ก็พรอมกันขับเพลงถวายอยูอึงม่ี  ชนทั้งหลายก็บรรเลงดนตรีเปนรอย ๆ อยาง 
อยูครามครัน    พระราชนเิวศวังสถาน    ก็บันลือลัน่สนั่นศัพทสําเนียงเปนเสียง  
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เดียวกัน    ปานตองมหาสมุทรถูกลมพัดมาแตขุนเขายุคนธรฟดฟาดแลวฉะนั้น  
สถานที่ซึ่งพระมหาสัตว  ทอดพระเนตรแลว  ๆ กก็ัมปนาทหว่ันไหว.  
         พระมหาสัตวประทับ     พระราชอาสน    ภายใตพระมหาเศวตฉัตร 
ทอดพระเนตรสิริวิลาสอันใหญเพียงดังสิริของทาวสักกเทวราช    ก็ทรงอนุสรณ 
ถึงความพยายาม  ที่พระองคไดทรงทําในมหาสมุทร   เมื่อทาวเธอทรงอนุสรณ 
ถึงความพยายามเชนนั้นแลว   จึงทรงมนสิการวา   ชื่อวาความเพียร  ควรทําแท 
ถาเราไมไดทําความเพียรในมหาสมุทร   เราจักไมไดสมบัตินี้   เนื้อทรงอนุสรณ 
ถึงความเพียรนั้น    ก็เกิดพระปติโสมนัสซาบซาน   จึงทรงเปลงพระอุทานดวย 
กําลังพระปติ   ตรัสวา 
                   บุรุษผูเปนบณัฑิตพึงหวังเขาไว  ไมพึงเบื่อหนาย 
         เราเห็นการเปนพระราชาสมปรารถนาแกตน. บุรษุผูเปน 
         บัณฑติพึงหวังเขาไว  ไมพึงเบือ่หนาย  เราเห็นตัวทาน 
         จากน้ําขึ้นสูบก.  บุรษุผูเปนบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไป 
         ไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นการเปนพระราชาสมปรารถนา 
         แกตน.   บุรษุผูเปนบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไป  ไมพึง 
         เบื่อหนาย   เราเห็นตัวทานจากนํ้าขึ้นสูบก.  นรชนผูม ี
         ปญญาแมใกลถึงทุกขแลว     ก็ไมพึงตัดความหวังท่ีจะ 
         ถึงความสุข   จริงอยู  คนเปนอนัมากถูกทุกข   กระทบ- 
         กระทั่ง  ก็ทําส่ิงท่ีไมมีประโยชน  ถูกสุขกระทบกระทั่ง 
         ก็ทําส่ิงท่ีมีประโยชน   คนเหลาน้ันไมตรึกถึงความขอนี ้
         จึงถึงความตาย.  สิ่งที่นี้ไดคิดไว  จะมีก็ได  สิ่งท่ีคิดไว 
         จะพินาศไปก็ได   โภคะท้ังหลายของหญิงก็ตาม   ของ 
         ชายก็ตาม  มิไดสําเร็จดวยเพียงคิดเทาน้ัน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อาสึเสเถว    ความวา  ไมตัดความหวัง     
เสีย ทําความหวังการงานของตนร่ําไป.   บทวา   น  นิพฺพินฺเทยฺย    ความวา 
พึงกระทําความเพียรไมเบื่อหนาย    คือไมเกียจคราน.    บทวา   ยถา   อิจฺฉ ึ
ความวา   เราไดเปนพระราชาดังท่ีเราปรารถนาทีเดียว.  บทวา  อุพฺภต  ไดแก 
นําเขาไปใกล   คือนําเขาไปแลว    บทวา   ทุกฺขูปนีโตป   ความวา   แมความ 
ทุกขทางกายและทางใจถูกตองแลว.   บทวา   อหิตา   หิตา   จ   ความวา   ผูที่  
มีทุกขสัมผัสยอมไมทําส่ิงที่มีประโยชน ผูที่มีสุขสัมผัส ยอมทําสิ่งท่ีมีประโยชน. 
บทวา  อวิตกฺกิตาโร  ไดแก    ไมตรึก    คือไมคิด    ทานอธิบายวา     บรรดา 
ผัสสะเหลาน้ัน      เหลาสัตวที่ผัสสะไมมีประโยชนถูกตอง  ไมคิดวา  แมผัสสะท่ี  
มีประโยชน  ก็มีอยู   ผูทําความเพียรยอมบรรลุผัสสะแมนั้น    ไมคิดดังน้ีจึงไม 
ทําความเพียร    สัตวเหลาน้ันไมตรึกคือไมคิดเน้ือความน้ี    จึงไมไดสัมผัสท่ีมี 
ประโยชน   ยอมเขาถึงมัจจุ   คือถึงความตาย    เพราะฉะน้ัน   ชื่อวาความเพียร 
ควรกระทําแท.  บทวา   อจินฺติตมฺป   ความวา   แมสิ่งที่สัตวเหลาน้ีมิไดคิดไว 
ก็ยอมมีได.   บทวา   จินฺติตมฺป    วินสสฺติ    ความวา    ก็เรื่องที่วา       เราจะ  
ครองราชสมบัติโดยไมตองรบเลยนี้   เรานี้ไดคิดไว  เรื่องที่วา  เราจักขนทรัพย 
แตสุวรรณภูมิมารบแลว ครองราชสมบัติ     นี้เราคิดไว     แตทัง้สองเรื่องนั้น  
บัดนี้   เรื่องที่เราคิดไว   หายไปแลว    เรื่องที่เรามิไดคิดไวเกิดข้ึนแลว.   บทวา 
น   หิ    จินฺตามยา    โภคา   ความวา   ดวยวาโภคะของสัตวทั้งหลาย     ชื่อวา 
สําเร็จดวยความคิดหามิได    เพราะมิไดสําเร็จดวยความคิด   ฉะน้ัน    ควรทํา 
ความเพียรทีเดียว   เพราะสิ่งท่ีมิไดคิดไว   ยอมมีแกผูมีความเพียร. 
         ต้ังแตนั้นมา    พระมหาสัตวทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม    ครองราช 
สมบัติโดยธรรม   ทรงบํารุงพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย.   กาลตอมา  พระนาง 
สีวลีเทวีประสูติพระราชโอรส  ซึ่งสมบูรณดวยลักษณะแหงความม่ังค่ังและความ  
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มีบุญ พระชนกและพระชนนี   ทรงขนานพระนามวา  ทีฆาวุราชกุมาร  เมื่อ  
ทีฆวุราชกุมารทรงเจริญวัย    พระราชาประทานอุปราชาภิเษกแลว   ครองราช 
สมบัติอยูเจ็ดพันป. 
         วันหน่ึง    เมื่อนายอุทยานบาลนําผลไมนอยใหญตาง  ๆ  และดอกไม 
ตาง  ๆ  มาถวาย    พระมหาชนกราชมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นของเหลานั้น 
ทรงยินดี  ทรงยกยองนายอุทยานบาลน้ัน   ตรัสวา   ดูกอนนายอุทยานบาล  เรา 
ใครจะเห็นอุทยาน   ทานจงตกแตงไว   นายอุทยานบาล   รับพระราชดํารัสแลว 
ตามรับสั่ง  แลวกราบทูลใหทรงทราบ  พระมหาสัตวประทับบนคอชางเสด็จ 
ออกจากพระนครดวยราชบริพารเปนอันมาก   ถึงประตูพระราชอุทยาน  ที่ใกล 
ประตูพระราชอุทยานน้ัน    มีตนมะมวงสองตนมีใบเขียวชอุม   ตนหน่ึงไมมีผล 
ตนหน่ึงมีผล    ผลนั้นมรีสหวานเหลือเกิน   ใคร  ๆ  ไมอาจเก็บผลจากตนน้ัน 
เพราะผลซ่ึงมีรสเลิศอันพระราชายังมิไดเสวย    พระมหาสัตวประทับบนคอชาง 
ทรงเก็บเอาผลหนึ่งเสวย   ผลมะมวงนั้นพอต้ังอยูที่ปลายพระชิวหาของพระมหา 
สัตวปรากฏดุจโอชารสทิพย       พระมหาสัตวทรงคิดวา     เราจักกินใหมาก 
เวลากลับ      แลวเสด็จเขาสูพระราชอุทยาน     คนอ่ืน   ๆ    มีอุปราชเปนตน 
จนถึงคนรักษาชาง   รักษามา     รูวาพระราชาเสวยผลมีรสเลิศแลว     ก็เก็บเอา 
ผลมากินกัน    ฝายคนเหลาอ่ืนยังไมไดผลนั้น     ก็ทาํลายกิ่งดวยทอนไม  ทําเสีย 
ไมมีใบ  ตนก็หักโคนลง    มะมวงอีกตนหน่ึงต้ังอยูงดงาม   ดุจภูเขามีพรรณดัง 
แกวมณี    พระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยาน    ทอดพระเนตรเห็นดังน้ัน  
จึงตรัสถามเหลาอมาตยวา   นี่อะไรกนั   เหลาอมาตยกราบทูลวา   มหาชนทราบ 
วา   พระองคเสวยผลมีรสเลิศแลว     ตางก็แยงกันกินผลมะมวงนั้น    พระราชา 
ตรัสถามวา  ใบและวรรณะของตนนี้สิ้นไปแลว     ใบและวรรณะของตนนอกน้ี  
ยังไมสิ้นไป   เพราะเหตุไร   อมาตยทั้งหลายกราบทูลวา   ใบและวรรณะของอีก  
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ตนหน่ึงไมสิ้นไป  เพราะไมมีผล    พระราชาทรงสดับดังนั้น     ไดความสังเวช   
ทรงดําริวา     ตนนี้มีวรรณะสดเขียวต้ังอยูแลว   เพราะไมมีผล   แตตนนี้ถูกหัก 
โคนลง   เพราะมีผล    แมราชสมบัตินี้ก็เชนกับตนไมมีผล    บรรพชาเชนกบั 
ตนไมหาผลมิได    ภัยยอมมีแกผูมีความกังวล    ยอมไมมีแกผูไมมีความกังวล 
ก็เราจักไมเปนเหมือนตนไมมีผล    จักเปนเหมือนตนไมหาผลมิได   เราจักสละ 
ราชสมบัติออกบวช  ทรงอธิษฐานพระมนัสมั่น    เสด็จเขาสูพระนคร  เสด็จข้ึน 
ปราสาทประทับที่พระทวารปราสาท    ใหเรียกเสนาบดีมาตรัสส่ังวา   จําเดิมแต 
วันนี้   ชนเหลาอ่ืนนอกจากผูบํารุงปฏิบัติผูหน่ึง    ซึ่งเปนผูเชิญเครื่องเสวยมา 
และเปนผูถวายนํ้าบวนพระโอฐและไมสีพระทนต อยามาหาเราเลย ทานท้ังหลาย 
จงถือตามเหลาอมาตย  ผูวินิจฉัยคนเกาวากลาวราชกิจ   ต้ังแตวันนี้ไป   เราจัก 
เจริญสมณธรรมในพระตําหนักชั้นบน    ตรัสสั่งดังน้ีแลว    เสด็จข้ึนสูปราสาท 
เจริญสมณธรรมพระองคเดียวเทาน้ัน   เมื่อกาลลวงไปอยางนี้    มหาชนประชุม 
กันที่พระลานหลวง    ไมเห็นพระมหาสัตว   ก็กลาววา    พระราชาของพวกเรา 
ไมเหมือนพระองคเกา   แลวกลาวคาถา   ๒   คาถาวา 
                   พระราชาผูเปนใหญไมเหมือนแตกอน   เพราะ 
         บัดน้ี    ไมทรงตรวจตราเหลาคนฟอนรํา    ไมทรงใส 
         พระทยัเหลาเพลงขับ  ไมทอดพระเนตรสัตวทวิบทจตุ- 
         บาท  ไมประพาสพระราชอุทยาน   ไมทอดพระเนตร 
         หมูหงส  พระองคเปนประหน่ึงคนใบ  ประทับน่ังเฉย 
         ไมทรงวาราชกิจอะไร ๆ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    มิเค    เปนคํากลาวรวมถึงสัตวทั้งปวง 
อธิบายวา  เมื่อกอนทรงใหชางชนกัน   ทรงใหแพะขวิดกัน   ทรงใหเหลามฤค 
ตอสูกัน   วันนี้   พระองคไมทอดพระเนตรสัตวแมเหลาน้ัน.   บทวา อุยฺยาเน  
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ความวา  ไมโปรดแมกีฬาในพระราชอุทยาน.  บทวา  หเส  ความวา   ไมทอด     
พระเนตรหมูหงส   ในสระโบกขรณีในพระราชอุทยาน   ซึ่งดาดาษไปดวยบัว 
เบญจพรรณ.  บทวา  มูโคว  ความวา ไดยินวาพวกเขาเหลาน้ัน    ถามผูเชิญ  
เครื่องเสวยและผูปฏิบัติบํารุงวา  พระราชาทรงปรึกษาขอความอะไร ๆ กับ พวก 
ทานบาง   เขากลาววามิไดทรงปรึกษาเลย   เพราะเหตุนั้น    จึงกลาวอยางนี้. 
         พระราชาทรงมีพระมนัสไมพัวพันในกามทั้งหลาย  นอมพระทัยไปใน 
วิเวก    ทรงระลึกถึงเหลาพระปจเจกพุทธเจาผูคุนเคยในราชสกลุ    ทรงดําริวา 
ใครหนอจักบอกสถานที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา   ผูประกอบดวยคุณมีศีล 
เปนตน    ผูหากังวลมิไดเหลาน้ันแกเรา   แลวทรงเปลงอุทานดวยคาถา ๓ คาถา 
ไววา 
                   ทานผูมีปญญาท้ังหลาย  ผูใครความสุข   มีศีลอัน 
         ปกปดแลว     ปราศจากเครื่องผูกคือกิเลส  หนุมก็ตาม 
         แกก็ตาม  มีตัณหาอนักาวลวงแลว   อยูที่ไหนในวันนี้ 
         ขอนอบนอมแดทานผูมีปญญาเหลาน้ัน   ผูแสวงหาคุณ 
         ใหญ  ทานผูมีปญญาเหลาใดเปนผูไมขวนขวาย อยูใน 
         โลกท่ีมคีวามขวนขวาย  ทานผูมปีญญาเหลาน้ัน  ตัดเสีย 
         ซึ่งขายแหงมัจจุซึ่งขึงไวมั่น      ผูมีมายาทําลายเสียดวย 
         ญาณไปอยู    ใครพึงนําเราไปสูภูมิที่อยูแตงทานผูมี  
         ปาเหลาน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สขุกามา  ไดแก  ผูใครความสุข  คือ 
พระนิพพาน.  บทวา  รโหสีลา  ความวา  มีศีลอันปกปดแลว    คือประกาศ 
คุณหาที่สุดมิได. บทวา  วคฺคพนธา ไดแก เครื่องผูกคือกิเลส. บทวา อุปารุตา 
แปลวา   ไปปราศแลว.  บทวา   ทหรา   วฑฺุฒา  จ  แปลวา   หนุมก็ตาม 
แกก็ตาม.   บทวา   อจฺฉเร   แปลวา  ยอมอยู  เมื่อพระราชาทรงอนุสรณถึงคุณ  
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ของพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน    เกดิพระปติอยางมาก   ครั้งน้ัน   พระราชา    
เสด็จลุกจากบัลลังกทรงเปดสีหบัญชรดานทิศอุดร  ผินพระพักตรไปทางทิศอุดร 
ประดิษฐานอัญชลีไวเหนือพระเศียร   เมื่อทรงนมัสการพระปจเจกพุทธเจาท้ัง- 
หลายผูประกอบดวยคุณอันอุดมเห็นปานน้ี  จึงตรัสวา  อติกฺกนฺตวกา    เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อติกกฺนฺตวถา ไดแก ผูละตัณหาไดแลว. 
บทวา   มเหสิน    ไดแก   ผูแสวงหาคุณมีสีลขันธเปนตนเปนอันมากดํารงอยู. 
บทวา    อุสสฺุกฺกมฺห ิ  ไดแก   ผูถึงความขวนขวายจากราคะเปนตน .    บทวา 
มจฺจุโน   ชาล  ไดแก  ขายคือตัณหาอันกิเลสมารขึงไว. บทวา  ตนฺต   มายาวิโน 
ความวา.   ผูมีมายายิ่งท้ังหลาย    กําจัดคือทําลายดวยญาณของตนไปอยู.   บทวา 
โก   เตส   คติมานเย    ความวา  ใครจะพึงใหเราถึง  คือพาเราไปยังนิวาสสถาน 
ของพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน. 
         เมื่อพระมหาสัตวทรงเจริญสมณธรรมอยูบนประสาทน่ันแล   เวลาลวง 
ไปส่ีเดือน    ลําดับนี้ ๆ.      พระหฤทัยของพระองคไดนอมไปในบรรพชาอยางยิ่ง 
พระราชนิเวศปรากฏดุจโลกันตนรก     ภพทั้งสามปรากฏแกพระองคเหมือนถูก 
ไฟไหม    พระมหาสัตวมีพระหฤทัยมุงเฉพาะตอบรรพชา    ทรงจินตนาการวา 
เมื่อไรหนอ  กาลเปนที่ละกรุงมิถิลา ซึง่ประดับตกแตงดังพิภพแหงทาวสักกเทว- 
ราชน้ี    แลวไปสูปาหิมวันตทรงเพศบรรพชิต    จักมีแกเรา    ทรงคิดฉะนี้แลว 
ทรงเริ่มพรรณนากรุงมิถิลาวา 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี  อันมั่งค่ัง  ซึ่ง 
         นายชางผูฉลาดจัดการสรางจําแนกสถานท่ีเปนพระราช 
         นิเวศเปนตน ปนสวนออกเปนประตูและถนนตามสวน 
         ออกบวช   ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี    อันมั่งค่ัง 
         กวางขวางรุงเรืองดวยประการทั้งปวง  ออกบวช  ความ  
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         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี      อนัมั่งค่ังมี 
         กําแพงและหอรบเปนอันมาก ออกบวช  ความประสงค 
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.   
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี    อันมั่งค่ัง  ม ี
         ปอมและซุมประตูมั่นคง    ออกบวช    ความประสงค 
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ม ี 
         ทางหลวงตัดไวเรียบรอย    ออกบวช    ความประสงค  
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ม ี
         รานตลาดในระหวางจัดไวอยางดี    ออกบวช    ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี      อนัมั่งค่ัง 
         เบียดเสียดไปดวยรถเทียมโคและมา  ออกบวช  ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ม ี
         ระเบียบแหงหมูไมในท่ีเท่ียวสําราญ    ออกบวช  ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ม ี
         ระเบียบแหงหมูไมในพระราชอทุยาน         ออกบวช 
         ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจัก ละกรุงมิถิลาราชธานี  อันมั่งค่ัง    ม ี 
         ระเบียบแหงปราสาทอันประเสริฐ      ออกบวช      ความ  
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         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ม ี
         ปราการสามช้ัน   พรั่งพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ 
         ซึ่งพระเจาวิเทหรัฐผูทรงยศ  พระนามวาโสมนัส  ทรง 
         สรางไว    ออกบวช    ความประสงคนั้น  จักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ.   
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี   อันมั่งค่ัง  ซึ่ง 
         พระเจาวิเทหรัฐทรงสะสมธัญญาหารเปนตน   ทรงปก- 
         ครองโดยธรรม  ออกบวช  ความประสงคนั้น  จักสําเร็จ 
         ไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี  อันมั่งค่ังอัน 
         หมูปจจามิตรผจญไมได  ทรงปกครองโดยธรรม  ออก 
         บวช  ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน    อันนา 
         รื่นรมย  จําแนกปนสถานท่ีไวสมสวน  ออกบวช ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน     อันนา 
         รื่นรมย      ซึ่งฉาบทาดวยปูนขาวและดิน      ออกบวช 
         ความประสงคนั้นจัดสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน    อันนา 
         รื่นรมย    มีกลิ่นหอมฟุงจรุงใจ   ออกบวช    ความประ  
         สงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันจําแนกปน  
         สมสวน    ออกบวช   ความประสงคนั้น  จกัสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ.  
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                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันฉาบทาดวย  
         ปูนขาวและดิน ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จ 
         ไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันมีกลิ่นหอม 
         ฟุงจรุงใจ   ออกบวช   ความประสงคนั้นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันทาสีวิเศษ 
         สวยสด    ลาดรดประพรมดวยแกนจันทน  ออกบวช 
         ความประสงคนั้นจัดสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละบัลลังกทอง   ซึ่งลาดอยางวิจิตร 
         ดวยหนังโค  ออกบวช  ความประสงคนั้นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละบัลลังกแกวมณี     ซึ่งลาดอยาง 
         วิจิตรดวยหนังโค    ออกบวช   ความประสงคนั้นจัก 
         สําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละผาฝายผาไหม     ผาอันเกิดแต 
         โขมรัฐและเกิดแตโกทุมพรรัฐ  ออกบวช  ความประ 
         สงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละสระโบกขรณีอันนารื่นรมย  ซึ่ง 
         นกจากพรากร่ํารองแลว     ดาดาษไปดวยพรรณไมน้ํา 
         ทั้งปทุมและอุบล   ออกบวช   ความประสงค 
         สําเร็จไดเมื่อไรหนอ.  
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                   เมื่อไรเราจักละกองชางซ่ึงประดับประดาไปดวย   
         เครื่องอลังการทั้งปวง     และเหลาชางมีสายรัดทองคํา 
         บรบิูรณดวยเครื่องประดับศีรษะและขายทองคํา  เหลา 
         ควาญที่ประจําก็ถือโตมรและของาว  ออกบวช   ความ 
         ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองมา    ซึง่ประดับประดาดวย 
         สรรพาลังการ   และเหลาสินธพชาติอาชาไนย  ซึ่งเปน 
         พาหนะเร็ว    อันเหลาคนฝกประจําถือดาบและแลงศร 
         อยูเปนนิตย  ออกบวช  ความประสงคนั้นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถซึ่งติดเครื่องรบ   ชักธง 
         ประจํา     หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง    ประดับ 
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร     มีคนประจํารถถือศร 
         สวมเกราะ  ออกบวช   ความประสงคนั้นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถทองคําซ่ึงติดเครื่องรบชัก 
         ธงประจํา   หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง    ประดับ 
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร    มีคนประจําถือศรสวม 
         เกราะ   ออกบวช   ความประสงคนั้น     จักสาํเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละรถเงิน   ซึ่งติดเครื่องรบ    ชักธง 
         ประจํา     หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง     ประดับ  
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         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร     มีคนประจํารถถือศร   
         สวมเกราะ  ออกบวช   ความประสงคนั้นจักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถมา   ซึ่งติดเครื่องรบชักธง 
         ประจํา     หุมหน่ึงเสือเหลืองและเสือโครง    ประดับ 
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร     มีคนประจําถือศรสวม 
         เกราะ    ออกบวช   ความประสงคนั้น      จักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถเทียมอูฐ  ซึ่งติดเครื่องรบ 
         ชักธงประจํา  หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง  ประดับ 
         ประดาดวยอลังการอันวิจิตร     มีคนประจําถือศรสวม 
         เกราะ     ออกบวช     ความประสงคนั้น      จักสําเร็จได 
         เมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองรถเทียมแพะ   แกะ  เน้ือ  โค 
         ซึ่งติดเครื่องรบ   ชกัธงประจํา  หุมหนังเสือเหลืองและ 
         เสือโครง  ประดับประดาดวยอลังการอันวิจิตร    มีคน 
         ประจําถือศรสวมเกราะ   ออกบวช   ความประสงคนั้น 
         จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละกองฝกชาง   ถือโตมรและของาว 
         กองฝกมาทรงเครื่องประดับทองคํา          กองพลธนูถือ 
         คันธนูพรอมทั้งแลงธนู            เหลาราชบุตรทรงเครื่อง 
         ประดับทองคํา          ทั้งส่ีเหลาน้ีลวนประดับดวยเครื่อง 
         สรรพาลังการ  เปนผูกลาหาญสวมเกราะมีวรรณะเขียว  
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         สวนราชบุตรสวมเกราะอันวิจิตรถือกริชทอง ออกบวช  
         ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละหมูพราหมณผูครองผาเครื่อง  
         บรขิารครบครัน   ทาตัวดวยแกนจันทนเหลือง  ทรงผา 
         มาแตแควนกาสีอันอุดม  และนางสนมกํานัลประมาณ 
         ๗๐๐ คน ซึ่งประดับดวยเครื่องสรรพาลังการ  เอวบาง 
         สํารวมดีแลว   เมื่อฟงคําส่ัง    พูดจานารัก     ออกบวช 
         ความประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักละภาชนะทองคํานํ้าหนักรอยปลละ 
         จําหลักลวดลายนับดวยรอย  ออกบวช   ความประสงค 
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรกองชางซ่ึงประดับประดาดวยเครื่อง         
         อลังการทั้งปวงเปนตน     จนถึงเหลานางสนมกํานัลผู 
         เชื่อฟงคําส่ัง  พูดจานารัก  เปนทีสุ่ด  ผูติดตามเราไป 
         เขาจักไมติดตามเราอันใด    ความที่พวกนั้น ๆ ไมติด 
         ตามเรานั้น   จักมีจกัเปนไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักไดปลงผมหมผาสังฆาฏิ   อุมบาตร 
         เท่ียวบณิฑบาต  จักทรงผาสังฆาฏิอันทําดวยผาบังสุกุล 
         ที่เขาท้ิงไวตามถนนหนทาง    เมื่อฝนตกเจ็ดวัน    จักม ี 
         จีวรเปยกซุมเที่ยวบิณฑบาต      จักจาริกไปตามตนไม 
         ตามราวปา  ทั้งกลางวันและกลางคืน  เท่ียวไปโดยไม 
         เหลียวแลถึงกิจการอันใดอันหน่ึง       จักละความกลัว 
         ความขลาดใหเด็ดขาด     จักอยูผูเดียวตามภูเขาและ  
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         สถานท่ีอันลําบาก    จักทําจิตใหตรง     ดุจคนดีดพิณ    
         ดีดสายท้ังเจ็ดใหเปนที่รื่นรมยแหงใจ    ความประสงค 
         นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ. 
                   เมื่อไรเราจักตัดเสียซ่ึงกามสังโยชน  อนัเปนของ 
         ทิพยและของมนุษย     ดุจชางรถตัดรองเทาโดยรอบ 
         ฉะนั้น.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กทา  เปนบทกําหนดเวลา.  บทวา  ผิต 
ความวา  แพร   คือเต็มดวยผาและเครื่องประดับเปนตน.      บทวา      วิภตฺต 
ภาคโส   มต   ความวา  อันนายชางผูสรางพระนครผูฉลาด   แบงสถานท่ีเปน 
พระราชนิเวศเปนตน     ปนสวนเปนประตูและถนน.    บทวา    ต   กทา   สุ 
ภวิสฺสติ   ความวา  การละพระนครเห็นปานน้ี  ออกบวชน้ัน   จักมีไดเมื่อไร. 
บทวา   สพฺพโต   ปภ    ความวา    ประกอบดวยแสงสวางแหงเครื่องประดับ 
โดยรอบ.   บทวา  พหุปาการโตรณ  ความวา  ประกอบดวยกําแพงหนาแนน 
และประตูหอรบ.  บทวา  ทฬฺหมฏฏาลโกฏก   ความวา  ประกอบดวยปอม 
และซุมประตูมั่นคง.   บทวา   ปฬิต   ความวา   เกลื่อนกลน.    บทวา     ติปุร 
ความวา    ประกอบดวยกําแพงสามชั้น    คือ   มีกาํแพงสามชั้น    อีกอยางหนึ่ง 
ความวา  ลอมรอบสามรอบ.   บทวา   ราชพนฺธนึ    ความวา   เปนเมืองที่เต็น 
ไปดวยพระบรมวงศานุวงศสามชั้นทีเดียว    บทวา   โสมนสฺเสน   ความวา 
พระเจาวิเทหราชมีพระนามอยางนี้.   บทวา  นิจฺจิเต  ไดแก   สะสมธัญญาหาร 
เปนตนอุดมสมบูรณ.  บทวา   อชฺเชยฺย  ไดแก   หมูปจจามิตรเอาชนะไมได. 
บทวา   จนฺทนโผสิเต  ไดแก ประพรมดวยจันทนแดง.  บทวา   โขมโกทุม-ฺ 
พรานิ   ไดแก    ผาท่ีเกิดแตโขมรัฐและโกทุมพรรัฐ.    บทวา     หตฺถิคุมฺเพ 
ไดแก  โขลงชาง.   บทวา  เหมกปฺปนิวาสเส  ไดแก ประกอบดวยของสําเร็จ  
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รูปกลาวคือเครื่องประดับศีรษะลวนแลวไปดวยทอง    และขายทอง    บทวา    
คามนีเยภิ   ไดแก   เหลาหัตถาจารย.   บทวา    อาชานีเย   จ   ชาติเย   ไดแก 
ฝูงมาท้ังหลายเชนนั้น      ชื่ออาชาไนย     เพราะรูเหตุและมิใชเหตุ    ชื่อมีชาติ 
เพราะสมบูรณดวยชาติ.   บทวา   คามนีเยภิ  ไดแก   เหลาอัศวาจารย.   บทวา 
อินฺทิยา    จาปธาริภิ   ไดแก   ทรงไวซึ่งดาบและแลงศร.   บทวา     รถเสนิโย 
ไดแก   เวยฺยคฺเฆ   บทวา   สนฺนทฺเธ   ไดแก   สวมเกราะดวยดี.    บทวา   ทีเป 
อโถป  เวยฺยคฺเฆ ไดแก  หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง.  บทวา    คามนีเยภิ 
ไดแก   เหลารถาจารย.      บทวา    สชฌฺุรเถ    ไดแก   รถเงิน   ประกอบรถ 
เทียมแพะ  รถเทียมแกะ   รถเทียมเนื้อ   เพ่ือความงดงาม.   บทวา   อริยคเฆ 
ไดแก   หมูพราหมณ  ไดยินวา  พราหมณเหลาน้ัน เปนผูมีวาจาระประเสริฐใน 
เวลาน้ัน     เพราะเหตุนั้น    พระมหาสัตวจึงกลาวถึงพราหมณเหลาน้ันอยางนี้  
บทวา    หริจนฺทนลิตฺตงฺเค    ไดแก    มีสรีระไลทาดวยจันทนสีทอง      พระ- 
มหาสัตวกลาววา     สตฺตสตา     หมายเอาเฉพาะภริยาที่รักเทานั้น       บทวา 
สุสฺา   ไดแก   สํารวมแลวดวยดี.   บทวา  อสสฺวา  ไดแก   ทําตามถอยคํา 
บทวา   สตปลฺล  ไดแก สรางดวยทองคําหนักรอยปสละ.   บทวา  กส  ไดแก 
ถาด.  บทวา  สตราชิก  ไดแก  ประกอบดวยลวดลายดานหลังรอยลาย   บทวา 
ยนฺต   ม   ความวา   ผูติดตามท้ังหลาย   เมื่อไรจักไมติดตามเราผูไปไพรสณฑ 
คนเดียวเทานั้น.     บทวา    สตฺตาห   เมเฆ    ไดแก    เมื่อเมฆฝนต้ังข้ึนตลอด 
เจ็ดวัน   ความวา    เวลาฝนตกตลอดเจ็ดวัน.     บทวา    สพฺพณหฺ     แปลวา 
ตลอดคืนตลอดวัน.   บทวา   วีณรุชฺชโก    แปลวา    ผูบรรเลงพิณ.     บทวา 
กามสโยชเน  ไดแก   กามสังโยชน.   บทวา  ทิพฺเพ   แปลวา   เปนของทิพย  
บทวา   มานุเส   แปลวา     เปนของมนุษย.  
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         ไดยินวา  พระมหาสัตวบังเกิดในกาลที่คนมีอายุหม่ืนป  เสวยราชสมบัติ 
เจ็ดพันป   ไดทรงผนวชในเม่ือพระชนมายุยังเหลืออยูประมาณสามพันป  ก็เม่ือ 
จะทรงผนวช      ไดเสด็จอยูในฆราวาสวิสัยสี่เดือน      จําเดิมแตกาลท่ีไดทอด-  
พระเนตรเห็นตนมะมวงที่ประตูพระราชอุทยาน  ทรงดําริวา  เพศแหงบรรพชิต 
ประเสริฐกวาเพศแหงพระราชานี้    เราจักบวช   จึงตรัสสั่งราชบุรุษผูรับใชเปน 
ความลับวา  เจาจงนําผายอมฝาดและบาตรดินมาแตรานตลาด  อยาใหใคร ๆ รู  
ราชบุรุษน้ันไดทําตามรับส่ัง     พระราชาโปรดใหเรียกเจาพนักงานภูษามาลามา 
ใหปลงพระเกศาและพระมัสสุ    พระราชทานบานสวยแกภูษามาลาแลวโปรดให 
กลับไป  ทรงนุงผากาสาวะผืนหน่ึง  ทรงหมผืนหน่ึง     ทรงพาดผืนหน่ึงที่พระ- 
อังสา     สวมบาตรดินในถุงคลองพระอังสา     ทรงธารพระกรสําหรับคนแกแต 
ที่นั้น     เสด็จจงกรมไปมาในปราสาทดวยปจเจกพุทธลีลาสิ้นวันเล็กนอย    ทรง 
เปลงอุทานวา    โอ   บรรพชาเปนสุข   เปนสุขอยางยิ่ง   เปนสุขอันประเสริฐ. 
         พระมหาสัตวเสด็จประทับอยูในปราสาทน้ันแล     ตลอดวันนั้น    วัน 
รุงข้ึนทรงปรารภจะเสด็จลงจากปราสาทในเวลาพระอาทิตยข้ึน    คราวนั้น 
พระนางสีวลีเทวีตรัสเรียกสตรีคนสนิทเจ็ดรอยเหลาน้ันมารับสั่งวา   พวกเราไม 
ไดเห็นพระราชาของเราท้ังหลาย    ลวงมาไดสี่เดือนแลว    วันนี้เราทั้งหลายจัก 
พากันไปเฝาทาวเธอ   ทานทั้งหลายพึงตกแตงดวยเครื่องอลังการทั้งปวง   แสดง 
เยื้องกรายมีกิริยาอาการราเริง      เพ็ดทูล      ขับรองอยางสตรีเปนตนตามกําลัง 
พยายามผูกพระองคไวดวยเครื่องผูกดือกิเลส    แมพระเทวีก็ทรงประดับตกแตง 
พระองค     แลวเสด็จข้ึนปราสาทกับดวยสตรีเหลาน้ัน   ดวยทรงคิดวา   จักเฝา 
พระราชา   แมทอดพระเนตรเห็นพระราชาเสด็จลงอยู    ก็ทรงจําไมได    ถวาย 
บังคมพระราชาแลว ประทับอยู   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง    ดวยทรงสําคัญวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 128 

บรรพชิตน้ีจักเปนพระปจเจกพุทธเจามาถวายโอวาทพระราชา   ฝายพระมหาสัตว 
เสด็จลงจากปราสาท    ฝายพระเทวีเมื่อเสด็จในรูปยังปราสาท    ทอดพระเนตร 
เห็นพระเกศาของพระราชามีสีดุจปกแมลงภู    บนหลังพระที่สิริไสยาสน    และ 
หอเครื่องราชาภรณ   จึงตรัสวา   บรรพชิตน้ัน ไมใชพระปจเจกพุทธเจา     จัก 
เปนพระราชสวามีที่รักของพวกเรา     มาเถิดทานท้ังหลาย     เราทั้งหลายจักทูล 
วิงวอนพระองคใหเสด็จกลับ  จึงเสด็จลงจากปราสาทตามไปทันพระราชาที่หนา  
พระลาน   ครั้นถึงจึงสยายเกศาเรี่ยรายเบื้องพระปฤษฎางค   กับดวยสตรีทั้งปวง 
เหลาน้ัน      ขอนทรวงดวยพระหัตถทั้งสองกราบทูลวา    พระองคทรงทําการ 
อยางนี้    เพราะเหตุไร    พระเจาขา    ทรงคร่ําครวญติดตามพระราชาไปอยาง 
นาสงสารยิ่ง. 
         ครั้งน้ัน     พระนครท้ังสิ้นก็เอิกเกริกโกลาหล    ฝายชาวเมืองเหลาน้ัน 
กลาววา   ไดยินวา  พระราชาของพวกเราทรงผนวชเสียแลว     พวกเราจักได 
พระราชาผูดํารงอยูในยุติธรรมเห็นปานน้ีแตไหนอีกเลา  แลวตางรองใหที่ความ 
พระราชาไป. 
         พระบรมศาสดาเมื่อทรงทําใหแจงซ่ึงเสียงคร่ําครวญของหญิงเหลาน้ัน 
และความท่ีพระราชาทรงละหญิงแมที่กําลังคร่ําครวญอยูเหลาน้ันเสีย    เสด็จไป 
เพราะเหตุการณนั้น   จึงตรัสวา 
                   พระสนมนารีเจ็ดรอยเหลาน้ัน     ประดับดวย 
         สรรพาลังการ  เอวบางสํารวมดี   เชื่อถอยฟงคํา  พูดจา 
         นารัก    ประคองพาหาท้ังสองกันแสง    คร่ําครวญวา 
         พระองคละพวกขาพระองค  เพราะเหตุไร  พระราชา 
         ทรงละพระสนมนารีเจ็ดรอยเหลาน้ัน   ซึ่งประดับดวย 
         เครื่องอลังการทั้งปวง  เอวบางสํารวมดี  เชื่อถอยฟงคํา  
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         พูดจานารัก เสด็จไปมุงการผนวชเปนสําคัญ  พระราชา   
         ทรงละภาชนะทองคําหนักรอยปลละ     มีลวดลายนับ 
         ดวยรอย    ทรงอุมบาตรดินนั้น  ใหเปนอันอภิเษกครั้ง  
         ที่สอง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปคฺคยฺห  ไดแก  ยกข้ึนแลว.    บทวา 
สมฺปทวี    ความวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระเจามหาชนกราชนั้นทรงทิ้ง 
พระสนมนารีเจ็ดรอยเหลาน้ันซึ่งรําพันเพออยูวา    พระองคละพวกขาพระองค 
เสด็จไปแตผูเดียวทําไม     ขาพระองคทั้งหลายมีความผิดอะไรหรือ   พระองค 
มุงเสด็จไปดุจถูกทวงวา  พระองคปราศจากสมบัติเสด็จออกผนวช.   บทวา  ต 
ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระราชาพระองคนั้น   ทรงอุมบาตรดินนั้นให 
เปนอันอภิเษกครั้งท่ีสอง   เสด็จออกอยู. 
         พระนางสีวลีเทวีแมทรงคร่ําครวญอยูก็ไมอาจยังพระราชาใหเสด็จกลับ 
ได  ทรงคิดวา  มีอุบายอยูอยางหน่ึง  จึงใหเรียกมหาเสนาคุตมาเฝา  แลวตรัสสั่ง 
วา  ทานจงจุดไฟเผาเรือนเกาศาลาเกา  ในสวนทิศเบ้ืองหนาท่ีพระราชาเสด็จไป 
จงรวบรวมหญาและใบไมนํามาสุมใหเปนควันมากในท่ีนั้น ๆ  มหาเสนาคุตได 
ทําอยางนั้น     พระนางสีวลีเทวีเสด็จไปสูสํานักของพระราชา   หมอบแทบพระ 
ยุคลบาทกราบทูลความท่ีไฟไหมกรุงมิถิลา  ตรัสสองคาถาวา                      
                   คลังท้ังหลาย  คือคลังเงิน   คลังทอง  คลังแกว 
         มุกดา  คลังแกวไพฑูรย  คลังแกวมณี  คลังสังขคลัง 
         ไขมุกค   คลังผา    คลังจันทนเหลือง    คลังหนังเสือ 
         คลังงาชาง คลังพัสดุสิ่งของ คลังทองแดง  คลังเหล็ก 
         เปนอันมาก  มีเปลวไฟเสมอเปนอันเดียวกันอยางนา  
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         กลัว    แมอยูคนละสวนก็ไหมหมด  ของพระองคโปรด 
         เสด็จกลับดับไฟเสียกอน   พระราชทรัพยของพระองค 
         นั้นอยาไดฉิบหายเสียเลย.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    เภสฺมา    แปลวา    นากลัว.     บทวา 
อคฺคิสมาชาลา  ความวา    เรือนท้ังหลายของมนุษย   นั้น  ๆ  อันไฟไหมอยู 
ไฟรุงเรื่องดวยเปลวเสมอเปนอันเดียวกัน.   บทวา   โกสา   ไดแก   เรือนคลัง 
เงินเปนตน.  บทวา   ภาคโส   ความวา  พระนางสีวลีเทวีกราบทูลวา  ขาแต 
พระองค   คลังของเราทั้งหลายเหลาน้ัน  แมแบงไวเปนสวน  ๆ  ก็ถูกไฟไหม 
หมด.  บทวา  โลห  ไดแก  ทองแดงเปนตน.  บทวา    มา    เต    ต   วินสฺสา 
ธน    ความวา   ขอทรัพยของพระองคนั้นจงอยาพินาศ     อธิบายวา   มาเถิด 
ขอพระองคจงดับไฟนั้น  พระองคจะเสด็จไปภายหลัง  พระองคจักถูกครหาวา 
เสด็จออกไปโดยไมเหลียวแลพระนครที่กําลัง  ถูกไฟไหมอยูเลย  พระองคจักมี 
ความวิปฏิสารเพราะความละอายน้ัน   มาเถิด  พระองคโปรดส่ังเหลาอมาตยให 
ดับไฟเถิด   พระเจาขา. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวตรัสกะพระนางสีวลีวา    พระเทวี    เธอตรัส 
อะไรอยางนั้น   ความกังวลดวยของเหลาใดมีอยู     ความกังวลน้ันดวยของเหลา 
นั้นเพลิงเผาผลาญอยู     แตเราทั้งหลายหาความกังวลมิได   เมือ่จะทรงแสดงขอ 
ความน้ัน     จึงตรัสพระคาถาวา 
                   เราท้ังหลายผูไมมีความกังวล    มีชีวิตเปนสุขดี  
         หนอ เมื่อกรุงมิถิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู  ของอะไร ๆ 
         ของเรามิไดถูกเผาผลาญเลย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   นตฺถิ    กิฺจน    ความวา    ความกังวล 
กลาวคือกิเลสเครื่องกังวลของเราทั้งหลายเหลาใด   ไมมี    เราท้ังหลายเหลาน้ัน 
มีชีวิตเปนสุข   เปนสุขดีหนอ    เพราะไมมีความกังวลน้ัน   ดวยเหตุนั้น    พระ 
มหาสัตวจึงตรัสวา    เม่ือกรุงมิถิลาถกูเพลิงเผาผลาญอยู   ของอะไร  ๆ   ของเรา 
มิไดถูกเผาผลาญเลย   ความวา   เราไมเห็นสิ่งของสวนตัวของเราแมหนอยหน่ึง 
ถูกเผาผลาญ.  
         ก็แลครัน้   ตรัสอยางนี้แลว     พระมหาสัตวไดเสด็จออกทางประตูทิศอุดร 
พระสนมกํานัลใน  ทั้งเจ็ดรอยแมเหลาน้ันก็ออกตามเสด็จไป   พระนางสีวลีเทวี 
ทรงคิดอุบายอีกอยางหนึ่ง   จึงตรัสสั่งอมาตยทั้งหลายวา   พวกทานจงแสดงเหตุ 
การณใหเปนเหมือนโจรฆาชาวบานและปลนแวนแควน    อมาตยไดจัดการตาม 
กระแสรับสัง่   ขณะนั้น   คนทั้งหลายก็แสดงพวกคนถืออาวุธว่ิงแลนไป  ๆ  แต 
ที่นั้น ๆ   เปนราวกะวาปลนอยู    รดน้ําครั่งลงในสรีระเปนราวกะวาถูกประหาร 
ใหนอนบนแผนกระดาน  เปนราวกะวา  ตายถูกน้ําพัดไป  ตอพระราชา  มหาชน 
ทูลพระราชาวา   ขาแตมหาราช     พวกโจรปลนแวนแควน    ฆาขาแผนดินของ 
พระองค   ทั้ง  ๆ   ที่พระองคยังดํารงพระชนมอยู     แมพระเทวี    กถ็วายบังคม 
พระราชา   ตรัสคาถาเพ่ือใหเสด็จกลับวา 
                   เกิดโจรปาขึ้นแลว   ปลนแวนแควนของพระองค  
         มาเถิด   พระองค   ขอพระองคจงเสด็จกลับเถิด   แวน 
         แควนนี้   อยาพินาศเสียเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อฏวิโย    ความวา    ขาแตมหาราช     เม่ือ 
พระองคยังดํารงพระชนมอยูนี่แหละ เกิดโจรปาข้ึนแลว.  บทวา รฏ  ความวา 
พวกโจรทําลายแวนแควนของพระองค     อันธรรมรักษาแลวเห็นปานน้ัน    มา  
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เถิด  พระองค   ขอพระองคจงเสด็จกลับเถิด     แวนแควนของพระองคนี้    จง 
อยาพินาศ.   
         พระราชาทรงสดับ ดังน้ีนั้นแลวมีพระดําริวา   เมื่อเรายังมีชีวิตอยู   จะไม 
เกิดโจรปลนทําลายแวนแควนเลย    นีจั้กเปนการกระทําของพระสีวลิเทวี   เมื่อ 
จะทรงทําใหพระนางจํานนตอถอยคํา  จึงตรัสวา 
                   เราท้ังหลายผูไมมีความกังวล    มีชีวิตเปนสุขดี 
         หนอ    เมื่อแวนแควนถูกโจรปลน    พวกโจรมิไดนํา 
         อะไร ๆ ของเราไปเลย  เราท้ังหลายผูไมมีความกังวล 
         มีชีวิตเปนสุขดีหนอ    เราท้ังหลายจักมีปติเปนภักษา 
         เหมือนเทวดาชั้นอาภัสรา  ฉะนัน้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิลุมปฺมานมฺห ิ ไดแก  ถูกโจรปลน  อยู. 
บทวา   อากสฺสรา    ยถา    ความวา   พรหมเหลาน้ันเปนผูมีปติเปนภักษา 
ยังกาลเวลาใหลวงไปดวยความสุขในสมาบัติ   ฉันใด  เราทั้งหลายจักยังเวลาให 
ลวงไป  ฉันนั้น. 
         แมเม่ือพระราชาตรัสอยางนี้แลว     มหาชนกย็ังติดตามพระองคไปอยู 
นั่นเอง พระมหาสัตวมีพระดําริวา มหาชนเหลาน้ันไมปรารถนาจะกลับ  เราจักให 
มหาชนน้ันกลับ  เมื่อทรงดําเนินทางไปไดกึ่งคาวุต    พระองค    จึงทรงหยุดพัก 
ประทับยืนในทางใหญ ตรัสถามอมาตยทั้งหลายวา  ราชสมบัตินีข้องใครอมาตย 
ทั้งหลายกราบทูลวา  ของพระองค  ทาวเธอจึงตรัสวา ถาอยางนั้น   ทานท้ังหลาย 
จงลงราชทัณฑแกผูทํารอยขีดนี้ใหขาด   ตรัสฉะน้ีแลวทรงเอาธารพระกรลากให 
เปนรอยขีดขวางทาง   ใคร ๆ  ไมสามารถทํารอยขีด    ที่พระราชาผูมีพระเดชา- 
นุภาพไดทรงขีดไวใหขาดลบเลือน   มหาชนทํารอยขีดเหนือศีรษะคร่ําครวญกัน  
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อยางเหลือเกิน   แมพระนางสีวลีเทวีก็ไมทรงสามารถทํารอยขีดนั้นใหเลือนหาย    
ได    ทอดพระเนตรเห็นพระราชาหันพระปฤษฎางคเสด็จไปอยู   ไมสามารถจะ 
กลั้นโศกาดูร     ก็ขอนพระอุระลมขวางทางใหญกลิ้งเกลือกไปมาลวงเลยรอยขีด 
นั้นเสด็จไป   มหาชนเขาใจวา   เจาของรอยขีดไดทําลายเจาของรอยขีดแลว  จึง 
พากัน โดยเสด็จไปตามบรรดาที่พระเทวีเสด็จไป     พระมหาสัตวทรงบายพระ 
พักตรเสด็จไปหิมวันตประเทศทางทิศอุดร    ฝายพระนางสีวลีเทวีก็พาเสนาพล 
พาหนะทั้งปวง  ตามเสด็จไปดวย  พระราชาไมอาจที่จะใหมหาชนกลับ ไดเสด็จ 
ไปส้ินทางประมาณหกสิบโยชน. 
         ในกาลนั้น    มีดาบสรูปหน่ึงชื่อนารทะ    อยูที่สุวรรณดูหาในหิมวันต 
ประเทศ    ใหเวลาลวงไปดวยสุขเกิดแตฌานอันสัมปยุตดวยอภิญญาหา    ลวง 
เจ็ดวันก็ออกจากสุขเกิดแตฌาน   เปลงอุทานวา   โอ   เปนสุข   เปนสุขอยางยิ่ง 
ดาบสน้ันตรวจดูสัตวโลกดวยทิพยจักษุวา   ใคร  ๆ   ในพ้ืนชมพูทวีปแสวงหา 
สุขนี้  มีบางหรือหนอ   ก็เห็นพระมหาชนกผูพุทธางกูร    จึงคิดวา  พระมหา- 
ชนกน้ันเปนพระราชาออกมหาภิเนษกรมณ     ไมสามารถจะยังมหาชนราชบริ- 
พาร   มีพระนางสีวลีเทวีเปนประมุขใหกลับพระนครได   ขาราชบริพารน้ันพึง 
ทําอันตรายแกพระองค     เราจักถวายโอวาทแกพระองค    เพ่ือใหทรงสมาทาน 
มั่น    โดยย่ิงโดยประมาณ   จึงไปดวยกําลังฤทธิ์    สถิตอยูในอากาศตรงเบ้ืองพระ 
พักตรพระราชา   กลาวคาถาใหพระองคเกิดอุทสาหะวา 
                   ความกึกกองของประชุมชนใหญนี้    เพ่ืออะไร 
         นั่นใครหนอมากับทาน        เหมอืนเลนกันอยูในบาน 
         สมณะ อาตมาขอถามทาน ประชมุชนนี้แวดลอมทาน 
         เพ่ืออะไร.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กมิเฺหโส   ความวา   ความกึกกองแหง  
ประชุมชนหมูใหญมีโขลงชางเปนตนน้ี    ในเพราะเหตุอะไร.   บทวา    กานุ 
คาเมว   กีฬิยา   ความวา    นั่นใครหนอมากับทาน    ราวกะวาเลนกีฬากันอยู 
ในบาน.    บทวา    กตฺเถโส   ไดแก      มหาชนน้ีเพ่ืออะไร.   บทวา    อภิสโฏ 
ความวา  มหาชนประชุมกันแวดลอมทานมา  นารทดาบสถามดังน้ี. 
         พระราชาตรัสตอบวา 
                   ประชุมชนนีต้ามขาพเจา  ผูละพวกเขาไปในท่ีนี้ 
         ขาพเจาผูลวงสีมาคือกิเลสไปเพ่ือถึงมโนธรรม    กลาว 
         คือญาณของมุนีผูไมเกื้อกูลแกเหยาเรือน       ผูเจือดวย 
         ความเพลิดเพลินทั้งหลาย     ซึง่เกิดขึ้นในขณะนั้น   ๆ 
         อยู  ทานรูอยู  จะถามทําไม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    มม    ความวา  ขาพเจาละชนไป   ซึ่ง 
ขาพเจาน้ันผูละไป.  บทวา    เอตฺถ    ความวา   มหาชนน้ีหอมลอมแลว   คือ 
ติดตามมาในที่นี้.  บทวา   สีมาติกฺกมน   ยนฺต   ความวา  ทําไมทานจึงถาม 
ขาพเจา   ผูลวงสีมาคือกิเลส   ไปคือบวชเพื่อถึงมโนธรรมกลาวคือญาณของมุนี 
ผูไมเกื้อกูลแกเหยาเรือน.     บทวา      มิสฺส      นนทฺีหิ      คจฺฉนฺต      ความวา 
ทานรูหรือวาไมรูวาขาพเจาบวชแลว   จึงถามขาพเจาผูยังไมละความเพลิดเพลิน 
เจือดวยความเพลิดเพลินทั้งหลายซ่ึงเกิดข้ึนในขณะน้ัน  ๆ  ไปอยู   คือทานไม 
ไดฟงขาวบางหรือวา  ไดยินวา   พระมหาชนกท้ังวิเทหรัฐบวช. 
         ลําดับนั้น     นารทดาบสกลาวคาถาอีก    เพ่ือตองการใหพระมหาสัตว 
สมาทานม่ัน  วา  
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                   พระองคเพียงแตทรงสรีระนี้   จะสําคัญวา  เรา 
         ขามพนกิเลสแลวหาไดไม    กรรมคือกิเลสน้ี   จะพึง 
         ขามไดดวยเหตุเพียงเทาน้ี    หาไดไม  เพราะยังมีอัน- 
         ตรายอยูมา.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มาสฺสุ    ติณฺโณ    อมฺ ิตฺโถ   ความวา 
ทานทรงสรีระนี้    คือ   ครองบรรพชิตบริขารและผากาสาวะ   อยาไดเขาใจวา 
เราขามแลว  คือ กาวลวงแลวซ่ึงแดนคือกิเลส  ดวยเหตุเพียงถือเพศบรรพชิตน้ี. 
บทวา   อติรเณยฺยมิท   ความวา    ข้ึนชื่อวากิเลสนี้    ไมใชจะขามไดดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ี.    บทวา    พห ู   ห ิ   ปริปนฺถโย    ความวา  เพราะวาอันตรายคือ 
กิเลสของทาน   ที่ต้ังกั้นทางสวรรค   ยังมีอยูมาก. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวตรัสวา 
                   ขาพเจาใดปรารถนาเฉพาะ  ซึ่งกามท้ังหลาย  ใน 
         มนุษยโลกอันบุคคลเห็นแลว   ก็หาไมเลย   ในเทวโลก 
         อันบุคคลไมเห็นแลว    กห็าไม   อันตรายอะไรหนอจะ 
         พึงมีแกขาพเจาน้ัน    ซึ่งมีปกติอยูผูเดียวอยางน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   โย   เนว   ทฏิเ   นาทิฏเ  ความวา 
ขาพเจาใดปรารถนาเฉพาะซ่ึงกามทั้งหลาย  ในมนุษยโลกอัน บุคคลเห็นแลว 
ก็หามิไดเลย  ในเทวโลกอันบุคคลไมเห็นแลว  กห็ามิไดเลย  อันตรายอะไรหนอ 
จะพึงมีแกขาพเจาน้ัน     ผูมีปกติอยูผูเดียวอยางนี้   พระมหาสัตวตรัสดังน้ี. 
         ลําดับนั้น    นารทดาบสเมื่อจะแสดงอันตรายท้ังหลายแกพระมหาสัตว 
นั้น    จึงกลาวคาถาวา 
                   อันตรายมากทีเดียว    คือ   ความหลับ   ความ 
         เกียจคราน    ความงวงเหงา    ความไมชอบใจ   ความ 
         เมาอาหาร  ต้ังอยูในสรีระ  อาศัยอยู.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   นิททฺา   ไดแก  หลับอยางลิง.  บทวา   
ตนฺทิ ไดแก  ความเกียจคราน.  บทวา  อรติ  ไดแก  ความกระสัน.  บทวา  
ภตฺตสมฺมโท   ไดแก  ความกระวนกระวายเพราะภัตตาหาร   ทานอธิบายไว 
ดังน้ี  ดูกอนสมณะ  พระองคเปนผูมีพระรูปงามนาเลื่อมใส   มีผิวพรรณดุจ 
ทองคํา  เนื้อพระองครับสั่งวา อาตมาละราชสมบัติออกทรงผนวช  คนทั้งหลาย 
จักถวายบิณฑบาตอันโอชาประณีตแกพระองค    พระองคทรงรับพอเต็มบาตร 
เสวยพอควรแลวเขาสูบรรณศาลา บรรทม ณ ที่สาดไม หลับกรนอยูต่ืนในระหวาง 
พลิกกลับไปกลับมา    ทรงเหยียดพระหัตถและพระบาท     ลุกข้ึนจับราวจีวร 
เกียจครานไมจับ ไมกวาดกวาดอาศรม   ไมนํานํ้าดื่มมา  บรรทมหลับอีก  ตรึก 
ถึงกามวิตก    กาลน้ันก็ไมพอพระทัยในบรรพชา    ความกระวนกระวายเพราะ 
ภัตตาหารจักมีแตพระองค    ดวยประการฉะน้ี.   บทวา    อาวสนฺติ     สรรีฏา 
ความวา   อันตรายเหลานั้นมีประมาณเทาน้ี   ต้ังอยูในสรีระของทานอาศัยอยู  คือ 
บังเกิดในสรีระของทานนี่แหละ   นารทดาบสแสดงดังนี้. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวเมื่อจะตรัสชมนารทดาบสนั้น   จึงตรัสคาถาวา 
                   ขาแตพราหมณี     ทานผูเจริญพร่ําสอนขาพเจา 
         ดีนักหนา  ขาพเจาขอถามทานพราหมณนี่แหละ ขาแต 
         ทานผูนิรทุกะ  ทานเปนใครหนอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   พฺราหฺมณ   อนสุาสสิ   ความวา 
ขาแตพราหมณ  ทานพร่าํสอนขาพเจาดีนักหนา. 
        ลําดับนั้น  นารทดาบสกลาววา 
                   ชนท้ังหลายรูจักอาตมาโดยนามวา  นารทะ  โดย 
         โคตรวา   กัสสปะ   ดังน้ี   อาตมามาในสถานใกลพระ- 
         องคผูเจริญ     ดวยรูสึกวา     การสมาคมดวยสัตบุรุษ  
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         ทั้งหลาย  ยังประโยชนใหสําเร็จได    พระองคจงทรง  
         ยินดีในบรรพชาน้ี  วิหารธรรมจงเกิดแกพระองค   กิจ 
         อันใดยงัพรองดวยศีล  การบริกรรมและฌาน พระองค 
         จงทรงบําเพ็ญกิจอันนั้นใหบริบรูณ     จงประกอบดวย 
         ความอดทนและความสงบระงับ      อยูถือพระองควา  
         เปนกษตัริย      จงทรงคลายออกเสียซ่ึงความยุบลงและ 
         ความฟูขึ้น    จงทรงกระทําโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบถ  
         วิชชาและสมณธรรม  แลวบําเพ็ญพรหมจรรย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   วิท ู  ความวา  ชนทั้งหลายรูจักอาตมา 
โดยชื่อและโคตรวา  กัลสปะ.  บทวา  สพฺภิ  ความวา    ข้ึนชื่อวาการสมาคม 
กับดวยบัณฑิตท้ังหลายเปนการยังประโยชนใหสําเร็จ  เพราะเหตุนั้น  อาตมา 
จึงมา.  บทวา  อานนฺโท   ความวา   ความเพลิดเพลิน  คือความยินดี   ความ 
ชอบใจ    ในบรรพชาน้ี     จงมีแกทานนั้น   อยาเบื่อหนาย.   บทวา   วิหาโร 
ไดแก  พรหมวิหารธรรมสี่อยาง.    บทวา    อุปวตฺตตุ   ไดแก    จงบังเกิด. 
บทวา  ยทูน   ความวา   กจิดวยศีล   ดวยกสิณบริกรรม   ดวยฌานน้ันใดยัง 
หยอน  พระองคจงยังกิจนั้นใหบริบูรณดวยคุณมีศีลเปนตนเหลาน้ัน.  บทวา 
ขนฺตยา    อปุสเมน    จ    ความวา   ทานอยามีมานะวาเราเปนพระราชาบวช 
จงเปนผูประกอบดวยอธิวาสนขันติและความสงบระงับกิเลส.  บทวา   ปสารย 
ความวา   อยายกตน   อยาถือพระองค.    บทวา     สนฺนตฺตฺจ     อุนฺนตฺตฺจ 
ความวา   จงคลายอวมานะที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา   เรามีชาติตระกูลหรือ 
และอติมานะท่ีเปนไปโดยนัยเปนตนวาเราเปนผูสมบูรณดวยชาติ. บทวา กมฺม   
ไดแก  กุศลกรรมบถสิบ.  บทวา  วิชชฺ  ไดแก  ญาณท่ีเปนไปในอภิญญาหา  
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และสมาบัติแปด.   บทวา    ธมมฺ    ไดแก   สมณธรรมกลาวคือกสิณบริกรรม 
บทวา   สกฺกตฺวาน   ปริพฺพช   ความวาจงทําโดยเคารพซึ่งคุณธรรมเหลาน้ันเปน 
ไปหรือจงทําโดยเคารพซึ่งคุณธรรมเหลานี้    สมาทานใหมั่นบําเพ็ญพรหมจรรย 
คือจงรักษาบรรพชา  อยาเบื่อหนาย.  
         นารทดาบสน้ันถวายโอวาทพระมหาสัตวอยางนี้แลว   กลับไปท่ีอยูของ 
ตนทางอากาศ. 
         เมื่อนารทดาบสไปแลว     มีดาบสอีกรูปหน่ึงชื่อมิคาชินะ     ออกจาก  
สมาบัติตรวจดูโลกเห็นพระมหาสัตว  จึงมาแลวดุจกัน  ดวยคิดวา  เราจักถวาย 
โอวาทพระมหาสัตวเพ่ือประโยชนใหมหาชนกลบัพระนคร    จึงสถิตอยู  ณ 
อัมพรวิถี   สาํแดงตนใหปรากฏแลวกลาววา                                     
                   พระองคทรงละชางมาชาวนครและชาวชนบท 
         เปนอันมาก  ผนวชแลวทรงยินดีในบาตร  ชาวชนบท 
         มิตรอมาตยและพระญาติเหลานั้นไดกระทําความผิด        
         ระหวางพระองคละกระมัง  เหตุไร  พระองคจึงละอิส- 
         ริยสุขมาชอบพระทัยซึงบาตรน้ัน.                             
         บทวา     กปลฺเล    ในคาถาน้ัน     ทานกลาวหมายถึงบาตรดิน   มีคํา 
อธิบายวา  เมื่อมิคาชินดาบสถานถึงเหตุแหงบรรพชาจึงกลาวอยางนี้วา  ดูกอน 
มหาชนก  ทานละความเปนใหญเห็นปานน้ีผนวชแลว  ทานยนิดีในบาตรดิน   
บทวา  ทูภึ  ความวา  พวกเขาเหลาน้ันไดกระทําความผิดอะไร ๆ ในระหวาง 
ตอทานบางหรือ  เพราะเหตุไร  ทานจึงละอิสริยสุขเห็นปานน้ี   มาชอบพระ- 
บาตรดินใบนี้เทาน้ัน. 
         แตนั้น     พระมหาสัตวตรัสวา  
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                   ขาแตทานมิคาชินะ   ขาพเจามิไดผจญซึ่งญาติ  
         ไร ๆ  โดยสวนเดียวในกาลไหน  ๆ  โดยอธรรม  แม 
         ญาติทั้งหลายก็มิไดผจญซึ่งขาพเจา.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น   มิคาชน  ไดแก   ขาแตทานนิคาชินะ 
ผูเจริญ.   บทวา   ชาตุจฺเฉ   แปลวา  โดยสวนเดียวน่ันเทียว.   บทวา    อห 
กิฺจิ  ลุทาจน   ความวา  ขาพเจามิไดผจญซ่ึงญาติไร ๆ  ในกาลไร ๆ  โดย 
อธรรม    แมญาติเหลาน้ันก็มิไดผจญซ่ึงขาพเจาโดยอธรรม  อธิบายวา  ไมมี 
ญาติคนไหนไดกระทําความผิดในขาพเจา   ดวยประการฉะน้ี.  
         พระมหาสัตวทรงหามปญหาแหงมิคาชินดาบสนั้น  อยางนี้แลว   บดันี้  
เมื่อจะทรงแสดงเหตุแหงการทรงผนวชจึงตรัสวา 
                   ขาแตทานมิคาชินะ    ขาพเจาเห็นประเพณีของ 
         โลก   เห็นโลกถูกกิเลสขบกัด    ถูกกิเลสทําใหเปนดัง 
         เปอกตม    จึงไดทําเหตุนี้ใหเปนเครื่องเปรียบเทียบวา 
         ปุถุชนจมอยูแลวในกิเลสวัตถุใด  สัตวเปนอันมากยอม 
         ถูกประหารและถูกฆาในเพราะกิเลสวัตถุนั้น   ดังน้ีจึง 
         ไดบวชเปนภิกษุ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โลกวตฺตนฺต   ความวา  ขาพเจาไดเห็น 
วัตร คือ ประเพณีของสัตวโลกผูโงเขลา  ผูไปตามวัฏฏะ  เพราะเห็นดังน้ัน 
ขาพเจาจึงบวช  พระมหาสัตวทรงแสดงดังนี้.  บทวา  ขชฺชนฺต  กทฺทมีกต 
ความวา  เห็นสัตวโลกถกูกิเลสขบกัด  และถูกกิเลสเหลาน้ันแหละทําใหเปนดัง 
เปอกตม.    บทวา    ยตฺถ    สนฺโน    ความวา    ปุถชุนจม    คือ    ของ    คือ    จมลง 
ในกิเลสวัตถใุด   สัตวทั้งหลายเปนอันมากตองอยูในกิเลสวัตถนุั้น   ยอมถูกฆาบาง 
ยอมคิดอยูในเครื่องผูกมีโซและเรือนจําเปนตนบาง.   บทวา    เอตาห    ความวา  
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หากแมขาพเจาจักติดอยูในกิเลสวัตถุนี้   ขาพเจาก็จักถูกฆาและถูกจองจําเหมือน 
สัตวเหลาน้ัน  ดังนั้นจึงทําเหตุการณนั่นแหละเปนอุปมาแหงคนแลวบวชเปนภิกษุ 
พระมหาสัตวเรียกดาบสน้ันวา   มิคาชินะ   พระมหาสัตวทรงทราบชื่อของดาบส  
นั้นไดอยางไร  ทรงทราบ  เพราะทรงถามไวกอนในเวลาปฏิสันถาร. 
         ดาบสใครจะฟงเหตุการณนั้นโดยพิสดาร  จึงกลาวคาถาวา 
                   ใครหนอเปนผูจําแนกแจกอรรถสั่งสอนพระองค  
         คําอันสะอาดน้ีเปนคําของใคร    ดูกอนพระองคผูเปน 
         จอมทัพ     เพราะพระองคมิไดตรัสบอกสมณะผูมีวัตร 
         ปฏิบัติกาวลวงทุกข  นอกจากกปัปสมณะหรือวิชชสม- 
         ณะ.                                        
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กสฺเสต   ความวา   คําอันสะอาดน้ี    คือ 
ที่ทานกลาว   เปนคําของใคร.   บทวา     กปฺป     ไดแก   ดาบสผูเปนกรรมวาที 
ผูไดอภิญญาสมาบัติอันสําเร็จเปนไปแลว.   บทวา   วิชฺช   ไดแก   พระปจเจก- 
พุทธเจาผูประกอบดวยวิชชาคืออาสวักขยญาณ     ทานอธิบายไวดังน้ี   มิคาชิน- 
ดาบสเรียกพระเจามหาชนกราชวา   รเถสภ    เพราะพระเจามหาชนกราชมิได 
ตรัสบอกสมณะผูมีวัตรปฏิบัติโดยประการท่ีกาวลวงทุกขได  นอกจากกัปปสมณะ 
หรือวิชชสมณะ  คือเวนโอวาทของทานเสีย  ใคร ๆ ไดฟงคําของทานเหลาน้ัน  
แลวสามารถท่ีจะปฏิบัติไดอยางนั้น ฉะนั้น  ทานจึงกลาววา ใครหนอเปนผูจําแนก  
แจกอรรถสั่งสอนพระองค. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวกลาวก็ดาบสน้ันวา 
                   ขาแตทานมิคาชินะ    ถึงขาพเจาจะเคารพสมณะ 
         หรือพราหมณโดยสวนเดียวก็จริง   แตก็ไมเคยเขาใกล 
         ไตถามอะไร ๆ ในกาลไหน  ๆ  เลย.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 141 

         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    สกฺกตฺวา   ไดแก   บูชาเพื่อตองการจะ  
ถามคุณแหงการบรรพชา.  บทวา  อนปุาวิสึ  ความวา  พระมหาสัตวตรัสวา 
ขาพเจาไมเคยเขาใกลใคร ๆ ไมถามสมณะไร ๆ  เลย  เพราะพระมหาสัตวนี้  
แมฟงธรรมในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    ก็ไมถามคุณแหงการ 
บรรพชาโดยเฉพาะในกาลไหน ๆ เลย   ฉะน้ันทานจึงตรัสอยางน้ี. 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว       พระมหาสัตวจึงตรัสคาถาเพ่ือทรงแสดง 
เหตุที่ทรงผนวชต้ังแตตนวา 
                   ขาแตทานมิคาชินะ     ขาพเจาน้ันรุงเรืองดวยสิริ 
         ไปยังพระราชอุทยานดวยอานุภาพใหญ  เมื่อเจาพนัก- 
         งานกําลังขับเพลงขบัและประโคมดนตรีกันอยู ขาพเจา 
         ไดเห็นมะมวงมีผลภายนอกกําแพงพระราชอุทยานอัน 
         กึกกองดวยเสียงดนตรี  พรอมแลวดวยคนรองและคน 
         ประโคม    ขาพเจาละตนมะมวงอันมีสิรินั้นซึ่งเหลา 
         มนุษยผูตองการผลฟาดตีอยู  ลงจากคอชางเขาไปโคน 
         ตนมะมวง  ซึ่งมีผลและไมมีผล  เห็นตนมะมวงท่ีมีผล 
         ถูกคนเบียดเบียนกําจัดแลว   ปราศจากใบและกาน   แต 
         มะมวงอีกตนหน่ึงมใีบเขียวชอุมนารื่นรมย   ศัตรูทั้ง- 
         หลายจักฆาพวกเราผูมีอิสระ   มศีัตรูดุจหนามเปนอัน 
         มาก   เหมือนตนมะมวงมีผล    ลกุคนหักโคนฉะนั้น 
         เสือเหลืองถูกฆาเพราะหนัง  ชางถูกฆาเพราะงา   คน 
         มีทรัพยถูกฆาเพราะทรัพย     ใครเลาจักฆาผูไมมีเหยา 
         เรือน  ผูไมมีสันถวะคือตัณหา    มะมวงตนหน่ึงมีผล  
         อีกตนหน่ึงไมมีผล        ทั้งสองตนนั้นเปนผูสั่งสอน      
         ขาพเจา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วคฺคุสุ   ความวา    เมื่อดนตรีมีเสียง   
ไพเราะอันบุคคลประโคมอยู. บทวา   ตุริยตาลิตสฆุฏเ  ความวา  ในพระราช 
อุทยานท่ีกึกกองดวยเสียงดนตรีทั้งหลาย. บทวา  สมฺมาตาลสมาหิเต  ความวา 
ประกอบดวยคนขับรองและคนประโคมทั้งหลาย.   บทวา  สมิคาชิน  ความวา 
ขาแตทานมิคาชินะ    ขาพเจาน้ันไดเห็นแลว.   บทวา    ผล ึ    อมฺพ    ความวา 
มะมวงมีผลคือตนมะมวงท่ีผลิตผล.  บทวา   ติโรจฺฉท   ความวา    ไดเห็นตน 
มะมวงภายนอกกําแพง คือ เกิดอาศัยอยูนอกกําแพงซ่ึงต้ังอยูในภายในพระราช 
อุทยานน่ันแหละ.  บทวา   ตุทมาน   แปลวา   ถูกฟาดอยู.    บทวา    โอโรหตฺิวา 
ความวา  ลงจากคอชาง.  บทวา   วินลกีต  แปลวา   ทําใหปราศจากใบไรกาน  
บทวา    เอวเนว    แปลวาฉันนั้นนั่นเที่ยว.    บทวา    ผโล    แปลวา    สมบรูณ 
ดวยผล.  บทวา    อชินมหฺิ    ไดแก   เพ่ือตองการหนัง    คือ    มีหน่ึงเปนเหตุ.  
บทวา   ทนฺเตสุ   ความวา   ถูกฆาเพราะงาท้ังสองของตน    คือถูกฆาเพราะงา 
เปนเหตุ.  บทวา  หนฺติ   แปลวา   ถูกฆา.   บทวา   อนิเกตมสนถฺว     ความวา 
ก็ผูใดชื่อวา   อนิเกตะ   เพราะละเหยาเรือนบวช  ชื่อวาอสันถวะ   เพราะไมมี 
สันถวะ  คือ ตัณหาซึ่งเปนวัตถุแหงสังขารทั้งปวง   อธิบายวา   ใครจักฆาผูนั้น 
ซึ่งไมมีเหยาเรือนไมมีสันถวะ.  บทวา  เตสตฺถาโร    ความวา   พระมหาสัตว 
กลาววา    ตนไมสองตนเหลาน้ันเปนผูสั่งสอนเรา. 
         มิคาชินดาบสไดฟงดังน้ัน แลว จึงถวายโอวาทแดพระราชาวา   ขอพระ- 
องคจงเปนผูไมประมาทเถิด   มหาบพิตร   แลวกลบั ไปยังท่ีอยูของตนทีเดียว.     
         เมื่อมิคาชินดาบสไปแลว   พระนางสีวลีเทวีหมอบลงแทบพระยุคลบาท 
ของพระราชา   กราบทูลวา  
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                   ชนท้ังปวงคือกองชาง   กองมา   กองรถ   กอง     
         เดินเทา   ตกใจวาพระราชาทรงผนวชเสียแลว  ขอพระ- 
         องคโปรดทําใหชุมชนอุนใจ      ต้ังความคุมครองไว 
         อภิเษกพระโอรสในราชสมบัติแลว    จึงทรงผนวชตอ 
         ภายหลังเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา   ปพฺยถิโต  ไดแก  กลัว  คือ  หวาดสะดุง. 
บทวา   ปฏิจฉฺท   ความวา  ต้ังกองอารักขาไวคุมครองมหาชนท่ีสะดุงกลัววา 
พระราชามิไดทรงเหลียวแลพวกเราที่ถูกไฟไหมบาง   ถูกปลนบาง.   บทวา 
ปุตฺต  ความวา ขอพระองคไดอภิเษกพระโอรสคือทีฆาวุกุมารไวในราชสมบัติ   
แลว  จึงทรงผนวชตอภายหลังเถิด. 
         ลําดับนั้น   พระโพธิสัตวตรัสวา 
                   ดูกอนปชาบดี  ชาวชนบท   มิตรอมาตยและพระ 
         ประยูรญาติทั้งหลาย  เราสละแลว ทีฆาวุราชกุมารผูยัง 
         แวนแควนใหเจริญเปนบุตรของชาววิเทหรัฐ  ชาววิเท- 
         หรัฐเหลาน้ันจักใหครองราชสมบัติในกรุงมถิิลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สนติฺ   ปุตฺตา  ความวา   ดูกอนพระ- 
เทวีสีวลี    ธรรมดาสมณะท้ังหลายยอมไมมีบุตร    แตทีฆาวุกุมารเปนบุตรของ 
ชาววิเทหรัฐ     ชาววิเทหรัฐเหลาน้ันจักใหครองราชสมบัติ   พระมหาสัตวตรัส 
เรียกพระเทวีวา  ปชาปติ. 
         ลําดับนั้น    พระนางสีวลีเทวีกราบทูลพระมหาสัตววา   ขาแตพระองค 
พระองคทรงผนวชเสียกอนแลว   ก็หมอมฉันจะการทําอยางไร    พระมหาสัตว 
จึงตรัสก็พระนางวา   ดูกอนพระเทวี   อาตมาจะใหเธอสําเหนียกตาม    เธอจง 
ทําตามคําของอาตมา   แลวตรัสวา  
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                   มาเถิด     อาตมาจะใหเธอศึกษาตามคําท่ีอาตมา  
         ชอบ  เมื่อเธอใหพระโอรสครองราชสมบัติ  ก็จักกระ- 
         ทําบาปทุจริตเปนอันมากดวยกายวาจาใจ  ซึง่เปนเหตุ 
         ใหเธอไปสูทุคติ      การท่ีเรายังอัตภาพใหเปนไปดวย 
         กอนขาวท่ีผูอื่นใหซึง่สําเร็จแตผูอื่น    นี้เปนธรรมของ 
         นักปราชญ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ตุว   ความวา  เธอใหยกเศวตฉัตรข้ึนแก 
พระโอรส    พร่ําสอนเรื่องราชสมบัติ     ดวยคิดวา     ลูกของเราเปนพระราชา 
จักกระทําบาปเปนอันมาก.  บทวา  คจฺฉสิ  ความวา  เธอจักไปสูทุคติดวยบาป 
เปนอันมากที่การทําดวยกายเปนตนใด.  บทวา   สธีรธมฺโม   ความวา    ความ 
ประพฤติที่วาพึงยังชีวิตใหเปนไปดวยคําขาวที่ไดมาดวยลําแขงน้ี  เปนธรรม 
ของนักปราชญทั้งหลาย.  
         พระมหาสัตวไดประทานโอวาทแกพระนางน้ันดวยประการฉะน้ี    เมื่อ 
กษัตริยทั้งสองตรัสโตตอบกันและกันและเสด็จดําเนินไป พระอาทิตยก็อัสดงคต 
พระเทวีมีพระเสาวนียใหต้ังคายในท่ีอันสมควร  พระมหาสัตวเสด็จประทับแรม 
ณ โคนไมแหงหนึ่ง ประทับอยู  ณ  ทีน่ั้น  ตลอดราตรี  รุงข้ึนทรงทําสรีรกิจแลว 
เสด็จไปตามมรรคา   ฝายพระเทวีตรัสส่ังใหเสนาตามมาภายหลัง   แลวเสด็จไป 
เบื้องหลังแหงพระมหาสัตว ทั้งสองพระองคนั้นเสด็จถึงถูนนครในเวสาภิกขาจาร 
ขณะนั้น มีบุรุษคนหนึ่งภายในเมือง  ซื้อเน้ือกอนใหญมาแตเขียงขายเน้ือ   เสียบ 
หลาวยางบนถานเพลิงใหสุกแลว  วางไวที่กระดานเพื่อใหเย็นไดยืนอยู เมื่อบุรุษ 
นั้นสงใจไปท่ีอ่ืน    สุนัขตัวหนึ่งคาบกอนเนื้อน้ันหนีไป  บุรุษนั้นรูแลวไลตาม 
สุนัขนั้นไปเพียงนอกประตูดานทักษิณ เบื่อหนายหมดอาลัยก็กลับบาน พระราชา  
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กับพระเทวีเสด็จมาขางหนาสุนัขตามทางสองแพรง   สุนัขนั้นทิ้งกอนเนื้อหนีไป     
ดวยความกลัว พระมหาสัตวทอดพระนครเห็นกอนเนื้อน้ัน  ทรงจินตนาการวา 
สุนัขนี้ทิ้งกอนเนื้อนี้ไมเหลียวแลเลยหนีไปแลว     แมคนอ่ืนผูเปนเจาของก็ไม 
ปรากฏ   อาหารเห็นปานน้ีหาโทษมิได  ชื่อวาบังสุกุลบิณฑบาต   เราจักบรโิภค 
กอนเนื้อน้ัน    พระองคจึงนําบาตรดินออก    ถือเอาเน้ือกอนน้ันปดฝุนแลวใส 
ลงในบาตร   เสด็จไปยังที่มีน้ําบริบูรณ   ทรงพิจารณาแลว เริ่มเสวยเน้ือกอนนั้น 
ลําดับนั้น พระเทวีทรงดําริวา ถาพระราชาน้ีมีพระราชประสงคราชสมบัติ  จะไม 
พึงเสวยกอนเนื้อเห็นปานน้ี    ซึ่งนาเกลียด    เปอนฝุน    เปนเดนสุนัข      บดันี้ 
พระองคจักมิใชพระราชสวามีของเรา   ทรงดําริฉะน้ีแลว    กราบทูลพระองควา 
ขาแตพระมหาราชพระองคชางเสวยเน้ือท่ีนาเกลียดเห็นปานน้ีได  พระมหาสัตว 
ตรัสวา    ดกูอนพระเทวี     เธอไมรูจักความวิเศษของบิณฑบาตน้ีเพราะเขลา 
ตรัสฉะน้ีแลวทรงพิจารณาสถานที่กอนเนื้อน้ันต้ังอยู   เสวยกอนเนื้อน้ันดุจเสวย 
อมตรส   บวนพระโอฐลางพระหัตถและพระบาทแลว   ขณะนั้นพระเทวีเมื่อจะ 
ทรงตําหนิพระราชา  จึงตรัสวา 
                   คนท่ีฉลาดแมไมไดบริโภคอาหารส่ีมื้อ   ราวกะ 
         วาจะตายดวยความอด   ก็ยอมตายเสียดวยความอด เขา 
         จะไมยอมบริโภคกอนเนื้อคลุกฝุนไมสะอาดเลย  ขาแต 
         พระมหาชน       พระองคสิเสวยไดซึ่งกอนเน้ืออันเปน 
         เดนสุนัข   ไมสะอาดนาเกลียดนัก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อชฌฺุฏมาริว   ความวา   เหมือนใกล 
จะตาย.   บทวา   ลุลิต    ไดแก   คลุกฝุน.   บทวา   อนริย   ไดแก   ไมดี   น ุ
อักษรในบทวา   นุ   เสเว   เปนนิบาตลงในอรรถถามโตตอบ  มคํีาอธิบายวา  
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แมถาจะไมไดบริโภคอาหารสี่มื้อ     หรือจะตายเสียดวยความอด     แมเม่ือเปน  
อยางนั้น     คนฉลาดก็ไมยอมบริโภคอาหารเห็นปานน้ีเลย    คือไมบริโภคอยาง 
พระองค.  บทวา  ตยิท  แปลวา  นี้นั้น. 
         พระมหาสัตว   ตรสัตอบวา 
                   ดูกอนพระนางสีวลี   กอนเนื้อนั้น  ไมชื่อวาเปน 
         อาหารของอาตมาหามิได     เพราะถึงจะเปนของคน 
         ครองเรือนหรือของสุนัข     ก็สละแลว     ของบริโภค 
         เหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ที่บุคคลไดมาแลวโดยชอบ 
         ธรรม  ของบริโภคทั้งหมดน้ัน  กลาวกันวา  ไมมีโทษ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อภกโฺข  ความวา  บิณฑบาตน้ันจะไม 
ชื่อวาเปนภักษาหารของอาตมาหามิได. บทวา   ย  โหติ  ความวา  ของสิ่งใด 
ที่คฤหัสถหรอืสุนัขสละแลว ของส่ิงน้ัน  ชื่อวาบังสุกุล  เปนของไมมีโทษเพราะ 
ไมมีเจาของ.   บทวา   เย  เกจิ  ความวา  เพราะฉะนั้น    โภคะเหลาใดเหลาหนึ่ง 
แมอ่ืน ๆ ที่ไดมาโดยชอบธรรม.  บทวา      สพฺโพ      โส     ภกโฺข      อนวโย 
ความวา  ไมมีโทษ  คือแมจะมีคนดูอยูบอย ๆ ก็ไมบกพรอง บริบูรณดวยคุณ 
ไมมีโทษ   แตลาภที่ไดมาโดยไมชอบธรรม   ถึงจะมีคาต้ังแสน   ก็นาเกลียดอยู 
นั้นเอง. 
         เมื่อกษัตริยสององคตรัสสนทนากะกันอยูอยางนี้   พลางเสด็จดําเนินไป 
ก็ลุถึงประตูถูนนคร   เมือ่ทารกท้ังหลายในนครน้ันกําลังเลนกันอยู   มีนางกุมา- 
ริกาคนหน่ึงเอากระดงนอยฝดทรายเลนอยู    กําไลอันหน่ึงสวมอยูในขอมือขาง- 
หน่ึงของนาง  กําไลสองอันสวมอยูในขอมือขางหน่ึง  กําไลสองอันนั้น  กระทบ 
กันมีเสียง  กาํไลอีกอันหน่ึงไมมีเสียง พระราชาทรงทราบเหตุนั้น    มีพระดําริวา  
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บัดนี้   พระนางสีวลีตามหลังเรามา   ข้ึนชื่อวาสตรียอมเปนมลทินของบรรพชิต 
ชนทั้งหลายเห็นนางตามเรามา   จักติเตียนเราวา   บรรพชิตน้ีแมบวชแลว   ก็ยัง 
ไมสามารถจะละภรรยาได    ถานางกุมารีนี้ฉลาด   จักพูดถึงเหตุใหนางสีวลีกลับ 
เราจักฟงถอยคําของนางกุมารีนี้แลวสงนางสีวลีกลับ   มีพระดาํริฉะน้ันแลว  เสด็จ 
เขาไปใกลนางกุมารีนั้น   เมื่อจะตรัสถามจึงตรัสคาถาวา  
                   แนะนางกุมาริกาผูยังนอนกับแม ผูประดับกําไล 
         มือเปนนิตย    กําไลมือของเจาขางหนึ่งมีเสียงดัง   อีก 
         ขางหน่ึงไมมีเสียงดัง  เพราะเหตุไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อุปเสนิเย  ความวา   เขาไปนอนใกล 
มารดา.    บทวา   นิคฺคลมณฺฑิเต   ความวา   พระมหาสัตวตรัสวา   มีปกติ 
ประดับดวยเครื่องประดับชั้นยอด.  บทวา  สุณติ  ไดแก   ทําเสยีง. 
         นางกุมาริกากลาววา 
                   ขาแตพระสมณะ     เสียงเกิดแตกําไลสองอันที่ 
         สวมอยูในขอมือของขาพเจาน้ีกระทบกัน    ความท่ี 
         กําไลท้ังสองกระทบกันนั้นเปนเหตุแหงเสียง  กําไล 
         อันหนึง่ท่ีสวมอยูในขอมือของขาพเจาน้ีนั้น  ไมมีอัน 
         ที่สอง   จึงไมสงเสียง  เปนเหมือนนักปราชญสงบน่ิง 
         อยู    บคุคลสองคนก็วิวาทกัน   คนเดียวจักวิวาทกับ 
         ใครเลา  ทานผูใครตอสวรรค  จงชอบความเปนผูอยู 
         คนเดียวเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ทุนีวารา  แปลวา กําไลสองอัน.  บทวา 
สฆฏา ความวา  เพราะกระทบกัน    คือเสียดสีกัน. บทวา  คติ  ไดแก  ความ  
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สําเร็จ  ดวยวา  กําไลอันที่สองยอมมีความสําเร็จเห็นปานน้ี.  บทวา  โส  ไดแก  
กําไลน้ัน.  บทวา  มุนิภูโตว  ความวา   ราวกะวาพระอริยบุคคลผูละกิเลสได 
หมดแลว    ดํารงอยู.     บทวา    วิวาทปฺปตฺโต    ความวา    ขาแตพระสมณะ 
ข้ึนชื่อวาคนท่ีสองยอมวิวาทกัน   คือ  ทะเลาะกัน   ถือไปตาง ๆ  กัน.    บทวา 
เกเนโก   ความวา   ก็คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา.   บทวา   เอกตฺตมุปโรจต   
ความวา    ทานจงชอบความเปนผูอยูคนเดียวเถิด     ก็แลครั้นกลาวอยางนี้แลว 
นางกุมาริกาน้ันไดกลาวอยางนี้อีก   คือกลาวสอนพระมหาสัตววา   ขาแตพระผู- 
เปนเจา    ธรรมดาสมณะท้ังหลาย    ยอมจะไมพาแมนองสาวเท่ียวไปเลย    แต 
เหตุไร    ทานจึงพาภริยาซ่ึงทรงรูปอันอุดมเห็นปานนี้เที่ยวไป     ภริยานี้จักทํา 
อันตรายแกทาน   ทานจงนําภริยานี้ออกไปอยูผูเดียวเทาน้ัน     บําเพ็ญสมณธรรม 
ใหสมควรเถิด. 
         พระมหาสัตวไดสดับคําของกุมาริกาสาวน้ันแลว   ทรงไดปจจัย   เนื้อจะ 
ตรัสกับพระเทวี  จึงตรัสวา 
                   แนะสีวลี      เธอไดยินคาถาท่ีนางกุมาริกากลาว 
         แลวหรอื  นางกุมารกิาเปนเพียงชั้นสาวใชมาติเตียนเรา 
         ความที่เราท้ังสองประพฤติ     คืออาตมาเปนบรรพชิต 
         เธอเปนสตรีเดินตามกันมา    ยอมเปนเหตุแหงครหา 
         บรรดาสองแพรงน้ี   อันเราท้ังสองผูเดินทางจงแยกกัน 
         ไป   เธอจงถือเอาทางหนึ่งไป    อาตมาก็จะถือเอาทาง 
         อื่นอีกทางหนึ่งไป     เธออยาเรียกอาตมวาเปนพระ- 
         สวามีของเธอ  และอาตมาก็จะไมเรียกเธอวาเปนมเหสี 
         ของอาตมาอีก.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กมุาริยา  ไดแก  ที่นางกุมาริกากลาวแลว.  
บทวา   เปสิยา   ความวา    ถาเรายังครองราชสมบัติอยู    กุมารกิาคนนี้ก็เปน 
คนใชคือทําคามรับสั่งของเรา แมแตจะแลดูเรา เธอก็ไมอาจ แตบัดนี้เธอติเตียน 
คือกลาวสอนเราเหมือนคนใชและเหมือนทาสของตนวา  ทุติยสฺเสว  สา  คติ 
ดังน้ี.  บทวา   อนุจิณฺโณ   ไดแก   เดินตามกันไป.  บทวา   ปถาวิหิ     แปลวา  
ผูเดินทาง.   บทวา   เอก  ความวา   เธอจงถือเอาทางหน่ึงซ่ึงเปนที่ชอบใจของ 
เธอ  สวนอาตมาก็จักถือเอาอีกทางหน่ึงท่ีเหลือลงจากที่เธอถือเอา.   บทวา  มา 
จ   ม   ตว   ความวา    แนะสีวลี       ต้ังแตนี้ไป     เธออยาเรียกอาตมาวาเปน 
พระสวามีของเราอีก   และอาตมาก็จะไมเรียกเธอวา   เปนมเหสีของเรา. 
         พระนางสีวลีเทวีไดทรงฟงพระดํารัสของพระมหาสัตวแลว  กราบทูลวา 
ขาแตพระองค    พระองคเปนกษัตริยสูงสุด    จงถือเอาทางเบ้ืองขวา    สวนขา- 
พระองคเปนสตรีชาติตํ่า  จักถือเอาทางเบ้ืองซาย กราบทูลฉะน้ีแลว  ถวายบังคม 
พระมหาสัตวแลวเสด็จไปไดหนอยหน่ึง  ไมสามารถจะกลั้นโศกาดูรไวไดก็เสด็จ 
มาอีก  โดยเสด็จไปกับพระราชาเขาถูนนครดวยกัน. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน    จึงตรัสครึ่งคาถาวา 
                   กษัตริยทั้งสองกําลังตรัสขอความน้ีอยู  ไดเสด็จ 
         เขาไปยังถูนนคร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นครมุปาคมุ ความวา  เสด็จเขาไปแลว 
สูนคร. 
         ก็แลครัน้เสด็จเขาไปแลว    พระมหาสัตวเสด็จเท่ียวบิณฑบาต    เสด็จ 
ถึงประตูเรือนของชางศร   แมพระนางสีวลีเทวีก็เสด็จตามไปเบ้ืองหลัง   ประทับ 
อยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง สมัยนั้น ชางศรกําลังลนลูกศรน้ันกระเบ้ืองถานเพลิง 
เอานํ้าขาวทาลูกศร    หลบัตาขางหน่ึง    เล็งดูดวยตาขางหน่ึง    ดัดลูกศรใหตรง  
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พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นดังน้ัน     มีพระดําริวา   ถาชางศรผูนี้จักเปนคน 
ฉลาด   จักกลาวเหตุอยางหน่ึงแกเรา   เราจักถามเขาดู   จึงเสด็จเขาไปหาชางศร 
แลวตรัสถาม.  
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน   จึงตรัสวา 
                   เมื่อใกลเวลาฉัน     พระมหาสัตวประทับยืนอยูที่ 
         ซุมประตูเรือนของชางศร  ชางศรนั้นหลับตาขางหนึ่ง 
         ใชตาอกีขางหนึ่งเล็งลูกศรอันหนึ่งซ่ึงคดอยูดัดใหตรง 
         ที่ซุมประตูนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   โกฏเก    ความวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
พระราชาพระองคนั้น    เม่ือใกลเวลาเสวยของพระองค    ไดประทับยืนอยูที่ซุม 
ประตูของชางศร.  บทวา   ตตฺร  จ  ไดแก  ที่ซุมประตูนั้น.   บทวา    นิคฺคยฺห 
แปลวา   หลบัแลว.     บทวา    ชมิฺหเมเกน    ความวา     ใชจักษุขางหน่ึงเล็งดู. 
ลูกศรท่ีคด. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวไดตรัสกะชางศรน้ันวา 
                   ดูกอนชางศร  ทานจงฟงอาตมา  ทานหลับจักษ ุ
         ขางหน่ึง    เล็งดูลูกศรอันคดดวยจักษุขางหน่ึง    ดวย 
         ประการใด    ทานเห็นความสําเร็จประโยชน     ดวย 
         ประการนั้นหรือหนอ. 
         คําท่ีเปนคาถานั้นมีเนื้อความวา แนะเพ่ือนชางศร ทานหลับตาขางหน่ึง 
เล็งดูลูกศรท่ีคดดวยตาขางหน่ึง  ดวยประการใด  ทานเห็นความสําเร็จประโยชน 
ดวยประการนั้นหรือหนอ.  
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         ลําดับนั้น    เมื่อชางศรจะทูลแกพระมหาสัตวนั้น   จึงกลาววา 
              ขาแตพระสมณะ       การเล็งดวยจักษุทั้งสอง 
         ปรากฏวาเหมือนพราไปไมถึงท่ีคดขางหนา  ยอมไม 
         สําเร็จความดัดใหตรง  ถาหลับจักษุขางหนึง่  เล็งดูที่   
         คดดวยจักษุอีกขางหน่ึง     เล็งไดถึงท่ีคดเบื้องหนา 
         ยอมสําเร็จความดัดใหตรง  บุคคลสองคนก็วิวาทกัน 
         คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา  ทานผูใครตอสวรรค  จง 
         ชอบความเปนผูอยูคนเดียวเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิสาล   วิย  ความวา  ยอมปรากฏเหมือน 
พราไป.    บทวา   อปฺปตฺวา  ปรม   ลิงฺค   ความวา   ไมถึงท่ีคดขางหนา. 
บทวา  นุชฺชภุาวาย   ไดแก   ไมสําเร็จความดัดใหตรง   มีคําอธิบายวา   เมื่อ 
ความพราปรากฏ    ก็จักไมถึงท่ีตรงขางหนา    เม่ือไมถึงคือไมปรากฏ  กิจดวย 
ความตรงจักไมสําเร็จ   คือไมถึงพรอม.     บทวา   สมฺปตฺวา    ความวา    ถงึ 
คือเห็นดวยจักษุ.    บทวา   วิวาทปฺปตฺโต   ความวา   เมื่อลืมตาที่สอง    ที่คด 
ยอมไมปรากฏ    คือแมที่คดก็ปรากฏวาตรง    แมที่ตรงก็ปรากฏวาคด    ความ 
วิวาทยอมมีดวยประการฉะนี้  ฉันใด  แมสมณะมีสองรูปก็ฉันนั้น   ยอมวิวาทกัน 
คือ  ทะเลาะกัน    ถือเอาตาง ๆ  กัน.    บทวา    เกเนโก    ความวา    คนเดียวจัก 
วิวาทกับ ใครเลา.    บทวา   เอกตฺตมปุโรจต   ความวา  ทานจงชอบใจความ 
เปนผูอยูคนเดียว  ธรรมดาสมณะท้ังหลาย  ยอมจะไมพาแมนองสาวเที่ยวไปเลย 
แตเหตุไรทานจึงพาภริยาซ่ึงทรงรูปอันอุดมเท่ียวไป     ภริยานี้จักทําอันตรายแก 
ทาน  ทานจงนําภริยานี้ออกไปอยูผูเดียวเทาน้ัน     บําเพ็ญสมณธรรมใหสมควร 
เถิด   ชางศรกลาวสอนพระมหาสัตว    ดวยประการฉะน้ี   ชางศรถวายโอวาท  
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แดพระมหาสัตวอยางนี้แลวก็นิ่งอยู     พระมหาสัตวเสด็จเที่ยวบิณฑบาต    ได   
ภัตตาหารท่ีเจือปนแลวเสด็จออกจากพระนคร  ประทับนั่งเสวยในที่มีน้ําสมบูรณ 
พระองคเสร็จเสวยพระกระยาหารแลว   บวนพระโอฐ   ลางบาตรนําเขาถุงแลว 
ตรัสเรียกพระนางสีวลีมาตรัสวา  
              ดูกอนนางสีวลี     เธอไดยินคาถาท่ีตางศรกลาว 
         หรือยัง   ชางศรเปนเพียงคนใชยังติเตียนเราได  ความ 
         ที่เราท้ังสองประพฤตินั้นเปนเหตุแหงความครหา 
         ดูกอนนางผูเจริญ  ทางสองแพรงน้ีอันเราท้ังสองผูเดิน 
         ทางมาจงแยกกันไป  เธอจงถือเอาทางหน่ึงไป  อาตมา 
         ก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป   เธออยาเรียกอาตมา 
         วาเปนพระสวามีของเธอ    และอาตมาก็จะไมเรียกเธอ 
         วาเปนมเหสีของอาตมาอีก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  สณุสิ  ความวา  เธอฟงคาถาหรือ 
พระมหาสัตวตรัสพระดํารัสวา  เปสิโย  ม นี้  ทรงหมายถึงโอวาทของชาง  
นั่นเอง. 
         ไดยินวา   พระนางสีวลีเทวีนั้น  แมถูกพระมหาสัตวตรัสวา  เธออยา 
เรียกอาตมาวาเปนพระสวามีของเธอดังน้ี      ก็ยังเสด็จติดตามพระมหาสัตวอยู 
นั่นเอง    พระราชาก็ไมสามารถใหพระนางสีวลีนั้นเสด็จกลับได  แมมหาชนก็ 
ตามเสด็จพระองคอยูนั่นเอง    ก็แตที่นั้นมีดงแหงหน่ึงในท่ีไมไกล  ลําดับนั้น  
พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นแนวปาเขียวชอุม     มีพระราชประสงคจะให 
พระนางเสด็จกลับ เมื่อดําเนินไปไดทอดพระเนตรเห็นหญามุงกระตายในท่ีใกล 
ทาง    พระองคจึงทรงถอนหญามุงกระตายนั้น      ตรัสเรียกพระเทวีมาตรัสวา  
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แนะสีวลีผูเจริญ   เธอจงดูหญามุงกระตายนี้  ก็หญามุงกระตายนี้จะไมอาจสืบตอ   
ในกอนี้ไดอีก   ฉันใด   ความอยูรวมกับเธอของอาตมา     ก็ไมอาจจะสืบตอกัน 
ไดอีก   ฉันนัน้    แลวไดตรัสกึ่งคาถาวา  
              หญามุงกระตายท่ีติดกันอยูแตเดิม     ซึ่งอาตมา 
         ถอนแลวน้ี   ไมอาจสืบตอกันไปไดอีก   ฉันใด   ความ 
         อยูรวมกันระหวางเธอกับอาตมา  ก็ไมอาจสบืตอไดอีก 
         ฉันนั้น    เพราะฉะนั้น      เธอจงอยูผูเดียว   อาตมาก็จะ 
         อยูผูเดียวเหมือนกนั. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอกา  ความวา  แนะสีวลีผูเจริญ  หญา 
มุงกระตายที่ติดกันอยูแตเดิม   อันอาตมาถอนแลว   ไมอาจสืบตอไดอีก  ฉันใด 
การอยูรวมกันระหวางเธอกับอาตมา   ก็ไมอาจทําไดแมฉันนั้น   เพราะฉะนั้น  
เราจักอยูผูเดียวนะสีวลี    แมเธอก็จงอยูผูเดียวเหมือนกัน      พระมหาสัตวได 
ประทานพระโอวาทแกพระนางสีวลีเทวี  ดวยประการฉะน้ี. 
         พระนางไดฟงพระดํารัสของพระมหาสัตวแลวตรัสวา    จําเดิมแตนี้ไป 
เราจะไมไดอยูรวมกับ พระมหาชนกนรินทรราชอีก  พระนางไมอาจะทรงกลั้น 
โศกาดูร   กข็อนทรวงดวยพระหัตถทั้งสอง   ทรงปริเทวนาการกําไรอยูเปนอัน 
มาก  ถึงวิสญัญีภาพลมลงที่หนทางใหญ  พระมหาสัตวทรงทราบวา   พระนาง 
ถึงวิสัญญีภาพ  ก็สาวพระบาทเสด็จเขาสูปา  ขณะนั้น  หมูอมาตยมาสรงพระสรีระ 
แหงพระนางน้ัน  ชวยกันถวายอยูงานที่พระหัตถและพระบาท   พระนางไดสติ 
เสด็จลุกข้ึนตรัสถามวา   พระราชาเสด็จไปขางไหน    หมูอมาตยยอนทูลถามวา 
พระแมเจาก็ไมทรงทราบดอกหรือ  พระนางตรัสใหเที่ยวคนหา  พวกน้ันพากัน 
ว่ิงไปขางโนนบางขางนี้บาง    ก็ไมพบพระราชา    พระนางทรงปริเทวนาการ 
มากมาย   แลวใหสรางพระเจดียตรงท่ีพระราชาประทับยืน   บชูาดวยของหอม  
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และดอกไมเปนตน      แลวเสด็จกลับกรุงมิถิลา     ฝายพระมหาสัตวเสด็จเขาปา   
หิมวันต   ทําอภิญญาและสมาบัติใหเกิดภายในเจ็ดวัน    มิไดเสด็จมาสูถิ่นมนุษย 
อีก   ฝายพระนางสีวลีเทวีเสด็จกลับแลว   โปรดใหสรางพระเจดียหลายองค  ณ 
ที่ที่พระมหาสัตวตรัสกับชางศร  ตรัสกะนางกุมารี  เสวยเนื้อท่ีสุนัขทิ้ง    ตรัสกับ 
มิคาชินดาบส   และตรัสกับนารทดาบส   ทุกตําบลแลว   บชูาดวยของหอมและ 
ดอกไมเปนตน ทรงแวดลอมไปดวยเสนางคนิกร  ภายหลังเสด็จไปถึงมิถิลานคร 
ทรงอภิเษกพระราชโอรส  ณ  พระราชอุทยานอัมพวัน ทรงสงพระราชโอรส 
อันหมูเสนาแวดลอมแลวเขาพระนคร      พระองคเองทรงผนวชเปนดาบสินี 
ประทับอยู  ณ  พระราชอุทยานน้ัน  ทรงทํากสิณบริกรรมก็ไดบรรลฌุาน  ไม 
เสื่อมจากฌาน  เปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนาในท่ีสุดแหงพระชนมายุ 
ฝายพระมหาสัตวก็ไมเสื่อมจากฌาน   ไดเขาถึงพรหมโลกเหมอืนกัน. 
         พระศาสดาครั้น  ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว  ตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้  เทาน้ัน   ออกมหาภิเนษกรมณ   แมในกาลกอน 
ตถาคตก็ออกมหาภิเนษกรมณเหมือนกัน   แลวทรงประชุมชาดกวา   ทาวสักก- 
เทวราชในครั้งน้ัน   ไดมาเปนพระอนุรุทธะในบัดนี้  พราหมณทิศาปาโมกขได 
มาเปนพระกัสสปะ นางมณีเมขลาเทพธิดาผูรักษาสมุทร ไดมาเปนอุบลวรรณา 
ภิกษุณี  นารทดาบสไดนาเปนพระสารีบุตร   มิคาชินดาบสไดมาเปนพระโมค- 
คัลลานะ  นางกุนาริกาไดมาเปนนางเขมาภิกษุณี   ชางศรไดมาเปนพระอานนท 
ราชบริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท     สีวลีเทวีไดมาเปนราหุลมารดา 
ฑีฆาวุกุมารไดมาเปนราหุล    พระชนกพระชนนไีดมาเปนมหาราชศักยสกุล 
สวนพระมหาชนกนรินทรราช  คือเราผูเปนสัมมาสัมพุทธเจาน่ีเอง. 
                                         จบ  มหาชนกชาดก  
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                               ๓.   สวุรรณสามชาดก 
 
                        วาดวยสุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาบารม ี
                   [๔๘๒]   ใครหนอใชลูกศรยิงเรา  ผูประมาทกํา-  
         ลังแบกหมอน้ํา  กษตัริย  พราหมณ   แพศย  คนไหน 
         ยิงเรา  ซอนกายอยู  เน้ือของเราก็กินไมได  หนังก็ไม 
         มีประโยชนนี้ เมื่อเปนเชนนี้ เขาเขาใจวาเราเปนผูควร 
         ยิง  ดวยเหตุอะไรหนอ    ทานคือใคร    หรือเปนบุตร 
         ของใคร  เราจะรูจักทานไดอยางไร  ดูกอนสหาย  เรา 
         ถามทานแลว   ขอทานจงบอกเถิด  ทําไมทานจึงยิงเรา 
         แลวซอนตัวเสีย. 
                   [๔๘๓]   เราเปนพระราชาของชาวกาสี  คนเรียก  
         เราวา  พระเจาปลยักษ  เราละแวนแควนเท่ียวแสวงหา 
         มฤคเพราะความโลภ อนึ่ง  เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป 
         ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก  แมชางมาสูระยะลกูศรของ 
         เรา   กไ็มพึงพนไปได    ทานคือใคร    หรือเปนบุตร 
         ของใคร   พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร   ทานจงแจง 
         ชื่อและโคตรของบิดาทานและของตัวทาน. 
                   [๔๘๔]   ขอจงทรงพระเจริญ      ขาพระองคเปน 
         บุตรของนายพราน   ญาติทั้งหลาย    เรียกขาพระองค 
         เมื่อยังมีชีวิตอยูวา     สามะ     วนันี้ขาพระองคถึงปาก 
         มรณะนอนอยูอยางน้ี    ขาพระองคถูกพระองคยิงดวย  
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         ลูกศรใหญอาบยาพิษ    เหมือนมฤคท่ีถูกพรานปายิง  
         แลว  ฉะน้ัน  ขาแตพระราชา  ขอพระองคจงทอดพระ 
         เนตรขาพระองคผูนอนจมอยูในโลหิตของตน    เชิญ 
         ทอดพระเนตรลูกศร  อันแลนเขาขางขวาทะลุออกขาง 
         ซาย  ขาพระองค บวนโลหิตอยู  เปนผูกระสับกระสาย 
         ขอทูลถามพระองควา  พระองคยิงขาพระองคแลว จะ 
         ซอนพระองคอยูทําไม     เสือเหลืองถูกฆาเพราะหนัง 
         ชางถูกฆาเพราะงา    เมื่อเปนเชนนี้   พระองคเขาพระ 
         ทัยวา  ขาพระองคเปนผูควรยิง  ดวยเหตุอะไรหนอ. 
                   [๔๘๕]   ดูกอนสามะ    มฤคปรากฏแลว    มาสู 
         ระยะลกูศร  เห็นทานเขาก็หนีไป  เพราะเหตุนั้น   เรา 
         จึงเกิดความโกรธ. 
                   [๔๘๖]   จําเดิมแตขาพระองคจําความได  รูจัก 
         ถูกและผิด  ฝูงมฤคในปาแมดุราย   ก็ไมสะดุงกลัวขา- 
         พระองค  จําเดิมแตขาพระองคนุงผาเปลือกไม  ต้ังอยู 
         ในปฐมวัย        ฝูงมฤคในปาแมดุรายก็ไมสะดุงกลัว 
         ขาพระองค  ขาแตพระราชา  ฝูงกินนรผูขลาดอยูภูเขา 
         คันธมาทน  เห็นขาพระองคยอมไมสะดุงกลัว   เราท้ัง- 
         หลายตางชื่นชมตอกันไปสูภูเขาและปา  เมื่อเปนเชนนี้ 
         มฤคทัง้หลายจะสะดุงกลัวขาพระองคดวยเหตุไร. 
                   [๔๘๗]   ดูกอนสามะ  เน้ือเห็นทานแลวหาไดตก 
         ใจไม  เรากลาวเท็จแกทานดอก  เราถูกความโกรธและ  
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         ความโลภครอบงําแลว  จึงยิงทานดวยลูกศรน้ัน   ดูกอน   
         สามะ   ทานมาแตไหน   หรือใครใชทานมา    ทานผูจะ 
         ตักน้ําจึงไปสูแมน้ํามิคสัมมตา  แลวกลับมา. 
                   [๔๘๘]   บิดามารดาของขาพระองคตาบอด   ขา 
         พระองคเลี้ยงทานเหลาน้ันอยูในปาใหญ      ขาพระองค  
         นํานํ้ามาเพ่ือทานท้ังสองน้ัน   จึงมาแมน้ํามิคสัมมตา. 
                   [๔๘๙]   อาหารของบิดามารดาน้ันยังพอมีอยูเมื่อ 
         เปนเชนนี้     ชีวิตของทานท้ังสองนั้น     จกัดํารงอยูราว 
         หกวัน    ทานท้ังสองน้ันตามืด     เกรงจะตายเสียเพราะ 
         ไมไดด่ืมน้ํา    ความทุกข    เพราะถูกพระองคยิงดวยลูก 
         ศรนี้   หาเปนความทุกข   ของขาพระองคนักไม   เพราะ 
         ความทุกขนี้อันบุรษุจะตองไดประสบ    ความทุกข   ที ่ 
         ขาพระองคไมไดเห็นบิดามารดา      เปนความทุกขของ 
         ขาพระองค     ย่ิงกวาความทุกข     เพราะถูกพระองคยิง 
         ดวยลูกศรน้ีเสียอีก         ความทุกขเพราะถูกพระองคยิง 
         ดวยลูกศรน้ี    หาเปนความทุกขของขาพระองคนักไม 
         เพราะความทุกขนีอ้ันบุรุษจะตองไดประสบ         บิดา 
         มารดา  ทั้งสองน้ัน เปนคนกําพราเข็ญใจ  จะรองไหอยู 
         ตลอดราตรีนาน  จกัเหือดแหงไปในก่ึงราตรี หรือในที ่
         สุดราตรี  ดุจแมน้ํานอยในคิมหฤดูจักเหือดแหงไป  ขา 
         พระองคเคยหมั่นบาํรุงบําเรอนวดมือเทา  ของทานท้ัง  
         สองน้ัน    บัดน้ีไมเห็นขาพระองค    ทานท้ังสองจักบน 
         เรียกหาวา    พอสาม ๆ   เท่ียวอยูในปาไหญ    ลูกศรคือ  
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         ความโศกท่ีสองน้ีแหละ    ยังหัวใจของขาพระองคให 
         หว่ันไหว    เพราะขาพระองคไมไดเห็นทานท้ังสองผู 
         จักษุบอด  ขาพระองคเห็นจักละเสียซ่ึงชีวิต. 
                   [๔๙๐]   ดูกอนสามะผูงดงามนาดู   ทานอยาปริ- 
         เทวะมากเลย    เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป   ปรากฏใน 
         ชมพูทวีปท้ังส้ินวาเปนผูแมนยํานัก      จักฆามฤคและ  
         แสวงหามูลผลาหารปามา   ทําการงานเลี้ยงบิดามารดา 
         ของทานในปาใหญ  ดูกอนสามะ   ปาท่ีบิดามารดาของ 
         ทานอยู    อยูที่ไหน    เราจักเลีย้งบิดามารดาของทาน 
         ใหเหมอืนทานเลี้ยง. 
                   [๔๙๑]   ขาแตพระราชา  หนทางท่ีเดินเฉพาะคน 
         เดียว    ซึ่งอยูทางหัวนอนของขาพระองคนี้     เสด็จดํา- 
         เนินไปแตที่นี้ระหวางกึ่งเสียงกู    จะถึงสถานท่ีอยูแตง 
         บิดามารดาของขาพระองค   ขอเสด็จดําเนินแตที่นี้ไป 
         เลี้ยงดูทานท้ังสองในสถานท่ีนั้นเถิด. 
                   [๔๙๒]   ขาแตพระเจากาสิราช   ขาพระบาทขอ 
         นอมกราบพระองค        ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีให 
         เจริญ  ขาพระบาทขอนอมกราบพระองค  ของพระองค 
         ทรงบํารุงเลี้ยงบิดา  มารดาตามืดของขาพระองคในปา 
         ใหญ      ขาพระองคขอประคองอัญชลีถวายบังคมพระ- 
         องค      ขอพระองคมีพระดํารัสกะบิดามารดาของขา- 
         พระองคใหทราบวา    ขาพระองคไหวนบทานดวย.  
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                   [๔๙๓]   หนุมสามะผูงดงามนาดูนั้น   ครั้นกลาว    
         คําน้ีแลว     ถูกกําลังแหงพิษซาบซาน      เปนผูวิสัญญี 
         สลบไป. 
                   [๔๙๔]   พระราชานั้น  ทรงคร่ําครวญนาสงสาร 
         เปนอันมากวา      เราสําคัญวาจะไมแกไมตาย      เรารู 
         เรื่องน้ีวันนี้  แตกอนหารูไม.  เพราะไดเห็นสามบัณฑิต 
         ทํากาลกิริยา   ความไมมาแหงมฤตยู    ยอมไมมี   สาม- 
         บัณฑติถูกลูกศรอาบยาพิษ      ซึมซาบแลวพูดอยูกะเรา. 
         ครั้นกาลลวงไปอยางน้ีในวันนี้    ไมพูดอะไร    ๆ    เลย 
         เราจะตองไปสูนรกแนนอน        เราไมมีความสงสัยใน 
         ขอนี้เลย.   เพราะวาบาปหยาบชาอันเราทําแลว    ตลอด 
         ราตรีนานในกาลน้ัน          เราทํากรรมหยาบชาในบาน- 
         เมือง  คนท้ังหลายจะติเตียนเรา  ใครเลาจะควรมากลาว 
         ติเตียนเรา    ในราวปาอันหามนุษยมิได.    คนทั้งหลาย 
         จะประชุมกันในบานเมือง         โจทนาวากลาวเอาโทษ 
         เรา   ใครเลาหนอจะโจทนาวากลาวเอาโทษเรา     ในปา 
         อันหามนุษยมิได. 
                   [๔๙๕]   เทพธิดาน้ัน   อันตรธานไปในภูเขาคันธ 
         มาทน    มาภาษิตคาถาเหลาน้ี     เพ่ืออนุเคราะหพระรา- 
         ชาวา    พระองคทําความผิดมาก    ไดทํากรรมอันชั่วชา 
         บิดามารดาและบุตร  ทั้งสามผูหาความประทุษรายมิได 
         ถูกพระองคฆาเสียดวยลูกศรลูกเดียวกัน     เชิญเสด็จมา 
         เถิด   ขาพเจาจะพร่ําสอนพระองค     ดวยวิธีที่พระองค 
         จะไดสุคติ     พระองคจงเลี้ยงดูบิดามารดาท้ังสองผูมี  
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         จักษมุดื   โดยธรรมในปา    ขาพเจาเขาใจวา   สุคติจะ   
         พึงมีแกพระองค. 
                   [๔๙๖]   พระราชานั้นทรงคร่ําครวญ   อยางนา- 
         สงสารเปนอันมาก    ทรงถือหมอน้ํา   บายพระพักตร 
         ทางทิศทักษิณเสด็จหลีกไปแลว. 
                   [๔๙๗]   นั่นเสียงฝเทาใครหนอ  เสียงฝเทามนุษย 
         เดินเปนแน     เสียงฝเทาสามบุตรเรา     ไมดัง    ดูกอน 
         ทานผูนิรทุกข         ทานเปนใครหนอ      สามบุตรเรา 
         เดินเบา      วางเทาเบา      เสียงฝเทาสามบุตรเราไมดัง 
         ทานเปนใครหนอ. 
                   [๔๙๘]   เราเปนพระราชาของชาวกาสี  คนเรียก 
         เราวา  พระเจาปลยักษ  เราละแวนแควนเท่ียวแสวงหา 
         มฤคเพราะความโลภ  อนึ่ง  เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป  
         ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก   แมชางมาสูระยะลูกศรของ 
         เรา  ก็ไมพึงพนไปได. 
                   [๔๙๙]   ขาแตมหาบพิตร    พระองคเสด็จมาดี 
         แลว     อนึ่ง     พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมอืนใกล 
         พระองคผูมีอิสระเสด็จมาถึงแลว   ขอจงทรงทราบส่ิง 
         ที่มีอยูในท่ีนี้   ขาแตมหาบพิตร  เชิญเสวยผลมะพลับ 
         ผลมะหาด     ผลมะซาง   และผลหมากเมาอันเปนผล- 
         ไมเล็กนอย  ขอไดโปรดเลือกเสวยผลท่ีดี  ๆ  เถิด  ขา 
         แตมหาบพิตร   ขอจงทรงด่ืมน้ําซ่ึงเปนน้ําเย็น  นํามา 
         แตมิคสัมมตานที     ซึ่งไหลจากซอกเขา   ถาทรงพระ 
         ประสงค.  
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                   [๕๐๐]   ทานท้ังสองจักษุมืดไมสามารถจะเห็น  
         อะไร ๆ ในปา ใครเลาหนอนําผลไมมาเพ่ือทานท้ังสอง 
         ความสะสมผลไมนอยใหญไวโดยเรียบรอยนี ้  ปรากฏ 
         แกขาพเจาวา  ดูเหมือนคนตาดีสะสมไว.  
                   [๕๐๑]   สามะหนุมนอยรปูรางสันทัดงดงามนาดู 
         เกศาของเธอยาวดํา    เฟอยลงไปปลายงอนชอนขึ้นขาง 
         บน   เธอน่ันแหละนําผลไมมาถือหมอน้ําจากท่ีนี่   ไปสู 
         แมน้ํานํานํ้ามา   เหน็จะกลับมาใกลแลว. 
                   [๕๐๒]   ขาพเจาไดฆาสามกุมารผูปฏบิัติบํารุง 
         ทานเสียแลว   ผูเปนเจากลาวถึงสามกุมารผูงดงามนาดู 
         ใด  เกศาของสามกุมารน้ันยาวดําเฟอยลงไปปลายงอน 
         ชอนขึน้เบื้องบน   สานกุมารนัน้ขาพเจาฆาเสียแลว 
         นอนอยูที่หาดทรายเปรอะเปอนดวยโลหิต. 
                   [๕๐๓]   ขาแตทุกูลบัณฑิต    ทานพูดกับใครซ่ึง 
         บอกวา   ขาพเจาฆาสามกุมารเสยีแลว  ใจของดิฉันยอม 
         หว่ันไหวเพราะไดยินวา          สามกุมารถูกฆาเสียแลว 
         กิ่งออนแหงตนโพธิ์ใบอันลมพัดใหหว่ันไหว     ฉันใด 
         ใจของดิฉันยอมหว่ันไหวเพราะไดยินวา  สามกุมารถูก 
         ฆาเสียแลว   ฉันนั้น. 
                   [๕๐๔]   ดูกอนนางปาริกา    ทานผูนี้คือพระเจา 
         กาสี   พระองคทรงยิงสามกุมารดวยลูกศร     ที่มิคสัมม- 
         ตานที  ดวยความโกรธ    เราท้ังสองอยาปรารถนาบาป 
         ตอพระองคเลย.  
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                   [๕๐๕]   บุตรท่ีรักอันหาไดดวยยาก  ผูไดเลี้ยงเรา   
         ทั้งสองผูตามืดในปา  จะไมยังจิตใหโกรธ ในบคุคลผู 
         ฆาบุตรคนเดียวน้ันไดอยางไร. 
                   [๕๐๖]   บุตรท่ีรักอันหาไดดวยยาก  ผูไดเลี้ยงเรา  
         ทั้งสองผูตามืดในปา    บณัฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญ 
         บุคคลผูไมโกรธในบุคล  ผูฆาบตุรคนเดียวน้ัน.  
                   [๕๐๗]   ขอผูเปนเจาท้ังสองอยาคร่ําครวญเพราะ 
         ขาพเจากลาววา ขาพเจาฆาสามกุมารเสียแลว  ไปมาก 
         เลย   ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจาท้ังสองใน 
         ปาใหญ    ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป    ปรากฏวา 
         เปนผูแมนยํานัก  ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจา 
         ทั้งสองในปาใหญ  ขาพเจาจักฆามฤคและแสวงหามูล 
         ผลในปา      รับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจาท้ังสองในปา 
         ใหญ. 
                   [๕๐๘]   ขอถวายพระพรมหาบพิตร  สภาพน่ันไม 
         สมควร     การทรงทําอยางน้ันไมควรในอาตมาทั้งสอง 
         สองพระองคเปนพระราชาของอาตมาท้ังสอง  อาตมาท้ัง- 
         สองขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค.  
                   [๕๐๙]   ขาแตทานผูเช้ือชาติเนสาท    ทานกลาว 
         เปนธรรม  ทานบําเพ็ญความถอมตนแลว    ขอทานจง 
         เปนบดิาของขาพเจา   ขาแตนางปาริกา   ขอทานจงเปน 
         มารดาของขาพเจา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 163 

                   [๕๑๐]   ขาแตพระเจากาสี    อาตมาท้ังสองขอ 
         นอบนอมแดพระองค    ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีให 
         เจริญ  อาตมาท้ังสองขอนอบนอมแดพระองค   อาตมา 
         ทั้งสองประคองอัญชลีแดพระองค   ขอพระองคโปรด  
         พาอาตมาท้ังสองไปใหถึงสามกุมาร  อาตมาท้ังสองจะ 
         สัมผัสเทาท้ังสองและดวงหนาอันงดงามนาดูของเธอ 
         แลวทรมานตนใหถึงกาลกิริยา. 
                   [๕๑๑]   สามกุมารถูกฆานอนอยูที่ปาใด  ดุจดวง  
         จันทรดวงอาทิตยตกลงเหนือแผนดินแลวเกลือกเปอน 
         ดวยฝุนทราย     ปาน้ันเปนปาใหญ     เกลอืนกลนดวย 
         พาลมฤค   ปรากฏเหมือนท่ีสุดอากาศ  ผูเปนเจาท้ังสอง 
         จงอยูในอาศรมน้ีแหละ. 
                   [๕๑๒]   ถาในปาน้ันมีพาลมฤคต้ังรอย  ต้ังพันและ 
         ต้ังหมืน่     อาตมาท้ังสองก็ไมมีความกลัวในพาลมฤค 
         ทั้งหลายในปาไหน ๆ เลย. 
                   [๕๑๓]   ในกาลน้ัน   พระเจากาสีทรงพาฤาษี 
         ทั้งสองผูตามืดไปในปาใหญ  สุวรรณสามถูกฆาอยูใน 
         ที่ใด   ก็ทรงจูงมือฤๅษีทั้งสองไปในท่ีนั้น. 
                   [๕๑๔]   ดาบสดาบสินีทั้งสองเห็นสามกุมารผูเปน 
         บุตรนอนเกลือกเปอนฝุนทราย       ถูกท้ิงไวในปาใหญ 
         ดุจดวงจันทรหรือดวงอาทิตยตกเหนือแผนดินก็ปริเทว- 
         นาการนาสงสาร  ประคองแขนทั้งสองรองไหวาสภาพ 
         ไมยุติธรรมมาเปนไปในโลกน้ี   พอสามผูงามนาดู   พอ  
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         มาหลบัเอาจริง ๆ เคลิบเคลิ้มเอามากมายด่ังคนด่ืมสุรา 
         เขม  ขดัเคืองใครเอาใหญ   ถือตัวมิใชนอย   มีใจพิเศษ 
         ในเมื่อกาลลวงไปอยางน้ีในวันนี้   พอไมพูดอะไร  ๆ 
         บางเลย  พอสามนี้เปนผูปฏิบัติบํารุงเราท้ังสองผูตามืด  
         มาทํากาลกิริยาเสียแลว    บัดน้ีใครเลาจักชําระชฎาอัน 
         หมนหมองเปอนฝุนละออง    ใครเลาจักจับกราดกวาด 
         อาศรมของเราทั้งสอง  ใครเลาจักจัดนํ้าเย็นและนํารอน 
         ใหอาบ  ใครเลาจักใหเราท้ังสองไดบริโภคมูลผลาหาร 
         ในปา   ลูกสามะนี้เปนผูปฏิบัติบํารุงเราท้ังสองผูตามืด 
         มาทํากาลกิริยาเสียแลว. 
                   [๕๑๕]   มารดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร 
         ไดเห็นสามะผูเปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย 
         ไดกลาวคําสัจวา     ลูกสามะนี้ไดเปนผูประพฤติธรรม 
         เปนปกติ ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ  ไดเปน 
         ผูกลาวคําจริงมาแตกอน ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา  ได 
         เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล     เปนผู 
         เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเราโดยความจริงใด ๆ ดวยการ 
         กลาวความจริงน้ัน  ๆ  ขอพิษของลูกสามะจงหายไป 
         บุญอยางใดอยางหนึ่งท่ีลูกสามะกระทําแลวแกเราและ 
         แกบิดาของเธอ มอียู ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้น  ทั้งหมด 
         ขอพิษของลูกสามะจงหายไป. 
                   [๕๑๖]   บิดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร ได 
         เห็นสามะผูเปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย  ได  
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         กลาวคําสัจวา   ลูกสามะน้ีไดเปนผูประพฤติธรรมเปน 
         ปกติ  ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ    ไดเปนผู 
         กลาวคําจริงมาแตกอน   ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา  ได 
         เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล    เปนผู  
         เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเรา   โดยความจริงใด ๆ  ดวย 
         การกลาวความจริงน้ัน ๆขอพิษของลูกสามะจงหายไป 
         บุญอยางใดอยางหนึ่งท่ีลูกสามะกระทําแลวแกเราและ 
         แกมารดาของเธอ     มีอยู    ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้น 
         ทั้งหมด     ขอพิษของลูกสามะจงหายไป. 
                   [๕๑๗]   นางพสุนธรีเทพธิดาอันตรธานไปจาก 
         ภูเขาคันธมาทน  มากลาวสัจจวาจาดวยความเอ็นดูสาม 
         กุมารวา         เราอยูที่ภูเขาคันธมาทนตลอดราตรีนาน 
         ใคร   ๆ    อื่นซึ่งเปนที่รักของเรากวาสามกุมาร     ไมม ี
         ของหอมลวนแลวดวยไมหอมทั้งหมด  ณ  คันธมาทน  
         บรรพตมีอยู  ดวยสัจจวาจาน้ี   ขอพิษของสามกุมารจง 
         หายไป   เมื่อฤๅษีทั้งสองบนเพอรําพันเปนอันมากนา- 
         สงสาร    สามกุมารผูหนุมงดงามนาทัศนา     ก็ลุกขึ้น 
         เร็วพลนั. 
                   [๕๑๘]   ขาเจามีนามวาสามะ  ขอความเจริญจง 
         มีแกทานท้ังหลาย       ขาพเจาลุกขึ้นไดแลวโดยสวัสดี  
         ขอทานท้ังหลายอยาคร่ําครวญนักเลย จงพูดกะขาพเจา 
         ดวยเสียงอันไพเราะเถิด.  
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                   [๕๑๙]   ขาแตมหาบพิตร     พระองคเสด็จมาดี   
         แลว  อนึ่ง  พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล พระ- 
         องคผูมีอิสระเสด็จมาถึงแลว  ขอจงทรงทราบส่ิงท่ีมีอยู 
         ในท่ีนี้   ขาแตมหาบพิตร    เชญิเสวยผลมะพลับ    ผล 
         มะหาด   ผลมะซาง   และผลหมากเมา   อันเปนผลไม 
         เล็กนอย  ขอไดโปรดเสือกเสวยผลพ่ีดี ๆ  เถิด   ขาแต  
         มหาบพิตร  ขอจงทรงดื่มนําซ่ึงเปนน้ําเย็น    นํามาแต 
         มิคสัมมตานที     ซึง่ไหลมาจากซอกเขา    ถาทรงพระ 
         ประสงค. 
                   [๕๒๐]   ขาพเจาหลงเอามาก   หลงเอาจริง  ๆ 
         มืดไปท่ัวทิศ    ขาพเจาไดเห็นสามบัณฑิตนั้น   ทํากาล 
         กิริยาแลว   ทําไมทานเปนไดอีกเลาหนอ. 
                   [๕๒๑]   ขาแตมหาราชเจา      โลกยอมสําคัญซ่ึง 
         บุคคลผูยังมีชีวิตอยู    เสวยเวทนาอยางหนัก      มีความ 
         ดําริในใจเขาไปใกลแลว   ยังเปนอยูแท  ๆ  วาตายแลว 
         ขาแตมหาราชเจา     โลกยอมสําคัญซ่ึงบุคคลผูยังมีชีวิต 
         อยู  เสวยเวทนาอยางหนัก    ถึงความดับสนิท     ระงับ 
         แลวน้ัน   ยังเปนอยูแท ๆ วาตายแลว. 
                   [๕๒๒]   บุคคลใดเล้ียงดูบิดามารดาโดยธรรม 
         เทวดาและมนุษยทัง้หลายยอมแกไขคุมครองบุคคลผู 
         เลี้ยงบดิามารดาน้ัน   บุคคลใดเลีย้งดูบิดามารดาโดย 
         ธรรม  นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญ บคุคลผูนั้น  
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         ในโลกนี้  บุคคลนั้นละจากโลกน้ีไปแลว   ยอมบันเทิง 
         อยูในสวรรค.   
                   [๕๒๓]   ขาพเจาน้ีหลงเอามากจริง ๆ  มืดไปท่ัว 
         ทิศ    ทานสามบัณฑิต    ขาพเจาขอถึงทานเปนสรณะ 
         และขอทานจงเปนสรณะของขาพเจา.  
                   [๕๒๔]   ขาแตขัตติยมหาราช    ขอพระองคทรง 
         ประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนี        ในพระโอรส 
         และพระมเหสี     ในมิตรและอมาตย      ในพาหนะและ 
         พลนิกาย   ในชาวบานและชาวนิคม   ในชาวแวนแควน 
         และชาวชนบทในสมณะและพราหมณ  ในฝูงมฤคและ 
         ฝูงปกษีเถิด      ครัน้พระองคทรงประพฤติธรรมนั้น    ๆ 
         ในโลกนี้แลว     จักเสด็จสูสวรรค      ขาแตมหาราชเจา 
         ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด      ธรรมที่พระองค  
         ทรงประพฤติแลว ยอมนําความสุขมาใหครัน้พระองค 
         ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว      จักเสด็จสูสวรรค  
         ขาแตมหาราชเจา   ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด 
         พระอนิทรเทพเจาพรอมท้ังพระพรหมถึงแลวซ่ึงทิพย- 
         สถานดวยธรรมทีป่ระพฤติดีแลว  ขาแตพระราชา  ขอ 
         พระองคอยาทรงประมาทธรรม. 
                                    จบสุวรรณสามชาดกท่ี  ๓  
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                                อรรถกถามหานิบาต 
 
                                   สุวรรณสามชาดก 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรงพระปรารภ  
พระภิกษุรูปหน่ึงผูเลี้ยงมารดา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   โก  น ุ  ม  อุสุนา 
วิชฺฌิ  ดังนี้  เปนตน. 
         ดังไดสดับมา ในกรงุสาวัตถี มีกุลบุตรผูหน่ึงเปนบุตรคนเดียวของสกุล 
เศรษฐีผูหน่ึงซึ่งมีทรัพยสมบัติสิบแปดโกฏ ิ   กลุบตุรน้ันเปนที่รักเปนที่เจริญใจ 
ของบิดามารดา    วันหน่ึง   เขาอยูบนปราสาทเปดสีหบัญชรแลดูในถนนใหญ 
เห็นมหาชนถือของหอมและดอกไมเปนตน  ไปสูพระเชตวันมหาวิหาร  เพ่ือตอง 
การสดับพระธรรมเทศนา   จึงคิดวา   แมตัวเราก็จักไปกับพวกน้ันบาง     จึงให 
คนถือของหอมและดอกไมเปนตนไปสูพระวิหาร      ถวายผาเภสัชและน้ําด่ืม 
เปนตนแดพระสงฆ      และบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยของหอมและดอกไม 
เปนตน    ถวายบังคมแลวนั่ง ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง  ฟงพระธรรมเทศนาแลวเห็น 
โทษในกามท้ังหลาย  กําหนดอานิสงสแหงบรรพชา  ครั้นบรษัิทลุกไปแลว  จึง 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทูลขอบรรพชา   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกะกุลบตุรนั้น  อยางนี้วา   พระตถาคตท้ังหลายไมยังบุตรที่บิดามารดายังมิได 
อนุญาตใหบรรพชา     กลุบุตรไดพึงรับสั่งดังน้ัน     จึงถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   กลบัไปเคหสถาน   ไหวบิดามารดาดวยความเคารพเปนอันดีแลวกลาว 
อยางนี้วา   ขาแตคุณพอคุณแม   ขาพเจาจักบวชในสํานักพระตถาคต   ลําดับนั้น 
บิดามารดาของกุลบุตรนั้นไดฟงคําของเขาแลว      ก็เปนราวกะมีหัวใจแตกเปน  
เจ็ดเส่ียง  เพราะมีบุตรคนเดียว  หว่ันไหวอยูดวยความสิเนหาในบุตร  ไดกลาว  
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อยางนี้วา    ดูกอนพอผูเปนบุตรที่รัก    ผูเปนหนอแหงสกุล     ผูเปนดั่งดวงตา 
ผูเชนกับชีวิตของเราทั้งสอง   เราทั้งสองเวนจากเจาเสีย   จะมีชีวิตอยูไดอยางไร 
ชีวิตของเราท้ังสองเนื่องในเจา   เราทั้งสองก็แกเฒาแลว   จักตายในวันนี้พรุงน้ี 
หรือมะรืนนี้     เจายังจะละเราท้ังสองไปเสียอีก     ธรรมดาวาบรรพชาอันบุคคล  
ทําไดยากยิ่ง    เมื่อตองการเย็น    ยอมไดรอน    เมือ่ตองการรอน   ยอมไดเย็น 
เพราะเหตุนั้น   เจาอยาบวชเลย   กลุบตุรไดสดับคําของบิดามารดาดังน้ัน  กม็ี 
ความทุกขโทมนัส   นั่งกมศีรษะซบเซา   ไมบรโิภคอาหารเจ็ดวัน    ลําดับนั้น 
บิดามารดาของกุลบุตรนั้น     คิดกันอยางนี้วา   ถาบุตรของเราไมไดรับ อนุญาต 
ใหบวชก็จักตาย  เราจักไมไดเห็นเขาอีกเลย   บุตรเราเปนอยูดวยเพศบรรพชติ  
เราจักไดเห็นอีกตอไป    ครั้นคิดเห็นกันอยางนี้แลวจึงอนุญาตวา     ดูกอนพอ 
ผูเปนลูกรัก   เราอนุญาตใหเจาบวช   เจาจงบวชเถิด   กุลบุตรไดฟงดังน้ันก็มี 
ไดยินดี   นอมสรีระทั้งส้ินลงกราบแทบเทาบิดามารดา   ลาออกจากกรุงสาวัตถี 
ไปสูพระเชตวันมหาวิหาร     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทูลขอบรรพชา 
พระศาสดาตรัสสั่งภิกษุหน่ึงใหบวชกุลบุตรนั้น  เปนสามเณร     จําเดิมแต 
สามเณรน้ันบวชแลว    ลาภสักการะเกิดข้ึนเปนอันมาก  สามเณรน้ันยังอาจารย 
และอุปชฌายใหยินดีอุปสมบทเปนภิกษุแลว     เลาเรียนธรรมอยูหาพรรษา 
ดําริวา    เราอยูในที่นี้เกลื่อนกลนไปดวยหมูญาติเปนตน     หาสมควรแกเราไม 
เปนผูใครจะบําเพ็ญวิปสสนาธุระ   จึงเรียนกรรมฐานในสํานักอุปชฌาย   ออก 
จากวิหารเชตวันไปสูปจจันตคามแหงหนึ่งอยูในปาอาศัยปจจันตคามน้ัน   ภิกษุ 
นั้นเจริญวิปสสนาในท่ีนั้น     แมเพียรพยายามอยูถึงสิบสองป   ก็ไมสามารถยัง 
ธรรมวิเศษใหเกิด  ฝายบิดามารดาของภิกษุนั้น   ครั้นเมื่อกาลลวงไปไดขัดสน 
ลง  คิดเห็นวา   ก็เหลาชนที่ประกอบการนาหรือพาณิชย  บุตรหรือพ่ีนองท่ีจะ 
เตือนนึกถึงพาพวกเราไปไมมีในสกุลน้ี  พวกเขาถือเอาทรัพยตามกําลังของตน ๆ  
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หนีไปตามชอบใจ    แมทาสกรรมกรในเรือนเปนตน     กถ็ือเอาเงินทองเปนตน  
หนีไป   ครัน้ตอมา   ชนทั้งสองจึงตกทุกขไดยากเหลือเกิน   ไมไดแมการรดนํ้า 
ในมือ   ตองขายเรือน   ไมมีเรือนอยู   ถึงความเปนผูนาสงสารอยางยิ่ง   นุงหม  
ผาทอนเกา   ถือกระเบื้องเท่ียวขอทานท่ีนี่ที่นั่น  ในกาลน้ัน  ภิกษุรูปหน่ึงออก 
จากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงท่ีอยูของภิกษุบุตรเศรษฐีอนาถานั้น  ภิกษุเศรษฐี 
บุตรนั้นทําอาคันตุกวัตรแกภิกษุนั้นแลว      นั่งเปนสุขแลวจึงถามวา   ทานมา 
แตไหน     ภิกษุอาคันตุกะแจงวามาแตพระเชตวัน     จึงถามถึงความผาสุกแหง 
พระศาสดาและของพระมหาสาวกเปนตน   แลวถามถึงขาวคราวแหงบิดามารดา 
วา  ทานขอรับ  สกลุเศรษฐีชื่อโนนในกรุงสาวัตถีสบายดีหรือ  ภิกษุอาคันตุกะ 
ตอบวา    อาวุโส    ทานอยาถามถึงขาวคราวแหงสกุลน้ันเลย    ถามวา    เปน 
อยางไรหรือทานตอบวา  ไดยินวา  สกุลนั้นมีบุตรคนเดียว    เขาบวชในพระ- 
ศาสนา    จําเดิมแตเขาบวชแลว     สกลุนั้นก็เส่ือมส้ินไป    บัดนี้เศรษฐีทั้งสอง 
เปนกําพรานาสงสารอยางยิ่ง    ถือกระเบ้ืองเที่ยวขอทาน    ภิกษุเศรษฐีบุตรได 
ฟงคําของภิกษุอาคันตุกะแลว    ก็ไมอาจจะทรงตัวอยูได   มีน้ําตานองหนาเริ่ม 
รองไห   พระเถระเห็นดังน้ันจึงกลาววา   เธอรองไหทําไม   ภิกษุเศรษฐีบุตร 
ตอบวา   ทานขอรับ    ชนสองคนน้ันเปนบิดามารดาของกระผม    กระผมเปน 
บุตรของทานทั้งสองน้ัน      พระเถระจึงกลาววา    บิดามารดาของเธอถึงความ  
พินาศเพราะอาศัยเธอ   เธอจงไปปฏิบัติบิดามารดาน้ัน   ภิกษุเศรษฐีบุตรคิดวา 
เราแมเพียรพยายามอยูถึงสิบสองป   กไ็มสามารถที่จะยังมรรคหรือผลใหบังเกิด 
เราจักเปนคนอาภัพ   ประโยชนอะไรดวยบรรพชาเลา   เราจักเปนคฤหัสถเลี้ยง 
บิดามารดา   ใหทาน    ก็เปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา    คิดฉะนี้แลว 
มอบสถานท่ีอยูในปาแกพระเถระนั้น     นมัสการะเถระแลว     รุงข้ึนจึงออก  
จากปาไปโดยลําดับ     ลถุึงวิหารหลังพระเชตวัน     ไมไกลกรงุสาวัตถี  ณ  ที่  
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ตรงนั้นเปนทางสองแพรง   ทางหน่ึงไปพระเชตวัน   ทางหน่ึงไปในกรุงสาวัตถี   
ภิกษุนั้นหยุดอยูตรงนั้น   คิดวา   เราจักไปหาบิดามารดากอน    หรือจักไปเฝา 
พระทศพลกอน   แลวคิดตอไปวา   เราไมไดพบบิดามารดานานแลวก็จริง  แต 
จําเดิมแตนี้     เราจักไดเฝาพระพุทธเจาไดยาก    วันนี้เราจักเฝาพระสัมมาสัม-  
พุทธเจาแลวฟงธรรม   รุงข้ึนจึงไปหาบิดามารดาแตเชาเทียว  คิดฉะน้ีแลว   ละ 
บรรดาไปกรงุสาวัตถี  ไปสูบรรดาที่ไปพระเชตวัน   ถึงพระเชตวันเวลาเย็น. 
         ก็วันนัน้    พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง    ทรงเห็น 
อุปนิสัยแหงภิกษุผูเปนบุตรแหงสกุลรูปนี้      พระองคจึงทรงพรรณนาคุณแหง 
บิดามารดาดวยมาตุโปสกสูตร   ในเวลาท่ีภิกษุนั้นมาถึง    ก็ภิกษุนั้นยืนอยูในที่ 
สุดบริษัท  สดับธรรมกถาอันไพเราะ   จึงรําพึงวา   เราคิดไววาจักเปนคฤหัสถ 
อาจบํารุงปฏิบัติบิดามารดา  แตพระศาสดาตรัสวา  แมเปนบรรพชิตก็ทําอุปการะ 
แกบิดามารดาได     ถาเราไมไดมาเฝาพระศาสดากอนแลวไป      พึงเสื่อมจาก 
บรรพชาเห็นปานน้ี  ก็บัดน้ี  เราไมตองสึกเปนคฤหัสถ เปนบรรพชิตอยูนี่แหละ 
จักบํารุงบิดามารดา   ภิกษุนั้นถวายบังคมพระศาสดาแลวออกจากพระเชตวัน ไป 
สูโรงสลาก   รับสั่งอาหารและยาคูที่ไดดวยสลาก   เปนภิกษุอยูปาสิบสองป  ได 
เปนเหมือนถึงความเปนผูพายแพแลว      ภิกษุนั้นเขาไปในกรุงสาวัตถีแตเชา 
ทีเดียว    คิดวาเราจักรับขาวยาคูกอนหรือไปหาบิดามารดากอน   แลวคิดวา 
การมีมือเปลาไปสูสํานักคนกําพราไมสมควร  จึงถือเอายาคูไปสูประตูเรือนเกา 
ของบิดามารดาเหลาน้ัน   ไดเห็นบิดามารดาเท่ียวขอยาคูแลวเขาอาศัยริมฝาเรือน 
คนอ่ืนนั่งอยู     ถึงความเปนคนกําพราเข็ญใจ    กม็ีความโศกเกิดข้ึน    มีน้าํตา 
นองหนายืนอยูในที่ใกล ๆ  บิดามารดาทั้งสองน้ัน    บิดามารดาแมเห็นทานแลว 
ก็จําไมได    มารดาของภิกษุนั้นสําคัญวา    ภิกษุนัน้จักยืนเพ่ือภิกขาจาร    จึง 
กลาววา    ของเค้ียวของฉันอันควรถวายพระผูเปนเจาไมมี     นิมนตโปรดสัตว  
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ขางหนาเถิด   ภิกษุนั้นไดฟงคําแหงมารดา   ก็เกิดความโศกเปนกําลัง   มีน้ําตา 
นองหนายืนอยูตรงนั้นเอง   เพราะไดรับความเศราใจ   แมมารดากลาวเชนนั้น 
สองครั้งสามครั้ง  ก็ยังยืนอยูนั่นเอง  ลําดับนั้น  บิดาของภิกษุนั้น  พูดกะมารดาวา 
จงไปดู   นั่นบุตรของเราท้ังสองหรือหนอ   นางลกุข้ึนแลวไปใกลภิกษุนั้น แลดู  
ก็จําได   จึงหมอบปริเทวนาการแทบเทาแหงภิกษุผูเปนบุตร    ฝายบิดาไปบาง 
ก็รองไหตรงท่ีนั้นเหมือนกัน  นาสงสารเหลือเกิน  ฝายภิกษุนั้น  เห็นบิดามารดา 
ก็ไมอาจจะทรงกายอยูไดจึงรองไห   ภิกษุนั้นกลั้นความโศกแลวกลาววา   ทาน 
ทั้งสองอยาคิดเลย    อาตมาจักเลี้ยงดูทานใหผาสุก    ยังบิดามารดาใหอุนใจแลว 
ใหดื่มยาคู  ใหนั่งพักในที่ควรสวนหนึ่งแลว    นําภิกษาหารมาอีกใหบิดามารดา 
บริโภค   แลวแสวงหาภิกษาเพ่ือน  ไปสูสํานักบิดามารดา  ถามเรื่องภัตตาหาร 
อีก   ไดรับตอบวา  ไมบริโภค   จึงบรโิภคเอง   แลวใหบิดามารดาอยูในที่ควร 
แหงหน่ึง  ภิกษุนั้นไดปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทํานองนี้ดังแตนั้นมา  แมภัต 
ที่เกิดในปกษเปนตนที่ตนไดมา   ก็ใหแกบิดามารดา ตนเองเท่ียวภิกษาจาร ได 
มาถึงบริโภค  เมื่อไมไดก็ไมบริโภค  ไดผาจําพรรษาก็ตาม  ผาอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งเปนอดิเรกลาภก็ตาม   ก็ใหแกบิดามารดา   ซักยอมผาเกา ๆ   ที่บิดามารดา 
นุงหมแลว   เย็บปูนุงหมเอง  ก็วันที่ภิกษุนั้นไดอาหาร  มีนอยวัน  วันที่ไมได 
มีมากกวา   ผานุงผาหมของภิกษุนั้นเศราหมองเต็มที   เมื่อภิกษุนั้น ปฏิบัติบิดา 
มารดาตอมา   ก็เปนผูซูบผอมเศราหมองไมผองใส   กายเหลืองข้ึน ๆ มีตัวดาษ 
ไปดวยเสนเอ็น   ครั้งน้ันเหลาภิกษุที่เปนเพ่ือนเห็นเพ่ือนคบกันมาเห็นภิกษุนั้น 
จึงถามวา   อาวุโส   แตกอนสรีรวรรณะของเธองามสดใส   แตบัดนี้เธอซูบผอม 
เศราหมองไมผองใส   กายเหลืองข้ึน ๆ มีตัวดาษไปดวยเสนเอ็น   พยาธิเกิดข้ึน 
แกเธอหรือ    ภิกษุนั้นตอบวา   อาวุโส   ขาพเจาไมมีพยาธิ    แตมีความกังวล 
แลวบอกประพฤติเหตุนั้น  ภิกษุเหลาน้ัน จึงกลาววา    อาวุโส    พระศาสดาไม  
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ประทานอนุญาตเพ่ือยังของท่ีเขาใหดวยศรัทธาใหตกไป   ก็ทานถือเอาของท่ีเขา 
ใหดวยศรัทธามาใหแกเหลาคฤหัสถ    ทํากิจไมสมควร    ภิกษุนั้น ไดพึงถอยคํา 
ของภิกษุเหลาน้ันก็ละอาย   ทอดท้ิงมาตาปตุปฏฐานกิจเสีย   ภิกษุเหลาน้ัน  ยังไม  
พอใจ  แมดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี   จึงพากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูล 
วา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ภิกษุชื่อโนนยังของท่ีเขาใหดวยศรัทธาใหตกไป 
เลี้ยงดูคฤหัสถ   พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามวา  แนะภิกษุ  ไดยินวา 
เธอถือเอาศรัทธาไทยไปเลี้ยงคฤหัสถ  จริงหรือ  เมือ่ภิกษุนั้นกราบทูลรับวาจริง 
พระเจาขา    เมื่อทรงใครจะสรรเสริญการกระทําของภิกษุนั้น     และทรงใครจะ 
ประกาศบุพจริยาของพระองค    จึงตรัสถามวา   แนะภิกษุ   เมื่อเธอเลี้ยงดูเหลา 
คฤหัสถ    เลีย้งดูคฤหัสถเหลาไหน    ภิกษุนั้นกราบทูลวา     บดิามารดาของขา 
พระองค   พระเจาขา   เพ่ือจะยังความอุตสาหะใหเกิดแกภิกษุนั้น    พระศาสดา 
ไดทรงประทานสาธุการสามครั้งวา   สาธุ    สาธุ    สาธุ    แลวตรัสวา   เธอดํารง 
อยูในทางที่เราดําเนินแลว      แมเราเม่ือประพฤติบุพจริยาก็ไดบํารุงเลี้ยงบิดา 
มารดา  ภิกษุนั้นกลับไดความเบิกบานใจ   ลําดับนั้น   เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบ 
ทูลวิงวอนใหทรงประกาศบุพจริยา   พระศาสดาจึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดง 
ดังตอไปนี้. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในอดีตกาล ณ ที่ไมไกลแตกรุงพาราณสี  มีบาน 
นายพรานบานหนึ่งริมฝงนี้แหงแมน้ํา    และมีบานนายพรานอีกบานหน่ึงริมฝง 
โนนแหงแมน้ํา    ในบานแหงหนึ่ง ๆ   มีตระกูลประมาณหารอยตระกูล   นาย 
เนสาทผูเปนใหญสองตนในบานทั้งสองเปนสหายกัน   ในเวลาท่ียังหนุมอยู  เขา 
ไดทํากติกาสัญญากันอยางนี้วา    ถาขางหนึ่งมีธิดา    ขางหน่ึงมีบุตร   เราจักทํา 
อาวาหวิวาทมงคลแกบุตรธิดาเหลาน้ัน      ลําดับนั้น    ในเรือนของนายเนสาท 
ผูเปนใหญในบานริมฝงนี้คลอดบุตร   บิดามารดาใหชื่อวา   ทกุูลกุมาร  เพราะ  
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กุมารน้ันอันญาติทั้งหลายรองรับดวยทุกูลพัสตรในขณะเกิด    ในเรือนของนาย  
เนสาทผูเปนใหญอีกคนหน่ึงคลอดธิดา    บิดามารดาใหชื่อวา     ปาริกากุมารี 
เพราะนางเกิดฝงโนน       กุมารกุมารทีั้งสองน้ีรูปงามนาเลื่อมใสมีผิวพรรณดัง 
ทองคํา   แมเกิดในสกุลนายพรานก็ไมทําปาณาติบาต.  
         กาลตอมา   เมื่อทุกลูกุมารมีอายุไดสิบหกป   บิดามารดาพูดวา   จะนํา 
กุมาริกามาเพ่ือเจา   แตทุกูลกุมารมาแตพรหมโลก   เปนสัตวบรสิุทธิ์    จึงปดหู 
ทั้งสองกลาววา    ขาแตคุณพอคุณแม   ฉันไมตองการอยูครองเรือน   โปรดอยา 
ไดพูดอยางนี้    แมบิดามารดาพูดอยูถึงสองครั้งสามครั้ง   ก็ไมปรารถนา   ฝาย 
ปาริกากุมารีแมบิดามารดาพูดวา  แนะแน  บุตรของสหายเรามีอยู   เขามีรูปงาม 
นาเลื่อมใสมีผิวพรรณดั่งทองคํา    เราจักใหลูกแกเขา    นางปาริกาก็กลาวหาม 
อยางเดียวกัน  แลวปดหูทั้งสองเสีย  เพราะนางมาแตพรหมโลกเปนสัตวบริสุทธิ์. 
         ในคราวน้ัน    ทุกลูกุมารสงขาวลับไปถึงนางปาริกาวา     ถาปาริกามี 
ความตองการดวยเมถุนธรรม   ก็จงไปสูเรือนของบุคคลอ่ืน   ฉันไมมีความพอ 
ใจในเมถุน แมนางปาริกาก็สงขาวลับ ไปถึงทุกูลกมุารเหมือนกัน แตบิดามารดา 
ไดกระทําอาวาหวิวาหมงคล       แกกมุารกุมารีทั้งสองผูไมปรารถนาเรื่องประ- 
เวณีเลย   เขาทั้งสองมิไดหยั่งลงสูสมุทรคือกิเลส    อยูดวยกันเหมือนมหาพรหม 
สององค  ฉะนั้น  ฝายทุกลูกุมารไมฆาปลาหรือเน้ือ    โดยท่ีสุดแมเนื้อท่ีบุคคล 
นํามา   ก็ไมขาย   ลําดับนั้น   บิดามารดาพูดกะเขาวา   แนะพอ  เจาเกิดในสกุล 
นายพราน    ไมปรารถนาอยูครองเรือน    ไมทําการฆาสัตว    เจาจักทําอะไร 
ทุกูลกุมาร   กลาวตอบอยางนี้วา   ขาแตคุณพอคุณแม   เมื่อทานท้ังสองอนุญาต  
เราทั้งสองก็จักบวช    บดิามารดาไดฟงดังน้ัน   จึงอนุญาตวา   ถาเชนนั้น    เจา 
ทั้งสองจงบวชเถิด     ทุกลูกุมารและปาริกากุนารีก็ยินดีราเริง    ไหวบิดามารดา  
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แลวออกจากบาน   เขาสูหิมวันตประเทศทางฝงแมน้ําคงคา   โดยลําดับ   ละแม   
น้ําคงคามุงตรงไปแมน้ํามิคสัมมตา    ซึ่งไหลลงมาแตหิมวันตประเทศถึงแม- 
น้ําคงคา. 
         ขณะนั้น     พิภพแหงทาวสักกเทวราชสําแดงอาการเรารอน     ทาว  
สักกเทวราชทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบการณนั้น   จึงตรัสเรียกพระวิสสุกรรม 
เทพบุตรมา  ตรัสวา   แนะพอวิสสุกรรม    ทานมหาบุรุษท้ังสองออกจากบาน 
ใครจะบวชเปนฤๅษี    เขาสูหิมวันตประเทศ    ควรท่ีทานท้ังสองน้ันจะไดที่อยู 
ทานจงเนรมิตบรรณศาลา  และบรรพชิตบริขารเพ่ือทานท้ังสองน้ัน ณ ภายใน 
กึ่งเสียงกู   ต้ังแตมิคสัมมตานที   เสร็จแลวกลับมา   พระวิสสุกรรมเทพบุตรรับ 
เทวบัญชาแลว  ไปจัดกิจทั้งปวงโดยนัยทีกลาวแลวในมูคปกขชาดก   ไลเนื้อและ 
นกที่มีสําเนียง   ไมเปนที่ชอบใจใหหนีไป   แลวเนรมิตมรรคาเดินผูเดียว  แลว 
กลับไปท่ีอยูของตน   กุมารกุมารีทั้งสองเห็นทางนั้น   แลวก็เดนิไปตามทางน้ัน 
ถึงอาศรมบท  ทุกลูบัณฑิตเขาสูบรรณศาลา  เห็นบรรพชิตบรขิารก็ทราบสักก- 
ทัตติยภาพวา   สักกะประทานแกเรา    จึงเปลื้องผาสาฎก  ออกนุงผาเปลือก 
ไมสีแดงผืนหนึ่งหมผืนหนึ่ง   พาดหนังเสือบนบา  ผูกมณฑลชฎาทรงเพศฤๅษี 
แลวใหนางปาริกาบวชเปนฤๅษิณี  ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสององคนั้น     เจริญเมตตภูมิ- 
กามาพจรอาศัยอยูในที่นั้น   แมฝูงเนื้อและนกทั้งปวง   ก็กลับไดเมตตาจิตตอกัน 
และกัน   ดวยอานุภาพเมตตาแหงดาบสดาบสินีทั้งสองน้ัน  บรรดาสัตวเหลาน้ัน 
ไมมีสัตวไร  ๆ   เบียดเบียนสัตวไร  ๆ   เลย   ฝายปาริกาดาบสินีลุกข้ึนแตเชา 
ต้ังนํ้าด่ืมและของฉันแลวกวาดอาศรมบททํากิจท้ังปวง  ดาบสและดาบสินีทั้ง 
สองนั้น  นําผลไมเล็กใหญมาฉัน  แลวเขาสูบรรณศาลาของตน ๆ  เจริญสมณ 
ธรรม  สําเร็จการอยูในที่นั้นนั่นแล.  
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         ทาวสักกเทวราชเสด็จมาสูที่บํารุงแหงพระมุนีทั้งสองน้ัน   วันหน่ึงพระ    
องคทรงพิจารณาเห็นอันตรายแหงพระมุนีทั้งสองนั้นวา     จักษุทั้งสองขางของ 
ทานท้ังสองนี้จักมืด     จึงลงมาจากเทวโลกเขาไปหาทุกูลบัณฑิต    นมัสการแลว 
นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง   ตรัสอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ   อันตรายจะปรากฏแก 
ทานท้ังสอง  ควรท่ีทานท้ังสองจะไดบุตรไวสําหรับปฏิบัติทาน  ขอทานท้ังสอง 
จงเสพโลกธรรม  ทุกลูบณัฑิตไดสดับคําของทาวสักกเทวราชจึงกลาววา ดูกอน 
ทาวสักกะ   พระองคตรัสอะไร   เราทั้งสองแมอยูทามกลางเรือนก็หาไดเสพโลก 
ธรรมไม  เราทั้งสองละโลกธรรมนี ้  เกลียดดุจกองคูถอันเต็มไปดวยหนอน  ก็ 
บัดนี้ เราทั้งสองเขาปาบวชเปนฤๅษี     จักกระทํากรรมเชนนี้อยางไรได    ทาว 
สักกเทวราชตรัสวา    ขาแตทานผูเจริญ     พระผูเปนเจาไมตองทําอยางนั้น   เปน 
แตเอามือลูบทองปาริกาดาบสินีเวลานางมีระดู   ทกุูลบัณฑิตรับวา   อยางนี้อาจ 
ทําได   ทาวสักกเทวราช   นมัสการทกุูลดาบสแลวกลับ ไปท่ีอยูของตน  ฝายทุกูล 
บัณฑิตก็บอกนางปรริกาใหรูตัว   แลวเอามือลูบทองนาง  ในเวลาท่ีนางมีระดู. 
         ในกาลนั้น    พระโพธิสัตวจุติจากเทวโลก   ถือปฏิสนธิในทองนางปาริ- 
กาฤๅษีณี  กาลลวงไปไดสิบเดือน    นางคลอดบุตรมีผิวพรรณดั่งทองคํา  ดวย 
เหตุนั้นเอง บิดามารดาจึงต้ังชื่อบุตรวา  สุวรรณสามกุมาร  เวลาท่ีปาริกาดาบ- 
สินี  ไปปาเพื่อหามูลผลาผล  นางกินรทีั้งหลายท่ีอยูภายในบรรพ  ไดทําหนาท่ี 
นางนม  ดาบสดาบสินีทั้งสองสรงน้ําพระโพธิสัตวแลวใหบรรทมในบรรณศาลา 
แลวพากันไปหาผลไมเล็กใหญ  ในขณะนั้น    นางกินรีทั้งหลาย   อุมกุมารไป 
สรงน้ําที่ซอกเขาเปนตน      แลวข้ึนสูยอดบรรพต    ประดับดวยบุปผชาติตาง  ๆ 
แลวฝนหรดาลและมโนศิลาเปนตนท่ีแผนศิลา    ประใหเปนเม็ดที่นลาตแลวนํา 
มาใหไสยาสนในบรรณศาลา     ฝายนางปาริกากลับมาก็ใหบุตรดื่มนม  กาลตอ 
มา  บิดามารดาปกปกรักษาบุตรนั้น   จนมีอายุไดสิบหกป   ใหนั่งอยูในบรรณ-  
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ศาลา   ตนเองพากันไปปาเพ่ือหามูลผลาผลในปา  ลําดับนั้น     พระมหาสัตวทรง   
คิดวา   อันตรายอะไร  ๆ   จะพึงมีแกบิดามารดาของเรา   ในกาลบางคราว   จึง 
ทรงสังเกตทางที่บิดามารดาไป. 
         อยูมาวันหน่ึง    เม่ือดาบสดาบสินีทั้งสองนํามูลผลาผลในปากลับมาใน   
เวลาเย็น   ถึงที่ใกลอาศรมบท    มหาเมฆต้ังข้ึนฝนตก    ทานท้ังสองจึงเขาไปสู 
โคนไมแหงหนึ่ง    ยืนอยูบนยอดจอมปลวก   อสรพิษมีอยูภายในจอมปลวกนั้น 
น้ําฝนเจือกลิ่นเหง่ือจากสรีระของสองทานนั้น  ไหลลงเขารูจมูกแหงอสรพิษน้ัน 
มันโกรธพนลมในจมูกออกนา   ลมในจมูกนั้นถูกจักษุทั้งสองขางแหงดาบสและ 
ดาบสินีนั้น     ทั้งสองทานก็เปนคนจักษุมืดไมเห็นกันและกัน     เพราะลมน้ัน 
ทุกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกามาบอกวา    ปาริกา    จักษุทั้งสองของฉันมืด  ฉัน 
มองไมเห็นเธอ แมนางปาริกา   กก็ลาวอยางนั้นเหมือนกัน    ทัง้สองมองไมเห็น 
ทางก็ยืนคร่ําครวญอยูดวยเขาใจวา   บัดนี้ชีวิตของเราทั้งสองไมมีละ. 
         ก็ดาบสและดาบสินีทั้งสองน้ัน     มีบุรพกรรมเปนอยางไร    ไดยินวา 
ทานท้ังสองนั้นในปางกอนเกิดในสกุลแพทย   ครั้งน้ัน  แพทยนั้นรักษาโรคใน 
จักษุของบุรุษมีทรัพยมากคนหน่ึง    บุรุษน้ันจักษุหายดีแลว     ไมใหทรัพยคา 
รักษาอะไร  ๆ   แกแพทยนั้น   แพทยโกรธเขา   ไปสูเรือนแจงแกภริยาของตน 
วา ที่รัก  ฉันรักษาโรคในจักษุของบุรุษน้ันหาย   บดันี้เขาไมใหทรัพยคารักษา 
แกฉัน    เราจะทําอยางไรดี     ฝายภริยาไดสดับสามีกลาวก็โกรธ    จึงกลาววา 
เราไมตองการทรัพยที่มีอยูของมัน      ทานจงประกอบยาขนานหน่ึงใหมันหยอด 
ทําจักษุทั้งสองของมันใหบอดเสียเลย     สามีเห็นชอบดวย   จึงออกจากเรือนไป 
หาบุรุษน้ัน   ไดกระทําตามน้ัน   บุรุษผูมีทรัพยมากคนน้ัน   ไมนานนักก็กลับ 
จักษุมืดไปอีก  ดาบสและดาบสินีทั้งสองมีจักษุมืดดวยบาปกรรมอันนี้.  
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         ลําดับนั้น     พระมหาสัตวคิดวา   บิดามารดาของเรา  ในวันอ่ืน  ๆ  เคย 
กลับเวลานี้  บัดนี้เราไมรูเรื่องราวของทานท้ังสองนั้น    จึงเดินสวนทางรองเรียก 
หาไป   ทานท้ังสองน้ันจําเสียงบุตรไดก็ขานรับ   แลวกลาวหามดวยความรักใน 
บุตรวา     มอัีนตรายในที่นี้   อยามาเลยลูก     พระมหาสัตวตอบทานท้ังสองวา 
ถาเชนนั้น    ทานท้ังสองจงจับปลายไมเทาน้ีมาเถิด     แลวยื่นไมเทายาวใหทาน 
ทรงลองจับ    ทานทั้งสองจับปลายไมเทาแลวมาหาบุตร     พระมหาสัตวถามวา   
จักษุของทานทั้งสองมืดไปดวยเหตุอะไร   บิดามารดาทั้งสอง   ก็เลาใหพระมหา- 
สัตวผูบุตรฟงวา  ลูกรัก  เมื่อฝนตก   เราทั้งสองยืนอยูบนยอดจอมปลวกที่โคน 
ไมในที่นี้  จักษุทั้งสองมืดไปดวยเหตุนั้น  พระมหาสัตวไดสดับคําของบิดามารดา 
ก็รูวาอสรพิษมีในจอมปลวกน้ัน     อสรพิษน้ันขัดเคืองปลอยลมในจมูกออกมา 
พระมหาสัตวเห็นบิดามารดาแลวรองไหและหัวเราะ     บิดามารดาจึงถามวา 
ทําไมถึงรองไห   และหัวเราะ   พระมหาสัตวตอบวา   ขาพเจารองไห   ดวยเสีย 
ใจวาจักษุของทานท้ังสองพินาศไป   ในเวลาท่ีขาพเจายังเปนเด็กอยู  แตขาพเจา 
หัวเราะดวยดีใจวา     ขาพเจาจักไดปฏิบัติบํารุงทานทั้งสองในบัดนี้  ขอทานท้ัง 
สองอยาไดคิดอะไรเลย   ขาพเจาจักปฏิบัติบํารุงทานทั้งสองใหผาสุก  พระมหา- 
สัตวปลอบโยนใหบิดามารดาทั้งสองเบาใจ   แลวนํามาอาศรมบท   ผูกเชือกเปน 
ราวในที่ทั้งปวงสําหรับ บิดามารดาทั้งสองน้ัน   คือท่ีพักกลางคืน  ที่พักกลางวัน 
ที่จงกรม   บรรณศาลา  ทีถ่ายอุจจาระปสสาวะ  จําเดิมแตนั้นมา   ใหบิดามารดา 
อยูในอาศรมบท    ไปนํามูลผลาผลในปามาเองต้ังไวในบรรณศาลา   กวาดท่ีอยู 
ของบิดามารดาแตเชาทีเดียว   ไหวบิดามารดาแลว ถือหมอนํ้าไปสูมิคสัมมตานที่ 
นํานํ้าด่ืมมา    แตงต้ังของฉันไว     ใหไมสีฟนและน้ําบวนปากเปนตน     ให 
ผลาผลท่ีมีรสอรอย   เมื่อบิดามารดาบริโภคแลบวนปากแลว    ตนเองจึงบริโภค  
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ผลาผลท่ีเหลือ     เสร็จกิจบริโภคแลวไหวลาบิดามารดา   มีฝูงมฤคแวดลอมเขา 
ปาเพ่ือตองการหาผลาผล     เหลากินนรท่ีเชิงบรรพต      แวดลอมพระโพธิสัตว 
ชวยเก็บผลาผลใหพระโพธิสัตว   เวลาเย็นพระโพธิสัตวกลับมาอาศรม  เอาหมอ 
ตักน้ํามาต้ังไว     ตมน้ําใหรอนแลวอาบและลางเทาบิดามารดาตามอัธยาศัย   นํา   
กระเบ้ืองถานเพลิงมาใหผิง   เช็ดมือเทาของบิดามารดา  เมื่อบิดามารดานั่งแลว 
ใหบริโภคผลาผล     สวนตนเองบริโภคเม่ือบิดามารดาบริโภคเสร็จแลว   จัด 
วางผลาผล  ที่เหลือไวในอาศรมบท   พระโพธิสัตวปฏิบัติบํารุงบิดามารดาโดย 
ทํานองนี้ทีเดียว. 
         สมัยนัน้    พระราชาพระนามวา   ปลยักขราช  เสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระองคทรงโลภเนื้อมฤค    จึงมอบราชสมบัติใหพระชนนี 
ปกครอง    ผูกสอดราชาวุธหาอยางเขาสูหิมวันตประเทศ    ทรงฆามฤคท้ังหลาย 
เสวยเนื้อ    เสด็จถึงมิคสัมมตานที    แลวถึงทาท่ีสุวรรณสามพระโพธิสัตวตักน้ํา 
โดยลําดับ     ทอดพระเนตรเห็นรอยเทามฤค     กท็รงทําซุมดวยกิ่งไมมีสีเขียว 
โกงคันศรสอดลูกศรอาบยาพิษ ประทับนั่งเตรียมอยูในซุมนั้น  ฝายพระมหาสัตว 
นําผลาผลมาในเวลาเย็น     วางไวในอาศรมบท     ไหวบิดามารดาลาไปตักน้ํา 
ถือหมอนํ้ามีฝูงมฤคแวดลอม    ใหมฤคสองตัวเดินเคียงกัน    วางหมอนํ้าด่ืมบน 
หลังมฤคท้ังสองมือประคองไปสูทาน้ํา    ฝายพระราชาประทับอยูในซุม    ทอด 
พระเนตรเห็นพระโพธิสัตวดําเนินมาทรงคิดวา  เราเท่ียวมาในหิมวันตประเทศ 
ตลอดกาลถึงเพียงนี้      ยังไมเคยเห็นมนุษย     ผูนี้จะเปนเทวดาหรือนาคหนอ 
ถาเราจักเขาไปไตถามผูนี้   ถาเปนเทวดาก็จักเหาะขึ้นสูอากาศ   ถาเปนนาคก็จัก 
ดําดินไป   แตเราจะเท่ียวอยูในหิมวันตประเทศตลอดกาลท้ังปวงก็หาไม   ถาเรา 
จักกลับพาราณสี  อมาตยทั้งหลายจักถามเราในการที่เราเท่ียวในหิมวันตประเทศ 
นั้นวา     เมื่อพระองคอยูในหิมวันตประเทศไดเคยทอดพระเนตรเห็นอะไร  
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อัศจรรยบาง    เราจักกลาววาไดเคยเห็นสัตวเชนนี้     เขาก็จักถามวา    สัตวนัน้  
ชื่ออะไร   ถาเราจักตอบวา  ไมรูจัก  เขาก็จักติเตียนเรา  เพราะเหตุนั้น  เราจัก 
ยิงผูนี้ทําใหทุรพลแลว จึงถามเรื่อง    ลําดับนั้น   ในเม่ือฝูงมฤคน้ันลงดื่มน้ําแลว 
ข้ึนกอน  พระโพธิสัตวจึงคอย ๆ ลงราวกะพระเถระผูมีวัตรอันเรียนแลว  อาบ- 
น้ําระงับความกระวนกระวายแลวข้ึนจากน้ํา  นุงผาเปลือกไมสีแดงผืนหน่ึง  หม 
ผืนหน่ึง    เอาหนังเสือพาดเฉวียงบา     ยกหมอน้ําข้ึนเช็ดน้ําแลววางบนบาซาย 
ก็ในกาลน้ัน  พระราชาทรงคิดวา  บัดนี้เปนสมัยที่จะยิง  จึงยกลูกศรอาบยาพิษ  
นั้นข้ึนยิงพระโพธิสัตวถูกขางขวาทะลุออกขางซาย      ฝูงมฤครูวาพระมหาสัตว 
ถูกยิง   ตกใจกลัวหนีไป    ฝายสุวรรณสามบัณฑิตแมถูกยิง   กป็ระคองหมอนํ้า 
ไวโดยปกติ   ต้ังสติคอย ๆ วางหมอนํ้าลง  คุยเกลี่ยทรายต้ังหมอนํ้า  กําหนดทิศ 
หันศีรษะไปทางทิศาภาคเปนที่อยูชองบิดามารดา     เปนดุจสุวรรณปฏิมานอน 
บนทรายมีพรรณดังแผนเงิน    ต้ังสติกลาววา     ชื่อวาบุคคลผูมีเวรของเราใน 
หิมวัน  ประเทศน้ียอมไมมี     บุคคลผูมีเวรของบิดามารดาของเราก็ไมมี 
กลาวดังน้ีแลวถมโลหิตในปาก   ไมเห็นพระราชาเลย   เมื่อจะถามจึงกลาวคาถา 
ที่หน่ึงวา 
                   ใครหนอใชลกูศรย่ิงเราผูประมาทกําลังแบก 
         หมอน้าํ  กษัตริย   พราหมณ   แพศย    คนไหนย่ิงเรา 
         ซอนกายอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปมตฺต   ความวา   ผูไมต้ังสติในการ 
เจริญเมตตา   ก็คําน้ีพระโพธิสัตวกลาวหมายเนื้อความวา   ไดกระทําคนเปนผู 
ประมาทในขณะน้ัน.    บทวา   วิทฺธา   ความวา    ยิงแลวซอนกายอยูในที่นี้ 
ชนชื่อไรหนอ   เปนกษัตริย  หรือพราหมณ   หรือแพศย   ใชลกูศรอาบยาพิษ  
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ยิงเราผูกําลังไปตักน้ําท่ีมิคสัมมตานที     คือชนชื่อไรหนอยิงเราแลวซอนกายอยู 
คือปกปดตนในพุมไม. 
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว     เพ่ือจะแสดงความท่ีมังสะในสรีระของตน 
เห็นวาไมเปนภักษา   จึงกลาวคาถาที่สองวา 
                   เน้ือของเรากก็ินไมได    หนังก็ไมมีประโยชนนี้   
         เมื่อเปนเชนนี้  เขาเขาใจวาเราเปนผูควรยิง   ดวยเหตุ 
         อะไรหนอ. 
         ในคาถาน้ันมีความวา    ทานมาณพผูเจริญ   เนื้อของเรา   คือเนื้อใน 
สรีระของเรา   กินไมได   คือมนุษยทั้งหลายไมพึงกิน   หนังของเรา   คือหนัง 
ในสรีระของเรา   ไมมีประโยชนแกมนุษยทั้งหลาย   เมื่อเปนเชนนี้    คือแมเม่ือ 
เปนอยางนี้    บุรุษนี้ไดเขาใจวาเราเปนผูควรยิง    คือควรแทง    คือยิงเราโดย 
ไมพิจารณาดวยวรรณะอะไร   คือดวยเหตุอะไร. 
         ครั้นกลาวคาถาที่สองแลว     เมือ่จะถามถึงชื่อเปนตน      พระโพธิสัตว 
จึงกลาวคาถาวา 
                   ทานคือใคร   หรือเปนบุตรของใคร   เราจะรูจัก 
         ทานไดอยางไร   ดูกอนสหาย   เราถามทานแลว  ขอ 
         ทานจงบอกเถิด  ทําไมทานยิงเราแลวจึงซอนตัวเสีย 
ครั้นกลาวอยางนี้แลวก็ไดนิ่งอยู. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ัน   ทรงดําริวา    บรุษุน้ีแมถูกเรายิงดวยลูกศร 
อาบยาพิษลมแลว    ก็ไมดาไมตัดพอเรา    เรียกหาเราดวยถอยคําท่ีนารัก    ดุจ 
บุคคลจับฟนหัวใจ     เราจักไปหาเขา     แลวเสด็จไปประทับยืนในที่ใกลพระ- 
โพธิสัตว   แลวตรัสวา  
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                   เราเปนพระราชาของชาวกาสี      คนเรียกเราวา   
         พระเจาปลยักษ  เราละแวนแควนเท่ียวแสวงหามฤค 
         เพราะความโลภ    อนึ่ง    เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป 
         ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก    แมชางมาสูระยะลูกศร  
         ของเรา   ก็ไมพึงพนไปได.                                       
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    ราชาหมสฺม ิ   ความวา   ไดยินวา 
พระเจาปลยักษนั้นมีพระดําริอยางนี้วา  เทวดาก็ตามนาคก็ตาม  ยอมพูดภาษา 
มนุษยไดทั้งนั้น      เราไมรูจักผูนี้วาเปนเทวดา  หรือนาค  หรอืมนุษย   ถาเขา 
โกรธ   จะทําใหพินาศได   เมื่อกลาวถงึเราวา  เปนพระราชา  ใคร ๆ ที่ไมกลัว 
ยอมไมมี   เพราะเหตุดังนี้นั้น   เพ่ือจะใหรูวาพระองคเปนพระราชา   จึงไดตรัส  
กอนวา    ราชาหมสฺม ิ    ดังน้ี.    ดูกอนมาณพผูเจริญ    เราเปนพระราชาของ    
ชาวกาสี  คือของชนผูอยูในกาสิกรัฐ.     บทวา   ม   ไดแก   ประชาชนรูจักเรา 
โดยนามวา  พระเจาปลยักษ.    บทวา    วิทู    ไดแก    รูจัก    คือเรียก.     บทวา   
โลภา ความวา  มอบราชสมบัติแกพระชนนี  เพราะความโลภเน้ือมฤค.  บทวา  
มิคเมส   ไดแก   แสวงหา   คือคนหาเหลามฤค.     บทวา   จรามห    ความวา 
เราเท่ียวไปในปาผูเดียวเทาน้ัน     พระราชาประสงคจะแสดงกําลังของพระองค 
จึงตรัสคาถาท่ีสอง.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อสิฺสฏเ ไดแก  ในธนูศลิป. 
บทวา  ทฬฺหธมฺโม   ความวา   เปนผูสามารถโกงและลดซึ่งธนูอันหนัก  คือ 
ธนูหนักพันแรงคนยกได  ไดยินกันแพรหลาย   คือปรากฏไปทั่วพ้ืนชมพูทวีป. 
บทวา  อาคโต   อุสุปาตน  ความวา   ชางที่มีกําลังมาในท่ีลูกศรของเราตก 
ก็ไมพนจากที่ไปไดถึงเจ็ดกาว.                                                       
         พระราชาทรงสรรเสริญกําลังของพระองค   ดังน้ีแลว   เมื่อจะตรัสถาม 
ชื่อและโคตรของพระโพธิสัตว   จึงตรัสวา  
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                   ทานคือใคร    หรือเปนบตุรของใคร    พวกเรา 
         จะรูจักทานไดอยางไร     ทานจงแจงชื่อและโคตรของ 
         บิดาทานและของตัวทาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปเวทย   แปลวา  พึงบอก.  
         พระมหาสัตวไดสดับดังน้ันแลว   ดําริวา  ถาเราบอกวา  เราเปนเทวดา 
นาค  ยักษ   กินนร   หรือเปนกษัตริยเปนตนอยางใดอยางหน่ึง    พระราชานี้ 
ยอมเชื่อคําของเรา   เราควรกลาวความจริงเทาน้ัน       ดําริฉะน้ีแลวจึงทูลวา 
                   ขอจงทรงพระเจริญ    ขาพระองคเปนบุตรฤๅษี  
         ผูเปนบุตรของนายพราน        ญาติทั้งหลายเรียกขา- 
         พระองคเมื่อยังมีชีวติอยูวา  สามะ วันนี้ขาพระองคถึง 
         ปากมรณะนอนอยูอยางน้ี    ขาพระองคถูกพระองคยิง 
         ดวยลูกศรใหญอาบยาพิษ    เหมอืนมฤคที่ถูกพรานปา 
         ยิงแลว  ฉะนั้น  ขาแตพระราชา   ขอพระองคจงทอด 
         พระเนตร ซึ่งขาพระองคผูนอนจมอยูในโลหติของตน 
         เชิญทอดพระเนตรลูกศรอันแลนเขาขางขวาทะลุออก 
         ขางซาย    ขาพระองคบวนโลหิตอยู    เปนผูกระสับ 
         กระสาย ขอทูลถามพระองควา พระองคยิงขาพระองค  
         แลว     จะซอนพระองคอยูทําไม      เสือเหลืองถูกฆา 
         เพราะหนัง   ชางถูกฆาเพราะงา  เมื่อเปนเชนนี้   พระ- 
         องคเขาพระทัยวา  ขาพระองคเปนผูควรยิง   ดวยเหตุ 
         อะไรหนอ.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภทฺทนฺเต  ความวา  ขาแตพระมหาราช   
ขอพระองคจงทรงพระเจริญ     ขาพระองคเปนบุตรฤๅษีผูเปนบุตรนายพราน. 
บทวา  ชีวนฺต   ความวา   ญาติทั้งหลายเม่ือเรียกขานขาพระองคซึ่งยังมีชีวิตอยู 
เมื่อกอนแตนี้วา   มาเถิดสามะ   ไปเถดิสามะ   ก็ไดเรียกกันวา  สามะ.  บทวา 
สวาชฺเชวงฺคโต   ความวา   วันนี้   ขาพระองคนั้น   ไป   คือถึง    คือเขาไปใน 
ปากแหงมรณะแลวอยางนี้.   บทวา  สเย  แปลวา   นอนอยู  มฤคถูกพรานปายิง 
ดวยลูกศรใหญอาบยาพิษ  ฉันใด  แมขาพระองคก็ฉันนั้น  คือเปนผูถูกพระองค 
ทรงยิงอยางน้ัน    บทวา  ปริปลุโต   ความวา    นอนจม    ขอพระองคโปรด 
ทอดพระเนตรขาพระองคผูนอนอยูเห็นปานน้ี.   บทวา  ปฏิวามคต  ความวา 
เขาทางขางขวาแลวทะลุออกทางขางซาย.  บทวา  ปสฺส   ไดแก  โปรดทอด 
พระเนตรขาพระองค.  บทวา   ถิมฺหามิ  แปลวา  บวนอยู   พระมหาสัตวนั้น  
ดํารงสตินั้นไมหว่ันไหวเลย    ถมโลหิต    ตรัสแลวดวยประการฉะน้ี.  บทวา 
อาตุโร   ความวา  ขาพระองคเจ็บหนักขอทูลถามพระองค.    บทวา  นิลียสิ 
ความวา   ประทับนั่งอยูในพุมไมแหงหนึ่ง.   บทวา  วิทฺเธยฺย  แปลวา  ควรยิง 
บทวา  อมฺถ   ความวา  ไดเขาใจวาเหมือนมฤค. 
         พระราชาทรงสดับคําของพระมหาสัตวแลว   ไมตรัสบอกตามจริง เมื่อ 
จะตรัสคําเท็จจึงตรัสวา 
                   ดูกอนสามะ   มฤคปรากฏแลว  มาสูระยะลูกศร 
         เห็นทานเขาก็หนีไป   เพราะเหตุนั้นเราจึงเกิดความ 
         โกรธ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อุพฺพิชฺชิ   แปลวา   หนีไป.    บทวา 
อาวิสิ   ไดแก    ทวมทับ    พระราชาทรงแสดงวา    ความโกรธเกิดข้ึนแกเรา 
เพราะเหตุนั้น.  
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         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวทูลพระราชาวา      ขาแตพระราชาผูใหญ   
ขอพระองคตรัสอะไร  ข้ึนชื่อวามฤคท่ีเห็นขาพระองคแลวหนีไป  ไมมีในหิมวันต  
ประเทศน้ี  แลวทูลวา  
                   จําเดิมแตขาพระองคจําความได  รูจักลูกและผิด 
         ฝูงมฤคในปาแมดุราย     ก็ไมสะดุงกลัวขาพระองค 
         จําเดิมแตขาพระองคนุงผาเปลือกไม  ต้ังอยูในปฐมวัย 
         ฝูงมฤคในปาแมดุราย      ก็ไมสะดุงกลัวขาพระองค 
         ขาแตพระราชา     ฝูงกินนรผูขลาดอยูภูเขาคันธมาทน 
         เห็นขาพระองคยอมไมละดุงกลวั      เราท้ังหลายตาง 
         ชื่นชมตอกันไปสูภูเขาและปา    เมื่อเปนเชนนี้   มฤค 
         ทั้งหลายจะสะดุงกลัวขาพระองค   ดวยเหตุไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  น  ม  มิคา  ความวา  ธรรมดามฤค 
ทั้งหลายเห็นขาพระองคแลวยอมไมสะดุงกลัว.    บทวา   สาปทานิ  ไดแก 
พาลมฤค.    บทวา  ยโต  นิธึ   ความวา  จําเดิมแตกาลท่ีขาพระองคนุง  คือ 
ทรงผาเปลือกไม.  บทวา  ภีรู  กึปุริสา  ราช   ความวา  ขาแตพระราชาผูใหญ 
มฤคทั้งหลายจงยกไวกอน    ธรรมดากินนรทั้งหลาย    ยอมเปนผูขลาดอยางยิ่ง 
กินนรเหลาใดอยูที่ภูเขาคันธมาทนนี้      กินนรแมเหลาน้ันเห็นขาพระองคแลว 
ยอมไมสะดุงกลัว     พวกเราชื่นชมตอกันและกัน     ไปตามปาเขาลําเนาไพร 
โดยแทแล.  บทวา  อุตฺราสนฺติ  มิคา  มม  ความวา พระมหาสัตวแสดงความวา 
เพราะเหตุไร  พระองคจึงจักใหขาพระองคเชื่อวา  มฤคทั้งหลายเห็นขาพระองค 
แลวสะดุงกลัว     พระราชาไดสดับดังน้ันแลว   ทรงดําริวา   เรายิงสุวรรณสาม 
ผูไรความผิดนี้แลว     ยังกลาวมุสาวาทอีก     เราจักกลาวคําจริงเทาน้ัน      ดังน้ี 
แลว   จึงตรัสวา  
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                   ดูกอนสามะ   เน้ือเห็นทานแลว   หาไดตกใจไม 
         เรากลาวเท็จแกทานดอก    เราถูกความโกรธและความ 
         โลภครอบงําแลว  จงึยิงทานดวยลูกศรน้ัน.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  น  ตทฺทส  ความวา  เนื้อเห็นทาน   
ไมตกใจ.  บทวา   กินฺตาห  ความวา  เรากลาวเท็จในสํานักของทานผูมีทัศนะ  
งามอยางนี้ดอก.  บทวา  โกธโลภาภิภูตาห  ความวา  เราเปนผูอันความโกรธ 
และความโลภครอบงําแลว    ก็เม่ือเน้ือท้ังหลายขามลงกอนแลวน่ันแล    เรา 
จักยิงเน้ือท้ังหลายเพราะความโกรธ      เรายืนยกธนูอยู     ภายหลังไดเห็นพระ 
โพธิสัตว     ไมรูวาพระโพธิสัตวนั้นเปนอยางใดอยางหน่ึงในบรรดาเทวาดา 
เปนตน   จักถามพระโพธิสัตวนั้น    พระราชายังความโลภใหเกิดข้ึนดวยประการ 
ฉะน้ี   ฉะน้ันจึงตรัสอยางนี้. 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว      พระราชาทรงดําริวา     สุวรรณสามน้ีจะ 
มิไดอยูอาศัยในปานี้แตผูเดียวเทาน้ัน    ญาติทั้งหลายของเขาพึงมีแน    จักถาม 
เขาดู  จึงตรัสคาถาอีกวา 
                   ดูกอนสามะ ทานมาแตไหน หรือใครใหทานมา 
         ทานผูจะตักน้ําจึงไปสูแมน้ํามิคสัมมตา  แลวกลับมา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  พระราชาตรัสเรียกพระโพธิสัตว  ดวยบทวา 
สาม.   บทวา   อาคมฺม   ความวา   จากประเทศไหนมาสูปาน้ี.  บทวา  กสฺส 
วา  ปหิโต  ความวา  ทานถูกใครสงไปดวยคําวา   จงไปสูแนน้ําเพ่ือนํานํ้า 
แกพวกเรา  ดังนี้    จึงมายังแมน้ํามิคสัมมตานี้. 
         พระโพธิสัตวไดสดับพระดํารัสของพระราชาแลว      กลั้นทุกขเวทนา 
เปนอันมาก   บวนโลหิตแลวกลาวคาถาวา  
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                   บิดามารดาของขาพระองคตาบอด   ขาพระองค 
         เลี้ยงทานเหลาน้ันอยูในปาใหญ    ขาพระองคนํานํ้ามา 
         เพ่ือทานท้ังสองน้ัน  จึงมาแมน้ํามิคสัมมตา.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ภรามิ  ความวา   นํามูลผลาผลเปนตน 
มาเลี้ยงดู. 
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว    ก็บนรําพันปรารภบิดามารดา    กลาววา 
                   อาหารของบดิามารดาน้ันยังพอมีอยู    เมื่อเปน 
         เชนนี้    ชีวิตของทานท้ังสองน้ันจักดํารงอยูราวหกวัน 
         ทานท้ังสองน้ันตามืด          เกรงจักตายเสียเพราะไมได 
         ด่ืมน้ํา          ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรน้ี 
         หาเปนความทุกของขาพระองคนักไม        เพราะความ 
         ทุกขนีอ้ันบุรุษจะตองไดประสบ    ความทุกขที่ขาพระ-  
         องคไมไดเห็นบิดามารดา            เปนความทุกขของขา 
         พระองค   ยิ่งกวาความทุกข    เพราะลูกพระองคยิงดวย 
         ลูกศรนี้เสียอีก       ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวย 
         ลูกศรนี้             หาเปนความทุกขของขาพระองคนักไม 
         เพราะความทุกขนีอ้ันบุรุษจะตองไดประสบ       บิดา 
         มารดาท้ังสองน้ันเปนกําพราเข็ญใจ        จะรองไหอยู 
         ตลอดราตรีนาน     จักเหือดแหงไปในก่ึงราตรีหรือใน 
         ที่สุดราตรี    ดุจแมน้ํานอยในคิมหฤดูจักเหอืดแหงไป 
         ขาพระองคเคยหมั่นบํารุงบําเรอนวดมือเทาของทาน 
         ทั้งสองน้ัน     บัดน้ีไมเห็นขาพระองค    ทานท้ังสองจัก  
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         บนเรียกหาวา  พอสาม ๆ เท่ียวอยูในปาใหญ   ลูกศร 
         คือความโศก   ที่สองน้ีแหละ  ยังหัวใจของขาพระองค 
         ใหหว่ันไหว    เพราะขาพระองคไมไดเห็นทานท้ังสอง 
         ผูจักษบุอด  ขาพระองคเห็นจักละเสียซ่ึงชีวิต.                     
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา.    อสุามตฺต    ไดแก    พอเปนอาหาร 
ไดยินวา   คําวา   อุสา    เปนชื่อของโภชนาหาร   ความวา   บดิามารดาทั้งสอง 
นั้นยังมีโภชนาหาร.  บทวา   อถ    สาหสฺส    ชีวิต    ความวา  มีชีวิต  อยูได 
ประมาณหกวัน      พระมหาสัตวกลาวคําน้ี  หมายถึงผลาผลที่นํามาต้ังไว  อีก 
อยางหน่ึง   บทวา    อุสา    ไดแก   ไออุน   ดวยบทน้ัน     พระมหาสัตวแสดง 
ความน้ีวา  ในรางกายของบิดามารดาท้ังสองน้ันพอมีไออุนอยู  เมื่อเปนเชนนี้  
ก็จะมีชีวิตอยูไดหกวัน     ดวยผลาผลที่ขาพระองคนํามา.    บทวา    มริสฺสเร 
แปลวา   จักตาย   ขาแตพระราชาผูใหญ   ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงน้ี   ถึง 
เปนความทุกขก็จริง     แตไมเปนความทุกขของขาพระองค    เพราะเหตุไรจึง 
กลาวอยางนี้.    บทวา    ปุมฺนา    ไดแก    อันบุรุษ   ความวา   ความทุกขเห็น 
ปานน้ันนี้  อันบุรุษพึงไดประสบทั้งนั้น  ก็เพราะความทุกขที่ขาพระองคไมไดเห็น 
คุณแมปาริกานั้น    เปนความทุกขของขาพระองค     ยิ่งกวาความทุกขเพราะถูก 
พระองค   ยิงนี้รอยเทาพันเทาแสนเทา.  บทวา  จริ   รตฺตาย   รจฺุจติ   ความวา 
นักรองไหตลอดราตรีนาน.   บทวา    อฑฺฒรตฺเต   ไดแก   ในสมัยกึ่งราตรี. 
บทวา   รตฺเต  วา   ไดแก ในสุดทายราตรี.   บทวา  อวสุสฺสติ  ไดแก จักเหือด  
แหง  อธิบายวา  จักเหือดแหงไปเหมือนแนน้ํานอยในฤดูรอน.  บทวา  อุฏาน- 
ปาทจริยาย ความวา ขาแตพระราชาผูใหญ  ขาพระองคลุกข้ึนคืนละสองสามครั้ง 
หรือวันละสองสามครั้ง  ปฏิบัติรับใชบิดามารดาทั้งสองน้ัน   นวดมือเทาของทาน 
ทั้งสองนั้น   ดวยความหม่ันเพียรของขาพระองค  บัดนี้  ทานทัง้สองผูมีจักษุมืด  
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นั้นไมเห็นขาพระองค  จักลุกข้ึนเพ่ือตองการการปฏิบัตินั้น  ๆ  จักบนรําพันวา   
พอสาม     พอสาม     จักถูกหนามตําเอาเที่ยวไปในหิมวันตประเทศน้ี.    บทวา 
ทุติย   ความวา   ลกูศรคือความโศกเพราะไมไดเห็นบิดามารดาทั้งสองน้ัน    ซึ่ง 
เปนความทุกขที่สองนี้    เปนความทุกขกวา    ถูกลกูศรอาบยาพิษยิงเอาครั้งแรก 
รอยเทาพันเทาแสนเทา.   
         พระราชาทรงฟงความคร่ําครวญของพระโพธิสัตว   ทรงคิดวา   บุรุษ 
นี้เปนผูประพฤติพรหมจรรยต้ังอยูในธรรม   ปฏิบติับิดามารดาเย่ียมยอด  บดันี้ 
ไดความทุกขถึงเพียงนี้    ยังคร่ําครวญถึงบิดามารดา   เราไดทําความผิดในบุรุษ 
ผูสมบูรณดวยคุณธรรมอยางนี้  เราควรเลาโลมเอาใจบุรุษน้ีอยางไรดีหนอ แลว 
ทรงสันนิษฐานวา    ในเวลาท่ีเราตกนรก     ราชสมบัติจักทําอะไรได    เราจัก 
ปฏิบัติบิดามารดาของบุรุษนี้   โดยทํานองที่บุรุษน้ีปฏิบัติแลว   การกายของบุรุษ 
นี้จักเปนเหมือนไมตาย   ดวยประการฉะน้ี   จึงตรัสวา 
                   ดูกอนสามะผูงดงามนาดู   ทานอยาปริเทวะมาก 
         เลย  เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป     ปรากฏในชมพูทวีป 
         ทั้งส้ินวาเปนผูแมนยํานัก    จักฆามฤคและแสวงหามูล- 
         อาหารปามา   ทําการงานเลี้ยงบิดามารดาของทานใน 
         ปาใหญ   ดูกอนสามะ    ปาท่ีบิดามารดาของทานอยู 
         อยูที่ไหน   เราจักเลี้ยงบิดามารดาของทาน  ใหเหมือน 
         ทานเลี้ยง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ภริสสนฺเต    ความวา  เราจักเลี้ยงบิดา 
มารคาของทานเหลาน้ัน .  บทวา    มิคาน  ไดแก  ราชสีห  เสือโครง  เสือ 
เหลืองและมฤคเปนตน .  บทวา    วฆิาสมนฺเวส    ความวา    แสวงหา  คือ  
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เสาะหาซ่ึงอาหาร  พระราชาตรัสวา    เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป     จักฆามฤค 
อวน ๆ  เลี้ยงบิดามารดาของทาน    ดวยมังสะอันอรอย   ดังน้ี   เมื่อพระโพธิ- 
สัตวทูลวา    ขาแตพระราชาผูใหญ   พระองคอยาทําการฆาสัตวเพราะเหตุพวก   
ขาพระองคเลย   ดังน้ี  จึงตรัสคําน้ีอยางนี้.   บทวา   ยถา   เต   ความวา   ทาน 
ไดเลี้ยงทานทั้งสองน้ันอยางใด     แมขาพเจาก็จักเลี้ยงทานท้ังสองน้ันอยางน้ัน 
เหมือนกัน. 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตวไดสดับพระวาจาของพระราชาน้ันแลวจึงทูลวา    
ดีแลวพระเจาขา   ถาอยางนั้น     ขอพระองคโปรดเลี้ยงดูบิดามารดาของขาพเจา 
องคเถิด   เมื่อจะชี้ทางใหทรงทราบ   จึงทูลวา     
                   ขาแตพระราชา  หนทางที่เดินเฉพาะคนเดียวซ่ึง 
         อยูทางหัวนอนของขาพระองคนี้  เสด็จดําเนินไปแตที่ 
         นี้ระหวางกึ่งเสียงกู    จะถึงสถานท่ีอยูแหงบดิามารดา 
         ของขาพระองค   ขอเสด็จดําเนินแตที่นี้ไป เลี้ยงดูทาน 
         ทั้งสองในสถานท่ีนั้นเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอกปที  แปลวา  ทางเดินเฉพาะคนเดียว  
บทวา  อุสฺสีสเก  ไดแก  ในท่ีดานศีรษะของขาพระองคนี้.  บทวา  อฑฺฒโฆส 
แปลวา   ระหวางก่ึงเสียงกู. 
         พระมหาสัตวทูลชี้ทางแตพระราชาอยางนี้แลว     กลั้นเวทนาเห็นปาน 
นั้นไวดวยความสิเนหาในบิดามารดาเปนกําลัง     ประคองอัญชลีทลูวิงวอนเพื่อ 
ตองการใหเลี้ยงดูบิดามารดา   ไดทลูอยางนี้อีกวา 
                   ขาแตพระเจากาสิราช   ขาพระบาทขอนอมกราบ 
         พระองค    ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีใหเจรญิ  ขาพระ  
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         บาทขอนอมกราบพระองค  ขอพระองคทรงบํารุงเลี้ยง 
         บิดามารดาตามืด  ของขาพระองคในปาใหญ   ขาพระ  
         องคขอประคองอัญชลีถวายบังคมพระองค    ขอพระ- 
         องคมพีระดํารัสกะบิดามารดาของขาพระองคใหทราบ  
         วา  ขาพระองคไหวนบทานดวย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา     วตฺุโต    วชฺชาสิ    ความวา     พระมหา- 
สัตวทูลวา    ขาแตพระราชาผูใหญ     พระองคผูอันขาพระองค   กราบทูลแลว 
โปรดตรัสบอกการกราบไหวใหบิดามารดาทราบ   อยางนี้วา   สามะบุตรของ 
ทานท้ังสอง   ถูกเรายิงดวยลูกศรอาบยาพิษท่ีริมฝงแมน้ํา  นอนตะแคงขางขวา 
เหนือหาดทรายคลายแผนเงิน   ประคองอัญชลีแกทาน   กราบไหวเทาท้ังสอง 
ของทาน. 
         พระราชาทรงรับคํา     พระมหาสัตวสงการไหวบิดามารดาแลวก็ถึง 
วิสัญญีสลบนิ่งไป. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอน้ัน  จึงตรัสวา 
                   หนุมสามะผูงดงามนาดูนั้น   ครั้นกลาวคําน้ีแลว 
         ถูกกําลังแหงพิษซาบซาน  เปนผูวิสัญญีสลบไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา     สมปชฺชถ    ไดแก     เปนผูวิสัญญี. 
         พระมหาสัตวนั้น    เมื่อกลาวมาไดเพียงเทาน้ีก็ดับอัสสาสะ ไมไดกลาว 
ตอไปอีกเลย  ก็ในกาลน้ัน     ถอยคําท่ีเปนไปอาศัยหทัยรูป    ซึ่งติดตอจิตแหง 
พระโพธิสัตวนั้นขาดแลวเพราะกําลังแหงพิษซาบซาน   โอฐของพระโพธิสัตวก็ 
ปด  จักษุก็หลับ    มือเทาแข็งกระดาง   รางกายทั้งส้ินเปอนโลหิต    ลําดับนั้น  
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พระราชาทรงคิดวา   สุวรรณสามน้ี     พูดกับเราอยูเดี๋ยวน้ี     เปนอะไรไปหนอ 
จึงทรงพิจารณาตรวจดูลมอัสสาสะปสสาสะ     ของพระโพธิสัตว   กล็มอัสสาสะ- 
ปสสาสะดับแลว   สรรีะก็แข็งแลว   พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้น   ก็ทรง 
ทราบวา   บดันี้สุวรรณสามตายแลวดับแลว    ไมทรงสามารถท่ีจะกลั้นความโศก 
ไวได  ก็วางพระหัตถไวบนพระเศียรครวญคร่ํารําพันดวยเสียงอันดัง. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอน้ัน   จึงตรัสวา  
                   พระราชานั้นทรงคร่ําครวญนาสงสาร    เปนอัน 
         มากวา  เราสําคัญวาจะไมแกไมตาย   เรารูเรื่องน้ีวันนี้ 
         แตกอนหารูไม  เพราะไดเห็นสานบัณฑิตทํากาลกิริยา 
         ความไมมาแหงมฤตยูยอมไมมี    สามบัณฑติถูกลูกศร 
         อาบยาพิษ  ซมึซาบแลวพูดอยูกะเรา   ครั้นกาลลวงไป 
         อยางน้ีในวันนี้   ไมพูดอะไร  ๆ  เลย   เราจะตองไปสู 
         นรกแนนอน   เราไมมีความสงสัยในขอนี้เลย  เพราะ 
         วาบาปหยาบชา   อนัเราทําแลวตลอดราตรีนานในกาล 
         นั้น เราทํากรรมหยาบชาในบานเมือง   คนท้ังหลายจะ 
         ติเตียนเรา   ใครเลาจะควรมากลาวติเตียนเราในราวปา 
         อันหามนุษยนี้ได    คนท้ังหลายจะประชุมกนัในบาน 
         เมือง     โจทนาวากลาวเอาโทษเรา    ใครเลาหนอจะ 
         โจทนาวากลาวเอาโทษเราในปาอันหามนุษยมิได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   อาสึ   ความวา   เราไดมีความสําคัญวา 
จะไมแกไมตายมาตลอดกาลเทาน้ี.   บทวา   อชฺเชต  ความวา   วันนี้เราไดเห็น 
สามบัณฑิตน้ีทํากาลกิริยา  จึงรูวาทั้งตัวเราและเหลาสัตวอ่ืน ๆ ตองแกตองตาย  
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ทั้งน้ัน.  บทวา  นตฺถิ   มจฺจุสฺส   นาคโม   ความวา   พระราชาทรงครวญคร่ํา   
รําพันวา  ความมาแหงมัจจุนั้น   เรารูในวันนี้เอง  เม่ือกอนแตนี้    เราไมรูเลย. 
บทวา  สฺ วาชฺเชวงฺคเต   กาเล  ความวา  พระราชาทรงแสดงวา  สามบัณฑิตใด 
ถูกลูกศรอาบยาพิษซึมซาบแลวเจรจาอยูกะเราในบัดนี้ทีเดียว    สามบัณฑิตนั้น 
ครั้นมรณกาลไปคือเปนไปอยางน้ีในวันนี้     ไมกลาวอะไร ๆ    แมแตนอยเลย. 
บทวา   ตทา  หิ  ความวา  เราผูยิงสามบัณฑิตในขณะนั้นไดกระทําบาปแลว.  
บทวา   จิร   รตฺตาย   กิพฺพิส   ความวา  ก็บาปน้ันทารุณหยาบชาสามารถทํา 
ใหเดือดรอนตลอดราตรีนาน.   บทวา   ตสฺส  ความวา  ติเตียนเรานั้น  ผูเที่ยว 
ทํากรรมชั่วเห็นปานน้ี.  บทวา   วตฺตาโร  ความวา ยอมติเตียน. ติเตียนที่ไหน ? 
เตียนในบาน.  ติเตียนวาอยางไร    ติเตียนวาเปนผูทํากรรมหยาบชา. 
         พระราชาทรงคร่ําครวญวา   ก็ในปาอันหามนุษยมิไดนี้   ใครเลาควร 
จะกลาวติเตียนเรา   ถาจะมี  ก็พึงวากลาวเรา.   บทวา  สารยนฺติ  ไดแก   ใน 
บานหรือในนิคมเปนตน.   บทวา   สคจฺฉ   มาณวา   ความวา  คนทั้งหลาย 
จะประชุมกันในที่นั้น ๆ  จะยังกันและกัน ใหระลกึถึงกรรมท้ังหลาย  จะโจทนา 
อยางนี้วา  แนะทานผูฆาคน  ทานทําทารุณกรรม   ทานตองไดรับโทษอยางโนน 
แตในปาอันหามนุษยมิไดนี้  ใครเลาจักยังพระราชานี้ใหระลกึถึงกรรม    พระ- 
ราชาทรงโจทนาตนคร่ําครวญอยูอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
         กาลน้ัน  เทพธิดามีนามวาพสูนธรี  อยูภูเขาคันธมาทน   เคยเปนมารดา 
ของพระมหาสัตวในอัตภาพท่ีเจ็ด    พิจารณาดูพระโพธิสัตวอยูเปนนิจ    ดวย 
ความสิเนหาในบุตร ก็วันนั้นนางเสวยทิพยสมบัติ  มิไดพิจารณาดูพระมหาสัตว  
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บางอาจารยวา   นางไปสูเทวสมาคมเสีย   ดังน้ีก็มี   ในเวลาท่ีพระมหาสัตวสลบ  
นางพิจารณาดูวา    ความเปนไปของบุตรเราเปนอยางไรบางหนอ    ไดเห็นวา 
พระเจาปลยักษนี้    ยิงบตุรของเราดวยลูกศรอาบยาพิษ     ใหลมอยูที่หาดทราย 
ฝงแมน้ํามิคสัมมตา        พร่ํารําพันดวยเสียงอันดัง       ถาเราจักไมไปในที่นั้น 
สุวรรณสามบุตรของเราจักพินาศอยูในท่ีนี้   แมพระหทัยของพระราชาก็จักแตก 
บิดามารดาของสามะจักอดอาหาร    จะไมไดน้ําด่ืม   จักเหือดแหงตาย   แตเมื่อ 
เราไป    พระราชาจักถือเอาหมอน้ําด่ืมไปสูสํานักบิดามารดาของสุวรรณสามนั้น 
ก็แลครั้นเสด็จไปแลวจักรับสั่งวา    บุตรของทานท้ังสอง    เราฆาเสียแลว   และ 
ทรงสดับคําของทานท้ังสองน้ันแลว      จักนําทานทั้งสองน้ันไปสูสํานักของ 
สุวรรณสามผูบุตร  เมื่อเปนเชนนี้   ดาบสดาบสินีทั้งสอง  และเราจักทําสัจจกิริยา 
พิษของสุวรรณสามก็จักหาย    บุตรของเราจักไดชีวิตคืนมา    จักษุทั้งสองขาง 
ของบิดามารดาสุวรรณสามจักแลเห็นเปนปกติ     และพระราชาจักไดทรงสดับ 
ธรรมเทศนาของสุวรรณสาม  เสด็จกลับพระนคร  ทรงบริจาคมหาทานครอง 
ราชสมบัติโดยยุติธรรม  มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา   เพราะเหตุนั้น   เราจะ 
ไปในที่นั้น       เทพธิดานั้นจึงไปสถิตอยูในอากาศโดยไมปรากฏกาย     ทีฝ่ง 
มิคสัมมตานที  กลาวกับพระเจาปลยักขราช. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน     จึงตรัสวา 
                   เทพธิดาน้ันอันตรธานไปในภูเขาคันธมาทน  มา 
         ภาษิตคาถาเหลาน้ี  เพ่ืออนุเคราะหพระราชาวา  พระ- 
         องคทําความผิดมาก ไดทํากรรมอันชั่วชา บิดามารดา 
         และบตุรท้ังสามผูหาความประทุษรายมิได        ถูก  
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         พระองคฆาเสียดวยลูกศรลูกเดียวกัน   เชิญเสด็จมาเถิด   
         ขาพเจาจะพร่ําสอนพระองค   ดวยวิธีที่พระองคจะได 
         สุคติ  พระองคจงเล้ียงดูบิดามารดาท้ังสอง    ผูมีจักษุมืด 
         โดยธรรม    ในปา    ขาพเจาเขาใจวา     สุคติจะพึงมีแก 
         พระองค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   รฺโว   แปลวา   พระราชานั่นแหละ. 
บทวา  อาคุ   กริ  ความวา   ดูกอนพระราชาผูใหญ    พระองคไดทรงกระทํา 
ความผิดมากคือบาปมาก.    บทวา   ทุกกฺฏ   ความวา   ความชั่วใดที่พระองค 
กระทําแลวมีอยู      พระองคไดกระทําแลวซ่ึงความช่ัวน้ันอันเปนกรรมลามก. 
บทวา    อทสูกา    แปลวา     ผูหาโทษมิได.     บทวา     ปตาปุตฺตา     ความวา 
ชนสามคนเหลาน้ัน  คือ  มารดาหน่ึง   บิดาหน่ึง   บุตรหน่ึง   พระองคฆาดวย 
ลูกศรลูกเดียว     ดวยวาเม่ือพระองคฆาสุวรรณสามนั้น      แมบิดามารดาของ 
สุวรรณสามผูปฏิพัทธสุวรรณสามนั้น     ยอมเปนอันพระองคฆาเสียเหมือนกัน. 
บทวา   อนุสกิฺขามิ   ความวา   จักใหศึกษา   คือ   จักพร่ําสอน.    บทวา   โปเส 
ความวา   จงต้ังอยู ในฐานะสุวรรณสาม  ยังความสิเนหาใหเกิดข้ึน  เลี้ยงดูบิดา 
มารดาทั้งสองซ่ึงตาบอดนั้น     ราวกะวาสุวรรณสาม.   บทวา  มฺเห   สคุตี 
สิยา   ความวา   ขาพเจาเขาใจวา   พระองคจักพึงไปสุคติเทาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
         พระราชาทรงสดับคําของเทพธิดาแลวทรงเชื่อวา   เราเลีย้งบิดามารดา 
ของสุวรรณสามแลวจักไปสูสวรรค  ทรงดําริวา   เราจะตองการราชสมบัติทําไม 
เราจักเลี้ยงดูทานทั้งสองนั้น    ทรงตั้งพระหฤทัยมั่น    ทรงร่ําไรรํ่าพันเปนกําลัง 
ทรงทําความโศกใหเบาบาง   เขาพระหฤทัยวา  สวุรรณสามโพธิสัตวสิ้นชีพแลว  
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จึงทรงบูชาสรีระของพระโพธิสัตวนั้น    ดวยบุปผชาติตาง ๆ   ประพรมดวยนํ้า   
ทําประทักษิณสามรอบ     ทรงกราบในฐานะทั้งส่ีแลวถือหมอนํ้าท่ีพระโพธิสัตว 
ใสไวเต็มแลว   ถึงความโทมนัส   บายพระพักตรทางทิศทักษิณเสด็จไป. 
         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศขอความน้ัน   จึงตรัสวา  
                   พระราชานั้น  ทรงคร่ําครวญอยางนาสงสารเปน 
         อันมาก  ทรงถือหมอน้ํา  บายพระพักตรทางทิศทักษิณ 
         เสด็จหลีกไปแลว. 
         แมโดยปกติพระราชาเปนผูมีพระกําลังมาก     ทรงถือหมอนํ้าเขาไปสู 
อาศรมบท   ถึงประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิต  ดุจบุคคลกระแตกอาศรมให 
กระเทือน  ทกุูลบัณฑิตนั่งอยูภายในไดฟงเสียงฝพระบาทแหงพระเจาปลยักขราช 
ก็นึกในใจวา    นี้ไมใชเสียงแหงฝเทาสุวรรณสามบุตรเรา     เสียงฝเทาใครหนอ 
เมื่อจะถามจึงกลาวคาถาสองคาถาวา 
                   นั่นเสียงฝเทาใครหนอ     เสียงฝเทามนุษยเดิน 
         เปนแน    เสียงฝเทาสามบุตรเราไมดัง     ดูกอนทานผู 
         นิรทุกข  ทานเปนใครหนอ  สามบุตรเราเดินเบา  วาง 
         เทาเบา เสียงฝเทาสามบุตรเราไมดัง  ทานเปนใครหนอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มนสฺุสสฺเสว  ความวา  เสียงฝเทาท่ีมาน 
ไมใชของราชสีห   เสือโครง   เสือเหลือง   ยกัษ   และกินนรเปนตน   เปนเสียง 
ฝเทาของมนุษยแน   แตไมใชของสุวรรณสาม.   บทวา  สนฺต  หิ  ไดแก  เงียบ. 
บทวา   วชฺชติ   ไดแก   กาวไป.   บทวา    หฺติ   ไดแก   วาง. 
         พระราชาไดสดับคําถามน้ัน  ทรงดําริวา  ถาเราไมบอกกความท่ีเราเปน 
พระราชา     บอกวาเราฆาบุตรของทานเสียแลว     ทานท้ังสองนี้จักโกรธเรา  
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กลาวคําหยาบกะเรา    เม่ือเปนเชนนี้     ความโกรธในทานท้ังสองน้ีก็จักเกิดข้ึน 
แกเรา   ครั้นความโกรธเกิดข้ึน   เรากจั็กเบียดเบียนทานท้ังสองน้ัน    กรรมนั้น 
จักเปนอกุศลของเรา  แตเมื่อเราบอกวาเราเปนพระราชา  ชื่อวาผูที่ไมเกรงกลัว 
ยอมไมมี     เพราะฉะน้ัน     เราจะบอกความท่ีเราเปนพระราชากอน    ทรงดําริ 
ฉะน้ีแลว    ทรงวางหมอน้ําไวที่โรงน้ําด่ืม    แลวประทับยืนที่ประดูบรรณศาลา 
เมื่อจะแสดงพระองคใหฤๅษีรูจัก   จึงตรัสวา  
                   เราเปนพระราชาของชาวกาสี    คนเรยีกเราวา  
         พระเจาปลยักษ    เราละแวนแควนเท่ียวแสวงหามฤค 
         เพราะความโลภ  อนึ่ง  เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป 
         ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก   แมชางมาสูระยะลูกศร 
         ของเราก็ไมพึงพนไปได. 
         ฝายทุกูลบัณฑิตเม่ือจะทําปฏิสันถารกับพระราชา     จึงทูลวา 
                   ขาแตมหาบพิตร   พระองคเสด็จมาดีแลว   อนึ่ง 
         พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล        พระองคผูมี 
         อิสระเสด็จมาถึงแลว    ขอจงทรงทราบส่ิงท่ีมีอยูในท่ีนี ้
         ขาแตมหาบพิตร    เชิญเสวยผลมะพลับ     ผลมะหาด 
         ผลมะซาง     และผลหมากเมา      อันเปนผลไมเล็กนอย 
         ขอไดโปรดเลือกเสวยผลท่ีดี  ๆ เถิด  ขาแตมหาบพิตร 
         ขอจงทรงดื่มนํ้าซ่ึงเปนน้ําเย็น  นํามาแตมิคสัมมตานที 
         ซึ่งไหลจากซอกเขา   ถาทรงพระประสงค. 
         เนื้อความของคาถาน้ัน   ไดกลาวไวแลวในสัตติคุมพชาดก   แตในที่นี ้
บทวา  คิริคพฺภรา   ทานกลาวหมายเอามิคสัมมตานที    เพราะมิคสัมมตานที 
นั้นไหลมาแตซอกเขา   จึงชื่อวา   เกิดแตซอกเขา.  
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         เมื่อดาบสทําปฏิสันถารอยางนี้แลว    พระราชาทรงคิดวา    เราไมควร 
จะบอกวา    เราฆาบุตรของทานเสียแลว   ดังน้ีกอน   ทําเหมือนไมรู  พูดเรือ่ง   
อะไร ๆ ไปกอนแลวจึงบอก   ทรงดําริดังน้ีแลว   จึงตรัสวา 
                   ทานท้ังสองจักษุมืดไมสามารถจะเห็นอะไร ๆ 
         ในปา  ใครเลาหนอนําผลไมมาเพ่ือทานท้ังสอง  ความ  
         สะสมผลไมนอยใหญไวโดยเรียบรอยนี้     ปรากฏแก 
         ขาพเจาวา  ดูเหมือนคนตาดีสะสมไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นาล  ความวา  ทานทั้งสองตามืด  ไม 
สามารถจะมองเห็นอะไร  ๆ  ในบานได.    บทวา   โก  นุ  โว   ผลมาหร ิ
ความวา   ใครหนอนําผลไมนอยใหญมาเพ่ือทานท้ังสอง.  บทวา  นิวาโป   
ความวา   การเก็บคือสะสมผลไมนอยใหญที่บริสทุธิ์ดี  ซึ่งควรที่จะรับประทาน 
ที่ทําไวอยางเรียบรอย  คือโดยนัย  โดยอุบาย  โดยเหตุ  นี้.    บทวา     อนน-ฺ 
ธสฺเสว    ความวา   ยอมปรากฏ   คือเขาไปต้ังไว   แกเราเหมือนคนตาดีทําไว. 
         ทุกูลบัณฑิตไดฟงดังน้ัน    เพ่ือจะแสดงวามูลผลาผลตนมิไดนํามา  แต 
บุตรของตนนํามา   จึงไดกลาวสองคาถาวา 
                   สามะหนุมนอยรูปรางสันทัดงดงามนาดู    เกศา 
         ของเธอยาวดํา    เฟอยลงไปปลายงอนชอนขึ้นขางบน 
         เธอนั่นแหละนําผลไมมา    ถือหมอนําจากท่ีนี่    ไปสู 
         แมน้ํานํานํ้ามา  เหน็จะกลับมาใกลแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นาติพฺรหา   ความวา  ไมสูงไป   ไม 
เต้ียไป.  บทวา  สุนคฺคเวลฺลิตา   ความวา  งอนข้ึนเหมือนปลายมีดเชือดเน้ือ  
สําหรับสับเนื้อ   กลาวคือมีปลายงอนข้ึน.    บทวา  กมณฺฑลุ  ไดแก   หมอ.  
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บทวา    ทรูมาคโต   ความวา    เขาใจวา   บัดนี้พอสุวรรณสามจักมาใกลแลว  
คือจักมาแลวสูที่ใกล. 
         พระราชาไดทรงสดับดังน้ันแลวจึงตรัสวา 
                   ขาพเจาไดฆาสามกุมารผูปฏิบัติบํารุงทานเสีย 
         แลว   ผูเปนเจากลาวถึงสามกุมารผูงดงามนาดูใด  เกศา 
         ของสามกุมารน้ันยาวดํา  เฟอยลงไปปลายงอนชอนขึ้น 
         เบื้องบน  สามกุมารนั้นขาพเจาฆาเสียแลว   นอนอยูที่ 
         หาดทรายเปรอะเปอนดวยโลหิต. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   อวธึ   ความวา   ขาพเจายิงดวยลูกศร 
ยิงมฤคใหตายแลว.   บทวา  ปเวเทถ  ไดแก  กลาวถงึ.   บทวา  เสติ  ความวา 
นอนอยูบนหาดทรายริมฝงมิคสัมมตานที. 
         ก็บรรณศาลาของปาริกาดาบสินีอยูใกลของทุกูลบัณฑิต   นางนั่งอยูใน 
บรรณศาลาน้ัน     ไดฟงพระดํารัสของพระราชา   ก็ใครจะรูประพฤติการณนั้น  
จึงออกจากบรรณศาลาของคน    ไปสํานักทุกูลบัณฑิตดวยสําคัญเชือกที่สําหรับ 
สาวเดินไปไดกลาววา 
                   ขาแตทุกูลบณัฑิต    ทานพูดกับใครซ่ึงบอกวา 
         ขาพเจาฆาสามกุมารเสียแลว ใจของดิฉันยอมหว่ันไหว 
         เพราะไดยินวา  สามกุมารถูกฆาเสียแลว   กิง่ออนแหง 
         ตนโพธ์ิใบ    อันลมพัดใหหว่ันไหว    ฉันใด    ใจของ 
         ดิฉันยอมหว่ันไหวเพราะไดยินวา  สามกุมารถูกฆาเสีย 
         แลว  ฉนันั้น.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   วาทินา   ความวา   ผูกลาววา   ขาพเจา    
ฆาสามกุมารเสียแลว.   บทวา  ปวาล  ไดแก   หนอออน.   บทวา   มาลุเตริต 
ความวา ถูกลมพัดใหหว่ันไหว.  
         ลําดับนั้น    ทุกลูบณัฑิตเม่ือจะโอวาทนางปาริกาดาบสินีนั้น   จึงกลาววา 
                   ดูกอนนางปาริกา  ทานผูนี้คือพระเจากาสี  พระ- 
         องคทรงยิงสามกุมารดวยลูกศร  ที่มิคสัมมตานที ดวย 
         ความโกรธ   เราท้ังสองอยาปรารถนาบาปตอพระองค 
         เลย.                                                              
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    มคิสมฺมเต   ความวา  ที่หาดทรายริม 
ฝงมิคสัมมตานที.  บทวา   โกธสา   ความวา  ดวยความโกรธท่ีเกิดข้ึนในเพราะ 
มฤคทั้งหลาย.  บทวา   มา  ปาปมิจฺฉมิฺหา    ความวา     เราทั้งสองอยาปรารถนา    
บาปตอพระองคเลย. 
         ปาริกาดาบสินีกลาวอีกวา 
                   บุตรท่ีรักอันหาไดดวยยาก    ผูไดเลี้ยงเราท้ังสอง 
         ผูตามืดในปา  จะไมยังจิตใหโกรธ  ในบุคคลผูฆาบุตร 
         คนเดียวน้ัน  ไดอยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ฆาตมฺหิ   แปลวา  ในบุคคลผูฆา. 
         ทุกูลบัณฑิตกลาววา 
                   บุตรท่ีรักอันหาไดดวยยาก   ผูไดเลี้ยงเราท้ังสอง 
         ผูตามืดในปา    บณัฑิตท้ังหลาย   ยอมสรรเสริญบุคคล 
         ผูไมโกรธในบุคคลผูฆาบุตรคนเดียวน้ัน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อโกธ  ความวา    บัณฑิตทั้งหลายยอม  
สรรเสริญ  คือกลาวถึงบุคคลผูไมโกรธนั้นวา   ข้ึนชือ่วาความโกรธ   ยอมทําให 
ตกนรก   ฉะน้ัน     ไมพึงทําความโกรธน้ัน      พึงทําความไมโกรธในบุคคลผูฆา 
บุตรเทาน้ัน. 
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว     ดาบสดาบสินีทั้งสอง   ก็ขอนทรวงดวย 
มือท้ังสอง  พรรณนาคุณของพระมหาสัตว  คร่ําครวญเปนอันมาก. 
         ลําดับนั้น      พระเจาปลยักขราชเมื่อจะทรงเลาโลมเอาใจดาบสท้ังสอง 
นั้น    จึงตรัสวา 
                   อยูเปนเจาท้ังสองอยางคร่ําครวญ   เพราะขาพ- 
         เจา   กลาววาขาพเจาฆาสามกุมารเสียแลว  ไปมากเลย 
         ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจา   ทั้งสอง   ในปา- 
         ใหญ       ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป       ปรากฏวา 
         เปนผูแมนยํานัก  ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจา 
         ทั้งสอง   ในปาใหญ     ขาพเจาจักฆามฤคและแสวงหา 
         มูลผลในปา   รบัการงานเลี้ยงดูผูเปนเจาท้ังสองในปา 
         ใหญ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วาทินา  ความวา  ทานทั้งสองอยากลาว 
คําเปนตนวา  บุตรผูถึงพรอมดวยคุณอยางนี้ของเรา   ถูกทานผูกลาวอยูกับขาพ 
เจาวา    ฆาสามกุมารเสียแลวดังน้ี    ฆาแลว    บัดนี้ใครจักเลี้ยงดูพวกเรา   ดังน้ี 
คร่ําครวญมากไปเลย   ขาพเจาจักทําการงานแกทานทั้งสอง  เลี้ยงดูทานท้ังสอง 
เหมือนสามกุมาร   ครั้นตรัสอยางนี้แลว    พระราชาไดปลอบใจทานท้ังสองน้ัน 
วา     ขอทานท้ังสองอยาไดคิดเลย     ขาพเจาไมตองการราชสมบัติ     ขาพเจา 
จักเลี้ยงดูทานทั้งสองตลอดชีวิต.  
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         ลําดับนั้น    ฝายดาบสดาบสินีทั้งสองน้ันสนทนากับพระราชา    ทูลวา 
                   ขอถวายพระพรมหาบพิตร    สภาพน้ันไมสม 
         ควร    การทรงทําอยางน้ันไมควร    ในอาตมาท้ังสอง 
         พระองคเปนพระราชาของอาตมาท้ังสอง    อาตมาท้ัง 
         สอง   ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ธมฺโม    ไดแก   สภาพหรือเหตุการณ  
บทวา  เนต  กปฺปติ  ความวา  การกระทําการงานของพระองคนั้น     ยอมไม 
ควร   คือไมงาม    ไมสมควรในอาตมาท้ังสอง.   บทวา   ปาเท   วนฺทาม   เต 
ความวา  ก็ดาบสดาบสินีทั้งสองน้ัน  ต้ังอยูในเพศบรรพชิต  ทลูพระราชาดังน้ี 
เพราะความโศกในบุตรครอบงํา   และเพราะไมมีมานะ. 
         พระราชาไดทรงสดับดังน้ัน      ทรงยินดีเหลือเกิน    ทรงดําริวา   โอ 
นาอัศจรรย   แมเพียงคําหยาบของฤๅษีทั้งสองน้ี    ก็ไมมีในเราผูทําความประทุษ 
รายถึงเพียงนี้   กลับยกยองเราเสียอีก   จึงตรัสอยางนี้วา 
                   ขาแตทานผูเช้ือชาติเนสาท   ทานกลาวเปนธรรม 
         ทานบําเพ็ญความถอมตนแลว  ขอทานจงเปนบิดาของ 
         ขาพเจา  ขาแตนางปาริกา   ขอทานจงเปนมารดาของ 
         ขาพเจา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ตยา   ความวา   เมื่อกลาวเปนคน  ๆ  ก ็
กลาวอยางนี้.  บทวา   ปตา   เปนตน   ความวา  ขาแตพอทุกูลบัณฑิต  ต้ังแต 
วันนี้ไป     ขอทานจงต้ังอยูในฐานะแหงบิดาของขาพเจา  ขาแตแมปาริกา  แม 
ทานก็ขอจงต้ังอยูในฐานะแหงมารดา    ขาพเจาก็จักต้ังอยูในฐานะแหงสามกุมาร 
บุตรของทาน  กระทํากิจทุกอยางมีลางเทาเปนตน   ขอทานท้ังสองจงอยากําหนด 
ขาพเจาวาเปนพระราชา   จงกําหนดวาเหมือนสามกุมารเถิด.  
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         ดาบสท้ังสองประคองอัญชลีไหว  เมื่อจะทูลวิงวอนวา ขอถวายพระพร  
มหาบพิตร    พระองคไมมีหนาที่ที่จะทําการงานแกอาตมาทั้งสอง    แตขอพระ 
องคจงทรงถือปลายไมเทาของอาตมาท้ังสองนําไปแสดงตัวสุวรรณสามเถิด   จึง 
กลาวสองคาถาวา  
                   ขาแตพระเจากาสี     อาตมาท้ังสองขอนอบนอม 
         แดพระองค  ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีใหเจริญ  อาต- 
         มาทั้งสองนอบนอมแดพระองค     อาตมาท้ังสองประ- 
         คองอัญชลีแดพระองค   ขอพระองคโปรดพาอาตมาทั้ง  
         สองไปใหถึงสามกุมาร  อาตมาท้ังสองจะสัมผัสเทาท้ัง  
         สองและดวงหนาอันงดงามนาดูของเธอ    แลวทรมาน 
         ตนใหถึงกาลกิริยา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ยาว     สามานปุาปย     ความวา     โปรด 
พาอาตมาทั้งสองไปใหถึงท่ีที่สามกุมารอยู.  บทวา   ภุชทสฺสน   ความวา  สาม 
กุมารผูงามนาดู  คือมีรูปงามนาเลื่อมใส.  บทวา   สสุมฺภมานา   ไดแก   โบย. 
บทวา  กาลมาคมยามฺหเส  ความวา  จักกระทํา   คือจักถึงกาลกิริยา. 
         เมื่อทานเหลาน้ันสนทนากันอยูอยางนี้ พระอาทิตยอัสดงคต  ลําดับนั้น  
พระราชาทรงดําริวา   ถาเรานําฤๅษี   ทั้งสองผูตามืดไปในสํานักของสุวรรณสาม 
ในบัดนี้ทีเดียว    หทัยของฤๅษีทั้งสองจักแตกเพราะเห็นสุวรรณสามนั้น      เราก ็
ชื่อวานอนอยูในนรก    ในกาลท่ีทานท้ังสามทํากาลกิริยา    ดวยประการฉะน้ี  
เพราะฉะนั้น   เราจักไมใหฤๅษีทั้งสองน้ันไป   ทรงดําริฉะน้ีแลว   จึงตรัสคาถา 
สี่คาถาวา  
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                   สามกุมารถูกฆานอนอยูที่ปาใด   ดุจดวงจันทร 
         ดวงอาทิตย      ตกลงเหนือแผนดินแลว     เกลือกเปอน 
         ดวยฝุนทราย ปาน้ันเปนปาใหญ เกลื่อนกลนดวยพาล 
         มฤค  ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ   ผูเปนเจาท้ังสองจง 
         อยูในอาศรมน้ีแหละ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พฺรหา  ไดแก สูงยิง่.  บทวา   อากาสนฺต 
ความวา  ปานั่นแหละ  เห็นกันทั่ว  คือรูกันทั่ว  เปนราวกะวาท่ีสุดแหงอากาศ. 
อีกอยางหนึ่ง   บทวา  อากาสนฺต  ความวา  ทําใหเปนรอยอยู   คือประกาศ  
อยู.    บทวา   ฉมา   ไดแก   บนแผนดิน   คือปฐพี.  ปาฐะวา    ฉม    ดังน้ีก็มี 
ความวา    เหมือนลมลงบนแผนดิน.  บทวา  ปริกณฺุ ิโต   ความวา  เปรอะ 
เปอน  คือพัวพัน. 
         ลําดับนั้น       ฤๅษีทั้งสองไดกลาวคาถาเพ่ือจะแสดงวา   คนไมกลัวพาล 
มฤคทั้งหลายวา 
                   ถาในปาน้ันมีพาลมฤค    ต้ังรอยต้ังพันและต้ัง- 
         หมื่น  อาตมาท้ังสองก็ไมมีความกลัว  ในพาลมฤคทั้ง 
         หลายในปาไหน ๆ เลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โกจิ  ความวา  ในปาน้ีแมเปนประเทศ 
แหงหน่ึงในท่ีไหน ๆ   อาตมาทั้งสองก็ไมมีความกลัวในพาลมฤคทั้งหลาย. 
         ลําดับนั้น    พระราชาเม่ือไมอาจหามฤาษีทั้งสองน้ัน   กท็รงจงมือนําไป 
ในสํานักสุวรรณสามนั้น. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอน้ัน   จึงตรัสวา  
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                   ในกาลน้ัน   พระเจากาสีทรงพาฤๅษีทั้งสอง  ผูตา  
         มืดไปในปาใหญ  สวุรรณสามถูกฆาอยูในที่ใด   ก็ทรง 
         จูงมือฤๅษีทั้งสองไปในท่ีนั้น.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ตโต   แปลวา   ในกาลน้ัน.  บทวา 
อนฺธาน  ไดแก    ฤาษีทั้งสองผูตามืด.   บทวา   อห ุ  แปลวา    ไดเปนแลว. 
บทวา  ยตฺถ    ความวา  พระเจากาสี   ทรงนําฤๅษีทั้งสองไปในท่ีที่สุวรรณสาม 
นอนอยู. 
         ก็แลครัน้ทรงนําไปแลว       ประทับยืนในที่ใกลสุวรรณสามแลวตรัส 
วา   นี้บุตรของผูเปนเจาทั้งสอง   ลําดับนั้น    ฤาษีผูเปนบิดาของพระโพธิสัตว 
ซอนเศียรข้ึนวางไวบนตัก     ฤๅษิณีผูเปนมารดาก็ยกเทาข้ึนวางไวบนตักของตน 
นั่งบนรําพันอยู. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอน้ัน  ตรัสวา 
                   ดาบสดาบสินีทั้งสองเห็นสามกุมารผูเปนบุตร 
         นอนเกลือกเปอนฝุนทราย   ถูกท้ิงไวในปาใหญ  ดุจ 
         ดวงจันทรหรือดวงอาทิตยตกเหนือแผนดิน     ก็ปร-ิ 
         เทวนาการนาสงสาร  ประคองแขนท้ังสองรองไหวา 
         สภาพไมยุติธรรมมาเปนไปในโลกนี้    พอสามผูงาม 
         นาดู  พอมาหลับเอาจริง ๆ  เคลิบเคลิ้มเอามากมายดัง 
         คนด่ืมสุราเขม  ขัดเคืองใครเอาใหญ   ถือตัวมิใชนอย 
         มีใจพิเศษ   ในเมื่อกาลลวงไปอยางน้ีในวันนี้   พอไม 
         พูดไร ๆ  บางเลย    พอสามนี้เปนผูปฏิบัติบํารุงเรา 
         ทั้งสองผูตามืด  มาทํากาลกิริยาเสียแลว  บัดน้ีใครเลา  
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         จักชําระชฎาอันหมนหมองเปอนฝุนละออง     ใครเลา    
         จักจับกราดกวาดอาศรมของเราท้ังสอง   ใครเลาจักจัด 
         น้ําเย็นและน้ํารอนใหอาบ   ใครเลาจักใหเราท้ังสองได 
         บริโภคมูลผลาหารในปา  ลูกสามะน้ีเปนผูปฏิบัติบํารุง 
         เราท้ังสองผูตามืด   มาทํากาลกิริยาเสียแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อปวิทฺธ   ความวา  ทิ้งไวอยางไรประโยชน. 
บทวา    อธมโฺม   กิร    โภ    อิติ    ความวา   ไดยินวา    ความอยุติธรรมกําลงัเปน 
ไปในโลกน้ีในวันนี้.   บทวา    มตฺโต   ความวา    มัวเมา    คือถึงความประมาท 
ดุจด่ืมสุราเขม.    บทวา   ทิตฺโต   แปลวา   วางปง.    บทวา    วมิโน     ความวา 
เปนนักเลง   ฤๅษีทั้งสองพูดบนเพอท่ัว ๆ  ไป.   บทวา  ชฏ   ไดแก  ชฎาของเรา 
ทั้งสองที่มัวหมอง.    บทวา   ปสุคต   ความวา   จักอากูลมลทินจับในเวลาใด.  
บทวา  โกทานิ  ความวา  บัดนี้   ใครเลาจักจัดต้ังชฎาน้ันใหตรง   คือทําความ 
สะอาด   แลวทําใหตรงในเวลานั้น. 
         ลําดับนั้น    ฤๅษิณีผูมารดาแหงพระโพธิสัตว  เม่ือบนเพอเปนหนักหนา 
ก็เอามืออังท่ีอกพระโพธิสัตวพิจารณาความอบอุน  คิดวา  ความอบอุนของบุตร 
เรายังเปนไปอยู     บุตรเราจักสลบดวยกําลังยาพิษ     เราจักกระทําสัจจกิริยาแก 
บุตรเรา   เพ่ือถอนพิษออกเสีย   คิดฉะน้ีแลวไดกระทําสัจจกิริยา  
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอน้ัน     จึงตรัสวา 
                   มารดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร   ไดเห็น 
         สามะผูเปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย     ได 
         กลาวคําสัจวา   ลูกสามะมิไดเปนผูประพฤติธรรมเปน 
         ปกติ   ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ   ไดเปนผู  
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         กลาวคําจริงมาแตกอน   ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา   ได  
         เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล     เปนผู 
         เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเรา  โดยความจริงใด  ๆ  ดวย 
         การกลาวความจริงน้ัน ๆ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป 
         บุญอยางใดอยางหนึ่งท่ีลูกสามะกระทําแลวแกเราและ 
         แกบิดาของเธอ มอียู ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมด 
         ขอพิษของลูกสามะจึงหายไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เยน  สจฺเจน  ไดแก   ดวยความจริงใด 
คือดวยสภาวะใด.  บทวา   ธมฺมจาร ี  ไดแก  ผูประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ 
สิบ.    บทวา   สจฺจวาที    ความวา.     ไมกลาวมุสาวาท    แมดวยการหัวเราะ. 
บทวา    มาตาเปติภโร   ความวา    เปนผูไมเกียจคราน    เลี้ยงดบูิดามารดา 
ตลอดคืนวัน .  บทวา   กุเล  เชฏาปจฺจายิโก   ความวา  เปนผูกระทําสักการะ 
แกบิดาเปนตนผูเจริญท่ีสุด. 
         เมื่อมารดาทําสัจจกิริยาดวยเจ็ดคาถาอยางนี้    สามกุมารก็พลิกตัวกลับ 
นอนตอไป   ลําดับนั้น   บดิาคิดวา   ลกูของเรายังมีชีวิตอยู   เราจักทําสัจจกิริยา 
บาง   จึงไดทําสัจจกิริยาอยางนั้น. 
         พระศาสดาเพ่ือจะทรงประกาศความขอน้ัน     จึงตรัสวา 
                   บิดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร    ไดเห็น 
         สามะผูเปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย    ได 
         กลาวคําสัจวา  ลูกสามะมิไดเปนผูประพฤติธรรมเปน 
         ปกติ  ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ  ไดเปนผู 
         กลาวคําจริงมาแตกอน  ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา  ได  
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         เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล   เปนผู 
         เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเรา  โดยความจริงใด ๆ  ดวย 
         การกลาวความจริงน้ัน ๆ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป 
         บุญอยางใดอยางหนึ่งท่ีลูกสามะกระทําแลวแกเราและ  
         แกมารดาของเธอ    มีอยู     ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้น  
         ทั้งหมด  ขอพิษของลูกสามะจงหายไป. 
         เมื่อบิดาทําสัจจกิริยาอยูอยางนี้   พระมหาสัตวพลิกตัวอีกขางหน่ึงนอน. 
ตอไป   ลําดับนั้น     เทพธิดาผูมีนามวาพสุนธรีไดทําสัจจกิริยาลําดับที่สามแก   
พระมหาสัตวนั้น. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอน้ัน    จึงตรัสวา 
                   นางพสุนธรีเทพธิดา     อนัตรธานไปจากภูเขา 
         คันธมาทน  มากลาวสัจจวาจาดวยความเอ็นดูสามกุมาร 
         วา  เราอยูที่ภูเขาคันธมาทนตลอดราตรีนาน      ใคร ๆ 
         อื่นซึ่งเปนที่รักของเรากวาสามกุมาร   ไมมี   ของหอม 
         ลวนแลวดวยไมหอมท้ังหมด  ณ  คันธมาทนบรรพต 
         มีอยู  ดวยสัจจวาจาน้ี   ขอพิษของสามกุมารจงหายไป 
         เมื่อฤๅษีทั้งสองบนเพอรําพันเปนอันมากนาสงสาร 
         สามกุมารผูหนุมงดงามนาทัศนา  ก็ลุกขึ้นเร็วพลัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปพฺพตฺยาห   ตัดบทเปน   ปพฺพเต   อห 
ความวา  เราอยู  ณ  บรรพต.  บทวา  วนมยา  ไดแก  ลวนแลวไปดวยตนไม 
มีกลิ่นหอม  ที่ภูเขานั้น  ไมมีตนไมอะไร ๆ  ที่ไมมกีลิ่นหอมเลย. บทวา  เตส 
ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อฤาษีทั้งสองน้ันบนเพอรําพันกันอยูนั่นแล  
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สามกุมารไดลุกข้ึนเร็วพลัน   ในกาลท่ีเทพธิดาทําสัจจกิริยาจบลง   ความเจ็บปวย    
ของสามกุมารน้ันไดคลายหายไปเหมือนนํ้ากลิ้งจากใบบัว    ไมปรากฏแผลท่ีถูก 
ยิงวา  ถูกยิงตรงน้ี  ถูกยิง  ณ ที่นี.้ 
         อัศจรรยทั้งปวงคือ   พระมหาสัตวหายโรค   ฤาษีผูเปนบิดามารดาได 
ดวงตากลับเห็นเปนปกติ  แสงอรุณข้ึน   และทาน่ังส่ีเหลาน้ันปรากฏท่ีอาศรม  
ไดมีข้ึนในขณะเดียวกันทีเดียว     บิดามารดาทั้งสองไดดวงตาดีเปนปกติแลว 
ยินดีอยางเหลือเกินวา  ลกูสามะหายโรค  ลําดับนั้น   สามบัณฑิตไดกลาวกะทาน 
เหลาน้ัน  ดวยคาถานี้วา 
                   ขาพเจามีนามวาสามะ     ขอความเจรญิจงมีแก 
         ทานท้ังหลาย    ขาพเจาลุกขึ้นไดแลวโดยสวัสดี   ขอ 
         ทานท้ังหลายอยาคร่ําครวญนักเลย  จงพูดกะขาพเจา 
         ดวยเสียงอันไพเราะเถิด. 
         ลําดับน้ัน     พระมหาสัตวแลเห็นพระราชา   เมื่อจะทูลปฏิสันถาร  จึง 
กลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                   ขาแตมหาบพิตร  พระองคเสด็จมาดีแลว   อนึ่ง 
         พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล      พระองคผูมี  
         อิสระเสด็จมาลงแลว   ขอจงทรงทราบส่ิงท่ีมีอยูในท่ีนี ้
         ขาแตมหาบพิตร  เชญิเสวยผลมะพลับ   ผลมะหาด  ผล 
         มะซาง       และผลหมากเมา        อันเปนผลไมเล็กนอย 
         ขอไดโปรดเลือกเสวยผลท่ีดี  ๆ เถิด  ขาแตมหาบพิตร 
         ขอจงทรงดื่มนํ้าซ่ึงเปนน้ําเย็น  นํามาแตมิคสัมมตานที 
         ซึ่งไหลจากซอกเขา   ถาทรงพระประสงค.  
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         ฝายพระราชาทอดพระเนตรเห็นอัศจรรยนั้น  จึงตรัสวา 
                   ขาพเจาหลงเอามา      หลงเอาจริง ๆ     มืดไป 
         ทั่วทิศ  ขาพเจาไดเห็นสามบัณฑิตนั้นทํากาลกิริยาแลว 
         ทําไมทานเปนไดอีกเลาหนอ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เปต  ความวา   ไดเห็นสามบัณฑิตทํา 
กาลกิริยาแลว.    บทวา   โก  นุ  ตฺว   ความวา   พระราชาตรัสถามวา   ทาน 
กลับเปนข้ึนมาไดอยางไรหนอ. 
         ฝายสามบัณฑิตดําริวา    พระราชาทรงกําหนดเราวาตายแลว    เราจัก 
ประกาศความท่ีเรายังไมตายแกพระองค   จึงทูลวา 
                   ขาแตมหาราชเจา  โลกยอมสําคัญซ่ึงบุคคลผูยัง 
         มีชีวิตอยู    เสวยเวทนาอยางหนัก    มีความดําริในใจ 
         เขาไปใกลแลว   ยังเปนอยูแท ๆ   วาตายแลว    ขาแต 
         มหาราชเจา     โลกยอมสําคัญซ่ึงบุคคลผูยงัมีชีวิตอยู 
         เสวยเวทนาอยางหนัก   ถึงความดับสนิทระงับแลวน้ัน 
         ยังเปนอยูแท ๆ วาตายแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อป  ชีว  ไดแก  ยังเปนอยูแท ๆ.   บทวา 
อุปนีตมนสงฺกปฺป    ไดแก    มีจิตวาระหยั่งลงในภวังค.     บทวา     ชีวนฺต  
แปลวา   ยังมีชีวิตอยูจริง ๆ.   บทวา   มฺเต   ความวา   โลกนี้ยอมสําคัญวา 
ผูนี้ตายแลว.  บทวา   นิโรธคต   ความวา  สามบัณฑิตกลาววา  โลกยอมสําคัญ 
ซึ่งบุคคลผูยังมีชีวิตอยู    มีอัสสาสะปสสาสะ    ถึงความดับสนิท    ระงับแลวยัง 
เปนอยูแท ๆ   เชนขาพระองค  วาตายแลวอยางนี้. 
         ก็แลครัน้ทูลอยางน้ีแลว      พระมหาสัตวประสงคจะประกอบพระราชา 
ไวในประโยชน   เมื่อแสดงธรรมจึงไดกลาวคาถาอีกสองคาถาวา  
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                   บุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม  เทวดาและ 
         มนุษยทั้งหลาย  ยอมแกไขคุมครองบุคคลผูเลี้ยงดูบิดา 
         มารดาน้ัน    บุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม  นัก- 
         ปราชญทั้งหลายยอมสรรเสรญิบุคคลผูนั้นในโลกนี้  
         บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแลว    ยอมบันเทิงอยูใน 
         สวรรค. 
         พระราชาไดสดับคําน้ันแลว   ทรงดําริวา   นาอัศจรรยหนอ    แมเทวดา 
ทั้งหลายก็เยียวยาโรคที่เกิดข้ึนแกบุคคลผูเลี้ยงดูบิดามารดา      สามบัณฑิตน้ี  
งดงามเหลือเกิน   ทรงดําริฉะน้ีแลว   ประคองอัญชลีตรัสวา 
                   ขาพเจาน้ีหลงเอามากจริง   ๆ      มืดไปท่ัวทิศ 
         ทานสามบัณฑิต   ขาพเจาขอถึงทานเปนสรณะ   และ 
         ขอทานจงเปนสรณะของขาพเจา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ภยิฺโย   ความวา  เพราะขาพเจาไดทําผิด 
ในผูที่มีศีลบริสุทธิ์สมบูรณดวยคุณธรรมเชนทาน   ฉะน้ัน    ขาพเจาจึงหลงเอา 
จริง ๆ  เหลือเกิน.    บทวา    ตฺวฺจ    เม    สรณ    ภว     ความวา    ขาพเจาขอ 
ถึงทานเปนสรณะ   และขอทานจงเปนสรณะ   คือจงเปนที่พ่ึงของขาพเจาผูขอ 
ถึงสรณะ  คือขอทานจงทําขาพเจาใหไปเทวโลก. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวทูลพระราชาวา  ขาแตมหาราชเจา  ถาพระองค 
มีพระประสงคเสด็จสูเทวโลก   มีพระประสงคบริโภคทิพยสมบัติใหญ   จงทรง 
ประพฤติในทศพิธราชธรรมจรรยาเหลาน้ีเถิด   เมื่อจะถวายโอวาทแดพระราชา 
จึงไดกลาวคาถาอันวาดวยการประพฤติทศพิธราชธรรมวา  
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                   ขาแตขัตติยมหาราช  ขอพระองคทรงประพฤติ-   
         ธรรมในพระชนกพระชนนี        ในพระโอรสและ 
         พระมเหสี     ในมิตรและอมาตย    ในพาหนะและพล  
         นิกาย   ในชาวบานและชาวนิคม   ในชาวแวนแควน 
         และชาวชนบท   ในสมณะและพราหมณ    ในฝูงมฤค 
         และฝูงปกษีเถิด    ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรม 
         นั้น ๆ  ในโลกนี้แลว    จักเสด็จสูสวรรค      ขาแต 
         มหาราชเจา  ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด ธรรม 
         ที่พระองคทรงประพฤติแลว     ยอมนําความสุขมาให      
         ครั้น   พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว   จัก 
         เสด็จสูสวรรค     ขาแตมหาราชเจา    ขอพระองคทรง 
         ประพฤติธรรมเถิด    พระอินทร    เทพเจาพรอมทั้ง 
         พระพรหมถึงแลวซึ่งทิพยสถาน  ดวยธรรมท่ีประพฤติ 
         ดีแลว  ขาแตพระราชา   ขอพระองคอยาทรงประมาท 
         ธรรม. 
         ก็เน้ือความของคาถาเหลาน้ัน     มีกลาวไวโดยพิสดารแลวในสกุณชาดก 
นั้นแล. 
         พระมหาสัตวแสดงธรรมถวายพระราชาอยางนี้แลว  เมื่อจะถวายโอวาท  
ยิ่งข้ึน    ไดถวายเบญจศีล    พระราชาทรงรับโอวาทของพระมหาสัตวนั้นดวย 
พระเศียร   ทรงไหวพระโพธิสัตว   ขอขมาโทษพระโพธิสัตวแลวเสด็จกลับกรุง 
พาราณสี  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมทีานเปนตน   ทรงรกัษาเบญจศีลครองราช   
สมบัติโดยธรรมโดยเสมอ    ในที่สุดแหงพระชนม    ไดมีสวรรคเปนที่ไปใน 
เบื้องหนา    ฝายพระโพธิสัตวปฏิบัติบํารุงบิดามารดา    ยังอภิญญาและสมาบัติ  
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ใหบังเกิดพรอมดวยบิดามารดา   มิไดเสื่อมจากฌาน   ในที่สุดแหงอายุไดเขาถึง  
พรหมโลกพรอมดวยบิดามารดานั้นแล. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ชือ่วาการเลี้ยงดูบิดามารดาเปนวงศของบัณฑิตทั้งหลาย     ตรัสฉะน้ี 
แลว   ทรงประกาศอริยสัจสี่ประชุมชาดก   ในเวลาเทศนาอริยสัจส่ีจบลง   ภิกษุ 
นั้นบรรลโุสดาปตติผล  พระราชาปลยักขราช  ในกาลน้ันกลับชาติมาเปนภิกษุ 
ชื่ออานนทในกาลน้ี พสุนธรีเทพธิดาเปนภิกษุณีชื่ออุบลวรรณา ทาวสักก- 
เทวราชเปนภิกษุชื่ออนุรุทธะ.   ทุกูลบัณฑิตผูบิดาเปนภิกษุชื่อมหากัสสปะ 
นางปาริกาผูมารดาเปนภิกษุณีชื่อภัททกาปลานี    ก็สุวรรณสามบัณฑิต 
คือเราผูสัมมาสัมพุทธะน้ีเองแล. 
                                      จบ  สุวรรณสามชาดก 
 
                              ๔.    เนมิราชชาดก 
 
              วาดวยพระเจาเนมิราชทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารม ี
              [๕๒๕]   เมื่อใดพระเจาเนมิราชผูเปนบณัฑิต 
         มีพระประสงคดวยกุศล  เปนพระราชาผูปราบขาศึก  
         ทรงบรจิาคทานแกชาววิเทหะท้ังปวง  เมื่อนั้นบุคคล  
         ฉลาดยอมเกิดขึ้นในโลก     ความเกิดขึ้นของทาน 
         เหลาน้ันนาอัศจรรยหนอ   เมื่อพระเจาเนมิราชทรง 
         บําเพ็ญทานนั้นอยู  ก็เกิดพระราชดําริขึ้นวา  ทานหรอื 
         พรหมจรรยอยางไหนมีผลานิสงสมาก.  
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              [๕๒๖]   ทาวมฆวานเทพกุญชรสหัสสเนตร 
         ทรงทราบพระดําริของพระเจาเนมิราช    ทรงกําจัด 
         ความมดืดวยรัศมีปรากฏขึ้น   พระเจาเนมิราชจอม-  
         มนุษยมีพระโลมชาติชูชัน   ไดตรัสกะทาววาสวะวา   
         ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ  หรือเปนทาวสักกะผูให 
         ทานในกอน    รัศมขีองทานเชนนั้น    ขาพเจายังไม 
         เคยเห็นหรือไดยินมาเลย   ขอทานจงแจงตัวทานแก 
         ขาพเจา  ขอความเจริญจงมีแกทาน พวกเราจะรูจักทาน 
         ไดอยางไร     ทาววาสวะทรงทราบวาพระเจาเนมิราช 
         มีพระโลมชาติชูชัน    ไดตรัสตอบวา   หมอมฉันเปน 
         ทาวสักกะจอมเทพ   มาสูสํานักพระองคทาน   ดูกอน 
         พระองคผูเปนจอมมนุษย   พระองคอยาทรงสยดสยอง 
         เลย        เชิญตรัสถามปญหาท่ีตองพระประสงคเถิด 
         พระเจาเนมิราชทรงไดโอกาสฉะนั้นแลว   จงึตรัสถาม 
         ทาววาสวะวา     ขาแตเทวราชผูเปนอิสระแหงปวงภูต 
         หมอมฉันขอทูลถามพระองคทาน ทานหรือพรหมจรรย 
         อยางไหนมีผลานิสงสมาก  อมรนิทรเทพเจาอันนรเทพ 
         เนมิราชตรัสถามดังน้ี     พระองคทรงทราบวิบากแหง 
         พรหมจรรย     จึงตรัสบอกแกพระเจาเนมิราชผูยังไม 
         ทรงทราบวา     บุคคลยอมบังเกดิในขัตติยสกุลเพราะ 
         ประพฤติพรหมจรรยอยางตํ่า       บุคคลไดเปนเทพเจา 
         เพราะประพฤติพรหมจรรยปานกลาง บุคคลยอมหมดจด  
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         วิเศษเพราะประพฤติพรหมจรรยสูงสุด    หมูพรหม   
         เหลาน้ันอันใคร ๆ  จะพึงไดเปน    ดวยการประพฤติ 
         วิงวอนก็หาไม    ตองเปนผูไมมีเหยาเรือนบําเพ็ญตบ- 
         ธรรม  จึงจะไดบังเกิดในหมูพรหม.                        
                   [๕๒๗]   พระราชาเหลาน้ีคือ พระเจาทุทีปราช 
         พระเจาสาครราช พระเจาเสลราช พระเจามจุลินทราช 
         พระเจาภคีรสราช        พระเจาอสุินนรราช      พระเจา 
         อัตถกราช   พระเจาอัสสกราช    พระเจาปุถุทธนราช 
         และกษตัริยเหลาอื่น  กบัพราหมณเปนอันมาก บูชายัญ 
         มากมาย  ก็ไมลวงพนความละโลกนี้ไป. 
                   [๕๒๘]   ชนเหลาใดไมมีเพ่ือนสอง อยูคนเดียว 
         ยอมไมรื่นรมย ยอมไมไดปติเกิดแตวิเวก   ชนเหลาน้ัน 
         ถึงจะมีโภคสมบัติเสมอดวยพระอินทร   ก็ชื่อวาเปนคน 
         เข็ญใจ  เพราะไดความสุขท่ีตองอาศัยผูอื่น. 
                   [๕๒๙]   ฤๅษผูีไมมีเหยาเรอืนเหลาน้ีบําเพ็ญ 
         ตบธรรม    ไดกาวลวงกามาวจรภพแลวโดยแท    คือ 
         ฤๅษี  ๗  ตน   อันมีนามวา  ยามหนุฤๅษ ี  โสมยาคฤๅษี 
         มโนชวฤๅษี   สมุททฤๅษี   มาฆฤๅษี   ภรตฤๅษี   และ 
         กาลปุรกัขิตฤๅษี   และฤๅษีอีก  ๔  ตน  คือ  อังคีรสฤๅษี 
         ภีสสปฤๅษี   กีสวัจฉฤๅษี  และอกันติฤๅษี. 
                   [๕๓๐]   แมน้าํชื่อสีทามีอยูทางดานทิศอุดร 
         เปนแมน้ําลึก    ขามยาก   กาญจนบรรพตมีสปีระหนึ่ง 
         ไฟท่ีไหมไมออ โชติชวงอยูในกาลทุกเมื่อ  ทีฝ่งแมน้ํา  
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         นั้นมีตนกฤษณางอกงาม  มีภูเขาอ่ืนอีก  มีปางอกงาม 
         แตกอนมามีฤๅษีเกาแกประมาณหมื่นตน   อาศัยอยูใน 
         ภูมิประเทศนั้น  หมอมฉันเปนผูประเสริฐสุดดวยทาน 
         ดวยสัญญมะและทมะ         หมอมฉันอุปฏฐากดาบส  
         เหลาน้ันผูปฏิบัติวัตรจริยาไมมีวตัรอื่นยิ่งกวา   ละหมู 
         คณะไปอยูผูเดียว   มีจิตมั่นคง   หมอมฉันจกันมัสการ 
         นรชนผูปฏิบัติตรง    จะมีชาติก็ตาม    ไมมีชาติก็ตาม 
         เปนนิตยกาล     เพราะสัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปน 
         เผาพันธุ วรรณะทั้งปวงท่ีต้ังอยูในอธรรม ยอมตกนรก 
         เบื้องตํ่า  วรรณะท้ังปวงยอมบรสิุทธิ์  เพราะประพฤติ 
         ธรรมสูงสุด. 
                   [๕๓๑]   องคมฆวาสุชัมบดีเทวราชตรัสอยางน้ี 
         แลว  ทรงอนุศาสนพระเจาวิเทหรัฐ  แลวเสด็จหลีกไป 
         สูหมูเทพในสวรรค. 
                   [๕๓๒]   ดูกอนผูเจริญท้ังหลาย  ทานท้ังหลาย 
         ที่มาประชุมในที่นีม้ีประมาณเพียงไร จงต้ังใจสดับคุณ 
         ที่ควรพรรณนา  ทัง้สูงท้ังตํ่าเปนอันมากนี้   ของมนุษย  
         ทั้งหลายผูประกอบดวยธรรม   อยางพระเจาเนมิราชนี ้
         เปนบณัฑิต     มีพระราชประสงคดวยกุศล    พระองค 
         เปนราชาของชาววิเทหรัฐท้ังปวง       ทรงปราบขาศึก 
         พระราชทานไทยธรรม    เมือ่พระองคทรงบริจาคทาน 
         อยูนั้น       เกิดพระดําริขึ้นวา       ทานหรอืพรหมจรรย  
         อยางไหนมีผลมากหนอ.  
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                   [๕๓๓]   เกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแลวหนอ 
         รถทิพยปรากฏแกพระเจาวิเทหรัฐผูมียศ. 
                   [๕๓๔]   เทพบุตรมาตลีผูเปนเทพสารถีมีฤทธ์ิ 
         มาก   อันเชิญเสด็จพระเจาวิเทหรัฐ    ผูทรงสงเคราะห 
         ชาวเมอืงมิถิลาวา   ขาแตพระราชาผูประเสริฐ    ผูเปน  
         ใหญในทิศ      ขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้     เทพเจาชาว 
         ดาวดึงสพรอมพระอินทรใครจะเห็นพระองค   ประชุม 
         คอยเฝาอยู  ณ  เทพสภา  ชื่อสุธรรมา. 
                   [๕๓๕]   ลําดับน้ัน  พระเจาวิเทหรัฐผูสงเคราะห 
         ชาวมิถิลา   ผูเปนประมุข   รบีเสด็จลุกจากอาสนขึ้นสูรถ 
         มาตลีเทพสารถี   ไดทูลถามพระเจาวิเทหราชผูเสด็จขึ้น 
         ทรงทิพยรถแลววา       ขาแตพระราชาผูประเสริฐ      ผู- 
         เปนใหญในทิศ      ทางไปสถานท่ีอยูของเหลาสัตวผูทํา 
         บาปทางหนึ่ง  ทางไปสถานท่ีอยูของเหลาสัตวผูทําบุญ 
         ทางหน่ึง  จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทางไหน. 
                   [๕๓๖]   ดูกอนมาตลีเทพสารถี    ทานจงนําเรา 
         ไปโดยทางท้ังสอง  คือทางไปที่อยูของผูทําบาป  และ 
         ทางไปท่ีอยูของผูทําบุญ. 
                   [๕๓๗]   ขาแตพระราชาผูประเสริฐ  ผูเปนใหญ 
         ในทิศ  ทางหน่ึงไปท่ีอยูของผูทําบาป  ทางหน่ึงไปท่ีอยู 
         ของผูทําบุญ       จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทาง 
         ไหนกอน.  
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                   [๕๓๘]   เราจะดูนรกอันเปนที่อยูของเหลาสัตว 
         ผูทําบาป    สถานท่ีอยูของเหลาสัตว ผูมีกรรมหยาบชา 
         และคติของเหลาชนผูทุศีลกอน. 
                   [๕๓๙]   มาตลีเทพสารีไดแสดงแมน้ําเวตรณี 
         ซึ่งขามยาก   ประกอบดวยนํ้าแสบเผ็ดรอนเดือดพลาน  
         เปรียบดังเปลวเพลิงแดพระเจาฆนมิราช. 
                   [๕๔๐]   พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชน 
         ซึ่งตกอยูในเวตรณีนทีภาค  ซึ่งยากจะขามได  จึงตรัส 
         กะมาตลีเทพสารถีวา   แนะนายสารถี   ความกลัวมาก 
         ปรากฏแกเรา     เพราะเห็นตัว   อยูในแมน้ําเวตรณี  
         แนะมาตลี  เราขอถามทาน  สัตวเหลาน้ีไดทําบาป 
         อะไรไว  จึงไดตกในเวตรณีนที. 
                   [๕๔๑]   มาตลีเทพสารถี  ทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถาม  ตามที่ทราบวบิาลแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แต 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา      สตัวเหลาใดเมื่อยังอยูใน 
         มนุษยโลก     เปนผูมีกําลังมีบาปธรรม     เบยีดเบียนดา 
         กระทบผูที่หากําลังมิได  สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชา 
         กระทําบาป  จึงตกลงในเวตรณีนที. 
                   [๕๔๒]   พระราชาตรัสวา  สุนัขแดง  สุนัขดาง 
         ฝูงแรง   ฝูงกา   นากลัว   เค้ียวกินสัตวนรก    ความกลัว 
         ปรากฏแกเราเพราะเห็นสัตวเหลาน้ัน  เค้ียวกนิสัตวนรก  
         เราขอถามทาน   สตัวเหลาน้ีที่ฝูงกาเค้ียวกิน ไดทําบาป 
         อะไรไว.  
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                   [๕๔๓]   มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราช   
         ตรัสถามแลว  ไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทํา 
         บาปตามท่ีไดทราบ  แดพระเจาเนมิราชผูไมทรงทราบ 
         วา  สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูตระหนี่เหนยีวแนน 
         มีบาปธรรม    มักบริภาษเบียดเบียนดากระทบสมณ-  
         พราหมณ  สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชา   กระทําบาป 
         จึงถูกฝูงกาเค้ียวกิน. 
                   [๕๔๔]   สัตวนรกเหลาน้ีมีรางกายลุกโพลง 
         เดินเหยียบแผนดินเหล็ก    และนายนิรยบาลโบยดวย 
         ทอนเหล็กแดง ความกลัวปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็น 
         ความเปนไปของสัตวนรกเหลาน้ัน    ดูกอนมาตลเทพ 
         สารถี  เราขอถามทาน สัตวนรกเหลาน้ีทําบาปอะไรไว 
         จึงถูกเบียดเบียนดวยทอนเหล็กนอนอยู. 
                   [๕๔๕]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ  พระดํารัส 
         ถาม ตามที่ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  สัตวเหลาใด เมื่อยังอยูใน 
         มนุษยโลก    เปนผูมีบาปธรรมเบียดเบียนดากระทบ 
         ชายหญิงผูมีกุศลธรรม   สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชา 
         กระทําบาปธรรมแลว  จึงถูกเบยีดเบียนดวยทอเหล็ก 
         นอนอยู. 
                   [๕๔๖]   สัตวอื่นรองไหมกีายไฟไหมทั่ว  ด้ินรน 
         อยูในหลุมถานเพลิง   ความแลวปรากฏแกเรา   เพราะ  
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         เห็นกิรยิาน้ี    ดูกอนมาตลีเทพสารถี   สัตวนรกเหลาน้ี 
         ไดทําบาปอะไรไว  จึงมารองไหด้ินรนในอยูในหลุมถาน 
         เพลิงน้ี. 
                   [๕๔๗]   มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัส 
         ถามแลวไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทําบาป 
         ตามท่ีไดทราบ     แดพระเจาวิเทหราชผูไมทราบวา 
         สัตวนรกเหลาน้ียังหนี้ใหเกิด     เพราะสรางพยานโกง 
         เหตุแหงทรัพยของประชุมชน    ยังหนี้ใหเกิดแกประ- 
         ชุมชน     มีกรรมหยาบชาทําความช่ัว     จึงมารองไห 
         ด้ินรนอยูในหลมุถานเพลิง  พระเจาขา. 
                   [๕๔๘]   หมอโลหะใหญไฟติดท่ัวลุกโพลงโชติ 
         ชวงยอมปรากฏ    ความกลัวยอมเกิดแกเรา  เพราะได 
         เห็นความเปนไปนี้  แนะมาตลีเทพสารถี    เราขอถาม 
         ทาน   สัตวนรกเหลาน้ีทําบาปอะไรไว   จึงตกในโลห- 
        กมุภี. 
                   [๕๔๙]   มาตลีเทพสารถี ทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถาม  ตามท่ีทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา       สตัวเหลาใด      เปนผูม ี
         บาปธรรม  เบียดเบยีนดากระทบสมณะ หรอืพราหมณ 
         ผูมีศีล        สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชา     กระทําบาป- 
         กรรมแลว   จึงตกในโลหกุมภี. 
                   [๕๕๐]   นายนิรยบาลผูกคอสัตวนรกดวยเชือก 
         เหล็กลกุโพลง      แลวตัดศีรษะโยนลงไปในน้ํารอน  
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         ความกลัวเกิดแกเรา  เพราะไดเห็นความเปนไปนี้   ดู   
         กอนมาตลีเทพสารถี   เราขอถามทาน   สัตวเหลาน้ีได 
         ทําบาปอะไรไว  จึงมีศีรษะขาดนอนอยู. 
                   [๕๕๑]   มาตลีเทพสารถี  ทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตว   ผูทําบาปท้ังหลาย 
         แดพระราชาผูไมทราบวา  ขาแตพระองค   ผูเปนจอม 
         ประชาชน    สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก     ม ี 
         บาปธรรม  จับนกมาฆา  สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชา 
         กระทําบาป   จึงมีศรีษะขาดนอนอยู. 
                   [๕๕๒]   แมน้ําน้ีมีน้ํามาก    มีตลิ่งไมสูง   มีทา 
         อันดีไหลอยูเสมอ   สัตวนรกเหลาน้ันเรารอน  เพราะ 
         ความรอนแหงไฟ   จะด่ืมน้ํา   กแ็ตเมื่อสัตวนรกเหลา 
         นั้นจะดื่ม    น้ําก็กลายเปนแกลบไป     ความกลัวยอม 
         ปรากฏแกเราเพราะไดเห็นความเปนไปน้ี    แนะมาตลี 
         เทพสารถี   ขาพเจาขอถามทาน    สัตวนรกเหลาน้ีได 
         ทําบาปอะไรไว  เมื่อจะด่ืมน้ํา   น้าํจึงกลายเปนแกลบ 
         ไป. 
                   [๕๕๓]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ  พระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย    แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  สัตวเหลาใด   มีการงานไม 
         บริสุทธิ์ ขายขาวเปลือกแทเจือดวยขาวลีบแกลบแกผูซื้อ 
         เมื่อสัตวเหลาน้ันมคีวามรอนยิ่ง   เพราะความรอนแหง 
         ไฟกระหายน้ํา  จะด่ืมน้ํา  น้ําจึงกลายเปนแกลบไป.  
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                   [๕๕๔]   นายนิรยบาลแทงขางท้ัง  ๒  แหงสัตว  
         นรกผูรองไหอยู   ดวยลูกศร  หอก  โตมร  ความกลัว 
         ปรากฏแกเรา    เพราะไดเห็นความเปนไปนี้    ดูกอน 
         เทพสารถี    เราขอถามทาน     สตัวนรกเหลาน้ีไดทํา 
         บาปอะไรไว  จึงถูกฆาดวยหอกนอนอยู. 
                   [๕๕๕]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถาม  ตามท่ีทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา   สัตวเหลาใด    เนื้อยังอยู 
         ในมนุษยโลก   เปนผูมีกรรมไมยังประโยชนใหสําเร็จ 
         ถือเอาของที่เจาของไมให   คือธญัชาติ    ทรพัย    เงิน 
         ทอง   แพะ  แกะ  ปสุสัตว   และกระบือ  มาเลี้ยงชีวิต 
         สัตว  เหลาน้ันเปนผูมีกรรมหยาบชา ทําบาป  จึงถูกฆา 
         ดวยหอกนอนอยู. 
                   [๕๕๖]   สัตวนรกเหลาน้ีนายนิรยบาลผูกคอไว 
         เพราะเหตุอะไร     ยังพวกอ่ืนอีกพวกหน่ึง      อันนาย 
         นิรยบาลตัดทําใหเปนชิ้น ๆ นอนอยู     ความกลัวยอม 
         ปรากฏแกเราเพราะไดเห็นความเปนไปน้ี       ดูกอน 
         มาตลีเทพสารถี    เราขอถามทาน   สัตวนรกเหลาน้ีทํา 
         บาปอะไรไว  จึงถูกทําใหเปนชิ้น ๆ นอนอยู. 
                   [๕๕๗]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถาม  ตามท่ีทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แด  
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  สัตวนรกเหลาน้ีเคยเปนผู  
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         ฆาแกะ    ฆาสุกร    ฆาปลา     ครั้นฆาสัตวของเลี้ยง 
         กระบือ   แพะ   แกะ    แลววางไวในรานทําสัตวขาย 
         เน้ือ  เปนผูมีกรรมหยาบชาทําบาป จึงถูกตัดเปนชิน ๆ 
         นอนอยู.  
                   [๕๕๘]   หวงน้ําน้ีเต็มดวยมูตรและคูถ   มีกลิ่น 
         เหม็น    ไมสะอาด     เนา    ฟุงไป    สัตวนรกมีความ 
         หิวครอบงําก็กินมตูรและคูถนั้น  ความกลัวปรากฏแก 
         เรา     เพราะไดเห็นความเปนไปน้ัน       ดูกอนมาตลี 
         เทพสารถี   เราขอถามทานสัตวนรกเหลาน้ีไดทําบาป 
         อะไรไว  จึงมมีูตรและคูถเปนอาหาร. 
                   [๕๕๙]   มาตลีเทพสารถี ทูลถวายพยากรณพระ- 
         ดํารัสถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย 
         แดพระราชาผูไมทรงทราบวา    สัตวนรกเหลาใด    กอ 
         ทุกขเบยีดเบียนมิตรสหายเปนตน      ต้ังมั่นอยูในความ 
         เบยีดเบียนผูอื่นทุกเมื่อ   สัตวนรกเหลาน้ันมกีรรมหยาบ 
         ชา   เปนพาลประทุษรายมิตร  จงึตองกินมูตรและคูถ. 
                   [๕๖๐]   หวงน้ําน้ีเต็มดวยเลือดและหนอง     ม ี
         กลิ่นเหม็นไมสะอาด   เนา  ฟุงไป   สัตวนรกถูกความ 
         รอนแผดเผาแลว  ยอมด่ืมเลือดและหนองกนิ    ความ 
         กลัวยอมปรากฏแกเรา   เพราะไดเห็นความเปนไปน้ัน 
         ดูกอนมาตลีเทพสารถี    เราขอถามทาน    สัตวนรก 
         เหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว    จงมีเลือดและหนองเปน 
         อาหาร.  
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                   [๕๖๑]   มาตลีเทพสารถี   ทูลถวายพยากรณพระ-    
         ดํารัสถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย 
         แดพระราชาผูไมทรงทราบวา   สัตวนรกเหลาใด   เมื่อ 
         ยังอยูในมนุษยโลก  ฆามารดาบดิา    และพระอรหันต  
         ชื่อวาตองปาราชิกในคิหิเพศ        สัตวนรกเหลาน้ันมี 
         กรรมหยาบชาทําบาป  จึงมีเลอืดและหนองเปนอาหาร. 
                   [๕๖๒]   ทานจงดูลิ้นของสัตวนรกท่ีเกี่ยวดวย 
         เบ็ดและหนังท่ีแผไปดวยขอ     สัตวนรกยอมด้ินรน 
         เหมือนปลาท่ีโยนไปบนบกยอมด้ินรน ฉะนั้น รองไห 
         น้ําลายไหล  เพราะกรรมอะไร  ความกลัวยอมปรากฏ  
         แกเรา    เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น    ดูกอนมาตลี 
         เทพสารถี  เราขอถามทาน  สัตวนรกเหลาน้ีไดทําบาป 
         อะไรไว  จึงกลืนเบด็นอนอยู. 
                   [๕๖๓]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถาม  ตามที่ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใดเหลาหนึ่ง 
         เปนมนุษยอยูในตําแหนงผูตีราคา ยังราคาซื้อใหเสื่อม 
         ไปดวยราคา    ทํากรรมอันโกงดวยความโกงเหตุโลภ- 
         ทรัพย  ปกปดไว  ดุจคนเขาไปใกลปลาเพ่ือจะฆา  เอา 
         เหยื่อเกี่ยวเบ็ดปดเบ็ดไวฉะนั้น     บุคคลจะปองกันชวย 
         คนทําความโกงผูอันธรรมของตนหุมหอไว    ไมมีเลย 
         สัตวนรกเหลาน้ีมีกรรมหยาบชาทําบาป     จงึมากลืน 
         เบ็ดนอนอยู.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 225 

                   [๕๖๔]   หญิงนรกเหลาน้ันมีรางกายแตกท่ัว   มี  
         ชาติทราม    มีแมลงวันตอม   เปรอะเปอนดวยเลือด 
         และหนอง  มีศรีษะขาด  เหมือนฝูงโคท่ีศีรษะขาดบน 
         ที่ฆา  ประคองแขนท้ังสองรองไห  หญิงนรกเหลาน้ัน 
         จมอยูในภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อ     ภูเขาไฟต้ังมาแตสี่ 
         ทิศลุกโพลง   กลิ้งมาบดหญิงนรกเหลาน้ันใหละเอียด 
         ความกลัวปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็นความเปนไปน้ัน 
         ดูกอนมาตลีเทพสารถี      เราขอถามทาน    หญิงนรก 
         เหลาน้ันไดทําบาปอะไรไว  จึงตองมาจมอยูในภาคภูม ิ
         เพียงเอวทุกเมื่อ  ภูเขาไฟลุกโพลงต้ังมาแตสี่ทิศบดให 
         ละเอียด 
                   [๕๖๕]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย    แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา        หญิงนรกเหลาน้ันเปน 
         กุลธิดา    เมื่อยังอยูในมนุษยโลก    มีการงานไมบริสุทธิ ์
         ไดประพฤติไมนายินดี  เปนหญิงนักเลง  ละสามีเสียได 
         คบหาชายอ่ืนเพราะเหตุยินดีและเลน     หญิงเหลาน้ัน 
         เมื่อยังอยูในมนุษยโลกน้ี       ยังจิตของตนใหยินดีใน 
         ชายอ่ืน  จึงถูกภูเขาไฟอันลุกโพลงตั้งมาแตสี่ทิศ  บด 
         ใหละเอียด. 
                   [๕๖๖]   เพราะเหตุไร  นายนิรยบาลท้ังหลาย  จึง 
         จับสัตวนรกเหลาน้ีอีกพวกหน่ึงท่ีเทาเอาหัวลง  โยนลง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 226 

         ไปในนรก  ความกลัวยอมปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็น    
         ความเปนไปนั้น    ดูกอนมาตลีเทพสารถี    เราขอถาม 
         ทาน  สัตวนรกเหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว  จึงถูกใหตก 
         ไปในนรก. 
                   [๕๖๗]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ พระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  สัตวเหลาใด  เมื่อยังอยูใน 
         มนุษยโลก    เปนผูมีกรรมไมดี   ลวงเกินภรรยาทั้งหลาย 
         ของชายอื่น    สัตวเหลาน้ัน เปนผูลักภัณฑะอันอุดม 
         เชนนั้น    จึงมาตกนรก    เสวยทุกขเวทนาในนรกนั้น 
         สิ้นปเปนอันมาก    บุคคลผูชวยปองกันบุคคลผูมักทํา 
         บาป  ผูอันกรรมของคนหุมหอไว  ไมมีเลยสัตวนรก 
         เหลาน้ันมีกรรมหยาบชาทําบาป  จึงมาตกอยูในนรก  
                   [๕๖๘]   สัตวนรกเหลาน้ีทั้งนอยใหญ   ตางพวก 
         ประกอบเหตุการณ   มีรูปรางพิลกึ   ปรากฏอยูในนรก 
         ความกลัวยอมปรากฏแกเรา     เพราะไดเห็นความเปน 
         ไปน้ัน  ดูกอนมาตลีเทพสารถี   เราขอถามทาน   สัตว 
         นรกเหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว    จึงไดเสวยทุกขเวทนา 
         อันกลาแสงแดดรอนมีประมาณย่ิง. 
                   [๕๖๙]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแตงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย   แด 
         พระราชาไมทรงทราบวา    สัตวเหลาใด   เมื่อยังอยู  
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         ในมนุษยโลก    เปนผูมีความเห็นเปนบาป    หลงทํา    
         กรรมอนัทําดวยความคุนเคย     และชักชวนผูอื่นใน 
         ทิฏฐิเชนนั้น   สัตวเหลาน้ัน เปนผูมีทิฏฐิอันลามกทํา 
         บาป   จึงตองเสวยทุกขเวทนาอันกลาแข็งเผ็ดรอนมี  
         ประมาณย่ิง. 
                   [๕๗๐]   ขาแตมหาราชเจา    พระองคทรงทราบ 
         สถานท่ีอยูของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา     และทรง 
         ทราบคติของเหลาสัตวผูทุศีลแลว   เพราะไดทอดพระ- 
         เนตรเห็นนิรยาบาลอันเปนที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมี 
         กรรมอนัลามก      ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง 
         ใหญ     บัดน้ีขอพระองคเสด็จขึ้นไปในสํานักของทาว 
         สักกเทวราชเถิด. 
                   [๕๗๑]   วมิาน  ๕  ยอดนี้ปรากฏอยู  เทพธิดาผูมี 
         อานุภาพมาก   ประดับดอกไม    นั่งอยูกลางท่ีไสยาสน 
         แสดงฤทธ์ิไดตาง ๆ สถิตอยูในวิมานนั้น ความปลื้มใจ 
         ปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น    ดูกอน 
         มาตลีเทพสารถี     เราขอถามทาน    เทพธิดาน้ีไดทํา 
         กรรมดีอะไรไว   จงึไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๗๒]   มาตลีเทพสารถี  ทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย     แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา    ก็เทพธิดาท่ีพระองคทรง 
         หมายถึงน้ัน    ชื่อวรุณี*    เมื่อยงัอยูในมนุษยโลก   เปน 
*  บาลีเปน  พีรณี  
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         ทาสีเกิดแตทาสีในเรือนของพราหมณี  นางรูแจงซ่ึง   
         แขกคือภิกษุผูมีกาลอันถึงแลว    นมินตใหนัง่ในเรือน 
         ของพราหมณ   ยินดีตอภิกษุนั้นเปนนิตย     ดังมารดา 
         ยินดีตอบุตรผูจากไปนานกลับมาถึง ฉะนั้น นางอังคาส  
         ภิกษุนัน้โดยเคารพ      ไดถวายส่ิงของของตนเล็กนอย 
         เปนผูสํารวมและจําแนกทาน  จงึมาบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๗๓]   วมิาน   ๗  โชติชวง    อันบุญญานุภาพ 
         ตกแตง  สองแสงสวางด่ังดวงอาทิตยออน ๆ   เทพบุตร 
         ในวิมานนั้นมีฤทธ์ิมาก     ประดับสรรพาภรณ    อันหมู 
         เทพธิดาแวดลอมผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยูโดยรอบทั้ง  ๗ 
         วิมาน   ความปลื้มใจปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็นความ 
         เปนไปนั้น     ดูกอนมาตลีเทพสารถี     เราขอถามทาน 
         เทพบุตรน้ีไดทํากรรมดีอะไรไว         จึงไดถึงสวรรค  
         บันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๗๔]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย    แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีชื่อ 
         โสณทินนะ  เปนทานบดีใหสรางวิหาร  ๗ หลงัอุทิศตอ 
         บรรพชิตไดปฏิบัติบํารุงภิกษุผูอยูในวิหาร  ๗ หลังน้ัน 
         โดยเคารพ ไดบริจาคผานุงผาหม ภัตตาหารเสนาสนะ 
         เครื่องประทีป  ในทานผูซื่อตรงดวยจิตเลื่อมใส  รักษา 
         อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค  ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่  ๑๕  
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         ที่ ๘  แหงปกษ  และปาฏิหาริยปกษ  เปนผูสํารวมใน  
         ศีลทุกเมื่อ  เปนผูสํารวมและจําแนกทาน  จึงมาบันเทิง 
         อยูในวมิาน. 
                   [๕๗๕]   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวน้ี 
         เกลื่อนไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ    รุงเรืองดวยเรือน  
         ยอดบริบูรณดวยขาวและน้ํางดงามดวยการฟอนรําขับ 
         รองเปลงแสงสวางจากฝาแกวผลึก    ความปลื้มใจยอม 
         ปรากฏแกเรา      เพราะไดเห็นความเปนไปน้ี      ดูกอน 
         มาตลีเทพสารถี     เราขอถามทาน    อัปสรเหลามิไดทํา 
         กรรมดีอะไรไว  จงึถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๗๖]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย   แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา     อัปสรเหลาน้ันเมื่อยังอยู 
         ในมนุษยโลก  เปนอุบาสิกาผูมศีีลยินดีในทาน   มีจิต 
         เลื่อมใสเปนนิตย   ต้ังอยูในสัจจะ   ไมประมาทในการ 
         รักษาอโุบสถ    เปนผูสํารวมและจําแนกทาน    จึงมา 
         บันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๗๗]   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวน้ี 
         ประกอบดวยภูมิภาคนารื่นรมย   จัดสรรไวเปนสวน ๆ 
         เปลงแสงสวางออกจากฝาแกวไพฑูรย   เสียงทิพย  คือ 
         เสียงเปงมาง  เสียงตะโพน  การฟอนรําขับรอง   และ 
         เสียงประโคมดนตรียอมเปลงออก     นาฟง     เปนที ่
         รื่นรมยใจ    เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือไดฟงเสียงอัน  
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         เปนไปอยางน้ี    อันไพเราะอยางนี้    ในกาลกอนเลย   
         ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา     เพราะไดเห็นความ 
         เปนไปนั้น     ดูกอนมาตลีเทพสารถี     เราขอถามทาน 
         เทพบุตรเหลาน้ีไดทํากรรมดีอะไรไว     จึงถึงสวรรค  
         บันเทิงอยูในวิมาน.  
                   [๕๗๘ ]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย     แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา    เทพบุตรเหลาน้ีเมื่อยังอยู 
         ในมนุษยโลก.  เปนอุบาสกผูมีศลี     ไดกอสรางอาราม 
         บอน้ํา  สระน้ํา   และสะพาน  ไดปฏิบัติ พระอรหันตผู 
         เยือกเย็นโดยเคารพ    ไดถวายจีวร    บิณฑบาต    คิลาน 
         ปจจัย   และเสนาสนะ  ในทานผูซื่อตรงดวยใจเลื่อมใส 
         ไดรักษาอุโบสถศีล  อันประกอบดวยองค  ๘  ในดิถีที่ 
         ๑๔ ที่ ๑๕  ที่  ๘  แหงปกษ  และปาฏิหาริยปกษ   เปน 
         ผูสํารวมในศีลทุกเมือ่     เปนผูสํารวมและจําแนกทาน 
         จึงมาบนัเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๗๙]   วิมานอื่นบุญญานุภาพตกแตงดีแลวน้ี 
         เกลื่อนไปดวยอัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยเรือนยอด 
         บรบิูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการฟอนรําขับรอง 
         สองแสงสวางจากฝาแกวผลึก      มีแมน้ําอันประกอบ 
         ดวยไมดอกตางๆ ลอมรอบ  ความปลื้มใจยอมปรากฏ 
         แกเรา   เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น   ดูกอนมาตลี- 
         เทพสารถี    เราขอถามทาน   เทพบุตรน้ีไดทํากรรมดี 
         อะไรไว  จึงไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.  
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                   [๕๘๐]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส   
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีใน 
         กรุงมิถิลา  เปนทานบดีไดสรางอาราม บอน้ํา  สระน้ํา   
         และสะพาน   ไดปฏบิัติและบํารุงพระอรหันตทั้งหลาย 
         ผูเยือกเย็นโดยเคารพ  ไดถวายจีวร  บิณฑบาต  คิลาน- 
         ปจจัย     และเสนาสนะ      ในทานผูซื่อตรง     ดวยใจ         
         เลื่อมใส  ไดรักษาอโุบสถศีลประกอบดวยองค  ๘  ใน 
         ดิถีที่  ๑๔  ที่ ๑๕ ที ่๘ แหงปกษ และปาฏิหารยิปกษ 
         เปนผูสํารวมในศีลทุกเมื่อ     เปนผูสํารวมและจําแนก 
         ทาน  จงึบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๘๑]   วมิานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวน้ี 
         เกลื่อนไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐรุงเรืองดวยเรอืนยอด 
         บรบิูรณดวยขาวและน้ํา  งดงามดวยการฟอนรําขับรอง 
         สองแสงสวางออกจากฝาแกวผลึก       มีแมน้าํอันประ- 
         กอบดวยไมดอกตาง  ๆ  ลอมรอบ    และมีไมเกด    ไม 
         มะขวิด   ไมมะมวง   ไมสาละ    ไมชมพู    ไมมะพลับ 
         ไมมะหาด   เปนอนัมาก   มีผลเปนนิตย   ความปลื้มใจ 
         ยอมปรากฏแกเรา    เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น   ดู 
         กอนมาตลีเทพสารถี   เราขอถามทาน   เทพบุตรน้ีทํา 
         กรรมดีอะไรไว    จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.  
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              [๕๘๒]   มาตลเีทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส  
         ถาม  ตามท่ีทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีใน 
         กรุงมิถิลา    เปนทานบดี     ไดสรางอาราม    บอน้ํา  
         สระน้ํา     และสะพาน    ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันต  
         ทั้งหลายผูเยือกเย็นโดยเคารพ   ไดถวายจีวร    บิณฑ- 
         บาต  คิลานปจจัย    และเสนาสนะ   ในทานผูซื่อตรง 
         ดวยใจเลื่อมใส   ไดรักษาอุโบสถศีลประกอบดวยองค  
         ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่  ๘ แหงปกษ  และปาฏิหาริย-  
         ปกษ    เปนผูสํารวมในศีลทุกเมือ่   เปนผูสํารวมและ 
         จําแนกทาน  จึงบันเทิงอยูในวิมาน. 
              [๕๘๓]  วมิานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวน้ี 
         ประกอบดวยภูมิภาคนารื่นรมย   จัดสรรไวเปนสวน ๆ  
         เปลงแสงสวางออกจากฝาแกวไพฑูรย  เสียงทิพย  คือ 
          เสียงเปงมาง   เสียงตะโพน   การฟอนรําขบัรอง   และ 
         เสียงประโคมดนตรียอมเปลงออก     นาฟง     เปนที ่
         รื่นรมยใจ  เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือไดฟงเสียงอันเปน 
         เปนไปอยางน้ี     อนัไพเราะอยางน้ี     ในกาลกอนเลย 
         ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา      เพราะไดเห็นความ 
         เปนไปนั้น      ดูกอนมาตลีเทพสารถี    เราขอถามทาน 
         เทพบุตรน้ีไดทํากรรมดีอะไรไว    จึงถึงสวรรคบันเทิง 
        อยูในวิมาน.  
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                   [๕๘๔]    มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส  
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย   แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีใน 
         กรุงพาราณสี  เปนทานบดี  ไดกอสรางอาราม  บอน้ํา 
         สระน้ํา     และสะพาน     ไดปฏบิัติบํารุงพระอรหันต  
         ทั้งหลายผูเยือกเย็นโดยเคารพไดถวายจีวร บณิฑบาต 
         คิลานปจจัย   และเสนาสนะ   ในทานผูซื่อตรงดวยใจ 
         เลื่อมใส    ไดรักษาอุโบสถศีลอัน ประกอบดวยองค  ๘ 
         ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏหิาริยปกษ 
         เปนผูสํารวมในศีลทุกเมื่อ     เปนผูสํารวมและจําแนก  
         ทาน  จงึมาบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๘๕]   วมิานทองอันบุญญานุภาพตกแตงดีนี้ 
         สุกใสดุจดวงอาทิตยแรกอุทัยดวงใหญสีแดงฉะน้ัน 
         ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา   เพราะไดเห็นวิมาน 
         ทองน้ี  ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพบุตร 
         นี้ไดทําธรรมดีอะไรไว      จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูใน 
         วิมาน. 
                   [๕๘๖]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถาม  ตามที่ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีอยู 
         ในกรุงสาวัตถี    เปนทานบดี   ไดสรางอาราม   บอน้ํา 
         สระน้ํา     และสะพาน    ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันต  
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         ทั้งหลาย  ผูเยือกเยน็โดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต 
         คิลานปจจัย   และเสนาสนะ   ในทานผูซื่อตรงดวยใจ 
         เลื่อมใส  ไดรักษาอโุบสถศีลประกอบดวยองค  ๘  ใน 
         ดิถีที่ ๑๔ ที่  ๑๕ ที่  ๘  แหงปกษ  และปาฏิหาริยปกษ 
         เปนผูสํารวมในศีลทุกเมื่อ     เปนผูสํารวมและจําแนก 
         ทาน  จงึบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๘๗]   วิมานทองเปนอันมากเหลาน้ี    อัน 
         บุญญานุภาพตกแตงดีแลว ลอยอยูในนภากาศไพโรจน 
         โชติชวง      ดังสายฟาในระหวางกอนเมฆ      ฉะนั้น 
         เทพบุตรท้ังหลายผูมีฤทธ์ิมาก    ประดับสรรพาภรณ  
         อันหมูอัปสรหอมลอม     ผลัดเปลี่ยนเวียนอยูในวิมาน 
         นั้น ๆ โดยรอบ ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา  เพราะ 
         ไดเห็นความเปนไปน้ัน   ดูกอนมาตลีเทพสารถี   เรา 
         ขอถามทาน  เทพบตุรเหลาน้ีไดทําความดีอะไรไว  จึง 
         ถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   [๕๘๘]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถามตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย   แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรเหลาน้ีเปนสาวก 
         ของพระสัมมาสมัพุทธเจา    มศีรัทธาต้ังมั่นในพระ- 
         สัทธรรมท่ีพระพุทธเจาใหรูแจงแลว ไดปฏิบติัตามคํา 
         สั่งสอนของพระศาสดา    ขาแตพระราชา      ขอเชิญ 
         พระองคทอดพระเนตรสถานท่ีสถิตของเทพบุตรเหลา 
         นั้นเถิด.  
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                   [๕๘๙]   ขาแตมหาราชเจา   สถานท่ีอยูของผูม ี
         กรรมลามก   พระองคก็ทรงทราบแลว  อนึ่ง  สถานท่ี 
         สถิตของผูมีกรรมอันงาม     พระองคก็ทรงทราบแลว 
         ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ        ขอเชิญ  
         พระองคเสด็จขึ้นไปในสํานัก ของทาวสักกเทวราชใน 
         บัดน้ีเถิด.                               
                   [๕๙๐]   พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบน 
         ทิพยานอันเทียมมาสินธพหนึ่งพันเสด็จไปอยู    ได 
         ทอดพระเนตรเห็นภูเขาท้ังหลายในระหวางนทีสีทันดร 
         ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว  ไดตรัสถามเทพทูตมาตลี 
         วา  ภูเขาเหลาน้ีซื่ออะไร. 
                   [๕๙๑]   ภูเขาใหญทั้ง  ๗  คือ    ภูเขาสทุัสสนะ 
         ภูเขากรวีกะ    ภูเขาอิสินธระ    ภูเขายุคันธระ    ภูเขา 
         เนมินธระ  ภูเขาวินตกะ  และภูเขาอัสสกัณณะ  ภูเขา 
         เหลาน้ีสูงขึ้นไปโดยลําดับ     อยูในมหาสมุทรสีทันดร 
         เปนที่อยูของทาวจาตุมหาราช    ขอเชิญพระองคทอด 
         พระเนตรเถิด  พระเจาขา. 
                   [๕๙๒]   ประตูมีรูปตาง ๆ รุงเรืองวิจิตรตาง ๆ 
         อันรูปเชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอมรักษาดีแลว 
         ดุจปาอันเสือโครงท้ังหลายรักษาดีแลว   ฉะนัน้   ยอม 
         ปรากฏ  ความปลืม้ใจยอมปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็น 
         ประตูนี้  ดูกอนมาตลีเทพสารถี  เราขอถามทาน ประตู  
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         นี้เขาเรยีกชื่อวาอะไร  เปนประตูที่นารื่นรมยใจ   เห็น 
         ไดแตไกลทีเดียว.    
                   [๕๙๓]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส 
         ถาม  ตามท่ีทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย   แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา ประตูนี้เขาเรียกวา จิตตกูฏ 
         เปนที่เสด็จเขาออกของทาวสักกเทวราชเพราะประตูนี้ 
         เปนประตูแหงเทพนคร  ซึ่งต้ังอยูบนยอดเขาสิเนรุราช 
         อันงามนาดูปรากฏอยู  มีรูปตาง ๆ รุงเรืองวิจติรตาง ๆ 
         อันรูปเชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอมรักษาดีแลว 
         ดุจปาอันเสือโครงท้ังหลายรักษาดีแลวฉะนั้น    ยอม 
         ปรากฏ  ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ขอ 
         เชิญพระองคเสด็จเขาไปทางประตูนี้     จงทรงเหยียบ 
         ภูมิภาคอันราบรื่นเถิด. 
                   [๕๙๔]   พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบน 
         ทิพยาน   อันเทียมมาสินธพหนึง่พันเสด็จไปอยู   ได 
         ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้    วิมานอันบุญญานุภาพ 
         ตกแตงแลวน้ี  สองแสงสวางจากฝาแกวไพฑูรย   ราว 
         กะอากาศสองแสงเขียวสดปรากฏในสรทกาล   ฉะนั้น 
         ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา   เพราะไดเห็นวิมานนี ้
         ดูกอนมาตลีเทพสารถี    เราขอถามทาน    วมิานน้ีเขา 
         เรียกชือ่วาอะไร.  
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                   [๕๙๕]   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส  
         ถาม   ตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  วมิานนี้นั้น  เปนเทวสภา ม ี
         นามปรากฏวา  สุธรรมา  ตานท่ีเรียกกัน   รุงเรื่องดวย 
         แกวไพฑูรยงามวิจติร   อันบุญญานุภาพตกแตงดูแลว 
         มีเสาท้ังหลาย ๘ เหลี่ยมทําไวดีแลว     ลวนแลวดวย 
         แลวไพฑูรยทุก ๆ เสา    รองรบัไว   เปนที่ซึ่งเทพเจา 
         เหลาดาวดึงสทั้งหมดมีพระอินทรเปนประมุข  ประชมุ 
         กันคิดประโยชนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ขาแต 
         พระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ        เชิญพระองค 
         เสด็จเขาไปสูที่เปนท่ีอนุโมทนาของเทวดาทั้งหลายโดย 
         ทางน้ี. 
                   [๕๙๖]   เทวดาท้ังหลายเห็นพระเจาเนมิราช 
         เสด็จมาถึง   ก็พากนัยินดีตอนรับวา   ขาแตมหาราชเจา 
         พระองคเสด็จมาดีแลว  อนึ่ง  เสด็จมาแตไกลก็เหมือน 
         ใกล ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ขอเชิญ 
         ประทบัน่ังในท่ีใกลทาวสักกเทวราช   ณ   บดัน้ีเถิด 
         ทาวสักกเทวราชทรงยินดีตอนรับพระองคผูเปนพระ 
         ราชาแหงชาววิเทหรัฐ  ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา 
         ทาววาสวเทวราชทรงเชื้อเชิญใหเสวยทิพยกามารมณ  
         และประทับบนทิพยอาสน  เปนความดีแลวท่ีพระองค 
         เสด็จมาถึงทิพยสถานอันเปนที่อยูของเทวดาท้ังหลาย 
         ผูยังส่ิงท่ีตนประสงคใหเปนไปไดตามอํานาจ  ขอเชิญ  
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         ประทบัอยูในหมูเทวดาผูสําเร็จดวยทิพยกามท้ังมวล 
         ขอเชิญเสวยทิพยกามารมณในหมูเทพเจาชาวดาวดึงส  
         เถิด.  
                   [๕๙๗]   สิ่งใดท่ีไดมาเพราะผูอื่นให    สิ่งน้ัน 
         เปรียบเหมือนยวดยาน   หรือทรัพยที่ยืมเขามาฉะน้ัน 
         หมอมฉันไมปรารถนาส่ิงซ่ึงผูอื่นให    บุญท้ังหลายท่ี 
         หมอมฉันทําเอง  ยอมเปนทรัพยที่จะคิดตามหมอมฉัน 
         ไป    หมอมฉันจักกลับไปทํากุศลใหมากในหมูมนุษย  
         ดวยการบริจาคทาน   การประพฤติสม่ําเสมอ    ความ 
         สํารวม  และการฝกอินทรีย    ซึง่ทําไวแลวจะไดความ 
         สุข  ไมเดือดรอนในภายหลัง. 
                   [๕๙๘]   มาตลีเทพสารถีผูเจริญ  เปนผูมีอุปการะ 
         มากแกหมอมฉัน      ไดแสดงสถานท่ีอยู   ของผูมีกรรม 
         อันงาม  และของผูมกีรรมอันลามก  แกหมอมฉัน. 
                   [๕๙๙]   ผมหงอกท่ีงอกขึ้นบนเศียรของพอ เหลา 
         นี้เกิดแลวก็นําความหนุมไปเสีย เปนเทวทูตปรากฏแลว 
         สมัยน้ีจึงเปนคราวท่ีพอจะบวช   พระเจาวิเทหราชราชา 
         แหงแควนวิเทหะ    ผูทรงอนุเคราะหชาวมิถิลา     ตรัส 
         คาถานี้แลว   ทรงบชูายัญเปนอันมาก  ทรงเขาถึงความ 
         เปนผูสํารวมแลว. 
                                 จบ  เนมิราชชาดกที่  ๔  
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                                  อรรถกถามหานิบาต 
 
                                         เนมิราชชาดก  
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ  พระราชอุทยานอัมพวัน   ของพระเจา 
มฆเทวราช ทรงอาศัยกรุงมิถิลาเปนที่ภิกษาจาร ทรงปรารภการทําความแยม 
พระโอฐใหปรากฏ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   อจฺเฉร   วต   โลกสฺมึ   ดังน้ี 
เปนตน. 
         เรื่องยอมีวา  วันหน่ึง  พระศาสดาพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก  เสด็จจาริก 
ไปในอัมพวันนั้นในเวลาเย็น  ทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศแหงหนึ่งเปนรมณี- 
ยสถาน  ทรงใครจะตรัสบุรพจริยาของพระองค  จึงทรงแยมพระโอฐ   ทานพระ 
อานนทเถระ กราบทูลถามเหตุที่ทรงแยมพระโอฐ จึงมีพระพุทธดํารัสวา  ดูกอน 
อานนท   ภูมปิระเทศน้ีเราเคยอาศัยอยู  เจริญฌานในกาลท่ีเราเสวยชาติเปนมฆ- 
เทวราชา     ตรัสดังน้ีแลวก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอน 
เพ่ือใหทรงแสดง    จึงประทับนั่ง   ณ บวรพุทธาสนะท่ีปูลาดไว    ทรงนําอดีต 
นิทานมาแสดง  ดังตอไปนี้ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอดีตกาล  ณ  กรุงมถิิลา  แควนวเิทหรัฐ   ได 
มีพระมหากษัตริย ทรงพระนามวามฆเทวราช  พระองคทรงเลนอยางราชกุมาร 
อยู  ๘๔,๐๐๐ ป   ครองไอศวรรย   ๘๔,๐๐๐  ป    เมื่อเสวยราชยเปนพระราชา- 
ธิราชได  ๘๔,๐๐๐  ป     มีพระราชดาํรัสกะเจาพนักงานภูษามาลาวา     เมื่อใด 
เจาเห็นผมหงอกในศีรษะเรา   เจาจงบอกขาเมื่อน้ัน   ครั้นกาลตอมา   เจาพนัก 
งานภูษามาลาไดเห็นเสนพระศกหงอก      จึงกราบทูลแดพระราชา     พระองค 
ตรัสสั่งใหถอนดวยแหนบทองคํา ใหวางไวในพระหัตถ  ทอดพระเนตรพระศก  
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หงอก   ทรงพิจารณาเห็นมรณะเปนประหนึ่งวามาของอยูที่พระนลาต   มีพระ-   
ดําริวา  บัดนี้เปนกาลที่จะผนวช   จึงพระราชทานบานสวยแกเจาพนักงานภูษา 
มาลา แลวตรัสเรียกพระเชษฐโอรสมา มีพระดํารัสวา พอจงรับครองราชสมบัติ 
พอจักบวช  พระราชโอรสทูลถามถึงเหตุที่จะทรงผนวช    เมื่อจะตรัสบอกเหตุ 
แกพระราชโอรส   จึงตรัสคาถานี้วา                                                  
                   ผมหงอกท่ีงอกบนศีรษะของพอนี้  นาํความหนุม 
         ไปเสีย   เปนเทวทูตปรากฏแลว       คราวน้ีจึงเปนคราว  
         ที่พอจะบวช. 
         ครั้นตรัสดังน้ีแลวก็อภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติ    แลวพระราช- 
ทานพระโอวาทวา   แมตัวเธอเห็นผมหงอกอยางน้ีแลว    ก็พึงบวช    ตรัสฉะน้ี 
แลว  เสด็จออกจากพระนคร ทรงผนวชเปนฤๅษี  เจริญพรหมวิหาร ๔  ตลอด  
๘๔,๐๐๐   ป         บังเกิดในพรหมโลก           แมพระราชโอรสของพระเจา 
มฆเทวราชก็ทรงผนวชโดยอุบายน้ันแหละ     ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบ้ือง  
หนา     กษัตริยผูเปนพระราชโอรสของพระราชาเปนลําดับมานับได  ๘๔,๐๐๐ 
องค  หยอน ๒ องค  ทอดพระเนตรเห็นเสนพระศกหงอกบนพระเศียร   แลว  
ทรงผนวชในพระราชอุทยานอัมพวันนี้     เจริญพรหมวิหาร ๔  บังเกิดใน  
พรหมโลก  บรรดากษัตริยเหลาน้ัน      กษัตริยมีพระนามวามฆเทวะบังเกิด  
ในพรหมโลกกอนกวากษัตริยทั้งปวง   สถิตอยูในพรหมโลกน่ันแหละ  ตรวจดู 
พระวงศของพระองค   ทอดพระเนตรเห็นกษัตริย  ๘๔,๐๐๐ องค    หยอน ๒ 
องค  ผูบวชแลว   ก็มีพระมนัสยินดี   ทรงพิจารณาวา  เบื้องหนาแตนี้    วงศ 
ของเราจักเปนไป  หรือจักไมเปนไปหนอ    ก็ทรงทราบวาจักไมเปนไป    จึง 
ทรงคิดวา     เรานี่แหละจักสืบตอวงศของเรา    ก็จุติจากพรหมโลกนั้นลงมาถือ  
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ปฏิสนธิในพระครรภแหงพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถลิา   กาลลวงไป   
๑๐   เดือน กป็ระสูติจากพระครรภของพระมารดา  พระราชาตรัสเรียกพราหมณ 
ทั้งหลายผูรูทํานาย     มาถามเหตุการณ    ในวันขนาน  พระนามพระราชกุมาร 
พราหมณทั้งหลายตรวจดูพระลักษณะแลว   กราบทูลวา  พระราชกุมารน้ีสืบตอ 
วงศของพระองคเกิดแลว     ดวยวาวงศของพระองคเปนวงศบรรพชิต    ทอแต  
พระกุมารน้ีไปเบื้องหนา   จักไมมี    พระราชาทรงสดับดังนั้น    มีพระดําริวา 
พระราชโอรสน้ีสืบตอวงศของเรามาเกิด   ดุจวงลอรถ  ฉะน้ัน   เราจักขนานนาม 
พระโอรสนั้นวา    เนมิกมุาร    ทรงดาํริฉะน้ีแลว   จึงพระราชทานพระนาม  
พระโอรสวา เนนิกุมาร.  พระเนมิกุมารน้ันเปนผูทรงยินดีในการบําเพ็ญรักษา 
ศีลและอุโบสถกรรม  จําเดิมแคยังทรงพระเยาว  ลาํดับนั้น   พระราชาผูพระชนก 
ของเนมิราชกุมารน้ัน    ทอดพระเนตรเห็นเสนพระศกบนพระเศียรหงอก    ก ็
พระราชทานบานสวยแกเจาพนักงานภูษามาลา     แลวมอมราชสมบัติแกพระ 
ราชโอรส    ทรงผนวชในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเอง    เปนผูมีพรหมโลก 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา   โดยนัยหนหลงัน่ันแล. 
         ฝายพระเจาเนมิราชโปรดใหสรางโรงทาน  ๕  แหง    คือ   ที่ประตู 
พระนคร ๔ แหง  ทามกลางพระนคร ๑ แหง   ยังมหาทานใหเปนไปดวยความ 
เปนผูมีพระอัธยาศัยในทาน     พระราชทานทรัพยที่โรงทานแหงละ  ๑๐๐,๐๐๐ 
ทรงบริจาคทรัพยวันละ ๕๐๐,๐๐๐  กหาปณะ ทุก ๆ วัน    ทรงเบญจศีลเปนนิจ 
ทรงสมาทานอุโบสถทุกวันปกษ     ทรงชักชวนมหาชนในการบําเพ็ญบุญมีให 
ทานเปนตน    ทรงแสดงธรรมสอนใหทราบทางสวรรค    คุกคามประชุมชนให 
กลัวนรก    ประชุมชนต้ังอยูในพระโอวาทของพระองค   บําเพ็ญบุญมีใหทาน 
เปนตน      จุติจากอัตภาพน้ันแลวบังเกิดในเทวโลก  เทวโลกเต็ม   นรกเปนดุจ 
วางเปลา    กาลน้ันหมูเทวดาในดาวดึงสพิภพ    ประชุมกัน   เทวสถาน  ชือ่  
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สุธรรมา      กลาวสรรเสริญคุณของพระมหาสัตววา  โอ   พระเจาเนมิราช    
เปนพระอาจารยของพวกเรา   ชาวเราทั้งหลายอาศัยพระองค   จึงไดเสวยทิพย-  
สมบัตินี้  แมพระพุทธญาณก็มิไดกําหนด แมในมนุษยโลก มหาชนกสรรเสริญ  
คุณของพระมหาสัตว     คุณกถาแผทั่วไป     ราวกะน้ํามันที่เทราดลงบนหลัง 
มหาสมุทร  ฉะน้ัน. 
         พระศาสดาเนื้อตรัสแกภิกษุสงฆทรงทําเนื้อความนั้นใหแจงชัด    จึง 
ตรัสวา 
                   เมื่อใดพระเจาเนมิราชผูเปนบัณฑิต  มีพระประ- 
         สงคดวยกุศล  เปนพระราชาผูปราบขาศึก ทรงบริจาค 
         ทานแกชาววิเทหะทั้งปวง  เมื่อนั้นบุคคลผูฉลาดก็ยอม 
         เกิดขึ้นในโลก     ความเกิดขึ้นของทานเหลาน้ัน  นา 
         อัศจรรยหนอ  เมื่อพระเจาเนมิราชทรงบําเพ็ญทานน้ัน  
         อยู   ก็เกิดพระราชดําริขึ้นวา    ทานหรือพรหมจรรย 
         อยางไหนมีผลานิสงสมาก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยทา  อหุ  ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อใดพระเจาเนมิราชผูเปนบัณฑิต    มีพระประสงคดวยกุศลเพ่ือพระองคดวย 
เพ่ือชนเหลาอ่ืนดวย     เนือ้น้ัน  เทวดาและมนุษยทั้งหลายไดกลาวคุณกถาของ 
พระเจาเนมิราชน้ัน  อยางนี้วา  นาอัศจรรยหนอ  ทีพุ่ทธญาณยังไมเกิด     ก ็
มีตนฉลาดสามารถยังพุทธกิจใหสําเร็จแกมหาชนเห็นปานน้ีเกิดข้ึนในโลก. 
วา ยถา อหุ ดังน้ีก็มี  ปาฐะน้ัน  มีความวา  พระเจาเนมิราชเปนบัณฑิต    มี 
พระประสงคดวยกุศลเทาน้ัน    ฉันใด  คนฉลาดท้ังหลายก็ฉันนั้น   ยอมเกิดข้ึน 
ยังพุทธกิจใหสําเร็จแกมหาชน    การเกิดข้ึนของคนฉลาดเหลานั้น     นั้นนา  
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อัศจรรยในโลกหนอ.  พระศาสดาทรงเปนอัจฉริยะเองทีเดียว    จึงตรัสอยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ี.  บทวา  สพฺพวิเทหาน  ไดแก  ชาววิเทหรัฐทั้งปวง. บทวา 
กตม  ส ุ ความวา  บรรดาทานและพรหมจรรยสองอยางนี้  อยางไหนหนอมี 
ผลมาก.  
         ไดยินวา  พระเจาเนมิราชน้ันทรงสมาทานอุโบสถศีล   ในวันอุโบสถ 
๑๕  คํ่า    ทรงเปลื้องราชาภรณทั้งปวง    บรรทมบนพระย่ีภูมีสิริ    หยั่งลงสู 
นิทรารมณตลอดสองยาม    ต่ืนบรรทมในปจฉิมยาม    ทรงคูบัลลังกขัดสมาธิ 
ทรงดําริวา    เราใหทานไมมีปริมาณแกประชุมชนและรักษาศีล     ผลแหงทาน 
บริจาคมีมาก   หรือแหงพรหมจริยาวาสมีผลมากหนอ    ทรงดําริฉะน้ีก็ไมทรง 
สามารถตัดความสงสัยของพระองคได. 
         ขณะนั้น    พิภพแหงทาวสักกเทวราชก็แสดงอาการเรารอน  ทาวสักกะ 
เทวราชทรงอาวัชนาการเหตุนั้น    ก็ทรงเห็นพระเจาเนมิราชกําลังทรงปริวิตกอยู 
อยางนั้น     จึงคิดวา    เราจักตัดความสงสัยของเธอ     จึงเสด็จมาโดยพลันแต 
พระองคเดียว     ทําสกลราชนิเวศนใหมีรังสิโยภาสเปนอันเดียวกัน    เขาสูหอง 
บรรทมอันมสีิริ แผรัศมีสถิตอยูในอากาศ ทรงพยากรณปญหาที่พระเจาเนมิราช 
ตรัสถาม. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน  จึงตรัสวา 
                   ทาวมฆวานเทพกุญชรสหัสสเนตรทรงทราบ 
         พระดําริของพระเจาเนมิราช    ทรงกําจัดความมืดดวย 
         รัศมีปรากฏขึ้น   พระเจาเนมิราชจอมมนุษยมีพระโลม 
         ชาติชูชัน    ไดตรัสกะทาววาสวะวา   ทานเปนเทวดา 
         หรือคนธรรพ    หรือเปนทาวสักกะผูใหทานในกอน 
         รัศมขีองทานเชนนั้น      ขาพเจายังไมเคยเห็น    หรือ  
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         ไมไดยินมาเลย   ขอทานจงแจงตัวทานแกขาพเจา  ขอ  
         ความเจริญจงมีแกทาน  พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร. 
         ทาววาสวะทรงทราบวาพระเจาเนมิราชมีพระโลมชาติ 
         ชูชัน    ไดตรัสตอบวา   หยอมฉนั เปนทาวสักกะจอม 
         เทพ มาสูสํานักพระองคทาน  ดูกอนพระองคผูเปนจอม 
         มนุษย  พระองคอยาทรงสยดสยองเลย   เชิญตรัสถาม 
         ปญหาท่ีตองพระประสงคเถิด. พระเจาเนมิราชทรงได 
         โอกาสฉะนั้นแลว     จึงตรัสถามทาววาสวะวา    ขาแต 
         เทวราชผูเปนอิสระแหงปวงภูต   หมอมฉันขอทูลถาม 
         พระองคทาน   ทานหรือพรหมจรรยอยางไหนมีผลา- 
         นิสงสมาก.    อมรนิทรเทพเจาอันนรเทพเนมิราชตรัส 
         ถามดังน้ี     พระองคทรงทราบวิบากแหงพรหมจรรย 
         จึงตรัสบอกแกพระเจาเนมิราชผูยังไมทรงทราบวา 
         บุคคลยอมบังเกิดในขัตติยสกุล  เพราะประพฤติพรหม- 
         จรรยอยางตํ่า   บุคคลไดเปนเทพเจา   เพราะประพฤติ 
         พรหมจรรยปานกลาง   บุคคลยอมหมดจดวิเศษเพราะ 
         ประพฤติพรหมจรรยสูงสุด     หมูพรหมเหลาน้ัน  อัน 
         ใคร ๆ จะพึงไดเปนดวยการประพฤติวิงวอน  ก็หาไม 
         ตองเปนผูไมมีเหยาเรือนบําเพ็ญตบธรรม     จึงจะได 
         บังเกิดในหมูพรหม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  สโลมหฏโ    ความวา  ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย     พระเจาเนมิราชน้ันทอดพระเนตรเห็นแสงสวาง   จึงทรงแลไปใน  
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อากาศ    ก็ทอดพระเนตรเห็นทาวสักกเทวราชนั้น  ประดับดวยทิพยาภรณ    ม ี
พระโลมชาติชูชันเพราะความกลัว   จึงตรัสถามวา   ทานเปนเทวดาหรือ   ดังน้ี 
เปนตน .  บทวา  อโลมหฏโ   ความวา   พระองคอยาทรงกลัว     อยาทรงมี 
พระโลมชาติชูชันเลย   จงถามเถิด   มหาราช.   บทวา   วาสว  อวจ   ความวา 
ทรงมีพระทัยยินดีไดตรัสแลว.  บทวา   ชาน  อกขฺาสิชานโต   ความวา     ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  ทาวสักกเทวราชน้ัน    ทรงทราบวิบากแหงพรหมจรรย  ซึ่ง 
เคยทรงเห็นประจักษดวยพระองคเองในอดีตภพ      จึงไดตรัสบอกแกพระเจา  
เนมิราชผูยังไมทรงทราบ. 
         ในบทวา    หีเนน    เปนตนมีวินิจฉัยวา    ในลัทธิเดียรถียโดยมาก 
ศีลเพียงเมถุนวิรัติ   ชื่อวาพรหมจรรยอยางตํ่า    ผูบําเพ็ญยอมเกิดในขัตติยสกุล 
ควายพรหมจรรยอยางตํ่านั้น   การไดอุปจารฌาน   ชื่อวาพรหมจรรยอยางกลาง 
ผูบําเพ็ญยอมเกิดเปนเทวดา  ดวยพรหมจรรยอยางกลางนั้น   ก็การใหสมาบัติ 
แปดเกิด   ชือ่วาพรหมจรรยอยางสูงสุด   ผูบําเพ็ญยอมบังเกิดในพรหมโลกดวย 
พรหมจรรยอยางสูงสุดนั้น   ชนภายนอกพระพุทธศาสนากลาวพรหมจรรยอยาง 
สูงสุดนั้น วานิพพาน  ผูบําเพ็ญยอมบริสุทธิ์ ดวยนิพพานน้ัน. 
         แตในพระพุทธศาสนานี้    ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์    ปรารถนาเทพนิกาย 
อยางใดอยางหนึ่ง    พรหมจรรยของเธอชื่อวาตํ่า    เพราะเจตนาตํ่า   เธอยอม 
บังเกิดในเทวโลกตามผลท่ีเธอปรารถนาน้ัน     ก็การท่ีภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์   ยัง 
สมาบัติแปดใหบังเกิด ชื่อวาพรหมจรรยอยางกลาง  เธอยอมบังเกิดในพรหมโลก 
ดวยพรหมจรรยอยางกลางน้ัน      การที่ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปสสนายัง 
อรหัตมรรคใหบังเกิด   ชือ่วาพรหมจรรยอยางสูงสุด     เธอยอนบริสุทธิ์ดวย 
พรหมจรรยอยางสูงสุดนั้น.  
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         บทวา  กายา  ไดแก   หมูพรหม.    บทวา   ยาจโยเคน    ไดแก 
ดวยประกอบการขอรอง    หรือดวยประกอบการวิงวอน    อธิบายวาดวย 
ประกอบการบูชายัญ    บทนี้เปนชื่อของผูใหนั่นเอง   แมดวยประการท้ังสอง. 
บทวา  ตปสฺสิโน  ไดแก  ผูอาศัยตบะ.   
         ทาวสักกเทวราชตรัสสรรเสริญวา  ดูกอนพระมหาราช   การประพฤติ 
พรหมจรรยเปนคุณมีผลมากกวาทาน รอยเทาพันเทาแสนเทา ดวยประการฉะน้ี 
ครั้น ทรงแสดงควานท่ีการอยูพรหมจรรยเปนคุณมิผลมากดวยคาถาแม นี้แลว 
บัดนี้จะทรงแสดงพระราชาทั้งหลายในอดีต    ผูบริจาคมหาทานแลวไมสามารถ 
จะกาวลวงกามาพจรไปได   จึงตรัสวา 
                   พระราชาเหลาน้ี  คือ พระเจาทุทีปราช  พระเจา 
         สาครราช     พระเจาเสลราช     พระเจามุจลินทราช 
         พระเจาภคีรสราช     พระเจาอุสินนรราช    พระเจา 
         อัตถกราช    พระเจาอัสสถราช    พระเจาปุถุทธนราช  
         และกษตัริยเหลาอื่นกับพราหมณเปนอันมาก บูชายัญ 
         มากมาย  ก็ไมลวงพนความละโลกนี้ไป. 
         คาถาน้ันมีความวา   ดูกอนมหาราช  พระราชาพระนามวา  ทุทีปราช  
ณ   กรุงพาราณสีในกาลกอน ทรงบรจิาคทานเปนอันมาก สวรรคตแลวบังเกิด 
ในสวรรคชัน้กามาพจรนั่นแล      พระราชาแปดองคมีพระเจาสาครราชเปนตน 
ก็เหมือนกัน   ก็พระราชามหากษัตริยและพราหมณอ่ืน ๆ  เหลาน้ันมากมาย  ได 
บูชายัญเปนอันมาก  บรจิาคทานมีประการไมนอย   ก็ไมลวงพนความละโลกนี ้
กลาวคือกามาวจรภูมิไปได     จริงอยูเหลาเทพชั้นกามาพจร  เรียกกัน วา เปตะ 
เพราะสําเร็จไดโดยอาศัยผูอ่ืน     เพราะเหตุกิเลสวัตถุมีรูปเปนตน      สมดวย 
พระพุทธภาษิตวา  
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                   ชนเหลาใดไมมีเพ่ือนสอง    อยูคนเดียว    ยอมไม   
         รื่นรมย   ยอมไมไดปติเกิดแตวิเวก    ชนเหลาน้ันถึงจะ 
         มีโภคสมบัติเสมอดวยพระอินทร  ก็ชือ่วาเปนคนเข็ญใจ 
         เพราะไดความสุขท่ีตองอาศัยผูอื่น. 
         ทาวสักกเทวราชทรงแสดงความท่ีผลแหงพรหมจรรยนั่นแล  เปนของ 
มากกวาผลแหงทาน   แมอยางนี้แลว    บัดนี ้  เมื่อจะทรงแสดงดาบสผูกาวลวง 
เปตภพดวยการอยูพรหมจรรย   บังเกิดในพรหมโลก  จึงตรัสวา  
         ฤๅษีผูไมมีเหยาเรือนเหลาน้ีบําเพ็ญตบธรรม    ไดกาว- 
         ลวงกามาวจรภพแลวโดยแท   คือ   ฤๅษี   ตน   อันม ี 
         นามวา    ยามหนุฤๅษี     โสมยาคฤๅษี    มโนชวฤาษี 
         สมุททฤๅษี  มาฆฤๅษี   ภรตฤๅษ ี  และกาลปุรักตฤๅษี 
         และฤๅษีอีก  ๔  ตน   คือ    อังคีรสฤๅษี     กัสสปฤๅษี  
         กีสวัจฉฤๅษี   และอกันติฤๅษี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อติวตฺตึสุ ไดแก  กาวลวงกามาวจรภพ. 
บทวา  ตปสฺสิโน   ความวา  อาศัยตบะคือศีล  และตบะคือสมาบัติแปด.  บทวา 
สตฺติสโย     ทานกลาวหมายเอาฤๅษีพ่ีนองกัน   ๗   ตน   มียามหนุฤๅษีเปนตน 
ฤๅษีเหลาน้ีกับฤๅษี     ๔    ตน        มีอังคีรสฤๅษีเปนตน        รวมเปนฤๅษี 
         ทาวสักกเทวราชตรัสสรรเสริญพรหมจริยวาสวามีผลมาก     ตามท่ีได 
สดับมาอยางน้ีกอน     บัดนี้   เมื่อทรงนําเรื่องที่เคยทรงเห็นดวยพระองคเองมา 
จึงตรัสวา  
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                   แมน้ําชื่อสีทามีอยูทางดานทิศอุดร เปนแมน้ําลึก   
         ขามยาก   กาญจนบรรพตมีสีประหนึ่งไฟท่ีไหมไมออ 
         โชติชวงอยูในกาลทุกเมื่อ  ที่ฝงแมน้ําน้ัน  มีตนกฤษณา 
         งอกงาม     มีภูเขาอืน่อีกมีปาไมงอกงาม    แตกอนมาม ี
         ฤๅษีเกาแกประมาณหมื่นตน    อาศัยอยูในภูมิประเทศ 
         นั้น    หมอมฉันเปนผูประเสริฐสุดดวยทาน        ดวย       
         สัญญมะและทมะ    หมอมฉันอุปฏฐากดาบสเหลาน้ัน 
         ผูปฏิบติัวัตรจริยาไมมีวัตรอื่นยิง่กวา  ละหมูคณะไปอยู 
         ผูเดียว     มีจิตมั่นคง     หมอมฉนัจักนมัสการนรชนผู 
         ปฏิบัติตรง  จะมีชาติก็ตาม  ไมมีชาติก็ตาม  เปนนิตย 
         กาล      เพราะสัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปนเผาพันธ 
         วรรณะท้ังปวงต้ังอยูในอธรรม   ยอมตกนรกเบื้องตํ่า 
         วรรณะท้ังปวงยอมบริสุทธิ ์    เพราะประพฤติธรรม 
         สูงสุด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อุตฺตเรน   ความวา   ดูกอนมหาราช 
ในอดีตกาล     มีแมน้ําชื่อวาสีทาไหลมาระหวางสุวรรณบรรพตทั้งสอง    ใน 
หิมวันตประเทศดานทิศอุดร  เปนแมน้าํลึก  ยานมีเรือเปนตนขามยาก    เพราะ  
เหตุไร    เพราะแมน้ําน้ันมีน้ําใสย่ิง    แมเพียงแตแววหางนกยูงตกในแนน้ําน้ัน 
ก็ไมลอยอยู   จมลงถึงพ้ืนทีเดียวเพราะนํ้าใส   ดวยเหตุนั้นแหละ    แมน้ํานี้จึงมี 
ชื่อวา  สีทา  ก็กาญจนบรรพตเหลาน้ันใกลฝงแหงแมน้ําน้ันมีพรรณดุจไฟไหม 
ไมออโชติชวง   คือ   สวางอยูทุกเม่ือ.   บทวา   ปรฬฺุหคจฺฉา    ตครา    ความวา 
ริมฝงแมน้ํานั้นมีตนกฤษณางอกงาม       เปนกฤษณาที่มีกลิ่นหอม.       บทวา  
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ปรุฬฺหคจฺฉา   วนา    นคา    ความวา  ภูผาอ่ืน ๆ ในท่ีนั้นมีพ้ืนที่งอกงามไป    
ดวยหมูไม อธิบายวา ปกคลุมไปดวยพฤษชาติทรงดอกและผล. บทวา  ตตฺราสุ 
ความวา  มีฤๅษีนับดวยหม่ืนอาศัยอยูในภูมิภาคอันนารื่นรมยนั้น   ทานเหลาน้ัน 
ทั้งหมดลวนไดอภิญญา ๕  สมาบัติ  ๘  บรรดาฤๅษีเหลาน้ัน   ถึงเวลาภิกษาจาร 
บางพวกไปถึงอุดรกุรุทวีป    บางพวกนําผลชมพูใหญมา    บางพวกนําผลไม 
นอยใหญที่มีรสหวานในหิมวันตประเทศมาฉัน    บางพวกไปสูนครน้ัน ๆ  ใน 
พ้ืนชมพูทวีป   แมคนหน่ึงที่ถูกตัณหาในรสครอบงํา  ก็ไมมี   ทานเหลาน้ันยัง 
กาลเวลาใหลวงไปดวยความสุขในฌานเทาน้ัน. 
         ครั้งน้ัน   มีดาบสรูปหน่ึงมาสูกรุงพาราณสีทางอากาศ  นุงหมเรียบรอย 
เที่ยวบิณฑบาตถึงประตูเรือนแหงปุโรหิต  ปุโรหิตน้ันเลื่อมใสในความสงบของ 
ทาน  นําทานมาสูที่อยูของตนใหฉันแลว  ปฏิบัติอยูสองสามวัน    เมื่อเกิดความ 
คุนเคยกันจึงถามวา    ผูเปนเจาอยูที่ไหน    ทานตอบวาอยูในที่โนน    ปุโรหิต 
จึงถามตอไปวา    ผูเปนเจาอยูในที่นั้นรูปเดียว    หรือรูปอ่ืน ๆ ก็มีอยู    ทาน 
ตอบวา พูดอะไร ฤๅษีนับดวยหม่ืนอยูในที่นั้น   ลวนแตไดอภิญญา ๕ สมาบัติ 
๘  กันทั้งน้ัน    ปุโรหิตไดฟงคุณสมบัติของฤๅษีเหลาน้ัน  จากดาบสรูปนั้น  จิตก็ 
นอมไปในบรรพชา   จึงกลาวกะดาบสน้ันวา   ขอผูเปนเจาโปรดพาขาพเจาไป 
บวชในที่นั้นเถิด   ทานกลาววา   เธอเปนราชบุรุษ   อาตมาไมอาจใหบวชได 
ปุโรหิตจึงกลาววา  ถาเชนนั้น  วันนี้ขาพเจาจะทูลลาพระราชา  พรุงน้ีผูเปนเจา 
โปรดมาที่นี้   ดาบสน้ันรบัคํา  ฝายปุโรหิตบริโภคอาหารเชาแลวเขาเฝาพระราชา 
กราบทูลวา   ขาพระบาทปรารถนาจะบวช  พระราชาตรัสถามวา   ทานอาจารย 
จะบวชดวยเหตุไร    ปุโรหิตกราบทูลวา    ดวยเหน็โทษในกามท้ังหลาย   เห็น 
อานิสงสในเนกขัมม    พระราชาทรงอนุญาตวา   ถาเชนนั้น    จงบวชเถิด  แม  
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บวชแลวจงมาเย่ียมเราบาง      ปุโรหิตรับพระโองการแลวถวายบังคมพระราชา   
กลับไปสูเรือนของตน  พร่ําสอนบุตรภรรยา  มอบสมบัติทั้งปวง   ถือบรรพชิต 
บริขารเพ่ือตนนั่งคอยดาบสมา    ฝายดาบสมาทางอากาศเขาภายในพระนครเขา 
เรือนของปุโรหิต     ปุโรหิตนั้นอังคาสดาบสนั้นโดยเคารพแลวแจงวา   ขาพเจา 
จะพึงปฏิบัติอยางไร    ดาบสนั้น  นําปโุรหิตไปนอกเมือง     ใชมือจับนําไปท่ีอยู 
ของตนดวยอานุภาพของตนใหบวชแลว  วันรุงข้ึนใหพราหมณผูบวชแลวยับยั้ง 
อยูในที่นั้น   นําภัตตาหารมาใหบริโภค   แลวบอกกสิณบริกรรม   ดาบสท่ีบวช 
ใหมนั้น  ทําอภิญญาและสมาบัติ ๘ ใหเกิดโดยวันลวงไปเล็กนอย ก็เท่ียวบิณฑบาต  
มาฉันไดเอง. 
         กาลตอมา    ดาบสน้ันคิดวา    เราไดถวายปฏิญญาเพ่ือไปเฝาพระราชา 
เราจะไปเฝาตามปฏิญญาไว    จึงไหวดาบสท้ังหลายไปสูกรุงพาราณสีทางอากาศ 
เที่ยวบิณฑบาตลุถึงพระราชทวาร    พระเจาพาราณสีทอดพระเนตรเห็นฤๅษีนั้น 
ทรงจําได    นิมนตใหเขาไปสูพระราชนิเวศน      ทรงทําสักการะแลวตรัสถามวา 
ผูเปนเจาอยูที่ไหน     ฤๅษีนั้นทูลตอบวา    อาตมาอยูใกลฝงแมน้ําสีทาอันอยูใน  
ระหวางกาญจนบรรพตในหิมวันตประเทศ  ดานทิศอุดร พระราชาตรัสถาม 
ทานอยูในที่นั้นรูปเดียว   หรือมีดาบสอ่ืน ๆ ในที่นัน้ดวย    ฤๅษีนั้นทูลตอบวา  
พระองคตรัสอะไร  ดาบสนับดวยหม่ืนรูปอยูในทีน่ั้น   และทานเหลาน้ันทั้งหมด 
ลวนไดอภิญญา ๕  สมาบัติ ๘ ทั้งน้ัน  พระราชาทรงสดับคุณสมบัติแหงดาบส 
เหลาน้ัน  ทรงประสงคจะถวายภิกษาหารแกดาบสท้ังหมด   จึงตรัสกะดาบสน้ัน 
วา   ขาพเจาใครจะถวายภิกษาหารแกฤๅษีเหลาน้ัน  ผูเปนเจาจงนําทานเหลาน้ัน 
มาในท่ีนี้      ดาบสน้ันทูลวา     ฤๅษีเหลาน้ันไมยินดีในรสที่พึงรูแจงดวยลิ้น  
อาตมาไมอาจจะนํามาในท่ีนี้ได    พระเจาพาราณสีตรัสวา     ขาพเจาจักอาศัย 
เปนเจาใหฤๅษีเหลาน้ันโภค    ขอผูเปนเจาจงบอกอุบายแกขาพเจา    ดาบส  
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ทูลวา  ถาพระองคประสงคจะถวายทานแกฤาษีเหลาน้ัน  จงเสด็จออกจากเมือง   
นี้ไปประทับแรมอยูใกลฝงแมน้ําสีทา     แลวทรงถวายทานแกทานเหลาน้ัน 
พระราชาทรงรับคํา   โปรดใหถืออุปกรณทั้งปวงเสด็จออกจากพระนครกับดวย 
จตุรงคินีเสนา   เสด็จลุถึงสุดแดนราชอาณาเขตของพระองค   ลําดับนั้น   ดาบส 
จึงนําพระราชาไปท่ีฝงสีทานทีพรอมดวยเสนาดวยอานุภาพของตน    ใหต้ังคาย 
ริมฝงแมน้ํา  ทูลเตือนพระราชามิใหทรงประมาท    แลวเหาะไปยังที่อยูของตน 
กลับมาในวันรุงข้ึน  ลําดบันั้น   พระราชาใหดาบสน้ันฉันโดยเคารพแลวตรัสวา 
พรุงน้ีผูเปนเจาจงพาฤาษีหม่ืนรูปมาในท่ีนี้   ดาบสน้ันรับพระราชดํารัสแลวกลับ 
ไป    วันรุงข้ึนในเวลาภิกษาจาร    แจงแกฤาษีทั้งหลายวา   พระเจาพาราณสีมี 
พระราชประสงคจะถวายภิกษาหารแกทานทั้งหลาย    เสด็จมาประทับอยูแถบฝง 
สีทานที   พระองคอาราธนาทานท้ังหลาย   ขอทานท้ังหลายจงไปยังคายหลวงรับ 
ภิกษาเพื่ออนุเคราะหพระองค  ฤๅษีเหลาน้ันรับคํา  จึงเหาะลงมาที่ใกลคายหลวง  
ลําดับนั้น      พระราชาเสด็จตอนรับฤๅษีเหลาน้ัน      แลวอาราธนาใหเขาในคาย 
หลวง   ใหนัง่  ณ  อาสนะท่ีแตงไวเลี้ยงดูหมูฤๅษีใหอ่ิมหนําดวยอาหารประณีต 
ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของฤๅษีเหลานั้น    จึงนิมนตใหฉันในวันพรุงน้ีอีก  ได 
ทรงถวายทานแกดาบสหม่ืนรูป   โดยอุบายน้ี   ตลอดหม่ืนป  กแ็ลเมื่อทรงถวาย 
โปรดใหสรางนครในประเทศน้ันทีเดียว  ใหทํากสิกรรม. 
         ดูกอนมหาราช  ก็พระเจาพาราณสีในกาลน้ัน มิใชผูอ่ืน  คือหมอมฉัน 
นี่เอง   หมอมฉันเปนผูประเสริฐดวยทานในครั้งนั้นโดยแท    เพราะวาครั้งน้ัน 
หมอมฉันนี่แหละเปนผูประเสริฐดวยทาน  ไดบรจิาคมหาทานน้ัน  ก็หาสามารถ 
จะกาวลวงเปตโลกนี้บังเกิดในพรหมโลกไม     แตฤๅษีเหลาน้ันทั้งหมดน่ันแล 
บริโภคทานท่ีหมอมฉันบริจาค    กาวลวงกามาวจรภพบังเกิดในพรหมโลก   ก ็
พรหมจริยวาสเปนคุณธรรม   มีผลานสิงสมากอยางใด     ขอพระองคทรงทราบ  
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อยางนั้น      ดวยอุทาหรณที่แสดงมาแลวน้ี      ทาวสักกเทวราชประกาศความท่ี  
พระองคเปนผูประเสริฐดวยทานอยางน้ีแลว      ประกาศคุณธรรมแหงฤาษีเหลา 
นั้นดวยบทสามบทนอกน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    สฺเมน      ไดแก     ดวยศีล.    บทวา 
ทเมน    ไดแก    ดวยการฝกอินทรีย.    บทวา    อนตฺุตาร      ความวา    ประพฤติ 
วัตรสมาทานอันอุดมเนืองนิจดวยคุณธรรมเหลาน้ี.    บทวา   ปกีรจารี    ความวา 
กระจัดกระจาย  คือซัดไป    คือละหมูคณะ    เท่ียวไปผูเดียว    คือถึงความเปนผู 
ผูเดียว.   บทวา   สมาหิเต    ไดแกผูมีจิตคงมั่นดวยอุปจารสมาธิ   และอัปปนา-  
สมาธิ   ทาวสักกเทวราชทรงแสดงวา   หมอมฉันบํารุงดาบสผูมีตบะเห็นปานนะ 
บทวา   อหมขุุคต   ความวา       ดูกอนมหาราช        ฤๅษีทั้งหมื่นรูปเหลาน้ัน 
หมอมฉันมิไดเลือกแมสักรูปหน่ึง    ซึง่ดําเนินตรง    เพราะไมมีคดกายเปนตน 
โดยชาติ  คือมีชาติตํ่า  หรือสมบูรณดวยชาติเปนตน    มีใจเลื่อมใสในคุณสมบัติ  
ของทานเหลาน้ัน     นมัสการทานเหลาน้ีทั้งหมดเกินเวลา  คือนมัสการตลอดกาล 
เปนนิจทีเดียว    ทาวสักกเทวราชตรัสดังน้ี.      เพราะเหตุไร.        เพราะสัตวมี 
กรรมเปนเผาพันธุ     อธิบายวา     เพราะเหตุวาข้ึนชื่อวาสัตวทั้งหลายเหลาน้ีมี  
กรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่อาศัย.    บทวา     สพฺเพ    วณฺณา    พึงทราบ 
ดวยเหตุนี้นั้นแล. 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว   ทาวสักกเทวราช   ทรงโอวาทพระเจาเนมิ- 
ราชน้ันวา  ดกูอนมหาราช    พรหมจริยวาสเปนธรรมมีผลมากกวาทานโดยแท 
ถึงอยางนั้น   ธรรมทั้งสองนั้นก็เปนมหาปุริสวิตก  เพราะฉะนั้น  พระองคจงอยา 
ประมาทในธรรมท้ังสอง  จงทรงบริจาคทานดวย   จงทรงรักษาศีลดวย     ตรัส 
ฉะน้ีแลว   เสด็จไปสูทิพยสถานวิมานของพระองคนั่นแล.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิม  ความวา  ทานทั้งหลายจงต้ังใจสดับ   
คือจงฟงซ่ึงคุณท่ีควรพรรณนาสูงดวยอํานาจศีล  ตํ่าดวยอํานาจทานเปนอันมาก 
นี้    ของมนุษยทั้งหลายผูประกอบดวยธรรม  คือผูมีกัลยาณธรรม  อันเรากลาว 
อยู.   บทวา   ยถา   อย    ความวา  อยางพระเจาเนมิราชน้ี   เปนบัณฑิต   คือ 
เปนบัณฑิตอยางแทจริง. 
         ทาวสักกเทวราชตรัสคุณท่ีควรพรรณนาของพระเจาเนมิราชอยางไม 
บกพรองดวยประการฉะน้ี. 
         หมูเทวดาไดฟงทาวเธอตรัสดังน้ี    ก็ใครจะเห็นพระเจาเนมิราช    จึง 
ทูลวา  ขาแตมหาเทวราช    พระเจาเนมิราช  เปนพระอาจารยของพวกขาพระเจา 
พวกขาพระเจาต้ังอยูในโอวาทของพระองค    อาศัยพระองคจึงไดทิพยสมบัตินี้ 
ขาพระเจาท้ังหลายใครจะเห็นพระองค       ขอองคมหาเทวราชเชิญเสด็จพระองค 
มา   ทาวสักกเทวราชทรงรับคํา      จึงมีเทวบัญชามาตลีเทพสารถีวา      ทานจง 
เทียมเวชยันตรถไปกรุงมิถิลา    เชิญเสด็จพระเจาเนมิราชข้ึนทิพยานนําเสด็จมา  
เทวสถานน้ี      มาตลีเทพบุตรรับเทพโองการแลวเทียมเทพรถขับไป      ก็เม่ือ 
ทาวสักกะมีเทพดํารัสอยูกับเทวดาท้ังหลาย   ตรัสเรียกมาตลีเทพสารถีมาตรัสสั่ง 
และเม่ือมาตลีเทพสารถีเทียมเวชยันตราชรถ    ลวงไปหน่ึงเดือน   โดยกําหนด 
นับวันในมนุษย.    เมื่อพระเจาเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลในวนัเพ็ญ    เปด 
สีหบัญชรดานทิศตะวันออกประทับนั่งอยูในพระตําหนัก   คณะอมาตยแวดลอม 
ทรงพิจารณาศีลอยู     เวชยันตราชรถนั้นปรากฏพรอมกับจันทรมณฑลอันข้ึน 
แตปราจีนโลกธาตุ   ชนทัง้หลายกินอาหารเย็นแลว   นั่งท่ีประตูเรือนของตน ๆ 
พูดกันถึงถอยคําอันใหเกิดความสุข    ก็พูดกันวา   วันนี้พระจันทรข้ึนสองดวง 
ลําดับนั้น     เทพรถน้ันกไ็ดปรากฏแกประชุมชนผูสังสนทนากันอยู    มหาชน  
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         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความน้ัน    ตรัสวา   
                   องคมฆวาสุชัมบดีเทวราชตรัสอยางน้ีแลว  ทรง 
         อันศาสนาพระเจาวิเทหรัฐ  แลวเสด็จหลีกไปสูหมูเทพ 
         ในสวรรค.                                                         
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อปกฺกมิ  แปลวา  หลกีไปแลว   อธิบาย 
วา     ทาวสักกเทวราชแสดงพระองคแกหมูเทพสองหมูผูนั่งอยูในเทวสภา   ชื่อ 
สุธรรมา. 
         ลําดับนั้น   หมูเทพยดาไดทูลถามทาวสักกะวา  ขาแตมหาราช พระองค 
ไมปรากฏ    เสด็จไปไหนหนอ    ทาวสักกะตรัสตอบวา   ดูกอนทานผูนิรทุกข 
ความกังขาอันหน่ึงเกิดข้ึนแกพระเจาเนมิราช   กรงุมิถิลา    ขาจึงไปกลาวปญหา 
ทําใหเธอหายกังขาแลวกลับมา.                                  
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว   ทาวสักกเทวราช    เพ่ือตรัสเหตุนั้นอีกดวย 
คาถา   จึงตรัสวา               
                   ดูกอนผูเจริญท้ังหลาย ทานท้ังหลายท่ีมาประชุม 
         ในท่ีนีม้ีประมาณเพียงไร           จงต้ังใจสดับคุณท่ีควร 
         พรรณนา    ทั้งสูงท้ังตํ่าเปนอันมากนี้    ของมนุษยทั้ง 
         หลายผูประกอบดวยธรรม     อยางพระเจาเนมิราชนี ้
         เปนบณัฑิต   มีพระราชประสงคดวยกุศล   พระองค  
         เปนราชาของทาววิเทหรัฐท้ังปวง     ทรงปราบขาศึก 
         พระราชทานไทยธรรม   เมื่อพระองคทรงบริจาคทาน 
         อยูนั้น    เกิดพระดําริขึ้นวา  ทานหรือพรหมจรรยอยาง 
         ไหน  ผลมากหนอ.  
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กลาววา  นั่นไมใชพระจันทร  รถนะ   ในเมื่อเวชยนัตรถเทียมสินธพนับดวย    
พันมีมาตลีเทพบุตรขับ    ปรากฏแลวในขณะน้ัน    จึงคิดกันวา   ทิพยานน้ีมา 
เพ่ือใครหนอ     ลงความเห็นวา   ไมใชมาเพ่ือใครอ่ืน    พระราชาของพวกเรา 
เปนธรรมิกราช   องคสักกเทวราชจะสงมาเพ่ือพระราชาน้ันนั่นเอง    เทพรถน้ี  
สมควรแกพระราชาของพวกเราแท   เห็นฉะน้ันแลวก็ราเริงยินดี   กลาวคาถาวา 
                   เกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแลวหนอ   รสทิพย  
         ปรากฏแกพระเจาวิเทหรัฐ   ผูมียศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อพฺภโูต   ไดแก  ไมเคยมีแลว   อีกอยาง 
หน่ึง  ไดแก  อัศจรรย   ประชาชนกลาวอยางนี้ดวยความพิศวง. 
         ก็เม่ือประชาชนกลาวกันอยางนี้   มาตลีเทพบุตรมาโดยเร็ว    กลับรถ 
จอดทายรถที่พระสีหบัญชร  ทําการจัดแจงใหเสด็จข้ึนแลว    ไดเชิญพระเจา 
เนมิราชเสด็จข้ึนทรง. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน   ตรัสวา 
                   เทพบุตรมาตลีผูเปนเทพสารถีมีฤทธ์ิมาก  อัญ- 
         เชิญเสด็จพระเจาวิเทหรัฐ     ผูทรงสงเคราะหชาวเมือง 
         มิถิลาวา  ขาแตพระราชาผูประเสริฐ     ผูเปนใหญใน 
         ทิศ    ขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้    เทพเจาสาวดาวดึงส 
         พรอมดวยพระอินทรใครจะเหน็พระองค ประชุมคอย 
         เฝาอยู ณ เทพสภา  ชื่อสุธรรมา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   มถิิลคฺคห     ความวา  ผูมปีราสาท 
ประดิษฐานอยูในกรุงมิถลิา    ทรงสงเคราะหชาวมิถิลา    ดวยสังคหวัตถุ  ๔. 
บทวา  สมจฺฉเร  ความวา  นั่งกลาวสรรเสริญคุณของพระองค.  
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         พระเจาเนมิราชไดทรงสดับคําน้ัน  มีพระดาํริวา   เราจักไดเห็นเทวโลก     
ซึ่งยังไมเคยเห็น   มาตลีเทพบุตรจักสงเคราะหเรา   เราจักไป   ตรัสเรียกนางใน 
และมหาชนมาตรัสวา   เราจักไปไมนานนัก   ทานทั้งหลายอยาไดประมาท   จง 
กระทําบุญท้ังหลายมีการใหทานเปนตน   ตรัสข้ึนแลว  เสด็จข้ึนทิพยรถ  
         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความน้ัน  ตรัสวา 
                   ลําดับน้ัน พระเจาวิเทหรัฐผูสงเคราะหชาวมิถิลา 
         ผูเปนประมุข   รีบเสด็จลุกจากอาสนขึ้นสูรถ มาตลี   
         เทพสารถี  ไดทูลถามพระเจาวิเทหราชผูเสด็จขึ้นทรง 
         ทิพยรถแลววา  ขาแตพระราชาผูประเสริฐ   ผูเปนใหญ 
         ในทิศ    ทางไปสถานท่ีอยูของเหลาสัตวผูทําบาปทาง 
         หน่ึงทางไปสถานท่ีอยูของเหลาสัตวผูทําบุญทางหน่ึง 
         จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทางไหน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปมุโข  ความวา  เปนผูสูงสุด หรือเปน 
หัวหนาทรงหันพระปฤษฎางคตอมหาชนแลวเสด็จข้ึน. บทวา  เยน  วา   ความวา 
บรรดาทางเหลาน้ี  คือ ทางท่ีบุคคลไปแลวสามารถเห็นสถานที่อยูของเหลาสัตวผู 
ทําบาปหน่ึง    ทางที่บุคคลไปแลวสามารถเห็นสถานที่อยูของเหลาสัตวผูทําบุญ 
หน่ึงจะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จทางไหนกอน  มาตลีเทพสารถีนั้น   แมทาวสัก 
กะมิไดสั่งถึงขอน้ี   ก็ทลูเพ่ือแสดงถึงความวิเศษแหงทูตของตน. 
         ลําดับนั้น   พระราชามีพระดําริวา    สถานท่ีทั้งสองเรายังไมเคยเห็น 
เราจักดูทั้งสองแหง  จึงตรัสวา                                                             
                   ดูกอนมาตลีเทพสารถี  ทานจงนําเราไปโดยทาง   
         ทั้งสอง  คือทางไปที่อยูของผูทําบาป  และทางไปท่ีอยู 
         ของผูทําบุญ  
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         ลําดับนั้น     มาตลีเทพบุตรทูลวา    ขาพระองคไมอาจจะแสดงสถานท่ี    
ทั้งสองในขณะเดียวกัน    จึงไดทูลถามพระองค     เมื่อจะทูลถามจึงกลาวคาถาวา 
                   ขาแตพระราชาผูประเสริฐ     ผูเปนไปในทิศ 
         ทางหน่ึงไปท่ีอยูของผูทําบาป   ทางหน่ึงไปท่ีอยูของ 
         ทําบุญ     จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทางไหน 
         กอน. 
         ลําดับนั้น     พระราชามีพระดําริวา   เราจักไปเทวโลกแน  แตจักดูนรก 
กอน   จึงตรัสคาถาคิดตอกันไปวา 
                   เราจะดูนรกอันเปนที่อยูของเหลาสัตวผูทําบาป 
         สถานท่ีอยูของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา    และคติ 
         ของเหลาชนผูทุศีลกอน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ทสฺุสีลาน  ไดแก   ของคฤหัสถทุศีล 
ของสมณะทุศีล    ผูทําบาปดวยอํานาจอกุศลกรรมบถสิบ.    บทวา   ยา   คติ 
ความวา  เราจักดูที่เกิดของคนทุศีลเหลาน้ัน. 
         ลําดับนั้น     มาตลีเทพสารถีไดแสดงแมน้ําชื่อเวตรณี    แดพระเจา 
เนมิราชกอน. 
         พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความน้ัน   ตรัสวา 
                   มาตลีเทพสารถี  ไดแสดงแมน้ําเวตรณี    ซึ่งขาม 
         ยาก   ประกอบดวยนํ้าแสบเผ็ดรอนเดือดพลาน  เปรียบ 
         ดังเปลวเพลิง  แดพระเจาเนมิราช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เวตรณึ  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาตลีเทพสารถีไดฟงพระราชดํารัสแหงพระเจาเนมิราช  จึงขับรถตรงไปนรก  
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แสดงแมน้ําเวตรณีที่ต้ังข้ึนดวยฤดูโดยกรรมปจจัยกอน   นายนิรยบาลท้ังหลาย   
ในนรกนั้นถอืศัสตราวุธ    มีดาบ    มีด   โตนร   หอก    และไมคอนเปนตนอัน 
ลุกโพลง ประหารแทงโบยตีสัตวนรกท้ังหลาย  สตัวนรกเหลานั้นทนตอทุกขนั้น 
ไมได  ก็ตกลงในเวตรณีนที. 
         เวตรณีนทีนั้นดาดาษไปดวยเครือเลื้อยอันมีหนามประมาณเทาหอก  
มีเพลิงลุกโพลงขางบน     สัตวนรกเหลานั้นตองอยูในเวตรณีนทีนั้นหลายพันป 
เปนทอนนอยทอนใหญในเพราะเถาวัลยมีหนามแหลมมีคมอันคมกริบ   มีเพลิง 
ลุกโชติชวง     มีหลาวเหล็กลุกโพลงประมาณเทาลําตาล    ต้ังข้ึนภายใตเถาวัลย 
เหลาน้ัน     สัตวนรกท้ังหลายยังกาลใหลวงไปนานมาก  พลาดจากเถาวัลยตกลง 
ที่ปลายหลาว   มรีางกายถูกหลาวแทงไหมอยูในหลาวนาน  ดุจปลาท่ีเสียบไวใน 
ไมแหลมยางไฟ     หลาวทั้งหลายลุกเปนไฟ    สัตวนรกท้ังหลายก็ลุกเปนไฟ   ก ็
ภายใตหลาวท้ังหลาย      มีใบบัวเหล็กแหลมคมดุจมีดโกนลุกเปนไฟอยูหลังนํ้า 
สัตวนรกเหลานั้นพลาดจากหลาวทั้งหลายตกลงในใบบัวเหล็ก  เสวยทุกขเวทนา 
นาน  แตนั้นสัตวนรกเหลานั้นก็ตกในนํ้าแสบ  แมน้ําก็ลุกเปนไฟ  แมสัตวนรก 
ทั้งหลายก็ลุกเปนไฟ  แมควันก็ต้ังข้ึน  ก็พ้ืนแมน้ําภายใตน้ําดาดาษไปดวยเครื่อง 
ประหารอันคมกริบ   สัตวนรกเหลานั้นจมลงในนํ้า   ดวยคิดวาใตน้ําจะเปนเชน 
ไรหนอ   ก็เปนทอนนอยทอนใหญเพราะเครื่องประหารอันคมกริบ   สัตวนรก 
เหลาน้ันไมสามารถจะอดกลั้นทุกขใหญนั้น    ก็ร่าํรองนากลัวมาก    กระแสนํ้า 
บางครั้งก็ไหลลอยไปตามกระแส  บางครั้งก็ทวนกระแส  ลําดับนั้น  นายนิรยบาล 
ผูอยูที่ฝง  ก็ซัดลูกศร   มดี  โตมร  หอก  แทงสัตวนรกเหลานั้นดุจปลา  สตัวนรก 
เหลาน้ันถึงทุกขเวทนาก็รองกันลั่น ลําดับนั้น    นายนิรยบาลก็เอาเบ็ดเหล็กที่ลุก 
เปนไฟเกี่ยวสัตวนรกเหลานั้นข้ึน   ครามาใหนอนบนแผนดินเหล็กที่ลุกเปนไฟ 
โชติชวง   ยดักอนเหล็กที่ลุกแดงเขาปาก.  
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         พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหลาสัตวถูกทุกขใหญเบียดเบียน 
ในเวตรณีนที   ก็สะดุงกลัว   ตรัสถามมาตลีเทพสารถีวา  สัตวเหลาน้ีไดทําบาป 
กรรมอะไรไว  มาตลีเทพสารถีไดทูลถวายพยากรณใหทรงทราบ. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน   ตรัสวา     
                   พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชนซึ่งตกอยู 
         ในเวตรณีนทีภาค  ซึ่งยากจะขามได  จึงตรัสกะมาตลี- 
         เทพสารถีวา    แนะนายสารถี     ความกลัวมากปรากฏ 
         แกเรา     เพราะเห็นสัตวตกอยูในแมน้ําเวตรณี     แนะ 
         มาตลี  เราขอถามทาน  สัตวเหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว 
         จึงไดตกในเวตรณีนที. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม 
         ตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย   แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  สัตวเหลาใดเมื่อยงัอยูใน 
         มนุษยโลกเปนผูมีกําลัง       มีบาปกรรมเบียดเบียน 
         ดากระทบผูที่หากําลังมิได    สัตวเหลาน้ันมีกรรม 
         หยาบชากระทําบาป  จึงตกลงในเวตรณีนที. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  วนิฺทติ  ความวา  เราไมมีอิสระแกตัว 
เปนเหมือนมีความกลัว.   บทวา  ทิสฺวา  ความวา  เห็นเหลาสัตวตกไปอยู   คือ 
เห็นสัตวนรกเหลาน้ันตกแมน้ําเวตรณี.   บทวา   ชาน   ความวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     มาตลีเทพสารถีนั้นรูอยูเอง   จึงไดทูลบอกแดพระเจาเนมิราชผูไม 
ทรงทราบ.   บทวา  ทุพฺพเล  ไดแก   เวนจากกําลังรางกาย   กําลังโภคะ   และ 
กําลังอํานาจ.  บทวา  พลวนฺโต  ไดแก   ประกอบดวยกําลังเหลานั้น.   บทวา 
หึเสนฺติ  ไดแก  ทําใหลําบากดวยประหารดวยฝามือเปนตน.  บทวา  โรเสนฺติ  
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ไดแก  ดากระทบโดยประการตาง ๆ    บทวา  ปสเวตฺวา  ความวา   ใหเกิด 
คือกระทํา.  
        มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณปญหาแดพระเจาเนมิราชอยางนี้แลว   
พระเจาเนมิราชไดทอดพระเนตรเห็นเวตรณีนรกแลว      ก็ทําประเทศน้ัน ให 
อันตรธานไปแลวขับรถไปขางหนา  แสดงท่ีเปนท่ีสัตว มีสุนัขเปนตนเค้ียวกิน 
อันพระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสถานที่นั้นแลวก็ทรงกลัว ตรัสถามปญหา 
ไดทูลพยากรณแลว. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน    ตรัสวา 
                   พระราชาตรัสวา   สุนขัแดง   สุนขัดาง   ฝูงแรง 
         ฝูงกา  นากลัว   เค้ียวกินสัตวนรก    ความกลวัปรากฏ 
         แกเรา  เพราะเห็นสัตวเหลาน้ันเค้ียวกินสัตวนรก  เรา 
         ขอถามทาน   สัตวเหลาน้ีที่ฝูงกาเค้ียวกิน   ไดทําบาป 
         อะไรไว. 
                   มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถาม 
         แลว    ไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวทําบาป 
         ตามท่ีไดทราบ แดพระเจาเนมิราชผูไมทรงทราบวา 
         สัตวเหลาใดเหลาหน่ึงเปนผูตระหนี่เหนียวแนน   ม ี
         บาปธรรม      มักบรภิาษเบียดเบียนดากระทบสมณ 
         พราหมณ    สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชากระทําบาป    
         จึงถูกฝูงกาเค้ียวกิน. 
         ปญหาอื่นจากน้ี   และการพยากรณก็มีนัยนี้แล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สามา ไดแก   มีสแีดง.  บทวา  โสณา 
แปลวา   สุนขั.   บทวา   สวลา   ความวา   มีสีตาง   และมีสีขาว    ดํา    เหลือง  
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ทานแสดงสุนัขไว ๕ สีอยางนี้  ไดยินวา สุนัขเหลาน้ันตัวโตเทาชาง ไลติดตาม   
สัตวนรกท่ีแผนดินเหล็กอันลุกโพลง   ดุจไลเนื้อ   กัดเน้ือเปนชิ้นแลวยังสรีระ 
๓  คาวุตแหงสัตวนรกใหลมลงบนแผนดินเหล็กอันลุกโพลง  เอาขาหนาทั้งสอง  
เหยียบอกของสัตวนรกผูรองลั่นอยู   ทิ้งเน้ือกินใหเหลือแตเยื่อในกระดูก   แหง 
สัตวผูมีบาปธรรม.    บทวา    คิชฺฌา    ไดแก    ฝูงแรงมีจะงอยปากเปนโลหะ 
ตัวใหญเทาเกวียนสินคา   แรงเหลาน้ัน  ทําลายกระดูกดวยจะงอยปากเชนกับ 
ปลายทวน  เค้ียวกินเยื่อในกระดูก.    บทวา    โกกาลุสงฺฆา    ไดแก     ฝูงกามี 
จะงอยปากเปนโลหะ   นากลัวยิ่ง    เค้ียวกินสัตวนรกท่ีมันเห็นแลว ๆ.    บทวา 
เยเม   ชเน    ความวา   ถามวา    สัตวนรกเหลาน้ี  ทีถู่กฝูงกาเค้ียวกิน    ไดทํา 
บาปกรรมอะไรไว.   บทวา   มจฉฺริโน   ไดแก    ผูไมใหอะไรแกผูอ่ืน    ชือ่วา 
ตระหน่ี.    บทวา   ทรยา  ไดแก    กระดางและตระหน่ี      หามผูอ่ืนแมกําลัง 
บริจาคทาน.  บทวา   สมณพฺราหฺมณาน  ไดแก  ผูระงับบาปลอยบาปแลว. 
         แตนั้นมาตลีเทพสารถี   ยังประเทศน้ันใหอันตรธานขับรถไปขางหนา 
สัตวนรกท้ังหลายเหยียบแผนดินเหล็ก  ๙  โยชนลกุโชติชวง    นายนิรยบาลติด 
ตามไป   ประหารแขงดวยทอนเหล็กอันลุกโพลง   ประมาณเทาลําตาลลมลงโบย 
ดวยทอนเหล็กนั้นใหเรี่ยรายเปนจุรณวิจุรณ    พระราชาเนมิราชทอดพระเนตร 
เห็นดังน้ัน    ทรงสะดุงกลัว   เมื่อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถี  จึงตรัสคาถาวา 
                   สัตวนรกเหลาน้ีมีรางลายลุกโพลง    เดินเหยียบ 
         แผนดินเหล็ก     และนายนิรยบาลโบยดวยทอนเหล็ก 
         แดง  ความกลัวปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็นความเปน 
         ไปของสัตวนรกเหลาน้ัน  ดูกอนมาตลีเทพสารถี  เรา 
         ขอถามทาน   สัตวนรกเหลาน้ีทําบาปอะไรไว   จึงถูก   
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         เบียดเบียนดวยทอนเหล็กนอนอยู.  
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม  
         ตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย แดพระ- 
         ราชาผูไมทรงทราบวาสัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษย- 
         โลก    เปนผูมีบาปธรรมเบียดเบยีนดากระทบชายหญิง 
         ผูมีกุศลธรรม  สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชา  กระทํา  
         บาปกรรมแลว จึงถูกเบียดเบียนดวยทอนเหล็กนอนอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สฺโชติภูตา  ไดแก  มีสรีระลกุโพลง 
บทวา  ปวึ  ความวา  กาวคือเหยียบแผนดินเหล็ก ๙ โยชนทีลุ่กโพลง.  บทวา 
ขนฺเธหิ   จ   โปถยนติ   ความวา   เหลาสัตวนรกมีรางกายลุกโพลง    ถกูนาย  
นิรยบาลติดตามประหารที่แขงท้ังสอง   ดวยทอนเหล็กลุกโพลงเทาลําตาลใหลม 
แลวลอมโบยดวยทอนเหล็กเหลาน้ันแหละใหเรี่ยรายเปนจุรณวิจุรณ     เหมือน  
ตอนตีโคไมเขาคอกฉะน้ัน.   บทวา    สุปาปธมฺมิโน    ไดแก     เปนผูธรรมอัน 
ลามกดวยดีสําหรับตน.  บทวา   อปาปธมฺม   ไดแก  สมบรูณดวยคุณมีศีลและ 
อาจาระเปนตน  หรือปราศจากความผิด. 
         มาตลีเทพสารถีขับรถไปขางหนา      นายนิรยบาลท้ังหลายท่ิมแทง 
สัตวนรกดวยอาวุธอันลุกโพลง     สัตวนรกเหลานั้นก็ตกลงในหลุมถานเพลิง 
เมื่อสัตวนรกเหลานั้นจมอยูในหลุมถานเพลิงเพียงเอว      นายนิรยบาลก็เอา  
กระเชาเหล็กใหญตักถานเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตวนรกเหลาน้ัน  สัตวนรก 
เหลาน้ันไมอาจรับถานเพลิงก็รองไห     มีกายไฟไหมทั่วด้ินรนอยู     พระเจา 
เนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น  จึงตรัสคาถาวา 
                   สัตวเหลาอื่นรองไหมีกายไฟไหมทั่วด้ินรนอยูใน 
         หลมุถานเพลิง    ความกลัวปรากฏแกเรา    เพราะเห็น  
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         กิริยาน้ี   ดูกอนมาตลีเทพสารถี  เราขอถามทาน  สัตว 
         นรกเหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว  จงึมารองไห  ด้ินรนอยู 
         ในหลุมถานเพลิงนี้.    
                   มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถาม 
         แลว      ไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทําบาป 
         ตามท่ีไดทราบ     แดพระเจาเนมิราชผูไมทรงทราบ 
         วา  สัตวนรกเหลาน้ียังหนี้ใหเกิด    เพราะสรางพยาน 
         โกงเหตุแหงทรัพยของประชุมชน  ยังหน้ีใหเกิดแก 
         ประชมุชน  มีกรรมหยาบชาทําความชั่ว  จึงมารองไห 
         ด้ินรนอยูในหลมุถานเพลิง  พระเจาขา.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   องฺคารกาสุ  ความวา   แนะสหายมาตลี 
ไฉนสัตวบางพวกน้ีจึงถูกนายนิรยบาลลอมท่ิมแทงดวยอาวุธอันลุกโพลง เหมือน 
ตอนโคท่ีไมเขาคอก   ตกลงในหลุมถานเพลิง   และนายนิรยบาลท้ังหลายถอืเอา 
กระเชาเหล็กใหญโปรยถานเพลิงลงบนสัตวเหลานั้น   ที่จมอยูในหลุมถานเพลิง 
แคเอว     คราวนั้นเหลาสัตวไมอาจรับถานเพลิงท้ังหลายได     จึงรองไหมีกาย 
ไฟไหมทั่วคร่ําครวญด้ินรนอยู    อธิบายวา    โปรยคือโรยถานเพลิงลงบนศีรษะ 
ของตน   ดวยกําลังแหงกรรมบาง  ดวยตนเองบาง.    บทวา     ปูคาย      ธนสฺส 
ความวา  เหตุแหงทรัพยซึ่งเปนของประชุมชนที่ตนเรี่ยไรเม่ือมีโอกาสวา  พวก 
เราจักถวายทานบาง  จักทําการบูชาบาง  จักสรางวิหารบาง   บทวา   ชาปยนฺติ 
ความวา ใชจายทรัพยนั้นตามชอบใจ ตัดสินพวกหัวหนาคณะสรางพยานโกงวา 
พวกเราทําการขวนขวายในที่โนนไปเทานี้   ใหในท่ีโนนไปเทานี้   ทําทรัพยนั้น  
ใหเสื่อมคือใหพินาศไป.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 264 

         มาตลีเทพสารถีขับรถไปขางหนา   เหลาสัตวถูกนายนิรยบาลท่ีนากลัว  
จับเอาเทาข้ึนบนเอาศีรษะลงลางโยนไปตกในหมอโลหะอันรอนแรง     พระเจา 
เนมิราชทอดพระเนตรเห็น   จึงตรัสวา     
                   หมอโลหะใหญไฟติดท่ัวลุกโพลงโชติชวง  ยอม 
         ปรากฏ  ความกลัวยอมเกิดแกเรา  เพราะไดเห็นความ 
         เปนไปนี้  แนะมาตลีเทพสารถี  เราขอถามทาน   สัตว 
         นรกเหลาน้ีทําบาปอะไรไวจึงตกในโลหกุมภี. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม 
         ตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แดพระ- 
         ราชาผูไมทรงทราบวา   สัตวเหลาใดเปนผูมีบาปธรรม 
         เบียดเบียนดากระทบสมณะหรือพราหมณผูมีศีล  สัตว  
         เหลาน้ันมีกรรมหยาบชา   กระทําบาปกรรมแลว   จึง 
         ตกในโลหลุมภ.ี 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ปทิตฺตา  แปลวา   อันไฟติดทั่วแลว. 
บทวา  มหตี     ความวา  ประมาณเทาภูเขาต้ังอยูเปนกัป   เต็มไปดวยแรโลหะ 
บทวา  อวสิรา  ความวา  เหลาสัตวถูกนายนิรยบาลจับเอาเทาข้ึนบนเอาศีรษะ 
ลงลาง  โยนไปตกลงในโลหกุมภีนั้น  ๆ.   บทวา   สีลว   แปลวา   ผูมีศีล   คือ 
ถึงพรอมดวยคุณคืออาจาระ. 
         มาตลีเทพสารถีขับรถไปขางหนา   นายนิรยบาลเอาเชือกเหล็กลุกโพลง 
ผูกคอสัตวนรก  ใหกมหนา   ดึงข้ึนมาตัดคอใหชุมในน้ํารอนแลวโบยตี   พระเจา 
เนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น    จึงตรัสคาถาวา  
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                   นายนิรยบาลผูกคอสัตวนรกดวยเชือกเหล็กลุก 
         โพลง  แลวตัดศีรษะโยนลงไปในน้ํารอน   ความกลัว  
         เกิดแกเรา   เพราะไดเห็นความเปนไปน้ี   ดูกอนมาตลี 
         เทพสารถี     เราขอถามทาน     สัตวเหลาน้ีไดทําบาป  
         อะไรไว   จึงมีศีรษะขาดนอนอยู. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย   แดพระราชาผู 
         ไมทรงทราบวา        ขาแตพระองคเปนจอมประชาชน 
         สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก   มบีาปธรรม   จบั  
         นกมาฆา       สัตวเหลาน้ันมีกรรมหยาบชากระทําบาป 
         จึงมีศีรษะขาดนอนอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ลฺุจนฺติ   ไดแก  เพิกข้ึน.     บทวา 
อถ  เวยิตฺวา   ความวา  เอาเชือกโลหะอันลุกโพลงผูกคอใหกมหนา.  บทวา 
อุโณฺหทกสฺม ึ   ไดแก   ในนํ้าโลหะที่ต้ังมาเปนกัป.   บทวา     ปกิเลทยิตฺวา 
ไดแก   ใหชุม  คือโยนลงไป  มีคําอธิบายวา  แนะสหายมาตลี  นายนิรยบาล 
เหลาน้ีเอาเชือกเหล็กลูกโพลงผูกคอของสัตวเหลาใด      แลวโนมสรีระซึ่งมี 
ประมาณสามคาวุตลง    คว่ันคอตอนไปดวยทอนเหล็กลุกโพลง  ใสเขาในนํ้า 
โลหะที่ลุกโพลงแหงหนึ่ง   แลวยินดรีาเริง   และเม่ือคอน้ันขาดแลว    มีคออ่ืน 
พรอมกับศีรษะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันอีกทีเดียว  สัตวเหลาน้ันไดกระทํากรรม 
อะไรไว   ความกลัวเกิดแกขาพเจา    เพราะเห็นสัตวเหลาน้ัน.   บทวา    ปกขฺี  
คเหตฺวาน   วิเหยนฺติ  ความวา    ขาแตมหาราช   สัตวเหลาใดเม่ือยังอยูใน 
มนุษยโลก  จับนกมาตัดปกผูกคอฆากินบาง   ชายบาง  สัตวเหลาน้ันนั่นมีศีรษะ 
ขาดอยูในที่นี้.  
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         มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป  ไดยินวา  ในประเทศน้ันมีแนน้ํามีน้ําเจ่ิง 
นารื่นรมยไหลอยูโดยปกติ  สัตวนรกไมอาจทนความกระหายเพราะเรารอนดวย  
เพลิง   จึงเดินย่ําแผนดินโลหะลุกโพลงลงสูแมน้ําน้ัน  ทันใดน้ันเองฝงนํ้าท้ังสอง 
ก็ลุกโพลงท่ัว   น้ําควรดืม่ก็กลายเปนแกลบและใบไมลุกโพลง   สัตวนรกไมอาจ 
จะทนความกระหาย   ก็เค้ียวแกลบ  และใบไมอันลุกโพลงกนิแทนด่ืมน้ํา แกลบ   
และใบไมนั้นก็เผาสรีระท้ังส้ินออกทางสวนเบื้องตํ่า   สัตวนรกไมสามารถจะอด 
กลั้นทุกขนัน้ก็ประคองแขนท้ังสองรองไห    พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็น 
ดังน้ัน   จึงตรัสคาถาวา 
                   แมน้ําน้ีมีน้ํามาก  มีตลิ่งไมสูง  มีทาอันดี  ไหล 
         อยูเสมอ    สัตวนรกเหลาน้ันเรารอนเพราะความรอน 
         แตงไฟ จะด่ืมน้ํา  กแ็ตเมื่อสัตวนรกเหลาน้ันจะด่ืมน้ํา 
         ก็กลายเปนแกลบไป     ความกลวัยอมปรากฏแกเรา 
         เพราะไดเห็นความเปนไปน้ี     แนะมาตลีเทพสารถี 
         ขาพเจาขอถามทาน  สัตวนรกเหลามิไดทําบาปอะไร 
         ไว  เมือ่จะด่ืมน้ํา   น้ําจึงกลายเปนแกลบไป. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม  ตาม 
         ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย   แดพระราชา  
         ผูไมทรงทราบวา     สัตวเหลาใดมีการงานไมบริสุทธิ ์  
         ขายขาวเปลือกแทเจือดวยขาวลีบแกลบแกผูซื้อ    เมือ่ 
         สัตวเหลาน้ัน มีความรอนยิ่งเพราะความรอนแหงไฟ  
         กระหายน้ํา  จะด่ืมน้ํา   น้ําจึงกลายเปนแกลบไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนิขาตกูลา  ไดแก   มีฝงไมลึก.   บท 
วา  สุปติตฺถา  ไดแก   ประกอบดวยทาน้ํางาม ๆ.  บทวา  ถุส  โหติ   ความวา  
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ขาวเปลือกกลายเปนแกลบ.  บทวา ปานิ   ไดแก น้ําด่ืม ไดยินวา  ในประเทศ  
นั้น   มีแนน้ํามีน้ําเจ่ิงนารื่นรมยไหลอยูเปนปกติ   สัตวนรกเรารอนเพราะความ 
รอนแหงไฟ   ไมอาจจะทนความกระหายได    จึงเดินย่ําแผนดินโลหะที่ลุกโพลง 
ลงสูแมน้ํานั้น  ทันใดน้ันเองฝงนํ้าท้ังสองก็ลุกโพลงทั่ว    น้ําควรดื่มถูกลายเปน  
แกลบและใบไมลุกโพลง   สัตวนรกไมอาจทนความกระหาย    ก็เค้ียวกินแกลบ 
และใบไมอันลุกโพลงนัน้     แกลบและใบไมนั้นแกเผาสรีระท้ังส้ินของสัตวเหลา 
นั้นลุกโพลงทั่วออกทางสวนเบื้องตํ่า     สัตวนรกเหลานั้นไมสามารถจะอดกลั้น 
ทุกขนั้น  ก็ประคองแขนท้ังสองรองไห.   บทวา   สุทฺธธฺ   ในคาถาน้ัน   ได 
แก     ธัญชาติบริสุทธิ์   ๗   อยาง    มีขาวเปลือกเปนตน.     บทวา     ปลาเสน 
มิสฺส    ความวา   เอาใบไมบาง   แกลบบาง   ทรายและดินเปนตนบาง     ผสม 
กัน.  บทวา   อสุทฺธกมฺมา  ไดแก   มีกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม    เศรา 
หมอง.    บทวา  กยิโน    ความวา  พูดวาเราจักใหขาวเปลือกที่ดี ๆ แกทาน 
รับเงินแตมือของผูซื้อแลวใหขาวเปลือกที่ไมดีเห็นปานน้ัน. 
         มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป  นายนิรยบาลท้ังหลายลอมเหลาสัตวนรก 
ในนิรยาบายน้ัน  เหมือนนายพรานลอมฝูงมฤคในปาไว แลวท่ิมแทงขางท้ัง   ๒ 
แหงสัตวนรกเหลาน้ันดวยอาวุธตาง ๆ มีเครื่องประหาร  คือลูกศรเปนตน  รางกาย 
ของสัตวนรกเหลาน้ัน ปรากฏเปนชองปรุไปหมดเหมือนใบไมแกฉะน้ัน     พระ- 
เจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังน้ัน    เนื้อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถี    จึงตรัส 
คาถาวา 
                   นายนิรยบาลแทงขางท้ัง ๒ แหงสัตวนรกผู 
         รองไหอยู  ดวยถูกศร  หอก  โตมร  ความกลวัปรากฏ 
         แตเราเพราะไดเห็นความเปนไปน้ี    ดูกอนมาตลีเทพ-  
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         สารถี   เราขอถามทาน   สัตวนรกเหลามิไดทําบาป 
         อะไรไว  จึงถูกฆาดวยหอกนอนอยู. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวทําบาปท้ังหลาย   แตพระราชาผู 
         ไมทรงทราบวา   สตัวเหลาใด   เมื่อยังอยูในมนุษยโลก  
         เปนผูมีกรรม  ไมยงัประโยชนใหสําเร็จ    ถือเอาของที่ 
         เจาของไมให    คือ   ธัญชาติ    ทรัพย   เงิน   ทอง  แพะ 
         แกะ ปสุสัตว และกระบือ  มาเลีย้งชีวิต  สัตวเหลาน้ัน 
         เปนผูมีกรรมหยาบชาทําบาป   จึงถูกฆาดวยหอกนอน 
         อยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อภุยานิ    ไดแกขางท้ังสอง.   บทวา  
ตุทนฺติ   แปลวา ยอมแทง.  บทวา   กนฺทต  แปลวา รองไหอยู  นายนิรยบาล  
ผูหยาบชาลอมแทงขางทั้ง  ๒  ดวยอาวุธตาง ๆ มีลกูศรเปนตน  เหมือนนายพราน 
ลอมหมูมฤคในปา  สรรีะปรากฏเปนชองปรุเหมือนใบไมเกา. บทวา  อทินฺน- 
มาทาย  ไดแก สวิญญาณกทรัพย และอวิญญาณกพรัพยที่เปนของผูอ่ืน สัตว 
นรกเหลาน้ัน ถือเอาทรัพยนั้นดวยการตัดที่ตอเปนตน   และดวยการลวงดวย 
ประการตาง ๆ เลี้ยงชีวิต. 
         มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป  แสดงนิรยาบายอ่ืนอีก   นายนิรยบาลผูก 
คอสัตวนรกในนรกนั้นดวยเชือกเหล็กลุกโพรงใหญ คราตัวมาใหลมลงบนแผน 
ดินเหล็กลุกโพลง  เที่ยวทุบตีดวยอาวุธตางๆ  พระเจาเนมิราช เมื่อจะตรัสถาม 
มาตลีเทพสารถีถึงเหตุนั้น     จึงตรัสคาถาวา  
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                   สัตวนรกเหลาน้ีนายนิรยบาลผูกคอไวเพราะเหตุ 
         อะไร  ยังพวกอ่ืนอีกพวกหน่ึง  อันนายนิรยบาลตัดทํา 
         ใหเปนช้ิน ๆ  นอนอยู     ความกลัวยอมปรากฏแกเรา 
         เพราะไดเห็นความเปนไปน้ี    ดูกอนมาตลีเทพสารถี  
         เราขอถามทาน   สตัวนรกเหลาน้ีทําบาปอะไรไว  จึง  
         ลูกทําใหเปนชิ้น ๆ นอนอยู. 
                   มาตลีเทพสารถี  ทูลพยากรณพระดํารัสถาม  ตาม 
         ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย แดพระราชาผู 
         ไมทรงทราบวา            สัตวนรกเหลาน้ีเคยเปนผูฆาแกะ 
         ฆาสุกร      ฆาปลา      ครั้น     ฆาสัตวของเลี้ยง     ระบือ 
         แพะ  แกะ  แลววางไวในรานท่ีฆาสัตวขายเนื้อ   เปนผู 
         มีกรรมหยาบชาทําบาปจึงถูกตัดเปนชิ้น ๆ นอนอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    คีวาย    พนฺธา    ความวา  เหลาสัตว 
นรกถูกนายนิรยบาลผูกคอดวยเชือกเหล็กลุกโพลงใหญ    คราตัวมาใหลมลงบน 
แผนดินเหล็ก ทุบตีดวยอาวุธตาง ๆ อันลุกโพลง พระเจาเนมิราชทอดพระเนตร 
เห็นสัตวนรกเหลาน้ัน     จึงตรัสถาม.    บทวา   อฺเ       วิกนฺตา    ความวา 
สัตวนรกเหลาอ่ืนถูกตัดเปนชิ้น ๆ.  บทวา  วิลกตา   ความวา  สัตวนรกเหลา 
อ่ืนถูกนายนิรยบาลวางไวบนแผนเหล็กลุกโพลง  เอามีดเชือดเน้ือสับเหมือนสับ 
เนื้อท่ีเปนกอน ๆ นอนอยู.  บทวา  มจฉฺิกา  แปลวา  ฆาปลา.  บทวา   ปสุ 
ไดแก  แมโค.  บทวา  สูเณสุ    ปสารยึสุ    ความวา  วางไวในรานฆาสัตว 
ขายเนื้อ   เพ่ือประโยชนแกการขายเน้ือเลี้ยงชีพ.  
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         มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป แสดงนิรยาบายอ่ืนอีก    พระเจาเนมิราช 
ทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกเหลานั้นกินมูตรและคูถ     เมื่อจะตรัสถามมาตลีเทพ- 
สารถี   จึงตรัสคาถาวา  
                   หวงนํ้าน้ีเต็มดวยมูตรและคูถ       มกีลิ่นเหม็น 
         ไมสะอาด  เนา  ฟุงไป   สัตวนรกมีความหิวครอบงํา 
         ก็กินมตูรและคูถนั้น  ความกลัวปรากฏแกเรา   เพราะ 
         ไดเห็นความเปนไปน้ัน   ดูกอนมาตลีเทพสารถี   เรา 
         ขอถามทาน  สัตวนรกเหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว   จึง 
         มมีูตรและคูถเปนอาหาร. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลถวายพยากรณพระดําตรัสถาม 
         ตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย   แดพระ- 
         ราชาผูไมทรงทราบวา          สัตวนรกเหลาใดกอทุกข 
         เบียดเบียนมิตรสหายเปนตน   ต้ังมั่นอยูในความเบียด 
         เบียนผูอื่นทุกเมื่อ  สัตวนรกเหลาน้ัน  มีกรรมหยาบชา 
         เปนพาลประทุษรายมิตร  จึงตองกินมูตรและคูถ.      
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ขุทาปเรตา   มนชุา  อเทนฺติ    ความ 
วา  สัตวนรกเหลานี้อันความหิวถูกตอง  ไมอาจอดกลั้นความหิวได   จึงทําคูถ 
เกาซ่ึงต้ังอยูเปนกัป  เดือดพลาน  ควันอบ   ลุกโพลง    เปนกอน ๆ เค้ียวกิน. 
บทวา   การณิกา   แปลวา   กอทุกข.   บทวา   วิโรสิกา ไดแก  ผูเบียดเบียน  
แมมิตรสหายเปนตน.  บทวา   มิตฺตทฺทโน   ความวา  สัตวเหลาใดเปนพาล 
เค้ียวกิน  คือบริโภคขาวปลาอาหารในบานของตนน้ัน ๆ นั่งนอนบนอาสนที่ 
เขาปูลาดไว  ยังรับจางขโมยมาสกและกหาปณะอีก  สัตวเหลาน้ันเปนผูประทุษ 
รายมิตร  เปนพาล  จึงเค้ียวกินกอนคูถเห็นปานน้ี  พระเจาขา.  
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         มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป   ในนรกอ่ืน ๆ   สัตวนรกเหลาน้ีอันความ   
หิวถูกตอง  ไมอาจอดกลั้นความหิวได    จึงทําเลือดและหนองเปนกอน  ๆ  เค้ียว 
กิน  พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น   จึงตรัสคาถาวา  
                   หวงนํ้าน้ีเต็มดวยเลือดและหนอง    มกีลิ่นเหม็น 
         ไมสะอาด  เนา  ฟุงไป  สัตวนรกถูกความรอนแผดเผา 
         แลว     ยอมด่ืมเลือดและหนองกนิ      ความกลัวยอม 
         ปรากฏแกเรา   เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น   ดูกอน 
         มาตลีเทพสารถี  เราขอถามทาน   สัตวนรกเหลาน้ีได 
         ทําบาปอะไรไวจึงมีเลือดและหนองเปนอาหาร. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลถวายพยากรณพระดํารัสถาม 
         ตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย   แดพระ- 
         ราชาผูไมทรงทราบวา    สัตวนรกเหลาใดเมื่อยังอยูใน 
         มนุษยโลกฆามารดาบิดาแลพระอรหันต     ชือ่วาตอง 
         ปาราชิกในคิหิเพศ  สัตวนรกเหลาน้ันมีกรรมหยาบชา 
         ทําบาปจึงมีเลือดและหนองเปนอาหาร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ฆมฺมาภิตตฺตา  ไดแก  ถูกความรอน 
เบียดเบียน.   บทวา    ปาราชิกา    ความวา   เปนผูพาย   คือ   ฆาบิดามารดา 
ตองปาราชิกในความเปนคฤหัสถนั่นแล.  บทวา   อรหนฺเต  ไดแก  ผูสมควร 
แกบูชาพิเศษ.   บทวา   หนนฺติ   ความวา   ฆาบิดามารดาผูทํากรรมทีทําได 
ดวยยาก   อีกอยางหน่ึง  ดวยบทวา  อรหนฺเต    ทานสงเคราะหแมพุทธสาวก 
ทั้งหลายเขาดวย.  
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         มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป    นายนิรยบาลท่ีอุสสุทนรกอ่ืนอีก    เอา   
เบ็ดเหล็กลุกโพลงโตเทาลําตาลเกี่ยวลิ้นสัตวนรก     ครามาใหสัตวนรกเหลานั้น 
ลมลงบนแผนดินโลหะที่ลุกโพลง     ใหนอนแผ    เอาขอเหล็กสับดุจสับหนังโค 
ฉะน้ัน   สัตวนรกเหลานั้น  ดิ้นรนเหมือนปลาดิ้นอยูบนบก   ไมอาจทนทุกขนั้น  
รองไหเขฬะไหล พระเจาเนมิราชเมื่อจะแสดงแกมาตลีเทพสารถีนั้น   ไดตรัสวา 
                   ทานจงดูลิ้นของสัตวนรกท่ีเกี่ยวดวยเบ็ด   และ 
         หนังท่ีแผไปดวยของสัตวนรกยอมด้ินรน  เหมือนปลา 
         ที่โยนไปบนบกยอมด้ินรนฉะนั้น  รองไห  น้ําลายไหล 
         เพราะธรรมอะไร ความกลัวยอมปรากฏแกเรา  เพราะ 
         ไดเห็นความเปนไปน้ัน ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอ 
         ถามทาน  สัตวนรกเหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว  จึงกลืน 
         เบ็ดนอนอยู. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย     แดพระราชา 
         ผูไมทรงทราบวา    สัตวนรกเหลาใดเหลาหน่ึง    เปน 
         มนุษยอยูในตําแหนงผูตีราคา   ยังราคาซื้อใหเส่ือมไป 
         ดวยราคา    ทํากรรมอันโกงดวยความโกง     เหตุโลภ 
         ทรัพยปกปดไว    ดุจคนเขาไปใกลปลาเพ่ือจะฆาเอา 
         เหยื่อเกี่ยวเบ็ดปดเบ็ดไวฉะนั้น   บุคคลจะปองกันชวย 
         คนทําความโกงผูอันกรรมของคนหุมหอไว   ไมมีเลย 
         สัตวนรกเหลาน้ันมกีรรมหยาบชาทําบาป   จึงมากลืน 
         เบ็ดนอนอยู.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กิเมเต  ความวา  เพราะเหตุไร  สัตวนรก 
เหลาน้ัน.    บทวา    วงฺกฆสฺตา    แปลวา    กลืนเบ็ด.    บทวา     สณฺานคตา 
ความวา  ผูถึงตําแหนงคือชอบเขต   คือดํารงอยูในตําแหนงตีราคาสินคา. บทวา 
อคฺเฆน   อคฺฆ   ความวา   รับราคาสินคาน้ัน  ๆ    เปนสินบนแลวลดราคา  
วิญญาณกทรพัยและอวิญญาณกทรัพยนั้น   ๆ  มชีางมาเปนตน     หรือเงินทอง 
เปนตน.   บทวา   กย  ความวา   เมื่อลดราคานั้น ๆ  ยอมลดราคาซื้อจากราคา 
นั้น  แกผูซื้อทั้งหลาย   เมือ่ควรจะให  ๑๐๐ กใ็หแค  ๕๐ เมื่อควรจะให ๕๐ บาท 
ก็ใหแค ๒๕ ฝายผูซื้อนอกน้ีก็แบงกับผูตีราคาเหลาน้ัน    ถือเอาราคาน้ัน.  บทวา 
กูเฏน  กฏู  ไดแก  การโกงน้ัน ๆ มีโกงดวยตาชั่งเปนตน . บทวา    ธนโลภเหตุ 
ความวา กระทําการโกงนั้น  ๆ  เพราะเหตุโลภทรัพย. บทวา  ฉนฺน  ยถา วาริจร 
วธาย   ความวา   ก็สัตวเหลาน้ัน  แมเมือ่ทําการงานน้ัน   ก็ปกปดการโกงที่คน 
ทําไวอยางนั้น   ดวยวาจาออนหวาน  คนเขาไปใกลปลาที่วายอยูในน้ํา   เพ่ือจะ 
ฆา   ก็เอาเหย่ือหุมเบ็ดฆาปลาน้ัน   ฉันใด   การปกปดทําการงานน้ัน   ฉันน้ัน. 
บทวา  น   ห ิ  กูฏการิสฺส    ความวา    ดวยวา    ชื่อวาการปองกันยอมไมมี 
แกผูที่ทําการโกง    แมสําคัญอยูวา     กรรมของเราท่ีปกปดไวนั้นไมมีใครรู. 
บทวา   สเกหิ    กมฺเมหิ   ปุรกฺขิตสฺส   ความวา  ผูนั้นอันกรรมของตน 
หุมหอไว    ก็ไมไดที่พ่ึง. 
         นาตลีเทพสารถีขับรถตอไป  สตัวนรกในนรกน้ัน   ต้ังอยูในหลุมใหญ 
เห็นดวยถานเพลิงท่ีลุกโพลง   ไดยินวา   สัตวนรกเหลานั้นถูกนายนิรยบาลถอื 
อาวุธตาง ๆ แทง    เขาถึงนรกนั้น     เหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไมเขาคอก 
ฉะน้ัน     นายนิรยบาลจับสัตวนรกเหลานั้นเอาเขาข้ึนบนโยนไปในนรกนั้น 
พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกตกนรกอยางนั้น  เมื่อจะตรัสถาม 
มาตลีเทพสารถี   จึงตรัสคาถาวา  
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                   หญิงนรกเหลาน้ีมีรางกายแตกท่ัว     มีชาติทราม   
         มีแมลงวันตอม    เปรอะเปอนดวยเลือดและหนอง  ม ี
         ศีรษะขาด เหมือนฝูงโคท่ีศีรษะขาดบนท่ีฆา  ประคอง 
         แขนทัง้สองรองไห หญิงนรกเหลาน้ันจมอยูในภูมิภาค   
         เพียงเอวทุกเมื่อ   ภูเขาไฟต้ังมาแตสี่ทิศ   ลุกโพลงกล้ิง 
         มาบดหญิงนรกเหลาน้ันใหละเอียด  ความกลัวปรากฏ 
         แกเราเพราะไดเห็นความเปนไปน้ัน    ดูกอนมาตลีเทพ 
         สารถี    เราขอถามทาน    หญิงนรกเหลามิไดทําบาป 
         อะไรไว   จึงตองมาจมอยูในภมูภิาคเพียงเอวทุกเมื่อ 
         ภูเขาไฟลุกโพลงต้ังมาแตสี่ทิศบดใหละเอียด. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดําตรัสถาม ตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย     แดพระราชา 
         ผูไมทรงทราบวา  หญิงนรกเหลาน้ันเปนกุลธิดา    เมื่อ 
         ยังอยูในมนุษยโลก  มีการงานไมบริสุทธิ์  ไดประพฤติ 
         ไมนายินดี    เปนหญิงนักเลง   ละสามีเสียได   คบหา 
         ชายอ่ืนเพราะเหตุยินดีและเลน     หญิงเหลาน้ันเมื่อยัง 
         อยูในมนุษยโลก ยังจิตของตนใหยินดีในชายอื่นจึงถูก 
         ภูเขาไฟอันลุกโพลงต้ังมาแตสี่ทิศ  บดใหละเอียด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นารี  ไดแก  หญิงท้ังหลาย.  บทวา 
สมฺปริภินฺนคตฺตา  ความวา  มีตัวแตก  คือมีสรีระขาดโดยรอบดวยดี.  บทวา 
รุชจฺจา  แปลวา    มชีาติทราม   คือมีรปูแปลก   อธิบายวา   นาเกลียด.   บทวา 
วิกนฺตา    ความวา     มีตัวเปรอะเปอนหนองและเลือด     เหมือนโคทั้งหลาย  
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ที่หัวขาด.   บทวา    สทา    นขิาตา   ความวา   จมลงในแผนดินเหล็กที่ลุกโพลง 
เปนนิจเขาไปแตเอวต้ังอยูเหมือนใครวางไว.  บทวา   ขนฺธาติวตฺตนฺติ   ความวา 
แนะสหายมาตลี   ภูเขาเหลาน้ันกลิ้งทับหญิงเหลาน้ัน   ไดยินวา    ในเวลาท่ีหญิง 
เหลาน้ันจมเขาไปแคเอวอยางนี้      ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งข้ึนทางทิศตะวันออก  
คํารามดุจสายฟามา  เปนราวกะวาบดสรีระใหแหลกละเอียดไป   เมื่อภูเขาลูกน้ัน 
กลิ้งไปต้ังอยูทางขางทิศตะวันตกสรีระของหญิงเหลาน้ันก็ปรากฏข้ึนอีก  หญิง 
เหลาน้ันไมอาจอดกลั้นทุกขนั้นได   จึงประคองแขนทั้งสองรองไห    แมภูเขาที่ 
ต้ังข้ึนในทิศท่ีเหลือท้ังหลายก็มีนัยอยางนี้แล      ภูเขาสองลูกต้ังข้ึนบดสรีระของ 
หญิงเหลาน้ันเหมือนหีบออยเลือดหลั่งไหลไป   บางครั้งภูเขาสามลูก   บางคราว 
สี่ลูก   ต้ังข้ึนบดสรีระของหญิงเหลาน้ัน   เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา    ขนฺธา- 
ติวตฺตนฺติ. 
         บทวา   โกลิตฺถิยาโย   ไดแก   เปนกุลธิดาดํารงอยูในตระกูล.  บทวา 
อยุตฺต     อจาร     ความวา   ไดกระทํากรรมท่ีไมลํารวม.   บทวา   ธุตฺตรูปา 
ความวา    เปนหญิงมีรูปไมงาม   คือมีรูปชั่ว   มชีาติเปนนักเลง.   บทวา    ปติ 
วปฺปหาย   ความวา  ละสามีของตนเสีย.  บทวา   อจารุ   ความวา  ไดถึงชายอ่ืน. 
บทวา    รติขฑิฺฑเหตุ      ความวา      เหตุกามคุณหา       และเหตุเลน.      บทวา 
รมาปยิตฺวา   ความวา   ยังจิตของตนใหรื่นรมยกับเหลาชายอ่ืน  เกิดข้ึนในที่นี้ 
อธิบายวา   เมื่อเปนเชนนั้นภูเขามีไฟลุกโชติชวงเหลาน้ัน    จึงบดสรีระของหญิง 
เหลาน้ันดวยอาการอยางน้ี. 
         มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป   สตัวนรกในนรกน้ันต้ังอยูในบอใหญ 
เต็มดวยถานเพลิงลุกโพลง  ไดยินวา  สัตวนรกเหลานั้นถูกนายนิรยบาลถืออาวุธ 
ตาง ๆ แทง     เหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไมเขาคอก     เขาถึงนรกนั้นดวย 
ประการนั้น  ลําดับนั้น   นายนิรยบาลจับสัตวนรกเหลาน้ันใหมีเทาข้ึนขางบนโยน  
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ลงในบอใหญนั้น       พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกตกลงในนรก 
อยางนั้น     เมื่อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถี   จึงตรัสคาถาวา   
                   เพราะเหตุไร  นายนิรยบาลท้ังหลายจึงจับสัตว 
         นรกเหลาน้ีอีกพวกหน่ึงท่ีเทาเอาหัวลงโยนลงไปใน 
         นรก  ความกลัวยอมปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็นความ   
         เปนไปนั้น   ดูกอนมาตลีเทพสารถี    เราขอถามทาน 
         สัตวนรกเหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว จึงลูกโยนใหตกไป 
         ในนรก. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย     แดพระราชา 
         ผูไมทรงทราบวา    สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก 
         เปนผูมีกรรมไมดี   ลวงเกินภรรยาทั้งหลายของชายอื่น 
         สัตวเหลาน้ันเปนผูลักภัณฑะอนัอุดมเชนนั้น  จึงมาตก 
         นรก         เสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นสิ้นปเปนอันมาก 
         บุคคลผูชวยปองกันบุคคลผูมักทําบาป  ผูอนักรรมของ 
         ตนหุมหอไว      ไมมีเลย      สัตวนรกเหลาน้ันมีกรรม 
         หยาบชาทําบาป  จงึมาตกอยูในนรก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นรเก   ไดแก   ในบอใหญเต็มดวย 
ถานเพลิงอันลุกโพลง    ไดยินวา    สัตวนรกเหลาน้ันถูกนายนิรยบาลถืออาวุธ 
ตาง ๆ  ทิ่มแทงโบยตี   ราวกะนายโคบาลแทงโคท้ังหลายท่ีไมเขาคอกฉะนั้น 
เขาถึงนรกนั้นเห็นปานน้ัน  ลําดับนั้น  นายนิรยบาลท้ังหลายทําสัตวนรกเหลานั้น 
ใหมีเทาข้ึนขางบนมีศีรษะลงขางลาง แลวโยนลงในบอใหญนั้น พระเจาเนมิราช  
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ทอดพระเนตรเห็นเหลาสัตวนรกกําลังตกลงไปอยางนั้น  เมื่อจะตรัสถามจึงตรัส   
อยางนี้.    บทวา    อุตฺตมภณฺฑเถนา    ไดแก      ผูขโมยภัณฑะอันประเสริฐท่ี  
มนุษยทั้งหลายพึงรัก.   
         ก็แลครัน้ทูลอยางน้ีแลว    มาตลผูีสังคาหกะไดยังนรกนั้นใหอันตรธาน 
ไป  ขับรถตอไป   แสดงนรกเปนที่หมกไหมแหงพวกมิจฉาทิฏฐิ     ไดพยากรณ 
ขอท่ีพระเจาเนมิราชตรัสถามวา 
                   สัตวนรกเหลาน้ี  ทั้งนอยใหญตางพวกประกอบ 
         เหตุการณ  มีรูปรางพิลึก   ปรากฏอยูในนรก ความกลัว 
         ยอมปรากฏแกเรา           เพราะไดเห็นความเปนไปน้ัน 
         ดูกอนมาตลีเทพสารถี      เราขอถามทาน       สัตวนรก 
         เหลาน้ีไดทําบาปอะไรไว    จึงไดเสวยทุกขเวทนาอัน 
         ลําแข็งเผ็ดรอนมีประมาณยิ่ง. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม  ตาม 
         ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปท้ังหลาย  แดพระราชา 
         ไมทรงทราบวา   สตัวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก 
         เปนผูมีความเห็นเปนบาป      หลงทํากรรมอันทําดวย 
         ความคุนเคย   และชกัชวนผูอื่นในทิฏฐิเชนนั้น   สัตว 
         เหลาน้ันเปนผูมีทิฏฐิอันลามกทําบาป  จึงตองเสวยทุกข 
         เวทนาอันกลาแข็งเผ็ดรอน  ประมาณย่ิง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  อจฺุจาวจาเม  ไดแก   สัตวนรกเหลานี้  
ทั้งสูงและตํ่า    อธิบายวา   ทั้งนอยและใหญ.     บทวา   อุปกฺกมา   ไดแก    ผู 
ประกอบเหตุการณ.    บทวา   สุปาปทิฏ ิโน    ความวา  เปนผูมีธรรมลามก  
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ดวยดี    ดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐   คือ   ทานท่ีใหไมมีผล    การบูชาไมมีผล 
การเซนสรวงไมมีผล    ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วไมมี   มารดาไมมี   บิดา 
ไมมี    สมณพราหมณไมมี    สัตวผูผุดเกิดไมมี   โลกน้ีไมมี    โลกหนาไมมี.  
บทวา   วิสฺสาสกมฺมานิ    ความวา    เปนผูอาศัยกรรมที่ทําดวยความคุนเคย 
กระทํากรรมลามกมีอยางตาง ๆ   ดวยมิจฉาทิฏฐินั้น.    บทวา   เตเม   ความวา 
ชนเหลาน้ีนั้น  ยอมเสวยทุกขเห็นปานนี้. 
         มาตลีเทพสารถีทูลบอกนรกเปนที่หมกไหม    ของพวกมิจฉาทิฏฐิ 
ทั้งหลาย   แดพระเจาเนมิราชดวยประการฉะนี้. 
         แมหมูเทวดาในเทวโลกก็ไดนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมานั่นแล 
คอยพระเจาเนมิราชเสด็จมา    ฝายทาวสักกเทวราชทรงใครครวญดูวา     ทาํไม 
มาตลีจึงไปชานัก  ก็ทราบเหตุนั้น  จึงทรงจินทนาการวา  มาตลีเทพบุตรเที่ยว 
แสดงนรกท้ังหลายวา   สัตวเกิดในนรกโนน    เพราะทํากรรมโนน    ดังน้ี   เพ่ือ 
แสดงความเปนทูตพิเศษของคน      แตชนมายุของพระเจาเนมิราชซ่ึงมีอยูนอย 
จะพึงส้ินไป   ชนมายุนั้นจะไมพึงถึงที่สุดแหงการแสดงนรก   ทรงดําริฉะน้ีแลว 
จึงสงเทพบุตรองคหน่ึงซึ่งมีความเร็วมาก  ดวยเทพบัญชาวา  ทานจงไปแจงแก 
มาตลีวา    จงเชิญเสด็จพระเจาเนมิราชมาโดยเร็ว    เทพบุตรนัน้มาแจงโดยเร็ว 
มาตลีเทพสารถีไดสดับคําเทพบุตรนั้นแลว   จึงทูลพระเจาเนมิราชวา  ชาไมได 
แลว   พระเจาขา   แลวแสดงนรกเปนอันมากใน  ๔  ทิศพรอมกนัทีเดียว   แด 
พระเจาเนมิราช   กลาวคาถาวา 
                   ขาแตมหาราชเจา    พระองคทรงทราบสถานท่ีอยู 
         ของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา และทรงทราบคติของ 
         เหลาสัตวผูทุศีลแลว          เพราะไดทอดพระเนตรเห็น     
         นิรยาบายอันเปนที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมีกรรมอัน  
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         ลามก  ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  บัดนี ้
         ขอพระองคเสด็จขึ้นไปในสํานักของทาวสักกเทวราช  
         เถิด.   
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ขาแตมหาราชเจา    พระองคทรงทราบสถาน 
ที่อยูของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา    เพราะไดทอดพระเนตรเห็นนิรยาบายอัน 
เปนที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมีกรรมอันลามกน้ี.    บทวา     ทุสสฺีลานฺจ    ยา 
คติ    ความวา   ความสําเร็จแมนั้น พระองคก็ทรงทราบแลว     บัดนี้    ขอเชิญ 
พระองคเสด็จข้ึนไปชมทิพยสมบัติ        ในสํานักของทาวสักกเทวราชเถิด 
พระเจาขา. 
                                              จบ  กัณฑนรก 
         ก็แลครัน้ทูลอยางน้ีแลว   มาตลีเทพสารถีก็ขับรถมุงไปเทวโลก  พระ- 
เจาเนมิราชเมื่อเสด็จไปเทวโลก   ทอดพระเนตรเห็นวิมานอันประดิษฐานออยูใน 
อากาศของเทพธิดา   นามวาวรุณี    มยีอด ๕ ยอด   แลวไปดวยแกวมณี    ใหญ 
๑๒ โยชน  ประดับดวยอลังการท้ังปวง   สมบูรณดวยอุทยานและสระโบกขรณี 
มีตนกัลปพฤกษแวดลอม    และทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั้น  นั่งอยูเหนือหลัง 
ที่ไสยาสนภายในกูฏาคาร   หมูอัปสรพันหน่ึงแวดลอม   เปดมณีสีหบัญชรแลดู 
ภายนอก     จึงตรัสคาถาถามมาตลีเทพสารถี      แมมาตลีเทพสารถีนอกน้ีก็ได 
พยากรณแดพระองค 
                   วิมาน  ๕  ยอดน้ีปรากฏอยู  เทพธิดาผูมีอานุภาพ 
         มาก   ประดับดอกไม   นั่งอยูกลางท่ีไสยาสน   แสดง 
         ฤทธิ์ไดตาง  ๆ   สถิตอยูในวิมานนั้น    ความปลื้มใจ 
         ปรากฏแกเรา   เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น  ดูกอน  
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         มาตลีเทพสารถี    เราขอถามทาน    เทพธิดามิไดทํา 
         กรรมดีอะไรไว  จงึไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม  ตาม 
         ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แดพระราชา   
         ผูไมทรงทราบวา    ก็เทพธิดาท่ีพระองคทรงหมายถึง 
         นั้น  ชือ่วรุณี   เมื่อยังอยูในมนษุยโลก    เปนทาสีเกิด 
         แตทาสีในเรือนของพราหมณ     นางรูแจงซ่ึงแขกคือ 
         ภิกษุผูมีกาลอันถึงแลว        นมินตใหนั่งในเรือนของ 
         พราหมณ    ยินดีตอภิกษุนั้นเปนนิตย   ดังมารดายินดี 
         ตอบุตรผูจากไปนานกลับมาถึงฉะน้ัน      นางอังคาส 
         ภิกษุนัน้โดยเคารพ    ไดถวายส่ิงของของตนเล็กนอย 
         เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  ปฺจ  ถูป  ความวา ประกอบดวยกูฏาคาร 
๕.  บทวา   มาลาปลนฺธา   ความวา   ประดับดวยสรรพาภรณ    มีเครื่องประดับ 
และดอกไมเปนตน.   บทวา    ตตฺถจฺฉติ     ความวา     อยูในวิมานน้ัน.    บทวา 
อุจฺจาวจ      อิทฺธิวิกุพฺพมานา       ความวา       แสดงเทพฤทธ์ิมีประการตาง ๆ. 
บทวา   ทิสฺวา    ความวา     เราผูเห็นความเปนไปน้ันดํารงอยู.       บทวา     วตฺตี 
แปลวา   ความยินดี.    บทวา   วินฺทติ    ไดแก   ยอมไดเฉพาะ   อธิบายวา  เรามี  
ความปลื้มใจราวกะวาของมีอยู      คืออันความยินดีครอบงําแลว.      บทวา 
อามายทาสี  ความวา  เปนทาสีเกิดในครรภของทาสีในเรือน.    บทวา     อห ุ
พฺราหฺมณสฺส   ความวา    เทพธิดาน้ันไดเปนทาสีของพราหมณคนหน่ึง   ใน 
กาลแหงพระกัสสปทศพล.   บทวา   สา   ปตฺตกาล   ความวา  พราหมณนั้น  
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ไดบริจาคสลากภัตแปดแดพระสงฆ     พราหมณนั้นไปเรือนเรียกภริยามาส่ังวา 
แนะนางผูเจริญ   พรุงน้ี   เธอจงลุกข้ึนแตเชา     จัดสลากภัตแปดทําใหมีราคา- 
กหาปณะหน่ึงสําหรับภิกษุรูปหน่ึง ๆ พราหมณีปฏิเสธวา  ขาแตนาย  ข้ึนชื่อวา   
ภิกษุทั้งหลายเปนนักเลง  ดิฉันไมอาจ   ธิดาท้ังหลายของพราหมณนั้นก็ปฏิเสธ 
อยางนั้น  เหมือนกัน    พราหมณกลาวกะทาสีวา    เจาอาจไหมแมหนู   ทาสนีั้น 
รับคําวา    อาจเจาคะ    แลวจัดยาคูของเค้ียวและภัตตาหารเปนตนโดยเคารพ 
ไดสลากแลวรูแจงแขกผูไดเวลาซ่ึงมาแลว   นิมนตใหนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว 
ซึ่งไลทาดวยโคมัยสดทําดอกไมยื่นไวขางหนาในเรือน.  บทวา   มาตาว   ปุตฺต 
ความวา   ทาสีนั้นเพลิดเพลินยิ่งตลอดกาลเปนนิตย  อังคาสโดยเคารพ  ไดถวาย 
อะไร ๆ  ซึ่งเปนของของตน  เหมือนมารดาเพลิดเพลินยิ่ง    ครัง้เดียวตอบุตรผู 
จากไปนานกลับมาแลว   ฉะน้ัน.   บทวา    สฺมา     สวิภาคา    จ    ความวา 
ทาสีนั้นไดเปนผูมีศีลและมีจาคะ    เพราะเหตุนั้น      จึงบันเทิงอยูในวิมานน้ี 
ดวยศีลและจาคะนั้น.   อีกอยางหน่ึง    บทวา   สฺมา   ความวา   ประกอบ 
ดวยการผูกอินทรีย. 
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว   มาตลีเทพสารถีไดขับรถตอไป     แสดง 
วิมานทอง ๗ ของเทพบุตรชื่อโสณทินนะ   พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็น 
วิมานเหลาน้ัน     และสิรสิมบัติของโสณทินนเทพบุตรนั้น   จึงตรัสถามถึงกรรม 
ที่เทพบุตรนั้นไดทําไว   แมมาตลีเทพสารถีนอกน้ีก็ไดทูลบอกแดพระองค 
                   วิมานทั้ง   ๗  โชติชวง   อนับุญญานุภาพตกแตง 
         สองแสงสวางด่ังดวงอาทิตยออน ๆ เทพบุตรในวิมาน 
         นั้นมีฤทธิ์มาก    ประดับดวยสรรพาภรณ      อันหมูเทพ 
         ธิดาแวดลอมผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยูโดยรอบ  ทั้ง    ๗ 
         วิมาน  ความปลื้มใจปรากฏแกเรา  เพราะไดเห็นความ  
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         เปนไปนั้น   ดูกอนมาตลีเทพสารถี  เราขอถามทาน   
         เทพบุตรน้ีไดทํากรรมดีอะไรไว    จึงไดถึงสวรรค 
         บันเทิงอยูในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดําตรัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แดพระราชาผู 
         ไมทรงทราบวา   เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีชื่อโสณทินนะ   
         เปนทานบดี   ใหสรางวิหาร ๗ หลังอุทิศตอบรรพชิต 
         ไดปฏิบัติบํารุงภิกษุผูอยูในวิหาร ๗ หลังน้ันโดยเคารพ 
         ไดบริจาคผานุงผาหมภัตตาหารเสนาสนะเครื่องประ- 
         ทีปในทานผูซื่อตรงดวยจิตเลื่อมใส รักษาอุโบสถศีลอัน 
         ประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่  ๑๔ ที่  ๑๕ ที ่๘ แหงปกษ 
         และปาฏิหาริยปกษ    เปนผูสํารวมในศีลทุกเมือ่    เปนผู 
         สํารวมและจําแนกทาน   จึงมาบนัเทิงอยูในวิมาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ททฺทฬฺหมานา  แปลวา  โชติชวงอยู. 
บทวา  อาเภนฺติ  ความวา  สองแสงสวางด่ังควงอาทิตยออน ๆ.   บทวา  ตตฺถ 
ความวา  ในวิมาน  ๗  หลังท่ีต้ังเรียงรายอยูนั้น   มีเทพบุตรองคหน่ึงชื่อโสณ- 
ทินนะ   ขาแตมหาราชเจา   เทพบุตรองคนี้   เม่ือกอน ในกาลแหงพระกัสสป 
ทศพล  เปนคฤหบดีมีนามวา  โสณทินนะ เปนทานบดี ในนิคมแหงหนึ่งใน 
กาสิกรัฐ  เขาใหสรางกุฎีที่อยูอุทิศบรรพชิตท้ังหลาย ปฏิบัติบํารุงภิกษุทั้งหลาย 
ผูอยูในวิหารกุฎีนั้น   ๆ   ดวยปจจัย ๔ โดยเคารพ   และเจาจําอุโบสถสํารวมใน 
ศีลทั้งหลายเปนนิตย  ครัน้จุติจากอัตภาพน้ันแลว  จึงอุบัติในวิมานน้ีบันเทิงอยู.  
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         อน่ึง  บทวา ปาฏิหาริยปกฺขฺจ    นี้   ในคาถาน้ัน  ทานกลาวหมาย  
เอาดิถีที่ ๗ และดิถีที่ ๙ อันเปนดิถีรับและสงแหงอัฏฐมีอุโบสถ  และดิถีที ่๑๓ 
และปาฏิบทอันเปนดิถีรับและสงแหงจาตุททสีอุโบสถและปณณรสีอุโบสถ.   
         ครั้นกลาวกรรมของโสณทินนเทพบุตรอยางนี้แลว    มาตลีเทพสารถี 
ก็ขับรถตอไป  แสดงวิมานแกวผลึก  วิมานแกวผลึกนั้นสูง ๒๕๐ โยชน ประกอบ 
ดวยเสาซึ่งแลวไปดวยแกว ๗ ประการหลายรอยตน    ประดบัดวยอดหลายรอย 
ยอด  หอยกระดิ่งเปนแถวรอบ  มีธงทีแ่ลวดวยทองและเงินปกไสว  ประดับดวย 
อุทยานและวนะวิจิตรดวยบุปผชาตินานาชนิด     ประกอบดวยสระโบกขรณี 
นายินดี  มีไพทีที่นารื่นรมย  เกลื่อนไปดวยอัปสรผูฉลาดในการฟอนรําขับรอง 
และประโคม    พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแกวผลึกนั้น     มพีระ- 
หฤทัยยินดี ตรัสถามถึงกุศลกรรมแหงอัปสรเหลานั้น  แมมาตลีเทพสารถีนอกน้ี 
ก็ไดทูลบอกแดพระองค 
                   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวน้ี     เกลื่อน 
         ไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ   รุงเรืองดวยยอดบริบูรณ 
         ดวยขาวและนํ้า  งดงามดวยการฟอนรําขับรอง   เปลง 
         แสงสวางจากฝาแกวผลึก        ความปลื้มใจยอมปรากฏ 
         แกเรา     เพราะไดเห็นความเปนไปน้ี     ดูกอนมาตลี- 
         เทพสารถี  เราขอถามทาน  อัปสรเหลามิไดทํากรรมดี 
         อะไรไว  จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม  ตาม 
         ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย   แดพระราชา 
         ไมทรงทราบวา    อปัสรเหลาน้ันเมื่อยังอยูในมนุษย-  
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         โลกเปนอุบาสิกาผูมีศีล   ยินดีในทาน   มีจิตเล่ือมใส 
         เปนนิตยต้ังอยูในสัจจะ      ไมประมาทในการรักษา 
         อุโบสถ   เปนผูสํารวมและจําแนกทาน  จึงมาบนัเทิง  
         อยูในวมิาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  พฺยมฺห  แปลวา  วิมาน  มีคําอธิบายวา 
ปราสาท.   บทวา  ผลิกาสุ    ไดแก   ฝาแกวผลึก   คือฝาท่ีแลวดวยแกวมณีขาว. 
บทวา  นารีวรคณากิณฺณ  ไดแก เกลื่อนไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ.     บทวา 
กูฏาคารวิโรจิต  ความวา สะสม  คือรวบรวม  คือเจริญดวยเรือนยอดอันประ- 
เสริฐทั้งหลาย.   บทวา  อภุย   ความวา   งดงามดวยการฟอนรําและการขับรอง 
ทั้งสองอยาง.  บทวา  ยา  กาจิ  นี้  ทานกลาวโดยไมกําหนดก็จริง  ถึงอยางนั้น  
ก็พึงทราบอัปสรเหลาน้ันวา    เปนอุบาสิกาในกรุงพาราณสี    ในกาลแหงพระ- 
กัสสปพุทธเจา    ไดรวมกันเปนคณะกระทําบุญท้ังหลาย   ซึ่งมีประการดังกลาว 
แลวในหนหลังเหลาน้ัน     จึงถึงสมบัตินั้น. 
         ลําดับนั้น    มาตลีเทพสารถีนั้นขับรถตอไป  แสดงวิมานแกวมณีวิมาน 
หน่ึงแตพระเจาเนมิราช  วินานแกวมณีนั้น  ประดิษฐานอยูในภูมิภาคที่ราบเรียบ 
สมบูรณดวยสวนสูง  เปลงรัศมีดุจมณีบรรพต    กกึกองดวยการฟอนรําขับรอง 
และประโคม       เกลื่อนไปดวยเทพบุตรเปนอันมาก        พระเจาเนมิราชทอด  
พระเนตรเห็นดังนั้น   จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหลาน้ัน   แมมาตลี 
เทพสารถีนอกน้ีก็ไดทูลบอกแดพระองค 
                   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวน้ี    ประกอบ 
         ดวยภูมิภาคนารื่นรมย    จัดสรรไวเปนสวน  ๆ เปลง 
         แสงสวางออกจากฝาแกวไพฑูรย   เสียงทิพย  คือเสียง 
         เปงมาง  เสียงตะโพน  การฟอนรําขับรอง   และเสียง  
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         ประโคมดนตรี  ยอมเปลงออก  นาฟง  เปนที่รื่นรมย 
         ใจ    เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือไดฟงเสียงอันเปนไป 
         อยางน้ี  อันไพเราะอยางน้ี   ในกาลกอนเลย    ความ 
         ปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไป    
         นั้น   ดูกอนมาตลีเทพสารถี  เราขอถามทานเทพบุตร 
         เหลาน้ีไดทํากรรมดีอะไรไว  จึงถึงสวรรคบันเทิงอยู 
         ในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย แดพระราชาผูไม 
         ทรงทราบวา   เทพบุตรเหลาน้ี   เมื่อยังอยูในมนุษยโลก 
         เปนอุบาสกผูมีศีล   ไดกอสรางอาราม   บอน้าํ   สระนํ้า 
         และสะพาน        ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดย 
         เคารพ  ไดถวายจีวร   บิณฑบาต    คิลานปจจัย     และ 
         เสนาสนะ  ในทานผูซื่อตรง  ดวยใจเลื่อมใส  ไดรักษา 
         อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕  
         ที่ ๘  แหงปกษและปาฏิหาริยปกษ    เปนผูสํารวมใน 
         ศีลทุกเมื่อ  เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิง 
         อยูในวมิาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เวฬฺริยาสุ ไดแก  ฝาแกวไพฑูรย. 
บทวา  อุเปต   ภูมิภาเคห ิ ความวา  ประกอบดวยภูมิภาคนารื่นรมย. บทวา 
อาลมฺพรา มทุิงฺคา จ ความวา เครื่องดนตรีเหลาน้ัน ยอมเปลงเสียงในวิมาน 
นี้.    บทวา   นจฺจคีตา   สวุาทิตา    ความวา  การฟอนรําและการขับรองม ี
ประการตางๆ   และการประโคมดนตรีแมอื่น ๆ ยอมเปนไปในวิมานนี้. บท  
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วา  เอว   คต  ไดแก   ถึงภาวะท่ีรื่นรมยใจอยางนี้.   บทวา   เย   เกจิ   แมนี ้
ทานกลาวโดยไมกําหนดก็จริง    ถึงอยางนั้น     กพึ็งทราบเทพบุตรเหลาน้ันวา  
เปนอุบาสกชาวพาราณสี   ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  ไดรวมกัน 
เปนคณะทําบุญเหลาน้ี   จึงถึงทิพยสมบัตินั้น.  บทวา   ปฏิปาทยุ    ในคาถาน้ัน 
ความวา   ใหถึง    คือไดถวายแดพระอรหันตเหลาน้ัน.   บทวา   ปจฺจย   ไดเก 
คิลานปจจัย    บทวา   อทสุ   ความวา  ไดถวายทานมีประการตาง  ๆ  อยางนี้. 
         มาตลีเทพสารถีนั้นทูลบอกกรรมของเทพบุตรเหลาน้ัน    แดพระเจา- 
เนมิราชดวยประการฉะน้ันแลว  ขับรถตอไป  แสดงวิมานแกวผลึกอีกวิมานหน่ึง 
วิมานแกวผลึกนั้น    ประดับดวยยอดมิใชนอย   ประดับดวยวนะรุน   ซึ่งปกคลุม 
ไปดวยนานาบุปผชาติ     แวดลอมไปดวยแมน้ํามีน้ําใสสะอาด    กึกกองไปดวย 
ฝูงวิหคตาง ๆ สงเสียงรอง   มีหมูอัปสรแวดลอม    เปนสถานที่อยูของเทพบุตร 
ผูมีบุญองคหนึ่งน้ันนั่นเอง    พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานน้ัน    ม ี
พระหฤทัยยินดี  จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรนั้น    แมมาตลีเทพสารถี 
นอกน้ีก็ไดทูลบอกแดพระองค 
                   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวน้ี  เกลื่อนไป 
         ดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ  รุงเรอืงดวยเรือนยอดบริบูรณ 
         ดวยขาวและนํ้า     งดงามดวยการฟอนรําขับรอง    สอง 
         แสงสวางจากฝาแกวผลึก            มีแมน้ําอันประกอบดวย 
         ไมดอกตาง  ๆ   ลอมรอบ    ความปลื้มใจยอมปรากฏแก 
         เรา      เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น    ดูกอนมาตลีเทพ- 
         สารถี     เราขอถามทาน     เทพบุตรน้ีไดทํากรรมดีอะไร 
         ไว  จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.  
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                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตาม 
         ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แดพระราชา  
         ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดี ในกรุงมิถิลา 
         เปนทานบดี   ไดสรางอาราม    บอน้ํา    สระน้ํา    และ   
         สะพาน     ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตท้ังหลายผูเยือก 
         เย็นโดยธรรม  ไดถวายจีวร   บณิฑบาต   คิลานปจจัย 
         และเสนาสนะ  ในทานผูซื่อตรง  ดวยใจเลื่อมใส   ได 
         รักษาอโุบสถศีลประกอบดวยองค  ๘  ในดิถีที่  ๑๔ ที ่ 
         ๑๕ ที่  ๘  แหงปกษ   และปาฏหิาริยปกษเปนผูสํารวม 
         ในศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงบันเทิง 
         อยูในวมิาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นชฺโช  เปนวจนะวิปลาส     ความวา 
แมน้ําสายหน่ึงไหลลอมรอบวิมาน.  บทวา  ทุมายุตา  แมน้ํานั้นประกอบดวย 
ตนไมมีดอกตางๆ.  บทวา  มิถิลาย  ความวา  ขาแตมหาราชเจา   เทพบุตรนี้ 
เปนคฤหบดีคนหน่ึงในมิถิลานคร     ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา  ไดเปน 
ทานบดี  เขากระทํากุศลกรรม  มีปลกูอารามเปนตนเหลาน้ัน  จึงถึงทิพยสมบัตินี้. 
        ครั้นทลูบอกกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทํา      แดพระเจาเนมิราชอยางได 
แลว     มาตลีเทพสารถีกขั็บรถตอไป     แสดงวิมานแกวผลึกแมอีกวิมานหน่ึง 
วิมานน้ันประกอบดวยกอวนะรุน     ซึ่งปกคลุมไปดวยไมดอกไมผลนานาชนิด 
ยิ่งกวาวิมานกอน    พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานน้ัน     จึงตรัสถาม 
บุพกรรมของเทพบุตรผูประกอบดวยสมบัตินั้น     แมมาตลีเทพสารถีนอกน้ีก็ได 
ทูลบอกแดพระองค  
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                   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวน้ี    เกลื่อน  
         ไปดวยอัปสรผูประเสริฐ  รุงเรืองดวยยอดบริบูรณดวย 
         ขาวและน้ํา   งดงามดวยการฟอนรําขับรอง    สองแสง 
         สวางออกจากฝาแลวผลึก     มีแมน้ําอันประกอบดวย  
         ไมดอกตาง  ๆ  ลอมรอบ    และมไีมเกด    ไมมะขวิด  
         ไมมะมวง  ไมสาละ  ไมชมพู   ไมมะพลับ  ไมมะหาด 
         เปนอันมาก   มีผลเปนนิตย   ความปลื้มใจยอมปรากฏ 
         แกเรา   เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น     ดูกอนมาตลี   
         เทพสารถี   เราขอถามทาน  เทพบุตรน้ีทํากรรมดีอะไร 
         ไว   จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย    แดพระราชาผู 
         ไมทรงทราบวา    เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีในกรุงมิถิลา 
         เปนทานบดี  ไดสรางอาราม  บอน้ํา  สระน้ํา  และสะพาน 
         ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตทั้งหลายผูเยือกเย็นโดยเคารพ 
         ไดถวายจีวร   บิณฑบาต   คิลานปจจัย    และเสนาสนะ 
         ในทานผูซื่อตรงดวยใจเลื่อมใส      ไดรักษาอโุบสถลศีล 
         ประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ 
         และปาฏิหาริยปกษ   เปนผูสํารวมในศีลทุกเมือ่  เปนผู 
         สํารวมและจําแนกทาน  จึงบันเทิงอยูในวิมาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   นชฺโช    ความวา   แมน้ําสายหน่ึง 
ไหลลอมรอบวิมานน้ัน.  บทวา  ทุมายุตา  ความวา    แมน้ํานั้นประกอบดวย  
ตนไมมีดอกตาง ๆ. บทวา   มิถิลาย   ความวา  ขาแตมหาราชเจา   เทพบุตรนี้  
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เปนคฤหบดีคนหน่ึงในมิถิลานคร    วิเทหรัฐ    ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา 
ไดเปนทานบดี  เขาทําบุญกรรมเหลาน้ัน  จึงถึงทิพยสมบัตินี้.   
 ิ        ครั้นทลูบอกกรรมที่เทพบุตรแมนั้นกระทํา แดพระเจาเนมิราชอยางนี้ 
แลว  มาตลีเทพสารถีก็ขับรถตอไป  แสดงวิมานแกวไพฑูรยอีกวิมานหน่ึง  เชน 
กับวิมานกอนน่ันแหละ      พระเจาเนมิราชตรัสถามถึงกรรมที่เทพบุตรผูเสวย  
ทิพยสมบัติในวิมานน้ันกระทาํ       แมมาตลีเทพสารถีนอกน้ีก็ไดทูลบอกแด 
พระองค 
                   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวน้ี    ประกอบ 
         ดวยภูมิภาคนารื่นรมย  จัดสรรไวเปนสวน ๆ เปลงแสง 
         สวางออกจากฝาแกวไพฑูรย    เสียงทิพย    คือเสียงเปง 
         มาง    เสียงตะโพน     การฟอนราํขับรอง      และเสียง 
         ประโคมดนตรี  ยอมเปลงออก นาฟง  เปนที่รื่นรมยใจ 
         เราไมรูสึกท่ีไดเห็นหรือไดฟงเสียงอันเปนไปอยางน้ี 
         อันไพเราะอยางน้ี  ในกาลกอนเลย  ความปลืม้ใจยอม 
         ปรากฏแกเราเพราะไดเห็นความเปนไปน้ัน      ดูกอน 
         มาตลีเทพสารถี   เราขอถามทาน   เทพบุตรน้ีไดทํา 
         กรรมดีอะไรไว  จงึถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย  แดพระราชาผู 
         ไมทรงทราบวา เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีในกรุงพาราณ- 
         ส ี เปนทานบดี  ไดกอสรางอาราม   บอน้ํา   สระน้ํา 
         และสะพาน    ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตทัง้หลายผู 
         เยือกเย็นโดยเคารพ  ไดถวายจีวร  บณิฑบาต  คิลาน-  
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         ปจจัย  และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรง  ดวยใจเลื่อมใส  
         ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค   ๘    ในดิถีที่ 
         ๑๔  ที ่ ๑๕  ที่  ๘  แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ   เปน 
         ผูสํารวมในศีลทุกเมือ่      เปนผูสาํรวมและจําแนกทาน 
         จึงมาบนัเทิงอยูในวิมาน.  
         มาตลีเทพสารถีนั้นทูลบอกกุศลกรรมแดพระเจาเนมิราชอยางนี้แลว 
ขับรถตอไป    แสดงวิมานทองซึ่งมีรัศมีเหมือนดวงอาทิตยออน  ๆ    พระเจา  
เนมิราชทอดพระเนตรเห็นสมบัติของเทพบุตรผูอยูในวิมานทองนั้น      มีพระ 
หฤทัยยินดี   จึงตรัสถามถึงกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทํา   แมมาตลีเทพสารถีนอก 
นี้ก็ทูลบอกแดพระองค 
                   วิมานทองอันบุญญานุภาพตกแตงดีนี้  สุกใสดุจ 
         ดวงอาทิตยแรกอุทัยดวงใหญสีแดงฉะน้ัน   ความปลื้ม 
         ใจยอมปรากฏแกเรา   เพราะไดเห็นวิมานทองน้ีดูกอน 
         มาตลีเทพสารถี  เราขอถามทานเทพบุตรน้ีไดทํากรรม 
         ดีอะไรไว  จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามท่ี 
         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย     แดพระราชาผู 
         ไมทรงทราบวา          เทพบุตรน้ีเปนคฤหบดีอยูในกรุง 
         สาวัตถี   เปนทานบดี   ไดสรางอาราม   บอน้าํ    สระน้ํา 
         และสะพาน       ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตทั้งหลายผู 
         เยือกเย็นโดยเคารพ   ไดถวายจีวร    บิณฑบาต   คิลาน- 
         ปจจัย   และเสนาสนะ   ในทานผูซื่อตรงดวยใจเลื่อมใส 
         ไดรักษาอุโบสถศีล  ประกอบดวยองค  ๘  ในดิถีที่ ๑๔  
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         ที่  ๑๕  ที่  ๘   แหงปกษ    และปาฏิหาริยปกษ   เปนผู  
         สํารวมในศีลทุกเมื่อ      เปนผูสํารวมและจําแนกทาน 
         จึงบันเทิงอยูในวิมาน.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อทุยมาทิจฺโจ   ไดแก   ดวงอาทิตย 
แรกข้ึน.   บทวา   สาวตฺถิย   ความวา  เทพบุตรนัน้ไดเปนทานบดีในกรุงสาวัตถี 
ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา. 
         ในเวลาท่ีมาตลีเทพสารถีทูลวิมาน  ๘ เหลาน้ี    ดวยประการฉะน้ีทาว- 
สักกเทวราชทรงดําริวา    มาตลีประพฤติชาเกิน    จึงสงเทพบุตรผูวองไวแมอ่ืน 
อีกไปดวยเทวบัญชาวา   ทานจงไปบอกแกมาตลีวา  ทาวสักกเทวราชเรียกหาทาน 
เทพบุตรนั้นไปโดยเร็ว     แจงแกมาตลีเทพใหทราบ      มาตลีเทพสารถีไดสดับ 
คําแหงเทพบุตรนั้น    ดํารวิา  บัดนี้เราไมอาจจะชักชา  จึงแสดงวิมานเปนอันมาก 
พรอมกันทีเดียว      พระเจาเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหลาเทพบุตรผูเสวย 
ทิพยสมบัติในวิมานน้ัน  ๆ มาตลีเทพสารถีไดทูลบอกแลว  
                   วิมานทองเปนอันมากเหลาน้ี    อันบญุญานุภาพ 
         ตกแตงดีแลว    ลอยอยูในนภากาศ    ไพโรจนโชติชวง 
         ดังสายฟาในระหวางกอนเมฆฉะนั้น  เทพบตุรท้ังหลาย 
         ผูมีฤทธิ์มาก    ประดับสรรพากรณ    อันหมูอัปสรหอม- 
         ลอม     ผลัดเปลี่ยนเวียนอยูในวมิานนั้น   ๆ    โดยรอบ 
         ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา      เพราะไดเห็นความ 
         เปนไปนั้น     ดูกอนมาตลีเทพสารถี    เราขอถามทาน 
         เทพบุตรเหลามิไดทําความดีอะไรไว   จึงถึงสวรรค  
         บันเทิงอยูในวิมาน. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม  ตามท่ี  
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         ทราบวบิากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลายแดพระราชาผูไม 
         ทรงทราบวา     เทพบุตรเหลาน้ีเปนสาวกของพระสัม- 
         มาสัมพุทธเจา   มศีรัทธาต้ังมั่นในพระสัทธรรมท่ีพระ-  
         พุทธเจาใหรูแจงแลว       ไดปฏิบัติตามคําส่ังสอนของ 
         พระศาสดา   ขาแตพระราชา    ขอเชิญพระองคทอด 
         พระเนตรสถานท่ีสถิตของเทพบุตรเหลาน้ันเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   เวหายสาเม    ความวา   วิมานเหลาน้ัน 
ลอยอยูในนภากาศ     พระเจาเนมิราชตรัสวา      วิมานท่ีต้ังอยูในอากาศเหลาน้ี  
ต้ังอยูดวยดีในอากาศนั่นเอง.   บทวา     วิชฺชุวพฺภฆนนฺตเร    ความวา     ราวกะ 
วาสายฟาท่ีเดินอยูในระหวางกอนเมฆ.   บทวา   สุวินิฏาย  ความวา    ต้ังม่ัน  
ดวยดีเพราะมาดวยมรรค  มีคําอธิบายวา   ขาแตมหาราช  เทพบุตรเหลาน้ันบวช 
ในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจาซ่ึงเปนนิยยานิกธรรม  ในกาลกอน  เปนผูมีศีล   
บริสุทธิ์   บําเพ็ญสมณธรรมอยู    กระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ไมอาจที่จะยัง 
พระอรหัตใหบังเกิด    จุติจากอัตภาพน้ันแลว    เกดิในวิมานทองเหลาน้ี  ขาแต 
พระราชา  สถานที่เหลาน้ันเปนที่สถิตของสาวกของพระกัสสปพุทธเจาเหลาน้ัน 
ซึ่งพระองคจะทอดพระเนตร   ดังน้ัน    ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรเถิด 
พระเจาขา. 
         มาตลีเทพสารถีนั้นแสดงวิมานท่ีลอยอยูในอากาศ   แตพระเจาเนมิราช 
อยางนี้แลว     เมื่อจะกระทําอุตสาหะเพ่ือเสด็จไปสํานักของทาวสักกเทวราช 
จึงทูลวา 
                   ขาแตมหาราชเจา  สถานท่ีอยูของผูมกีรรมลามก 
         พระองคก็ทรงทราบแลว    อนึ่ง  สถานท่ีสถิตของผูมี 
         กรรมอนังาม  พระองคก็ทรงทราบแลว  ขาแตพระราชา  
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         ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ขอเชญิพระองคเสด็จขึ้นไป 
         ในสํานักของทาวสักกเทวราช  ในบัดน้ีเถิด.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อาวาส    ความวา   ขาแตมหาราชเจา 
พระองคทอดพระเนตรที่อยูของเหลาสัตวนรกกอนแลวทรงทราบสถานท่ีอยูของ 
ผูมีกรรมลามกทั้งหลาย  อน่ึง  เมื่อพระองคทอดพระเนตรวิมานท่ีลอยอยูใน 
อากาศเหลานี้   ก็ทรงทราบสถานท่ีอยูของผูมีกรรมอันงามแลว   ขอเชิญพระองค 
เสด็จข้ึนทอดพระเนครทิพยสมบัติในสํานักของทาวสักกเทวราชในบัดนี้เถิด. 
         ก็แลครัน้ทูลอยางน้ีแลว     มาตลีเทพสารถีกขั็บรถตอไป   แสดงสัตต- 
ปริภัณฑบรรพต    ซึ่งต้ังลอมสิเนรุราชบรรพต    พระศาสดาเม่ือจะตรัสการที่ 
พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นบรรพตเหลาน้ันแลว  ตรัสถามมาตลีเทพสารถี 
ใหแจงชัด   จึงตรัสวา 
                   พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบนทิพยานอัน 
         เทียมมาสินธพหนึ่งพันเสด็จไปอยู    ไดทอดพระเนตร 
         เห็นภูเขาท้ังหลายในระหวางนทีสีทนัดร      ครั้นทอด 
         พระเนตรเห็นแลว   ไดตรัสถามเทพทูตมาตลีวา  ภูเขา 
         เหลาน้ีชื่ออะไร.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สหสฺสยุตฺต   ความวา   เทียมดวยมา 
สินธพพันหน่ึง.  บทวา    หยวาห ึ   ความวา  อันมาท้ังหลายนําไป.    บทวา 
ทิพฺพยานมธิฏ ิโต   ความวา   เปนผูประทับอยูบนทิพยานเสด็จไป.   บทวา 
อทฺทา    แปลวา    ไดทอดพระเนตรเห็นแลว.    บทวา     สีทนฺตเร     ไดแก 
ในระหวางมหาสมุทรสีทันดร เลากันวา  น้ําในมหาสมุทรน้ันละเอียด โดยที่สุด 
เพียงแววหางนกยูงท่ีโยนลงไป   ก็ไมอาจลอยอยูได   ยอมจมลงทีเดียว   ฉะนั้น  
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มหาสมุทรนั้น  จึงเรียกกนัวา  มหาสมุทรสีทันดร  ในระหวางแหงมหาสมุทร 
สีทันดรน้ัน.    บทวา    นเค    ไดแก     ภูเขา.     บทวา     เก     นาม     ความวา 
ภูเขาเหลาน้ีชื่ออะไร. 
         มาตลีเทพบุตรถูกพระเจาเนมิราชตรัสถามอยางนี้แลว   จึงทูลตอบวา 
                   ภูเขาใหญทั้ง  ๗  คือ  ภูเขาสุทัสสนะ  ภูเขากรวีกะ   
         ภูเขาอสิินธระ   ภูเขายุคันธระ    ภูเขาเนมินธระ    ภูเขา 
         วินตกะ  และภูเขาอัสสกัณณะ   ภูเขาเหลาน้ีสูงขึ้นไป 
         โดยลําดับ     อยูในมหาสมุทรสทีันดร    เปนท่ีอยูของ 
         ทาวจาตุมหาราช    ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรเถิด 
         พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สุทสฺสโน   ความวา   ขาแตมหาราชเจา 
ภูเขานี้ชื่อสุทัสสนบรรพต   อยูภายนอกภูเขาเหลานั้นทั้งหมด  ถัดภูเขาสุทัสสนะ 
นั้น     ชื่อภูเขากรวีกะ    ภูเขากรวีกะนั้น   สูงกวาภูเขาสุทัสสนะ    อน่ึง   ทะเลชื่อ 
สีทันดรอยูในระหวาง  ๒  ภูเขานั้น    ถัดภูเขากรวีกะ   ชื่อภูเขาอิสินธระ   ภูเขา 
อิสินธระน้ันสูงกวาภูเขากรวีกะ   อน่ึง    ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง  ๒  ภูเขา 
นั้น   ถัดภูเขาอิสินธระ  ชือ่ภูเขายุคันธระ   ภูเขายุคันธระน้ันสูงกวาภูเขาอิสินธระ 
ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง   ๒   ภูเขาแมนั้น     ถัดภูเขายุคันธระ    ชื่อภูเขา 
เนมินธระ ภูเขาเนนินธระน้ันสูงกวาภูเขายุคันธระ ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง 
๒   ภูเขาแมนั้น    ถัดภูเขาเนมินธระ   ชื่อภูเขาวินตกะ   ภูเขาวินตกะน้ันสูงกวา 
ภูเขาเนมินธระ  ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง ๒ ภูเขาแมนั้น   ถัดภูเขาวินตกะ 
ชื่อภูเขาอัลสกัณณะ   ภูเขาอัสสกัณณะน้ันสูงกวาภูเขาวินตกะ   ทะเลชื่อสีทันดร 
อยูในระหวาง ๒ ภูเขาแมนั้น.  
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         บทวา    อนุปุพฺพสมุคฺคตา  ความวา  ภูเขาท้ัง ๗ เหลาน้ันสูงข้ึนไป  
โดยลําดับในทะเลสีทันดร   ดุจค่ันบันไดต้ังอยู.   บทวา  ยานิ   ความวา  ขาแต 
มหาราชเจา      ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรภูเขาเหลาน้ี      ซึง่เปนที่อยูของ 
ทาวจาตุมหาราช   (เทวดาผูรักษาโลกประจําทิศทั้ง  ๔ บางทีเรียกวา    ทาวจตุ-  
โลกบาล  ไดแก  ทาวธตรฐ   ประจําทิศบรูพา    ทาววิรุฬหก  ประจําทิศทักษิณ 
ทาววิรูปกษ   ประจําทิศประจิม   ทาวกุเวร   ประจําทิศอุดร). 
         มาตลีเทพสารถีแสดงเทวโลกชัน้จาตุมหาราชแดพระเจาเนมิราชอยาง 
นี้แลว    ขับรถตอไป    แสดงรูปเปรียบพระอินทร         ซึ่งประดิษฐานลอมซุม 
ประตูจิตตกูฏ   แหงดาวดึงสพิภพ  พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นทวารน้ัน 
แลวตรัสถาม   แมมาตลีเทพสารถีนอกน้ีก็ไดทูลบอกแตพระองค 
                   ประตูมีรูปตาง ๆ   รุงเรืองวิจิตรตาง ๆ   อันรูป 
         เชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอมรักษาดีแลว   ดุจปา 
         อันเสือโครงท้ังหลายรักษาดีแลวฉะน้ัน   ยอมปรากฏ 
         ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเราเพราะไดเห็นประตูนี้ 
         ดูกอนมาตลีเทพสารถี   เราขอถามทาน    ประตูนี้เขา 
         เรียกชือ่วาอะไร    เปนประตูที่นารื่นรมยใจ    เห็นได 
         แตไกลทีเดียว. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม 
         ตามท่ีทราบวิบากแหงสัตวผูพําบุญท้ังหลาย    แด 
         พระราชาผูไมทรงทราบวา  ประตูนี้เขาเรียกวา จิตต-   
         กูฏ  เปนที่เสด็จเขาออกของทาวสักกเทวราช  เพราะ 
         ประตูนี้เปนประตูแหงเทพนคร    ซึ่งต้ังอยูบนยอดเขา 
         สิเนรุราชอันงามนาดูปรากฏอยู   มีรูปตาง ๆ  รุงเรือง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 296 

         วิจิตรตาง ๆ   อันรูปเชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอม   
         รักษาดแีลว     ดุจปาอันเสือโครงท้ังหลายรักษาดีแลว 
         ฉะนั้น  ยอมปรากฏ  ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอัน 
         ยิ่งใหญ   ขอเชิญพระองคเสด็จเขาไปทางประตูนี้   จง 
         ทรงเหยียบภูมิภาคอันราบรื่นเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อเนกรูป  ไดแก มีชาติไมนอย. บทวา 
นานาจิตฺต ไดแก   วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ.    บทวา    ปกาสติ      ความวา 
ประตูนี้ปรากฏวาชื่ออะไร.  บทวา  อากิณฺณ  ความวา  แวดลอมแลว.  บทวา 
พฺยคฺเฆเหว   สุรกฺขิต   ความวา    ปาใหญอันเสือโครงหรือราชสีหทั้งหลาย 
รักษาดีแลว   ฉันใด  ประตูนี้อันรูปเชนรูปพระอินทรนั่นแลรักษาดีแลวฉันน้ัน 
ก็ความท่ีรูปเปรียบพระอินทรเหลาน้ันเขาต้ังไวเพ่ือประโยชนในการอารักขา 
พึงกลาวในกลาวกชาดกในเอกนิบาต. บทวา  กิมภฺมาหุ  ความวา  เขาเรียก 
ประตูนี้วาชื่ออะไร.   บทวา   ปเวสน   ความวา   สรางไวอยางดีเพ่ือประโยชน. 
เสด็จเขาออก.   บทวา   สทุสฺสนสฺส   ความวา   เขาสิเนรุซึ่งงามนาดู.    บทวา 
ทฺวาร  เหต   ความวา  ประตูนี้เปนประตูของเทพนคร   กวางยาวหม่ืนโยชน 
ซึ่งประดิษฐานอยูบนยอดเขาสิเนรุ.  บทวา  ปกาสติ  ความวา  ซุมประตูยอม 
ปรากฏ.   บทวา  ปวิเสเตน  ความวา  ขอเชิญเสด็จเขานครทางประตูนี้.  บทวา 
อรุช   ภมูิ   ปกฺกม   ความวา   ขาแตมหาราชเจา  ขอเชิญพระองคทรงเหยียบ 
ทิพยภูมิภาคอันราบรื่นลวนแลวไปดวยทองเงินและแกวมณี   มีบุปผชาตินานา-  
ชนิดเกลื่อนกลาด  ดวยยานทิพย 
         ก็แลครัน้ทูลอยางน้ีแลว    มาตลเีทพสารถีไดเชิญพระเจาเนมิราชเสด็จ 
เขาเทพนคร   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  
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                   พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบนทิพยานอัน 
         เทียมมาสินธพหนึ่งพันเสด็จไปอยู   ไดทอดพระเนตร  
         เห็นเทวสภานี้.     
         พระเจาเนมิราชน้ันประทับอยูบนทิพยานเสด็จไป  ไดทอดพระเนตร 
เห็นเทวสภาชื่อสุธรรมา   จึงตรัสถามมาตลีเทพสารถี    มาตลีเทพสารถีแมนั้น 
ก็ไดทูลบอก 
                   วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวน้ี      สองแสง- 
         สวางจากฝาแกวไพฑูรย      ราวกะอากาศสองแสงเขียว 
         สดปรากฏในสรทกาล  ฉะนั้น  ความปล้ืมใจยอมปรากฏ 
         แตเรา     เพราะไดเห็นวิมานนี้     ดูกอนมาตลีเทพสารถี   
         เราขอถามทาน  วมิานนี้เขาเรียกชื่อวาอะไร. 
                   มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดําตรัสถาม  ตาม 
         ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญท้ังหลาย   แดพระราชา 
         ผูไมทรงทราบวา      วิมานนี้นัน้เปนเทวสภา     มีนาม 
         ปรากฏวาสุธรรมา    ตามท่ีเรียกกนั     รุงเรืองดวยแกว 
         ไพฑูรยงามวิจิตร  อันบุญญานุภาพตกแตงดีแลว  มีเสา 
         ทั้งหลาย  ๘  เหลี่ยมทําไวดีแลว     ลวนแลวดวยแกว 
         ไพฑูรยทุก ๆ  เสา   รองรับไว   เปนที่ซึ่งเทพเจาเหลา 
         ดาวดึงสทั้งหมดมพีระอินทรเปนประมุข    ประชุมกัน 
         คิดประโยชนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย      ขาแต 
         พระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   ขอเชิญพระองค 
         เสด็จเขาไปสูที่เปนท่ีอนุโมทนาของเทวดาท้ังหลาย 
         โดยทางน้ี.  
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         ฝายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยพระเจาเนมิราชเสด็จมา   เทวดาเหลาน้ันได   
ฟงวา   พระเจาเนมิราชเสด็จมาแลว    ตางก็ถือของหอมธูปเครื่องอบและดอกไม 
ทิพย   ไปคอยอยูที่ทางจะเสด็จมา    ต้ังแตซุมประตูจิตตกูฏ    บูชาพระมหาสัตว 
ดวยของหอมและบุปผชาติเปนตน      นําเสด็จสูเทวสภาชื่อสุธรรมา     พระเจา 
เนมิราชเสด็จลงจากรถเขาสูเทวสภา            เทวดาท้ังหลายในท่ีนั้นเชิญเสด็จให   
ประทับนั่งบนทิพยอาสน. ทาวสักกเทวราชเชิญเสด็จใหประทับนั่งบนทิพยอาสน 
และเสวยทิพยกามสุข. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเม่ือความน้ัน    จึงตรัสวา 
                   เทวดาท้ังหลายเห็นพระเจาเนมิราชเสด็จมาถึง 
         ก็พากันยินดีตอนรับวา   ขาแตมหาราชเจา   พระองค 
         เสด็จมาดีแลว     อนึ่ง     เสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล 
         ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ       ขอเชิญ  
         ประทบัน่ังในท่ีใกลทาวสักกเทวราช    ณ     บัดน้ีเถิด 
         ทาวสักกเทวราช  ทรงยินดีตอนรับ  พระองคผูเปนพระ. 
         ราชาแหงชาววิเทหรัฐ   ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา 
         ทาววาสวเทวราชทรงเชื้อเชิญใหเสวยทิพยกามารมณ 
         เสด็จมาถึงทิพยสถาน  อันเปนที่อยูของเทวดาท้ังหลาย 
         ผูยังส่ิงท่ีตนประสงคใหเปนไปไดตามอํานาจ   ขอเชิญ 
         ประทบัอยูในหมูเทวดาผูสําเร็จดวยทิพยกามท้ังมวล 
         ขอเชิญเสวยทิพยกามารมณในหมูเทพเจาชาวดาวดึงส  
         เถิด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปฏนินฺทึสุ  ความวา  รวมกันประพฤติ  
เปนที่รัก    คือ    ตางยินดีราเริงตอนรับ.    บทวา    สพฺพกามสนิทฺธิสุ     ไดแก 
ผูประกอบดวยความสําเร็จทิพยกามารมณทั้งปวง. 
         ทาวสักกเทวราชเชิญเสด็จพระมหาสัตวใหเสวยทิพยกามารมณและให  
ประทับบนทิพยอาสนอยางนี้  พระเจาเนมิราชทรงสดับดังน้ัน   เมื่อจะดํารัสหาม 
จึงตรัสวา 
                   สิ่งใดท่ีไดมาเพราะผูอื่นให  สิ่งน้ันเปรียบเหมอืน 
         ยวดยานหรือทรัพยที่ยืมเขามา     ฉะนั้น     หมอมฉันไม 
         ปรารถนาสิ่งซ่ึงผูอื่นให   บุญท้ังหลายท่ีหมอนฉันทําเอง 
         ยอมเปนทรัพยที่จะติดตามหมอมฉันไป  หมอมฉันจัก  
         กลับ   ไปทํากุศลใหมากในหมูมนุษย     ดวยการบริจาค 
         ทาน    การประพฤติสม่ําเสมอ    ความสํารวม    และการ 
         ฝกอินทรีย        ซึ่งทําไวแลวจะไดความสุข      และไม 
         เดือดรอนในภายหลัง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ย  ปรโต   ทานปจฺจยา   ความวา  สิ่งใด 
ที่ไดมาเพราะการใหแตผูอ่ืน        คือของผูอ่ืนนั้นเปนปจจัย         คือเพราะผูอ่ืน 
นั้นให     สิ่งน้ัน ยอมเปนเชนกับของท่ียืมเขามา      ฉะน้ัน       หมอมฉันจึงไม 
ปรารถนาสิ่งน้ัน.     บทวา    สย    กตานิ   ความวา    ก็บญุท้ังหลายเหลาใดท่ี 
หมอมฉันกระทําไวดวยตน     การกระทําบุญเหลานั้นของหมอมฉันนั้นแหละ 
ไมสาธารณะแกคนเหลาอ่ืน.  บทวา   อาเวนิย  ธน  ไดแก  ทรัพยที่ติดตามไป. 
บทวา  สมจริยาย  ไดแก  ดวยความประพฤติสม่ําเสมอทางไตรทวาร.   บทวา 
สฺเมน    ไดแก    ดวยการรักษาศีล.     บทวา    ทเมน    ไดแก    ดวยการฝก 
อินทรีย.  
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         พระมหาสัตวทรงแสดงธรรม     ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะแกเทวดา  
ทั้งหลายอยางนี้    เมื่อทรงแสดงประทับอยู ๗ วัน โดยการนับในมนุษย   ยงัหมู 
เทพเจาใหยินดีประทับอยูทามกลางหมูเทวดานั่นเอง    เม่ือจะทรงพรรณนาคุณ 
แหงมาตลีเทพสารถี  จึงตรัสวา   
                   มาตลีเทพสารถีผูเจริญ   เปนผูมีอุปการะมากแก 
         หมอมฉัน    ไดแสดงสถานท่ีอยูของผูมีธรรมอันงาม 
         และของผูมีกรรมอนัลามก   แกหมอมฉัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   โย   เม  กลฺยาณกมฺมาน  ปาปาน 
ปฏิทสฺสยิ    ความวา    มาตลีเทพสารถีนี้ไดแสดงสถานท่ีเปนที่อยูของเทวดา 
ทั้งหลายผูมีกรรมอันงาม    และสถานท่ีของสัตวนรกทั้งหลายผูมีกรรมอันลามก 
แกหมอมฉัน. 
         ลําดับนั้น       พระเจาเนมิราชเชิญทาวสักกเทวราชมาตรัสวา      ขาแต- 
มหาราช       หมอมฉันปรารถนาเพ่ือกลับไปมนุษยโลก      ทาวสักกเทวราชจึงมี 
เทวโองการสั่งมาตลีเทพสารถีวา     ทานจงนําพระเจาเนมิราชเสด็จกลับไปใน 
กรุงมิถิลานัน้อีก   มาตลีเทพสารถีรับเทวบัญชาแลวไดจัดเทียมรถไว   พระเจา 
เนมิราชทรงบันเทิงกับหมูเทวดาแลวยังเหลาเทวดาใหกลับ        ตรัสอําลาแลว 
เสด็จทรงรถ  มาตลีเทพสารถีขับรถไปถึงกรุงมิถิลาทางทิศปราจีน  มหาชนเห็น 
ทิพยรถก็มีจิตบันเทิงวา  พระราชาของพวกเราเสด็จกลับแลว    มาตลีเทพสารถ ี
ทําประทักษิณกรุงมิถิลา  ยังพระมหาสัตวใหเสด็จลงที่สีหบัญชรน้ัน   แลวทูลลา 
กลับ ไปยังท่ีอยูของตนทีเดียว     ฝายมหาชนก็แวดลอมพระราชาทูลถามวา 
เทวโลกเปนเชนไร พระเจา ขาพระเจาเนมิราชทรงเลาถึงสมบัติของเหลาเทวดา 
และของทาวสักกเทวราชแลวตรัสวา   แมทานทั้งหลายก็จงทําบุญมีทานเปนตน 
ก็จักบังเกิดในเทวโลกน้ันเหมือนกัน     แลวทรงแสดงธรรมแกมหาชน.  
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         ครั้นกาลตอมา พระมหาสัตวเนมิราชน้ัน  เมือ่ภูษามาลากราบทูลความ  
พ่ีพระเกศาหงอกเกิดข้ึน     จึงทรงใหถอนพระศกหงอกดวยพระแหนบทองคํา 
วางในพระหัตถ     ทอดพระเนตรเห็นพระศกหงอกนั้นแลวสลดพระหฤทัย  
พระราชทานบานสวยแกภูษามาลา    มีพระราชประสงคจะทรงผนวช   จึงมอบ 
ราชสมบัติแกพระราชโอรส  เมื่อพระราชโอรสทูลถามวา  พระองคจักทรงผนวช 
เพราะเหตุไร   เมื่อจะตรัสบอกเหตุแกพระราชโอรส   จึงตรัสคาถาวา 
                   ผมหงอกท่ีงอกขึ้นบนเศียรของพอเหลาน้ี    เกิด 
         แลวก็นาํความหนุมไปเสีย เปนเทวทูตปรากฏแลว สมัย 
         นี้จึงเปนคราวท่ีพอจะบวช. 
         พระเจาเนมิราชตรัสคาถาแลว      เปนเหมือนพระราชาองคกอน  ๆ 
ทรงผนวชแลวประทับอยู  ณ อัมพวันนั้นนั่นเอง  เจริญพรหมวิหาร  ๔  มฌีาน 
ไมเสื่อม     ไดเปนผูบังเกิดในพรหมโลก    พระศาสดาเมื่อจะทรงทําใหแจงซึ่ง 
ความท่ีพระเจาเนมิราชน้ันทรงผนวชแลว   จึงตรัสคาถาสุดทายวา 
                   พระเจาเนมิราชราชาแหงแควนวิเทหะ     ผูทรง 
         อนุเคราะหชาวมิถิลา    ตรัสคาถาน้ีแลว   ทรงบูชายัญ 
         เปนอันมาก  ทรงเขาถึงความเปนผูสํารวมแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อทิ  วตฺวา   ความวา   ตรัสคาถานี้วา 
อุตฺตมงฺครุหา     มยฺห    ดังน้ีเปนตน.    บทวา      ปุถุยฺ      ยชิตฺวาน       ไดแก 
ถวายทานเปนอันมาก.   บทวา     สฺม     อชฺฌปุาคมิ     ความวา    ทรงเขาถึง 
ความสํารวมในศีล    ฝายพระราชโอรสของพระเจาเนมิราชน้ัน    มีพระนามวา 
กาลารัชชกะ  ตัดวงศนั้น     (คือเม่ือถึงคราวพระศกหงอกและทราบแลวหาทรง 
ผนวชไม).  
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        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน     ที่ตถาคตออกมหาภิเนษกรมณ      แมในกาล 
กอน    ตถาคตก็ออกมหาภิเนษกรมณเหมือนกัน    ตรัสฉะน้ันแลว    ทรงประกาศ 
จตุราริยสัจ    ประชุมชาดก    ทาวสักกเทวราช    ในครั้งน้ัน    กลับชาติมาเกิดเปน  
ภิกษุชื่ออนุรุทธะในกาลน้ี        มาตลเีทพสารถีเปนภิกษุชื่ออานนท        กษัตริย 
๘๔,๐๐๐  องค   เปนพุทธบริษัท   ก็เนมิราช   คือเราผูสัมมาสัมพุทธะนี่เองแล. 
                                             จบ   เนมิราชชาดก  
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                              ๕.   มโหสถชาดก 
 
       วาดวยพระมโหสถบัณฑิตทรงบําเพ็ญปญญาบารมี 
              [๖๐๐]   ดูกอนพอมโหสถ พระเจาจุลนีพรหมทัต 
         เจากรุงปญจาละเสด็จยาตราทัพมาพรอมดวยกองทัพ   
         ทุกหมูเหลา กองทัพของพระเจากรุงปญจาละน้ีนั้นพึง 
         ประมาณไมได   มีกองชางโยธา    กองราบ   ลวนแต 
         ฉลาดในสงความท้ังปวง     สามารถจะนําขาศึกมาได 
         มีเสียงอื้ออึง   ยังกนัและกันใหรูดวยเสียงกลอง   และ 
         เสียงสังข 
              มีวทิยาทางโลหธาตุ มีเครื่องประดับ  มีธงเกล่ือน 
         กลนดวยชางมา   สมบูรณดวยเหลาคนมีศิลป     ต้ังมั่น 
         ดวยดีดวยเหลาทหารผูแกลวกลา 
              กลาวกันวา   ในกองทัพน้ี    มีราชบุรษุ   ๑๐   คน 
         เปนผูฉลาด      มีปญญา      ประชุมปรึกษากันในท่ีลับ 
         พระชนนีของพระเจาจุลนีพรหมทัต  เปนที่   ๑๑   ยอม 
         ทรงสั่งสอนชาวปญจาละนครท่ีนั้น     บรรดาชนเหลาน้ี 
         พระราชารอยเอ็ดผูเรืองยศ     ตามเสด็จพระเจาปญจาล- 
         ราช   ถูกชิงแวนแควน    กลัวมรณภัย    ตกอยูในอํานาจ 
         ของชาวปญจลนคร       เปนผูทําตามพระราชกระแสที ่
         ดํารัส   ไมมีความปรารถนาก็จําตองกลาวเปนที่รักตาม 
         เสด็จพระเจาปญจาลราช    เปนผูมีอํานาจมากอน   ไมม ี
         ความปรารถนาก็ตองอยูในอํานาจของพระเจาปญจาล-  
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         ราช     กรุงมิถิลาถูกกองทัพน้ันแวดลอมเปน   ๓   ชั้น 
         ราชธานีของชาววิเทหรัฐถูกขุดเปนคูโดยรอบ กองทัพ 
         ที่แวดลอมกรุงมิถิลาโดยรอบนั้น     ปรากฏเหมือนดาว 
         บนทองฟา  ดูกอนพอมโหสถ   พอจงรูวา  พวกเราจัก   
         พนทุกขไดอยางไร. 
              [๖๐๑]   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  ขอพระองค 
         ทรงเหยียดพระยุคลบาทใหผาสกุ   เชิญเสวย   และรื่น 
         รมยในกามสมบัติเถิด    พระเจาจุลนีพรหมทัตจะละ 
         กองทัพชาวปญจาละหนีไป. 
              [๖๐๒]   พระราชามีพระราชประสงคจะทรงทํา 
         สันถวไมตรี จะประทานรัตนะท้ังหลายแดพระองค แต 
         นี้ไป    ทูตท้ังหลายผูมีวาจาไพเราะ    กลาวคําท่ีนารัก 
         จงมา  จงกลาววาจาอันออนหวาน  เปนวาจาท่ีนายินดี  
         ปญจาลรัฐและวิเทหรัฐท้ังสองนั้น    จงเปนอันหนึ่งอัน 
         เดียวกัน. 
              [๖๐๓]   ดูกอนอาจารยเกวัฏ  ทานไดพบกับมโห- 
         สถเปนอยางไรหนอ             เชิญกลาวขอความน้ันเถิด 
         มโหสถกับทานตางงดโทษกันแลวกระมัง      มโหสถ 
         ยินดีแลวกระมัง. 
              [๖๐๔]   ขาแตพระจอมประชากร    บุรุษท่ีชื่อ 
         มโหสถ   เปนคนเลว  ไมนาชื่นชม    กระดาง   มิใช 
         สัตบุรษุ    ไมพูดอะไรสักคํา   เหมือนคนใบ  คลายคน 
         หนวก.  
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              [๖๐๕]   บทมนตนี้เห็นไดแสนยากโดยแท    ขอ 
         ความที่ดีอันพระผูมีความเพียรเห็นแลว  ความจริง  กาย 
         ของเราก็หว่ันไหว   ใครจักละแควนของตนไปสูเง้ือม   
         มือของคนอื่นเลา. 
              [๖๐๖]   พวกเราทั้ง  ๖  คนเปนบัณฑิต   มปีญญา 
         สูงสุดดุจแผนดิน        มมีติสมอกันเปนเอกฉันททีเดียว 
         พอมโหสถ  แมเจาก็จงทํามติวา  ไปหรือไมไป  หรืออยู. 
              [๖๐๗]   ขาแตพระราชา  ขอพระองคทรงทราบ 
         พระเจาจุลนีพรหมทัตทรงมีอานุภาพมาก        มีพลมาก  
         ก็พระราชานั้นปรารถนาเพ่ือปลงพระชนมชีพของพระ 
         องค   ดุจนายพรานฆามฤคดวยมฤคีฉะนั้น. 
              ปลาอยากกินของสดคือเหย่ือ     ยอมกลืนเบ็ดท่ี 
         คดซ่ึงปกปดไวดวยเนื้ออันเปนเหย่ือ     มันยอมไมรูจัก 
         ความตายของมัน   ฉันใด   ขาแตพระราชา   พระองค  
         ทรงปรารถนากาม  ยอมไมทรงทราบพระธิดาของพระ 
         เจาจุลนี     เหมือนปลาไมรูจักความตายของตนฉะนั้น 
         ขาพระองคเสด็จไปยังปญจาลนคร    จักตองสละพระ- 
         องคทันที   ภัยใหญจักถึงพระองค   ดุจภัยมาถึงมฤคตัว 
         ตามไปถึงทางประตูบาน  ฉะนั้น. 
              [๖๐๘]   พวกเรานี่แหละเปนคนเขลา   บานํ้าลาย 
         ที่กลาวถึงเหตุแหงการไดรัตนะอันสูงสุด  ในสํานักเจา 
         เจริญดวยทางไถ    จะรูจักความเจริญเหมือนคนอ่ืนเขา 
         ไดอยางไร.  
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              [๖๐๙]   ทานท้ังหลายจงไสคอมโหสถน้ีใหหาย  
         ไปเสียจากแวนแควนของเรา       เพราะเขาพูดเปน 
         อันตรายแกการไดรัตนะของเรา. 
              [๖๑๐]   แตนั้น  มโหสถบัณฑิตไดหลีกไปจาก 
         ราชสํานักของพระเจาวิเทหราช     ทีนั้นไดเรียกนก  
         สุวบัณฑิต ชื่อ มาธุระ ตัวเปนทูตมาส่ังวา แนะสหาย 
         ตัวมีปกเขียว   เจาจงมาทําการขวนขวายเพื่อเรา  นาง 
         นกสาลิกาท่ีเขาเลี้ยงไว  ณ  ที่บรรทมของของพระเจา 
         ปญจาลราชมีอยู   ก็นางนักนั้นเปนนกฉลาดในสิ่งท้ัง 
         ปวง    เจาจงถามนางนกน้ันโดยพิสดาร    นางนกน้ัน  
         รูความลับทุกอยางของพระเจาปญจาลราช  และของ 
         พราหมณเกวัฏผูโกสิยโคตรท้ังสองน้ัน  นกสวุบัณฑิต 
         ชื่อมาธรุะ ตัวน้ีปกเขียวรับคํามโหสถวา เออ แลวไดไป 
         สูสํานักนางนกสาลิกา    แตนั้นนกสุวบัณฑติชื่อมาธุระ 
         นั้น  ครั้นไปถึงแลว ไดเรียกนางนกสาลิกาตัวมีกรงงาม 
         พูดเพราะ     มาถามวา     เธอพออดทนอยูในกรงงาม 
         ดอกหรือ  เธอมีความผาสุกในเพศดอกหรือ   ขาวตอก 
         กับน้ําผ้ึงเธอไดในกรงงามของเธอดอกหรือ    ดูกอน 
         สหายสุวบัณฑิต  ความสุขมีแกฉัน   และความสบายก็ 
         ม ี  อนึง่   ขาวตอกกับนํ้าผ้ึงฉันก็ไดเพียงพอ      ดูกอน 
         สหาย   ทานมาแตไหน   หรือวาใครใชทานมา   กอน 
         แตนี้ฉนัไมเคยเห็นทาน  หรอืไมไดยินเลย.  
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              [๖๑๑]   ขาพเจาเปนผูที่เขาเล้ียงไวในท่ีบรรทม   
         ปราสาทของพระเจาสีวิราช     พระราชาพระองคนั้น  
         เปนผูต้ังอยูในธรรม  โปรดใหปลอยสัตวทั้งหลายท่ีถูก 
         ขังจากท่ีขังน้ัน ๆ นางนกสาริกาตัวหน่ึงพูดออนหวาน 
         เปนภรรยาของฉัน  เหย่ียวไดฆานางนกสาลิกาน้ันเสีย 
         ในตองท่ีบรรทม    ตอหนาฉันผูอยูในกรงงามซ่ึงเห็น 
         อยู    ฉนัรักใครตอเธอจึงมาในสาํนักของเธอ    ถาเธอ 
         พึงใหโอกาส  เราท้ังสองก็จะไดอยูรวมกัน. 
              [๖๑๒]   นกแขกเตาก็พึงรักใครกับนางนกแขก 
         เตา   นกสาลิกาก็พึงรักใครกับนางนกสาลิกา   การท่ี 
         นกแขกเตาจะอยูรวมกับนางนกสาลิกา  ดูกระไรอยู. 
              [๖๑๓]   เออก็ผูใดใครในกามกับนางจัณฑาล  ผู  
         นั้นทั้งหมดยอมเปนเชนกับนางจัณฑาลนั้น    เพราะวา 
         บุคคลไมเปนเชนเดียวกัน   ในเพราะกามยอมไมม.ี 
              พระราชมารดาของพระเจาสีวิ     พระนามวา 
         ชัมพาวดี  มีอยู    พระนางเปนหญิงจัณฑาล   ไดเปน 
         พระมเหสีที่รักของพระเจาวาสุเทพกัณหโคตร 
              กินรีชื่อรัตนวดีมีอยู  แมนางก็ไดรวมรักกะดาบส 
         ชื่อวัจฉะ       มนษุยทั้งหลายยอมรวมอภิรมยกับมฤดีก็ม ี
         มนุษยและสัตวไมเปนเชนเดียวกัน     ในเพราะกามยอม 
         ไมม ี   เอาเถอะ    แมสาลิกาตัวพูดเพราะ      ฉันจักไปละ 
         เพราะถอยคําของเธอนั้นเปนเหตุใหรูประจักษ      เธอ 
         ดูหมิ่นฉันนัก.  
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              [๖๑๔]   ดูกอนมาธุรสุวบัณฑติ   สิริยอมไมมีแก 
         ผูดวนได   ขอเชิญทานอยู   ณ   ที่นี้จนกวาจะไดเห็น 
         พระราชา จนไดฟงเสียงตะโพน  และไดเห็นอานุภาพ 
         ของพระราชา.  
              [๖๑๕]   เสียงเซง็แซนี้ฉันไดยินภายนอกชนบท 
         วา     พระราชธิดาของพระเจาปญจาลราชมีพระฉว-ี 
         วรรณดังดาวประกายพรึก     พระเจากรุงปญจาลราช 
         จักถวายพระราชธิดาน้ันแกชาววิเทหรัฐ  คือจกัมีการ 
         อภิเษกระหวางพระวิเทหราชกับพระราชธิดานั้น. 
              [๖๑๖]   แนะมาธรุะ   การท่ีเหลาอมิตรทําวิวาห- 
         มงคลเชนนี้  เหมือนกับการที่พระเจาปญจาลราชจักทํา 
         วิวาหมงคลพระราชธิดากับพระเจาวิเทหราช   ขออยา 
         ไดมีเลย. 
              พระราชาผูเปนจอมทัพแหงชาวปญจาละ     จัก 
         ทรงนําพระเจาวิเทหราชมาแลว     แตนั้นก็จักฆาพระ- 
         เจาวเทหราชเสีย   เพราะพระเจาจุลนี   มิใชสหายของ 
         พระเจาวิเทหราช. 
              [๖๑๗]   เอาเถิด   เธอจงอนุญาตใหฉันไปสัก  ๗ 
         ราตรี    เพียงใหฉันไดกราบทูลพระเจาสีวิราช     และ 
         พระมเหสีวา    ฉันไดอยูในสํานกของนางนกสาลิกา 
         แลว. 
              [๖๑๘]   เอาเถิด  ฉันอนุญาตใหทานไปประมาณ 
         ๗   ราตรี     ถาทานไมกลับมายังสํานักของฉันโดย   ๗  
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         ราตรี   ฉันจะสําคัญตัวฉันวา   หย่ังลงแลว   สงบแลว 
         ทานจักมาในเมื่อฉนัตายแลว. 
              [๖๑๙]   ลําดับน้ันแล    นกมาธุรสุวบัณฑติไดบิน 
         ไปแจงแกมโหสถวาน้ีเปนคําของนกสาริกา. 
              [๖๒๐]   บุคคลบริโภคสมบติัในเรือนของผูใด  
         พึงประพฤติใหเปนประโยชนแกผูนั้นทีเดียว. 
              [๖๒๑]   ขาแตพระจอมประชาชน       เอาเถิด 
         ขาพระองค  จักไปสูปญจาลบุรีที่นารื่นรมยดีกอน  เพ่ือ 
         สรางพระราชนิเวศนถวายแดพระเจาวิเทหราชผูทรง 
         ยศ  ขาแตจอมกษัตริย     ครั้นขาพระองคสรางพระ 
         ราชนิเวศนถวายแลว   สงขาวมากราบทูลพระองคเมื่อ 
         ใด  พระองคพึงเสด็จไปเมื่อนั้น. 
              [๖๒๒]   ลําดับน้ัน  มโหสถบัณฑิตไดไปสูบุรีที ่
         นารื่นรมยดี    ของพระเจาปญจาลราชกอน   เพ่ือสราง 
         พระราชนิเวศนถวายพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ  มโห- 
         สถสรางพระราชนิเวศนเพ่ือพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ 
         เสร็จแลว   ภายหลงัจึงสงทูตทูลพระเจาวิเทหราชวา 
         ขาแตพระมหาราชเจา   ขอเชิญพระองคเสด็จมาบัดน้ี 
         พระราชนิเวศนที่สรางเพ่ือพระองคสําเร็จแลว. 
              [๖๒๓]   ลําดับน้ัน    พระเจาวิเทหราชพรอมดวย 
         จตุรงคเสนาเสด็จไปสูนครอันมัง่ค่ัง  ที่มโหสถสรางไว 
         ในแควนกัปปละ        เพ่ือทอดพระเนตรพาหนะอันหา 
         ที่สุดมไิด.  
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              [๖๒๔]   ลําดับน้ัน     พระเจาวิเทหราชเสด็จไปถึง 
         แควนกัปปละแลว  ทรงสงพระราชสาสนไปถวายพระ 
         เจาจุลนีพรหมทัตวา   ขาแตพระมหาราชเจา  หมอมฉนั  
         มาเพ่ือถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค   ขอพระ- 
         องคโปรดพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองค  
         ประดับดวยราชาลังการลวนแตทองคํา   หอมลอมดวย 
         หมูนางขาหลวง  ใหเปนมเหสีของหมอมฉนั ณ บัดน้ี 
         เถิด. 
              [๖๒๕]   ดูกอนพระเจาวิเทหราช  พระองคเสด็จ 
         มาดีแลวเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกลพระองคหาฤกษ 
         อาวาหมงคลไว  หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาประดับ 
         ดวยราชาลังการลวนแตทองคํา   หอมลอมดวยหมูนาง 
         ขาหลวงแกพระองค. 
              [๖๒๖]   ลําดับน้ัน  พระเจาวิเทหราชก็ไดทรงหา 
         พระฤกษ  ครั้นหาพระฤกษไดแลว จึงไดทรงสงพระ- 
         สาสนไปถวายพระเจาพรหมทัตวา   ขอพระองคโปรด 
         พระราชทานพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองค ประดับดวย 
         ราชาลงัการลวนแตทองคํา    หอมลอมดวยหมูนางขา- 
         หลวง  ใหเปนมเหสีของหมอมฉนั  บัดน้ีเถิด. 
              [๖๒๖]   หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาผูงดงาม 
         ทั่วองค  ประดับดวยราชาลังการลวนแตทองคํา  หอม- 
         ลอมดวยหมูนางขาหลวง  แดพระองคในบัดนี้.  
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              [๖๒๘]   กองชาง    กองมา    กองรถ   กองราบ   
         อันเปนกองทัพสวมเกราะต้ังอยู  จุดคบเพลิงสวางไสว 
         บัณฑติท้ังหลายยอมสําคัญอยางไรกันหนอ. 
              [๖๒๙]   กองชาง   กองมา    กองรถ    กองราบ 
         อันเปนกองทัพสวมเกราะต้ังอยู  จุดคบเพลิงสวางไสว 
         ดูกอนมโหสถบัณฑิต  พวกนัน้จักทําอะไรกันหนอ.    
              [๖๓๐]   ขาแตพระมหาราชเจา     พระเจาจุลนี- 
         พรหมทัตมีกําลังมาก   ลอมพระองคไว   ประทุษราย 
         พระองค  รุงเชาจักปลงพระชนมพระองค. 
              [๖๓๑]   ใจของขาส่ัน   และปากก็แหงผาก   เรา 
         เปนเหมือนถูกไฟไหมกลางแดด      ไมบรรลุถึงความ 
         เย็นใจ    เตาของชางทองรุงเรืองภายใน     ไมรุงเรือง 
         ภายนอก     ฉันใด    ใจของเรายอมเรารอนอยูภายใน 
         ไมปรากฏภายนอก   ฉันนั้น. 
              [๖๓๒]   ขาแตบรมกษัตริย      พระองคเปนผู 
         ประมาทแลว  เปนไปลวงความคิด   มีความคิดทําลาย 
         เสียแลว    บัดน้ีบัณฑิตท้ัง   ๔   ผูมีความคิดจงปองกัน 
         พระองคเถิด พระองคไมทรงทําตามคําของขาพระองค 
         ผูเปนอมาตยใครประโยชนแสวงหาความเกื้อกูล    ทรง 
         ยินดีแลวดวยพระปติอันเศราหมองของพระองค   ดุจ 
         มฤคตกหลุมฉะนั้น  ปลาอยากกินของสดคือเหย่ือยอม 
         กลืนเบด็อันงอ  ซึ่งปดไวดวยเน้ืออันเปนเหย่ือ  มันยอม 
         ไมรูความตายของตน   ฉันใด   ขาแตพระราชา    พระ-  
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         องคเปนผูมีความปรารถนาในกาม    ยอมไมทรงทราบ 
         พระราชธิดาของพระเจาจุลนีผูเปนดุจเหยื่อ      ราวกะ   
         ปลาไมรูจักเหย่ือคือความตายของตน  ฉันนั้นนั่นเทียว 
         ถาพระองคเสด็จนครปญจาละ    จักตองสละพระองค  
         ทันที   ภัยใหญจักถึงพระองค   ดุจภัยมาถึงมฤคตัวตาม 
         ไปถึงทางประตูบานฉะนั้น    ขาแตพระจอมประชากร 
         บุรษุผูไมประเสริฐ       เปนเหมอืนงูอยูในพกพึงกัดเอา 
         ผูมีปญญาไมพึงทําไมตรีกับบรุุษเชนนั้น  เพราะการคบ 
         บุรษุชัว่  เปนทุกขโดยแท  ขาแตพระจอมเกลาประชากร 
         บุรษุผูมีศีล    เปนพหูสูตนี้    พึงรูคุณแหงไมตรีใด     ผูม ี
         ปญญาพึงทําไมตรีนั้นกับบุรษุน้ันนั่นเทียว     เพราะการ 
         คบสัตบุรุษท้ังหลาย   เปนสุขโดยแท. 
              [๖๓๓]   ขาแตพระราชา    พระองคเปนคนเขลา 
         บานํ้าลาย     ที่กลาวถึงเหตุแหงการไดรัตนะสูงสุดใน 
         สํานักขาพระองค   ขาพระองคเจริญดวยหางไถจะรูจัก 
         ความเจริญเหมือนคนอื่นเขาไดอยางไร   ทานท้ังหลาย 
         จงไสคอมโหสถนี้  ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา 
         เพราะเขาพูดเปนอันตรายแตการไดรัตนะของเรา. 
              [๖๓๔]   ดูกอนมโหสถ  บัณฑิตท้ังหลายยอมไม 
         ทิ่มแทงเพราะโทษที่ลวงไปแลว     เจามาท่ิมแทงขาดุจ 
         มาท่ีเขาผูกไวดวยประดับทําไม  ถาเห็นวาเราจะพนภัย 
         ได  หรอืเห็นวาเราจะปลอดภัยได  ก็จงส่ังสอนเราโดย  
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         ความสวัสดีนั้นแหละ     เจาจะท่ิมแทงเราเพราะโทษท่ี  
         ลวงไปแลวทําไม.   
              [๖๓๕]   ขาแตบรมกษัตริย     กรรมของมนุษยที ่
         เปนไปลวงแลว   ทําไดยาก    เปนแดนเกิดท่ียินดีไดยาก 
         ขาพระองคไมสามารถจะปลดเปล้ืองพระองคได     ขอ 
         พระองคทรงทราบเองเถิด     ชาง    มา    นก   ยักษ   ผูม ี
         ฤทธิ์   มียศ  สามารถไปไดทางอากาศมีอยู    ชางเปนตน 
         ผูมีอิทธานุภาพเห็นปานนั้น  ทีพ่ระองคมีอยู แมเหลาน้ัน 
         ก็พึงพาพระองคไปได     ขาแตบรมกษัตริย    กรรมของ 
         มนุษยที่เปนไปลวงแลว      ทําไดยาก      เปนแดนเกิดท่ี 
         ยินดีไดยาก          ขาพระองคไมสามารถจะปลดเปลื้อง 
         พระองคโดยทางอากาศได. 
              [๖๓๖]   บุรษุผูยังไมเห็นฝงในมหาสมุทร   ไดที่ 
         พํานักในประเทศใด     เขายอมไดความสุขในประเทศ 
         นั้น    ฉันใด    ทานมโหสถ    ขอทานไดเปนท่ีพ่ึงของ 
         พวกเราและของพระราชา  ฉันนัน้   ทานเปนประเสริฐ 
         สุดกวาพวกขาพเจาเหลามนตรี  ขอทานชวยปลดเปลื้อง 
         พวกเราจากทุกขเถิด. 
              [๖๓๗]   ทานอาจารยเสนกะ      กรรมของมนุษย 
         ที่เปนไปลวงแลวทําไดยาก  เปนแดนเกิดท่ียินดีไดยาก  
         ขาพเจาไมสามารถจะปลดเปลื้องทานได      ขอทานจง 
         ทราบเอาเองเถิด.  
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              [๖๓๘]   ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา  ทานเห็นภัย 
         ใหญนัน่หรือ  บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยเสนกะ ทาน 
         จะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลนี้.   
              [๖๓๙]   พวกเราจงเอาไฟเผาเสียต้ังแตประตูหรือ 
         จงจับมีดฆากันและกันละชีวิตเสียพลัน     อยาทันให 
         พระราชาพรหมทัตฆาพวกเราใหลําบากนาน. 
              [๖๕๐]   ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา  ทานเห็นภัย 
         ใหญนัน่หรือ        บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยปุกกุสะ 
         ทานจะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลน้ี. 
              [๖๕๑]   พวกเราควรกินยาพิษตายละชีวิตเสีย- 
         พลัน    อยาทันใหพระราชพรหมทัตฆาพวกเราให 
         ลําบากนาน. 
              [๖๕๒]   ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา    ทานเห็น 
         ภัยใหญนั่นหรือ  บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยกามินทะ 
         ทานจะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลน้ี. 
              [๖๕๓]   พวกเราพึงเอาเชือกผูกใหตาย หรือโดด 
         ลงบอใหตายเสีย    อยาทันใหพระราชาพรหมทัตฆา 
         พวกเราใหลําบากเลย. 
              [๖๕๔]   ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา   ทานเห็น 
         ภัยใหญนั่นหรือ  บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยเทวินทะ 
         ทานจะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลน้ี. 
              [๖๕๕]   พวกเราจงเอาไฟเผาเสียต้ังแตประตู 
         หรือจงจับมีดฆากันและกันละชวีิตเสียพลัน  ถามโหสถ 
         ไมสามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยงาย.  
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              [๖๕๖]   บุคคลแสวงหาแกนของตนกลวย   ยอม 
         ไมไดฉันใด   เราท้ังหลายแสวงหาอุบายเครื่องพนจาก  
         ทุกข    ก็ยอมไมประสบปญหานั้น   ฉันนั้น     บุคคล 
         แสวงหาแกนแหงไมง้ิวยอมหาไมไดฉันใด เราท้ังหลาย   
         แสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกขยอมไมประสบปญหา 
         นั้น  ฉนันั้น    การอยูของชางท้ังหลายในสถานท่ีไมมี  
         น้ํา   ชือ่วาอยูในท่ีนี้ใชประเทศ  เพราะวาชางเหลาน้ัน 
         อยูในสถานท่ีอันไมมีน้ํา   ชื่อวามิใชประเทศ  ยอมตก 
         อยูในอาํนาจของปจจามิตรเร็วพลัน   ฉันใด แมการท่ี 
         เราท้ังหลายอยูในทีใ่กลของมนษุยชั่ว   เปนคนพาลหา 
         ความรูมิได   ก็ชื่อวาอยูในสถานท่ีมิใชประเทศ ฉันนั้น 
         ใจของเราส่ัน   และปากก็แหงผาก    เราเปนเหมือนถูก  
         ไฟไหมกลางแดด   ไดบรรลุถึงความเย็นใจ   เตาของ 
         ชางทองรุงเรืองภายใน   ไมรุงเรอืงภายนอก     ฉันใด 
         ใจของเรายอมเรารอนอยูภายใน    ไมปรากฏภายนอก 
         ฉันนั้น. 
              [๖๔๗]   แตนัน้มโหสถผูเปนบัณฑิตท่ีปญญาเห็น 
         ประโยชน  เห็นพระเจาวิเทหราชถึงความทุกข   จึงได 
         กราบทลูคําน้ีวา   ขาแตพระมหาราชเจา   ขอพระองค 
         อยาตกพระหฤทัยกลัวเลย     ขาแตพระองคผูองอาจใน 
         ทางรถ  ขอพระองคอยาตกพระหฤทัยกลัวเลย  ขาพระ-  
         องคจักเปลื้องพระองคผูดุจดวงจันทร หรอืดวงอาทิตย 
         อันราหูจับแลว  หรือดุจชางจมติดในเปอกตม  หรือดุจ  
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         งูติดอยูในกระโปรง    หรือดุจนกติดอยูในกรง  หรือ 
         เหลาปลาอยูในขาย     ผูมีพลและพาหนะคุมลอมอยู 
         ใหพนจากความลําเค็ญ ขาพระองคจักยังกองทัพปญ- 
         จาละใหหนีไป  ดุจไลฝูงกาดวยกอนดิน ขาพระองค  
         มิไดเปลื้องพระองคผูเสด็จอยูในท่ีคับขันใหพนจาก   
         ทุกข  ชื่อวาปญญาของขาพระองคนั้นจะมีประโยชน 
         อะไร หรือบุคคลเปนขาพระองคนั้นเปนอมาตย  จะม ี
         ประโยชนอะไร. 
              [๖๔๘]   แนะพอหนุม  ๆ  พวกเจาจงลุกมา  จง 
         เปดประตูอุโมงค  ประตูหองติดตอเครื่องยนต  พระ- 
         เจาวิเทหราชพรอมดวยเหลาอมาตย    จกัเสด็จไปโดย 
         อุโมงค.                           
              [๖๔๙]   พวกคนรับใชของมโหสถบัณฑิต ไดฟง 
         คําของมโหสถแลว  จึงเปดประตูอุโมงค    และเครื่อง 
         สลักหามอันประกอบดวยยนต. 
              [๖๕๐]   เสนกะเดินไปกอน   มโหสถเดินไปขาง 
         หลัง  พระเจาวิเทหราชเสด็จดําเนินไปทามกลางพรอม 
         ดวยอมาตยหอมลอมเปนราชบริพาร. 
              [๖๕๑]   พระเจาวิเทหราช  เสด็จออกจากอุโมงค 
         ขึ้นสูเรอืแลว    มโหสถรูวาพระองคขึ้นสูเรือแลว    ได 
         ถวายอนุศาสนวา      ขาแตสมมติเทพ      พระเจาจุลนี  
         พรหมทัตนี้เปนพระสัสสุระของพระองค   ขาแตพระ- 
         จอมประชากร  พระนางนันทาเทวีนี้เปนพระสัสสูของ  
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         พระองค  การปฏบิติัพระราชมารดาของพระองคอยาง 
         ใด    จงมีแกพระสสัสูของพระองคอยางน้ัน      ขาแต 
         พระราชา     พระเชษฐภาดารวมพระอุทรพระมารดา   
         เดียวกันโดยตรงของพระองคทรงรักใครอยางใด 
         พระปญจาลจันทราชกุมาร    พระองคควรทรงรักใคร  
         อยางน้ัน   พระนางปญจาลจันทีนี้    เปนพระราชบุตร ี
         ของพระเจาพรหมทัตท่ีพระองคทรงปรารถนา   พระ- 
         องคจงทําความใครของพระองคแกพระนาง  พระนาง 
         จงเปนพระมเหสีของพระองค. 
              [๖๕๒]   ดูกอนมโหสถ  เจาจงรีบขึ้นเรอื   เจาจะ 
         ยืนอยูริมฝงคงคาทําไมหนอ   เราท้ังหลายพนจากทุกข 
         แลวโดยยาก   จงไปบัดน้ีเถิด. 
              [๖๕๓]   ขาแตพระมหาราชเจา  การท่ีขาพระองค 
         ผูเปนนายกแหงเสนา  มาทอดทิ้งเสนางคนิกรเสีย    เอา 
         แตตัวรอด      หาชอบไม     ขาพระองคจักนํามา     ซึ่ง 
         เสนางคนิกรในกรุงมิถิลาท่ีพระองคละไว       และสิ่ง 
         ของทีพ่ระเจาพรหมทัตประทานแลว. 
              [๖๕๔]   ดูกอนบัณฑิต     เจาเปนผูมีเสนานอย 
         จักขมพระเจาจุลนีผูมีเสนามากต้ังอยูอยางไร   เจาเปน 
         ไมมีกําลัง   จกัลําบากดวยพระเจาจุลนีผูมีกําลัง. 
              [๖๕๕]   ถาบุคคลมีความคิด   แมมีเสนานอย 
         ยอมชนะบุคคลผูไมมีความคิด  ที่มีเสนามากได  พระ- 
         ราชาพระองคเดียว ยอมชนะพระราชาท้ังหลายได ดุจ 
         ดวงอาทิตยอุทัยกําจัดความมืด  ฉะนั้น.  
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              [๖๕๖]   แนะเสนกาจารย     การอยูรวมดวยเหลา  
         บัณฑติเปนสุขดีหนอ   เพราะวามโหสถปลดเปลื้อง 
         พวกเราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก  ดุจบุคคลปลดเปลื้อง 
         ฝูงนกท่ีติดอยูในกรง  หรือฝูงปลาท่ีติดอยูในแห ฉะนั้น. 
              [๖๕๗]   ขาแตพระมหาราชเจา  บัณฑิตทั้งหลาย  
         นําความสุขมาแทจริงอยางน้ีที่เดียว  มโหสถปลดเปลื้อง 
         พวกเราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก    ดุจบุคคลปลดเปลื้อง 
         ฝูงนกท่ีติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแหฉะน้ัน. 
              [๖๕๘]   พระเจาจุลนีผูมีกําลังมาก     รักษาการ 
         ตลอดราตรีทั้งส้ิน   ครั้นอรุณขึน้ก็เสด็จถึงอุปการนคร 
         พระเจากรุงอุตตรปญจาละพระนามวาจุลนี    ผูมีกําลัง 
         มาก   เสด็จทรงชางท่ีนั่งตัวประเสริฐมีกําลังอายุ  ๖๐ ป 
         ไดตรัสการทัพกะเสนาของพระองค  พระองคทรงสวม 
         เกราะแกวมณีพระหตัถจับศร ไดตรัสกะเหลาทวยหาญ  
         ผูรับใช   ซึ่งชํานาญในศิลปเปนอันมากประชมุกันอยู. 
              [๖๕๙]   เจาท้ังหลายจงไสชางพลายมีกําลัง  อายุ 
         ๖๐ ป  ชางท้ังหลายจงยํ่ายีนครที่พระเจาวิเทหราชทรง 
         สรางไวดีแลวเสีย ลูกศรอันขาวเชนเขี้ยวงาปลายแหลม 
         คม  สามารถแทงกระดูกได    เกลื้องเกลาเหลาน้ี   จง 
         ตกลงดังหาฝนดวยกําลังธนูเหลาโยธารุนหนุมสวม- 
         เกราะ  แกลวกลา    มีอาวุธประกอบดวยดามอันวิจิตร 
         เหลาชางใหญแลนมา         จงหนัหนาสูชางท้ังหลาย  
         หอกทัง้หลายท่ีขัดดวยนํ้ามันแลว  มีแสงเปนประกาย  
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         วะวับรุงเรืองต้ังอยู   ดังดาวประกายพรึก  มีรศัมีมาก   
         เมื่อเหลาโยธาของเรามีกําลัง คือ อาวุธ ทรงสงัวาลคือ 
         เกราะ  ไมลาหนีในสงครามเชนนี้  พระเจาวิเทหราช 
         จะพนไปไดที่ไหน  หากจะเปนเหมือนนกบนิไปทาง  
         อากาศ      จักทําไดอยางไร      ก็โยธาของเราท้ังหมด 
         ๓๙,๐๐๐   ซึ่งเราเท่ียวไปทั่วแผนดิน   ไมเหน็เทียมทัน 
         สามารถตัดศีรษะขาศึกเอามาคนละศีรษะได  อนึ่งชาง 
         พลายท้ังหลายอันประดับแลว   มีกําลัง   อายุ   ๖๐  ป 
         เหลาโยธาหนุม ๆ  มผิีวพรรณดังทองคํางดงามอยูบน 
         คอ     โยธาท้ังหลายมีเครื่องประดับสีเหลือง     นุงผา 
         สีเหลือง  หมผาเฉียงบาสีเหลือง  งดงามอยูบนคอชาง 
         ดังเทพบุตรท้ังหลายในนันทนวัน    ดาบท้ังหลายมีสิ่ง 
         ปลาสลาดขัดลูดวยนํ้ามัน   แสงวะวับ   อันเหลาโยธา 
         ผูวีรบุรษุทําเสร็จแลว    มีคมเสมอ    มีคมยิ่ง    เงาวับ  
         ดาบท้ังหลายหาสนิมมิได  ทําดวยเหล็กกลามัน่คง อัน 
         เหลาโยธาผูมีกําลัง  เชี่ยวชาญในวิธีประหาร  ถือเปน 
         คูมือแลว  เหลาโยธาผูถึงพรอมดวยความงามดังทองคํา 
         สวมเสือ้สีแดง   กวดัแกวงดาบยอมงดงาม    ดังสายฟา 
         แวบวับอยูในระหวางกอนเมฆ     เหลาโยธาผูกลาหาญ 
         สวมเกราะ     สามารถยังธงใหสะบัดในอากาศ     ฉลาด 
         ในการใชดาบและเกราะถือดาบ      ฝกมาอยางชํานาญ  
         สามารถจะตัดคอชางใหขาดตกลง (แตกาลกอน)   ทาน 
         เปนผูอันหมูชนเชนนี้แวดลอม   แตกาลนี้  ความพนภัย  
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         ของทานไมมี  เราไมเห็นราชานภุาพของทาน   ที่จะ 
         เปนเหตุใหทานไปกรุงมิถิลาไดเลย. 
              [๖๖๐]   พระองคดวนไสชางท่ีนั่งตัวประเสริฐมา 
         ทําไมหนอ    พระองคมีพระหฤทยัราเริงแลวเสด็จมา  
         คงจะเขาพระทัยวา   ทรงเปนผูไดประโยชนแลว  ขอ 
         พระองคทรงลดแลงธนูนั่นลงเสียเถิด    ทรงทิ้งลูกธนู 
         เสียเถิด   ทรงเปลื้องเกราะอันงาม   โชติชวงดวยแกว 
         ไพฑูรยแกวมณนีั่นออกเสียเถิด. 
              [๖๖๑]   เจาเปนผูมีผิวหนาผองใส     และกลาว 
         ถอยคําเคยย้ิมแยม   ความถึงพรอมแหงผิวพรรณเชนนี ้
         ยอมมีในเวลาใกลตาย. 
              [๖๖๒]   ขาแตขตัติยราช    พระดํารัสท่ีพระองค 
         ตรัสคุกคาม   ไรประโยชนเสียแลว    พระองคเปนผูมี 
         พระดําริกระจายไปท่ัวแลว  พระองคจับพระเจาวิเทห- 
         ราชไมไดหรอก    ดังมาสินธพอันมากระจอกไลไมทนั 
         พระเจาวิเทหราชพรอมเหลาอมาตยราชบริพาร   เสด็จ 
         ขามคงคาไปแลวแตวันวานน้ี   เมื่อพระองคจักติดตาม 
         ไปก็จักตก   เหมือนกาบินไลตามพระยาหงสฉะนั้น. 
              [๖๖๓]   สุนัขจิ้งจอกท้ังหลายเปนสัตวตํ่าชากวา 
         มฤค  เห็นดอกทองกวาวบานในรัตติกาล   กส็ําคัญวา 
         ชิ้นเน้ือเขาลอมตนอยู  ครั้นเมือ่ราตรีลวงไปแลว พระ- 
         อาทิตยขึ้น สุนขัจิ้งจอกตัวเปนสัตวตํ่าชากวามฤค เห็น 
         ดอกทองกวาวบานแลว     หมดหวัง    ฉันใด    ขาแต  
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         พระราช   พระองคทรงลอมพระเจาวิเทหราชก็จักทรง 
         หมดหวังเสด็จไป     เหมือนสุนขัจิ้งจอกท้ังหลายเห็น 
         ดอกทองกวาว  ฉันนั้น.  
              [๖๖๔]   เจาท้ังหลายจงตัดมือและเทา  หูและจมูก 
         ของมโหสถผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขาซ่ึงอยู 
         ในเงื้อมมือแลวไปเสีย    เจาท้ังหลายจงเสียบมโหสถผู 
         ปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขาซ่ึงอยูในเง้ือมมือ 
         แลวไปเสีย  ในหลาวยางมันใหรอน  ดุจยางเน้ือฉะนั้น 
         บุคคลแทงหนังโคท่ีแผนดิน      หรือเท่ียวหน่ึงราชสีห  
         หรือเสือโครงฉุดมาดวยขอ  ฉันใด  ขาจักใหเจาท้ังหลาย 
         ทิ่มแทงมโหสถผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขาซ่ึง 
         อยูในเง้ือมมือแลวไปเสีย  แลวฆาเสียดวยหอก  ฉันนั้น. 
              [๖๖๕]   ถาพระองคตัดมือและเทา   หูและจมูก 
         ของขาพระองค    พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถ 
         เปนอาทิแหงพระปญจาลจันทราโอรสพระนางปญจาล 
         จันที่ราชธิดา   และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระ- 
         องค   พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถเปนตนของ 
         พระราชโอรส พระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค 
         อยางน้ันเหมือนกัน    ถาพระองคเสียบเนื้อขาพระองค  
         ในหลาวยางใหรอน    พระเจาวิเทหราชก็จักเสียบเนื้อ 
         พระปญจาลจันทราชโอรสพระนางปญจาลจันทีราช- 
         ธิดา  และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค ยางให 
         รอน     พระเจาวิเทหราชจักใหเสียบเนื้อพระราชโอรส  
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         พระราชธิดา  และพระมเหสีของพระองค  ยางใหรอน 
         อยางน้ันเหมือนกัน    
              ถาพระองคจักท่ิมแทงขาพระองคดวยหอก  พระ- 
         เจาวิเทหราชก็จักใหทิ่มแทงพระปญจาลจันทราชโอรส 
         พระนางปญจาลจันทีราชธิดา   และพระนางนันทาเทวี 
         มเหสีของพระองคดวยหอก     พระเจาวิเทหราชจักให 
         ทิ่มแทงพระราชโอรสพระราชธดิา และพระมเหสีของ 
         พระองคดวยหอกอยางน้ันเหมือนกัน 
              ขอความดังกราบทูลมาอยางน้ีขาพระองคทั้งสอง 
         คือพระเจาวิเทหราชกับพระองคไดปรึกษาตกลงกันไว 
         แลวเปนความลับ   โลหนังมีน้ําหนัก  ๑๐๐ ปละ ที่ชาง 
         หนังทําสําเร็จแลวดวยมีดของชางหนัง         ยอมชวย 
         ปองกันตัว   เพ่ือหามกันลูกศรทั้งหลาย   ฉนัใด   ขา- 
         พระองคเปนผูนําความสุข   บรรเทาทุกขถวายพระเจา 
         วิเทหราชผูเรื่องยศ    ก็จําตองทําลายลูกศรคือพระดําริ 
         ของพระองค  ดวยโลหนังคือความคิดของขาพระองค  
         ฉันนั้น. 
              [๖๖๖]   ขาแตพระมหาราชเจา    เชิญเถิด    ขอ 
         เชิญพระองคทอดพระเนตรดูภายในเมืองของพระองค 
         ซึ่งวางเปลา    นางสนมและกุมารท้ังหลายตลอดถึง 
         พระชนนีของพระองค   ขาพระองคใหนําออกจาก 
         อุโมงค   ถวายไปแดพระเจาวิเทหราชแลว.  
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              [๖๖๗]   เจาจงไปภายในเมืองของเรา   ตรวจตรา 
         ดู   คําของมโหสถนี้  จริงหรือเท็จอยางไร. 
              [๖๖๘]   ขาแตพระมหาราชเจา       มโหสถทูล 
         อยางใด  ขอความนั้นก็เปนอยางน้ัน   พระราชนิเวศน   
         ทั้งปวงวางเปลา  ดุจท่ีลงหากินแหงกา. 
              [๖๖๙]   ขาแตพระมหาราชเจา   พระนางนันทา- 
         เทวี   เสด็จไปแลวจากอุโมงคนี้  เปนผูมีพระสรีราพยพ 
         อันงานสรรพ    มีพระโสณีควรเปรียบกับแผนทองคํา 
         ธรรมชาติ    มีปกติตรัสประภาษไพเราะเสนาะดังเสียง 
         ลูกหงส. 
              ขาแตมหาราชเจา พระนางนันทาเทวี  อันขาพระ- 
         องคน้ําเสด็จออกไปจากอุโมงคนี้     เปนผูมีสรรพางด  
         งามนาทัศนา   ทรงพระภูษาโกไสยมีพระรูปอําไพดุจ 
         สุวรรณ  สายรัดพระองคนั้นก็งามทําดวยกาญจนวิจิตร 
         มีพระบาทสดไสพระโลหิตขึ้นแดง     อันแถลงเบญจ- 
         กัลยาณี   ชี้ไวเปนแบบดวยสามารถแหงพระฉวี   พระ 
         มังสา  พระเกศา  พระเสนเอ็น  และพระอัฐิงามดี   ม ี
         สายรัดพระองคแกวมณีแกมสุวรรณ    ดวงพระเนตร 
         นั้นเปรียบกับตานกพิราบ    มีพระสรีรภาพอนัโสภา 
         ริมพระโอฐแดงดุจผลตําลึงสุกก็ปานกัน มีบัน้พระองค  
         บางอยางจะรวบกํารอบทีเดียว   มีบั้นพระองคเล็กเรี่ยว 
         ดุจเถานาคลดาเกิดแลวดี และดุจกาญจนไพที  พระศก 
         ของพระนางนันทาเทวียาวดําปลายชอยเล็กนอยดุจ  
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         ปลายมดี    พระนางเจาน้ัน  มีดวงพระเนตรเขื่องราวกะ   
         ดวงตาแหงลูกมฤคหน่ึงขวบเกดิดีแลว    หรอืดุจเปลว 
         เพลิงในเหมันตฤดู     แมน้ําใกลภูผาหรือหมูไมดาดาษ 
         ไปดวยไมไผเล็ก ๆ ยอมงดงาม   ฉันใด  เสนพระโลน- 
         ชาติก็ออนงดงามฉันนั้น      พระนางมีพระเพลางามดัง   
         งวงกุญชรงาน   มพีระถันยุคลดังคูผลมะพลับทองงาม 
         เปนที่หน่ึง  มีพระสัณฐานพึงพอดีไมสูงนัก   ไมตํ่านัก 
         พระโลมาของพระนางเจาน้ัน       มีพองามไมมากนัก 
         ขาแตพระองคผูมีพาหนะสมบรูณดวยสิริ     พระองค 
         ทรงยนิดีดวยการทิวงคตของพระนางเปนแน ขาพระ- 
         องคและพระนางนันทาเทวี   จะไปสูสํานักยมราชเปน 
         แน. 
              [๖๗๐]   เจารูเลหกลอันเปนทิพย   หรือเจาไดทํา 
         อุบายเพียงบังตา    ในการท่ีเจาปลอยพระเจาวิเทหราช  
         ผูเปนศัตรูของขา   ซึ่งตกอยูในเงื้อมมือขาแลว. 
              [๖๗๑]   ขาแตพระมหาราชเจา   บัณฑิตทั้งหลาย 
         ในโลกนี้ยอมบรรลุเลหกลอันเปนทิพยบัณฑิตชนผูมี 
         ความรูเหลาน้ัน    จงึเปลื้องตนจากทุกขได   เหลาโยธา 
         รุนหนุมเปนคนฉลาด    เปนทหารขุดอุโมงค  ของขา- 
         พระองคมีอยู  พระเจาวิเทหราชเสด็จไปกรุงมิถิลาโดย 
         ทางท่ีทหารเหลาน้ีทําไว.  
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              [๖๗๒]   เชิญเถิด   พระเจาขา   ขอเชิญพระองค 
         ทอดพระเนตรอุโมงคที่ไดสรางไวดีแลว  งามรุงเรือง 
         ดวยระเบียบแหงกองพลชาง   กองพลมา    กองพลรถ 
         และกองพลราบ   ซึง่สําเร็จดีแลวต้ังอยู.   
              [๖๗๓]   ดูกอนมโหสถ    บณัฑิตท้ังหลายเชนนี้ 
         เหลาน้ีอยางตัวเจา  อยูในเรือน  ในแวนแควนแหงผูใด 
         เปนลาภของชาววิเทหรัฐ     และชาวกรุงมิถิลาผูไดอยู 
         รวมกบัผูนั้น. 
              [๖๗๔]   ขาจะใหเครื่องเลี้ยงชีพ     การบริหาร 
         เบี้ยเลี้ยง   และบําเหน็จเพ่ิมขึ้น ๒ เทา     และใหโภค- 
         สมบัติอันไพบูลยอื่น ๆ   เจาจงใชสอยสิ่งท่ีปรารถนา 
         จงรื่นรมยเถิด     อยากลับไปหาพระเจาวิเทหราชเลย 
         พระเจาวิเทหราช   จักทําอะไรได. 
              [๖๗๕]   ขาแตพระมหาราชเจา   ผูใดสละทานผู 
         ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแหงทรัพย    ผูนั้นยอมถูกตนเอง 
         และผูอืน่ติเตียนท้ังสองฝาย    พระเจาวิเทหราชยังทรง 
         พระชนมอยูเพียงใด    ขาพระองคไมพึงเปนราชบุรุษ 
         ของพระราชาอื่นเพียงน้ัน   ขาแตพระมหาราชเจา ผูใด 
         สละทานผูชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแหงทรัพย   ผูนั้นยอม 
         ถูกตนเองและผูอื่นติเตียนท้ังสองฝาย    พระเจาวิเทห- 
         ราช  ยงัดํารงพระชนมอยูเพียงใด   ขาพระองคไมพึง 
         อยูในแวนแควนของพระราชาอื่นเพียงน้ัน.  
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              [๖๗๖]   ดูกอนมโหสถบัณฑิต ขาใหทอง   ๑,๐๐๐ 
         นิกขะ  และบาน  ๘๐  บานในแควนกาสีแกเจา  ขาให 
         ทาสี  ๔๐๐  คน  และภรรยา ๑๐๐ คน   แกเจา    เจาจง 
         พาเสนางคนิกรทั้งปวงไป   โดยสวัสดีเถิด.  
              [๖๗๗]   พวกเจาจงใหอาหารแกชางและมาเพ่ิม 
         ขึ้นเปนสองเทา    เพียงใด    จงเลี้ยงดูกองรถและกอง 
         ราบใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา  เพียงน้ัน. 
              [๖๗๘]   พอบณัฑิต  เจาจงพากองชาง   กองมา 
         กองรถ  กองราบไป    ขอพระเจาวิเทหมหาราช  จง 
         ทอดพระเนตรเห็นเจาผูไปถึงกรุงมิถิลา. 
              [๖๗๙]  เสนา  คือ  กองชาง    กองมา    กองรถ 
         กองราบน้ันปรากฏมากมาย   เปนจตุรงคินีเสนาที่นา 
         กลัว  บณัฑิตท้ังหลายสําคัญอยางไรหนอ. 
              [๖๘๐]   ขาแตพระมหาราชเจา   ความยนิดีอยาง 
         สูงสุด  ยอมปรากฏเฉพาะแดพระองค  มโหสถพากอง 
         ทัพท้ังปวง  มาถึงแลวโดยสวัสดี. 
              [๖๘๑]   คน ๔ คน  นําคนตายไปท้ิงไวในปาชา 
         แลวกลบัไปฉัน ใด   พวกเราท้ิงเจาไวในกัปปลรัฐแลว 
         กลับมาในท่ีนี้   ก็ฉนันั้น    เมื่อเปนเชนนั้น   เจาเปลื้อง 
         ตนพนมาได  เพราะเหตุอะไร  เพราะปจจัยอะไร หรือ 
         เพราะผลอะไร. 
              [๖๘๒]   ขาแตพระจอมวิเทหรัฐ    ขาพระองค 
         ปองกันขอความดวยขอความ  ปองกันความคิด พระ-  
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         เจาขา  ใชแตเทาน้ัน    ขาพระองคยังปองกันพระราชา 
         ดังสาครก้ันลอมชมพูทวีปไว   ฉะนั้น. 
              พระเจาจุลนีพระราชทานทอง  ๑,๐๐๐  นกิขะ     
         บาน ๘๐ บานในแควนกาสี  ทาสี ๔๐๐ คน และภรรยา 
         ๑๐๐  คน แกขาพระองค  ขาพระองคไดพาเสนางคนิกร 
         ของขาพระองคทั้งหมด  มาในท่ีนี้โดยสวัสดี. 
              [๖๘๓]   แนะเสนกาจารย    การอยูรวมดวยเหลา 
         บัณฑติเปนสุขดีหนอ   เพราะวามโหสถปลดเปลื้องพวก 
         เราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก      ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูง 
         นกท่ีติดอยูในกรง  หรือฝูงปลาท่ีติดอยูในแหฉะน้ัน. 
              [๖๘๔]   ขาแตพระมหาราชเจา  บัณฑิตทั้งหลาย 
         นําความสุขมาแทจริงอยางน้ีทีเดียว มโหสถปลดเปล้ือง 
         พวกเราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก  ดุจบุคคลปลดเปลื้อง 
         ฝูงนกท่ีติดอยูในกรง  หรือฝูงปลาท่ีติดอยูในแหฉะน้ัน. 
              [๖๘๕]   ชาวเมอืงซ่ึงนับวาเกิดในแควนมคธ   จง 
         ดีดพิณท้ังปวง  จงตีกลองเล็กกลองใหญและมโหระทึก 
         จงพากันโหรองบันลือเสียงใหเซ็งแซ. 
              [๖๘๖]   พวกฝายใน  พวกกมุาร  พอคา  พราหมณ 
         กองชาง    กองมา    กองรถ    กองราบ   ชาวชนบท   และ 
         ชาวนิคม     รวมกันนําขาวนํ้าเปนอันมากมาใหแกมโห- 
         สถบัณฑิต   ชนเปนอันมากไดเห็นมโหสถบัณฑิตกลับ 
         มาสูกรงุมิถิลา   ก็พาลกันเลื่อมใส  ครั้นมโหสถบัณฑิต 
         ถึงแลว  ก็โบกผาอยูทั่วไป. 
                                  จบ  มโหสถชาดกท่ี  ๕  
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                              อรรถกถามหานิบาต  
 
                                   มโหสถชาดก  
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
พระปญญาบารมีของพระองค  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   ปฺจาโล   สพฺพ- 
เสนาย   ดังนีเ้ปนตน. 
         ความยอวา  วันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายประชุมกนัในธรรมสภา  เมื่อจะ 
สรรเสริญพระปญญาบารมีของพระตถาคต     ไดนั่งสรรเสริญพระคุณของพระ 
ศาสดาวา    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    พระตถาคตเปนผูมีพระปญญาใหญ    มี 
พระปญญากวางขวาง    มพีระปญญาราเริง  มีพระปญญาลึกซึ่ง   มีพระปญญา 
ดุจแผนดิน  มีพระปญญาแหลม  มีพระปญญาวองไว  มีพระปญญาแทงตลอด 
ย่ํายีเสียซึ่งวาทะแหงคนอ่ืน    ทรงทรมานเหลาพราหมณ    มีกฏูทันตพราหมณ 
เปนตน  เหลาปริพาชกมีสัพภิยปริพาชกเปนตน  เหลายักษมีอาฬวกยักษเปน  
เหลาเทวดามีทาวสักกเทวราชเปนตน      เหลาพรหมมีพกพรหมเปนตน  และ 
เหลาโจรมีโจรองคุลิมาลเปนตน    ดวยพระปญญานุภาพของพระองค   ทรงทํา  
ใหสิ้นพยศ     พระองคทรงทรมานชนเปนอันมากประทานบรรพชาใหต้ังอยูใน 
มรรคผล พระศาสดามีพระปญญาใหญ ดวยประการฉะน้ี.  พระศาสดาเสด็จ 
ตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาถึงเรื่องอะไร  และ 
เรื่องอะไรท่ีพวกเธอสนทนาคางในระหวาง     เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลให 
ทรงทราบแลว     จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแตในกาลน้ีเทาน้ัน 
ตถาคตมีปญญา   แมในอดีตกาล   เมื่อญาณยังไมแกกลา   ยังบําเพ็ญบุรพจริยา 
เพ่ือประโยชนแกพระโพธิญาณอยู   กเ็ปนผูมีปญญาเหมือนกัน  ตรัสฉะน้ันแลว  
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ทรงดุษณีภาพ    ภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูลวิงวอนใหทรงประกาศบุรพจริยา    จึง   
ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปน้ี. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในอดีตกาล    มีพระราชาพระนามวา   วิเทหะ 
เสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลา  แควนวิเทหะ  มีบัณฑิต    ๔  คน    ชื่อเสนกะ   ๑ 
ปุกกุสะ ๑  กามินทะ ๑  เทวินทะ  ๑  เปนผูถวายอนุศาสนอรรถธรรมแดพระ-  
เจาวิเทหราชนั้น    กาลน้ัน พระเจาวิเทหราชทรงพระสุบินในปจจุสสมัย ในวัน 
พระโพธิสัตวถือปฏิสนธวิา  ที่มุมพระลานหลวงท้ัง   ๔  มุม มีกองเพลิง  ๔ กอง 
ประมาณเทากําแพงใหญลุกโพลง    กใ็นทามกลางกองเพลิงท้ัง  ๔ นั้น      มกีอง 
เพลิงกอง  ๑ ประมาณเทาห่ิงหอย   ต้ังข้ึนลุกลวงเลยกองเพลิงท้ัง  ๔ ในขณะนั้น  
เลง   ต้ังข้ึนจดประมาณอกนิฏฐพรหมโลก  สวางทั่วจักรวาล  สิง่ท่ีตกในภาคพ้ืน 
แมสักเทาเมล็ดพันธุผักกาดก็ปรากฏ     โลกท้ังเทวดาทั้งมารท้ังพรหมมาบูชา 
กองไฟนั้น      ดวยของหอมและดอกไมเปนตน      มหาชนเท่ียวอยูในระหวาง 
เปลวเพลิง  ก็มิไดรอนแมสักวาขุมขน  พระราชาทรงเห็นพระสุบินนี้แลว  ทรง 
หวาดสะดุงเสด็จลุกข้ึนประทับนั่ง    ทรงจินตนาการอยูจนอรุณข้ึนวา  เหตุการณ 
อะไรหนอจะพึงมีแกเรา  บัณฑิตทั้ง ๔  มาเฝาแตเชาทูลถามถึงสุขไสยาวา    ขา- 
แตสมมติเทพ  พระองคบรรทมเปนสุขหรือ พระราชาตรัสตอบวา  ทานอาจารย 
ความสุขจะมีแกเราแตไหน  เราไดฝนเห็นอยางนั้น   ลําดับนั้น   เสนกบัณฑิตทูลวา 
ขาแตมหาราช   ขอพระองคอยาไดตกพระหฤทัย  พระสุบินนั้นเปนมงคล  ความ 
เจริญจักมีแตพระองค    เมื่อมีพระราชดํารัสถามวา    เพราะเหตุไร    จึงทูลวา 
ขาแตมหาราช    บัณฑิตที่  ๕  อีกคนหน่ึงจักเกิดข้ึน  ครอบงําพวกขาพระองค 
ซึ่งเปนบัณฑิตท้ัง  ๔ ทําใหหมดรัศมี   พวกขาพระองคทั้ง  ๔  คน     เหมือน 
กองเพลิง   ๔   กอง    บณัฑิตที่   ๕   จักเกิดข้ึน     เหมือนกองเพลิงท่ีเกิดข้ึนใน 
ทามกลาง  ก็บัณฑิตน้ันหาผูเสมอยอมไมมีในโลกทั้งเทวโลก  พระเจาวิเทหราช  
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ตรัสถามวา   ก็บัดนี้บัณฑิตน้ันอยูที่ไหน   เสนกบัณฑิตทูลพยากรณราวกะเห็น   
ดวยทิพยจักษุเพราะกําลังแหงการศึกษาของตนวา   วันนี้บัณฑิตนั้นจักปฏิสนธิ 
หรือจักคลอดจากครรภมารดา     พระราชาทรงระลึกถึงคําแหงเสนกบัณฑิตน้ัน  
จําเดิมแตนั้นมา.  
         ก็บานท้ัง ๔ คือ    บานชื่อทักขิณยวมัชฌคาม  ๑  ปจฉิมยวมัชฌคาม ๑ 
อุตตรยวมัชฌคาม  ๑  ฝาจีนยวมัชฌคาม  ๑  มีอยูทีป่ระตูทั้ง  ๔   แหงกรุงมิถลิา 
ในบานท้ัง  ๔  นั้น   เศรษฐีชื่อสิริวัฒกะอยูในบานชื่อปาจีนยวมัชฌคาม  ภรรยา 
ของเศรษฐีนั้นชื่อสุมนาเทวี    วันนั้นพระมหาสัตวจุติจากดาวดึงสพิภพ       ถือ 
ปฏิสนธิในครรภแหงนางสุมนาเทวี ในเวลาท่ีพระราชาทรงพระสุบิน  เทพบุตร 
อีกพัน หน่ึงจุติจากดาวดึงสพิภพ   ถือปฏิสนธิในตระกูลแหงเศรษฐีใหญนอยใน 
บานน้ันนั่นเอง   ฝายนางสุมนาเทวีคลอดบุตรมีพรรณดุจทองคํา   โดยกาลลวง 
มาได  ๑๐  เดือน. 
         ขณะนั้น   ทาวสักกเทวราชทอดพระเนตรดูมนุษยโลก   ทรงทราบวา 
พระมหาสัตวตลอดจากครรภมารดา  ทรงคิดวา   ควรเราจะทําพระพุทธางกูรนี ้
ใหปรากฏในโลกทั้งเทวโลก   จึงเสด็จมาดวยอทิสมานกายไมมีใครเห็นพระองค 
ในเวลาท่ีพระมหาสัตวคลอดจากครรภมารดา        วางแทงโอสถแทงหนึ่งที่หัตถ 
แหงพระมหาสัตวนั้น       แลวเสด็จกลับไปยังทิพยพิมานแหงตนทีเดียว     พระ- 
มหาสัตวรับแทงโอสถน้ันกําไว  ก็เมื่อพระมหาสัตวคลอดจากครรภนั้น    ความ 
ทุกขมิไดมีแกมารดาแมสักหนอยหน่ึง         คลอดงายคลายน้ําออกจากธมกรก  
ฉะน้ัน นางสุมนาเทวีเห็นแทงโอสถในมือของบุตรนั้น  จึงถามวา พอไดอะไรมา  
บุตรนั้นตอบมารดาวา  โอสถจะแม  แลววางทิพยโอสถในมือมารดา   กลาววา 
ขาแตแม    แมจงใหโอสถนี้แกเหลาคนเจ็บปวยดวยความเจ็บปวยอยางใดอยาง  
หน่ึง  นางสุมนาเทวีมีความราเริงยินดีเปนอยางยิ่ง   จึงบอกแกสิริวัฒกเศรษฐีผู  
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สามี  ก็เศรษฐีนั้นปวยเปนโรคปวดศีรษะมา ๗ ป   มีความยินดีราเริง    คิดวา  
กุมารน้ีเมื่อเกิดแตครรภมารดา  ก็ถือโอสถมา  ทั้งพูดกับมารดาไดในขณะท่ีเกิด 
นั่นเอง   โอสถท่ีผูมีบุญเห็นปานน้ีให    จักมีอานุภาพมาก    คิดฉะน้ีแลวจึงถือ  
โอสถน้ันฝนท่ีหินบด  แลวเอาโอสถหนอยหน่ึงทาท่ีหนาผาก  โรคปวดศีรษะที่ 
เปนมา  ๗ ปก็หายไป   ดจุนํ้าหายไปจากใบบัวฉะน้ัน    ทานเศรษฐีนั้นมีความ  
ดีใจวา  โอสถมีอานุภาพมาก  เรื่องพระมหาสัตวถือโอสถมา   ก็ปรากฏไปในท่ี 
ทั้งปวง   บรรดาผูเจ็บปวยทั้งปวงน้ัน พากันมาบานทานเศรษฐีขอยา   ฝายทาน 
เศรษฐีก็ถือเอาโอสถหนอยหน่ึงฝนท่ีหินบด   ละลายนํ้าใหแกคนทั้งปวง   เพียง 
เอาทิพยโอสถทาสรีระเทาน้ัน    ความเจ็บปวยท้ังปวงก็สงบ  มนุษยทั้งหลายได 
ความสุขแลวก็สรรเสริญวาโอสถในเรือนทานสิริวัฒกเศรษฐีมีอานุภาพมาก 
แลวหลีกไป. 
         ในวันต้ังชื่อพระมหาสัตว   ทานมหาเศรษฐีคิดวา   เราไมตองการช่ือ 
บรรพบุรุษมีปูเปนตน   มาเปนชื่อบุตรของเรา   บุตรของเราจงชื่อโอสถ   เพราะ 
เมื่อเขาเกิดถือโอสถมาดวย  แตนั้นมาจึงชื่อพระมหาสัตวนั้น  วา   มโหสถกุมาร 
เพราะอาศัยคําเกิดข้ึนวา โอสถน้ีมีคุณมาก โอสถน้ีมีคุณมาก  ดวยประการฉะน้ี 
ลําดับนั้น     ทานเศรษฐีไดมีความคิดวา    บุตรของเรามีบุญมาก    จักไมเกดิ 
คนเดียวเทานั้น       ทารกทั้งหลายท่ีเกิดพรอมกับบุตรของเราน้ีจะพึงมี   จึงให 
ตรวจตราดู  ก็ไดขาวพบทารกเกิดวันเดียวกัน  ๑ พันคน   จึงใหเครื่องประดับ 
แกกุมารท้ังหมด    และใหนางนม  ๑  พันคน    ใหทํามงคลแกทารกเหลาน้ัน 
พรอมกับพระโพธิสัตวทีเดียว   ดวยคิดวา   ทารกเหลาน้ีจักเปนผูปฏิบัติบํารุง 
บุตรของเรา  นางนมท้ังหลายตกแตงทารกแลวนํามาบําเรอพระมหาสัตว  พระ 
โพธิสัตวเลนอยูดวยทารกเหลาน้ัน   เจริญวัย   เมื่อมีอายุได  ๗  ขวบ   มีรูปงาม 
ราวกะรูปเปรียบทองคํา  เมื่อพระโพธิสัตวเลนอยูกับทารกเหลาน้ันในทามกลาง  
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บาน  เมื่อชางเปนตนมา   สนามท่ีเลนก็เสียหาย   ทารกท้ังหลายยอมลําบากใน  
เวลาเมื่อถูกลมและแดด  วันหน่ึงเมื่อเขาเหลาน้ันกําลังเลนกันอยู  มหาเมฆต้ังข้ึน 
พระมหาสัตวผูมีกําลังดุจชางสาร  เห็นเมฆต้ังข้ึนก็ว่ิงเขาสูศาลาหลังหนึ่ง  พวก  
ทารกนอกน้ีว่ิงตามไปทีหลังพระสัตว       เหยียบเทาของกันและกันพลาดลม 
ถึงเขาแตกเปนตน  พระโพธิสัตวจึงคิดวา   ควรทําศาลาเปนที่เลนในสถานที่นี้  
เราทั้งหลายจักไมลําบากอยางนี้   จึงแจงแกทารกเหลาน้ันวา  พวกเราจักลําบาก 
ดวยลม  ฝน  และแดด  พวกเราจักสรางศาลาหลังหน่ึงในท่ีนี้    ใหพอเปนที่ยืน 
นั่ง   และนอนได   ทานท้ังหลายจงนํากหาปณะมาคนละหน่ึงกหาปณะ   ทารก 
เหลาน้ันก็กระทําตามน้ัน พระมหาสัตวใหเรียกนายชางใหญมากลาววา ขาแตพอ 
ทานจงสรางศาลาในท่ีนี้      แลวไดใหกหาปณะพันหน่ึงแกเขา     นายชางใหญรับ 
คํารับกหาปณะพันหน่ึงแลว   ปราบพ้ืนที่ใหเสมอขุดหลักตอออกแลวขึงเชือกกะ 
ที่  พระมหาสัตวเห็นวิธีขึงเชือกของนายชาง  เมื่อจะบอกจึงกลาววา  ทานผูเจริญ  
ทานอยาขึงเชือกอยางนี้จงขึงใหดี นายชางกลาววา นาย ขาพเจาขึงตามเหมาะสม 
แกศิลปะของตน   อยางอ่ืนนอกจากน้ีขาพเจาไมรู   พระมหาสัตวกลาววา   แม 
เพียงเทาน้ีก็ไมรู  ทานจักรบัทรัพยของพวกเราทําศาลาไดอยางไร  จงนําเชือกมา 
เราจักขึงใหทาน  ใหนําเชือกมาแลวก็ขึงเอง   เชอืกที่พระมหาสัตวขึง   ไดเปน  
ประหน่ึงพระวิสสุกรรมเทพบุตรขึง  แตนั้นพระมหาสัตวไดกลาวกะนายชางวา 
ทานสามารถขึงเชือกไดอยางนี้ไหม   ไมสามารถนาย   ถาเชนนั้น  ทานสามารถ 
ทําตามความเห็นของเขาไดไหม    สามารถนาย   พระมหาสัตวจัดปนที่ศาลาให 
เปนสวน ๆ  คือ    หองสําหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรหองหน่ึง     หองสําหรับ 
สมณพราหมณผูอาคันตุกะมาพักหองหนึ่ง     หองสําหรับคฤหัสถผูอาคันตุกะ 
มาพักหองหน่ึง หองสําหรับเก็บสินคาของพวกพอคาผูอาคันตุกะมาพักหองหนึ่ง 
ทําหองเหลานั้นทั้งหมดใหมีประตูทางหนามุข     ใหทําสนามเลน    ที่วินิจฉัย  
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แมโรงธรรมอยางนั้น ๆ   เมื่อศาลาแลวเสร็จโดยวันเล็กนอย  ใหเรียกชางเขียน   
มาเขียนใหนารื่นรมย   ใหมีจิตรกรรมกวางขวางโดยตนสั่งเอง   ศาลาน้ันมีสวน 
เปรียบดวยเทวสภาชื่อสุธรรมา  แตนัน้    พระมหาสัตวดําริวาเพียงเทาน้ี   ศาลา 
ยังหางามไม  ควรสรางสระโบกขรณีดวยถึงจะงาม  จึงใหขุดสระโบกขรณี  ให 
เรียกชางอิฐมา    ใหสรางสระโบกขรณีใหมีคดลดเลี้ยวนับดวยพัน    ใหมีทาลง 
นับดวยรอย   โดยความคิดของตน   สระโบกขรณีนั้นดาดาษดวยปทุมชาติ  ๕ 
ชนิด  เปนราวกะวานันทนโบกขรณี  ใหสรางสวนปลูกตนไมตาง ๆ ทั้งไมดอก 
และไมผลริมฝงสระน้ัน     ดุจอุทยานนันทนวัน    และใชศาลาน้ันแหละเริ่มต้ัง  
ทานวัตร   เพ่ือสมณพราหมณผูประพฤติธรรม   และผูเดินทางที่จรมาเปนตน 
การกระทําของพระมหาสัตวนั้นไดปรารถนาไปในที่ทั้งปวง   มนุษยเปนอันมากได 
มาอาศัยศาลานั้น   พระมหาสัตวนั่งในศาลานั้น    กลาวสิ่งท่ีควรทําและไมควรทํา 
สิ่งท่ีถูกและผิด     แกผูทีม่าแลว  ๆ   เริ่มต้ังการวินิจฉัย       กาลนั้นไดเปนเสมือน 
พุทธุปบาทกาล. 
         ฝายพระเจาวิเทหราช  กาลลวงไปได ๗ ป  ทรงระลึกไดวา  บัณฑิต  
ทั้ง  ๔  กลาวแกเราวา   บัณฑิตที่  ๕   จักเกิดข้ึนครอบงําพวกเขา   บัณฑิตที่  ๕ 
นั้นบัดนี้อยูที่ไหน   โปรดใหอมาตย  ๔   คนไปสืบเสาะหาทางประตูทั้ง  ๔  ดาน 
ใหรูสถานทีอ่ยูแหงบัณฑิตน้ัน      อมาตยผูออกไปทางประตูอ่ืน   ๆ  ไมพบพระ 
มหาสัตว อมาตยผูออกไปทางประตูดานปราจีนทิศ  นั่งที่ศาลาคิดวา  ศาลาหลังน้ี 
ตองคนฉลาดทําเองหรือใชใหคนอ่ืนทํา      จึงถามคนท้ังหลายวา      ศาลาหลังน้ี   
ชางไหนทํา    คนทั้งหลายตอบวา   ศาลาหลังน้ีนายชางไมไดทําเอง    แตไดทํา 
ตามวิจารณของมโหสถบัณฑิตผูเปนบุตรของสิริวัฒกเศรษฐี   ดวยกําลังปญญา 
แหงตน  อมาตยถามวา   ก็บัณฑิตอายุเทาไร   คนทั้งหลายตอบวา ๗ ปบริบรูณ  
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อมาตยนับปต้ังแตวันที่พระราชาทรงเห็นพระสุบิน    ก็ทราบวา    บัณฑิตนั้น   
คือผูนี้เอง    สมกับพระราชาทรงเห็นพระสุบิน    จึงสงทูตไปทูลพระราชาวา 
ขอเดชะ  บุตรของสิริวัฒกเศรษฐีในบานปาจีนยวมัชฌคาม  ชือ่มโหสถบณัฑิต  
อายุได  ๗ ป   ใหสรางศาลา   สระโบกขรณี   และอุทยานอยางน้ี ๆ  ขาพระบาท 
จะพาบัณฑิตนี้มาเฝาหรือยัง  พระราชาทรงสดับประพฤติเหตุนั้น     มีพระหฤทัย 
ยินดี    รับสั่งใหหาเสนกบัณฑิตมาตรัสเลาเนื้อความน้ัน แลวดํารัสถามวา   เปน 
อยางไร    ทานอาจารยเสนกะ    เราจะนําบัณฑิตนั้นมาหรือยัง    เสนกบัณฑิต  
นั้นเปนคนตระหนี่  จึงทูลวา   ขาแตมหาราชเจา    บุคคลไมชื่อวาเปนบัณฑิต 
ดวยเหตุเพียงใหสรางศาลาเปนตน      ใคร ๆ ก็ใหสรางได     ขอน้ันยังเปนการ 
เล็กนอย    พระราชาทรงสดับคําของเสนกบัณฑิต   ทรงดําริวา   เหตุการณใน 
ขอน้ีจะพึงมี    ทรงนิ่งอยู    ทรงสงทูตของอมาตยกลับไปดวยพระดํารัสวา 
อมาตยจงอยูในที่นั้น พิจารณาดูบัณฑิตไปกอน   อมาตยไดฟงพระราชดํารัสนั้น 
ก็ยับยั้งอยูที่นั้น  พิจารณาบัณฑิตตอไป  รวมหัวขอพิจารณาในเรื่องนั้น  ดังนี้ 
              ชิ้นเนื้อ  โค  เครือ่งประดับทําเปนปลอง ๆ กลุม- 
         ดาย บตุร  คนเต้ียช่ือโคฬกาฬ  รถ ทอนไม  ศีรษะคน 
         งู  ไก  แกวมณี   ใหโคตัวผูตกลูก   ขาว   ชิงชาหอย-  
         ดวยเชือก  ทราย  สระนํ้า  อุทยาน  ฬา  แกวมณีบน 
         ลังกา  (รวม  ๑๙ ขอ) 
         บรรดาหัวขอเหลาน้ัน   หัวขอวาชิ้นเน้ือ  มีความวา  วันหน่ึงพระ- 
โพธิสัตวไปสูสนามเลน    มีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อแตเขียงฆาสัตวบินมา 
ทางอากาศ  ทารกทั้งหลายเห็นเหยี่ยวคาบเน้ือบินมา   ก็ติดตามไปดวยคิดจะให 
เหยี่ยวท้ิงชิ้นเนื้อน้ัน     เดก็เหลาน้ันว่ิงไปขางโนนขางน้ี     แลดูเบื้องบน    ไป  
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ขางหนาขางหลังเหย่ียวน้ัน    พลาดลงที่ตอมีแผนหินเปนตน   ยอมลําบาก  ลาํดับ 
นั้น    มโหสถบัณฑิตกลาวกะเด็กเหลานั้นวา  กันจะใหเหยี่ยวน้ันทิ้งชิ้นเนื้อ  เด็ก 
ทั้งหลายขอใหลองดู   จึงกลาววา   ถาเชนนั้น   จงคอยดู  มโหสถว่ิงไปดวยกําลัง   
เร็วดังลม  โดยไมแลดูขางบน    พอเหยียบเงาเหยี่ยว    ก็ตบมือรองเสียงดังลั่น 
ดวยเดชานุภาพแหงมหาสัตว     เสียงนั้นดุจเขาไปกองในทองของเหยี่ยวน้ัน 
เหยี่ยวน้ันกลัวก็ทิ้งชิ้นเนื้อ     พระมหาสัตวรูวาเหยี่ยวท้ิงชิ้นเนื้อแลว     แลดูเงา 
รับเอาในอากาศไมใหตกพ้ืนดิน    มหาชนเห็นการที่มหาสัตวทําดังน้ัน  เปน 
อัศจรรย  จึงบันลือโหรองตบมือทําเสียงเซ็งแซ  อมาตยทราบประพฤติเหตุนั้น  
จึงสงทูตไปทูลพระราชาอีกวา ขอเดชะ มโหสถบัณฑิตไดยังเหยี่ยวใหทิ้งชิ้นเนื้อ 
ดวยอุบายน้ี  ขอสมมติเทพ   จงทรงทราบประพฤติเหตุนี้   พระราชาทรงสดับ 
ดังน้ัน     จึงตรัสถามเสนกบัณฑิตวา   ทานเสนกะ   เราจะนําบัณฑิตมาหรือยัง 
เสนกบัณฑิตคิดวา    จําเดิมแตเวลาท่ีมโหสถกุมารมาในราชสํานักนี้     พวกเรา 
๔ คน  จักหมดรัศมี  พระราชาจักไมทรงทราบวาพวกเรามีอยู     ไมควรใหนํา 
มโหสถกุมารน้ันมา  เพราะความตระหน่ีลาภ   จึงทูลวา  ขาแตมหาราช  บุคคล 
ไมชื่อวาเปนบัณฑิตเหตุเพียงเทาน้ี   ขอน้ัน  ยังเปนการเล็กนอย   พระราชา 
ทรงมีพระองคเปนกลาง     จึงสงทูตน้ันกลับไปดวยพระราชดํารัสสั่งวา   จง 
พิจารณามโหสถน้ันในที่นั้นตอไป. 
         หัวขอวา  โค    มีความวา  บุรุษชาวปาจีนยวมัชฌคามคนหนึ่งคิดวา 
เมื่อฝนตก  เราจักไถนา  จึงชื่อโคแตบานอ่ืนนํามาใหอยูในบาน   รุงข้ึนนําไป 
สูที่มีหญาเพ่ือใหหากิน  นั่งอยูบนหลังโค   เหน็ดเหน่ือย    กล็งนั่งโคนตนไม 
เลยหลับไป   ขณะนั้นโจรคนหนึ่งมาพาโคหนีไป  บุรุษเจาของโคนั้นต่ืนข้ึนมา 
ไมเห็นโค  คนหาโคขางโนนขางน้ี   เห็นโจรจึงว่ิงไลไปโดยเรว็กลาววา   แกจะ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 336 

นําโคของขาไปไหน  โจรกลาวตอบวา  แกพูดอะไร    ขาจะนําโคของขาไปสูที่   
ตองการ   มหาชนตางมาฟงชนทั้งสองวิวาทกันจนแนน   มโหสถบัณฑิตไดฟง  
เสียงคนท้ังหลายไปทางประตูศาลา  จึงใหเรียกคนท้ังสองมา   เห็นกิริยาของคน 
ทั้งสองก็รูวา  คนนี้เปนโจร  คนนี้เปนเจาของโค  แตถึงรู  ก็ถามวา   ทานท้ัง  
สองวิวาทกันเพราะเหตุไร  เจาของโคกลาววา   ขาแตนาย   ขาพเจาซ้ือโคนแต 
คนชื่อน้ีแตบานโนน   นํามาใหอยูในบาน  นําไปสูที่มีหญาแตเชา   ชายน้ีพาโค 
หนีไป    เพราะเห็นขาพเจาประมาทในเวลานั้น    ขาพเจามองหาขางโนนขางนี้  
เห็นชายคนน้ี     จึงติดตามไปจับตัว     ชาวบานโนนรูการท่ีขาพเจาซ้ือโคน้ีมา 
ฝายโจรกลาววา  โคนี้เกิดในบานของขาพเจา  ชายนี้พูดปด  ลาํดับนั้น  มโหสถ 
บัณฑิตจึงถามชายทั้งสองวา   เราจักวินิจฉัยความของทานท้ังสองโดยยุติธรรม 
ทานท้ังสองจักต้ังอยูในวินิจฉัยหรือ  เมื่อคนท้ังสองรับวาจักต้ังอยู   คิดวา  ควร  
จะถือเอาตามใจของมหาชน  จึงถามวา  โคเหลาน้ี  ทานใหกินอะไรใหดื่มอะไร 
โจรตอบวา   ขาแตทานบัณฑิต  ขาพเจาใหโคดื่มยาคู   ใหกินงา   แปง   และ 
ขนมกุมมาส     ตอน้ันจึงถามเจาของโค     เจาของโคตอบวา   อาหารมีขาวยาคู 
เปนตน   คนจนอยางขาจะไดที่ไหนมา   ขาพเจาใหกินหญาเทาน้ัน     มโหสถ- 
บัณฑิตไดฟงคําของคนท้ังสองน้ันแลว    จึงใหคนของตนนําถาดมา    ใหนําไป 
ประยงคมาตําในครก     ขยําดวยนํ้าใหโคดื่ม     โคก็อาเจียนออกมาเปนหญา 
มโหสถบัณฑิตแสดงแกมหาชนใหเห็นแลวถามโจรวา     เจาเปนโจรหรือมิใช 
โจรรับสารภาพวาเปนโจร  มโหสถบัณฑิตใหโอวาทวา   ถาอยางนั้น    จําเดิม 
แตนี้ไปเจาอยาทําอยางนี้      ฝายบริษัทของพระโพธิสัตวก็ทุบตีโจรน้ันดวยมือ 
และเทาทําใหบอบช้ํา  ลาํดับนั้น   มโหสถบัณฑิตไดกลาวสอนโจรน้ันวา  เจาจง 
เห็นทุกขของเจาน้ีในภพนี้เพียงนี้   แตในภพหนา  เจาจักเสวยทุกขใหญในนรก  
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เปนตน       จําเดิมแตนี้ไปเจาจงละกรรมนี้เสีย      แลวใหเบญจศีลแกโจรน้ัน 
อมาตยทูลประพฤติเหตุนั้นแตพระราชาตามความเปนจริง     พระราชาตรัสถาม 
เสนกบัณฑิตวา    ทานอาจารยเสนกะ    เราควรนําบัณฑิตนั้น  มาหรือยัง    เมื่อ  
เสนกะทูลวา   ขาแตมหาราช   คดีเรื่องโค   ใคร ๆ ก็วินิจฉัยได  บุคคลไมชื่อวา 
เปนบัณฑิตดวยเหตุเพียงเทาน้ี    ขอใหทรงรอไปกอน    พระราชาทรงวางพระ- 
องคเปนกลาง     จึงทรงสงขาวไปอยางนั้นอีก     นกัปราชญพึงทราบในวิธาน 
ทั้งปวงอยางนี้   ก็เบ้ืองหนาแตนี้   จักจําแนกเพียงหัวขอเรื่องเทาน้ันแสดง. 
         หัวขอวา เครื่องประดับทําเปนปลอง ๆ มีความวา ยังมีหญิงเข็ญใจ 
คนหน่ึงเปลื้องเครื่องประดับทําเปนปลอง  ถกัดวยดายสีตาง ๆ จากคอวางไวบนผา 
สาฎก    ลงสูสระโบกขรณีที่มโหสถบัณฑิตใหทําไว  เพ่ืออาบน้ํา    หญิงรุนสาว 
คนหน่ึงเห็นเครื่องประดับนั้น    เกิดความโลภ     หยิบเครื่องประดับข้ึนชมวา 
เครื่องประดับนี้งามเหลือเกิน   แกทําราคาเทาไร  แมกันก็จักทํารูปเหลาน้ี   ตาม 
ควรแกศิลปะของคน  กลาวชมฉะน้ีแลวประดับที่คอตน    แลวกลาววา  กันจะ 
พิจารณาประมาณของเคร่ืองประดับนั้นกอน  หญิงเจาของกลาววา จงพิจารณา 
ดูเถิด    เพราะหญิงเจาของเปนคนมีจิตชื่อตรง     หญิงรุนสาวประดับที่คอคน 
แลวหลีกไป  ฝายหญิงเจาของเห็นดังน้ัน   ก็รีบข้ึนจากโบกขรณี   นุงผาสาฎก 
แลวว่ิงตามไปยึดผาไวกลาววา     เอ็งจักถือเอาเครื่องประดับของขาหนีไปไหน 
ฝายหญิงขโมยกลาวตอบวา   ขาไมไดเอาของของแก    เครื่องประดับคอของขา 
ตางหาก  มหาชนชุมนุมฟงวิวาทกัน    ฝายมโหสถบัณฑิตเลนอยูกับเหลาทารก 
ไดฟงเสียงหญิงสองคนนั้นทะเลาะกันไปทางประตูศาลา     ถามวาน่ันเสียงอะไร 
ไดฟงเหตุที่หญิงสองคนทะเลาะกันแลว   จึงใหเรียกเขามา    แมรูอยูโดยอาการ 
วา  หญิงน้ีเปนขโมย  หญงิน้ีมิใชขโมย  กถ็ามเน้ือความน้ันแลวกลาววา    แก 
ทั้งสองจักต้ังอยูในวินิจฉัยของขาหรือ  เมื่อหญิงท้ังสองรับวาจักต้ังอยูในวินิจฉัย  
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จึงถามหญิงขโมยกอนวา     แกยอมเครื่องประดับนี้ดวยของหอมอะไร     หญิง  
ขโมยตอบวา   ขาพเจายอมดวยของหอมทุกอยาง     ของหอมท่ีทําประกอบดวย 
ของหอมท้ังปวงชื่อวาของหอมทุกอยาง  ลําดับนั้น    มโหสถบัณฑิตจึงถามหญิง  
เจาของ   นางตอบวา   เพราะขาพเจาเปนคนเข็ญใจ    ของหอมทุกอยางจะมีแต 
ไหน ขาพเจายอมดวยของหอมคือดอกประยงคเทานั้นเปนนิตย  มโหสถบัณฑิต  
ใหคนของตนกําหนดคําของหญิงท้ังสองน้ัน  ไวแลวใหนําภาชนะน้ํามาแชเครื่อง 
ประดับน้ําในภาชนะนํ้าน้ัน     ใหเรียกคนรูจักกลิน่มาสั่งวา      ทานจงดมเครื่อง 
ประดับนั้น      จะเปนกลิ่นอะไร     คนรูจักกลิ่นดมเครื่องประดับนั้นแลวก็รูวา 
กลิ่นดอกประยงค   จึงกลาวคาถาน้ีในเอกนิบาตวา 
              ของหอมทุกอยางไมมี    มีแตกลิ่นดอกประยงค  
         ลวน  หญิงนักเลงคือหญิงขโมยกลาวคําเท็จ   หญิงแก 
         คือหญิงเจาของกลาวคําจริง. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวยังมหาชนใหรูเหตุการณนั้นแลวถามวา   แก 
เปนขโมยหรือ แลวใหสารภาพวาเปนขโมย จําเดิมแตนั้น ความท่ีพระมหาสัตว 
เปนบัณฑิตก็ปรากฏแกมหาชน. 
         หัวขอวา  ดายกลุม  มีความวา ยังมีสตรีคนหน่ึงรักษาไรฝาย   เมื่อ 
เฝาไรไดเก็บฝายที่บริสุทธิ์ในไรนั้นมาปนใหเปนเสนเล็ก ๆ แลวเอาเม็ดมะพลับ 
มาไวขางใน  พันดายนั้นใหเปนกลุม  เก็บไวในพก  เมื่อจะกลับบาน    คิดวา  
เราจักอาบนํ้าในสระโบกขรณีของทานบัณฑิต  จึงวางกลุมดายนั้นไวบนผาสาฎก 
แลวลงอาบนํ้า   ยังมีหญงิคนหนึ่งเห็นดายกลุมนั้น   ก็ถือเอาดวยมีจิตโลภ    ตบ 
มือพูดวา  โอ   ดายนี้สวยดี   ทานทําหรือ   ทําเปนเหมือนแลดู    แลวเอาใสใน 
พกหลีกไป  เรื่องที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่มีในกอน   มโหสถบัณฑิตถามหญิง 
ขโมยกอนวา   เมื่อแกทําดายใหเปนกลุม   ไดใสอะไรไวขางใน   หญิงขโมยนั้น  
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ตอบวา  ขาพเจาใสผลฝายนั่นเองไวขางใน  ตอนั้น   มโหสถบัณฑิตจึงถามหญิง 
อีกคนหน่ึงซึ่งเปนเจาของ    นางตอบวา    ใสเม็ดมะพลับไวขางใน    มโหสถ- 
บัณฑิตใหคนของตนกําหนดคําของหญิงท้ังสองไว   แลวใหคลี่ดายกลุมนั้นออก 
เห็นเม็ดมะพลับ    จึงใหหญิงขโมยน้ัน  รับสารภาพวาเปนขโมย    มหาชนราเริง 
ยินดี  กลาววามโหสถบัณฑิตวินิจฉัยความดี  ไดใหสาธุการเปนอันมาก.   
         หัวขอวา  บุตร  มีความวา  ยังมีสตรีคนหน่ึงพาบุตรไปสระโบกขรณี 
ของมโหสถบัณฑิต     เพ่ือลางหนาเอาบุตรอาบนํ้าแลวใหนั่งบนผาสาฎกของตน 
ตนเองลงลางหนา  ขณะน้ันมียักขินีคนหน่ึงเห็นทารกน้ันอยากจะกิน   จึงแปลง 
เพศเปนสตรีมาถามวา     แนะสหายทารกน้ีงามหนอ     เปนบตุรของเธอหรือ 
ครั้น  สตรีมารดาทารกน้ัน  รับวาเปนบุตรของตน   จึงกลาววา   ฉันจะใหดื่มนม 
เมื่อสตรีมารดาทารกอนุญาตแลว  กอุ็มทารกน้ันใหเลนหนอยหน่ึงแลวพาทารก 
นั้นหนีไป  สตรีมารดาทารกเห็นดังน้ัน     จึงข้ึนจากน้ําว่ิงไปโดยเร็วยึดผาสาฎก 
ไวกลาววา   เองจะพาบุตรขาไปไหน  นางยักขินีกลาววา  เจาไดบุตรมาแตไหน 
นี้บุตรของขาตางหาก    หญิงท้ังสองทะเลาะกันเดินไปถึงประตูศาลา    มโหสถ 
บัณฑิตไดฟงเสียงนางทั้งสองทะเลาะกัน ใหเรียกเขามาถามวา เรื่องเปนอยางไร 
กัน   นางทั้งสองก็แจงใหทราบเรื่องนั้น  มโหสถบัณฑิตฟงความน้ันแลว    แม 
รูวา  หญิงน้ีเปนยักขินีอยางไมตองสงสัย   เพราะนัยนตาไมกระพริบ   นัยนตา 
แดงและไมมีเงา  จึงกลาววา  แกทั้งสองจักต้ังอยูในวินิจฉัยของเราหรือ    เมือ่ 
ไดรับคําตอบวาจักต้ังอยูในวินิจฉัย   จึงขีดรอยทีแผนดิน    ใหทารกนอนกลาง 
รอยขีด   ใหยักขินีจับมือทารก   ใหหญิงผูเปนมารดาจับเทา    แลวกลาววา  แก 
ทั้งสองคนจงฉุดคราเอาไป  ทารกนั้นเปนบุตรของผูสามารถเอาไปได   นางทั้ง  
สองก็คราทารกน้ัน  ทารกน้ันถูกคราไปดวยความลําบากก็รองจา  หญิงมารดา 
ไดฟงเสียงนั้น    ก็เปนเหมือนหัวใจจะแตก   ปลอยบุตรยืนรองไหอยู    มโหสถ          
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บัณฑิตถามมหาชนวา  ใจของมารดาทารกออน หรือวาใจของหญิงไมใชมารดา   
ออน   มหาชนตอบวา   ใจของมารดาออน    มโหสถบัณฑิตจึงถามมหาชนวา 
บัดนี้เปนอยางไร    หญิงผูคราทารกไปไดยืนอยูเปนมารดา    หรอืวานางผูสละ 
ทารกเสียยืนอยูเปนมารดา   มหาชนตอบวา    นางผูสละทารกยืนอยูเปนมารดา  
มโหสถกลาววา    ถาเชนนั้น     ทานท้ังหลายรูหรือวานางน้ีเปนคนขโมยทารก 
มหาชนตอบวา  ไมทราบ  มโหสถจึงกลาววา  นางนี้เปนยักขินีคราเอาทารกไป 
เพ่ือกิน   มหาชนถามวา  รูไดอยางไร  มโหสถตอบวา   รูไดอยางไมตองสงสัย 
เพราะยักขินีนัยนตาไมกระพริบ    นยันตาแดง    ไมมีเงา  และปราศจากความ 
กรุณา   ลําดับนั้น    พระมหาสัตวถามหญิงนั้นวา   แกเปนใคร   ยักขินีตอบวา 
ขาพเจาเปนยักขินี  พระมหาสัตวซักตอไปวา  เจาจะเอาทารกน้ีไปทําไม  ยักขินี 
ตอบวา   เอาไปกิน   พระมหาสัตวกลาววา   แนะนางอันธพาล   ฝายหญิงมารดา 
ทําบาปจึงเกิดเปนยักขินี   แมบัดนี้ก็ยังจะทําบาปอีก   โอ   เองเปนคนอันธพาล 
กลาวดังน้ีแลว    ใหยักขินต้ัีงอยูในเบญจศีล  แลวปลอยตัวไป   ฝายหญิงมารดา 
ทารกกลาววา  จงมีอายุยืนนานเถิดนาย  ชมมโหสถบัณฑิตแลวพาบุตรหลีกไป 
         หัวขอวา  คนเต้ียช่ือโคฬกาฬ  มีความวา มีชายคนหน่ึงชื่อโคฬกาฬ 
เพราะเปนคนเต้ียและผิวดํา   เขาทํางาน ๗ ปไดภรรยาชื่อทีฆตาหลา   วันหน่ึง 
โคฬกาฬเรียกภรรยามากลาววา     เจาจงทอดขนมควรเคี้ยว     ครั้นนางถามวา 
แกจะไปไหน  จึงบอกวา  ขาจะไปเยี่ยมบิดามารดา  นางหามวา  แกจะตองการ 
อะไรดวยบิดามารดา โคฬกาฬก็คงสั่งใหทอดขนมถึง ๓ ครั้ง   จึงถือเอาเสบียง   
และของฝากเดินทางไปกับภรรยานั้น  ในระหวางทางไดเห็นแมน้ํา  มีกระแสนํ้า 
ไหลต้ืน   แตสองสามีภรรยานั้นเปนคนขลาดจึงไมอาจลง  ก็ยืนอยูที่ริมฝงแมน้ํา 
กาลน้ัน มีชายเข็ญใจคนหน่ึงชื่อทีฆปฏฐิ   เดินเลียบมาตามฝงแมน้ํา   ถึงสถานท่ี 
นั้น   สามีภรรยาเห็นชายนั้น  จึงถามวา  แมน้ําน้ีลึกหรือต้ืน  นายทีฆปฏฐิรูอยูวา  
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สองสามีภรรยานั้นขลาดตอนํ้า  จึงตอบวา  แมน้ําน้ีลึกเหลือเกิน  ปลารายก็ชุม 
สามีภรรยาจึงซักถามวา   สหายจักไปอยางไรเลา   ชายน้ันตอบวา   เรามีความ 
คุนเคยกับจระเขและมังกร   ฉะน้ัน   สัตวรายเหลาน้ันจึงไมเบียดเบียนเรา  สอง 
สามีภรรยากลาววา    ถาเชนนั้น       สหายจงพาเราท้ังสองไป    ชายน้ันรับคํา  
ลําดับนั้น   สองสามีภรรยาจึงใหของเค้ียวของบริโภคแกชายน้ัน  ชายนั้นบริโภค 
อ่ิมแลวจึงถามวา   สหายจะใหเราพาใครไปกอน    นายโคฬกาฬตอบวา  จงพา 
ภรรยาไปกอนพาเราไปทีหลัง  ชายนัน้  รับคําแลวใหนางทีฆตาหลาข้ึนคอ   ถือ 
เสบียงและของฝากท้ังหมดลงขามแมน้ํา       ไปไดหนอยหน่ึงแลวยอตัวหลีกไป 
ลําดับนั้น     นายโคพกาฬยืนอยูที่ฝงคิดวา  แมน้ํานี้ลึกแท  คนสูงยังเปนอยางนี้ 
แตเราเปนไมไดการทีเดียว  ฝายนายทีฆปฏฐิพานางทีฆตาหลาไปถึงกลางแมน้ํา 
ก็พูดเกี้ยววา  ขาจักเลี้ยงดูเจา  เจาจักมีผาและเครื่องประดับบริบูรณ   มีทาสทาสี 
แวดลอม    นายโคฬกาฬตัวเต้ียคนน้ีจักทําอะไรแกเจาได     เจาจงทําตามคําขา 
นางทีฆตาหลาไดฟงคําของนายทีฆปฏฐินั้น   ก็ตัดสิเนหาในสามีของตน    มีจิต 
ปฏิพัทธในนายทีฆปฏฐินั้นในขณะน้ันเอง   จึงกลาวตอบวา   ถานายไมทิ้งฉัน 
ฉันจักทําตามคําของนาย  นายทีฆปฏฐิกลาววา  นางพูดอะไร   ถานายไมทิ้งฉัน 
คนทั้งสองน้ันไปถึงฝงโนน  กช็ื่นชมตอกันและกัน  ละนายโคฬกาฬเสีย  กลาววา 
รอกอน   รอกอน   ตางเค้ียวกินของควรเค้ียว    ตอหนานายโคฬกาฬผูแลดูอยู  
แลวพากันหลีกไป นายโคพกาฬเห็นดังน้ัน  จึงคิดวาคนท้ังสองน้ีเห็นจะรวมกัน 
ทิ้งเราหนีไป    ก็ว่ิงไปว่ิงมา     ขามลงไดหนอยหน่ึงก็กลับข้ึนเพราะความกลัว 
ขามลงอีกหนหน่ึง   ดวยความโกรธในคนท้ังสองน้ัน    โดดลงดวยแนใจวาเปน 
หรือตายก็ตามที    ลงไปในแมน้ํา    จึงรูวาต้ืน    ก็ขามข้ึนจากแมน้ําติดตามไป 
โดยเร็ว    พอทันคนท้ังสองน้ันจึงกลาววา   แนะอายโจรราย  มงึจะพาเมียกู 
ไปไหน  นายทีฆปฏฐิกลาวตอบวา    แนะอายถอยแคระเตี้ยราย   เมียมึงเม่ือไร  
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กลาวดังน้ีแลวก็ไสคอนายโคฬกาฬไป  นายโคฬกาฬจับมือนางทีฆตาหลา  กลาววา 
รอกอน  รอกอน   เองจะไปไหน   ขาทํางานมา ๗ ปจึงไดเองมาเปนเมีย    เมื่อ 
ทะเลาะกับนายทีฆปฏฐิพลางมาถึงท่ีใกลศาลาพระมหาสัตว   มหาชนประชุมกัน 
มโหสถบัณฑิตถามวา  นั่นเสียงอะไรกัน  สดับความน้ันแลวใหเรียกคนท้ังสอง   
มา  ไดฟงโตตอบกันแลว  จึงกลาววา  แกทั้งสองจักต้ังอยูในวินิจฉัยของเราหรือ 
ครั้นคนท้ังสองยอม    จึงถามนายทีฆปฏฐิกอนวา    แกชื่ออะไร    ขาพเจาชื่อ   
ทีฆปฏฐิ  ก็ภรรยาของแกชื่ออะไร  เมือ่ไมทันรูจักชื่อก็บอกชื่ออ่ืน  บิดามารดา  
ของแกชื่ออะไร  ก็บอกชื่อน้ัน  ๆ   บิดามารดาของภรรยาชื่ออะไร   เมื่อยงัไมรู  
ก็บอกชื่ออ่ืน  ลําดับนั้น   มโหสถบัณฑิตจึงใหคนของตนกําหนดถอยคําไว แลว 
ใหนายทีฆปฏฐินั้นออกไป  ใหเรียกนายโคฬกาฬมา  ถามชื่อคนท้ังปวงโดยนัย 
หนหลัง   นายโคฬกาฬรูอยูตามเปนจริงก็บอกไมผิด    พระโพธสิัตวใหนํานาย  
โคฬกาฬออกไป  ใหเรียกนางทีฆตาหลามาถามวา     แกชื่ออะไร    ขาพเจาชื่อ 
ทีฆตาหลา  ผัวแกชื่ออะไร  เมื่อยังไมทันรูจักชื่อกันก็บอกชื่ออ่ืน    บิดามารดา 
ของแกชื่ออะไร    ก็บอกชื่อน้ัน ๆ   บดิามารดาของผัวแกชื่ออะไร     เมื่อยังไม 
รูจักชื่อก็บอกชื่ออ่ืน     มโหสถบัณฑิตใหเรียกนายทีฆปฏฐิและนายโคฬกาฬมา 
แลวถามมหาชนวา ถอยคําของนางทีฆตาหลาสมกับคําของนายทีฆปฏฐิหรือสม 
กับคําของนายโคฬกาฬ มหาชนตอบวา ถอยคําของนางทีฆตาหลาสมกับคําของ 
นายโคฬกาฬ มโหสถบัณฑิตจึงกลาววา นายโคฬกาฬเปนผัวของนางทีฆตาหลา  
นายทีฆปฏฐิเปนโจร  ลําดับนั้น    มโหสถจึงถามนายทีฆปฏฐิวา    เจาเปนโจร 
หรือ   นายทีฆปฏฐิรับสารภาพวาเปนโจร    นายโคฬกาฬไดภรรยาของตนคืน 
ดวยวินิจฉัยของมโหสถบัณฑิต     กช็มเชยมโหสถบัณฑิตแลวพาภรรยาหลีกไป 
มโหสถบัณฑิตกลาวกะนายทีฆปฏฐิวา  จําเดิมแตนี้ไปเจาอยาทํากรรมเชนนี้อีก.  
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         หัวขอวา  รถ  มีความวา  กาลน้ันยังมีบุรุษคนหนึ่งน่ังในรถออกจาก 
บานเพ่ือลางหนา    ขณะน้ัน     ทาวสักกเทวราชทรงพิจารณาเห็นพระโพธิสัตว 
จึงดําริวา   เราจักทําปญญานุภาพแหงมโหสถผูพุทธางกูรใหปรากฏ  จึงเสด็จมา 
ดวยเพศแหงมนุษยจับทายรถไป  บุรษุเจาของรถถามวา   แนะพอ   พอมาดวย  
ประโยชนอะไร   ครั้นไดฟงวา   จะมาเพ่ืออุปฏฐากตน   จึงรับวาดีแลว    ก็ลง 
จากรถไปเพ่ือทําสรีรกิจ  ขณะนั้น    ทาวสักกเทวราชข้ึนรถขับไปโดยเร็ว  บุรุษ 
เจาของรถทําสรีรกิจแลวออกมาเห็นทาวสักกเทวราชลักรถหนีไป   ก็ติดตามไป 
โดยเร็ว  กลาววา  หยุดกอน  หยุดกอน  แกจะนํารถของขาไปไหน   เมื่อทาว 
สักกะตอบวา  รถของแกคันอ่ืน  แตคันนี้รถของขา  ก็เกิดทะเลาะกันไปถึงประตู 
ศาลา    มโหสถบัณฑิตถามวา    เรื่องอะไรกัน     แลวใหเรียกคนท้ังสองน้ัน  มา 
เห็นคนท้ังสองมาดวยอาการน้ัน   ก็รูชัดวา   ผูนี้เปนทาวสักกเทวราช    เพราะ 
ปราศจากความกลัวเกรง    และเพราะนัยนตาไมกระพริบ    ผูนี้เปนเจาของรถ 
แมเม่ือเปนเชนนั้น   มโหสถก็ถามถงึเหตุแหงการวิวาทกลาววา  ทานทั้งสองจัก 
ต้ังอยูในวินิจฉัยของเราหรือ  เมื่อไดฟงรับวาจักต้ังอยู  จึงกลาววา  เราจักขับรถ 
ไป  ทานทั้งสองจงจับทายรถ  เจาของรถจักไมปลอย  ผูไมใชเจาของรถจักปลอย 
กลาวฉะน้ีแลว  บังคับบุรุษคนหนึ่งวาจงขับรถไป  บุรุษนั้นไดทําตามนั้น    คน 
ทั้งสองจับทายรถว่ิงตามไป  เจาของรถไปไดหนอยหน่ึงเหน็ดเหนื่อย  จึงปลอย 
รถยืนอยู  ฝายทาวสักกเทวราชว่ิงไปกับรถทีเดียว  มโหสถบัณฑิตส่ังใหกลับรถ 
แลวแจงแกมหาชนวา   บรุุษน้ีไปหนอยหน่ึงก็ปลอยรถยืนอยู    แตบุรุษน้ีว่ิง 
ไปขับรถ  กลับมากับรถ  แมเพียงหยาดเหง่ือและสรีระของเขาก็ไมมี  หายใจออก 
หายใจเขาก็ไมมี   หาความสะทกสะทานมิได   นัยนตาก็ไมกระพริบ    ผูนี้คือ 
ทาวสักกเทวราช  ลําดับนั้น   มโหสถบัณฑิตถามวา  ทานเปนทาวสักกเทวราช 
มิใชหรือ    ครั้นไดรับตอบวาใช    จึงถามวา   พระองคเสด็จมาท่ีนี้เพ่ืออะไร  
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ครั้นไดรับตอบวา  เพ่ือประกาศปญญาของเธอน่ันแหละ  จึงกลาววา ถาเชนน้ัน 
พระองคอยาไดกระทําอยางนี้อีก    ทาวสักกเทวราชเม่ือจะแสดงสักกานุภาพ   ก ็
สถิตอยูในอากาศ    ตรัสชมเชยมโหสถบัณฑิตวา    เธอวินิจฉัยความดี    เธอ 
วินิจฉัยความดี    แลวเสด็จกลับยังทิพยสถานของตน   กาลน้ัน    อมาตยนั้นไป  
เฝาพระเจาวิเทหราชดวยตนเอง     ถวายบังคมแลวกราบทูลวา    ความเรื่องรถ 
มโหสถกุมารวินิจฉัยดีอยางนี้   แมทาวสักกเทวราชก็ยังแพ    เหตุไรพระองคจึง 
ไมทรงทราบบุรุษพิเศษเลา ขอเดชะ พระราชาตรัสถามเสนกอาจารยวา ควรนํา 
บัณฑิตมาหรือยัง  อาจารยเสนกะเปนคนตระหนี่จึงไดทูลวา   ขาแตมหาราชเจา 
บุคคลไดชื่อวาเปนบัณฑิตดวยเหตุเพียงเทาน้ี  โปรดรอไปกอน  เราจักทดลอง 
เขาแลวจักรู  พระราชาทรงดุษณีภาพ. 
                                      จบ  ปญหาของทารก  ๗  ขอ 
         หัวขอวา  ทอนไม   มีความวา  วันหน่ึงพระเจาวิเทหราชทรงดําริจะ 
ทดลองมโหสถบัณฑิต    จึงใหนําทอนไมตะเคียนมา    ใหตัดเอาเพียง  ๑  คืบ 
ใหชางกลึงกลึงใหดีแลว   ใหสงไปยังชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม   ดวยพระราชา 
อาณัติวา  ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงแจงวา  ทอนไมตะเคียนนี้    ขางน้ีปลาย 
ขางน้ีโคน  ถาไมมีใครรู  จะปรับพันกหาปณะ   ชาวบานประชุมกัน   เมื่อไม 
อาจจะรูได   จึงบอกแกทานสิริวัฒกเศรษฐีวา   บางทีมโหสถบัณฑิตจะรู   ขอ 
ใหเรียกเขามาถาม      ทานมหาเศรษฐีใหเรียกมโหสถบัณฑิตมาแตสนามเลน  
บอกเน้ือความนั้นแลวถามวา  พวกเราไมอาจจะรูปญหานี้   พออาจจะรูบางไหม  
พระมหาสัตวไดฟงดังน้ันแลว   คิดวา  พระราชาจะตองพระประสงคดวยปลาย 
หรือโคนของไมตะเคียนทอนน้ีก็หาไม     ประทานไมตะเคียนทอนน้ีมาเพ่ือจะ 
ทดลองเรา   จึงกลาววา   นํามาเถิดพอ   ขาพเจาจักรูเรื่องนั้น    ลําดับนั้น     ทาน  
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เศรษฐีใหนําทอนไมตะเคียนมาใหแกมโหสถบัณฑิต   พระโพธิสัตวรับทอนไม 
ตะเคียนนั้น  ดวยมือเทาน้ันก็รูไดวา    ขางน้ีปลาย   ขางน้ีโคน   แมรูอยูก็ใหนํา 
ภาชนะน้ํามาเพ่ือกําหนดใจของมหาชน     แลวเอาดายผูกตรงกลางของทอนไม 
ตะเคียน  ถือปลายดายไว   วางทอนไมตะเคียนบนน้ํา   พอวางเทาน้ัน  โคนก็  
เพลงกอนเพราะหนัก  แตนั้น  พระโพธิสัตวจึงถามมหาชนวา    ธรรมดาตนไม 
โคนหนัก    หรือปลายหนัก   เมื่อมหาชนตอบวา   โคนหนัก  จึงกลาววา  ถา 
เชนนั้น     สวนของไมตะเคียนทอนน้ีจมลงกอน  จึงเปนโคน   แลวบอกปลาย 
และโคนดวยสัญญานี้   ชาวบานสงขาวทูลพระราชาวา  ขางนี้ปลาย  ขางนี้โคน 
พระราชาทรงยินดี ตรัสถามวา ใครรู เมื่อชาวบานกราบทูลวา มโหสถบัณฑิต 
บุตรสิริวัฒกเศรษฐี   พระเจาขา    ทรงสดับดังน้ันแลว   จึงตรัสถามวา   ทาน 
อาจารยเสนกะ   เราควรนํามโหสถบัณฑิตมาหรือยัง    เสนกอาจารยทูลวา  รอ 
ไวกอน  เราจักทดลองดวยอุบายอ่ืนอีก   พระราชาตรัสวา  ดีแลว  ทานเสนกะ. 
         หัวขอวา  ศีรษะ  มคีวามวา  อยูมาวันหน่ึง  พระเจาวิเทหราชใหนํา 
ศีรษะ  ๒   ศรีษะ.     คือศีรษะหญิงและศีรษะชายมา     แลวสงไปใหชาวบาน 
ปาจีนยวมัชฌคามทํานายพระราชาณัติวา  ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงรูวา  นี ้
ศีรษะหญิง   นี้ศีรษะชาย   ถาไมรู   จะปรับไหมพันกหาปณะ  ชาวบานเมื่อไมรู 
จึงถามพระมหาสัตว  พระมหาสัตวพอเห็นเทาน้ันก็รู  รูไดอยางไร   คือ  แสก 
ในศีรษะชายตรง  แสกในศีรษะหญิงคด  มโหสถบัณฑิตแจงวา   นี้ศีรษะหญงิ 
นี้ศีรษะชาย  ดวยความรูยิ่งน้ี  ชาวบานก็สงขาวกราบทูลแดพระราชาอีก     ขอ 
ความท่ีเหลือเหมือนนัยอันมีในกอนน่ันเอง. 
         หัวขอวา  งู  มีความวา  อยูมาวันหน่ึง  พระเจาวิเทหราชใหนํางูตัวผู 
และงูตัวเมียมา     สงไปใหชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม     ดวยพระราชาณัติวา 
ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงรูวา    นีงู้ตัวผู   นี้งูตัวเมีย    เมื่อไมมีใครรู   จะ  
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ปรับไหมพันกหาปณะ  ชาวบานเมื่อไมรู จึงถามมโหสถบัณฑิต  มโหสถบัณฑิต  
นั้น พอเห็นเทาน้ันก็รู  ดวยวา   หางของงูตัวผูใหญ   หางของงูตัวเมียเรียว  หัว 
ของงูตัวผูใหญ   หัวของงูตัวเมียเรียวยาว   นัยนตาของงูตัวผูใหญ  ของงูตัวเมีย 
เล็ก  ลวดลายของงูตัวผิดตอกัน     ลวดลายของงูตัวเมียขาด   มโหสถบัณฑิต 
แจงแกชาวบานวา   นี้งูตัวผู  นี้งูตัวเมีย  ดวยความรูยิ่งเหลาน้ัน  ขอความท่ีเหลือ  
มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
         หัวขอวา   ไก   มีความวา   อยูมาวันหน่ึง  พระเจาวิเทหราชสงขาวไป 
แกชาวบานปาจีนยวมัชฌคามวา     ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงสงโคตัวผูอัน 
เปนมงคล    ขาวท้ังตัว   มีเขาที่เทา   มีโหนกที่หัว   รองไปลวง  ๓  เวลา  มาแก  
เรา  ถาไมสง  จะปรับไหมพันกหาปณะ    ชาวบานเหลาน้ันเมื่อไมรู    จึงถาม  
มโหสถบัณฑิต  มโหสถบัณฑิตกลาววา    พระราชาใหสั่งไกขาวท้ังตัวไปถวาย 
นั่นเอง   เพราะวาไกนั้นชื่อวามีเขาที่เทา   เพราะมีเดือยท่ีเทา   ชื่อวามีโหนกที่ 
หัว   เพราะมีหงอนท่ีหัว  ชื่อวารองไมลวง  ๓  เวลา  เพราะขัน  ๓  ครั้ง ฉะน้ัน 
ทานท้ังหลายจงสงไกมีลักษณะอยางน้ีไปถวาย  ชาวบานเหลาน้ันก็สงไปถวาย 
แดพระราชา   พระราชาทรงยินดี.                                                         
         หัวขอวา    แกวมณ ี     มีความวา    ดวงแกวมณีที่ทาวสักกเทวราช  
ประทานแกพระเจากุสราชมีอยู     ดวงแกวมณีนั้นมีโคงในท่ี ๘ แหง    ดายเกา 
ของดวงแกวมณีนั้นขาด     ไมมีใครจะสามารถนําดายเกาออกแลวรอยดายใหม  
เขาไป  วันหนึ่ง  พระเจาวิเทหราชใหสงขาวไปถึงชาวบานปาจีนยวมัชฌคามวา 
ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงนําดายเกาออกจากดวงแกวมณีนี้     แลวรอยดาย 
ใหมเขาแทน   ถารอยไมไดจะปรับไหมพันกหาปณะ.    พวกมนุษยชาวบานไม 
สามารถจะนําดายเกาออกแลวรอยดายใหมเขาแทนได     เมื่อไมสามารถจึงแจง  
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แกมโหสถบัณฑิต  มโหสถบัณฑิตกลาววา  อยาวิตกไปเลย    แลวใหนํานํ้าผ้ึง 
มาทาชองแกวมณีทั้งสองขาง  ใหฟนดวยขนสัตวเอาน้ําผ้ึงทาปลายดายนั้น   รอย   
เขาไปในชองหนอยหน่ึง   วางไวในที่มดแดงท้ังหลายจะออก    เหลามดแดงพา 
กันออกจากที่อยูของมันมากินดายเกาในแกวมณี    แลวไปคาบปลายดายขนสัตว 
ใหมคราออกมาทางขางหน่ึง   มโหสถบัณฑิตรูวา ดายนั้นเขาไปแลว     ก็ใหแก 
ชาวบาน  ใหถวายแดพระราชา    พระราชามีพระดํารัสถามทรงสดับอุบายวิธี 
ใหดายนั้นเขาไปได  ทรงยินดี. 
         หัวขอวา  ใหโคตัวผูตกลูก  มีความวา  ไดยินวา  วันหน่ึงพระราชา 
ตรัสสั่งใหราชบุรุษใหโคตัวผู  เปนมงคลเค้ียวกินกุมมาสเปนอันมากจนทองโค 
ใหชําระลางเขาท้ังสองแลวทาดวยนํ้ามัน    ใหเอานํ้าขมิ้นรดตัวสงไปยังชาวบาน 
นั้นดวยพระราชาณัติวา  ไดยินวา  พวกทานเปนนักปราชญ   โคตัวผูมงคลของ 
พระราชานี้ต้ังครรภ  ทานทั้งหลายจงใหโคตัวผูนี้ตกลูก   แลวสงกลับไปพรอม 
ดวยลูก  เมื่อไมสง  จะปรับไหมพันกหาปณะ    พวกมนุษยชาวบานปรึกษากัน 
วา  พวกเราไมสามารถจะทําไดอยางนี้  จักทําอยางไร    จึงถามมโหสถบัณฑิต  
มโหสถบัณฑิตคิดวา     เรื่องนี้ตองยอนปญหา     จึงถามวา     พวกทานจัก 
อาจหาคนท่ีแกลวกลาสามารถทูลกับพระราชาไดหรือ      ชาวบานตอบวา 
เรื่องนั้น    ไมหนักใจเลย   ทานบัณฑิต   ถาเชนนั้น     จงเรียกเขามา    ชาวบาน 
เหลาน้ัน  เรยีกเขามาแลว    ลําดับนัน้      พระมหาสัตวกลาวกะเขาวา    ทานจง 
สยายผมของทานไวขางหลังแลวคร่ําครวญใหญมีประการตาง ๆ ไปสูทวารพระ- 
ราชนิเวศน  ใครถามอยาตอบ  คร่ําครวญเรื่อยไป   พระราชาตรัสเรียกมาถาม 
เหตุที่เทวนาการ  จงถวายบังคมแลวทูลอยางน้ีวา   ขาแตสมมติเทพ   บิดาของ 
ขาพระองคไมอาจจะคลอดบุตร  วันนี้เปนวันครบ ๗  ขอสมมติเทพทรงเปนท่ี 
พ่ึงของขาพระองค     โปรดทรงทําอุบายท่ีจะคลอดบุตรแกบิดาของขาพระองค  
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เมื่อพระราชาตรัสวา  คนคลั่งอะไรขอนั้น  ไมใชฐานะ   ธรรมดาบุรุษคลอดบุตร 
มีหรือ   จงกราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ   ถาวาอยางน้ีมีไมได เมื่อเปนเชนนั้น  
ชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม  จะยังมงคลอุสภใหตกลูกไดอยางไร  บรุุษน้ันรบัคํา 
จะทําตามท่ีสั่งนั้นได  กไ็ดทําไปอยางนั้น   พระราชาทรงสดับคําบุรุษน้ัน   ตรัส 
ถามวา  ยอนปญหานี้ใครคิด  ไดทรงทราบวา  มโหสถบัณฑิตคิด  ก็โปรดปราน. 
         หัวขอวา   ขาว   มคีวามวา   ในวันอ่ืนอีก   พระราชาทรงดําริวา  เรา  
จักทดลองมโหสถ  จึงใหสงขาวไปวา  ไดยินวา  ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามเปน 
คนฉลาด   ชาวบานน้ันจงหุงขาวเปรี้ยวใหประกอบดวยองค ๘ มาใหเรา   องค 
๘ นั้น    คือ  ไมใหหุงดวยขาวสาร    ไมใหหุงดวยน้ํา    ไมใหหุงดวยหมอขาว 
ไมใหหุงดวยเตาหุงขาว  ไมใหหุงดวยไฟ  ไมใหหุงดวยฟน    ไมใหหญิงหรือ 
ชายยกมา  ไมใหนํามาสงโดยทางพวกนั้น  สงมาไมได   จะปรบัไหมพันกหาปณะ 
พวกชาวบานหารูเหตุไม     จึงแจงแกมโหสถบัณฑิต     มโหสถบัณฑิตกลาววา 
อยาตกใจไปเลย   แลวชีใ้หเห็นวา   ใหหุงดวยขาวแหลก    อันไมชื่อวาขาวสาร 
ใหหุงดวยนํ้าคาง  อันไมชื่อวาน้ําปกติ  ใหหุงดวยภาชนะดินใหม  อันไมชื่อวา 
หมอขาว  ใหตอกตอไมต้ังภาชนะน้ันหุง   อันไมชื่อวาหุงดวยเตา    ใหหุงดวย  
ไฟที่สีกันเกิดข้ึน  อันไมชื่อวาไฟปกติ  ใหหุงดวยใบไม อันไมชื่อวาฟน   ชือ่ 
วาหุงขาวเปรี้ยว   แลวบรรจุในภาชนะใหมผูกดวยดายประทับตรา   อยาใหหญิง 
หรือชายยกไป    ใหกระเทยยกไป   ไปโดยทางนอยละทางใหญ.    อันชื่อวา 
ไมมาโดยทาง  สงขาวเห็นปานดังนี้ไปถวายพระราชา ชาวบานไดทําตามนัยนั้น 
พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้น    จึงตรัสถามวา    ปญหาน้ีใครรู   ทรง 
ทราบวา  มโหสถรู  ก็โปรดปราน. 
         หัวขอวา    ชิงชาหอยดวยเชือกทราย    มีความวา  ในวันนั้นอีก 
พระราชาใหสงขาวไปยังชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม   เพ่ือทดลองมโหสถบัณฑิต  
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วา  พระราชาใครจะทรงเลนชิงชาหอยดวยเชือกทราย เชือกทรายเกาในราชสกุล  
ขาดเสียแลว   ใหชาวบานนั้นฟนเชือกทรายหน่ึงเสนสงมาถวาย    ถาสงมาถวาย 
ไมได  จะปรับไหมพันกหาปณะ. ชาวบานเหลาน้ันไมรูเหตุ  จึงแจงแกมโหสถ- 
บัณฑิต    มโหสถบัณฑิตคิดวา    เรื่องนี้ตองยอนปญหา    พูดเอาใจชาวบาน 
ไมใหวิตกแลว   เรียกคนฉลาดพูดมาสองสามคน  สั่งสอนใหไปทูลพระราชาวา 
ขาแตสมมติเทพ     ชาวบานไมทราบประมาณแหงเชือกนั้น วาเล็กใหญเทาไร  
ขอสมมติเทพโปรดใหสงทอนแตเชือกทรายเสนเกาสักหนึ่งคืบ    หรือส่ีนิว้เปน 
ตัวอยาง  ชาวบานเห็นประมาณนั้นแลว   จักไดฟนเทาน้ัน     ถาพระราชารับสั่ง 
แกทานท้ังหลายวา   เชือกทรายในพระราชฐานของเราไมเคยมีแตไหนมา  ทาน 
ทั้งหลายจงกราบทูลวา   ขาแตพระมหาราช  เชือกทรายตัวอยางนั้นไมมี    ชาว 
บานปาจีนยวมัชฌคาม   จักทําอยางไรเลา    พระเจาวา    ชาวบานเหลาน้ันไป 
ทําตามมโหสถแนะนํา  พระราชาตรัสถามวา  ยอนปญหานี้ใครคิด   ทรงทราบ 
วา  มโหสถคิด  ก็ทรงยนิดี. 
         หัวขอวา  สระน้ํา  มีความวา  ในวันอ่ืนอีก  พระเจาวิเทหราชใหสง 
ขาวแกชาวบานเหลาน้ัน    เพ่ือจะทดลองมโหสถวา  พระราชามีพระราชประสงค 
จะทรงเลนน้ํา   ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงสงสระโบกขรณีอันดาดาษดวยบัว 
เบญจพรรณมา  ถาพวกชาวบานน้ันไมสงมา  จะปรับไหมพันกหาปณะ    ชาว 
บานเหลาน้ันแจงแกมโหสถบัณฑิต     มโหสถบัณฑิตคิดวา     เรื่องนี้ตองยอน 
ปญหา      จึงสั่งใหเรียกคนผูฉลาดพูดมาสองสามคน      สั่งสอนใหพูดแลวสง 
ไปใหทูลวา       ทานท้ังหลายจงเลนน้ําจนตาแดง       ทั้งผมท้ังผายังเปยก 
ตัวเปอนโคลน     ถือเชือกกอนดินและทอนไมไปสูทวารพระราชนิเวศน 
ใหกราบทูลความท่ีมายืนคอยเฝาพระราชา     ไดโอกาสแลวเขาเฝากราบทูลวา 
ขาแตพระมหาราชเจา   เพราะทรงสงขาวไปใหชาวบานปาจีนยวมัชฌคามสง 
สระโบกขรณีมาถวาย   ก็แตสระโบกขรณีนั้น    เห็นพระนครอันมีกําแพง   ด ู 
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ประตู หอรบ  ก็กลัว  ตัดเชือกหนีเขาปาไป เพราะเคยอยูในปา พวกขาพระองค  
โบยตีดวยกอนดินและทอนไม     ก็ไมสามารถจะใหกลับ        ขอพระองคโปรด  
พระราชทานสระโบกขรณีเกาของพระองคที่นํามาแตปา  พวกขาพระองคจักผูก  
ควบเขากับสระโบกขรณีใหมนํามาถวาย   เมื่อพระราชารับสั่งวา  สระโบกขรณี 
ของเราท่ีนํามาแตปา   ไมเคยมีมาแตกาลไหน ๆ   เราไมเคยสงสระโบกขรณีไป 
เพ่ือผูกกับอะไร ๆ นํามาฉะนี้   จงทูลวา    ขาแตสมมติเทพ   ถาเมื่ออยางนี้   ชาว 
บานปาจีนยวมัชฌคาม   จักสงสระโบกขรณีมา  ถวายอยางไรได    ชาวบานท่ีรับ 
คําแนะนําของมโหสถ   ก็ไปทํากาลทุกประการ   พระราชาทรงทราบวา  มโหสถ 
รูปญหานี้  กท็รงยินดี. 
         หัวขอวา  อุทยาน    มีความวา  อีกวันหน่ึง  โปรดใหสงขาวไปอีก 
โดยพระราชาณัติวา   พระองคใครจะทรงเลนอุทยาน    ก็แตราชอุทยานตนไม 
เกาหักโคนเสียหมด  ชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม  จงสงอุทยานใหม  ใหดาดาษ 
ไปดวยดรุณรุกขชาติทรงดอกบานงามเขามาถวาย   ถาไมสงเขามาตามพระราช 
ประสงค  จะปรับไหมพันกหาปณะ    ชาวบานเหลาน้ันไมรูเหตุก็นําความแจง  
แกมโหสถ  มโหสถบัณฑิตคิดวา  เรื่องนี้ตองยอนปญหา   จึงเรียกคนท้ังหลาย   
มาส่ังไปโดยนัย   อันมีในกอนน่ันแล    คนเหลาน้ันก็ไปทําตามส่ัง    พระราชา 
ทรงสดับดังน้ัน   จึงตรัสถามเสนกอาจารยวา    เราควรนํามโหสถบัณฑิตมาละ 
กระมัง  อาจารยเสนกะกราบทูลดวยความตระหน่ีลาภสักการะวา   บุคคลไมชื่อ 
วาเปนบัณฑิตดวยเหตุเพียงเทาน้ี   ขอไดทรงรอไปกอน   พระเจาวิเทหราชได 
ทรงฟงคําของเสนกบัณฑิตแลวมีพระดําริวา มโหสถบัณฑิตแกปญหาแหงทารก 
ทั้ง ๗  ขอถูกใจเรา  การพยากรณในการทดลองปญหาลึกลับ    และในการยอน 
ปญหาเห็นปานน้ีของมโหสถนั้น  เปนดุจของพระพุทธเจา  อาจารยเสนกะไมให 
นําบัณฑิตเห็นปานน้ีมาในท่ีนี้   เราจะตองการอะไร   ดวยเสนกะคัดคาน    เรา  
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จักนํามโหสถบัณฑิตน้ันมา     พระเจาวิเทหราชก็เสด็จไปสูบานน้ัน  ดวยบริวาร   
ใหญ    เมื่อพระราชาทรงมามงคลเสด็จไป    กีบของมากระทบพ้ืนระแหงก็แตก 
พระราชาก็เสด็จกลับแตที่นั้นเขาพระนคร    ลําดับนั้น    อาจารยเสนกะเขาเฝา 
พระราชาทูลถามวา  พระองคเสด็จไปบานปาจีนยวมัชฌคาม   เพ่ือนํามโหสถ  
บัณฑิตมาหรือ    พระเจาขา     ครั้นไดฟงกระแสรับสั่งวาเสด็จไป     จึงทูลวา 
ขาแตมหาราชเจา    พระองคทึกทักเอาขาพระองควาเปนผูใครความพินาศ    ก ็
ทรงพิจารณเห็นหรือยัง  ในเมื่อขาพระองคทัดทานใหทรงรอไวกอน  ก็บงัเอิญ 
กีบมามงคลรีบดวนออกไปแตกดวยไปครั้งแรกทีเดียว  พระเจาวิเทหราชไดทรง 
ฟงคําของเสนกะก็ทรงดุษณีภาพ. 
         อีกวันหน่ึง    พระเจาวิเทหราชทรงปรึกษากับเสนกะวา    เราจะนํา 
มโหสถมา  เสนกะทูลวา  พระองคอยาเสด็จไปเอง  สงทูตไปยังมโหสถวา  เมื่อ 
พระองคเสด็จไปสูสํานักเธอ กีบมาท่ีนั่งแตก เธอจงสงมาอัสดรหรือมาประเสริฐ 
กวามาสามัญมา    ถาเธอจักสงมาอัสดรมา    เธอจงมาเอง    แตเม่ือจะสงแตมา 
ประเสริฐมา  จงสงบิดาของเธอมาดวย  ปญหาของเรานี้แหละจักถึงท่ีสุด  พระ- 
ราชาทรงเห็นชอบดวย   จึงสงราชทูตไปดังวาน้ัน   มโหสถบัณฑิตไดฟงคํา 
ราชทูต  จึงคิดวา  พระราชาทรงใครจะพบเราและบิดาของเรา   จึงไปหาบิดา 
ไหวแลวกลาววา  พระราชาทรงใครจะพบบิดาและขาพเจา  ขอบิดาจงพรอมดวย 
อนุเศรษฐีพันหน่ึงเปนบริวารไปเฝากอน   เมื่อไปอยาไปมือเปลา   จงเอาผอบ 
ไมจันทนเต็มดวยเนยใสใหมไปดวย  พระราชาจักตรัสปฏิสันถารกับบิดา  ตรัส 
เรียกใหนั่งวา  จงนั่งท่ีอาสนอันสมควร  บิดาจงรูอาสนอันสมควรแลวน่ัง  เมื่อ 
บิดาน่ังแลว   ขาพเจาจักไป  พระราชาจักตรัสทักทายขาพเจา   ตรัสนั่งใหนั่งวา 
จงที่อาสนะอันสมควร    แตนั้นขาพเจาจักแลดูบิดา  บิดาจงลุกจากอาสนดวย 
สัญญาน้ัน   กลาววา   แนะพอมโหสถ  พอจงนั่ง  ณ  อาสนนี้  ปญหาอยางหน่ึง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 352 

จักถึงท่ีสุดในวันนี้    สิรวัิฒกเศรษฐีรับจะทําตามน้ัน    แลวกไ็ปโดยนัยที่กลาว 
แลว   ใหทูลความท่ีคนมายืนรออยูที่พระทวารแดพระราชา   ครั้นไดพระราชา- 
นุญาติแลวจึงเขาไปเฝา    ถวายบังคมพระราชา    ยืนอยู   ณ  ทีค่วรสวนหนึ่ง  
พระราชาทรงทักทายปราศรัยตรัสถามวา  ดูกอนคฤหบดี  มโหสถบุตรของทาน 
อยูไหน  เศรษฐีทูลตอบวา มาภายหลัง  พระราชาทรงทราบดังน้ีก็ดีพระหฤทัย 
ตรัสวา   ดูกอนคฤหบดี   ทานจงดูอาสนควรแกตนน่ัง    เศรษฐีนั้นก็นั่ง   ณ 
อาสนที่ควรแกตนในที่สวนหนึ่ง  ฝายพระโพธิสัตวประดับตกแตงตัวแลว  มีเด็ก 
พันหน่ึงหอมลอมน่ังรถที่ประดับแลว   เมื่อเขาสูพระนคร  เห็นฬาตัวหนึ่งเที่ยว 
อยูที่หลังคู   บังคับบริวารที่มีกําลังวา   เจาจงผูกฬาตัวหนึ่งท่ีปากอยาใหรองได 
แลวหอดวยเส่ือลําแพน    ใหนอนในเครื่องลาดแบกมา     บริวารเหลาน้ัน กท็ํา 
ตามส่ัง  พระโพธิสัตวเขาสูพระนครดวยบริวารมาก   มหาชนเห็นพระโพธิสัตว 
มาดังน้ัน    กพ็ากันชมเชยดูพระโพธิสัตวไมรูอ่ิมวา   บุตรแหงสิริวัฒกเศรษฐีนี้  
ชื่อวา  มโหสถบัณฑิต เมื่อเธอเกิดมาก็ถือแทงโอสถมาดวย เธอรูเปรียบเทียบ 
ปญหาที่ทดลองมีประมาณเทาน้ีได  มโหสถไปถึงทวารพระราชฐาน  ใหกราบ 
ทูลพระราชาใหทรงทราบ พระราชาทรงสดับวามโหสถมา  ก็ทรงโสมนัสตรัสวา 
มโหสถบุตรเราจงรีบมาเถิด   มโหสถพรอมดวยเด็กพันหน่ึงเปนบริวาร   ข้ึนสู 
ปราสาทถวายบังคมพระราชา  ยืนอยู ณ ที่สวนหนึ่ง  พระราชาทอดพระเนตร 
เห็นมโหสถก็ทรงพระปราโมทย  ตรสัปฏิสันถารอยางออนหวานวา แนะบัณฑิต  
เจาจงรูอาสนที่สมควรน่ังเถิด กาลน้ัน  พระโพธิสัตวแลดูเศรษฐีผูบิดา ลําดับนั้น 
บิดาของมโหสถก็ลุกจากอาสนดวยสัญญาท่ีบุตรแลดูแลว   กลาววา  แนะบัณฑิต  
เจาจงน่ังท่ีอาสนนี้   มโหสถก็นั่งท่ีอาสนนั้น  เสนกะ ปุกกุสะ  กามินทะ  เทวินทะ 
และชนเหลาอ่ืนผูโฉดเขลา  ก็พากันตบมือสรวลเสเฮฮาเยาะเยยวา  คนทั้งหลาย 
พากันเรียกคนโฉดเขลาผูนี้วา   บัณฑิต    การเรียกผูที่ใหบิดาลุกจากอาสนแลว  
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ตนน่ังเสียเองน้ีวา  บัณฑิต  ไมสมควร   พระราชามีพระพักตรเศราหมองทรง 
เสียพระหฤทัย ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลถามพระราชาวา พระองคเสียพระราช  
หฤทัยหรือพระเจาขา   พระราชามีพระราชดํารัสตอบวา   เออ  ขาเสียใจ  เพราะ 
ไดฟงความเปนไปของเจาก็เปนที่ยินดี   แตพอไดเห็นความเปนไปของเจาก็เกิด 
เสียใจ   เพราะวาเจาใหบิดาของเจาลุกจากอาสนแลว เจาน่ังเสียเอง     มโหสถจึง 
ทูลถามวา   ก็พระองคทรงสําคัญวา   บิดาอุดมกวาบุตรในท่ีทั่วไปหรือ  ครั้น 
ตรัสตอบวา      เขาใจอยางนั้น      จึงกราบทูลวา     พระองคพระราชทาน 
ขาวไปวา    ใหขาพระบาทสงมาอัสดรหรือมาประเสริฐกวามาสามัญมาถวาย 
ไมใชหรือพระเจาขา   กราบทูลดังน้ีแลว    ลุกจากอาสนใหที่แกบริวารใหนําฬา 
ที่นํามานั้น    มาใหนอนแทบพระบาทยุคลแหงพระเจาวิเทหราช   แลวกราบทูล 
ถามวา  ฬานี้ราคาเทาไรพระเจาขา     พระราชาตรัสตอบวา    ถามันมีอุปการะ 
ราคามัน  ๘ กหาปณะ มโหสถทูลถามตอไปวา  ก็มาอัสดรอาศัยฬานี้เกิดข้ึนทอง 
นางมาสามัญ   หรือนางฬาอันเปนแมมาอาชาไนย   ราคาเลาไรเลา    พระเจาขา 
ครั้นพระราชาตรัสตอบวา   หาคามิไดซิ   เจาบัณฑิต   ดังน้ี   จึงทูลวา    ขาแต 
สมมติเทพ   เหตุไรตรัสดังน้ัน     ก็พระองคตรัสเม่ือกี้นี้วา    บิดาอุดมกวาบุตร 
ในที่ทุกสถานมิใชหรือ    ถาพระราชดํารัสนั้นจริง    ฬาก็อุดมกวามาอัสดรของ 
พระองค    พระองคจงทรงรับฬานั้นไว    ถาวามาอัสดรอุดมกวาฬาทั้งหลาย 
พระองคจงทรงรับมาอัสดรน้ันไว  ก็เปนอยางไร  บัณฑิตท้ังหลายของพระองค 
จึงไมสามารถจะรูเหตุเทานี้     พากันตบมือหัวเราะเฮฮา   โอ  บณัฑิตทั้งหลาย 
ของพระองคบริบูรณดวยปญญา   พวกน้ันพระองคไดมาแตไหน     ทลูฉะนี้  
กลาวเยาะเยยบัณฑิต   ๔  คน  แลวทูลพระราชาดวยคาถาในเอกนิบาตวา  
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              ขาแตพระราชาผูประเสริฐ     ถาพระองคทรงสํา- 
         คัญอยางน้ีวา  บิดาประเสริฐกวาบุตร  ฬาของพระองค 
         นี้ก็ประเสริฐกวามาอัสดร   เพราะวาฬาเปนพอของมา 
         อัสดร.  
         คาถาน้ันมีความวา  ขาแตพระราชาผูประเสริฐ  ถาพระองคทรงสําคัญ 
วา  บิดาประเสริฐกวาบุตรในท่ีทั้งปวง   ฬาตัวน้ีก็ประเสริฐกวาแมมาอัสดรของ 
พระองค   เพราะเหตุไร   เพราะฬาเปนพอของมาอัสดร   ก็แลครั้นทูลอยางน้ี 
แลว    พระมหาสัตวก็กราบทูลวา    ถาบิดาประเสริฐกวาบุตรทั้งหลาย     ขอได 
ทรงรับบิดาของขาพระองคไว   ถาบุตรประเสริฐกวาบิดา   ขอไดทรงรับขาพระ- 
องคไว    เพ่ือประโยชนแกพระองค    พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคําน้ันก็ทรง 
โสมนัส    ราชบริษัททั้งปวงก็แซซองสาธุการวา    มโหสถบัณฑิตกลาวปญหา 
ดีแลว   เสียงปรบมือและการยกแผนผาเปนพัน ๆ  ไดเปนไปแลว     บัณฑิต    
คน  ตางมีหนาเศราหมองซบเซาไปตาม ๆ  กัน. 
         ปุจฉาวา    บุคคลผูรูคุณแหงบิดามารดา     เชนกับพระโพธิสัตวยอม 
ไมมีมิใชหรอื  เมื่อเปนเชนนั้น    เหตุไรพระโพธิสัตวจึงทําอยางนี้. 
         วิสัชนาวา    พระโพธิสัตวนั้นไดทําอยางนั้น     เพ่ือประสงคจะดูหม่ิน  
บิดาก็หาไม   ก็แตพระราชาสงขาวไปวา  ใหสงมาอัสดรหรือมาประเสริฐกวาน้ี  
สามัญมาถวาย     เพราะฉะนั้น  จึงทําอยางน้ี     เพ่ือจะทําปญหานั้นใหแจมแจง 
เพ่ือจะประกาศความท่ีตนเปนบัณฑิต    และเพ่ือจะทําอาจารยทั้ง  ๔   มีเสนกะ 
เปนตนใหหมดรัศมี. 
                                                 จบ  ปญหาฬา  
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         พระเจาวิเทหราชทรงยินดี   จับพระเตาทองคําอันเต็มดวยนํ้าหอม 
ทรงหลั่งนํ้านั้นลงในมือสิริวัฒกเศรษฐี  พระราชทานใหปกครองปาจีนยวมัชฌ- 
คาม    แลวตรัสวา    เหลาอนุเศรษฐีจงบํารุงสิริวัฒกเศรษฐี    แลวใหสงเครื่อง   
สรรพาสังการพระราชทานแกนางสุมนาเทวีมารดาพระโพธิสัตว    ทรงเลือ่มใส 
ในปญหาฬา   จึงตรัสกะเศรษฐีเพ่ือจะทรงรับพระโพธิสัตวไวเปนราชบุตรทีร่ัก 
ของพระองควา   ดูกอนคฤหบดีผูเจริญ   ทานจงใหมโหสถบัณฑิตไวเปนราช- 
บุตรแหงเรา   เศรษฐีทูลคานวา    ขาแตสมมติเทพ  มโหสถบุตรของขาพระองค 
นี้ยังเด็กนัก  จนถึงวันนี้   กลิ่นน้ํานมในปากของเธอยังไดกลิ่นอยู     ตอในกาล 
เมื่อเธอเปนผูใหญ   เธอจึงอยูในราชสํานัก   พระราชาตรัสวา   จําเดิมแตนี้ไป   
ทานอยาหวงใยในมโหสถเลย    มโหสถน้ีจักเปนราชบุตรของเราแตวันนี้ไป 
เราพอจะเลี้ยงบุตรของทานได   ทานจงกลับบานเถิด  ตรัสฉะน้ีแลวมีพระราชา- 
นุญาตใหเศรษฐีกับบาน   เศรษฐีถวายบังคมบรมกษัตริยแลวสวมกอดมโหสถ 
ใหนอนแนบอก    จุมพิตศีรษะ    ใหโอวาทแกมโหสถวา    แนะพอดุจดวงใจ 
ดุจดวงตาอันประเสริฐ     พอมโหสถผูบัณฑิต    พออยาทําใหบิดาหาท่ีพ่ึงมิได 
จําเดิมแตนี้ไป    พอจงบํารุงพระราชาของเราท้ังหลายดวยความไมประมาทเถิด 
มโหสถไหวบิดาแลวกลาววา   บิดาอยาวิตกเลย     แลวสงใหบิดากลับเคหสถาน 
แหงตน. 
         พระเจาวิเทหราชตรัสถามมโหสถวา   เจาจักเปนขาหลวงเรือนในหรือ 
ขาหลวงเรือนนอก  พระโพธิสัตวคิดวา  บริวารของเรามีมาก   ควรเราจักเปน 
ขาหลวงเรือนนอก    จึงกราบทูลวา    ขาพระองคจักเปนขาหลวงเรือนนอก 
ลําดับนั้น พระราชาจึงพระราชทานเคหสถานอันสมควร แลวพระราชทานเสบียง 
และเครื่องอุปโภคท้ังปวง     ตลอดถงึบริวารพันหน่ึง   ต้ังแตนั้นมา    มโหสถ 
บัณฑิตก็บํารุงพระราชา  ฝายพระราชาก็ทรงใครจะทดลองมโหสถนั้นตอไป.  
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         ก็กาลนั้น   แกวมณีไดมีอยูในรังกาบนตนตาลตน หน่ึงที่ริมฝงสระโบก-   
ขรณี   ไมไกลประตูเบื้องทักษิณแหงพระนคร    เงาของแกวมณีนั้นปรากฏใน  
สระโบกขรณี    ชนทั้งหลายทูลแดพระราชาวา    แกวมณีมีอยูในสระโบกขรณี  
พระราชาตรัสเรียกเสนกะมาตรัสถามวา แนะอาจารยเสนกะ ไดยินวา  มณีรัตนะ 
ปรากฏในสระโบกขรณี   ทําอยางไร  จึงจะถือเอาแกวมณีนั้นได   ครั้นเสนกทูล 
วา   ควรวิดน้ําถือเอา   จึงควรมอบการทําน้ันใหเปนภาระของเสนกนั้น    อาจารย 
เสนกใหคนเปนอันมากประชุมกันวิดน้ําโกยตมออกจากสระโบกขรณี  แมขุดถึง 
พ้ืนก็ไมเห็นแกวมณี   เม่ือนํ้าเต็มสระโบกขรณี   เงาแกวมณีก็ปรากฏอีก   เสนก 
แมทําดังน้ันอีก   ก็ไมเห็นแกวมณีนั้นเลย     ตอน้ันพระราชาตรัสเรียกมโหสถ- 
บัณฑิตมาตรัสวา   แกวมณีดวงหน่ึงปรากฏในสระโบกขรณี    อาจารยเสนกให 
นํานํ้าและโคลนออกจากสระโบกขรณี  กระทั่งขุดพ้ืนก็ไมเห็นแกวมณีนั้น   เมื่อ 
น้ําเต็มสระโบกขรณี   เงาแกวมณีก็ปรากฏอีก   เจาสามารถจะใหเอาแกวมณีนั้น  
มาไดหรือ  มโหสถกราบทูลสนองวา    ขอน้ันหาเปนการหนักไม    พระเจาขา 
เชิญเสด็จเถิด    ขาพระองคจักแสดงแกวมณีนั้นถวาย   พระเจาวิเทหราชไดสดับ  
ดังน้ันก็ทรงดีพระหฤทัย   ทรงคิดวา    วันนี้เราจักเห็นกําลังปญญาของมโหสถ 
บัณฑิต  ก็เสด็จพรอมดวยขาราชบริพารไปสูฝงโบกขรณี  พระมหาสัตวยืนที่ฝง 
แลดูมณีรัตนะก็รูวา    แกวมณีนี้ไมมีในสระโบกขรณี    มีอยูบนตนตาล   จึง 
จึงกราบทูลวา   แกวมณีไมมีในสระโบกขรณี   พระเจาขา   ครั้นรับสั่งวา  แกว- 
มณีปรากฏในนํ้าไมใชหรือ    จึงใหนําภาชนะสําหรับขังนํ้ามาใสน้ําเต็ม    แลว 
กราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ    ขอพระองคทอดพระเนตร    แกวมณีนี้หาได 
ปรากฏในสระโบกขรณีแตแหงเดียวไม    แมในภาชนะน้ําก็ปรากฏ    ครั้นตรัส 
ถามวา เจาบัณฑิต   ก็แกวมณีมีอยูที่ไหน  จึงกราบทูลสนองวา ขาแตสมมติเทพ 
เงาปรากฏในสระโบกขรณีบาง    ในภาชนะนํ้าบาง    แกวมณีไมไดอยูในสระ  
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โบกขรณี   แตแกวมณีมีอยูในรังกาบนตนตาล     โปรดใหราชบุรุษข้ึนไปนําลง 
มาถวายเถิด  พระราชาก็ตรัสใหราชบุรษุข้ึนไปนําแกวมณีลงมา มโหสถบัณฑิต 
รับแกวมณีจากราชบุรุษแลววางในพระหัตถของพระราชา    มหาชนใหสาธุการ  
แกมโหสถบัณฑิต    บริภาษอาจารยเสนก     ชมเชยมโหสถวา   แกวมณีอยูบน 
ตนตาล  เสนกโงใหคนมากมายขุดสระทําลายสระโบกขรณี   แตมโหสถบัณฑิต 
ไมทําเชนนั้น     แมพระเจาวิเทหราชก็ทรงโสมนสั   พระราชทานสรอยมุกดาหาร 
เครื่องประดับพระศอของพระองคแกมโหสถ     พระราชทานสรอยมุกดาวลีแก 
เด็กผูเปนบริวารพันหน่ึง     ทรงอนุญาตพระโพธิสัตวพรอมบริวารใหปฏบิัติ  
ราชการโดยทํานองนี้. 
                                       จบปญหา ๑๙  ขอ 
         อีกวันหน่ึง     พระเจาวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับ 
มโหสถบัณฑิต    กาลน้ัน   มีกิ้งกาตัวหนึ่งอยูที่ปลายเสาคาย    มันเห็นพระราชา 
เสด็จมาก็ลงจากเสาคายหมอบอยูที่พ้ืนดิน      พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยา 
ของกิ้งกาน้ันจึงตรัสถามวา   แนะบัณฑิต  กิ้งกาตัวนี้ทําอะไร   มโหสถทูลตอบ 
วา  กิ้งกาตัวนี้ถวายตัว   พระเจาขา   พระราชาตรัสวา   การถวายตัวของกิ้งกา 
อยางนี้   ไมมีผลก็หามิได    ทานจงใหโภคสมบัติแกมัน     มโหสถกราบทลูวา 
กิ้งกาน้ีหาตองการทรัพยไม  ควรพระราชทานเพียงแคของกินก็พอ    ครั้นตรัส 
ถามวา  มันกนิอะไร  ทูลตอบวา  มันกินเนื้อ  แลวตรัสซักถามวา  มันควรได 
ราคาเทาไร   ทูลวา   ราคาราวกากณึกหนึ่ง   จึงตรัสสั่งราชบุรุษหนึ่งวา   รางวัล 
ของหลวงเพียงกากณึกหนึ่งไมควร  เจาจงนําเน้ือราคากึ่งมาสกมาใหมัน กนิเปน 
นิตย    ราชบุรุษรับพระราชโองการ     ทําดังน้ันจําเดิมแตนั้นมา     วันหน่ึงเปน 
วันอุโบสถ  คนไมฆาสัตว  ราชบุรุษน้ันไมไดเนื้อ   จึงเจาะเหรียญกึ่งมาสกน้ัน  
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เอาดายรอยผูกเปนเครื่องประดับที่คอมัน    ลําดับนั้น     ความถือตัวก็เกิดข้ึนแก 
กิ้งกาน้ัน    อาศัยมันมีกิ่งมาสกน้ัน    วันนั้น   พระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน 
กิ้งกาน้ันเห็นพระราชาเสด็จมา  ก็ทําตนเสมอพระราชาดวย  เหมือนจะเขาใจวา  
พระองคมีพระราชทรัพยมากหรือ  ตัวเราก็มีมากเหมือนกัน    ดวยอํานาจความ 
ถือตัวอันอาศัยทรัพยกึ่งมาสกน้ันเกิดข้ึน  ไมลงจากปลายเสาคาย   หมอบยกหัว 
รอนอยูไปมาบนปลายเสาคายนั่นเอง     พระเจาวิเทหราชไดทอดพระเนตรเห็น 
กิริยาของมัน    เมื่อจะตรัสถามวา    แนะเจาบัณฑิต   วันนี ้  มนัไมลงมาเหมือน  
ในกอน  เหตุเปนอยางไรหรือ   จึงตรัสคาถานี้วา 
              กิ้งกาน้ีไมลงจากปลายเสาคายหมอบเหมอืนใน  
         กอน    เจาจงรูกิ้งกากระดางดวยเหตุไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   น  อุนฺนมติ   ความวา  วันนี้กิ้งกาไม 
ลงหมอบยกหัวรอนอยูไปมาบนปลายเสาคายนั่นเอง  ฉันใด  กิง้กาไมลงมาหมอบ 
อยางในกอนฉันนั้น.   บทวา    เกน   ถทฺโธ    ความวา  ถึงความกระดางดวย 
เหตุไร. 
         ลําดับนั้น    มโหสถบัณฑิตรูวา  ในวันอุโบสถ   คนไมฆาสัตว     มนั 
อาศัยกึ่งมาสกท่ีราชบุรุษผูกไวที่คอ   เพราะหาเน้ือใหกินไมได   ความถือตัวของ 
มันจึงเกิดข้ึน  ดังนี้จึงกลาวคาถานี้วา 
              กิ้งกาไดกึ่งมาสกซ่ึงไมเคยได  จึงดูหมิ่นพระเจา 
         วิเทหราช    ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา. 
         พระราชาตรัสใหเรียกราชบุรุษนั้นมาตรัสถาม     ก็ไดความสมจริง 
ดังน้ัน     ก็ทรงเลื่อมใสในพระโพธิสัตวเกินเปรียบ   ดวยเห็นวา   อัธยาศัยของ 
กิ้งกา  มโหสถไมไดถาม  อะไร ๆ  ก็รูได    ดังพระสัพพัญูพุทธเจารูอัธยาศัย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 359 

เวไนยสัตว   นั้น    จึงพระราชทานสวยที่ประตูทั้ง  ๔   แกมโหสถบัณฑิต   แต 
กริ้วกิ้งกาทรงปรารภจะใหฆาเสีย    มโหสถทูลทัดทานพระราชาวา   ธรรมดา 
สัตวดิรัจฉานหาปญญามิได  ขอพระองคโปรดยกโทษใหมันเถิด  ขอเดชะ. 
                                        จบ  ปญหากิง้กา  
         ครั้งน้ัน  มีมาณพคนหน่ึง  ชื่อปงคุตตระเปนชาวมิถิลา ไปกรุงตักกศิลา 
เรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข  เรียนไดรวดเร็ว  มาณพนั้น  ใหทรัพย 
เครื่องตอบคุณแลวลาอาจารยกลับบาน      ก็ธรรมเนียมมีอยูวา     ถาธิดาในสกุล 
นั้นเปนผูเจริญวัย      อาจารยตองยกใหแกศิษยผูใหญ      อาจารยนั้นมีธิดาอยูคน 
หน่ึง   มีรูปงามเปรียบดวยเทพอัปสร  ลําดับนั้น   อาจารยกลาวกะปงคุตตรมาณพ 
นั้นวา    เราใหธิดาแกเจา    เจาจงพาไปดวย    แตมาณพนั้นไมใชผูมีบุญ      เปน 
คนกาลกรรณี   สวนนางกุมาริกาเปนผูมีบุญมาก    จิตของปงคุตตรมาณพมิได 
ปฏิพัทธเพราะเห็นนางกุมาริกาน้ัน    มาณพน้ัน    แมไมปรารถนานางกุมาริกาก็ 
ตองรับดวยคิดวา    เราจักไมทําลายคําของอาจารย    พราหมณทิศาปาโมกขได 
ใหธิดาแกมาณพนั้น      มาณพนั้นนอน  ณ  ที่นอนอันมีสิริที่ตกแตงแลวในเวลา 
ราตรี   ใหละอายใจในเพราะนางกุมารีนั้นมาข้ึนนอนดวย         ก็ลงจากท่ีนอน 
นอนท่ีภาคพ้ืน  ฝายนางกุมาริกากึ่งมานอนใกล ๆ มาณพน้ัน     มาณพก็ลุกข้ึน 
ไปบนท่ีนอน    นางกุมาริกาน้ันก็ข้ึนไปยังท่ีนอนอีก    พอนางกุมาริกาข้ึนไป 
มาณพก็ลงจากท่ีนอน   นอนท่ีภาคพ้ืนอีก    ชื่อวากาลกรรณียอมไมรวมกับสิริ 
นางกุมาริกานอนที่ที่นอน  มาณพน้ันนอนท่ีภาคพ้ืน    มาณพน้ัน  ยังกาลใหลวง 
ไปอยางนี้สิ้นสัปดาหหนึ่ง    ก็พานางกุมาริกาน้ันไหวอาจารยออกจากพระนคร 
ตักกศิลา    ในระหวางทางมิไดพูดจาปราศรัยกันเลย      ชนทั้งสองมิไดมีความ 
ปรารถนากนั    ไดมาถึงกรุงมิถิลา    ฝายปงคุตตรมาณพเห็นตนไมมะเดื่อตนหน่ึง 
เต็มไปดวยผลในที่ใกลพระนคร  ถูกความหิวเบียดเบียนก็ข้ึนตนไมนั้น    เค้ียว  
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กินผลมะเด่ือ   ฝายนางกุมาริกาน้ันก็หิวโหย   จึงไปท่ีโคนตนไมกลาววา   ขาแต 
นาย  จงทิ้งผลลงมาใหขาพเจาบาง  มาณพน้ันตอบวา  มือตีนของเจาไมมีหรือ 
เจาจงข้ึนมาเก็บกินเอง  นางก็ข้ึนไปเก็บเค้ียวกิน   มาณพรูวานางข้ึนมา    กร็ีบ 
ลงลอมสะตนมะเด่ือดวยหนามแลวกลาววา    เราพนจากหญิงกาลกรรณี    แลว  
หนีไป  นางกุมาริกาน้ัน  เมื่อไมอาจลง  ก็นั่งอยูบนนั้นนั่นเอง  วันนั้น   พระเจา- 
วิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยาน  ทรงเลนอยูในพระราชอุทยานน้ัน  แลว 
เนื้อประทับ นั่งบนคอชางเสด็จเขาพระนครในเวลาเย็น    ไดทอดพระเนตรเห็น 
นางกุมาริกาน้ัน     มีพระหฤทัยปฏิพัทธในนาง    จึงตรัสสั่งใหถามวา    นางมีผู 
หวงแหนหรือหาไม    นางแจงวา   สามีของนางที่สกุลตบแตงมีอยู     แตเขาให 
ขาพเจาน่ังบนนี้ทิ้งเสียแลวหนีไป   อมาตยกราบทูลความน้ันแดพระราชา พระ- 
ราชาทรงดําริวา   ภัณฑะไมมีเจาของ   ตกเปนของหลวง    จึงใหรับนางลงแลว 
ใหข้ึนคอชางนําไปราชนิเวศน     อภิเษกสถาปนาไวในตําแหนงอัครมเหสี 
พระนางเปนท่ีรัก    เปนที่ชอบพระหฤทัยแหงพระราชา  ชนทั้งหลายกําหนดรู 
พระนามของพระนางวา  อุทุมพรเทว ี เพราะพระราชาไดพระนางมาแตอุทุม- 
พรพฤกษ 
         อยูมาวันหน่ึง     เจาหนาท่ียังชาวบานใกลประตูเมืองใหแผวถางทาง 
เพ่ือประโยชนในการเสด็จพระราชดําเนินสูสวนหลวง    ปงคุตตรมาณพเมื่อทํา 
การจาง   โจงกระเบนม่ันถางทางดวยจอบ  เมื่อทางยังไมแลว  พระราชาประทับ  
บนรถท่ีนั่งกบัดวยพระนางอุทุมพรเทวีเสด็จออกจากพระนคร พระนางอุทุมพร 
เทวีไดทอดพระเนตรเห็นปงคุตตรมาณพผูกาลกรรณีนั้น แผวถางอยู    เม่ือทอด  
พระเนตรมาณพนั้น   ดวยนึกในพระหฤทัยวา    บรุุษกาลกรรณีนี้ไมสามารถจะ 
ทรงสิริเห็นปานดังนี้ไว  ก็ทรงพระสรวล  พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระนาง 
ทรงพระสรวลก็กริ้ว    ตรสัถามวา   หวัเราะอะไร   พระนางกราบทูลวา     ขาแต  
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สมมติเทพ  บุรุษผูถางทางน้ีเปนสามีตนเกาของขาพระบาท    ยงัขาพระบาทให  
ข้ึนตนมะเด่ือแลวเอาหนามสะวงไวแลวไป   ขาพระบาทแลดูเขาแลวคิดวา บุรุษ 
กาลกรรณีนีไ้มสามารถจะทรงสิริเห็นปานดังน้ีไว  จึงหัวเราะ  พระราชาตรัสวา 
เธอกลาวมุสา  เธอเห็นอะไรอ่ืน   เราจักฆาเธอ    ตรัสฉะน้ีแลวทรงจับพระแสง 
ดาบ  พระนางมีความเกรงกลัวพระราชอาญา     จึงกราบทูลวา    ขอพระองค 
ตรัสถามบัณฑิตทั้งหลายกอน    พระราชาจึงตรัสถามเสนกวา    ทานเธอหรือ  
เสนกทูลวา   ขาพระองคไมเธอ  ชายอะไรจะละสตรีเห็นปานดังน้ีไปพระเจาขา 
พระนางอุทุมพรไดทรงสดับคําของเสนกยิ่งกลัวพระราชอาญาเหลือเกิน   ลําดับ 
นั้น  พระราชาทรงดําริวา  เสนกจะรูอะไร  เราจักถามมโหสถ  เมื่อจะตรัสถาม 
มโหสถ  จึงตรัสคาถานี้วา 
              ดูกอนมโหสถบณัฑิต    สตรรีูปงาม   และนาง 
         สมบรูณดวยอาจารมารยาท  บุรษุไมปรารถนาสตรีนั้น 
         เจาเชื่อหรือ. 
         บทวา  สีลวตี  ในคาถาน้ัน   ความวา  ถึงพรอมดวยอาจารมรรยาท. 
         มโหสถบัณฑิตไดฟงกระแสพระราชดํารัสนั้น  จึงกลาวคาถานี้วา 
              ขาแตมหาราชเจา   ขาพระองคเชื่อบุรุษผูหาบุญ 
         มิไดพึงมี   สิริและกาลกรรณียอมรวมกันไมได   ไมวา 
         ในกาลไหน ๆ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  น  สเมนฺติ  ความวา  ยอมเขาหากันไมได 
เหมือนฟากขางนี้กับฟากขางโนนของทะเล  เหมือนทองฟากับพ้ืนดิน. 
         พระราชาทรงทราบเหตุการณนั้น   ตามคําของมโหสถ  หายกริ้ว  ทรง 
ยินดีตอมโหสถ   ตรัสวา    แนะเจาบัณฑิต    ถาไมไดเจา    วันนี้ขาจักเสื่อมจาก  
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สตรีรัตนะเห็นปานดังนี้  ดวยถอยคําของเสนกผูโฉดเขลา  ขาไดนางนี้ไวเพราะ  
อาศัยเจา    ตรัสชมฉะนี้แลว   พระราชทานกหาปณะแสนหน่ึงบูชามโหสถ  ฝาย 
พระเทวีถวายบังคมพระราชาแลวกราบทูลวา    ขาแตเทพเจา     ขาพระองคได  
ชีวิตเพราะอาศัยมโหสถบัณฑิต     ขาพระองคปรารถนาพระพรเพ่ือใหมโหสถ  
บัณฑิตนี้ต้ังอยูในท่ีเปนนองชาย    ขอพระองคโปรดประทานเถิด    พระเจา 
วิเทหราชก็พระราชทานพรแกพระนางวา   ดีแลวพระเทวี   เธอจงรับพระองค     
ใหพรแตเธอ  พระนางจึงกราบทูลวา   ขาแตเทพเจา  จําเดิมแตวันนี้    ขาพระองค 
จะไมบริโภคอะไร ๆ  มรีสอรอย  เวนนองชาย  ต้ังแตนี้ไป   ขาพระองคจงได  
เพ่ือใหเปดประตูในเวลาหรือมิใชเวลา     สงของมีรสอรอยไปใหนองชายน้ัน 
ขาพระองคขอรับพระพรนี้    พระเจาวิเทหราชตรัสวา    ดีแลว    นางผูเจริญ 
เธอจงรับพรน้ี. 
                                        จบปญหาสิริกับกาลกรรณี 
         วันอ่ืน  พระเจาวิเทหราชเสวยกระอาหารเชาแลว   เสด็จดําเนินไปมา  
ระหวางพ้ืนยาวแหงปราสาท เมื่อทอดพระเนตรออกไปทางชองพระแกล ไดทอด 
พระเนตรเห็นแพะหน่ึงสุนัขหนึ่งทําความเชยชิดเปนมิตรกัน   ไดยินวา แพะน้ัน 
กินหญาในโรงชางที่เขาทอดไวหนาชาง  ชางยังมิไดจับ   ลําดับนั้นคนเลี้ยงชาง  
ทั้งหลายตีแพะนั้นใหออกไป   คนเลี้ยงชางคนหน่ึงไลติดตามแพะนั้น    ซึ่งรอง 
หนีไปโดยเร็ว  เอาทอนในตีขวางลงท่ีหลังแพะ  แพะนั้นแอนหลังไดทุกขเวทนา 
ไปนอนใกลต่ังอาศัยฝาใหญในพระราชคฤหาสน    วันนั้นสุนัขเค้ียวกินกระดูก  
และหนังเปนตน  ที่หองเครื่องหลวงจนอวนพี     เมื่อพอครัวจัดภัตตาหารแลว 
ออกไปขางนอกผ่ึงเหง่ือในสรีระ  มนัไดกลิ่นปลาเน้ือ ไมอาจอดกลั้นความอยาก 
ก็เขาไปในหองเครื่อง      ยังเครื่องปดภาชนะใหตกลงแลวเค้ียวกินเนื้อ     ฝาย  
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พอครัวไดยินเสียงภาชนะ   ก็เขาไปทางเสียงภาชนะ   เห็นสุนขักําลังกินเนื้ออยู 
จึงปดประตูตีสุนัขนั้นดวยกอนดินและทอนไมเปนตน   สุนัขนั้นก็ทิ้งเน้ือที่เค้ียว 
กินจากปากรองว่ิงหนีออกไป  พอครวัรูวาสุนัขหนีออกไป  จึงติดตามไปตีขวาง 
ที่หลังดวยทอนไม   สุนัขก็แอนหลังยกเทาขางหน่ึงเขาไปในท่ีแพะนอน   แพะ  
ถามสุนัขน้ันวา    เพ่ือนแอนหลังยกเทาขางหน่ึงมาดวยเหตุไร     ลมเสียดแทง 
เพ่ือนหรือ  ฝายสุนัขก็ถามวา  เพ่ือนแอนหลังนอนอยู   ลมเสียดแทงเพ่ือนหรือ 
แพะบอกเรื่องของคนแกสุนัข     แมสนุัขก็บอกอยางนั้นเหมือนกัน     ลําดับนั้น 
แพะถามสุนัขวา    เพ่ือนสามารถจะไปสูโรงครัวอีกหรือ   สุนัขตอบวา    ขาไม 
สามารถแลว     เมื่อขาไปชีวิตจะไมมี    ก็เพ่ือนสามารถจะไปสูโรงชางอีกหรือ 
แพะตอบวา  ถึงขาก็ไมกลาไปท่ีโรงชางนั้น   ถาขาขืนไป  ชีวิตก็จะไมมี  สัตว 
ทั้งสองคิดหาอุบายวา   บดันี้เราจะเปนอยูไดอยางไรหนอ   แพะจึงกลาวกะสุนัข  
วา  ถาเราทั้งสองอาจอยูรวมกัน   อุบายก็มี    คือต้ังแตนี้ไป    เจาจงไปโรงชาง 
พวกคนเลี้ยงชางจักไมสงสัยในตัวเจา   ดวยเห็นวา  สัตวนี้ไมกินหญา    เจาพึง 
นําหญามาเพ่ือขา    สวนขาจักเขาไปในโรงครัว     พอครัวก็ไมสงสัยในตัวขา 
ดวยเห็นวา  สัตวนี้ไมกินเน้ือ  ขาก็จักนําเนื้อ  เพ่ือเจา  สัตวทั้งสองตกลงกัน วา 
อุบายน้ีเขาที   สุนัขจึงไปโรงชาง    คาบฟอนหญานํามาวางไวใกลหลังฝาใหญ 
ฝายแพะไปสูหองเครื่องคาบกอนเนื้อเต็มปากนํามาวางไวใกลที่นั้นเอง    สนุัขก็ 
เค้ียวกินเนื้อ    แพะเค้ียวกินหญา    สัตวทั้งสองน้ันพรอมเพรียงชอบพอกัน อยู 
ใกลหลังฝาใหญ     พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นความท่ีแพะและสุนัข 
ทั้งสองนั้นชอบกันโดยเปนเพ่ือน  จึงทรงจินตนาการวา   เหตุการณที่เรายังไม 
เคยเห็น   เราไดเห็นแลวในวันนี้    แตกอนมาสัตวทั้งสองนี้เปนศัตรูกัน  บดันี้  
อยูรวมกันได  เราจักจับเหตุการณนี้ทําเปนปญหาถามบัณฑิตท้ังหลาย  บณัฑิต 
ใดไมรูปญหาน้ี    เราจักขับบัณฑิตนั้นจากแควน   แตเราจักสักการะแกบัณฑิต  
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ผูรู   เพราะบัณฑิตอ่ืนรูอยางนี้ไมมี    วันนี้หมดเวลาแลว     พรุงน้ีเราจักถาม 
บัณฑิตเหลานั้น  ในเวลามาทําการในหนาที่   รุงข้ึนในเม่ือบัณฑิตท้ังหลายมานั่ง 
ทําการในหนาท่ีของตนแลว   เมื่อจะถามปญหาจึงตรัสคาถานี้วา  
              ความที่สัตวเหลาใดเปนเพ่ือนกันในโลกนี้   แม 
         ไปดวยกันสัก   ๗  กาว   ไมเคยมใีนกาลไหน  ๆ   สัตว 
         ทั้งสองน้ันเปนศตัรูกัน   มาเปนเพ่ือนประพฤติเพ่ือคุน 
         กันได  เพราะเหตุอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปฏสินฺถาย   ไดแก   เชื่อกันและกัน 
แลวพยายาม. 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว   ไดตรัสอยางนี้อีกวา 
              ถาเวลากินอาหารเชาแลววันนี้   ทานท้ังหลายไม 
         สามารถกลาวแกปญหาน้ีของเรา  เราจักขบัทานท้ังปวง 
         จากแวนแควน   เพราะเราไมตองการพวกคนเขลา. 
         เสนกะนั่งอยูตนอาสนะ  มโหสถบัณฑิตนั่งอยูที่สุดอาสนะ  พระมหาสัตว 
พิจารณาปญหาน้ัน       ยงัไมเห็นเน้ือความจึงคิดวา     พระราชาองคนี้มีพระชวนะ 
เฉ่ือยชา     ไมสามารถจะทรงจับคิดปญหานี้     พระองคคงจักทอดพระเนตรเห็น 
อะไรแน     วันหน่ึงเมื่อเราไดโอกาสจักนําปญหาน้ีออกแสดง     อาจารยเสนกะจัก 
ยังพระราชาใหงดสักวันหน่ึงในวันนี้  ดวยอุบายอยางหน่ึงจะไดหรือ  ชนทัง้สาม  
นอกน้ีแลไมเห็นอะไร ๆ  เหมือนเขาหองมืดฉะน้ัน     เสนกะแลดูพระโพธิสัตว 
ดวยมนสิการวา    ความเปนไปของมโหสถจะเปนอยางไรหนอ    ฝายมโหสถก็ 
แลดูเสนก  เสนกรูความประสงคของพระโพธิสัตว    ดวยอาการท่ีพระโพธิสัตว 
แลดู    จึงคิดวาปญหานั้นยังไมปรากฏแกมโหสถ   เพราะเหตุนั้น     มโหสถจึง  
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ปรารถนาโอกาสวันหน่ึง   เราจักยังมโนรถของมโหสถใหเต็ม   จึงสรวลข้ึนดวย 
วิสาสะกับพระราชา    ทลูวา พระองคจักขับขาพระบาทเหลานี้     ผูไมสามารถ 
กลาวแกปญหาจากแควนจริง ๆ   หรือ     พระเจาขา     พระราชาตรัสตอบวา 
จริง ๆ  ซิบัณฑิต  เสนกะจึงทูลวา พระองคทรงกําหนดปญหานี้วา    ปญหามี  
เง่ือนเดียวหรือ     ขาพระองคทั้งหลายไมสามารถจะกลาวแกปญหานี้ในวันนี้ 
ขอไดทรงงดหนอยหนึ่ง    ปญหานี้มีเง่ือน   ขาพระองคทั้งหลายจักกลาวแกใน 
ทามกลางประชุมชน    จะตองนั่งคิดในที่หน่ึง    ภายหลังจักทูลแกแดพระองค 
ขอไดโปรดพระราชทานโอกาสแกพวกขาพระองค     เสนกะกลาวดังน้ีแลดู 
มโหสถแลวกลาว ๒ คาถาน้ีวา 
              ขาแตพระจอมประชากร     ในเมื่อสมาคมแหง 
         หมูชนอึกทึก      ในเมื่อชุมนุมแหงชนโกลาหล     ขา- 
         พระองคทั้งหลายมีใจฟุงซาน    มีจิตไมแนวอยูที่เดียว 
         จึงไมสามารถจะพยากรณปญหานั้น  นักปราชญทั้งหลาย 
         มีจิตมอีารมณเดียว  คน ๆ หน่ึงอยูในท่ีลับ  คิดเนื้อความ 
         ทั้งหลาย     พิจารณาอยูในสถานท่ีเงียบ     ภายหลังจัก 
         กราบทลูแกเนื้อความน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    สมฺมสิตฺวาน   ความวา    นกัปราชญ 
เหลาน้ีมีจิตมีอารมณเดียว    ต้ังอยูในกายวิเวกและจิตวิเวกพิจารณาปญหานี้แลว 
จักกลาวเน้ือความน้ันแดพระองค. 
         พระราชาทรงสดับคําของเสนกะก็ดีพระหฤทัย    ตรัสคุกคามดังนี้วา 
ดีแลว   ทานท้ังหลายจงคิด  เมื่อแกไมไดจักใหขับเสีย   บัณฑิตทั่ง  ๔   ลงจาก 
พระราชนิเวศน  เสนกะจึงกลาวกะบัณฑิตนอกน้ีวา   พระราชาตรัสถามปญหา  
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สุขุม  เมื่อพวกเราแกไมได  ภัยใหญจักเกิดข้ึน  เหตุนั้น   ทานทั้งหลายบริโภค   
สบายแลวจงพิจารณาปญหาน้ันโดยชอบ  ตางคนไปเรือนของตน ๆ ฝายมโหสถ 
ลุกไปสูสํานักพระราชเทวีอุทุมพรทูลถามวา   ขาแตพระเทวีเจา  วันนี้หรือวานนี้ 
พระราชาประทับอยูในที่ไหนนาน   พระนางอุทุมพรรับสั่งวา   เมื่อวานน้ีพระ-   
ราชาเสด็จไปมา    ทอดพระเนตรท่ีพระแกล  ณ  ภายในพ้ืนยาว     แตนั้น 
พระโพธิสัตวจึงคิดวา  พระราชาจักไดทอดพระเนตรเห็นเหตุอะไร ๆ  โดยขาง 
นี้     จึงไปในท่ีนั้นแลดูภายนอก    ไดเห็นกิริยาแหงแพะและสุนัข     ก็ทําความ 
เขาใจวา    พระราชาทอดพระเนตรเห็นสัตวทั้งสองน้ี    จึงทรงประพันธปญหา 
จับเคาไดฉะน้ีแลวก็กลับไปเคหสถาน    ฝายบัณฑิตทั้งสามคิดแลวไมเห็นอะไร 
จึงไปหาเสนกะ    เสนกะเห็นบัณฑิตท้ังสามนั้น  จึงถามวา    ทานเห็นปญหาแลว 
หรือ  ครั้นไดรับตอบวายังไมเห็น  จึงกลาววา  ถาเปนเชนนั้น    พระราชาจักขับ 
ทานท้ังหลายจากแวนแควน    ทานท้ังหลายจักทําอยางไร   ครัน้บัณฑิตท้ังสาม 
ยอนถามวา   ก็ทานเห็นหรือก็ตอบวา   แมเราก็ยังไมเห็น   ครั้นบัณฑิตทั้งสาม 
กลาววา    เม่ืออาจารยไมเห็น     ขาพเจาท้ังหลายจะเห็นอะไร    ก็เม่ือวานน้ีเรา 
ทั้งหลายบันลือสีหนาทในราชสํานักวา  จักคิดแกแลวมาบาน  บัดนี้พระราชา 
จักกริ้วพวกเราผูแกไมได   พวกเราจักทําอยางไร   จึงกลาววา    ปญหานี้อันเรา 
ทั้งหลายไมอาจเห็น    มโหสถจักคิดไดทั้งหลายรอยนัย    เพราะฉะนั้น     ทาน 
ทั้งหลายจงมาไปสํานักมโหสถดวยกนักับเรา    บณัฑิตทั้งส่ีไปสูประตูเคหสถาน 
แหงมโหสถ    ใหแจงความท่ีคนมาแลวเขาไปสูเรือน   ปราศรัยกันแลวน่ัง   ณ 
ที่ควรสวนหนึ่ง     แลวถามมโหสถวา   บัณฑิต   ทานคิดปญหาไดแลวหรือ 
พระโพธิสัตวตอบวา  ในเมื่อขาพเจาคิดไมได คนอ่ืนใครจักคิดได   เออ ปญหา 
นั้น   ขาพเจาคิดไดแลว   ครั้นเมื่อบัณฑิตท้ังส่ีกลาววา  ถากระน้ันทานจงบอกแก 
ขาพเจาบาง   มโหสถจึงดําริวา   ถาเราจักไมบอกแกบัณฑิตท้ังสี่นี้     พระราชา  
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จักกริ้วบัณฑิตทั้งส่ี    ขับเสียจากแควน    พระราชทานรัตนะ ๗  แกเรา  คนเขลา   
เหลาน้ีอยาไดฉิบหายเสียเลย    เราจักบอกแกพวกน้ี     ดําริฉะน้ีแลวใหบัณฑิต  
ทั้งส่ีนั่ง   ณ  อาสนะตํ่าแลวกลาววา    ทานท้ังหลายจงพยากรณอยางนี้   ในกาล 
เมื่อพระราชาตรัสถามแลวใหบัณฑิตท้ังส่ีเรียนบาลีประพันธิ์เปนคาถา ๔ คาถา  
แลวสงใหกลับไปในวัน ที่ ๒ บัณฑิตเหลาน้ัน  ไปสูราชอุปฏฐาน   นั่ง  ณ  อาสน 
ปูลาดไว  พระราชาตรัสถามเสนกะวา   ทานรูปญหาแลวหรือ   เสนกะจึงกราบ 
ทูลวา   ขาแตมหาราชเจา   เนื้อขาพระองคไมรู  คนอ่ืนใครเลาจักรู  ครั้นรบัสั่ง 
ใหกลาว   จึงกลาวคาถาโดยทํานองที่เรียนมาทีเดียววา 
              เน้ือแพะเปนที่รักท่ีเจริญใจแหงบุตรอมาตย   และ 
         พระราชโอรส  ชนเหลาน้ัน ไมบริโภคเนื้อสุนัข  ครั้งน้ี 
         มิตรธรรมแหงแพะนั้นกับดวยสุนัข   มีตอกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุคฺคปุตฺตราชปุตฺติยาน  ความวา 
แหงบุตรอมาตยทั้งหลายดวย  แหงพระราชโอรสทัง้หลายดวย. 
         แมกลาวคาถาแลว  เสนกะก็หารูเนื้อความไม  ฝายพระเจาวิเทหราช 
ทรงทราบความ    เพราะปรากฏแกพระองค    เพราะฉะน้ันจึงตรัสถามปุกกุสะ 
ตอไป ดวยเขาพระหฤทัยวา เสนกะรูแลว  ฝายปุกกุสะจึงกราบทูลวา ขาพระองค 
ไมใชบัณฑิตหรือ  แลวกลาวคาถาโดยทํานองท่ีเรียนมาทีเดียววา 
              ชนท้ังหลายใชหนังแพะเปนเครื่องลาดหลังมา 
         เปนเหตุแหงความสุข    ไมใชหนังสุนัขเปนเครื่องลาด 
         หลังมา   ครั้งน้ีมิตรธรรมแหงแพะน้ันกับดวยสุนัข   ม ี
         ตอกัน.  
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         เนื้อความไมปรากฏแมแกปุกกุสะ. 
         ฝายพระราชาเจาพระหฤทัยวา     ปุกกุสะน้ีรูเนื้อความเพราะปรากฏแก 
พระองค  จึงตรัสถามกามินทะตอไป   กามินทะจึงกลาวคาถาโดยทํานองที่เรียน 
มาทีเดียววา   
              แพะมีเขาอันโคงแทจริง       แตเขาท้ังหลายแหง 
         สุนัขไมมีเลย   แพะกินหญา  สนุัขกินเน้ือ    ครั้งน้ีมิตร 
         ธรรมแหงแพะน้ันกับดวยสุนัข  มีตอกัน. 
         เนื้อความไมปรากฏแมแกกามินทะ 
         พระราชาเขาพระหฤทัยวา   แมกามินทะน้ีก็รูเนื้อความแลว     จึงตรัส 
ถามเทวินทะตอไป  เทวินทะก็กลาวคาถาโดยทํานองท่ีเรียนมาทีเดียววา 
              แพะกินหญา   กนิใบไม  สุนขัไมกินหญา  ไมกิน 
         ใบไม   สุนัขจับกระตายหรือแมวกิน   ครั้งน้ีมิตรธรรม 
         แหงแพะนั้นกับดวยสุนัข   มีตอกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    ติณมาสิ    ปลาสมาสิ    ความวา 
กินหญาดวย   กินใบไมดวย.   บทวา   น  ปลาส  ความวา  ไมเค้ียวกินแม 
ใบไม. 
         เนื้อความไมปรากฏแมแกเทวินทะ                                                 
         ลําดับนั้น   พระราชาเขาพระหฤทัยวา  แมเทวินทะน้ีก็รู   เพราะปรากฏ 
แกพระองค     จึงตรัสถามมโหสถวา    ดูกอนพอมโหสถ    แมตัวเจารูปญหา 
นี้หรือ    มโหสถโพธิสัตวทูลสนองวา    ขาแตมหาราชเจา     ต้ังแตอเวจีจนถึง 
ภวัคคพรหม    ยกขาพระองคเสีย    คนอ่ืนใครจะรูปญหานี้    ครั้นตรัสใหกลาว 
จึงกราบทูลวา   ขอพระองคทรงฟง   เมื่อจะประกาศความท่ีกิจน้ันปรากฏแกตน 
จึงกลาว ๒ คาถานี้วา  
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              แพะมีเทากึ่ง ๘  แหงเทา ๔ (มี ๔ เทา)  มกีีบ ๘ 
         มีกายไมปรากฏ   สนุัขน้ีนําหญามาเพ่ือแพะนี้   แพะนี ้
         นําเนื้อมาเพ่ือสุนัขนั้น     พระชนินทรสมมติเทพผูประ 
         เสริฐกวาชาววิเทหรัฐประทับอยู  ณ  ปราสาทอันประ- 
         เสริฐ  ไดทอดพระเนตรเห็นการนําอาหารมาแลกกัน   
         กินโดยประจักษ  และไดทอดพระเนตรเห็นมิตรธรรม 
         แหงสุนัขและแพะเอง. 
         มิตรธรรมแหงสุนัขและแพะเอง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อฏฑฺฒปาโท   ทานถลาวหมายเอา 
เทา  ๘  แหงแพะ   ดวยความเปนผูฉลาดในพยัญชนะ.   บทวา  เมณฺโฑ  ไดแก 
แพะ.  บทวา  อฏนโข  นีท้านกลาวตามท่ีเทาแพะมีกีบเทาละ ๒  กีบ.   บทวา 
อทิสฺสมานกาโย   ความวา   ไมปรากฏกายในเวลานําเนื้อมา.   บทวา   ฉาทิย 
ความวา  เครื่องมุงเรือน  คือ   หญา.  บทวา  อย   อิมสฺส    ความวา    สุนัข  
นําหญามาเพ่ือแพะ.  บทวา  วีติหาร  ไดแก  นํามาแลกกัน.  บทวา    อฺโ- 
ฺโภชนาน     ความวา    แลกกันกิน   ดวยวาแพะนําของกินมาเพ่ือสุนัข 
แมสุนัขน้ันก็แลกกับแพะน้ัน      สุนัขนํามาเพ่ือแพะ   แมแพะกแ็ลกกัน.  บทวา 
อทฺทกฺขิ   ความวา    ไดทอดพระเนตรเห็นสัตวทั้งสองน้ันแลกเปลี่ยนกันกิน 
ดวยพระเนตร   คือ   ประจักษแกพระองค.    บทวา     โภภุกฺกสฺส     ไดแก 
สุนัขหอน.  บทวา   ปุณณฺมุขสฺส   ไดแก  แพะ  อธิบายวา   พระราชาทอด 
พระเนตรเห็นมิตรธรรมของสัตวทั้งสองน้ีดวยพระองคเอง. 
         พระราชาเม่ือไมทรงทราบความท่ีอาจารยเหลาน้ันรูปญหาเพราะอาศัย 
พระโพธิสัตว   ทรงสําคัญวา     บัณฑิตท้ัง      ๕     รูดวยปญญาของตน     ก็ทรง 
โสมนัสตรัสคาถานี้วา  
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              ลาภของเราไมนอยเลยท่ีมีบณัฑิตเชนนี้อยูใน 
         ราชสกลุ  เพราะวาบัณฑิตท้ังหลายแทงตลอดเน้ือความ   
         ของปญหาอันลึกละเอียดดวยเปนสุภาษิต. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปฏวิิชฺฌนฺติ   ความวา   กลาวแกปญหา 
ดวยสุภาษิต. 
         ลําดับนั้น      พระราชาทรงดําริวา     เราควรทําอาการยินดีแกบัณฑิต  
เหลาน้ันดวยความยินดี  เมื่อจะทรงทําความยินดีนั้นใหเปนแจง   จึงตรัสคาถาวา 
              เรามีความพอใจย่ิงดวยปญหาท่ีกลาวไพเราะ 
         ใหรถเทียมมาอัสดรรถหนึ่ง ๆ  และบานสวยอันเจริญ 
         บานหนึ่ง ๆ แกทานท้ังปวงผูเปนบัณฑิต. 
         ครั้นตรัสฉะน้ันแลวไดพระราชทานส่ิงท้ังปวงน้ัน. 
                                     จบปญหาแพะในทวาทสนิบาต 
         ฝายพระราชเทวีอุทุมพรทรงทราบความที่บัณฑิตท้ัง  ๔  รูปญหาอาศัย 
มโหสถ     จึงทรงดําริวา     พระราชาพระราชทานรางวัลแกบณัฑิตทั้ง    ๕   เปน 
เหมือนคนทําถั่วเขียวกับถั่วราชมาษใหไมแปลกกนั       จึงเสด็จไปเฝาพระราชา 
ทูลถามวา    ใครทูลแกปญหาถวาย    พระราชาตรัสตอบวา    บัณฑิตทั้ง    ๕   
พระราชเทวีทูลวา   บัณฑิตท้ัง   ๕   รูปญหาของพระองคอาศัยใคร    พระราชา 
ตรัสตอบวา   เราไมรู    พระนางอุทุมพรจึงกราบทูลวา   บัณฑิตท้ัง   ๔    คน 
เหลาน้ีจะรูอะไร   มโหสถใหเรียนปญหาดวยเห็นวา   คนเขลาเหลาน้ีอยาได 
ฉิบหายเสียเลย   ก็พระองคพระราชทานรางวัลแกบัณฑิตทั้งปวงเสมอกันนั่นไม 
สมควรเลย   ควรจะพระราชทานแกมโหสถใหเปนพิเศษ    พระราชาทรงเห็นวา 
มโหสถน้ีไมบอกความท่ีบัณฑิตทั้ง  ๔  รูปญหาอาศัยตน   ก็ทรงโสมนัส   มีพระ  
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ประสงคจะทรงทําสักการะใหยิ่งกวา     จึงทรงคิดวา    ยกไวเถิด     เราจักถาม 
ปญหาอันหน่ึงกะบุตรของเรา   และทําสักการะใหญในกาลเมื่อบุตรของเรากลาว 
แก  เมื่อพระราชาทรงคิดปญหาอันหน่ึง  จึงทรงคิดสิริเมณฑกปญหา  (ปญหา   
วาปญญากับทรัพยอะไรจะประเสริฐกวากัน )  วันหนึ่ง   เวลาบัณฑิตทั้ง  ๕ มา 
เฝานั่งสบายแลว      ตรัสกะเสนกะวา    ทานอาจารยเสนกะ    เราจักถามปญหา 
เสนกะกราบทูลรับวา  ตรสัถามเถิดพระเจาขา  พระราชาจึงตรัสคาถาที่หน่ึงใน 
สิริเมณฑกปญหาวา 
              แนะอาจารยเสนกะ   เราละเนื้อความน้ีกะทาน 
         บรรดาคน   ๒  พวก  คือคนสมบูรณดวยปญญา   แต 
         เส่ือมจากสิริ    และคนมียศแตไรปญญา    นกัปราชญ 
         ยกยองใครวาประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กเมตฺถ   เสยฺโย   ความวา  บรรดาคน 
๒ พวกน้ี  บณัฑิตทั้งหลายกลาวคนไหนวาประเสริฐ   ไดยินวา    ปญหานี ้
สืบเนื่องมาจากวงศของเสนกะ  ฉะนั้นเสนกะจึงไดกราบทูลเฉลยปญหานั้นได 
ทันทีวา 
              ขาแตพระจอมประชาราษฏร    คนฉลาดและคน 
         เขลา  คนบริบูรณดวยศิลปะและหาศิลปะน้ีได  แมมีชาติ 
         สูงก็ยอมเปนผูรับใชของคนหาชาติมิได   แตมียศ    ขา- 
         พระองคเห็นความดังน้ีจึงขอทูลวา  คนมีปญญาเปนคน 
         เลวทราม  คนมีสิรแิลเปนคนประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    วหิโีน   ความวา  คนมีปญญาเปนคน 
เลวทราม  คนเปนใหญนั่นแลเปนคนประเสริฐ.  
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         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของเสนกะน้ันแลว ไมตรัสถามอาจารย   
อีก  ๓   คน    เมื่อจะตรัสถามมโหสถบัณฑิตผูยังใหมในหมูซึ่งนั่งอยู     จึงตรัสวา 
              ดูกอนมโหสถผูมีปญญาไมทราม  ผูเห็นธรรม  
         สิ้นเชิง   เราถามเจา   ในคน  ๒  พวกนี้   นกัปราชญ   
         ยกยองใคร   คนพาลผูมียศ   หรอืบัณฑิตผูไมมีโภคะ 
         คนไหนวาประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เกวลธมฺมทสฺส ิ  แปลวา   ผูเห็นธรรม 
ทั้งปวง. 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตวทูลเตือนพระราชาวา  โปรดทรงฟงเถิด  พระ- 
มหาราชเจา   แลวทูลวา               
              คนพาลทําธรรมเปนบาปก็สําคัญวาอิสริยะของ 
         เราในโลกน้ีประเสริฐ     คนพาลเห็นโลกนี้เปนปกติ 
         ไมเห็น  โลกหนาเปนปกติ    ก็ไดรับเคราะหรายในโลก 
         ทั้ง  ๒  ขาพระองคเห็นความเหลาน้ีจึงขอกราบทูลวา 
         คนมีปญญาประเสริฐแท    คนเขลามียศจะประเสริฐ 
         อะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อธิเมว   ความวา     สําคัญวาอิสริยะ 
ของเราน้ีเทานั้นในโลกน้ีประเสริฐ.  บทวา   กลมิคฺคเหสิ   ความวา   คนพาล 
ทํากรรมเปนบาปดวยความเมาในอิสริยะ  เกิดในนรกเปนตน ในปรโลก  มาจาก 
นรกน้ันเกิดเปนผูมีโภชนะเปนทุกขในตระกูลตํ่าในโลกนี้อีก   ชื่อวายอมถือเอา 
ความปราชัยในโลกทั้งสอง   ดวยประการฉะน้ี.    บทวา    เอตมฺป    ความวา 
ขาพระองคเห็นเหตุแมนี้    จึงกลาววา   ผูสมบูรณดวยปญญาเทานั้นเปนผูสูงสุด 
ผูโงเขลาแมเปนใหญก็ไมใชผูสูงสุด.  
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         เมื่อพระโพธิสัตวทูลดังน้ี     พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรดูเสนกะ   
ตรัสวา    มโหสถสรรเสรญิคนมีปญญาวาเปนผูสูงสุดมิใชหรือ    เสนกะทูลวา 
ขาแตพระมหาราชเจา   มโหสถยังเด็ก  แมจนวันนี้ปากของเธอก็ยังไมสิ้นกลิ่น 
น้ํานมมิใชหรือ  เธอจะรูอะไร  ทูลฉะนี้แลวจึงกลาวคาถาน้ีวา   
              ศิลปะน้ี  หรือเผาพันธุ  หรอืรางกาย   ยอมหาได 
         จัดแจงโภคสมบัติใหไม    มหาชนยอมคบหาโครวินท 
         เศรษฐผูีมีเขฬะไหลจากคางท้ังสองขาง   ผูถึงความสุข 
         ผูมีสิรตํ่ิาชา  ขาพระองคเห็นความดังน้ี  จึงทูลวา   คน 
         มีปญญาเปนคนเลวทราม  คนมีสิริเปนคนประเสริฐแท. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอฬมูค  ไดแก  มีน้ําลายไหลเลอะหนา. 
บทวา  โครวินฺท  ความวา  ไดยินวา  โครวินทะน้ันเปนเศรษฐีมีสมบัติ    ๘๐ 
โกฏ ิ ในพระนครน้ันแล  มีรูปรางแปลก ไมมีบุตร ไมมีธิดา  ไมรูศิลปะอะไร ๆ 
เมื่อเขาพูด  น้ําลายไหล  ๒  ขางลูกคาง  มีสตรีสองคนด่ังเทพอัปสร   ประดบั 
ดวยเครื่องประดับทั้งปวงถือดอกอุบลเขียวท่ีบานดีแลว  ยืนอยูสองขางคอยรอง 
รับน้ําลายดวยดอกอุบลเขียวแลวท้ังดอกอุบลทางหนาตาง    ฝายพวกนักเลงสุรา 
เมื่อจะเขารานเครื่องดื่ม   มีความตองการดอกอุบลเขียว   ก็พากนัไปประตูเรือน 
ของเศรษฐีนั้น   แลวกลาววา   ขาแตนายโครวินทเศรษฐี    ทานเศรษฐีไดยิน 
เสียงนักเลงเหลาน้ัน    ยนืที่หนาตางกลาววา   อะไรพอ  ขณะนั้นน้ําลายก็ไหล 
จากปากของทาน   หญิงสองคนน้ันก็เอาดอกอุบลเขียวรองรับนํ้าลายแลวโยนทั้ง 
ไปในระหวางถนน     พวกนักเลงก็เก็บดอกอุบลเหลาน้ันเอาไปลางน้ํา     แลว 
ประดับตัวเขารานเครื่องดื่ม    เศรษฐีนั้นเปนผูสมบูรณดวยสิริอยางนี้   เสนกะ 
เมื่อแสดงเศรษฐีนั้นเปนตัวอยาง   จึงกลาวอยางนี้.  
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         พระราชาทรงสดับดังน้ัน  แลวตรัสวา  พอมโหสถบัณฑิต  เจาจะกลาว   
แกอยางไร    มโหสถบัณฑิตกราบทูลวา     ขาแตสมมติเทพ     เสนกะจะรูอะไร 
เห็นแตยศเทาน้ัน   ไมเห็นไมคอนใหญซึ่งจะตกบนศีรษะ    เปรียบเหมือนกาอยู 
ในที่เทขาวสุก      และเปรียบเหมือนสุนัขปรารภจะด่ืมนมสม     โปรดฟงเถิด   
พระเจาขา   ทูลฉะนี้แลว   ไดกลาวคาถาน้ีวา 
              คนมีปญญานอยไดความสุขแลวยอมประมาท 
         อันความทุกขถูกตองแลวยอมถึงความหลง      อันสขุ 
         หรือทุกขที่จรมาถูกตองแลวยอมหว่ันไหว เหมือนปลา 
         ด้ินรนในท่ีรอน   ขาพระองคเห็นความอยางน้ี      จึง 
         กราบทลูวา    คนมปีญญาแลประเสริฐ  คนเขลามียศ 
         ยอมไมประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ลทฺธา   สขุ   ความวา   คนเขลาได 
อิสริยสุขแลวยอมมัวเมาคือประมาท    คนประมาทยอมทําบาปมาก.      บทวา 
ทุกฺเขน    ความวา    อันความทุกขทางกายและความทุกขทางใจถูกตองแลว. 
บทวา  อาคนฺตุเกน  ไดแก   ที่มิไดเกิดข้ึนภายใน  ดวยวาแมความสุขของสัตว 
ทั้งหลาย   ก็เปนของจรมาท้ังนั้น    มิไดเปนไปประจํา.  บทวา  ฆมฺเม   ความวา 
เหมือนปลาท่ีเขาเอาข้ึนจากน้ํานํามาโยนไปในแดด   ยอมด้ินรน. 
         พระเจาวิเทหราชทรงสดับดังน้ันแลว   จึงตรัสถามเสนกะวา   ทาน  
อาจารยจะแกอยางไร   เสนกะกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   มโหสถ 
นี้จะรูอะไร    มนุษยทั้งหลายจงยกไวกอน    วิหกทั้งหลายยอมคบหาแตตนไมที่ 
เกิดในปา  ซึง่สมบูรณดวยผลเทาน้ัน    ทลูฉะนี้แลว   ไดกลาวคาถานี้วา 
              ฝูงนกบินเรรอนมาโดยรอบ   สูตนไมในปาอันมี 
         ผลดีฉันใด  ชนเปนอันมากยอมคบหาสมาคมบุคคลผู  
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         มั่งค่ังมโีภคทรัพย    เพราะความตองการดวยทรัพย  
         ฉันนั้น    ขาพระองคเห็นความดังน้ี   จึงกราบทูลวา 
         คนมีปญญาเปนคนตํ่าชา      คนมีสิริเทาน้ันเปนคน 
         ประเสริฐ.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   พหชฺุชโน   ความวา  มนุษยเปนอันมาก 
ประชุมกันเพ่ือเหตุแหงทรัพย. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว   จึงตรัสกะมโหสถวา   พอจะแกอยางไร 
มโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา    เสนกะทองโตคนนี้จะรู 
อะไร  โปรดฟงเถิด   พระเจาขา   ทูลฉะนี้แลวจึงกลาวคาถาน้ีวา 
              คนเขลามีกําลัง  แตหายังประโยชนนี้ใหสําเร็จไม 
         ไดทรัพยมาดวยทํากิจรายแรง    นายนิรยบาลคราคน- 
         เขลานัน้ผูไมฉลาด  ผูรองไหอยู   ไปสูนรกอนัทุกขยิ่ง 
         ขาพระองคเห็นความอยางน้ี    จงึกราบทูลวา     คนมี  
         ปญญาแลประเสริฐ  คนเขลามียศยอมไมประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สาหส  ความวา  คนเขลาทําการงานท่ี 
ความรายแรงดวยความรายแรง   เบียดเบียนประชาชนจึงไดทรัพย    เมื่อเปน  
เชนนั้น    นายนิรยบาลท้ังหลายจึงคราคนเขลานั้นผูไมฉลาด   รองไหอยูนั่นแล 
ไปสูนรกอัน มีเวทนามีกําลัง. 
         เมื่อพระราชาตรัสถามอีกวา   ทานอาจารยเสนกะ   ทานจะแกอยางไร 
เสนกะจึงทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา   โปรดฟงเถดิ   แลวกลาวคาถานี้วา 
              แมน้ํานอยใหญอันใดอันหน่ึง    ยอมไหลไปสู 
         แมน้ําคงคา     แมน้ําเหลาน้ันทั้งหมดเทียวยอมละชื่อ 
         และถ่ินเสีย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร ยอมไมปรากฏ  
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         ชื่อ  คงไดแตชื่อวามหาสมุทรเทาน้ัน   ฉันใด  สัตวโลก  
         มีฤทธ์ิยิ่ง    ยอมไมปรากฏเหมือนแมน้ําคงคาเขาไปสู 
         มหาสมุทร   ฉันนัน้    ขาพระองคเห็นความดังน้ี   จึง 
         กราบทลูวา    คนมปีญญาเปนผูตํ่าชา    คนมสีิริเปนผู  
         ประเสริฐ 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นชฺโช  ไดแก  โดยท่ีสุดแมเปนแมน้ํา  
เล็ก  ๆ ทีไหลมาแตที่ลุม.    บทวา  ชหนฺติ   ความวา  ยอมนับวาแมน้ําคงคา 
ทั้งน้ัน   ละชือ่และถิ่นของตนเสีย.  บทวา  น  ขายเต  ความวา  แมน้ําคงคานั้น 
เมื่อไหลไปสูสมุทร ก็ไมปรากฏ (วาแมน้ําคงคา) ยอมไดชื่อวามหาสมุทรทีเดียว  
แมคนมีปญญามากถึงคนอิสระแลว  ยอมไมปรากฏ  คือไมมีใครรูจัก   ไดเปน 
ราวกะวาแมน้ําคงคาไหลเขาสูสมุทร. 
         พระราชาตรัสอีกวา   พอบัณฑิต    เจาจะแกออยางไร   มโหสถบัณฑิต 
กราบทูลวา  โปรดฟงเถิด   พระเจาขา   แลวกลาวคาถานี้วา 
              ขาพระเจาจะกลาวแกปญหาท่ีทานอาจารยกลาว 
         แมน้ํานอยใหญทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูทะเลใหญ 
         ทะเลน้ันมีกําลังย่ิงเปนนิตย   ทะเลใหญนั้นแมมีคล่ืน 
         กระทบฝง   ก็ไมลวงฝงไป  ฉันใด  กิจการท่ีคนเขลา   
         ประสงคไมลวงคนฉลาดไปได    คนมีสริิยอมไมลวง 
         คนมีปญญาไปได  ฉันนั้น ในกาลไหน ๆ ขาพระองค  
         เห็นความดังน้ี      จงึทูลวา      คนมีปญญาแลเปนคน        
         ประเสริฐ   คนเขลามียศหาประเสริฐไม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ยเมตมกฺขา   ความวา   ทานบอกคือ 
กลาวปญหาฉันใด.   บทวา   อสขย   แปลวา   ไมนับ.   บทวา  เวล   นาจฺเจติ  
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ความวา    ทะเลนั้นแมมีกําลังยิ่งยกคลื่นข้ึนเปนพัน  ๆ    ก็ไมอาจลวงฝงไปได   
คลื่นทั้งหมดถึงฝงแลวยอมแตกไปแนแท.   บทวา   เอวนฺป   ความวา   กิจการ 
ที่คนเขลาประสงค  ยอมไมอาจลวงคนมีปญญาไปได  ถึงคนมีปญญาน้ันแลว 
ยอมทําลายไปฉันนั้นเหมือนกัน.  บทวา  ปฺ   นาจฺเจติ   ความวา   ธรรมดา 
คนมีสิริยอมไมลวงคนมีปญญาไปได  อธิบายวา   ไมมีใครเลยที่เกิดความสงสัย 
ในอัตถะและอนัตถะข้ึนแลว   ผานเลยคนมีปญญาไปแทบเทาของคนเขลาผูเปน  
อิสระ  แตยอมไดการวินิจฉัยแทบเทาของคนมีปญญาเทาน้ัน. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว  จึงตรัสถามเสนกะ วาจะแกอยางไร 
เสนกะกราบทูลวา   โปรดฟงเถิด   พระเจาขา   แลวกลาวคาถาน้ีวา 
              หากวาคนมียศผูไมมีศีลอยูในท่ีวินิจฉัย    กลาว 
         ขอความแกชนเหลาอื่น  คําของผูนั้นยอมเจรญิงอกงาม 
         ในทามกลางบริษัท   คนมีปญญายังคนมีสิริตํ่าชา   ให 
         ทําตามถอยคําของตนหาไดไม   ขาพระองคเห็นความ 
         ดังน้ี    จึงทูลวา   คนมีปญญาเปนคนตํ่าชา    คนมีสิร ิ
         เปนคนประเสริฐแท. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อสฺโต   เจป   ความวา  ก็แมถาคน 
มียศเปนคนไมสํารวมกายเปนตนคือเปนคนทุศีล.     บทวา     สณฺานคโต 
ความวา  คนมียศดํารงอยูในที่วินิจฉัย   กลาวขอความแกคนเหลาอ่ืน   เมื่อเขา 
ซึ่งแวดลอมไปดวยบริวารใหญ    กลาวมุสาทําใหเปนเจาของบาง    ใหไมเปน 
เจาของบาง  คําของเขานั่นแลยอมงอกงาม  คนมีปญญายอมยังคนมีสิริตํ่าชาให 
ทําตามถอยคําไมได  เพราะเหตุนั้น   คนมีปญญาจึงเปนคนตํ่าชา     คนมีสิริจึง 
เปนคนประเสริฐแท.  
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         เมื่อพระราชาตรัสถามมโหสถอีกวา  พอจะแกอยางไร  มโหสถบัณฑิต 
จึงกราบทูลวา  โปรดฟงเถิด    พระเจาขา    เสนกะคนเขลาจะรูอะไร     ดูอยูแค 
โลกนี้เทาน้ัน    ไมดูไปถึงปรโลก  แลวกลาวคาถาน้ีวา 
              คนเขลามีปญญานอยกลาวมสุาแกคนอื่นบาง 
         แมแกตนบาง    คนเขลานั้นถูกติเตียนในทามกลางที่  
         ประชมุ  ภายหลังเขาจะไปทุคติ  ขาพระองคเห็นความ 
         ดังน้ี     จึงกราบทูลวา      คนมีปญญาเทาน้ันเปนคน 
         ประเสริฐ   คนเขลามียศหาประเสริฐไม. 
         ลําดับนั้น  เสนกะกลาวคาถานี้วา 
              ถาคนมีปญญาดุจแผนดิน   ไมมีที่อยู   มทีรัพย  
         นอย    เปนคนเข็ญใจ   กลาวขอความคําของเขานั้น 
         ยอมไมงอกงามในทามกลางญาติ  และสริิยอมไมมีแก 
         คนมีปญญา  ขาพระองคเห็นความดังน้ี จึงกราบทูลวา 
         คนมีปญญาเปนคนตํ่าชา       คนมีสิริเทาน้ันเปนคน 
         ประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อตฺถมฺป  เจ  ความวา   ถากลาวแม 
เหตุการณ.    บทวา   าติมชฺเฌ   ไดแก  ในทามกลางบริษัท.    ดวยบทวา 
ปฺาณวโต    อาจารยเสนกะแสดงความวา        ขาแตพระมหาราชเจา 
ธรรมดาสิริแมจะมีอยูตามปกติ   ถึงความเปนยอดความงามแหงสิริ  ก็ไมมีแก 
ผูมีปญญาน่ันแล     ดวยวาผูมีปญญานั้นยอมไมปรากฏในสํานักของผูมีสิริ  
ประดุจห่ิงหอยในเวลาพระอาทิตยข้ึน. 
         เมื่อพระราชาตรัสถามมโหสถอีกวา  พอจะแกอยางไร   มโหสถบัณฑิต 
จึงกราบทูลวา   เสนกะจะรูอะไร  ดูอยูแคโลกนี้เทาน้ัน ไมดูไปถึงปรโลก     แลว 
กลาวคาถานี้วา  
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              คนมีปญญาดุจแผนดินไมกลาวคําเหลาะแหละ 
         เพ่ือเหตุของผูอื่นหรือแมของตน   คนผูนั้นอันมหาชน 
         บูชาแลวในทามกลางท่ีประชุม  ภายหลังเขาจะไปสุคติ  
         ขาพระองคเห็นความดังน้ี  จึงกราบทูลวา  คนมีปญญา  
         เทาน้ันเปนคนประเสริฐ  คนเขลานี้ยศหาประเสริฐไม. 
         ลําดับนั้น    เสนกะกลาวคาถานี้วา 
              ชาง โค  มา  กณุฑลแกวมณ ี   และนารีทั้งหลาย 
         เกิดในสกุลมั่งค่ัง          ทั้งหมดน้ันยอมเปนอุปโภคของ 
         บุรษุผูมีอิสระ       สัตวผูไมมีอิสระก็เปนอุปโภคของผูมี  
         อิสระ       ขาพระองคเห็นความดังน้ี       จึงกราบทูลวา 
         คนมีปญญาเปนคนตํ่าชา     คนมีสิริเทาน้ัน     เปนคน 
         ประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อทิฺธสฺส  ไดแก  ผูมีอิสระ.     บทวา 
อนิทฺธิมนฺโต   ความวา   มใิชแตนารีเหลาน้ันเทาน้ันที่เปนอุปโภค   ที่แทสตัว 
ทั้งหลายผูไมมีอิสระทั้งหมดทีเดียว  ยอมเปนอุปโภคของผูมีอิสระนั้น. 
         ลําดับนั้น  มโหสถบัณฑิตกลาววา   เสนกะจะรูอะไร   เมือ่จะชักเหตุ 
อันหน่ึงมาแสดง   จึงกลาวคาถานี้วา 
              สิรยิอมละเสียซ่ึงคนเขลาผูไมจัดการงาน   ผูม ี
         ความคิดอยางคนไมมีความคิด     ผูมีปญญาทราม 
         เหมือนงูละคราบเกาเสียฉะนั้น  พระองคเห็นความ 
         ดังน้ี  จงึกราบทูลวา  คนมีปญญาเทาน้ันเปนคนประ- 
         เสริฐ  คนเขลามียศหาประเสริฐไม.  
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         เนื้อความของบทวา  สีร ี  ชหติ   ในคาถาน้ัน      พึงทราบตามเจติย- 
ชาดก. 
         ลําดับนั้น     ครั้นพระราชาตรัสถามเสนกะวาจะแกอยางไร     เสนกะ 
กราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ   มโหสถน้ียังเปนเด็กรุน    จะรูอะไร    โปรดฟง 
เถิด    พระเจาขา   ทูลฉะนี้แลวคิดวา   เราจักทํามโหสถใหหมดปฏิภาณ จึงกลาว  
คาถาน้ีวา 
              ขอจงทรงพระเจริญ  พวกขาพระองคเปนบัณฑิต  
         ๕     คน    ทั้งหมดเคารพบํารุงพระองค     พระองคเปน 
         อิสระครอบงําขาพระองคทั้งหลาย      ดุจทาวสักกเทว- 
         ราชผูเปนเจาแหงภูตท้ังหลาย       ขาพระองคเห็นความ 
         ดังน้ีจึงกราบทูลวา     คนมีปญญาเปนคนตํ่าชา     คน 
         มีสิริเทาน้ัน  เปนคนประเสริฐ. 
         ไดยินวา      พระเจาวิเทหราชทรงสดับคําของเสนกะน้ีแลวทรงดําริวา 
เหตุการณที่เสนกะชักมาดีอยู   บุตรของเราจักสามารถนําเหตุการณอ่ืนมาทําลาย 
วาทะของเสนกะน้ีไดหรือหนอ    จึงตรัสวา   พอบัณฑิต    เจาจะแกอยางไร    ได 
ยินวา     เมื่อเสนกะชักเหตุการณนี้มา       คนอ่ืนเวนพระโพธิสัตวเสีย        ที่ชื่อวา  
สามารถทําลายวาทะน้ันไมมี    เพราะฉะนั้น      พระมหาสัตวเม่ือจะทําลายวาทะ 
แหงเสนกะนั้น    ดวยกําลังญาณของตน  จึงกราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา 
เสนกะนี้เปนคนเขลา  จะรูอะไร  แลดอูยูเฉพาะยศเทาน้ัน  ไมทราบความวิเศษ 
แหงปญญา  โปรดฟงเถิด   พระเจาขา   กราบทูลฉะนี้แลว    จึงกลาวคาถานี้วา 
              คนเขลามียศเปนดุจทาสของคนฉลาด   ในเมื่อ 
         กิจตาง ๆ เกิดมี คนฉลาดยอมจัดกิจอันละเอียดใด คน 
         เขลายอมถึงความหลงพรอมในกิจนั้น     ขาพระองค  
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         เห็นความอยางน้ีจึงกราบทูลวา    คนมีปญญาเทาน้ัน  
         เปนคนประเสริฐ   คนเขลามียศหาประเสริฐไม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อตฺเถสุ   ไดแก  เมื่อกิจท้ังหลาย. บทวา 
สวิเธติ   แปลวา   ยอมจัดแจง.  
         พระมหาสัตวแสดงเหตุการณแหงนัยปญญาดวยประการฉะน้ี  ราวกะผู 
วิเศษคุยทรายทองข้ึนแตเชิงเขาสิเนรุ      และราวกะผูมีฤทธิ์ยังดวงจันทรเต็มดวง 
ใหต้ังข้ึนในทองฟา    ฉะนั้น     เมื่อพระมหาสัตวกลาวแสดงอานุภาพแหงปญญา 
อยูนั่นแล    พระราชาตรัสกะเสนกะวา   เสนกะ    ทานจะแกอยางไร    ทานอาจ 
กลาวใหยิ่งข้ึนหรือ     เสนกะนั้นยังวิทยาคมท่ีเรียนมาใหสิ้นไป       เปนผูหมด 
ปฏิภาณ  เปนผูเกอน่ังซบเซาอยู   เหมือนขาวเปลือกที่เขาเก็บไวในฉาง    ก็ถา 
เสนกะนั้น  พึงนําเหตุการณอ่ืนมาไซร    มโหสถจะพึงเฉลยอันจัดเปนชาดกนี้ให 
จบลงดวยคาถาพันหน่ึง     พระมหาสัตวเมื่อจะพรรณนาปญญาน่ันแลใหยิ่งข้ึน 
เหมือนนําหวงน้ําลึกมาในกาลที่เสนกะนั้นหมดปฏิภาณน่ิงอยู  จึงกลาวคาถาน้ีวา 
              ปญญาเปนที่สรรเสริฐแหงสัตบุรุษท้ังหลาย  สัต- 
         บุรษุท้ังหลายสรรเสริญปญญาวาประเสริฐแทจริง   สิร ิ
         เปนที่ใครของพวกคนเขลา    พวกคนเขลาใครซึ่งสิริ 
         ยินดีในโภคสมบัติ    ก็ความรูของเหลาทานผูรู    อัน 
         ใคร ๆ ซึ่งเปรียบดวยอะไรไมได   คนมีสริิยอมไมลวง 
         เลยคนมีปญญาในกาลไหน ๆ   ขาพระองคเห็นความ 
         อยางน้ีจึงกราบทูลวา   คนมีปญญาเทาน้ัน  เปนคนประ 
         เสริฐ    คนเขลามียศหาประเสริฐไม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สต  ไดแก  สัตบุรุษท้ังหลายมีพระพุทธ- 
เจาเปนตน.    บทวา   โภครตา   มีเนื้อความอันบัณฑิตพึงพรรณนาตามภิงสก-  
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ชาดกวา    ขาแตพระมหาราชเจา     เพราะมนุษยอันธพาลเหลานั้น    ยินดีใน     
โภคสมบัติ   ฉะน้ัน   เขาเหลาน้ัน  จึงใครสิริ  ชื่อวายศน้ี  บัณฑิตท้ังหลายติเตียน 
คนพาลท้ังหลายปรารถนา.   บทวา  พุทฺธาน    ไดแก  ของเหลาญาณพุทธ. 
บทวา    กทาจิ   ความวา    ขาแตสมมติเทพ     ธรรมดาคนมีสิริยอมไมกาวลวง 
คนมีความรูในกาลใดไหน ๆ. 
         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําน้ันก็ทรงโสมนัสดวยปญหาพยากรณ 
แหงพระมหาสัตว   เมื่อจะทรงบูชาพระมหาสัตวดวยทรัพย    ราวกะผูวิเศษยัง 
ฝนลูกเห็บใหตก  จึงตรัสคาถาวา. 
              ดูกอนมโหสถผูเห็นธรรมท้ังปวง    เราไดถาม 
         ปญหานั้นใดกะเจา  เจาไดประกาศเผยแผปญหานั้น  
         แกเรา    เรายินดีดวยการแกปญหาของเจา    เราใหโค  
         พันหนึง่  ทั้งโคอุสุภราช   ชาง   รถเทียมมาอาชาไนย 
         ๑๐   คัน    และบานสวย   ๑๖   ตําบลแกเจา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อุสภฺ   จ  นาค   ความวา  เราใหชาง 
ที่นาข่ีซึ่งประดับตกแตงแลว     ทําโคอุสุภราชใหเปนใหญของโคพันหน่ึงน้ัน 
ดวยดี. 
                           จบ  สิริเมณฑกปญหา   ในวีสตินบิาต 
         จําเดิมแตนั้น   มโหสถโพธิสัตวไดมียศใหญ   พระนางอุทุมพรเทวีได 
ทรงพิจารณาปญหานั้นทั้งหมด    ในกาลเม่ือมโหสถมีอายุได   ๑๖   ป    พระนาง 
ทรงดําริวา  นองชายของเราเปนผูใหญแลว   แมยศของเธอก็ใหญ     เราควรจะ 
ทําอาวาหมงคลแกเธอ    ทรงดําริฉะน้ีแลวไดกราบทูลเนื้อความน้ันแดพระเจา- 
วิเทหราช  บรมกษัตริยไดทรงสดับเน้ือความน้ัน     จึงมีพระราชดํารัสวาดีแลว  
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เธอจงใหเจาตัวทราบ     พระนางใหมโหสถทราบความ     เมือ่มโหสถรับทํา 
อาวาหมงคล   จึงมีพระเสาวนียวา  ถากระน้ัน     เราจะนํานางกุมาริกามาเพ่ือเธอ 
ลําดับนั้น  พระมหาสัตวคิดวา  นางกุมาริกาท่ีพระนางจะนํามาบางทีจะไมพึงชอบ 
ใจเรา   เราจะพิจารณาหาดูเองกอน    คิดฉะน้ีแลวจึงทูลวา   ขาแตพระราชเทวี  
พระองคอยาตรัสอะไรแดพระราชาสักสองสามวัน    ขาพระบาทจักแสวงหานาง 
กุมาริกานางหน่ึงเองท่ีชอบใจ   แลวจักทูลใหทรงทราบ    พระนางอุทุมพรทรง 
อนุญาต   มโหสถจึงถวายบังคมลาพระเทวีไปเรือนของตน    ใหสัญญาแกพวก 
สหายแลว   แปลงเพศท่ีใคร ๆ ไมรูจัก  ถือเครื่องอุปกรณแหงชางชุนผา   ออก 
ทางประตูดานทิศอุครแตผูเดียว  ไปสูบานอุตตรยวมัชฌคาม 
         ก็ในกาลน้ัน    มีสกลุเศรษฐีสกุลหนึ่งในบานน้ัน  เปนสกลุเกาแก  ธิดา 
ของสกุลนั้นนางหน่ึง  ชือ่อมราเทว ี นางมีรูปงามบริบูรณดวยลักษณะดีทุกอยาง 
เปนผูมีบุญ   วันนั้น    นางตมขาวตมแตเชา   นําขาวตมนั้น   คิดวาจักไปสูที่บิดา 
ไถนา  จึงออกจากเรือนเดินสวนทางกับมโหสถ    พระมหาสัตวเห็นนางเดินมา 
คิดในใจวา  สตรีนี้สมบูรณดวยลักษณะดีทุกอยาง  ถายังไมมีสามี  นางนี้ก็ควร 
เปนภรรยาของเรา  ฝายนางอมราพอเห็นมโหสถ   ก็คิดในใจวา  ถาเราไดบุรุษ 
นี้เปนสามีไซร  เราอาจจะยังทรัพยสมบัติใหเกิดมั่งค่ัง  ลําดับนั้นพระมหาสัตว 
ดําริวา    เรายังไมรูความท่ีสตรีนี้มีสามีหรือยังไมมี    จักถามนางดวยวิธีใชใบ 
ถานางฉลาด    ก็จักรูเนื้อความแหงปญญาของเรา   คิดฉะน้ีแลวยืนอยูแตไกล 
กํามือเขา   นางอมรารูความวา  บุรุษนี้ถามวาเรามีสามีหรือยัง  จึงยืนอยางนั้น 
เอง   แบมือออก มโหสถรูเหตุนั้นแลวจึงเขาไปใกลนางถามวา แนะนางผูเจริญ 
เธอชื่ออะไร   นางอมราตอบวา   ขาแตนาย    สิ่งใดไมมีในอดีต     ในอนาคต  
หรือในปจจุบัน     สิ่งน้ัน  เปนชื่อของขาพเจา    มโหสถกลาววา   แนะ   นาง 
ผูเจริญ  ชื่อวาความไมตายไมมีในโลก  ฉะนั้นนางจักชื่อวา   อมรา  นางอมรา  
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ตอบวา  อยางนั้น    นาย   มโหสถถามวา    เธอจักนําขาวตมไปเพ่ือใคร    เม่ือ 
นางอมราตอบวา  ขาพเจานําไป  เพ่ือบุรพเทวดา  มโหสถจึงกลาววา  บิดามารดา  
ชื่อวาบุรพเทวดา  ชะรอยเธอจักนําขาวตมไปเพ่ือบิดาของเธอ   นางอมราตอบ 
วาถูกแลว   มโหสถถามวา  บิดาของเธอทํางานอะไร    นางอมราตอบวา   บิดา  
ของดิฉัน  ทําส่ิงหนึ่งโดยสวนสอง  มโหสถกลาววา   แนะนางผูเจริญ   การไถนา 
ชื่อวาการทําสิ่งหนึ่งโดยสวนสอง  ชะรอยบิดาของเธอไถนา   นางอมราตอบวา 
ถูกแลว   มโหสถถามวา  บิดาของเธอไถนาอยูที่ไหน   นางอมราตอบวา    ชน 
ทั้งหลายไปในท่ีใด    คราวเดียวภายหลังไมกลับมา     บิดาของดิฉันไถนาในที่ 
นั้นแล    มโหสถกลาววา    ปาชาชื่อวาสถานท่ีแหงชนทั้งหลายไปคราวเดียว 
ภายหลังไมกลับ   ชะรอยบิดาของเธอจะไถนาในที่ใกลปาชา    นางอมราตอบวา 
ถูกแลว  มโหสถถามตอไปวา  แนะนางผูเจริญ    วันนี้เธอจะกลับหรือไมกลับ 
นางอมราตอบวา     ขาแตนาย      ถาวามา    ดิฉันจะยังไมกลับ     ถาวาไมมา 
ดิฉันจักกลับ    มโหสถกลาววา   แนะนางผูเจริญ   บิดาของเธอชะรอยจักไถนา 
ใกลฝงแมน้ํา  ครั้น  เมื่อนํ้ามา  เธอจักไมกลับ   ครั้นเม่ือนํ้าไมมา   เธอจักกลับ 
นางอมราตอบวา   ถกูแลว     ทั้งสองเจรจาโตตอบกันเทาน้ีแลว     ภายหลังนาง 
อมรา  เชิญมโหสถใหดื่มขาวตม  พระมหาสัตวดําริวา  การปฏิเสธเปนอวมงคล 
จึงกลาวรับวาจักด่ืม  นางจึงปลงหมอขาวตมลง    พระมหาสัตวคิดวา    ถานาง  
อมราไมลางภาชนะ  ไมใหน้ําลางมือ   ใหขาวตม    เราจักละนางเสียในที่นี้ไป 
ฝายนางอมราลางภาชนะแลว   นํานํ้ามาดวยภาชนะใหน้ําลางมือ   ไมวางภาชนะ 
เปลาในมือ    คนหมอที่วางไวบนพ้ืนแลวตักขาวตมใสเต็มภาชนะ    ก็แตเมลด็  
ขาวในภาชนะน้ันนอย  ลาํดับนั้น   พระมหาสัตวกลาววา  แนะนางผูเจริญ  น้ํา  
ขาวตมมากเกินหรือ   นางอมราตอบวา   ขาแตนาย  ดิฉันไดน้ําแลว     พระ- 
มหาสัตวกลาววา  เธอเห็นจักไมไดน้ํามาแตทุงนา   นางอมราตอบวา   ถูกแลว  
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แลวนางแบงขาวตมไวใหบิดา  เหลือจากนั้นใหพระโพธิสัตว   พระโพธิสัตวดื่ม 
ขาวตมนั้นแลวบวนปาก    พูดวา    แนะนางผูเจริญ    เราจักไปสูเรือนของเธอ 
เธอจงบอกทางแกเรา   นางอมรากลาววาดีแลว    เมื่อจะบอกทาง   จึงกลาวคาถา 
นี้   ในเอกนิบาตวา  
              รานขายขาวสัตตู   ถัดไปรานขายน้ําสม  ถัดสอง 
         ราน    ตนทองหลางดอกบานมีใบสองช้ัน     มีอยูโดย 
         ทางใด   ดิฉันถือภาชนะขาวตมดวยมือขวาใด    ดิฉัน 
         บอกทางน้ันโดยมือขวานั้น    ดิฉันไมไดถือภาชนะขาว 
         ตมดวยมือซายใด ดิฉันไมไดบอกทางนั้นโดยมือซายน้ัน 
         ทางน้ันเปนทางไปเรือนของดิฉนั     ซึ่งต้ังอยูในบาน 
         อุตตรยวมัชฌคาม  ขอทานจงทราบทางอันปกปดน้ี. 
         คาถาน้ันมีความวา   ขาแตนาย    ทานเขาไปภายในหมูบานแลวจะเห็น 
รานขายขาวสัตตูรานหน่ึง   ถัดไป   รานขายนํ้าสม    ขางหนารานคาสองรานนั้น 
มีตนทองหลาง   มีใบสองชั้นมีดอกบาน    ฉะน้ัน ทานจงไปทางที่มีรานขายขาว 
สัตตู   รานขายนํ้าสม   และตนทองหลางดอกบาน   ยืนที่โคนตนทองหลาง    ถือ 
เอาทางขวา    ละทางซาย.    บทวา      เอส     มคฺโค     ยวมชฺฌกสฺส     ความวา 
นี้เปนทางไปเรือนของพวกเรา  ซึ่งต้ังอยูในบานยวมัชฌคาม   ขอทานจงทราบ 
ทางปกปด   คือทางท่ีปกปด    นี้คือท่ีขาพเจากลาวปกปดอยางนี้   หรือทางปด 
หรือเหตุที่ปกปด.   บทวา   เยนาทามิ    แมในคาถาน้ี      นางกลาวหมายเอา 
มือขวาที่เราใชถือภาชนะขาวตม     นอกน้ีเปนมือซาย     นางอมราบอกทางแก 
มโหสถอยางนี้แลว   ถือขาวตมไปสงบิดา. 
                                             จบ  ฉันนปถปญหา  
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         มโหสถโพธิสัตวไปสูเรือนน้ันตามทางที่นางอมราบอก   ลําดับนั้น 
มารดาของนางอมราเห็นมโหสถแลวจึงใหพระมหาสัตวนั่ง   ณ   อาสนะแลว 
กลาววา   จักดื่มขาวตมไหมนาย   มโหสถตอบวา ขาแตแม  นองหญิงอมราเทวี  
ไดใหขาวตมแกฉันหนอยหน่ึงแลว     แมมารดาของนางอมราก็รูวา    ชายคนน้ี  
คงมาเพ่ือตองการลูกสาวของเรา    พระมหาสัตวแมจะรูวาสกุลนั้น  ๆ   เข็ญใจ 
ก็ถามวา   ขาแตแม   ฉันเปนชางชุนผา   มีผาอะไร  ๆ  ที่ฉันควรเย็บบางไหม 
มารดานางอมราตอบวา   นาย   ผาน้ันมี   แตคาจางไมมี มโหสถกลาววา ขาแต 
แม   ฉันไมทาํเอาคาจาง    แมจงนํามา    ฉันจักเย็บให   มารดานางอมราจึงนํา 
ผาเกา ๆ   มาใหมโหสถชนุ  พระโพธสิัตวก็ใหผาที่นํามา ๆ   แลวเสร็จท้ังหมด 
เพราะวาการทําของทานผูมีบุญยอมสําเร็จงายตาย   ลําดับนั้นมโหสถแจงแก 
มารดานางอมราวา   แมจงบอกกลาวตามฟากถนน  ใหนําผามาจางชุน   มารดา 
นางอมราก็บอกแกชาวบานทั่วไป      พระมหาสัตวทําการชุนผาวันเดียวเทานั้น 
ไดทรัพยพันหน่ึง  ฝายมารดานางอมราหุงขาวใหมโหสถกินเวลานั้น แลวถามวา 
เวลาเย็นขาจะหุงเทาไร  มโหสถตอบวา   ชนมีประมาณเทาใดบริโภคในเรือนน้ี 
แมจงหุงโดยประมาณแหงชนเทานั้น       นางจึงหุงภัตตาหารเปนอันมากท้ังแกง 
ทั้งกับมิใชนอย   ฝายนางอมราเทวี    เวลาเย็นเอามัดฟนทูนศีรษะและกระเดียด 
ใบไมมาแตปา   บรรจุฟนที่ประตูดานตะวันออก   แลวเขาสูเรือนทางประตูดาน 
ตะวันตก    สวนบิดาของนางอมรากลับบานเย็นกวาธิดากลับ    มโหสถบรโิภค 
โภชนาหารมีรสเลิศตาง  ๆ   นางอมราใหบิดามารดาของตนบริโภคแลวตนจึง 
บริโภคภายหลัง   แลวชาํระเทาบิดามารดา   และเทามโหสถโพธิสัตว   มโหสถ 
กําหนดสังเกตนางอมราอยูในบานน้ันสองสามวัน    ลําดับนั้นเมื่อจะทดลองนาง 
วันหน่ึงจึงกลาววา    แนะอมราเทวีผูเจริญ      เธอจงเอาขาวสารกึ่งทะนาน   ตม 
ขาวตม   ทําขนม    และหุงขาวสวย   เพื่อเรา   ดวยขาวสารก่ึงทะนานน้ัน   นาง  
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อมรารับคําส่ังแลวคําขาวสารน้ัน    แลวเอาขาวสารตนอันเปนตัวไมคอยมีเมล็ด 
หักตมเปนขาวตม   เอากลางขาวสารอันมีเมล็ดหักโดยมากหุงเปนขาวสวย   เอา 
ปลายขาวสารอันปนทําขนม    แลวประกอบกับขาวใหควรแกขาวสวยขาวตมนั้น 
ใหขาวตมแกมโหสถกอน   พอมโหสถไดดื่มขาวตมถึงปาก  ขาวตมนั้นก็แผซาน 
ไปสูเสน ประสาทเจ็ดพันซ่ึงเปนเสนสําหรับรับรส    มโหสถกลาวเพ่ือทดลอง 
นางอมราวา     นางไมรูจักหุงตม      ทําขาวสารของเราใหเสียหายเพื่อประโยชน 
อะไร แลวคายถมขาวตมพรอมกับน้ําลายลงยังพ้ืน  นางอมรามิไดโกรธกลาววา 
ขาแตนาย   ถาขาวตมไมอรอย  ทานจงกินขนม  แลวสงขนมใหมโหสถ  มโหสถ 
ก็ทําอาการอยางนั้น แลวกลาวอยางนั้นอีก  นางอมราจึงกลาววา  ถาขนมไมอรอย 
ทานจงกินขาวสวย  แลวใหขาวสวยแกมโหสถ   มโหสถก็ทําอาการอยางนั้น  และ 
กลาวดังน้ันอีก   ทําเปนเหมือนขัดเคืองขยําขาวท้ังสามอยางนั้น  เปนอันเดียวกัน 
แลวทาสรีระทั้งส้ินต้ังแตศีรษะแหงนาง    แลวไลใหนางไปยืนอยูที่ประตู   ฝาย 
นางอมราไมโกรธเลย   ประนมมือกลาววา  ดีจะนาย  แลวไดทาํตามส่ัง  มโหสถ 
รูวานางไมถือตัว   จึงเรียกกลับมาหา   พอไดยินเรยีกคําเดียวเทาน้ัน    นางก็มา 
นั่งลงที่ใกลมโหสถ    ฝายพระมหาสัตวเมื่อมาแตบานตน    หาไดมามือเปลาไม 
เอาผาสาฎก ๑ ผืน   กับกหาปณะ ๑ พันบรรจุในไถนอยมาดวย   จึงนําผาสาฎก 
นั้นออกจากไถนอยใหแกนางอมราแลว กลาววา แนะนางผูเจริญ   นางจงอาบนํ้า 
กับ พวกสหายของนาง   แลวนุงผาสาฎกน้ีมา   นางอมราไดทําตามคําส่ัง  มโหสถ 
ใหทรัพยที่เกิดข้ึนและทรัพยที่นํามาทั้งหมดแกบิดามารดาของนางอมรา   ยังคน 
ทั้งสามใหยินดีแลว  ลาแมยายพอตา  พานางอมรากลับไปบาน   ก็พระมหาสัตว 
ใหรมและรองเทาแกนางอมราแลว พูดอยางนี้วา  แนะนางผูเจริญ   นางจงเอารม 
กางกันตัว  สวมรองเทาเดินไป  นางอมรารับของสองอยาง   หบุรมในคราวรอน 
ดวงอาทิตยในที่แจงเดินไป ถอดรองเทาในท่ีดอนถือไป สวมรองเทาในเวลาถึง  
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ที่มีน้ําเดินไป    มโหสถเห็นเหตุนั้นจึงถามวา    แนะนางผูเจริญ    เปนอยางไร 
นางไมสวมรองเทาในท่ีดอน  สวมในที่มีน้ําเดินไป  เพราะเหตุอะไร นางตอบ 
มโหสถวา      ขาแตนาย     ดิฉันเห็นสิ่งประทุษรายรางกายมีหนามเปนตน ในที่   
ดอน     ดิฉันไมเห็นสิ่งประทุษรายรางกายมีปลา   เตา   และหนามเปนตน ในที่ 
มีน้ํา       ครัน้เครื่องประทุษรายเขาไปสูเทา     ดฉัินก็พึงเสวยทุกขเวทนาใหญ 
เพราะฉะนั้นจึงสวมรองเทาในท่ีมีน้ําเดินไป  พระโพธิสัตวไดฟงคําของนาง 
ก็คิดวา    นางทาริกาน้ีฉลาดมากหนอ    แลวก็เดินไป    ลําดับนั้น   นางอมรา 
เมื่อเขาภายในปา    ก็กั้นรมเดินไป     มโหสถถามเหตุนั้นวา   แนะนางผูเจริญ 
ชนเหลาอ่ืนกั้นรมกันแดดในท่ีแจงเดินไป แตนางหาทําอยางนั้นไม  เพราะเหตุ 
อะไร     นางตอบมโหสถวา      ขาแตนาย      ดิฉันชื่อวาเขาสูภายในปาก็จริง 
แตทําอยางนี้เพราะกลัวไมแหงทอนไมตกบนศีรษะ   พระโพธสิัตวไดฟงคําที่  
นางกลาวดวยเหตุ ๒  อยางก็ยินดี    ลาํดับนั้น   เมือ่พระโพธิสัตวเดินไปกับนาง 
เห็นตนพุทราถึงพรอมดวยผลในที่หน่ึง   ก็หยุดนั่งใตตนพุทรา    ฝายนางอมรา 
เห็นพระมหาสัตวนั่งใตตนพุทราก็พูดข้ึนวา ขาแตนาย  ทานจงข้ึนเก็บผลพุทรา 
กินใหดิฉันบาง   มโหสถตอบวา   แนะนางผูเจริญ      เราเหน็ดเหนื่อยไมอาจ 
ข้ึน  นางข้ึนเถิด   นางไดฟงคําของมโหสถก็ข้ึนตนพุทรานั้นเลือกเก็บผล  ฝาย 
พระโพธิสัตวกลาวกะนางวา   แนะนางผูเจริญนางจงใหผลแกเราบาง   นางคิด 
วา  เราจักดูบุรุษน้ีฉลาดหรือโง จักทดลองเขาดู  จึงกลาวอยางนี้วา   ขาแตนาย 
ทานจะกินผลรอนหรือผลเย็น พระโพธิสัตวแมรูเหตุที่นางถาม  ก็ทําเปนเหมือน 
ไมรู  จึงกลาวตอบอยางนี้   เพ่ือทดลองวา   แนะนางผูเจริญ   เราตองการดวย 
ผลรอน  นางจึงเก็บผลโยนไปในที่พ้ืนดินกลาววา  ทานจงกินเถิด  นาย  พระ- 
โพธิสัตวก็เก็บผลมาปดเปาใหหมดผงแลวเค้ียวกิน    เมื่อจะทดลองนางอีกจึง 
กลาวอยางนี้วา   แนะนางผูเจริญ   นางจงใหผลเย็นแกเรา   นางก็เก็บผลพุทรา  
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โยนไปบนพ้ืนหญา   พระโพธิสัตวก็เก็บผลน้ัน    ไมตองปดเปาเค้ียวกินทีเดียว 
รูวานางทาริกาน้ีฉลาดเหลือเกินก็ยินดี    แลวบอกใหนางลงจากตนพุทรา   นาง 
อมราไดฟงคํามโหสถเรียกใหลง   กล็งจากตนพุทรา   ถือหมอไปแมน้ํานําน้ํามา 
ใหมโหสถ   มโหสถก็ดื่มน้ําแลวบวนปาก   นางยืนอยูสวนขางหน่ึง    เขาท้ังสอง  
ลุกข้ึนเดินไปเขาสูพระนคร    พระมหาสัตวใหนางอยูที่เรือนคนเฝาประตู   แลว 
แจงแกภรรยาแหงคนเฝาประตูใหทราบ   เพ่ือทดลองนาง    แลวเขาสูเคหสถาน 
ของตน    เรยีกชายท้ังหลายมาแจงวา     เราใหสตรีคนหน่ึงอยูที่เรือนโนน  จึงมา 
บานน้ี เจาท้ังหลายจงเอาทรัพยหน่ึงพันกหาปณะนี้ไปท่ีเรือนน้ัน   พูดเกี้ยวพาน 
ลองดู    สั่งฉะน้ันแลวใหกหาปณะหน่ึงพันแลวสงไป    บรุุษเหลาน้ันไปสูสํานัก 
นางอมรา   แลวไดทําตามมโหสถส่ัง นางไมปรารถนา คิดเห็นวาความประพฤติ 
ของบุรุษเหลาน้ีไมถึงสักวาละอองเทาของสามีแหงเรา    บุรุษเหลาน้ัน ก็กลับมา 
บอกแกมโหสถ   ลําดับนั้น    มโหสถสงบุรุษเหลานั้น  ไปบอย ๆ  ถึง  ๓   คราว 
ในวาระท่ี ๔ จึงกลาววา   ถาเชนนั้น   เจาท้ังหลายจงไปจับตัวนางครามา  บุรุษ 
เหลาน้ันก็ไปทําดังน้ัน นางก็ไดมาเห็นพระมหาสัตวตั้งอยูในความเปนผูมีทรัพย 
สมบัติมากก็จําไมได    แลดูมโหสถแลวหัวเราะแลวก็รองไห    มโหสถซักถามถึง 
เหตุทั้งสองน้ัน   นางก็แจงแกมโหสถวา  ขาแตนาย     ดิฉันเห็นสมบัติของทาน 
ก็นึกในใจวา      สมบัตินีท้านไมไดดวยไมมีเหตุ     ก็แตทานจักทํากุศลไวใน 
ปางกอนจึงไดสมบัตินี้   โอ ผลของบุญท้ังหลายนาอัศจรรยหนอ  นึกในใจดงัน้ี 
จึงไดหัวเราะ      ก็เม่ือดิฉันรองไหก็รองไหดวยความกรุณาในตัวทาน     ดวย 
สงสารวา  บัดนี้ทานมาทํารายในวัตถุที่คนอ่ืนปกครองหวงแหน   ก็จักไปสูนรก 
มโหสถทดลองนางอมรารูความท่ีนางเปนผูบริสุทธิ์    จึงกลาวสั่งวา  เจาท้ังหลาย 
จงไป   จงพานางไปอยูที่เดิม      แลวแปลงเพศเปนชางชุนผาไปแรมอยูกับนาง  
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รุงเชาก็เขาไปสูราชสํานัก    ทลูประพฤติเหตุนั้นแดพระนางอุทุมพร    พระนาง 
นําความกราบทูลพระเจาวิเทหราช แลวประดับ นางอมราเทวีดวยเครื่องอลังการ 
ทั้งปวงใหนั่งในวอใหญ  นํามายังเคหสถานของมโหสถทําอาวาหน่ึงคลดวยเกียรติ 
อันยิ่งใหญ    พระราชาทรงสงทรัพยมูลคาพันกหาปณะเปนบรรณาการแกพระ- 
โพธิสัตว     ชาวพระนครท้ังส้ินทั้งแตคนรักษาประตู     ก็ไดจัดของขวัญมาให  
ฝายนางอมราเทวีก็แบงของท่ีไดรับพระราชทานเปนสองสวน    คืนเขาพระคลัง 
สวนหนึ่ง    รับไวสวนหนึ่ง    ไดสงของชวยของชาวนครท้ังสิ้นไปสงเคราะห 
ชาวนครโดยวิธีนี้    แตนั้นมาพระมหาสัตวก็ไดอยูรวมกับนางอมรา     ไดถวาย  
อนุศาสนอรรถธรรมแดพระราชา. 
                                จบการแสวงหานางอมราเทวี 
         อยูมาวันหน่ึง     เสนกะเห็นปุกกุสะ   กามินทะ     และเทวินทะท้ังสาม 
อาจารยมาสูสํานักตน   จึงปรึกษาอาจารยเหลาน้ันกลาววา    แนะผูเจริญท้ังสาม 
เราทั้งส่ีคนไมเทียมทันมโหสถผูบุตรคฤหบดี   กบ็ัดนี้เขานําภรรยาผูฉลาดนักมา 
เอง   พวกเราพึงทําลายเขาระหวางพระราชาเสียอยางไรดี    อาจารยทั้งสามตอบ 
เสนกะวา   ขาพเจาท้ังสามจะรูอะไร    ขอทานดําริเถิด   เสนกะจึงกลาววา   พวก 
ทานอยาวิตก     เรามีอุบายอยูอยางหน่ึง     อาจารยทั้งสามถามวา    อุบายอะไร 
ทานอาจารย   เสนกะจึงแจงวา    เราจักลักพระจุฬามณีของพระราชามา    ทาน 
ปุกกุสะจงลักสุวรรณมาลามา   ทานกามินทะจงลักคลุมบรรทมกัมพลมา    ทาน 
เทวินทะจงลักฉลองพระบาททองคํามา   ก็และครั้นลักราชาภรณทั้งส่ีอยางมาได 
ฉะน้ีแลว   เราทั้งส่ีจงยังราชาภรณทั้งสี่นั้นใหเขาไปอยูในเรือนของมโหสถ   เรา 
แมทั้งสี่จักลักราชาภรณทั้งส่ีมาดวยอุบายแลว      แตนั้นจักใหเขาไปอยูในเรือน 
มโหสถ   ทํามิใหประชาชนสงสัยพวกเรา     อาจารยทั้งสามรับวาอุบายน้ีงามนัก  
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เสนกะจึงนําพระจุฬามณีลงไวในหมอเปรียงกอนแลวสงใหทาสีคนหน่ึงนําหมอ 
เปรียงนั้น  ไปส่ังวา   เจาจงนําหมอเปรียงนี้ไปเรขาย    อยาขายใหแกชนเหลาอ่ืน 
ผูรับซื้อ   ถาเมื่อชนในเรือนมโหสถรับซื้อ   เจาจงใหเปลาท้ังหมอ     ทาสีกไ็ปสู 
ประตูเรือนมโหสถรองขายวา     ทานท้ังหลายจงซื้อเปรียง ๆ    เดินกลับไปกลับ  
กลับมาที่หนาประตูเรือนนั้น   นางอมราเทวียืนอยูที่ประตูเห็นกิริยาของทาสีนั้น 
จึงคิดวา  หญิงน้ีไมไปอ่ืน   เหตุการณจะพึงมีในหญิงน้ัน  จึงยังทาสีทั้งหลายให 
เลี่ยงไปดวยสัญญาอันนัดกันไว    แลวเรียกทาสีผูขายเปรียงนั้นมาวา    มานี่แม 
ฉันจะซ้ือเปรียง    แลวใหสัญญาแกพวกทาสีของตนในกาลเมื่อนางขายเปรียงมา 
ครั้นเมื่อพวกทาสีของตนยังไมมา    จึงใหนางผูขายเปรียงนั้นไปเรียกมา    นาง 
จึงลวงมือลงในหมอ     พบพระจุพามณีในนั้นในกาลเมื่อนางขายเปรียงนั้นไป 
พอนางขายเปรียงนั้นกลบัมาจึงถามวา   แมมาแตสํานักใครนะ     นางขายเปรียง 
นั้นตอบวา   ขาแตแมเจา   ขาเปนทาสีของอาจารยเสนกะ     แตนั้นนางอมราจึง 
ซักถามชื่อของนาง     และของบิดามารดาแหงนาง     ไดรับตอบวา   ชื่อโนน  ๆ 
แลวถามวา    เปรียงนี้แมจะขายราคาเทาไร     ไดรับตอบวา     เทาราคาขาว  ๔ 
ทะนาน   จึงกลาววา   ถาเชนนั้นแมจงขายแกฉัน    ก็ไดรับตอบวา    เม่ือแมเจา 
รับซื้อ   จะตองการอะไรดวยราคา  จงรับไวทั้งหมอ ไมคิดราคา  ก็วา  ถาเชนนั้น 
ก็ตกลง  แลวใหนางขายเปรียงนั้นกลบัไป    ใหบนัทึกเปนลายลักษณอักษรถือ 
ไว  มีความวา  เดือนน้ัน    วันนั้น    อาจารยเสนกะใหทาสีชื่อน้ี   ธิดาของทาสี 
ชื่อน้ี  นําพระจุฬามณีของพระราชามาขายไว    ฝายปุกกุสะวางสุวรรณมาลาใน 
ผอบซ่ึงบรรจุดอกมะลิ    แลวปดสุวรรณมาลานั้นดวยดอกมะลิแลวสงไป   ฝาย 
กามินทะวางคลุมบรรทมกัมพลในกระเชาซ่ึงบรรจุผักแลวปดดวยผักแลวสงไป 
ฝายเทวินทะสอดฉลองพระบาททองคําภายในฟอนขาวเหนียวแลวสงไป   นาง 
อมรารับสิ่งท้ังปวงนั้นไว  บันทึกเรื่องไวโดยนัยหนหลัง   บอกแกพระมหาสัตว  
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แลวเก็บไว   ฝายบัณฑิตทั้งส่ีนั้นไปสูราชสํานักทูลวา     พระองคไมทรงประดับ   
พระจุฬามณีหรือพระเจาขา   พระเจาวิเทหราชตรัสวา   จะประดับ   จงไปนํามา 
อาจารยทั้งส่ีนั้นไปดู   ไมเห็นพระจุฬามณีในสถานท่ีเก็บ  และไมเห็นราชาภรณ 
สามอยางนอกนี้   จึงทูลยุยงวา   ขาแตสมมติเทพ   ราชาภรณของพระองคอยูใน  
เรือนของมโหสถ   มโหสถใชราชาภรณเองกอนจะเปนศัตรูตอพระองค. 
         ลําดับนั้นคนสอดแนมเนื้อความของมโหสถนําความมาแจงแกมโหสถ 
มโหสถไดฟงคําของพวกสอดแนมเนื้อความ  จึงคิดวา  เราจักเฝาพระราชาจึงจะ 
รูเรื่อง จึงไปสูที่เฝาพระราชาพระราชากริ้วมโหสถ  ไมใหมโหสถเห็นพระองค 
ดวยทรงคิดถึงเหตุที่เกิดวา   เราไมรูมโหสถจะมาทําไมในท่ีนี้   มโหสถรูวาพระ 
ราชากริ้ว    จึงกลับบานของตน     พระราชาตรัสสั่งใหจับมโหสถ   ฝายมโหสถ 
บัณฑิตไดฟงคําของพวกสอดแนมเนื้อความจึงคิดวา      ควรเราจะหลบหลีกไป 
จึงใหสัญญาแกนางอมราแลวแปลงเพศออกจากเมือง    ไปสูทกัขิณยวมัชฌคาม 
ทําหมอเลี้ยงชีพอยู ณ บานน้ัน  เกิดโกลาหลในพระนครวา  มโหสถบัณฑิตหนี 
ไปแลว   อาจารยทั้งส่ีมีเสนกะเปนตน รูวามโหสถหนีไปแลว  จึงกลาววา ทาน 
ทั้งหลายอยาวิตก   เราทั้งหลายไมใชบัณฑิตหรือ     กลาวฉะน้ีแลวไมยังกันและ 
กันใหรู  สงบรรณาการไปใหนางอมรา  นางอมรารับบรรณาการที่อาจารยทั้งส่ี 
สงไปแลวกลาววา   จงไปในเวลาโนน     แลวคิดวา    เราจักใหทั้งส่ีคนมาหาเรา 
ไดอาย   จึงเรียกเหลาทาสีมา   ใหขุดหลุมหน่ึง   ลอมรั้วท่ีหลมุนั้น   เทคูถกับน้ํา 
ลงในหลุมนัน้    แลวใหปดแผนกระดานยนตที่พ้ืนขางบนแหงหลมคูถ    ปกปด 
ดวยเสื่อลําแพนมีลิ่มสลักสองขาง     แลวแตงเคหสถานใหหอยบุปผชาติเปนตน 
ใหเปนเหมือนนารื่นรมยใหต้ังนํ้าไว   ยังสิ่งท้ังปวงใหแลวเสร็จ   เวลาคํ่าวันนั้น 
เสนกะแตงตัว   กินโภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ   แลวไปสูเรือนมโหสถ     ยืนอยู 
แทบประตู   ใหแจงการท่ีตนมา   ยังคนรักษาใหบอกแกนางอมรา    นางอมรา  
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ไดฟงคําแหงเสนกะนั้น   จึงกลาววามาเถิด     เสนกะก็ไปยืนอยูใกลนางอมรา     
นางอมราจึงกลาวอยางนี้กะเสนกะวา    ขาพเจาตกอยูในอํานาจของทานในบัดนี้ 
แลว    การไมอาบนํ้าแลวนอนไมควร    ทานจงไปอาบน้ําหอมนี้เสียกอนจึงมา 
เสนกะรับคําแลวไปเหยียบแผนกระดานจักอาบ   นางอมราทําเปนเหมือนรดน้ํา 
ใหในกาลเมื่อเสนกะข้ึนยืนบนแผนกระดาน   นางเหยียบที่แผนกระดานกล   ยัง  
เสนกะใหตกลงในหลุมคูถ     นางยังปุกกุสะผูแตงกายกินโภชนะเลิศแลวมาใน 
เวลาเย็น   ใหตกในหลุมคูถนั้น    ปุกกุสะเม่ือถูกเสนกะเขาจึงถามเสนกะวา  ทาน 
เปนคนหรือ  ก็ไดรับตอบวา  กันเปนอาจารยเสนกะ   ฝายเสนกะก็ถามปุกกุสะ 
วา  ก็ทานเลา  เปนคนหรอื   ก็ไดรับตอบวา   กันเปนอาจารยปุกกุสะ    นาง 
อมรายังกามินทะและเทวินทะท้ังสองผูมาตาม ๆ กนั ใหตกลงในหลุมคูถ     โดย 
ทํานองนั้นเหมือนกัน     อาจารยทั้งส่ีคนนั้นยืนอยูในหลุมคูถเพียงทอง    ศรีษะ 
โดนกันและกัน   ตางถามกันวา  นั่นใคร ๆ ลําดับนั้น เสนกะบอกวากัน  ครัน้ 
ทั้งสามอาจารยถามวา   จะทําอยางไรกัน ทานอาจารยเสนกะจึงหามวา   ทานท้ัง 
หลายอยาอึงไป   ต้ังแตนี้ไป   ความอายจักมีแกพวกเรา    บัณฑิตทั้งส่ีคนอยูใน 
หลุมคูถตลอดคืน     นางอมรายังอาจารยทั้งส่ีคนใหตกลงในหลุมคูถอันสกปรก 
นาเกลียดอยางนี้     ครั้นรุงสวาง  ใหทั้งส่ีคนนั้นจับเชือกสาวข้ึนมาจากหลุมคูถ 
นั้น   ใหอาบนํ้าพลัน     ใหเอามีดโกนโกนผมและหนวดท้ังส่ีอาจารยนั้นใหโลน 
แลวใหสีดวยแผนอิฐจนเลือดออกซิบ ๆ แลวใหเอาขาวสารหน่ึงทะนาน  ใหชุม 
ดวยนํ้าตําใหละเอียด     บรรจุในภาชนะกวนใหเปนเหมือนขาวยาคูเปนอันมาก 
ใหทาใหทั่วท้ังตัวของอาจารยทั้งสี่ต้ังแตศีรษะ    แลวใหเอานุนยอย ๆ โรยลงให 
ทั่วตัว   ต้ังแตศีรษะ   ใหทั้งส่ีคนถึงความลําบากมาก    ใหนอนในกระชุกรุเสื่อ 
ลําแพน  ปดผูกพันดวยเชือกใหแนน  ประทับตรา  แลวใหนํารัตนะ ๔ อยาง 
กับอาจารยทั้งส่ีไปเฝาพระเจาวิเทหราช   ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง  
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แลวกราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ     ขอพระองคทรงรับบรรณาการท้ังหลาย 
กราบทูลฉะนี้แลว  ใหวางเส่ือสําแพนทั้งส่ีแทบพระบาทมูลแหงพระราชา ลําดับ 
นั้น    พระราชาใหเปดเส่ือลําแพนน้ันออก  ทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตทั้งส่ีมี 
เสนกะเปนตน   เหมือนกับวานรเผือก  ก็ทรงดุษณีภาพ  ฝายมหาชนเห็นอาจารย   
ทั้งส่ีนั้น    กพู็ดกันวา  โอ  วานรเผือกงามมาก ๆ  เราทั้งหลายไมเคยเห็นมาได 
เห็นแลวพากันสรวลเฮฮาใหญ   อาจารยทั้งส่ีไดความอายมาก   ลําดับนั้น    นาง 
อมราถวายรัตนะ ๔ อยางกับอาจารยทั้ง  ๔  แดพระราชา  เมื่อจะประกาศความ 
ที่มโหสถสามีของตนไมมีความผิด   จึงกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
มโหสถบัณฑิตไมไดเปนโจร  แตอาจารยทั้ง  ๔  ของพระองคเปนโจร คือเสนกะ 
ลักพระจุฬามณีของพระองค  ปุกกุสะลักสุวรรณมาลา   กามินทะลักคลุมบรรทม   
กัมพล เทวินทะลักฉลองพระบาททองคํา  รัตนะทั้ง ๔ อยางนี้  อันอาจารยทั้ง 
๔ ใหทาสีชือ่น้ี   เปนลกูสาวของทาสีชื่อน้ี  สงไปขายใหขาพระบาทในวันน้ัน 
เดือนน้ัน     ขอพระองคทอดพระเนตรหนังสือบันทึกสําคัญน้ี     แลวทรงรบัไว 
เปนของหลวง    และจึงทรงรับโจรและรัตนะเหลานั้นไว     ยังชนทั้ง  ๔ ใหถึง 
มหาวิปการอยางนี้แลวถวายบังคมลากลับบาน     ลาํดับนั้น  พระราชาไมตรัส 
อะไร ๆ กะชนเหลาน้ัน   เพราะทรงรังเกียจในพระโพธิสัตว  เพราะพระโพธิสัตว 
หนีไปเสียแลว   และเพราะความไมมีชนเหลาอื่นเปนมนตรีผูบัณฑิต    ตรัสสั่ง  
แตวา  ทานทั้ง  ๔ จงอาบนํ้ากลับไปเคหสถานของตน. 
                                           จบ  โจรลกัรัตนะ  ๔  คน                                     
         ณ กาลครั้งน้ัน    เทวดาผูสิงอยูที่เศวตฉัตรแหงบรมกษัตริยไมไดสดับ  
ธรรมเทศนาแหงพระโพธิสัตว   จึงพิจารณาดูก็ทราบเหตุนั้น    จึงคิดวา   เราจัก  
ทําใหพระโพธิสัตวไดกลับมาอยูบานตามเดิม   ครั้นเวลาราตรี    จึงแหวกกําพู-  
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ฉัตรออกมาถามปญหาพระเจาวิเทหราช  ๔  ขอ    มีคําวา     หนฺติ   หตฺเถหิ   
ปาเทหิ  เปนตน   ซึ่งเปนปญหาอันเทวดาถามในจตุกนิบาต      พระราชาได 
ทรงสดับเทวปญหานั้น  ยงัไมทรงทราบ  จึงตรัสตอบเทวดานั้นวา  ขาพเจา 
ยังไมรู    จักถามบัณฑิตอ่ืน  ๆ   กอน     แลวตรัสขอเทพบริหารอยาใหตอง  
เทวทัณฑสักวันหน่ึง    ครั้นรุงข้ึนจึงตรัสเรียกบัณฑิตท้ัง  ๔  คนมาเฝา  ครั้น  
อาจารยทั้ง ๔ ทูลวา     พวกคนศีรษะโลนดวยคมมีดโกนเดินตามถนนมีความ 
อาย  จึงโปรดใหสงนาฬิกปฏ  ผืนผาทํารูปดุจทะนานไปพระราชทาน ใหเอา 
นาฬิกปฏนั้น ๆ  สวมศีรษะมาเฝา   ไดยินวา   นาฬกิปฏเกิดข้ึนแตกาลน้ัน มาจน 
บัดนี้  อาจารยทั้ง  ๔  ก็มาเขาเฝา  นั่ง  ณ  อาสนะที่ปูลาดไว  ลําดับนั้น     พระ- 
ราชาตรัสวา    ทานอาจารยเสนกะ    คืนวันนี้เทวดาผูสิงอยู ณ เศวตฉัตรถาม 
ปญหาเรา ๔ ขอ   เราขอผัดวา  ยังไมรู  จักถามพวกทานดูกอน   ทานเสนกะ 
จงกลาวปญหาน้ันแกเรา    ตรัสฉะน้ีแลว    จึงถามปญหาเปนปฐมวา 
              บุคคลประหารรางกายผูอื่นดวยมือท้ังสอง  หรือ 
         ดวยเทาท้ังสอง  และเอามือประหารปากผูอื่น    บุคคล 
         นั้นกลบัเปนที่รักแหงผูตองประหาร       เพราะฉะน้ัน 
         พระองคทรงเห็นวา   ผูเปนที่รักนั้นไดแกใคร. 
         เสนกะไดฟงเทพปญหานั้นก็ไมรูความ    บนปญหานั้น ๆ วา    ใคร 
ประหารอะไร ๆ   แลไมเห็นที่สุดและเง่ือนแหงเทพปญหานั้น      แมอาจารยอีก 
๓  คนก็หมดความคิด  พระราชาทรงวิปฏิสาร  ครัน้ในสวนแหงราตรี  เทวดา- 
ถามอีกวา  ทรงทราบปญหาแลวหรือ   ก็ตรัสตอบวา   ขาพเจาไดถามบัณฑิต 
ทั้ง  ๔  แลว   เขาก็ไมรู   เทวดาจึงกลาวขูพระราชาวา   อาจารยทั้ง  ๔  นั้นจะรู 
อะไร   เวนมโหสถบัณฑิตเสีย  ใคร ๆ   อ่ืนจะสามารถกลาวแกปญหาเหลานั้น  
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ยอมไมมี  ถาพระองคใหเรียกมโหสถมาใหกลาวแกปญหานั้น  นั่นแหละจะเปน  
การดี   ถาไมเรียกมโหสถมาใหกลาวแกปญหาเหลาน้ัน   ขาพเจาจักทําลายเศียร 
ของพระองคดวยคอนเหล็กอันลุกโพลงนี้  กลาวขูฉะนี้แลวทูลเตือนวา     แนะ 
มหาราช   เมือ่ตองการไฟ   ไมควรจะเปาหิงหอย   หรือเม่ือตองการนํ้านม   ไม 
ควรจะรีดเขาโค  ชักขัชโชปนกปญหาในปญจกนิบาตน้ีมากลาวคาถาวา   
              ใครเลาเมื่อไฟลุกโพลงนี้อยู    ยังเท่ียวหาไฟอีก 
         โดยมิใชเหตุ  บุคคลเห็นหิงหอยในราตรีก็สาํคัญวาไฟ 
         เอาจุรณโคมัยอันละเอียดหรือหญาทําเชื้อบนหิงหอย 
         แลวเอามือสีใหเกิดไฟ     ก็ไมสามารถใหไฟลุกโพลง      
         ดวยสําคัญวิปริต   ฉันใด   คนอนัธพาลดุจคนใบ  แม 
         แสวงหาส่ิงท่ีตองประสงคโดยไมใชอุบาย   ก็ไมไดสิ่ง 
         ที่ตองประสงคนั้น ฉันนั้น  นมโคไมมีที่เขาโค บุคคล 
         รีดสมโคท่ีเขาโค  ก็ไมไดนมโค  ฉันใด  บุคคลแสวง 
         หาสิ่งที่ตองการในที่ไมใชที่จะหาได     ก็ไมไดสิ่งท่ี  
         ตองการ   ฉันนั้น   ชนท้ังหลายลุถึงส่ิงท่ีตองการดวย 
         อุบายตาง ๆ พระเจาแผนดินทั้งหลายครองแผนดินอัน 
         ชื่อพสุนธร    เพราะทรงไวซึ่งรัตนะคือแกว     ก็ดวย 
         นิคคทะเหลาอมิตร  ปคคหะเหลามิตร  ไดเหลาอมาตย 
         มีเสนีเปนประมุข       และความแนะนําของอมาตยผู 
         คุนเคยเปนที่รักเปนที่เจริญใจ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สนตฺมฺหิ   ปชฺโขเต   ความวา   เมื่อไฟ 
มีอยู.    บทวา    อคฺคิปริเยสน   จร   ความวา    เท่ียวโดยมิใชอุบาย.     บทวา 
อทฺทกฺขิ   แปลวา   เห็นแลว   ครั้น  เหน็แลวก็สําคัญหิงหอยน้ันอยางนี้วา  นี้จัก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 397 

เปนไฟ  ดวยสําคัญวามีแสง.    บทวา   สวาสฺส   ความวา   เขาเอาจุรณโคมัย 
อันละเอียดและหญาไรบนหิงหอยน้ัน.   บทวา  อภมิตฺถ   ความวา   สีดวยมือ 
คือบุคคลน้ีชื่ออะไรโรยจุรณโคมัยและหญา   นั่งคุกเขาบนพ้ืนดิน   แมพยายาม 
ดวยความสําคัญอันวิปริตวา    เราจักเอาปากเปาใหมันลุกโพลง    ก็ไมอาจให  
ลุกโพลงได.  บทวา  มูโค  ความวา   คนอันธพาลเชนกับคนใบ    แมแสวงหา 
ดวยมิใชอุบายอยางนี้  ยอมไมไดประโยชนนั้น.  บทวา   ยตฺถ   ความวา   ยอม 
ไมไดสิ่งท่ีตองการ  เหมือนคนรีดนมโคแตเขาโค  ซึ่งไมมีน้ํานมเลย.    บทวา 
เสนีโมกฺขูปลาเภน     ไดแก      เพราะไดเหลาอมาตยซึ่งมีเสนีเปนประมุข. 
บทวา  วลฺลภาน   นเยน   จ   ไดแก   ดวยความแนะนําของเหลาอมาตยผูมี 
ความคุนเคย   ผูเปนที่รักเปนที่เจริญใจ.    บทวา   ชคตีปาลา  ไดแก   พระ- 
ราชาท้ังหลายยอมครองแผนดินนี้แหละซ่ึงไดชื่อวา  พสุนธร   เพราะทรงไวซึ่ง 
รัตนะทั้งหลายคือแกว. 
         เทวดากลาวขูพระราชาวา    ชนทั้งหลายเชนกับพระองค    ในเมื่อไฟ 
มีอยูแท   ก็หาเปาหิงหอยไม   ขาแตพระมหาราชเจา   ก็พระองคตรัสถามอาจารย 
ทั้ง  ๔  มีเสนกะเปนตน  ก็เปนเหมือนครั้นเมื่อไฟมีอยู  ทรงเปาหิงหอย  เหมือน 
คนทิ้งตราชูเสียแลวชั่งดวยมือ   และเหมือนเมื่อตองการนํ้านมก็รีดเอาแตเขาโค 
ฉะน้ัน    อาจารยทั้ง  ๔   เหลาน้ันจะรูอะไร    เพราะเขาเหลาน้ันเชนกับหิงหอย 
มโหสถบัณฑิตเชนกับกองเพลิงใหญ    ยอมรุงโรจนดวยปญญา    ขอพระองค 
โปรดใหหามโหสถมาตรัสถามเถิด     เมื่อพระองคไมทรงทราบปญหาเหลาน้ัน 
พระชนมชีพของพระองคจะไมมี  ทูลคุกคามฉะน้ีแลว  ก็อันตรธานหายไป. 
                                                จบ  ปญหาหิงหอย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 398 

         พระราชาถูกมรณภัยคุกคาม   รุงข้ึนใหเรียกอมาตย ๔ คนมาตรัสสั่งวา 
ทานท้ัง ๔ คนจงข้ึนรถ ๔ คัน   ออกจากประตูเมืองทั้ง  ๔   ประตูคนหามโหสถ 
บุตรเราอยูที่ใด   จงทําสักการะแกเธอในท่ีนั้น    แลวนําตัวมาโดยเร็ว   อมาตย 
ทั้ง  ๔  คนออกทางประตูคนละประตู  อมาตย  ๓  คนไมพบมโหสถบัณฑิต  แต 
อมาตยคนหน่ึงออกทางประตูดานทิศทักษิณ  พบพระมหาสัตวที่บานทักขิณยว- 
มัชฌคาม  ขนดินเหนียวมา  มีรางกายเปอนดินเหนียว  นั่งบนต่ังใบไมหมุนจักร  
ในสํานักอาจารย  ปนดินเหนียวเปนปน ๆ  บรโิภคขาวเหนียวไมมีแกง. 
         ถามวา  ก็เหตุไร  มโหสถจึงทําการอยางนี้  แกวา  ไดยินวา  พระราชา 
ทรงรังเกียจวา     มโหสถบัณฑิตจะชิงราชสมบัติของพระองคโดยไมสงสัย 
มโหสถคิดวา  เมื่อพระราชาทรงทราบวา  มโหสถเลี้ยงชีพอยูดวยการทําหมอขาย 
ก็จะทรงหายรังเกียจ   จงไดทําอยางนี้. 
         มโหสถเห็นอมาตยก็รูวาจะมาหาตน   จึงดําริวา    วันนี้ยศของเราจักมี 
เปนปกติอีก  เราจักบริโภคโภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ  ที่นางอมราเทวีจัดไวรับ 
คิดฉะน้ีจึงทิ้งกอนขาวท่ีถือไว  ลกุข้ึนบวนปาก   อมาตยนั้นเขาไปหามโหสถใน 
ขณะนั้น      แตอมาตยคนน้ันเปนฝกฝายเสนกะ   เพราะฉะนั้น     เมื่อจะสืบตอ 
ขอความท่ีเสนกะกลาวแตหนหลัง  วาทรัพยประเสริฐกวาปญญาน้ัน   จึงกลาววา 
แนะทานบัณฑิต      คําของอาจารยเสนกะเปนจริง     ในเมื่อยศของทานเสื่อม 
ทานเปนผูมีปญญามากถงึปานนี้   ก็ไมสามารถจะเปนที่พ่ึงแกทาน  บัดนี้ทานมี 
รางกายเปรอะเปอนดวยดินเหนียว  นั่งที่ต่ังใบไมกินขาวเห็นปานนี้  กลาวฉะน้ี 
แลว   ไดกลาวคาถาท่ีหน่ึงในภูริปญหาในทสนิบาตนี้วา 
              ไดยินวา  คําท่ีอาจารยเสนกะกลาวเปนของจริง 
         แมทานจะมีปญญาดุจแผนดิน      มีสิร ิ     มีความเพียร 
         และมคีวามคิดเชนนั้น  ยังไมปองกันความท่ีทานเขาถึง  
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         อํานาจของความพินาศได   ทานจึงตองกินอาหารไมม ี
         แกง.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สจจฺ   กิร   ความวา  แนะทานอาจารย 
อาจารยเสนกะกลาวคําใด  ไดยินวา  คําน้ันเปนคําจริงทีเดียว.    บทวา    สิร ี
ไดแก  ความเปนใหญ.  บทวา   ธิติ  ไดแก  มีความเพียรเปนนิจ.   บทวา  น 
ตายเต    ภาววสูปนีต    ความวา    ไมรักษา     คือไมคุมครอง     ทานผูเขาถึง 
อํานาจของความพินาศคือความไมเจริญ   คือไมสามารถจะเปนที่พ่ึงของทานได. 
บทวา  ยาวก   ความวา  กินภัตตาหารจากขาวสารเหนียวเห็นปานน้ี. 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตวกลาวตอบอมาตยนั้นวา  แนะอันธพาล  เรา 
ประสงคจะทํายศน้ันใหเปนปกติดวยปญญาของตนอีก    จึงไดทําอยางนี้    แลว 
กลาวสองคาถานี้วา 
              เรายังความสุขใหเจริญดวยความทุกข      เมื่อ 
         พิจารณากาลและมใิชกาล     กห็ลบซอนอยู    เปดชอง 
         คิดทําใหเปนประโยชนแกตน  ดวยเหตุนั้น  เราจึงยินดี  
         ดวยการบริโภคขาวเหนียว     ก็เรารูจักกาลเพ่ือองอาจ 
         ทําความเพียร  ยังยศของตนใหเจริญอีก   ดวยความคิด 
         ของตนองอาจอยู     ดุจความองอาจแหงราชสีหที่พ้ืน 
         มโนศีลาฉะนั้น ทานจักเห็นเราดวยความสําเร็จนั้นอีก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทุกฺเขน   ความวา ยังความสุขเกาของตน 
ใหงอกงามคือเจริญดวยทําใหกลับ  เปนปกติ  ดวยความทุกขทางกายและทางใจนี้. 
บทวา   กาลากาล    ความวา   เราเม่ือพิจารณากาลและมิใชกาลอยางนี้วา   นี้เปน 
กาลท่ีตองหลบซอนเที่ยวไป    นี้ไมตองหลบซอน    รูวาในเวลาที่พระราชากริ้ว 
ตองหลบซอนเที่ยวไป      เปนผูหลบซอนคือปดปง     ตามความพอใจคือความ  
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ชอบใจของตน   เลี้ยงชพีดวยงานชางหมอ   ไมปดคือเปดชองกลาวคือเหตุแหง 
ประโยชนของตนอยู  ดวยเหตุนั้น  เราจึงยินดีดวยการบริโภคขาวเหนียว  บทวา 
อภิชิมฺหตาย  ไดแก  เพ่ือองอาจ  คือเพ่ือกระทําความเพียรยิ่ง.  บทวา   มนฺเตหิ 
อตฺถ    ปริปาจยิตฺวา     ความวา   เราจักยังยศของเราใหเจริญอีก    ดวยความรู 
ของตน    องอาจดุจราชสีหองอาจที่พ้ืนมโนศิลา   ฉะน้ัน   ทานจักเห็นเราดวย 
ความสําเร็จนั้นแมอีก. 
         ลําดับนั้น  อมาตยกลาวกะมโหสถวา   แนะพอบัณฑิต  เทวดาผูสิงอยู 
ณ  เศวตฉัตรถามปญหาพระราชา  พระราชาตรัสถามบัณฑิตทั้ง  ๔ ใน   ๔   คน 
นั้น    แมคนหน่ึงก็ไมอาจแกปญหาได   เพราะเหตุนั้น   พระราชาจึงดํารัสส่ังให 
ขาพเจามาหาทาน   พระมหาสัตวจึงกลาวสรรเสริญอานุภาพแหงปญญาวา   เมื่อ 
เปนเชนนี้   ทานจงเห็นอานุภาพแหงปญญาของตน    เพราะวาอิสริยยศยอมไม 
เปนที่พ่ึงในกาลเห็นปานดังน้ี    บุคคลผูบริบูรณดวยปญญาเทานั้น  ยอมเปนที่พ่ึง 
ได   อมาตยไดรับพระราชบัญชามาวา   จงใหมโหสถบัณฑิตอาบนํ้านุงหมในที่ 
ที่พบทีเดียวแลวนํามา     ก็ไดทําตามรับสั่งแลวใหกหาปณะพันหน่ึง      และผา 
สํารับหน่ึง    ซึ่งเปนของพระราชทานแกพระมหาสัตว  ไดยินวา  ชางหมอเกิด 
กลัวข้ึนเอง  ดวยคิดเห็นวา   เราใชสอยมโหสถผูเปนราชบัณฑิต  พระมหาสัตว 
เห็นกิริยาแหงชางหมอ   จึงพูดเอาใจวา   อยากลัวเลยทานอาจารย  ทานเปนผูมี 
อุปการะแกขาพเจามาก   กลาวฉะน้ีแลวใหกหาปณะพันหน่ึงแกชางหมอ  แลว 
นั่งไปในรถท้ังตัวเปอนดินเหนียวเขาไปสูพระนคร     อมาตยใหทูลขาวมาของ 
มโหสถแดพระราชา    รบัสั่งถามวา    ทานพบมโหสถท่ีไหน    จึงกราบทูลวา 
มโหสถทําหมอขายเลี้ยงชีพอยู  ณ  บานทักขิณยวมัชฌคาม    ทราบวามีรับสั่ง 
ใหมาเฝา    กย็ังหาอาบนํ้าไม    มีรางกายเปอนดินเหนียวมาทีเดียว    พระเจา- 
วิเทหราชทรงดําริวา     ถามโหสถเปนศัตรูของเรา     จะพึงเที่ยวอยูดวยทํา  
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อิสริยศักด์ิ      มโหสถน้ีหาไดเปนศัตรูของเราไม     ทรงดําริฉะน้ันแลวตรัสสั่งวา 
ทานจงบอกแกมโหสถบุตรของเราวา      จงไปเรือนของตนอาบนํ้าตกแตงกาย 
แลวมาตามทํานองเกียรติศักดิ์ที่เราให     มโหสถไดสดับพระราชกระแส    ก็ทํา 
อยางนั้นแลวมาเฝา  ไดพระราชานุญาตใหเขาเฝาแลว   ก็ตรงเขาไปถวายบังคม 
พระราชา   แลวไดยืนอยู  ณ  ที่ควรแหงหนึ่ง   พระเจาวิเทหราชทรงปฏิสันถาร    
มโหสถบัณฑิต   เมื่อจะทรงทดลองมโหสถบัณฑิต   จึงตรัสคาถานี้วา 
              ก็คนพวกหน่ึงไมทําความช่ัว  ดวยคิดวาเราสบาย 
         อยูแลว    คนอีกพวกหน่ึงไมทํา   เพราะเกรงเกี่ยวของ 
         ดวยความติเตียน      ก็เจาเปนผูสามารถ      มคีวามคิด 
         เต็มเปยม  เหตุไรจึงไมทําความทุกขแกเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สุข ี หิ   ความวา  แนะบัณฑิต   ก็คน 
บางพวกไมทําความชั่วเพราะเหตุแหงความเปนผูมีอิสระยิ่ง   ดวยคิดวา  พวก 
เรามีความสุข   สมบรูณดวยอิสริยยศ   พวกเราไมควรทําความช่ัวดวยเหตุเทาน้ี 
คนบางพวกไมทําความชั่วเพราะเกรงเก่ียวของดวยความติเตียน     ดวยคิดวา 
คนมุงรายกลาวติเตียนจักมีแกเจานายผูใหยศแกเราเห็นปานน้ี    บางคนมีปญญา 
นอย   แตตัวเจาเปนผูสามารถ    มีความคิดเต็มเปยม    ถาตองการก็ครองราช- 
สมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นได   เหตุไรจึงไมชิงราชสมบัติ  ไมทําความทุกขแกเรา. 
         ลําดับนั้น  พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชาวา 
              บณัฑิตท้ังหลายไมประพฤติความชั่ว  เพราะเหตุ 
         แหงความสุขของตน   อันความทุกขกระทบแลว  แม 
         พลาดจากสมบัติกส็งบ  ยอมไมละธรรม  เพราะรักและ 
         เพราะชัง.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ขลติาป   ความวา   แมเปนผูมีสภาพที่ 
พลาดจากสมบัติแลวต้ังอยูในวิบัติ.  บทวา   น  ชหนฺติ    ธมฺม    ความวา  ยอม 
ไมละแมซึ่งธรรมคือประเพณี  แมซึ่งธรรมคือสุจริต. 
         พระราชาเม่ือจะตรัสขัตติยมายาเพ่ือทดลองมโหสถอีก     จึงตรัสคาถา  
นี้วา   
              บุคคลพึงถอนตนท่ีตํ่าชา    ดวยเพศท่ีออนหรือ 
         ทารุณอยางใดอยางหนึ่งกอน    ภายหลังจึงประพฤติ 
         ธรรมกไ็ดมิใชหรือ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ทีน  ความวา  พึงถอนตนท่ีตํ่าชา    คือ 
เข็ญใจข้ึนต้ังไวในสมบัติ. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวเมื่อจะแสดงอุปมาดวยตนไม    แดพระราชา 
จึงกลาวคาถาน้ีวา 
              บุคคลน่ังหรือนอนท่ีรมเงาของตนไมใด  ไมพึง 
         หักรานกิ่งของตนไมนั้น   เพราะผูประทุษรายมิตรเปน 
         ผูชั่วชา. 
         ก็แลครัน้  กลาวอยางนี้แลว      เมื่อจะแสดงความท่ีตนมิใชผูประทุษราย 
มิตรแมในที่ทั้งปวงวา  ขาแตพระมหาราชเจา     ถาวาบุคคลหักกิ่งตนไมที่ตนได 
บริโภค  ชื่อวาเปนผูประทุษรายมิตรไซร    จะกลาวไปทําไม    บุคคลผูนี้ก็ชื่อวา 
เปนผูฆามนุษย   บิดาของขาพระองค    พระองคใหดํารงอยูในอิสริยยศโอฬาร 
และขาพระองค   พระองคก็ทรงอนุเคราะห   ดวยการอนุเคราะหมาก    เม่ือขา- 
พระองคทํารายในพระองค     จะไมพึงชื่อวาเปนผูประทุษรายมิตรไดอยางไร 
และเม่ือจะทูลทวงโทษแหงพระราชา  จึงกลาวคาถาวา  
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              นรชนรูแจงซ่ึงธรรมแตผูใด และสัตบุรษุเหลาใด 
         บรรเทาเสียซ่ึงความสงสัยอันเกิดขึ้นแกนรชนนั้น 
         กิริยาของทานผูนั้นเปนดังเกาะและเปนที่พ่ึงของนรชน 
         นั้น    ผูมีปญญาไมพึงยังไมตรีกับทานผูนั้นใหเส่ือม 
         สิ้นไป.   
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ขาแตพระมหาราชเจา  บุรุษพึงรูธรรม   คือ  
เหตุแมมีประมาณนอย    แตสํานักของอาจารยใด    และสัตบุรษุเหลาใดบันเทา 
เสียซึ่งความสงสัยอันเกิดข้ึนแกนรชนน้ัน     การการทําของทานผูนั้นเปนดังเกาะ 
และเปนที่พ่ึงเพราะอรรถวาเปนที่พ่ึงของนรชนนั้น   บัณฑิตไมพึงละ   คือไม 
พึงยังมิตรภาพกับอาจารยเชนนั้นใหพินาศ. 
         บัดนี้   เมื่อจะถวายโอวาทพระราชา  มโหสถบัณฑิตจึงกลาว  ๒  คาถา 
นี้วา 
              คฤหัสถบริโภความเปนคนเกียจคราน    ไมดี 
         บรรพชิตเปนผูไมสํารวมแลว  ไมดี  พระราชาผูไมทรง 
         พิจารณากอนจึงทรงราชกิจไมดีความโกรธของบัณฑิต  
         ผูมักโกรธไมดี   กษตัริยควรทรงพิจารณากอนทรงราช- 
         กิจ       พระเจาแหงทิศไมทรงพิจารณากอนไมพึงทรง 
         ราชกิจ        ยศและเกียรติยอมเจริญแกพระราชาผูทรง 
         พิจารณากอนจึงทรงบําเพ็ญราชกรณียกิจเปนปกติ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  น  สาธุ ไดแก  ไมบริสุทธิ์  คือไมงาม. 
บทวา   อนิสมฺมการ ี  ไดแก   ผูทําการอยางใดอยางหน่ึง   ไมพิจารณา    คือ  
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ไมทําใหประจักษแกตนแลวกระทํา.   บทวา    ต   น  สาธุ   ความวา   ความโกรธ 
กลาวคือความกําเริบแหงอาชญา  ดวยอํานาจการยึดสิ่งท่ีไมใชฐานะ    ของบุคคล 
ผูเปนบัณฑิตคือผูมีปญญาน้ันไมดี.     บทวา     ยโส    กิตฺติฺจ    ความวา   อิส- 
ริยยศ   ปริวารยศ   และเกยีรติคุณ   ยอมเจริญโดยสวนเดียว.   
                                               จบ  ภูรปิญหา 
         เมื่อพระมหาสัตวกลาวอยางนี้แลว     พระเจาวิเทหราชจึงใหพระมหา- 
สัตวนั่ง  ณ  ราชบัลลังกภายใตเศวตฉัตร   พระองคเองประทับนั่ง  ณ  อาสนะตํ่า 
ตรัสวา    พอบัณฑิต    เทวดาผูสิงอยู    ณ   เศวตฉัตรถามปญหา    ๔    ขอกะเรา 
แตเราไมรูปญหา  ๔  ขอน้ัน    อาจารย  ๔  คนก็ไมรู  เพราะฉะนั้น   เจาจงกลาว 
แกปญหา  ๔  ขอน้ันแกเรา  มโหสถกราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา  เทวดา 
ผูสิงอยู  ณ  เศวตฉัตรก็ยกไวเถิด   หรอืเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตน   กย็ก 
ไวเถิด   ขาพระองคอาจกลาวแกปญหาที่ผูใดผูหน่ึงถาม  ขอพระองคตรัสปญหา 
๔  ขอท่ีเทวดาถามเถิด  พระเจาขา   ลําดับนั้น   พระราชาเม่ือจะตรัสตามทํานอง 
ที่เทวดาถาม  จึงตรัสคาถาเปนปฐมวา 
              บุคคลประหารรางกายผูอื่นดวยมือท้ังสอง  หรือ 
         ดวยเทาท้ังสอง  และเอามือประหารปากผูอื่น   บุคคล 
         นั้นกลบัเปนที่รักแหงผูตองประหาร     เพราะฉะน้ัน  
         พระองคทรงเห็นวาเปนที่รักนั้นไดแกใคร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  หนฺติ  แปลวา   ยอมประหาร.    บทวา 
ปริสุมฺภติ  แปลวา  ยอมประหารเหมือนกัน. บทวา    สเว   ราช  ปโย   โหติ 
ความวา บุคคลน้ันเมื่อกระทําอยางนั้น ยอมเปนที่รัก. บทวา  กนฺเตนมภิปสฺสสิ 
ความวา เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นบุคคลผูเปนที่รักไดแกคนไหน  เทวดา 
ถามปญหานั้นอยางนี้.  
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         พอพระมหาสัตวไดสดับปญหาเทาน้ัน    เน้ือความแหงปญหานั้นก็   
ปรากฏเหมือนดวงจันทรเต็มดวงปรากฏในทองฟา  ลําดับนั้น  พระมหาสัตวทูล 
เตือนพระราชาใหคอยทรงสดับแลว จึงกลาวแกเทวปญหาทําใหปรากฏประหน่ึง   
ผูมีฤทธิ์ชูดวงอาทิตยข้ึนไปกลางหาวฉะนั้นอยางนี้วา   ขาแตสมมติเทพ   เมื่อใด 
เด็กนอยนอนบนตักมารดา       กร็าเริงยินดีเลนประหารมารดาดวยมือและเทา 
ถอนผมมารดา เอามือประหารปากมารดา  เมื่อน้ันมารดาก็กลาวคําดังน้ีเปนตน 
กับบุตรนั้นดวยอํานาจความรักวา   แนะอายลูกประทุษราย   อายโจร   เองประ- 
หารขาอยางนี้ไดหรือ    กลาวฉะน้ีแทก็ไมอาจจะกลั้นความรักไว    ก็สวมกอด 
ใหนอนระหวางกัน  จูบศีรษะ  บุตรนัน้  เปนที่รักแหงมารดาในกาลน้ัน  ฉันใด 
ก็เปนที่รักแหงบิดาในกาลน้ัน    ฉันนั้น    เทวดาไดสดับอรรถาธิบายของพระ- 
โพธิสัตว ก็เผยกําพูฉัตรออกมาสําแดงกายกึ่งหนึ่งใหปรากฏ ใหสาธุการดวยเสียง 
อันไพเราะวา โอ  บัณฑิตกลาวแกปญหาถูกดีแลวหนอ   แลวบูชาพระมหาสัตว 
ดวยดอกไมและของหอมอันเปนทิพย  อันบรรจุเต็มในผอบแกว แลวอันตรธาน 
หายไป  แมพระเจาวิเทหราชก็ทรงบูชาพระมหาสัตวดวยบุปผชาติเปนตน  แลว 
ตรัสวิงวอนใหกลาวแกปญหาขออ่ืนตอไป  ครั้น ไดทรงรับใหตรัสถาม  จึงตรัส 
คาถาท่ี ๒ วา 
              บุคคลดาผูอื่นตามความใคร  แตไมอยากใหผูถูก 
         ดาน้ันถึงภยันตราย  บุคคลผูถูกดาน้ันยอมเปนที่รักของ 
         ผูดา  เพราะเหตุนั้น   พระองคทรงเห็นใครวาเปนที่รัก 
         แหงผูดา. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวอธิบายปญหาที่  ๒  นั้นวา   ขาแตพระมหา- 
ราชเจา   มารดาสั่งบุตรอายุ  ๗ - ๘ ขวบ   ผูสามารถจะทําตามส่ังไดวา   แนะพอ 
เจาจงไปนา   เจาจงไปรานตลาด   ดังนี้เปนตน     กุมารกลาววา   แมจา   ถาแม  
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ใหของเค้ียวของกินนี้ดวย ๆ แกลูก   ลูกจักไป   ครั้นมารดากลาววา   เอาซิพอ  
ก็เค้ียวกินของกินแลวบวนปาก   ยืนอยูที่ประตูเรือน   หาไปนาไม    เลนเสียกับ 
หมูเด็ก   หาทําตามสั่งของมารดาไม   ครั้นมารดาบังคับใหไปก็กลาววา  แนะแม 
แมนั่งยืนที่เงาเรือนเย็น  ลกูจะทําตามคําส่ังของแมภายนอกอยางไรไดดังน้ีเปนตน   
ครั้นมารดากลาววา  เองลวงขา  ก็แสดงมือและปากแปลก ๆ แลว หนีไป  มารดา 
เห็นบุตรหนีก็ขัดเคือง   ถอืไมไลตาม    เม่ือไมทันบุตรก็คุกคามวา     อายคนชั่ว 
อายโจร   เองกินของกินของขาแลวไมปรารถนาจะทําอะไร ๆ ที่นา หยุดกอน ๆ 
แลวกลาวคําเปนตนวา    เองไปเถิดอายถอย    พวกโจรจงตัดมึงใหเปนชิ้นนอย 
ชิ้นใหญ   ดาบริภาษตามความใครตามอัธยาศัย    ก็แตกาลใดปากกลาวอะไร ๆ 
ออกไป    กาลน้ันใจก็ไมปรารถนาซึ่งความมีมาแหงภยันตรายแมหนอยหน่ึงแก 
บุตร   ฝายทารกเลนกับพวกทารกตลอดวัน    ไมอาจจะเขาบานเวลาเย็น  ก็ไป 
สํานักหมูญาติ   ฝายมารดาเม่ือแลดูหนทางที่บุตรจะกลับมา  เห็นบุตรที่รักยังไม 
กลับบาน   กม็ีหัวใจเต็มไปดวยความโศกวา  ชะรอยลูกของเราจะไมอาจเขาบาน 
มีน้ําตาไหลอาบหนา  ไปคนหาที่เรือนญาติ   เห็นบุตรที่รักกส็วมกอดจูบท่ีศีรษะ 
เอามือท้ังสองจับบุตรใหนั่งกลาววา   พอลูกรัก   อยาเอาถอยคําของแมจดไวใน 
ใจเลย   กลาวฉะนี้ก็ยังความรักใหเกิดข้ึนอยางเหลือเกิน   ขาแตพระมหาราชเจา 
บุตรชื่อวาเปนที่รักยิ่งในกาลเมื่อมารดาโกรธ    ดวยประการฉะน้ี   เทวดาไดสดับ 
ก็บูชาพระมหาสัตวเหมือนคราวที่แลวมา   ฝายพระเจาวิเทหราชก็ทรงบูชาพระ-  
มหาสัตวเหมือนคราวท่ีแลว  แลวตรสัวิงวอนใหกลาวแกปญหาที่  ๓  ครัน้ได 
ทรงรับใหตรัสถาม  จึงตรัสคาถาที่ ๓ วา 
              บุคคลกลาวตูดวยคําไมจริง   แลวทวงกันดวยคํา 
         เหลาะแหละ     บุคคลนั้นยอมเปนที่รักแหงกัน    ดวย 
         เหตุนั้น  พระองคทรงเห็นวา  ไดแกใคร.  
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         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวทูลแกปญหานั้นแดพระราชาวา    ขาแตพระ- 
มหาราชเจา   เมื่อใดภรรยาและสามี  ๒  คนอยูในที่ลับเลนกันดวยความเสนหา 
ตามความยินดีของโลก  แลวกลาวตูกันและกันดวยคําไมจริงอยางน้ีวา  ความรัก 
ในเรายอมไมมีแกทาน  ไดยินวา  ใจของทานไปภายนอกแลว   แลวทวงกันดวย 
คําเหลาะแหละ  เมื่อน้ันภรรยาและสามีทั้ง  ๒  นั้น ก็รักกันเหลอืเกิน  ขอพระองค  
ทรงทราบเน้ือความแหงปญหานั้น   ดวยประการฉะน้ี   เทวดาไดสดับแลวก็บูชา 
พระโพธิสัตวเหมือนดังกอนอีก     ฝายพระราชาก็ทรงบูชาพระมหาสัตวโดยนัย 
หนหลัง   แลวตรัสวิงวอนใหกลาวแกปญหาขออ่ืนอีก    ครั้นไดรับใหตรัสถาม 
จึงตรัสคาถาท่ี  ๔ วา 
              บุคคลนําขาว  น้าํ  ผา   และเสนาสนะไปซื่อวา 
         ผูนําไปมีอยูโดยแท    บุคคลเหลาน้ันยอมเปนที่รักแหง 
         ผูเปนเจาของขาวนํ้าเปนตน     ดวยเหตุนั้น    พระองค  
         ทรงเหน็วา  ไดแกใคร. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวอธิบายแกเน้ือความแหงปญหาถวายพระราชา 
วา   ขาแตพระมหาราชเจา   ปญหานี้เทวดากลาวหมายเอาสมณะและพราหมณผู 
ประพฤติธรรม จริงอยู   สกุลทั้งหลายผูมีศรัทธาเชื่อโลกนี้และโลกหนาจึงบริจาค 
ทานและใครจะใหอีก  สกุลเหลาน้ันเห็นสมณะและพราหมณเห็นปานดังน้ัน  ขอ 
ขาวนํ้าเปนตนไปก็ดี  นําขาวน้ําเปนตนที่ไดแลวไปบริโภคก็ดี  ก็เลื่อมใสรกัใคร 
ในสมณะและพราหมณเหลาน้ันเหลือเกิน     ดวยเห็นวา    สมณะและพราหมณ 
เหลาน้ีขอขาวนํ้าเปนตนของเรา    บรโิภคขาวน้ําเปนตนเปนของของเราท้ังนั้น 
เมื่อเปนเชนน้ีสมณะและพราหมณทั้งหลายชื่อวาเปนผูนําไป    คือเปนผูขอโดย 
สวนเดียว   แลเปนผูน้ําขาวและน้ําเปนตนที่ไดแลวไปโดยแท   ชื่อวาเปนผูเปน 
ที่รักของเจาของขาวน้ําเปนตน  ก็ในเม่ือปญหานี้อันมโหสถกลาวแลว   เทวดา  
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ก็บูชาเหมือนอยางนี้    แลวกระทําสาธุการแลวซัดผอบอันเต็มดวยรัตนะ  ๗ 
ประการมาแทบเทาแหงมโหสถแจงวา    ดูกอนมโหสถบัณฑิต   ทานจงรับผอบ 
เต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ  ฝายพระเจาวิเทหราชโปรดปรานเลื่อมใสในมโหสถ 
เปนอยางยิ่ง    ไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกเขา   จําเดิมแตนั้นมา  พระ- 
มหาสัตวไดมียศใหญ.   
                                                   จบเทวปญหา 
         บัณฑิตทั้ง  ๔  เหลาน้ันปรึกษากันอีกวา  บัดนี้  มโหสถบุตรคฤหบดี 
มียศใหญนัก  เราจักทําอยางไรดี  ลําดับนั้น  เสนกะจึงกลาวกะบัณฑิตทั้งสามวา 
การท่ีเขามียศใหญนั้นยกไวเถิด   เราเห็นอุบายแลว   เราทั้ง  ๔  จักไปหามโหสถ 
ถามวา   ควรบอกความลับแกใคร     ถาเขาจักบอกวา   ไมควรบอกแกใครไซร 
เราทั้งหลายจักทูลยุยงพระราชาวา  คฤหบดีบุตรผูมีนามวามโหสถเปนขาศึกของ 
พระองค  บัณฑิตทั้ง ๓ เห็นชอบดวย  บัณฑิตท้ัง ๔ เหลาน้ัน จึงไปเรือนมโห- 
สถทําปฏิสันถารแลวกลาววา    แนะบณัฑิต   เราทั้ง  ๔  ใครจะถามปญหาทาน 
ครั้นมโหสถใหถาม   เสนกะจึงถามวา   บุคคลผูเปนบัณฑิตควรท้ังอยูในธรรม 
อะไร   มโหสถตอบวา  ควรต้ังอยูในความจริง   เสนกะถามวา  ผูต้ังอยูในความ 
จริงแลวควรทําอะไร  มโหสถตอบวา  ควรใหทรัพยสมบัติเกิดข้ึน  เสนกะถามวา 
ใหทรัพยสมบัติเกิดแลว   ควรทําอะไร  มโหสถตอบวา  ควรคบมิตร   เสนกะ  
ถามวา คบมิตรแลวควรทําอะไรตอไป มโหสถตอบวา  ควรเรียนความคิดอาน 
จากมิตร   เสนกะถามวา   เรียนความคิดอานจากมิตรแลวควรทําอะไรอีก มโห- 
สถตอบวา   การไดความคิดอานจากมิตรนั้น     ถาเปนความลับ    ไมควรบอก 
ความลับของตนแกใคร   บัณฑิตทั้ง ๔ ก็รับวาดีแลว   แลวลากลับ  เปนผูมีจิต 
ยินดีคิดวา  บัดนี้เราทั้ง   ๔ เห็นหลังมโหสถละ  แลวไปเฝาพระราชากราบทูลวา  
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ขาแตพระมหาราชเจา     มโหสถเปนกบฏตอพระองค    พระเจาวิเทหราชตรัส   
หามวา  เราไมเชื่อทานท้ังหลาย   มโหสถจักไมเปนกบฏตอเรา  บัณฑิตท้ัง   ๔ 
จึงกราบทูลวา   จริงนะพระเจาขา   ขอไดทรงเชื่อ  ก็ถาไมทรงเชื่อจงตรัสถามเขา 
ดูวา   ความลับของเขา   เขาไมควรบอกแกใคร  ถาเขาจักไมเปนกบฏตอพระองค 
เขาจักทูลวา  ควรบอกแกคนชื่อน้ัน   ถาเขาจักเปนกบฏตอพระองค  เขาจักทูลวา 
ไมควรบอกแกใคร ๆ   ในเม่ือความปรารถนาสําเร็จจึงควรบอก   ในกาลน้ัน   
พระองคจักทรงเชื่อขาพระองคหมดสงสัย  พระราชาทรงรับจะทดลอง  วันหน่ึง 
เมื่อบัณฑิตทั้ง  ๕  มาพรอมกัน   จึงตรัสคาถานี้ในปญจปณฑิตปญหา  ในวีสติ- 
นิบาตวา 
              ทานท้ังหลายผูเปนบัณฑิตท้ัง  ๕ มาพรอมกัน 
         แลว  บดัน้ีปญหาแจมแจงแกเรา  ทานท้ังหลายจงฟง 
         ปญหานั้น  บุคคลควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน 
         หรือควรสรรเสริญ   อันเปนขอความลับแกใคร. 
         ครั้นพระราชาตรัสอยางนี้แลว     เสนกะคิดวา    เราจักใหพระราชา 
เขาอยูในพวกเราดวย   จึงกลาวคาถาน้ีวา 
              ขาแตพระภูมิบาล     พระองคจงตรัสเปดเผยแก 
         เหลาขาพระองคกอน   พระองคเปนผูชุบเลี้ยง    เปนผู 
         ทรงอดทนตอราชกรณียะอันหนัก  จงตรัสกอน ขาแต 
         พระจอมประชากร  เหลาขาพระองคผูเปนนักปราชญ 
         ทั้ง  ๕  จักพิจารณาสิ่งพระองคพอพระราชหฤทัยและ 
         เหตุเปนที่ชอบดวยพระอัธยาศัย แลวกราบทูลภายหลัง.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ภตฺตา   ความวา  พระองคเปนผูซุบเลี้ยง   
เหลาขาพระองค  และเปนผูทรงอดทนตอพระราชภารกิจท่ีเกิดข้ึน    ขอพระองค 
โปรดตรัสขอน้ันกอนเถิด.  บทวา   ตว  ฉนฺทรุจีน ิ  ความวา   บณัฑิต    ๕    คน 
เหลาน้ันพิจารณาสิ่งท่ีพระองคพอพระราชหฤทัย     และเหตุเปนที่ชอบดวยพระ- 
อัธยาศัยแลว   จักกราบทูลในภายหลัง.  
         ลําดับนั้น    พระราชาจึงตรัสคาถานี้  ดวยความเปนผูเปนไปในอํานาจ 
กิเลสของพระองควา 
              ภรรยาใดมีศีลาจารวัตร    ไมใหผูอื่นลักสัมผัส 
         คลอยตามอํานาจความพอใจของภัสดา  เปนที่รักเปนที่ 
         เจริญใจ  สามีควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน  หรือ 
         ควรสรรเสริญ   อันเปนความลับแกภรรยา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อนฺเถยฺยา   ความวา  อันผูอ่ืนไมพึง 
จับตองดวยอํานาจกิเลส. 
         แตนั้นเสนกะยินดีวา    บัดนี้เราทั้งหลายยังพระราชาใหเขาในพวกเรา 
ไดแลว   เมื่อจะแสดงเหตุการณที่ตนทําไวเอง   จึงกลาวคาถานี้วา 
              สหายใดเปนที่ระลึก   เปนที่ถึง   เปนที่พ่ึงของ 
         บุคคลผูถึงความทุกข  เดือดรอนอยู บุคคลควรเปดเผย 
         ขอความท่ีควรติเตียน     หรือควรสรรเสริญ      อันเปน 
         ความลบั   แกสหายน้ันเทียว. 
         ลําดับนั้น    พระราชาตรัสถามปุกกุสะวา  แนะอาจารยปุกกุสะ ทานเห็น 
อยางไร ความลับของตนควรบอกแกใคร  ปุกกุสะเม่ือจะกราบทูลจึงกลาวคาถา 
นี้วา  
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              พ่ีนองชายใด   ผูเปนพ่ีใหญหรือพ่ีกลางหรอืนอง 
         ถาวาพ่ีนองชายน้ันต้ังอยูในศีล       เสพสิ่งท่ีควรเสพ 
         บุคคลควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน  หรือควรสรร 
         เจริญ  อันเปนความลับ   แกพ่ีนองชายน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ิตตฺโต   ความวา   ดํารงสภาวะไวได   
คือเปนผูมีการเสพผิดออกแลว. 
         แตนั้น    พระราชาตรัสถามกามินทะวา แนะอาจารยกามินทะ ทานเห็น 
อยางไร  ความลับควรบอกแกใคร  กามินทะเมื่อจะกราบทูลจึงกลาวคาถานี้วา 
              บุตรใดดําเนินตามใจบิดา  เปนอนุชาตมีปญญา 
         ไมทรามกวาบิดา    บิดาควรเปดเผยขอความท่ีควร 
         ติเตียนหรือควรสรรเสริญอันเปนความลับแกบุตรน้ัน 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  ปตฺถคู ไดแก ผูทําตามถอยคํา อธิบายวา 
บุตรที่ทําตามใจของเรา  คือเปนไปในอํานาจจิตของบิดา เปนผูอดทนตอโอวาท. 
บทวา   อนุชาโต   ความวา   บุตรม ี ๓   ประเภท   คือ   อภิชาต  ๑   อนุชาต  ๑ 
อวชาต   ๑  บุตรผูยังยศท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ชื่อวา อภิชาต   บุตรที่เปนเชื้อสาย 
ของสกุล  เปนผูตัดวงศสกุล  ทําทรัพยใหพินาศ  ชื่อวา  อวชาต   บุตรผูรกัษา 
แบบแผนของสกุล   ประเพณีของสกุลไวได  ชื่อ  อนุชาต   อาจารยกามินทะ 
กลาวอยางนี้หมายถึงอนุชาตบุตรนั้น. 
         แตนั้น    พระราชาตรัสถามเทวินทะวา  แนะอาจารยเทวินทะ  ทานเห็น 
อยางไร  ความลับควรบอกแกใคร  เทวินทะเมื่อจะกราบทูลเหตุการณที่ตนทําไว 
จึงกลาวคาถาน้ีวา  
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              ขาแตพระองคผูเปนใหญประเสริฐท่ีสุดแหง-  
               มนษุยนิกร  มารดาใดเลี้ยงบุตรดวยความพอใจรักใคร 
               บุตรควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียนหรือควรสรร-  
               เสริญ   อันเปนความลับ   แกมารดานั้น. 
               บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   ทฺวิปทชนินฺทเสฏ    ไดแก   จอม 
ประชากรผูประเสริฐที่สุดของมนุษยทั้งหลาย.  บทวา  ฉนฺทสา  ปเยน ไดแก 
ดวยความพอใจและดวยความรัก. 
        พระราชาครั้น  ตรัสถามอาจารย  ๔  คนเหลาน้ัน   ซึ่งกลาวตอบไปอยาง 
นี้แลว    จึงตรัสถามมโหสถบัณฑิตวา    เจาเห็นอยางไร    พอบณัฑิต      ความลับ 
ควรบอกแกใคร   มโหสถบัณฑิตเม่ือจะกราบทูลเหตุแหงความลับ     จึงกลาว 
คาถาน้ีวา 
              การชอนความลับไวนั่นแลเปนการดี    การเปด- 
        เผยความลับไมดีเลย   บุคคลผูมปีรีชา   เมื่อความปรา-  
        รถนายังไมสําเร็จก็พึงกลั้นไว       เมื่อความปรารถนา 
        สําเร็จแลวพึงกลาวตามสบาย. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อนปฺิผนฺนาย   ความวา   ไดแกพระ- 
มหาราชเจา สิ่งท่ีคนปรารถนายังไมสําเร็จเพียงใด บัณฑิตพึงอดกลั้นไว  ไมพึง 
แจงแกใคร ๆ เพียงนั้น. 
        เมื่อมโหสถบัณฑิตกราบทูลอยางน้ีแลว    พระราชาทรงเสียพระทัย  
เสนกะแลดูพระพักตรพระราชา  พระราชาก็ทอดพระเนตรหนาเสนกะ  มโหสถ 
บัณฑิตเห็นกิริยาแหงเสนกะและพระราชา    ก็รูวา   อาจารยทั้ง  ๔  นี้ไดยุยงใน 
ระหวางเราและพระราชาไวกอนแลว    พระราชาตรัสถามปญญาเพ่ือทดลองเรา  
เมื่อพระราชาและราชบริษัทเจรจากันอยู   ดวงอาทิตยอัสดงคต    เจาหนาที่ตาม  
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ประทีป  มโหสถดําริวา  ข้ึนชื่อวาราชการเปนของหนักยอมไมปรากฏ  ใครจะ   
รูเรื่อง   อะไรจักมี  เราควรรีบกลับเสียกอน  ดําริฉะน้ีจึงลุกจากท่ีนั่งถวายบังคม  
พระราชาออกไป คิดวา ผูหน่ึงกลาววา  ควรบอกความลับแกสหาย ผูหน่ึงกลาว 
วาควรบอกความลับแกพ่ีนองชาย   ผูหน่ึงกลาววา    ควรบอกความลับแกบุตร  
ผูหน่ึงกลาววา  ควรบอกความลับแกมารดา  เราสําคัญวา  กิจน้ีจักเปนของตน 
เหลาน้ีไดทําแลวแน    คนเหลาน้ีคงกลาวถึงกิจท่ีตนเห็นแลว   จงยกไวเถิด   เรา 
จักรูเหตุนี้   ในวันนี้   ฝายราชบัณฑิตทั้ง   ๔   ออกจากราชสํานักแลว    ในวัน 
อ่ืน ๆ     เคยน่ังท่ีหลังถังขาวถังหนึ่งใกลประตูพระราชนิเวศน   ปรกึษากันถึง 
กรณียกิจแลวจึงกลับไปบาน   เพราะเหตุนั้น  มโหสถจึงดําริวา   วันนี้     เรา 
นอนอยูภายใตถังขาว  ก็สามารถจะรูความลับของอาจารยทั้ง ๔ นั้น  จึงใหคน 
ใชยกถังขาวนั้นแลวใหลาดเครื่องลาด    แลวเขาอยูภายใตถังขาวน้ัน   แลวให 
สัญญาแกคนใชวา  ในเมือ่อาจารยทั้ง  ๔  หานั่งปรึกษากันลุกไปแลว   พวกเจา 
จงมานําขาวออก   คนใชเหลาน้ันรับคําส่ังแลวหลีกไป    ฝายอาจารยเสนกะทูล 
พระเจาวิเทหราชวา  พระองคยังไมทรงเชื่อขาพระบาทหรือ  บดันี้ขอความน้ัน  
เปนอยางไรพระเจาขา    พระราชาทรงสดับคําของพวกอาจารยผูยุยง    ก็หาได 
ทรงพิจารณาไม   เปนผูทัง้กลัวท้ังตกพระหฤทัย     จึงตรัสถามวา    แนะทาน 
เสนกะบัณฑิต   บัดนี้เราจักทําประการไร  เสนกะจึงทูลวา  ขาแตพระมหาราชเจา 
ควรท่ีพระองคจะไมชักชา   อยาทันใหมโหสถรูตัว  แลวฆาเสีย    พระราชาตรัส 
วา  แนะอาจารยเสนกะ  ยกทานเสียแลว   คนอ่ืนชือ่วาเปนผูใครความเจริญแก 
เรายอมไมมี  ทานจงชวนสหายของทานคอยอยูที่ภายในประตู  เมื่อมโหสถบุตร 
คฤหบดีมาสูราชสํานักแตเชา     จงตัดศีรษะเสียดวยพระแสงขรรค      ดํารัสสั่ง 
ฉะน้ีแลว   พระราชทานพระแสงขรรครัตนะที่ทรง  อาจารยทั้ง  ๔ นั้นกราบทูล  
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วา  ดีแลวพระเจาขา    ขอพระองคอยาทรงเกรงกลัวเลย  พวกขาพระบาทจักฆา 
มโหสถน้ันเสียใหจงได  ทูลฉะนี้แลวออกมาน่ังที่หลังถังขาว  รําพึงกันวา  พวก 
เราเห็นหลังปจจามิตรแลว      แตนั้นเสนกะจึงเอยข้ึนวา     ใครจักฆามโหสถ 
อาจารยทั้ง ๓ จึงตอบวา    ทานอาจารยนั่นแลจักฆาได    แลวทํากิจน้ันใหเปน   
ภาระของเสนกะน้ันผูเดียว  ลําดับนัน้     เสนกะจึงถามอาจารยทั้ง  ๓ วา    ทาน 
ทั้ง  ๓  กลาววา  ชื่อวาความลับควรบอกแกบุคคลชื่อโนน  ๆ  ดังน้ี  กิจน้ันทาน 
ทั้ง  ๓  ไดทําแลว   หรือเห็นแลว  หรอืไดสดับแลวอยางไร  ลําดับนั้น    อาจารย 
ทั้ง  ๓  กลาวกะเสนกะวา  ขาแตอาจารย   กิจท่ีทานกลาววา   ความลับควรบอก 
แกสหายน้ันเปนของปรากฏแลว     กจิน้ันทานทําแลว     หรือเห็นแลว     หรือ 
ไดฟงแลวอยางไรเลา   กิจน้ันเราไดทําเอง    ขาแตอาจารย     ถากระน้ัน  ทานจง 
กลาวใหทราบ  ความลับนี้พระราชาทรงทราบแลว    ชีวิตของเราจะไมมี     ขา 
แตอาจารย    ทานอยากลัวเลย    บุคคลผูทําลายความลับของเราทั้งหลายในท่ีนี้  
ไมมี   ขอจงกลาวใหทราบเถิด   เสนกะเอาเล็บเคาะถังขาววา    มโหสถอยูใตถัง 
ขาวน้ีกระมัง    อาจารยทั้ง ๓  ตอบวา    มโหสถเปนคนเอาอิสริยยศ    คงไมเขา 
ไปอยูในที่เชนนี้  บัดนี้จักเปนคนเมาย่ิงดวยศีล  ทานเห็นซึ้งไปได  ฝายเสนกะ 
เมื่อจะบอกความลับของคน  จึงกลาววา    ทานท้ัง ๓ รูจักหญิงแพศยาชื่อโนน 
ในนครน้ีหรอื   ขาพเจาทั้ง ๓ ทราบ   บัดนี้นางคนน้ันยังปรากฏอยูหรือหายไป 
ไมพบเลย   ทานอาจารย    เสนกะจึงแจงวา   เราทํากิจของบุรุษกับดวยนางคน 
นั้นในสวนไมรัง   แลวยังนางคนน้ันใหตายดวยโลภในเครื่องประดับ     แลวนํา 
เครื่องประดับของนางนั้นมาหอดวยผาสาฎก    แลวแขวนไวบนไมรูปเหมือนงา 
ชางในหองเรือนของเรา     เรายังไมอาจจะใชเครื่องประดับนั้น     เห็นความท่ี 
เครื่องประดับนั้นเปนของเกา  เราทําความผิดพระราชกําหนดอยางนี้    ไดบอก  
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แกสหายคนหนึ่ง   สหายคนน้ันมิไดบอกแกใคร   ดวยเหตุนี้เราจึงกลาววา   เรา 
ไดบอกความลับแกสหาย    มโหสถเริ่มต้ังใจกําหนดความลับของเสนกะไวเปน 
อยางดี   ฝายปุกกุสะเมื่อจะบอกความลับของตน    จึงกลาววา  โรคเรื้อนมีที่ขา 
ของขาพเจา   นองชายนอยของขาพเจาเทาน้ันรู  ขาพเจาไมใหใคร ๆ รู  ชําระ 
แผลน้ันทายา   พันผาทับแผล    พระราชามีพระหฤทัยกรุณาในขาพเจา   ตรัส 
เรียกขาพเจาวา ปุกกุสะจงมา  แลวบรรทมท่ีขาของขาพเจาบอย ๆ ก็ถาราชาทรง 
ทราบเรื่องนี้   พึงประหารชีวิตขาพเจา   ยกนองชายนอยคนน้ันของขาพเจาเสีย   
คนอ่ืนไมรูเลย   ดวยเหตุนี้    ขาพเจาจึงกลาววา   ขาพเจาบอกความลับแกนอง 
ชายนอย ฝายกานินทะเมื่อจะแสดงความลับของตนจึงกลาววา  ในวันอุโบสถขาง 
แรม ยักษชื่อนรเทวะ มาสิงขาพเจา   ขาพเจาก็รองดุจสุนัขบารอง ขาพเจาไดแจง 
เนื้อความน้ีแกบุตร บุตรของขาพเจารูวายักษมาสิงขาพเจา ก็ใหขาพเจานอนใน 
หองขางใน  ปดประตู  ออกไปใหมีมหรสพที่ประตู  เพ่ือกลบเสียงของขาพเจา 
ดวยเหตุนี้  ขาพเจาจึงกลาววา   ขาพเจาบอกความลับแกบุตร  แตนั้นอาจารยทั้ง 
๓  จึงถามเทวินทะ  เทวินทะเมื่อจะกลาวความลับของตน  จึงกลาววา  ขาพเจา 
ทําการขัดสีแกวมณี   มีแกวมณีเปนมงคล   เปนที่เขาอยูแหงสิริ   เปนของหลวง 
ซึ่งทาวสักกเทวราชประทานพระเจากุสราชไว  ขาพเจาลักเอามงคลมณีรัตนนั้น 
มาใหมารดา มารดานั้นไมใหใครรู  ถงึเวลาขาพเจาจะเขาเฝาพระราชา ก็ใหมงคล 
มณีรัตนแกขาพเจา   ขาพเจายังสิริใหอยูในตัวขาพเจาดวยอํานาจแหงมงคลมณี- 
รัตนนั้น  จึงเขาไปสูราชสํานัก  พระราชาไดตรัสแกทานท้ังหลายตรัสกับขาพเจา 
กอนกวาใคร ๆ แลวพระราชทานกหาปณะ ๘ กหาปณะบาง  ๑๖  กหาปณะบาง 
๓๒  กหาปณะบาง   ๖๔ กหาปณะบาง    แกขาพเจาเพ่ือเปนเสบียงไดเลี้ยงชีพ 
ทุกวัน   ถาพระราชาทรงทราบอานุภาพมณีรัตนนั้นไซร   ชีวิตของขาพเจาก็จะ 
ไมรอดอยู    ดวยเหตุนี้     ขาพเจาจึงกลาววา   ขาพเจาบอกความลับแกมารดา  
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พระมหาสัตวไดทําความลับของอาจารยทั้ง ๔ ใหประจักษ  กอ็าจารยทั้ง ๔ นั้น  
แจงความลับแกกันแลกัน     ราวกะบุคคลผาอกของตนแผอวัยวะภายในออกมา 
ภายนอก  แลวเตือนกันวา   ทานท้ังหลายอยาประมาท    มาชวยกัน  ฆามโหสถ 
บุตรคฤหบดีแตเชา   กําชบักันดังน้ีแลวตางลุกข้ึนหลีกไป    ในกาลเม่ืออาจารย 
ทั้ง  ๔ ไปแลว      คนใชของมโหสถท่ีนัดหมายกันไว     ก็มายกถังขาวพาพระ-  
มหาสัตวออกหลีกไป  พระโพธิสัตวกลับถึงเคหสถาน    อาบนํ้าแตงกายบริโภค 
โภชนาหารแลวรูวา  วันนีพ้ระนางอุทุมพรเทวีผูเชษฐภคินีของเรา  คงประทาน 
ขาวมาแตพระราชวัง     จึงวางบุรุษพิเศษไวที่ประตูสั่งวา      เจาจงใหคนมาแต 
พระราชวังเขามา  แลวบอกแกเราโดยเร็ว  ก็แลครั้นสั่งฉะน้ันแลว ก็นอน ณ ที่  
นอนมีสิริ. 
         ขณะนั้น  พระเจาวิเทหราชบรรทม ณ ที่บรรทมอันมีสิริ ทรงอนุสรณ 
ถึงคุณของมโหสถวา  มโหสถบัณฑิตบํารุงเรามาต้ังแตเขามีอายุได ๗ ป ไมได 
ทําความเสียหายหนอยหน่ึงแกเรา  เมื่อเทวดาถามปญหา  ถาจักไมมีมโหสถไซร 
ชีวิตของเราก็จะไมพึงมี   เรามาถือเอาคําของปจจามิตรผูมีเวร   แลวกลาวส่ังวา 
ทานท้ังหลายจงฆามโหสถผูมีธุระหาผูเสมอมิได  ฉะนี้แลวใหพระขรรค    เปน 
อัน วาเราทําสิ่งท่ีไมควรทํา  บัดนี้แตพรุงน้ีไป  เราจักไมไดเห็นมโหสถอีก ทรง 
รําพึงฉะนี้ก็ยังความโศกใหเกิดข้ึน  พระเสโทไหลโซมพระกาย    พระราชานั้น 
เต็มไปดวยความโศกก็ไมทรงไดความผองใสแหงพระมนัส    พระนางอุทุมพร- 
เทวีเสด็จไปบรรทมรวมกับพระราชสามี     ทอดพระเนตรเห็นพระอาการของ 
พระราชสาม   ทรงดําริวา   เปนไฉนหนอ   ความผิดอยางไรของเรามีอยู   หรือ 
เหตุการณแหงความโศกอยางไรอ่ืนเกิดข้ึนแกพระองค   เราจักทูลพระองคกอน 
เมื่อจะทูลถาม   จึงกลาวคาถานี้วา  
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              ขาแตพระราชาผูประเสริฐท่ีสุด  พระองคเปนผู   
         มีพระมนัสวิปริตไปอยางไรหรือ   ขาแตพระจอมประ- 
         ชากร  ขาพระบาทจะฟงพระดํารัสขอนั้นของพระองค   
         พระองคทรงพระดําริอยางไรหรือจึงทรงโสมนัส   ขา   
         แตพระองคผูสมมติเทพ   ความผิดของขาพระบาทไม 
         มีเลยหรือ  พระเจาขา. 
         ลําดับนั้น    พระราชาตรัสคาถาตอบพระนางวา 
              มโหสถผูมีปญญาจะถูกฆา    เพราะมโหสถผูมี 
         ปญญาดังแผนดิน  เราบังคับส่ังเพ่ือฆาแลว  เราคิดถึง 
         เรื่องน้ัน  จึงเปนผูโทมนัส    แนพระเทวี   ความผิดของ 
         เธอไมมีเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อาณตฺโต  เม  ความวา แนะนางผูเจริญ 
บัณฑิตทั้ง ๔ บอกแกเรา  มโหสถบัณฑิตเปนศัตรูของเรา    เราไมไดพิจารณา 
โดยถองแท   สั่งฆามโหสถผูมีปญญาดังแผนดินวา   พวกทานจงฆาเขาเสีย  เมื่อ 
เราคิดถึงการณนั้น  จึงมีความโทมนัสวา  เราตายเสียดีกวามโหสถบัณฑิตตาย. 
         ความโศกสักเทาภูเขาเกิดข้ึนแกพระนางอุทุมพร     ดวยความรักใน 
พระมหาสัตว   เพราะไดทรงสดับพระราชาตรัสฉะนั้น   แตนัน้พระนางจึงทรง 
คิดวา      เราจักยังพระราชาใหทรงอุนพระหฤทัยดวยอุบายหนึ่ง     ในกาลเม่ือ 
พระราชาบรรทมหลับ   เราจักสงขาวไปยังมโหสถผูกนิษฐภาดาของเรา   ลําดับ 
นั้น  พระนางจึงกราบทูลพระราชาวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    พระองค 
ผูยังมโหสถใหดํารงอยูในอิสริยยศใหญ     ภายหลังมาทรงทําการดังน้ีแกเขาจะ 
เปนไรไป แลวทูลเลาโลมพระราชาวา พระองคทรงสถาปนามโหสถในตําแหนง  
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เสนาบดี  ไดยินวา  บัดนี้เธอคิดกบฏตอพระองค   ก็บุคคลผูปจจามิตร    มิใช 
เปนคนเล็กนอยเลย   พระองคควรประหารชีวิตเขาเสียทีเดียว   ขอพระองคอยา 
ทรงพระวิตกเลย  พระราชามีความโศกเบาบางก็หยั่งลงสูนิทรารมณ    ขณะน้ัน  
พระราชเทวีเสด็จลุกข้ึนเขาสูหอง    ทรงพระอักษรมีความวา     ดูกอนมโหสถ   
บัณฑิตทั้ง ๔ ทําลายเธอใหแตกกับพระราชา   พระราชากริ้ว    ตรัสสั่งบัณฑิต 
ทั้ง  ๔  ใหฆาเธอท่ีประตูพระราชวังเวลาพรุงน้ี     พรุงน้ีเธออยามาสูราชสํานัก 
ถาจะมาก็พึงเปนผูสามารถทําชาวพระนคร      ใหอยูในเง้ือมมือเธอแลวพึงมา 
ทรงพระอักษรมีความฉะน้ีแลวสอดเขาในหอ      เอาดายพันหอแลว     วางใน 
สุพรรณภาชนใหมปดฝาประทับพระลัญจกรประทานแกนางขาหลวงผูประพฤติ 
ประโยชนตรัสสั่งวา    เจาจงนําหอน้ีไปใหแกมโหสถบัณฑิตผูนองชายนอยของ 
เรา   นางขาหลวงไดทําตามคําส่ัง   อันใคร ๆ ไมควรคิดวา   ทําไมนางขาหลวง 
ออกจากดําหนักขางในในเวลากลางคืนได    เพราะวาพระราชาพระราชทานพร 
แกพระนางไวกอนแลว  ใหพระนางใชใครนําของเสวยอันมีรสออกไปใหมโหสถ 
ไดตามประสงค  เพราะฉะนั้นใคร ๆ จึงไมหามนางขาหลวงนั้น พระโพธสิัตว 
รับพระสุพรรณภาชนแลวใหนางขาหลวงนั้นกลับ    นางขาหลวงก็ลากลับมาทูล 
ความท่ีตนใหพระสุพรรณภาชนแกมโหสถแลวแดพระนาง   ขณะนั้นพระนาง 
จึงเสด็จมาบรรทมกับพระราชสามี     ฝายพระโพธิสัตวแกหอหนังสือออกอาน 
รูความนั้นแลว     จัดกิจที่จะพึงทําแลวเขานอน     ฝายอาจารยทั้ง  ๔  ถือพระ- 
แสงขรรคยืนอยูภายในประตูวังแตเชา    เมื่อไมเห็นมโหสถมาก็เสียใจ    ไปเฝา 
พระราชา    ครั้นตรัสถามวา     เปนอยางไร   ทานท้ังหลายฆามโหสถแลวหรือ 
จึงกราบทูลวา   ไมเห็นมโหสถมา  พระเจาขา   ฝายพระมหาสัตวพออรุณข้ึนก็ 
สนานกายดวยนํ้าหอม   ประดับกายดวยเครื่องอลังการท้ังปวง   บรโิภคโภชนะ  
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อันเลิศ  ชําระสรีรกิจแลว   ทําชาวพระนครใหอยูในเง้ือมมือแลว   ต้ังการรักษา 
ในที่นั้น   ๆ    เปนผูอันมหาชนหอมลอม  นรกไปสูประตูวังดวยยศใหญ    ฝาย 
พระเจาวิเทหราชใหเปดพระแกลประทับยืนทอดพระเนตรอยู     ลําดับนั้น 
พระโพธิสัตวลงจากรถถวายบังคมบรมกษัตริยแลวยืนอยู     พระราชาทอด  
พระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถทรงดาํริวา   ถามโหสถเปนขาศึกแกเรา   ทีไ่หน 
เขาจะพึงไหวเรา   ลําดับนั้นก็ตรัสใหเรียกมโหสถมาเฝา   แลวเสด็จประทับ   ณ 
พระราชอาสน  ฝายมโหสถถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่สวนหนึ่ง   บัณฑิตทั้ง   ๔ 
ก็นั่งอยูที่นั่น    ลําดับนั้น    พระราชาเปนเหมือนไมทรงทราบอะไร    ตรัสถาม 
มโหสถวา  แนะพอมโหสถ  เมื่อวานน้ีเจากลับบานแตยามแรก  เจาพึงมาเด๋ียวนี้ 
เจาสละเสียอยางนี้เพราะอะไร    ตรัสฉะน้ีแลว   ไดตรัสคาถานี้วา 
              เจาไปบานแตหัวค่ํา    มาเอาบัดน้ี    ใจของเจา 
         รังเกียจเพราะไดฟงอะไรหรือ   ดูกอนเจาผูมีปญญาดุจ 
         แผนดิน ใครไดพูดอะไรแกเจา เราจะฟงเจาบอกเรื่อง 
         ของเจา  เจาจงบอกเรื่องน้ันแกเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อภิโทสคโต  ความวา  ดูกอนพอมโหสถ 
บัณฑิต   เมื่อวานเจาไปบานแตหัวคํ่า    คือปฐมยาม.    บทวา     อิทานิ     เอสิ 
ความวา  บัดนี้มาดวยอิสริยยศ.   บทวา   กมิาสงฺกิเต  ไดแก  รังเกียจอะไร. 
บทวา   กิมโวจ   ความวา  ใคร ๆ ไดกลาวกะเจาวา  อยาไปเฝาพระราชาหรือ 
พวกเราจะฟงคําของเจาน้ัน  เชญิเจาบอกคือแจงการณนั้นแกเรา. 
         ลําดับนั้น     พระมหาสัตวทูลเตือนพระราชาวา   ขาแตพระมหาราชเจา 
พระองคถือเอาคําบัณฑิตท้ัง   ๔  แลว     มีพระราชาณัติใหฆาขาพระบาท     ดวย 
เหตุนั้น    ขาพระบาทจึงยังไมมา  ทูลฉะนี้แลวไดกลาวคาถานี้วา  
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              มโหสถผูมีปญญาจะถูกฆา   ขาแตพระปนประ 
         ชากร     กาลใดพระองคเสด็จอยูในท่ีลับ  ไดตรัสขอ 
         ความลบัท่ีรับส่ังแกอาจารยทั้ง ๔ กับ พระนางอุทุมพร 
         เมื่อหัวคํ่า   ขอความลับอยางน้ันของพระองค    พระ- 
         องคไดเปดเผยแลว    ก็ขอความลับน้ันอันขาพระบาท  
         ไดฟงแลวในกาลนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ยทิ  เต  ไดแก  ๆ  กาลใดพระองค.  บทวา 
มนฺตยิต   ไดแก    ตรัสแลว.   บทวา    เทส    ความวา   หัวคํ่า   คือตอนกลางคืน 
ถามวา    ตรสัแกใคร   ตอบวา   แกพระอัครมเหสี    ดวยวาพระองคประทับ อยู 
ในที่ลับไดตรัสขอความน้ีแกพระอัครมเหสีนั้น.    บทวา      คุยฺห    ปาตุกต 
ความวา   ความลับของพระองคเห็นปานฉะน้ี   พระองคทรงทําใหปรากฏแลว. 
บทวา   สุต   มเมต  ความวา   มโหสถโพธิสัตวทูลวา    ขาแตพระองค    ก ็
ความลับนั้น  ขาพระองคไดฟงแลวในขณะน้ันทีเดียว. 
         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของมโหสถก็ทรงพระพิโรธดวยทรง 
เห็นวา  นางอุทุมพรจักสงขาวไปขณะนั้นเอง   จึงทอดพระเนตรพระราชเทวี 
มโหสถรูกริยิานั้น  จึงกราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  พระองคทรงพิโรธพระราช 
เทวีทําไม     ขาพระองคทราบเหตุการณ   อดีต   อนาคต    และปจจุบันทั้งส้ิน 
พระนางตรัสความลับของพระองคแกขาพระองคจงยกไวกอน     ความลับของ 
เสนกะและปุกกุสะเปนตน    ใครแจงแกขาพระองคเลา  ปญหาของกิ้งกาใครบอก  
แกขาพระองค   และปญหาของเทวดาใครบอกแกขาพระองคเลา    ขาพระองค 
ทราบความลับของชนเหลานี้กอนแลวทีเดียว  เมื่อจะทูลความลับของเสนกะกอน 
จึงไดกลาวคาถาน้ีวา  
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              เสนกะไดทํากรรมลามกไมใชกรรมดีอันใด  คือ   
         ฆาหญิงแพศยานางหนึ่งในสวนไมรัง    ในนครน้ีเอง 
         แลวถือเอาเครื่องประดับหอดวยผาสาฎกเก็บไวในเรือน 
         ของตน     อยูในท่ีลับไดแจงเรื่องน้ีแกสหายคนหน่ึง 
         กรรมลามกอันเปนความลับของตนเห็นปานนี้     อัน   
         เสนกะทําใหปรากฏแลว   ความลับน้ี   ขาพระองคได 
         ฟงแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อสพฺภิรูป   ความวา  เสนกะไดกระทํา 
อกุศลกรรมอันลามกไมใชกรรมดี    คือฆาหญิงแพศยาชื่อโนนในสวนไมรังใน 
นครน้ีเอง   แลวถือเอาเครื่องประดับทอดวยผาสาฎกของหญิงนั้นแหล.  เก็บไว 
ในที่โนนในเรื่อนของตน.   บทวา  สขโินว  รโหคโต   อสสิ   ความวา   ขาแต 
พระมหาราชเจา    ครั้งน้ัน    เสนกะอยูในท่ีลับไดบอกเรื่องนั้นแกสหายคนหนึ่ง 
เรื่องแมนั้น ขาพระองคก็ไดฟงแลว      ขาพระองคมิไดคิดกบฏตอสมมติเทพ 
เสนกะนั่นแหละเปนผูคิดกบฏ   ถาพระองคมีพระราชประสงคดวยคนกบฏ  จง 
โปรดใหจับเสนกะ. 
         พระราชาทอดพระเนตรดูเสนกะแลวมีราชกระทูถามวา     จริงหรือ 
เสนกะ   ก็ไดทรงรับกราบทูลตอบวา  จริงพระเจาขา   จึงรับสั่งใหจําเสนกะใน 
เรือนจํา   ฝายมโหสถเมื่อจะกราบทูลขอความลับของปุกกุสะ  จึงกลาวคาถาน้ีวา 
              ขาแตพระจอมประชากร     โรคเรื้อนเกิดขึ้นแก 
         ปุกกุสะ       เปนโรคท่ีไมสมควรจะใกลชิดพระราชา 
         ปุกกุสะอยูในท่ีลับไดแจงแกนองชายนอย     ความท่ี 
         ปุกกุสะเปนโรคเรื้อน   เปนขอความลับเห็นปานน้ี   อัน  
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         ปุกกุสะไดทําใหปรากฏแลว  ความลับนี้ขาพระองคได 
         ฟงแลว.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อราชปฺปตฺโต    ความวา    ขาแตพระ- 
มหาราชเจา    โรคเรื้อนเกิดข้ึนแกปุกกุสะน้ัน       เปนโรคที่ไมสมควรจะใกลชิด 
คือไมควรจะถูกตองพระราชา  พระองคบรรทมที่ขาของปุกกุสะบอย ๆ  ดวยเขา 
พระหฤทัยวา   ขาของปุกกุสะออน     ที่แทขาของปุกกุสะน้ันมีสัมผัสออนเพราะ 
ผาพันแผล   พระเจาขา. 
         พระราชาทอดพระเนตรดูปุกกุสะแลว    ตรัสถามวา    จริงหรือปุกกุสะ 
ครั้นไดทรงสดับรับสารภาพวาจริง     จึงรับสั่งใหเอาตัวเขาเรือนจํา        มโหสถ- 
บัณฑิตเม่ือจะกราบทูลความลับของกามินทะ  จึงกลาวคาถานี้วา 
              กามินทะอันอาพาธซ่ึงลามก     กลาวคือยักษชื่อ 
         นรเทวะสิงแลวเปนเหมือนสุนัขบารองอยู     กามินทะ 
         อยูในท่ีลับไดแจงความลับน้ีแกบตุร      ความลับเห็น 
         ปานน้ี   อันกามินทะทําใหปรากฏแลว   ความลับน้ีขา 
         พระองคไดฟงแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อสพฺภรูโป   ความวา   กามินทะน้ันอัน 
อาพาธใดถูกตองแลวรองเหมือนสุนัขบา     อาพาธน้ันคือยักษนรเทวะสิงเปน 
อาพาธตํ่าชาลามก     กามินทะอันอาพาธน้ันถูกตองแลว     ไมสมควรเขาไปสู 
ราชสกุล   พระเจาขา. 
         พระราชาทอดพระเนตรดูกามินทะแลวตรัสถามวา    จริงหรือกามินทะ 
กามินทะทูลรับสารภาพ   จึงตรัสสั่งใหนํากามินทะเขาสูเรือนจํา     ฝายมโหสถ 
บัณฑิตเม่ือจะกราบทูลความลับของเทวินทะ  จึงกลาวคาถานี้วา  
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              ทาวสักกเทวราชไดประทานมณีรัตนะอันโอฬาร   
         ม ี๘ คดแดพระเจากุสราชผูเปนพระอัยยกาของพระองค  
         มณีรัตนะน้ันเด๋ียวน้ีตกลงมือเทวินทะ   ก็เทวินทะอยูใน 
         ที่ลับไดแจงแกมารดา     ขอความลับเห็นปานน้ี     อัน   
         เทวินทะทําใหปรากฏแลว     ความลับน้ีขาพระองคได 
         ฟงแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปตามหสฺส  ไดแก  พระเจากุสราชผู 
เปนพระอัยยกาของพระองค.   บทวา   ตทชฺช   หตฺถ   ความวา    ขาแตพระ- 
มหาราชเจา   มณีรัตนะซึ่งสมมติวาเปนมงคลน้ัน  เค้ียวน้ีตกถึงมือของเทวินทะ 
แลว. 
         พระราชาตรัสถามเทวินทะวา  จริงหรือเทวินทะ  ครั้นเทวินทะกราบ- 
ทูลสารภาพวาจริง   จึงโปรดใหสงเทวินทะเขาเรือนจํา   อาจารยทั้ง  ๔  ต้ังใจจะ 
ฆามโหสถ  กลับตองเขาเรือนจําเองท้ังหมด  ดวยประการฉะน้ี. 
         พระโพธิสัตวกราบทูลวา  ขาแตพระมหาราชเจา  ขาพระองคกราบทูล 
วา  อันบุคคลไมควรบอกความลับของตนแกบุคคลอ่ืนดวยเหตุนี้       อาจารยทั้ง   
๔  กราบทูลวา  ควรบอก  กถ็ึงความพินาศใหญ   เมื่อจะแสดงธรรมใหยิ่ง   ได 
กลาวคาถาเหลาน้ีวา 
              การซอนความลับไวนั่นแหละดี     การเปดเผย 
         ความลบัไมประเสรฐิเลย   บุคคลผูมีปญญา    ในเมื่อ 
         ทําความลับยังไมสําเร็จ   พึงอดทนไว    ขอความลับ 
         สําเร็จแลว  พึงกลาวตามสบาย.  
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              บุคคลไมควรเปดเผยขอความลับเผย   ควรรักษา 
         ขอความลับน้ันไว    ดุจบุคคลรักษาขุมทรัพย  ฉะนั้น 
         ขอความลับอันบุคคลผูรูแจงไมทําใหปรากฏน่ันแลดี.  
              บณัฑิตไมควรบอกความลับแกสตรี   และแกคน 
         ไมใชมติร    กับอยาบอกความในใจแกบุคคลที่อามิส 
         ลากไป  และแกคนไมใชมิตร. 
              ผูมปีรีชายอมอดทนตอคําดาคําบริภาษ  และการ 
         ประหารแหงบุคคลผูรูขอความลับซ่ึงผูอื่นไมรู  เพราะ 
         กลัวแตแพรความลบัท่ีคิดไว     ประหนึ่งคนเปนทาส 
         อดทนตอคําดาเปนตนแหงนาย  ฉะนั้น   ชนทั้งหลาย 
         รูความลับท่ีปรึกษากันของบุคคลผูหน่ึงเพียงใด  ความ 
         หวาดสะดุงของบุคคลนั้น  ยอมเกิดขึ้นเพียงน้ัน  เพราะ 
         เหตุนั้น  ผูฉลาดไมควรสละความลับ. 
              บุคคลกลาวความลับในเวลากลางวัน      พึงหา 
         โอกาสท่ีเงียบ   เมื่อจะพูดความลับในเวลาคํ่าคืน    อยา 
         ปลอยเสียงใหเกินเขต  เพราะวาคนแอบฟงความ  ยอม 
         จะไดยินความลับท่ีปรึกษากัน  เพราะฉะน้ัน   ความลบั 
         ที่ปรึกษากันจะถึงความแพรงพรายทันที. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ถิยา  แปลวา  แกสตรี.  บทวา  อมิตฺ- 
ตสฺส  จ   ความวา  ไมควรบอกแกศัตรู.  บทวา  สหีโร  ความวา ก็บุคคล 
ใดถูกอานิสอยางใดอยางหนึ่งลากไป  คือถึงการพูดชักชวนและสงเคราะห ไมพึง 
บอกความลับแกบุคคลแมนั้น.   บทวา  หทยตฺเถ  โน   ความวา   ก็บุคคลใด  
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ไมใชมิตร  เปนมิตรเทียม    ปากพูดอยางหน่ึง    ใจคิดอยางหน่ึง   ไมพึงบอก 
แกบุคคลแมนั้น. บทวา อสมฺพุทธ  ไดแก  อันผูอ่ืนไมรู ปาฐะวา  อสมฺโพธ  
ก็มีความวา  ไมควรใหผูอ่ืนรู.   บทวา    ติติกฺขติ    ความวา    ยอมอดกลั้น 
คําบาง   คําบริภาษบาง  การประหารบางเสมือนทาส. บทวา  มนฺติน  ความวา   
ผูมีความรูทั้งหหลายยอมรูขอท่ีปรึกษากันนั้นในระหวางผูมีความรูทั้งหลายเพียง 
ใด.  บทวา   ตาวนฺโต   ความวา  ความหวาดสะดุงของบุคคลนั้นเพียงนั้นน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยผูรูความลับแมเหลาน้ัน.  บทวา  น  วสิฺสเช    ความวา 
ไมพึงสละ  คือไมควรใหผูอ่ืนรู. บทวา วิวิจฺจ  ความวาถาตองการจะปรึกษา 
ความลับในกลางวัน    พึงปรึกษาในท่ีปกปดใหทําโอกาสใหเงียบ     บทวา 
นาติเวล    ความวา    ก็เม่ือพูดความลับในราตรี    ไมพึงทําเสียงดังเปลงเสียง 
เกินเวลาคือเกินขอบเขต.  บทวา  อุปสสฺูติกา   ไดแก  ชนผูพึงเขาไปสูสถานท่ี 
ปรึกษายืนอยูที่นอกฝาเปนตน.  บทวา   ตสฺมา  ความวา   ขาแตพระมหาราชเจา 
ดวยเหตุนั้น   ความลับทีปรึกษากันนั้นจะถึงความแพรงพรายทันทีทีเดียว.  
         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับ ถอยคําแหงมโหสถก็ทรงพิโรธวาอาจารย 
เหลาน้ันปองรายกันเอง  มาลงเอามโหสถวาเปนผูปองรายเรา   จึงมีพระราชดํารัส 
สั่งราชบุรุษวา    พวกเจาจงไป  จงนําอาจารยทั้ง  ๔ นั้น  ออกจากพระนคร  ให 
นอนหงายบนหลาวแลวตัดศีรษะเสีย    เมื่ออาจารยทั้ง  ๔  อัน ราชบุรุษมัดมือ 
ไพลหลัง   เฆ่ียนดวยไมเรียวรอยท่ีคราวละ ๔ คราวละ ๔  แลวนําไปสูประหาร 
ชีวิต   มโหสถกราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ  อาจารยเหลาน้ีเปนอมาตยเกาของ 
พระองค     ขอพระองคทรงงดโทษแกอาจารยเหลาน้ี     พระราชาพระราชทาน 
อนุญาต   แลวใหเรียกอาจารยทั้ง  ๔ มา   ตรัสสั่งยกใหเปนทาสีแหงมโหสถ  ก็แต 
มโหสถทูลยกใหเปนไทยในเวลาน้ันนั่นเอง    พระราชาตรัสสั่งใหขับไลอาจารย 
ทั้ง  ๔ จากพระราชอาณาจักร   มโหสถทูลขอพระราชทานโทษวา   ขอไดโปรด  
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อดโทษแกคนอันธพาลเหลาน้ัน  ขอใหทรงยกยองอยูในฐานันดรนั้น    พระราชา   
ทรงเลื่อมใสในมโหสถเกนิเปรียบ  ดวยทรงดําริวา  มโหสถไดมเีมตตาเห็นปานน้ี  
ในเหลาปจจามิตร    มโหสถจักไมมีเมตตาเห็นปานน้ีในชนเหลาอ่ืนอยางไร 
จําเดิมแตนั้น    นักปราชญทั้ง   ๔ เปนผูหมดพยศ     ดุจงูถูกถอนเข้ียวเสียแลว  
ไมอาจจะกลาวอะไรอีก. 
                                         จบปญหาบัณฑิต  ๕ 
                                            จบปริภินทกถา 
         จําเดิมแตกาลน้ันมา     มโหสถบัณฑิตถวายอนุศาสนอรรถธรรมแด 
พระเจากรุงมิถิลา     มโหสถคิดวา     ก็เราดูแลเศวตฉัตรอันเปนราชสมบัติของ 
พระราชา  ควรท่ีเราจะไมประมาท    ดําริฉะน้ีจึงใหทํากําแพงใหญในพระนคร 
และใหทํากําแพงนอยอยางนั้น  ทั้งหอรบท่ีประตูและที่ระหวาง ๆ ใหขุดคู ๓ คู 
คือคูน้ํา   คูเปอกตม   คูแหง   ใหซอมแซมเรือนเกา  ๆ  ภายในพระนคร  ใหขุด 
สระโบกขรณีใหญ    ใหฝงทอนํ้าในสระน้ัน    ทาํฉางท้ังปวงในพระนครใหเต็ม  
ดวยธัญญาหารใหนําพืชหญากับแกและกุมุทจากพวกดาบสผูคุนเคยในสกุล ผูมา 
แตหิมวันตประเทศมาปลูกไว  ใหชําระลางทอนํ้าใหน้ําไหลเขาออกสะดวก  ให  
ซอมแซมสถานท่ีทั้งหลายมีศาลาเกาภายนอกพระนครเปนตน    เพราะเหตุการณ 
อะไร   มโหสถจึงใหตกแตงบานเมืองดังน้ัน    เพราะจะปองกันภัยอันจะมาถึงใน 
กาลขางหนา     มโหสถไดถามพวกพาณิชผูมาแตประเทศนั้น ๆ  วามาแตไหน 
เมื่อไดรับตอบวา  มาแตสถานท่ีโนน     จึงซักถามวา  อะไรเปนที่ชอบพระราช  
หฤทัยของพระราชาแหงพวกทาน ไดความแลวก็ทําความนับถือตอพวกนั้นแลว 
สงกลับไป   แลวเรียกโยธารอยเอ็ดของตนมากลาววา  ทานทั้งหลายจงรับเครื่อง 
บรรณาการที่เราจะใหแลวไปสูราชธานีรอยเอ็ด     ถวายบรรณาการเหลาน้ีแด  
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พระราชาเหลาน้ัน     เพ่ือตองการใหพระราชาเหลาน้ันรักตน    แลวอยูบํารุง   
พระราชาเหลาน้ัน     ดูกริิยาหรือความคิดแหงพระราชาเหลานั้น       สงขาวมาให 
เรารู    แลวอยูในที่นั้น      เราจะเลี้ยงบุตรและภรรยาของเหลาทาน   สั่งดังน้ีแลว 
จารึกกุณฑล   ฉลองพระบาทพระขรรคและสุวรรณมาลาใหเปนอักษรในราชา-  
ภรณนั้น  ๆ  เพ่ือพระราชาเหลาน้ัน  ๆ  แลว   ต้ังสัตยาธิษฐานวา   กิจของเรา 
ยอมมีเมื่อใด  อักษรเหลาน้ี  จงปรากฏเมื่อน้ัน   แลวมอบใหโยธารอยเอ็ดเหลาน้ัน 
ไป  โยธาเหลาน้ันไปในประเทศน้ัน ๆ  ถวายบรรณาการแดพระราชาเหลานั้น 
เมื่อพระราชาเหลาน้ัน  ตรัสถามวามาธุระอะไร ก็ทูลวามาบํารุงพระองคครั้น  
ตรัสถามวา  มาแตไหน  ก็ไมทูลตามตรง  ทูลวา  มาจากท่ีอ่ืน  เมื่อทรงรับ  ก็อยู  
รับราชการในภายใน. 
         กาลน้ันมีพระราชาองคหน่ึงพระนามวา สังขพลกะ ในกมัพลรัฐ ให 
เตรียมศัสตราวุธและเรียกระดมกองทัพ  ทหารของมโหสถท่ีวางใหสดับขาว และ 
ระวังเหตุการณ   ที่สงไปอยู ณ ราชสํานักแหงพระเจาสังขพลกราชนั้น   ไดสง 
ขาวสาสนมายังมโหสถวา  ขาพเจาไมทราบประพฤติเหตุในนครน้ีวา   พระเจา 
สังขพลกราชจักทรงทําราชกิจชื่อน้ี   ขอทานจงสงสุวบัณฑิต   (นกแกวฉลาด) 
ไปทราบความเองโดยถองแท    ลําดับนั้น    พระมหาสัตวไดฟงขาวน้ันจึงเรียก 
สุวโปดกลูกนกแกวมากลาววา  เจาจงไปสืบขาววา พระราชาองคหน่ึงมีพระนาม 
วาสังขพลกะ  ในกัมพลรัฐ    ทําราชกจิชื่อน้ี   แลวจงเท่ียวไปในสกลชมพูทวีป 
นําประพฤติเหตุมาเพ่ือเรา     กลาวฉะน้ีแลวใหสุวโปดกกินขาวตอกคลุกน้ําผ้ึง 
ใหดื่มน้ําผ้ึง  แลวเอาน้ําน้ันหุงรอยหนหุงพันหนทาขนปก  แลวใหจับที่หนาตาง 
เบื้องปราจีนทิศปลอยไป  สุวบัณฑิตนั้นไปในที่นั้น  รูประพฤติเหตุแหงพระเจา 
สังขพลกราชแตสํานักทหารของมโหสถน้ันโดยแนนอนแลว     เมื่อจะตรวจ 
ชมพูทวีปทั้งสิ้นถึงอุตรปญจาลนครในกัปปลรัฐ.  
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         กาลน้ัน   พระราชามีพระนามวาจุลนีพรหมทัต   ครองราชสมบัติใน   
อุตรปญจาลนครน้ัน   พราหมณชื่อเกวัฏเปนนักปราชญผูฉลาดพร่ําถวายอรรถ 
ธรรมแกพระราชานั้น    ในเวลาใกลรุงวันหน่ึง  ปุโรหิตน้ันต่ืนข้ึนแลดูหองประ-  
กอบดวยสิริอันประดับแลว  เห็นยศใหญของตนดวยแสงสวางแหงประทีป จึงคิด 
วายศแหงเรานี้  ใคร ๆ ใหเรา  ก็คิดไดวา  ไมใชของคนอ่ืน  เปนของพระเจาจุลนี 
พรหมทัตพระราชทานแกเรา    ควรเราจักจัดแจงใหพระราชาผูพระราชทานยศ 
เห็นปานน้ีแกเรา ใหเปนอัครราชาในสกลชมพูทวีป เราก็จักไดเปนอัครปุโรหิต 
ของพระองค     คิดฉะน้ันแลวเขาเฝาพระราชาแตเชา      ทูลถามถึงสุขไสยาตาม 
ธรรมเนียมแลวกราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  ขอความอันขาพระบาทจะพึงทูล 
ปรึกษามีอยู    เมื่อพระราชาทรงอนุญาตใหกราบทูล    จึงกราบทูลวา    ขาแต 
พระมหาราชเจา     สถานที่ลับในพระนครไมมี   ขอเสด็จไปพระราชอุทยาน 
พระราชาทรงเห็นชอบดวย จึงเสด็จไปพระราชอุทยานกับปุโรหิต  วางพลนิกาย  
ไวภายนอกใหรักษา  แลวเสด็จเขาสูพระราชอุทยานกับพราหมณเทาน้ัน  ประ- 
ทับนั่ง   ณ  แผนศิลาเปนมงคล  ครั้งน้ัน    สุวโปดกเห็นกิริยาของพระราชากับ 
พราหมณ    จึงคิดวา   อันเหตุการณพึงมีในกิริยาของพระราชากับพราหมณนี้  
วันนี้เราจักไดฟงอะไร ๆ  ที่ควรแจงแกมโหสถ   คิดฉะน้ีแลวบินเขาไปสูพระ- 
ราชอุทยาน    จับเรนอยูระหวางใบไมรังอันเปนมงคล    พระราชาตรัสใหเกวัฏ 
ทูลเรื่อง  พราหมณจึงกราบทูลอยางน้ีวา     ขอพระองคทรงทําไวในพระกรรณ  
ของพระองคแตที่นี้   ความคิดนี้จักชื่อวารูกัน  ๔  หู   ถาพระองคทรงทําตามคํา 
ของขาพระองค  ขาพระองคจักทําพระองคใหเปนอัครราชาในสกลชมพูทวีป 
พระเจาจุลนีไดทรงสดับคําของเกวัฏ    ก็ทรงโสมนัสดวยความเปนผูมีความ 
ปรารถนาใหญ    จึงตรัสวา    กลาวไปเถิดอาจารย   เราจักทําตามคําของทาน 
พราหมณเกวัฏจึงทูลบรรยายความคิดวา   ขาแตสมมติเทพ  เราทั้งหลายจักเรียก  
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ระดมกองทัพแลวลอมเมืองนอยยึดเอาไวกอน   ขาพระบาทจักเขาสูเมืองทาง   
ประตูนอยแลวแจงแกพระราชานั้นวา   กิจดวยการรบของพระองคไมมี    โภค- 
สมบัติเปนของพวกขาพระเจาท้ังส้ิน     พระองคจักคงเปนพระราชาอยูอยางนั้น 
ก็ถาพระองคจักรบ    ก็จะพายแพโดยสวนเดียว    เพราะความท่ีพลและพาหนะ  
ของพวกขาพระเจามาก   ถาพระราชาน้ันจักทําตามคําของพวกเรา    พวกเราจัก 
จับพระราชานั้นไว  ถาพระราชาน้ัน  จักไมทําตามคําของเราไซร  พวกเราจักรบ 
แลวใหพระราชานั้นถึงความส้ินพระชนม      แลวถอืเอากองทัพนครนั้น  เปน 
๒ ไปยึดเอาเมืองอ่ืนตอไป   ถือเอาราชสมบัติในสกลชมพูทวีปโดยอุบายน้ี  
แลวด่ืมชัยบาน     พวกเรานําพระราชารอยเอ็ดมาสูเมืองเรา   แลวใหดื่มสุรา 
เจือยาพิษในอุทยานแลวยังพระราชาท้ังหมดใหสิ้นพระชนม  แลวท้ิงพระศพ 
ของพระราชาเหลาน้ันเสียในคงคา  ก็จักทําราชสมบัติในราชธานีรอยเอ็ดอยูใน 
เง้ือมพระหัตถของพระองค    พระองคจักเปนอัครราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นดวย 
ประการฉะน้ี   พระราชาทรงยินดีตรัสวา     ดีแลวอาจารย     เราจักทําอยางนั้น 
พราหมณเกวัฏกราบทูลวา   ความคิดน้ีชื่อวาความคิดรูกัน  ๔  หู    เพราะวา 
บุคคลอ่ืนไมอาจมาลวงรู  เพราะเหตุนั้น  ขอพระองคอยาชักชา  รีบยกกองทพั 
ออกทีเดียว  พระราชาไดทรงสดับคํานั้น  ก็ทรงโสมนัสรับวา  ดีแลว. 
         สุวโปดกไดฟงเรื่องนั้นทั้งหมด   ในกาลเมื่อพราหมณกับพระราชา 
คิดการนี้จบลง    จึงประหน่ึงบินลงจับกิ่งไมรังที่หอย   ยังมูลใหตกลงบนศีรษะ 
แหงเกวัฏแลวรองข้ึนวา   นี้อะไรกัน    พอเกวัฏแหงนข้ึนก็ยังมูลใหทกลงในปาก 
รองกิริ ๆ บนิข้ึนจากก่ิงไมรังกลาววา  แนะเกวัฏ   ทานสําคัญวาความคิดของ 
ทานรูกันแต    ๔  หูหรือ  บัดนี้รูกันเปน ๖ หูแลว    จักรูกันเปน  ๘  หูอีก  แลว 
จักรูกันหลายรอยหูทีเดียว    ในเมื่อชนท้ังหลายกลาววา  ชวยกันจับ  ๆ  ใหได 
ดังน้ี     ก็บินไปสูกรุงมิถิลาโดยกําลังเร็วดุจลม     เขาไปสูเคหสถานแหงมโหสถ  
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บัณฑิต    ก็ความประพฤตินี้เปนวัตรของสุวโปดก   คือถาวาขาวมาแตที่ไร   ๆ 
ควรบอกแกมโหสถผูเดียว  ที่นั้นสุวโปดกก็ลงจับที่จะงอยปาแหงมโหสถ   ถาวา 
ควรฟงแตนางอมราเทวี  สุวโปดกก็ลงจับที่ตัก ถาวามหาชนควรสดับ สุวโปดก  
ก็ลงจับที่พ้ืนกาลนั้นสุวโปดกลงจับ ที่จะงอยปาแหงมโหสถดวยสัญญาน้ัน   มหา- 
ชนก็หลีกไปดวยรูกันวา ๗ ความลับ พึงมีมโหสถพาสุวโปดกข้ึนไปสูพ้ืนชั้นบน 
แลวถามวา พอไดเห็นไดฟงอะไรมาหรือ ลําดับนัน้  สุวโปดกจึงกลาวกะมโหสถ 
วา   ขาแตนาย   ขาพเจาไมเห็นภัยอะไร ๆ  แตสํานักพระราชาอ่ืนในสกลชมพู- 
ทวีป  ก็แตพราหมณชื่อเกวัฏ   ผูเปนปุโรหิตของพระราชาจุลนีพรหมทัต  พา 
พระราชาไปอุทยานแลวทูลความคิดอันรูแต ๔ ห ูขาพเจาจับอยูระหวางกิ่งไมรัง 
ยังมูลใหตกลงในปากแหงพราหมณเกวัฏแลวมานี่     กลาวฉะน้ีแลวบอกกิจท่ีได 
เห็นที่ไดฟงทั้งปวงแกมโหสถ  ครั้นมโหสถถามวา  ก็พระเจาจุลนีรับจะทําตาม 
หรือไม  สุวโปดกตอบวารับจะทําตาม  มโหสถจึงทํากิจท่ีควรทําแกนกนั้น คือ 
ใหนอนในกรงทองคํา    มีเครื่องลาดอันออน  แลวคิดวา   ชะรอยเกวัฏไมรูจัก 
ความท่ีเราชื่อมโหสถบณัฑิต    เราจักใหถึงท่ีสุดแหงความคิดที่เขาคิดกันนั้นใน 
บัดนี้  จึงถายสกุลเข็ญใจในเมืองออกอยูนอกเมือง   นําสกุลมีอิสริยยศซึ่งอยูใกล 
ประตูชนบทในแควนเจามาอยูภายในเมือง  ใหสะสมธัญญาหารไวเปนอันมาก. 
         ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตเชื่อคําแหงเกวัฏ   อันหมูเสนาแวดลอมแลว 
เสด็จไปลอมเมืองหน่ึง     ฝายเกวัฏก็ขาไปในเมืองนั้นโดยนัยทีก่ลาวแลว    ยัง 
พระราชาในเมืองนั้นใหหมายรูแลว     ทําเมืองนั้นใหเปนของตน    ทํากองทัพ 
ทั้ง ๒ ใหเปนกองเดียวกันไปลอมเมืองอ่ืน   ก็ยึดเมืองทั้งปวงไดหมดโดยลาํดับ 
พระเจาจุลนีต้ังอยูในโอวาทของพราหมณเกวัฏ    ยกเสียแตพระเจาวิเทหราช 
นอกน้ันก็ไดพระราชาทั้งหลายในสกลชมพูทวีปอันเหลืออยู ใหเปนของพระองค 
ดวยประการฉะน้ี.  
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         บุรุษท่ีมโหสถวางไวก็สงขาวถึงมโหสถเนืองนิตยวา     นครท้ังหลายมี   
ประมาณเทานี้  พระเจาจุลนีพรหมทัตยึดไวไดแลว  ขอทานจงเปนผูไมประมาท 
ฝายมโหสถบัณฑิตสงขาวตอบไปยังบุรุษท่ีวางไวเหลาน้ันวา        เราเปนผูมิได 
ประมาทอยูในที่นี้แลว       แมพวกเจาทั้งหลายก็อยาไดวิตกถึงเรา    จงเปนผูไม 
ประมาทอยูเถิด.   
         ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตยกทัพไปยึดนครนั้น ๆ สิ้น ๗ ป ๗ เดือน 
๗ วัน   ก็ไดราชสมบัติในสกลชมพูทวีป   จึงตรัสกะเกวัฏปุโรหิตวา   นครท้ัง 
หลายเทาน้ี    เราไดไวแลว ๆ  เราจักยึดราชสมบัติของพระเจาวิเทหราช ณ กรุง 
มิถิลา  ปุโรหิตทูลคานวา    ขาแตพระมหาราชเจา    พวกเราไมควรจะยึดราช- 
สมบัติในนครท่ีมโหสถอยู   เพราะวานโหสถนั้นเปนผูบริบูรณดวยความรู และ 
เปนผูฉลาดในอุบายอยางน้ี ๆ  ปุโรหิตทูลหามพระเจาจุลนี พรรณนาคุณสมบัติ 
ของมโหสถ    ดุจบุคคลยกมณฑลแหงดวงจันทรข้ึนกลาว    เพราะวาปุโรหิตน้ี 
เปนผูฉลาดในอุบายเอง   ฉะน้ันจึงยังพระราชาใหกําหนดดวยอุบายวา     ขาแต 
เทพเจา   ราชสมบัติในมิถิลานครเปนของเล็กนอย ราชสมบัติในสกลชมพูทวีป 
เปนของพอแกเราทั้งหลาย    ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติในนครมิถิลาแกเรา 
ทั้งหลายเลา     ฝายพระราชาทั้งหลายอันเหลือก็กลาววา      เราท้ังหลายจักยึด 
ราชสมบัติในกรุงมิถิลาแลวด่ืมชัยบาน     ฝายเกวัฏก็ทูลหามพระราชาเหลานั้น  
แลวใหพระราชาเหลาน้ันรูดวยอุบายวา  เราทั้งหลายจักยัดราชสมบัติในวิเทหรัฐ 
ทําอะไร พระราชานั้นก็เปนดุจของเราทั้งหลายขอพระองคทั้งหลายเสด็จกลับ 
เถิด  พระราชาเหลาน้ัน  ไดฟงคําของเกวัฏ   ตางก็เสด็จกลับนครของตน  ๆ. 
         เหลาบุรุษท่ีวางไวสดับเหตุการณ   ก็สงขาวแกมโหสถวา  พระเจาจุลนี 
พรหมทัตอันพระราชารอยเอ็ดแวดลอมจะมาสูกรุงมิถิลา    แตก็กลับสูเมืองของ  
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ตน   ฝายมหาสัตวก็สงขาวตอบพวกบุรุษที่วางไววา   จําเดิมแตนี้     พวกเจาจง   
คอยดูกิริยาของพระเจาจุลนี  ฝายพระจุลนีทรงปรึกษากับอาจารยเกวัฏวา  บัดนี้  
เราจักทํากิจอยางไร  ครั้นเกวัฏทูลวา   เราจักด่ืมชัยบาน   จึงใหประดับอุทยาน    
แลว  ตรัสสั่งพวกราชเสวกวา  พวกเจาจงตระเตรียมสุราไวในไหสักรอยไหพันไห 
ตระเตรียมของบริโภคมีรส  คือปลาและเนื้อเปนตน   มีอยางตาง ๆ ไวใหเพียงพอ 
กาลน้ันมีบุรษุท่ีมโหสถวางไวก็สงประพฤติเหตุนั้นใหมโหสถทราบ    ก็แตบุรุษ 
ที่มโหสถวางไวเหลาน้ันหารูไมวา    พระเจาจุลนีประกอบสุราดวยยาพิษ     ใคร 
จะฆาพระราชารอยเอ็ดใหสิ้นพระชนมชีพ   ฝายพระโพธิสัตวรูความนั้น     แต 
สุวโปดก  จึงสงขาวตอบพวกบุรุษท่ีวางไวนั้นวา    เจาท้ังหลายรูวันที่จะด่ืมสุรา 
แนนอนแลวจงบอกแกเรา  บุรุษท่ีวางไวนั้นก็ทําตามส่ัง   มโหสถดําริวา   เม่ือ 
บัณฑิตเชนเรามีอยู   พระราชามีประมาณเทาน้ีไมควรส้ินพระชนมชีพ   เราจัก 
เปนที่พ่ึงของพระราชาเหลาน้ัน       คิดฉะน้ีแลวเรียกพวกทวยหาญท่ีเปนบริวาร 
สหชาตพันคนนั้นมาแจงวา  ดูกอนสหายท้ังหลาย  ไดยินวา  พระราชาจุลนีให 
ตกแตงพระราชอุทยาน     แลวแวดลอมไปดวยพระราชารอยเอ็ดประสงคจะด่ืม 
สุรา   เจาท้ังหลายจงไปในที่นั้น     ในเม่ืออาสนของพระราชาท้ังหลายเขาแตงต้ัง 
แลว    ในเมือ่พระราชาองคหน่ึงยังไมนั่ง     เจาท้ังหลายจงชิงเอาอาสนซึ่งต้ังอยู 
ในลําดับตอกับอาสนแหงพระเจาจุลนี     ประกาศวา  นี้เปนราชอาสนมีคามาก 
แหงพระราชาของพวกเรา  ดังนี้   ในเมือ่ขาราชการฝายนั้นกลาววา   ทานท้ัง 
หลายเปนคนของใคร     พึงกลาวตอบวา   เปนขาราชการของพระเจาวิเทหราช 
เมื่อพวกขาราชการฝายนั้นกลาวกะพวกเจาวา      เราทั้งหลายเมื่อไปลอมยึดเอา 
นครน้ัน ๆ  ถึง ๗ ป  ๗ เดือน  ๗ วัน  ก็หาเห็นพระราชาอันมีนามวาวิเทหะ 
สักวันหน่ึงไม  พระราชาที่พวกทานอางนั้น    จักชือ่วาพระราชากระไรได  ทาน 
ทั้งหลายจงไป     จงถือเอาอาสนในท่ีสุดแหงอาสน     เมื่อกลาวฉะน้ีแลวก็จัก  
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ถุมเถียงกัน    พวกเจาก็จงเถียงวา พระราชาอื่นยกพระเจาจุลนีพรหมทัตเสียแลว 
จะย่ิงกวาพระราชาของเราในท่ีนี้ไมมี    กลาวฉะน้ีแลว     จงถุมเถียงใหมากข้ึน 
แลวพูดวา    เมื่อพวกเราไมไดแมซึ่งอาสนเพ่ือพระราชาของพวกเรา    พวกเรา 
จักไมใหทานทั้งหลายด่ืมสุราและเค้ียวกินมัจฉมังสะ ณ บัดนี้  แลวบันลือโหรอง 
ยังความสะดุงใหเกิดแกขาราชการ    ฝายนั้นดวยเสียงดัง     แลวคอยทุบไหสุรา  
ทั้งปวงเสียดวยคอนใหญ    แลวเทสาดมัจฉมังสาหารเสีย     ทําใหบริโภคไมได 
แลวเขาไปสูระหวางแหงเสนาโดยเร็ว   ดุจเหลาอสูรเขาไปสูเทพนคร    แลวทํา 
เสียงใหอึกทึกครึกโครมประกาศวา    เราทั้งหลายเปนคนของมโหสถบัณฑิตใน 
กรุงมิถิลา  ถาทานท้ังหลายสามารถก็จงจับพวกเรา ใหขาราชการเหลาน้ันรูความ 
ที่พวกเจามาแลว  จงมาเถิด  มโหสถแจงใหสหชาตโยธาของตนรูฉะน้ีแลวสงไป 
ทวยหาญสหชาตบริวารของมโหสถรับคําส่ังไหวมโหสถแลว   ผูกสอดอาวุธ  ๕ 
ออกจากกรุงมิถิลาไปในราชอุทยานแหงพระเจาจุลนีเขาไปสูพระราชอุทยานอัน 
ตกแตงแลวดุจนันทนวันเทพอุทยานฉะน้ัน      เห็นสิริราชสมบัติอันประดับแลว 
ต้ังแตพระราชบัลลังกพระราชารอยเอ็ดซึ่งมีเศวตฉัตรอันยกแลว  ไดทํากิจท้ังปวง 
โดยนัย   อันพระโพธิสัตวกลาวแลว    ยังมหาชนใหเอิกเกริกแลวบายหนากลับ 
กรุงมิถิลา  ฝายราชบริษัทขางกรุงปญจาละก็กราบทูลประพฤติเหตุแดพระราชา 
เหลาน้ัน    พระเจาจุลนีพรหมทัตทรงพิโรธวา  พวกกรุงมิถิลามาทําอันตรายแก 
สุราท่ีประกอบยาพิษเห็นปานน้ีของเราเสีย  ฝายพระราชารอยเอ็ดก็พิโรธวา พวก 
กรุงมิถิลามาทําใหพวกเราไมไดดื่มชัยบาน  สวนพลนิกายก็ขัดใจวา  เราทั้งหลาย 
ไมไดดื่มสุราอันหามูลคามิได      ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตตรัสเรียกพระราชา 
เหลาน้ันมา    รับสั่งวา   ดกูอนทานผูเจริญท้ังหลาย    ทานท้ังหลายจงมา    เรา 
ทั้งหลายจักไปกรุงมิถิลา   ตัดเศียรพระเจาวิเทหราชเสียดวยพระขรรค    แลวย่ํา 
เหยียบเสียดวยบาท  แลวประชุมดื่มชยับาน    ทานท้ังหลายจงเตรียมยกกองทัพ  
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ไป    ตรัสฉะน้ีแลวเสด็จในที่ลับตรัสขอความน้ีแกเกวัฏอีกวา    เราทั้งหลายจัก 
จับปจจามิตรผูทําอันตรายแกมงคลเห็นปานน้ีของพวกเรา   พวกเราจักเปนผูอัน 
เสนา  ๑๘  อักโขภิณี   พรอมดวยพระราชารอยเอ็ดแวดลอมไป     ทานอาจารย 
จงไปดวยพราหมณเกวัฏ ดําริดวยความท่ีคนเปนผูฉลาดวา   อันเราไมอาจจะเอา 
ชนะมโหสถบัณฑิต    ความละอายจะมีแกพวกเราเปนแน    เราจักยังพระราชา  
ใหกลับพระดําริ  ลําดับนัน้  เกวัฏจึงทูลพระราชาวา  ขาแตมหาราช    นั่นหาใช 
กําลังของพระเจาวิเทหราชไม นั่นเปนการจัดแจง  นั่นเปนอานุภาพของมโหสถ 
บัณฑิต   กรงุมิถิลาอันเขารักษาแลว   ดุจทําท่ีราชสีหรักษาแลว    อันใคร ๆ ไม 
อาจยึดเอา   ความอายจักมีแกพวกเราอยางเดียว   ไมควรไป ณ กรุงมิถลิา  ฝาย 
พระราชาจุลนีเปนผูมัวเมาดวยความเมาในราชอิสริยยศดวยถือพระองควาเปน 
กษัตริย  จึงตรัสวา   มโหสถจักทําอะไรเราได ตรัสฉะน้ีแลวเปนผูอันพระราชา 
รอยเอ็ดแวดลอมเสด็จออกไปดวยเสนากําหนด  ๑๘  อักโขภิณี     ฝายอาจารย  
เกวัฏ เมื่อไมอาจจะใหพระเจาจุลนีเธอคําของตน   ก็โดยเสด็จไปดวย   ดวยคิด 
เห็นวา    เราไมควรจะประพฤติใหเปนขาศึกตอพระราชา. 
         ฝายสหชาตโยธาของมโหสถกลบัถึงกรุงมิถลิาโดยราตรีเดียว แจงกิจที่ตน 
ไดทําแกมโหสถ   ฝายเหลาบุรุษท่ีมโหสถวางไวก็สงขาวกอนวา  พระเจาจุลนีเปน 
ผูอันพระราชารอยเอ็ดหอมลอมเปนราชบริพาร      เสด็จมาดวยทรงมุงจะจับพระ- 
เจาวิเทหราช ขอทานผูเปนบัณฑิตอยาประมาท  มโหสถไดรับขาวจากเหลาบุรุษ 
ที่วางไวเนืองนิตยวา  วันนี้พระเจาจุลนีเสด็จถึงสถานท่ีนั้น   วันนี้ถึงสถานท่ีนั้น 
ก็วันนี้จักเสด็จถึงกรุงมิถิลา  พระมหาสัตวไดทราบขาวนั้นก็ยิ่งเปนผูไมประมาท 
ฝายพระเจาวิเทหราชทรงทราบขาววา     พระเจาจุลนีพรหมทัตจักกรีธาทัพมา 
ยึดเมืองเรา    ก็ไดทรงฟงเสียงกึกกองไมขาดเสียง     ลําดับนั้น     พระเจาจุลนี  
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พรหมทัตพรอมดวยพลนิกายถือคบเพลิงนับดวยแสนดวง    สองมรรคาเสด็จมา   
ถึงแตหัวคํ่า   แลวใหลอมเมืองมิถิลาไวทั้งส้ิน     ลาํดับนั้นแมทัพก็ใหต้ังหมูพล 
ในที่นั้น ๆ ลอมกรุงมิถิลาดวยปราการคือชาง   ดวยปราการคือรถ   ดวยปราการ   
คือมา   เหลาพลนิกายไดยินบันลือลั่น  ปรบมือ  ผิวปาก  คํารนรองอยู    กรงุ 
มิถิลากําหนดท้ังสิ้น  ๗ โยชน     ก็มแีสงสวางเปนอันเดียวกัน     ดวยแสงสวาง 
ประทีปและแสงสวางเครื่องประดับ      สมัยนั้นราวกะวาเปนการที่ปฐพีจะแตก 
สลายดวยศัพทสําเนียงแหงมารถและดุริยางคดนตรีเปนตน  นกัปราชญทั้ง ๔ คือ 
เสนกะ  ปุกกสุะ   กามินทะ   เทวินทะไดยินเสียงโหรองโกลาหลไมรูเรื่อง    ก็ 
เขาไปเฝาพระราชา   กราบทูลวา    ขาแดพระมหาราชเจา      เสียงโหรองอ้ืออึง 
มาก   ก็แตขาพระองคไมทราบเสียงนั้นเปนเสียงอะไร   ควรท่ีจะทรงพิจารณให 
ทราบเรื่อง     พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของอาจารยทั้ง  ๔   ก็ทรงคิดวา 
พระเจาพรหมทัตจักเสด็จมาแลว  จึงเปดพระแกลทอดพระเนตร  ก็ทรงทราบวา 
เสด็จมาแลว     ทั้งกลัวท้ังตกพระหฤทัย     ทรงเห็นชัดวา   ชีวิตของเราไมมีละ 
พรุงน้ีพระเจาพรหมทัตจักยังพวกเราท้ังมวลใหสิ้นชีวิต  ทรงเห็นฉะน้ีก็ประทับ 
นั่งตรัสอยูกับอาจารยทั้ง ๔  สวนพระโพธิสัตวรูวา  พระเจาจุลนีพรหมทัตเสด็จ 
มาถึงแลว   เปนผูไมครั่นครามดุจราชสีห   จัดการรักษาในพระนครท้ังส้ินแลว 
คิดวา    เราจักเลาโลมพระราชาจึงข้ึนสูพระราชนิเวศน    ถวายบังคมพระราชา 
แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง   พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นมโหสถมา 
เฝาก็คอยสบายพระหฤทัย    ทรงดําริวา  คนอ่ืนยกมโหสถบณัฑิตผูบุตรของเรา 
จะชื่อวาสามารถเปลื้องเราจากทุกข   ยอมไมมี  เมื่อจะรับสั่งกับมโหสถ  ไดตรัส 
คาถาแรกในมหาอุมมังคชาดกน้ี วา  
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              ดูกอนพอมโหสถ  พระเจาจุลนีพรหมทตัเจากรุง 
         ปญจาละเสด็จยาตราทัพมาพรอมดวยกองทัพทุกหมู 
         เหลา        กองทัพของพระเจากรุงปญจาละน้ีนั้นพึง 
         ประมาณไมได   มีกองชางโยธา   กองราบ   ลวนแต  
         ฉลาดในสงความท้ังปวง  สามารถจะนําขาศึกมาได มี  
         เสียงอื้ออึง  ยังกันและกันใหรูดวยเสียงกลองและเสียง 
         สังข. 
              มีวทิยาทางโลหธาตุ มีเครื่องประดับ มีธงเกล่ือน 
         กลนดวยชางมา   สมบูรณดวยเหลาคนมีศิลป   ต้ังมั่น 
         ดวยดีดวยเหลาทหารผูแกลวกลา. 
              กลาวกันวา  ในกองทัพน้ี   มีราชบุรุษ  ๑๐  คนเปน 
         ผูฉลาด    มีปญญา    ประชุมปรึกษากันในท่ีลบั     พระ 
         ชนนีของพระเจาจุลนีพรหมทตัเปนที่  ๑๑  ยอมทรงสั่ง 
         สอนชาวปญจาลนคร. 
              ที่นัน้      บรรดาชนเหลาน้ี    พระราชารอยเอ็ดผู 
         เรืองยศ  ตามเสด็จพระเจาปญจาลราช ถูกชิงแวนแควน 
         กลัวมรณภัย  ตกอยูในอํานาจของชาวปญจาลนคร. 
              เปนผูทําตามพระราชกระแสที่ดํารัส    ไมมีความ 
         ปรารถนาก็จําตองกลาวคําเปนที่รัก    ตามเสด็จพระเจา- 
         ปญจาลราช เปนผูมีอํานาจมากอน ไมมีความปรารถนา 
         ก็ตองอยูในอํานาจของพระเจาปญจาลราช. 
              กรุงมิถิลาถูกกองทัพน้ัน   แวดลอมเปน   ๓  ชั้น 
         ราชธานีของชาววิเทหรัฐถูกขุดเปนคูโดยรอบ.  
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              กองทัพท่ีแวดลอมกรุงมิถิลาโดยรอบนั้นปรากฏ 
         เหมือนดาวบนทองฟา   ดูกอนพอมโหสถ  พอจงรูวา 
         พวกเราจักพนทุกขไดอยางไร.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพเสนาย  ความวา  ดูกอนพอมโหสถ 
ไดยินวา  พระเจาจุลนีเสด็จยาตราทัพมาพรอมดวยกองทัพทุกหมูเหลา    นับได 
๑๘   อักโขภณีิ     มีพระราชารอยเอ็ดเปนผูนํา.      บทวา       ป ฺจาลิยา      ไดแก 
เปนของมีอยูของพระเจาปญจาลราช.    บทวา    วทิฺธิมตี    ความวา     ประกอบ 
ดวยกําลังของชางไมผูเที่ยวแบกทัพสัมภาระที่นํามาเพ่ือการชาง.          บทวา 
ปตฺติมตี    ไดแก   อันบุรษุผูกอเอาส่ิงประเสริฐนอยใหญรักษาแลว.      บทวา 
สพฺพสงฺคามโกวิทา    ไดแก    ผูฉลาดในสงความท้ังปวง.   บทวา    โอหารินี 
ความวา   สามารถแอบเขาไปในกองทัพไมมีใครเห็น    ตัดศีรษะขาศึกนํามาได. 
บทวา    สทฺทวตี    ไดแก  ไมสงัดจากเสียง   ๑๐  ประการ.    บทวา     เภริสงฺ-  
ขปฺปโพธนา   ความวา  ในที่นั้น ไมสามารถจะใหรูดวยคําส่ังวา   จงมา  จงรุก 
จงรบ  จงอยาไปเปนตนแตกิจเชนนั้นจะใหรูกันไดในท่ีนี้   ดวยเสียงกลองและ 
ดวยเสียงสังข   ฉะน้ันจึงชื่อวา   ยังกนัและกันใหรูดวยเสียงกลองและเสียงสังข. 
บทวา    โลหวิชฺชา    ในบาทคาถาวา    โลหวิชฺชา   อลงฺการา     นี้นั้น     เปน 
ชื่อของโลเชนเสื้อเกราะหมวกเกราะเปนตน    ซึ่งประดับดวยรัตนะ  ๗  ประการ 
เปนศิลปโลหะ.   บทวา   อลงฺการ   ไดแก  เปนเครื่องประดับของพระราชา 
และมหาอมาตยของพระราชาเปนตน  เพราะฉะนั้น ในบาทคาถานี้จึงมีเนื้อความ 
ดังน้ีวา   ชื่อวามีวิทยาทางโลกธาตุ    มีเครื่องประดับ     เพราะสวางไสวไปดวย 
วิทยาทางโลกธาตุและดวยเครื่องประดับ.    บทวา   ธชน ี  ความวา   ประกอบ 
ดวยธงท้ังหลายที่ยกข้ึนบนรถเปนตน   ซึ่งประดับดวยทองเปนตน   รุงเรืองดวย 
วัตถุตาง ๆ. บทวา  วามโรหินี   ความวา  ทหารเหลาน้ัน  ทานเรียกวา  วามโรหินี  
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เพราะเม่ือข้ึนชางข้ึนมา   ยอมข้ึนขางซาย    ประกอบดวยทหารเหลาน้ัน    คือ 
เกลื่อนกลนไปดวยชางและมาซึ่งประมาณมิได.     บทวา    สิปฺปเยหิ   ความวา 
สมบูรณดวยดี     คือเกลื่อนกลนดวยเหลาทหารท่ีถึงความสําเร็จในศิลปะ  ๑๘  
อยางมีหัตถีศิลปะและอัศวศิลปะเปนตน.     บทวา   สูเรห ิ  ความวา    แนะพอ 
ไดยินวา กองทัพน้ีต้ังม่ันดวยดีดวยเหลาทหารผูมีความบากบ่ันเสมอดวยราชสีห. 
บทวา   อาห ุ  ความวา    กลาวกันวาในกองทัพนี้มีบัณฑิต   ๑๐  คน.     บทวา 
รโหคตา   ความวา   มีปกติไปในที่ลับ    คือมีปกตินั่งปรึกษากันในที่ลับ   เลา 
กันวา   บัณฑิตเหลาน้ันเม่ือไดคิดกันวันสองวัน   ก็สามารถจะกลับเอาแผนดิน 
ข้ึนต้ังไวในอากาศได.   บทวา   เอกาทสี   ความวา  ไดยินวา.  พระชนนีของ 
พระเจาจุลนีนั้น  ประกอบดวยปญญายิ่งกวาบัณฑิต  ๑๐  คนนัน้   พระชนนีนั้น 
เปนคนฉลาดที่ ๑๑  ของบัณฑิตเหลานั้น    สั่งสอนพร่ําสอนกองทหารปญจาละ. 
         เลากันมาวา   วันหน่ึงมีบุรุษคนหนึ่งถือขาวสารหนึ่งทะนาน   ขาวสุก 
หน่ึงหอ     และกหาปณะหน่ึงพัน      คิดจะขามแมน้ํา     กล็งถึงทามกลางแมน้ํา 
ไมอาจจะขามได    จึงกลาวกะชนท้ังหลายผูยืนอยูริมฝงอยางนี้วา   ทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย   ขาวสารหน่ึงทะนาน  ขาวสุกหนึ่งหอ   และกหาปณะหน่ึงพัน   ของ 
ขาพเจามีอยูในมือ    บุคคลผูสามารถยังขาพเจาใหไดขามจากฝงน้ี    ขาพเจาจัก 
ใหสิ่งท่ีขาพเจาชอบใจซ่ึงมีอยูในมือ  ลําดับนั้น   มบีุรุษหนึ่งถึงพรอมดวยกําลัง 
นุงผามั่นแลวขามลงสูแมน้ํา   จับแขนบุรุษนั้นใหขามลงไปแลวกลาววา    ทาน 
จงใหสิ่งท่ีควรใหแกขาพเจา   บุรุษนั้นกลาวตอบวา   ทานจงถือเอาขาวสารหนึ่ง 
ทะนานหรือขาวสุกหนึ่งหอ   บรุุษผูพาขามฟากจึงกลาววา   ขาพเจาไมคิดชีวิต 
พาทานขามฟาก    ขาพเจาไมตองการดวยของสองสิ่งน้ัน     ทานจงใหกหาปณะ 
แกขาพเจา  บุรุษผูวาจะใหของชอบใจนั้นจึงกลาววา  ขาพเจาไดพูดวา  ขาพเจา 
จะใหสิ่งท่ีชอบใจจากของ  ๓  อยางแกทาน    บัดนี้     ขาพเจาก็ใหสิ่งท่ีขาพเจา  
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ชอบใจแกทาน     ทานอยากไดก็จงถือเอา     บรุุษผูพาขามฟากจึงพูดแกบุคคล   
ผูหน่ึงผูยืนอยูใกล    บุคคลผูนั้นก็กลาวตอบวา    บรุุษผูวาจะใหของชอบใจให 
ของท่ีชอบใจแกทาน  ทานรับเอาเถิด  บุรุษผูพาขามฟากกลาววา  ขาพเจาไมเอา 
แลวพาบุรุษผูจะใหของชอบใจไปสูที่วินิจฉัย    แจงแกอมาตยผูวินิจฉัยทั้งหลาย 
ฝายอมาตยผูวินิจฉัยเหลานั้น  ไดฟงขอความท้ังปวงก็วินิจฉัยอยางนั้น  บุรษุผูพา   
ขามฟากไมยินดีดวยวินิจฉัยแหงอมาตยเหลาน้ัน   จึงกราบทูลพระราชา    ฝาย 
พระราชาจุลนีใหเรียกอมาตยผูวินิจฉัยเหลาน้ันมา   ทรงฟงคําของชนทั้ง  ๒  แต 
สํานักอมาตยผูวินิจฉัย    เมื่อไมทรงทราบจะวินิจฉัยอยางอ่ืน    จึงทรงวินิจฉัย 
ทับสัตย บุรษุผูพาขามฟากไดฟงพระราชวินิจฉัยดังน้ัน ก็พูดข้ึนหนาพระที่นั่งวา 
พระองคทําขาพระองคผูสละชีวิตลงสูแมน้ําใหมีโทษ     ขณะนั้นพระชนนีแหง 
พระเจาจุลนีมีพระนามวาสลากเทวี ประทับนั่งอยูใกล ทรงทราบความท่ีพระ- 
ราชาวินิจฉัยผิด   จึงตรัสวา   พอวินิจฉัยคดีที่วินิจฉัยผิดดีแลวหรือ    พระเจา 
จุลนีทูลพระราชมารดาวา    ขาพระเจาทราบเทาน้ี    ถาวาพระมารดาทรงทราบ 
ยิ่งกวานี้ไซร  ขอไดทรงวินิจฉัยอีกเถิด  พระนางสลากเทวีจึงรับสั่งวา  ดีละพอ 
แมจะวินิจฉัย      จึงรับสัง่ใหเรียกบุรุษผูวาจะใหของที่ชอบใจมาแลวตรัสวา 
เจาจงมา   จงวางของ  ๓  อยางที่เจาถืออยูไวที่ภาคพ้ืน   แลวตรสัถามวา    เมื่อ 
เจาลอยอยูในนํ้า   เจาพูดวากระไรกะบุรุษผูพาเจาขามฟากคนน้ี   ครั้นบุรุษผูวา 
จะใหของที่ชอบใจทูลดงัท่ีไดกลาวมาแลว     จึงรบัสั่งวา   ถาอยางนั้น   เจาจงถือ 
เอาของท่ีเจาชอบใจของเจา  ณ  บัดนี้   บุรุษผูวาจะใหของท่ีชอบใจจึงถือเอาถุง 
กหาปณะหน่ึงพัน    ลําดับนั้น    พระนางจึงใหเรียกบุรุษผูวาจะใหของท่ีชอบใจ 
มาในกาลเม่ือเดินไปไดหนอยหน่ึง  ตรัสถามวา  เจาชอบกหาปณะหน่ึงพันหรือ 
ครั้นไดทรงฟงทูลตอบวา  ชอบกหาปณะหนึ่งพัน   พระเจาขา  จึงตรัสวา  เจา  
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พูดกะบุรุษผูพาขามฟากนี้วา     เราจักใหของท่ีชอบใจจากของ ๓ อยางนี้แกเขา   
หรือไมไดพูด   ครั้นไดทรงฟงตอบวา  ไดพูด  จึงรับสั่งวา   ถาอยางนั้น  เจาจง 
ใหกหาปณะหนึ่งพันแกบุรุษผูพาเจาขามฟากน้ีนั่นแล  บรุุษผูวาจะใหของที่ชอบ 
ใจไดฟงพระวินิจฉัยฉะนั้น  กร็องไหคร่ําครวญไดใหกหาปณะหนึ่งพันแกบุรุษ 
ผูพาตนขามฟากน้ัน   ขณะน้ัน  พระเจาจุลนีพรหมทัตและอมาตยทั้งหลายยินดี   
ในพระวินิจฉัยนั้นตางแซซองสาธุการ  จําเดิมแตนั้น   ความท่ีพระนางเจาสลาก- 
เทวีพระราชชนนีของพระเจาจุลนีเปนผูเปนไปดวยพระปญญา  ก็บังเกิดปรากฏ 
ในที่ทั้งปวง  พระเจาวิเทหราชทรงหมายเอาพระนางเจาองคนี้  จึงตรัสวา  มาตา 
เอกาทสี   เปนตน. 
         บทวา    ขตฺยา    ไดแก    กษัตริยทั้งหลาย.     บทวา    อจฉฺนิฺนรฏา 
ความวา   ถูกพระเจาจุลนีพรหมทัตชิงแวนแควนยืดครอง.     บทวา    พฺยถิตา 
ความวา  กลวัแตมรณภัย  ไมทรงเห็นสิ่งอ่ืนที่จะพึงถือเอา.    บทวา   ปฺจาลีน 
วส   คตา   ความวา    ตกอยูในอํานาจของพระเจาปญจาลราชน้ี     ก็บทนี้เปน 
ทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.   บทวา   ย   วทา    ตกฺกรา     ความวา 
อาจกระทําตามพระราชกระแสท่ีตรัส.    บทวา   วสิโน   คตา    ความวา   เมื่อ 
กอนมีอํานาจเอง    แตเดีย๋วน้ีอยูในอํานาจของพระเจาจุลนี.    บทวา    ติสนธฺิ  
ความวา   ถูกลอมดวยกําแพง ๔ เหลาน้ันคือ   ถกูลอมดวยกําแพง  คือ ชางเปน 
ชั้นแรก    ถดันั้นลอมดวยกําแพงคือรถ    ถัดนั้น  ลอมดวยกําแพงคือมา   ถดันั้น  
ลอมดวยกําแพงคือพลราบ   ชื่อวาลอม  ๓  ชั้น    คือระหวางกองชางกับกองรถ 
เปนชั้น  ๑  ระหวางกองรถกับกองมาเปนชั้น  ๑  ระหวางกองมากับกองพลราบ 
เปนชั้น  ๑.     บทวา     ปริกฺขฺติ     ความวา    บดันี้    นครน้ีถูกขุดโดยรอบ  
เหมือนเขาประสงคจะยกข้ึนถือไป.     บทวา     อุทธฺ   ตารกชาตาว    ความวา  
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กองทัพท่ีลอมรอบกรุงมิถิลานั้น      ปรากฏดวยอาวุธทั้งหลายมีทอนไมเปนตน   
คลายรอยหลายพัน    เหมอืนดาวบนทองฟา.    บทวา     วิชานาหิ    ความวา 
ดูกอนพอมโหสถ      ต้ังแตอเวจีจนถึงภวัคคพรหม    คนอ่ืนที่ชือ่วาเปนบัณฑิต 
ผูฉลาดในอุบายเชนเจาไมมี  อนึ่ง  ชือ่วาความเปนบัณฑิตยอมรูกัน ไดในฐานะ 
เห็นปานน้ี   เพราะคนอ่ืนเชนเจาไมมี  ฉะนั้น    เจาเทาน้ันจงรูวา    พวกเราจัก  
พนความทุกขนี้ไดอยางไร. 
         พระมหาสัตวไดสดับพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชดังน้ีแลว   ดําริวา 
พระราชานี้ทรงกลัวมรณภัยเหลือเกิน           ก็แพทยเปนที่พ่ึงอาศัยของคนไข 
โภชนาหารเปนที่พ่ึงอาศัย องคนหิว   น้ําด่ืมเปนที่พ่ึงอาศัยของคนกระหาย   เวน 
เราเสีย  คนอ่ืนที่เปนที่พ่ึงอาศัยของพระราชานี้ไมมี   เราจักปลอบโยนพระองค 
ใหเบาพระหฤทัย   ครั้งน้ัน   พระมหาสัตวมิไดครั่นคราม    ดุจราชสีหบันลอื- 
สีหนาท  ณ พ้ืนมโนศิลา  กราบทูลพระเจาวิเทหราชวา  ขาแตพระมหาราชเจา 
ขอพระองคอยาทรงกลัวเลย    จงเสวยราชสมบัติใหเปนสุขเถิด   ขาพระองคจัก 
ทํากองทัพซ่ึงนับได  ๑๘  อักโขภิณีนี้  ใหเปนผูมีใชเจาของแมแหงผาสาฎกที่พัน 
ทองอยูใหหนีไป    ดุจบุคคลเง้ือกอนดินใหกาหนีไป    และดุจบุคคลข้ึนธนูให 
ลิงหนีไปฉะนั้น    กราบทูลฉะนี้แลว   จึงกลาวคาถาท่ี  ๙ วา 
              ขาแตพระองคผูสมมติเทพ     ขอพระองคทรง 
         เหยียดพระยุคลบาทใหผาสุก  เชิญเสวยและรื่นรมยใน 
         กามสมบัติเถิด    พระเจาจุลนีพรหมทัตจะละกองทัพ 
         ชาวปญจาละหนีไป. 
         เนื้อความของคาถาน้ันมีวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ขอพระองค 
ทรงเหยียดพระยุคลบาท กลาวคือเสวยราชยของพระองคตามสบายเถิด  และเมื่อ  
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ทรงเหยียด    อยาไดคิดเรื่องการสงคราม    โปรดเสวยและรื่นรมยในกามสมบัติ 
เถิด  พระเจาจูลนีพรหมทัตน้ีจักทรงทิ้งกองทัพน้ีหนีไป.   
         มโหสถบัณฑิตยังพระราชาใหอุนพระหฤทัยแลวออกมาใหยังกลองแจง 
เรื่องเลนมหรสพเที่ยวปาวรองในพระนคร  กลาวกะชาวพระนครวา  ทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย    ทานท้ังหลายอยาไดวิตกเลย      จงยังวัตถุทั้งหลายมีดอกไมของหอม 
เครื่องลูบไล   น้ําด่ืมและโภชนะเปนตนใหถึงพรอมแลวเริ่มเลนมหรสพ   มโห- 
สถกลาวกะชาวพระนครวา    ชนทั้งหลายในท่ีนั้น ๆ  จงดื่มใหญ    จงเลนดดีสี 
ตีเปา   จงประโคมดนตรี    จงฟอนรํา    จงโหรอง   จงเฮฮา   จงบันลือเสียงให 
เอิกเกริก    จงตบมือใหสนุก    จงขับรองตามสบาย   คาใชจายสําหรับพวกทาน 
ทั้งหลาย    เปนของเราจัดใหทั้งน้ัน      เราผูมีนามวามโหสถบัณฑิต   พวกทาน 
จักไดเห็นอานุภาพของเรา    ยังชาวพระนครใหเบาใจแลว   ชาวพระนครไดทํา 
ตามน้ัน      ชนทั้งหลายอยูนอกเมืองยอมไดยินเสียงมีเสียงขับประโคมเปนตน 
ก็พากันเขาสูภายในเมืองทางประตูนอย     ผูรักษาทั้งหลายยอมไมจับกุมบุคคลท่ี 
ตนเห็นแลว  ๆ    นอกจากพวกศัตรู     เพราะฉะนั้น   คนเดินเขาออกมิไดขาด 
บุคคลเขาไปในเมืองยอมเห็นคนเลนมหรสพ. 
         ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตไดทรงสดับเสียงโกลาหลในกรุงมิถิลา  จึง 
ตรัสถามอมาตยทั้งหลายวา    ดูกอนผูเจริญท้ังหลาย    ในเมื่อพวกเราลอมเมือง 
ดวยกองทัพนับดวยอักโขภิณีต้ังอยูแลว  ความกลวัหรือเพียงความพรั่นพรึงยอม 
ไมมีแกชาวเมือง   ชาวเมืองราเริงปติโสมนัส   ประโคมฟอนรําขับโหรองเกรียว 
กราว  ตบมือ   คุกคาม  มีเหตุการณเปนไฉน  ลําดับนั้น  บุรุษทีม่โหสถวางไว 
ก็ทูลมุสาแดพระราชาวา     ขาแตเทพเจา     พวกเรามีกิจอันหน่ึงเขาไปในเมือง 
ทางประตูนอย   เห็นประชาชนชาวเมืองเลนการมหรสพ   ไดซักถามวา    พระ-  
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ราชาในสกลชมพูทวีปมาลอมเมืองของทานท้ังหลายต้ังอยูแลว  แตพวกทานเปน   
ผูประมาทเหลือเกิน     เหตุการณเปนอยางไร    ชาวเมืองเหลานั้นกลาวตอบวา 
พระราชาของเราทั้งหลายทรงปรารถนาอยางหน่ึง    ไดมีในกาลเมื่อยังทรงพระ- 
เยาววา  ในเมื่อเมืองเราอันพระราชาในสกลชมพูทวีปลอมแลว   พวกเราจักเลน 
มหรสพ  วันนี้ความปรารถนาของพระราชาแหงพวกเราถึงท่ีสุด   เพราะฉะนั้น  
ทางราชการจึงปาวรองใหชาวเมืองเลนมหรสพ  ดืม่ใหญในท่ีของตน ๆ  พระ- 
เจาจุลนีพรหมทัตไดทรงฟงถอยคําของพวกบุรุษท่ีมโหสถวางไว  ก็ทรงขัดเคือง 
ตรัสสั่งเสนาวา     ทานท้ังหลายจงไป    จงรีบถมเมืองขางนี้ดวยขางนี้ดวย    จง 
ทําลายคู   จงทําลายกําแพง   จงทําลายประตูหอรบ    เขาไปในเมือง   เอาศีรษะ 
ชาวเมืองมาดวยเกวียนรอยเลม    ดุจเอาฟกเขียวมาฉะน้ัน    จงตัดเศียรพระเจา 
วิเทหราชนํามา    โยธาผูกลาหาญ  ทัง้หลายไดฟงพระราชดํารัสสั่ง    ก็กุมอาวุธ 
มีประการตาง ๆ  ไปสูที่ใกลประตูหอรบ    ถูกทวยหาญของมโหสถประทุษราย 
ดวยการเทสาดเปอกตมระคนดวยกอนกรวดและเลนระคนดวยทราย    และการ 
ทิ้งกอนศิลาก็ถอยกลับลงสูคูดวยคิดจะทําลายกําแพง  เหลาโยธาต้ังอยูบนประตู 
เชิงเทินภายใน    ก็ทําใหขาศึกถึงความพินาศใหญ     ดวยเครื่องสังหารมีลูกศร 
หอกและโตมรเปนตน      โยธาของมโหสถยอมเบียดเบียนโยธาของพระเจาจุลนี 
สําแดงวิการแหงมือเปนตน    และดาบริภาษขูดวยประการตาง ๆ พูดยั่วใหโกรธ 
วา   พวกเจามีรางกายเหน็ดเหน่ือย   จงมาดื่มเค้ียวกินสักหนอยซิ   แลวสาดสุรา 
ทิ้งภาชนะสุราและโยนมัจฉมังสะ    กบัทั้งไมเสียบมัจฉมังสะลงไป    สวนพวก 
สัตวก็ดื่มเค้ียวกินเดินไปมาบนกําแพง     โยธากรุงปญจาละไมอาจจะทําอะไรได 
ก็ไปเฝาพระเจาพรหมทัต    กราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ    บุคคลเหลาอ่ืนยก 
ทานผูมีอานุภาพแลว     ไมสามารถจะเอาชัยชนะได    พระเจาจุลนีประทับแรม 
อยู  ๔ - ๕  ราตรี     เมื่อไมทรงเห็นอุบายท่ีจะหักเอาเมืองมิถิลาไดจึงตรัสถาม 
เกวัฏวา   อาจารย   พวกเราไมสามารถจะยึดพระนครได   แมคนคนหนึ่ง   ก็ไม  
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สามารถจะเขาใกล   จะควรทําอยางไร   เกวัฏกราบทูลสนองวา   ชางกอนเถอะ 
พระเจาขา   ธรรมดาเมืองมีน้ําภายนอก   เราจักเอาเมืองไดดวยสิ้นน้ํา   พวกใน   
เมืองลําบากดวยนํ้าจักเปดประตูเมืองออกมา    พระราชาทรงเห็นชอบดวยวา 
อุบายน้ีดี  จําเดิมแตนั้นมา พวกขางกองทัพก็มิใหใครนํานํ้าเขาไปในเมือง บุรุษ 
ที่มโหสถวางไวก็เขียนหนังสือผูกปลายลูกศรยิงสงขาวเขาไปในเมือง   เพราะ 
มโหสถต้ังอาณัติไววา  ใครพบหนังสือท่ีปลายลูกศรจงนํามาใหเราดังน้ี  ครั้งน้ัน 
บุรุษคนหนึ่งเห็นหนังสือที่ปลายลูกศรก็เอาไปแสดงแกมโหสถ มโหสถรูขาวนั้น  
จึงนึกวา   พระเจาจุลนีไมรูจักความท่ีเราเปนมโหสถบัณฑิต    จึงใหผาไมไผยาว 
๖๐ ศอกออกเปน ๒ ซีก  รานปลองออกหมดแลวประกบกันเขาอีกรัดดวยหนัง 
ทาโคลนขางบน    ใหหวานโตนดสายบัวและพืชบัวขาว    ซึ่งไดมาแตดาบสผูมี 
ฤทธิ์นํามาแตหิมวันตประเทศ  ในเลนใกลฝงสระโบกขรณี   วางไมไผไวขางบน 
กรอกน้ําลงไป คืนเดียวเทาน้ันเกิดดอกข้ึนไป ๆ ถึงปลายไมไผสูงพันราว  ๑ ศอก 
ลําดับนั้น     มโหสถยังบุรุษท้ังหลายของตนใหถอนสายบัวน้ัน  โยนใหพวกขาศึก 
ดวยคําวา   พวกทานจงถวายสายบัวนี้แกพระเจาจุลนี   เหลาบุรุษของมโหสถทํา 
สายบัวน้ันใหเปนวลัยแลวรองบอกวา   แนะทานท้ังหลายผูเปนขาบาทของพระ- 
เจาจุลนีพรหมทัต     เหลาทานอยาตายดวยความหิวเลย     จงรับเอาดอกอุบลนี้ 
ประดับ  เค้ียวกินสายบัวใหอ่ิมหนํา  รองบอกฉะนี้แลวโยนลงไป  บุรุษคนหนึ่ง 
ที่มโหสถวางไวจึงถือเอาสายบัวน้ัน นําไปถวายพระเจาจุลนี   กราบทูลวา  ขาแต 
สมมติเทพ   ขอไดทอดพระเนตรสายบัวน้ี     สายบัวยาวเทาน้ี    เราท้ังหลายไม 
เคยเห็นมาแตกอนจนบัดน้ี     ครั้นเมื่อพระราชาตรัสวา     ทานทั้งหลายจงวัดดู 
ก็วัดสายบัวอันยาว ๖๐ ศอก    ทลูวา ๘๐ ศอก  ในเม่ือพระราชาตรัสถามอีกวา 
บัวน้ันเกิดในที่ไหน    บรุุษคนหน่ึงท่ีมโหสถวางไวกราบทูลเท็จวา    วันหน่ึง 
ขาพระเจากระหายนํ้าเขาไปในเมืองทางประตูนอยดวยคิดจะด่ืมสุรา   ไดเห็น  
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สระโบกขรณีใหญทั้งหลายท่ีขุดไวเพ่ือประโยชนแหงชาวเมืองเลนน้ํา   มหาชน 
นั่งในเรือเก็บดอกบัว  ดอกบัวน้ีเกิดริมฝงสระโบกขรณีนั้น  กแ็ตสายบัวอันเกิด 
ในที่ลึกยาวราว   ๑๐๐   ศอก   พระเจาจุลนีพรหมทัตไดสดับขอความน้ัน  จึงตรัส 
แกเกวัฏวา    ดูกอนทานอาจารย    พวกเราไมอาจจะยึดเอาเมืองนี้ดวยใหสิ้นน้ํา   
ทานเลิกความคิดนี้เสียเถิด   พราหมณเกวัฏกราบทูลวา   ถาอยางนั้น     จักยดึเอา 
เมืองนี้ดวยใหสิ้นขาว  เพราะธรรมดาวานครตองมีขาวภายนอก   พระราชาตรัส 
ใหทําอยางนั้น   มโหสถบันฑิตรูขาวน้ัน  โดยนัยหนหลังจึงนึกวาพราหมณเกวัฏ 
ไมรูจักความท่ีเราเปนมโหสถบัณฑิต    จึงใหเทโคลนตามบนกําแพงเมือง   แลว 
ใหหวานขาวเปลือกในที่นั้น  ธรรมดาความประสงคของพระโพธิสัตวเจาท้ังหลาย 
ยอมสําเร็จราตรีเดียวเทาน้ัน    ขาวเปลือกก็งอกข้ึนบนกําแพงเมือง  พระเจาจุลน ี
ทอดพระเนตรเห็นตนขาวน้ันจึงตรัสถามวา  นั่นอะไรปรากฏเขียวอยูบนกําแพง 
เมือง  บุรุษที่มโหสถวางไวไดฟงพระราชกระแส     ก็เปนเหมือนคอยชิงมาแต 
พระโอฐสนองพระราชดํารัส   จึงกราบทูลวาขาแตเทพเจา   ไดยินวา บุตรแหง 
คฤหบดีอันมีนามวามโหสถบัณฑิต คิดเห็นภัยในอนาคตกาล จึงใหขนขาวเปลือก 
แตแควนข้ึนฉางหลวงไว   แลวเก็บงําขาวเปลือกที่เหลือไวริมกําแพง  ไดยินวา 
ขาวเปลือกเหลาน้ัน    แหงไปดวยแดด    ชุมไปดวยฝน   และขาวกลาท้ังหลาย 
ก็เกิดข้ึนพรอมในท่ีนั้น   วันหน่ึงขาพเจาเขาไปโดยประตูนอยดวยกิจอันหน่ึง 
เห็นกองขาวเปลือกริมกําแพงก็หยิบขาวเปลือกมาจากกองน้ัน   ทั้งไวริมทาง 
ทีนั้นหมูชนเมื่อจะพูดกับขาพระเจาวาชะรอยทานจะหิว  จึงบอกวา  ทานจงเอา 
ชายผาหอขาวเปลือกไปเรือนของทานใหตําหุงกินซิ พระเจากรุงปญจาละไดสดับ 
ดังน้ัน  จึงตรัสกะพราหมณเกวัฏวา  เราไมอาจจะยึดเอาเมืองดวยใหสิ้นธัญญาหาร 
อุบายอ่ืนมีหรือ  เกวัฏกราบทูลวา  ถาอยางนั้นเราจักยึดเอาดวยสิ้นฟน  ข้ึนชื่อวา  
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เมืองยอมมีฟนภายนอก   พระราชาตรัสใหดําเนินการอยางนั้น   ฝายมโหสถรูขาว   
นั้นดังหนหลัง  ใหทํากองฟนประมาณเทาภูเขา    ใหปรากฏลวงพนขาวเปลือก 
บนกําแพง    พวกคนของมโหสถเม่ือกลาวเยาะเยยเลนกับโยธาของพระเจาจุลนี  
จึงกลาววา   ถาพวกทานหิวจงหุงขาวกินเสีย   แลวโยนฟนใหญ ๆ ลงไปใหฝาย 
พระราชาจุลนีทอดพระเนตรเห็นฟนเปนอันมากกองพนกําแพงเมือง   จึงตรัส 
ถามวา   นั่นอะไร   บรุุษที่มโหสถวางไวจึงกราบทูลวา  ขาแตเทพเจา  ไดยินวา 
บุตรคฤหบดีผูนี้นามวามโหสถเห็นภัยในอนาคตจึงใหขนฟนมากองไวหลังเรือน 
แหงเหลาสกุล    และใหกองไวริมกําแพงเมืองก็มิใชนอย   พระเจากรุงปญจาละ 
ไดสดับดังน้ันจึงตรัสกะอาจารยเกวัฏวา      เราไมอาจจะยึดเอาเมืองดวยส้ินฟน 
ทานจงเลิกอุบายน้ีเสีย     พราหมณเกวัฏทูลวา      ขอพระองคอยาไดทรงวิตก 
อุบายอ่ืนยังมี   พระเจาจุลนีตรัสถามวา    อุบายอยางไรอีก   เรายังไมเห็นที่สุด 
อุบายของทาน    เราไมสามารถจะยึดเอาวิเทหรัฐได     เราจักกลับเมืองของเรา 
เกวัฏจึงทูลวา   ความอายวา    พระเจาจุลนีพรหมทัตกับพระราชารอยเอ็ด   ไม 
สามารถจะยึดเอาวิเทหรัฐได   จักมีแกพวกเรา   มโหสถจักเปนบัณฑิตอยางไร 
แมขาพระองคก็เปนบัณฑิตแทจริง  พวกเราจักทําเลสอันหน่ึง  พระราชาตรัสวา 
เลสอะไร   เกวัฏจึงทูลสนองวา  พวกเราจักทําธรรมยุทธ   พระราชาตรัสถามวา 
อะไรเรียกวาธรรมยุทธ    เกวัฏทูลตอบวา    เสนาจักไมตองรบ    ก็แตบัณฑิต 
ทั้งสองของพระราชาท้ังสองจักอยูในท่ีเดียวกัน    ในบัณฑิตทั้งสองน้ัน   บัณฑิต 
ใดจักไหว  บัณฑิตน้ันจักแพ   ก็มโหสถไมรูความคิดนี้  และขาพระองคก็เปน 
ผูแกกวา  มโหสถยังเปนหนุม  เห็นขาพระองคก็จักไหว  มโหสถไหวขาพระองค 
เมื่อใด   ชาวแควนวิเทหะก็จักชื่อวา   อันพวกเราชนะแลว    ทีน่ั้นพวกเราจักยัง 
วิเทหรัฐใหปราชัยแลวยึดไวเปนเมืองของตน   ความอายจักไมมีแกพวกเราดวย 
ประการฉะน้ี     รบดวยเลสนี้ชื่อวาธรรมยุทธ     ฝายมโหสถไดทราบรหัสเหตุ  
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เหมือนหนหลัง   จึงคิดวา  ถาเราแพเกวัฏ เราก็ไมใชบัณฑิต   สวนพระเจาจุลนี   
พรหมทัตตรัสวา    อุบายนี้งามละอาจารย    ใหเขียนราชสาสนความวา  พรุงน้ี  
ธรรมยุทธจักมี      ชนะหรือปราชัยโดยธรรมโดยเสมอจักมีแกบัณฑิตทั้งสอง 
ผูใดไมทําธรรมยุทธ   ผูนัน้ชื่อวาพายแพ   ดังน้ี    แลวสงไปถวายพระเจาวิเทห- 
รัฐทางประตูนอย  พระเจากรุงมิถิลาไดทรงสดับราชสาสนนั้น  ใหเรียกมโหสถ  
มาแจงเนื้อความนั้น     มโหสถกราบทูลวา     ดีแลวพระเจาขา    ขอสมมติเทพ 
พระราชทานราชสาสนตอบไปวา  ชาวกรุงมิถิลาจักเตรียมจัดสนามธรรมยุทธไว 
ทางประตูดานปศจิมทิศ  กองทัพกรุงปญจาละจงมาสูสนามธรรมยุทธ  พระเจา 
วิเทหราชไดทรงฟงคําของมโหสถจึงพระราชทานราชสาสน  ตอบแกทูตผูมาแลว 
นั้นเอง มโหสถใหเตรียมจัดสนามธรรมยุทธทางประตูดานปศจิมทิศ  ดวยคิดวา 
ปราชัยจักมีแกเกวัฏวันพรุงน้ี    ฝายเหลาบุรุษท่ีมโหสถวางไวรอยเอ็ดคนก็ลอม 
เกวัฏไวเพ่ือประโยชนแกการรักษามโหสถดวยคิดวา ใครจะรูเหตุการณเหตุการณ 
อะไรจักเกิดมี  สวนพระราชารอยเอ็ดก็ไปสูสนามธรรมยุทธ  ยนืคอยดูทางปรา- 
จีนทิศ  พราหมณเกวัฏก็ไปเชนนั้นเหมือนกัน   ฝายมโหสถบรมโพธิสัตวสนาน 
น้ําหอมแตเชาทีเดียวแลว     นั่งผามาแตแควนกาสีราคานับดวยแสนกหาปณะ 
แลวประดับเครื่องอลังการท้ังปวง  บรโิภคโภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ ไปสูพระ- 
ทวารดวยบริวารใหญ ครัน้ไดพระราชานุญาตใหเขาเฝาวา บุตรของเราจงเขามา 
ดังน้ี   ก็เขาไปถวายบังคมพระราชา  ยนือยู  ณ ที่ควรสวนหนึ่ง   ครั้นไดสดบั 
พระราชดํารัสถามถึงเหตุที่มาเฝา  จึงกราบทูลวา  จักไปสนามธรรมยุทธครัน้ 
ตรัสถามวา   จะตองการอะไร   จึงกราบทูลวา   ขาพระองคประสงคจะลวงเกวัฏ 
ดวยแกวมณี  ควรท่ีขาพระองคจะไดมณีรัตนะ  ๘  คด  พระราชาก็ทรงอนุญาต 
มโหสถรับมณีรัตนะนั้นแลวถวายบังคมพระราชาลงจากพระราชนิเวศน  มีโยธา 
สหชาตพันหนึ่งแวดลอม     ข้ึนสูรถอันประเสริฐเทียมดวยมาเศวตสินธพอันควร  
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คาเกาแสนกหาปณะถึงริมประตูเวลากินอาหารเชา ฝายเกวัฏยืนคอยดูทางมาแหง 
มโหสถ   ดวยคิดวามโหสถจักมาถึงบัดนี้ ๆ  เปนเสมือนยื่นคอดวยแลหา  เหง่ือ 
ไหลโซมดวยความรอนแหงดวงอาทิตย     ฝายมโหสถเต็มไปดวยความเปนผูมี 
บริวารมาก   ดุจมหาสมุทรทวมทับ    เปนผูมิไดสยดสยองมิไดพองขนดุจไกร-   
สรสีหราช    ใหเปดประตูออกจากพระนคร    ลงจากรถดําเนินไปโดยวองไว 
องอาจดุจพระยาราชสีห  พระราชารอยเอ็ดเห็นสิริรูปแหงพระโพธิสัตว    ก็ยัง 
ศัพทสําเนียงเอิกเกริกสรรเสริญเกียรติพระโพธิสัตวใหเปนไปวา    ไดยินวา 
บุตรสิริวัฒกเศรษฐี  ผูมีนามวา  มโหสถบัณฑิต    เปนผูไมมีสอง    ไมมีใคร 
เปรียบดวยความปรีชาในสกลชมพูทวีป  ฝายมโหสถมีสิริสมบติัหาท่ีเปรียบมิได 
คือมณีรัตนะเดินตรงไปหาพราหมณเกวัฏ    สวนปุโรหิตเกวัฏเห็นมโหสถบรม- 
โพธิสัตว  กไ็มอาจจะทรงกายอยูไดลุกข้ึนตอนรับกลาววา  ทานมโหสถบัณฑิต 
เราทั้งสองเปนบัณฑิตเหมือนกัน     เมื่อพวกขาพเจามาอยูที่นี้นานเพราะทาน 
ทานไมสั่งสักวาเครื่องบรรณาการมาบาง      เพราะเหตุไรทานจึงไดทําอยางนี้ 
ลําดับนั้น      มโหสถกลาวตอบเกวัฏวา   ทานบัณฑิต     ขาพเจาหาบรรณาการท่ี 
สมควรแกทาน  พ่ึงไดมณีวันนี้เอง   ทานจงรับเอามณีรัตนะนี้    มณีรัตนะอื่น 
อยางนี้หาไมไดทีเดียว     เกวัฏเห็นมณีรัตนะอันรุงเรืองอยูในมือมโหสถก็คิดวา 
มโหสถจักประสงคใหเรา   จึงกลาววา  ถาอยางนี้ทานจงใหแลวเหยียดมือคอย 
รับ มโหสถจึงกลาววา  ทานคอยรับเถิดแลวโยนไปใหตก ณ นิว้มือท่ีเหยียดรับ 
ลําดับนั้น  เกวัฏไมอาจทานแกวมณีอันมีน้ําหนักดวยนิ้วมือ     แกวมณีก็พลาด 
ตกใกลเทามโหสถ   เกวัฏก็นอมกายลงแทบเทาแหงมโหสถ    ดวยใครจะถือเอา 
เพราะความโลภ  ลําดับนั้น    มโหสถก็ไมใหเกวัฏลุกข้ึนได   จับคอเกวัฏไวดวย 
มือขางหน่ึง   จับชายกระเบนไวดวยมือขางหน่ึง กลาววา  ลุกข้ึนซิ  ทานอาจารย  
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ขาพเจาเปนเด็กเทากับหลานของทาน   ทานอยาไหวขาพเจาเลย     แลว ยังหนา 
ของเกวัฏใหสีลงที่พ้ืนกลบัไปกลับมา   จนหนาเปอนดวยโลหิตแลวกลาววา   ด ู
กอนคนอันธพาล      เจาหวังการไหวแตเราหรือ     กลาวฉะน้ันแลวจับคอซัดไป 
เกวัฏไปตกลงในท่ีราวหนึ่งอุสุภ      ลกุข้ึนหนีไป      โยธาของมโหสถก็หยบิเอา  
แกวมณีไว    เสียงมโหสถรองวา ลุกข้ึนเถิด ๆ  อยาไหวเราเลย    ดังน้ี   ไดยิน 
ทั่วบริษัท   สวนบริษัทของมโหสถก็กลาววา   เกวัฏไหวเทามโหสถแลวโหรอง 
แซเปนเสียงเดียวกัน    พระราชารอยเอ็ด  ตลอดพระเจาจุลนีก็ไดเห็นเกวัฏนอม 
กายลงแทบเทามโหสถ      พระราชาเหลาน้ันคิดวา     บัณฑิตของพวกเราไหว 
มโหสถบัณฑิตแลว     บดันี้พวกเราเปนอันพายแพ      มโหสถจักไมใหชวิีตแก 
พวกเรา   คิดฉะน้ีแลวตางก็ข้ึนมาของตน  ปรารภเพ่ือหนีตรงไปอุตตรปญจาละ 
บริษัทของพระโพธิสัตวเห็นพระราชาเหลาน้ันหนีไปแลว   จึงบอกกันวา พระ 
เจาจุลนีพรหมทัตพาพระราชารอยเอ็ดหนีไปแลว   แลวโหรองกันอีก  พระราชา 
ทั้งปวงไดสดับเสียงนั้นกลัวแตมรณภัยก็พากันแตกกองทัพหนีไป    บริษัทของ 
พระโพธิสัตวก็บันลือสําเนียงเกรียวกราวโกลาหลใหญ     พระมหาสัตวเปนผู 
เสนางคนิกรแวดลอมกลบัเขาสูกรุงมิถิลา. 
         ฝายกองทัพของพระเจาจุลนีพรหมทัตหนีไปได  ๓ โยชน   ฝายเกวัฏก็ 
ข้ึนมาแลวเช็ดโลหิตท่ีหนาผากไปถึงกองทัพ     นั่งอยูบนหลังมากลาววา    แนะ 
ทานผูเจริญท้ังหลาย   ทานท้ังหลายอยาหนีไปเลย    เราไมไดไหวบุตรคฤหบดี 
ผูชื่อวามโหสถดอก   ทานท้ังหลายหยุดเถิด   เสนาไมเชื่อไมหยุดคงเดินไป   พา 
กันดาขูเกวัฏ    กลาววา  แนะพราหมณชั่ว   ผูมีธรรมเปนบาป  ทานกลาววา  เรา 
จักทําธรรมยุทธ   แลว มาไหวมโหสถผูคราวหลาน   ผูไมเพียงพอจะไหว   กจิท่ี 
พวกขาพเจาจะพึงทําแกทานไมมี   กลาวฉะน้ีแลว ก็ไมพึงถอยคําของเกวัฏ     คง  
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เดินไปน่ันเที่ยว   เกวัฏไปโดยเร็วถึงกองทัพจึงกลาววา    ดูกอนผูเจริญท้ังหลาย 
พวกทานจงเชื่อเราเถิด     เราไมไดไหวมโหสถ      มโหสถลวงเราดวยแกวมณี 
ยังพระราชาทั้งปวงเหลานั้น ใหรูโดยอาการตาง ๆ ใหเชื่อถอยคําของตน   ยังกอง 
ทัพอันแตกกระจัดกระจายแลวน้ัน     ใหกลับควบคุมกันเปนปกติ    ก็เสนาใหญ  
ถึงเพียงนั้น  หากจะถือกําฝุนหรือกอนดินกอนหนึ่งซัดไปไซร  กองฝุนและดิน 
ราวเทากําแพงเมอืง   พึงยังดูใหเต็ม     ก็แตความประสงคแหงพระโพธิสัตวทั้ง 
หลายยอมสําเร็จ เพราเหตุนั้น  แมบุคคลผูหน่ึงหันหนาเฉพาะเมืองซัดกําฝุนหรือ 
กอนดินจึงไมมีเลย   กองทัพแมทั้งปวงกลับถึงสถานท่ีต้ังคายของตน   พระราชา 
จุลนีตรัสถามเกวัฏวา   เราจักทําอยางไร  อาจารย  เกวัฏทูลตอบวา  เราทั้งหลาย 
ไมใหใคร ๆ ออกจากประตูนอย   ตัดการเขาออกเสีย     ชาวเมืองออกไมไดก็จัก 
เดือดรอนเปดประตู    ทนีั้นพวกเราจักจับเหลาปจจามิตรได      พระราชาตรัส 
รับรองวา อุบายน้ีงาม  ฝายมโหสถรูขาวน้ัน  โดยนัยหนหลังจึงคิดวา เมื่อกองทัพ 
ปญจาลนครลอมอยูในที่นี้นาน  พวกเราจักไมมีความผาสุก  ควรท่ีจะใหกองทัพ 
นั้นหนีไปดวยอุบาย     จักใหหนีไปเสียดวยความคิด     มโหสถพิจารณาหาคน 
ฉลาดคิดคนหนึ่ง    ก็เห็นพราหมณหนึ่งชื่ออนุเกวัฏ     จึงใหเรียกตัวมาแจงวา 
แนะอาจารย      ควรท่ีทานจะชวยงานอันหน่ึงของพวกเรา      อนุเกวัฏถามวา 
ขาพเจาจะทําอะไร  ขอใหทานบอก มโหสถบัณฑิตจึงชี้แจงใหอนุเกวัฏทราบวา 
ทานอาจารยจงข้ึนไปอยูตามกําแพงเมือง      เมื่อเห็นกองรักษาฝายเราประมาท 
จงโยนขนมและปลาเน้ือเปนตน    เพ่ือพวกกองทัพของพระเจาจุลนีในระหวาง ๆ 
แลวรองบอกวา   ดูกอนผูเจริญท้ังหลาย  พวกทานจงเค้ียวกินสิ่งน้ี ๆ อยากระสัน 
เดือดรอนเลย   จงพยายามอยูสักสองสามวันเถิด   ชาวเมืองมิถิลาก็เดือนรอนดุจ 
ไกเดือดรอนตายอยูในกรงฉะนั้น    ไมชานานก็จะเปดประตูเมืองเพ่ือพวกทาน 
ตอแตนั้น     พวกทานจงจับพระเจากรุงมิถิลาและมโหสถผูดุราย   กองรักษาของ  
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พวกเราไดฟงถอยคําของทาน    ก็จักดาคุกคามทาน     จะเปนเหมือนจับมือและ 
เทาทาน   ประหารดวยซีกไมไผใหกองทัพพระเจาจุลนีเห็น  แลวใหทานลงจาก 
กําแพงเมือง   มุนผมทานใหเปนจุก ๕ หยอม    แลวโรยผงอิฐลงบนศีรษะทาน 
แลวใหทานทัดดอกย่ีโถ   แลวตีทานเล็กนอยพอใหเห็นเปนรอยท่ีหลังทาน  แลว   
ใหทานข้ึนบนกําแพงเมือง    ใหทานน่ังในสาแหรกเอาเชือกผูกโรยหยอนลงไป 
นอกกําแพงเมือง   แลวแสดงใหกองทัพของพระเจาจุลนีไดยินวา   แนะอายโจร 
ทําลายความคิด   เองจงไป   พวกกองทัพของพระเจาจุลนีจักพาทานไปเฝาพระ 
เจาจุลนี    พระเจาจุลนีทอดพระเนตรเห็นจักตรัสถามทานวา     ทานมีความผิด 
อยางไร     ทีน่ั้นทานควรทูลอยางน้ีแดพระเจาจุลนีวา    ขาแตพระมหาราชเจา 
แตกอนขาพระเจามียศใหญ   มโหสถโกรธขาพระเจาวา   เปนผูทําลายความคิด 
จึงทูลพระเจาวิเทหราชแลวชิงเอายศของขาพระเจาเสียทั้งหมด     ขาพระเจาคิด 
วา   จักขอใหพวกพลของพระองคตัดศีรษะของบุตรคฤหบดีผูชิงยศของขาพระ 
เจาไป    คิดฉะน้ีแลวไดเห็นโยธาของพระองคเดือนรอน    จึงใหของควรเค้ียว 
ควรกินแกโยธาเหลาน้ัน     มโหสถใสใจขาพระเจาผูมีเวรเกาไวดวยเหตุมีประ 
มาณเทาน้ี   จึงใหขาพระเจาถึงความพินาศน้ี    ชนท้ังปวงของพระองครูเหตุทั้ง 
หมด    ทานจงยังพระเจาจุลนีพรหมทัตใหเชื่อโดยประการตาง ๆ เมื่อเกิดความ 
คุนเคยกันแลว     จึงทูลตอไปวา   ขาแตมหาราช     จําเดิมแตกาลที่พระองคได 
ขาพระบาทมาแลว   พระองคอยาไดทรงวิตกเลย    บัดนี้พระชนมชีพของพระ- 
เจาวิเทหราชและชีวิตของมโหสถจะไมมี     เพราะขาพระเจารูสถานที่มั่นคง 
สถานที่ไมมีกําลัง     และสถานที่มีหรือไมมีสัตวรายมีจระเขเปนตน     ในดแูหง 
กําแพงในเมืองนี้     ขาพระบาทจักยึดเอาเมืองถวายพระองคโดยกาลไมนานเลย 
ครั้นทูลอยางนี้   พระราชาจุลนีจักทรงเชื่อประทานรางวัลแกทาน  แตนั้นจะให 
ทานปกครองกองทัพและพาหนะของพระองค     ทีนั้นทานจงคุมกองทัพของ  
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พระเจาจุสนีใหลงในคูที่มีจระเขราย  กองทัพของพระเจาจุลนีก็จักไมลงดวยกลัว  
จระเข   กาลน้ันทานจงทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   มโหสถยุยงใหกองทัพแตกราว 
เปนกบฏตอพระองคแลว    ใคร ๆ ต้ังแตพระราชารอยเอ็ดและพราหมณเกวัฏ 
ที่จะไมรับสินบนมโหสถไมมี  ชนเหลาน้ีที่แวดลอมโดยเสด็จท้ังส้ิน  ลวนแตเปน   
พวกของมโหสถ     อันเสวกามาตยของพระองคมีแตขาพระบาทคนเดียวเทาน้ัน 
ถาพระองคยังไมทรงเชื่อ   จงมีพระราชโองการแกพระราชาเหลาน้ันทั้งหมดวา 
เธอทั้งหลายจงแตงองคมาหาเรา    ดังนี้     ทีนั้นพระองคก็จะพึงทอดพระนคร 
เห็นอักษรในราชาภรณมีภูษาทรงเครื่องประดับและพระขรรคเปนตน      อัน 
มโหสถจารึกนามของตนถวายไวแกพระราชาเหลาน้ัน      ก็จะพึงทรงเชื่อ    ทาน 
ทูลฉะนี้     พระเจาจุลนีพรหมทัตก็จักทรงทําตามอยางนั้น       จักทอดพระเนตร 
เห็นอักษรท่ีจารึกชื่อมโหสถในราชาภรณเหลาน้ัน    ก็จักทรงเชื่อและกลัวสะดุง 
พระหฤทัยสงพระราชาเหลาน้ันกลับไป     แลวจักตรัสหารือทานวา    บัดน้ีเรา 
จักทําอยางไรดี  ทานบัณฑิต  ทานควรกราบทูลพระองคดังน้ีวา   มโหสถเปน 
คนเจามายามาก  ถาพระองคจักประทับอยูสิ้นวันเล็กนอย    มโหสถก็จักทรงทํา 
ปวงเสนาของพระองคใหอยูในเง้ือมมือตนแลวจับพระองค      เราทั้งหลายอยา 
เนิ่นชา  รีบข้ึนมาหนีไปเสียในระหวางมัชฌิมยามวันนี้  ขอมรณภัยของพวกเรา 
จงอยามีในคนอ่ืนเลย      พระเจาจุลนีพรหมทัตไดทรงฟงคําของทานดังน้ันก็ 
จักทรงทําตาม   ทานจงกลับในเวลาที่พระเจาจุลนีหนีไป  แลวยังพวกโยธาของ 
เราใหรู  พราหมณอนุเกวัฏไดฟงคําชี้แจงน้ัน    กก็ลาววา  ขาแตทานบัณฑิต  ด ี
แลว   ขาพเจาจักทําตามคําของทาน   มโหสถจึงกลาววา   ถาอยางนั้น   ทานควร 
ทนตอการประหารเล็กนอย   อนุเกวัฏกลาวตอบวา   ขาแตทานบัณฑิต   ยกเสีย 
แตชีวิตและมือเทาของขาพเจา     เหลือจากนั้น   ทานจงทําตามชอบใจของทาน 
มโหสถจึงใหสิ่งของแกเหลาชนในเรอืนของอนุเกวัฏแลว ทําพราหมณใหถึง  
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ประการอันแปลกโดยนัยที่กลาวแลว     แลวใหนั่งในสาแหรกเอาเชือกผูกโรยลง 
ไปใหแกพวกเสวกของพระเจาจุลนีพรหมทัต. 
         ลําดับนั้น  พวกเสนาก็จับอนุเกวัฏนําไปถวายพระเจาพรหมทัต  พระ  
ราชาทรงทดลองแลว ก็ทรงเชื่อพราหมณอนุเกวัฏ        จึงพระราชทานรางวัลแก 
อนุเกวัฏแลวใหปกครองเสนา ฝายอนุเกวัฏก็ยังเสนาใหลงในสถานที่มีจระเขราย 
พลนิกายถูกจระเขทั้งหลายขบกัด    ถกูกองรักษาที่อยูบนหอรบยิงพุงเอาดวยศร 
หอกและโตมร   กถ็ึงความพินาศใหญ    จําเดิมแตนั้น ๆ ก็ไมอาจเขาไปใกลดวย 
ความกลัวอันตรายเห็นปานน้ัน  ลําดับนั้น อนุเกวัฏเขาเฝาพระเจาจุลนีพรหมทัต 
ทูลวา ขาแตเทพเจา พวกคนรบเพ่ือประโยชนแกพระองคไมมี มีแตพวกรับสิน 
บนทั้งน้ัน ถาพระองคไมเชื่อ จงใหพวกเหลาน้ันมา  จักทอดพระเนตรเห็นอักษร 
จารึกชื่อมโหสถในเครื่องอุปโภคมีผานุงท่ีนุงอยูเปนตน   พระเจากรุงอุตตรปญ 
จาละใหทําอยางน้ัน ก็ทอดพระเนตรเห็นอักษรในผาเปนตนแหงพวกนั้นทั้งหมด 
ก็เขาพระทัยแนวาพวกนี้รับสินบน    จึงตรัสถามอนุเกวัฏวา  บัดนี้เราควรจะทํา 
อยางไร  ทานอาจารย  ครั้นอนุเกวัฏทูลตอบวา  กิจอ่ืนที่ควรทําไมมี  พระเจาขา 
ถาพระองคทรงรีรออยู   มโหสถจักจับพระองค  สวนอาจารยเกวัฏ  ก็สาละวนอยู 
แตแผลท่ีหนาผากเทาน้ัน     แตรับสินบนเหมือนกัน      เพราะแกรับมณีรัตนะ 
แลว ยังพระองคใหหนีไปสิ้น ๓ โยชน ใหทรงเชือ่ถือแลวใหกลับ แกนี้แหละยุยง 
ใหกองทัพแตก      ขาพระองคไมสมัครจะอยูแมสักคืนเดียว   ควรจะหนีเสียใน 
ระหวางเที่ยงคืนวันนี้    ยกขาพระองคเสีย    บุคคลอ่ืนจะเปนผูรวมพระหฤทัย 
ไมมี   ครั้นอนุเกวัฏทูลฉะนี้   ก็ตรัสสัง่วา   ถาอยางนั้น   ทานอาจารยจงผูกมาท่ี 
นั่งแลวตระเตรียมยาน     อนุเกวัฏรูความท่ีพระเจาจุลนีจะหนีโดยทรงวินิจฉัยแน 
จึงทูลใหอุนพระหฤทัยวา  อยากลัวเลย     พระเจาขา    แลวออกไปขางนอกส่ัง  
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พวกบุรุษที่มโหสถวางไววา  วันนี้พระเจาอุตตรปญญาจาละจะหนี  ทานทั้งหลาย 
อยาหลับเสีย   สั่งฉะน้ีแลวผูกมาท่ีนั่งมั่นคง   อยางที่รั้งไวจะใหหยุดมันยิ่งสําคัญ 
วาว่ิงหนีตะบันไป   แลวนํามันมาไวในระหวางมัชฌิมยามแลวกราบทูลวา    มา 
ที่นั่งเตรียมผูกไวแลว    พระเจาขา   ขอทรงทราบเวลาเสด็จ     พระราชาก็ข้ึนมา 
หนีไป   ฝายอนุเกวัฏก็ข้ึนมาทําเหมือนโดยเสด็จดวยหนอยหน่ึงก็กลับ    มาท่ีนั่ง  
ที่ผูกมั่นคงแมพระราชารั้งใหหยุด   กพ็าพระราชาหนีไปอยางเดียว  ฝายอนุเกวัฏ 
เขาในหมูเสนาก็รองอึงข้ึนวา   พระราชาจุลนีพรหมทัตเสด็จหนีไปแลว     พวก 
บุรุษท่ีมโหสถวางไวก็รองบอกกันกับพวกของตน     ฝายพระราชารอยเอ็ดได 
สดับเสียงนั้น    ก็สําคัญวา   มโหสถเปดประตูเมืองออกมา    บดันี้เขาจักไมไว 
ชีวิตพวกเรา   ก็กลัวสะดุงตกใจ     ไมเหลียวแลเครื่องอุปโภคบริโภคพากันหนี 
ไปแตที่นั้น ๆ   ชนทั้งหลายก็รองเอ็ดกันข้ึนวา   แมพระราชารอยเอ็ดก็เสด็จหนี 
ไปแลว  กองรักษาอยู  ทีบ่นประตูหอรบไดยินเสียงนั้น    ก็โหรองตบมือกันข้ึน 
ขณะนั้น   พระนครมิถิลาทั้งส้ิน   ทั้งภายในภายนอกก็บันลือเสียงสน่ันหว่ันไหว 
เปนอันเดียวกัน   เพียงดังแผนดินแยกออก   เพียงดังทองทะเลปนปวนฉะนั้น 
พลนิกาย  ๑๘  อักโขภิณีกลัวแตมรณภัย      ดวยเขาใจวา      พระเจาจุลนีและ 
พระราชารอยเอ็ดถูกมโหสถจับไวไดแลว    ก็ทั้งแมผาสาฎกท่ีพันทองของตน ๆ 
เสียหนีไป     สถานที่ต้ังกองทัพวางเปลา     พระเจาจุลนีพรหมทัตพาพระราชา 
รอยเอ็ดไปสูนครของตน    วันรุงข้ึนพลนิกายชาวกรุงมิถิลาเปดประตูเมืองออก 
มาแตเชา     เห็นสิ่งของกองอยูเปนอันมาก    จึงแจงแกมโหสถวา    ขาแตทาน 
บัณฑิต    พวกเราจักทําอยางไร    มโหสถกลาววา    ทรัพยที่พวกขาศึกทิ้งไว 
ตกเปนของพวกทาน     พวกทานจงถวายสิ่งท่ีเปนของพระราชาทั้งปวงแดพระ- 
ราชาของเราทั้งหลาย   จงนําส่ิงเปนของเศรษฐีและเกวัฏมาใหแกเรา   ชาวเมือง 
จงถือเอาส่ิงที่เหลือจากนี้  เมื่อชนทั้งหลายนํารัตนภัณฑมีคามากไปอยู  กินเวลา  
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ลวงไปถึงกึ่งเดือน  ก็แตชนท้ังหลายนําของอันเหลือจากนั้นไป   กินเวลาถึง  ๔   
เดือน  พระโพธิสัตวใหรางวัลเปนอันมากแกพราหมณอนุเกวัฏ  ไดยินวา  จําเดิม 
แตนั้นมา    ชาวกรุงมิถิลาก็บังเกิดมั่งค่ังม่ังมีเงินแลทอง   รัตนะมีคามากก็เกิดมี   
มากหลาย. 
         พระเจาจุลนีพรหมทัตประทับอยู  ณ เมืองอุตตรปญจาละกับพระราชา 
รอยเอ็ดเหลานั้น    ลวงไปปหน่ึง. 
         อยูมาวันหน่ึง  พราหมณเกวัฏแลดูหนาดวยกระจกก็เห็นแผลที่หนาผาก 
จึงคิดวา   นี้มโหสถทําไว   มโหสถทําเราใหอายแกพระราชาทั้งหลายมีประมาณ  
เทาน้ี     คิดฉะน้ีก็เกิดโกรธข้ึน   คิดวา   เมื่อไรหนอ    เราจักเปนผูสามารถเห็น 
หลังแหงมโหสถ  ก็นึกไดวา  อุบายมีอยู  ลงสันนษิฐานแนวา   พระราชธิดาของ 
พระราชาแหงเรามีพระนามวา    ปญจาลจันที   มีพระรูปโฉมอุดมเปรียบดวย 
เทพอัปสร   เราจักใหพระนางนั้นแกพระเจาวิเทหราช   โลมเธอดวยกาม   แลว 
นําเธอผูเปนดังปลากลืนเบ็ดกับมโหสถมา      ฆาเสียทั้งสองคนแลวด่ืมชัยบาน 
ตระหนักแนฉะน้ีแลว    จึงเขาเฝากราบทูลแดพระเจาจุลนีวา    ขาแตสมมติเทพ 
ยังมีความคิดอีกอยางหนึ่ง    พระเจาจุลนีไดทรงสดับคําของเกวัฏ     จึงตรัสวา 
แนะทานอาจารย     พวกเราไมเปนเจาของแมแหงผาสาฎกท่ีพันทอง     เพราะ 
อาศัยความคิดของทาน   บัดนี้ทานจักทําอะไรอีก   นิ่งเสียทีเถิด   เกวัฏจึงทูลวา 
ขาแตพระมหาราชเจา   อุบายอ่ืนเชนอุบายน้ีไมมี  พระราชาตรัสวา   ถาเชนนั้น 
ทานจงกลาวใหฟง   พราหมณเกวัฏทูลวา  ถาจะทูล  ควรอยูแตสอง   พระเจาขา 
พระราชาทรงเห็นชอบดวย     พราหมณจึงเชิญเสด็จพระราชาข้ึนบนปราสาท 
ใหเสด็จเขาไปในหองบรรทมแลวทูลวา     เราทั้งหลายจักโลมพระเจาวิเทหราช 
ดวยกิเลส   แลวเอาตัวมาฆาเสียพรอมกับมโหสถ  พระราชาตรัสวา  อุบายน้ีงาม 
แตเราจักเลาโลมนําเขามาอยางไร    เกวัฏทูลวา    ขาแตพระมหาราชเจา    พระ-  
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ราชธิดาของพระองคผูมีพระนามวา  ปญจาลจันที  ทรงรูปโฉมงดงาม  พวกเรา   
จักใหจินตกวีประพันธรูปสมบัติอันทรงสิริ    และความงามแหงอิริยาบถสี่ของ 
พระราชธิดาน้ัน  ดวยประพันธเปนเพลงขับ  แลวใหผูชํานาญขับรองกาพยกลอน   
เหลาน้ัน  ในกรุงมิถิลา    ใหมีใจความวา     เมื่อจอมนรินทรปนวิเทหรัฐ  ไมได 
นารีรัตนเห็นปานน้ี    ราชสมบัติก็ไมมีประโยชนอะไร    ดังนี้    รูวาพระเจา 
วิเทหราชปฏิพัทธเกี่ยวเนื่องดวยการฟงน่ันแล     ขาพระองคจักไปในกรุงมิถิลา  
กําหนดวันมารับพระราชธิดาอภิเษก      เมื่อขาพระองคกําหนดวันกลับมาแลว 
พระเจาวิเทหราชก็จักเปนเหมือนปลากลืนเบ็ด   พามโหสถมา   ภายหลังเรา 
ทั้งหลายก็จักฆาพระเจาวิเทหราชกับมโหสถเสีย      พระเจาจุลนีไดสดับคําของ 
เกวัฏแลวทรงยินดีรับรองวา    อุบายของทานงาม    เราทั้งหลายจักทําอยางนั้น  
ก็นางนกสาลิกาท่ีเลี้ยงไวในท่ีบรรทมแหงพระเจาจุลนีพรหมทัต  ไดฟงความติด 
นั้นแลวไดทําใหประจักษ   พระเจาจุลนีใหเรียกพวกจินตกวีเกามาพระราชทาน 
ทรัพยเปนอันมาก   แลวแสดงพระราชธิดาแกพวกน้ัน     ตรัสวา  เจาท้ังหลายจง 
ประพันธกาพยกลอนอาศัยรูปสมบัติของธิดานี้  พวกจินตกวีเหลาน้ันก็ประพันธ 
เพลงขับอยางจับใจยิ่งแลวขับถวายพระราชา     พระราชาก็พระราชทานทรัพย 
เปนอันมากแกพวกน้ันอีก       นางฟอนรําท้ังหลายเรียนกาพยกลอนแตสํานัก 
จินตกวีทั้งหลายแลวไปขับรองในมณฑลมหรสพ    เพลงขับเหลาน้ันไดแพรไป 
ดวยประการฉะน้ี   เมื่อเพลงขับเหลาน้ันไดแพรไปในหมูประชาชน    พระเจา 
จุลนีตรัสใหเรียกพวกกับรองทั้งหลายมาตรัสสั่งวา      เจาท้ังหลายจงจับนกใหญ 
ใหมาก    ข้ึนสูตนไมในราตรี    นั่งขับรองอยูบนตนไมนั้น    ครั้นเวลาใกลรุง 
จงผูกกังสดาลท่ีคอนกเหลาน้ันปลอยข้ึนไปแลวจึงลงจากตนไม   พระเจาจุลน ี
ใหทําดังน้ัน      เพ่ือเหตุใหเปนของปรากฏวา     แมเทวดาทั้งหลายก็ขับรอง 
พรรณนาพระรูปโฉมแหงพระราชธิดาของพระเจากรุงปญจาละ  พระเจาจุลนี  
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ตรัสเรียกเหลาจินตกวีนั้นมาอีกตรัสวา    บัดนี้เจาท้ังหลายจงพรรณนาสรรเสริญ 
วา   นางกุมาริกาเห็นปานน้ีหาสมควรแกพระราชาอื่นในพ้ืนชมพูทวีปไม    นาง 
สมควรแกพระเจาวิเทหราชกรุงมิถิลา      และอิสรยิยศของนางน้ีผูเดียวควรแก 
พระเจาวิเทหราช   ดังน้ี   ผูกใหเปนเพลงขับ   จินตกวีเหลาน้ันทําตามรับสั่งแลว   
ขับถวายใหทรงสดับ    พระเจาจุลนีก็พระราชทานทรัพยแกพวกน้ันแลวตรัสสั่ง 
วา   เจาทั้งหลายจงไปสูกรุงมิถิลา   แลวขับโดยอุบายน้ีแหละในกรุงมิถิลานั้นอีก 
จินตกวีเหลานั้นเมื่อขับเพลงขับเหลาน้ัน    ไปถึงกรงุมิถิลาโดยลาํดับ   ก็ขับ  ณ 
โรงมหรสพ   มหาชนไดฟงเพลงขับเหลาน้ันก็ยังเสียงโหรองเกรียวกราวใหเปน 
ไป    ไดใหทรัพยเปนอันมากแกพวกนั้น    พวกนั้นขับบนตนไมในเวลาราตรี 
ครั้นใกลรุงกผู็กกังสดาลท่ีคอนกท้ังหลายแลวลงจากตนไม     เสียงโกลาหลเปน 
อันเดียวกันวา  แมเทวดาท้ังหลายก็ขับรองพรรณนาพระรูปโฉมของพระราชธิดา 
พระเจากรุงปญจาละ   ดงัน้ี   ไดมีในพระนครท้ังส้ิน   เพราะไดยินเสียงกังสดาล 
ในอากาศ    พระเจาวิเทหราชทรงสดับเสียงนั้น      จึงใหเรียกพวกนักประพันธ 
กาพยกลอนมาใหเลนมหรสพในพระราชนิเวศนแลว ทรงดําริวา     ไดยินวา 
พระเจาจุลนีมีพระราชประสงคจะประทานพระราชธิดาผูทรงรูปโฉมอันอุดมเห็น 
ปานน้ีแกเรา    ทรงดําริฉะน้ีก็ทรงยินดี    ไดพระราชทานทรัพยเปนอันมากแก 
นักประพันธเหลาน้ัน    พวกน้ันก็กลับนําความมากราบทูลพระเจาจุลนีพรหมทัต 
ลําดับนั้น   อาจารยเกวัฏจึงกราบทูลพระเจาจุสนีวา   บัดนี้ขาพระบาทจักไปเพ่ือ 
กําหนดวัน      พระราชาตรัสวา    ดีแลวอาจารย     ทานควรจะเอาอะไรไปบาง 
เกวัฏกราบทูลวา  ควรเอาบรรณาการบางเล็กนอยไป  พระเจาขา  ก็ทรงอนุญาต 
เกวัฏก็ถือเอาเครื่องบรรณาการไปดวยบริวารใหญ      ถึงวิเทหรัฐเสียงโกลาหล 
เปนอันเดียวกันไดบังเกิดในกรุงมิถิลา  เพราะไดฟงการมาของเกวัฏวา ไดยินวา  
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พระเจาจุลนีกับพระเจาวิเทหราชจักกระทําสัมพันธไมตรีตอกัน      ฝายพระเจา   
จุลนีจักประทานพระธิดาของพระองค   แดพระราชาของพวกเรา    ไดยินวา 
พราหมณเกวัฏมาเฝาเพ่ือกําหนดวันเสด็จไปอภิเษก     พระเจาวิเทหราชไดทรง  
ฟงคําน้ัน  แมพระมหาสัตวก็ไดฟงเหมือนกัน   ความปริวิตกไดมีแกพระมหาสัตว 
วา   การท่ีเกวัฏมายอมไมชอบใจเรา   เราจักรูเหตุนั้นโดยความเปนจริง   ดังน้ี 
เพราะไดยินคําลือน้ัน     มโหสถจึงสงขาวไปยังบุรุษที่วางไวในสํานักของพระเจา 
จุลนีวา  เจาจงรูขอความน้ีตามความเปนจริงสงขาวมาใหรู   ลําดับนั้น  พวกบุรุษ 
ที่วางไวจึงสงขาวตอบมาวา     ขาพเจาท้ังหลายไมรูขอความน้ีโดยความเปนจริง 
พระเจาจุลนีกับเกวัฏน่ังปรึกษากันอยูในหองบรรทม     ก็แตนกสาลิกาท่ีเลี้ยงไว 
ในที่บรรทมของพระเจาจุลนีรูความคิดอันนี้     พระมหาสัตวไดสดับดังน้ันแลว 
คิดวา     เราจักไมใหเกวัฏเห็นบานเมืองที่จัดดีแลว      จําแนกดีแลว      อยางที่ 
ปจจามิตรไมมีโอกาส   มโหสถจึงใหลอมทางท่ีมาทั้งสองขาง   และเบ้ืองบนดวย 
เสื่อลําแพน   ต้ังแตประตูพระนครจนถึงพระราชนิเวศน    และต้ังแตพระราช- 
นิเวศนจนถึงเรือนตน   ใหเขียนภาพโปรยดอกไมที่พ้ืน    ใหต้ังหมอนํ้ามีน้ําเต็ม 
และใหปกตนกลวยผูกธงไว    เกวัฏเขาสูพระนคร    เมื่อไมเห็นเมืองที่จําแนกดี 
แลวก็คิดวา   พระราชาใหตกแตงมรรคาไวรับเรา  ไมรูวา เขาทําเพ่ือไมใหเห็น 
บานเมือง     เกวัฏไปเฝาถวายบังคมพระเจาวิเทหราช    ถวายเครื่องบรรณาการ 
ทูลปฏิสันถารแลว   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง    พระเจาวิเทหราชทรงทําสักการะ 
สัมมานะแลว   เมื่อจะกราบทูลถึงเหตุการณที่ตนมา   ไดกลาวคาถาเหลาน้ันวา 
              พระราชามีพระราชประสงคจะทรงทําสันถว- 
         ไมตรี  จะประทานรัตนะท้ังหลายแดพระองค  แตนี้ไป 
         ทูตท้ังหลายผูมีวาจาไพเราะ   กลาวคําท่ีนารัก    จงมา  
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         จงกลาววาจาอันออนหวาน         เปนวาจาท่ีนายินดี 
         ปญจาลรัฐและวิเทหรัฐท้ังสองนั้น   จงเปนอันหนึ่งอัน 
         เดียวกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สนถฺวกาโม   เต   ความวา   ขาแตพระ- 
มหาราชเจา      พระราชาของขาพระองคทั้งหลายมีพระราชประสงคจะทรงทํา   
สันถวไมตรีกับดวยพระองค.    บทวา   รตนานิ  ความวา    จะประทานรัตนะ 
ทั้งหลายต้ังตนแตพระราชธิดาซ่ึงเปนอิตถีรัตนะแตพระองค.     บทวา   อาคจฺ- 
ฉนฺตุ   ความวา   ไดยินวา   ต้ังแตนี้ไป   ทูตทั้งหลายผูมีวาจาไพเราะ   กลาวคํา 
ที่นารัก   คุมเครื่องบรรณาการแตอุตตรปญจาลนคร   มาในมิถลิานครน้ี    และ 
แตมิถิลานครั้น   ไปในอุตตรปญจาลนครั้นนั้น.   บทวา  เอกา  ภวนฺตุ  ความวา 
ขอรัฐทั้งสองน้ันจงเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทีเดียว     ดุจนํ้าในคงคาไหลรวมกับ 
น้ําในยมุนาฉะน้ัน. 
         ก็แลครัน้กราบทูลอยางน้ีแลว        เกวัฏไดกราบทูลตอไปวา     ขาแต 
พระมหาราชเจา     พระราชาของขาพระเจาใครจะสงมหาอมาตยอ่ืนมา     ก็ไม 
สามารถจะแจงขาวใหเปนที่ชอบพระราชหฤทัย   เพราะฉะน้ัน   จึงสงขาพระเจา 
มาโดยพระราชโองการวา     ทานอาจารย     ทานจงยังพระเจาวิเทหราชใหทรง 
ทราบดีแลวพาเสด็จมา   ดังน้ี     ขาแตพระราชาผูประเสริฐ     ขอพระองคเสด็จ 
ราชดําเนินไป    จักไดพระราชธิดามีรูปงามนัก    และสันถวไมตรีกับพระราชา 
ของขาพระองคทั้งหลายจักดํารงมั่นแดพระองค    พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับ 
คําของเกวัฏแลวทรงโสมนัส    ของอยูดวยอันไดทรงฟงวา    จักไดพระราชธิดา 
รูปงามที่สุด   จึงตรัสวา   แนะอาจารย ไดยินวา  ความวิวาทในเพราะธรรมยุทธ 
ไดมีแกทานและมโหสถ   ทานจงไปหามโหสถบุตรเรา   ทานทั้งสองเปนบัณฑิต 
จงยังกันและกันใหขมาโทษ      ปรึกษาหารือกันแลวจงกลับมา      เกวัฏไดฟง  
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พระราชดํารัส   ก็ไปดวยคิดวา   เราจักพบมโหสถ    ฝายพระมหาสัตวรูวาเกวัฏ 
จะมายังสํานักตนวันนั้น  จึงคิดวา   การท่ีเราจะเจรจากับเกวัฏผูมีกรรมอันลามก  
เปนธรรมดาจงอยาไดมีเลย  คิดดังน้ีแลว จึงดื่มเนยใสหนอยหน่ึงแตเชา  ผูรักษา 
เรือนเอาโคมัยสดเปนอันมากละเลงเรือนมโหสถ    และเอานํ้ามันทาเสาทั้งหลาย 
แตต้ังเตียงผาไวหน่ึงเตียงสําหรับเปนท่ีนอนแหงมโหสถ      นอกจากนี้ใหเก็บ 
เสียสิ้นไมวาเตียงหรือต่ัง    มโหสถไดใหสัญญาแกชนบริวารวา    เมื่อพราหมณ 
ปรารถนาจะพูดกับพวกเจา    พวกเจาพึงกลาวอยางนี้วา   แนะพราหมณ   ทาน 
อยาพึงพูดกับทานบัณฑิต    เพราะวันนี้ทานบัณฑิตด่ืมเนยใส     ในเมื่อเราทํา 
อาการจะพูดกับเกวัฏ    พวกเจาพึงหามเสียวา    ทานดื่มเนยใสอยางแรง    ทาน 
อยาพูด  มโหสถจัดอยางนี้แลวนุงผาแดง  วางคนรักษาไวที่ซุมประตูทั้ง ๗ ชั้น 
แลวนอนบนเตียงผา   ฝายเกวัฏยืนที่ซุมประตูที่  ๑  ของเรือนมโหสถ    ถามวา 
บัณฑิตอยูไหน  ลําดับนัน้ ชนทั้งหลายก็หามพราหมณเกวัฏวา  แนะพราหมณ 
ทานอยาสงเสียง    ถาทานอยากจะมา    จงนานิ่ง ๆ   เพราะวันนี้ทานบัณฑิตด่ืม 
เนยใสอยางแรง  ทานจักตองไมทําเสียงอ้ืออึง  ชนทั้งหลายท่ีซุมประตูนอกจากน้ี 
ก็กลาวหามพราหมณอยางนั้น      เกวัฏลวงชั้นประตูที่  ๗  กถ็ึงสํานักมโหสถ 
มโหสถแสดงอาการจะพูด   ลําดับนั้น ชนทั้งหลายกลาวหามวา   ทานอยาไดพูด 
เพราะทานด่ืมเนยใสอยางแรง     ประโยชนอะไรดวยการพูดกับพราหมณรายนี้  
เกวัฏไปสํานักมโหสถบัณฑิต  ไมไดนั่ง   ไมไดแมที่ยืนอาศัยอาสนะ     ตองยืน 
เหยียบโคมัยสดอยู   ลําดับนั้น   คนใชของมโหสถคนหนึ่ง    แลดูเกวัฏแลวเลิก 
ตาข้ึน    คนหน่ึงแลดูแลวยักค้ิว     คนหน่ึงแลดูแลวงอศอกเง้ือ    คนบางพวก 
แสดงวิการมีวิการมือและเทาเปนตน   เกวัฏเห็นกิริยาของพวกมโหสถ  ก็เกอเขิน 
กลาววา   แนะทานบัณฑิต    ขาพเจาลาไปละ    เม่ือคนอ่ืน ๆ   กลาววา   แนะ 
พราหมณรายถอย    แกอยาสงเสียง     ถาวาแกขืนสงเสียง     พวกเราจักทําลาย  
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กระดูกแกเสีย     ก็เปนผูทั้งกลัวท้ังตกใจ     กลับไปไมเหลียวหลัง     ลําดับนั้น  
คนหน่ึงลุกข้ึนตีหลังเกวัฏดวยซีกไมไผ  คนหน่ึงประหารหลังดวยฝามือ  คนหน่ึง 
ไสคอผลักไปในระหวาง   เกวัฏท้ังกลวัท้ังตกใจออกไปสูพระราชวัง  ดุจมฤคพน  
จากปากราชสีห   พระเจาวิเทหราชทรงดําริวา  วันนี้บุตรของเราไดฟงประพฤติ 
เหตุนี้แลวจักเปนผูยินดี    ธรรมสากัจฉาใหญจะพึงมีแกบัณฑิตท้ังสอง    วันนี้ 
บัณฑิตทั้งสองจักยังกันและกันใหขมาโทษ     เปนลาภของเราหนอ     พระองค 
ทอดพระเนตรเห็นเกวัฏ      เมื่อจะตรัสถามอาการสังสนทนากับมโหสถบณัฑิต 
จึงตรัสคาถาน้ีวา 
              ดูกอนอาจารยเกวัฏ   ทานไดพบกับมโหสถ  เปน 
         อยางไรหนอ    เชญิกลาวขอความน้ันเถิด    มโหสถกับ 
         ทานตางงดโทษกันแลวกระมัง มโหสถยินดีแลวกระมัง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปฏินิชฺฌตฺโต   ความวา   เพ่ือระงับ 
การทะเลาะกันที่เปนไปในสนามธรรมยุทธ   มโหสถไดงดโทษใหทาน   และ 
ทานก็ไดงดโทษใหมโหสถแลวหรือ.  บทวา  กจฺจิ  ตุฏโ  ความวา   มโหสถ 
ไดฟงประพฤติเหตุที่พระราชาของพวกทานสงมา   ยินดีแลวกระมัง. 
         ลําดับนั้น   เกวัฏทูลวา   พระองคอยาทรงถือมโหสถวาเปนบัณฑิตเลย 
พระเจาขา   คนที่ชื่อวาเปนอสัตบุรุษยิ่งกวามโหสถไมมี   แลวกลาวคาถานี้วา 
              ขาแตพระจอมประชากร    บรุุษท่ีชื่อมโหสถเปน 
         คนเลว   ไมนาชื่นชม    กระดาง   มิใชสัตบุรษุ   ไมพูด 
         อะไรสกัคํา  เหมอืนคนใบคลายคนหนวก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อสพฺภิรูโป  ไดแก   มิใชชาติบัณฑิต. 
บทวา   น   กิฺจิตฺถ   ความวา   มโหสถไมกลาวขอความอะไร ๆ กับเรา  ดวย  
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เหตุนั้นแล   เราจึงเขาใจเขาวาไมใชบัณฑิต    เกวัฏกลาวโทษของพระโพธิสัตว 
ดวยประการฉะน้ี.   
         พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคําของเกวัฏแลว     ไมทรงยินดี   ไมทรง 
คัดคาน     โปรดใหพระราชทานเสบียงและเรือนพักอยูแกเกวัฏและเหลาบริวาร 
ที่มาดวย   ทรงสงเกวัฏไปดวยรับสั่งวา  เชิญทานอาจารยไปพักผอน   ดังน้ีแลว 
ทรงดําริวา   มโหสถบุตรของเราเปนผูฉลาดในปฏิสันถาร  ไดยนิวา   เขาไมได 
ทําปฏิสันถารกับเกวัฏเลย  ไมแสดงความยินดี  เขาจักเห็นภัยอะไร ๆ ในอนาคต  
ดําริฉะน้ีแลว ก็เริ่มกถาข้ึนเองตรัสคาถานี้วา 
              บทมนตนี้เห็นไดแสนยากโดยแท    ขอความท่ีดี 
         อันนระผูมีความเพียรเห็นแลว   ความจริง  กายของเรา 
         ก็หวั่นไหว   ใครจักละแควนของตนไปสูเง้ือมมือของ 
         คนอื่นเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อิท  ความวา  บทมนตนี้ที่บุตรของเรา 
เห็นแลว   คนอ่ืนนอกน้ีเห็นไดแสนยากโดยแท.   บทวา   นรวริิเยน   ความวา 
ขอความท่ีดีอันนระผูมีความเพียรจักเห็นแลว.   บทวา   สย   ความวา   ใครจัก 
ละแวนแควนของตนไปสูเง้ือมมือของคนอ่ืนเลา. 
         เมื่อพระเจาวิเทหราชทรงนึกถึงขอความน้ันวา   บุตรของเราจักเห็น 
โทษในการมาของพราหมณเกวัฏ  ดวยวาเกวัฏนี้  เมื่อมา  จักมิไดมาเพ่ือตองการ 
สันถวไมตรี    แตแกคงมาเพ่ือเลาโลมเราดวยกามคุณแลวพาไปเมืองของตนเอา 
ตัวไว   บุตรของเราจักเห็นภัยในอนาคตนั้นแลว   ทรงนึกอยูอยางนี้     ก็ทั้งกลัว 
ทั้งสะดุงประทับนั่งอยู   บัณฑิตทั้ง   ๔   คนมาเฝา   พระราชาตรัสถามเสนกะวา 
การท่ีเราจะไปอุตตรปญจาลนครนําพระราชธิดาของพระเจาจุลนีมาทานชอบใจ 
อยูหรือ   เสนกะกราบทูลวา   พระองครับสั่งอะไร   พระเจาขา   เพราะวาควรที่  
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พระองคจะนําสิริซึ่งมาถึงอยาใหหนีไปเสีย     หากพระองคเสด็จไปกรุงปญจาละ 
ก็จักไดรับพระราชธิดามา   กษัตริยองคอ่ืนยกเสียแตพระเจาจุลนีพรหมทัต   จัก 
เปนผูเสมอดวยพระองคยอมไมมีในพ้ืนสกลชมพูทวีป   เพราะอะไร    เพราะ   
พระองคไดพระราชธิดาของพระราชาผูเปนใหญมาเปนมเหสี   จริงอยู   พระเจา 
จุลนีพรหมทัตเปนพระราชาเลิศในพ้ืนสกลชมพูทวีป    ใครจะยกพระราชธิดา 
ผูทรงพระรูปโฉมอันอุดมถวายแดพระองค   ก็ดวยทรงเห็นวา   พระราชานอกน้ี  
เปนคนของเรา   พระเจาวิเทหราชพระองคเดียวเสมอเรา     ขอพระองคทรงทํา 
ตามคําของพระเจาจุลนีเถิด   แมพวกขาพระองคก็จักไดผาและเครื่องประดับ 
ทั้งหลาย   เพราะอาศัยพระองค   พระเจาวิเทหราชตรัสถามอาจารยอีก   ๓   คน 
ที่เหลือ   อาจารยเหลาน้ันก็กราบทูลเชนเดียวกัน     เมื่อพระราชากําลังรับสั่งอยู 
กับอาจารยทั้ง   ๔   พราหมณเกวัฏออกจากเรือนพักรับรองมาถวายบังคมพระ 
ราชาดวยคิดวา   เราจักทูลลาพระราชากลับ    จึงกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ 
ขาพระองคไมอาจรอชา   จักทูลลากลบั    พระราชาทรงทําสักการะแกเกวัฏแลว 
ทรงสงเขากลับไป     พระมหาสัตวรูวาเกวัฏกลับแลว     จึงอาบนํ้าแตงกายไปเฝา 
พระราชา    ถวายบังคมพระราชาแลวน่ัง   ณ   ทีค่วรสวนหนึ่ง    พระราชาทรง 
ดําริวา   มโหสถบัณฑิตบุตรเราเปนผูมีความคิดมาก    ถึงฝงแหงมนต    ยอมรู 
ขอความท้ังหลายทั้งในอดีตอนาคตและปจจุบัน  เปนนักปราชญ    จักรูวาควร 
หรือไมควรท่ีเราจะไปในกรุงปญจาละ พระองคมิไดตรัสเรื่องของพระองคที่ทรง 
คิดไวกอน     เปนผูกําหนัดยินดีเพราะราคะ   หลงเพราะโมหะ   เมื่อจะตรัสถาม 
จึงตรัสคาถาน้ีวา 
              พวกเราทั้ง ๖ คน  เปนบัณฑติมีปญญาสูงสุดดุจ 
         แผนดิน  มีมติเสมอกันเปนเอกฉันททีเดียว  พอมโหสถ 
         แมเจาก็จงทํามติวา  ไปหรือไมไป  หรืออยู.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ฉนนฺ   ความวา   พอบัณฑิต   พวกเรา   
๖  คน   คือ พราหมณเกวัฏ   ๑   เรา ๑   และอาจารย   ๔   คนเหลาน้ัน.   บทวา 
เอกาว   มติ   ความวา    มอัีธยาศัยเปนอันเดียวกัน     รวมกันเหมือนนํ้าแมน้ํา 
คงคาไหลรวมกับน้ําแมน้ํายมุนาฉะน้ัน.   บทวา  เย  ความวา   พระเจาวิเทหราช 
ตรัสวา  พวกเราท้ัง ๖ คนเปนบัณฑิตสูงสุด มีปญญาสูงสุดดุจแผนดินเหลาน้ัน  
ยอมชอบใจการที่พระเจาจุลนีนําพระราชธิดามา.   บทวา   าน   ไดแก  อยูใน 
ที่นี้เทาน้ัน.   บทวา    มตึ     กโรห ิ  ความวา   ชื่อวาความชอบใจของพวกเรา 
ยังเอาเปนประมาณไมได    แมเจาก็จงแสดงความคิดวา    การท่ีพวกเราไปปญ- 
จาลนครเพ่ือประโยชนอาวาหมงคล   หรือไมไปหรืออยูในที่นี้เทานั้น   เจาชอบ 
อยางไร. 
         พระมหาสัตวไดฟงพระราชดํารัสดังน้ันจึงคิดวา  พระราชาองคนี้เปนผู 
ละโมบในกามารมณ  ถือเอาคําของอาจารย ๔ คนเหลาน้ี ดวยความเปนอันธพาล 
ยอมไมทรงทราบโทษที่จะเสด็จไป     เราจักชี้โทษในการเสด็จไป    แลวจักให 
กลับพระหฤทัยเสีย   คิดฉะน้ันแลวจึงกลาว ๔ คาถาวา 
              ขาแตพระราชา   ขอพระองคทรงทราบพระเจา- 
         จุลนีพรหมทัตทรงมีอานุภาพมาก   มีพลมาก    ก็พระ- 
         ราชานัน้ปรารถนาเพ่ือปลงพระชนมชีพของพระองค  
         ดุจนายพรานฆามฤคดวยมฤคี  ฉะนั้น. 
              ปลาอยากกินของสดคือเหย่ือ  ยอมกลืนเบด็ท่ีคด 
         ซึ่งปกปดไวดวยเน้ืออันเปนเหย่ือ  มันยอมไมรูจักความ 
         ตายของมัน     ฉันใด    ขาแตพระราชา    พระองคทรง 
         ปรารถนากาม     ยอมไมทรงทราบพระราชธิดาของ 
         พระเจาจุลนี  เหมือนปลาไมรูจักความตายของตน 
         ฉะนั้น.  
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              ถาพระองคเสด็จไปยังปญจาลนคร  จักตองสละ 
         พระองคทันที   ภัยใหญจักถึงพระองค   ดุจภยัมาถึงมฤค 
         ดวยตามไปถึงทางประตูบาน  ฉะนั้น.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ราช  พระมหาสัตวเรียกพระเจาวิเทหราช. 
บทวา   มหานุภาโว  ไดแก   มียศใหญ.   บทวา   มหพฺพโล   ไดแก    ประกอบ 
ดวยพลนับได ๑๘ อักโขภิณี.  บทวา   มารณตฺถ   ไดแก  เพ่ือประโยชนแก 
ความตาย.   บทวา    โอกจเรน   ไดแก   แมเน้ือตัวลอเหยื่อ    กน็ายพรานฝก 
แมเน้ือตัวหนึ่งแลวเอาเชือกผูกนําไปปา พักไวในที่พวกเน้ือหากิน   แมเนือ้น้ัน 
ตองการนําเนื้อโงมาสํานักตน     จึงรองดังยั่วราคะดวยสัญญาของตน    เนื้อโง 
แวดลอมดวยฝูงเนื้อนอนที่พุมไมในปา  ไมใหสัญญาในแมเนื้อที่เหลือ   ไดฟง 
เสียงของแมเนื้อน้ัน   มใีจผูกพันเพราะเกี่ยวของ    ดวยฟงเสียงของแมเนื้อน้ัน 
ลุกออกไป    ชูคอเขาไปหาแมเน้ือตัวนั้น     ยืนใหความสะดวกอยางมากแกนาย 
พราน นายพรานใชหอกคมกริบแทงเน้ือน้ันใหสิ้นชีวิตในที่นั่นเอง  ในเรื่องนั้น 
พระเจาจุลนี    เหมือนนายพราน    พระราชธิดาของพระองคเหมือนแมเนื้อลา 
เหยื่อ  พราหมณเกวัฏเหมือนอาวุธในมือของนายพราน  อธิบายวา นายพราน 
ตองการฆาเนื้อดวยเนื้อลอเหยื่อฉันใด พระเจาจุลนีตองการฆาพระเจาวิเทหราช 
ดวยพระราชธิดา  ฉันนั้น.  บทวา   อามคิทฺโธ   ความวา  ปลาแมอยูในน้ําลึก 
รอยวาตองการเหยื่อคือของสดท่ีเขาปดที่คดของเบ็ดไวนั้น    กลืนเบ็ดเขาไปยอม 
ไมรูความตายของตน.     บทวา  ธีตร  ความวา  พระองคทรงปรารถนากาม 
ยอมไมทรงทราบพระราชธิดาของพระเจาจุลนีนั้นเปนเชนกับเหย่ือท่ีพรานเบ็ด 
คือพระเจาจุลนีทรงวางปดเบ็ดคือคําพูดของพราหมณเกวัฏไว  เหมือนปลาไมรู 
เหยื่อ  คือความตายของมัน.    บทวา     ปพฺจาล    ไดแก    อุตตรปญจาลนคร.  
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บทวา  อตฺต  ไดแก   ตน.  บทวา   ปนถฺานุปฺปนฺน   ความวา  ภัยใหญจัก   
มาถึงเนื้อตัวเดินไปตามทางที่ประตูบาน   เมื่อพวกมนุษยถืออาวุธออกจากบาน 
เพ่ือตองการเน้ือ  พวกท่ีเห็นนั้น ๆ ยอมฆาเน้ือน้ันเสีย  ฉันใด    มรณภัยใหญ 
จักมาถึงคือจักเขาถึงพระองคแมเมื่อเสด็จอุตตรปญจาลนคร   ฉันนั้น   พระมหา- 
สัตวทูลขมพระราชาดวย ๘ คาถา  ดวยประการฉะน้ี. 
         พระเจาวิเทหราชถูกพระมหาสัตวขมอยางเหลือเกินทีเดียว  ก็ทรงพิโรธ  
วา   มโหสถนี้หม่ินเราดุจทาสของตน      ไมสําคัญวาเราเปนพระราชา       รูราช- 
สาสนที่พระอัครราชสงมาสํานักเราวา   จักประทานพระราชธิดาดังน้ีแลว   ไม 
กลาวคําประกอบดวยมงคลแมคําหนึ่งมากลาวกะเราวา    เปนเหมือนเนื้อโง 
เปนเหมือนปลากลืนเบ็ด      และเปนเหมือนเนื้อเดินตามทางถึงประตูบานจักถึง 
ความตาย   ครั้นกริ้วแลวไดตรัสคาถาเปนลําดับวา 
              พวกเรานี่แหละเปนคนเขลา    บานํ้าลายท่ีกลาว 
         ถึงเหตุแหงการไดรัตนะอันสูงสุดในสํานักเจา     เจา 
         เจริญดวยหางไถ  จะรูจักความเจริญเหมือนคนอื่นเขา 
         ไดอยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   พาลามฺหเส   ความวา   เปนคนเขลา. 
บทวา    เอลมุูคา    ไดแก   พวกเราน่ีแหละมีปากเต็มไปดวยนํ้าลาย.     บทวา 
อุตฺตมคฺถานิ    ไดแก    เหตุใหไดนางแกวอันอุดม.    บทวา     ตยี     ลปมฺหา 
ความวา   กลาวในสํานักของทาน.   บทวา   กิเมว   ความวา   เมื่อจะติเตียนเขา 
จึงกลาวอยางนี้.  บทวา   นงฺคลโกฏิวฑฺโฒ   ความวา  พระเจาวิเทหราชทรง 
หมายเนื้อความวา     บุตรคฤหบดียอมเจริญดวยถือหางไถนาต้ังแตเปนหนุม 
เทาน้ัน    จึงตรัสดวยพระราชประสงคนี้เองวา    เจายอมรูงานของบุตรคฤหบดี  
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เทาน้ัน     ยอมไมรูงานที่เปนมงคลของกษัตริยทั้งหลาย. บทวา   อฺเ  ความวา 
คนอ่ืน ๆ คืออาจารยเกวัฏหรืออาจารยเสนกะเปนตน    รูจักความเจริญคือมงคล 
ของกษัตริยเหลาน้ัน   ฉันใด   เจารูจักความเจริญเหลาน้ัน  ฉันนั้นละหรือ    การรู 
จักกิจการของบุตรคฤหบดีนั่นแหละสมควรแกเจา.   
         พระเจาวิเทหราชดาบริภาษมโหสถแลวตรสัวา     บุตรคฤหบดีทํา 
อันตรายแหงมงคลแกเรา     ทานท้ังหลายจงนําเขาออกไปเสีย     แลวตรัสคาถา 
เพ่ือใหนํามโหสถออกไปวา 
              ทานท้ังหลายจงไสคอมโหสถน้ีใหหายไปเสียจาก 
         แวนแควนของเรา     เพราะเขาพูดเปนอันตรายแกการ 
         ไดรัตนะของเรา. 
         มโหสถรูวา   พระราชากริ้ว   จึงคิดวา    หากวาใครอ่ืนทําตามพระราช 
ดํารัสจับมือหรือคอเรา      นั่นไมควรแกเรา      เราจะละอายตลอดชีวิต     เพราะ 
ฉะน้ัน  เราจักออกไปเสียเอง  คิดฉะน้ีแลวจึงถวายบังคมพระราชา   ลุกจากท่ีนั่ง 
กลับไปสูเคหสถานแหงตน  ฝายพระเจาวิเทหราชรับสั่งดังน้ัน  ดวยอํานาจพระ- 
พิโรธเทานั้น  หาไดตรัสสั่งใคร  ๆ  ใหทําดังน้ันไม   เพราะพระองคมีพระมนัส 
เคารพในพระโพธิสัตว   ลําดับนั้น   พระมหาสัตวคิดวา    พระราชาองคนี้เปน 
อันธพาลเกินเปรียบ  ยอมไมทรงทราบประโยชนหรือมิใชประโยชนแดพระองค 
เปนผูปรารถนาในกาม    ทรงทราบแตวา    จักไดพระราชธิดาของพระเจาจุลนี 
หาทรงทราบภัยในอนาคตไม   เมื่อเสด็จไปกรุงปญจาละก็จักถึงความพินาศใหญ 
หาควรท่ีเราจะทําพระราชดํารัสไวในใจไม     เพราะพระองคทรงมีพระอุปการะ 
แกเรามาก    พระราชทานยศใหญแกเรา    ควรท่ีเราจะเปนปจจัยแหงพระองค 
แลวดําริตอไปวา    เราจักสงสุวโปดกไปกอน    รูความจริงแลวไปเองภายหลัง 
ดําริฉะน้ีแลว   จึงเรียกสุวโปดกมา   แลวสงไป  ณ  กรุงปญจาละนั้น.  
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         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน  จึงตรัสวา   
              แตนั้นมโหสถบณัฑิตไดหลีกไปจากราชสํานัก 
         ของพระเจาวิเทหราช    ที่นั้นไดเรียกนกสุวบัณฑิตชื่อ  
         มาธูระ*ผูเปนทูตมาส่ังวา   แนะสหายตัวมีปกเขียว  เจา 
         จงมาทําการขวนขวายเพ่ือเรา นางนกสาลิกาท่ีเขาเล้ียง 
         ไว ณ ที่บรรทมของพระเจาปญจาลราชมีอยู    ก็นางนก  
         นั้นเปนนกฉลาดในสิ่งท้ังปวง    เจาจงถามนางนกน้ัน 
         โดยพิสดาร  นางนกน้ันรูความลับทุกอยางของพระเจา 
         ปญจาลราชและของพราหมณเกวัฏผูโกสิยโคตรท้ังสอง 
         นั้น   นกสุวบัณฑิตชื่อมาธูระตัวมีปกเขียวรับคํามโหสถ 
         วา  เออ  แลวไดไปสูสํานักนางนกสาลิกา   แตนั้น   นก 
         สุวบัณฑิตชื่อมาธูระนั้นครั้นไปถึงแลว   ไดเรียกนางนก  
         สาลิกาตัวมีกรงงาม   พูดเพราะมาถามวา  เธอพออดทน 
         อยูในกรงงามดอกหรือ    เธอมีความผาสุกในเพศดอก 
         หรือ   ขาวตอกกับน้ําผ้ึงเธอไดในกรงงามของเธอดอก 
         หรือ   ดูกอนสหายสุวบัณฑิต    ความสุขมีแกฉันและ 
         ความสบายก็มี  อนึ่งขาวตอกกับน้ําผ้ึงฉันก็ไดเพียงพอ 
         ดูกอนสหาย    ทานมาแตไหน   หรือวาใครใชทานมา 
         กอนแตนี้ฉันไมเคยเห็นทาน  หรือไดยินเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   หริตปกฺโข   ไดแก   มีปกเสมอดวย  
ใบไมเขียว.    บทวา   เวยฺยาวจฺจ  ความวา   มโหสถกลาวกะนกสุวบัณฑิตซ่ึง 
มาจับที่ตักในเม่ือตนกลาววา      มาน่ีสหาย     เจาจงทําการขวนขวายของเรา 
*  อรรถกถาเปน  มาถูระ  
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อยางหน่ึง  ซึ่งผูอ่ืนที่เปนมนุษยไมอาจทําได เมื่อนกสุวบัณฑิตถามวา  ขาพเจา 
จะทําอะไรนาย  มโหสถก็กลาววา  สหาย  คนอ่ืนเวนพระเจาจุลนีและพราหมณ- 
เกวัฏ     ยอมไมรูเหตุที่พราหมณเกวัฏมาโดยความเปนทูต    คนสองคนเทานั้น  
นั่งปรึกษากันในหองบรรทมของพระเจาจุลนี     แตมีนางนกสาลิกาท่ีพระเจา  
ปญจาลราชน้ันเลี้ยงไวในท่ีบรรทม  ไดยินวา  นางนกสาลิกาน้ันรูความลับนั้น   
เจาจงไปในท่ีนั้น  ทําความคุนเคยประกอบดวยเมถุนกับนางนกสาลิกาน้ัน  ถาม 
ความลับของพระเจาจุลนีและพราหมณเกวัฏ   กะนางนกสาลิกาน้ัน  โดยพิสดาร 
จงถามนางนกสาลิกาน้ัน  ในประเทศท่ีมิดชิด  อยางที่ใคร ๆ  อ่ืนจะไมรูเรื่องนั้น  
ก็ถาใครไดยินเสียงของเจา   ชีวิตของเจาจะไมมี  ฉะนั้น    เจาจงถามคอย ๆ ใน 
ที่มิดชิด.  บทวา  สา  เนส  สพฺพ  ความวา  นางนกสาลิกาน้ันรูความลับทุก 
อยางของชนทั้งสองเหลานั้น  คือ พระเจาจุลนีและพราหมณเกวัฏผูโกสิยโคตร. 
บทวา  อาโม  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุวโปดกน้ันอันมโหสถบัณฑิต 
ทําสักการะโดยนัยกอนน้ันแลสงไปแลว   รับคําของมโหสถวา   เออ  ไหวพระ- 
มหาสัตวทําประทักษิณแลวบินออกทางสีหบัญชรที่เปดไว  ไปนครชื่ออริฏฐปุระ 
ในแควนสีพี   ดวยความเร็วปานลม   กําหนดประพฤติเหตุในประเทศน้ันแลว 
ไปสํานักของนางนกสาลิกา   ไปอยางไร   ก็สุวโปดกน้ันจับที่ยอดแหลมอันเปน 
ทองของพระราชนิเวศน   สงเสียงอยางไพเราะอาศัยราคะ   เพราะเหตุไร  นาง 
นกสาลิกาไดฟงเสียงนี้แลว จักสงเสียงรับเปนสัญญาใหรูวาฉันจักไปหา    แมนาง 
นกสาลิกาน้ัน ไดฟงเสียงของสุวโปดกแลว   ก็จับที่สุวรรณบัญชรใกลที่บรรทม 
ของพระราชา    มีจิตกําหนัดดวยราคะ    สงเสียงรับสามครั้ง    สุวโปดกบินไป 
หนอยหน่ึงสงเสียงบอย ๆ   เกาะท่ีธรณีสีหบัญชรโดยลําดับ   ตามกระแสเสียงที่ 
นางนกสาลิกากระทํา   ตรวจดูวาไมมีอันตราย   บนิไปสํานักของนางนกสาลิกา 
นั้น    นางนกสาลิกาไดกลาวกะสุวโปดกในที่นี้วา  มาเถิดสหาย   จงจับที่สุวรรณ  
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บัญชร  สุวโปดกก็บินไปจับ.  บทวา  อามนฺตยี   ความวา  สุวโปดกน้ัน  บินไป 
อยางนี้แลว   ประสงคจะทําความคุนเคยประกอบดวยเมถุนจึงเรียกนางนกสาลิกา 
นั้น.  บทวา สุฆร  ไดแก  กรงงาม   เพราะความเปนที่อยูในกรงทอง.  บทวา  
เวเส  ไดแก  ประกอบดวยเพศ   คือมีชาติตามเพศ   ไดยินวา   นกสาลิกาชื่อวา 
มีชาติตามเพศในหมูนกทั้งหลาย   เหตุนั้นจึงเรียกนกสาลิกาน้ันอยางนี้.   บทวา 
ตว  ความวา  เรากลาวในเรือนงามของทาน.   บทวา  กจฺจ ิ  เต  มธุนา  ลาชา 
ความวา สุวโปดกถามวา  เธอไดขาวตอกกับน้ําผ้ึงดอกหรือ.  บทวา  กุโต  น ุ
สมฺม   อาคมมฺ   ความวา  นางนกสาลิกาถามวา   แนะสหาย   ทานมาจากไหน 
เขาไปในท่ีนี้.  บทวา   กสสฺ  วา   ความวา  หรือวาใครสงทานมาในท่ีนี้. 
        สุวโปดกไดฟงคําของนางนกสาลิกาแลว    คิดวา    ถาเราบอกวามาแต 
มิถิลา   นางนกสาลิกาน้ีแมถึงความตาย    ก็จักไมทําความคุนเคยกับเรา     ก็เรา 
กําหนดนครอริฏฐปุระ   ในแควนสีพีมาแลว    ฉะน้ันเราจกทํามุสาวาทกลาววา 
พระเจาสีวิราชทรงสงมาแตที่นั้น   คิดฉะน้ีแลวจึงกลาววา 
              ขาพเจาเปนผูที่เขาเล้ียงไวในท่ีบรรทม     บน 
         ปราสาทของพระเจาสีวิราช พระราชาพระองคนั้นเปน 
         ผูต้ังอยูในธรรม    โปรดใหปลอยสัตวทั้งหลายท่ีถูกขัง 
         จากท่ีขงัน้ัน ๆ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พนฺเธ   ความวา  พระราชาพระองคนั้น  
โปรดใหปลอยสัตวทั้งปวงจากท่ีขัง   เพราะความท่ีพระองคเปนผูต้ังอยูในธรรม 
เนื้อโปรดใหปลอยอยางนี้    พระองคตรัสวา    พวกทานจงเชื่อเราปลอยมันไป 
ขาพเจาน้ันออกจากกรงทองท่ีเปดไว  ถือเอาอาหารในท่ีนั้น ๆ  ตามท่ีปรารถนา 
ภายนอกปราสาทแลวอยูในกรงทองน่ันเอง    ไมเหมือนเธอซ่ึงอยูในกรงเทาน้ัน 
ตลอดกาลเปนนิจอยางนี้.  
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         ลําดับนั้น นางนกสาลิกาใหขาวตอกคลุกน้ําผ้ึง ที่วางอยูในกระเชาทอง 
และน้ําผ้ึงเพ่ือตนแกสุวโปดก  แลวถามวา  แนะสหาย  ทานมาแตที่ไกล   มาใน 
ที่นี้เพ่ือประสงคอะไร     สุวโปดกไดฟงคํานางนกสาลิกา    ใครจะฟงความลับ 
จึงมุสาวาทกลาววา 
              นางนกสาลิกาตัวหน่ึงพูดออนหวานเปนภรรยา  
         ของฉนั     เหยี่ยวไดฆานางนกสาลิกาน้ันเสียในหองท่ี 
         บรรทม   ตอหนาฉนัผูอยูในกรงงามซ่ึงเห็นอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ตสฺส  เมกา   ความวา   หางนกสาลิกา 
ตัวหนึ่งเปนภรรยาของฉันนั้น.    บทวา   ทุติยาสิ   ความวา   ไดเปนภรรยา. 
บทวา   มุชฺุภาณิกา  แปลวา  พูดไพเราะ. 
         ลําดับนั้น      นางนกสาลิกาถามสุวโปดกวา    ก็อยางไรเหยี่ยวจึงไดฆา 
ภรรยาของทานเสีย   สุวโปดกเม่ือจะบอกแกนางนกสาลิกาจึงกลาววา   เธอจงฟง 
วันหน่ึงพระราชาของฉันเสด็จไปเลนนํ้า   ตรัสเรียกฉันไปตามเสด็จ   ฉันจึงพา 
ภรรยาไปตามเสด็จเลนน้ํากลับมากับพระราชาน้ัน      ข้ึนปราสาทกับพระองคพา 
ภรรยาออกมาจากกรง  จับอยูที่โพรงตําหนักยอดเพ่ือผ่ึงสรีระ  ขณะนั้นมีเหยี่ยว 
ตัวหนึ่งบินมาเพ่ือโฉบเราท้ังสองผูออกจากกําหนักยอด   ฉันกลัวแตภัยคือความ 
ตายบินหนีโดยเร็ว   แตนางนกสาลิกาคราวนั้นมีครรภแก  เพราะฉะนั้น    นางจึง 
ไมอาจหนี    ทีนั้นเหยี่ยวก็ยังนางใหตายตอหนาฉัน     ผูเห็นอยูแลวพาหนีไป 
ทีนั้นพระราชาของฉันทอดพระเนตรเห็นฉันรองไหดวยความโศกถึงนาง     จึง 
ตรัสถามวา    เจารองไหทําไม   ไดทรงฟงความขอน้ันแลวรับสั่งวา   พอละเจา 
อยารองไห  จงแสวงหาภรรยาอื่น  เมือ่ฉันไดฟงรับสั่งจึงกราบทูลวา  ประโยชน 
อะไรดวยภรรยาอื่น    ผูไมมีอาจารมรรยาท   ไมมีศีล    แมที่นํามาแลว    ผูเดียว  
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เที่ยวไปดีกวา  รับสั่งวา  แนะสหาย  ขาเห็นนางนกสาลิกาตัวหน่ึง  ถึงพรอมดวย   
ศีลาจารวัตรเชนกับภรรยาของเจา   กน็างนกสาลิกาเห็นปานน้ี  เขาเลี้ยงไวในที่ 
บรรทมของพระเจาจุลนีมีอยู    เจาจงไปในท่ีนั้น     ถามใจของเขาดู    ใหเขาทํา 
โอกาส   ถาเจาชอบใจเขา   จงมาบอกแกเรา   ภายหลังเราหรือพระเทวีจักไปนํา  
นางนั้นมาดวยบริวารใหญ     ตรัสฉะน้ีแลวทรงสงฉันมาในท่ีนี้    ฉันจึงมาดวย 
เหตุนั้น    กลาวฉะน้ีแลวสุวโปดกจึงกลาววา 
              ฉันรักใครตอเธอจึงมาในสํานักของเธอ   ถาเธอ 
         พึงใหโอกาส  เราท้ังสองก็จะไดอยูรวมกัน. 
         นางนกสาลิกาไดฟงคําของสุวโปดกก็ดีใจ   แตยังไมใหสุวโปดกรูวาตน 
ปรารถนา  ทาํเปนไมปรารถนากลาววา 
              นกแขกเตา     กพึ็งรักใครกับนางนกแขกเตา 
         นกสาลิกา   ก็พึงรกัใครกับนางนกสาลิกา   การท่ีนก 
         แขกเตาจะอยูรวมกบันางนกสาลิกาดูกระไรอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สุโว   ความวา    แนะสหายสุวบัณฑิต  
นกแขกเตาน่ันแลพึงรักใครนางนกแขกเตาซึ่งมีชาติเสมอกันของตน.    บทวา 
กีทิโส   ความวา   ชื่อวาการอยูรวมของนกทีมีชาติไมเสมอกัน  จะเปนอยางไร 
เพราะนกแขกเตาเห็นนางนกแขกเตาท่ีมีชาติเสมอกัน  ก็จักละนางนกสาลิกาแม 
เชยชิดกันมานาน  ความพลัดพรากจากของรักนั้นจักเปนไปเพ่ือทุกขใหญ ฉะน้ัน 
แตไหนแตไรมา  ชื่อวาการอยูรวมของนกท่ีมีชาติไมเสมอกัน  ยอมไมเหมาะสม 
เลย. 
         สุวโปดกไดฟงดังนั้นจึงคิดวา  นางนกสาลิกาน้ีหาไดหาเราไม  ยังทํา 
การบริหารอีกดวย  คงจักปรารถนาเราเปนแน  เราจักใหนางนกสาลิกาน้ีเชื่อถือ 
เราดวยอุปมาตาง ๆ   คิดฉะน้ันแลว   จึงกลาววา  
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              เออก็ผูใดใครในกามกับนางจัณฑาล    ผูนัน้ทั้ง 
         หมดยอมเปนเชนกับนางจัณฑาลนั้น   เพราะวาบุคคล 
         ไมเปนเชนเดียวกันในเพราะกามยอมไมมี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  จณฑฺาลิกามป  ไดแก  ซึ่งนางจัณฑาล.  
บทวา   สทิโส   ความวา   การอยูรวมกันทุกอยางยอมเปนเชนเดียวกันทั้งน้ัน  
เพราะมีจิตเปนเชนเดียวกัน.     บทวา    กาเม    ความวา    เพราะในเรื่องกาม 
จิตเทาน้ันเปนประมาณ  ชาติหาเปนประมาณไม. 
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว      สุวบัณฑิตเม่ือจะนําเรื่องอดีตมาชี้แจง 
เพ่ือแสดงความตางชาติกัน ไมเปนประมาณในหมูมนุษยกอน     จึงกลาวคาถา 
เปนลําดับวา 
              พระราชมารดาของพระเจาสีวี     พระนามวา 
         ชัมพาวดี    มีอยู   พระนางเปนหญิงจัณฑาล    ไดเปน 
         พระมเหสีที่รักของพระเจาวาสุเทพกัณหโคตร. 
         บรรดาบทเหลานั้น      บทวา    ชมฺพาวตี    ความวา  พระชนนีของ 
พระเจาสีพีราช  พระนามวา  ชัมพาวดี  ไดเปนหญงิจัณฑาล  พระนางไดเปน 
พระอัครมเหสีที่รักของพระเจาวาสุเทพผูเปนพ่ีชายของพ่ีนอง   ๑๐  คนของ 
กัณหายนโคตร. 
         ไดยินวา  วันหน่ึงพระเจาวาสุเทพเสด็จออกจากกรุงทวารวดี  ประพาส 
พระราชอุทยาน   ทอดพระเนตรเห็นกุมาริการูปงามคนหน่ึงเปนจัณฑาล      จาก 
บานคนจัณฑาลเจาสูพระนครดวยธุระบางอยาง      ยืนอยู   ณ   ที่ควรสวนหนึ่ง 
พระองคมีจิตปฏิพัทธ  มรีับสั่งใหถามวา  ชาติอะไร  แมไดสดบัวา  ชาติจัณฑาล 
ก็ยังมีรับสั่งใหถามวามีสามีหรือไม  ทรงสดับวายังไมมีสามี   จึงพานางกุมาริกา  
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นั้นกลับจากท่ีนั้นทีเดียวนําไปพระราชนิเวศน  ทรงต้ังเปนอัครมเหสี  พระนาง   
นั้นประสูติพระโอรสพระนามวา สีวี  เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว  พระเจาสีวี 
จึงครองราชสมบัติในกรงุทวาราวดี   สุวโปดกกลาวคําน้ี   หมายเอาเจาสีวีนั้น. 
         สุวบัณฑิตนําอุทาหรณนี้มาอยางนี้แลวกลาววา   กษัตริยแมเห็นปานน้ี 
ยังสําเร็จสังวาสกับหญิงจัณฑาล          ใครจะวาอะไรในเราท้ังสองซ่ึงเปนสัตว   
ดิรัจฉานเลา  ความชอบใจในการรวมประเวณีกันและกันตางหาก  เปนขอสําคัญ 
กลาวฉะน้ีแลว   เมื่อจะชักอุทาหรณอ่ืนมาอีก   จึงกลาววา 
              กินรีชื่อรัตนวดีมีอยู   แมนางก็ไดรวมรักกะดาบส 
         ชื่อวัจฉะ มนษุยทัง้หลายรวมอภิรมยกับมฤดีก็มี  มนุษย  
         และสตัวไมเปนเชนเดียวกันในเพราะกามยอมไมม.ี 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วจฺฉ  ความวา   กะดาบสผูมีชื่ออยางนั้น 
ก็กินรีนั้นไดรวมรักกะดาบสน้ันอยางไร  ในอดีตกาล   มีพราหมณคนหน่ึงเห็น 
โทษในกามท้ังหลาย  จึงละยศใหญออกบวชเปนฤๅษี   สรางบรรณศาลาอยู   ณ 
หินวันตประเทศ   กินนรเปนจํานวนมากอยู  ณ  ถาแหงหนึ่งใกลบรรณศาลาของ 
ฤๅษีนั้น   แมลงมุมตัวหนึ่งอยู   ณ  ประตูถ้ํานั้น     มันไดกัดศีรษะของกินนรเหลา 
นั้นดื่มกินโลหิต      ธรรมดากินนรทั้งหลายหากําลังมิได      เปนชาติขลาด     แม 
แมลงมุมตัวนั้นก็ใหญโตมาก    กินนรท้ังหลายไมอาจจะทําอะไรมันไดจึงเขาไป 
หาดาบสน้ัน     ทําปฏิสันถารแลวดาบสถามถึงเหตุที่มา    จึงพากันบอกวา    มี 
แมลงมุมตัวหน่ึงประหารชีวิตของพวกขาพเจา   พวกขาพเจาไมเห็นผูอ่ืนจะเปน 
ที่พ่ึงได     ขอทานจงฆามันเสียทําความสวัสดีแกพวกขาพเจา    ดาบสไดฟงคํา 
ดังน้ันก็รุกรานวา   พวกเองไปเสีย    บรรพชิตท้ังหลายเชนเราไมทําปาณาติบาต 
บรรดากินนรเหลาน้ัน  มกีินรีชื่อรัตนาวดี  ยังไมมีผัว  กินนรเหลาน้ันจึงตกแตง  
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กินรีรัตนวดนีั้น     แลวพาไปหาดาบส    กลาววา   กินรีนี้จงเปนผูบําเรอเทาทาน 
ทานจงฆาปจจามิตรของพวกเราเสีย  ดาบสเห็นกินรีรัตนวดีกม็ีจิตปฏิพัทธ  จึง 
สําเร็จรวมอภิรมยกับกินรีนั้นแลวไปยืนที่ประตูถ้ํา   ตีแมลงมุมออกมาหากินดวย 
คอนใหสิ้นชีวิต  ดาบสน้ันอยูสมัครสังวาสกับกินรีนั้น  มีบุตรธิดาแลวทํากาลกิริยา   
ณ ที่นั้นแล  กินรีรัตนวดนีั้นรักใครดาบสชื่อวัจฉะ  ดวยประการฉะน้ี  สุวโปดก 
นําอุทาหรณนี้มา   เมื่อจะแสดงวา  วัจฉดาบสเปนมนุษยยังสําเร็จสังวาสกับกินร ี
นั้นผูเปนดิรัจฉานได    จะกลาวไยถึงเราทั้งสองเปนนกเปนดิรัจฉานดวยกันจะ 
รวมสังวาสกันไมไดเลา   จึงกลาวคําเปนตนวา   มนษุยทั้งหลายรวมอภิรมยดวย 
มฤคีอยู   ดังน้ี   มนุษยเราทั้งหลายอยูรวมกับดิรัจฉานมีอยู  คือปรากฏอยู   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         นางนกสาลิกาน้ัน    ไดฟงคําของสุวโปดกแลว   กลาววา ขาแตนาย  ข้ึน 
ชื่อวาจิตจะเปนอยางเดียวไปตลอดกาล    ยอมไมมี    ฉันกลัวแตความพลัดพราก 
จากทานที่รักจะสหาย  สุวบัณฑิตแมนั้น  เปนผูฉลาดในมายาสตรี  ฉะนั้นเมื่อจะ 
ทดลองนางนกสาลิกา   จึงกลาวคาถาอีกวา 
              เอาเถอะ    แมสาลิกาผูพูดเพราะ    ฉันจักไปละ 
         เพราะถอยคําของเธอนั้นเปนเหตุใหรูประจักษ    เธอดู 
         หมิ่นฉนันัก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปจจฺกฺขานุปท  เหต  ความวา  คําท่ี 
เธอกลาวทั้งหมดนั้นเปนแนวทางใหรูประจักษ  คือเปนเหตุใหรูประจักษ.    บท 
วา   อติมฺสิ   ความวา   เธอลวงเกินดูหม่ินฉันแนวา    นกแขกเตาน้ียอม 
ปรารถนาเทาน้ัน    เธอไมรูสารสําคัญของฉัน  พระราชาก็บูชาฉัน  ฉันหาภรรยา 
ไดไมยาก  ฉันจักแสวงหานกตัวอ่ืนเปนภรรยา  ฉันจักไปละ.  
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         นางนกสาลิกาไดฟงคําของสุวโปดก     เปนเหมือนหัวจะแตก     เปน  
เหมือนถูกกามรดีที่เกิดข้ึนพรอมดวยการเห็นสุวโปดกน้ันตามเผาผลาญอยู  ทําที 
เปนไมปรารถนาดวยมายาสตรีของตน  ไดกลาวหน่ึงคาถาครึ่งวา   
              ดูกอนมาธูรสุวบัณฑิต   สิรยิอมไมมแีกผูดวนได 
         ขอเชิญทานอยู  ณ ที่นี้จนกวาจะไดเห็นพระราชา  จน 
         ไดฟงเสียงตะโพนและไดเห็นอานุภาพของพระราชา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   น  สิรี   ความวา  แนะสหายสุวบัณฑิต 
สิริยอมไมมีแกผูดวนได  งานที่ผูดวนไดกระทํายอมไมงาม  ข้ึนชื่อวาการครอง 
เรือนน้ันหนักยิ่ง   ตองคิดพิจารณากอนจึงทํา  ขอเชิญทานอยูในที่นี้     จนกวา 
จะไดเห็นพระราชาของพวกเราผูประกอบดวยยศใหญ.   บทวา โสสิ  ความวา 
ทานจักไดฟงเสียงตะโพนเสียงขับรองและเสียงประโคมดนตรีอ่ืน ๆ ที่เหลานารี 
ผูมีรูปโฉมอุดมมีลีลาเสมอดวยกินรีบรรเลงอยูในเวลาสายัณห     และจักไดเห็น 
อานุภาพและสิริโสภาคอันยิ่งใหญของพระราชา    ทานจะดวนไปทําไมเลาสหาย 
แมขออางทานก็ยังไมรู  อยูกอนเถิด   ฉันจักใหรูจักภายหลัง. 
         ลําดับนั้น    นกทั้งสองก็กระทําเมถุนสังวาสในสายัณหสมัยนั้นเอง  มี 
ความสามัคคีบันเทิงอยูรวมเปนที่รักกัน  ครานั้นสวุโปดกคิดวา    บัดนี้นางนก 
สาลิกาจักไมชอนความลับแกเรา   ควรท่ีเราจักถามนางแลวไปในทํานองนี้   จึง 
กลาววา   แนะสาลิกา   อะไรหรือนาย   ฉันอยากจะถามอะไรเจาสักหนอย  ถาม 
เถิดนาย   เรือ่งนั้นงดไวกอน    วันนี้เปนวันมงคลของเรา    ไววันอ่ืนฉันจักรู 
นางนกสาริกากลาววา   ถาคําท่ีถามประกอบดวยมงคล   ก็จงถาม   ถามิใช  ก็อยา  
เพ่ิงถาม   สุวบัณฑิตตอบวา   กถานั้นเปนมงคลกถา    ที่รัก   ถาเชนนั้นก็จงถาม 
เถิด   ลําดับนั้นสุวบัณฑิตกลาววา  ถาเธออยากฟงเรื่องนั้น  ฉันก็จักกลาวแกเธอ 
เมื่อจะถามความลับนั้น     จงกลาวหน่ึงคาถากึ่งวา  
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              เสียงเซ็งแซนี้ฉันไดยินภายนอกชนบทวา  พระ- 
         ราชธิดาของพระเจาปญจาลราชมีพระฉวีวรรณดังดาว 
         ประกายพรึก       พระเจากรุงปญจาลราชจักถวายพระ-   
         ราชธิดานั้น      แกทาววิเทหรัฐ     คือจักมีการอภิเษก 
         ระหวางพระเจาวิเทหราชกับพระราชธิดานั้น. 
         เนื้อความของคาถาน้ันมีวา  เสียงเซ็งแซนี้มาก  บทวา  ติโรชนปเท 
สุโต  ความวา  ปรากฏคือรูกันทั่ว    คือแผไปในรัฐอ่ืนในชนบทอ่ืน    แผไป 
อยางไร     พระราชธิดาของพระเจาปญจาลราชรุงเรื่องราวกะดาวประกายพรึก 
มีพระฉวีวรรณเสมอดวยดาวประกายพรึกนั้น     มอียู     พระเจาปญจาลราชจัก 
ประทานพระราชธิดาน้ันแกชาววิเทหรัฐ.    บทวา     โส    วิวาโห     ภวิสฺสติ  
ความวา   ฉันไดฟงเสียงท่ีแผไปอยางน้ีนั้น  จึงคิดวา  กุมาริกาน้ีทรงพระรูปโฉม 
อุดม      และพระเจาวิเทหราชก็เปนขาศึกของพระเจาจุลนี    พระราชาอื่น  ๆ 
ที่อยูในอํานาจของพระเจาจุลนีพรหมทัตก็มีอยูเปนอันมาก     พระเจาจุลนีไม 
ประทานแกพระราชาเหลาน้ัน    เหตุไรจึงจะประทานพระราชธิดาแกพระเจา 
วิเทหราชเสีย. 
         นางนกสาลิกาไดฟงคําของสุวบัณฑิตนั้นแลว    จึงกลาวอยางนี้วา  นาย 
เพราะเหตุไรทานจึงกลาวอวมงคลในวันมงคล    สวุโปดกจึงยอนถามวา     ฉัน 
กลาววามงคล  เธอกลาววาอวมงคล  นี่อะไรกันนาย    การทํามงคลเห็นปานนี้ 
จงอยาไดมีแกชนเหลาน้ันแมเปนอมิตร       สุวโปดกใหนางนกสาสิกาแจงเรื่อง 
นางวาไมกลาพูด   สุวโปดกจึงวา   ที่รัก  จําเดิมแตกาลท่ีเธอบอกความลับที่เธอ 
รูแกฉันไมได  การรวมอภิรมยกันฉันสามีภรรยา  ก็ชื่อวา ไมมี นางนกสาลิกา 
ถูกสุวโปดกแคนไคนักก็กลาววา   ถาอยางนั้น  ทานจงฟง   แลวกลาววา  
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              แนะมาธูระ    การท่ีเหลาอมติรทําวิวาหมงคลเชน 
         นี้เหมือนกับการที่พระเจาปญจาลราชจักทําวิวาหมงคล 
         พระราชธิดากับพระเจาวิเทหราช   ขออยาไดมีเลย.   
         ครั้นนางนกสาลิกากลาวคาถานี้แลว      สโุปดกซักถามอีกวา     เพราะ 
เหตุไร เธอกลาวถอยคําเห็นปานน้ี    จึงกลาววา   ถาเชนนั้น  ทานจงฟง   ฉันจะ 
กลาวโทษในเรื่องนี้แกทานอีก   แลวกลาวคาถานอกน้ีวา 
              พระราชาผูเปนจอมทัพแหงชาวปญจาละจักทรง 
         นําพระเจาวิเทหราชมาแลว       แตนั้นก็จักฆาพระเจา- 
         วิเทหราชเสีย    เพราะพระเจาจุลนีมิใชสหายของพระ 
         เจาวิเทหราช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตโต   น   ฆาตยิสฺสติ   ความวา  พระ- 
เจาวิเทหราชจักเสด็จมาพระนครน้ีในกาลใด     พระเจาจุลนีจักไมทรงทําความ 
เปนสหาย    คือมิตรธรรมดวยพระเจาวิเทหราชในกาลน้ัน      จักไมประทาน 
พระราชธิดาแกพระเจาวิเทหราชนั้น  แมเพ่ือทอดพระเนตร   ไดยินวา   พระเจา 
วิเทหราชน้ัน  มีอรรถธรรมานุศาสนอยูคนหน่ึงชื่อมโหสถบัณฑิต    พระเจาจุลนี 
จักฆามโหสถน้ัน  พรอมกับพระเจาวิเทหราช   พราหมณเกวัฏปรึกษากับพระเจา 
จุลนีวา   เราจักฆาคนท้ังสองน้ันเสียแลว   ดื่มชัยบาน    จึงไปกรุงมิถิลาเพื่อจับ 
มโหสถน้ันมา. 
         นางนกสาลิกาบอกความลับแกสุวบัณฑิตโดยไมเหลือ     ดวยประการ 
ฉะน้ี  สุวบัณฑิตไดฟงดังนั้นแลว     จึงกลาวชมเกวัฏวา     อาจารยเกวัฏเปนคน 
ฉลาดในอุบาย  การฆาพระเจาวิเทหราชเสียดวยอุบายเห็นปานน้ีนาอัศจรรยแลว 
กลาววา    ประโยชนอะไรดวยอวมงคลเห็นปานน้ีแกเรา    นิ่งเสียนอนกันเถิด.  
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รูความสําเร็จแหงกิจท่ีมา    อยูกับนางนกสาลิกาน้ันในราตรีนั้น    แลวกลาววา 
ที่รัก   ฉันจักไปแควนสีวี    ทูลความท่ีฉันไดภรรยาที่ชอบใจ     แดพระเจาสีวี 
และพระเทวี   แลวกลาวเพ่ือใหนางนกสาลิกาอนุญาตใหตนไปวา 
              เอาเถิด   เธอจงอนุญาตใหฉันไปสัก   ๗   ราตรี 
         เพียงใหฉันไดกราบทูลพระเจาสีวิราชและพระมเหสีวา   
         ฉันไดอยูในสํานักของนางนกสาลิกาแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มเหสีโน   ไดแก  พระมเหสีของพระ 
เจาสีวิราชน้ัน. บทวา  อาวสโถ  ไดแก  ที่เปนอยู.  บทวา   อุปนติฺก  ความวา 
ครั้งน้ันสุวโปดกกลาววา  ฉันจักบอกพระราชาและพระเทวีทั้งสองน้ันวา   เชิญ 
เสด็จไปสํานักของนางนกสาลิกาน้ัน  ดังนี้   ในวันที่ ๘ จักนํามาท่ีนี้   จักพาเธอ 
ไปดวยบริวารใหญ   เธออยาไดกระวนกระวายจนกวาฉันจะมา. 
         นางนกสาลิกาไดฟงดังน้ัน   ไมปรารถนาจะแยกกับสุวโปดกเลย    แต 
ไมอาจจะปฏิเสธคําของเขาได  จึงกลาวคาถาเปนลําดับวา 
              เอาเถิด  ฉันอนญุาตใหทานไปประมาณ ๗ ราตรี  
         ถาทานไมกลับมายังสํานักของฉนัโดย  ๗ ราตรี     ฉัน 
         จะสําคัญตัวฉันวาหยั่งลงแลว  สงบแลว  ทานจักมาใน 
         เมื่อฉันตายแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    มฺเ    โอกนตฺสนฺต   ความวา 
เนื้อเปนเชนน้ัน   ฉันจะกําหนดตัวฉันวาปราศจากชีวิตแลว     เมื่อทานไมมาใน 
วันที่   ๘    จักมาเม่ือฉันตายแลว   เพราะฉะนั้น  ทานอยามัวชักชา. 
         ฝายสุวบัณฑิตกลาวดวยวาจาวา  ที่รัก  เธอพูดอะไร  แมฉันเม่ือไมเห็น 
เธอในวันที่   ๘   จะมีชีวิตอยูที่ไหนได   แตใจคิดวา    เจาจะเปนหรือตาย   ก็ไมม ี 
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ประโยชนอะไรแกเรา    บินข้ึนบายหนาไปสีวีรัฐ     ไปไดหนอยหน่ึงยังกลับมา 
สํานักของนางนกสาลิกาน้ันอีก   กลาววา  ที่รัก   ฉันไมเห็นรูปสิริของเธอ   ไม 
อาจจะท้ิงเธอไปได  ฉะนั้น  ฉันจึงกลับมา   กลาวฉะนั้นแลวบินข้ึนอีก  ไปกรุง 
มิถิลา  ลงจับที่จะงอยบามโหสถบัณฑิต พระมหาสัตวอุมในรูปบนปราสาทดวย 
สัญญาน้ันแลวไตถาม   จึงแจงประพฤติเหตุนั้น  ทั้งหมดแกมโหสถ    ฝายมโหสถ   
ก็ไดใหสิ่งตอบแทนความชอบแกสุวโปดกน้ัน  โดยนัยหนหลงัน่ันแล. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน  จึงตรัสวา 
              ลําดับน้ันแล   นกมาธูรสุวบณัฑิตไดบินไปแจง 
         แกมโหสถวา    คําน้ีเปนคําของนางนกสาลิกา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    สาลิกาย  วจน   อิท  ความวา   สุว- 
โปดกไดแจงขอความท้ังปวงโดยพิสดารวาคําน้ี เปนคําของนางนกสาลิกา. 
         พระมหาสัตวไดฟงดังน้ันจึงดําริวา  เมื่อเราไมอยากใหเสด็จ  พระราชา 
ก็จักเสด็จ   ครั้นเสด็จไปแลวก็จักถึงความพินาศใหญ     ทีนั้นเมือ่พระราชาประ- 
ทานยศเห็นปานน้ีแกเรา    เราจักถือตามพระราชดํารัสไวในใจแลวไมสนอง 
พระเดชพระคุณของพระองค   ความครหาก็จักมีแกเรา   เพราะฉะนั้นเราจักลวง 
หนาไปกอนพระองค    แลวเฝาพระเจาจุลนี     สรางนครเปนที่ประทับอยูแหง 
พระเจาวิเทหราช    ทําใหเปนนครท่ีจําแนกดีแลว     ใหทําอุโมงคเปนทางเดิน 
ยาวราว ๑ คาวุต   อุโมงคใหญราวกึ่งโยชน     แลวอภิเษกพระนางปญจาลจันที 
ราชธิดาของพระเจาจุลนีพรหมทัต    ใหเปนบาทบริจาริกาแหงพระราชาของเรา 
ในเมื่อพระราชารอยเอ็ดพรอมดวยพลนิกาย   ๑๘  อักโขภิณีแวดลอมต้ังอยู   เรา 
จักปลดเปลื้องพระราชาของเราใหพนไป  ดุจเปลื้องดวงจันทรจากปากอสุรินทร- 
ราหูฉะนั้น   แลวพาเสด็จสูพระนครมิถิลา  ชื่อวาราชกรณียกิจที่จะมีมาของพระ- 
ราชาตองเปนภารธุระแหงเรา   เมื่อมโหสถดํารอิยางนี้ก็เกิดปติในสรีระ    ดวย 
กําลังแหงความปติ   มโหสถเม่ือจะเปลงอุทาน   จึงกลาวกึ่งคาถาวา  
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              บุคคลบริโภคโภคสมบัติในเรอืนของผูใด  พึง 
         ประพฤติใหเปนประโยชนแกผูนั้นทีเดียว.  
         เนื้อความของก่ึงคาถานั้นมีวา     บุรุษผูเปนบัณฑิตไดอิสริยยศใหญ 
บริโภคโภคสมบัติแตสํานักของพระราชาใดพึงประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน  ที ่
เกื้อกูล   ที่เปนความเจริญ   แดพระราชานั้นแมจะทรงดาบริภาษประหารจับคอ 
คราออกไปก็ตาม    ดวยทวารทั้งสามมีกายทวารเปนตน   บัณฑิตท้ังหลายไมพึง 
ทํากรรมคือการประทุษรายมิตรเลย.                                               
         ครั้นดําริดังน้ีแลว  กอ็าบนํ้าแตงตัวไปเฝาพระเจาวิเทหราช ถวายบังคม 
แลว ยืน  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง   กราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ   พระองคจักเสด็จ 
ไปอุตตรปญจาลนครหรือ  พระราชาตรัสตอบวา  เออ  จะไป   เมื่อเราไมไดนาง 
ปญจาลจันที    จะตองการอะไรดวยราชสมบัติ     เจาอยาท้ิงเรา    จงไปกับเรา 
ประโยชน ๒ ประการ คือเราไดนารีรัตนะและราชไมตรีของพระเจาจุลนีกับเรา 
จักต้ังม่ัน    จักสําเร็จเพราะเหตุเราทั้งสองไปในกรุงปญจาละน้ัน    ลําดับนั้น 
มโหสถเมื่อจะทูลวา   ถาอยางนั้น     ขาพระองคจักไปกอนสรางพระราชนิเวศน 
เพ่ือพระองค    พระองคควรเสด็จไปในเม่ือขาพระองคสงขาวมากราบทูล   เมื่อ 
ทูลอยางน้ีแลว   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   วา 
              ขาแตพระจอมประชาชน  เอาเถิด    ขาพระองค 
         จักไปสูปญจาลบุรีที่นารื่นรมยดีกอน   เพ่ือสรางพระ- 
         ราชนิเวศน้ีถวายแดพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ  ขาแต 
         บรมกษัตริย      ครัน้ขาพระองคสรางพระราชนิเวศน  
         ถวายแลว สงขาวมากราบทูลพระองคเมื่อใด พระองค  
         พึงเสด็จไปเมื่อนั้น.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เวเทหสฺส   ไดแก  แดพระองคผูเปน 
พระเจาวิเทหราช.   บทวา   เอยฺยาสิ   แปลวา   พึงเสด็จมา. 
         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับดังนั้น    ก็ทั้งทรงราเริง   ทั้งทรงโสมนัส  
ดวยเขาพระหฤทัยวา  มโหสถไมทิ้งเราจึงดํารัสวา   แนะพอมโหสถ   เมื่อพอไป 
กอน  พอควรจะไดอะไรไปบาง  ครั้น  มโหสถกราบทูลตอบวา  ควรไดพลและ 
พาหนะไป   จึงตรัสวา  พอปรารถนาสิ่งใด  จงเอาสิ่งน้ันไป    มโหสถจึงกราบ 
ทูลวา  ขอพระองคโปรดใหเปดเรือนจํา ๔ เรือน ไหถอดเครื่องจําคือ  โซตรวน 
แหงโจรท้ังหลายสงไปกับขาพระองค  ครั้นพระราชทานพระราชานุญาตใหทํา 
ตามชอบใจ       จึงใหเปดเรือนจําใหพวกโจรท่ีกลาเปนทหารใหญผูสามารถยัง 
กิจการในท่ีที่ไปแลว ๆ ใหเสร็จแลวกลาววา   เจาท้ังหลายจงบํารุงเราแลว   ให 
สิ่งของแกชนเหลาน้ัน     แลวพาเสนา ๑๘  เหลาผูฉลาดในศิลปะตาง ๆ มีชางไม 
ชางเหล็กชางหนังชางศิลาชางเขียนชางอิฐเปนตนไป   ใหเอาเคร่ืองอุปกรณเปน 
อันมาก  มีมดีขวานจอบเสียมเปนตนไปดวย  เปนผูมีกองพลใหญหอมลอมออก 
จากนครไป. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน     ตรัสวา 
              ลําดับน้ัน  มโหสถบัณฑิตไดไปสูบุรีที่นารืน่รมยดี 
         ของพระเจาปญจาลราชกอน  เพ่ือสรางพระราชนิเวศน 
         ถวายพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ. 
         ฝายพระมหาสัตวเมื่อไปในท่ีทั้งหลายนั้น    ก็ใหสรางบานบานหน่ึงใน 
ระยะทางโยชนหน่ึง ๆ  แลวกลาวกะอมาตยคนหน่ึง ๆ วา  ทานท้ังหลายจงเตรียม 
จัดชางมาและรถไวในกาลเมื่อพระเจาวิเทหราชรับพระนางปญจาลจันทีกลับไป 
แลวพาพระราชาเสด็จไป     หามเหลาปจจามิตรอยาใหประทุษรายได   ใหเสด็จ  
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ถึงกรุงมิถิลาโดยเร็ว    สั่งฉะน้ีแลววางอมาตยคนหน่ึง ๆ ไว   กค็รั้นมโหสถไป 
ถึงฝงคงคาจึงเรียกอมาตยชื่ออานันทกุมารมาสั่งสงไปวา ดูกอนอานันทะ ทาน 
จงพาชางไม  ๓๐๐ คนไปเหนือคงคาใหถือเอาไมแกนสรางเรือประมาณ ๓๐๐ ลํา  
แลวถากไมในที่นั้นนั่นแหละ    บันทกุไมเบา ๆ   ในเรือเอามาโดยพลัน     เพ่ือ 
ตองการสรางเมือง  สวนมโหสถเองข้ึนเรือขามฟากไปฝงโนน   นับทางดวยหมาย 
เทากาวไปจําเดิมแตสถานท่ีข้ึนจากเรือ ก็กําหนดวา   ที่นี้กึ่งโยชน   อุโมงคใหญ 
จักมีในที่นี้  นครท่ีต้ังพระราชนิเวศนแหงพระเจาวิเทหราชจักมีในที่นี้   จําเดิม 
แตพระราชนิเวศนนี้    อุโมงคเปนทางเดินจักมีในท่ีราว ๑ คาวุตจนถึงพระราช 
มณเฑียร  กําหนดฉะน้ีแลวเขาไปสูกรุงอุตตรปญจาละ   พระเจาจุลนีทรงสดับวา 
มโหสถมาถงึก็ทรงโสมนัสยิ่งวา   บัดนี้ความปรารถนาของเราจักสําเร็จ   เราจัก 
เห็นหลังแหงเหลาปจจามิตร    เมื่อมโหสถมา    พระเจาวิเทหราช   จักมาไมชา 
ทีนั้นเราจักฆาขาศึกทั้งสองเสีย  เสวยราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น  กรุงอุตตร- 
ปญจาละทั้งสิ้นเอิกเกริกโกลาหลวา  ไดยินวา  ผูนี้ชื่อมโหสถบณัฑิต  ไดยินวา 
พระราชารอยเอ็ดอันมโหสถนี้ใหหนีไป ราวกะบุคคลไลกาใหหนีไปดวยกอนดิน 
พระมหาสัตวไปสูพระทวารในขณะที่ชาวเมืองดูชมรูปสมบัติของตนอยู ใหกราบ 
ทูลพระเจาจุลนีใหทรงทราบ    ครั้นไดรับพระราชานุญาตใหเขาเฝา   จึงเขาไป 
ถวายบังคมพระราชายืนอยู    ที่ควรสวนหนึ่ง. 
         ลําดับนั้น  พระเจาจุลนีทรงทําปฏิสันถารตรัสถามมโหสถวา พระราชา 
ของเจาจักเสด็จมาเม่ือไร    มโหสถทูลวา    จักเสด็จมาในกาลเม่ือขาพระองค 
สงขาวไปทูล       พระเจาจุลนีตรัสถามวา       ก็ตัวเจามาเพ่ือประโยชนอะไร 
มโหสถทูลวา    มาเพ่ือสรางพระราชนิเวศนแหงพระราชา      ของขาพระองค 
พระเจาจุลนีตรัสวา    ดีแลว    แตนั้นก็โปรดใหพระราชทานเสบียงแกเสนา 
ของมโหสถ     และพระราชทานสิ่งของเปนอันมากและเรือนท่ีอยูแกมโหสถ 
แลวตรัสวา    แนะพอ    เจาอยาเดือดรอน   จงทําราชการท่ีควรทําอยูกับขา  
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จนกวาพระราชาของเจาจะเสด็จมา    ไดยินวา   มโหสถข้ึนไปสูพระราชนิเวศน 
ยืนอยูแทบเชิงบันไดไดกําหนดวา   ประตูอุโมงคอันเปนทางเดินจักมีในที่นี้  
ความปริวิตกไดมีแกมโหสถวา    พระเจาจุลนีตรัสวา   เจาจงทํากิจท่ีควรทําแก   
พวกเราบาง ดังน้ี  ในเมื่อขุดอุโมงค  ก็ควรจะใหทําอยางท่ีบันไดนี้จะไมทรุดลง 
ลําดับนั้น       มโหสถจึงกราบทูลพระเจาจุลนีอยางนี้วา     ขาแตสมมติเทพ   เมื่อ 
ขาพระองคเขามาเฝายืนอยูที่เชิงบันได      ตรวจดูนวกรรมในที่นี้    เห็นโทษท่ี 
บันไดใหญ  ถาขอความท่ีกราบทูลน้ีชอบดวยพระราชดําริ  ขาพระองคจะเอาไม 
ทั้งหลายมาปูลาดลงใหเปนที่พอใจ    พระเจาจุลนีทรงอนุญาต   มโหสถกําหนด 
ดีแลววา  ชองประตูอุโมงคจักมีในที่นี้   จึงใหนําบันไดออกเสีย   ใหปูลาดแผน 
กระดานเพ่ือตองการมิใหมีฝุนในที่ที่จะเปนประตูอุโมงค  แลวพาดบันไดไวตาม 
เดิมมิใหหว่ันไหว    มิใหทรุดลงได    เมื่อพระราชาไมทรงทราบโทษที่จะพึงมี 
ก็เขาพระหฤทัยวา     มโหสถทําดวยความภักดีในเรา     มโหสถใหทํานวกรรม 
ตลอดวันนั้นอยางนี้แลว     รุงข้ึนจึงกราบทูลพระเจาจุลนีวา    ขาแตสมมติเทพ 
ถาขาพระองคพึงเลือกหาสถานที่ประทับแหงพระราชาของขาพระองค   ขาพระ- 
องคพึงปฏิบัติทําใหชอบใจ   พระเจาจุลนีตรัสวา  ดีแลว พอบัณฑิต   ยกเสยีแต 
พระราชนิเวศนของขา   นอกน้ีในกรงุท้ังหมด   เจาปรารถนาท่ีใดเปนพระราช-  
นิเวศนของพระเจาวิเทหราช   เจาจงเอาท่ีนั้น     มโหสถกราบทลูวา    ขาแตพระ 
มหาราชเจา   พวกขาพระองคเปนแขกมา   ประชาชนคนของพระองคที่เปนคน 
สนิทมีมาก   คนเหลาน้ันครั้นเมื่อขาพระองคเอาเรือนของเขา   ก็จักเกิดทะเลาะ 
กับพวกขาพระองค  เพราะเหตุนั้น    ขาพระองคจักทําอะไรกับพวกเหลาน้ันได 
พระเจาจุลนีตรัสวา  ดูกอนบัณฑิต   เจาอยาถือเอาคําของพวกน้ัน    สถานที่ใด 
เจาชอบใจ   เจาจงถือเอาสถานท่ีนั้นทีเดียว   มโหสถจึงกราบทูลตอไปวา  ขาแต  
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สมมติเทพ  พวกน้ันจักมากราบทูลพระองคบอย ๆ ความสําราญแหงพระหฤทัย 
ของพระองค  และแหงใจของขาพระองคจักไมมี   ก็ถาวาพระองคทรงปรารถนา 
คนรักษาประตูควรเปนคนของขาพระองค  จนกวาขาพระองคจักหาสถานท่ีเปน 
พระราชนิเวศนแหงพระราชาของขาพระองคได   แตนั้น  พวกนั้นเขาประตูไมได   
ก็จักไมมา   เมื่อเปนเชนนี้   พระองคก็จักทรงพระสําราญ    และขาพระองคก็จัก 
สบายใจ  พระราชาจุลนีทรงอนุญาต  พระมหาสัตวต้ังคนของตนไวในท่ีทั้งปวง 
คือท่ีเชิงบันใด   หัวบันใด   และประตูใหญ  สั่งวาพวกเจาอยาใหใคร ๆ เขาไป. 
         ลําดับนั้น พระมหาสัตวไปสูตําหนักพระราชมารดาของพระเจาจุลนีกอน 
แลวส่ังคนท้ังหลายวา   เจาท้ังหลายจงจัดการรื้อตําหนัก    คนใชเหลาน้ันก็ปรารภ 
เพ่ือจะรื้ออิฐและขุดดินต้ังแตซุมประตู  พระราชชนนีของพระเจาจุลนีไดสดับขาว 
นั้น จึงเสด็จมารับสั่งวา พวกเจาจะใหรื้อตําหนักของขาเพ่ืออะไร  ชนเหลาน้ันจึง 
ทูลตอบวา   มโหสถใหรือ้ใครเพ่ือใหสรางพระราชนิเวศนแหงพระราชาของตน 
พระราชชนนีจึงตรัสวา    ถาอยางนั้น    อยูดวยกันในตําหนักนี้ก็แลวกัน     ชน 
เหลาน้ันทูลตอบวา  พลพาหนะของพระราชาแหงพวกขาพระองคมีมากตําหนัก 
นี้ยอมไมพอกันอยู   ขาพระองคจักใหสรางที่ประทับใหมใหใหญ พระราชชนนี 
จึงรับสั่งวา   พวกเจาไมรูจักขา   ขาเปนพระราชมารดาของพระเจาจุลนี    ขาจัก 
ไปหาลูกขา   จักรูกันเด๋ียวน้ี  ชนเหลาน้ันจึงทูลวา   ขาพระองคจักรื้อตามพระ- 
ราชดํารัส   ถาพระองคอาจ   ก็จงหาม   พระนางสลากเทวีกริ้วรับสั่งวา   ขารูจัก 
กิจท่ีขาพึงทําแกพวกเจาเด๋ียวน้ี   ตรัสแลวเสด็จไปประตูพระราชนิเวศน   ลําดบั 
นั้น  คนเฝาประตูก็หามพระราชมารดาวา   แกอยาเขาไป   พระราชมารดาตรัสวา 
ขาเปนพระราชชนนี  ชนเหลาน้ันก็ทูลวา  พวกขาพระองคไมทราบ   พระเจา 
จุลนีตรัสสั่งไววา  อยาใหใคร ๆ เขาไป    เพราะฉะนั้นพระองคจงเสด็จกลับไป  
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เสีย  พระนางสลากเทวีเมื่อไมทอดพระเนตรเห็นที่พ่ึงอันพึงยึดถือ  ก็เสด็จกลับ 
มาทอดพระเนตรตําหนักของพระองคประทับยืนอยู     ลําดับนัน้    ชนผูหน่ึงจึง   
ทูลพระนางน้ันวา  แกทําอะไรในท่ีนี้  จงไป ๆ วาแลวลุกข้ึนไสพระศอใหลมลง 
ยังภูมิภาค   พระนางเจาทรงดําริวา   พวกน้ีพระราชาลูกเราส่ังแลว แน    ใครไม 
สามารถจะทําอยางนี้    ดวยประการอ่ืน    เราจักไปหามโหสถ     จึงเสด็จไปหา 
มโหสถ  ตรสัวา  แนะพอมโหสถ ทานใหรื้อตําหนักขาพเจาเพราะอะไร มโหสถ   
ไมพูดกับพระนางเจา   แตบุรุษผูยืนอยูในที่ใกลทลูวา   พระนางจะตรัสอะไรกะ 
มโหสถ   พระนางเจาจึงรับสั่งวา  มโหสถใหรื้อตําหนักขาพเจาเพ่ืออะไร   บรุุษ 
นั้นทูลวา    เพ่ือทําท่ีประทับแหงพระเจาวิเทหราช     พระราชมารดารับสั่งวา 
เมืองใหญถึงเพียงนี้   ทําไมจะหาที่ทําพระราชนิเวศนในที่อ่ืนไมได     เจาจงรับ 
สินบนแสนกหาปณะน้ีแลวใหทําพระราชนิเวศนในสถานท่ีอ่ืนเถิด  บรุุษน้ันทูล 
ตอบวา   ดีแลว     พระแมเจา    ขาพระองคจักใหละตําหนักของพระนาง     แต 
พระนางอยารับสั่งการท่ีขาพระองครับสินบนแกใคร ๆ เพราะวาชนเหลาอ่ืนจะ 
พากันใหสินบนแกพระองคแลวไมอยากละเรือนของตน    พระนางสลากเทวีรับ 
สั่งตอบวา   การท่ีขาพูดใหใครรูนั้น    เปนที่นาอายแกขาวา   พระราชมารดาได 
ใหสินบน  ดงัน้ี  เพราะฉะนั้นขาจักไมบอกแกใคร   บุรุษน้ันทูลรับวา    ดแีลว 
แลวรับเอากหาปณะ ๑ แสนจากพระนาง     ก็ละตําหนักนั้นไปเรือนเกวัฏใหทํา 
เหมือนกับทําแกตําหนักพระนางสลากเทวีนั้น   เกวัฏโกรธไปสูราชทวาร  เหลา 
คนรักษาประตูก็ประหารท่ีหลังเกวัฏดวยซีกไมไผ     หนังที่หลังเกวัฏก็เปนแนว 
ข้ึน     เกวัฏไมเห็นจะพ่ึงอะไรไดก็กลบับานใหกหาปณะ ๑ แสนแกบุรุษนั้น 
มโหสถถือเอาสถานท่ีต้ังเรือนในนครท้ังส้ินดวยอุบายน้ี   รับสินบนไดกหาปณะ 
ในที่นั้น ๆ ประมาณ ๙ โกฏิ     พระโพธิสัตวพิจารณาในนครท้ังส้ินแลวไปเฝา 
พระเจาจุลนี    พระราชาตรัสถามวา   เปนอยางไร    พอบัณฑิต    สถานที่ต้ัง  
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พระราชนิเวศนเจาหาไดหรือยัง   มโหสถกราบทูลวา  ชื่อวาใครจะไมให  ยอม 
ไมมี   แตครัน้เมื่อเรือนอันขาพระองคถือเอา  ชนเจาของก็ยอมลําบาก   การทํา 
ความท่ีชนเหลาน้ัน  ตองพลัดพรากจากของรัก  ไมสมควรแกขาพระองค  เพราะ 
ฉะน้ัน ขาพระองคจักสรางพระนครใหเปนสถานที่ประทับแหงพระราชาของขา 
พระองค  ในที่โนนระหวางคงคากับพระนครน้ี  ในที่ ๑  คาวุตแตที่นี้  ภายนอก 
พระนครน้ี.  
         พระเจาจุลนีไดทรงสดับก็ยินดี ดวยทรงเห็นวา  การรบกนัภายในเมือง 
เปนการลําบาก   เสนาฝายเราหรือเสนาฝายอ่ืนก็อาจรูยาก    การทํายุทธนาการ- 
ภายนอกเมืองเปนการงาย    จักไดไมตองทุบตีกันตายในเมือง    ทรงเห็นฉะน้ี 
จึงตรัสวา  ดีแลวพอ   เจาจงใหสรางในสถานที่ที่เจากําหนดเถิด   มโหสถกราบ 
ทูลวา    ขาพระองคจักใหทําในท่ีที่กราบทูลและขอพระราชทานอนุญาตแลวน้ัน 
ชาวพระนครอยาพึงไปสูที่ทํานวกรรมของขาพระองค      เพ่ือหาฟนและใบไม 
เพราะวาเมื่อชาวเมืองไป   จักเกิดทะเลาะวิวาทกัน  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ความ 
สําราญพระราชหฤทัยจักไมมีแดพระองค       และความสบายใจก็จักไมมีแกขา- 
พระองค   พระเจาจุลนีตรัสวา   ดีแลว   พอบัณฑิต  เจาจงหามไมใหใครไปยัง 
ประเทศน้ัน  มโหสถทูลตอไปวา   ขาแตสมมติเทพ   ชางท้ังหลายของขาพระองค 
ชอบเลนน้ํา   เมื่อนํ้าเกิดขุนมัวข้ึน    ถาชาวเมืองจักขัดเคืองพวกขาพระองควา 
จําเดิมแตมโหสถมา   พวกเราไมไดดื่มน้ําใส    ขอพระองคกรุณาอดกล้ันในเรื่อง 
นี้   อยากริ้วพวกขาพระองค   พระเจาเจาจุลนีตรัสวา   ชางท้ังหลายของพวกเจา 
พวกเจา   จงปลอยใหเลนเถิด   ตรัสฉะน้ีแลวใหปาวรองวา    ผูใดออกจากท่ีนี้  
ไปสูที่สรางพระนครของมโหสถ   จักปรับไหมผูนั้นพันกหาปณะ  มโหสถถวาย 
บังคมลาพระเจาจุลนีพาพวกของตนออกจากพระนครปรารภเพื่อสรางพระนคร 
ในสถานท่ีกําหนดไว  ใหสรางบานชื่อคัคคลิริมฝงคงคาฟากโนน  ใหชางมารถ 
พาหนะโคมีกําลังอยูในบานน้ัน  พิจารณาการสรางพระนคร แบงการงานท้ังปวง  
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วา  ชนเทาน้ีทํากิจชื่อน้ี  เปนตน  และไดเริ่มการงานในอุโมงค  ประตูอุโมงค   
ใหญอยูริมฝงคงคา   ชนทั้งหลายราว   ๖,๐๐๐  คน ขุดอุโมงคใหญ     นํากรวด 
ทรายที่เทลง ๆ นั้น   คงคาก็ขุนมัวไหลไป    ชาวเมืองก็พากันกลาววา     ต้ังแต 
มโหสถมา  พวกเราไมไดดื่มน้ําใส  คงคาขุนมัวไหลไป  เหตุเปนอยางไรหนอ   
ลําดับนั้น บุรษุท่ีมโหสถวางไวก็แจงแกชาวเมืองวา ไดยินวา หมูชางของมโหสถ 
เลนน้ํา    ทําใหน้ําในคงคาขุนเปนตม  เพราะเหตุนั้น    คงคาจึงขุนมัวไหลไป 
ธรรมดาวาความประสงคของพระโพธิสัตวทั้งหลายยอมสําเร็จ     เพราะเหตุนั้น 
รากไม    ศิลา    กรวดท้ังปวงในอุโมงคยอมจมหายไปในพ้ืนดิน    ประตูแหง 
อุโมงคซึ่งเปนทางเดินอยูในเมืองนั้น    ชนทั้งหลายราว ๓,๐๐๐ คน ขุดอุโมงค 
ซึ่งเปนทางเดิน  ใหบรรจุกรวดทรายดวยถุงหนังไปถมในนครนั้น ใหคลุกเคลา 
ดินและทรายที่เทไว ๆ กับนํ้ากอกําแพง    และทํากิจอ่ืน ๆ ดวย     ประตูทางเขา 
มหาอุโมงคมีทางในเมือง  ประกอบดวยประตูเปนคู   มียนตรสูง  ๑๘ ศอก   ก ็
ในเมื่อเหยียบกดเครื่องสลักหามอันหน่ึงเขา    ประตูนั้นก็เปด    กออิฐ ๒ ขาง 
แหงมหาอุโมงคแลวใหฉาบปูน     ปไูมบังเบ้ืองบนเอาดินเหนียวยาอุดชองแลว 
ทาขาว    ก็ในอุโมงคนั้นมีประตูทั้งหมด  คือประตูใหญ  ๘๐  ประตูนอย   ๖๔ 
ทุกประตูประกอบดวยยนตร   ในเมื่อเหยียบกดเครื่องสลักหามอันหน่ึงเขา 
ประตูทั้งหมดก็ปด  ในเมือ่เหยียบกดเครื่องสลักหามอันหน่ึงเขา   ประตูทั้งหมด 
ก็เปด โคมดวงไฟมีมากกวารอย  มี ๒ ขางของมหาอุโมงค โคมดวงไฟท้ังส้ิน 
ประกอบดวยยนตร  ครัน้เมื่อเปดยนตรอันหน่ึง   โคมดวงไฟก็เปดสวางพรอม 
กันหมด   ครัน้เมื่อปดยนตรอันหน่ึง   โคมดวงไฟก็ปดมืดพรอมกันหมด    ก็ 
หองบรรทมรอยเอ็ดหองสําหรับพระราชารอยเอ็ด  มีอยู ๒  ขางแหงมหาอุโมงค 
ทอดเครื่องลาดตาง ๆ ไวในหองบรรทมทุกหอง    ที่ประทับนัง่แหงหนึ่ง ๆ ยก 
เศวตฉัตรไวทุกแหง  รูปสตรีทําดวยเสนปานรูปหน่ึง ๆ  งดงามย่ิง   ต้ังไวอาศัย  
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พระราชสีหาสนและพระราชมหาสยนะองคหน่ึงๆ  ประดิษฐานไวแลว     ถาวา   
บุคคลไมจับตองรูปนั้น  ก็ไมอาจรูวาไมใชรูปคน   อน่ึง  พวกชางเขียนผูฉลาด 
ไดทําจิตรกรรมเขียนอยางวิจิตรตาง ๆ ทั้ง  ๒  ขางแหงมหาอุโมงคแสดงภาพทั้ง 
ปวงไวในอุโมงค      แบงเขียนเปนตนวาภาพสักกเทวราชเยื้องกรายมีหมูเทวดา 
แวดลอมและเขาสิเนรุ   เขาบริภัณฑ    สาคร   มหาสาคร ทวีป  ๘ ปาหิมพานต   
สระอโนดาต   พ้ืนศลิา  ดวงจันทร   ดวงอาทิตย     สวรรคชั้นกามาพจรมีจาตุ 
มหาราชิกาเปนตน และสมบัติ ๗ ประการ   เกลี่ยกรวดทรายซ่ึงมีสีดุจแผนเงินที่ 
ภาคพ้ืน      แสดงดอกปทุมหอยตามชองเบ้ืองบน      แสดงรานตลาดขายของมี 
ประการตาง ๆ ทั้ง ๒ ขาง     หอยพวงของหอมพวงบุปผชาติเปนตน  ในที่นัน้  ๆ 
ประดับอุโมงคเปนราวกะสุธรรมาเทพสภา     ฝายชาง ๓๐๐  คนท่ีมโหสถใหไป 
ทําทัพสมภาระแหงพระราชนิเวศนและใหตอเรือบรรทุกมานั้น       ก็ไดทอเรือ 
๓๐๐  ลํา      บรรทุกทัพสัมภาระที่แตงเสร็จแลวมาทางคงคาแจงแกมโหสถ 
มโหสถนําทัพสัมภาระเหลาน้ัน ไปเปนเครื่องประกอบใชการในพระนคร    แลว 
ใหนําเรือท้ังหลายไปรักษาไวในท่ีปกปด   สั่งวา  เหลาเจาจงนํามาในวันท่ีเราสั่ง 
การกอสรางทั้งปวงในพระนครท่ีแลวเสร็จ   คือคูน้ํา  คูเปอกตม  คูแหง  กําแพง 
สูง ๑๘ ศอก  ปอมประตูเมือง  ซุมประตูเมือง  พระราชนิเวศนเปนตน  โรงชาง 
เปนตน    และสระโบกขรณี  มหาอุโมงค  ชังฆอุโมงค  พระนครท้ังหมดน้ีแลว 
เสร็จ ๔ เดือน   ดวยประการฉะน้ี. 
         ตอน้ันลวงมาได ๔ เดือน     พระมหาสัตวไดสงทูตไปเพ่ือเชิญเสด็จ 
พระเจาวิเทหราชเสด็จมา. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน   ตรัสวา 
              มโหสถสรางพระราชนิเวศนเพ่ือพระเจาวิเทห- 
         ราชผูทรงยศเสร็จแลว     ภายหลังจึงสงทูตทูลพระเจา  
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         วิเทหราชวา   ขาแตพระมหาราชเจา   ขอเชิญพระองค    
         เสด็จมาบัดน้ี       พระราชนิเวศนี้ที่สรางเพ่ือพระองค 
         สําเร็จแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปาหณิี  แปลวา  สงไปแลว. 
         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของทูตก็ทรงโสมนัส  เสด็จไปดวย 
ราชบริพารเปนอันมาก. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน   ตรัสวา 
              ลําดับน้ัน     พระเจาวิเทหราชพรอมดวยจตุรงค- 
         เสนา เสด็จไปสูนครอันมั่งค่ังท่ีมโหสถสรางไวในแควน 
         กัปปล  เพ่ือทอดพระเนตรพาหนะอันหาที่สุดมิได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนนฺตพาหน    ไดแก  พาหนะมีชาง 
และมาเปนตนประมาณมิได.  บทวา  กปฺปลิย   ปุร  ไดแก  นครที่มโหสถ 
บัณฑิตสรางไวในแควนกัปปละ. 
         พระเจาวิเทหราชเสด็จไปโดยลําดับถึงฝงคงคา  ลําดับนั้นพระมหาสัตว 
ก็ไปรับเสด็จใหเขาสูนครท่ีตนสราง     พระราชาเสด็จไปสูปราสาทอันประเสริฐ 
ในนครน้ัน    สนานพระวรกายทรงแตงพระองคแลว    เสวยโภชนาหารมีรสอัน  
เลิศ  ทรงพักผอนหนอยหน่ึงแลว    เวลาเย็นทรงสั่งราชทูตไปยังสํานักพระเจา- 
จุลนี   เพ่ือใหทรงทราบวาพระองคเสด็จมาถึงแลว. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน    ตรัสวา 
              ลําดับน้ัน       พระเจาวิเทหราชเสด็จไปถึงแควน 
         กัปปละแลว      ทรงสงพระราชสาสนไปถวายพระเจา 
         จุลนีพรหมทัตวา  ขาแตพระมหาราชเจา  หมอมฉันมา  
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         เพ่ือถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค  ขอพระองค  
         โปรดพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองคประดับ 
         ดวยราชาลังการลวนแตทองคํา    หอมลอมดวยหมูนาง 
         ขาหลวง  ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน  ณ  บัดนี้เถิด.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วนฺทิตุ    ความวา   พระเจาวิเทหราชมี 
พระชนมแกกวาพระเจาจุลนี  พระเจาจุลนีไมพอที่จะเปนแมเพียงพระโอรสของ 
พระเจาวิเทหราช     แตพระเจาวิเทหราชหมกมุนไปดวยกิเลส     จึงทรงดําริวา 
พระเจาจุลนีเปนพระสัสสุระที่เราผูเปนพระชามาตาควรถวายบังคม     ไมทรง 
ทราบความคิดของพระเจาจุลนี     จึงทรงสงสาสนถวายบังคมไป.       บทวา 
ททาหิทานิ    ความวา  พระเจาวิเทหราชทรงสงสาสนไปวา   พระองคโปรด 
เรียกหมอมฉันมาวาจะประทานพระราชธิดา   ขอไดโปรดประทานพระราชธิดา 
นั้นแกหมอมฉันในบัดนี้เถิด.    บทวา  สุวณฺณปฏิจฉฺนฺน   ไดแก  ประดับ 
ดวยเครื่องประดับทองคํา. 
         ฝายพระเจาจุลนีไดทรงสดับถอยคําของราชทูตก็ทรงโสมนัส     ดําริวา 
บัดนี้ปจจามิตรของเราจักไปขางไหนพน        เราจักตัดศีรษะเขาท้ังสองคนแลวด่ืม   
ชัยบาน     เมื่อจะทรงแสดงพระโสมนัสสวนเดียวใหปรากฏ      จึงพระราชทาน 
รางวัลแกราชทูตแลว    ตรัสคาถาเปนลําดับมาวา 
              ดูกอนพระเจาวิเทหราช  พระองคเสด็จมาดีแลว 
         เสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล   พระองคหาฤกษอาวาห- 
         มงคลไว    หมอมฉนัจะถวายพระราชธิดาประดับดวย 
         ราชาลงัการลวนแตทองคํา      หอมลอมดวยหมูนาง 
         ขาหลวงแดพระองค.  
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         ในคาถาน้ัน  พระเจาจุลนีไดสดับสาสนของพระเจาวิเทหราชแลว  ตรสั   
เรียกพระเจาวิเทหราชน้ันดุจเสด็จอยูเฉพาะพระพักตรวา   เวเทห    อีกนัยหนึ่ง 
ทรงสั่งใหราชทูตไปทูลวา  พระเจาพรหมทัตจุลนีตรัสอยางนี้    จึงตรัสอยางน้ี. 
         ราชทูตไดฟงดังน้ัน     จึงไปเฝาพระเจาวิเทหราชกราบทูลวา     ขาแต 
สมมติเทพ      ขอพระองคทรงหาฤกษที่สมควรแกการพระราชพิธีอาวาหมงคล 
พระเจาจุลนีจะถวายพระราชธิดาแดพระองค   พระเจาวิเทหราชจึงสงราชทูตไป 
อีกวา   วันนีแ้หละฤกษดี. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน    ตรัสวา                    . 
              ลําดับน้ัน   พระเจาวิเทหราชก็ไดทรงหาพระฤกษ  
         ครั้นหาพระฤกษไดแลวจึงไดทรงสงพระราชสาสนไป 
         ถวายพระเจาพรหมทัตวา ขอพระองคโปรดพระราช- 
         ทานพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองค     ประดับดวยราชา- 
         ลังการลวนแตทองคํา    หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง 
         ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน ณ บัดน้ีเถิด. 
         ฝายพระเจาจุลนีตรัสตอบวา 
              หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองค  
         ประดับดวยราชาลังการลวนแตทองคํา   หอมลอมดวย 
         หมูนางขาหลวง  แดพระองคในบัดน้ี. 
         ครั้นพระเจาจุลนีตรัสคาถานี้แลว  ตรัสลวงวา จะสงไปเด๋ียวน้ี ๆ ดังน้ี 
ไดประทานสัญญาแกพระราชารอยเอ็ดวา   ทานท้ังปวงกับเสนา ๑๘ อักโขภิณี 
จงเตรียมออกรบ    วันนี้เราจักตัดศีรษะขาศึกทั้งสอง    พรุงน้ีจักไดดื่มชัยบาน 
พระราชารอยเอ็ดเหลาน้ันทั้งหมดก็ออกในขณะนั้นทีเดียว      ฝายพระเจากรุง  
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ปญจาละเม่ือจะเสด็จออกทําการยุทธ   ก็ยังพระนางสลากเทวี   ผูพระราชมารดา 
พระนางนันทาเทวี  ผูพระมเหสี    พระปญจาลจันทะ  ผูราชโอรส    พระนาง- 
ปญจาลจันที  ผูพระราชธดิา   รวม  ๔  องค   ใหอยูในตําหนักเดียวกันกับนาง 
สนมทั้งหลาย   จึงเสด็จออกสงคราม.  
         ฝายมโหสถบรมโพธิสัตวทําราชสักการะเปนนักหนา     แดพระเจา 
วิเทหราชพรอมพวกเสนาท่ีโดยเสด็จ    ชนบางพวกด่ืมสุรา    บางพวกเค้ียวกิน 
มัจฉมังสาหาร  บางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอน  เพราะมาแตทางไกล  ฝายพระเจา 
วิเทหราชทรงพาอาจารยทั้ง ๔  มีเสนกะเปนตน   ประทับนั่ง  ณ  พ้ืนพระราช- 
มณเฑียรที่ตกแตงแลว     ทามกลางราชบริพาร     ฝายพระเจาจุลนีลอมนครที่ 
พระเจาวิเทหราชประทับ  ใหติดตอกัน  ๓ ชั้น   ยนเขาเปน  ๔  ดวยกองทัพ  ๑๘ 
อักโขภิณี  มคีนจุดคบเพลิงนับดวยแสน ๆ ครั้นอรุณข้ึนก็เตรียมยึดเมืองต้ังอยู 
มโหสถรูความก็สงโยธา  ๓๐๐  คนของตนไปส่ังวา     เจาท้ังหลายจงไปตามทาง 
อุโมงค จับราชมารดา มเหสี ราชบุตร และราชธิดาของพระเจาจุลนีมาทางอุโมงค 
อยาใหอยูนอกประตูมหาอุโมงค    ใหอยูภายในอุโมงค    ต้ังรักษาอยูจนกวาขา 
จะมา  จึงนําออกจากอุโมงคใหอยูในโรงกวางใหญในกาลเมื่อขาไป  ชนเหลาน้ัน 
รับคําส่ังมโหสถก็ไปทางอุโมงค   เปดไมลาดไวที่เชิงบันได    แลวมัดมือเทาคน 
รักษาในท่ีเชิงบันได   หัวบันไดและพ้ืนตําหนัก   และนางบําเรอมีนางคอมแตระ 
เปนตน      แลวปดปากชนเหลาน้ัน  ใหอยูในที่กําบังน้ัน ๆ    แลวเค้ียวกินเครื่อง 
เสวยท่ีจัดไวถวายพระเจาจุลนี   ทิ้งของอะไร ๆ  เสยี   ทําลายภาชนะทําใหปนป  
เสีย  แลวข้ึนสูเบื้องบนปราสาท  กาลนั้นพระนางสลากเทวีทรงสําคัญวา  ที่ไหน 
จะมีใครรูจักพระนันทาเทวี  ราชบุตรราชธิดา  เหตุอะไรจักเกิดมี  จึงใหบรรทม 
อยู   ณ  พระยี่ภูเดียวกันกับพระองค    โยธาเหลาน้ันยืนรองเรียกที่ประตูหอง  
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พระนางจึงออกมาตรัสถามวา  ทําไมพอ   โยธาเหลาน้ันจึงแสรงทูลวา   ขาแต 
พระเทวี     พระราชาของพวกเรายังพระเจาวิเทหราชกับมโหสถใหถึงความส้ิน 
ชีวิตแลว     แวดลอมดวยพระราชารอยเอ็ดเปนเอกราชในสกลชมพูทวีป    ดื่ม 
ชัยบานใหญดวยพระเกียรติยศใหญ      สงขาพระองคทั้งหลายมาเพ่ือพาเสด็จไป 
ทั้ง ๔ พระองค    พระราชมารดาเปนตนทรงเธอ    จึงเสด็จลงจากปราสาทถึง   
เชิงบันได    โยธาเหลาน้ัน ก็พาเสด็จไปเขาทางอุโมงค    พระราชมารดาเปนตน 
ตรัสวา    ขาอยูในที่นี้สิ้นกาลเทาน้ี     ยังไมเคยลงสูทางนี้    โยธาเหลาน้ันทูลวา 
ขาแตพระเทวีเจา     ชนทัง้ปวงหาไดลงสูทางนี้ไม     เพราะทางนี้เปนทางมงคล 
วันนี้พระราชาตรัสสั่งใหนําเสด็จโดยทางน้ี   เพราะเปนวันมงคล  พระราชมารดา 
เปนตนทรงเชื่อ    ลําดับนั้น      โยธาบางพวกพาพระราชมารดาเปนตน  มาบาง 
บางพวกกลับไปเปดคลังรัตนะในพระราชนิเวศน     ถือเอาทรัพยตามปรารถนา 
มาบาง  ฝายพระราชมารดาเปนตน   เบื้องหนาแตจะถึงมหาอุโมงค  เห็นอุโมงค 
ราวกะเทพสภาอันประดับแลว  ก็ทรงสําคัญวา  จัดไวเพ่ือประโยชนแดพระราชา 
ลําดับนั้น      โยธาเหลาน้ันพาพระราชมารดาเปนตน ไปสูสถานที่ใกลมหาคงคา 
ใหประทับในหองอันตกแตงแลวภายในอุโมงค   พวกหน่ึงอยูรักษา   พวกหนึ่ง 
ไปแจงการที่ไดนําพระราชมารดาเปนตน มาแลวแกมโหสถโพธิสัตว  มโหสถได 
ฟงคําของโยธาเหลาน้ันก็มีความโสมนัสวา     บัดนี้ความปรารถนาของเราจักถึง 
ที่สุด   จึงไปเฝาพระเจาวิเทหราช    ยนือยู   ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง     ฝายพระเจา 
วิเทหราชทรงดําริวา    พระเจาจุลนีจักนําพระราชธิดามาใหเราบัดนี้   ก็เสด็จลุก 
จากราชบัลลงัก     ทอดพระเนตรทางชองพระแกลเห็นพระนครมีแสงสวางเปน 
อันเดียวกัน      ดวยคบเพลิงนับดวยแสนดวงมิใชแสนเดียว     อันกองทัพใหญ 
ลอมรอบแลว   ก็ทรงฉงนสนเทหรําพึงวา  นั่นอะไรกันหนอ  เมื่อจะทรงหารือ 
อาจารยผูบัณฑิตท้ังหลาย    จึงตรัสคาถานี้วา  
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              กองชาง   กองมา   กองรถ    กองราบ    อันเปน 
         กองทัพสวมเกราะต้ังอยู  จุดคบเพลิงสวางไสว บัณฑิต 
         ทั้งหลายยอมสําคัญอยางไรกันหนอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   กนิฺนุ  มฺนติฺ   ความวา   พระเจา   
วิเทหราชตรัสถามวา  พระเจาจุลนีโปรดปรานหรอืกริ้วพวกเรา  บัณฑิตท้ังหลาย 
เขาใจกันอยางไรหนอ. 
         อาจารยเสนกะไดฟงตรัสถามจึงกราบทูลวา     ขาแตพระมหาราชเจา 
ขอพระองคอยาทรงวิตกเลย   คบเพลิงมากเหลือเกินปรากฏอยู    ชะรอยพระเจา 
จุลนีจะพาพระราชธิดามาถวายพระองค   ฝายอาจารยปุกกุสะกราบทูลวา พระเจา 
จุลนีจักทรงอารักขาเพ่ือทรงทําอาคันตุกสักการะแดพระองค   บัณฑิตทั้งส่ีเหลา 
นั้นชอบใจอยางใดก็กราบทูลอยางน้ัน  ดวยประการฉะน้ี  ฝายพระเจาวิเทหราช 
เมื่อไดทรงสดับเสียงคนในกองทัพบอกสั่งกันวา  เสนาท้ังหลายจงต้ังอยูในท่ีโนน 
ทานท้ังหลายจงรักษาในท่ีโนน   อยาประมาท   และทอดพระเนตรเห็นเสนาผูก 
สอดเกราะ    ก็เปนผูอันมรณภัยคุกคาน     เมื่อทรงหวังสดับถอยคําแหงพระ- 
มหาสัตว  จึงตรัสคาถานอกน้ีวา 
              กองชาง   กองมา   กองรถ   กองราบ    อันเปน 
         กองทัพสวมเกราะต้ังอยู  จุดคบเพลิงสวางไสว  ดูกอน 
         มโหสถบัณฑิต  พวกน้ัน  จักทําอะไรกันหนอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กินนฺุ   กาหนฺติ   ปณฺฑิต   ความวา 
พอบัณฑิต   เจาคิดอยางไรหนอ   เสนาเหลาน้ันจักกระทําอะไรแกพวกเรา. 
         พระมหาสัตวไดฟงพระราชดํารัสดังน้ัน    จึงคิดในใจวา    เราจักทํา 
พระราชาผูอันธพาลน้ีใหสะดุงสักหนอย     ภายหลังจึงแสดงกําลังปญญาของเรา 
ใหปรากฏทําใหพระองคเบาพระหฤทัย  คิดฉะนี้แลว    จึงกราบทูลวา  
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              ขาแตพระมหาราชเจา    พระเจาจุลนีพรหมทัตมี   
         กําลังมาก  ลอมพระองคไวประทุษรายพระองค พระองค 
         จักปลงพระชนมพระองค. 
         คนเหลาน้ันทั้งหมดมีพระเจาวิเทหราชเปนตนก็ตกใจกลวัตาย พระราชา   
พระศอแหง      พระเขฬะไมมีในพระโอฐ      เกิดเรารอนในพระสรีระ      พระองค 
ทรงกลัวตอมรณภัย   คร่าํครวญตรัสคาถา ๒ คาถาวา 
              ใจของเราส่ัน  และปากก็แหงผาก เราเปนเหมือน 
         ถูกไฟไหมกลางแดด  ไมบรรลุถึงความเย็นใจ  เตาของ 
         ชางทองรุงเรืองภายใน ไมรุงเรืองภายนอกฉันใด ใจของ 
         เรายอมเรารอนอยูภายใน  ไมปรากฏภายนอก  ฉันนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อุพฺเพธติ  ความวา   แนะพอมโหสถ 
ใจของขายอมหวั่นไหว  ราวกะวาใบออนของโพธ์ิใบตองลมใหญฉะน้ัน. บทวา 
อนฺโต    ฌายติ    โน    พห ิ   ความวา     หัวใจของเรายอมเรารอนอยูในภายใน 
แตไมปรากฏในภายนอกราวกะเตาของชางทองน้ัน. 
         พระมหาสัตวไดฟงพระเจาวิเทหราชทรงคร่ําครวญ  คิดวา   พระราชา 
นี้เปนอันธพาล    ไมทําตามคําของเราในวันอ่ืน ๆ   เราจักขมพระองคใหยิ่งข้ึน 
จึงทูลวา 
              ขาแตบรมกษัตรยิ    พระองคเปนผูประมาทแลว 
         เปนไปลวงความคิด   มีความคิดทําลายเสียแลว   บัดน้ี 
         บัณฑติท้ัง ๔ ผูมีความคิดจงปองกันพระองคเถิด  พระ- 
         องคไมทรงทําตามคําของขาพระองคผูเปนอมาตยใคร 
         ประโยชนนี้แสวงหาความเกื้อกูล     ทรงยินดีแลวดวย 
         พระปติอันเศราหมองของพระองค     ดุจมฤคตกหลุม  
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         ฉะนั้น    ปลาอยากกินของสดคือเหย่ือยอมกลนืเบ็ดอัน 
         งอซ่ึงปดไวดวยเน้ืออันเปนเหย่ือ      มันยอมไมรูความ 
         ตายของตน   ฉันใด  ขาแตพระราชา  พระองคเปนผูมี   
         ความปรารถนาในกามยอมไมทรงทราบพระราชธิดา 
         ของพระเจาจุลนีผูเปนดุจเหย่ือ      ราวกะปลาไมรูจัก 
         เหยื่อคือความตายของตน  ฉันนัน้  นั่นเทียว   ถาพระ- 
         องคเสด็จนครปญจาละ       จกัตองสละพระองคทันที 
         ภัยใหญจักถึงพระองคดุจภัยมาถึงมฤคตัวตามไปถึงทาง 
         ประตูบาน  ฉะนั้น    ขาแตพระจอมประชา  บุรุษผูไม 
         ประเสริฐ  เปนเหมอืนงูอยูในพกพึงกัดเอา   ผูมีปญญา 
         ไมพึงทําไมตรีกับบุรุษเชนนั้น     เพราะการคบบุรุษชั่ว 
         เปนทุกขโดยแท   ขาแตพระจอมประชากร   บุรษุผูม ี
         ศีล  เปนพหูสูตนี้พึงรูคุณแหงไมตรีนั้นกับบรุุษน้ันนั่น 
         เท่ียว  เพราะการคบสัตบุรุษท้ังหลาย  เปนสุขโดยแท. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปมตฺโต  ความวา  ขาแตพระมหาราชเจา 
พระองคเปนผูประมาทเพราะความใคร.  บทวา    มนฺตนาตีโต    ความวา    เปน 
ผูกาวลวงความคิดที่ขาพระองคเห็นภัยในอนาคตคิดกําหนดตัดดวยปญญา. 
บทวา   ภินฺนมนฺโต   ความวา  เปนผูมีความคิดทําลายเสียแลว  คือ  ความคิด 
ใดที่พระองคทรงยึดถือรวมกับอาจารยเสนกะเปนตน    ความคิดนั้นทรงทําลาย 
แลว    จึงชื่อวาเปนผูมีความคิดทําลายเสียแลว   เพราะความเปนผูกาวลวงความ 
คิดนั่นแล.  บทวา   ปณฑฺิตา  ความวา  มโหสถแสดงวา   อาจารย   ๔   คนมี 
เสนกะเปนตนเหลาน้ันจงรักษาพระองคในบัดนี้เถิด    ขาพระองคเห็นกําลังของ  
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อาจารยเหลานั้น.    บทวา   อกตฺวามจฺจสฺส   ความวา   ไมทรงทําตามคําของ 
ขาพระองคผูเปนอมาตยสูงสุด.    บทวา  อตฺตปติรโต  ความวา   เปนผูทรง 
ยินดียิ่งแลว    ดวยพระปติอันเศราหมองของพระองค.    บทวา   มิโค   กูเฏว  
โอหโต    ความวา    มฤคมาดวยความโลภเหยื่อคิดอยูในบวงหลุม    ฉันใด 
พระองคไมทรงเชื่อคําของขาพระองค    เสด็จมาดวยความโลภวาจักไดพระราช 
ธิดาปญจาลจันที    บัดนีจึ้งทรงเปนเหมือนมฤคที่ติดในบวงหลุม    ฉันนั้น. 
สองคาถาวา    ยถาป   มจโฺฉ    เปนตน     มโหสถบัณฑิตกลาวเพ่ือแสดงวา 
อุปมานี้ขาพระองคนํามาแลวในกาลน้ัน       แมคาถาวา    สเจ   คจฺฉส ิ  เปนตน 
มโหสถบัณฑิตก็กลาวเพ่ือแสดงวา      ขาพระองคนําอุปมาแมนี้ถวายพระองค 
มิใชเพียงเทานี้อยางเดียวเทาน้ัน.   บทวา   อนริยรูโป   ไดแก   บรุุษผูไรความ 
ละอาย  มีชาติของตนชั่วเชนพราหมณเกวัฏ.  บทวา   น  เตน  เมตฺตึ  ความวา 
พระองคไมควรทํามิตรธรรมกับคนเชนนั้น    แตพระองคทรงมีเมตตาพราหมณ 
เกวัฏ    ถือคําของเขา.    บทวา   ทุกฺโข   ความวา   ข้ึนชื่อวาการสมาคมกับคน 
เห็นปานน้ี   ทําครั้งเดียว   ก็เปนทุกข   เพราะนําทุกขใหญมาท้ังในโลกนี้ทั้งใน 
โลกหนา.   บทวา   ย   เตฺวว   ตัดบทเปน   ย    ตุ   เอว   อีกอยางหนึ่ง   ปาฐะ 
ก็อยางนี้แหละ.  บทวา   สุโข    ความวา   เปนสุขทั้งในโลกนีท้ั้งในโลกหนา 
ทีเดียว. 
         ลําดับนั้น    มโหสถขมพระเจาวิเทหราชยิ่งข้ึน   ดวยหวังวาพระองคจัก 
ไมทรงทําอยางนี้อีก เมื่อจะนําพระดํารัสที่ตรัสไวในกาลกอนมาแสดง  จึงทูลวา 
              ขาแตพระราชา พระองคเปนคนเขลา บานํ้าลาย 
         ที่กลาวถึงเหตุแหงการไดรัตนะสูงสุดในสํานักขา- 
         พระองค ขาพระองคเจริญดวยหางไถ จะรูจักความ  
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         เจริญเหมือนคนอ่ืนเขาไดอยางไร     ทานท้ังหลายจง 
         ไสคอมโหสถนี้ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา  
         เพราะเขาพูดเปนอันตรายแกการไดรัตนะของเรา. 
         ครั้นมโหสถกลาวคาถา  ๒  คาถาน้ีแลว  จึงกลาวขมอยางนี้วา ขาแต 
พระมหาราชเจา    ขาพระองคเปนบุตรคฤหบดี    จักรูจักความเจริญเหมือนคน  
อ่ืน ๆ  มีเสนกะเปนตน     ผูเปนบัณฑิตของพระองคซึ่งรูความเจริญฉะนั้นได 
อยางไร  วาทะนั้นไมใชโคจรของขาพระองค   ขาพระองครูศิลปะแหงคฤหบดีแท 
ขอความน้ีปรากฏแกเสนกะเปนตน   คนเหลาน้ันเปนบัณฑิต   วันนี้พระองคถูก 
กองทัพ  ๑๘  อักโขภิณีลอมไว    คนทั้งหลายมีเสนกะเปนตนจงเปนที่พ่ึงของ 
พระองค  ก็พระองครับสั่งใหไสคอขาพระองคฉุดออกไปเสีย   บัดนี้  พระองค 
ตรัสถามขาพระองคทําไม     พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับดังน้ัน      ทรงดําริวา 
มโหสถบัณฑิตกลาวโทษที่เราทําไวเทาน้ัน    เพราะเขารูภัยในอนาคตนี้มากอน 
นั่นเอง    เพราะเหตุนั้น      เขาจึงกลาวขมเราเหลือเกิน     แตเราก็ไมหยุดงาน 
ตลอดกาลเทานี้เลย   มโหสถน้ีจักทําความสวัสดีแกเราแนแท   ลําดับนั้น    พระ- 
เจาวิเทหราชเมื่อจะยึดมโหสถเปนที่พํานัก   จึงตรัสคาถา ๒  คาถาวา 
              ดูกอนมโหสถ     บณัฑิตท้ังหลายยอมไมทิ่มแทง 
         เพราะโทษท่ีลวงไปแลว    เจามาทิ่มแทงขาดุจมาท่ีเขา 
         ผูกไวดวยประตักทําไม  ถาเห็นวาเราจะพนภัยไดหรือ 
         เห็นวาเราจะปลอดภัยได     ก็จงส่ังสอนเราโดยความ 
         สวัสดีนั้นแหละ   เจาจะท่ิมแทงเราเพราะโทษท่ีลวงไป 
         แลวทําไม.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นานุวิชฺฌนฺติ  ความวา  บัณฑิตท้ังหลาย  
ยอมไมถือเอาโทษที่ลวงไปแลวมาทิ่มแทงกันดวยหอกคือปาก.  บทวา   อสสฺว 
สมฺพนฺธ   ความวา   เจาทิ่มแทงเรา    ราวกะมาท่ีเขาผูกไวอยางดี     เพราะถูก  
เสนาขาศึกลอมไวทําไม.   บทวา    เตเนว  ม    ความวา   เจาจงส่ังสอนเรา   คือ 
จงใหเราสบายใจ   ดวยความสวัสดีนั้นวา   พระองคจักพนภัยดวยอาการอยางน้ี 
พระองคจักปลอดภัยดวยอาการอยางน้ี   ดวยวา   เวนเจาเสียแลว   คนอ่ืนเปนที่ 
พ่ึงอาศัยของเราไมมี. 
         ลําดับนั้น พระมหาสัตวดําริวา พระราชาองคนี้เปนอันธพาลเหลือเถิด 
ไมรูจักบุรุษวิเศษ   เราจักใหพระองคลําบากเสียหนอยหน่ึงแลวจักเปนที่พ่ึงของ 
พระองคภายหลัง   ดําริฉะน้ีแลว   ทลูวา 
              ขาแตบรมกษัตรยิ    กรรมของมนุษยที่เปนไป 
         ลวงแลว  ทําไดยาก   เปนแดนเกิดท่ียินดีไดยาก  ขา 
         พระองคไมสามารถจะปลดเปลื้องพระองคได ขอพระ- 
         องคทรงทราบเองเถิด   ชาง  มา  นก  ยักษ  ผูมีฤทธิ์ 
         มียศ  สามารถไปไดทางอากาศมีอยู  ชางเปนตน ซึ่งมี  
         อิทธานุภาพเห็นปานนั้นที่พระองคมีอยู  แมเหลาน้ัน 
         ก็พึงพาพระองคไปได  ขาแตบรมกษัตริย   กรรมของ 
         มนุษยที่เปนไปลวงแลว    ทําไดยาก    เปนแดนเกิดท่ี  
         ยินดีไดยาก  ขาพระองคไมสามารถจะปลดเปลื้องพระ 
         องคโดยทางอากาศได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กมมฺ   ความวา   ขาแตพระมหาราชเจา 
กรรมชื่อวาปลดเปลื้องพระองคจากภัยน้ี  ที่เหลามนุษยซึ่งเปนมนุษยในอดีตพึง 
ทําน้ี  ชื่อวาเปนไปลวงแลว.  บทวา   ทุกฺกร   ทุรภสิมฺภว   ความวา  อันใคร ๆ  
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ไมอาจแกไข  ไมอาจตอสู.    บทวา   น  ต  สกฺโกม ิ  ความวา   ขาพระองค   
ไมสามารถจะปลดเปลื้องพระองคจากภัยนี้.   บทวา   ตฺว   ปชานสฺสุ  ขตฺติย 
ความวา    ขาแตพระมหาราชเจา    ขอพระองคจงทรงทราบส่ิงที่ควรกระทําใน  
เครื่องนี้เองเถิด.   บทวา   เวทายสา  ไดแก  ชางท่ีสามารถไปทางอากาศ.  บทวา 
ยสฺส   ไดแก   พระราชาพระองคใด.   บทวา  ตลาวิธา  ความวา  ชางท้ังหลาย 
ที่เกิดในตระกูลฉัททันตหรือตระกูลอุโบสถมีอยู     ชางเหลานั้นพึงพาพระราชา 
นั้นไป.  บทวา  อสฺสา  ความวา  มาทั้งหลายท่ีเกิดในตระกูลพญามาพลาหก. 
บทวา   ปกฺข ี  กลาวหมายเอาครุฑ.   บทวา   ยกฺขา  ไดแก   เหลายักษมีสา- 
ตาคิรยักษเปนตน.  บทวา   อนฺตลิกฺเขน   ความวา   ขาพระองคไมสามารถ 
จะปลดเปลื้องพระองคโดยทางอากาศ  คือไมสามารถจะพาพระองคนําไปถึงกรุง 
มิถิลาทางอากาศได. 
         พระเจาวิเทหราชทรงสดับคําของมโหสถดังน้ันก็จํานนประทับนั่งอยู 
ลําดับนั้น  อาจารยเสนกะคิดวาบัดนี้ ยกมโหสถบัณฑิตเสีย  ที่พ่ึงอื่นของพระราชา 
และของพวกเราไมมี     ก็พระราชาทรงฟงคําของมโหสถ     ทรงครั่นครามตอ 
มรณภัย  ไมทรงสามารถจะตรัสอะไร  ๆ  ได  เราจักออนวอนมโหสถบัณฑิต  
ใหชวย   เมื่อเสนกะจะออนวอนไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา 
              บรุษุผูยังไมเห็นฝงในมหาสมุทร  ไดที่พํานักใน 
         ประเทศใด เขายอมไดความสุขในประเทศนั้น   ฉันใด 
         ทานมโหสถขอทานไดเปนที่พ่ึงของพวกเรา   และของ 
         พระราชา    ฉันนั้น    ทานเปนผูประเสริฐสุดกวาพวก 
         ขาพเจาเหลามนตรี     ขอทานชวยปลดเปลื้องพวกเรา 
         จากทุกขเถิด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อตีรทสฺสี  ความวา  ผูเรือแตกกลางทะเล 
เมื่อไมเห็นฝง.  บทวา  ยตฺถ   ความวา  เมื่อถูกกําลงัคลื่นซัดลอยไป   ไดที่พ่ึง 
ในประเทศใด.  บทวา  ปโมจย  ความวา  อาจารยเสนกะออนวอนวา  เมื่อกอน 
คราวกองทัพต้ังลอมกรุงมิถิลา  ทานไดปลดเปลื้องพวกเราใหพนภัย  แมบัดนี้ 
ก็ทานน่ีแหละจงชวยปลดเปลื้องพวกเราใหพนจากทุกข.  
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวเมื่อจะขมอาจารยเสนกะจึงไดกลาวดวยคาถาวา 
              ทานอาจารยเสนกะ    กรรมของมนุษยทีเ่ปนไป 
         ลวงแลว ทําไดยาก เปนแดนเกิดท่ียินดีไดยาก ขาพเจา 
         ไมสามารถจะปลดเปลื้องทานได   ขอทานจงทราบเอา 
         เองเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    ตฺว    ปชานสฺสุ   เสนก     ความวา 
ทานอาจารยเสนกะ    ขาพเจาไมสามารถ   ทานจงนําพระราชานี้สูกรงุมิถิลาทาง 
อากาศเถิด. 
         พระเจาวิเทหราชเมื่อไมทรงเห็นเครื่องยึดถือที่จะพึงทรงยึดถือ   ทรง 
ครั่นครามตอมรณภัย  ไมสามารถจะตรัสอะไร ๆ กับพระมหาสัตวได  ทรงดําริ 
วา บางคราวแมเสนกะก็รูอุบายอะไร ๆ เราจะถามเขาดูกอนเมื่อตรัสถามจึงตรัส 
คาถาวา 
              ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา    ทานเห็นภยัใหญ 
         นั่นหรอื  บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยเสนกะ   ทานจะ 
         สําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   กึ  กิจฺจ   ความวา  ทานจะสําคัญส่ิงท่ี 
ควรทําอยางไรในกาลน้ี  พวกเราถูกมโหสถสละแลว   ถาทานรู  ก็จงบอกแกเรา.  
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         อาจารยเสนกะไดฟงดังน้ัน   คิดวา   พระราชาตรัสถามอุบายกะเรา 
งามหรือไมงาม   จงยกไว   เราจักกลาวอุบายอยางหนึ่งแดพระองค คิดฉะนี้ เเลว 
กลาวคาถาวา   
              พวกเราจงเอาไฟเผาเสียต้ังแตประตู   หรือจงจับ 
         มีดฆากันและกันละชีวิตเสียพลัน  อยาทันใหพระราชา 
         พรหมทัตฆาพวกเราใหลําบากนาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ทฺวารโต   ความวา   พวกเราจงปดประตู 
กอไฟที่ประตูนั่น.  บทวา  วิกนฺตน   ความวา  จงจับศัสตราหํ้าห่ันกันและกัน. 
บทวา    หิสสฺาม    ความวา   พวกเราจักละชีวิตพลัน    ปราสาทท่ีตกแตงแลว 
นั่นแลจักเปนจิตกาธารไมของพวกเรา. 
         พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงดังนั้นก็เสียพระหฤทัยจึงตรัสวา   ทาน 
อาจารยเสนกะจงทําจิตกาธารเห็นปานน้ันแกบุตรภรรยาของตนเถิด    แลวตรัส 
ถามปุกกุสะเปนตน    พวกน้ันก็กราบทูลดวยถอยคําแสดงความเขลาตามสมควร 
แกตน   เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   พระราชาตรัสถามปุกกุสะวา 
              ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา     ทานเห็นภยัใหญ 
         นั่นหรอื  บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยปุกกุสะ  ทานจะ 
         สําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลนี้. 
         ปุกกุสะกราบทูลวา 
              พวกเราควรกันยาพิษตายละชีวิตเสียพลัน  อยา 
         ทันใหพระราชาพรหมทัตฆาพวกเราใหลําบากนาน. 
         พระราชาตรัสถามกามินทะวา 
              ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา   ทานเห็นภยัใหญ 
         นั่นหรอื บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยกามินทะ ทานจะ 
         สําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลนี้.  
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         กามินทะกราบทูลวา  
              พวกเราพึงเอาเชือกผูกใหตาย    หรือโดดลงบอ 
         ใหตายเสีย    อยาทันใหพระราชาพรหมทัตฆาพวกเรา  
         ใหลําบากนาน. 
         พระราชาตรัสถามเทวินทะวา 
              ทานจงฟงคําน้ีของขาพเจา    ทานเห็นภยัใหญ 
         นั่นหรอื  บัดน้ีขาพเจาขอถามอาจารยเทวินทะ ทานจะ 
         สําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไรในกาลนี้. 
         เทวินทะกราบทูลวา 
              พวกเราจงเอาไฟเผาเสียต้ังแตประตู  หรือจงจับ 
         มีดฆากันและกันละชีวิตเสียพลัน       ถามโหสถไม 
         สามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยงาย. 
         อน่ึง  บรรดาอาจารยทั้ง ๔ เทวินทะคิดวา    พระราชานี้ทรงทําอะไร 
มาตรัสถามพวกเรา ในเมื่อไฟมีอยูมาทรงเปาหิงหอย  ยกมโหสถบัณฑิตเสียแลว 
คนอ่ืนจะสามารถทําความสวัสดีแกพวกเราในเวลาน้ียอมไมมี   พระองคไมตรัส 
ถามมโหสถ   มาตรัสถามพวกเรา   พวกเราจะรูอะไร   คิดฉะน้ีแลว  เมื่อไมเห็น 
อุบายอ่ืน   จึงกลาวคําที่เสนกะกลาวแลวน่ันเอง     เมื่อจะสรรเสริญมโหสถ   จึง 
กลาวบทท้ัง ๒ วา 
              ขาแตพระมหาราชเจา     ความประสงคในเรื่อง 
         นั้นเปนดังน้ี พวกเราท้ังหมดจะวิงวอนมโหสถนั่นแหละ 
         ก็ถาวาแมเมื่อวิงวอน      มโหสถก็ไมสามารถจะปลด- 
         เปลื้องพวกเราโดยงาย    ภายหลงัพวกเราจักทําตามคํา 
         เสนกะ.  
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         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของเทวินทะดังน้ัน    ทรงระลึกถึงโทษ 
ที่พระองคไดทําแกพระโพธิสัตวในกาลกอน  ก็ไมทรงสามารถจะตรัสกับมโหสถ 
ทรงคร่ําครวญจนมโหสถไดยินถนัด   ตรัสวา  
              บุคคลแสวงหาแกนของตนกลวย   ยอมไมได 
         ฉันใด   เราท้ังหลายแสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกข   
         ก็ยอมไมประสบปญหานั้น   ฉนันั้น   บุคคลแสวงหา 
         แกนแหงไมง้ิว   ยอมหาไมได   ฉันใด   เราทั้งหลาย 
         แสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกข  ยอมไมประสบปญ- 
         หานั้น   ฉันนั้น   การอยูของตางท้ังหลายในสถานท่ี  
         ไมมีน้ํา     ชื่อวาอยูในที่มิใชประเทศ     เพราะวาชาง 
         เหลาน้ันอยูในสถานท่ีอันไมมีน้าํ   ชือ่วามิใชประเทศ 
         ยอมตกอยูในอํานาจของปจจามิตรเร็วพลัน     ฉันใด 
         แมการที่เราท้ังหลายอยูในที่ใกลของมนุษยชัว่ เปนคน 
         พาลหาความรูมิได  ก็ชื่อวาอยูในสถานท่ีมิใชประเทศ 
         ฉันนั้น. 
              ใจของเราส่ัน และปากก็แหงผาก เราเปนเหมือน 
         ถูกไฟไหมกลางแดด    ไมบรรลุถึงความเย็นใจ    เตา 
         ของชางทองรุงเรืองภายใน ไมรุงเรืองภายนอก  ฉันใด 
         ใจของเรายอมเรารอนอยูภายใน    ไมปรากฏภายนอก  
         ฉันนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   กทฺทลิโน   ความวา   บุรุษผูมีความ 
ตองการดวยแกน   แมแสวงหาอยูก็ไมไดแกนแตตนกลวยน้ัน   เพราะตนกลวย 
ไมมีแกน   ฉันใด   เราทั้งหลายแมแสวงหาอุบายเครื่องพนทุกขนี้   ถามบัณฑิต  
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๕  คน  ก็ไมประสบปญหานั้น.    บทวา    นาชฺฌคมามฺหเส    ความวา   เรา 
ทั้งหลายไมประสบปญหานั้น   ดุจบุคคลไมไดฟงอุบายท่ีเราทั้งหลายถาม  แมใน 
คาถาท่ีสองก็นัยนี้แหละ.   บทวา   กุชฺราน    วนูทเก    ความวา   การอยูของ 
ชางท้ังหลายในท่ีไมมีน้ํา     ชื่อวาอยูในที่มิใชประเทศ     เพราะวาชางเหลานั้น   
เมื่ออยูในชัฏปาอันหาน้ํามิไดเห็นปานนั้น    ชื่อวามิใชประเทศ    ยอมตกอยูใน 
อํานาจของปจจามิตรเร็วพลัน    ฉันใด     แมการที่เราทั้งหลายอยูในท่ีใกลของ 
มนุษยชั่วเปนคนพาลหาความรูมิได  ก็ชื่อวาอยูในสถานท่ีมิใชประเทศ  ฉันนั้น  
ก็บรรดาบัณฑิตมีประมาณเทาน้ี แมคนหนึ่งซึ่งจะเปนที่พ่ึงอาศัยของเราในบัดนี้  
ก็ไมมี   พระเจาวิเทหราชทรงบนเพอไปตาง ๆ   ดวยประการฉะน้ี. 
         มโหสถบัณฑิตไดสดับดังน้ัน   คิดวา  พระราชาพระองคนี้ทรงลําบาก 
เหลือเกิน    ถาเราไมเลาโลมพระองคใหสบายพระหฤทัย     พระองคจักมีพระ- 
หฤทัยแตกส้ินพระชนมชพี   จึงไดกราบทูลเลาโลม. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน   ตรัสวา 
              แตนั้น   มโหสถผูเปนบัณฑิตมีปญญาเห็นประ- 
         โยชน    เห็นพระเจาวิเทหราชถึงความทุกข    จึงได 
         กราบทลูคําน้ีวา    ขาแตพระมหาราชเจา   ขอพระองค 
         อยาตกพระหฤทัยกลัวเลย    ขาแตพระองคผูองอาจใน 
         ทางรถ     ขอพระองคอยาตกพระหฤทัยกลัวเลย    ขา 
         พระองคจักเปลื้องพระองคผูดุจดวงจันทรหรือดวง 
         อาทิตยอันราหูจับแลว    หรือดุจชางจมติดในเปอกตม 
         หรือดุจงูติดอยูในกระโปรง    หรือดุจนกติดอยูในกรง 
         หรือเหลาปลาอยูในขาย     ผูมีพลและพาหนะคุมลอม 
         อยูใหพนจากความลําเค็ญ    ขาพระองคจักยังกองทัพ  
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          ปญจาละใหหนีไป  ดุจไลฝูงกาดวยกอนดิน   ขาพระ- 
         องคมิไดเปลื้องพระองค   ผูเสด็จอยูในท่ีคับขนัใหพัน 
         จากทุกข          ชื่อวาปญญาของขาพระองคนั้นจะมี  
         ประโยชนอะไร    หรือบุคคลเชนขาพระองคนั้นเปน   
         อมาตยจะมีประโยชนอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิท  ความวา  มโหสถเม่ือเลาโลมพระเจา 
วิเทหราชใหสบายพระหฤทัย     ประหน่ึงทําเมฆฝนใหตกในปาไฟไหม   ได 
กราบทูลคําน้ีวา     มา    ตฺว    ภายิ   มหาราช     เปนตน.   บทวา     สนฺน     ใน 
คาถาน้ัน  แปลวา  ติดอยู.  บทวา  เปฬพนฺธ ไดแก   งูที่อยูภายในกระโปรง. 
บทวา  ปฺจาล  ไดแก  กองทัพปญจาละซึ่งเปนกองทัพของพระเจาปญจาลราช 
แมใหญอยางนี้.   บทวา    พาหยิสฺสามิ   แปลวา    จักใหหนีไป.    บทวา  อาทู 
เปนนิบาตในอรรถวาชื่อ   ความวา   ชื่อวาปญญาของขาพระองคจะมีประโยชน 
อะไร.     บทวา    อมจฺโจ    วาป    ตาทิโส    ความวา     หรืออมาตยผูสมบูรณ 
ดวยปญญาเชนนั้นเพราะเปนผูประกอบดวยปญญา  ผูเปลื้องพระองคที่ถูกความ 
ตายเบียดเบียนอยูอยางนี้ใหพนจากทุกขไมได    จะมีประโยชนอะไร     ขาแต 
พระมหาราชเจา     พระองคโปรดสําคัญวา    มโหสถน้ีชื่อวามากอน    มาเพ่ือ 
ประโยชนอะไร   ขาแตพระมหาราชเจา   ขอพระองคอยาตกพระหฤทัยกลวัเลย 
ขาพระองคจักเปลื้องพระองคใหพนจากทุกขนี้     มโหสถบัณฑิตเลาโลมพระเจา 
วิเทหราชใหสบายพระหฤทัย  ดวยประการฉะน้ี. 
         ฝายพระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของมโหสถ     ก็กลบัไดความอุน 
พระหฤทัยวา      บัดนี้เราไดชีวิตแลว       เมื่อพระโพธิสัตวบันลือสีหนาท      ชน 
ทั้งปวงเหลานั้นก็พากันยินดี  ลําดับนั้น  เสนกะถามพระโพธิสัตววา  ทานบัณฑิต 
ทานเมื่อพาพวกเราทั้งหมดไป     จักไปไดดวยอุบายอยางไร     มโหสถแจงวา  
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ขาพเจาจักนําไปทางอุโมงคซึ่งตกแตงไว   พวกทานจงเตรียมไปเถิด   เมื่อจะส่ัง 
โยธาใหเปดประตูอุโมงค   กลาววา  
              แนะพอหนุม ๆ  พวกเจาจงลุกมา  จงเปดประตู 
         อุโมงค       ประตูหองติดตอเครื่องยนตร      พระเจา 
         วิเทหราชพรอมดวยเหลาอมาตยจักเสด็จไปโดยอุโมงค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มาณว  เปนชื่อเรียกคนหนุม.  บทวา 
มุข   โสเธถ    ความวา   จงเปดประตูอุโมงค.    บทวา    สนฺธิโน    ความวา 
จงเปดประตูหองติดตอเคร่ืองยนตร   คือจงเปดประตูหองนอนรอยเอ็ดหอง จง 
เปดประตูโคมดวงประทีปรอยเอ็ดโคม. 
         คนใชของมโหสถเหลาน้ันลุกไปเปดประตูอุโมงค     อุโมงคทั้งสิ้นมี 
แสงสวางทั่วไป   สวางไสวประหน่ึงเทวสภาทีไดประดับแลว. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน    ตรัสวา 
              พวกคนรับใชของมโหสถบณัฑิตไดฟงคําของ 
         มโหสถแลว   จึงเปดประตูอุโมงคและเครื่องสลักหาม 
         อันประกอบดวยยนตร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนุสาริโน  ไดแก   ผูทําการขวนขวาย 
ชวยเหลือ.   บทวา     ยนฺตยุตฺเต    จ     อคฺคเฬ     ไดแก    บานประตูที่ถึงพรอม 
ดวยลิ่มสลัก. 
         พวกน้ัน  เปดประตูอุโมงคแลวแจงใหมโหสถทราบ   มโหสถก็กราบทูล 
นัดพระราชาวา   ไดเวลาแลวพระเจาขา     ขอเชิญเสด็จลงจากปราสาท     พระราชา 
ก็เสด็จลง   เสนกะเปลื้องเครื่องพันศีรษะแลวผลัดผาหยักรั้ง     ลําดับนั้น     มโหสถ 
เห็นกิริยาแหงเสนกะ      จึงถามวา       นั่นทานอาจารยทําอะไร        เสนกะตอบวา 
แนะบัณฑิต      ธรรมดาท้ังหลายไปโดยอุโมงค       ตองเปลื้องผาโพกหยักรั้งไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 509 

มโหสถจึงแจงวา   แนะอาจารยเสนกะ  ทานอยาสําคัญวา  คนเขาอุโมงคตองกม   
คุกเขาเขาไป    ถาทานใครจะไปดวยชางจงข้ึนชางไป    ถาทานใครจะไปดวยมา 
จงข้ึนมาไป   เพราะอุโมงคสูง   ประตูกวางสูง  ๑๘  ศอก  ทานจงประดับตกแตง 
ตัวตามชอบใจไปกอนพระราชา    ฝายพระโพธิสัตวจัดใหเสนกะไปกอน    ให   
พระราชาเสด็จไปทามกลาง    ตนเองไปภายหลัง     เหตุไรมโหสถจึงจัดอยางนี้ 
เพราะพระเจาวิเทหราชจะไดไมทอดพระเนตรอุโมงคอันตกแตงแลว   คอย  ๆ 
เสด็จไป   ขาวตมขาวสวยของเค้ียวเปนตนประมาณไมได   มีไวเพ่ือมหาชนใน 
อุโมงค   คนเหลาน้ันเค้ียวดื่มพลางแลชมอุโมงคไป   ฝายพระมหาสัตวทูลเตือน 
พระเจาวิเทหราชวา    เชญิเสด็จไป    เชิญเสด็จไป   พระเจาขา     ตามเสด็จไป 
เบื้องหลัง   พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรอุโมงคซึ่งเปนดังเทวสภาอันตกแตง 
แลวพลางเสด็จไป. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน  ตรัสวา 
              เสนกะเดินไปกอน    มโหสถเดินไปขางหลัง 
         พระเจาวิเทหราชเสด็จดําเนินไปทามกลางพรอมดวย 
         อมาตยหอมลอมเปนราชบริพาร. 
         คนหนุมผูรับใชของมโหสถเหลาน้ันรูวา  พระเจาวิเทหราชเสด็จมา จึง 
นําพระนางสลากเทวีพระราชมารดาพระเจาจุลนี         พระนางนันทาเทวีมเหสี 
พระเจาจุลนี    และพระปญจาลจันทราชกุมาร   พระนางปญจาลจันทีราชกุมารี 
ผูเปนราชโอรสราชธิดาของพระเจาจุลนี     ออกจากอุโมงคใหประทับอยู    ณ    
พลับพลากวางใหญ     ฝายพระเจาวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงคกับมโหสถ 
กษัตริยทั้ง  ๔  คือ  พระนางสลากเทวี   พระนางนันทาเทวี    ปญจาลจันทกุมาร 
ปญจาลจันทีกุมารี  ไดทอดทัศนาการเห็นพระเจาวิเทหราชกับมโหสถก็ทราบวา  
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พวกเราตกอยูในเง้ือมมือผูอ่ืนโดยไมสงสัย  เหลาคนของมโหสถจับพวกเรามา  ก็   
ครั่นครามตอมรณภัย  ทัง้กลัวท้ังสะดุงรองอึง. 
         ไดยินวา   พระเจาจุลนีเสด็จไปรักษาอยู  ณ  สถานที่  ๑  คาวุตใกลฝง  
คงคา  ดวยทรงเกรงพระเจาวิเทหราชจะหนี  ก็พระเจาจุลนีในเม่ือราตรีเงียบสงัด 
ไดทรงฟงเสียงรองของกษัตริยทั้ง ๔   เปนผูใครจะตรัสวา    เสียงนั้นเปนเสียง 
นางนันทาเทวี     แตก็หาไดตรัสอยางไรไม     ดวยทรงเกรงความเยยหยันวา 
พระองคทอดพระเนตรเห็นพระนางนันทาเทวีที่ไหน     พระมหาสัตวเชิญให 
พระนางปญจาลจันทีราชกุมารีประทับบนกองรัตนะแลวอภิเษกในที่นั้น     แลว 
กราบทูลพระเจาวิเทหราชวา    พระองคเสด็จมาเพราะเหตุการณนี้     พระราช 
กุมารีนี้จงเปนมเหสีของพระองค     เรือ   ๓๐๐   ลําไดเทียบอยูแลว     พระเจา 
วิเทหราชเสด็จลงจากพลับพลากวางข้ึนสูเรืออันตกแตงแลว    แมกษัตริยทั้ง  ๔ 
ก็ข้ึนสูเรือ. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน     ตรัสวา 
              พระเจาวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงคขึ้นสูเรือ 
         แลว    มโหสถรูวาพระองคขึ้นสูเรือแลว    ไดถวาย 
         อนุศาสนวา  ขาแตสมมติเทพ พระเจาจุลนีพรทมทัตนี้ 
         เปนพระสัสสุระของพระองค  ขาแตพระจอมประชากร 
         พระนางนันทาเทวีนี้เปนพระสัสสูของพระองค      การ 
         ปฏิบัติพระราชมารดาของพระองคอยางใด      จงมแีก 
         พระสสัสูของพระองคอยางน้ัน          ขาแตพระราชา 
         พระเชษฐภาดารวมพระอุทรพระมารดาเดียวกันโดย 
         ตรงของพระองคทรงรักใครอยางใด     พระปญจาล- 
         จันทราชกุมาร       พระองคควรทรงรักใครอยางน้ัน  
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         พระนางปญจาลจันทีนี้    เปนพระราชบุตรีของพระเจา 
         พรหมทัตที่พระองคทรงปรารถนา        พระองคจงทํา 
         ความใครของพระองคแกพระนาง    พระนางจงเปน   
         พระมเหสีของพระองค. 
         บรรดาบทเหลาน้ี    บทวา    อนสุาสิ   ความวา  ไดยินวา  มโหสถ 
นั้นไดมีความคิดอยางนี้วา  ในกาลบางคราว   พระเจาวิเทหราชอาจกริ้วแลวฆา 
พระชนนีของพระเจาจุลนีเสีย  พึงสําเร็จสังวาสกับพระนางนันทาเทวีผูมีพระรูป 
งดงาม  พึงฆาพระราชกุมารเสียก็ได   จําเราจักถือปฏิญญาของพระเจาวิเทหราช 
ไว  เพราะฉะนั้น  จึงไดกลาวถวายอนุศาสนดวยคําวา  อย  เต  เปนตน. บรรดา 
บทเหลาน้ัน    บทวา    อย   เต    สสฺสโุร    ความวา    พระปญจาลจันทกุมารน้ี 
เปนพระโอรสของพระเจาจุลนีผูเปนพระสัสสุระของพระองค   เปนพระกนิษฐ- 
ภาคาของพระนางปญจาลจันที   บัดนี้พระเจาจุลนีเปนพระสัสสุระของพระองค. 
บทวา   อย   สสฺสุ   ความวา พระมารดาของพระนางปญจาลจันทีนี้  พระนามวา 
นันทาเทวี   เปนพระสัสสูของพระองค.   บทวา    ยถา    มาตุ    ความวา   บตุร 
ยอมกระทําวัตรปฏิบัติแกมารดา  ฉันใด  พระองคจงมีการกระทําวัตรปฏิบัติแก 
พระนางนันทาเทวี  ฉันนั้น    ยังมาตุสัญญาซึ่งมีกําลังกวาใหปรากฏ    อยาทรง 
แลดูพระนางนันทาเทวีดวยโลภจิตไมวาในกาลไร ๆ.  บท   นิยโก   ความวา 
เปนผูเกิดภายใน  คือเกิดดวยบิดามารดาเดียวกัน.  บทวา  ทยิตพฺโพ   แปลวา 
พึงประพฤติเปนที่รัก.   บทวา   ภริยา   ความวา  พระนางปญจาลจันทีนี้จักเปน 
มเหสีของพระองค   พระองคอยาทรงดูหม่ินพระนางนี้   มโหสถบัณฑิตไดถือ 
ปฏิญญาของพระเจาวิเทหราชอยางนี้. 
         พระเจาวิเทหราชทรงรับคําวาดีแลว  ก็มโหสถไมกลาวอะไร ๆ ปรารภ 
ถึงพระราชชนนีพระเจาจุลนี   เพราะเหตุไรจึงไมกลาวปรารภถึง      เพราะพระ-  
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ราชชนนีนั้นทรงพระชราแลว   พระโพธิสัตวยืนกลาวเรื่องทั้งปวงอยูริมฝงคงคา 
ลําดับนั้น     พระเจาวิเทหราชเปนผูใครจะเสด็จไปดวยความพนจากทุกขใหญ 
จึงตรัสกะมโหสถวา    ดูกอนพอ    เจาจะยืนอยูริมฝงคงคาทําอะไร    แลวตรสั 
คาถาวา  
              ดูกอนมโหสถ     เจาจงรีบขึน้เรือ    เจาจะยืนอยู 
         ริมฝงคงคาทําไมหนอ    เราท้ังหลายพนจากทุกขแลว 
         โดยยาก   จงไปบัดน้ีเถิด. 
         พระมหาสัตวไดฟงรับสั่งจึงกราบทูลวา     ขาแตสมมติเทพ    การโดย 
เสด็จดวยพระองคยังไมควรแกขาพระองคกอน   แลวทูลวา 
              ขาแตพระมหาราชเจา       การท่ีขาพระองคผูเปน 
         นายกแหงเสนา    มาทอดท้ิงเสนางคนิกรเสีย    เอาแต 
         ตัวรอด   หาชอบไม   ขาพระองคจักนํามาซึ่งเสนางค- 
         นิกรในกรุงมิถิลาท่ีพระองคละไว        และสิง่ของท่ี 
         พระเจาพรหมทัตประทานแลว. 
         บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   ธมโฺม  ไดแก  สภาวะ. บทวา   นิเวสนมฺห ิ
ทานกลาวหมายเอาพระนคร.    บทวา     ปริโมจเย      แปลวา      พึงปลดเปลื้อง. 
บทวา  ปริหาปต  แปลวา  ทิ้งไว. 
         มโหสถกลาวคาถาดังน้ี  แลวกราบทูลวา     ก็เม่ือเหลาชนมาแตทางไกล 
บางพวกเค้ียวกิน    บางพวกดื่ม   บางพวกเหน็ดเหน่ือยก็นอนหลับ       ไมรูการท่ี 
พวกเราออกจากอุโมงคแลว    บางพวกเจ็บปวย    ทํางานมากับขาพระองคตลอด 
๔   เดือน     เปนคนมีอุปการะแกขาพระองค     กบ็รรดาชนเหลาน้ันมีมาก     ขา- 
พระองคไมอาจจะทิ้งแมคนหน่ึงไป  แตขาพระองคจักกลับนํามาซึ่งเสนาทั้งปวง 
ของพระองค  และทรัพยที่พระเจาจุลนีประทานมิใหเหลือไว    ขอพระองคอยา  
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เฉ่ือยชาในท่ีไหนรีบเสด็จ    ขอพระองคทรงละชางมาพาหนะเปนตน     ที ่  
ขาพระองควางไวในหนทางเปนระยะซึ่งเหน็ดเหน่ือยแลว  ๆ   เสีย    เสด็จข้ึน 
พระยานมาศท่ีสามารถเขาสูกรุงมิถิลาเสียโดยเร็วพลัน.   
         ลําดับนั้น    พระราชาไดตรัสดาถาวา 
              ดูกอนบัณฑิต    เจาเปนผูมีเสนานอย    จักขม 
         พระเจาจุลนีผูมีเสนามากต้ังอยูอยางไร  เจาเปนผูไมมี  
         กําลัง   จักลําบากดวยพระเจาจุลนีผูมีกําลัง 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นิคฺคยฺห  ไดแก   ครอบงํา.    บทวา 
วิหฺ ิสฺสสิ   แปลวา   จักลําบาก. 
         ลําดับนั้น    พระโพธิสัตวกลาวคาถาวา 
              ถาบุคคลมีความคิด   แมมีเสนานอย   ยอมชนะ 
         บุคคลผูไมมีความคิดท่ีมีเสนามากได พระราชาพระองค  
         เดียว    ยอมชนะพระราชาท้ังหลายได     ดุจดวงอาทิตย 
         อุทัยกําจัดความมืด  ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   มนตีฺ   ไดแก  ผูประกอบดวยความคิด 
คือมีปญญา  คือฉลาดในอุบาย.  บทวา   อมนฺติน  ไดแก  ผูไมฉลาดในอุบาย. 
บทวา  ชินาติ   ความวา  ผูมีปญญายอมชนะผูมีปญญาทราม.  บทวา   ราชา 
ราชาโน   ความวา  พระราชาเห็นปานน้ีแมพระองคเดียว  ก็ยอมชนะพระราชา 
ทั้งหลายท่ีมีปญญาทรามแมมาก   เหมือนอยางอะไร.  บทวา   อาทิจฺโจวุทยนฺ- 
ตม   ความวา   ดวงอาทิตยอุทัยสองแสงสวาง    กาํจัดความมืด    ฉันใด    ผูมี 
ปญญายอมชนะและยอมไพโรจนราวกะดวงอาทิตย  ฉันนั้น. 
         ก็แลครัน้ทูลดังน้ีแลว      พระมหาสัตวถวายบังคมพระเจาวิเทหราช 
กราบทูลวา  เชิญพระองคเสด็จไปเถิด   แลวสงเสด็จ   พระเจาวิเทหราชทรงนึก  
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ถึงคุณของพระโพธิสัตววา     เราพนจากเง้ือมมือขาศึกแลวหนอ    และความ 
ประสงคของเราก็ถึงท่ีสุดแลว   เพราะไดนางปญจาลจันทีราชธิดาพระเจาพรหม- 
ทัตแลว     กบ็ังเกิดพระปติปราโมทย    เมื่อจะตรัสสรรเสริญคุณของมโหสถแก 
เสนกะ   จึงตรัสดาถาวา  
              แนะเสนกาจารย      การอยูรวมดวยเหลาบัณฑิต 
         เปนสุขดีหนอ    เพราะวามโหสถปลดเปลื้องพวกเราผู 
         ตกอยูในเง้ือมมือขาศึก    ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกท่ี  
         ติดอยูในกรง   หรอืฝูงปลาท่ีติดอยูในแห     ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สุสขุ  วต    ความวา  การอยูรวมดวย 
บัณฑิตทั้งหลาย  นี้เปนสขุยิ่ง  เปนสุขย่ิงกวาหนอ.  บทวา  อิติ    เปนนิบาต 
ลงในอรรถวา เหตุ มีคําอธิบายวา แนะอาจารยเสนกะ เพราะมโหสถปลดเปลื้อง 
พวกเราท่ีตกอยูในเง้ือมมือขาศึก   ฉะน้ัน    เราจึงกลาววา   การอยูรวมดวยเหลา 
บัณฑิตอยางน้ี   นี้เปนสุขดีหนอ. 
         อาจารยเสนกะไดฟงพระราชดํารัสดังน้ัน   เม่ือจะสรรเสริญคุณของ 
มโหสถ   จึงกลาววา 
              ขาแตพระมหาราชเจา  บัณฑติท้ังหลายนําความ 
         สุขมาแทจริงอยางน้ีทีเดียว     มโหสถปลดเปล้ืองพวก 
         เราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก     ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูง 
         นกท่ีติดอยูในกรง   หรือฝูงปลาท่ีติดอยูในแห  ฉะนั้น. 
         ลําดับนั้น     พระเจาวิเทหราชเสด็จข้ึนจากแมน้ํา    ถึงบานท่ีมโหสถให 
สรางไวทุกระยะ  ๑ โยชน     ชนทั้งหลายท่ีมโหสถวางไวในบานน้ัน  ๆ  กจั็ดชาง 
พาหนะขาวนํ้าเปนตนถวายพระราชา         พระราชายังชางมารถที่เหน็ดเหน่ือย   
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แลว ๆ ใหกลับ   เปลี่ยนสัตวพาหนะนอกนี้  ถึงบานอ่ืนดวยสัตวพาหนะเหลาน้ัน  
ลวงบรรดา   ๑๐๐  โยชนดวยอุบายน้ี    รุงเชาก็เสด็จเขากรุงมิถิลา.  
         ฝายพระโพธิสัตวไปสูประตูอุโมงค    เปลื้องดาบท่ีตนเหน็บไวออก  คุย 
ทรายที่ประตูอุโมงคฝงดาบน้ันไวในทรายนั้น      ก็แลครั้นฝงดาบแลวก็เขาไปสู 
อุโมงคแลวออกจากอุโมงคเขาสูเมืองท่ีสรางไว        ข้ึนปราสาทอาบนํ้าหอมแลว 
บริโภคโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ แลวไปสูที่นอนอันประเสริฐ     เมื่อนึกวามโนรถ 
ของเราถึงท่ีสุดแลวก็หลบัไป     ฝายพระเจาจุลนีตรวจเสนางคนิกรแลว เสด็จถึง 
นครน้ันโดยกาลลวงไปแหงราตรีนั้น. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน    ตรัสวา 
              พระเจาจุลนีผูมีกําลังมากรักษาการตลอดราตรี 
         ทั้งส้ิน   ครั้นอรุณขึน้ก็เสด็จถึงอุปการนคร   พระเจา- 
         กรุงอุตตรปญจาละพระนามวา     จุลนีผูมีกําลังมาก 
         เสด็จทรงชางท่ีนั่งตัวประเสริฐมกีําลัง   อายุ   ๖๐ ป 
         ไดตรัสการทัพกะเสนาของพระองค     พระองคทรง 
         สวมเกราะแกวมณ ี  พระหัตถจับศร  ไดตรัสกะพวก 
         เหลาทวยหาญผูรับใช  ซึ่งชํานาญในศิลปเปนอันมาก 
         ประชมุกันอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กสิณ  ไดแก  ตลอดราตรีทั้งส้ินไมเหลือ. 
บทวา  อุเทนฺต  ไดแกข้ึนไปอยู.  บทวา    อุปการ    ความวา    เสด็จถึงนคร 
ที่ไดชื่อวา   อุปการ   เพราะพระมหาสัตวสรางเทียบเคียงปญจาลนคร   บทวา 
อโวจ   ความวา   ไดตรัสกะเสนาของพระองค.   บทวา   เปสิเย   ไดแก   ผูทาํ 
การรับใชของพระองค.  บทวา   อชฺฌภาสิตฺถ   ความวา   ตรัสยิง่แลว     คือ  
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ไดตรัสกอนกวาน่ันเอง.  บทวา  ปุถุคุมฺเพ   ความวา  ผูดํารงอยูในศิลปะเปน 
อันมาก  คือรูศิลปะเปนอเนก. 
         บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงขอความเหลาน้ันโดยยอ   พระศาสดาจึงตรัสวา 
              พระเจาจุลนีตรัสกะกองชาง    กองมา   กองรถ   
         กองราบ ผูมีศิลปธนู  ผูยิ่งแมน  ยิ่งขนทรายก็ไมพลาด 
         ผูประชุมกันอยูแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อุปาสนมฺหิ  ไดแก   ผูชํานาญในการยิง 
ธนู.   บทวา   กตหตฺเถ  ไดแก   ผูยิงแมนเพราะยิงไมผิดพลาด. 
         บัดนี้  พระเจาจุลนีเมื่อจะตรัสสั่งใหจับเปนพระเจาวิเทหราช  จึงตรัสวา 
              เจาท้ังหลายจงไสชางพลายมีกําลัง   อายุ  ๖๐  ป 
         ชางท้ังหลายจงยํ่ายีนครที่พระเจาวิเทหราชทรงสรางไว 
         ดีแลวเสีย   ลูกศรอนัขาวดวยเขี้ยวงา   ปลายแหลมคม 
         สามารถแทงกระดูกได  เกลี้ยงเกลา เหลาน้ีจงตกลงดัง 
         หาฝนดวยกําลังธนู       เหลาโยธารุนหนุมสวมเกราะ 
         แกลวกลา   มีอาวุธประกอบดวยดามอันวิจิตร    เหลา 
         ชางใหญแลนมา   จงหันหนาสูชางท้ังหลาย   หอกทั้ง  
         หลายท่ีขัดดวยนํ้ามันแลว     มแีสงเปนประกายวะวับ 
         รุงเรืองต้ังอยู  ดังดาวประกายพรึก   มีรัศมีมาก   เมื่อ 
         เหลาโยธาตองเรามีกําลังคืออาวุธ ทรงสังวาลคือเกราะ 
         ไมลาหนีในสงครามเชนนี้     พระเจาวิเทหราชจักพน 
         ไปไดที่ไหน   หากจะเปนเหมือนนกบินไปทางอากาศ 
         ก็จักทําไดอยางไร  ก็โยธาของเราท้ังหมด  ๓๙,๐๐๐ ซึ่ง 
         เราเท่ียวไปทั่วแผนดิน  ไมเห็นเทียมทัน    สามารถตัด  
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         ศีรษะขาศึกเอามาคนละศีรษะได   อนึ่ง   ชางพลายท้ัง 
         หลายอนัประดับแลว มีกําลังอาย ุ ๖๐ ป เหลาโยธาหนุมๆ 
         มีผิวพรรณดังทองคํางดงามอยูบนคอ    โยธาท้ังหลายมี 
         เครื่องประดับสีเหลือง     นุงผาสีเหลือง     หมผาเฉวียง   
         บาสีเหลืองงดงามอยูบนคอชาง    ดังเทพบุตรท้ังหลาย 
         ในนันทนวัน   ดาบท้ังหลายมีสดัีงปลาสลาด  ขัดถูดวย 
         น้ํามัน   แสงวะวับ   อันเหลาโยธาผูวีรบุรุษทําเสร็จแลว 
         มีคมเสมอ  มีคมย่ิง  เงาวับ   ดาบท้ังหลายหาสนิมมิได 
         ทําดวยเหล็กกลามั่นคง  อันเหลาโยธาผูมีกําลัง   เชี่ยว 
         ชาญในวิธีประหาร  ถือเปนคูมือแลว   เหลาโยธาผูถึง 
         พรอมดวยความงามดังทองคํา    สวมเส้ือสีแดงกวัด 
         แกวงดาบยอมงดงามดังสายฟาแลบวาบอยูในระหวาง 
         กอนเมฆ  เหลาโยธาผูกลาหาญสวมเกราะ สามารถยัง 
         ธงใหสะบัดในอากาศ   ฉลาดในการใชดาบและเกราะ 
         ถือดาบ  ฝกมาอยางชํานาญสามารถจะตัดคอชางใหญ 
         ขาดตกลง  (แตกาลกอน)   ทานเปนผูอันหมูชนเชนนี้ 
         แวดลอม  แตกาลนี้   ความพนภัยของทานไมมี    เรา 
         ไมเห็นราชานุภาพของทานท่ีจะเปนเหตุใหทานไปกรุง 
         มิถิลาไดเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ทนฺตี   ไดแก  มีงาสมบูรณ.    บทวา 
วจฺฉทนฺตมุขา   ไดแก    มหีนาเชนเหล็กสกัด.    บทวา     ปนุณณฺา    แปลวา 
เกลี้ยงเกลา.  บทวา    สมปฺตนฺตุตรีตรา    ความวา  ลูกศรเห็นปานน้ีเหลาน้ัน 
จงตกลง  คือจงมาพรอมกันแลว ๆ เลา ๆ  พระเจาจุลนีมีพระดํารัสสั่งวา  พวก  
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เจาจงหลั่งฝนคือลูกศร  ใหเปนเหมือนฝนลูกเห็บตก.   บทวา   มาณวา  ไดแก 
ทหารหนุม.   บทวา   จมมฺิโน   ไดแก    ถือโล.    บทวา    จิตฺตทณฺฑยุตาวุธา 
ความวา  ประกอบดวยอาวุธที่มีดามวิจิตร.  บทวา    ปกฺขนฺทิโน    ไดแก  ผู  
แลนเขาสงความ.   บทวา   มหานาคา    ความวา   แมเมื่อชางใหญทั้งหลายทํา 
โกญจนาทมา    โยธาทั้งหลายก็สามารถท่ีจะยืนนิ่งจับงาทั้งสองของชางเหลาน้ัน 
ถอนออกเสียได.    บทวา   สตรสาว    ตารกา     ความวา    มีรัศมีมากราวกะ 
ดาวประกายพรึก.    บทวา    อาวุธพลวนฺตาน    ไดแก   ประกอบดวยกําลัง 
อาวุธ.   บทวา   คุณิกายุรธาริน   ความวา   เกราะทานเรียกวา   คุณี  ผูทรงไว 
ซึ่งเกราะท้ังหลายดวย   ซึ่งเครื่องประดับ  คือกําไลแขนท้ังหลายดวย หรือผูทรง 
ไวซึ่งกําไลแขนกลาวคือเกราะ.    บทวา    สเจ  ปกฺขีว   กาหตุ   ความวา  พระ- 
เจาจุลนีตรัสวา   ถาจักบินไปไดทางอากาศเหมือนนก   แมอยางนั้น  ก็จักพนไป 
ไดอยางไร.    บทวา   ตึส   เม   ปุริสนาวุโตฺย     ความวา     ทานเรียกบุรุษ 
๓๙,๐๐๐ วา    ตึสนาวุโตฺย   ดังน้ี.  บทวา   สพฺเพ   เจเกกนิจฺจติา    ความวา 
พระเจาจุลนีทรงแสดงวา    โยธาของเราสามารถแยงอาวุธจากมือคนอ่ืน ๆ ตัด 
ศีรษะปจจามิตรทั้งหลายได  เปนโยธาที่คัดเลือกเปนคน ๆ อยูประจําการะ  บทวา 
เกวล  มหิม   จร  ความวา   เที่ยวไปตลอดแผนดินนี้ทั้งส้ิน.    บทวา    เยส 
สม   น   ปสฺสามิ   ความวา  พระเจาจุลนีทรงแสดงวา  เราไมเห็นโยธาเหลาน้ัน  
ที่เหมือนโยธาของเราซ่ึงมีความสามารถเทานี้    ทองทานเรียกวา  จารุ  ในบทวา 
จารุทสฺสนา    ความวา    มีวรรณะดังทอง.   บทวา    ปตาลงฺการา    ไดแก   มี 
เครื่องประดับสีเหลือง.     บทวา    ปตวสนา   ไดแก   นุงผาเหลือง.     บทวา 
ปตุตฺตรนิวาสนา  ไดแก   มีผาหมเหลือง.    บทวา    ปา ีนวณฺณา     ไดแก 
เชนกับปลาสลาด.  บทวา   เนตฺตึสา   แปลวา  พระขรรค.  บทวา   นรวีเรห ิ
ไดแก  บุรุษผูเปนบัณฑิต  ผูมีความเพียร.   บทวา   สุนิสฺสิตา   ไดแก    ลับ  
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อยางดี   คมกริบ.  บทวา   เวลุลาฬิโน    ความวา   โชติชวง  ดังดวงอาทิตย   
เที่ยงวัน.  บทวา   สกฺกายสมยา   ความวา ทําดวยเหล็กกลาท่ีใหนกกระเรียน 
เค้ียวเจ็ดครั้งถือเอา.     บทวา   สุปฺปหารปฺปหาริภิ     ไดแก   โยธามือแมน.  
บทวา  โลหิตกฺจูปธาริตา   ความวา ประกอบดวยเสื้อสีแดง.  บทวา  ปวกา 
ไดแก  สามารถสะบัดธงในอากาศ.   บทวา   อสิจมมฺสฺส   โกวิทา    ไดแก 
ฉลาดในการใชดาบและเกราะ.   บทวา    ผรุคฺคหา   ไดแก   ผูถอืดาบ.  บทวา 
สิกฺขิตรา  ไดแก  ฝกอยางเหลือเกินในการถือดาบนั้น.  บทวา   นาคกฺขนฺธ- 
นิปาติโน  ความวา  สามารถใชพระขรรคตัดคอชางใหตกลง.  บทวา   นตฺถิ 
โมกฺโข  ความวา    พระเจาจุลนีตรัสวา  พอเปรตวิเทหะ    ครั้งกอน   ทาน 
รอดพนไดดวยอานุภาพมโหสถบุตรคฤหบดี   แตบัดนี้ทานไมมีทางรอดพนเลย. 
บทวา   ปภาวนฺเต   ความวา  บัดนี้เราไมเห็นราชานุภาพของทานท่ีเปนเครื่อง 
ใหกลับไปกรุงมิถิลาได  วันนี้ทานเปนเหมือนปลาเขาแหท่ีทอดไว. 
         พระเจาจุลนีตรัสคุกคามพระเจาวิเทหราชอยางนี้แลว   ทรงทําในพระ- 
หฤทัยวา   เราจักจับเปนพระเจาวิเทหราชใหไดในบัดนี้    จึงทรงเตือนชางที่นั่ง 
ดวยพระแสงขออันประดับเพชร   แลวตรัสสั่งเสนาวา  พวกเจาจงจับ  จงทําลาย 
จงแทง  เสด็จถึงอุปการนครประหนึ่งจะถมทับเสีย  ลําดับนั้น  บุรุษท้ังหลายท่ี 
มโหสถวางไว   ก็พาพวกของตนแวดลอมมโหสถไว  ดวยคิดวา  ใครจะรู  อะไร 
จักมี  ขณะนั้น  พระโพธสิัตวลุกจากที่นอนอันเปนสิริ ชําระรางกายแลว  บริโภค 
อาหารเชา   ประดับตกแตงตัวนุงผามาแตแควนกาสีราคาต้ังแสน   หมรัตกัมพล 
เฉียงอังสา   ถือไมเทาทองท่ีสําหรับใชอันหน่ึง   ซึ่งขจิตดวยรัตนะ ๗ สวมรอง 
เทาทอง เหลาสตรีที่ตกแตงแลวดุจเทพอัปสรพัดอยูดวยวาลวีชนี  เปดสีหบัญชร 
บนปราสาทซ่ึงตกแตงแลว     แสดงตนแดพระเจาจุลนี   เดินกลับไปกลับมาดวย 
ลีลาดังทาวสักกเทวราช.  
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         ฝายพระเจาจุลนีทอดพระเนตรเห็นสิริรูปอันอุดมของมโหสถ  ก็ไม   
สามารถจะยังพระมนัสใหเลื่อมใส   เรงไสชางที่นั่งเขาไปดวยทรงคิดวา    เราจัก 
จับมโหสถใหไดในบัดนี้  มโหสถโพธิสัตวคิดวา  พระเจาจุลนีนี้ดวนมาดวยทรง 
สําคัญวา    เราไดตัวพระเจาวิเทหราชแลวในที่นี้เอง   ชะรอยจะไมทรงทราบวา 
เราจับพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีของพระองคสงถวายแดพระราชาของ 
พวกเราแลว   ฉะน้ัน  เราจักสําแดงหนาของเราใหเชนกับแวนทองแลวกลาวกับ 
พระเจาจุลนี     พระโพธสิัตวยืนอยูที่หนาวางเปลงเสียงไพเราะ     เมื่อจะกลาว   
เยยหยันกับพระเจาจุลนี   จึงทูลวา 
              พระองคดวนไสชางท่ีนั่งตัวประเสริฐมาทําไม 
         หนอ  พระองคมีพระหฤทัยราเริงแลวเสด็จมา    คงจะ 
         เขาพระทัยวาทรงเปนผูไดประโยชนแลว  ขอพระองค 
         ทรงลดแลงธนูนั่นลงเสียเถิด     ทรงท้ิงลูกธนูเสียเถิด 
         ทรงเปลื้องเกราะอันงามโชติชวงดวยแกวไพฑูรย  แกว 
         มณีนั่นออกเสียเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กุชฺร  ไดแก  ชางตัวประเสริฐ.  บทวา 
ปหฏรูโป  ความวา  มีพระหฤทัยราเริงแลวยินดีแลว  คือทรงโสมนัส.   บทวา 
อาคมสิ   แปลวา     เสด็จมา.    บทวา     ลทฺธตฺโถสฺมิ     ความวา    พระองคเขา 
พระหฤทัยวา   เรามีประโยชนอันสําเร็จแลว   คือความปรารถนาของเราถึงที่สุด 
แลว.   บทวา   โอหเรต    ความวา    พระองคทรงนําลง     คือเอาลง     คือท้ิงธนู 
กลาวคือแลงนั่นเสีย  ประโยชนอะไรดวยธนูนั่นแกพระองค.  บทวา  ปฏิสหร 
ความวา  จงนําออกประทานแกผูอ่ืน    หรือเก็บไวในท่ีมิดชิด   พระองคจักใช 
ลูกธนูทําอะไร.   บทวา  จมฺม   ความวา  แมเกราะนั่นก็โปรดนําออกเสีย  เพราะ 
เกราะนี้พระองคทรงสวมต้ังแตเมื่อวาน โปรดทิ้งเสียเถิด   อยาใหมันเบียดเบียน  
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พระวรกายของพระองคเลย  อยาทําพระวรกายของพระองคใหลําบากเลย  โปรด  
เสด็จเขาพระนครของพระองคแตเชาเถิด   พระโพธิสัตวไดทําความเยยหยันกับ 
พระเจาจุลนี  ดังนี้.  
         พระเจาจุลนีไดทรงสดับคําของมโหสถแลว     ตรัสวา   บุตรคฤหบดีนี้ 
ทําการเยยหยันกับเรา  วันนี้เราจักรูกิจท่ีจะพึงทําแกเจา   เมื่อทรงคุกคามมโหสถ 
ตรัสวา 
              เจาเปนผูมีผิวหนาผองใส   และกลาวถอยคําเคย 
         ยิ้มแยม  ความถึงพรอมแหงผิวพรรณเชนนี้    ยอมมใีน 
         เวลาใกลตาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    มิหิตปุพฺพฺจ   ภาสสิ   ความวา 
เจายิ้มแยมกอนแลวกลาวภายหลัง   ชือ่วากลาวถอยคําเคยยิ้มแยม   เจาไมนับเรา 
ในเรื่องอะไร ๆ.   บทวา   โหติ   โข  ความวา  ธรรมดาความถึงพรอมแหงผิว 
พรรณเห็นปานน้ี     ยอมมีแกคนในเวลาใกลตายเทาน้ัน    เพราะฉะนั้น  ทาน 
ผองใส   วันนี้เราจักตัดศีรษะของเจาแลวด่ืมชัยบาน. 
         ในเวลาท่ีมโหสถทูลกับพระเจาจุลนีนั้นอยางนี้     ฝายพลนิกายเปนอัน 
มากไดเห็นรูปสิริแหงพระมหาสัตว   จึงไดไปสูสํานักของพระเจาพรหมทัตดวย 
คิดวา  พระราชาของพวกเราทรงปรึกษามโหสถ   ตรัสอะไรกันหนอ    พวกเรา 
จักฟงพระดํารัสและถอยคําแหงพระราชาและมโหสถ   ฝายมโหสถบัณฑิตไดฟง 
พระดํารัสของพระเจาจุลนีแลว    คิดวา   พระเจาจุลนีไมทรงรูจักเราวามโหสถ 
บัณฑิต เราจักไมใหฆาเราได  คิดฉะน้ีจึงทูลวา  ความคิดของพระองคกระจาย  
แลว   พระเจาขา   เรื่องที่พระองคและเกวัฏคิดดวยใจ   ไมเกิดแลว    แตเรื่องที่  
กลาวดวยปาก   เกิดแลว   เมื่อจะประกาศขอความน้ัน  จึงทูลวา  
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              ขาแตขัตติยราช พระดํารัสท่ีพระองคตรัสคุกคาม 
         ไรประโยชนเสียแลว  พระองคเปนผูมีพระดําริกระจาย 
         ไปท่ัวแลว    พระองคจับพระเจาวิเทหราชไมไดหรอก   
         ดังมาสินธพอันมากระจอกไลไมทัน   พระเจาวิเทหราช 
         พรอมเหลาอมาตยราชบริพาร    เสด็จขามคงคาไปแลว 
         แตวันวานน้ี  เมื่อพระองคจักติดตามไปก็จักตก  เหมอืน 
         กาบินไลตามพระยาหงส  ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ภินนฺมนฺโตสิ  ความวา   มโหสถกลาววา 
พระองคอยาไดเขาพระหฤทัยวา   ความคิดของเราท่ีปรึกษากับเกวัฏในหองสิริ- 
ไสยาน้ัน  ไมมีใครรู  ความคิดนั้น  ขาพระองครูแลวกอนทีเดียว  ฉะนั้น  พระองค 
จึงเปนผูมีพระดําริกระจายไปท่ัวแลว.  บทวา   ทุคฺคณฺโห   หิ  ตยา     ความวา 
ขาแตพระมหาราช     พระราชาของพวกขาพระองค     พระองคทรงจับไดยาก 
เหมือนมาสินธพกับมากระจอก พระองคเหมือนคนข่ีมากระจอก  ไมอาจท่ีจะจับ 
พระราชาของพวกขาพระองคซึ่งเหมือนคนข่ีมาอาชาไนยมีกําลังเร็ว  มโหสถ 
แสดงวา เกวัฏเหมือนมากระจอก พระองคเหมือนคนข่ีมากระจอก   ขาพระองค 
เหมือนมาสินธพมีกําลังเร็ว พระราชาของพวกขาพระองคเหมือนคนข่ีมาสินธพ. 
บทวา    ติณฺโณ    หิยฺโย    ความวา   พระเจาวิเทหราชพรอมดวยเหลาอมาตย 
ขาราชบริพารเสด็จขามนํ้าไปแตวันวานนี้แลว     มไิดเสด็จหนีไปพระองคเดียว 
เสียดวย.   บทวา    อนชุว ความวา    กถ็าพระองคจักไลตาม    คือจักติดตาม 
พระเจาวิเทหราช   กาบินไลตามพระยาหงสทองจักตกในระหวางนั่นแล  ฉันใด 
พระองคจักตก  คือจักถึงความพินาศในระหวางนั่นแล    ฉันนัน้    มโหสถทูล 
ดังน้ี.  
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         บัดนี้  พระมหาสัตวมิไดพรั่นพรึงประดุจพระยาไกรสรราชสีห เมื่อจะ  
นําอุทาหรณมา   จึงทูลวา   
              สุนขัจิ้งจอกท้ังหลายเปนสัตวตํ่าชากวามฤค เห็น 
         ดอกทองกวาวบานในรัตติกาล  ก็สําคัญวาชิ้นเน้ือ เขา 
         ลอมตนอยู   ครั้นเมื่อราตรีลวงไปแลว    พระอาทิตย  
         ขึ้น    สุนัขจิ้งจอกเปนสัตวตํ่าชากวามฤค    เห็นดอก 
         ทองกวาวบานแลว  ก็หมดหวังฉนัใด ขาแตพระราชา 
         พระองคทรงลอมพระเจาวิเทหราช  ก็จักทรงหมดหวัง 
         เสด็จไป เหมือนสุนขัจิ้งจอกท้ังหลายเห็นดอกทองกวาว 
         ฉันนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทิสวฺาน   ไดแก   เห็นดวยแสงจันทร. 
บทวา  ปริพฺยุฬฺหา  ความวา  ยืนลอมดวยหวังวา  จักเค้ียวกินชิ้นเน้ือแตเชา 
ทีเดียวแลวจักไป.   บทวา  วีติวตฺตาสุ  ความวา  สุนัขจ้ิงจอกเหลาน้ันไดยืนอยู 
อยางนั้น ในราตรีใด ๆ   เมื่อราตรีนั้น ๆ ลวงไปแลว.   บทวา   ทิสฺวา   ความวา 
สุนัขจ้ิงจอกท้ังหลายเห็นดอกทองกวาวแตเชาทีเดียว   รูวา  นี้ไมใชเนื้อ  ก็หมด 
หวังพากันหนีไป.   บทวา  สิงฺคาลา    ความวา   สนุัขจ้ิงจอกทั้งหลายลอมตน 
ทองกวาวแลวหมดหวังไป   ฉันใด   แมพระองคก็ฉันนั้น    ทรงทราบวาพระเจา 
วิเทหราชไมมีในที่นี้    กจั็กหมดหวังเสด็จไป   คือจักพาเสนาหนีไป   มโหสถ 
แสดงดังน้ี. 
         พระเจาจุลนีทรงสดับคําไมพรั่นพรึงของมโหสถน้ัน   ทรงคิดวา  บุตร 
คฤหบดีนี้เปนคนกลาเกินกลาวแลว  มันคงใหพระเจาวิเทหราชเสด็จหนีไปแลว 
โดยไมตองสงสัย    ก็กริ้วเหลือเกิน   ทรงรําพึงวา   เม่ือกอน   พวกเราไมเปน 
เจาของแมแหงผาสาฎกที่คาดพุงเพราะมโหสถ     บัดนี้ปจจามิตรอยูในเง้ือมมือ  
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ของพวกเราแลว  ก็มโหสถใหหนีไป  มโหสถเปนคนทําความฉิบหายแกพวกเรา 
มากหนอ     เราจักทําโทษอันควรทําแกคนสองคน    รวมแกมโหสถน้ีคนเดียว 
เมื่อจะทรงสั่งลงโทษแกมโหสถ   จึงตรัสวา 
              เจาท้ังหลายจงตัดมือและเทา  หูและจมูกของ 
         มโหสถผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขา  ซึ่งอยูใน  
         เง้ือมมอืแลวไปเสีย  เจาท้ังหลายจงเสียบมโหสถผูปลอย 
         พระเจาวิเทหราชศัตรูของขา ซึง่อยูในเงื้อมมือแลวไป 
         เสียในกลาวยางมันใหรอน  ดุจยางเน้ือฉะนั้น   บุคคล 
         แทงหนังโคท่ีแผนดิน  หรอืเกี่ยวหนังราชสีห หรือเสือ 
         โครงฉุดมาดวยขอ  ฉันใด  ขาจักใหเจาท้ังหลายท่ิมแทง 
         มโหสถ   ผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขา   ซึ่งอยู 
         ในเงื้อมมือแลวไปเสีย  แลวฆาเสียดวยหอก  ฉันนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อาตปป   ความวา  จงเสียบบุตรคฤหบดี 
นี้ในหลาวยางไฟ    เหมือนเสียบเนื้อมฤคเปนตนที่ควรยาง    ฉะน้ัน.    บทวา 
สีหสฺส  อโถ   พฺยคฺฆสฺส   ความวา  เหมือนอยางวา  บุคคลเอาขอเกี่ยวหนัง 
ราชสีหเปนตน    ฉุดมา  ฉันใด  จงทําแกมโหสถ  ฉันนั้น. บทวา  เวธยิสฺสามิ 
ไดแก   จักใหแทง. 
         พระมหาสัตวไดฟงพระดํารัสดังน้ันก็หัวเราะ  คิดวาพระราชานี้ไมรูวา 
เราสงพระมเหสีและพระวงศานุวงศของพระองคไปกรุงมิถิลาแลว    เพราะฉะนั้น 
จึงคิดลงกรรมกรณแกเรา  แตอาจยิงเราดวยศร   หรือทําโทษอยางอ่ืนตามชอบ 
พระหฤทัยของพระองคดวยความพิโรธ  เอาเถิด  เราจะแจงเหตุการณเพ่ือทําให 
พระองคโศกาดูรเสวยทุกข บรรทมสลบอยูบนหลังชางที่นั่งน่ันเอง คิดฉะน้ันแลว 
จึงทูลวา  
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              ถาพระองคตัดมือและเทา   หูและจมูกของขา- 
         พระองค  พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถเปนอาทิ 
         แหงพระปญจาลจันทราชโอรส   พระนางปญจาลจันที 
         ราชธิดา     และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค  
         พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถเปนตน  ของพระ- 
         ราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองคอยาง 
         นั้นเหมือนกัน ถาพระองคเสียบเนื้อขาพระองคในหลาว 
         ยางใหรอน  พระเจาวิเทหราชก็จักใหเสียบเนื้อพระ- 
         ปญจาลจันทราชโอรส   พระนางปญจาลจันทีราชธิดา 
         และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค  ยางใหรอน 
         พระเจาวิเทหราชจักใหเสียบเนือ้พระราชโอรสพระราช 
         ธิดาและพระมเหสีของพระองค    ยางใหรอนอยางน้ัน 
         เหมือนกัน. 
              ถาพระองคจักท่ิมแทงขาพระองคดวยหอก  พระ- 
         เจาวิเทหราชก็จักใหทิ่มแทงพระปญจาลจันทราชโอรส 
         พระนางปญจาลจันทีราชธิดา   และพระนางนั้นทาเทวี 
         มเหสีของพระองคดวยหอก   พระเจาวิเทหราชจักท่ิม- 
         แทงพระราชโอรสพระราชธิดา    และพระมเหสีของ 
         พระองคดวยหอกอยางน้ันเหมือนกัน. 
              ขอความดังกราบทูลมาอยางน้ี    ขาพระองคทั้ง 
         สอง   คือพระเจาวิเทหราชกับขาพระองคไดปรึกษา 
         ตกลงกันไวแลวเปนความลับ  โลหนังมีน้ําหนกั  ๑๐๐ 
         ปละ  ที่ชางหนังทําสําเร็จแลวดวยมีดของชางหนึ่งยอม  
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         ชวยปองกันตัว    เพ่ือหามกันลกูศรท้ังหลาย    ฉันใด 
         ขาพระองคเปนผูนําความสุข  บรรเทาทุกขถวายพระ- 
         เจาวิเทหราชผูเรืองยศ  ก็จําตองทําลายลูกศร  คือ พระ  
         ดําริของพระองค   ดวยโลหนัง   คือ  ความคิดของขา 
         พระองค   ฉันนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เฉทยิสฺสติ   ความวา   พระเจาวิเทหราช 
ทรงสดับวา  ไดยินวา   พระเจาจุลนีตัดมือเทาของมโหสถบัณฑิตแลว   ก็จักให 
ตัด.   บทวา  ปุตฺต    ทารสฺส    ความวา    พระราชาของพวกขาพระองคจักให 
ตัดมือเทาของคน ๓ คน คือพระราชโอรสพระราชธิดา ๒ และพระอัครมเหสี ๑ 
เพราะตัดมือเทาของขาพระองคคนเดียวเปนเหตุ.   บทวา    เอว   โน    มนฺติต 
รโห   ความวา    ขาแตพระมหาราชเจา    ขาพระองคและพระเจาวิเทหราชได 
ปรึกษาตกลงกันไวในท่ีลับอยางนี้วา    พระเจาจุลนีรับสั่งใหกระทํากรรมใด ๆ 
แกของพระองคในกรุงปญจาละนี้   พระเจาวิเทหราชพึงกระทํากรรมน้ัน ๆ แก 
พระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองคในกรุงมิถิลานั้น. บทวา 
ปลสต   ความวา    หนังน้ําหนักประมาณ  ๑๐๐  ปละที่ใหข้ีเถาเปนอันมากกัด 
ใหออนนุม  มีดของชางหนัง  ทานเรียกวา   โกนฺติมนฺตา  ในบทวา   โกนฺติ- 
มนฺตาสุนิฏ ิต   โลหนังสําเร็จดวยดี    เพราะรอยตัดทั้งหลายทําดวยมีดของ 
ชางหนังน้ัน.  บทวา   ตนุตาณาย   ความวา  โลหนังน้ัน  เขาถึงความปองกัน 
สรีระ   เพ่ือปองกันลูกศรท้ังหลาย  คือ  ปองกันลกูศรท้ังหลายรักษาสรีระไวได 
ฉันใด.   บทวา   สุขาวโห   ความวา   ขาแตพระมหาราชเจา    แมขาพระองค 
ก็เปนผูนําความสุขมาถวายแด พระราชาของพวกขาพระองคโดยหามปจจามิตร 
ทั้งหลาย  เหมือนโลหนังสําหรับปองกันลูกศรของพระองค. บทวา  ทุกฺขนูโท 
ความวา   ขาพระองคนํามาซึ่งความสุขทางกายและทางใจ    บรรเทาความทุกข.  
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บทวา   มตินเฺต   ความวา   เพราะฉะนั้น   ขาพระองคจักตองทําลายความคิด 
คือปญญาของพระองค    ดวยความคิดของขาพระองคเหมือนปองกันลูกศรดวย 
โลหนังหนัก ๑๐๐ ปละนัน้.     
         พระเจาจุลนีไดทรงสดับดังน้ันแลวทรงพระดําริวา  บุตรคฤหบดีพูด 
อยางนี้ทําไม ไดยินวา เราทํากรรมกรณแกเขาอยางใด พระเจาวิเทหราชจัก ทรง 
ทํากรรมกรณแกโอรสและมเหสีของเราอยางนั้น  บุตรคฤหบดีไมรูวาเราจัดการ 
อารักขาโอรสและมเหสีของเราอยางดี     บัดนี้เขาจักตายจึงบนเพอดวยกลัวตาย 
นั่นเอง   เราไมเชื่อคําของเขา   มโหสถคิดวา  พระราชาสําคัญตัวเราวา  พูดดวย 
ความกลัวตาย   เราจักใหพระองคทรงทราบเสีย   จึงทูลวา 
              ขาแตพระมหาราชเจา  เชิญเถิด ขอเชิญ พระองค  
         ทอดพระเนตรดูภายในเมืองของพระองคซึ่งวางเปลา 
         นางสนม  และกุมารท้ังหลายตลอดถึงพระชนนีของ 
         พระองค ขาพระองคใหนําออกจากอุโมงคถวายไปแด 
         พระเจาวิเทหราชแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อมุมฺงฺคา  ความวา  ขาพระองคสั่งคน 
หนุม ๆ  ของขาพระองคไปพาพระวงศานุวงศเหลาน้ันลงจากปราสาทนํ้ามาทาง 
อุโมงคนั่นแล   แลวนําออกจากอุโมงคใหญถวายแดพระเจาวิเทหราชไปแลว. 
         พระเจาจุลนีไดทรงสดับดังน้ันจึงทรงคิดวา   บุตรคฤหบดีนี้กลาวหนัก 
แนนเหลือเกิน อน่ึง เมื่อคืนนี้เราไดยินเสียงเหมือนเสียงนางนันทาเทวีขางแม- 
น้ําคงคา  มโหสถน้ีเปนบัณฑิตมีปญญามาก  บางทีพึงกลาวจริง   ทรงคิดฉะนี้ 
แลว   เกิดความโศกมีกําลัง    ดํารงพระสติไวทําเปนไมโศก    เม่ือจะตรัสเรียก 
อมาตยคนหน่ึงมาสงไปใหรูความ   จึงตรัสคาถาวา  
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              เจาจงไปภายในเมืองของเรา   ตรวจตราดูคําของ 
         มโหสถนี้จริงหรือเท็จอยางไร. 
         อมาตยนั้นพรอมดวยบริวารไปสูพระราชนิเวศน  เปดพระทวารเขาไป 
ภายใน  ไดเห็นเหลาคนผูรักษาพระราชนิเวศน   และเหลาบริจาริกานารีที่คอม  
แคระเปนตน ถูกผูกมือและเทาอุดปากติดกับไมนาคทันตทั้งหลาย     ภาชนะใน 
หองเครื่องแตกทําลาย  ขาทนียโภชนียะเกลื่อนกลนในที่นั้น  และหองประกอบ 
ดวยสิริมีประตูเปด    มีการปลนรัตนะ    ซึ่งเหลาปจจามิตรเปดประตูคลังรัตนะ 
กระทําแลว    ไดเห็นฝูงกาเขาไปทางพระทวารและพระแกลซ่ึงเปดทิ้งไวเที่ยวอยู. 
พระราชนิเวศนหาสิริมิได  เชนกับบานที่ทิ้งแลว    หรือประหนึ่งพ้ืนสุสาน  จึง 
กลับมา   เมื่อจะกราบทูลแดพระราชา  จึงกลาวคาถาน้ีวา 
              ขาแตพระมหาราชเจา   มโหสถทูลอยางใด 
         ขอความน้ันก็เปนอยางน้ัน    พระราชนิเวศนทั้งปวง 
         วางเปลา  ดุจท่ีลงหากินแหงกา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กากปตนก  ยถา  ความวา  เปนราวกะ 
วาบานท่ีทิ้งไวใกลฝงทะเล    เกลื่อนกลนไปดวยฝูงกา    ที่มาดวยกลิ่นหอมของ 
ปลา. 
         พระเจาจุลนีไดทรงสดับดังน้ันก็ทรงสะทกสะทานดวยความโศกเกิดแต 
ความพลัดพรากจากกษัตริยทั้ง  ๔  พระองคก็ทรงพิโรธพระโพธิสัตวเกินเปรียบ 
ดุจงูพิษถูกตีดวยทอนไมวา ความทุกขของเราน้ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยบุตรคฤหบดี 
มโหสถเห็นพระอาการกริ้วของพระเจาจุลนี  จึงคิดวา  พระราชาผูมีพระยศใหญ 
พระองคนี้พึงเบียดเบียนเราดวยขัตติยมานะ  ดวยสามารถแหงความโกรธในกาล 
บางคราววา   เราจะตองการดวยกษัตริยทั้ง ๔ ไปทําไม   ไฉนเราจะทําพระนาง 
นันทาเทวี    ใหเปนเหมือนพระราชานี้ยังไมเคยเห็น    พึงสรรเสริญสรรีวรรณ  
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แหงพระนางน้ัน  ที่นั้นพระราชาก็จะทรงระลึกถึงพระนางนั้น ก็จักไมทําอะไร ๆ 
แกเราดวยทรงรักใครในพระมเหสีของพระองค    ดวยทรงคะนึงวา    ถาเราฆา 
มโหสถเสีย   เราก็จักไมไดสตรีรัตนะเห็นปานน้ี   มโหสถคิดฉะน้ีแลว    ยืนอยู  
บนปราสาทเพ่ือการรักษาตัว ไดนําแขนซ่ึงมีวรรณะดุจวรรณะแหงทองคําออกใน  
ระหวางรัตกัมพลเม่ือจะสรรเสริญพระนางนั้น   ดวยสามารถแหงอันกราบทูล 
บรรดาที่พระนางนั้นเสด็จไป  จึงทูลวา 
              ขาแตพระมหาราชเจา   พระนางนันทาเทวีเสด็จ 
         ไปแลวจากอุโมงคนี้     เปนผูมีพระสรีราพยพอันงาม 
         สรรพ  มีพระโสณีควรเปรียบกับแผนทองคําธรรมชาติ 
         มีปกติตรัสประภาษไพเราะเสนาะดังเสียงลูกหงส   ขา 
         แตพระมหาราชเจา พระนางนันทาเทวี  อันขาพระองค 
         นําเสด็จออกไปจากอุโมงคนี้   เปนผูมีสรรพางดงามนา 
         ทัศนา   ทรงพระภษูาโกไสยมีพระรูปอําไพดุจสุวรรณ  
         สายรัดพระองคนั้นก็งามทําดวยกาญจนวิจิตรมีพระบาท 
         สดใสพระโลหิตขึ้นแดงอันแถลงเบญจกัลยาณี    ชี้ไว 
         เปนแบบดวยสามารถแหงพระฉวี  พระมังสา พระเกศา 
         พระเสนเอ็น     และพระอัฐิงามดี      มีสายรดัพระองค 
         แกวมณีแถมสุวรรณ       ดวงพระเนตรน้ันเปรียบกับตา 
         นกพิราบ   มีพระสรีรภาพอันโสภณ    ริมพระโอฐแดง 
         ดุจผลตําลึงสุกก็ปานกัน    มีบั้นพระองคบางอยางประ- 
         หน่ึงจะรวบกํารอบทีเดียว     มบีั้นพระองคเล็กเรียวดุจ 
         เถานาคลดาเกิดแลวดี  แลดุจกาญจนไพที พระศกของ 
         พระนางนันทาเทวียาวดําปลายชอยเล็กนอยดุจปลายมีด  
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         พระนางเจาน้ัน มีดวงพระเนตรเขื่องราวกะดวงตาแหง 
         ลูกมฤค ๑ ขวบเกิดดีแลว  หรือดุจเปลวเพลิงในเหมัน- 
         ตฤดู    แมน้ําใกลภูผาหรือหมูไมดาดาษไปดวยไมไผ 
         เล็ก ๆ  ยอมงดงาม   ฉันใด   เสนพระโลมธาตุก็ออน 
         งดงาม  ฉันนั้น  พระนางมีพระเพลางามดังงวงกุญชร 
         งาม   มีพระถันยุคลดังคูผลมะพลับทองงามเปนที่หน่ึง   
         มีพระสัณฐานพึงพอดีไมสูงนัก  ไมตํ่านัก  พระโลมา 
         ของพระนางเจาน้ันมีพองามไมมากเกิน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อิโต    ทานแสดงถึงอุโมงค.    บทวา 
โกสุมฺภผลกสุสฺโสณี   ความวา    มีพระโสณีงามปานแผนทองคําอันไพศาล. 
บทวา   หสคคฺครภาณินี   ความวา  ประกอบดวยการเปลงเสียงเสนาะไพเราะ 
จับใจ   คลายเสียงลูกหงสที่เที่ยวหากินอยู.    บทวา    โกเสยฺยวสนา   ไดแก 
ทรงผาไหมขจิตดวยทอง.    บทวา    สามา   ไดแก    มีสรีระดงัทอง     บทวา 
ปาเรวตกฺขี   ความวา  มีดวงพระเนตรเชนกับนกพิราบในฐานอันเลิศทั้งหลาย 
ในประสาทท้ังหา.  บทวา  สุตนู  แปลวา   มีพระสรีระงาม  บทวา  พิมฺโพฏา 
ไดแก    มีริมพระโอฐแดงดังผลตําลึงสุก.    บทวา     ตนุมชฺฌมิา     ความวา 
มีบั้นพระองคบางดังวาจะกําไดรอบ.  บทวา   สุชาตา   ภุชคลฏ ีว   ความวา 
มีบั้นพระองคงามดุจหนอไมมีสีแดงตองลมไหวในเวลาเม่ือทรงเยื้องกรายงาม 
ไพโรจนดุจเถานาคลดาเกิดดีแลว.    บทวา    เวทีว    ความวา   มีบั้นพระองค 
ปานกาญจนไพที.   บทวา     อีสกคฺคปเวลฺลิตา   ความวา   พระเกศาชอยท่ี  
ปลายนิดหนอย ชื่อวา ปลายชอยเล็กนอย  ชอยดุจปลายมีด. บทวา  มิคจฺฉาปว 
ความวา   ประกอบดวยดวงตาเข่ือง   ดุจลูกมฤค  ๑  ขวบเกิดที่เชิงเขา.    บทวา 
เหมนฺตคฺคิสิขาริว   ความวา   งามดุจเปลวไฟในฤดูหนาว  เพราะมีแสงสวาง.  
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บทวา   ขุทฺทเวฬุภิ    ความวา  งามดวยแถวโลมชาติบาง ๆ เหมือนอยางแมน้ํา 
ที่ดาดาษดวยไมไผเล็ก ๆ ยอมงามฉะน้ัน.  บทวา   กลฺยาณี  ความวา  ประกอบ 
ดวยความงาม  ๕  อยาง   คือ   งามผิว   งามเน้ือ   งามผม   งามเสนเอ็นและงาม 
กระดูก.   บทวา    ปมา      ติมฺพรุตฺถนี     ความวา     พระนางนันทาเทวีนั้นมี   
พระยุคลถันชิดกัน    สมบูรณดวยสัณฐาน   ปานประหน่ึงคูแหงผลมะพลับทอง 
ที่วางไวบนแผนทองฉะนั้น  งามเปนที่หน่ึง คือ  สูงสุด. 
         เมื่อพระมหาสัตวพรรณนารูปสริิของพระนางนันทาเทวีอยางนี้แลว 
พระนางเธอไดเปนเหมือนพระเจาจุลนีไมเคยไดทอดพระเนตรเห็นมากอน 
พระองคเกิดความเสนหามีกําลัง. 
         ลําดับนั้น พระมหาสัตวทราบวา พระเจาจุลนีมีความเสนหาเกิดข้ึนจึง 
ไดกลาวคาถาเปนลําดับไปวา 
              ขาแตพระองคผูมีพาหนะสมบูรณดวยสิริ  พระ- 
         องค  ทรงยินดีดวยการทิวงคตของพระนางนันทาเทวี 
         เปนแน     ขาพระองคและพระนางนันทาเทวีจะไปสู 
         สํานักยมราชเปนแน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สิริพาหน    ความวา   มโหสถกลาววา 
ขาแตพระมหาราชผูมีพาหนะถึงพรอมดวยสิริ    พระองคยอมทรงยินดีดวยการ 
ทิวงคตของพระนางนันทาเทวีผูทรงพระรูปอันอุดมอยางนี้แน.  บทวา  คจฺฉาม 
ความวา     กถ็าพระองคจักฆาขาพระองค      พระราชาของขาพระองคก็จักฆา 
พระนางนันทาเทวีอยางเดียวกัน    เพราะฉะน้ัน   พระนางนันทาเทวีและขาพระ- 
องคก็จักไปสํานักของยมราช  ยมราชเห็นขาพระองคทั้งสองแลวก็จักใหพระนาง 
นันทาเทวีแกขาพระองคเทาน้ัน       เมือ่ขาพระองคแมตายแลว  ก็ยังไดนางแกว 
เชนนั้น     จักเสียประโยชนอะไรเลา   ขาพระองคแลไมเห็นความเส่ือมเพราะตัว  
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ตองตาย พระเจาขา  ไดยินวา  มโหสถกราบทูลพระเจาจุลนีอยางนี้  ดวยประการ 
ฉะน้ี.   
         พระมหาสัตวสรรเสริญพระนางนันทาเทวีในฐานะเทาน้ี   หาสรรเสรญิ 
กษัตริยอีก  ๓  องคไม   ดวยประการฉะน้ี    เพราะเหตุไร     เพราะธรรมดาสัตว 
ทั้งหลายยอมไมทําสิเนหาอาลัยในชนอ่ืน ๆ  ดุจในภรรยาที่รัก     หรือวาชนทั้ง 
หลาย   เมื่อไมระลึกถึงมารดา     ก็จักไมระลึกถึงบุตรและธิดา     เพราะเหตุนั้น  
พระโพธิสัตวจึงสรรเสริญพระนางนันทาเทวีเทานั้น       ไมสรรเสริญพระราช- 
มารดา   เพราะทรงพระชราแลว   ในเนื้อพระมหาสัตวสรรเสริญพระนางนันทา 
เทวีดวยเสียงออนหวาน  พระนางนันทาเทวีก็ไดเปนเหมือนมาประทับอยูหนาที่ 
นั่งพระเจาจุลนี  แตนั้นพระเจาจุลนีจึงทรงคิดวา  ยกมโหสถบัณฑิตเสีย  บุคคล 
อ่ืนที่ชื่อวาสามารถจะพามเหสีที่รักของเรามาใหแกเรา    ยอมไมมี     ลําดับนั้น 
เมื่อพระเจาจุลนีทรงระลกึพระนางเจาน้ัน    ความโศกก็เกิดข้ึน    พระโพธสิัตว 
จึงทูลเลาโลมพระเจาจุลนีวา   พระองคอยาทรงวิตกเลย    พระราชเทวี    พระ- 
ราชโอรส      และพระราชชนนีของพระองค     ทั้ง  ๓  องคจักเสด็จกลับมา 
ขาพระองคกลับไปน่ันแหละเปนกําหนดแนในการเสด็จกลับแหงกษัตริยทั้ง  ๓ 
องคนั้น    เพราะฉะนั้น      ขอพระองควางพระหฤทัยเสียเถิด   พระเจาขา. 
         ลําดับนั้น    พระเจาจุลนีทรงคิดวา  เราใหทําการพิทักษรักษาเมืองของ 
เราเปนอันดี    แลวมาดังลอมอุปการนครน้ีดวยพลพาหนะถึงเทานี้    มโหสถยัง 
นําพระเทวีโอรสธิดา   และพระชนนีของเรา จากเมืองเราซึ่งรักษาดีแลวอยางนี้  
ไปใหพระเจาวิเทหราชได     และเม่ือพวกเราตั้งลอมอยูอยางนี้      มโหสถยัง 
พระเจาวิเทหราชทั้งพลพาหนะใหหนีไป  แมสักคนหนึ่งก็หามีใครรูไม  มโหสถ 
รูเลหกลอันเปนทิพยหรือ  หรือเพียงอุบายบังตาหนอ   เมื่อจะตรัสถามขอความ 
กะมโหสถ  จึงตรัสคาถาวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 533 

              เจารูเลหกลอันเปนทิพย     หรือเจาไดทําอุบาย  
         เพียงบังตา   ในการที่เจาปลอยพระเจาวิเทหราชผูเปน 
         ศัตรูของขา  ซึ่งตกอยูในเงื้อมมอืขาแลว.   
         มโหสถไดพึงรับสั่งจึงทูลวา   ขาพระองครูเลหกลอันเปนทิพย  จริงอยู 
บัณฑิตทั้งหลายยอมเรียนเลหกลอันเปนทิพยไวครั้น  เมื่อภัยมาถึง  ก็ปลดเปลื้อง 
ตนบาง  ผูอ่ืนบางใหพนทุกข  ทูลฉะนี้แลวทูลวา 
              ขาแตพระมหาราชเจา  บัณฑติท้ังหลายในโลกน้ี 
         ยอมบรรลุเลหกลอนัเปนทิพย     บณัฑิตชนผูมีความรู 
         เหลาน้ัน  จึงเปลื้องตนจากทุกขได  เหลาโยธารุนหนุม 
         เปนคนฉลาด   เปนทหารขุดอุโมงค   ของขาพระองค  
         มีอยู  พระเจาวิเทหราชเสด็จไปกรุงมิถิลา   โดยทางท่ี  
         ทหารเหลาน้ีทําไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทิพฺพมายีธ     ตัดบทเปน   ทพฺิพมาย 
อิธ.  บทวา   มาณวปุตฺต   ไดแก   เหลาโยธารุนหนุมผูบํารุง.   บทวา    เยส 
กเตน    ไดแก   ที่พวกเขาทําไว.     บทวา   มคฺเคน    ไดแก   โดยอุโมงคที่ 
ตกแตงไว. 
         พระเจาจุลนีไดทรงสดับคําน้ีแลว     ก็ใครจะทอดพระเนตรอุโมงคโดย 
ทรงคิดวา   มโหสถแจงวา    ไดยินวา   พระเจาวิเทหราชไดเสด็จไปโดยอุโมงคที่ 
ตกแตงไว  อุโมงคเปนอยางไรหนอ  ลําดับนั้น  พระโพธิสัตวรูวา  พระเจาจุลนีม ี
พระราชประสงคจะทอดพระเนตรอุโมงค  จึงคิดวา  พระราชาใครจะทอดพระ- 
เนตรอุโมงค   เราจักแสดงอุโมงคแกพระองค   เมื่อจะแสดง    จึงไดกลาวคาถา 
นี้วา  
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              เชญิเถิด  พระเจาขา   ขอเชญิพระองคทอดพระ- 
         เนตรอุโมงคที่ไดสรางไวดีแลว       งามรุงเรืองดวย 
         ระเบียบแหงกองพลชาง  กองพลมา  กองพลรถ  และ  
         กองพลราบ   ซึ่งสําเร็จดีแลวต้ังอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   หตฺถีน   ความวา   ขอเชิญพระองคทอด 
พระเนตรอุโมงคที่งามรุงเรื่องดวยระเบียบแหงกองพลชางเปนตนเหลาน้ันท่ีนาย 
ชางทําดวยโปตถกรรม   (การแกะสลัก)   และจิตรกรรม   (การเขียนภาพ)     มี 
แสงสวางเปนอยางเดียวกันเชนกับเทวสภาท่ีตกแตงแลว. 
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว    มโหสถไดทูลตอไปวา   อุโมงคซึ่งตกแตง 
แลว   ขาพระองคใหสรางไวดวยปญญาของขาพระองค   เปนราวกะปรากฏแลว 
ในที่ต้ังข้ึนแหงดวงจันทรและดวงอาทิตย  พระองคจงทอดพระเนตรประตูใหญ 
๘๐  ประตูนอย  ๖๔  หองนอน  ๑๐๑   โคมดวงประทีป  ๑๐๑   พระองคจงเปน 
ผูพรอมเพรียงบันเทิงกับดวยขาพระองค      เสด็จเขาไปสูอุปการนครกับดวย 
ราชบริพาร    ทูลฉะนี้แลวใหเปดประตูเมือง     พระเจาจุลนีพระราชารอยเอ็ด 
แวดลอมเสด็จเขาสูเมือง  พระมหาสัตวลงจากปราสาทถวายบังคมพระเจาจุลน ี
พาพระราชาพรอมดวยราชบริพารเขาสูอุโมงค   พระเจาจุลนีทอดพระเนตรเห็น 
อุโมงคราวกะเทวสภา   เมื่อจะทรงพรรณนาคุณแหงพระโพธิสัตว  จึงตรัสวา 
              ดูกอนมโหสถ  บัณฑิตทั้งหลายเชนนี้  เหลาน้ี 
         อยางตัวเจา   อยูในเรือน  ในแวนแควนแหงผูใด  เปน 
         ลาภของชาววิเทหรัฐและชาวกรงุมิถิลาผูไดอยูรวมกับ 
         ผูนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วิเทหาน    ความวา   เปนลาภของชาว 
วิเทหะ  คือของชนบทที่เปนบอเกิด   คือเปนที่ต้ังข้ึนแหงเหลาบัณฑิตเห็นปาน  
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นี้หนอ.  บทวา   ยสฺสิเม  อีทิสา   ความวา  บัณฑิตท้ังหลายผูฉลาดในอุบาย 
เหลาน้ี  คือเห็นปานน้ี   อยูในเรือนเดียวกัน    ในประเทศเดียวกัน    หรือใน  
แวนแควนเดียวกัน    ของผูใดเปนลาภของผูนั้นหนอ.     บทวา   ยถา   ตฺวมส ิ
ความวา  ชนทั้งหลายยอมไดเพ่ืออันอยูในรัฐเดียวกัน    ในชนบทเดียวกัน  ใน 
นครเดียวกัน    ในเรือนเดยีวกัน     กับบัณฑิตเชนนั้นเหมือนอยางตัวทานน่ัน 
แหละ   เปนลาภของชนเหลาน้ัน  คือของชาววิเทหรัฐและชาวกรุงมิถิลา ผูได 
อยูรวมกับทาน  พระเจาจุลนีพรหมทัตมีพระดํารัสดังน้ี. 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตวไดแสดงหองนอน  ๑๐๑ หองแดพระเจาจุลน ี
ครั้นประตูหองหน่ึงเปด   ประตูทั้งหมดก็เปด     ครัน้ประตูหองหนึ่งปด     ประ   
ทั้งหมดก็ปด   เมื่อพระราชาทอดพระเนตรพลางเสด็จไปขางหนา    มโหสถโดย 
เสด็จไปขางหลัง   เสนาทั้งปวงก็เขาไปสูอุโมงค   พระราชาเสด็จออกจากอุโมงค 
มโหสถรูวาเสด็จออก    จึงตามออกมาบาง     ไมใหชนทั้งปวงออก    ปดประตู 
อุโมงคเหยียบเครื่องสลักยนตร   ประตูใหญ  ๘๐     ประตูนอย  ๖๔   ประตูหอง 
นอน  ๑๐๑    และโคมดวงประทีป  ๑๐๑  ก็ปดพรอมกัน    อุโมงคทั้งสิ้นก็มืด 
ราวกะโลกันตนรก   มหาชนท้ังกลัวท้ังสะดุงอันมรณภัยคุกคามแลว    พระมหา- 
สัตวหยิบดาบซึ่งคนเขาไปฝงทรายไวเมื่อวานน้ี   แลวโดดข้ึนจากพ้ืนสูอากาศสูง 
๑๘  ศอก     แลวกลับลงมาจากอากาศ      จับพระหัตถพระเจาจุลนีพรหมทัตไว 
เง้ือดาบใหตกพระหฤทัยทูลถามวา      ราชสมบัติในสกลชมพูทวีปเปนของใคร 
พระราชากลัวตรัสตอบวา     เปนของเธอ     แลวตรัสวา     เธอจงใหอภัยแกขา 
มโหสถทูลวา   พระองคอยาตกพระหฤทัยกลัวเลย   พระเจาขา    ขาพระองคจับ 
ดาบดวยใครจะปลงพระชนมก็หาไม   ขาพระองคจับเพ่ือจะสําแดงปญญานุภาพ 
ของขาพระองค   ทูลฉะนั้นแลวถวายดาบน้ันตอพระหัตถพระราชา     ลําดับนั้น 
มโหสถทูลพระราชาผูทรงถือดาบประทับยืนอยูวา   ขาแตพระมหาราชเจา     ถา  
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พระองคทรงใครจะฆาขาพระองค   ก็จงฆาดวยดาบเลมนี้   ถาพระองคทรงใคร 
จะพระราชทานอภัย  ก็จงพระราชทาน  พระราชาตรัสตอบวา    ดูกอนบัณฑิต 
ขาใหอภัยแกเธอจริง ๆ  เธออยาคิดอะไรเลย  พระราชาจุลนีพรหมทัตกับมโหสถ 
โพธิสัตวทั้งสองตางจับดาบทําสาบานเพื่อไมประทุษรายตอกันและกัน    ลําดับ   
นั้น     พระเจาจุลนีตรัสกะพระโพธิสัตววา  ดูกอนบัณฑิต    เธอเปนผูถึงพรอม 
ดวยกําลังปญญาอยางน้ี  เหตุไรไมเอาราชสมบัติเสีย   มโหสถทูลตอบวา    ถา 
พระองคอยากได     ก็จะฆาพระราชาในสกลชมพูทวีปเสียในวันนี้แลว เอาราช- 
สมบัติ   ก็แตการฆาผูอ่ืนแลวถือเอายศ   นักปราชญทั้งหลายไมสรรเสริญ  ลําดับ 
นั้นพระราชาตรัสวา   ดูกอนบัณฑิต  มหาชนออกจากอุโมงคไมไดก็คร่ําครวญ 
เธอจงเปดประตูอุโมงคใหชีวิตทานแกมหาชน      มโหสถเปดประตูอุโมงค 
อุโมงคทั้งสิ้นก็มีแสงสวางเปนอันเดียวกัน  มหาชนกลับไดความยินดี  พระราชา 
ทั้งปวงออกจากอุโมงคกับเสนาไปสูสํานักมโหสถ  มโหสถสถิตอยู  ณ พลับพลา 
อันกวางขวางกับพระราชาจุลนี   ลําดับนั้น   พระราชาเหลาน้ันตรัสกะมโหสถวา 
พวกขาพเจาไดชีวิตเพราะอาศัยทาน     ถาทานไมเปดประตูอุโมงคอีกครูเดียว 
ขาพเจาท้ังปวงก็จักถึงความตายในอุโมงคนั้นนั่นเอง    มโหสถทูลตอบวา    ขา 
แตมหาราชทั้งหลาย    พระองคไมเสียพระชนมชพีเพราะอาศัยขาพระองค   แต 
ในบัดนี้ก็หาไม     แมในกาลกอนพระองคก็ไดอาศัยขาพระองคจึงยังดํารงพระ- 
ชนมชีพอยู   พระราชาเหลาน้ัน  ตรัสถามวา   เมื่อไร  บัณฑิต    มโหสถบันฑิต  
จึงทูลวา   ถาอยางนั้น   ขอพระองคทรงฟง     ทรงระลึกถึงกาลเม่ือพระเจาจุลน ี
ยึดราชสมบติัในชมพูทวีปทั้งสิ้นได ยกเสียแตเมืองของพวกขาพระองค แลวกลับ 
อุตตรปญจาลราชธานี     แลวจัดแตงสุราเพ่ือดื่มชัยบานในสวนหลวงไดหรือไม 
พระราชาเหลาน้ันรับวาระลึกได   มโหสถจึงทูลวา   ในกาลน้ัน   พระราชาจุลนี 
กับเกวัฏผูมีความคิดชั่ว  ประกอบกิจน้ันเพ่ือปลงพระชนมเหลาพระองคดวยสุรา  
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ที่ประกอบดวยยาพิษและมัจฉมังสะเปนตน   ทีนั้นขาพระองคจึงรําพึงวา    เมื่อ 
เรายังมีชีวิตอยู      เหลาพระองคจงอยาไดเสียพระชนมชีพโดยหาที่พ่ึงมิไดเลย 
คิดในใจดังน้ีจึงสงพวกคนของขาพระองคไป  ใหทําลายภาชนะทั้งปวง  ทําลาย  
ความคิดของพวกนั้นเสีย   ไดใหชีวิตทานแดพระองคทั้งหลาย    พระราชาเหลา 
นั้นทั้งหมดไดสดับคําของมโหสถ   กม็ีพระมนัสหวาดเสียว    จึงทูลถามพระเจา 
จุลนีวา   จริงหรือไม   พระเจาขา     พระเจาจุลนีตรัสตอบวา   จริง   ดีฉันเชือ่ 
ถอยคําของอาจารยเกวัฏไดทําอยางนั้น       มโหสถบัณฑิตไดกลาวจริงทีเดียว 
พระราชาเหลาน้ันตางสวมกอดพระมหาสัตว    ตรสัวา  แนะบัณฑิต    ทานได 
เปนที่พ่ึงของพวกขาพเจา   พวกขาพเจาไดรอดชีวิตเพราะทาน   ตรัสฉะน้ีแลว 
บูชาพระโพธิสัตวดวยราชาภรณทั้งปวง   มโหสถทูลพระเจาจุลนีอยางนี้วา   ขา 
แตพระมหาราชเจา   พระองคอยาไดทรงคิดเลย   นั่นเปนโทษของการสองเสพ 
ดวยมิตรลามกนั่นเอง  ขอพระองคยังพระราชาเหลานั้นใหงดโทษ    พระราชา 
พรหมทัตตรัสวา  เราไดทํากรรมเห็นปานน้ีแกพวกทานเพราะอาศัยคนชั่ว  นั่น 
เปนความผิดของขาพเจา   ทานท้ังหลายจงงดโทษแกขาพเจา    ขาพเจาจักไมทํา 
กรรมเห็นปานน้ีอีก   รับสั่งฉะน้ันแลวใหพระราชาเหลาน้ัน   มาโทษ   พระราชา 
เหลาน้ันแสดงโทษกะกันและกัน   แลวเปนผูพรอมเพรียง  ชืน่ชมตอกัน   ลําดับ 
นั้น  พระเจาจุลนีใหนําขาทนียะและโภชนียะเปนอันมาก    และดนตรีของหอม 
ดอกไมเปนตนมา      เลนอยูในอุโมงคกับดวยกษัตริยทั้งปวงตลอดสัปดาหแลว 
เขาสูพระนคร   ใหทําสักการะใหญแกพระมหาสัตว   แวดลอมไปดวยพระราชา 
รอยเอ็ด  ประทับนั่ง ณ พ้ืนพระราชมณเฑียรตรัสดวยมีพระราชประสงคจะให 
มโหสถบัณฑิตอยูในราชสํานักของพระองค  วา 
              ขาจะใหเครื่องเลีย้งชีพ   การบริหาร    เบีย้เลี้ยง 
         และบําเหน็จเพ่ิมขึน้  ๒  เทา     และใหโภคสมบัติอัน  
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         ไพบูลยอื่น ๆ  เจาจงใชสอยสิ่งท่ีปรารถนา  จงรื่นรมย 
         เถิด     อยากลับไปหาพระเจาวิเทหราชเลย     พระเจา 
         วิเทหราชจักทําอะไรได.                                       
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   วุตฺตึ   ไดแก   เครื่องเปนไปแหงชีวิตท่ี 
อาศัยได.   บทวา   ปริหาร  ไดแก    ใหคามและนิคม.   บทวา   ภตฺต   ไดแก 
อาหาร.   บทวา   เวตน  ไดแก   เสบียง.   บทวา  โภเค   ความวา   ขาจะให 
โภคสมบัติอันไพบูลยแมอ่ืน ๆ แกเจา. 
         ฝายมโหสถบัณฑิตเมื่อจะทูลหามพระเจาจุลนี  ไดทูลวา 
              ขาแตพระมหาราชเจา    ผูใดสละทานผูชุบเลี้ยง 
         ตนเพราะเหตุแหงทรัพย  ผูนั้นยอมถูกตนเองและผูอื่น 
         ติเตียนท้ังสองฝาย   พระเจาวิเทหราชยังทรงพระชนม 
         อยูเพียงใด     ขาพระองคไมพึงเปนราชบุรษุของพระ- 
         ราชาอืน่เพียงน้ัน    ขาแตพระมหาราชเจา    ผูใดสละ 
         ทานผูชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแหงทรัพย    ผูนั้นยอมถูก 
         ตนเองและผูอื่นติเตียนท้ังสองฝาย    พระเจาวิเทหราช 
         ยังดํารงพระชนมอยูเพียงใด    ขาพระองคไมพึงอยูใน 
         แวนแควนของพระราชาอื่นเพียงน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  ความวา  บุคคล 
ยอมติเตียนตนดวยตนวา  บาปเห็นปานนี้    อันเราผูสละทานผูชุบเลี้ยงตนเพราะ 
เหตุแหงทรัพยกระทําแลว      แมผูอ่ืนก็ยอมติเตียนดวยเหตุนี้วา     ผูนี้มีธรรม 
เลวทราม   สละทานผูชุบเลี้ยงตนมาเพราะเหตุแหงทรัพย   เพราะเหตุนั้น    เม่ือ 
พระเจาวิเทหราชยังดํารงพระชนมอยู     ขาพระองคไมอาจอยูในแวนแควน ของ 
พระราชาอื่นได.  
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         ลําดับนั้น    พระเจาจุลนีตรัสกะมโหสถวา  แนะบัณฑิต  ถาอยางนั้น 
ทานจงใหปฏิญญาวาจะมาในนครน้ี     ในเมื่อพระราชาของทานทิวงคตแลว 
มโหสถทูลสนองวา  ดีแลวพระเจาขา  เมื่อขาพระองคยังมีชีวิตอยูจักมา  ลําดับนั้น 
พระเจาจุลนีพรหมทัตทรงทํามหาสักการะแกพระโพธิสัตวตลอดสัปดาห    ครั้น  
ลวงไปอีกสัปดาห   เวลาท่ีมโหสถทูลลา   เมื่อจะตรัสวา   แนะบัณฑิต    ขาใหสิ่ง 
นี้ ๆ แกเจา   จึงตรัสคาถาวา 
              ดูกอนมโหสถบณัฑิต  ขาใหทอง ๑,๐๐๐ นิกขะ 
         และบาน   ๘๐  บานในแควนกาสีแกเจา     ขาใหทาสี 
         ๔๐๐ คน และภรรยา ๑๐๐ คนแกเจา เจาจงพาเสนางค- 
         นิกรท้ังปวงไปโดยสวัสดีเถิด.                               
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นิกฺขสหสฺส  ความวา ๕ สุวัณณะเปน 
๑  นิกขะ  ใหทอง  ๑,๐๐๐ นิกขะ.   บทวา   คาเม  ความวา  บานเหลาใดเก็บ 
สวยไดปละหน่ึงแสนกหาปณะ  ขาใหบานเหลานั้นแกเจา.  บทวา กาสิสุ ไดแก 
ในแควนของประชาชนชาวกาสี. 
         กาสิกรฐันั้นอยูใกลวิเทหรัฐ  เพราะฉะนั้น พระเจาจุลนีจึงประทานบาน 
๘๐  บานในกาสิกรัฐนั้นแกมโหสถ    ฝายมโหสถทูลพระเจาจุลนีวา    พระองค 
อยาทรงวิตกถึงพระราชวงศเลย    ขาพระองคไดทูลพระราชาของขาพระองคไว 
ในกาลเมื่อพระองคเสด็จไปกรุงมิถิลาวา     ขอพระองคจงต้ังพระนางนันทาเทวี 
ไวในท่ีพระราชชนนี  จงต้ังพระปญจาลจันทกุมารไวในที่พระกนิษฐภาดา   ทูล 
ฉะน้ันแลว ไดอภิเษกพระนางปญจาลจันทีราชธิดาของพระองคกับพระเจา 
วิเทหราช  แลวจึงไดสงเสด็จพระเจาวิเทหราช  ขาพระองคจักสงพระราชมารดา 
พระนางนันทาเทวี      และพระราชโอรสของพระองคกลับมาโดยเร็วทีเดียว 
พระเจาจุลนีพรหมทัตตรัสวา  ดีแลว   พอบัณฑิต  แลวยังมโหสถใหรับฝากขา  
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ชายหญิงโคกระบือและเครื่องประดับ       และทองเงินชางมารถอันตกแตงแลว 
เปนตนที่พึงพระราชทานแกพระราชธิดา    ดวยพระดํารัสวา    เจาพึงใหทรัพย 
เหลาน้ันแกพระปญจาลจันทีราชบุตรีขา      เมื่อทรงพิจารณากิจอันควรทําแก 
เสนาพาหนะ  จึงตรัสวา  
              พวกเจาจงใหอาหารแกชางและมาเพ่ิมขึน้เปน 
         สองเทา  เพียงใด  จงเล้ียงดูกองรถและกองราบใหอิม่ 
         หนําดวยขาวและน้าํ  เพียงน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ยาว   ความวา    มิใชเพ่ิมเปนสองเทา 
อยางเดียวเทาน้ัน     พระเจาจุลนีตรัสวา    จงใหอาหารมีขาวเหนียวและขาวสาลี 
เปนตน  แกชางและมาทั้งหลายจนเพียงพอ.   บทวา  ตปฺเปนฺตุ  ความวา  จงให 
เทาท่ีไปไมลําบากในระหวางทาง  ใหอ่ิมหนํา. 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว   เมื่อทรงสงมโหสถบัณฑิตไป   พระเจาจุลน ี
ตรัสวา 
             พอบัณฑิต   เจาจงพากองชาง  กองมา   กองรถ 
         กองราบไป  ขอพระเจาวิเทหมหาราชจงทอดพระเนตร 
         เห็นเจาผูไปถึงกรุงมิถิลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มิถิล  คต  ความวา  ขอพระเจาวิเทหราช 
จงทอดพระเนตรเห็นเจาถึงกรุงมิถิลาโดยสวัสดี. 
         พระเจาจุลนีทรงทําสักการะใหญแกมโหสถบัณฑิตแลวทรงสงไป  ดวย 
ประการฉะน้ี  แมพระราชารอยเอ็ดเหลาน้ัน  ก็ทํามหาสักการประทานบรรณา- 
การเปนอันมาก     ฝายเหลาบุรุษท่ีมโหสถวางไวในสํานักของพระราชารอยเอ็ด 
เหลาน้ันก็แวดลอมมโหสถ      มโหสถเดินทางไปดวยบริวารมากในระหวางทาง 
ไดสงคนไปเก็บสวยแตบานท่ีพระเจาจุลนีประทาน    ถึงวิเทหรัฐ    ฝายอาจารย  
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เสนกะไดวางคนไวในระหวางทางสั่งวา      เจาจงดูพระเจาจุลนีเสด็จมาหรือไม 
เสด็จมา    และบุคคลผูใดผูหน่ึงมา    จงบอกขา    ฝายคนผูรับคําส่ังของเสนกะ 
เห็นมโหสถมาแตไกลราว ๓ โยชนจึงมาแจงแกเสนกะวา   มโหสถมากับบริวาร 
เปนอันมาก    เสนกะไดฟงประพฤติเหตุจึงไดไปสูราชสํานัก     ฝายพระเจา 
วิเทหราชประทับอยู   ณ  พ้ืนปราสาท     ทอดพระเนตรภายนอกทางพระแกล   
เห็นกองทัพใหญ   ทรงราํพึงวา   เสนาของมโหสถนอย  ก็เสนาน้ีปรากฏวามาก 
เหลือเกิน  พระเจาจุลนีเสด็จมากระมังหนอ  ทรงรําพึงดังน้ีก็ทั้งทรงกลัวท้ังทรง 
สะดุง   เมื่อจะตรัสถามอาจารยทั้ง  ๔   จึงตรัสวา 
              เสนาคือกองชาง  กองมา   กองรถ  กองราบน้ัน 
         ปรากฏมากมาย  เปนจตุรงคินีเสนาที่นากลัว   บัณฑิต 
         ทั้งหลายสําคัญอยางไรหนอ. 
         ลําดับนั้น  เสนกะเม่ือจะกราบทูลขอความน้ัน  จึงกลาววา 
              ขาแตพระมหาราชเจา      ความยินดีอยางสูงสุด 
         ยอมปรากฏเฉพาะแดพระองค       มโหสถพากองทัพ 
         ทั้งปวงมาถึงแลวโดยสวัสดี. 
         พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคําของเสนกะจึงตรัสวา  ดูกอนทานเสนกะ 
เสนาของมโหสถบัณฑิตนอย   ก็แตนี่มากมาย   เสนกะทูลตอบวา   มโหสถจัก 
ทําใหพระเจาจุลนีทรงเลื่อมใส      พระเจาจุลนีทรงเลื่อมใสแลวจักพระราชทาน 
เสนาแกมโหสถ      พระเจาวิเทหราชจึงใหเอากลองตีปาวรองในพระนครวา 
ชาวเมืองทั้งหลายจงตกแตงพระนครตอนรับมโหสถบัณฑิต   ชาวพระนครก็ทํา 
ตามประกาศ   มโหสถเขาพระนครไปสูราชสํานัก   ถวายบังคมพระเจาวิเทหราช 
แลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง  ลําดับนั้น    พระเจาวิเทหราชเสด็จลุกข้ึนสวมกอด 
มโหสถแลวประทับเหนือบัลลังกอันประเสริฐ  เมื่อจะทรงทําปฏิสันถารจึงตรัสวา  
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              คน  ๔  คน  นําคนตายไปท้ิงไวในปาชาแลวกลับ   
         ไป   ฉนัใด   พวกเราทิ้งเจาไวในกัปปลรัฐแลวกลับมา 
         ในท่ีนี้   ก็ฉันนั้น     เมื่อเปนเชนนั้น  เจาเปลื้องตนพน   
         มาไดเพราะเหตุอะไร  เพราะปจจัยอะไร   หรือเพราะ 
         ผลอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  จตุโร  ชนา   ความวา   แนะบัณฑิต  
คน  ๔  คนนาํคนตายไปปาชาดวยเตียง  ทิ้งคนตายน้ันไวในปาชาน้ัน   ไมเหลียว 
แลไป  ฉันใด  พวกเราท้ิงเจาไวในกัปปลรัฐมาที่นี้    ก็ฉันนั้น.   บทวา  วณฺเณน 
ไดแก    ดวยเหตุ.   บทวา    เหตุนา   ไดแก     ดวยปจจัย.    บทวา     อตฺถชาเตน 
ไดแก   ดวยผล.    บทวา    ปริโมจยิ    ความวา     พระเจาวิเทหราชตรัสถาม 
มโหสถวา   เจาตกอยูในเง้ือมมือของขาศึก   เปลื้องตนพนมาได   ดวยเหตุอะไร 
ดวยปจจัยอะไร  ดวยผลอะไร. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวทูลตอบวา 
              ขาแตพระจอมวิเทหรัฐ  ขาพระองคปองกันขอ 
         ความดวยขอความ       ปองกันความคิดดวยความคิด 
         พระเจาขา  ใชแตเทาน้ัน  ขาพระองคยังปองกันพระ- 
         ราชา  ดังสาครก้ันลอมชมพูทวีปไวฉะนั้น. 
         เนื้อความของคาถาน้ันวา   ขาแตพระมหาราชเจา   ขาพระองคปองกัน 
ขอความท่ีพวกนั้นคิดไว ดวยขอความท่ีขาพระองคคิดแลว  ขาพระองคปองกัน 
ความคิดที่พวกนั้นคิดไว    ดวยความคิดของขาพระองค    ใชแตเทาน้ัน    ขา- 
พระองคยังไดปองกัน พระราชาแมนั้นผูมีพระราชารอยเอ็ดเปนบริวารถึงเพียงนี้  
ทีเดียว  ดุจสาครก้ันลอมชมพูทวีปไวฉะน้ัน    มโหสถกลาวกรรมท่ีตนทําทั้งหมด 
โดยพิสดาร.  
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         พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับดังนั้นแลวทรงโสมนัส     ลําดับนั้น 
มโหสถบัณฑิตเมื่อจะทูลถึงบรรณาการที่พระเจาจุลนีพระราชทานแกตนให 
ทรงทราบ  จึงทูลวา 
              พระเจาจุลนีพระราชทานทอง ๑,๐๐๐ นิกขะ บาน  
         ๘๐  บานในแควนกาสี    ทาสี   ๔๐๐ คน  และภรรยา 
         ๑๐๐  คนแกขาพระองค  ขาพระองคไดพาเสนางคนิกร 
         ของขาพระองคทั้งหมดมาในท่ีนี้โดยสวัสดี. 
         แตนั้น    พระราชาทรงยินดีราเริงเหลือเกิน   เมื่อจะตรัสสรรเสริญคุณ 
ของพระมหาสัตว   จึงทรงเปลงอุทานนั้นนั่นแลวา 
              แนะเสนกาจารย     การอยูรวมดวยเหลาบัณฑิต 
         เปนสุขดีหนอ      เพราะวามโหสถปลดเปลื้องพวกเรา 
         ผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก    ดุจบคุคลปลดเปล้ืองฝูงนก 
         ที่ติดอยูในกรง  หรอืฝูงปลาท่ีติดอยูในแห  ฉะนั้น. 
         ฝายเสนกบัณฑิตเม่ือจะรับพระราชดํารัส  ไดกลาวคาถานั้นนั่นแลวา 
              ขาแตพระมหาราชเจา   บณัฑิตท้ังหลายนําความ 
         สุขมาแทจริงอยางน้ีทีเดียว มโหสถปลดเปล้ืองพวกเรา 
         ผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก       ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูงน้ี  
         ที่ติดอยูในกรง  หรอืฝูงปลาท่ีติดอยูในแห  ฉะนั้น. 
         ลําดับนั้น   พระเจาวิเทหราชใหตีกลองปาวรองในพระนครวา   ชาว- 
เมืองจงเลนมหรสพใหญตลอดสัปดาห     คนเหลาใดมีความรักในตัวเรา    คน 
เหลาน้ันทั้งหมดจงทําสักการะและสัมมานะแกมโหสถบัณฑิตเถิด. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน   ตรัสวา 
              ชาวเมืองซ่ึงนับวาเกิดในแควนมคธ     จงดีดพิณ 
         ทั้งปวง จงตีกลองเล็กกลองใหญและมโหระทกึ   จงพา  
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         กันโหรองบันลือเสียงใหเซ็งแซ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อาหฺนฺตุ  ไดแก  จงประโคมดนตรี. 
บทวา   มาคธา   สขา   ความวา  นับวาเกิดในมคธรัฐ.  บทวา  ทุนฺทภี  ไดแก   
กองใหญ. 
         ลําดับนั้น    ชาวเมืองและชาวชนบทเหลาน้ัน    ตามปกติก็ใครจะกระทํา 
สักการะแกมโหสถบัณฑิตอยูแลว   ครั้นไดยินเสียงกลองปาวรองก็ไดทําสักการะ 
กันเหลือลน. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความน้ัน  ตรัสวา 
              พวกฝายใน     พวกกุมาร     พอคา     พราหมณ 
         กองชาง     กองมา    กองรถ     กองราบ   ชาวชนบทและ 
         ชาวนิคม  รวมกันนาํขาวนํ้าเปนอันมากมาใหแกมโหสถ  
         บัณฑติ     ชนเปนอันมากไดเห็นมโหสถบัณฑิตกลับมา 
         สูกรุงมถิิลา       ก็พากันเลื่อมใส      ครั้นมโหสถบัณฑิต 
         ถึงแลว  ก็โบกผาอยูทั่วไป. 
               บรรดาบทเหลานั้น    บทวา   โอโรธา   จ   ความวา   พวกฝายในมี 
พระนางอุทุมพรเทวีเปนตน.   บทวา  อภิหารยุ  ความวา   ใหนําไปย่ิง   คือ 
สงไป.    บทวา   พหุชฺชโน  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชนเปนอันมาก 
ทั้งชาวพระนคร    ทั้งชาวบานส่ีประตูเมือง    ทั้งชาวชนบท    ไดเลื่อมใสแลว. 
บทวา  ทิสฺวา   ปณฺฑิตมาคเต    ความวา    เม่ือมโหสถบัณฑิตมากรุงมิถิลา 
เห็นมโหสถบัณฑิตนั้น.    บทวา  ปวตฺตถ   ความวา   เมื่อมโหสถบัณฑิตถึง 
กรุงมิถิลา  มหาชนดีใจกลาววา  มโหสถบัณฑิตนี้ปลดเปลื้องพระราชาของพวก 
เราที่ตกอยูในอํานาจของปจจามิตรใหปลอดภัยกอน      ภายหลงัยังพระราชา 
รอยเอ็ดใหขมาโทษกันและกันทําใหสามัคคีกัน       ยังพระเจาจุลนีใหเลื่อมใสพา 
เอายศใหญที่พระเจาจุลนีประทานมาแลว   ไดโบกผากันอยูทั่วไป.  
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         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวไปสูราชสํานักในวันสุดมหรสพกราบทูลวา 
ขาแตสมมติเทพ     ควรท่ีพระองคจะสงพระราชมารดา    พระราชเทวี   และ 
พระราชโอรสของพระเจาจุลนีไปเสียโดยเร็ว      พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคํา   
มโหสถก็ตรสัวา   ดีแลวพอ   เจาจงสงไปเสีย  มโหสถทําสักการะใหญแกกษัตริย 
ทั่ง ๓ นั้น    และทําสักการสันมานะแกเสนาผูมากับตน  สงกษัตริยทั้ง  ๓  แมนั้น 
กับพวกชนของตนไปดวยบริวารเปนอันมาก  สงภรรยา  ๑๐๐  คนและทาสี 
๔๐๐  คน  ทีพ่ระเจาจุลนีพระราชทานแกตน   มอบถวายไปกับพระนางนันทา- 
เทวี   และสงแมเสนีผูมากับดวยตนไปกับชนเหลาน้ัน. 
         พระนางนันทาเทวีสวมกอดพระธิดาจุมพิตท่ีพระเศียรแลวตรัสวา   แม 
ลาเจาละ   แนไปละ   ตรสัฉะน้ีทรงกันแสงคร่ําครวญดวยศัพทสําเนียงอันดัง 
ฝายพระนางปญจาลจันทีผูพระธิดาทรงกราบพระราชมารดาแลวทรงโศกาดูรทูล 
วา   พระมารดาอยาละทิ้งลูกกอน   กษัตริยทั้ง ๓ ออกจากพระนครดวยบริวาร 
เปนอันมากถึงอุตตรปญจาลนครโดยลําดับ   ลําดับนั้น    พระเจาจุลนีพรหมทัต 
ตรัสถามพระราชมารดาวา  ขาแตพระมารดา  พระเจาวิเทหราชทรงทําอนุเคราะห 
แดพระองคอยางไร      พระนางเจาสลากราชชนนีตรัสตอบวา     พอตรสัอะไร 
พระเจาวิเทหราชต้ังแมไวในฐานเปนเทวดาไดทําสักการะแกเราดังน้ันทาเทวีไว 
ในฐานเปนพระราชมารดา  ต้ังพอปญจาลจันทกุมารในฐานเปนราชกนิษฐภาดา 
พระเจาจุลนีไดทรงสดับพระราชชนนีรับสั่งก็ทรงยินดียิ่งนัก แลวสงบรรณาการ 
เปนอันมากไปถวายพระเจาวิเทหราช   จําเดิมแตนั้นกษัตริยเจาพระนครท้ัง ๒ 
ก็พรอมเพรียงชื่นชมอยูแล. 
                                          จบมหาอุมมังคกัณฑ  
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         พระนางปญจาลจันทีไดเปนที่รัก  เปนที่โปรดปรานของพระเจาวิเทห- 
ราช  ในปที่   ๒   พระนางเจาน้ันประสูติพระโอรส    ครั้นพระราชโอรสนัน้มี   
พรรษาได   ๑๐  ป   พระเจาวิเทหราชผูพระชนกสวรรคต   มโหสถโพธิสัตวได 
ถวายราชสมบัติแดพระกุมารน้ัน   แลวทูลลาวา   ขาแตเทพเจา    ขาพระองคจัก 
ไปอยูราชสํานักพระเจาจุลนีพระอัยกาของพระองค      พระราชานั้น   ตรัสวา 
แนะบัณฑิต    ทานอยาท้ิงขาพเจาผูยังเด็กไปเสีย     ขาพเจาต้ังทานไวในที่บิดา 
จักทําสักการบูชา  แมพระนางเจาปญจาลจันทีผูพระชนนีก็ตรสัวิงวอนพระโพธิ- 
สัตววา   แนะบัณฑิต     ในกาลเม่ือทานไปเสียแลว     ที่พ่ึงอ่ืนของขาพเจาไมมี 
ขอทานอยาไปเลย  มโหสถทูลวา  ขาพระองคไดถวายปฏิญาณไวแดพระเจาจุลนี 
ขาพระองคไมสามารถเพ่ือจะไมไป   เมื่อมหาชนครํ่าครวญอยูอยางนาสงสาร 
มโหสถก็พาพวกอุปฏฐากของตนออกจากพระนครไปถึงอุตตรปญจาลราชธานี 
พระเจาจุลนีทรงทราบวามโหสถมาถงึ      ก็เสด็จตอนรับใหมโหสถเขาพระนคร 
ดวยบริวารเปนอันมาก     ประทานเคหสถานใหญใหมโหสถอยู    แลวประทาน 
บาน  ๘๐ บานท่ีประทานแลว  แตแรกและโภคสมบัติอ่ืน ๆ  มโหสถก็รับราชการ 
ณ  ราชสํานักนั้น. 
         ในกาลนั้น  มีปริพาชิกาคนหน่ึง   ชื่อเภรี   เคยเขาไปฉันในพระราช- 
นิเวศน  นางเปนบัณฑิตฉลาด  นางยังไมเคยเห็นมโหสถ ไดสดบักิตติศัพทวา 
ไดยินวา   มโหสถบํารุงพระราชา   แมมโหสถก็ยงัไมเคยเห็นปริพาชิกา   ไดยิน 
แตกิตติศัพทวา   ไดยินวา   ปริพาชิกาชื่อเภรี   ฉันในราชสถาน. 
         ฝายพระนางนันทาเทวีไมชอบพระหฤทัยในพระโพธิสัตววา    มโหสถ 
ทําปยวิปโยคใหเราลําบาก    พระนางจึงตรัสสั่งเหลาสตรีที่สนิทราว ๕๐๐  คนวา 
เจาท้ังหลายจงพยายามหาโทษของมโหสถสักอยางหนึ่ง แลวทูลยุยงระหวางพระ-  
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ราชาใหแตกกัน   สตรีเหลาน้ันเที่ยวมองหาโทษของมโหสถอยู   วันหน่ึงปริพา- 
ชิกาน้ันฉันแลวออกไป ไดเห็นพระโพธิสัตวมาสูราชุปฏฐาน  ณ พระลาน  พระ- 
โพธิสัตวไหวปริพาชิกาแลวยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง  ปริพาชิกาคิดวา  ไดยิน   
วา มโหสถน้ีเปนบัณฑิต  เราจักรูความท่ีเธอเปนบัณฑิตหรือไมใชบัณฑิตกอน 
เมื่อจะถามปญหาดวยเครื่องหมายแหงมือ  จึงแลดูมโหสถแลวแรงมือออก ไดยิน 
วา   นางถามปญหาดวยใจวา   พระเจาจุลนีนํามโหสถมาแตประเทศอ่ืน   เด๋ียวน้ี  
ทรงบํารุงเชนไรหรือไมไดทรงบํารุง     พระโพธสิัตวรูวา     นางเภรีปริพาชิกา 
ถามปญหาเราดวยเครื่องหมายแหงมือ     เมื่อจะแกปญหาจึงกํามือ    ไดยินวา 
มโหสถแกปญหาดวยใจวา     ขาแตผูเปนเจา      พระราชาทรงรับปฏิญาณของ 
ขาพเจาแลวใหเรียกมา   เด๋ียวน้ีเปนผูเหมือนกับกําพระหัตถไวมั่นยังไมพระ- 
ราชทานอะไร ๆ ที่พระองคยังไมเคยพระราชทานแกขาพเจา    นางเภรีรูถอยคํา 
ของมโหสถจึงยกมือข้ึนลูบศีรษะของตน    นางแสดงขอความน้ีดวยกิริยานั้นวา 
แนะบัณฑิต    ถาทานลําบาก    เหตุไรทานจึงไมบวชเหมือนอาตมาเลา   พระ- 
มหาสัตวรูความนั้นจึงลูบทองของตน   แสดงขอความน้ีดวยกิริยานั้นวา  ขาแต 
ผูเปนเจา   บุตรและภรรยาขาพเจาตองเลี้ยงดูมาก    เพราะเหตุนั้น  ขาพเจายังไม 
บวช   นางเภรีถามปญหาดวยเครื่องหมายแหงมือแลวไปสูอาวาสของตน   ฝาย 
มโหสถไหวนางแลวไปสูราชุปฏฐาน. 
         พวกสตรีคนสนิทที่พระนางนันทาเทวีประกอบยืนอยูที่หนาตาง  เห็น 
กิริยานั้น     จึงไปเฝาพระเจาจุลนี    ทูลยุยงวา   ขาแตสมมติเทพ    มโหสถอยู 
ในที่เดียวกับนางเภรีปริพาชิกา    เปนผูใครจะชิงราชสมบัติ       ยอมเปนศัตรู 
ของพระองค     พระราชาไดทรงสดับคําน้ัน    จึงตรัสวาพวกเจาไดเห็น 
หรือไดฟงอะไร   สตรีเหลาน้ันทูลวา    ขาแตมหาราช   ปริพาชิกาฉันแลวลง 
จากปราสาท     เห็นมโหสถ     แลวเหยียดมือออกหมายใหรูความวา     ทาน 
สามารถจะทําพระราชาใหเปนดังฝามือ       หรือใหเปนดังลานนวดขาวใหเสมอ  
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แลวทําราชสมบัติใหถึงเง้ือมมือตน    ฝายมโหสถเมื่อแสดงอาการจับดาบ    ได   
กํามือเขา    หมายใหรูวา    เราจะตัดศีรษะพระราชาโดยวันลวงไปเล็กนอยแลว 
ทําราชสมบัติใหถึงเง้ือมมือตน  ปริพาชิกายกมือของตนข้ึนลูบศีรษะหมายใหรูวา 
ทานจะตัดศีรษะพระราชาเทาน้ัน  หรือ  มโหสถลบูทอง   หมายใหรูวา    เราจะ 
ตัดกลางตัวเสียดวย   ขาแตมหาราช   ขอพระองคจงไมประมาท  ควรท่ีพระองค 
จะฆามโหสถเสียกอน   พระเจาจุลนีไดทรงฟงถอยคําของสตรีเหลาน้ัน   จึงทรง 
ดําริวา    มโหสถไมอาจจะประทุษรายในเรา    เราจักถามปริพาชิกาก็จักรูความ 
อีกวันหน่ึงในกาลเมื่อปริพาชิกาฉันแลว    พระองคเขาไปหานางตรัสถามวา 
ขาแตผูเปนเจา   ผูเปนเจาพบมโหสถบางหรือ    นางทูลวา    เม่ือวานน้ีอาตมะ 
ฉันแลวออกไปจากท่ีนี้ไดพบเธอ    ตรัสถามวาไดเจรจาสนทนาอะไรกันบาง 
นางทูลวา   หาไดพูดอะไรกันไม    เปนแตอาตมะไดยินวา   เธอเปนนักปราชญ 
จึงถามปญหาเธอดวยเครื่องหมายแหงมือ ดวยมนสิการวา ถาเธอเปนนักปราชญ 
เธอจักรูปญหานี้     จึงไดแบมือออกใหสําคัญรูวา     พระราชาของทานเปนผูมี 
พระหัตถแบ หรือมีพระหัตถกํา   คือไดทรงสงเคราะหอะไรทานบาง   หรือมิได 
ทรงสงเคราะห  มโหสถไดกํามือใหหมายรูวา   พระราชารับปฏิญาณของขาพเจา 
ไวแลวตรัสเรียกมา  เดี๋ยวน้ียังไมไดพระราชทานอะไร  ทีนั้นอาตมะจึงลูบศีรษะ 
ใหหมายความวา   ถาทานลําบาก   ทาํไมทานไมบวชดังอาตมะเลาฝายมโหสถ 
ลูบทองของตนใหทราบวา     บุตรภรรยาอันขาพเจาตองเลี้ยงดูมีมากเกินจะตอง 
ใหเต็มทองกันมิใชนอย   เหตุนี้จึงยังบวชไมได   พระราชาจึงตรัสถานตอไปวา 
ขาแตผูเปนเจา    มโหสถเปนนักปราชญหรือ    นางเภรีทูลวา    บุคคลอ่ืนชือ่วา 
เปนนักปราชญเชนมโหสถยอมไมมีในพ้ืนแผนดิน   พระราชาไดทรงฟงถอยคํา 
แหงนางเภรีแลว  ทรงนมัสการแลวอาราธนาใหกลับ   ในกาลเม่ือนางเภรีไปแลว 
มโหสถไดเขาไปสูราชุปฏฐาน.  
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         ลําดับนั้น  พระราชาจึงตรัสถามมโหสถวา   ดูกอนบัณฑิต  เจาไดพบ 
นางเภรีปริพาชิกาบางหรือ       มโหสถกราบทูลโดยนิยมแหงขอความท่ีนางทูล 
แลววา      เมื่อวานน้ีนางออกไปจากพระราชนิเวศน     ขาพระองคไดพบนาง   
นางถามปญหาขาพระองคดวยเครื่องหมายแหงมืออยางนั้น       แมขาพระองค 
ก็ไดแกปญหาของนางอยางนั้น   พระราชาทรงเลื่อมใส  พระราชทานท่ีเสนาบดี 
แกมโหสถในวันนั้น     ใหมโหสถรับราชกิจท้ังปวง     มโหสถก็มีเกียรติยศ 
ใหญในระหวางอิสริยยศที่ไดรับพระราชทาน     มโหสถคิดวา     พระราชา 
พระราชทานอิสริยยศยิ่งใหญในคราวเดียว    ก็แตพระราชาทั้งหลายแมทรงใคร 
จะยังเราใหตาย    ก็ยอมทรงทําอยางนี้เอง   ไฉนหนอเราจะทดลองพระราชาวา 
เปนผูมีพระหฤทัยดีตอเราหรือหาไม   ก็แตบุคคลอ่ืนไมสามารถจะรูได  นางเภรี 
ปริพาชิกาผูถึงพรอมดวยปญญานั้นแหละจักรูไดโดยอุบาย     ครั้นคิดฉะน้ีแลว 
จึงถือของหอมมีดอกไมเปนตน  เปนอันมากไปสูอาวาสปริพาชิกา  บชูาไหวนาง 
แลวจึงกลาววา     ขาแตผูเปนเจา     ต้ังแตวันที่ทานกลาวคุณกถาของขาพเจาแด 
พระราชา    พระราชาพระราชทานยศยิ่งใหญแกขาพเจาราวกะวาจะทับถม   แต 
ขาพเจาหาทราบยศที่พระราชทานน้ันไมวา พระราชทานโดยปกติหรือโดยพิเศษ 
ดีแลว  ทานพึงรูความท่ีพระราชาโปรดปรานขาพเจาละหรือ   โดยอุบายอันหน่ึง 
นางเภรีรับคํา. 
         อีกวันหน่ึงเมื่อไปสูพระราชนิเวศน  ไดคิดปญหาชื่อวา ทกรักขสปญหา 
ดังไดสดับมา       ความปริวิตกอยางนี้ไดเกิดมีแกนางเภรีวา       เราเปนเหมือน 
คนสอดแนม      จักทูลถามพระราชาโดยอุบาย      ก็จักรูวา      พระองคมีพระ- 
หฤทัยดีตอมโหสถหรือหาไม    นางไปทําภัตกิจแลวน่ังอยู    ฝายพระราชาทรง 
นมัสการนางเภรีแลวก็ประทับนั่งอยู     ความปริวิตกไดเกิดมีแกนางเภรีวา   ถา 
พระราชาจักเปนผูมีพระหฤทัยรายตอมโหสถ   เราทลูถามปญหา  จักตรัสความ 
ที่พระองคมีพระหฤทัยรายในทามกลางมหาชน  ขอน้ันจะไมสมควร  เราจักตอง  
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ทูลถามพระองคในที่ควรแหงหนึ่ง นางจึงทูลวา อาตมะปรารถนาที่ลับ พระราชา 
จึงใหชนทั้งหลายกลับไปเสีย ลําดับนั้น นางเภรีจึงทูลขอวโรกาสแดพระราชาวา 
อาตมะจักทูลถามปญหากะพระองค  พระราชาตรัสอนุญาตวา  ถามเถิดผูเปนเจา 
ขาพเจารูก็จักกลาวแก   ลําดับนั้น    นางเภรีปริพาชิกาเมื่อจะทูลถามทกรกัขส- 
ปญหา  จึงกลาวคาถาที่หนึ่งวา 
              ถาวาผีเสื้อน้ําผูแสวงหาเครื่องเสนมนุษย จับเรือ 
         ของพระนางสลากเทวีพระราชชนนี    พระนางนันทา 
         เทวีพระมเหสี   พระติขิณมนตรกีุมารพระอนุชา  ธน-ุ 
         เสขกุมารพระสหาย   เกวัฏพราหมณราชปุโรหิตาจารย  
         มโหสถบัณฑิต   และพระองครวม  ๗   ซึ่งแลนอยูใน 
         ทะเล  พระองคจะประทานใครอยางไรใหเปนลําดับ 
         แกผีเสื้อน้ํา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สตฺตนฺน   ความวา  ของคน  ๗  คน 
เหลาน้ัน  คือ พระชนนขีองพระองค  ๑  พระนางนันทาเทวี  ๑  ติขิณมนตรีกุมาร  
ธนุเสขพระสหาย  ๑ ปุโรหิต  ๑ มโหสถ ๑ และพระราชา ๑. บทวา  อุทกณฺณเว 
ไดแก  ในนํ้าท้ังลึกทั้งกวาง.  บทวา   มนุสฺสพลิเมสาโน   ความวา    แสวงหา 
เครื่องเสนดวยมนุษย.  บทวา    คณฺเหยฺย    ความวา    ผีเสื้อนํ้าถึงพรอมดวย 
เรี่ยวแรง  โผลข้ึนจากนํ้าจับเรือน้ันไว   ก็และครั้น  จับแลวกลาววา  ทานจงให 
ชน  ๗  คนเหลาน้ันแกขาพเจาตามลําดับ    ขาพเจาจะปลอยทานไป    เมื่อเปน 
อยางนี้     พระองคจะจัดลําดับใหอยางไร.    บทวา    มฺุเจสิ    ทกรกฺขโต 
ความวา  พึงจัดลําดับคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีหกใหอยางไร. 
         พระเจาจุลนีทรงสดับดังน้ัน     เมื่อจะทรงสําแดงตามพระราชอัธยาศัย  
จึงตรัสคาถาน้ีวา  
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              ขาพเจาจักใหพระมารดากอน  ใหมเหสี  กนิษฐ- 
         ภาดา     แตนั้นใหสหาย     ใหพราหมณปุโรหิตเปนที่   
         ใหตนเองเปนที่ ๖  ไมใหมโหสถแททีเดียว.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ฉฏาห  ความวา  เมื่อผีเส้ือน้ําเค้ียวกิน 
พราหมณเปนคนท่ี ๕ แลว  ลําดับนั้นขาพเจาจะกลาววา  พอผีเสื้อนํ้า จงอาปาก 
เมื่อมันอาปากแลว     ขาพเจาจะพันรักแรใหมั่น        ไมคํานึงถึงสิริราชสมบัติ 
กลาววา  จงเค้ียวกินขาพเจาในบัดนี้   แลวโดดเขาปากมัน  เมื่อขาพเจายังมีชีวิต 
อยู  จะไมใหมโหสถบัณฑิตอยางแนนอน. 
                                     ปญหานี้จบดวยกถามรรคเทานี้ 
         ความท่ีพระราชามีพระหฤทัยดีในพระมหาสัตว     อันปรพิาชิการูแลว 
ดวยประการฉะน้ี   แตคุณของมโหสถบัณฑิตไดปรากฏดวยกถามรรคเพียงนี้เทา 
นั้นก็หาไม   เพราะเหตุนั้น     ความปริวิตกไดมีแกนางเภรีวา  เราจะกลาวคุณของ 
เขานั้น  ๆ  ในทามกลางมหาชน      พระราชาจักแสดงโทษของเขาเหลาน้ัน  แลว 
ทรงสรรเสรญิคุณของมโหสถบัณฑิต        คุณของมโหสถบัณฑิตก็จักปรากฏ 
ดุจดวงจันทรในวันเพ็ญลอยเดนในทองฟาฉะนั้น          ดวยประการฉะน้ี  
นางจึงยังมหาชนในเมืองทั้งหมดใหประชุมกัน        แลวทูลถามปญหานั้น 
นั่นแหละก็พระราชาอีกจําเดิมแตเบื้องตน      ครั้นพระราชาทรงแสดงอยางนั้น  
แลว     จึงทูลวา   ขาแตมหาราช    พระองครับสั่งวาจักประทานพระชนนีกอน 
ก็ธรรมดาวามารดามีคุณูปการมาก    พระราชมารดาของพระองคเชนกับมารดา 
ของชนเหลาอ่ืนก็หาไม    พระราชมารดาของพระองคมีพระอุปการะมาก   เม่ือ 
จะแสดงพระคุณแหงพระราชมารดา  จึงไดกลาวสองคาถาวา  
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              พระราชชนนีของพระองคเปนผูบํารุงเลี้ยง และ  
         ใหประสูติ เปนผูอนุเคราะหตลอดราตรีนาน พราหมณ 
         ชื่อฉัพภิ  ประทษุรายในพระองค   พระราชมารดาเปน 
         ผูฉลาดเห็นประโยชนเปนปกติ    ทํารูปเปรียบอื่นปลด  
         เปลื้องพระองคจากการปลงพระชนม       พระองคจะ 
         ประทานพระชนนีผูมีพระมนัสคงท่ี    ประทานพระ- 
         ชนมชีพ  ผูใหทรงเจริญระหวางพระทรวง  ทรงไวซึ่ง 
         พระครรภนั้นแกผีเส้ือน้ํา   ดวยโทษอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   โปเสตา   ความวาง  ทรงใหอาบ  ใหดื่ม 
ใหบริโภค  วันละสองสามครั้ง   เลี้ยงดูพระองคในเวลายังทรงพระเยาว.   บทวา 
ทีฆรตฺตานุกมฺปกา       ความวา         ทรงอนุเคราะหดวยพระหฤทัยออนตลอด 
กาลนาน.   บทวา    ฉพฺภิ   ตยิ    ปฏาสิ    ความวา   พราหมณชือ่วาฉัพภิ  ประ-  
ทุษรายในพระองค  ในกาลใด  เมื่อพราหมณนั้นประทุษรายในพระองค   พระ 
ราชมารดาน้ันเปนผูฉลาดเห็นประโยชนเปนปกติ     ไดทํารูปอ่ืนเปรียบรูป 
พระองค  ปลดเปลื้องพระองคจากการปลงพระชนม. 
         ดังไดสดับมาวา  พระชนกของพระเจาจุลนี  มีพระนามวา  มหาจุลน ี
พระนางสลากเทวีเปนพระมเหสีไดทําชูกับพราหมณอันมีชื่อวาฉัพภินั้น  ไดปลง 
พระชนมพระเจามหาจุลนียกราชสมบัติใหพราหมณ  เปนมเหสีแหงพราหมณนั้น  
ในกาลเมื่อพระเจาจุลนียังทรงพระเยาว     วันหน่ึง จุลนีราชกุมารทูลวา   ขาแต 
พระมารดา    หมอมฉันหิว    จึงใหของควรเค้ียวพรอมกับน้ําออยแกพระโอรส 
แมลงวันทั้งหลายตอมลอมพระกุมารน้ัน  พระกุมารน้ันทรงคิดวา   เราจักเค้ียว 
กินของควรเค้ียวน้ีไมใหมีแมลงวัน     จึงเลี่ยงไปหนอยหน่ึงแลว  ยังหยาดแหง 
น้ําออยใหตกลงยังพ้ืน  แลวไลแมลงวันที่สํานักตนใหหนีไป  แมลงวันเหลานั้น  
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ก็พากันไปตอมน้ําออยท่ีพ้ืนนั้น     ราชกุมารเสวยของควรเค้ียวไมใหมีแมลงวัน 
แลว     ลางพระหัตถทั้งสองบวนพระโอฐแลวหลีกไป    พราหมณไดเห็นกิริยา 
แหงราชกุมารน้ันจึงคิดวา    กุมารน้ีกนิน้ําออยไมมีแมลงวันในบัดนี้    เจรญิวัย  
แลวจักไมใหราชสมบัติแกเรา      เราจักยังกุมารน้ันใหตายเสียในเค้ียวน้ีทีเดียว 
พราหมณจึงแจงเนื้อความน้ันแกพระนางสลากเทวี    พระนางตรัสตอบวา     ด ี
แลว   เทพเจา   ขาพระเจายังพระภัสดาของตนใหสิ้นพระชนมดวยความรักใน 
พระองค   ตองการอะไรดวยกุมารน้ีแกขาพระเจา  ณ  บัดนี้   ขาพระเจาจักมิให 
มหาชนรูยังกุมารใหตายโดยความลับ    ตรัสฉะน้ันแลวลวงพราหมณวา   อุบายน้ี  
มีอยู   พระนางสลากเทวีเปนผูมีปรีชาฉลาดในอุบาย   จึงใหเรียกพอครัวมาตรัส 
วา  บุตรของขาจุลนีกุมารกับบุตรของเจาชื่อธนุเสขกุมารเกิดวันเดียวกัน   เจริญ 
ดวยกุมารแวดลอม     เปนสหายท่ีรักแหงกัน     เดีย๋วน้ีฉัพภิพราหมณใครจะยัง 
บุตรของขาใหตาย    เจาจงใหชีวิตแกบุตรของขา    ครั้นพอครวัทูลวา   ดีแลว 
พระเทวี   แตขาพระองคจักทําอยางไร   จึงรับสั่งวา  บุตรของขาจึงอยูในเรือน 
ของเจาทุกวัน   เจาและบุตรของขาและบุตรของเจาจงนอนในหองเครื่อง   เพ่ือ 
มิใหใครสงสัย    สิ้นวันเล็กนอย   แตนั้นรูวาไมมีใครสงสัยแลว  วางกระดูกแพะ 
ไวในท่ีนอนของเจาท้ังสาม   แลวจุดไฟที่หองเครื่องในเวลามหาชนหลับ  แลว 
อยาใหใครรู   พาบุตรของขาและบุตรของเจาออกจากประตูนอยไปนอกแควน 
อยาบอกความท่ีบุตรของขาเปนพระราชโอรส  แลวตามรักษาชีวิตบุตรของขาไว 
พอครัวรับพระเสาวนียวาสาธุ   ลําดับนั้น    พระนางประทานธนสารแกพอครัว 
นั้น   พอครัวไดทําอยางนั้น       พาบุตรของตนและพระราชกุมารไปสูสากลนคร 
ในมัททรัฐ   แลวบํารุงพระเจามัททราช  พระเจามัททราชใหพอครัวคนเกาออก 
ประทานตําแหนงน้ัน  แกพอครัวใหมนั้น    แมกุมารท้ังสองน้ีก็ไปสูพระราชนิเวศ 
กับพอครัวน้ัน      พระราชาตรัสถามวา      กุมารท้ังสองน้ีบุตรใคร       พอครัว 
ทูลวา   บุตรของขาพระองค   พระเจากรุงสากลนครตรัสวา    หนาตาไมเหมือน  
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กันไมใชหรอื   พอครัวทูลวา  คนละแมพระเจาขา  ครั้นเมื่อกาลลวงไป ๆ จุลนี 
ราชกุมารแลธนุเสขกุมารบุตรพอครัวท้ังสองเปนผูคุนเคยเลนดวยกันกับพระ- 
ธิดาของพระราชาในพระราชนิเวศนนั่นเอง      ลําดับนั้น     จุลนรีาชกุมารกับ  
นันทาราชธิดาของพระเจานัททราชไดเปนผูมีจิตปฏิพัทธกันและกัน  เพราะเห็น 
กันทุกวัน     จุลนีราชกุมารใหราชธิดานําลูกขางและเชือกบวงมาในสถานที่เลน 
ราชกุมารตีเศียรราชธิดาผูไมนํามา    ราชธิดาก็กันแสง    ลําดับนั้น  พระราชาได 
ทรงฟงเสียงพระธิดา  จึงตรัสถามวา   ใครตีธิดาของขา  นางนมท้ังหลายมาถาม 
วา ใครตีแมเจา นางกุมาริกาคิดวา  ถาเราจักบอกวา ราชกุมารน้ีตีฉัน   พระบดิา 
ของเราจักลงราชทัณฑแกเธอ      คิดฉะน้ีจึงไมตรัสวาราชกุมารตี     ดวยความ 
เสนหาในราชกุมารน้ัน    จึงตรัสวา  ใครไมไดตีฉันดอก  ลําดับนั้น    พระเจา- 
มัททราชไดทอดพระเนตรเห็นจุลนีราชกุมารตี    ก็เพราะไดทอดพระเนตรเห็น 
เอง   ความปริวิตกไดมีแดพระราชา   กุมารน้ีไมเหมือนพอครัว   เปนผูมีรูปงาม 
นาเลื่อมใส   เปนผูไมสะดุงกลัวเกินเปรียบ   กุมารน้ีไมใชบุตรพอครัว   จําเดิม 
แตนั้นมา    พระราชาก็ทรงสังเกตกุมารน้ัน      นางนมท้ังหลายนําของควรเค้ียว 
มาในท่ีเลนถวายราชธิดา   ราชธิดาก็ประทานแกเด็กอ่ืน ๆ   เด็กเหลาน้ัน  คุกเขา 
นอมตัวลงรับ    ฝายจุลนีราชกุมารยืนแยงเอาจากพระหัตถแหงราชกุมารี    แม 
พระราชาก็ไดทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้น  ครั้งน้ัน  ในวันหน่ึง  ลูกขางของจุลนี 
ราชกุมารเขาไปภายใตที่บรรทมนอยของพระราชา     จุลนีราชกุมารเม่ือจะหยิบ 
ลูกขางนั้น   เอาไมเข่ียออกมาถือเอา    ดวยคิดวา   เราจักไมเขาภายใตที่บรรทม 
แหงพระราชาในปจจันตประเทศน้ี      ฝายพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้น 
เขาพระหฤทัยวา     กุมารนี้ไมใชบุตรแหงพอครัวแน     จึงใหเรียกพอครัวมา 
ตรัสถามวา  กุมารท้ังสองน้ี   บุตรใคร  พอครัวทูลวา  บุตรของขาพระองคทั้ง  
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สองคน    พระเจาขา   พระราชาตรัสคุกคามวา      ขารูวาบุตรของเจาหรือไมใช 
บุตรของเจา   เจาจงบอกแตความเปนจริง   ถาเจาไมบอกความจริง    ชีวิตของ 
เจาจักไมมี    ตรัสฉะน้ันแลวเง้ือพระแสงขรรค    พอครัวกลัวแตมรณภัยจึงทูลวา  
ขาแขเทพเจา    ขาพระองคตองการท่ีลับ     ครั้นพระราชาประทานโอกาสแลว 
จึงขอพระราชทานอภัยแลวทูลตามความเปนจริง    พระราชาทรงทราบตามจริง 
แลว      จึงใหแตงพระธิดาของพระองคประทานใหเปนบาทบริจาริกาแกจุลน ี
ราชกุมาร. 
         ก็ในวันที่พอครัว  จุลนีราชกุมาร   และบุตรพอครัวหนี  โกลาหลเปน 
อันเดียวไดมีในพระนครอุตตรปญจาละทั้งส้ินวา  พอครัว  จุลนีราชกุมาร และ 
บุตรพอครัว   เมื่อไฟไหมหองเครื่อง  ไดไหมเสียแลวในภายในดวยกัน    พระ- 
นางสลากเทวีทรงทราบประพฤติเหตุนั้น   จึงแจงแกพราหมณวา  ขาแตเทพเจา 
ความปรารถนาของพระองคถึงท่ีสุดแลว    ไดยินวา   พอครัว   จุลนีราชกุมาร 
และบุตรพอครัวท้ัง ๓ คน  ไฟไหมแลวในหองเครื่องนั่นเอง   พราหมณยินดี 
ราเริง    ฝายพระนางสลากเทวีใหนํากระดูกแพะมาแสดงแกพราหมณวา  อัฐิแหง  
จุลนีกุมาร   แลวใหทิ้งเสีย  นางเภรีประพาชิกาหมายเอาเน้ือความน้ีกลาวในคาถา 
วา     พระราชมารดาทรงทํารูปเปรียบอ่ืน     ปลดเปลื้องพระองคจากการปลง 
พระชนม  กพ็ระราชมารดานันทรงแสดงกระดูกแพะวากระดูกมนุษยปลดเปลื้อง 
พระองคจากการปลงพระชนม.   บทวา  โอรส    ความวา  ผูทําพระองคไวที่. 
พระทรวงใหเจริญแลวน้ัน  เปนที่รักเปนทราโปรดปราน.   บทวา    คพฺภธารินึ 
ความวา     พระองคจักประทานพระราชมารดาผูทรงพระองคไวดวยพระครรภ 
เห็นปานน้ีนั้น   แกผีเสื้อนํ้าดวยโทษนั้น. 
         พระเจาจุลนีพรหมทัตไดทรงสดับคํานางเภรีปริพาชิกาดังนั้นแลว  ตรัส 
วา    ขาแตผูเปนเจา   คุณของพระชนนีของขาพเจามีมาก   และขาพเจาก็รูความ  
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ที่พระชนนีมีอุปการะแกขาพเจา   แตคุณของขาพเจาน่ีแหละมีมากกวาน้ัน  เมื่อ   
จะทรงพรรณนาโทษของพระมารดา   จึงตรัสคาถา  ๒  คาถาวา 
              พระมารดาทรงชราแลวก็ทําเปนสาว    ทรง  
         เครื่องประดับซ่ึงไมควรประดับ   ตรัสซิกซ้ีสรวลเส 
         เฮฮากะพวกรักษาประตูและพวกฝกหัดมาจนเกินเวลา 
         ยิ่งกวาน้ันพระมารดายังส่ังทูตถึงพวกเจาผูครองนคร 
         เสียเอง  ขาพเจาจึงใหพระชนนี  แกผีเสื้อน้ําดวยโทษ 
         นั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทหรา  วิย   ความวา   แมทรงชราแลว 
ก็ยังทรงเครื่องประดับ   คือแตงพระองคเหมือนคนสาว.    บทวา    อปลนฺธน 
ไดแก  ไมควรประดับ  ไดยินวา  พระนางสลากเทวีนั้นทรงประดับสายรัดเอว 
ทองเต็มไปดวยเพชร   ทรงดําเนินไป ๆ มา ๆ  ในเวลาท่ีพระราชาประทับ   ณ 
มหาปราสาทกับเหลาอมาตย  ทั่วพระราชนิเวศนไดดังกองเปนอันเดี่ยวกันดวย 
เสียงของสายรัดเอว.  บทวา  ปชคฺฆติ  ความวา   ทรงเรียกพวกคนเฝาประตู 
และพวกฝกชางฝกมาเปนตน  ซึ่งเปนผูไมสมควรจะบริโภคแมอาหารอันเปน 
เดนของพระนางมาสรวลเสเฮฮากับพวกเหลนั้นจนเกินเวลา.    บทวา  ปฏิรา-  
ชาน   ไดแก   พวกเจาครองนคร.   บทวา   สย   ทตูานิ    สาสติ   ความวา 
ทรงพระอักษรเองวาเปนคําของขาพเจาแลวสงทูตไปวา    พระชนนีของเราต้ัง 
อยูในวัยที่บุคคลควรใคร   เจาน้ัน  ๆ  จงมานําพระชนนีไป  พวกเจาครองนคร 
เหลาน้ันสงราชสาสนตอบมาวา   พวกขาพระองคเปนอุปฏฐากของพระองค 
เหตุไรพระองคจึงตรัสแกพวกขาพระองคอยางนี้    เม่ือเขาอานราชสาสนนั้น ๆ 
ในทานกลางที่ประชุม   ไดเปนเหมือนเวลาที่ตัดเศียรของขาพเจา  ขาพเจาจัก 
ใหพระชนนีนั้นแกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.  
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         นางเภรีไดฟงพระราชดํารัสแลวจึงทูลวา   ขาแตมหาราช  พระองค 
จะประทานพระราชมารดาดวยโทษนี้ก็สมควร  แตพระมเหสีของพระองคเปนผู 
มีพระคุณ  เมื่อจะพรรณนาคุณของพระนางนันทาเทวีมเหสีนั้น  ไดกลาวคาถา 
๒  คาถาวา  
              พระนางนันทาเทวีเปนพระมเหสีผูประเสริฐกวา 
         หมูบรจิาริกานารี    มีพระเสาวนียเปนที่รักเหลือเกิน 
         เปนผูประพฤติตามท่ีชอบ  เปนผูมีศีล   เปนผูตามเสด็จ 
         ประดุจพระฉายา    ไมทรงพิโรธงาย   ๆ   เปนผูมีบุญ 
         เปนบณัฑิต  เห็นประโยชน  พระองคจักประทานพระ- 
         ราชเทวีแกผีเสื้อน้ํา   ดวยโทษอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อิตฺถีคุมฺพสฺส  ไดแก   หมูสตรี.  บทวา 
อนุพฺพตา  ความวา   จําเดิมแตเวลาทรงพระเยาว   เปนผูประพฤติตามท่ีชอบ 
คือไปตามท่ีควร  เปนผูมีศีล    เปนผูตามเสด็จประดุจพระฉายา    ก็นางเภรี 
ปริพาชิกาเมื่อจะกลาวคุณของพระนางนันทาเทวีนั้น     โดยบทวา   อกฺโกธน 
เปนตน   จึงกลาวคํานี้วา  ในเวลาประทับอยูในสากลนครในมทัทรัฐ  พระนาง 
นันทาเทวีแมถูกพระองคตี    ก็ไมทูลฟองพระชนกชนนีดวยความเสนหาใน 
พระองค   เพราะกลัวจะลงอาญาพระองค   พระนางนั้นเปนผูไมโกรธ   มีบญุ 
เปนบัณฑิต   เห็นประโยชนอยางนี้   ดังน้ี  หมายเอาความไมโกรธเปนตนใน         
เวลาท่ียังทรงพระเยาว.   บทวา   อุพฺพรึ  ไดแก   พระมเหสี   นางเภรีกลาววา 
พระองคจักประทานพระนางนันทาเทวีผูสมบูรณดวยคุณอยางน้ี   แกผีเสื้อนํ้า 
ดวยโทษอะไร.  
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         พระเจาจุลนีเมื่อจะทรงแสดงโทษของพระนางนันทาเทวีผูมเหสีนั้น   
ไดตรัสคาถาน้ีวา  
              พระนางนันทาเทวีนั้นรูวาขาพเจาถึงพรอมดวย 
         ความยนิดีในการเลน    ตกอยูในอํานาจแหงกิเลสผูทํา 
         ความพินาศ   กข็อทรัพยคือเครื่องประดับท่ีขาพเจาให 
         แกบุตรธิดาและชายาอื่น  ๆ   ซึง่ไมควรขอกะขาพเจา 
         ขาพเจาน้ันมีความกําหนัดนักแลว ก็ใหทรัพยคือเครื่อง 
         ประดับท้ังประณีตท้ังทรามเปนอันมาก  ครัน้สละสิ่งท่ี  
         ไมควรสละแลว     ภายหลังก็เศราโศกเสียใจ    ขาพเจา 
         ใหพระราชเทวีแกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนตฺถวสมาคต/B>  ความวา  รูวาขาพเจา 
ตกอยูในอํานาจของกิเลสท่ีทําความพินาศ    เพราะความยินดีในการเลน    คือ 
กามกีฬานั้น.   บทวา  สา  ม  ความวา  พระนางนันทาเทวีนั้นรูขาพเจา.  บทวา 
สกาน   ปุตฺตาน   ความวา    เครื่องประดับอันใดท่ีขาพเจาใหแกบุตรธิดาและ 
ภรรยาทั้งหลายของขาพเจา  นางขอเครื่องประดับอันนั้น  ซึ่งไมควรจะขอ วา 
จงใหแกหมอมฉัน.  บทวา  ปจฺฉา  โสจานิ   ความวา  ในวันทีส่อง     พระนาง 
กลาวกะบุตรเปนตนของขาพเจาวา เครื่องประดับเหลาน้ี พระราชาประทานแก 
เราแลว  ทานท้ังหลายจงนํามาใหเรา  ดังน้ี    เมื่อบุตรเปนตนของขาพเจารองไห 
อยู   ก็เปลื้องเอาไป   ตอมาขาพเจาเห็นบุตรเปนตนเหลาน้ันรองไหมาหาขาพเจา 
ขาพเจาก็เศราโศกภายหลัง  พระนางนันทาเทวีนี้ทําโทษอยางน้ี   ขาพเจาใหนาง 
แกผีเสื้อน้ําดวยโทษนี้.  
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         ลําดับนั้น    ปริพาชิกาเภรีเมื่อจะทูลถามพระเจาจุลนีวา    พระองคจะ 
ประทานพระมเหสีดวยโทษน้ีก็สมควร  แตติขิณกุมารพระกนิษฐภาดา มีอุปการะ 
แดพระองค   พระองคจักประทานเขาดวยโทษอะไร   ดังน้ี   จึงกลาวคาถาวา 
              พระกนิษฐภาดาผูมีพระนามวาติขิณราชกุมารยัง 
         ชนบทใหเจริญ    เชญิเสด็จพระองคผูประทับอยู   ณ   
         สากลนครใหกลบัมาสูราชธานีนี้      ทรงอนัเคราะห 
         พระองคครอบงําพระราชาท้ังหลายเสีย  นําทรัพยเปน 
         อันมากมาแตราชสมบัติอื่น    เปนผูประเสริฐกวานาย 
         ขมังธนูทั้งหลาย  ทรงกลาหาญกวาผูมีความคิดหลัก- 
         แหลมท้ังหลาย  พระองคจักประทานพระกนิษฐภาดา 
         แกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เยโนจิตา  ไดแก  ที่ใหเจริญแลว.  บทวา 
ปฏิคฺคห ความวา   และทีน่ําพระองคผูประทับอยูในประเทศอ่ืน   กลับมาสู 
พระราชมณเฑียร.   บทวา    อภฏิาย    ไดแก    ครอบงําแลว.   บทวา    ติขณิฺ- 
มนฺติน  ไดแก   ผูมีปญญาแหลมคม. 
         ไดยินวา   ติขิณราชกุมารน้ัน ประสูติในกาลเม่ือพระราชมารดาอยูรวม 
กับพราหมณ  เมื่อพระราชกุมารทรงเจริญแลว   พราหมณไดใหพระแสงขรรค 
สั่งวา   เจาจงถือพระแสงขรรคนี้เขาหาขาได   พระราชกุมารน้ันก็บํารุงพราหมณ 
ดวยสําคัญวาเปนพระชนกของตน   ลาํดับนั้น     อมาตยคนหน่ึงไดทูลพระราช- 
กุมารวา   ขาแตพระราชกุมาร  พระองคมิใชเปนพระโอรสแหงพราหมณนี้  ใน 
เวลาเมื่อพระองคยังอยูในพระครรภ   พระนางสลากเทวีผูเปนพระราชมารดาให 
ปลงพระชนมพระราชบิดาเสีย    แลวมอบราชสมบัติแกพราหมณนี้     พระองค 
เปนพระราชโอรสแหงพระเจามหาจุลนี  พระราชกุมารไดสดับประพฤติเหตุนั้น  
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ก็กริ้ว   ดําริวา   ชางเถิด   เราจักฆาพราหมณนั้นเสียดวยอุบายอยางหน่ึง   แลว 
เขาไปสูราชสํานัก    ประทานพระแสงขรรคแกมหาดเล็กใกลชิดคนหน่ึง    แลว  
ตรัสกะมหาดเล็กอีกคนหน่ึงวา  เจาจงยืนอยูแทบประตูพระราชนิเวศน  กลาวกะ 
มหาดเล็กที่ถือพระขรรคนั้นวา    นั่นพระขรรคของเรา      แลวพึงกอวิวาทกับ 
มหาดเล็กคนน้ัน      ตรัสสั่งฉะน้ีแลวเสด็จเขาขางใน     มหาดเล็กทั้งสองน้ันได 
ทะเลาะกัน   พระราชกุมารสงบุรุษคนหนึ่งไปเพ่ือใหรูวา   นั่นทะเลาะอะไรกัน 
บุรุษน้ันมาทูลวา  ทะเลาะกันดวยตองการพระขรรคลําดับนั้น   พราหมณไดฟง 
ดังน้ันจึงถามพระราชกุมารวา   เรื่องเปนอยางไร  พระราชกุมารกลาววา  ไดยิน 
วา   พระขรรคที่พระองคประทานแกหมอมฉัน     เปนของคนอ่ืน    พราหมณ 
กลาววา   พูดอะไรพอ   ถาอยางนั้น    จงใหเขานํามา    ฉันจําพระขรรคนั้น  ได 
พระราชกุมารใหนําพระขรรคนั้นมาแลวชักออกจากฝก      ทาํเปนใหจําไดดวย 
คําวา   เชิญทอดพระเนตรเถิด   เขาไปใกลพราหมณนั้นแลวตัดศีรษะพราหมณ 
นั้น ใหตกลงแทบพระบาทของคนดวยการฟนฉับเดียวเทาน้ัน   ตอแตนั้น   เม่ือ 
นําศพพราหมณออกจากพระราชนิเวศน   แลวไดจัดแตงพระราชนิเวศนตกแตง 
พระนครอภิเษกพระราชกุมารน้ัน  พระชนนีแจงวาจุลนีราชกุมารอยูในมัททรัฐ 
พระราชกุมารทรงสดับดังนั้น       แวดลอมดวยเสนางคนิกรเสด็จมัททรัฐ    นํา 
พระเชษฐาธิราชมาใหครองราชสมบัติ     จําเดิมแตนั้นมา    ชนท้ังหลายก็รูจัก 
พระองควา  ติขิณมนตรี ปริพาชิกาทูลถามวา  พระองคจะประทานพระกนิษฐ- 
ภาดาเห็นปานนี้นั้นแกผีเสื้อนํ้าดวยโทษอะไร. 
         พระราชาเม่ือจะตรัสโทษของติขิณกุมารน้ัน     ตรัสวา 
              ติขณิราชกุมารยังชนบทใหเจริญ     เชิญเราผูอยู 
         ณ   สากลนครใหกลับมาสูราชธานีนี้อนุเคราะหเรา 
         ครอบงําพระราชาท้ังหลายเสีย  นําทรัพยเปนอันมาก  
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         มาแตราชสมบัติอื่น     เปนผูประเสริฐกวานายขมังธนู 
         ทั้งหลาย   กลาหาญ  มีความคิดหลักแหลม  แตเธอคุย 
         เสมอวา  พระราชาองคนี้มีความสุขเพราะขาพเจา  เธอ 
         สําคัญวาฉันเปนเด็กไป          ในคราวท่ีมาเฝาเลานะ 
         พระแมเจา    เธอไมมาเหมือนแตกอน    ขาพเจาจึงให   
         พระกนิษฐภาดาแกผีเสื้อน้ําดวยโทษน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปรรชฺเชภิ   ความวา   ติขิณราชกุมาร 
คุยเสมอวา      เรานําทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติอ่ืนถวายแกพระราชานี้  
และเม่ือพระองคเองประทับอยูในราชสมบัติอ่ืน     เราก็นํากลับมาสูราชธานีนี้ 
เราไดประดิษฐานพระราชานี้ไวในยศอันยิ่งใหญ.    บทวา   ยถาปุเร   ความวา 
เมื่อกอน   เธอมาเฝาแตเชาทีเดียว  แตบัดนี้  เธอไมมาเหมือนอยางนั้น  ขาพเจา 
ใหเธอแกผีเสื้อนํ้าดวยโทษนั้น. 
         ปริพาชิกาทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา  โทษของพระกนิษฐภาดาจง 
ยกไวกอน  แตธนุเสขกุมารประกอบดวยคุณมีความเสนหาในพระองค     เปนผู 
มีอุปการะมาก   เมื่อจะกลาวคุณของธนุเสขกุมาร   จึงทูลวา 
              พระองคและธนุเสขเกิดในราตรีเดียวกัน ทั้งสอง 
         เปนชาวปญจาละเกิดในพระนครน้ี      เปนสหายมีวัย 
         เสมอกนั    มีจริยางามติดตามพระองคไปรวมสุขรวม 
         ทุกขกบัพระองค          ขยันขันแข็งในกิจทั้งปวงของ 
         พระองคทั้งกลางวันและกลางคืน  จงรักภักดีพระองค  
         จะใหพระสหายแกผีเส้ือน้ําดวยโทษอะไร.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ธนุเสขวา  ความวา ชื่อวา   ธนุเสขกุมาร 
เพราะเปนผูศึกษาธนุศิลป.    บทวา    เอตฺถ    ไดแก    ในพระนครน้ีแหละ. 
บทวา   ปฺจาลา   ความวา   ที่เรียกอยางนี้    เพราะเกิดข้ึนอุตตรปญจาลนคร.  
บทวา   สุสมาวยา   ไดแก   มีวัยเสมอกันดวยดี.   บทวา    จริยา   ต   อนุพนฺ- 
ธิตฺโถ    ความวา    ไดติดตามพระองคผูหลีกไปเท่ียวตามชนบทในเวลายังทรง 
พระเยาว  เหมือนอะไร  เหมือนเงาไมละพระองค.     บทวา     อสฺุสุกฺโก    เต 
ความวา  ขยันขันแข็ง คือเกิดความพอใจในกิจท้ังหลายของพระองคทั้งกลางคืน 
และกลางวัน   จงรักภักดีเปนนิจ    พระองคจะใหพระสหายน้ันแกผีเสื้อนํ้าดวย 
โทษอะไร. 
         ลําดับนั้น   พระเจาจุลนีเมื่อจะกลาวโทษของธนุเสขกุมารน้ัน    ตรัสวา 
              ขาแตแมเจา    ธนูเสขน้ีประพฤติกระซิกกระซี้ 
         ตีเสมอขาพเจา  แมวันนี้ก็หัวเราะดังเกินขอบเขตแบบ 
         นั้น   ขาแตแมเจา  ขาพเจาอยูในท่ีรโหฐาน  ปรึกษากับ 
         พระเทวีของขาพเจาอยู   ไมไดเรียกหาก็เขาไปและไม 
         แจงใหทราบกอน   เขาไดพรจากขาพเจาใหเขาพบได 
         ทุกท่ีทุกเวลา     แตสหายไมมีความยําเกรงไมมีความ 
         เอื้อเฟอเลย   ขาพเจาใหแกผีเสือ้น้ําดวยโทษนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    อชชฺาป     เตน     วณฺเณน     ความวา 
สหายธนุเสขน้ี  เมื่อกอนเที่ยวติดตามขาพเจา   รวมกินรวมนอนกับ ขาพเจายาม 
ตกยาก   ตบมือหัวเราะลั่น     ฉันใด  แมวันนี้สหายธนูเสขก็หัวเราะฉันนั้นแหละ 
ยังแลดูขาพเจาเหมือนเวลาตกยาก.   บทวา  อนามนฺโต   ความวา  เมื่อขาพเจา 
ปรึกษาอยูกับพระนางนันทาเทวีในท่ีลับ   เขาไมขออนุญาตดูกอน   พรวดพราด 
เขาไป   ขาพเจาใหเขาผูไมมีความยําเกรงไมมีความเอื้อเฟอแกผีเสื้อนํ้าดวยโทษนี้.  
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         ลําดับนั้น    ปริพาชิกาทูลพระเจาจุลนีวา   ขาแตพระมหาราชเจา  โทษ   
ของพระสหายธนุเสขนี้ยกไวกอน    แตปุโรหิตเกวัฏเปนผูมีอุปการะแกพระองค 
มาก  เมื่อจะกลาวคุณของปุโรหิตน้ัน  ทูลวา 
              ทานเกวัฏปุโรหิตาจารยเปนผูฉลาดในนิมิต 
         ทั้งปวง รูเสียงรองของสัตวทั้งหลายเชี่ยวชาญในคัมภีร   
         พระเวท    รอบรูในเรื่องอุบาท    เรื่องสุบิน     มีความ 
         ชํานาญในการหาฤกษยกทัพและการเขารบ  เปนผูบอก  
         ฤกษลางฤกษบน  ฉลาดในทางแหงดาวฤกษ  พระองค 
         ใหพราหมณปุโรหิตแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สพฺพนิมิตฺตาน   ความวา   เปนผูฉลาด 
ในนิมิตท้ังปวงอยางนี้วา  ดวยนิมิตนี้สิ่งน้ีจักมี    ดวยนิมิตนี้สิ่งน้ีจักมี.    บทวา 
รุทฺู   ความวา   รูเสียงรองของสัตวทั้งปวง.    บทวา     อุปฺปาเท    ไดแก 
เรื่องอุบาทมีจันทรคราสสุริยคราส     อุกกาบาตและลําพูกันเปนตน.     บทวา 
สุปเน  ยุตฺโต   ความวา  รอบรูในเรื่องสุบินวาฝนเชนนี้จะเปนอยางนั้น.  บทวา 
นิยฺยาเน  จ  ปเวสเน  ความวา  รูวา โดยนักษัตรนี้พึงยกทัพ    โดยนักษัตรนี้ 
พึงเขารบ.     บทวา   ปโ    ภมฺุมนฺตลกิฺขสฺม ึ  ความวา    เปนผูฉลาด    คือ 
สามารถ ไดแกสามารถรูโทษและคุณในพ้ืนดินและในอากาศ. บทวา  นกฺขตฺต- 
ปทโกวิโท   ความวา  เปนผูฉลาดในสวนแหงนักษัตร  ๒๘  พระองคใหเกวัฏ 
ปุโรหิตน้ันแกผีเสื้อนํ้าดวยโทษอะไร. 
         พระราชาเม่ือจะตรัสโทษของเกวัฏปุโรหิตน้ัน    ตรัสวา 
              ขาแตแมเจา     เกวัฏปุโรหิต    แมในท่ีประชุมก ็
         เลิกค้ิวแลดูขาพเจา   เพราะฉะน้ัน    ขาพเจาจึงใหนาย- 
         พรานผูเลิกค้ิวแกผีเสื้อน้ําเสีย.  
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         เนื้อความของคาถาน้ันวา    ขาแตแมเจา     ปโุรหิตเกวัฏนีเ้มื่อแลดู   
ขาพเจาในทามกลางบริษัท   ก็ลืมตาแลดูเหมือนคนโกรธ   เพราะฉะนั้นขาพเจา 
จึงใหนายพรานคือนักลาสัตวผูทําเปนเลิกค้ิว เพราะโทษท่ีเลิกค้ิวน้ันแกผีเสื้อนํ้า. 
         ตอน้ัน    ปริพาชิกาเมื่อจะทูลถามวา   ขาแตพระมหาราชเจา   พระองค 
ตรัสวาจักใหชน  ๕  คนเหลาน้ันมีพระราชมารดาเปนตนแกผีเสื้อนํ้า   และตรัสวา  
จักประทานชีวิตของพระองคแกมโหสถบัณฑิต    โดยไมคํานึงถึงสิริราชสมบัติ  
เห็นปานน้ี  พระองคทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตน้ันอยางไร  ดังนี้  จึงกลาว 
คาถาเหลาน้ันวา 
              พระองคทรงปกครองแผนดินอันกวางใหญไพ- 
         ศาลมสีมุทรเปนขอบเขตทุกดาน    พสุธาท่ีเปนพระราช 
         อาณาเขต     เปนประหน่ึงกุณฑลท่ีอยูในสาคร    ทรงมี  
         อมาตยแวดลอมเปนที่เฉลิมพระราชอิสริยยศ       ทรงม ี 
         บานเมอืงแวนแควนใหญจดส่ีคาบสมุทร  ทรงพิชิตชมพู 
         ทวีปไดแลว    ทั้งรีพ้ลของพระองคเลา   กม็ากถึง   ๑๘ 
         กองทัพ         พระองคทรงเปนพระราชาเอกแหงปฐพี  
         พระราชอิสริยยศของพระองคถึงความไพบูลย      เหลา 
         นารีของพระองคก็มีถึง  ๑๖,๐๐๐ นาง  ลวนสําอางแตง 
         องคทรงเครื่องเรื่องระยับ     มาจากชนบทตาง  ๆ  ทั่ว 
         ชมพูทวีป        ทรงสิริโสภาคยเปรียบดวยเทพกัญญา 
         พระชนมชีพของพระองคเพรียบพรอมดวยองค ประ- 
         กอบแหงความสุขอยางครบครั้น      ทุกสิ่งทุกอยางใน 
         แผนดิน  แมพระองคมีพระราชประสงค    กจ็ะสําเร็จ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 565 

         สมพระหฤทัยปรารถนาทุกประการ    นาท่ีพระองคจะ 
         ตรัสวาตองการจะมีพระชนมอยูยาวนาน   ตามคติชีวิต 
         ที่นักปราชญทั้งหลายกลาวไววา  คนท่ีมีความสุขท่ัว ๆ 
         ไป  ลวนตองการจะมีชีวิตอยูนาน ๆ  ชีวิตเปนที่รักยิ่ง   
         นักของตนท่ีมีความสุข   เมื่อเปนเชนนี้   พระองคทรง 
         ปองกันมโหสถบัณฑิตไว  ทรงสละพระชนมของพระ- 
         องคซึ่งเปนสิ่งสละไดยากดวยเหตุอันใด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สสมุทฺทปริสาส  ไดแก  ประกอบดวย 
เครื่องแวดลอม  คือสมุทร   กลาวคือมีสมุทรเปนคู.     บทวา     สาครกุณฺฑล 
ความวา    เปนกุณฑลแหงสาครท่ีต้ังแวดลอมแผนดินนั้น.     บทวา  วิชิตาวี  
ไดแก   ทรงพิชิตสงคราม.   บทวา    เอกราชา    ความวา   เปนพระราชาเอก 
ทีเดียว  เพราะไมมีพระราชาอื่นที่เชนกับพระองค. บทวา   สพพฺกามสมิทฺธนิ 
ความวา      ประกอบดวยความสําเร็จแหงวัตถุกามและกิเลสกามแมทุกอยาง. 
บทวา   สุขิตาน    ความวา  บัณฑิตท้ังหลายกลาววา   เหลาสัตวที่มีความสุข 
เห็นปานน้ี     ยอมปรารถนาชีวิตท่ีสมบูรณดวยองคประกอบทุกอยางอยางน้ี 
อันเปนที่รักใหอยูนาน ๆ ไมตองการชีวิตความเปนอยูนอยเลย.   บทวา  ปาณ 
ความวา  พระองคทรงปองกันมโหสถบัณฑิต  สละชีวิตของพระองคเห็นปานนี้  
เพราะเหตุไร. 
              ขาแตแมเจา    มโหสถบัณฑิตแมจะมาจากบาน 
         เมืองอืน่   ก็มาดวยมุงประโยชนแกขาพเจา     ขาพเจา 
         ยังไมทราบถึงความช่ัว    แมสักนอยของมโหสถผูเปน 
         ปราชญเลย       ถึงแมวาขาพเจาจะตองตายไปกอนใน 
         กาลไหน ๆ  ก็ตามเถิด     มโหสถก็พึงยังลูกและหลาน  
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         ของขาพเจาใหมีความสุข     มโหสถยอมเหน็แจมแจง 
         ซึ่งความเจริญทุกอยางท้ังอนาคตและปจจุบัน  ขาพเจา 
         ไมยอมใหมโหสถบณัฑิตผูไมมีความผิดเลยแกผีเส้ือ 
         น้ํา.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กมิหฺิจิ    กาเล    แปลวา   ในกาลไหน ๆ  
บทวา  สุขาเปยฺย  ความวา  พึงใหต้ังอยูในความสุขทีเดียว.   บทวา    สพฺพมตฺถ 
ความวา  มโหสถยอมเห็นแจมแจงซ่ึงความเจริญทุกอยางทั้งอนาคตและปจจุบัน 
หรืออดีต      ราวกะพระพุทธเจาผูสัพพัญู.       บทวา        อนาปราธกมฺมนตฺ 
ความวา  เวนจากความผิดทางกายกรรมเปนตน.  บทวา    น   ทชฺช     ความวา 
ขาแตแมเจา   ขาพเจาจักไมใหบัณฑิตผูมีธุระไมมีใครเสมอเหมือนอยางนี้    แก 
ผีเสื้อนํ้า. 
         พระเจาจุลนีทรงยกเกียรติคุณของพระมหาสัตวข้ึนประกาศ   ประหน่ึง 
ทรงยกดวงจันทรข้ึนฉะนั้น      ดวยประการฉะน้ี     ชาดกนี้มีเน้ือความคิดตอกัน 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ลําดับนั้น      นางเภรีปริพาชิกาคิดวา    เกียรติคุณของมโหสถบัณฑิต  
ปรากฏเพียงเทาน้ี   ยังไมเพียงพอ    เราจักกระทําเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิต   
ใหปรากฏในทามกลางชาวเมืองทั้งส้ินทีเดียว      ใหเปนประหน่ึงวารดน้ํามันลง 
บนผิวแมน้ําแผขยายไปฉะน้ัน     คิดฉะน้ีแลวจึงเชิญพระเจาจุลนีลงจากปราสาท 
ใหปูลาดอาสนะพระลานหลวงน่ังบนอาสนะน้ันแลว    ประกาศใหชาวเมืองมา 
ประชุมกัน   แลวทูลถามพระเจาจุลนีถึงปญหาผีเสื้อนํ้า    ต้ังแตตนอีกในเวลาที่ 
พระเจาจุลนีตรัสโดยนัยที่ตรัสแลวในหนหลัง   นางเภรีปริพาชิกาไดกลาวประ- 
กาศแกชาวเมืองวา 
              ชาวปญจาละท้ังหลาย  ทานท้ังหลายจงพึงพระ- 
         ดํารัสของพระเจาจุลนีนี้  พระองคทรงปกปองมโหสถ  
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         บัณฑติสละพระชนมซึ่งสละไดยาก  พระเจาปญจาละ   
         ทรงสละชีวิตของพระชนนี   พระมเหสี   พระกนิษฐ- 
         ภาดา  พระสหาย   และพราหมณเกวัฏ     และแมของ 
         พระองคเอง  เปน  ๖  คนดวยกัน   ปญญามีประโยชน   
         ใหญหลวงเปนสิ่งละเอียด    เปนเหตุใหคนเรามีความ 
         คิดในทางท่ีดี   ยอมมีเพอประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน 
         และเพ่ือความสุขในภายหนา  ดวยประการฉะนี้. 
               บรรดาบทเหลานั้น     บทวา  มหตฺถิยา    ความวา  ถือเอาประโยชน 
ใหญต้ังอยู.  บทวา     ทิฏธมฺมหิตตฺหาย       ความวา     ยอมมีเพื่อประโยชน 
เกื้อกูลในอัตภาพนี้ทีเดียว   และเพ่ือประโยชนสุขในปรโลก. 
         นางเภรีปริพาชิกาถอืเอายอดธรรมเทศนาดวยคุณท้ังหลายของพระ- 
มหาสัตว   ดุจถือเอายอดเรือนแกวดวยดวงแกวมณีฉะน้ัน  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                         จบ  ปญหาผีเสื้อนํ้า 
                 จบอรรถกถามหาอุมมังคชาดกโดยประการท้ังปวง 
         พระศาสดาครั้น ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงดวยประการฉะน้ี  
แลว   เมื่อทรงประกาศอริยสัจ ๔ ประชุมชาดก    ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มิใชแตบัดนี้เทาน้ัน     ที่ตถาคตมีปญญาย่ํายีวาทะของผูอ่ืน   แมในอดีตกาลเมื่อ 
ญาณยังไมแกกลา  ตถาคตยังบําเพ็ญจิริยาเพื่อประโยชนโพธญิาณอยู  ก็มีปญญา 
เหมือนกัน     ตรัสฉะน้ีแลวไดตรัสคาถาเหลาน้ันวา 
              เสนกบัณฑิตในครั้งน้ัน    คือกัสสปภิกษุในบัดน้ี 
         กามินทะคือ อัมพัฏฐภิกษ ุ
         ปุกกุสะคือ โปฏฐปาทภิกษุ  
         ปญจาลจันทกุมารคือ อนุรุทธภกิษุ  
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         เทวินทะ  คือโสณทัณฑกภิกษ ุ
         พราหมณเกวัฏ  คือเทวทัตภิกษุ  
         พระนางสลากเทวี  คือถูลนันทิกาภิกษุณ ี
         พราหมณอนุเกวัฏ  คือโมคคัลลานภิกษุ  
         พระนางปญจาลจันที  คือสุนทรีภิกษุณ ี 
         นางนกสาริกา คือพระนางมัลลิกาเทวี  
         พระนางอูทุมพรเทวี  คือโคดมภิกษุณ ี
         พระเจาวิเทหราช คือกาฬุทายีภิกษ ุ
         นางเภรีปริพาชิกา คืออุบลวรรณาภิกษุณ ี
         คฤหบดีผูบิดา คือพระเจาสุทโธทนมหาราช 
         คฤหปตานีผูมารดา  คือพระสิรมิหามายา 
         นางอมรา คือพระพิมพาผูเลอโฉม 
         ติขิณกมุาร คือฉันนภิกษ ุ
         ธนุเสข  คือราหลุภิกษุ 
         นกสุวบัณฑิต  คืออานนทภิกษุ 
         พระเจาจุลนี  คือสารีบุตรภิกษ ุ
         มโหสถบัณฑิต คือเราผูโลกนาถ 
         เธอท้ังหลายจงทรงจําชาดกไวอยางน้ีแล. 
                               จบ  มโหสถชาดกบัณฑิต 

                             รวมชาดกที่มีในเลมน้ี  คือ 
             ๑.  เตมิยชาดก  ๒. มหาชนกชาดก  ๓.  สวุรรณสามชาดก  ๔.  เนมิ- 
ราชชาดก   ๕.   มโหสถชาดก   และอรรถกถา. 


