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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ชาดก
เลม ๔ ภาคที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

มหานิบาตชาดก
๑. เตมิยชาดก
วาดวยพระเตมียทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี
[๓๙๔] พออยาแสดงวาเปนคนฉลาด จงใหชน
ทั้งปวงรูกันวาพอเปนคนโง ชนในที่นั้นทั้งหมดจะได
ดูหมิ่นพอวาเปนคนกาลกรรณี ความปรารถนาของ
พอจักสําเร็จไดดวยอุบายอยางนี้.
[๓๙๕] ดูกอนเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําของ
ทาน ที่ทานกลาวกะขาพเจา ขาแตแมเทพธิดา ทาน
เปนผูใครประโยชน เปนผูใครเกื้อกูลแกขาพเจา.
[๓๙๖] แนะนายสารถี ทานจะรีบขุดหลุมไปทําไม
เราถามทานแลว ทานจงบอกแกเราเถิดเพื่อน ทาน
จักใชหลุมทําประโยชนอะไร.
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[๓๙๗] พระโอรสของพระราชา เปนใบ เปน
หนวกเปนงอยเปลี้ย เหมือนไมมพี ระมนัส พระราชา
ตรัสสั่งขาพเจาวา ฝงลูกเราเสียในปา.
[๓๙๘] ดูกอนนายสารถี ขาพเจามิไดเปนคน
หนวกนี้ไดเปนคนใบ มิไดเปนคนงอยเปลี้ย มิไดมี
อินทรียวิกลวิการ ถาทานฝงขาพเจาในปา ทานก็ทําสิ่ง
ที่ไมเปนธรรม เชิญทานดูขาและแขนของขาพเจา
และเชิญฟงคําภาษิตของขาพเจา ถาทานฝงขาพเจา
เสียในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปนธรรม.
[๓๙๙] ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนทาว
สักกเทวราชผูใหทานในกอน ทานเปนใคร หรือเปน
บุตรของใคร พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร.
[๔๐๐] เรามิใชเทวดา มิใชคนธรรพ มิใชทาวสักกะผูใหทานในกอน เราที่ทานจะฆาเสียในหลุม เปน
โอรสของพระเจากาสิกราช เราเปนโอรสของพระราชาผูที่ทานพึงพระบารมีเลี้ยงชีพอยูเสมอ แนะนาย
สารถี ถาทานฝงเราเสียในปา ทานก็ทําสิง่ ที่ไมเปน
ธรรม บุคคลนั่งหรือนอนที่รมเงาของตนไมใด ไม
พึงหักรานกิ่งของตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตร
เปนคนลามก พระราชาเปนเหมือนตนไม เราเปน
เหมือนกิ่งไม ตัวทานเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา ถา
ทานฝงเราเสียในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปนธรรม.
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[๔๐๑] บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร ชน
เปนอันมากอาศัยบุคคลผูนั้นเลี้ยงชีพ บุคคลผูน ั้นจาก
เรือนของตนไปที่ไหน ๆ ยอมมีภักษาหารมากมาย.
บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคลผูนั้นไปสู
ชนบท นิคม ราชธานีใด ๆ ยอมเปนผูอันหมูชนใน
ที่นั้น ๆ ทั้งหมดบูชา. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลา
มิตร โจรทั้งหลายไมขม เหงบุคลผูนั้น กษัตริยก็มิได
ดูหมิ่นบุคคลผูนั้น บุคคลผูนั้นยอมขามพนหมูอมิตร
ทั้งปวง. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูนั้นจะมาสูเรือนของตนดวยมิไดโกรธเคืองใคร ๆ มา
ไดความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุม เปนผูสงู สุดของ
หมูญาติ. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูนั้นสักการะคนอื่น ก็จะเปนผูอันคนอื่นสักการะตน
เคารพคนอื่น ก็จะเปนผูอันคนอื่นเคารพตน ยอมเปน
ผูไดรับความยกยองและเกียรติคุณ. บุคคลผูใดมิได
ประทุษรายเหลามิตร บุคคลผูน ั้นบูชาผูอื่น ก็ยอมได
บูชาตอบ ไหวผูอนื่ ก็ยอมไดไหวตอบ และยอมถึง
ยศและเกียรติ. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร
บุคคลผูนั้น ยอมรุง เรืองดุจกองเพลิง ยอมไพโรจนดุจ
เทวดา มีสิริประจําตัว. บุคคลผูใดมิไดประทุษราย
เหลามิตร โคทั้งหลายของบุคคลผูนั้นยอมเกิด พืชที่
หวานไวในนายอมงอกงาม บุคคลผูนั้นยอมไดบริโภค
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ผลของพืชที่หวานไว. บุคคลผูใดมิไดประทุษราย
เหลามิตร บุคคลผูน ั้นตกเหว ตกภูเขา หรือตกตนไม
ยอมไดที่พึ่งอาศัยไมเปนอันตราย. บุคคลผูใดมิได
ประทุษรายเหลามิตร เหลาอมิตรยอมย่ํายีบุคคลผูนั้น
ไมได ดุจตนไทรมีรากและยานงอกงาม พายุไมอาจ
พัดพานใหลมได ฉะนั้น.
[๔๐๒] ขอพระองคเสด็จมาเถิด ขาพระบาทจักนํา
พระองคซึ่งเปนพระราชโอรสกลับสูมณเฑียรของ
พระองค ขอพระองคจงครองราชสมบัติ ขอพระองค
จงทรงพระเจริญ. พระองคจักทรงทําอะไรในปา.
[๔๐๓] แนะนายสารถี เราไมตองการดวยราชสมบัตทิ ี่เราจะพึงไดดวยการประพฤติอธรรม พรอม
ดวยญาติและทรัพย.
[๔๐๔] ขาแตพระราชบุตร พระองคเสด็จกลับจาก
ที่นี้ จะทําใหขาพระองคไดรางวัลเครื่องยินดี เมื่อ
พระองคเสด็จกลับไปแลว พระชนกและพระชนนีจะ
พระราชทานรางวัล เครื่องยินดีแกขาพระองค. ขาแต
พระราชบุตร เมื่อพระองคเสด็จกลับไปแลว นางสนม
กุมาร พอคา และพราหมณเหลานั้น จะยินดีให
รางวัลแกขาพระองค. ขาแตพระราชบุตร เมื่อ
พระองคเสด็จกลับไปแลว กองทัพชาง กองทัพมา
กองทัพรถ กองทัพราบ แมเหลานั้น จะยินดีใหรางวัล
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แกขาพระองค. ขาแตพระราชบุตร เมื่อพระองคเสด็จ
กลับไปแลว ชาวชนบท ชาวนิคม ผูม ีธัญญาหารมาก
จะประชุมกันใหเครื่องบรรณาการแกขาพระองค.
[๔๐๕] พระชนกและพระชนนีและเราแลว ชาว
แวนแควน ชาวนิคม และกุมารทั้งปวงก็สละเราแลว
เราไมมีเหยาเรือนของตน พระชนนีทรงอนุญาตเรา
แลว พระชนกก็ทรงสละเราจริง ๆ แลว เราจะบวช
อยูในปาคนเดียว ไมปรารถนากามคุณทั้งหลาย.
[๔๐๖] ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน
ยอมสําเร็จแนนอน เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว ทาน
จงรูอยางนี้เถิด นายสารถี ประโยชนโดยชอบของ
เหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอมใหผลแนนอน เรามี
พรหมจรรยสําเร็จแลว ออกบวชแลว จะมีภัยแต
ไหนเลา.
[๔๐๗] พระองคมีพระดํารัสไพเราะ และมีพระวาจาสละสลวยอยางนี้ เหตุไฉนจึงไมตรัสในสํานัก
แหงพระชนกและพระชนนีในกาลนั้นเลา.
[๔๐๘] เราเปนงอยเปลี้ย เพราะไมมีเครื่องติดตอ
ก็หาไม เราเปนหนวกเพราะไมมีชองหูก็หาไม เรา
เปนใบเพราะไมมีลนิ้ ก็หาไม ทานอยาเขาใจวาเรา
เปนใบ เราระลึกชาติปางกอน ที่เราสวยราชสมบัติ
ได เราไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้นแลว ตองไปตกนรกอันกลาแข็ง เราไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้น
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ยี่สิบป ตองหมกไหมอยูในนรก ๘๐,๐๐๐ ป เรากลัวจะ
ตองเสวยราชสมบัตินั้น ขอชนทั้งหลายอยาพึงอภิเษก
เราในราชสมบัติเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพูดใน
สํานักของพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระชน
ทรงอุม เราใหนั่งบนพระเพลา แลวตรัสสั่งขอความวา
จงฆาโจรคนหนึ่ง จงจองจําโจรคนหนึ่ง จงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่ง แลวเอาน้ําแสบราดแผล จงเสียบ
โจรคนหนึ่งบนหลาว ตรัสสั่งเจาหนาที่นั้นอยางนี้
เราไดฟงพระวาจาอันหยาบคาย ที่พระชนกตรัสนั้น
จึงกลัวการเสวยราชสมบัติ เรามิไดเปนใบ ก็ทําเหมือน
เปนใบ มิไดเปนงอยเปลี้ย ก็ใหคนเขาใจวางอยเปลี้ย
แกลงนอนเกลือกกลิง้ อยูในปสสาวะและอุจจาระ
ของตน ชีวิตนั้นเปนของลําบาก เปนของนอยทั้ง
ประกอบดวยทุกข ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้ ทําเวรดวย
เหตุการณหนอยหนึ่ง ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้ ทําเวร
ดวยเหตุการณหนอยหนึ่ง เพราะไมไดปญญา เพราะ
ไมเห็นธรรม ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน
ยอมสําเร็จแนนอน เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว ทาน
จงรูอยางนี้เถิด นายสารถี ประโยชนโดยชอบของ
เหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอมใหผลแนนอน เรามี
พรหมจรรยสําเร็จแลว ออกบวชแลว จะมีภัยแต
ไหนเลา.
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[๔๐๙] ขาแตพระราชบุตร แมขาพระองคก็จัก
บวชในสํานักของพระองค ขอพระองคไดโปรดตรัส
เรียกใหขาพระองคบวชดวยเถิด ขอพระองคจง
ทรงพระเจริญ ขาพระองคชอบบวช.
[๔๑๐] แนะนายสารถี ทานจงไปมอบคืนรถแลว
เปนผูไมมีหนี้เถิด เพราะผูไมมีหนี้จึงบวชได การ
บวชนัน้ ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสริญแลว.
[๔๑๑] ขาพระองคไดทําตามพระดํารัส ขอพระองคจงทรงพระเจริญ พระองคควรจะทรงทําตามคําที่
ขาพระองคทูลวิงวอน ขอพระองคจงประทับรออยู ณ
ที่นี้ จนกวาขาพระองคจะนําพระราชาเสด็จมา อยางไร
เสีย พระราชบิดาของพระองคทอดพระเนตรเห็นแลว
คงทรงพระปติโสมนัสเปนแน.
[๔๑๒] แนะนายสารถี เราจะกระทําตามคําของ
ทานที่ที่ในกลาวกะเรา แมตัวเราก็อยากเห็นพระชนก
ของเราเสด็จมาในที่นี้ จงกลับไปเถิดเพื่อรัก ทาน
จงทูลแกพระญาติทั้งหลายดวยก็เปนการดี ทานเปนผู
ที่เราสั่งแลว จงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนี
ของเรา.
[๔๑๓] นายสารถี จับพระบาททั้งสองของพระ
กุมารและกระทําประทักษิณพระกุมารแลว ขึ้นรถเขา
ไปสูประตูพระราชวัง.
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[๔๑๔] พระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา แต
นายสารถีมาคนเดียว ก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปดวย
พระอัสสุชล ทรงกันแสดงทอดพระเนตรดูนายสารถี
นั้น ดวยเขาพระหฤทัยวา นายสารถีนี้ฝงโอรสของเรา
เสียแลว โอรสของเรานายสารถีฝงเสียในแผนดิน
ถมแผนดินแลวเปนแน ปจจามิตรทั้งหลายจะยินดี
ศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเปนแน เพราะเห็นนายสารถีมา
แลว เพราะฝงโอรสของเราแลว พระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา นายสารถีกลับมาแตผูเดียว ก็มี
พระเนตรทั้งสองนองไปดวยพระอัสสุชล ทรงกันแสง
ตรัสสอบถามนายสารถีนั้นวา โอรสของเราเปนใบ
หรือ เปนงอยหรือ ตรัสอะไรบางหรือ ในเวลาที่ถูก
ทานฝงในแผนดิน จงบอกเนือ้ ความนั้นแกเราเถิด
นายสารถี โอรสของเราเปนใบเปนงอย เขากระดิก
มือเทาอยางไรบางไหม ในเมื่อถูกทานฝงในแผนดิน
เราถามทานแลว ทานจงบอกความนั้นแกเรา.
[๔๑๕] ขาแตพระแมเจา ขอพระแมเจาโปรด
ประทานอภัยแกขาพระองค ขาพระองคขอกราบทูล
ตามที่ไดฟงไดเห็นในสํานักของพระราชโอรส แด
พระองค.
[๔๑๖] ดูกอนนายสารถีผูสหาย เราใหอภัยแกทาน
ทานไมตองกลัว จงกลาวตามที่ทานไดฟงหรือไดเห็น
ในสํานักของพระราชโอรส.
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[๔๑๗] พระราชโอรสนั้นมิไดเปนใบ มิไดเปน
งอยเปลี้ย พระองคมีพระวาจาสละสลวย ไดยินวา
พระองคกลัวราชสมบัติ จึงไดทรงทําการลวงเปนอัน
มาก พระองคทรงระลึกถึงชาติกอน ที่พระองคได
เสวยราชสมบัติ พระองคเสวยราชสมบัติในกาลนั้น
แลว ตองไปตกนรกอันกลาแข็ง พระองคเสวยราชสมบัตใิ นกาลนั้น ๒๐ ป แลวตองหมกไหมอยูในนรก
๘๐,๐๐๐ ป พระองคกลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น
ทรงอธิษฐานวา ขอชนทั้งหลายอยาพึงอภิเษกเราใน
ราชสมบัติเลย เพราะฉะนั้น พระองคจึงไมตรัสใน
สํานักของพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระราช
โอรสทรงสมบูรณดว ยองคาพยพ มีพระรูปงดงาม
สมสวน มีพระราจาสละสลวย มีพระปญญา ทรง
ดํารงในมรรคาแหงสวรรค ถาพระแมเจามีพระราชประสงคจะทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสของ
พระองค. ก็ขอเชิญเสด็จเถิด ขาพระองคจักนําเสด็จ
พระแมเจาไปใหถึงที่ที่พระเตมิยราชโอรสประทับอยู.
[๔๑๘] เจาหนาที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมมา จง
ผูกเครื่องประดับชาง จนกระทัง่ สังขและบัณเฑาะว
จงตีกลองหนาเดียว จงตีกลองสองหนา และรํามะนา
อันไพเราะ ขอชาวนิคมจงตามเรามา เราจักไปให
โอวาทแกลูกชาย นางสนม กุมาร พอคา และ
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พราหมณทั้งหลาย จงรีบเตรียมยาน เราจักไปให
โอวาทแกลูกชาย พวกกองพลชาง กองพลมา กอง
พลรถ กองพลราบ จงรีบเตรียมยาน เราจักไปให
โอวาทแกลูกชาย ชาวชนบทและชาวนิคม จงมา
ประชุมรีบเตรียมยาน เราจักไปใหโอวาทแกลูกชาย.
[๔๑๙] นายสารถีทั้งหลายจูงมาที่เทียมรถและมาสินธพซึ่งเปนพาหนะวองไว มายังประตูพระราชวัง
แลวกราบทูลวา มาทั้งสองพวกนี้เทียมเสร็จแลว.
[๔๒๐] มาอวนเสื่อมความวองไว มาผอมเสื่อม
ถอยเรี่ยวแรง จงเรนมาผอมและมาอวนเสีย จัดเทียม
แตมาที่สมบูรณ.
[๔๒๑] แตนั้น พระราชรีบเสด็จขึ้นประทับบน
มาสินธพอันเทียมแลว ไดตรัสกะนางขางในวา จง
ตามเราไปทุกคน เตรียมเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ คือ
พัดวาลวิชนี พระอุณหิส พระขรรค เศวตฉัตร และ
ฉลองพระบาททอง ใหขนขึ้นรถไปดวย แตนั้น พระ
ราชาตรัสสั่งใหนายสารถีนําทาง เสด็จเคลื่อนขบวนเขา
ไปถึงสถานที่ที่พระเตมิยราชฤๅษี ประทับอยูโดยพลัน.
[๔๒๒] พระเตมิยราชฤๅษี ทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดากําลังเสด็จมา ทรงรุงเรืองดวยพระเดชานุภาพ
ทรงแวดลอมไปดวยหมูอมาตย จึงถวายพระพรวา ขอ
ถวายพระพร มหาบพิตรทรงปราศจาลพระโรคาพาธ
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หรือ ทรงเปนสุขสําราญดีหรือ ราชกัญญาของพระ
องค และโยมมารดาของอาตมภาพ ไมมีพระโรคาพาธหรือ.
[๔๒๓] พระลูกรัก ฉันไมมีโรคาพาธ สุขสําราญ
ดี ราชกัญญาทั้งปวงของดิฉัน และโยมมารดาของพระ
ลูกรัก หาโรคภัยนีไ้ ด.
[๔๒๔] ขอถวายพระพร มหาบพิตรไมเสวยน้ําจัณฑไมทรงโปรดน้ําจัณฑหรือ พระหฤทัยของมหาบพิตรทรงยินดีในสัจจะ ในธรรมและในทานบางหรือ.
[๔๒๕] พระลูกรัก ดิฉันไมดื่มน้ําจัณฑ ไมโปรด
น้ําจัณฑ อนึ่ง ใจของดิฉันยินดีในสัจจะ ในธรรม
และในทาน.
[๔๒๖] พาหนะมีมาและโคเปนตน ของมหาบพิตร
ที่เขาเทียมในยาน ไมมีโรคหรือ นําอะไร ๆ ไปไดหรือ
มหาบพิตร ไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาพระสรีระหรือ.
[๔๒๗] พาหนะมีมาและโคเปนตน ของดิฉันที่เขา
เทียมในยาน ไมมโี รค อนึ่ง พาหนะนําอะไร ๆ ไป
ได และดิฉันไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาสรีระ.
[๔๒๘] ปจจันตชนบทของมหาบพิตร ยังเจริญดี
อยูหรือ คามนิคมในทามกลางรัฐสีมาของมหาบพิตร
ยังเปนปกแผนดีหรือ ฉางหลวงและพระคลังของมหา
บพิตรยังบริบูรณดอี ยูหรือ.
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[๔๒๙] ปจจันตชนบท ของดิฉันยังเจริญดีอยู คาม
นิคมในทามกลางรัฐสีมาของดิฉัน ยังเปนปกแผนดี
อยู ฉางหลวงและพระคลังของดิฉันทั้งหมด ยังบริบูรณดอี ยู.
[๔๓๐] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จมาดีแลว
พระองคเสด็จมาไกลก็เหมือนใกล ราชบุรุษทั้งหลาย
จงทอดราชบัลลังกใหประทับเถิด.
[๔๓๑] ขอเชิญมหาบพิตรประทับนั่ง บนเครื่อง
ปูลาดใบไมที่เขากําหนดลาดไว เพื่อพระองคในที่นี้
จงทรงเอาน้ําแตภาชนะนี้ ลางพระบาทของมหาบพิตรเถิด.
[๔๓๒] มหาบพิตร ใบหมากเมาของอาตมภาพนี้
เปนของสุก ไมมีรสเค็ม อมหาบพิตร ผูเสด็จมา
เปนแขกของอาตมภาพ จงเสวยเถิด.
[๔๓๓] ดิฉันไมบริโภคใบหมากเมา โภชนะของ
ดิฉันไมใชอยางนี้เลย ดิฉันบริโภคขาวสุกแหงขาว
สาลีที่ปรุงดวยมังสะอันสะอาด.
[๔๓๔] ความอัศจรรยยอ มแจมแจงแกดิฉัน เพราะ
ไดเห็นลูกรัก อยูใ นที่ลับแตผูเดียว บริโภคอาหารเชนนี้
เหตุไรจึงมีผิวพรรณผองใส.
[๔๓๕] มหาบพิตร อาตมภาพนอนผูเดียวบน
เครื่องลาดใบไมที่ปูลาดไว เพราะการนอนผูเดียวนั้น
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ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส กองรักษาทางราชการที่ผูกเหน็บดาบของอาตมภาพไมมี เพราะการนอน
ผูเดียวนั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส ขอถวาย
พระพร อาตมภาพไมตามเศราโศกถึงอารมณที่ลวง
ไปแลว ไมปรารถนาถึงอารมณยังไมมาถึง ยัง
อัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา เพราะ
เหตุนั้น ผิวพรรณจึงผองใส คนพาลทั้งหลายยอม
เหี่ยวแหงเพราะเหตุ ๒ อยางนั้น คือเพราะปรารถนา
อารมณที่ยังไมมาถึง เพราะตามเศราโศกถึงอารมณ
ลวงไปแลว ดุจไมออที่ยังเขียวสด ถูกถอนทิ้งไวที่
แดด ฉะนั้น.
[๔๓๖] ลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลชาง กองพลรถ
กองพลมา กองพลราบ และกองพลผูกเกราะ ตลอด
ถึงพระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ และขอมอบ
นางสนมกํานัลใน ผูประดับดวยเครื่องอลังการ พรอม
สรรพแกพอ พอจงปฏิบัติในนางเหลานั้น จงเปนพระ
ราชาของดิฉันทั้งหลาย สตรี ๔ คน เปนผูฉลาด
ในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษามาดีแลว จักทํา
ใหลกู รืน่ รมยในกาม พอจะทําอะไรในปา ดิฉันจัก
นําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่นที่ตกแตงแลวมา
เพื่อพอ พอจงใหนางเหลานั้นมีโอรสมาก ๆ แลวจึง
ผนวชตอภายหลัง พอยังเยาวเปนหนุมแนน ตั้งอยูใน
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ปฐมวัย มีเกศาดําสนิท จงครองราชสมบัติเถิด ขอ
พอจงเจริญ จักทําอะไรในปา.
[๔๓๗] คนหนุม ควรประพฤติพรหมจรรย ผูประพฤติพรหมจรรยควรเปนคนหนุม การบรรพชาควร
เปนของคนหนุม ขอนั้นทานผูแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายสรรเสริญแลว คนหนุม ควรประพฤติพรหมจรรย
ผูประพฤติพรหมจรรยควรเปนคนหนุม อาตมภาพจัก
ประพฤติพรหมจรรย ไมตองการราชสมบัติ อาตมภาพเห็นเด็กชายของทานทั้งหลาย เรียกมารดาบิดาซึ่ง
เปนบุตรที่รัก อันไดมาโดยยาก ยังไมทันแกก็ตายเสีย
แลว อาตมภาพเห็นเด็กหญิงของทานทั้งหลาย ซึ่งเปน
เด็กหญิงที่สวยงามนาชม สิ้นชีวิต เหมือนหนอไมไผ
ยังออนที่ถูกถอนฉะนั้น จริงอยู นรชนจะเปนชายหนุม
หรือหญิงสาวก็ตาม ตายทั้งนั้น ใครเลาจะพึงวางใจ
ในชีวิตวา เรายังหนุมอยู อายุของคนเรา เปนของ
นอยนัก เพราะวันคืนลวงไป ๆ เหมือนอายุของฝูงปลาในน้ํานอย ความเปนหนุมสาวในวัยนัน้ จักทํา
อะไรได สัตวโลกถูกครองงํา และถูกหอมลอมอยู
เปนนิตย เมือ่ สิ่งที่ไมเปนประโยชน เปนไปอยู
มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพ ในราชสมบัติทําไม.
[๔๓๘] สัตวโลกถูกอะไรครอบงําไว และถูก
อะไรหอมลอมไว สิ่งที่ไมเปนประโยชนอะไรเปนไป
อยู ดีฉันถามแลว พอจงบอกขอนั้นแกดฉี ัน.
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[๔๓๙] สัตวโลกถูกความตายครอบงําไว ถูก
ความแกหอมลอมไว สิ่งที่ไมเปนประโยชน คือ คืนวัน
เปนไปอยู มหาบพิตรจงทราบอยางนี้ ขอถวายพระพร
เมื่อดายที่เขากําลังทอ ชางหูกทอไปไดเทาใด สวนที่
จะตองทอ ก็ยังเหลืออยูนอยเทานั้น แมฉนั ใด ชีวิต
ของสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น แมน้ําที่เต็มฝง ยอมไม
ไหลไปสูที่สูง ฉันใด อายุของมนุษยทั้งหลาย ยอม
ไมกลับไปสูความเปนเด็กอีก ฉันนั้น แมน้ําที่เต็มฝง
ยอมพัดพาเอาตนไม ที่เกิดอยูริมฝงใหหกั โคนไป
ฉันใด สัตวทั้งปวงยอมถูกชราและมรณะพัดพาไป
ฉันนั้น.
[๔๔๐] ลูกรัก ดิฉัน ขอมอบกองพลชาง กอง
พลรถ กองพลมา กองพลราบ และกองพลผูกเกราะ
ตลอดถึงพระราชนิเวศ อันเปนที่รื่นรมยแกพอ และ
ขอมอบนางสนมกํานัลในผูประดับดวยเครื่องอลังการ
พรอมสรรพแกพอ พอจงปฏิบตั ิในนางเหลานั้น จง
เปนพระราชาของดีฉันทั้งหลาย สตรี ๔ คน เปนผู
ฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษามาดีแลว
จักทําใหลูกรื่นรมยในกาม พอจักทําอะไรในปา ดีฉัน
จักนําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่น ที่ตกแตงแลว
มาเพื่อพอ พอจงใหนางเหลานั้นมีโอรสมา ๆ แลว
จึงผนวชตอภายหลัง ลูกรัก ดิฉันขอใหฉางหลวง
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พระคลัง พาหนะ และกองพลทั้งหลาย ตลอดถึง
พระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ พอจงแวดลอม
ดวยราชกัญญาอันงดงามเปนปริมณฑล มีหมูบริจาริกา
นารีหอ มลอม จงครองราชสมบัติเถิด ขอพอจงเจริญ
จักทําอะไรในปา.
[๔๔๑] มหาบพิตรจะใหอาตมภาพ เสื่อมไป
เพราะทรัพยทําไม บุคคลจะตายเพราะภริยาทําไม
ประโยชนอะไรดวยความเปนหนุมสาวซึ่งตองแกทําไม
จะตองใหชราครอบงํา ในโลกสันนิวาสซึ่งมีชราและ
มรณะเปนธรรมดานั้น จะเพลิดเพลินไปทําไม จะเลน
หัวไปทําไม จะยินดีไปทําไม จะมีประโยชนอะไรดวย
การแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตรและ
ภริยาแกอาตมภาพ มหาบพิตร อาตมภาพเปนผูพน
แลวจากเครื่องผูก มัจจุราชยอมไมประมาทในอาตมภาพผูรูชัดอยางนี้วา บุคคลเมือ่ ถูกมัจจุราชครอบงํา
แลว จะยินดีไปทําไม จะประโยชนอะไรดวยการ
แสวงหาทรัพย ผลไมที่สุกแลว ยอมเกิดภัยแตการ
หลนเปนนิตย ฉันใด สัตวทั้งหลายที่เกิดแลว ยอม
มีภัยแตความตายเปนนิตย ฉันนั้น ชนเปนอันมาก
เห็นกัน อยูในเวลาเชา บางพวกพอตกเวลาเย็นก็ไม
เห็นกัน ชนเปนอันมากเห็นกันอยูในเวลาเย็น บาง
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พวกพอถึงเวลาเชาก็ไมไดเห็นกัน ภูมิประเทศที่ตั้ง
กองชาง กองรถ กองราบ ยอมไมมใี นสงคราม
คือมรณะนั้น ไมอาจจะตอสูเอาชัยชนะตอมฤตยู ดวย
เวทมนต หรือยุทธิวิธี หรือสินทรัพยได มฤตยูมิได
เวนกษัตริย พราหมณ พอคา ลูกจาง คนจัณฑาล
และคนเทหยากเยื่อไร ๆ ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว ควร
รีบทําความเพียรในวันนี้ทีเดียว ใครเลาจะพึงรูวาตาย
พรุงนี้ เพราะความผัดผอนกับมัจจุราช ผูม เี สนาใหญ
นั้นไมมีเลย โจรทัง้ หลายยอมปรารถนาทรัพย อาตมภาพเปนผูพนจากเครื่องผูก ของถวายพระพร เชิญ
มหาบพิตรเสด็จกลับไปเถิด อาตมภาพไมตองการ
ราชสมบัติ.
จบเตมิยชาดกที่ ๑
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อรรถกถามหานิบาต
เตมิยชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภ
มหาภิเนกขัมมบารมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้ วา มา ปณฺฑิจฺจย วิภาวย
ดังนี้เปนตน.
ความพิสดารวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกัน อยูในโรงธรรมสภา
พรรณนามหาภิเนกขัมมบารมีของพระผูมีพระภาคเจา พระศาสดาทรงสดับ
เรื่องนั้นดวยทิพโสต เสด็จออกจากพระคันธกุฎีมายังโรงธรรมสภา ตรัสถาม
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไร เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรามี
บารมีเต็มแลว ทั้งราชสมบัติออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญในบัดนี้ ไมนาอัศจรรยเลย
เมื่อกอน ญาณยังไมแกกลา เขากําลังบําเพ็ญบารมีอยู ไดทั้งราชสมบัติออก
เพื่อคุณอันยิ่งใหญนั้นจึงนาอัศจรรย ตรัสดังนี้แลว ทรงดุษณีภาพอยู ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวิงวอนใหทรงเลาเรื่อง จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดง ดังตอ
ไปนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล พระราชาพระนามวา กาสิกราช
ครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอ ในกรุงพาราณสี พระองคมีสนมนารี
ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันคน บรรดาสนมนารีเหลานั้น แมสกั คนหนึ่งก็ไมมี
โอรสหรือธิดาเลย กาลนั้นชาวพระนครกลาวกันวา พระราชาของพวกเราไมมี
พระโอรสแมองคหนึ่งที่จะสืบพระวงศ จึงประชุมกันที่พระลานหลวง โดยนัย
อันมาแลวในกุสราชชาดกนั่นแล กราบทูลพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ ขอ
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พระองคจงทรงปรารถนาพระโอรสเถิด พระราชาทรงสดับคําแหงชาวเมืองนั้น
แลว ตรัสเรียกสนมนารีหนึ่งหมื่นหกพันมาในขณะนั้น แลวมีพระราชดํารัส
สั่งวา เจาทั้งหลายจงปรารถนาบุตร สนมนารีเหลานั้น ทํากิจเปนตนวา วิงวอน
และบํารุงเทวดาทั้งหลายมีพระจันทรเปนตน แมปรารถนาก็หาไดโอรสหรือ
ธิดาไม.
ฝายอัครมเหสีของพระเจากาสิกราช ผูเปนพระธิดาแหงพระเจามัททราช พระนามวาจันทาเทวี เปนผูสมบูรณดวยสีลาจารวัตร พระราชามี
พระราชดํารัสสั่งวา แนะนางผูเจริญ แมเธอก็จงปรารถนาพระโอรส พระเทวี
ไดสดับ พระราชดํารัสของพระราชสวามีแลว ทรงทูลรับ วา สาธุ แลวจึงสมาทาน
อุโบสถในวันเพ็ญ เปลือ้ งสรรพาภรณ บรรทมเหนือพระยี่ภูนอย ทรง
อาวัชนาการถึงศีลของพระองค ไดทรงกระทําสัจจกิริยาวา ถาขาพเจารักษาศีล
ไมขาด ขอบุตรของขาพเจาจงเกิดขึ้นดวยสัจจวาจานี้.
ดวยเดชานุภาพแหงศีลของพระนางจันทาเทวีนั้น ปณฑุกัมพลศิลาอาสน
ของทาวสักกเทวราชแสดงอาการรอน ทาวสักกะเมื่อทรงอาวัชนาการก็ทรง
ทราบเหตุนั้นวา พระนางจันทาเทวีปรารถนาโอรส ตกลงเราจักใหโอรสแก
พระนางนั้น ทรงพิจารณาถึงโอรสที่สมควรแกพระนาง ก็ทรงเห็นพระโพธิสัตว กาลนั้น พระโพธิสัตวครองราชสมบัติอยู ในกรุงพาราณสีไดยี่สิบป
เคลื่อนจากมนุษยโลกนั้น บังเกิดในอุสสุทนรก เสวยทุกขอยูในนรกนัน้
แปดหมื่นป เคลื่อนจากนรก บังเกิดในพิภพดาวดึงส ตั้งอยูในดาวดึงสนั้น
ตลอดอายุ เคลื่อนจากดาวดึงสนั้น ประสงคจักไปเทวโลกชัน้ สูง ครั้งนัน้
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 องคนอกนี้ ไดถือปฏิสนธิในครรภของภริยาอมาตย
ทั้งหลาย กาลนั้น พระครรภของพระนางจันทาเทวีเปนประมาณหนึ่งเต็มไปดวย
แกววิเชียร พระนางทรงทราบวาตั้งครรภ จึงกราบทูลแดพระราชา พระราชา
ทรงทราบดังนั้น จึงไดพระราชทานครรภบริหารแกพระนาง พระนางมี
พระครรภครบกําหนดแลว ก็ประสูติพระโอรสซึ่งสมบูรณดวยบุญลักษณะอัน
อุดม ภรรยาอมาตยทั้งหลายก็คลอดกุมาร ๕๐๐ ในเรือนอมาตยในวันนั้น
เหมือนกัน ขณะนั้น พระราชาประทับอยูในที่เสด็จออกแวดลอมไปดวยหมู
อมาตยราชบริพาร ลําดับนั้น เจาหนาที่ทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบวา
พระราชโอรสของพระองคประสูติแลวพระเจาขา พระเจากาสิกราชไดทรงสดับ
คําของเจาหนาที่เหลานั้น ทรงมีความรักในพระโอรสเปนครั้งแรกเกิดขึ้น ตัด
พระฉวีจดพระอัฐิมิญชะดํารงอยู เกิดพระปติซาบซานภายในพระกมล แมหทัย
ของอมาตยราชบริพารทั้งหลายก็เกิดเยือกเย็นทั่วกัน พระราชาตรัสถามเหลา
อมาตยวา ทานทั้งหลายดีใจหรือ เมื่อลูกชายของเราเกิด อมาตยเหลานั้น
กราบทูลวา พระองคตรัสถามไยพระเจาขา เมื่อกอนขาพระองคไรที่พึ่ง
บัดนี้พวกขาพระองคมีที่พึ่ง ไดเจานายแลว พระเจากาสิราชไดทรงสดับคํา
ของเหลาอมาตยก็เกิดพระปติปลื้มพระทัย จึงตรัสเรียกมหาเสนาบดีมาตรัสสั่ง
วา ทานมหาเสนาบดีผูเจริญ ลูกชายของฉันควรจะไดบริวาร ทานจงไป
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ตรวจดูวา ในเรือนอมาตยมีทารกเกิดในวันนี้เทานี้ มหาเสนาบดีรับพระราชบัญชาแลว ไปตรวจดูเห็นทารกในเรือนอมาตย ๕๐๐ คน จึงกราบทูลให
ทรงทราบ พระราชาไดทรงสดับคําของอมาตยเหลานั้นก็เกิดพระปติ จึงมี
ตรัสสั่งใหพระราชทานเครื่องประดับสําหรับกุมาร แกทารกทั้ง ๕๐๐ คน และ
ใหพระราชทานนางนม ๕๐๐ คน แตสําหรับพระมหาสัตว พระราชาพระราชทานนางนม ๖๔ นาง ลวนแตเปนนางนมผูเวนโทษมีสูงนักเปนตน นม
ไมยาน น้ํานมมีรสหวาน เวนนางนมที่มีโทษเชนนั้น เพราะเหตุไร เพราะ
เมื่อทารกนั่งดื่มนมขางสตรีที่สูงนัก คือทารกจักยืดยาวเกินไป เมื่อทารกนั่ง
ดื่มนมขางสตรีเตี้ยนัก กระดูกคอทารกจักหดสั้น เมื่อทารกนั่งดื่มนมขางสตรี
ผอมนัก ขาทั้งสองของทารกจักเสียดสีกัน เมื่อทารกนั่งดื่มนมขางสตรีอวนนัก
เทาทั้งสองของทารกจักเพลีย สตรีมผี ิวดํานัก น้าํ นมเย็นเกินไป สตรีมผี ิว
ขาวนัก น้ํานมรอนเกินไป เมื่อทารกดื่มนมของสตรีนมยาน จมูกจักแฟบ
สตรีเปนโรคหืด มีน้ํานมเปรี้ยวนัก สตรีเปนโรคมองครอ น้ํานมจักมีรสวิการ
ตาง ๆ มีเผ็ดจัดเปนตน เพราะเหตุนั้น พระเจากาสิกราชทรงเวนโทษทั้งปวง
เหลานั้น พระราชทานนางนม ๖๔ คน ที่เวนจากโทษมีสูงนักเปนตน นม
ไมยาน น้ํานมมีรสหวาน ทรงทําสักการะใหไดพระราชทานพร แมแก
พระนางจันทาเทวี พระนางรับพระพรแลวถวายคืนไวกอน ในวันขนานพระนาม
พระโพธิสัตว พระเจากาสิกราชทรงทําสักการะเปนอันมากแกเหลาพราหมณ
ผูรูลักษณะพยากรณ แลวตรัสถามถึงอันตรายของพระมหาสัตว พราหมณผูรู
ลักษณะพยากรณเหลานั้น เห็นพระลักษณสมบัติแหงพระโพธิสัตว จึงกราบทูล
วา พระโอรสของพระองคสมบูรณดวยบุญลักษณะอันอุดมี อยาวาแตทวีปหนึ่ง
เลย พระโอรสของพระองคทรงสามารถครองราชสมบัติ ในมหาทวีปทั้ง ๔ มี
ทวีปนอย ๒,๐๐๐ เปนบริวาร (จักรพรรดิ) อันตรายอะไร ๆ จะไมปรากฏแก
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พระโอรสเลย พระเจากาสิกราชไดทรงสดับคําของพราหมณเหลานั้น ก็ดี
พระหฤทัย เมื่อทรงขนานพระนามพระกุมาร ไดทรงขนานพระนามวา
เตมิยกุมาร เพราะเหตุในวันที่พระกุมารประสูติ ฝนตกทั่วกาสิกรัฐ และเพราะ
พระกุมารประสูติ เปนเหมือนยังพระหฤทัยแหงพระราชาและหัวใจแหง
หมูอมาตยและมหาชนใหชุมชื่น ลําดับนั้น นางนมทั้งหลายยังพระโพธิสัตวผูมี
พระชนมไดหนึ่งเดือน ใหสนานประดับองคแลว นําขึ้นเฝาพระราชบิดา
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระปโยรส ทรงสวมกอดจุมพิตที่พระเศียรแลว
ใหประทับบนพระเพลา ประทับนั่งรื่นรมยอยูดวยพระกุมาร ขณะนั้นพวก
ราชบุรุษนําโจร ๔ คนมาหนาที่นั่ง พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหลานั้น
แลว มีพระราชดํารัสสั่งใหลงพระอาญาโจรเหลานั้น ใหเอาหวายทั้งหนาม
เฆี่ยนโจรคนหนึ่ง. ๑,๐๐๐ ที ใหจําโจรคนหนึ่งดวยโซตรวนแลวลงเขาเรือนจํา
ใหเอาหอกแทงที่สรีระของโจรคนหนึ่ง ใหเอาหลาวเสียบโจรคนหนึ่ง.
ครั้งนั้น พระมหาสัตวไดทรงฟงพระดํารัสของพระบิดา ทั้งกลัวทั้ง
สะดุง ทรงจินตนาการวา โอ พระชนกของเราอาศัยราชสมบัติทํากรรมอัน
หนักเกิน ซึง่ จะไปสูนรกวันรุงขึ้น พระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายใหพระมหาสัตว
บรรทมเหนือพระแทนที่สิริไสยาสน ซึ่งตกแตงแลวภายใตเศวตฉัตร พระโพธิสัตวบรรทมหนอยหนึ่ง ตื่นบรรทมลืมพระเนตรทั้งสอง ทอดพระเนตร
เศวตฉัตรเห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ ลําดับนัน้ ความกลัวอยางเหลือเกินได
เกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว ผูทั้งกลัวทั้งสะดุงอยูเปนปกติแลว พระองคทรงดําริวา
เราจากที่ไหนมาสูพระราชมณเฑียรนี้ เมื่อทรงใครครวญดูก็ทรงทราบโดยทรง
ระลึกชาติไดวา มาจากเทวโลก เมื่อทรงทอดพระเนตรตอจากนั้นไปอีก ก็ทอด
พระเนตรเห็นวาไปไหมอยูในอุสสุทนรก เมื่อทรงทอดพระเนตรตอจากนั้น
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ไปอีก ก็ทรงทราบวา พระองคเปนพระราชาในพระนครนั้นเทียว เมื่อพระ
โพธิสัตวทรงพิจารณาอยูวา เราไดครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ๒๐ ป
แลวไหมอยูในอุสสุทนรก ๘๐,๐๐๐ ป บัดนี้เราเกิดในเรือนหลวงดุจเรือนโจร
นี้อีก เมื่อวานนี้ เมื่อเขานําโจร ๔ คนมา พระบิดาของเราไดกลาวผรุสวาจา
เชนนั้น ซึ่งเปนเหตุใหตกนรก หากวาเราครองราชสมบัติ ก็จักบังเกิดในนรก
เสวยทุกขใหญอีก ดังนี้ ไดเกิดความกลัวเปนอันมาก พระสรีระซึ่งมีวรรณะ
ดุจทองของพระโพธิสัตว ไดเหี่ยวมีวรรณะเศราหมอง ราวกะวาดอกปทุมที่
ถูกขยําดวยมือ ฉะนั้น พระองคบรรทมจินตนาการอยูวา ทําอยางไร เราจึงจะ
พน จากพระราชมณเฑียร ซึ่งดุจเรือนโจรนี้เสียได.
คราวนั้น เทพธิดาผูสิงอยูที่เศวตฉัตร เคยเปนมารดาพระโพธิสัตว
ในอัตภาพในระหวางอัตภาพหนึ่ง ปลอบพระโพธิสัตวใหสบายพระทัยแลว
กลาววา พอเตมิยกุมาร พออยาเศราโศก อยาคิด อยากลัวเลย ถาพอประสงค
จะพนจากพระราชมณเฑียรนี้ พอไมเปนคนงอยเปลี้ยเลย ก็จงเปนเหมือนคน
งอยเปลี้ย พอไมเปนคนหนวก ก็จงเปนเหมือนคนหนวก พอไมเปนคนใบ
ก็จงเปนเหมือนคนใบเถิด พอจงอธิษฐานองคสามเหลานั้นอยางนี้แลว อยา
ประกาศความที่พอเปนคนฉลาด เทพธิดากลาวแลวจึงกลาวคาถาที่หนึ่งวา
พออยาแสดงวาเปนคนฉลาด จงใหชนทั้งปวง
รูกนั วาพอเปนคนโง ชนในที่นั้น ทั้งหมดจะไดดูหมิ่น
พอวาเปนคนกาลกรรณี ความปรารถนาของพอจัก
สําเร็จไดดวยอุบายอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา ปณฺฑิจจฺ ย ความวา จงอยา
ประกาศความเปนบัณฑิตของตน อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา ปณฺฑิจฺจ ความก็
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อยางนี้แหละ. บทวา พาลมโต แปลวา รูก ันวาเปนคนโง. บทวา สพฺพปาณิน ไดแก อันเหลาสัตวทั้งปวง คือ ชนทั้งหลาย. บทวา สพฺโพ
ตฺชโน ไดแก ทั้งชนภายในทั้งชนภายนอกทั้งสิ้น. บทวา โอจินายตุ
ไดแก จงเขาใจต่ํา คือจงดูหมิ่นวา พวกทานจงนําคนกาลกรรณีนั้นออกไป.
พระโพธิสัตวกลับไดความอุนพระหฤทัย เพราะคําของเทพธิดานั้น
จึงกลาวคาถาที่สองวา
ดูกอนเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําของทาน
ทีท่ านกลาวกะขาพเจา ขาแตแมเทพธิดา ทานเปนผู
ใครประโยชน เปนผูใครเกื้อกูลแกขาพเจา.
ครั้นกลาวคาถานี้แลว พระโพธิสัตวไดอธิษฐานองคสามเหลานั้น
เทพธิดานั้นก็อันตรธานหายไป.
ลําดับนั้น พระเจากาสิกราชมีพระดําริวา ลูกควรจะไดกุมาร ๕๐๐
เหลานั้นเปนบริวารเพื่อเปนที่พอใจ จึงรับสั่งใหกุมารทั้ง ๕๐๐ เหลานั้นนั่งอยูใน
สํานักของพระโพธิสัตว ทารกเหลานั้นรองไหอยากดื่มน้ํานม สวนพระมหาสัตว
ถูกความกลัวนรกคุกคาม ทรงดําริวา จําเดิมแตวันนี้ กายของเราแมเหือดแหง
ตายเสียเลย ยังประเสริฐกวา ดําริดังนี้ จึงไมทรงกันแสง นางนมทั้งหลาย
กราบทูลประพฤติเหตุนั้นแดพระนางจันทาเทวี พระนางก็กราบทูลแดพระราชา
พระราชารับสั่งใหเรียกเหลาพราหมณผูรูทํานายนิมิตมาตรัสถาม พราหมณ
ทั้งหลายไดกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ นางนมควรจะถวายน้ํานมแดพระกุมาร ใหลว งเวลาตามปกติ เมื่อทําอยางนี้ พระกุมารจะทรงกันแสง จับ
นมมั่นเสวยเองทีเดียว ตั้งแตนั้น นางนมทั้งหลายเมื่อถวายก็ถวายน้ํานมแด
พระโพธิสัตว ลวงเวลาตามปกติ บางคราวถวายลวงเวลาวาระหนึ่ง บางคราว
ไมถวายน้ํานมตลอดทั้งวัน พระโพธิสัตวถูกความกลัวนรกคุกคาม แมพระกาย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 25

เหี่ยวแหง ก็ไมทรงกันแสงอยากเสวยนม ลําดับนั้น พระนางจันทาเทวีเห็น
พระโพธิสัตวไมทรงกันแสง ก็ทรงพระดําริวา ลูกเราหิว จึงใหดื่มน้ําพระถัน
ของพระนางเอง บางคราวนางนมทั้งหลายใหดื่มน้ํานั้น เหลาทารกที่เหลือตาง
รองไห ไมนอนในเวลาไมไดดื่มน้ํานม พระโพธิสัตวไมทรงกันแสง ไมทรง
คร่ําครวญ ไมบรรทม ไมคูพระหัตถและพระบาท ไมเปลงพระวาจา ครัง้ นั้น
นางนมทั้งหลายคิดกันวา ธรรมดามือและเทาของคนงอยเปลี้ยไมเปนอยางนี้
ปลายคางของคนใบไมเปนอยางนี้ ชองหูของคนหนวกก็ไมเปนอยางนี้ จะตอง
มีเหตุในพระกุมารนี้ พวกเราจักทดลองพระกุมาร จึงไมถวายน้ํานมแด
พระโพธิสัตวนั้นตลอดทั้งวัน ดวยประสงควา จักทดลองพระกุมารดวยเรื่อง
นมกอน พระโพธิสัตวแมเหี่ยวแหงก็ไมทรงกันแสงอยากเสวยนม ครัง้ นั้น
พระชนนีของพระโพธิสัตวตรัสสั่งใหนางนมถวายนม ดวยพระราชเสาวนียวา
ลูกฉันหิว จงใหน้ํานมแกเขา นางนมเหลานั้น แมทดลองไมถวายน้ํานมใน
ระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็ไมเห็นความพิรุณของพระโพธิสัตว
ลําดับนั้น หมูอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารกอายุขวบหนึ่ง
ชอบกินขนมและของเคี้ยว พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยนมและ
ของเคี้ยว กราบทูลดังนี้แลวไหกุมารทั้ง ๕๐๐ คนเหลานั้น นั่งใกล ๆ พระราช
กุมาร นําขนมและของเคี้ยวตาง ๆ เขาไปวางไวใกล ๆ พระมหาสัตว กลาววา
ทานทั้งหลายจงถือเอาขนมและของเคี้ยวเหลานั้นตามชอบใจ แลวพากันยืน
แอบดูอยู พวกทารกที่เหลือทะเลาะยื้อแยงกันและกัน ถือเอาขนมและของเคี้ยว
มาเคี้ยวกิน ฝายพระมหาสัตวทรงโอวาทพระองควา แนะพอเตมิยกุมาร ถา
เจาประสงคนรก ก็จงประสงคขนมและของเคี้ยว เปนผูกลัวภัยในนรก จึงไม
ทอดพระเนตรดูขนมและของเคี้ยวเลย แมทดลองดวยขนมและของเคี้ยวใน
ระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็ไมเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.
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แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช ธรรมดา
ทารกสองขวบชอบผลไมนอยใหญ พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวย
ผลไม กราบทูลดังนี้แลว นําผลไมนอยใหญตาง ๆ เขาไปวางไวใกล ๆ
พระโพธิสัตว แลวกลาววา ทานทั้งหลายจงถือเอาผลไมนอยใหญเหลานั้น
ตามชอบใจเถิด แลวพากันยืนแอบดูอยู เหลาทารกที่เหลือตางตอสูทุบตีกัน
และกัน ถือเอาผลไมเหลานั้นเคี้ยวกินอยู ฝายพระโพธิสัตวก็โอวาทพระองควา
แนะพอเตมิยกุมาร ถาเจาประสงคนรก ก็จงประสงคผลไมนอยใหญทั้งหลาย
เปนผูถูกภัยในนรกคุกคาม ไมทอดพระเนตรดูผลไมนอยใหญเลย แมทดลอง
ดวยผลไมนอยใหญในระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็ไมเห็นความพิรุธ
ของพระโพธิสัตว.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช ธรรมดา
ทารกสามขวบชอบของเลน พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยของเลน
กราบทูลดังนี้แลว จึงใหทํารูปชางเปนตน สําเร็จดวยทองเปนตน วางไวใกล ๆ
พระโพธิสัตว เหลาทารกที่เหลือตางแยงกันและกันถือเอา ฝายพระมหาสัตว
ไมทรงทอดพระเนตรดูอะไร ๆ เลย แมทดลองดวยของเลนในระหวาง ๆ
อยางนี้เปนเวลาหนึ่งป ก็ไมเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช ธรรมดา
ทารกสี่ขวบชอบโภชนาหาร พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยโภชนาหาร
กราบทูลดังนี้แลว จึงนอมโภชนาหารตาง ๆ เขาถวายพระมหาสัตว แมเหลา
ทารกที่เหลือตางก็ทําเปนคํา ๆ บริโภค ฝายพระมหาสัตวทรงโอวาทพระองค
วา แนะพอเตมิยกุมาร อัตภาพของเจาที่ไมไดโภชนะบริโภคนับไมถวน
ทรงกลัวภัยนรก มิไดทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้น ลําดับนั้น พระชนนีของ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 27

พระโพธิสัตว เปนผูเหมือนมีพระหฤทัยแตกทําลาย ใหพระโอรสเสวย
โภชนาหารดวยพระหัตถของพระองคเอง แมทดลองดวยโภชนาหารในระหวาง ๆ
อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็ไมเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ธรรมดาทารกหาขวบยอม
กลัวไฟ พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยไฟ กราบทูลดังนี้แลว ให
ทําเรือนใหญมีหลายประตู ทําพระลานหลวง มุงดวยใบตาล ใหพระมหาสัตว
ซึ่งแวดลอมดวยเหลาทารกที่เหลือ นั่งทามกลางทารกเหลานั้นแลวจุดไฟ
เหลาทารกที่เหลือเห็นเรือนไฟลุกโพลง ทั้งกลัวทัง้ สะดุง ตางรองลั่นวิ่งหนีไป
ฝายพระมหาสัตวทรงดําริวา ความรอนแหงเพลิงนี้ ยังดีกวาไหมดวยไฟนรก
พระมหาสัตวมิไดมีความหวั่นไหวเลย เหมือนพระมหาเถระผูเขานิโรธสมาบัติ
ครั้นเมื่อเพลิงลุกลามมา อมาตยทั้งหลายก็อุมพระโพธิสัตวออกไป แมทดลอง
ดวยไฟในระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็ไมเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช ธรรมดา
ทารกหกขวบยอมกลัวชางตกมัน พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยชาง
ตกมัน กราบทูลดังนี้แลว ใหฝกชางเชือกหนึ่งซึ่งฝกอยางดี ใหพระโพธิสัตว
ซึ่งแวดลอมดวยเหลาทารกที่เหลือ ประทับ นั่ง ณ พระลานหลวง แลวปลอย
ชาง ชางนั้นบันลือเสียงโกญจนาท เอางวงตีพื้นดินสําแดงภัยมา เหลาทารก
ที่เหลือเห็นชางตกมันก็กลัวมรณภัย จึงวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง ฝายพระมหาสัตวเห็นชางตกมันนั้นมา ทรงคิดวา เราตายเสียที่งาชางตกมันตัวดุราย
ยังประเสริฐกวาไหมในนรกอันรายกาจ พระมหาสัตวถูกภัยนรกคุกคาม
ประทับนั่งตรงนั้นเองไมหวั่นไหวเลย ลําดับนั้น ชางที่ฝกดีแลวนั้นแลนเขามา
จับพระมหาสัตว เหมือนจับกําดอกไม วิ่งไปวิ่งมาทําใหพระมหาสัตวลําบากยิ่ง
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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 กราบทูลดังนี้
แลว จึงใหพระมหาสัตวกับเหลาทารกที่เหลือนั่งที่พระลานหลวง ปลอยงู
ทั้งหลายซึ่งถอนเขี้ยวแลว เย็บปากแลว ในกาลที่พระโพธิสัตวประทับนั่ง
แวดลอมไปดวยเหลาทารกที่เหลือ ทารกที่เหลือทั้งหลายเห็นงูดุรายเหลานั้น
ก็รองลั่นวิ่งหนีไป ฝายพระมหาสัตวทรงพิจารณาภัยในนรก ทรงดําริวา
ความพินาศไปในปากของงูดุราย ยังดีกวาตายในนรกอันตรายกาจ ดังนี้แลว
จึงทรงนิ่งเฉยเหมือนเขานิโรธสมาบัติ คราวนั้นงูทั้งหลายก็เลื้อยมารัดพระสกลกายของพระมหาสัตว แผพังพานอยูบนพระเศียรของพระมหาสัตว แมในกาล
นั้น พระมหาสัตวก็มิไดหวั่นไหวเลย แมทดลองดวยงูในระหวาง ๆ อยางนี้
เปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว พระราชาตรัสถาม
พวกราชบุรษุ วา พวกทานรับพระกุมารนําออกไปในเวลามา พระกุมารไหว
มือหรือเทาบางหรือไม ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลวา หามิไดเลย พระเจาขา
ทรงหารือวา พวกเราจะทําอยางไร.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารก
แปดขวบยอมชอบมหรสพฟอนรํา พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวย
มหรสพฟอนรํา กราบทูลดังนี้แลว ใหพระกุมารประทับนั่ง ณ พระลานหลวง
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กับทารก ๕๐๐ คน แลวใหแสดงมหรสพฟอนรํา เหลาทารกที่เหลือเห็น
มหรสพฟอนรําแลว ตางกลาววา ดี ดี พากันหัวเราะเฮฮา สวนพระมหาสัตว
ทรงพิจารณาภัยในนรกวา ในเวลาที่เราบังเกิดในนรก ความรื่นเริงหรือโสมนัส
ไมมีแมชั่วขณะหนึ่ง จึงนิ่งเฉยมิไดทอดพระเนตรดูอะไร ๆ นัน้ เลย แมทดลอง
ดวยมหรสพฟอนรําในระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็มไิ ดเห็นความ
พิรุธของพระโพธิสัตว พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษวา พวกทานรับพระกุมารนําออกไปในเวลามา พระกุมารไหวมือหรือเทาบางหรือไม ราชบุรุษ
ทั้งหลายกราบทูลวา หามิไดเลยพระเจาขา ทรงหารือวา พวกเราจะทําอยางไร
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารก
เกาขวบยอมกลัวศัสตรา พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยศัสตรา จึง
ใหพระมหาสัตวประทับนั่ง พระลานหลวงกับทารก ๕๐๐ คน ในเวลาที่
ทารก ๕๐๐ คนกําลังเลนกันอยู บุรุษผูหนึ่งถือดาบมีสีดังแกวผลึก กวัดแกวง
บันลือ โหรอ ง โลดเตน ปรบมือ ยักเยื้องทาทาง ขูตวาดวา ไดยินวา
ราชโอรสองคหนึ่งของพระเจากาสิกราช เปนกาลกรรณี เขาอยูไหน เราจัก
เอาดาบตัดศีรษะเขา วิ่งกลาวอยูดังนี้ เหลาทารกที่เหลือเห็นดังนั้น ทั้งกลัว
ทั้งสะดุง รองลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง สวนพระโพธิสัตวทรงพิจารณาภัย
ในนรก ทรงเห็นวา พินาศเสียในคมดาบอันรายกาจ ยังดีกวากายในอุสสุทนรก
ดังนี้ ประทับนั่งเหมือนไมทรงทราบ ลําดับนั้น บุรุษนั้นเอาดาบจดลงที่ศีรษะ
แลวกลาวกะพระมหาสัตววา เราจักตัดศีรษะทาน แมทําใหพระมหาสัตวสะดุง
ก็ไมสามารถจะใหสะดุงได จึงหลีกไป แมทดลองดวยดาบในระหวาง ๆ อยางนี้
เปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว พระราชาตรัสถาม
พวกราชบุรษุ อยางนี้วา พวกทานรับพระกุมารนําออกไปในเวลามา พระกุมาร
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ไหวมือหรือเทาบางหรือไม ราชบุรษุ ทั้งหลายกราบทูลวา หามิไดเลย
พระเจาขา ทรงหารือวา พวกเราจะทําอยางไร.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารกสิบขวบ
ยอมกลัวเสียง ควรจะใชเสียงทดลองพระกุมารวาหนวกหรือไม กราบทูลดังนี้
แลว จึงใหแวดวงที่บรรทมดวยมาน ทําชองไวสี่ขาง ใหคนเปาสังขนั่งอยูใต
ที่บรรทม ไมใหพระโพธิสัตวเห็นตัว ใหเปาสังขขึ้นพรอมกัน ไดมีเสียง
กังวานพรอมกัน นางนมทั้งหลายใหพระมหาสัตว บรรทมเหนือที่บรรทม อมาตย
๔ คน ยืนอยูที่ขางทั้ง ๘ แลดูอริ ิยาบถของพระมหาสัตวตามชองมาน มิได
เห็นวิการแหงพระหัตถพระบาท หรือเพียงกระดิกไหว อันเผลอพระสติของ
พระมหาสัตว แมวันหนึง่ พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษวา ลูกของเราไหว
มือหรือเทาบางหรือไม ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลวา หามิไดเลย พระเจาขา
ทรงหารือวา พวกเราจะทําอยางไร แมทดลองดวยเปาสังข ในระหวาง ๆ
อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตวเลย.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารก
สิบเอ็ดขวบยอมกลัวเสียงกลอง ควรจะทดลองพระกุมารดวยเสียงกลอง (เมื่อลวงไปหนึ่งป) อมาตยทั้งหลายแมทดลองดวยเสียงกลองในระหวาง ๆ อยาง
นั้นแลเปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารก
สิบสองขวบยอมกลัวประทีป พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยประทีป
กราบทูลดังนี้แลว ใหพระโพธิสัตวบรรทมในที่มืดเวลาราตรี คิดวา พระ
กุมารจะยังพระหัตถหรือพระบาทใหไหวหรือไมหนอ ทําประทีปใหลุกโพลงใน
หมอทั้งหลาย ใหดับประทีปอื่น ๆ เสีย ใหพระโพธิสัตวบรรทมหนอยหนึ่ง
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ในที่มืด แลวยกหมอประทีปน้ํามันทั้งหลายขึ้น ทําใหสวางพรอมกันทีเดียว
พิจารณาดูอิริยาบถของพระโพธิสัตว ก็มิไดเห็นแมสักวาความไหวพระกายของ
พระมหาสัตว แมทดลองดวยประทีปในระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง
ก็มิไดเห็นแมเพียงความไหวอะไร ๆ ของพระโพธิสัตว พระราชาตรัสถาม
พวกราชบุรษุ วา ลูกของเราไหวมือหรือเทาบางหรือไม ราชบุรุษทั้งหลาย
กราบทูลวา หามิไดเลย พระเจาขา ทรงหารือวา พวกเราจะทําอยางไร.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารก
สิบสามขวบยอมกลัวแมลงวัน พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยน้ําออย
กราบทูลดังนี้แลว จึงเอาน้ําออยทาทั่วพระสรีระพระโพธิสัตว แลวใหบรรทม
ในสถานที่มีแมลงวันชุกชุม เลี้ยงบํารุงแมลงวันทั้งหลาย แมลงวันเหลานั้นก็
ตอมพระสรีระทั้งสิ้นแหงพระโพธิสัตว กินน้ําออยดุจแทงดวยเข็มเปนอันมาก
พระโพธิสัตวทรงดําริวา เราตายในปากแมลงวันทั้งหลายดีกวาตายในนรกอเวจี
จึงอดกลั้นทุกขเวทนา ไมหวั่นไหวเลย ดุจพระมหาเถระเขานิโรธสมาบัติ แม
ทดลองดวยน้ําออยในระหวาง ๆ อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นแมเพียง
ความไหวอะไร ๆ ของพระโพธิสัตว พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษวา
ลูกของเราไหวมือหรือเทาบางหรือไม ราชบุรษุ ทั้งหลายกราบทูลวา หามิได
เลย พระเจาขา ทรงหารือวา พวกเราจะทําอยางไร.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ เมื่อเวลาทารกมี
อายุไดสิบสี่ขวบก็เปนผูใหญแลว บัดนี้พระกุมารนี้เปนผูใหญ ใครของสะอาด
รังเกียจของโสโครก พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยของโสโครก
กราบทูลดังนี้แลว ตั้งแตนั้นมา ไมสรงสนานพระโพธิสัตว ไมจัดใหลงบังคน
ไมชวยใหลกุ จากที่บรรทม พระโพธิสัตวก็ลงบังคนหนักเบาบรรทมเกลือกกลั้ว
อยูในที่นั้นนั่นเอง ก็เพราะกลิ่นเหม็น กาลนั้น ไดเปนเสมือนกาลสําแดงพระ
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อัธยาศัยภายในแหงพระโพธิสัตวออกมาภายนอก แมลงวันทั้งหลายก็มาตอม
กินอยูที่พระสรีระของพระโพธิสัตว คราวนั้น พระชนกพระชนนีประทับนั่งลอม
พระโพธิสัตว ตรัสอยางนี้วา พอเตมิยกุมาร บัดนี้พอก็โตแลว ใครเขาจะ
ประคับประคองพอเสมอไป พอไมละอายหรือ พอนอนอยูทําไม ลุกขึ้นชําระ
รางกายซิ แลวตรัสตัดพอบริภาษ พระโพธิสตั ว แมจมอยูในกองคูถซึ่ง
ปฏิกูลอยางนั้น ก็ทรงวางพระอารมณเปนกลาง เพราะทรงพิจารณาเห็นความ
มีกลิ่นเหม็นของคูถนรก ซึ่งสามารถฟุงตลบขึ้นในใจของผูที่แมยืนอยูในที่สุด
ของรอยโยชน เพราะมีกลิ่นเหม็น แมทดลองดวยของโสโครกในระหวาง ๆ
อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.
แตนั้น คณะอมาตยกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ธรรมดาทารก
สิบหาขวบยอมกลัวความรอน พวกขาพระองคจักทดลองพระกุมารดวยถาน
เพลิง ลําดับนั้น อมาตยทั้งหลายไดวางกระเบื้องเต็มดวยไฟไวใตพระแทนของ
พระโพธิสัตว ดวยคิดวา อยางไรเสีย พระกุมารถูกความรอนเบียดเบียน
เสวยทุกขเวทนา เมื่ออดกลั้นทุกขเวทนาไมได ก็พึงแสดงความกระดิกไหว
พระหัตถหรือพระบาทบาง นางนมทั้งหลายใหพระมหาสัตวบรรทมเหนือพระ
แทนแลวออกมาเสีย พระมหาสัตวถูกความรอนเบียดเบียน เปลวไฟปรากฏ
เหมือนลุกโพลงทั่วพระสรีระของพระมหาสัตว แมพระมหาสัตวก็ทรงโอวาท
พระองคเองวา แนะพอเตมิยกุมาร ความรอนในนรกอเวจีแผไปตั้งรอยโยชน
ทําลายนัยนตาของบรรดาสัตวที่อยูในที่รอยโยชนได ความรอนแหงเพลิงนี้ยัง
ดีกวาความรอนในนรกนัน้ ตั้งรอยเทา พันเทา แสนเทา ดังนี้แลวทรงอด
กลั้นความรอนนั้นเสีย มิไดหวั่นไหวเลย เหมือนผูเขานิโรธสมาบัติ ลําดับ
นั้น พระชนกพระชนนีของพระโพธิสัตว ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวถูก
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ความทุกขเบียดเบียน ก็เปนเหมือนพระหฤทัยจักแตก จึงแหวกฝูงชนเขาไป
นําพระโพธิสัตวออกมาจากความรอนของไฟนั้น แลวตรัสวิงวอนพระโพธิสัตว
วา พอเตมิยกุมาร พวกเรารูวามิใชคนงอยคนเปลี้ยเปนตน เพราะคนพิการ
เหลานั้นมิไดมี มือ เทา ปาก และชองหูอยางนี้ พอเปนบุตรที่พวกเราปรารถนา
จึงได พออยาใหพวกเราฉิบหายเลย พอจงเปลื้องพวกเราจากครหาแกสํานัก
พระราชาทั่วชมพูทวีปเถิด แมพระชนกพระชนนี วิงวอนถึงอยางนี้ พระ
โพธสัตวก็บรรทมนิ่ง เหมือนมิไดทรงสดับพระวาจานั้น ลําดับนั้น พระชนก
พระชนนี ของพระโพธิสัตวก็ทรงกันแสงเสด็จหลีกไป บางคราวพระชนกของ
พระโพธิสัตว แตพระองคเดียวเสด็จเขาไปวิงวอนพระโพธิสัตว บางคราวก็
พระชนนีแตพระองคเดียวเสด็จเขาไปวิงวอนพระโพธิสัตว บางคราวทั้งสอง
พระองคเสด็จเขาไปวิงวอนดวยกัน แมทดลองดวยถานเพลิงในระหวาง ๆ
อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว.
ลําดับนั้น กาลเมือ่ พระโพธิสัตวมีพระชนมไดสิบหกพรรษา หมู
อมาตยและพราหมณเปนตน คิดกันวา พระกุมารเปนงอยเปลี้ยก็ตาม เปน
ใบก็ตาม เปนคนหนวกก็ตาม หรือไมเปนก็ตาม จงยกไว เมื่อวัยเปลี่ยน
แปรไป บุคคลชื่อวาไมกําหนัดในอารมณที่นากําหนัด ยอมไมมี ชื่อวาไมดู
ในอารมณที่นาดู ยอมไมมี ชื่อวาไมยินดีในอารมณที่นายินดี ยอมไมมี เมื่อ
ถึงคราวแลว ความกําหนัดยินดีนี้ยอมมีเปนธรรมดา เหมือนความแยม บาน
ของดอกไมฉะนั้น พวกเราจักใหเหลานางสนมนักฟอนรําบําเรอพระกุมาร
ทดลองพระกุมารดวยนางสนมนักฟอนรําเหลานั้น ลําดับนั้น พระเจากาสิก
ราชมีรับสั่งใหเรียกหญิงฟอนรํา ทรงรูปอันอุดม สมบูรณดวยความงามดังเทพ
อัปสร ตรัสกะหญิงทั้งหลายวา บรรดาเธอทั้งหลาย หญิงใดสามารถทําให
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พระกุมารราเริง หรือผูกพันไวดวยอํานาจกิเลสได หญิงนั้นจักไดเปนอัครมเหสีของพระกุมารนั้น นางนมทั้งหลายสรงสนานพระกุมารดวยน้ําหอม ตก
แตงพระกุมารราวกะเทพบุตร ใหบรรทมบนพระที่สิริไสยาสนที่ตกแตงไวดีแลว
ในหองมีสิริเชนกับเทพวิมาน ทําใหเปนที่ลุมหลงเพราะกลิ่นหอมอยางเอก
ภายในหอง ดวยพวงของหอม พวงระเบียบดอกไม พวงบุปผชาติและจุรณ
แหงธูปและเครื่องอบเปนตน แลวหลีกไป ลําดับนั้น หญิงเหลานั้นพากัน
แวดลอมพระโพธิสัตว พยายามใหพระโพธิสัตวอภิรมยดวยการฟอนรํา ขับ
รองบาง ดวยกลาวคําไพเราะเปนตนบาง. มีประการตาง ๆ เพราะความที่
พระโพธิสัตวเปนผูสมบูรณดวยพระปรีชา พระองคจึงมิไดทอดพระเนตรดู
หญิงเหลานั้น ทรงอธิษฐานวา หญิงเหลานั้นอยาไดถูกตองสรีระของเรา แลว
ทรงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ครั้งนั้น พระสรีระของพระโพธิสัตวแข็งกระดาง
หญิงเหลานั้นเมื่อไมไดถูกตองพระสรีระของพระโพธิสัตว คิดวา พระกุมารนี้
มีสรีระแข็งกระดาง คงไมใชมนุษย จักเปนยักษ ทั้งกลัวทั้งสะดุง ไมอาจที่
จะดํารงตนอยูได จึงพากันหนีไป แมทดลองดวยหญิงทั้งหลายในระหวาง ๆ
อยางนี้เปนเวลาปหนึ่ง ก็มิไดเห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว หมูอมาตย
พราหมณ พระราชา แมทดลองดวยการทดลองอยางใหญสิบหกครั้ง และ
ดวยการทดลองอยางนอยมากครั้งอยางนี้ ก็ไมสามารถจะกําหนดจับพิรุธของ
พระโพธิสัตวนั้นได ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามหญิงทั้งหลายวา แมมหาจําเริญทั้งหลาย ลูกของเราหัวเราะกับพวกเธอบางหรือไม หญิงทั้งหลายกราบ
ทูลวา หามิไดเลย พระเจาขา พระราชาทรงสดับคําของหญิงเหลานั้นแลว
ทรงรอนพระหฤทัย เพราะเหตุนั้นมีรับสั่งใหเรียกพวกพราหมณผูทํานาย
ลักษณะมาตรัสวา ทานพราหมณผูเจริญทั้งหลาย เมื่อพระกุมารประสูติ พวก
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ทานบอกแกเราวา พระกุมารนี้สมบูรณดวยบุญลักษณะอันอุดม อันตรายไมมี
แกพระกุมารนี้ บัดนี้ พระกุมารนั้นเปนทั้งงอยเปลี้ย เปนทั้งใบทั้งหนวก
ถอยคําของพวกทานไมทําใหเรายินดีเลย ลําดับนั้น พราหมณทั้งหลายกราบ
ทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช ขึ้นชื่อวานิมิตที่อาจารยทั้งหลายของพวก
ขาพระองคไมเห็น ยอมไมมี อีกประการหนึ่ง พระกุมารนี้เปนโอรสที่ราช
ตระกูลทั้งหลายปรารถนาจึงไดมา เมื่อพวกขาพระองคกราบทูลวาเปนกาลกรณี ความโทมนัสก็จะพึงมีแดพระองค เพราะเหตุนั้นพวกขาพระองคจึงไม
กราบทูล พระราชาตรัสถามวา บัดนี้ควรจะทําอยางไร พราหมณเหลานั้น
กราบทูลวา ขาแตพระมหาราช ถาเมื่อพระกุมารอยูในราชมณเฑียรนี้ จะ
ปรากฏอันตราย ๓ อยาง คือ อันตรายแหงชีวิต อันตรายแหงเศวตฉัตร
อันตรายแหงพระอัครมเหสี เพราะฉะนั้น ควรที่พระองคจะชักชาไมได โปรด
ใหจัดรถอวมงคล เทียมมาอวมงคล ใหพระกุมารบรรทมบนรถนั้น นําออก
ทางประตูทิศตะวันตก ฝงเสียในปาชาผีดิบ พระราชาไดทรงสดับคําของ
พราหมณเหลานั้น ทรงกลัวภยันตราย จึงโปรดใหทําอยางนั้น กาลนั้นพระ
นางจันทาเทวีไดทรงสดับประพฤติเหตุนั้น จึงรีบเสด็จเขาเฝาพระราชาแตพระ
องคเดียว ถวายบังคมแลวกราบทูลวา ขาแตพระองค พระองคไดพระราช
ทานพรแกหมอมฉันไว หมอมฉันรับแลว ถวายฝากพระองคไว ขอพระองค
โปรดพระราชทานพรนั้น แกหมอมฉันในบัดนี้ พระราชาตรัสวา จงรับเอาซิ
พระเทวี พระนางกราบทูลวา ขอพระองค โปรดพระราชทานราชสมบัติแก
ลูกของหมอมฉันเถิด ตรัสวา ใหไมได พระเทวี ทูลถามวา เพราะเหตุไร
ตรัสวา ลูกของเราเปนกาลกรรณี ทูลวา ขาแตพระองค ถาไมพระราชทาน
ตลอดชีวิต ขอไดโปรดพระราชทานราชสมบัติเจ็ดป ตรัสวา ใหไมได พระ
เทวี ทูลวา ถาเชนนั้น ขอไดโปรดพระราชทานราชสมบัติหกป พระเจาขา
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ตรัสวา ใหไมได พระเทวี ทูลวา ถาเชนนั้น ขอไดโปรดพระราชทาน
ราชสมบัติหาป พระเจาขา ตรัสวา ใหไมได พระเทวี พระนางจันทาเทวีทูลขอราชสมบัติลดเวลาลงเปนลําดับ คือสี่ป สามป สองป ปเดียว
เจ็ดเดือน หกเดือน หาเดือน สี่เดือน สามเดือน สองเดือน เดือนเดียว
ครึ่งเดือน จนถึงเจ็ดวัน พระราชาจึงพระราชทานอนุญาต พระนางจึงใหตก
แตงพระโอรสแลวอภิเษกวา ราชสมบัตินี้เปนของเตมิยกุมาร ใหปาวรองทั่ว
พระนคร ใหประดับพระนครทั้งสิ้น ใหพระโอรสประทับบนคอชาง ใหยก
เศวตฉัตรเบื้องบนพระเศียรพระโอรส ทําประทักษิณพระนคร ใหพระโอรส
ผูเสด็จมาบรรทมบนพระยี่ภูอันมีสิริ ตรัสวิงวอนตลอดคืนและวัน ถึงหาวันวา
พอเตมิยะ แมไมเปนอันหลับนอนรองไหอยู ถึงสิบหกปเพราะพอ ดวงตา
ทั้งสองของแมฟกช้ํา หัวใจของแมเหมือนจะแตกดวยความโศก แมรูวาพอ
ไมใชงอยเปลี้ยเปนตนเลย พออยาทําใหแมหาที่พึ่งมิไดเลย ครั้นถึงวันที่หก
พระราชารับสั่งใหหานายสารถี ชื่อสุนันทะ มาตรัสสั่งวา พอสุนันทสารถี
พรุงนี้ เจาจงเทียมมาอวมงคลคูหนึ่ง ที่รถอวมงคลแตเชาทีเดียว ใหพระกุมารนอนบนรถนั้น นําลอกทางประตูทิศตะวันตก ประกาศวาคนกาลกรรณี
จงขุดหลุมสี่เหลี่ยมที่ปาชาผีดิบ ใสพระกุมารในหลุมนั้นแลว เอาสันจอบทุบ
ศีรษะใหตาย กลบดินขางบนทําดินใหพูนขึ้นอาบน้ําแลวกลับมา นายสารถีทูล
รับ พระราชดํารัสวา ดีแลว พระเทวีไดสดับดังนั้น ก็เปนเหมือนพระหฤทัย
แตกทําลาย เสด็จไปสํานักพระโอรส วิงวอนพระกุมารตลอดราตรี ตรัสวา
พอเตมิยะ พระเจากาสิกราช พระบิดาของพอ มีพระราชดํารัสสั่งใหฝงพอใน
ปาชาผีดิบในวันพรุงนี้ แตเชาทีเดียว พอจะตายแตเชาพรุงนี้นะลูก พระมหาสัตวไดสดับดังนั้น ก็มีพระมนัสยินดี ทรงดําริวา พอเตมิยะ ความพยายาม
ที่เจาทํามาสิบหกป จะถึงที่สุดแหงมโนรถของเจาในวันพรุงนี้แลว เมื่อพระ
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มหาสัตวทรงดําริอยูอยางนี้ ก็เกิดปติขึ้นขึ้นภายในพระกมล สวนพระหฤทัย
ของพระมารดาพระมหาสัตว ไดเปนทุกขเหมือนจะแตกทําลาย แมเมือ่ เปน
เชนนั้น พระมหาสัตวก็ทรงดําริวา ถาเราจักพูด มโนรถของเราก็จักไมถึงที่
สุด ดังนี้จึงไมตรัสกับพระชนนีนั้น ลําดับนั้น ครั้นราตรีนั้นลวงไปรุงขึ้นเชา
พระเทวีสรงสนานพระมหาสัตว ตกแตงองคแลวใหประทับนั่งบนพระเพลา
ประทับนั่งสวมกอดพระมหาสัตวนั้น ครั้งนั้น นายสุนันทสารถีเทียมรถแตเชา
ทีเดียว เทวดาดลใจใหเทียมมามงคลที่รถมงคล ดวยอานุภาพแหงพระมหาสัตว
หยุดรถไวแทบพระราชทวาร ขึ้นยังพระราชนิเวศน เขาสูหองอันเปนสิริ
ถวายบังคมพระเทวีแลว กราบทูลวา ขาแตพระเทวี ขอพระแมเจาอยาไดกริ้ว
ขาพระบาท ขาพระบาทรับพระราชบัญชามา กราบทูลดังนี้แลว เอาหลังมือกัน
ใหพระเทวีผูนั่งสวมกอดพระโอรสอยู หลีกไป อุมพระกุมารดุจกําดอกไมลง
จากปราสาท กาลนั้น พระนางจันทาเทวีสยายพระเกศา ขอนพระทรวง ทรง
ปริเทวนาการดังสนั่นอยูกับหมูนางสนมในปราสาท.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นพระมารดา ทรงกันแสง
ก็เปนเหมือนมีพระหฤทัยแตกทําลายเปนเจ็ดเสี่ยง ทรงดําริวา เมื่อเราไมพูด
กับ พระชนนี พระชนนีของเราจักมีพระหฤทัยทําลายวายพระชนม จึงทรงใครจะ
พูดดวย แตทรงดําริตอไปวา ถาเราจักพูดกับพระมารดา ความพยายามที่เราทํา
มาสิบหกป ก็จักหาประโยชนมิได แตเมื่อไมพูด เราจักเปนประโยชนแกตน
เอง แกพระชนกพระชนนี และแกมหาชน ทรงดําริดังนี้ จึงทรงกลั้นโศกาดูร
เสียได ไมตรัสกับพระชนนี.
ลําดับนั้น นายสุนันทสารถีใหพระมหาสัตวขึ้นรถแลว แมคิดวา เรา
จักขับรถตรงไปประตูทิศตะวันตก ถูกเทวดาดลใจดวยอานุภาพแหงพระมหาสัตว ยังรถใหกลับแลวขับรถตรงไปประตูทิศทะวันออก ครัง้ นั้น ลอรถกระ-
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ทบธรณีประตู พระมหาสัตวไดทรงสดับเสียงนั้น ทรงดําริวา มโนรถของ
เราถึงที่สุดแลว ไดมีพระมนัสแชมชื่นเปนอยางยิ่ง รถแลนออกจากพระนคร
ไปถึงสถานที่สามโยชน ชัฏปาในที่ทรงนั้น ปรากฏแกนายสารถีดุจปาชาผีดิบ
นายสารถีกําหนดวา ทีน่ ี้ผาสุก จึงแวะรถจากทางเขาที่ขางทาง ลงจากรถ
เปลื้องเครื่องแตงองคของพระมหาสัตว หอวางไว แลวถือจอบลงมือขุด
หลุมสี่เหลี่ยนในที่ไมไกลรถ แตนั้น พระมหาสัตวทรงดําริวา กาลนี้เปนกาลพยายามของเรา ก็เราพยายามถึงสิบหกป ไมไหวมือและเทา กําลังของเรายังมีอยู
หรือวาไมมีหนอ ดังนี้แลวลุกขึ้น ลูบมือขวาดวยมือซาย ลูบมือซายดวยมือขวา
นวดพระบาททั้งสองดวยพระหัตถทั้งสอง เกิดดวงจิต คิดจะลงลากรถ ขณะ
นั้นแผนดินไดสูงขึ้นจดทายรถ ตรงที่ประดิษฐานพระบาทแหงพระมหาสัตว
ดุจผิวฝุนที่เต็มดวยลมฟุงขึ้นฉะนั้น. พระมหาสัตว เสด็จลงจากรถ ทรงดําเนิน
ไปมาสิ้นเวลาเล็กนอย ก็ทรงทราบโดยนิยามนี้วา เรายังมีกําลังที่จะเดินทาง
ไกลถึงรอยโยชนไดในวันเดียว เมื่อทรงพิจารณาพระกําลังวา หากนายสารถี
ประทุษรายเรา กําลังของเราที่จะตอสูกับนายสารถีมีอยูหรือหนอ จึงทรงจับ
ทายรถยกขึ้น ประทับยืนกวัดแกวงรถนั้น ดุจจับยานเครื่องเลนของพวกเด็ก
ฉะนั้น เมื่อทรงกําหนดวา กําลังที่จะตอสูกับนายสารถีของพระองคยังมีอยู
จึงมีพระประสงคจะไดเครื่องประดับองค ในขณะนั้นเองพิภพแหงทาวสักกเทวราชไดแสดงอาการรอน ทาวสักกะทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้น ทรง
ดําริวา ความปรารถนาของเตมิยกุมารถึงที่สุดแลว บัดนี้ เธอตองการเครื่อง
ประดับ เครือ่ งประดับของมนุษย เธอจะตองการทําไม เราจักใหเตมิยกุมาร
ประดับองคดวยเครื่องประดับทิพย จึงตรัสเรียกพระวิสสุกรรมเทวบุตรมามอบ
เครื่องประดับทิพยแลว ทรงสงไปโดยตรัสสั่งวา ไปเถิด พอจงประดับเตมิย-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 39

กุมารราชโอรสของพระเจากาสิกราช ดวยเครื่องประดับทิพย. พระวิสสุกรรม
เทพบุตร ฟงคําทาวสักกะ รับเทวโองการแลวไปมนุษยโลก ไปยังสํานักพระ
มหาสัตว โพกพระเศียรพระมหาสัตวดวยผาทิพยหมื่นรอบ ประดับพระมหาสัตวใหเปนเหมือนทาวสักกะ ดวยเครื่องประดับทั้งเปนของทิพยและของมนุษย
แลวกลับไปที่อยูของตน พระมหาสัตวเสด็จไปยังที่ขุดหลุมของนายสารถีดวย
การเยื้องกรายของทาวสักกเทวราช ประทับยืนที่ริมหลุม เมือ่ จะตรัสถามนาย
สารถีนั้น ไดตรัสคาถาที่สามวา
แนะนายสารถี ทานจะรีบขุดหลุมไปทําไม เรา
ถามทานแลว ทานจงบอกแกเราเถิดเพื่อน ทานจะใช
หลุมทําประโยชนอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาสุ ไดแก หลุมสี่เหลี่ยม นายสารถีได
ฟงดังนั้น ขุดหลุมมิไดเงยหนาขึ้นดู กลาวคาถาที่สี่ทูลตอบวา
พระโอรสของพระราชา เปนใบเปนหนวกเปนงอยเปลี้ย เหมือนไมมีพระมนัส พระราชาตรัสสั่ง
ขาพเจาวา ฝงลูกเราเสียในปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกฺโข แปลวา คนงอยเปลี้ย ก็ดวย
คําวา มูโค นั่นแหละ ยอมสําเร็จแมความเปนคนหนวกของเตมิยกุมาร
เพราะตนหนวกไมสามารถกลาวตอบได. บทวา อเจตโส ความวา เหมือน
ไมมีจิตใจ นายสารถีกลาวอยางนี้ เพราะเตมิยกุมารไมพูดถึง ๑๖ ป. บทวา
สมิชฺฌิตฺโถ ความวา พระราชามีรับสั่งสงไปแลว บทวา นิกขฺ น วเน
ความวา พึงฝงเสียในปา.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวกะนายสารถีวา
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ดูกอนนายสารถี ขาพเจามิไดเปนคนหนวก
มิไดเปนคนใบ มิไดเปนคนงอยเปลี้ย มิไดมีอินทรีย
วิกลวิการ ถาทานฝงขาพเจาในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไม
เปนธรรม เชิญทานดูขาและแขนของขาพเจา และ
เชิญฟงคําภาษิตของขาพเจา ถาทานฝงขาพเจาเสีย
ในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปนธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พธิโร ความวา พระมหาสัตวตรัสอยางนี้
พอแสดงวา แนะนายสารถีเพื่อนรัก ถาพระราชามีรับสั่งใหฝงพระโอรสนี้อยาง
นั้น แตเรามิไดเปนอยางนั้น. บทวา ปงฺคโล ไดแก มีอินทรียวิกลวิการ.
บทวา มฺเจ ตฺว นิกฺขน วเน ความวา ถาทานฝงเราผูเวนจากความ
เปนคนหนวกเปนตนเห็นปานนี้เสียในปา ทานก็พึงทําสิ่งที่ไมเปนธรรม
เตมิยกุมารนั้นเห็นนายสารถี แมฟงคาถาแรกแลวก็ไมแลดูพระองคเลย ทรง
ดําริวา เราจักแสดงแกนายสารถีนี้วา เราไมหนวก ไมใบ ไมงอยเปลี้ย ตก
แตงสรีระแลว จึงตรัสดาถานี้วา อูรู เปนตน คาถานั้นมีเนื้อความวา แนะ
นายสารถีเพื่อนรัก ทานจงดูขาทั้งสองของเราคือของขาพเจา ซึ่งเชนกับลําตน
กลวยทองคํา และแขนทั้งสองของเราคือของขาพเจา ซึ่งมีวรรณะดังใบกลวย
ทองคํา และจงฟงคําอันไพเราะของเรา.
แตนั้น นายสารถีคิดวา นี่ใครหนอ ตั้งแตมาก็สรรเสริญแตตนเทานั้น
เขาหยุดขุดหลุมเงยหนาขึ้นดู ไดเห็นรูปสมบัติของพระมหาสัตว เมื่อยังไมรูจัก
พระมหาสัตววา ชายคนนี้เปนมนุษยหรือเทวดาหนอ จึงกลาวคาถานี้วา
ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนทาวสักก
เทวราชผูใหทานในกอน ทานเปนใคร หรือเปนบุตร
ของใคร พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะสําแดงตนใหแจงและแสดงธรรม จึง
ตรัสคาถาวา
เรามิใชเทวดา มิใชคนธรรพ มิใชทาวสักกะ
ผูใหทานในกอน เราที่ทานจะฆาเสียในหลุม เปน
โอรสของพระเจากาสิกราช เราเปนโอรสของพระราชาผูที่ทานพึ่งพระบารมีเลี้ยงชีพอยูเสมอ แนะนาย
สารถี ถาทานฝงเราเสียในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปน
ธรรม บุคคลนั่งหรือนอนที่รมเงาของตนไมใด ไม
พึงหักรานกิ่งของตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตร
เปนคนลามก พระราชาเปนเหมือนตนไม เราเปน
เหมือนกิ่งไม ตัวทานเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา ถา
ทานฝงเราเสียในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปนธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิหฺสิ แปลวา จักฝงพระมหาสัตว
แสดงวา ทานขุดหลุมดวยหมายวา จักฝงผูใดในที่นี้ เราคือผูนั้น แมเมื่อ
พระมหาสัตวตรัสวา เราเปนพระราชโอรส นายสารถีนั้นก็ยังไมเชื่ออยูนั่นเอง
แตรูไดดวยมธุรกถาของพระมหาสัตวนั้น จึงไดยืนฟงธรรมอยู. บทวา มิตตฺ ทุพฺโภ ไดแก คนฆามิตร คือคนเบียดเบียนมิตรทั้งหลาย. บทวา รุกขฺ สฺส
ความวา บุคคลหักราก ลําตน ผล ใบ หรือหนอ ของตนไมที่มีรมเงาอันตน
ไดใชสอยอยู ยอมเปนผูฆามิตร คือเบียดเบียนมิตร. บทวา ปาปโก ไดแก
เปนคนลามก ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูที่ฆามนุษย. ดวยบทวา ฉายูปโค
พระมหาสัตวตรัสวา แนะนายสารถี ทานอาศัยพระราชาเลี้ยงชีพอยู เหมือน
คนเขาไปสูรมเงาของตนไม เพื่อตองการจะใชสอยฉะนั้น เมื่อพระโพธสัตว
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แมตรัสถึงอยางนี้ นายสารถีก็ยังไมเชื่ออยูนั้นเอง ลําดับนัน้ พระมหาสัตว
ทรงดําริวา เราจักทําใหนายสารถีนั้นเชื่อ ทรงทําปาชัฏใหบันลือลั่นดวยเสียง
สาธุการของเหลาเทวดา และดวยคําโฆษณาของพระองค เมื่อจะตรัสคาถาบูชามิตร ๑๐ คาถา จึงตรัสวา
๑. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร ชน
เปนอันมากอาศัยบุคคลผูนั้นเลี้ยงชีพ บุคคลผูนั้น จาก
เรือนของตนไปที่ไหน ๆ ยอมมีภักษาหารมากมาย.
๒. บุคคลผูใ ดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูน ั้นไปสูชนบท นิคม ราชธานีใด ๆ ยอมเปนผูอัน
หมูชนในที่นั้น ๆ ทั้งหมดบูชา.
๓. บุคคลผูใ ดมิไดประทุษรายเหลามิตร โจร
ทั้งหลายไมขม เหงบุคคลผูนั้น กษัตริยก็มิไดดูหมิ่น
บุคคลผูนั้น บุคคลผูนั้นยอมขามพนหมูอมิตรทั้งปวง.
๔. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูน ั้น จะมาสูเรือนของตนดวยมิไดโกรธเคืองใคร ๆ มา
ไดความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุม เปนผูสูงสุดของ
หมูญาติ.
๕. บุคคลผูใ ดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูน ั้นสักการะคนอื่น ก็จะเปนผูอันคนอื่นสักการะตน
เคารพคนอื่น ก็จะเปนผูอ ันคนอื่นเคารพตน ยอม
เปนผูไดรับความยกยองและเกียรติคุณ.
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๖. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูน ั้นบูชาผูอื่น ก็ยอมไดบชู าตอบ ไหวผูอื่น ก็ยอ ม
ไดไหวตอบ และยอมถึงยศและเกียรติ.
๗. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูน ั้นยอมรุงเรืองดุจกองเพลิง ยอมไพโรจนดุจเทวดา
มีสิริประจําตัว.
๘. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร โค
ทั้งหลายของบุคคลผูนั้นยอมเกิด พืชที่หวานไวในนา
ยอมงอกงาม บุคคลผูนั้นยอมไดบริโภคผลของพืชที่
หวานไว.
๙. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล
ผูน ั้นตกเหว ตกภูเขา หรือตกตนไม ยอมไดที่พึ่ง
อาศัยไมเปนอันตราย.
๑๐. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร เหลาอมิตรยอมย่ํายีบุคคลผูนั้นไมได ดุจตนไทรมีรากและ
ยอมงอกงาม พายุไมอาจพัดพานใหลมได ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุตพฺภกฺโข ไดแก ไดภิกษามางาย.
บทวา สกฆรา ไดแก จากเรือนของตน อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้แหละ.
บทวา น ทุพฺภติ แปลวา ไมประทุษราย. บทวา สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ
นี้ พึงพรรณนาดวยเรื่องพระสีวลี. บทวา นาสฺส โจรา ปสหนฺติ ความวา
พวกโจรไมอาจทําการขมขี่ 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
ผูไมประทุษรายมิตรในสถานที่ประชุมของตนเปนอันมาก ผูไมประทุษรายมิตร
นั้น ยอมเปนผูชื่นชมเบิกบานดวยเหตุนั้น. บทวา สกฺกตฺวา สกฺกโต โหติ
ความวา สักการะผูอื่นแลว แมตนเองก็เปนผูอันผูอื่นทั้งหลายสักการะ. บทวา
ครุ โหติ สคารโว ความวา มีความเคารพในผูอื่นทั้งหลาย แมตนเองก็
เปนผูอันผูอื่นทั้งหลายเคารพ. บทวา วณฺณกิตฺตภิ โต โหติ ความวา ได
รับยกยองและสรรเสริญ คือยกคุณความดีและเสียงสรรเสริญเที่ยวปาวประกาศ.
บทวา ปูชโก ความวา เปนผูบูชามิตรทั้งหลาย แมตนเองก็ยอมไดการบูชา.
บทวา วนฺทโก ความวา ผูไหวกัลยาณมิตรทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ยอมไดไหวตอบในภพใหม. บทวา ยโสกิตฺตึ ความวา ยอมถึงอิสริยยศ
และบริวารยศ และเสียงสรรเสริญคุณความดี พึงกลาวเรื่องของจิตตคฤหบดี
ดวยคาถานี้. บทวา ปชฺชลติ ความวา ยอมรุงเรืองดวยอิสริยยศ และ
บริวารยศ. ในบทวา สิรยิ า อชฺชหิโต โหติ นี้ ควรกลาวเรื่องของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี. บทวา อสฺนาติ แปลวา ยอมบริโภค. บทวา ปติฏ
ลภติ พึงแสดงดวยจุลปทุมชาดก. บทวา วิรุฬฺหมูลสนฺตาน แปลวา มี
รากและยานเจริญ. ในบทวา อมิตฺตา นปฺปสหนฺติ นี้ พึงกลาวเรื่องโจร
เขาเรือนของมารดาพระโสณเถระในเรือนตระกูล.
สุนันทสารถีไดฟงดังนั้น แมพระมหาสัตวทรงแสดงธรรมดวยคาถา
มีประมาณเทานี้ ก็ยังจําพระองคไมได หยุดขุดหลุมดวยคิดวา คนนี้ใครหนอ
แลวลุกขึ้นเดินไปใกลรถ ไมเห็นพระมหาสัตวและหอเครื่องประดับทั้งสอง
อยาง จึงกลับมาแลดูพระองคก็จําพระองคได จึงหมอบลงแทบพระบาทแหง
พระมหาสัตว ประคองอัญชลีทลู วิงวอน กลาวคาถานี้วา
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ขอพระองคเสด็จมาเถิด ขาพระบาทจักนํา
พระองคซึ่งเปนพระราซโอรสกลับสูมณเฑียรของ
พระองค ขอพระองคจงครองราชสมบัติ ขอพระองค
จงทรงพระเจริญ พระองคจักทรงทําอะไรในปา.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงตรัสกะนายสารถีวา
แนะนายสารถี เราไมตองการดวยราชสมบัติที่
เราจะพึงไดดวยการประพฤติอธรรม พรอมดวยญาติ
และทรัพย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อล เปนคําปฏิเสธ.
นายสารถีกราบทูลวา
ขาแตพระราชบุตร พระองคเสด็จกลับจากที่นี้
จะทําใหขาพระองคไดรางวัลเครื่องยินดี เมือ่ พระองค
เสด็จกลับไปแลว พระชนกและพระชนนีจะพระราชทานรางวัลเครื่องยินดีแกขาพระองค
ขาแต
พระราชบุตร เมื่อพระองคเสด็จกลับไปแลว นางสนม
กุมาร พอคา และพราหมณเหลานั้นจะยินดีใหรางวัล
แกขาพระองค ขาแตพระราชบุตร เมื่อพระองคเสด็จ
กลับไปแลว กองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ
กองทัพราบ แมเหลานั้นจะยินดีใหรางวัลแกขาพระองค ขาแตพระราชบุตร เมื่อพระองคเสด็จกลับ
ไปแลว ชาวชนบท ชาวนิคม ผูมีธัญญาหารมาก
จะประชุมกันใหเครื่องบรรณาการแกขาพระองค
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุณณ
ฺ ปตฺต ไดแก รางวัลเครื่องยินดี
คือของใหที่นายินดี. บทวา ทชฺชุ ความวา พึงใหรางวัลเครื่องยินดีที่ทําให
ความมุงหมายของขาพระองคบริบูรณ ดุจหลั่งฝนคือรัตนะเจ็ดประการ ฉะนั้น
นายสารถีคิดวา อยางไรเสีย พระกุมารนี้ก็คงเสด็จกลับเมื่ออนุเคราะหเรา จึง
ไดกลาวคํานี้. บทวา เวสิยา แปลวา พอคา. บทวา อุปยานานิ แปลวา
เครื่องบรรณาการ.
พระมหาสัตวทรงสดับดังนั้นแลว ตรัสวา
พระชนกและพระชนนีสละเราแลว ชาว
แวนแควน ชาวนิคมและกุมารทั้งปวงก็สละเราแลว
เราไมมีเหยาเรือนของตน พระชนนีทรงอนุญาตเรา
แลว พระชนกก็ทรงสละเราจริง ๆ แลว เราจะบวช
อยูในปาคนเดียว ไมปรารถนากามคุณทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตุ มาตุ จ แปลวา อันพระชนก
และพระชนนี. บทวา จตฺโต แปลวา สละขาดแลว แมในบทนอกนี้ ก็
นัยนี้เหมือนกัน. บทวา มตฺยา ความวา แนะนายสารถีเพื่อนรัก เราชื่อวา
อันพระชนนีผูรับพรกําหนดใหครองราชสมบัติ ๗ วัน ทรงอนุญาตแลว. บทวา
สฺจตฺโต แปลวา สละแลวดวยดี. บทวา ปพฺพชิโต ความวา ออกเพื่อ
ตองการบวชอยูในปา.
เมื่อพระมหาสัตวตรัสคุณธรรมของพระองคอยูอยางนี้ พระปติไดเกิด
ขึ้นแลว แตนั้น เมื่อทรงเปลงพระอุทานดวยกําลังพระปติ จึงตรัสวา
ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอม
สําเร็จแนนอน เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว ทานจงรู
อยางนี้เถิด นายสารถี ประโยชนโดยชอบของเหลา-
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บุคคลผูไมรีบรอน ยอมใหผลแนนอน เรามี
พรหมจรรยสําเร็จแลว ออกบวชแลว จะมีภัยแต
ไหนเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผลาสาว ความวา พระมหาสัตวตรัส
อยางนี้ เพื่อแสดงวา ผลแหงความมุงหมายของเราผูไมรีบรอน สิบหกปจึง
สําเร็จ. บทวา วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ แปลวา มีความปรารถนาถึงที่สุด
แลว. บทวา สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ ความวา ประเภทคุณวิเศษมีฌาน
เปนตน ซึ่งเปนกิจที่พึงทํา ยอมสําเร็จโดยชอบ คือโดยอุบาย โดยการณ.
นายสารถีกราบทูลวา
พระองคมีพระดํารัสไพเราะ และมีพระวาจา
สละสลวยอยางนี้ เหตุไฉนจึงไมตรัสในสํานักแหง
พระชนกและพระชนนีในกาลนั้นเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วคฺคุกโถ แปลวา มีพระดํารัสไพเราะ
คือมีพระดํารัสออนหวาน.
แตนั้น พระมหาสัตวตรัสวา
เราเปนงอยเปลี้ย เพราะไมมีเครื่องติดตอก็หาไม
เราเปนหนวกเพราะไมมีซองหูกห็ าไม เราเปนใบ
เพราะไมมีลิ้นก็หาไม ทานอยาเขาใจวาเราเปนใบ
เราระลึกชาติปางกอนที่เราเสวยราชสมบัติได เราได
เสวยราชสมบัติในกาลนั้นแลว ตองไปตกนรกอัน
กลาแข็ง เราไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้นยี่สิบป ตอง
หมกไหมอยูในนรก ๘๐,๐๐๐ ป เรากลัวจะตองเสวย
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ราชสมบัตินั้น ขอชนทั้งหลายอยาพึงอภิเษกเราใน
ราชสมบัติเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพูดในสํานัก
ของพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระชนกทรง
อุมเราใหนั่งบนพระเพลา แลวตรัสสั่งขอความวา จง
ฆาโจรคนหนึ่ง จงจองจําโจรคนหนึ่ง จงเอาหอก
แทงโจรคนหนึ่ง แลวเอาน้ําแสบราดแผล จงเสียบโจร
คนหนึง่ บนหลาว ตรัสสั่งเจาหนาที่นั้นอยางนี้ เราได
ฟงพระวาจาอันหยาบคายที่พระชนกตรัสนั้น จึงกลัว
การเสวยราชสมบัติ เรามิไดเปนใบ ก็ทําเหมือนเปน
ใบ มิไดเปนงอยเปลี้ย ก็ใหคนเขาใจวางอยเปลี้ย
แกลงนอนเกลือกกลิง้ อยูในปสสาวะและอุจจาระของ
ตน ชีวิตนั้นเปนของลําบาก เปนของนอย ทั้ง
ประกอบดวยทุกข ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้ ทําเวรดวย
เหตุการณหนอยหนึ่ง ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้ ทําเวร
ดวยเหตุการณหนอยหนึ่ง เพราะไมไดปญญา เพราะ
ไมเห็นธรรม ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไม
รีบรอน ยอมสําเร็จแนนอน เรามีพรหมจรรยสําเร็จ
แลว ทานจงรูอยางนี้เถิด นายสารถี ประโยชนโดย
ชอบของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอมใหผลแนนอน
เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว ออกบวชแลว จะมีภัย
แตไหนเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสนฺธิตา แปลวา เพราะไมมีที่ตอ.
บทวา อโสตตา แปลวา เพราะไมมีโสต. บทวา อชิวฺหตา ความวา
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เรานั้นมิไดเปนใบ เพราะไมมีลิ้นสําหรับเปลี่ยนไปมาของคําพูด. บทวา ยตฺถ
ความวา ไดเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีนั่นแลในชาติได. บทวา ปาปตฺถ
ความวา พระมหาสัตวตรัสถึงความชั่ววา พระองคไดตกมาแลว. บทวา
รชฺเชภิเสจยุ แปลวา พึงอภิเษกในราชสมบัติ. บทวา นิสีทติ ฺวา ความวา
ใหนั่งแลว. บทวา อตฺถานุสาสติ ความวา ตรัสสั่งขอความผิด. บทวา
ขาราปตจฺฉก ความวา จงเอาหอกแทงแลวราดน้ําแสบที่แผล. บทวา
อุพฺเพถ แปลวา จงยกขึ้น คือจงเสียบ. บทวา อิจฺจสฺส อนุสาสติ
ความวา ตรัสสั่งขอความแกมหาชนนั้นอยางนี้. บทวา ตายาห ความวา
เราไดฟงพระวาจาเหลานั้น. บทวา ปกฺขสมฺมโต ความวา ไดเปนผูอันชน
ทั้งหลายเขาใจวาเปนงอยเปลี้ย คือเปนเหมือนคนงอยเปลี้ย. บทวา อจฺฉาห
ความวา อยูแ ลว คือเราอยูแลว. บทวา สปริปลุโต ความวา เปนผู
เกลือกกลิ้ง คือจมลงแลว. บทวา กสิร แปลวา เปนทุกข บทวา ปริตตฺ 
แปลวา นอย คํานี้มีอธิบายวา แนะนายสารถีเพื่อนรัก ชีวิตของสัตวทั้งหลาย
ถาเปนทุกข ก็จะพึงดังอยูคือเปนไปนานมาก ถานิดหนอยก็จะพึงเปนคือเปน
ไปสบาย แตชีวิตนี้ ลําบากก็ตาม นิดหนอยก็ตาม นอยก็ตาม ยอมประกอบ
คือเขาไปทรงไวพรอมดวยทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้นทีเดียว คือ ถูกชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสย่ํายี. 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 เพื่อประกาศความประสงคไม
เสด็จกลับ ไปพระนครเปนมั่นคง.
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สุนันทสารถีไดฟงดังนั้น คิดวา พระกุมารนี้ ทิ้งสิริราชสมบัติเห็นปาน
นี้เหมือนทิ้งซากศพ ไมทําลายความตั้งใจมั่นของพระองค เขาปาดวยหวังวา
จักผนวช เราจะตองการอะไรดวยชีวิตอันไมสมประกอบนี้ แมเราก็จักบวช
กับดวยพระกุมารนั้น คิดดังนี้แลว จึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระราชบุตร แมขาพระองคก็จักบวชใน
สํานักของพระองค ขอพระองคไดโปรดตรัสเรียกให
ขาพระองคบวชดวยเถิด ขอพระองคจงทรงพระเจริญ
ขาพระองคชอบบวช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตวนฺติเก แปลวา ในสํานักของทาน
บทวา อวฺหยสฺสุ ความวา ขอพระองคโปรดตรัสเรียกขาพระองควา เจาจง
มาบวชเถิด.
แมนายสารถีทูลวิงวอนอยางนี้ พระมหาสัตวทรงพระดําริวา หากเรา
ใหนายสารถีบวชในบัดนีท้ ีเดียว พระชนกพระชนนีของเราก็จักไมเสด็จมาใน
ทีนี้ เมื่อเปนเชนนี้ ความเสื่อมจักมีแกพระชนกและพระชนนีทั้งสอง มา รถ
และเครื่องประดับ เหลานี้ ก็จักพินาศ แมความครหาก็จักเกิดขึ้นแกเราวา นาย
สารถีนั้นถูกพระราชกุมารผูเปนยักษกินเสียแลว ทรงพิจารณาเพื่อจะเปลื้อง
ความครหาของพระองค และพิจารณาถึงความเจริญแหงพระชนกและพระชนนี
เมื่อทรงแสดงมารถและเครื่องประดับ ทําใหเปนหนี้ของนายสารถีนั้น จึงตรัส
คาถาวา
แนะนายสารถี ทานจงไปมอบคืนรถ แลวเปน
ผูไมมหี นี้เถิด เพราะผูไมมีหนี้จงึ บวชได การบวชนั้น
ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสริญแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอต ไดแก การกระทําการบรรพชานั้น.
บทวา อิสีภิ วณฺณต ความวา ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งมีพระพุทธเจาเปนตน
สรรเสริญแลว.
นายสารถีไดฟงดังนั้น คิดวา เมื่อเราไปสูพระนคร ถาพระกุมารนี้
จะพึงเสด็จไปที่อื่น พระราชบิดาไดทรงสดับขาวนี้แลว เสด็จมาตรัสวา จงแสดง
ลูกของเรา มิไดทอดพระเนตรเห็นพระกุมารนี้ จะพึงลงราชทัณฑแกเรา
เพราะฉะนั้น. เราจะกลาวคุณของตนแกพระกุมารนี้ จักถือเอาคําปฏิญญาเพื่อ
ไมเสด็จไปที่อื่น คิดดังนี้แลว จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ขาพระองคไดทําตามพระดํารัส ขอพระองคจง
ทรงพระเจริญ พระองคควรจะทรงทําตามคําที่ขาพระองคทูลวิงวอน ขอพระองคจงประทับรออยู ณ
ที่นี้ จนกวาขาพระองคจะนําพระราชาเสด็จมา อยาง
ไรเสีย พระราชบิดาของพระองคทอดพระเนตรเห็น
แลว คงทรงพระปติโสมนัสเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต ความวา ขอพระองคจงทรงพระเจริญ
พระดํารัสใดที่พระองคตรัสแลว แกขา พระองค ขาพระองคไดกระทําตามพระ
ดํารัสนั้นแลว พระองคอันขาพระองควิงวอนแลว ควรจะกระทําตามคํานั้น
เทานั้น.
แตนั้น พระมหาสัตวตรัสวา
แนะนายสารถี เราจะกระทําตามคําของทาน
ที่ทานกลาวกะเรา แมตัวเราก็อยากเห็นพระชนกของ
เราเสด็จมาในที่นี้ จงกลับไปเถิดเพื่อนรัก ทานจงทูล
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แกพระญาติทั้งหลายดวยก็เปนการดี ทานเปนผูที่เรา
สั่งแลว จงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนี
ของเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กโรมิ เต ต ความวา เรากระทําตาม
คํานั้น ของทาน. บทวา เอหิ สมฺม นิวตฺตสฺสุ ความวา แนะนายสารถี
เพื่อนรัก ทานจงไปในที่นั้น จงรีบกลับไปจากที่นี้ทีเดียว. บทวา วุตฺโต
วชฺชาสิ ความวา ทานเปนผูที่เรากลาวสั่งแลว พึงกราบทูลถวายบังคมของ
เราวา เตมิยกุมารพระโอรสของพระองค ถวายบังคมพระบาทยุคลของพระองค.
ครั้นตรัสดังนี้แลว พระมหาสัตวไดนอมพระองคดุจลําตนกลวยทองคํา
ผินพระพักตรไปทางกรุงพาราณสี ถวายบังคมพระชนกและพระชนนี ดวย
เบญจางคประดิษฐ แลวไดประทานขาวสาสนแกนายสารถี.
นายสารถีรับขาวสาสนแลวทําประทักษิณพระกุมาร ถวายบังคมแทบ
พระยุคลบาทของพระกุมาร ขึ้นรถแลวขับตรงไปยังกรุงพาราณสี.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอนั้น ตรัสวา
นายสารถีจับพระบาททั้งสองของพระกุมาร
และกระทําประทักษิณพระกุมารแลว ขึ้นรถเขาไปสู
ประตูพระราชวัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺส เปนตน ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นายสารถีนั้นจับที่พระบาททั้งสองของพระกุมารนั้น กระทํา
ประทักษิณแลวขึ้นรถเขาไปสูประตูพระราชวัง.
ในขณะนั้น พระนางจันทาเทวีเผยพระแกลคอยแล ดูการมาของนาย
สารถี ดวยใครจะทรงทราบวา ความเปนไปของลูกเราเปนอยางไรหนอ พอ
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ทอดพระเนตรเห็นนายสารถีกลับมาแตผูเดียว ก็เปนประหนึ่งพระหฤทัยจะแตก
ทําลายไป ทรงคร่ําครวญแลว.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอนั้น ตรัสวา
พระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา มีแตนาย
สารถีมาคนเดียว ก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปดวย
พระอัสสุชลทรงกันแสง ทอดพระเนตรดูนายสารถี
นั้นดวยเขาพระหฤทัยวา นายสารถีนี้ฝงโอรสของเรา
เสียแลว โอรสของเรานายสารถีฝงเสียในแผนดิน
ถมแผนดินแลวเปนแน ปจจามิตรทั้งหลายจะยินดี
ศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเปนแน เพราะเห็นนายสารถีมา
แลว เพราะฝงโอรสของเราแลว พระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา นายสารถีกลับมาแตผูเดียว
ก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปดวยพระอัสสุชลทรง
กันแสง ตรัสสอบถามนายสารถีนั้นวา โอรสของเรา
เปนใบหรือ เปนงอยหรือ ตรัสอะไรบางหรือในเวลา
ที่ถูกทานฝงในแผนดิน จงบอกเนื้อความนั้นแกเรา
เถิด นายสารถี โอรสของเราเปนใบเปนงอย เขา
กระดิกมือเทาอยางไรบางไหม ในเมื่อถูกทานฝงใน
แผนดิน เราถามทานแลว ขอทานจงบอกความนั้น
แกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาตา ไดแก พระชนนีของเตมิยกุมาร
โพธิสัตว. บทวา ปพฺยา ภูมิวฑฺฒโน ความวา ลูกของเรานั้น ถูกฝง
ในแผนดินถมพื้นดินเปนแน. บทวา โรทนฺตี น ปริปุจฺฉติ ความวา
พระนางจันทาเทวีตรัสสอบถามนายสารถีผูหยุดรถไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
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ขึ้นปราสาทถวายบังคมพระนางแลวยืน ณ ที่ควรแหงหนึ่ง. บทวา กินนฺ ุ
ความวา ลูกของเรานั้นเปนใบและเปนงอยเปลี้ยจริงหรือ. บทวา ตทา
ความวา ในเวลาที่ทานฝงเขาในหลุมแลว เอาสันจอบทุบศีรษะ. บทวา
นิหฺมาโน ภูมิยา ความวา เมื่อถูกทานฝงในพื้นดิน เขาพูดอยางไร
บาง. บทวา ต เม อกฺขาหิ ความวา ทานจงบอกเรื่องทั้งหมดนั้นอยาให
คลาดเคลื่อน. บทวา วิวฏฏยิ ความวา ลูกของเราเขาไหวมือและเทา
พร่ํากลาวกะทานวา หลีกไปสารถี ทานอยาฆาเรา ดังนี้ บางหรือไม.
ลําดับนั้น นายสุนันทสารถี กราบทูลพระนางวา
ขาแตพระแมเจา ขอพระแมเจาโปรดประทาน
อภัยแกขาพระองค ขาพระองคขอกราบทูลตามที่ได
ฟงไดเห็นในสํานักพระราชโอรส แดพระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทชฺชาสิ ความวา ถาพระองคจะพึง
ประทานอภัย นายสุนนั ทสารถี นัน้ คิดวา ถาเราจะกราบทูลวา พระโอรส
ของพระองคไมเปนคนใบ ไมเปนคนงอยเปลี้ย ไมเปนหนวก มีพระดํารัส
ไพเราะ เปนธรรมกถึก ดังนี้ พระราชาจะพึงมีพระดําริวา เมื่อเปนเชนนั้น
เหตุไร ทานจึงไมพาลูกของเรานั้นมา พึงกริ้วสั่งลงพระราชอาญาแกเราแน
เราตองขอพระทานอภัยเสียกอน จึงกราบทูลคํานี้.
ลําดับนั้น พระนางจันทาเทวีจึงตรัสแกนายสารถีนั้นวา
ดูกอ นนายสารถีผูสหาย เราใหอภัยแกทา น
ทานไมตองกลัว จงกลาวตามที่ทานไดฟงหรือไดเห็น
ในสํานักของพระราชโอรส.
แตนั้นนายสารถีกราบทูลวา
พระราชโอรสนั้นมิไดเปนใบ มิไดเปนงอยเปลี้ย
พระองคมีพระวาจาสละสลวย ไดยินวา พระองคกลัว
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ราชสมบัติ จึงไดทรงทําการลวงเปนอันมาก พระองค
ทรงระลึกถึงชาติกอน ที่พระองคไดเสวยราชสมบัติ
พระองคเสวยราชสมบัติในกาลนั้นแลว ตองไปตก
นรกอันกลาแข็ง พระองคเสวยราชสมบัติในกาลนั้น
๒๐ ป แลวตองหมกไหมอยูใ นนรก ๘๐,๐๐๐ ป
พระองคกลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น ทรงอธิษฐานวา ขอชนทั้งหลาย อยาพึงอภิเษกเราในราชสมบัติเลย
เพราะฉะนั้น พระองคจึงไมตรัสในสํานักของพระชนก
และพระชนนีในกาลนั้น พระราชโอรสทรงสมบูรณ
ดวยองคาพยพ มีพระรูปงดงามสมสวน มีพระวาจา
สละสลวย มีพระปญญา ทรงดํารงอยูในบรรดาแหง
สวรรค ถาพระแมเจามีพระราชประสงค จะทอดพระ
เนตรเห็นพระราชโอรสของพระองค ก็ขอเชิญเสด็จ
เถิด ขาพระองค จะนําเสด็จพระแมเจาไปใหถึงที่ที่
พระเตมิยราชโอรสประทับ อยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสฏวจโน ไดแก มีพระดํารัส
บริสุทธิ์. บทวา อกรา อาลเย พหู ความวา ไดกระทําการลวงพระองค
เปนอันมาก. บทวา ปฺโ แปลวา มีปญญา. บทวา สเจ ตฺว ความวา
นายสารถีกระทําพระราชาใหเปนธุระ กราบทูลอยางนี้กะทั้งสองพระองคนั้น
บทวา ยตฺถ สมฺมติ ความวา นายสารถีกราบทูลวา พระโอรสของพระองค
ทรงรับปฏิญญาไวกับขาพระองค ประทับ อยู ณ ที่ใด ขาพระองคจักพาพระ
องคไป ณ ที่นั้น ควรรีบเสด็จไปโดยไมเนิ่นชา.
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ฝายเตมิยกุมารครั้นสงนายสารถีไปแลว ใครจะทรงผนวช ครั้งนั้น
ทาวสักกเทวราชทรงทราบพระหฤทัยของพระกุมารนั้น จึงตรัสสั่งพระวิสสุกรรมเทพบุตรวา พอวิสสุกรรม พระเตมิยกุมารใครจะทรงผนวช ทานจงไป
สรางบรรณศาลาและเครื่องบริขารแหงบรรพชิตแกพระกุมารนั้น พระวิสสุกรรมเทพบุตรรับเทวโองการแลวลงจากสวรรค เนรมิตอาศรมขึ้นในราวปา
สามโยชน เนรมิตที่พักกลางคืนและกลางวัน และสระโบกขรณี ทําสถานที่
นั้น ใหสมบูรณดวยตนไมมีผลไมจํากัดกาล. เนรมิตที่จงกรมประมาณ ๒๔
ศอกในที่ใกลบรรณศาลา เกลี่ยทรายมีสีดังแกว ผลึกภายในที่จงกรม และเนรมิตเครื่องบริขาร สําหรับบรรพชิตทุกอยาง แลวเขียนอักษรบอกไวที่ฝาวา
กุลบุตรผูใดผูหนึ่งใครจะบวช จงถือเอาเครื่องบริขารสําหรับบรรพชิตเหลานี้
บวชเถิด แลวใหเนื้อและนก ใกลอาศรมหนีไป เสร็จแลวกลับไปยังที่อยูของตน.
ขณะนั้น พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นอาศรมบทนั้น ทรงอาน
หนังสือแลวก็ทรงทราบวา ทาวสักกเทวราชประทานให จึงเสด็จเขาบรรณศาลา
เปลืองภาษาของพระองค ทรงนุงผาเปลือกไมสีแดง ทรงหมผานั้นผืนหนึ่ง
ทําหนึ่งเสือเฉวียงพระอังสา ทรงผูกมณฑลชฎา ยกคานเหนือพระอังสา ทรง
ถือธารพระกรเสด็จออกจากบรรณศาลา เมื่อจะใหสิริแหงบรรพชิตเกิดขึ้นจึง
เสด็จจงกรมกลับไปกลับมา ทรงเปลงอุทานขึ้นวา การบรรพชาที่เราไดแลว
เปนสุข เปนสุขยิ่งหนอ แลวเสด็จเขาบรรณศาลา ประทับนั่งบนที่ลาดดวยใบไม
ยังอภิญญาหาและสมาบัติแปดใหเกิด เสด็จออกจากบรรณศาลาในเวลาเย็น
เก็บใบหมากเมาที่เกิดอยูทายที่จงกรม นึ่งในภาชนะที่ทาวสักกะประทาน
ดวยน้ํารอนอัน ไมมีรสเค็ม ไมมีรสเปรี้ยว ไมเผ็ด เสวย ดุจบริโภคอมฤตรส
เจริญพรหมวิหารสี่สําเร็จอิริยาบถอยูในทีนั้น.
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ฝายพระเจากาสิกราช ไดทรงสดับคําของสุนันทสารถี จึงตรัสสั่งให
เรียกมหาเสนาคุต รีบรอนใครใหทําการตระเตรียมเสด็จ ตรัสวา
เจาหนาที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมมา จงผูก
เครื่องประดับชาง จนกระทั่งสังขและบัณเฑาะว จง
ตีกลองหนาเดียว จงตีกลองสองหนา และรํามะนา
อันไพเราะ ขอชาวนิคมจงตามเรามา เราจักไปให
โอวาทแกลูกชาย นางสนม กุมาร พอคา และ
พราหมณทั้งหลาย จงรีบเตรียมยาน เราจักไปให
โอวาทแกลูกชาย พวกกองพลชาง กองพลมา กอง
พลรถ กองพลราบ จงรีบเตรียมยาน เราจักไปให
โอวาทแกลูกชาย ชาวชนบทและชาวนิคม จงมา
ประชุมรีบเตรียมยาน เราจักไปใหโอวาทแกลูกชาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทธฺ ริยนฺตุ ไดแก จงบรรเลงสนั่น.
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 แลวอภิเษกตั้งเขาไวในกองรัตนะ ณ ที่นั้นแหละแลวนํามา.
บทวา เนคมา ไดแก พวกคนมีทรัพย. บทวา สมาคตา ความวา จง
ประชุมกันตามเรามา.
นายสารถีทั้งหลาย ที่พระราชาตรัสสั่งอยางนี้แลว ก็เทียมมาจอดรถ
ไวแทบประตูพระราชวัง แลวกราบทูลใหทรงทราบ.
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พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอนั้น ตรัสวา
นายสารถีทั้งหลาย จูงมาที่เทียมรถและมาสินธพ
ซึ่งเปนพาหนะวองไว มายังประตูประราชวัง แลว
กราบทูลวา มาทั้งสองพวกนี้เทียมเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สินธฺ เว ไดแก มาที่เกิดลุมน้ําสินธุ.
บทวา สีฆพาหเน ความวา จูงมาทั้งหลายที่ถึงพรอมดวยความเร็ว. บทวา
สารถี แปลวา นายสารถีทั้งหลาย. บทวา ยุตฺเต ไดแก เทียมที่รถทั้ง
หลาย. บทวา อุปาคฺฉุ ความวา นายสารถีเหลานั้นจูงมาทั้งหลายที่เทียม
ไวที่รถทั้งหลายมา ครั้นมาแลวไดกราบทูลวา มาสองพวกเหลานี้ เทียมไวแลว.
แตนั้น พระราชาตรัสวา
มาอวนเสื่อมความวองไว มาผอมเสือ่ มถอยเรี่ยว
แรง จงเวนมาผอมและมาอวนเสีย จัดเทียมแตมาที่
สมบูรณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสฏา ความวา พระราชาตรัสวา
พวกทานอยาถือเอาเหลามาเห็นปานนี้. บทวา กีเส ถูเล วิวชฺชิตฺวา
ความวา พวกทานอยาถือเอาเหลามาผอมและเหลามาอวน. บทวา สสฏา
โยชิตา หยา ความวา เทียมมาที่ประกอบดวยวัย วรรณะ ความวองไว
และกําลัง.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อเสด็จไปสํานักพระราชโอรส ตรัสสั่งให
ประชุมวรรณะ ๔ เสนี ๑๘ และพลนิกายทั้งหมด ประชุมอยูสามวัน ใหญ
วันที่สี่ พระเจากาสิกราชเสด็จออกจากพระนครพรอมดวยเสนา ใหเอาทรัพย
ที่พอจะเอาไปไดไปดวย เสด็จถึงอาศรมแหงเตมิยราชฤาษี ทรงยินดีกับพระ
ราชฤาษีผูเปนราชโอรส ทรงทําปฏิสันถารแลว.
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พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความขอนั้น ตรัสวา
แตนั้น พระราชารีบเสด็จขึน้ ประทับบนมาสินธพอันเทียมแลว ไดตรัสกะนางขางในวา จงตามเรา
ไปทุกคน เตรียมเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ คือ พัด
วาลวิชนี พระอุณหิส พระขรรค เศวตฉัตร และ
ฉลองพระบาททอง ใหขนขึ้นรถไปดวย แตนั้นพระ
ราชาตรัสสั่งใหนายสารถีนําทางเสด็จเคลื่อนขบวนเขา
ไปถึงสถานที่ที่พระเตมิยราชฤๅษีประทับอยูโดยพลัน
พระเตมิยราชฤๅษี ทอดพระเนตรเห็นพระราชธิดา
กําลังเสด็จมา ทรงรุงเรื่องดวยพระเดชานุภาพ ทรง
แวดลอมไปดวยหมูอ มาตย จึงถวายพระพรวา ขอ
ถวายพระพร มหาบพิตรทรงปราศจากพระโรคาพาธ
หรือ ทรงเปนสุขสําราญดีหรือ ราชกัญญาของพระองค
และโยมมารดาของอาตมภาพ ไมมีพระโรคาพาธ
หรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
พระลูกรัก ดิฉนั ไมมีโรคาพาธ สุขสําราญดี
ราชกัญญาทั้งปวงของดีฉัน
และโยมมารดาของ
พระลูกรัก หาโรคภัยมิได.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวทูลถามพระราชาวา
ขอถวายพระพร มหาบพิตรไมเสวยน้ําจัณฑ
ไมทรงโปรดน้ําจัณฑหรือ พระหฤทัยของมหาบพิตร
ทรงยินดีในสัจจะ ในธรรม และในทานบางหรือ.
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ลําดับนั้น พระราชาตรัสตอบวา
พระลูกรัก ดิฉันไมดื่มน้ําจัณฑ ไมโปรด
น้ําจัณฑ อนึ่ง ใจของดิฉันยินดีในสัจจะ ในธรรม
และในทาน.
พระมหาสัตวทูลถามวา
พาหนะมีมาและโคเปนตนของมหาบพิตร ที่เขา
เทียมในยาน ไมมโี รคหรือ นําอะไร ๆ ไปไดหรือ
มหาบพิตรไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาพระสรีระหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
พาหนะมีมาและโคเปนตนของดีฉัน ที่เขา
เทียมในยาน ไมมีโรค อนึ่ง พาหนะนําอะไร ๆ ไปได
และดีฉนั ไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาสรีระ.
พระมหาสัตวทูลถามวา
ปจจันตชนบทของมหาบพิตรยังเจริญดีอยูหรือ
คามนิคมในทามกลางรัฐสีมา ของมหาบพิตรยังเปน
แผนดีหรือ ฉางหลวงและพระคลังของมหาบพิตร
ยังบริบูรณดีอยูหรือ.
พระราชาตรัสตอบวา
ปจจันตชนบทของดิฉันยังเจริญดีอยู คามนิคม
ในทามกลางรัฐสีมาของดิฉันยังเปนปกแผนดีอยู
ฉางหลวงและพระคลังของดิฉัน ทั้งหมดยังบริบูรณ
ดีอยู.
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พระมหาสัตวทูลถามวา
ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จมาดีแลว
พระองคเสด็จมาไกลก็เหมือนใกล ราชบุรุษทั้งหลาย
จงทอดราชบัลลังกใหประทับเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปาที รถมารุยหฺ ความวา ชนฉลอง
พระบาททองขึ้นรถ พระราชาทรงสั่งวา พวกทานจงเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ
๕ อยางไปดวย เพื่ออภิเษกลูก ณ ที่ตรงนั้นแหละ ดังนี้ จึงตรัสบททั้งสาม
เหลานั้น. บทวา สุวณฺเณหิ อลงฺกตา ตรัสหมายฉลองพระบาท. บทวา
อุปาคฺฉิ แปลวา ไดเสด็จเขาไปแลว เวลาอะไร เวลาที่พระมหาสัตวทรง
นึ่งใบหมากเมาดับไฟแลวประทับนั่ง. บทวา ชลนฺตมิว เตชสา ไดแก
เหมือนรุงเรื่องดวยเดชานุภาพแหงพระราชา. บทวา ขคฺคสฆปริพฺยุฬฺห
ความวาแวดลอมไปดวยหมูอมาตยผูมีความผาสุกดวยกลาวถอยคํา. บทวา เอตทพฺรวิ ความวาพระเตมิยราชฤๅษีทรงตอนรับพระเจากาสิกราชผูพักกองทัพไว
ภายนอกเสด็จมาบรรณศาลาดวยพระบาท ถวายบังคมพระองคแลวประทับนั่ง
ไดตรัสคํานี้.
พระเตมิยราชฤๅษี ตรัสถามถึงความไมมีโรคเทานั้น ดวยบทแม
ทั้งสองวา กุสล อนามย. บทวา กจฺจิ อมชฺชโป ตาต ความวา พระเตมิยราชฤๅษีทูลถามพระเจากาสิกราชวา พระองคเปนผูไมเสวยน้ําจัณฑ จะไม
เสวยน้ําจัณฑบางละหรือ. ปาฐะวา อปฺปมชฺโสช ดังนี้กม็ ี ความวา ไม
ประมาทในกุศลกรรมทัง้ หลาย. บทวา สุรมปฺปย  ความวา การดื่มสุราไม
เปนที่รักของพระองค ปาฐะวา สุรมปฺปยา ดังนี้ก็มี ความวา สุราไมเปน
ที่รักของพระองค. บทวา ธมฺเม ไดแก ทศพิธราชธรรม. บทวา โยค
ความวา พาหนะมีมาและโคเปนตน ที่ควรเทียมในยานทั้งหลาย. บทวา กจฺจิ
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วหติ ความวา ไมมีโรคยังนําไปไดหรือ. บทวา พาหน ไดแก พาหนะ
ทั้งหมดมีชางเปนตน. บทวา สรีรสฺสปุ ตาปยา แปลวา เขาไปแผดเผาสรีระ
บทวา อนฺตา ไดแก ปจจันตชนบท. บทวา ผิตา แปลวา มั่งคั่ง มีภิกษา
หาไดงาย อยูกันหนาแนน. บทวา มชฺเฌ จ ไดแก ทามกลางรัฐ. บทวา
พหลา ความวา ชาวคามและชาวนิคมอยูกันเปนปกแผน. บทวา ปฏิสณฺิต
ความวา ปกปดแลว คือคุมครองดีหรือบริบูรณ. บทวา นิสกฺกติ ความวา
พระมหาสัตวตรัสวา จงทอดบัลลังกซึ่งเปนที่ที่พระราชาจักประทับนั่ง พระราชาไมประทับนั่งบนบัลลังกดวยความเคารพพระมหาสัตว.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสวา ถาพระราชาไมประทับนั่งบนบัลลังก
ทานทั้งหลายจงปูลาดเครื่องปูลาดใบไมใหทีเถิด เมื่อทรงเชื้อเชิญพระราชาให
ประทับ นั่งบนเครื่องปูลาดที่ปูลาดไวนั้น ตรัสคาถาวา
ขอเชิญมหาบพิตรประทับนั่งบนเครื่องปูลาด
ใบไมที่เขากําหนดลาดไว เพื่อพระองคในที่นี้ จงทรง
เอาน้ําแตภาชนะนี้ลางพระบาทของมหาบพิตรเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิยเต ไดแก จัดตั้งไวอยางดี พระมหาสัตวตรัสแสดงน้ําสําหรับบริโภค ดวยบทวา เอตฺโต.
ดวยความเคารพตอพระมหาสัตว พระราชามิไดประทับนั่งบนเครื่อง
ปูลาดใบไม ประทับนั่ง ณ พื้นดิน พระมหาสัตวเสด็จเขาบรรณศาลา นํา
ใบหมากเมานั้นออกมา เมื่อจะเชิญพระราชาใหเสวย จึงตรัสคาถาวา
มหาบพิตร ใบหมากเมาของอาตมภาพนี้เปน
ของสุก ไมมีรสเค็ม ขอมหาบพิตรผูเสด็จมาเปนแขก
ของอาตมภาพจงเสวยเถิด.
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ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะพระมหาสัตววา
ดิฉนั ไมบริโภคใบหมากเมา โภชนะของ
ดีฉันไมใชอยางนี้เลย ดีฉันบริโภคขาวสุกแหง
ขาวสาลีที่ปรุงดวยมังสะอันสะอาด.
ก็แลครัน้ ตรัสหามแลว พระราชาทรงสรรเสริญโภชนะของพระองค
แลวทรงหยิบใบหมากเมาหนอยหนึ่ง วางไวในฝาพระหัตถ ดวยทรงเคารพใน
พระมหาสัตว แลวตรัสถามวา พอเสวยโภชนะอยางนี้ดอกหรือ พระมหาสัตว
ทูลรับวา ใช มหาบพิตร พระราชาประทับนั่งรับสั่งพระวาจาเปนที่รักกับ
พระโอรส.
ขณะนั้น พระนางจันทาเทวีแวดลอมไปดวยหมูนางสนมเสด็จมา ทรง
จับ พระบาททั้งสองของพระปโยรส ทรงไหวแลวกันแสง มีพระเนตรทั้งสอง
นองไปดวยพระอัสสุชล ประทับนั่ง ณ ที่ควรแหงหนึ่ง ลําดับนั้น พระราชา
ตรัสกะพระนางวา ทีร่ กั เธอจงดูโภชนาหารของลูกเธอ แลวทรงหยิบใบ
หมากเมาหนอยหนึ่งวางในพระหัตถของพระนาง แลวประทานแกนางสนม
อื่น ๆ คนละหนอย นางสนมทั้งปวงเหลานั้นกลาววา พระองคเสวยโภชนะ
เห็นปานนี้หรือพระเจาขา แลวรับใบหมากเมานั้น มาวางไวบนศีรษะของตน ๆ
กลาววา พระองคทําสิ่งที่ทําไดยากยิ่ง พระเจาขา แลวถวายนมัสการนั่งอยู
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะพระมหาสัตววา ลูกรัก เรื่องนี้ปรากฏเปนอัศจรรย
แกดีฉัน แลวตรัสคาถาวา
ความอัศจรรยยอ มแจมแจงแกดิฉัน เพราะ
ไดเห็นลูกรักอยูในทีล่ ับแตผูเดียว บริโภคอาหารเชนนี้
เหตุไรจึงมีผิวพรรณผองใส.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกก ความวา ลูกรัก ความอัศจรรย
ปรากฏแกดฉี ัน เพราะไดเห็นเธออยูในที่ลับแตผูเดียว ยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยโภชนะนี้. บทวา อีทิส ความวา พระราชาตรัสถามพระมหาสัตววา
ผูบริโภคโภชนะไมมีรสเค็ม ไมเปรี้ยว ไมมีการปรุงรส ผสมน้ํา เห็นปานนี้
เหตุไรจึงมีผิวพรรณผองใส.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะทูลตอบแดพระราชา จึงตรัสวา
มหาบพิตร อาตมภาพนอนผูเดียวบนเครื่องลาด
ใบไมที่ปูลาดไว เพราะการนอนผูเดียวนั้น ผิวพรรณ
ของอาตมภาพจึงผองใส กองรักษาทางราชการที่ผูก
เหน็บดาบของอาตมภาพไมมี เพราะการนอนผูเดียว
นั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใสขอถวายพระพร
อาตมภาพไมตามเศราโศกถึงอารมณที่ลวงไปแลว ไม
ปรารถนาถึงอารมณที่ยังไมมาถึง ยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณ
จึงผองใส คนพาลทั้งหลายยอมเหี่ยวแหง เพราะเหตุ
๒ อยางนั้น คือ เพราะปรารถนาอารมณทยี่ ังไมมาถึง
เพราะตามเศราโศกถึงอารมณที่ลวงไปแลว ดุจไมออ
ที่ยังเขียวสด ถูกถอนทิ้งไวที่แดดฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนตฺตึ สพนฺธา ไดแก ผูกเหน็บพระขรรค. บทวา ราชรกฺขา ไดแก พระราชาทรงรักษา. บทวา ปนฺปชปฺปามิ
แปลวา ไมปรารถนา. บทวา หริโต แปลวา มีสีเขียวสด. บทวา ลุโต
ความวา ราวกะวาไมออที่ถูกถอนทิ้งไวกลางแดด.
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ลําดับนั้น พระราชามีพระดําริวา เราจักอภิเษกลูกของเราในที่นี้แหละ
แลวพากลับไปพระนคร เมื่อจะเชิญพระมหาสัตวใหครองราชสมบัติ จึงตรัสวา
ลูกรัก ดีฉันขอมอบกองพละชาง กองพลรถ กอง
พลมา กองพลราบ และกองพลผูกเกราะ ตลอดถึง
พระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ. และขอมอบนาง
สนมกํานัลในผูประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ
แกพอ พอจงปฏิบัติในนางเหลานั้น จงเปนพระราชา
ของดิฉันทั้งหลาย สตรี ๔ คนเปนผูฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษามาดีแลว จักทําใหลูกรื่นรมย
ในกาม พอจักทําอะไรในปา ดิฉันจักนําราชกัญญา
จากพระราชาเหลาอื่นที่ตกแตงแลวมาเพื่อพอ พอจง
ใหนางเหลานั้นมีโอรสมาก ๆ แลวจึงผนวชตอภายหลัง
พอยังเยาวเปนหนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวัย มีเกศาดํา
สนิท จงครองราชสมบัติเถิด ขอพอจงเจริญ จักทํา
อะไรในปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตฺถานีก ความวา ชางโขลงใหญ
ตั้งแต ๑๐ เชือกขึ้นไป ชื่อวากองพลชาง กองพลรถก็อยางนั้น. บทวา จมฺมิโน
ไดแก กองทหารกลาตายสวมเกราะ บทวา กุสลา แปลวา ผูฉลาด.
บทวา สุสิกฺขิตา ความวาเปนผูไดรับการศึกษาดีในหนาที่ของหญิงแมอื่น ๆ.
บทวา จตุรติ ฺถิโย ไดแก หญิงงามมีเสนห ๔ คน อีกอยางหนึ่ง หญิง
ชาวเมือง ๔ คน อีกอยางหนึ่ง หญิงฟอนรํา ๔ คน. บทวา ปฏิราชูหิ กฺา
ความวา ลูกรัก พอจักนําราชกัญญาอื่น ๆ แตพระราชาอื่น ๆ มาใหลูก.
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บทวา ยุวา ไดแก ถึงความเปนหนุม. บทวา ทหโร แปลวา หนุม
บทวา ปมุปฺปตฺติโต ความวา เกิดขึ้น คือ ขึ้นตน โดยปฐมวัย. บทวา สุสู
ความวา ยังหนุมแนนมีเกศาดําขลับ.
ตั้งแตนี้ไป เปนธรรมกถาของพระมหาสัตว พระมหาสัตวเมื่อทรง.
แสดงธรรมถวายพระราชา ตรัสวา
คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย ผูประพฤติ
พรหมจรรยควรเปนคนหนุม การบรรพชาควรเปนของ
คนหนุม ขอนั้นทานผูแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายสรรเสริญแลว คนหนุม ควรประพฤติพรหมจรรยผูประพฤติ
พรหมจรรยควรเปนคนหนุม อาตมภาพจักประพฤติ
พรหมจรรย ไมตองการราชสมบัติ อาตมภาพเห็น
เด็กชายของทานทั้งหลาย เรียกมารดาบิดาซึ่งเปนบุตร
ที่รักอันไดมาโดยยาก ยังไมทันแกก็ตายเสียแลวอาตมภาพเห็นเด็กหญิงของทานทั้งหลาย ซึ่งเปนเด็กหญิง
ที่สวยงามนาชม สิน้ ชีวิต เหมือนหนอไมไผยังออน
ที่ถูกถอนฉะนั้น จริงอยู นรชนจะเปนชายหนุมหรือ
หญิงสาวก็ตาม ตายทั้งนั้น ใครเลาจะพึงวางใจในชีวิต
วา เรายังหนุมอยู อายุของคนเราเปนของนอยนัก
เพราะวันคืนลวงไป ๆ เหมือนอายุของฝูงปลาในน้ํา
นอย ความเปนหนุมสาวในวัยนั้นจักทําอะไรได สัตวโลกถูกครอบงําและถูกหอมลอมอยูเปนนิตย เมื่อสิ่งที่
ไมเปนประโยชนเดินไปอยู มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพในราชสมบัติทาํ ไม.
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พระราชาตรัสถามวา
สัตวโลกถูกอะไรครอบงําไว และถูกอะไรหอม
ลอมไว สิ่งที่ไมเปนประโยชนอะไรเปนไปอยู ดิฉัน
ถามแลว พอจงบอกขอนั้นแกดฉิ ัน.
พระมหาสัตวตรัสวา
สัตวโลกถูกความตายครอบงําไว ถูกความแก
หอมลอมไว สิ่งที่ไมเปนประโยชนคือคืนวันเปนไปอยู
มหาบพิตรจงทรงทราบอยางนี้ ขอถวายพระพร เมื่อ
ดายที่เขากําลังทอ ชางหูกทอไปไดเทาใด สวนที่จะ
ตองทอก็ยังเหลืออยูนอยเทานั้น แมฉันใด ชีวิตของ
สัตวทั้งหลาย ฉันนั้น แมน้ําทีเ่ ต็มฝง ยอมไมไหลไป
สูที่สูง ฉันใด อายุของมนุษยทงั้ หลาย ยอมไมกลับ
ไปสูความเปนเด็กอีกฉันนั้น แมน้ําที่เต็มฝง ยอมพัด
พาเอาตนไมที่เกิดอยูริมฝงใหหกั โคนไป ฉันใด สัตว
ทั้งปวงยอมถูกชราและมรณะพัดพาไป ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมจารี ยุวา สิยา ความวา
ผูประพฤติพรหมจรรย ควรเปนคนหนุมทีเดียว. บทวา อิสภี ิ วณฺณิต
ความวา ทานผูแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญแลว
คือชมเชยแลว. บทวา รชฺเชนมตฺถิโก ความวา อาตมภาพไมตองการ
ราชสมบัติ. บทวา อมฺมตาต วทนฺนร ไดแก ซึ่งนระผูเรียกวา แมจา
พอจา. บทวา ปลุตฺต ความวา ถูกความตายถอนขึ้นยึดไว. บทวา ยสฺส
รตฺยาธิวาเสน ความวา มหาบพิตร ตั้งแตเวลาที่เด็กถือปฏิสนธิในครรภ
มารดา อายุก็นอยลงเรื่อย ๆ เพราะคืนวันลวงไป ๆ. บทวา โกมาริก ตหึ
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ความวา ในวัยนั้น ความเปนหนุมจักทําอะไรได. บทวา เกนมพฺภาหโต
ความวา โลกนี้ถูกอะไรครอบงําไว พระราชาไดทรงทราบเนื้อความของคําที่
กลาวไวโดยยอ จึงตรัสถามขอนี้. บทวา รตฺยา แปลวา ราตรีทั้งหลาย
มหาบพิตร ราตรีทั้งหลายยอมทําอายุ วรรณะ และพละของสัตวเหลานั้นให
สิ้นไป เปนไปอยู ดังนั้นพึงทราบวา ชื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไปอยู.
บทวา ย  ย เทโว ปวุยหฺ ติ ความวา ในผาที่กําลังทออยู เมื่อทําสวนที่
เหลือซึ่งจะตองทอนั้น ๆ ใหเต็ม ยอมเหลืออยูนอย ฉันใด ชีวิตของสัตว
ทั้งหลายก็ฉันนั้น. บทวา น ปริวตฺตติ ความวา น้ําที่ไหลไปเรื่อย ๆ อยู
ในขณะนั้น ยอมไมไหลไปในที่สูง. บทวา วเห รุกฺเข ปกุลเช ความวา
พึงพัดพาตนไมทั้งหลายที่เกิดใกลฝงไป.
พระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตวแลว ไมทรงคิดผูกพัน
ดวยการครองเรือน มีพระราชประสงคจะทรงผนวช ตรัสวา เราจักไมไป
พระนครอีก จักบรรพชาในที่นี้แหละ ถาลูกของเราไปพระนคร เราจะให
เศวตฉัตรแกเขา ดังนี้ เพื่อจะทรงทดลองพระมหาสัตว จึงตรัสเชื้อเชิญ ดวย
ราชสมบัติอีกวา
ลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลชาง กองพลรถ
กองพลมา กองพลราบ. และกองพลผูกเกราะ ตลอด
ถึงพระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ และขอมอบ
นางสนมกํานัลใน ผูประดับดวยเครื่องอลังการพรอม
สรรพแกพอ พอจงปฏิบัติในนางเหลานั้น จงเปนพระ
ราชาของดิฉันทั้งหลาย สตรี ๔ คนเปนผูฉลาด
ในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษามาดีแลว จักทํา
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ใหลกู รืน่ รมยในกาม พอจะทําอะไรในปา ดิฉัน
จักนําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่น ที่ตกแตงแลว
มาเพื่อพอ พอจงใหนางเหลานั้นมีโอรสมาก ๆ แลว
จึงผนวชตอภายหลัง ลูกรัก ดีฉันขอใหฉางหลวง
พระคลัง พาหนะ และกองพลทั้งหลาย ตลอดถึงพระ
ราชนิเวศ อันเปนที่รื่นรมยแกพอ พอจงแวดลอม
ดวยราชกัญญาอันงดงามเปนปริมณฑล มีหมูบริจาริกานารีหอมลอม จงครองราชสมบัติเถิด ขอพอจง
เจริญ จักทําอะไรในปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โคมณฺฑลปริพฺยุฬฺโห ความวา
มีเหลาราชกัญญาผูสวยงามหอมลอมเปนวง.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อประกาศความที่พระองค ไมตองการ
ราชสมบัติ ตรัสวา
มหาบพิตร จะใหอาตมภาพเสื่อมไปเพราะทรัพย
ทําไม บุคคลจักตายเพราะภริยาทําไม ประโยชนอะไร
ดวยความเปนหนุมสาว ซึ่งตองแก ทําไมจะตองให
ชราครอบงํา ในโลกสันนิวาสซึ่งมีชราและมรณะเปน
ธรรมดานั้น จะเพลิดเพลินไปทําไม จะเลนหัวไปทําไม
จะยินดีไปทําไม จะมีประโยชนอะไรดวยการแสวง
หาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตรและภริยา
แกอาตมภาพ มหาบพิตร อาตมภาพเปนผูพนแลว
จากเครื่องผูก มัจจุราชยอมไมประมาทในอาตมภาพผู
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รูชัดอยางนี้วา บุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงําแลว จะ
ยินดีไปทําไม จะประโยชนอะไรดวยการแสวงหาทรัพย ผลไมที่สุกแลว ยอมเกิดภัย แตการหลนเปน
นิตย ฉันใด สัตวทั้งหลายที่เกิดแลว ยอมมีภัยแต
ความตายเปนนิตย ฉันนั้น ชนเปนอันมากเห็นกันอยู
ในเวลาเชา บางพวกพอตกเวลาเย็นก็ไมเห็นกัน ชน
เปนอันมากเห็นกันอยูในเวลาเย็น บางพวกพอถึงเวลา
เชาก็ไมเห็นกัน ภูมิประเทศที่ตั้งกองชาง กองรถ
กองราบ ยอมไมมีในสงความคือมรณะนั้น ไมอาจจะ
ตอสูเอาชัยชนะตอมฤตยู ดวยเวทมนต หรือยุทธวิธี
หรือสินทรัพยได มฤตยูมิไดเวนกษัตริย พราหมณ
พอคา ลูกจาง คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อไร ๆ
ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว ควรรีบทําความเพียรในวันนี้
ทีเดียว ใครเลาจะพึงรูวาตายพรุงนี้ เพราะความผัด
ผอนกับมัจจุราชผูม ีเสนาใหญนั้น ไมมีเลย โจรทั้งหลายยอมปรารถนาทรัพย อาตมภาพเปนผูพนจาก
เครื่องผูก ขอถวายพระพร เชิญมหาบพิตรเสด็จกลับ
ไปเถิด อาตมภาพไมตองการราชสมบัติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชิยฺเยถ ความวา มหาบพิตร พระองค
ทรงเชื่อเชิญอาตมภาพเหตุทรัพยทําไม ทรัพยซึ่งสิ้นไปยอมละเสียซึ่งบุคคล บาง
ที่บุคคลยอมละเสียซึ่งทรัพยไป แมสงิ่ ทั้งปวงก็ยอมถึงความสิ้นไปทั้งนั้น พระองคทรงเชื้อเชิญอาตมภาพเหตุทรัพยทําไม. บทวา กึ 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 ขิฑฺฑา ความวา จะเลนไปทําไม. บทวา กา รติ
ความวา จะยินดีในกามตัณหาไปทําไม. บทวา พนฺธนา ความวา เพราะ
ขมไวไดดวยฌาน พระมหาสัตวจึงตรัสอยางนี้วา มหาบพิตร อาตมภาพเปน
ผูพนแลวจากเครื่องผูกคือกาม หรือจากเครื่องผูกคือตัณหา. บทวา มจฺจุ เม
ความวา มัจจุราชไมประมาทในเรา. บทวา นปฺปมชฺชสิ ความวา เปนผู
ไมประมาทเพื่อจะฆาอาตมภาพเปนนิจเลย. บทวา โยห. ความวา อาตมภาพ
ทราบอยางนี้. บทวา อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส ความวา เมื่ออาตมภาพถูก
ความตายครอบงําคือหยั่งลงแลว จะยินดีแสวงหาทรัพยไปทําไม. บทวา
นิจฺจ ความวา ภัยแตมรณะยอมเกิดขึ้นในกาลทั้งปวง จําเดิมแตกาลที่เปน
กาลละ. บทวา อาตปฺป ไดแก ความเพียรในกุศลกรรม. บทวา กิจจฺ 
แปลวา พึงกระทํา. บทวา โก ชฺา มาณ สุเว ความวา ใครจะรู
วา จะเปนจะตายในวันพรุงนี้ หรือวันมะรืนนี้. บทวา สงฺคร ไดแก
กําหนด. บทวา มหาเสเนน ความวา ผูมีเสนามาก มีมหาภัย ๒๕
กรรมกรณ ๓๒ และโรค ๙๖ เปนตน. บทวา โจรา ธนสฺส ปตฺเถนฺติ
ความวา โจรทั้งหลายเมื่อสละชีวิตเพื่อตองการทรัพย ชื่อวาปรารถนาทรัพย.
บทวา ราช มุตฺโตสฺมิ ความวา มหาบพิตร อาตมภาพพนแลว จาก
เครื่องผูกกลาวคือความปรารถนาทรัพย อาตมภาพไมตองการทรัพย. บทวา
นิวตฺตสฺสุ ความวา ขอมหาบพิตรทรงกลับ พระหฤทัยโดยชอบตามคําของ
อาตมภาพ มหาบพิตรจงละราชสมบัติทรงผนวช ทําเนกขัมมคุณใหเปนที่พึ่ง
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จะมีดีหรือ อนึ่ง มหาบพิตรอยาไดมีพระราชดําริถึงเรื่องที่มหาบพิตรไดมีพระ
ราชดําริไวนั้นวา เราจะใหลูกของเราคนนี้ดํารงอยูในราชสมบัติ อาตมภาพไม
ตองการราชสมบัติ.
ธรรมเทศนาของพระมหาสัตว ชื่อวา ยถานุสนธิ จบลงดวยประการ
ฉะนี้.
นางสนมหมื่นหกพันคน และประชาชนมีเหลาอมาตยเปนตน นับตั้ง
แตพระราชาและพระนางจันทาเทวีเปนตน ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระมหาสัตวนั้นแลว ไดมีความประสงคจะบรรพชาในคราวนั้น ครั้งนั้น พระราชา
โปรดใหตีกลองประกาศในพระนครวา ชนใด ๆ ปรารถนาจะบวชในสํานัก
ของลูกเรา ชนนั้น ๆ จงบวชเถิด และโปรดใหเปดประตูพระคลังทองเปนตน
ทั้งหมด แลวใหจารึกในแผนทองผูกไวที่เสาทองพระโรงวา หมอขุมทรัพย
ใหญมีอยูในที่โนนดวยในที่โนนดวย ผูที่ตองการจงถือเอาเถิด ฝายชาวพระนครทั้งหลาย ก็ละทิ้งรานตลาดตามที่เปดเสนอขายของกัน และทิ้งบานเรือน
ซึ่งเปดประตูไว ไปสูสํานักแหงพระราชา พระราชาทรงผนวชในสํานักของ
พระมหาสัตว พรอมดวยประชาชนเปนจํานวนมาก อาศรมสถานสามโยชนที่ทาว
สักกเทวราชถวาย เต็มไปหมด พระมหาสัตวทรงพิจารณาบรรณศาลาทั้งหลาย
ทรงมอบบรรณศาลาทั้งหลายในที่ทามกลางแกเหลาสตรี เพราะเหตุไร เพราะ
สตรีเหลานี้ เปนคนขลาด พระมหาสัตวทรงพิจารณาแลวทรงมอบบรรณศาลา
หลังนอก ๆ แกเหลาบุรษุ บรรพชิตชายหญิงทั้งหมดเก็บผลไม ที่ตนไมมี
ผลทั้งหลาย อันพระวิสสุกรรมเนรมิตไว ซึ่งหลนลงที่พื้นดิน ในวันรักษา
อุโบสถ มาบริโภคแลวเจริญสมณธรรม บรรดาบรรพชิตเหลานั้น ผูใดตรึก
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก พระมหาสัตวทรงทราบวารจิตแหง
ผูนั้น เสด็จประทับนั่งแสดงธรรมสั่งสอนในอากาศ บรรพชิตเหลานั้นทั้งหมด
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ฟงพระโอวาทนั้นแลว ทําอภิญญาหาและสมาบัติ (แปด) ใหเกิดพลันทีเดียว
กาลนัน้ กษัตริยสามนตราชองคหนึ่ง ทรงสดับวา ไดยินวา พระเจา
กาสิกราชทรงผนวชแลว จึงทรงคิดวา เราจักยึดเอาราชสมบัติในกรุงพาราณสี
เสีย จึงเสด็จออกจากพระนคร (ของพระองค) ถึงกรุงพาราณสี เสด็จเขาสู
พระนคร ทอดพระเนตรเห็นพระนครซึ่งตกแตงไว จึงเสด็จขึ้นพระราชนิเวศ
ทอดพระเนตรดูรัตนะอันประเสริฐเจ็ดประการ ทรงจินตนาการวา ภัยอยาง
หนึ่งพึงมีเพราะอาศัยทรัพยนี้ รับสัง่ ใหเรียกพวกนักเลงสุรามาตรัสถามวา แนะ
พอนักดื่มทั้งหลาย ในพระนครนี้ มีภัยเกิดขึ้นแกพระราชาผูเปนเจานายของ
พวกทานหรือ.
พวกนักเลง. ไมมพี ระเจาขา.
กษัตริยส ามนตราช. ตรัสถามวา เพราะเหตุไร.
ก็ทูลวา ขาแตพระองค เตมิยกุมารผูเปนโอรส ของพระราชาของพวก
ขาพระองค ทรงเห็นวา จักครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทําไม มิไดเปน
ใบก็แสรงทําเปนใบ เสด็จออกจากพระนครนี้เขาปาทรงผนวชเปนฤๅษี เพราะ
เหตุนั้น แมพระราชาของพวกขาพระองคพรอมดวยมหาชน ก็ไดเสด็จออก
จากพระนครนี้ไปสํานักของเตมิยกุมาร ทรงผนวชแลว พระเจาสามนตราช
ตรัสถามวา พระราชาของพวกเจาเสด็จออกทางประตูไหน เมื่อเขากราบทูลวา
เสด็จออกทางประตูทิศตะวันออก เสด็จออกทางประตูนั้นเหมือนกัน ได
เสด็จไปตามฝงแนน้ํา.
พระมหาสัตวทรงทราบวา พระเจาสามนตราชเสด็จมา ทรงตอนรับ
แลว ประทับนั่งในอากาศแสดงธรรมแกพระเจาสามนตราชนั้น พระราชา
สามนตราชนั้น พรอมดวยบริษัท ทรงสดับธรรมแลวทรงผนวชในสํานักของ
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พระมหาสัตวนั้น แมพระราชาอื่น ๆ อีกสามพระองคตางก็ทรงละทิ้งราชสมบัติ
ทรงผนวชแลวอยางนั้นนั่นแล ดวยประการฉะนี้ ประเทศทรงนั้นไดเปนมหาสมาคม ชางทั้งหลายก็กลายเปนชางปา มาทั้งหลายก็กลายเปนมาปา แมรถ
ทั้งหลายก็ชํารุดทรุดโทรมไปในปานั่นเอง ภัณฑะเครื่องใชสอยและกหาปณะ
ทั้งหลายก็เรี่ยรายเกลื่อน ดุจทรายที่ใกลอาศรมสถาน บรรพชิตทั้งหมดนั้น ทํา
สมาบัติแปดใหบังเกิดในที่นั่นเอง เมื่อสิ้นชีวิตไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้อง
หนา แมชางและมาทั้งหลายซึ่งเปนสัตวเดรัจฉาน ยังจิตใหเลื่อมใสในหมูฤๅษี
ทั้งหลาย ไดบังเกิดในสวรรคชั้นกามาพจร ๖ ชั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา ดูกอน.
ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่เราละราชสมบัติออกบวช แมในกาล
กอน เราก็ไดละราชสมบัติออกบวชเหมือนกัน ดังนี้แลวทรงประกาศอริยสัจ ๔
แลวประชุมชาดก เทพธิดาผูสิงสถิตอยูที่เศวตฉัตรในกาลนัน้ เปนภิกษุณี
ชื่ออุบลวรรณาในบัดนี้ นายสุนันทสารถี เปนพระสารีบุตร ทาวสักกะเปน
พระอนุรุทธ พระชนกและพระชนนี เปนมหาราชสกุล บริษัทนอกนี้เปน
พุทธบริษัท สวนบัณฑิตผูทําเปนใบ ทําเปนงอยเปลี้ย คือเราผูสัมมาสัม
พุทธนี่เองแล.
จบเตมิยชาดก
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๒. มหาชนกชาดก
วาดวยพระมหาชนกทรงบําเพ็ญวิริยบารมี
[๔๔๒] นี้ใคร เมื่อแลไมเห็นฝงก็อตุ สาหะ
พยายามวายอยูทามกลางมหาสมุทร ทานรูอาํ นาจ
ประโยชนอะไร จึงพยายามวายอยูอยางนี้นักหนา.
[๔๔๓] ดูกอ นเทวดา เราไตรตรองเห็น
ปฏิปทาแหงโลก และอานิสงสแหงความเพียร เพราะ
ฉะนั้น จึงจะมองไมเห็นฝง เราตองพยายามวายอยู
ในกลางมหาสมุทร.
[๔๔๔] ฝงมหาสมุทรลึกจนประมาณไมได
ยอมไมปรากฏแกทาน ความพยายามอยางลูกผูชาย
ของทานก็เปลาประโยชน ทานไมทันถึงฝงก็จักตาย.
[๔๔๕] บุคคลเมื่อกระทําความเพียร แมจะ
ตายก็ชื่อวาไมเปนหนี้ในระหวางหมูญาติ เทวดาและ
บิดามารดา อนึ่ง บุคคลเมื่อทํากิจอยางลูกผูชาย ยอม
ไมเดือดรอนในภายหลัง.
[๔๔๖] การงานอันใด ยังไมถึงที่สุดดวยความ
พยายาม การงานอันนั้นก็ไรผล มีความลําบากเกิดขึ้น
การทําความพยายามในฐานะอันไมสมควรใด จน
ความตายปรากฏขึน้ ความพยายามในฐานะอันใน
สมควรนั้น จะมีประโยชนอะไร.
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[๔๔๗] ดูกอนเทวดา ผูใดรูแจงวา การงาน
ที่ทําจะไมลุลวงไปไดจริง ๆ ชื่อวาไมรักษาชีวติ ของตน
ถาผูนั้นละความเพียรในฐานะเชนนั้นเสีย ก็จะพึงรูผล
แหงความเกียจคราน ดูกอนเทวดา คนบางพวกใน
โลกนี้ เห็นผลแหงความประสงคของตน จึงประกอบ
การงานทั้งหลาย การงานเหลานั้น จะสําเร็จหรือไม
ก็ตาม ดูกอนเทวดา ทานก็เห็นผลแหงธรรมประจักษ
แกตนแลวมิใชหรือ คนอื่น ๆ จมในมหาสมุทรหมด
เราคนเดียวยังวายขามอยู และไดเห็นทานมาสถิตอยู
ใกล ๆ เรา เรานั้นจักพยายามตามสติกําลัง จักทํา
ความเพียรที่บุรุษควรทํา ไปใหถึงฝงแหงมหาสมุทร
[๔๔๘] ทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดย
ธรรมไมจมลงในหวงมหรรณพ ซึ่งประมาณมิไดเห็น
ปานนี้ดวยกิจคือความเพียรของบุรุษ ทานนั้นจงไปใน
สถานที่ที่ใจของทานยินดีนั้นเถิด.
[๔๔๙] ขุมทรัพยใหญสิบหกขุมเหลานี้ คือ
ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้น ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยตก
ขุมทรัพยภายใน ขุมทรัพยภายนอก ขุมทรัพยไมใช
ภายในไมใชภายนอก ขุมทรัพยขาขึ้น ขุมทรัพยขาลง
ขุมทรัพยที่ไมรังใหญทั้งสี่ ขุมทรัพยในที่โยชนหนึ่ง
โดยรอบ ขุมทรัพยที่ใหญที่ปลายงาทั้งสอง ขุมทรัพย
ที่ปลายขนหาง ขุมทรัพยที่น้ํา ขุมทรัพยที่ยอดไม
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และธนูหนักพันแรงคนยก บัลลัง สี่เหลี่ยม หัวนอน
อยูเหลีย่ มไหน และยังสีวลีราชเทวีใหยินดี.
[๔๕๐] บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงหวังเขาไว ไม
พึงเบื่อหนาย เราเห็นการเปนพระราชาสมปรารถนา
แกตน. บุรษุ ผูเปนบัณฑิตพึงหวังเขาไว ไมพึงเบื่อหนาย
เราเห็นตัว ทานจากน้ําขึ้นสูบก. บุรษุ ผูเปนบัณฑิตพึง
พยายามเรื่อยไป ไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นการเปน
พระราชาสมปรารถนาแกตน. บุรุษผูเปนบัณฑิตพึง
พยายามเรื่อยไป ไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นตัวทาน
จากน้ําขึ้นสูบก. นรชนผูมีปญญาแมใกลถึงทุกขแลว
ก็ไมพงึ ตัดความหวังที่จะถึงความสู จริงอยู ตนเปน
อันมากถูกทุกขกระทบกระทั่ง ก็ทําสิ่งที่ไมมีประโยชน
ถูกสุขกระทบกระทั่ง ก็ทําสิ่งที่มีประโยชน คนเหลา
นั้นไมตรึกถึงความขอนี้ จึงถึงความตาย. สิ่งที่มิได
คิดไว จะมีก็ได สิง่ ที่คิดไว จะพินาศไปก็ได โภคะ
ทั้งหลายของหญิงก็ตาม ของชายก็ตาม มิไดสําเร็จ
ดวยเพียงคิดเทานั้น.
[๔๕๑] พระราชาผูเปนใหญไมเหมือนแตกอน
เพราะบัดนี้ไมทรงตรวจตราเหลาคนฟอนรํา ไมทรง
ใสพระทัยเหลาเพลงขับ ไมทอดพระเนตรสัตวทวิบท
จตุบาท ไมประพาสพระราชอุทยาน ไมทอดพระเนตร
หมูห งส พระองคเปนประหนึ่งคนใบ ประทับนิ่งเฉย
ไมทรงวาราชกิจอะไร ๆ.
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[๔๕๒] ทานผูมีปญญาทั้งหลาย ผูใครความ
สุข มีศีลอันปกปดแลว ปราศจากเครื่องผูกคือกิเลส
หนุมก็ตาม แกก็ตาม มีตัณหาอันกาวลวงแลว อยูที่
ไหนในวันนี้ ขอนอบนอมแตทานผูมีปญญาเหลานั้น
ผูแสวงหาคุณใหญ ทานผูมีปญญาเหลาใดเปนผูไม
ขวนขวาย อยูในโลกที่มีความขวนขวาย ทานผูมี
ปญญาเหลานั้นตัดเสียซึ่งขายแหงมัจจุซึ่งขึงไวมั่น ผูมี
มายาทําลายเสียดวยญาณไปอยู ใครพึงนําเราไปสูภูมิ
ที่อยูแหงทานผูมีปญญาเหลานั้น.
[๔๕๓] เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอัน
มั่งคั่ง ซึ่งนายชางผูฉลาดจัดการสรางจําแนกสถานที่
เปนพระราชนิเวศเปนตน ปนสวนออกเปนประตูและ
ถนนตามสวน ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง
กวางขวางรุงเรืองดวยประการทั้งปวง ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง มี
กําแพงและหอรบเปนอันมาก ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง มี
ปอมและซุมประตูมั่นคง ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
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เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง มี
ทางหลวงตัดไวเรียบรอย ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถลิ าราชธานีอันมั่งคั่ง มี
รานตลาดจัดไวในระหวางอยางดี ออกบวช ความ
ประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง
เบียดเสียดไปดวยรถเทียมโคและมา ออกบวช ความ
ประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ระเบียบแหงหมูไมในที่เที่ยวสําราญ ออกบวช ความ
ประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ระเบียบแหงหมูไมในพระราชอุทยาน ออกบวช ความ
ประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง มี
ระเบียบแหงปราสาทอันประเสริญ ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง มี
ปราการสามชั้น พรั่งพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ
ซึ่งพระเจาวิเทหรัฐผูทรงยศพระนามวา โสมนัส ทรง
สรางไว ออกบวช ความประสงคนั้น จะสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
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เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง ซึ่ง
พระเจาวิเทหรัฐ ทรงสะสมธัญญาหารเปนตน ทรง
ปกครองโดยธรรม ออกบวช ความประสงคนั้นจัก
สําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่ง หมู
ปจจามิตรผจญไมได ทรงปกครองโดยธรรม ออกบวช
ความประสงคนั้นจะสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน อันนา
รื่นรมยจําแนกเปนสถานที่ไวสมสวน ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละมณเฑียรสถานอันนารื่นรมย ซึ่ง
ฉาบทาดวยปูนขาวและดิน ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละมณเฑียรสถานอันนารื่นรมย มี
กลิ่นหอมฟุงจรุงใจ ออกบวช ความประสงคนั้น จัก
สําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันจําแนกปน
สมสวน ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันฉาบทาดวย
ปูนขาวและดิน ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ.
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เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอด อันมีกลิ่นหอม
ฟุงจรุงใจ ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอด อันทาสีวิเศษ
สวยสด ลาดรดประพรมดวยแกนจันทน ออกบวช
ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละบัลลังกทอง ซึ่งลาดอยางวิจิตร
ดวยหนังโค ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละบัลลังกแกวมณีซึ่งลาดอยางวิจิตร
ดวยหนึ่งโค ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละผาฝายผาไหม ผาอันเกิดแตโขมรัฐและเกิดแตโกทุมพรรัฐ ออกบวชความประสงคนั้น
จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละสระโบกขรณีอันนารื่นรมย ซึ่ง
นกจากพรากร่ํารองแลว ดาดาษไปดวยพรรณไมน้ํา
ทั้งปทุมและอุบล ออกบวช ความประสงคนั้นจัก
สําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองชางซึ่งประดับประดาไปดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง และเหลาชางมีสายรัดทองคํา
บริบูรณดวยเครื่องประดับศีรษะ และขายทองคํา เหลา
ควาญที่ประจํา ก็ถือโตมรและของาว ออกบวช
ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
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เมื่อไรเราจักละกองมา ซึง่ ประดับประดาดวย
สรรพาลังการ และเหลาสินธพชาติอาชาไนย ซึ่งเปน
พาหนะเร็ว อันใดคนฝกประจําถือดาบและแลงศร
อยูเปนนิตย ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถซึ่งติดเครื่องรบ ชักธง
ประจํา หุม หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจํารถถือศรสวม
เกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถทองคํา ซึ่งติดเครื่องรบ
ชักธงประจํา หุม หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจําถือศรสวม
เกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละรถเงินซึ่งติดเครื่องรบ ชักธง
ประจํา หุม หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจํารถถือศรสวม
เกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น จะสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถมาซึ่งติดเครื่องรบ ชักธง
ประจํา หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจําถือศรสวม
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เกราะ ออกบวช ความประสงคนั่นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละรถเทียมอูฐซึ่งติดเครื่องรบ ชัก
ธงประจํา หุม หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจําถือศรสวม
เกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถเทียมแพะ แกะ เนื้อ โค
ซึ่งติดเครื่องรบ ซักธงประจํา หุมหนังเสือเหลือง
และเสือโครง ประดับประดาดวยอลังการอันวิจิตร
มีคนประจําถือศรสวมเกราะ ออกบวช ความประสงค
นั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองฝกชาง ถือโตมรและขอ
งาว กองฝกมาทรงเครื่องประดับทองคํา กองพลธนู
ถือคันธนูพรอมทั้งแลงธนู เหลาราชบุตรทรงเครื่อง
ประดับทองคํา ทั้งสี่เหลานี้ลวนประดับดวยเครื่อง
สรรพาลังการ เปนผูกลาหาญสวมเกราะมีวรรณะเขียว
และราชบุตรสวมเกราะอันวิจิตรถือกริชทอง ออกบวช
ความประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละหมูพราหมณผูครองผาเครื่อง
บริขารครบครัน ทาตัวดวยแกนจันทนสีเหลือง ทรง
ผามาแตแควนกาสีอันอุดม
และนางสนมกํานัล
ประมาณ ๗๐๐ คน ซึ่งประดับดวยเครื่องสรรพาลังการ
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เอวบาง สํารวมดีแลว เธอฟงคําสั่งพูดจานารักออก
บวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละภาชนะทองคําน้ําหนักรอยปลละ
จําหลักลวดลายนับดวยรอย ออกบวช ความประสงค
นั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองชางซึ่งประดับประดาดวย
เครื่องอลังการทั้งปวงเปนตน จนถึงเหลานางสนม
กํานัลผูเชื่อฟงคําสั่ง พูดจานารัก เปนที่สุด ผูติดตาม
เราไป เขาจักไมติดตามเราอันใด ความที่พวกนั้น ๆ
ไมติดตามเรานั้น จักมีจักเปนไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักไดปลงผมหมผาสังฆาฏิ อุมบาตร
เที่ยวบิณฑบาต จักทรงผาสังฆาฏิอันทําดวยผาบังสุกุลที่เขาทั้งไวตามถนนหนทาง เมื่อฝนตกเจ็ดวัน จัก
มีจีวรเปยกชุมเที่ยวบิณฑบาต จักจาริกไปตามตนไม
ราวปา ทั้งกลางวันและกลางคืน เที่ยวไปโดยไม
เหลียวแลถึงกิจการอันใดอันหนึง่ จักละความกลัว
ความขลาดใหเด็ดขาด จักอยูผ ูเดียวตามภูเขาและ
สถานที่อันลําบาก จักทําจิตใหตรง ดุจคนดีดพิณ
ดีดสายทั้งเจ็ดใหเปนที่รื่นรมยแหงใจ ความประสงค
นั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักตัดเสียซึ่งกามสังโยชนอันเปนของ
ทิพยและของมนุษย ดุจชางรถตัดรองเทาโดยรอบ
ฉะนั้น.
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[๔๕๔] พระสนมนารีเจ็ดรอยเหลานั้นประดับ
ดวยสรรพาลังการ เอวบาง สํารวมดี เชื่อถอยฟงคํา
พูดจานารัก ประคองพาหาทั้งสองกันแสงคร่ําครวญ
วา พระองคละพวกขาพระองคเพราะเหตุไร พระราชา
ทรงละพระสนมนารีเจ็ดรอยเหลานั้น ซึ่งประดับดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง เอวบาง สํารวมดี เชือ่ ถอยฟงคํา
พูดจานารัก เสด็จไปมุงการผนวกเปนสําคัญ พระราชา
ทรงละภาชนะทองคําหนักรอยปลละ มีลวดลายนับ
ดวยรอย ทรงอุมบาตรดินนั้นใหเปนอันอภิเษกครั้ง
ที่สอง.
[๔๕๕] คลังทั้งหลาย คือคลังเงิน คลังทอง
คลังแกวมุกดา คลังแกวไพฑูรย คลังแกวมณี คลังสังข คลังไขมุกดา คลังผา คลังจันทนเหลือง คลัง
หนังเสือ คลังงาชาง คลังพัสดุสิ่งของ คลังทองแดง
คลังเหล็กเปนอันมาก มีเปลวไฟเสมอเปนอันเดียวกัน
อยางนากลัว แมอยูคนละสวนก็ไหมหมด ขอพระองค
โปรดเสด็จกลับดับไฟเสียกอน พระราชทรัพยของ
พระองคนั้นอยาไดฉิบหายเสียเลย.
[๔๕๖] เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล 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 เราทั้งหลายผูไมมี
ความกังวล มีชีวิตเปนสุขดีหนอ เราทั้งหลายจักมีปติ
เปนภักษา เหมือนเทวดาชั้นอาภัสราฉะนั้น.
[๔๕๙] ความถูกตองของประชุมชนใหญนี้
เพื่ออะไร นั่นใครหนอมากับทาน เหมือนเลนกันอยู
ในบาน สมณะ อาตมาขอถามทาน ประชุมชนนี้
แวดลอมทานเพื่ออะไร.
[๔๖๐] ประชุมชนนี้ตามขาพเจาผูละพวกเขา
ไปในที่นี้ ขาพเจาผูลวงสีมาคือกิเลส ไปเพื่อถึง
มโนธรรม กลาวคือญาณของมุนีผูไมเกื้อกูลแกเหยาเรือน ผูเจือดวยความเพลิดเพลินทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้น
ในขณะนั้น ๆ อยู ทานรูอยู จะถามทําไม.
[๔๖๑] พระองคเสียงแตทรงสรีระนี้ จะ
สําคัญวา เราขามพนกิเลสแลวหาไดไม กรรมคือกิเลส
นี้ จะพึงขามไดดวยเหตุเพียงเทานี้หาไดไม เพราะยัง
มีอันตรายอยูมาก.
[๔๖๒] ขาพเจาใดปรารถนาเฉพาะซึ่งกาม
ทั้งหลาย ในมนุษยโลกอันบุคคลเห็นแลว ก็หาไมเลย
ในเทวโลกอันบุคคลไมเห็นแลว ก็หาไม อันตราย
อะไรหนอจะพึงมีแกขาพเจานั้น ซึ่งมีปกติอยูผูเดียว
อยางนี้.
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[๔๖๓] อันตรายมากทีเดียว คือ ความหลับ
ความเกียจคราน ความงวงเหงา ความไมชอบใจ
ความเมาอาหาร ตั้งอยูในสรีระอาศัยอยู.
[๔๖๔] ขาแตพราหมณ ทานผูเจริญพร่ําสอน
ขาพเจาดีนักหนา ขาพเจาขอถามทานพราหมณนี่แหละ
ขาแตทา นผูนิรทุกข ทานเปนใครหนอ.
[๔๖๕] ชนทั้งหลายรูจักอาตมาโดยนามวา
นารทะ โดยโคตรวา กัสสปะ ดังนี้ อาตมามาในสถาน
ใกลพระองคผูเจริญ ดวยรูสึกวา การสมาคมดวยสัตบุรษุ ทัง้ หลาย ยังประโยชนใหสําเร็จได พระองคจง
ทรงยินดีในบรรพชานี้ วิหารธรรมจงเถิดแกพระองค
กิจอันใดยังพรองดวยศีล การบริกรรม และฌาน
พระองคจงทรงบําเพ็ญกิจอันนั้นใหบริบูรณ จง
ประกอบดวยความอดทนและความสงบระงับ อยาถือ
พระองควาเปนกษัตริย จงทรงคลายออกเสียซึ่งความ
ยุบลงและความฟูขนึ้ จงทรงกระทําโดยเคารพซึ่งกุศล
กรรมบถวิชชาและสมณธรรม แลวบําเพ็ญพรหมจรรย.
[๔๖๖] พระองคทรงละชางมาชาวนครและ
ชาวชนบทเปนอันมาก ผนวชแลวทรงยินดีในบาตร
ชาวชนบท มิตร อมาตย และพระญาติเหลานั้นได
กระทําความผิดระหวางพระองคละกระมัง เหตุไร
พระองคจึงทรงละอิสริยสุข มาชอบพระทัยซึ่งบาตร
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 ดังนี้จึงไดบวชเปนภิกษุ.
[๔๖๙] ใครหนอเปนผูจําแนกแจกอรรถ
สั่งสอนพระองค คําอันสะอาดนี้เปนคําของใคร ดูกอน
พระองคผูเปนจอมทัพ เพราะพระองคมิไดตรัสบอก
สมณะผูมีวัตรปฏิบตั ิกาวลวงทุกข นอกจากกัปปสมณะ
หรือวิชชสมณะ.
[๔๗๐] ขาแตทานมิคาชินะ ถึงขาพเจาจะ
เคารพสมณะหรือพราหมณโดยสวนเดียวก็จริง แตก็
ไมเคยเขาใกลไตถามอะไร ๆ ในกาลไหน ๆ เลย
ขาแตทา นมิคาชินะ ขาพเจานั้นรุงเรื่องดวยสิริ ไปยัง
พระราชอุทยานดวยอานุภาพใหญ เมื่อเจาพนักงาน
กําลังขับเพลงขับและประโคมดนตรีกันอยู ขาพเจา
ไดเห็นมะมวง มีผลภายนอกกําแพงพระราชอุทยาน
อันกึกกองดวยเสียงดนตรี พรอมแลวดวยคนรองและ
คนประโคม ขาพเจาละตนมะมวงอันมีสิรนิ ั้น ซึ่ง
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เหลามนุษยผูตองการผลฟาดตีอยู ลงจากคอชางเขาไป
ยังโคนตนมะมวง ซึ่งมีผลและไมมีผล เห็นตนมะมวง
ที่มีผล ถูกคนเบียดเบียนกําจัดแลว ปราศจากใบและ
กาน แตมะมวงอีกตนหนึ่งนี้ใบเขียวชอุมนารื่นรมย
ศัตรูทั้งหลายจักฆาพวกเราผูมีอิสระ มีศัตรูดุจหนาม
เปนอันมาก เหมือนตนมะมวงมีผล ถูกคนหักโคน
ฉะนั้น เสือเหลืองถูกฆาเพราะหนัง ชางถูกฆาเพราะงา
คนมีทรัพยถูกฆาเพราะทรัพย ใครเลาจักฆาผูไมมี
เหยาเรือน ผูไมมีสนั ถวะคือตัณหา มะมวงตนหนึ่ง
มีผล อีกตนหนึ่งไมมีผล ทั้งสองตนนั้นเปนผูสั่งสอน
ขาพเจา.
[๔๗๑] ชนทั้งปวงคือกองชาง กองมา กองรถ
กองเดินเทา ตกใจวา พระราชาทรงผนวชเสียแลว
ขอพระองคโปรดทําใหชุมชนอุน ใจ ตั้งความคุมครอง
ไว อภิเษกพระโอรสในราชสมบัติ แลวจึงทรงผนวช
ตอภายหลังเถิด.
[๔๗๒] ดูกอ นปชาบดี ชาวชนบท มิตร
อมาตย และพระประยูรญาติทั้งหลาย เราและแลว
ทีฆาวุราชกุมารผูยงั แวนแควนใหเจริญ เปนบุตรของ
ชาววิเทหรัฐ ชาววิเทหรัฐเหลานั้น จักใหครองราช
สมบัตใิ นกรุงมิถิลา.
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[๔๗๓] มาเถิด อาตมาจะใหเธอศึกษาตามคํา
ที่อาตมาชอบ เมือ่ เธอใหพระโอรสครองราชสมบัติ
ก็จักกระทําบาปทุจริตเปนอันมาก ดวยกายวาจาใจ
ซึ่งเปนเหตุใหเธอไปสูทุคติ การที่เรายังอัตภาพใหเปน
ไปดวยกอนขาวที่ผูอื่นให ซึ่งสําเร็จแตผูอื่น นี้เปน
ธรรมของนักปราชญ.
[๔๗๔] คนที่ฉลาดแมไมไดบริโภคอาหาร
สี่มื้อ ราวกะวาจะตายดวยความอด ก็ยอมตายเสียดวย
ความอด เขาจะไมยอมบริโภคกอนเนื้อคลุกฝุนไม
สะอาดเลย ขาแตพระมหาชนก พระองคสิเสวยได
ซึ่งกอนเนื้ออันเปนเดนสุนัข ไมสะอาดนาเกลียดนัก.
[๔๗๕] ดูกอ นพระนางสีวลี กอนเนื้อนั้นไม
ซื่อวาเปนอาหารของอาตมาหามิได เพราะถึงจะเปน
ของคนครองเรือนหรือของสุนขั ก็สละแลว ของ
บริโภคเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ที่บุคคลไดมาแลว
โดยชอบธรรม ของบริโภคทั้งหมดนั้น กลาวกันวา
ไมมีโทษ.
[๔๗๖] แนะนางกุมาริกาผูยังนอนกับแม ผู
ประดับกําไลมือเปนนิตย กําไลมือของเจา ขางหนึ่ง
มีเสียงดัง อยางหนึ่งไมมีเสียงดัง เพราะเหตุไร.
[๔๗๗] ขาแตพระสมณะ เสียงเกิดแตกําไล
สองอัน ที่สวนอยูในขอมือของขาพเจานี้กระทบกัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 91

ความที่กําไลทั้งสองกระทบกันนั้นเปนเหตุแหงเสียง
กําไลอันหนึ่งที่สวมอยูในขอมือของขาพเจานี้นั้น ไมมี
อันที่สองจึงไมสงเสียง เปนเหมือนนักปราชญสงบนิ่ง
อยู บุคคลสองคนก็วิวาทกัน คนเดียวจักวิวาทกับ
ใครเลา ทานผูใครตอสวรรค จงชอบความเปนผูอยู
คนเดียวเถิด.
[๔๗๘] แนะสีวลี เธอไดยินคาถาที่นาง
กุมาริกากลาวแลวหรือ นางกุมาริกาเปนเพียงชั้นสาว
ใชมาติเตียนเรา ความที่เราทั้งสองประพฤติ คือ
อาตมาเปนบรรพชิต เธอเปนสตรีเดินตามกันมา ยอม
เปนเหตุแหงครหา บรรดาสองแพรงนี้อันเราทั้งสอง
ผูเดินทาง จงแยกกันไป เธอจงถือเอาทางหนึ่งไป
อาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป เธออยาเรียก
อาตมาวาเปนพระสวามีของเธอ และอาตมาก็จะไม
เรียกเธอวาเปนมเหสีของอาตมาอีก เมื่อกษัตริยทั้งสอง
กําลังตรัสขอความนี้อยู ไดเสด็จเขาไปยังถูกนคร
เมื่อใกลเวลาฉัน พระมหาสัตวประทับยืนอยูที่ซุม
ประตูเรือนของชางศร ชางศรนั้น หลับตาขางหนึ่ง
ใชตาอีกขางหนึ่งเล็งลูกศรอันหนึ่งซึ่งคดอยู ดัดใหตรง
ที่ซุมประตูนั้น.
[๔๗๙] ดูกอนชางศร ทานจงฟงอาตมา ทาน
หลับจักษุขางหนึ่ง เล็งดูลูกศรอันคดดวยจักษุขางหนึ่ง
ดวยประการใด ทานเห็นความสําเร็จประโยชนดวย
ประการนั้นหรือหนอ.
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[๔๘๐] ขาแตพระสมณะ การเล็งดวยจักษุ
ทั้งสอง ปรากฏวาเหมือนพราไปไมถึงที่คดขางหนา
ยอมไมสําเร็จความดัดใหตรง ถาหลับจักษุขางหนึ่ง
เล็งดูที่คดดวยจักษุอีกขางหนึ่ง เล็งไดถึงที่คดเบื้องหนา
ยอมสําเร็จความดัดใหตรง บุคคลสองคนก็วิวาทกัน
คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา ทานผูใครตอสวรรค จง
ชอบความเปนผูอยูคนเดียวเถิด.
[๔๘๑] ดูกอนนางสีวลี เธอไดยินคาถาที่
ชางศรกลาวหรือยัง ชางศรเปนเพียงคนใชยังติเตียน
เราได ความที่เราทั้งสองประพฤตินั้น เปนเหตุแหง
ความครหา ดูกอนนางผูเจริญ ทางสองแพรงนี้อันเรา
ทั้งสองผูเดินทางมา จงแยกกันไป เธอจงถือเอาทาง
หนึ่งไป อาตมาถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป เธอ
อยาเรียกอาตมาวาเปนพระสวามีของเธอ และอาตมา
จะไมเรียกเธอวาเปนมเหสีของอาตมาอีก.
จบมหาชนกชาดกที่ ๒
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อรรถกถามหานิบาต
มหาชนกชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภ
มหาภิเนกขัมมบารมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา โก ย มชฺเฌ สมุทฺทสฺมึ
ดังนี้เปนตน.
ความพิสดารวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งพรรณนามหาภิเนกขัมมบารมี
ของพระตถาคต ในโรงธรรมสภา พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไร เนื้อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้
เทานั้น ที่ตถาคตออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ แมในกาลกอน เมื่อยังเปนโพธิสัตว
อยู ตถาคตก็ไดออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญเหมือนกัน ตรัสดังนี้ แลวทรงดุษณีภาพ
อยู ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวิงวอนใหทรงเลาเรื่อง จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดง
ดังตอไปนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล พระราชาพระนามวา มหาชนก
ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลา แควนวิเทหะ พระเจามหาชนกราชนั้น มีพระราชโอรสสองพระองค คือ อริฏฐชนกพระองคหนึ่ง โปลชนกพระองคหนึ่ง
ในสองพระองคนั้น พระราชาพระราชทานตําแหนงอุปราชแกพระราชโอรส
องคพี่ พระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกพระราชโอรสองคนอง กาลตอมา
พระมหาชนกราชสวรรคต พระอริฏรชนกไดครองราชสนบัติ ทรงตั้งพระโปลชนกผูกนิษฐภาดาเปนอุปราช อมาตยคนหนึ่งผูใกลชิดพระราชา ไปเฝา
พระราชากราบทูลวา ขอเดชะ พระอุปราชใครจะปลงพระชนมพระองค
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พระอริฏฐชนกราชทรงสดับคําบอย ๆ ก็ทําลายความสิเนหาพระอนุชา ใหจํา
พระโปลชนกมหาอุปราชดวยเครื่องจองจํา ใหอยูในคฤหาสนหลังหนึ่งใกล
พระราชนิเวศ มีผูคุมรักษา พระกุมารโปลชนกทรงตั้งสัตยาธิษฐานวา ถา
ขาพเจากอเวรตอพระเชษฐา เครื่องจองจําจงอยาหลุดจากมือและเทาของ
ขาพเจา แมประตูก็จงอยาเปด ถาขาพเจามิไดกอเวรตอพระเชษฐา เครื่อง
จองจําจงหลุดจากมือและเทาของขาพเจา แมประตูก็จงเปด เครื่องจองจําได
หักเปนทอน ๆ แมประตูก็เปดในทันใดนั้น ตอนัน้ พระโปลชนกก็เสด็จออก
ไปยังปจจันตคามแหงหนึ่ง ประทับอยูที่ปจจันตคามนั้น ชาวปจจันตคามจํา
พระองคไดก็บํารุงพระองค ครั้งนั้น พระอริฏฐชนกราชไมสามารถจะจับ
พระองคได พระโปลชนกนั้น ไดทาํ ปจจันตชนบทใหอยูในอํานาจโดยลําดับ
เปนผูมีบริวารมาก ทรงคิดวา เมื่อกอนเรามีไดกอเวรตอพระเชษฐาของเรา
แตบัดนี้เราจะกอเวรละ ทรงใหประชุมพลนิกาย แวดลอมไปดวยมหาชน
ออกจากปจจันตคามถึงกรุงมิถิลาโดยลําดับ ใหตั้งคายพักแรมกองทัพอยูนอก
พระนคร ครั้งนั้น เหลาทหารชาวมิถิลานครทราบวา พระโปลชนกเสด็จมา
ก็ขนยุทโธปกรณมีพาหนะชางเปนตน มายังสํานักของพระโปลชนกนั้น โดยมาก
แมชาวนครคนอื่น ๆ ก็พากันมาเขาดวย พระโปลชนกสงสาสนไปถวายพระเชษฐาวา เมื่อกอนขาพระองคมิไดกอเวรตอพระองค แตบัดนี้ ขาพระองค
จะกอเวรละ พระองคจะประทานเศวตฉัตรแกขาพระองค หรือจะรบ พระราชา
อริฏฐชนกทรงสดับดังนั้น ปรารถนาจะรบ จึงตรัสเรียกพระอัครมเหสีมาตรัส
วา ทีร่ ัก ในการรบชนะหรือแพ ไมอาจจะรูได ถาฉันมีอันตราย เธอพึง
รักษาครรภใหดี ตรัสฉะนี้แลวเสด็จกรีธาทัพออกจากพระนคร ครั้งนั้นทหาร
ของพระโปลชนกยังพระอริฏฐชนกราชใหถึงชีพตักษัยในที่รบ ชาวพระนคร
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ทั้งสิ้นรูวา พระราชาสวรรคตแลว ก็เกิดโกลาหลกันทั่วไป ฝายพระเทวีทรง
ทราบวา พระราชสวามีสวรรคตแลว ก็รีบเก็บสิ่งของสําคัญมีทองเปนตน ใสใน
กระเชา เอาผาเกา ๆ ปูปดไวแลวใสขาวสารขางบน ทรงนุงภูษาเกาเศราหมอง
ปลอมพระกายของพระองค วางกระเชาบนพระเศียร เสด็จออกจากพระนครแต
กลางวันทีเดียว ไมมีใครจําพระนางได พระนางเสด็จออกทางประตูทิศอุดร
ไมรูจักมรรคา เพราะไมเคยเสด็จไปในที่ไหน ๆ ไมอาจกําหนดทิศ จึงประทับ
ที่ศาลาแหงหนึ่งคอยตรัสถามวา มีคนเดินทางไปนครกาลจัมปากะไหม เพราะ
เคยทรงสดับวา มีนครกาลจัมปากะเทานั้น ก็สัตวในครรภของพระเทวีนั้น
มิใชสัตวสามัญ แตเปนพระมหาสัตวผูมีพระบารมีเต็มแลวมาบังเกิด ดวย
เดชานุภาพแหงพระมหาสัตวนั้น บันดาลใหภพของทาวสักกเทวราชสําแดง
อาการรอน ทาวสักกเทวราชทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้น ทรงดําริวา
สัตวที่บังเกิดในพระครรภของพระเทวีมีบุญมาก เราควรจะไปในที่นั้น จึง
เนรมิตเกวียนมีเครื่องปกปด จัดตั้งเตียงไวในเกวียนนั้น เนรมิตตนเหมือน
คนแก ขับเกวียนไปหยุดอยูที่ประตูศาลาที่พระเทวีประทับอยู. ทูลถามพระเทวี
วา มีผูที่จะไปนครกาลจัมปากะบางไหม พระเทวีไดสดับดังนั้น จึงตรัสวา
ขาแตพอ ขาพเจาจักไป ทาวสักกะตรัสวา ถาเชนนั้น แมจงขึ้นนั่งบนเกวียน
เถิด พระเทวีเสด็จออกมาตรัสวา ขาแตพอ ขาพเจามีครรภแก ไมอาจจะ
ขึ้นเกวียนไปได จักขอเดินตามพอไปเทานั้น แตพอชวยรับกระเชาของขาพเจานี้
ขึ้นเกวียนไปดวย ทาวสักกะตรัสวา แมพูดอะไร คนที่รูจักขับเกวียนเชน
ขาพเจาไมมี แมอยากลัวเลย ขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดแม ดวยอานุภาพแหง
พระโอรสของพระองค ในกาลที่พระเทวีจะเสด็จขึ้นเกวียน แผนดินไดนูนขึ้น
ดุจผิวละออง เต็มดวยลมฟุงขึ้นฉะนั้น ตั้งจดทายเกวียน พระเทวีเสด็จขึ้น
บรรทมบนพระที่สิริไสยาสน ทรงทราบวา นี้จักเปนเทวดา พระนางได
หยั่งลงสูนิทรา เพราะไดบรรทมบนพระที่อันเปนทิพย.
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ครั้งนั้น ทาวสักกเทวราชทรงขับเกวียนถึงแมน้ํา แหงหนึ่ง ไกลราว
สามสิบโยชน จึงปลุกพระเทวีแลวตรัสวา แมจงลงจากเกวียนนี้อาบน้ําในแม
น้ํา จงนุงหมผาคูหนึ่ง ที่วางอยูเหนือศีรษะนั้น จงหยิบของกินที่มีอยูภายใน
เกวียนนั้นมากินเถิด พระเทวีทรงทําตามอยางนั้น แลวบรรทมตอไปอีก ก็ลุ
ถึงนครกาลจัมปากะในเวลาเย็น ทอดพระเนตรเห็นประตูหอรบและกําแพง
พระนคร จงตรัสถามทาวสักกะวา ขาแตพอ เมืองนี้ชื่ออะไร ทาวสักกะตรัส
ตอบวา นครกาลจัมปากะ แม พระเทวีตรัสคานวา พูดอะไร พอ นครกาลจัมปากะอยูหางจากนครของพวกเราถึงหกสิบโยชนมิใชหรือ ทาวสักกะ
ตรัสวา ถูกแลว แม แตตารูจักหนทางตรง ครั้งนั้นทาวสักกเทวราชใหพระ
เทวีลงจากเกวียน ณ ที่ใกลประตู ดานทิศทักษิณ ตรัสบอกวา บานของตา
อยูขางหนา แตแมจงเขาไปสูนครนี้ ตรัสดังนี้แลวเสด็จไปเหมือนไปขางหนา
ไดหายตัวไปยังที่ประทับของพระองค สวนพระเทวีก็ประทับนั่งอยูที่ศาลาแหง
หนึ่ง.
ขณะนั้น มีพราหมณผูเพงมนตคนหนึ่งชาวนครกาลจัมปากะ เปนทิศาปาโมกข มาณพประมาณหารอยคน แวดลอมเดินไปเพื่ออาบน้ํา แลดูมา
แตไกลเห็นพระเทวีนั้น มีพระรูปงามยิ่งสมบูรณดวยความงามเปนเลิศ ประทับ
นั่งอยู ณ ศาลานั้น ดวยอานุภาพแหงพระมหาสัตวผูบังเกิดในพระครรภของ
พระเทวี พอเห็นเทานั้น ก็เกิดสิเนหาราวกะวาเปนนองสาวของตน จึงให
เหลามาณพพักอยูภายนอก เขาไปในศาลาแตผูเดียวถามวา นองหญิง แมเปน
ชาวบานไหน พระเทวีตรัสตอบวา ขาแตพอ ขาพเจาเปนอัครมเหสีของพระ
อริฏฐชนกราช กรุงมิถลิ า พราหมณถามวา แมมาที่นี้ทําไม พระเทวีตรัส
ตอบวา พระอริฏฐชนกราชถูกพระโปลชนกปลงพระชนม เมื่อเปนเชนนี้
ขาพเจากลัวภัยจึงหนีมา ดวยคิดวา จักรักษาครรภไว พราหมณถามวา ก็ใน
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พระนครนี้ มีใครที่เปนพระญาติของเธอหรือ พระเทวีตรัสตอบวา ไมมี พอ
พราหมณกลาววา ถาเชนนั้น เธออยาวุนใจไปเลย ขาพเจาอุทิจจพราหมณ
มหาศาล เปนอาจารยทิศาปาโมกข ขาพเจาจักตั้งเธอไว ในที่เปนนองสาว
ปฏิบัติดูแลเธอ เธอจงกลาวกะขาพเจาวา ทานเปนพี่ชาย แลวจับที่เทาทั้ง
สองของขาพเจาคร่ําครวญเถิด พระเทวีรับคําแลว เปลงเสียงดังทอดพระองค
ลงจับเทาทั้งสองของพราหมณ ทั้งสองตางก็คร่ําครวญกันอยู ครั้งนั้นเหลาอันเตวาสิก ไดยินเสียงของพราหมณ จึงพากันวิ่งเขาไปยังศาลา ถามวา ทาน
อาจารย เกิดอะไรแกทานหรือ พราหมณกลาววา พอทั้งหลาย หญิงนี้เปน
นองสาวของฉัน พลัดพรากจากฉัน ไปแตครั้งโนน เหลาอันเตวาสิกกลาววา
จําเดิมแกกาลที่ทานทั้งสองไดพบกันแลว ขออยาไดวิตกเลย พราหมณใหนํา
ยานที่ปกปดมา ใหพระเทวีประทับนั่งในยานนั้น กลาวกะเหลามาณพวา เจา
ทั้งหลายจงบอกแกนางพราหมณีวา หญิงนี้เปนนองสาวของเรา แลวจงบอก
นางพราหมณีเพื่อทํากิจทั้งปวงแกนาง กลาวฉะนี้แลวสงพระเทวีไปสูเรือน
ลําดับนั้น นางพราหมณีใหพระนางสรงสนานดวยน้ํารอนแลว แตงที่บรรทม
ใหบรรทม แมพราหมณอาบน้ําแลวก็กลับมาสูเรือน สั่งใหเชิญพระนางมาใน
เวลาบริโภคอาหาร ดวยคําวา จงเชิญนองสาวของเรามา แลวบริโภครวมกับ
พระนาง ไดปรนนิบัติพระนางในนิเวศของตน ไมนานนักพระนางก็ประสูติ
พระโอรสมีวรรณะดังทอง พระเทวีขนานพระนามพระโอรส เหมือนพระอัยกาวา มหาชนกกุมาร พระกุมารนั้นทรงเจริญวัยก็เลนอยูก ับพวกเด็ก
เด็กพวกใดรบกวนทําใหพระกุมารขัดเคือง พระกุมารก็จับเด็กพวกนั้นใหมั่น
แลวตี ดวยพระองคมีพระกําลังมาก และดวยความเปนผูกระดางเพราะมานะ
เพราะพระองคเกิดในตระกูลกษัตริยที่ไมเจือปน พวกเด็กเหลานั้นรองไหเสียง
ดัง เมื่อถูกถามวา ใครตี ก็บอกวา บุตรหญิงหมายตี พระกุมารทรงคิดวา
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พวกเด็กวา เราเปนบุตรหญิงหมาย อยูเนือง ๆ ชางเถอะ เราจักถามมารดาของเรา
วันหนึ่ง พระกุมารจึงทูลถามพระมารดาวา ขาแตพระมารดา ใครเปนบิดาของ
ฉัน พระนางตรัสลวงพระกุมารวา พราหมณเปนบิดาของลูก วันรุงขึ้นพระ
กุมารตีเด็กทั้งหลาย เมื่อเด็กทั้งหลายกลาววา บุตรหญิงหมายตี จึงตรัสวา
พราหมณเปนบิดาของเรามิใชหรือ ครั้น พวกเด็กถามวา พราหมณเปนอะไรกับ
เธอ จึงทรงคิดวา เด็กเหลานั้นกลาววา พราหมณเปนอะไรกับเธอ มารดาของ
เราไมบอกเหตุการณนี้ตามจริง ทานไมบอกแกเราตามใจของทาน ยกไวเถิด เรา
จักใหทานบอกความจริงใหได เมื่อพระกุมารดื่มน้ํานมพระมารดาจึงกัดพระถัน
พระมารดาไว ตรัสวา ขาแตแม แมจงบอกบิดาแกฉัน ถาแมไมบอก ฉันจัก
กัดพระถันของแมใหขาด พระนางไมอาจตรัสลวงพระโอรส จึงตรัสบอกวา พอ
เปนโอรสของพระเจาอริฏฐมหาชนก ในกรุงมิถลิ า พระบิดาของพอถูกพระ
โปลชนกปลงพระชนม แมตั้งใจรักษาตัวพอ จึงมาสูนครนี้ พราหมณนี้ตั้ง
แมไวในที่เปนนองสาว ปฏิบัติดูแลแม ตั้งแตนั้นมา แมใครวาเปนบุตรหญิง
หมาย พระกุมารก็ไมกริว้ พระกุมารทรงเรียนไตรเพทและศิลปศาสตรทั้งปวง
ในภายในพระชนม ๑๖ ป เมื่อมีพระชนมได ๑๖ ป เปนผูท รงพระรูป
โฉมอันอุดม พระองคทรงคิดวา เราจักเอาราชสมบัติซึ่งเปนของพระบิดา จึง
ทูลถามพระมารดาวา ขาแตพระมารดา ทรัพยอะไร ๆ ที่พระมารดาไดมามี
บางหรือไม ฉันจักคาขายใหทรัพยเกิดขึ้นแลวจักเอาราชสมบัติซึ่งเปนของพระ
บิดา พระนางตรัสตอบวา ลูกรัก แมไมไดมามือเปลา สิ่งอันเปนแกนสาร
ของเรามีอยูสามอยาง คือ แกวมณี แกวมุกดา แกววิเชียร ในสามอยางนั้น
แตละอยางพอจะเปนกําลังเอาราชสมบัติได พอจงรับแกวสามอยางนั้น คิด
อานเอาราชสมบัติเถิด อยาทําการคาขายเลย พระกุมารทูลวา ขาแตพระมารดา
ขอพระมารดาจงประทานทรัพยนั้นกึ่งหนึ่ง แกหมอมฉัน จะเอาไปเมือง
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สุวรรณภูมิ นําทรัพยเปนอันมากมาแลวเอาราชสมบัติ ซึ่งเปนของพระบิดา
ทูลดังนี้แลว ใหพระมารดาประทานทรัพยกึ่งหนึ่ง จําหนายออกเปนสินคา
แลวใหขนขึ้นเรือ พรอมกับพวกพาณิชที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิ แลวกลับ
มาถวายบังคมลาพระมารดา ทูลวา ขาแตพระมารดา หมอมฉันจักไปเมือง
สุวรรณภูมิ พระนางตรัสหามวา ลูกรัก ขึ้นชื่อวามหาสมุทร สําเร็จประโยชน
นอย มีอันตรายมาก อยาไปเลย ทรัพยของพอมีมากพอประโยชน เอาราช
สมบัติแลว พระกุมารทูลวา หมอมฉันจักไปแทจริง ทูลลาพระมารดาถวาย
บังคม กระทําประทักษิณ แลวออกไปขึ้นเรือ ในวันนั้นไดเกิดพระโรคขึ้น
ในพระสรีระของพระเจาโปลชนกราช บรรทมแลว เสด็จลุกขึ้นอีกไมได พวก
พาณิชประมาณเจ็ดรอยคนขึ้นสูเรือ เรือแลนไปไดเจ็ดรอยโยชน ใชเวลาเจ็ด
วัน เรือแลนไปดวยกําลังคลื่นที่รายกาจ ไมอาจทรงตัวอยูได แผนกระดานก็
แตกดวยกําลังคลื่น น้ําเขามาแตที่นั้น ๆ เรือก็จมลงในกลางมหาสมุทร
มหาชนกลัวมรณภัย รองไหคร่ําครวญกราบไหวเทวดาทั้งหลาย แตพระมหาสัตวไมทรงกันแสง ไมทรงคร่ําครวญ ไมไหวเทวดาทั้งหลาย พระองคทรงทราบ
วาเรือจะจม จึงคลุกน้ําตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มทอง แลวชุบผาเนื้อ
เกลี้ยงสองผืนดวยน้ํามันจนชุม ทรงนุงใหมั่น ประทับยืน เกาะเสากระโดง
บนยอดเสากระโดงเวลาเรือจม มหาชนเปนภักษาแหงปลาและเตา น้ําโดยรอบ
มีสีเหมือนโลหิต พระมหาสัตวประทับยืนที่ยอดเสากระโดง ทรงกําหนดทิศวา
เมืองมิถิลาอยูทิศนี้ ก็กระโดดจากยอดเสากระโดง ลวงพนฝูงปลาและเตา ไป
ตกในที่สุด อุสภะหนึ่ง เพราะพระองคมีพระกําลังมาก พระเจาโปลชนกราช
ไดสวรรคตในวันนั้นเหมือนกัน จําเดิมแตนั้น พระมหาสัตวเปนไปอยูในคลื่น
ซึ่งมีสีดังแกวมณี เหมือนทอนตนกลวยทอง ขามมหาสมุทรดวยกําลังพระพาหา
พระมหาสัตวทรงวายขามมหาสมุทรอยูเจ็ดวัน เหมือนวายขามวันเดียว พระ
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องคทรงสังเกตเวลานั้นวา วันนี้เปนวันอุโบสถ จึงบวนพระโอฐดวยน้ําเค็ม
ทรงสมาทานอุโบสถศีล ก็ในกาลนัน้ ทาวโลกบาลทั้งสี่มอบใหเทพธิดา
ชื่อมณีเมขลา เปนผูดูแลรักษาสัตวทั้งหลาย ผูประกอบดวยคุณ มีบํารุงมารดา
เปนตน เปนผูไมสมควรจะตายในมหาสมุทร นางมณีเมขลามิไดตรวจตรา
มหาสมุทรเปนเวลาเจ็ดวัน เลากันวา นางเสวยทิพยสมบัติเพลินก็เผลอสติมิได
ตรวจตรา บางอาจารยกลาววา นางเทพธิดาไปเทพสมาคมเสีย นางคิดไดวา
วันนี้เปนวันที่เจ็ดที่เรามิไดตรวจความหาสมุทร มีเหตุอะไรบางหนอ เมื่อนาง
ตรวจดูก็เห็นพระมหาสัตว จึงคิดวา ถามหาชนกกุมารจักตายในมหาสมุทร
เราจักไมไดเขาเทวสมาคม คิดฉะนั้นแลว ตกแตงสรีระ สถิตอยูในอากาศไม
ไกลพระมหาสัตว เมื่อจะทดลองพระมหาสัตว จึงกลาวคาถาแรกวา
นี้ใคร เมื่อแลไมเห็นฝงก็อุตสาหพยายามวาย
อยูทามกลางมหาสมุทร ทานรูอาํ นาจประโยชนอะไร
จึงพยายามวายอยูอยางนี้นักหนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปสฺสนฺตีร แปลวา แลไมเห็นฝงเลย.
บทวา อายุเห ไดแก กระทําความเพียร.
ครั้งนั้น พระมหาสัตวทรงดําริวา เราวายขามมหาสมุทรมาไดเจ็ดวัน
เขาวันนี้ ไมเคยเห็นเพื่อนสองของเราเลย นี่ใครหนอมาพูดกะเรา เมื่อแลไป
ในอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นนางมณีเมขลา จึงตรัสคาถาที่สองวา
ดูกอนเทวดา เราไตรตรองเห็นปฏิปทาแหงโลก
และอานิสงสแหงความเพียร เพราะฉะนั้น ถึงจะมองไม
เห็นฝง เราก็ตองพยายามวายอยูทามกลางมหาสมุทร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิสมฺม วตฺต โลกสฺส ความวา
เรานั้นไตรตรอง คือใครครวญวัตรคือ ปฏิปทาของโลกอยู. บทวา วายมสฺส จ
ความวา พระมหาสัตวแสดงความวา เราไตรตรองคือเห็นอานิสงสแหงความ
เพียรอยู. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเราไตรตรองอยู คือรูวา ชื่อวา
ความเพียรของบุรุษยอมไมเสียหาย ยอมใหตั้งอยูในความสุข ฉะนั้น แมจะ
มองไมเห็นฝงก็ตองพยายาม คือกระทําความเพียร อธิบายวา เราจะไมคํานึง
ถึงขอนั้นไดอยางไร.
นางมณีเมขลาปรารถนาจะฟงธรรมกถาของพระมหาสัตว จึงกลาวคาถา
อีกวา
ฝงมหาสมุทรลึกจนประมาณไมได ยอมไม
ปรากฏแกทาน ความพยายามอยางลูกผูชายของทาน
ก็เปลาประโยชน ทานไมทันถึงฝงก็จักตาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปตฺวา ว ความวา ยังไมทันถึงฝงเลย
ทานก็จักตาย.
ครั้งนั้น พระมหาสัตวตรัสกะนางมณีเมขลาวา ทานพูดอะไรอยางนั้น
เราทําความพยายาม แมตายก็จักพนครหา ตรัสฉะนี้แลว จึงกลาวคาถาวา
บุคคลเมื่อกระทําความเพียร แมจะตายก็ชื่อวา
ไมเปนหนี้ในระหวางหมูญาติเทวดา และบิดามารดา
อนึ่ง บุคคลเมื่อทํากิจอยางลูกผูชาย ยอมไมเดือดรอน
ในภายหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อณโน ความวา ดูกอนเทวดา บุคคล
เมื่อกระทําความเพียร แมจะตาย ก็ยอมไมเปนหนี้ คือไมถูกติเตียน ในระหวาง
ญาติทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย และพรหมทั้งหลาย.
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ลําดับนั้น เทวดากลาวคาถากะพระมหาสัตววา
การงานอันใด ยังไมถึงที่สุดดวยความพยายาม
การงานอันนั้นก็ไรผล มีความลําบากเกิดขึ้น การทํา
ความพยายามในฐานะอันไมสมควรใด จนความตาย
ปรากฏขึ้น ความพยายามในฐานะอันไมสมควรนั้นจะ
มีประโยชนอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปารเณยฺย ความวา ยังไมถึงที่สุด
ดวยความพยายาม. บทวา มจฺจุ ยสฺสาภินิปฺผต ความวา การทําความ.
พยายามในฐานะอันไมสมควรใด จนมัจจุคือความตายนั่นแลปรากฏขึ้น ความ
พยายามในฐานะอันไมสมควรนั้น จะมีประโยชนอะไร.
เมื่อนางมณีเมขลากลาวอยางนี้แลว พระมหาสัตวเมื่อจะทํานางมณี
เมขลาใหจํานนตอถอยคํา จึงไดตรัสคาถาตอไปวา
ดูกอนเทวดา ผูใดรูแจงวาการงานที่ทํา จะไม
ลุลวงไปไดจริง ๆ ชื่อวาไมรักษาชีวิตของตน ถาผูนั้น
ละความเพียรในฐานะเชนนั้นเสีย ก็จะพึงรูผ ลแหง
ความเกียจคราน ดูกอนเทวดา คนบางพวกในโลกนี้
เห็นผลแหงความประสงคของตน จึงประกอบการงาน
ทั้งหลาย การงานเหลานั้นจะสําเร็จหรือไมก็ตาม
ดูกอนเทวดา ทานก็เห็นผลแหงกรรมประจักษแกตน
แลวมิใชหรือ คนอืน่ ๆ จมในมหาสมุทรหมด เรา
คนเดียวยังวายขามอยู และไดเห็นทานมาสถิตอยูใกล ๆ
เรา เรานั้นจักพยายามตามสติกําลัง จักทําความเพียร
ที่บุรษุ ควรทํา ไปใหถึงฝงแหงมหาสมุทร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺจนฺต ความวา ผูใครรูแจงการงาน
นี้วา แมทําความเพียรก็ไมอาจใหสําเร็จได ไมลลุ ว งไปไดจริง ๆ ทีเดียว ดังนี้
ไมนําชางดุรายและชางตกมันเปนตนออกไปเสีย ชื่อวาไมรักษาชีวิตของตน.
บทวา ชฺา โส ยทิ หาปเย ความวา ถาผูนั้น ละความเพียรในฐานะ
เชนนั้นเสีย ก็จะพึงรูผลแหงความเกียจครานนั้น คําที่ทานกลาวนั้น ๆ
ไรประโยชน พระมหาสัตวทรงชี้แจงดังนี้ ก็บทที่เขียนไวในบาลีวา ชฺา
โส ยทิ หาปเย นั้น ไมมีในอรรถกถา. บทวา อธิปฺปายผล ความวา
คนบางพวกเห็นผลแหงความประสงคของตน ประกอบการงานมีกสิกรรมและ
พาณิชกรรมเปนตน . บทวา ตานิ อิชฺฌนฺติ วา น วา ความวา พระมหาสัตว
แสดงความวา เมื่อบุคคลกระทําความเพียรทางกายและความเพียรทางใจวา
เราจักไปในที่นี้ จักเรียนสิ่งนี้ การงานเหลานั้น ยอมสําเร็จทีเดียว เพราะฉะนั้น
จึงควรทําความเพียรแท. บทวา สนฺนา อฺเ ตรามห ความวา คนอื่น ๆ
จม คือ จมลงในมหาสมุทร คือเมื่อไมทําความเพียร ก็เปนภักษาแหงปลาและ
เตากันหมด แตเราคนเดียวเทานั้นยังวายขามอยู. บทวา ตฺจ ปสฺสามิ
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 ซึ่งประมาณนี้ได เห็นปานนี้
ดวยกิจคือความเพียรของบุรษุ ทานนั้นจงไปในสถานที่
ที่ใจของทานยินดีนั้นเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว คเต ความวา ในหวงน้ําซึ่ง
ประมาณมิไดเห็นปานนี้ คือในมหาสมุทรทั้งลึกทั้งกวาง. บทวา ธมฺมวายามสมฺปนฺโน ความวา ประกอบดวยความพยายามอันชอบธรรม. บทวา กมฺมนุ า
นาวสีทสิ ความวา ทานไมจมลงดวยกิจ คือความเพียรของบุรุษของตน
บทวา ยตฺถ เต ความวา ใจของทานยินดีในสถานที่ใด ทานจงไปใน
สถานที่นั้นเถิด.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว นางมณีเมขลาไดถามวา ขาแตทาน
บัณฑิตผูมีความบากบั่นมาก ขาพเจาจักนําทานไปที่ไหน เมื่อพระมหาสัตว
ตรัสวา มิถิลานคร นางจึงอุมพระมหาสัตวขึ้น ดุจคนยกกําดอกไม ใชแขน.
ทั้งสองประคองใหนอนแนบทรวง พาเหาะไปในอากาศเหมือนคนอุมลูก
ฉะนั้น พระมหาสัตวมีสรีระเศราหมองดวยน้ําเค็มตลอดเจ็ดวัน ไดสัมผัสทิพยผัสสะก็บรรทมหลับ ลําดับนั้น นางมณีเมขลานําพระมหาสัตวถึงมิถิลานคร
ใหบรรทมโดยเบื้องขวาบนแผนศิลาอันเปนมงคลในสวนมะมวง มอบให
หมูเทพเจาในสวนคอยอารักขาพระมหาสัตวแลวไปสูที่อยูของตน.
ในกาลนั้น พระเจาโปลชนกราชไมมีพระโอรส มีแตพระธิดาองคหนึ่ง
พระนามวาสีวลีเทวีเปนหญิงฉลาดเฉียบแหลม อมาตยทั้งหลายไดทูลถามพระเจา
โปลชนกราชเมื่อบรรทมอยูบนพระแทนมรณมัญจอาสนวา ขาแตพระมหาราช
เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตแลว เหลาขาพระบาทจักถวายราชสมบัติแกใคร
พระราชาตรัสวา ทานทั้งหลายจงมอบราชสมบัติใหแกทานที่สามารถยังสีวลีเทวี
ธิดาของเราใหยินดี หรือผูใดรูหัวนอนแหงบัลลังกสี่เหลี่ยม หรือผูใดอาจยก
สหัสสถามธนูขึ้นได หรือผูใดอาจนําขุมทรัพยใหญสิบหกแหงออกมาได ทาน
ทั้งหลายจงมอบราชสมบัติใหแกผูนั้น อมาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขอเดชะ
ขอพระองคโปรดตรัสอุทานปญหาแหงขุมทรัพยเหลานั้นแกพวกขาพระองค.
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พระราชาจงตรัสอุทานปญหาของสิ่งอื่น ๆ พรอมกับขุมทรัพยทั้งหลาย
ไววา
ขุมทรัพยใหญสิบหกขุมเหลานี้ คือ ขุมทรัพยที่
ดวงอาทิตยขึ้น ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยตก ขุมทรัพย
ภายใน ขุมทรัพยภายนอก ขุมทรัพยไมใชภายใน
ไมใชภายนอก ขุมทรัพยขาขึ้น ขุมทรัพยขาลง ขุม
ทรัพยที่ไมรังใหญทั้งสี่ ขุมทรัพยในที่โยชนหนึ่งโดย
รอบ ขุมทรัพยใหญ ที่ปลายงาทั้งสอง ขุมทรัพยที่
ปลายหนหาง ขุมทรัพยที่น้ํา ขุมทรัพยที่ยอดไม และ
ธนูหนักพันแรงคนยก บัลลังก็สี่เหลี่ยมหัวนอนอยู
เหลี่ยมไหน และยังสีวลีราชเทวีใหยินดี.
เมื่อพระเจาโปลชนกราชสวรรคต ถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแลว
อมาตยทั้งหลายไดประชุมปรึกษากันในวันที่เจ็ด ถึงเรื่องที่พระราชาตรัสไววา
ใหมอบราชสมบัติแกทานที่สามารถใหพระธิดาของพระองคยินดี ก็ใครเลาจัก
สามารถใหพระราชธิดานั้นยินดี อมาตยเหลานั้น เห็นกันวา เสนาบดีเปนผู
สนิทชิดแหงพระราชาจักสามารถ จึงสงขาวใหเสนาบดีนั้นทราบ เสนาบดีนั้น
ไดฟงขาว รับแลวไปสูประตูพระราชวังเพื่อตองการราชสมบัติ ใหทูลความ
ที่ตนมาแดพระราชธิดา พระราชธิดาทรงทราบวา เสนาบดีนั้นมา หวังจะทรง
ทดลองเสนาบดีวา จะมีปญญาทรงสิริแหงเศวตฉัตรหรือไม จึงรับสั่งวาจงมา
โดยเร็ว เสนาบดีไดฟงขาวนั้นแลว ประสงคจะใหพระราชธิดาโปรดปราน
จึงไปโดยเร็วตั้งแตเชิงบันไดไปยืนอยูที่ใกลพระราชธิดา ลําดับนั้น พระราชธิดา
เมื่อทรงทดลองเสนาบดีนั้น จึงตรัสสั่งวา จงวิ่งไปโดยเร็วในพระตําหนัก
เสนาบดีคิดวาจักยังพระราชธิดาใหยินดี จึงวิ่งไปโดยเร็ว พระราชธิดารับสั่ง
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กะเสนาบดีวา จงมาอีก เสนาบดีก็มาโดยเร็วอีก พระราชธิดาทรงทราบวา
เสนาบดีนั้นหาปญญามิได จึงตรัสวา จงมานวดเทาของเรา เสนาบดีก็นั่งลง
นวดพระบาทของพระราชธิดาเพื่อใหทรงโปรดปราน ลําดับนัน้ พระราชธิดา
ก็ถีบเสนาบดีนั้นที่อกใหลมหงาย แลวประทานสัญญาแกนางขาหลวงทั้งหลาย
ดวยพระดํารัสวา พวกเจาจงตีบุรุษไรปญญาอันธพาลคนนี้ ลากคอออกไปเสีย
นางขาหลวงทั้งหลายก็ทําตามรับสั่ง เสนาบดีนั้นใครถามวาเปนอยางไร ก็
ตอบวา พวกทานอยาถามเลย พระราชธิดานี้ไมใชหญิงมนุษย จักเปนยักขินี
แตนั้นอมาตยผูรักษาคลังไปเพื่อใหพระราชธิดาทรงยินดี พระราชธิดาก็ใหได
รับความอับอายขายหนา เชนเดียวกับเสนาบดี ไดยังชนทั้งปวง คือเศรษฐี
เจาพนักงานเชิญเครื่องสูง เจาพนักงานเชิญพระแสง ใหไดรบั ความอับอาย
ขายหนาเหมือนกัน ครั้งนั้นมหาชนปรึกษากันแลวกลาววา ไมมีผูสามารถให
พระราชธิดาโปรดปราน ทานทั้งหลายจงมอบราชสมบัติแกผูสามารถยกธนูที่มี
น้ําหนักพันแรงคนยก ใคร ๆ ก็ไมสามารถจะยกธนูนั้นขึ้น แตนั้นมหาชน
จึงกลาววา ทานทั้งหลายจงนอบราชสมบัติแกผูรูจักหัวนอนแหงบัลลังกสี่เหลี่ยม
ก็ไมมีใครรูจักอีก แตนั้น มหาชนจึงกลาววา ทานทั้งหลายจงมอบราชสมบัติ
แกผูสามารถนําขุมทรัพยสิบหกแหงออกมาได ก็ไมมีใครสามารถอีก แตนั้น
เสนาอมาตยทั้งหลายปรึกษากันวา เราทั้งหลายไมอาจรักษาแวนแควนที่หา
พระราชามิไดไว จะพึงทําอยางไรกันหนอ ลําดับนั้น ปุโรหิตจึงกลาวกะ
เสนามาตยเหลานั้นวา พวกทานอยาวิตกเลย ควรจะปลอยผุสสรถไป เพราะ
พระราชาที่เชิญเสด็จหาไดดวยผุสสรถเปนผูสามารถครองราชสมบัติในชมพู
ทวีปทั้งสิ้น เหลาเสนามาตยตางเห็นพรอมกัน จึงใหตกแตงพระนคร แลว
ใหเทียมมาสี่ตัวมีสีดุจดอกกุมุทในราชรถอันเปนมงคล ลาดเครื่องลาดอันวิจิตร
เบื้องบน ใหประดิษฐานเบญจราชกกุธภัณฑ แวดลอมดวยจตุรงคเสนา ชน
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ทั้งหลายประโคมเครื่องดนตรีขางหนาราชรถที่พระราชาเปนเจาของ ประโคม
เบื้องหลังราชรถที่ไมมีเจาของ เพราะฉะนั้น ปุโรหิตจึงกลาววา ทานทั้งหลาย
จงประโคมดนตรีทั้งปวงเบื้องหลังราชรถ แลวรดสายหนังเชือกแอก ประตัก
ดวยพระเตาทองคํา แลวสั่งราชรถวา ผูใดมีบุญทีจ่ ะไดครองราชสมบัติ ทาน
จงไปสูสํานักของผูนั้น แลวปลอยราชรถนั้นไป ลําดับนั้น ราชรถก็ทําประทักษิณ
พระราชนิเวศแลวขึ้นสูถนนใหญแลนไปโดยเร็ว ชนทั้งหลายมีเสนาบดี
เปนตน นึกหวังวา ขอผุสสรถจงมาสูสํานักเรา รถนั้นแลนลวงเลยเคหสถาน
ของชนทั้งปวงไป ทําประทักษิณพระนครแลว ออกทางประตูดานตะวันออก
บายหนาตรงไปอุทยาน ครั้งนั้น ชนทั้งหลายเห็นราชรถแลนไปโดยเร็ว จึง
กลาววา ทานทั้งหลายจงยังราชรถนั้นใหกลับ ปุโรหิตหามวา อยาใหกลับเลย
ถึงแลนไปสิ้นรอยโยชนก็อยาใหกลับ รถเขาไปสูอุทยาน ทําประทักษิณแผนศิลามงคลแลว หยุดอยูเตรียมรับเสด็จขึ้น ปุโรหิตเห็นพระมหาสัตวบรรทม
จึงเรียกเหลาอมาตยมากลาววา ทานผูหนึ่งนอนบนแผนศิลามงคลปรากฏอยู
แตวาพวกเรายังไมรูวา ทานผูนั้นจะมีปญญาสมควรแกเศวตฉัตรหรือไมมี
ถาวาทานมีปญญา จักไมลกุ ขึ้นจักไมแลดู ถาเปนคนกาลกรรณีจักกลัวจักตกใจ
ลุกขึ้นสะทกสะทานแลดูแลวหนีไป ทานทั้งหลายจงประโคมดนตรีขึ้นทั้งหมด
โดยเร็ว ชนทั้งปวงก็ประโคมดนตรีเปนรอย ๆ ขึน้ ขณะนั้น เสียงของดนตรี
เหลานั้น ไดเปนเหมือนกึกกองไปทั่วทองสาคร พระมหาสัตวตื่นบรรทมดวย
เสียงนั้น เปดพระเศียรทอดพระเนตรเห็นมหาชนแลว ทรงจินตนาการวา
เศวตฉัตรมาถึงเรา ดังนี้แลว คลุมพระเศียรเสียอีก พลิกพระองคบรรทม
ขางซาย ปุโรหิตเปดพระบาทแหงพระมหาสัตวตรวจดูพระลักษณะแลวกลาววา
อยาวาแตทวีปหนึ่งนี้เทานั้นเลย ทานผูนี้สามารถครองราชสมบัติในมหาทวีป
ทั้งสี่ได กลาวฉะนั้นแลวใหประโคมดนตรีอีก ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงเปด
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พระพักตรอีก พลิกพระองคบรรทมขางขวา ทอดพระเนตรมหาชน ปุโรหิต
ใหบริษัทถอยออกไปแลว ประคองอัญชลีกมหนากราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ ขอไดโปรดเสด็จลุกขึ้นเถิด ราชสมบัติมาถึงพระองค ลําดับนัน้
พระมหาสัตวตรัสถามปุโรหิตวา พระราชาของพวกทานเสด็จไปไหน ครั้น
ปุโรหิตกราบทูลวา เสด็จสวรรคต จึงตรัสถามวา พระราชโอรสหรือพระราชภาดาของพระราชานั้นไมมีหรือ ปุโรหิตกราบทูลวา ไมมีพระเจาขา มีแต
พระราชธิดาองคหนึ่ง ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงสดับคําของปุโรหิตนั้นแลว
จึงรับสั่งวา ถาอยางนั้นก็ดีแลว เราจักครองราชสมบัติ ตรัสฉะนี้แลว เสด็จ
ลุกขึ้นประทับนั่งโดยบัลลังก ณ แผนมงคลศิลา ตอนั้น ชนทั้งหลายมีอมาตย
และปุโรหิตเปนตน ก็ถวายอภิเษกพระมหาสัตว ณ สถานที่นั้นทีเดียว พระมหาสัตวนั้น ไดทรงพระนามวา มหาชนกราช พระองคเสด็จขึ้นสูราชรถอัน
ประเสริฐเขาพระนครดวยสิริราชสมบัติอันสิริโสภาคใหญ ขึน้ สูพระราชนิเวศ
ทรงพิจารณาวา ตําแหนงเสนาบดีเปนตนนั้น ๆ ยกไวกอน แลวเสด็จขึ้น
พระที่นั่งขางใน.
ฝายพระราชธิดา ตรัสสั่งราชบุรุษคนหนึ่งเพื่อจะทรงทดลองพระ
มหาสัตวนั้นโดยสัญญาทีม่ ีมากอนวา เจาจงเขาไปเฝาพระราชากราบทูลวา
พระนางสีวลีเทวีรับสั่งใหหา จงรีบเสด็จไปเฝา อมาตยนั้นก็ไปกราบทูล
พระราชาดังนั้น พระราชาแมไดทรงฟงคําอมาตยนั้น ก็แสรงเปนเหมือนไม
ไดยิน ตรัสชมปราสาทเสียวา โอ ปราสาทงาม ดังนี้ เพราะความที่พระองค
เปนบัณฑิต ราชบุรุษนั้น เมื่อไมอาจใหพระราชาทรงสดับคํานั้น จึงกลับมาทูล
พระราชธิดาวา ขาแตพระแมเจา พระราชาไมทรงฟงคําของพระแมเจา มัวแต
ทรงชมปราสาท ไมสนพระทัยพระวาจาของพระแมเจา เหมือนคนไมสนใจ
ตนหญาฉะนั้น พระราชธิดาทรงคิดวา ทานผูนี้เปนผูมีอัธยาศัยใหญ สงราช
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บุรุษใหเชิญเสด็จมาอีกถึงสองครั้งสามครั้งทีเดียว แมพระราชาก็เสด็จไปโดย
ปกติ ตามความพอพระราชหฤทัยของพระองค ขึ้นสูปราสาทเหมือนพระยา
ราชสีหเดินออกจากถาฉะนั้น เมื่อเสด็จใกลเขามา พระสีวลีเทวีราชธิดาไมอาจ
ดํารงพระองคอยูไดดวยพระเดชานุภาพแหงพระมหาสัตว จึงเสด็จมาถวายให
เกี่ยวพระกร พระมหาสัตวก็ทรงรับเกี่ยวพระกรพระราชธิดาขึ้นยัง พระที่นั่ง
ประทับ ณ ราชบัลลังกภายใตพระมหาเศวตฉัตร ตรัสเรียกอมาตยทั้งหลาย
มารับสั่งถามวา ดูกอนอมาตยทั้งหลาย เมื่อพระราชาของพวกทานจะเสด็จ
สวรรคต ไดตรัสสั่งอะไรไวบาง เมื่ออมาตยทั้งหลายกราบทูลวา ไดตรัส สั่ง
ไวบาง จึงโปรดใหอมาตยเลาถวาย อมาตยทั้งหลายจึงกราบทูลวา พระราชา
ของขาพระองคทั้งหลายไดตรัสสั่งไวดังนี้.
๑. ใหมอบราชสมบัติแกทานผูที่ทําใหพระราชธิดาพระนานวาสีวลีเทวี
โปรดปรานได.
พระราชาตรัสวา พระนางสีวลีราชธิดาเสด็จมาถวายใหเกี่ยวพระกร
ของเธอแลว ขอนี้เปนอันวา เราไดใหพระราชธิดาโปรดปรานแลว ทานจง
กลาวขออื่นตอไป.
๒. ใหมอบราชสมบัติแกทานผูสามารถทราบหัวนอนแหงบัลลังก
สี่เหลี่ยมวาอยูดานไหน.
พระมหาสัตวทรงดําริวา ขอนี้รูยาก แตก็อาจรูไดโดยอุบาย จึงทรง
ถอดเข็มทองคําบนพระเศียร ประทานที่พระหัตถพระนางสีวลี มีรับสั่งวา
เธอจงวางเข็มทองคํานี้ไว พระนางสีวลีราชธิดาทรงรับเข็มทองคําไปวางไว
เบื้องหัวนอนแหงบัลลังกนั้น บางอาจารยกลาววา พระมหาสัตวประทาน
พระขรรคใหพระราชธิดาไปวาง พระมหาสัตวทรงทราบวา ขางนี้เปนหัวนอน
ดวยความหมายนั้น ทรงทําเปนยังไมไดยินถอยคํานั้น จึงตรัสถามวา ทานวา
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กระไร ครัน้ หมูอมาตยกราบทูลขาใหทรงทราบแลว จึงรับสั่งวา การรูจัก
หัวนอนบัลลังกสี่เหลี่ยมไมอัศจรรย ดานนี้เปนหัวนอน ทานทั้งหลายจงกลาว
ขออื่นตอไป.
๓. ใหมอบราชสมบัติแกทานผูยกธนูอันมีน้ําหนักพันแรงคนยกขึ้นได.
พระมหาสัตวตรัสสั่งใหนําธนูนั้นมา แลวประทับ ณ ราชบัลลังกนั้น
เอง ทรงยกสหัสสถานธนูนั้นขึ้น ดุจกงดีดฝายของหญิงทั้งหลายฉะนั้น แลว
โปรดใหเลาขออื่นตอไป.
๔. ใหมอบราชสมบัติแกทานผูนําขุมทรัพยสิบหกแหงออกใหปรากฏ.
พระมหาสัตวตรัสถามวา ปญหาอะไร ๆ เกี่ยวกับขุมทรัพยนั้น มีอยู
หรือไม เมือ่ พวกอมาตยกราบทูลปญหาเกี่ยวกับขุมทรัพยวา มีขุมทรัพยที่
ดวงอาทิตยขึ้นเปนตน พอพระองคไดทรงสดับปญหานั้นแลว เนื้อความก็
ปรากฏเหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญลอยเดนอยู ณ ทองฟาฉะนั้น ครั้นแลว
พระมหาสัตวจึงตรัสวา วันนี้หมดเวลาแลว พรุงนี้เราจักชี้ขุมทรัพยในที่
ทั้งหลายนั้น ๆ รุงขึ้นพระมหาสัตวใหประชุมเหลาอมาตยแลว ตรัสถามวา
พระราชาของพวกทานนิมนตพระปจเจกพุทธเจาใหมาฉันบางหรือไมกราบทูล
วา เคยนิมนตใหมาฉันบาง ขอเดชะ พระมหาสัตวทรงดําริวา ดวงอาทิตย
มิใชดวงอาทิตยที่มองเห็นนี้ ดวงอาทิตยหมายเอาพระปจเจกพุทธเจา เพราะ
มีคุณเชนดวงอาทิตย ขุมทรัพยคงมีในสถานที่ตอนรับพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้น พระมหาสัตวจึงตรัสถามวา เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายมา
พระราชาเสด็จไปตอนรับตรงไหน เมื่ออมาตยกราบทูลวา ตรงนั้น ขอเดชะ
ก็ตรัสสั่งใหขุดที่นั้น นําขุมทรัพยมาได จึงตรัสถามตอไปวา เมื่อเสด็จไปสง
พระปจเจกพุทธเจาเวลากลับ เสด็จประทับยืนตรงไหน เมื่อทรงทราบวาที่ใด
แลว ก็โปรดใหขุดที่นั้นนําขุมทรัพยออกมาได.
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มหาชนก็โหรองเซ็งแซถวายสาธุการสรรเสริญพระปญญา รูสกึ ปติ
โสมนัสวา ชนทั้งหลายเทียวขุด ณ ทิศที่ดวงอาทิตยขึ้น เพราะปญหากลาววา
ที่ดวงอาทิตยขึ้น และเที่ยวขุดในทิศที่ดวงอาทิตยตก เพราะปญหากลาววาที่
ดวงอาทิตยตก แตขุมทรัพยมีอยูในที่นี้เอง โอ อัศจรรยหนอ แปลกหนอ
พระมหาสัตวตรัสใหขุดนําขุมทรัพยมาแตภายในกรณี แหงพระทวารใหญของ
พระราชฐานได เพราะปญหาวาขุมทรัพยภายใน ใหขุดนําขุมทรัพยมาแตภาย
นอกธรณีแหงพระทวารใหญของพระราชฐานได เพราะปญหาวาขุมทรัพยภาย
นอก ใหขุดนําขุมทรัพยมาแตขางลางพระธรณี แหงพระทวารใหญของพระราชฐานได เพราะปญหาวา ขุมทรัพยไมใชภายในไดใชภายนอก ใหขุดนํา
ขุมทรัพยมาแตที่เกยทอง ในเวลาเสด็จขึ้นประทับมงคลหัตถีได เพราะปญหา
วาขุมทรัพยขาขึ้น ใหขุดนําขุมทรัพยมาแตที่เสด็จลงจากคอชางได เพราะ
ปญหาวาขุมทรัพยขาลง ใหขุดนําหมอทรัพยทั้งสี่หมอมาแตภายใตตนรังทั้งสี่
แหง อันเปนเทาพระแทนบรรทม อันเปนสิริซึ่งตั้งขึ้นมาแตพื้นดินได เพราะ
ปญหาวา ขุมทรัพยทั้งสี่ ใหขุดน้ําหมอทรัพยทั้งหลายมาแตที่ประมาณชั่วแอก
โดยรอบพระที่สิริไสยาสน โดยวิธีนับชั่วแอกรถประมาณโยชนหนึ่งได เพราะ
ปญหาวาขุมทรัพยในที่โยชนหนึ่งโดยรอบ ใหขดุ หมอทรัพยทั้งสองในสถานที่
มงคลหัตถี แตที่เฉพาะหนาแหงงาทั้งสองแหงชางนั้นนาได เพราะปญหาวา
ขุมทรัพยใหญที่ปลายงาทั้งสอง ใหขุดขุมทรัพยในสถานที่มงคลหัตถีแหงที่
เฉพาะหนาแหงปลายหางของชางนั้นมาได เพราะปญหาวา ขุมทรัพยที่ปลาย
หาง ใหวิดน้ําในสระมงคลโบกขรณีแสดงขุมทรัพย เพราะปญหาวาขุมทรัพย
ที่น้ํา ใหขุดหมอขุมทรัพยมาแตภายในเงาไมรัง มีปริมณฑลเวลาเที่ยงวัน
ตรงที่โคนไมรังใหญในพระราชอุทยานได เพราะปญหาวาขุมทรัพยใหญที่
ปลายไม พระราชาใหนําขุมทรัพยใหญทั้งสิบหกมาไดแลว ตรัสถามวา
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ปญหาอื่นอะไรยังมีอีกหรือไม อมาตยทั้งหลาย กราบทูลวา ไมมีแลว พระเจาขา มหาชนตางราเริงแลว ยินดีแลววา โอ อัศจรรย พระราชาองคนี้
เปนบัณฑิตจริง ๆ.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา เราจักบริจาคทรัพยนี้ในทานมุข จึง
โปรดใหสรางศาลาโรงทานหกหลัง คือทามกลางพระนครหนึ่ง ที่ประตูพระนครทั้งสี่ และที่ประตูพระราชนิเวศหนึ่ง โปรดใหเริ่มตั้งทานวัตร พระราชา
โปรดใหเชิญพระมารดาและพราหมณมาแตกาลจัมปากนคร ทรงทําสักการะ
สมโภชเปนการใหญ เมื่อพระมหาสัตวทรงดํารงอยูในราชสมบัติ ในกาลเมื่อ
พระองคยังทรงเปนดรุณราชกุมาร ชาววิเทหรัฐทั้งสิ้นเอิกเกริกกัน เพื่อจะได
เห็นพระองค ดวยคิดวา พระราชโอรสพระเจาอริฏฐชนกราช ทรงพระนาม
วา มหาชนกราช ครองราชสมบัติเปนพระราชาผูบัณฑิต เฉลียวฉลาดใน
อุบาย เราทัง้ หลายจักเห็นพระองค แตนั้นมา ชนเปนอันมากพรอมกันนํา
เครื่องบรรณาการถวาย มีมหรสพใหญในพระนคร ลาดเครื่องลาดที่ทําดวย
ฝมือเปนตนในพระราชนิเวศ หอยพวงของหอมพวงดอกไมเปนตน โปรย
ปรายขาวตอก ทําเครื่องอุปกรณดอกไม เครื่องอบธูปและเครื่องหอม จัดตั้ง
ไวซึ่งน้ําและโภชนาหารมีประการตาง ๆ ในภาชนะเงิน ภาชนะทองคํา เพื่อ
เปนเครื่องราชบรรณาการถวายพระมหาสัตวเจา ยืนแวดลอมอยูในที่นั้น ๆ
หมูอมาตยเฝาอยู ณ ปะรําหนึ่ง หมูพ ราหมณเฝาอยู ณ ปะรําหนึ่ง หมู
เศรษฐีเปนตน ปะรําหนึ่ง เหลานางสนมทรงรูปโฉม ปะรําหนึ่ง ฝายพราหมณ
ทั้งหลายก็พรอมกันสาธยายมนต เพื่ออํานวยสวัสดี เหลาผูกลาวชัยมงคลดวย
ปากก็พรอมกันรอง ถวายชัยมงคลกึกกอง เหลาผูชํานาญการขับรองเปนตน
ก็พรอมกันขับเพลงถวายอยูอึงมี่ ชนทั้งหลายก็บรรเลงดนตรีเปนรอย ๆ อยาง
อยูครามครัน พระราชนิเวศวังสถาน ก็บันลือลัน่ สนั่นศัพทสําเนียงเปนเสียง
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เดียวกัน ปานตองมหาสมุทรถูกลมพัดมาแตขุนเขายุคนธรฟดฟาดแลวฉะนั้น
สถานที่ซึ่งพระมหาสัตว ทอดพระเนตรแลว ๆ ก็กัมปนาทหวั่นไหว.
พระมหาสัตวประทับ พระราชอาสน ภายใตพระมหาเศวตฉัตร
ทอดพระเนตรสิริวิลาสอันใหญเพียงดังสิริของทาวสักกเทวราช ก็ทรงอนุสรณ
ถึงความพยายาม ที่พระองคไดทรงทําในมหาสมุทร เมื่อทาวเธอทรงอนุสรณ
ถึงความพยายามเชนนั้นแลว จึงทรงมนสิการวา ชื่อวาความเพียร ควรทําแท
ถาเราไมไดทําความเพียรในมหาสมุทร เราจักไมไดสมบัตินี้ เนื้อทรงอนุสรณ
ถึงความเพียรนั้น ก็เกิดพระปติโสมนัสซาบซาน จึงทรงเปลงพระอุทานดวย
กําลังพระปติ ตรัสวา
บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงหวังเขาไว ไมพงึ เบื่อหนาย
เราเห็นการเปนพระราชาสมปรารถนาแกตน. บุรษุ ผูเปน
บัณฑิตพึงหวังเขาไว ไมพึงเบือ่ หนาย เราเห็นตัวทาน
จากน้ําขึ้นสูบก. บุรษุ ผูเปนบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไป
ไมพึงเบื่อหนาย เราเห็นการเปนพระราชาสมปรารถนา
แกตน. บุรษุ ผูเปนบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไป ไมพึง
เบื่อหนาย เราเห็นตัวทานจากน้ําขึ้นสูบก. นรชนผูมี
ปญญาแมใกลถึงทุกขแลว ก็ไมพึงตัดความหวังที่จะ
ถึงความสุข จริงอยู คนเปนอันมากถูกทุกข กระทบกระทั่ง ก็ทําสิ่งที่ไมมีประโยชน ถูกสุขกระทบกระทั่ง
ก็ทําสิ่งที่มีประโยชน คนเหลานั้นไมตรึกถึงความขอนี้
จึงถึงความตาย. สิ่งที่นี้ไดคิดไว จะมีก็ได สิ่งที่คิดไว
จะพินาศไปก็ได โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตาม ของ
ชายก็ตาม มิไดสําเร็จดวยเพียงคิดเทานั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสึเสเถว ความวา ไมตัดความหวัง
เสีย ทําความหวังการงานของตนร่ําไป. บทวา น นิพฺพินฺเทยฺย ความวา
พึงกระทําความเพียรไมเบื่อหนาย คือไมเกียจคราน. บทวา ยถา อิจฺฉึ
ความวา เราไดเปนพระราชาดังที่เราปรารถนาทีเดียว. บทวา อุพฺภต ไดแก
นําเขาไปใกล คือนําเขาไปแลว บทวา ทุกฺขูปนีโตป ความวา แมความ
ทุกขทางกายและทางใจถูกตองแลว. บทวา อหิตา หิตา จ ความวา ผูที่
มีทุกขสัมผัสยอมไมทําสิ่งที่มีประโยชน ผูที่มีสุขสัมผัส ยอมทําสิ่งที่มีประโยชน.
บทวา อวิตกฺกิตาโร ไดแก ไมตรึก คือไมคิด ทานอธิบายวา บรรดา
ผัสสะเหลานั้น เหลาสัตวที่ผัสสะไมมีประโยชนถูกตอง ไมคิดวา แมผัสสะที่
มีประโยชน ก็มีอยู ผูทําความเพียรยอมบรรลุผัสสะแมนั้น ไมคิดดังนี้จึงไม
ทําความเพียร สัตวเหลานั้นไมตรึกคือไมคิดเนื้อความนี้ จึงไมไดสัมผัสที่มี
ประโยชน ยอมเขาถึงมัจจุ คือถึงความตาย เพราะฉะนั้น ชื่อวาความเพียร
ควรกระทําแท. บทวา อจินฺติตมฺป ความวา แมสิ่งที่สัตวเหลานี้มิไดคิดไว
ก็ยอมมีได. บทวา จินฺติตมฺป วินสฺสติ ความวา ก็เรื่องที่วา เราจะ
ครองราชสมบัติโดยไมตองรบเลยนี้ เรานี้ไดคิดไว เรื่องที่วา เราจักขนทรัพย
แตสุวรรณภูมิมารบแลว ครองราชสมบัติ นี้เราคิดไว แตทงั้ สองเรื่องนั้น
บัดนี้ เรื่องที่เราคิดไว หายไปแลว เรื่องที่เรามิไดคิดไวเกิดขึ้นแลว. บทวา
น หิ จินฺตามยา โภคา ความวา ดวยวาโภคะของสัตวทั้งหลาย ชื่อวา
สําเร็จดวยความคิดหามิได เพราะมิไดสําเร็จดวยความคิด ฉะนั้น ควรทํา
ความเพียรทีเดียว เพราะสิ่งที่มิไดคิดไว ยอมมีแกผูมีความเพียร.
ตั้งแตนั้นมา พระมหาสัตวทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม ครองราช
สมบัติโดยธรรม ทรงบํารุงพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย. กาลตอมา พระนาง
สีวลีเทวีประสูติพระราชโอรส ซึ่งสมบูรณดวยลักษณะแหงความมั่งคั่งและความ
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มีบุญ พระชนกและพระชนนี ทรงขนานพระนามวา ทีฆาวุราชกุมาร เมื่อ
ทีฆวุราชกุมารทรงเจริญวัย พระราชาประทานอุปราชาภิเษกแลว ครองราช
สมบัติอยูเจ็ดพันป.
วันหนึ่ง เมื่อนายอุทยานบาลนําผลไมนอยใหญตาง ๆ และดอกไม
ตาง ๆ มาถวาย พระมหาชนกราชมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นของเหลานั้น
ทรงยินดี ทรงยกยองนายอุทยานบาลนั้น ตรัสวา ดูกอนนายอุทยานบาล เรา
ใครจะเห็นอุทยาน ทานจงตกแตงไว นายอุทยานบาล รับพระราชดํารัสแลว
ตามรับสั่ง แลวกราบทูลใหทรงทราบ พระมหาสัตวประทับบนคอชางเสด็จ
ออกจากพระนครดวยราชบริพารเปนอันมาก ถึงประตูพระราชอุทยาน ที่ใกล
ประตูพระราชอุทยานนั้น มีตนมะมวงสองตนมีใบเขียวชอุม ตนหนึ่งไมมีผล
ตนหนึ่งมีผล ผลนั้นมีรสหวานเหลือเกิน ใคร ๆ ไมอาจเก็บผลจากตนนั้น
เพราะผลซึ่งมีรสเลิศอันพระราชายังมิไดเสวย พระมหาสัตวประทับบนคอชาง
ทรงเก็บเอาผลหนึ่งเสวย ผลมะมวงนั้นพอตั้งอยูที่ปลายพระชิวหาของพระมหา
สัตวปรากฏดุจโอชารสทิพย พระมหาสัตวทรงคิดวา เราจักกินใหมาก
เวลากลับ แลวเสด็จเขาสูพระราชอุทยาน คนอื่น ๆ มีอปุ ราชเปนตน
จนถึงคนรักษาชาง รักษามา รูวาพระราชาเสวยผลมีรสเลิศแลว ก็เก็บเอา
ผลมากินกัน ฝายคนเหลาอื่นยังไมไดผลนั้น ก็ทาํ ลายกิ่งดวยทอนไม ทําเสีย
ไมมีใบ ตนก็หักโคนลง มะมวงอีกตนหนึ่งตั้งอยูงดงาม ดุจภูเขามีพรรณดัง
แกวมณี พระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นดังนั้น
จึงตรัสถามเหลาอมาตยวา นี่อะไรกัน เหลาอมาตยกราบทูลวา มหาชนทราบ
วา พระองคเสวยผลมีรสเลิศแลว ตางก็แยงกันกินผลมะมวงนั้น พระราชา
ตรัสถามวา ใบและวรรณะของตนนี้สิ้นไปแลว ใบและวรรณะของตนนอกนี้
ยังไมสิ้นไป เพราะเหตุไร อมาตยทั้งหลายกราบทูลวา ใบและวรรณะของอีก
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ตนหนึ่งไมสิ้นไป เพราะไมมีผล พระราชาทรงสดับดังนั้น ไดความสังเวช
ทรงดําริวา ตนนี้มีวรรณะสดเขียวตั้งอยูแลว เพราะไมมีผล แตตนนี้ถูกหัก
โคนลง เพราะมีผล แมราชสมบัตินี้ก็เชนกับตนไมมีผล บรรพชาเชนกับ
ตนไมหาผลมิได ภัยยอมมีแกผูมีความกังวล ยอมไมมีแกผูไมมีความกังวล
ก็เราจักไมเปนเหมือนตนไมมีผล จักเปนเหมือนตนไมหาผลมิได เราจักสละ
ราชสมบัติออกบวช ทรงอธิษฐานพระมนัสมั่น เสด็จเขาสูพระนคร เสด็จขึ้น
ปราสาทประทับที่พระทวารปราสาท ใหเรียกเสนาบดีมาตรัสสั่งวา จําเดิมแต
วันนี้ ชนเหลาอื่นนอกจากผูบํารุงปฏิบัติผูหนึ่ง ซึ่งเปนผูเชิญเครื่องเสวยมา
และเปนผูถวายน้ําบวนพระโอฐและไมสีพระทนต อยามาหาเราเลย ทานทั้งหลาย
จงถือตามเหลาอมาตย ผูวินิจฉัยคนเกาวากลาวราชกิจ ตั้งแตวันนี้ไป เราจัก
เจริญสมณธรรมในพระตําหนักชั้นบน ตรัสสั่งดังนี้แลว เสด็จขึ้นสูปราสาท
เจริญสมณธรรมพระองคเดียวเทานั้น เมื่อกาลลวงไปอยางนี้ มหาชนประชุม
กันที่พระลานหลวง ไมเห็นพระมหาสัตว ก็กลาววา พระราชาของพวกเรา
ไมเหมือนพระองคเกา แลวกลาวคาถา ๒ คาถาวา
พระราชาผูเปนใหญไมเหมือนแตกอน เพราะ
บัดนี้ ไมทรงตรวจตราเหลาคนฟอนรํา ไมทรงใส
พระทัยเหลาเพลงขับ ไมทอดพระเนตรสัตวทวิบทจตุบาท ไมประพาสพระราชอุทยาน ไมทอดพระเนตร
หมูห งส พระองคเปนประหนึ่งคนใบ ประทับนั่งเฉย
ไมทรงวาราชกิจอะไร ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิเค เปนคํากลาวรวมถึงสัตวทั้งปวง
อธิบายวา เมื่อกอนทรงใหชางชนกัน ทรงใหแพะขวิดกัน ทรงใหเหลามฤค
ตอสูกัน วันนี้ พระองคไมทอดพระเนตรสัตวแมเหลานั้น. บทวา อุยฺยาเน
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ความวา ไมโปรดแมกีฬาในพระราชอุทยาน. บทวา หเส ความวา ไมทอด
พระเนตรหมูหงส ในสระโบกขรณีในพระราชอุทยาน ซึ่งดาดาษไปดวยบัว
เบญจพรรณ. บทวา มูโคว ความวา ไดยินวาพวกเขาเหลานั้น ถามผูเชิญ
เครื่องเสวยและผูปฏิบัติบํารุงวา พระราชาทรงปรึกษาขอความอะไร ๆ กับ พวก
ทานบาง เขากลาววามิไดทรงปรึกษาเลย เพราะเหตุนั้น จึงกลาวอยางนี้.
พระราชาทรงมีพระมนัสไมพัวพันในกามทั้งหลาย นอมพระทัยไปใน
วิเวก ทรงระลึกถึงเหลาพระปจเจกพุทธเจาผูคุนเคยในราชสกุล ทรงดําริวา
ใครหนอจักบอกสถานที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา ผูประกอบดวยคุณมีศีล
เปนตน ผูห ากังวลมิไดเหลานั้นแกเรา แลวทรงเปลงอุทานดวยคาถา ๓ คาถา
ไววา
ทานผูมีปญญาทั้งหลาย ผูใครความสุข มีศีลอัน
ปกปดแลว ปราศจากเครื่องผูกคือกิเลส หนุมก็ตาม
แกก็ตาม มีตัณหาอันกาวลวงแลว อยูที่ไหนในวันนี้
ขอนอบนอมแดทานผูมีปญญาเหลานั้น ผูแสวงหาคุณ
ใหญ ทานผูมีปญญาเหลาใดเปนผูไมขวนขวาย อยูใน
โลกที่มคี วามขวนขวาย ทานผูมปี ญญาเหลานั้น ตัดเสีย
ซึ่งขายแหงมัจจุซึ่งขึงไวมั่น ผูมีมายาทําลายเสียดวย
ญาณไปอยู ใครพึงนําเราไปสูภูมิที่อยูแตงทานผูมี
ปาเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขกามา ไดแก ผูใครความสุข คือ
พระนิพพาน. บทวา รโหสีลา ความวา มีศีลอันปกปดแลว คือประกาศ
คุณหาที่สุดมิได. บทวา วคฺคพนธา ไดแก เครื่องผูกคือกิเลส. บทวา อุปารุตา
แปลวา ไปปราศแลว. บทวา ทหรา วุฑฺฒา จ แปลวา หนุมก็ตาม
แกก็ตาม. บทวา อจฺฉเร แปลวา ยอมอยู เมื่อพระราชาทรงอนุสรณถึงคุณ
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ของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น เกิดพระปติอยางมาก ครั้งนั้น พระราชา
เสด็จลุกจากบัลลังกทรงเปดสีหบัญชรดานทิศอุดร ผินพระพักตรไปทางทิศอุดร
ประดิษฐานอัญชลีไวเหนือพระเศียร เมื่อทรงนมัสการพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายผูประกอบดวยคุณอันอุดมเห็นปานนี้ จึงตรัสวา อติกฺกนฺตวกา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติกกฺ นฺตวถา ไดแก ผูละตัณหาไดแลว.
บทวา มเหสิน ไดแก ผูแสวงหาคุณมีสีลขันธเปนตนเปนอันมากดํารงอยู.
บทวา อุสสฺ ุกฺกมฺหิ ไดแก ผูถึงความขวนขวายจากราคะเปนตน . บทวา
มจฺจุโน ชาล ไดแก ขายคือตัณหาอันกิเลสมารขึงไว. บทวา ตนฺต มายาวิโน
ความวา. ผูม ีมายายิ่งทั้งหลาย กําจัดคือทําลายดวยญาณของตนไปอยู. บทวา
โก เตส คติมานเย ความวา ใครจะพึงใหเราถึง คือพาเราไปยังนิวาสสถาน
ของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น.
เมื่อพระมหาสัตวทรงเจริญสมณธรรมอยูบนประสาทนั่นแล เวลาลวง
ไปสี่เดือน ลําดับนี้ ๆ. พระหฤทัยของพระองคไดนอมไปในบรรพชาอยางยิ่ง
พระราชนิเวศปรากฏดุจโลกันตนรก ภพทั้งสามปรากฏแกพระองคเหมือนถูก
ไฟไหม พระมหาสัตวมีพระหฤทัยมุงเฉพาะตอบรรพชา ทรงจินตนาการวา
เมื่อไรหนอ กาลเปนที่ละกรุงมิถิลา ซึง่ ประดับตกแตงดังพิภพแหงทาวสักกเทวราชนี้ แลวไปสูปาหิมวันตทรงเพศบรรพชิต จักมีแกเรา ทรงคิดฉะนี้แลว
ทรงเริ่มพรรณนากรุงมิถิลาวา
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง ซึ่ง
นายชางผูฉลาดจัดการสรางจําแนกสถานที่เปนพระราช
นิเวศเปนตน ปนสวนออกเปนประตูและถนนตามสวน
ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง
กวางขวางรุงเรืองดวยประการทั้งปวง ออกบวช ความ
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ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่งมี
กําแพงและหอรบเปนอันมาก ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ปอมและซุมประตูมั่นคง ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ทางหลวงตัดไวเรียบรอย ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
รานตลาดในระหวางจัดไวอยางดี ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง
เบียดเสียดไปดวยรถเทียมโคและมา ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ระเบียบแหงหมูไมในที่เที่ยวสําราญ ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ระเบียบแหงหมูไมในพระราชอุทยาน ออกบวช
ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจัก ละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ระเบียบแหงปราสาทอันประเสริฐ ออกบวช ความ
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ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง มี
ปราการสามชั้น พรั่งพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ
ซึ่งพระเจาวิเทหรัฐผูทรงยศ พระนามวาโสมนัส ทรง
สรางไว ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่ง ซึ่ง
พระเจาวิเทหรัฐทรงสะสมธัญญาหารเปนตน ทรงปกครองโดยธรรม ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จ
ไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาราชธานี อันมั่งคั่งอัน
หมูปจจามิตรผจญไมได ทรงปกครองโดยธรรม ออก
บวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน อันนา
รื่นรมย จําแนกปนสถานที่ไวสมสวน ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน อันนา
รื่นรมย ซึ่งฉาบทาดวยปูนขาวและดิน ออกบวช
ความประสงคนั้นจัดสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระราชมณเฑียรสถาน อันนา
รื่นรมย มีกลิ่นหอมฟุงจรุงใจ ออกบวช ความประ
สงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละพระตําหนักยอดอันจําแนกปน
สมสวน ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
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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เมื่อไรเราจักละกองชางซึ่งประดับประดาไปดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง และเหลาชางมีสายรัดทองคํา
บริบูรณดวยเครื่องประดับศีรษะและขายทองคํา เหลา
ควาญที่ประจําก็ถือโตมรและของาว ออกบวช ความ
ประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองมา ซึง่ ประดับประดาดวย
สรรพาลังการ และเหลาสินธพชาติอาชาไนย ซึ่งเปน
พาหนะเร็ว อันเหลาคนฝกประจําถือดาบและแลงศร
อยูเปนนิตย ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถซึ่งติดเครื่องรบ ชักธง
ประจํา หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจํารถถือศร
สวมเกราะ ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถทองคําซึ่งติดเครื่องรบชัก
ธงประจํา หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจําถือศรสวม
เกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละรถเงิน ซึ่งติดเครื่องรบ ชักธง
ประจํา หุมหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
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ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจํารถถือศร
สวมเกราะ ออกบวช ความประสงคนั้นจักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถมา ซึ่งติดเครื่องรบชักธง
ประจํา หุมหนึ่งเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจําถือศรสวม
เกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถเทียมอูฐ ซึ่งติดเครื่องรบ
ชักธงประจํา หุม หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับ
ประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคนประจําถือศรสวม
เกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น จักสําเร็จได
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองรถเทียมแพะ แกะ เนื้อ โค
ซึ่งติดเครื่องรบ ชักธงประจํา หุมหนังเสือเหลืองและ
เสือโครง ประดับประดาดวยอลังการอันวิจิตร มีคน
ประจําถือศรสวมเกราะ ออกบวช ความประสงคนั้น
จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละกองฝกชาง ถือโตมรและของาว
กองฝกมาทรงเครื่องประดับทองคํา
กองพลธนูถือ
คันธนูพรอมทั้งแลงธนู
เหลาราชบุตรทรงเครื่อง
ประดับทองคํา
ทั้งสี่เหลานี้ลวนประดับดวยเครื่อง
สรรพาลังการ เปนผูกลาหาญสวมเกราะมีวรรณะเขียว
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สวนราชบุตรสวมเกราะอันวิจิตรถือกริชทอง ออกบวช
ความประสงคนั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละหมูพราหมณผูครองผาเครื่อง
บริขารครบครัน ทาตัวดวยแกนจันทนเหลือง ทรงผา
มาแตแควนกาสีอันอุดม และนางสนมกํานัลประมาณ
๗๐๐ คน ซึ่งประดับดวยเครื่องสรรพาลังการ เอวบาง
สํารวมดีแลว เมื่อฟงคําสั่ง พูดจานารัก ออกบวช
ความประสงคนั้น จักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักละภาชนะทองคําน้ําหนักรอยปลละ
จําหลักลวดลายนับดวยรอย ออกบวช ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรกองชางซึ่งประดับประดาดวยเครื่อง
อลังการทั้งปวงเปนตน จนถึงเหลานางสนมกํานัลผู
เชื่อฟงคําสั่ง พูดจานารัก เปนทีส่ ุด ผูติดตามเราไป
เขาจักไมติดตามเราอันใด ความที่พวกนั้น ๆ ไมติด
ตามเรานั้น จักมีจกั เปนไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักไดปลงผมหมผาสังฆาฏิ อุมบาตร
เที่ยวบิณฑบาต จักทรงผาสังฆาฏิอันทําดวยผาบังสุกุล
ที่เขาทิ้งไวตามถนนหนทาง เมื่อฝนตกเจ็ดวัน จักมี
จีวรเปยกซุมเที่ยวบิณฑบาต จักจาริกไปตามตนไม
ตามราวปา ทั้งกลางวันและกลางคืน เที่ยวไปโดยไม
เหลียวแลถึงกิจการอันใดอันหนึง่ จักละความกลัว
ความขลาดใหเด็ดขาด จักอยูผ ูเดียวตามภูเขาและ
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สถานที่อันลําบาก จักทําจิตใหตรง ดุจคนดีดพิณ
ดีดสายทั้งเจ็ดใหเปนที่รื่นรมยแหงใจ ความประสงค
นั้นจักสําเร็จไดเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรเราจักตัดเสียซึ่งกามสังโยชน อันเปนของ
ทิพยและของมนุษย ดุจชางรถตัดรองเทาโดยรอบ
ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กทา เปนบทกําหนดเวลา. บทวา ผิต
ความวา แพร คือเต็มดวยผาและเครื่องประดับเปนตน. บทวา วิภตฺต
ภาคโส มต ความวา อันนายชางผูสรางพระนครผูฉลาด แบงสถานที่เปน
พระราชนิเวศเปนตน ปนสวนเปนประตูและถนน. บทวา ต กทา สุ
ภวิสฺสติ ความวา การละพระนครเห็นปานนี้ ออกบวชนั้น 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 มีกาํ แพงสามชั้น 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 ผาที่เกิดแตโขมรัฐและโกทุมพรรัฐ. บทวา หตฺถิคุมฺเพ
ไดแก โขลงชาง. บทวา เหมกปฺปนิวาสเส ไดแก ประกอบดวยของสําเร็จ
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รูปกลาวคือเครื่องประดับศีรษะลวนแลวไปดวยทอง และขายทอง บทวา
คามนีเยภิ ไดแก เหลาหัตถาจารย. บทวา อาชานีเย จ ชาติเย ไดแก
ฝูงมาทั้งหลายเชนนั้น 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 สชฺฌุรเถ ไดแก รถเงิน ประกอบรถ
เทียมแพะ รถเทียมแกะ รถเทียมเนื้อ เพื่อความงดงาม. บทวา อริยคเฆ
ไดแก หมูพราหมณ ไดยินวา พราหมณเหลานั้น เปนผูมีวาจาระประเสริฐใน
เวลานั้น เพราะเหตุนั้น พระมหาสัตวจึงกลาวถึงพราหมณเหลานั้นอยางนี้
บทวา หริจนฺทนลิตฺตงฺเค ไดแก มีสรีระไลทาดวยจันทนสีทอง พระมหาสัตวกลาววา สตฺตสตา หมายเอาเฉพาะภริยาที่รักเทานั้น บทวา
สุสฺา ไดแก สํารวมแลวดวยดี. บทวา อสฺสวา ไดแก ทําตามถอยคํา
บทวา สตปลฺล ไดแก สรางดวยทองคําหนักรอยปสละ. บทวา กส ไดแก
ถาด. บทวา สตราชิก ไดแก ประกอบดวยลวดลายดานหลังรอยลาย บทวา
ยนฺต ม ความวา ผูติดตามทั้งหลาย เมื่อไรจักไมติดตามเราผูไปไพรสณฑ
คนเดียวเทานั้น. บทวา สตฺตาห เมเฆ ไดแก เมื่อเมฆฝนตั้งขึ้นตลอด
เจ็ดวัน ความวา เวลาฝนตกตลอดเจ็ดวัน. บทวา สพฺพณฺห แปลวา
ตลอดคืนตลอดวัน. บทวา วีณรุชฺชโก แปลวา ผูบรรเลงพิณ. บทวา
กามสโยชเน ไดแก กามสังโยชน. บทวา ทิพฺเพ แปลวา เปนของทิพย
บทวา มานุเส แปลวา เปนของมนุษย.
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ไดยินวา พระมหาสัตวบังเกิดในกาลที่คนมีอายุหมื่นป เสวยราชสมบัติ
เจ็ดพันป ไดทรงผนวชในเมื่อพระชนมายุยังเหลืออยูประมาณสามพันป ก็เมื่อ
จะทรงผนวช ไดเสด็จอยูในฆราวาสวิสัยสี่เดือน จําเดิมแตกาลที่ไดทอดพระเนตรเห็นตนมะมวงที่ประตูพระราชอุทยาน ทรงดําริวา เพศแหงบรรพชิต
ประเสริฐกวาเพศแหงพระราชานี้ เราจักบวช จึงตรัสสั่งราชบุรุษผูรับใชเปน
ความลับวา เจาจงนําผายอมฝาดและบาตรดินมาแตรานตลาด อยาใหใคร ๆ รู
ราชบุรุษนั้นไดทําตามรับสั่ง พระราชาโปรดใหเรียกเจาพนักงานภูษามาลามา
ใหปลงพระเกศาและพระมัสสุ พระราชทานบานสวยแกภูษามาลาแลวโปรดให
กลับไป ทรงนุงผากาสาวะผืนหนึ่ง ทรงหมผืนหนึ่ง ทรงพาดผืนหนึ่งที่พระอังสา สวมบาตรดินในถุงคลองพระอังสา ทรงธารพระกรสําหรับคนแกแต
ที่นั้น เสด็จจงกรมไปมาในปราสาทดวยปจเจกพุทธลีลาสิ้นวันเล็กนอย ทรง
เปลงอุทานวา โอ บรรพชาเปนสุข เปนสุขอยางยิ่ง เปนสุขอันประเสริฐ.
พระมหาสัตวเสด็จประทับอยูในปราสาทนั้นแล ตลอดวันนั้น วัน
รุงขึ้นทรงปรารภจะเสด็จลงจากปราสาทในเวลาพระอาทิตยขึ้น คราวนั้น
พระนางสีวลีเทวีตรัสเรียกสตรีคนสนิทเจ็ดรอยเหลานั้นมารับสั่งวา พวกเราไม
ไดเห็นพระราชาของเราทั้งหลาย ลวงมาไดสี่เดือนแลว วันนี้เราทั้งหลายจัก
พากันไปเฝาทาวเธอ ทานทั้งหลายพึงตกแตงดวยเครื่องอลังการทั้งปวง แสดง
เยื้องกรายมีกิริยาอาการราเริง เพ็ดทูล ขับรองอยางสตรีเปนตนตามกําลัง
พยายามผูกพระองคไวดวยเครื่องผูกดือกิเลส แมพระเทวีก็ทรงประดับตกแตง
พระองค แลวเสด็จขึ้นปราสาทกับดวยสตรีเหลานั้น ดวยทรงคิดวา จักเฝา
พระราชา แมทอดพระเนตรเห็นพระราชาเสด็จลงอยู ก็ทรงจําไมได ถวาย
บังคมพระราชาแลว ประทับอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดวยทรงสําคัญวา
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บรรพชิตนี้จักเปนพระปจเจกพุทธเจามาถวายโอวาทพระราชา ฝายพระมหาสัตว
เสด็จลงจากปราสาท ฝายพระเทวีเมื่อเสด็จในรูปยังปราสาท ทอดพระเนตร
เห็นพระเกศาของพระราชามีสีดุจปกแมลงภู บนหลังพระที่สิริไสยาสน และ
หอเครื่องราชาภรณ จึงตรัสวา บรรพชิตนั้น ไมใชพระปจเจกพุทธเจา จัก
เปนพระราชสวามีที่รักของพวกเรา มาเถิดทานทั้งหลาย เราทั้งหลายจักทูล
วิงวอนพระองคใหเสด็จกลับ จึงเสด็จลงจากปราสาทตามไปทันพระราชาที่หนา
พระลาน ครั้นถึงจึงสยายเกศาเรี่ยรายเบื้องพระปฤษฎางค กับดวยสตรีทั้งปวง
เหลานั้น ขอนทรวงดวยพระหัตถทั้งสองกราบทูลวา พระองคทรงทําการ
อยางนี้ เพราะเหตุไร พระเจาขา ทรงคร่ําครวญติดตามพระราชาไปอยาง
นาสงสารยิ่ง.
ครั้งนั้น พระนครทั้งสิ้นก็เอิกเกริกโกลาหล ฝายชาวเมืองเหลานั้น
กลาววา ไดยินวา พระราชาของพวกเราทรงผนวชเสียแลว พวกเราจักได
พระราชาผูดํารงอยูในยุติธรรมเห็นปานนี้แตไหนอีกเลา แลวตางรองใหที่ความ
พระราชาไป.
พระบรมศาสดาเมื่อทรงทําใหแจงซึ่งเสียงคร่ําครวญของหญิงเหลานั้น
และความที่พระราชาทรงละหญิงแมที่กําลังคร่ําครวญอยูเหลานั้นเสีย เสด็จไป
เพราะเหตุการณนั้น จึงตรัสวา
พระสนมนารีเจ็ดรอยเหลานั้น ประดับดวย
สรรพาลังการ เอวบางสํารวมดี เชื่อถอยฟงคํา พูดจา
นารัก ประคองพาหาทั้งสองกันแสง คร่ําครวญวา
พระองคละพวกขาพระองค เพราะเหตุไร พระราชา
ทรงละพระสนมนารีเจ็ดรอยเหลานั้น ซึ่งประดับดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง เอวบางสํารวมดี เชื่อถอยฟงคํา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 129

พูดจานารัก เสด็จไปมุงการผนวชเปนสําคัญ พระราชา
ทรงละภาชนะทองคําหนักรอยปลละ มีลวดลายนับ
ดวยรอย ทรงอุม บาตรดินนั้น ใหเปนอันอภิเษกครั้ง
ที่สอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปคฺคยฺห ไดแก ยกขึ้นแลว. บทวา
สมฺปทวี ความวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พระเจามหาชนกราชนั้นทรงทิ้ง
พระสนมนารีเจ็ดรอยเหลานั้นซึ่งรําพันเพออยูวา พระองคละพวกขาพระองค
เสด็จไปแตผูเดียวทําไม ขาพระองคทั้งหลายมีความผิดอะไรหรือ พระองค
มุงเสด็จไปดุจถูกทวงวา พระองคปราศจากสมบัติเสด็จออกผนวช. บทวา ต
ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองคนั้น ทรงอุมบาตรดินนั้นให
เปนอันอภิเษกครั้งที่สอง เสด็จออกอยู.
พระนางสีวลีเทวีแมทรงคร่ําครวญอยูก็ไมอาจยังพระราชาใหเสด็จกลับ
ได ทรงคิดวา มีอุบายอยูอยางหนึ่ง จึงใหเรียกมหาเสนาคุตมาเฝา แลวตรัสสั่ง
วา ทานจงจุดไฟเผาเรือนเกาศาลาเกา ในสวนทิศเบื้องหนาที่พระราชาเสด็จไป
จงรวบรวมหญาและใบไมนํามาสุมใหเปนควันมากในที่นั้น ๆ มหาเสนาคุตได
ทําอยางนั้น พระนางสีวลีเทวีเสด็จไปสูสํานักของพระราชา หมอบแทบพระ
ยุคลบาทกราบทูลความที่ไฟไหมกรุงมิถิลา ตรัสสองคาถาวา
คลังทั้งหลาย คือคลังเงิน คลังทอง คลังแกว
มุกดา คลังแกวไพฑูรย คลังแกวมณี คลังสังขคลัง
ไขมุกค คลังผา คลังจันทนเหลือง คลังหนังเสือ
คลังงาชาง คลังพัสดุสิ่งของ คลังทองแดง คลังเหล็ก
เปนอันมาก มีเปลวไฟเสมอเปนอันเดียวกันอยางนา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 130

กลัว แมอยูคนละสวนก็ไหมหมด ของพระองคโปรด
เสด็จกลับดับไฟเสียกอน พระราชทรัพยของพระองค
นั้นอยาไดฉิบหายเสียเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เภสฺมา แปลวา นากลัว. บทวา
อคฺคิสมาชาลา ความวา เรือนทั้งหลายของมนุษย นั้น ๆ อันไฟไหมอยู
ไฟรุงเรื่องดวยเปลวเสมอเปนอันเดียวกัน. บทวา โกสา ไดแก เรือนคลัง
เงินเปนตน. บทวา ภาคโส ความวา พระนางสีวลีเทวีกราบทูลวา ขาแต
พระองค คลังของเราทั้งหลายเหลานั้น แมแบงไวเปนสวน ๆ ก็ถูกไฟไหม
หมด. บทวา โลห ไดแก ทองแดงเปนตน. บทวา มา เต ต วินสฺสา
ธน ความวา ขอทรัพยของพระองคนั้นจงอยาพินาศ อธิบายวา มาเถิด
ขอพระองคจงดับไฟนั้น พระองคจะเสด็จไปภายหลัง พระองคจักถูกครหาวา
เสด็จออกไปโดยไมเหลียวแลพระนครที่กําลัง ถูกไฟไหมอยูเลย พระองคจักมี
ความวิปฏิสารเพราะความละอายนั้น มาเถิด พระองคโปรดสั่งเหลาอมาตยให
ดับไฟเถิด พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสกะพระนางสีวลีวา พระเทวี เธอตรัส
อะไรอยางนั้น ความกังวลดวยของเหลาใดมีอยู ความกังวลนั้นดวยของเหลา
นั้นเพลิงเผาผลาญอยู แตเราทั้งหลายหาความกังวลมิได เมือ่ จะทรงแสดงขอ
ความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล มีชีวิตเปนสุขดี
หนอ เมื่อกรุงมิถิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู ของอะไร ๆ
ของเรามิไดถูกเผาผลาญเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นตฺถิ กิฺจน ความวา ความกังวล
กลาวคือกิเลสเครื่องกังวลของเราทั้งหลายเหลาใด ไมมี เราทั้งหลายเหลานั้น
มีชีวิตเปนสุข เปนสุขดีหนอ เพราะไมมีความกังวลนั้น ดวยเหตุนั้น พระ
มหาสัตวจึงตรัสวา เมือ่ กรุงมิถิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู ของอะไร ๆ ของเรา
มิไดถูกเผาผลาญเลย ความวา เราไมเห็นสิ่งของสวนตัวของเราแมหนอยหนึ่ง
ถูกเผาผลาญ.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว พระมหาสัตวไดเสด็จออกทางประตูทิศอุดร
พระสนมกํานัลใน ทั้งเจ็ดรอยแมเหลานั้นก็ออกตามเสด็จไป พระนางสีวลีเทวี
ทรงคิดอุบายอีกอยางหนึ่ง จึงตรัสสั่งอมาตยทั้งหลายวา พวกทานจงแสดงเหตุ
การณใหเปนเหมือนโจรฆาชาวบานและปลนแวนแควน อมาตยไดจัดการตาม
กระแสรับสัง่ ขณะนั้น คนทั้งหลายก็แสดงพวกคนถืออาวุธวิ่งแลนไป ๆ แต
ที่นั้น ๆ เปนราวกะวาปลนอยู รดน้ําครั่งลงในสรีระเปนราวกะวาถูกประหาร
ใหนอนบนแผนกระดาน เปนราวกะวา ตายถูกน้ําพัดไป ตอพระราชา มหาชน
ทูลพระราชาวา ขาแตมหาราช พวกโจรปลนแวนแควน ฆาขาแผนดินของ
พระองค ทั้ง ๆ ที่พระองคยังดํารงพระชนมอยู แมพระเทวี ก็ถวายบังคม
พระราชา ตรัสคาถาเพื่อใหเสด็จกลับวา
เกิดโจรปาขึ้นแลว ปลนแวนแควนของพระองค
มาเถิด พระองค ขอพระองคจงเสด็จกลับเถิด แวน
แควนนี้ อยาพินาศเสียเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏวิโย ความวา ขาแตมหาราช เมื่อ
พระองคยังดํารงพระชนมอยูนี่แหละ เกิดโจรปาขึ้นแลว. บทวา รฏ ความวา
พวกโจรทําลายแวนแควนของพระองค อันธรรมรักษาแลวเห็นปานนั้น มา
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เถิด พระองค ขอพระองคจงเสด็จกลับเถิด แวนแควนของพระองคนี้ จง
อยาพินาศ.
พระราชาทรงสดับ ดังนี้นั้นแลวมีพระดําริวา เมื่อเรายังมีชีวิตอยู จะไม
เกิดโจรปลนทําลายแวนแควนเลย นีจ้ ักเปนการกระทําของพระสีวลิเทวี เมื่อ
จะทรงทําใหพระนางจํานนตอถอยคํา จึงตรัสวา
เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล มีชีวิตเปนสุขดี
หนอ เมื่อแวนแควนถูกโจรปลน พวกโจรมิไดนํา
อะไร ๆ ของเราไปเลย เราทั้งหลายผูไมมีความกังวล
มีชีวิตเปนสุขดีหนอ เราทั้งหลายจักมีปติเปนภักษา
เหมือนเทวดาชั้นอาภัสรา ฉะนัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิลุมปฺ มานมฺหิ ไดแก ถูกโจรปลน อยู.
บทวา อากสฺสรา ยถา ความวา พรหมเหลานั้นเปนผูมีปติเปนภักษา
ยังกาลเวลาใหลวงไปดวยความสุขในสมาบัติ ฉันใด เราทั้งหลายจักยังเวลาให
ลวงไป ฉันนั้น.
แมเมื่อพระราชาตรัสอยางนี้แลว มหาชนก็ยังติดตามพระองคไปอยู
นั่นเอง พระมหาสัตวมีพระดําริวา มหาชนเหลานั้นไมปรารถนาจะกลับ เราจักให
มหาชนนั้นกลับ เมื่อทรงดําเนินทางไปไดกึ่งคาวุต พระองค จึงทรงหยุดพัก
ประทับยืนในทางใหญ ตรัสถามอมาตยทั้งหลายวา ราชสมบัตินขี้ องใครอมาตย
ทั้งหลายกราบทูลวา ของพระองค ทาวเธอจึงตรัสวา ถาอยางนั้น ทานทั้งหลาย
จงลงราชทัณฑแกผูทํารอยขีดนี้ใหขาด ตรัสฉะนี้แลวทรงเอาธารพระกรลากให
เปนรอยขีดขวางทาง ใคร ๆ ไมสามารถทํารอยขีด ที่พระราชาผูมีพระเดชานุภาพไดทรงขีดไวใหขาดลบเลือน 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
ไปสิ้นทางประมาณหกสิบโยชน.
ในกาลนั้น มีดาบสรูปหนึ่งชื่อนารทะ อยูท ี่สุวรรณดูหาในหิมวันต
ประเทศ ใหเวลาลวงไปดวยสุขเกิดแตฌานอันสัมปยุตดวยอภิญญาหา ลวง
เจ็ดวันก็ออกจากสุขเกิดแตฌาน เปลงอุทานวา โอ เปนสุข เปนสุขอยางยิ่ง
ดาบสนั้นตรวจดูสัตวโลกดวยทิพยจักษุวา ใคร ๆ ในพื้นชมพูทวีปแสวงหา
สุขนี้ มีบางหรือหนอ ก็เห็นพระมหาชนกผูพุทธางกูร จึงคิดวา พระมหาชนกนั้นเปนพระราชาออกมหาภิเนษกรมณ ไมสามารถจะยังมหาชนราชบริพาร มีพระนางสีวลีเทวีเปนประมุขใหกลับพระนครได ขาราชบริพารนั้นพึง
ทําอันตรายแกพระองค เราจักถวายโอวาทแกพระองค เพื่อใหทรงสมาทาน
มั่น โดยยิ่งโดยประมาณ จึงไปดวยกําลังฤทธิ์ สถิตอยูในอากาศตรงเบื้องพระ
พักตรพระราชา กลาวคาถาใหพระองคเกิดอุทสาหะวา
ความกึกกองของประชุมชนใหญนี้ เพื่ออะไร
นั่นใครหนอมากับทาน เหมือนเลนกันอยูในบาน
สมณะ อาตมาขอถามทาน ประชุมชนนี้แวดลอมทาน
เพื่ออะไร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิมเฺ หโส ความวา ความกึกกองแหง
ประชุมชนหมูใหญมีโขลงชางเปนตนนี้ ในเพราะเหตุอะไร. บทวา กานุ
คาเมว กีฬิยา ความวา นั่นใครหนอมากับทาน ราวกะวาเลนกีฬากันอยู
ในบาน. บทวา กตฺเถโส ไดแก มหาชนนี้เพื่ออะไร. บทวา อภิสโฏ
ความวา มหาชนประชุมกันแวดลอมทานมา นารทดาบสถามดังนี้.
พระราชาตรัสตอบวา
ประชุมชนนีต้ ามขาพเจา ผูละพวกเขาไปในที่นี้
ขาพเจาผูลวงสีมาคือกิเลสไปเพื่อถึงมโนธรรม กลาว
คือญาณของมุนีผูไมเกื้อกูลแกเหยาเรือน ผูเจือดวย
ความเพลิดเพลินทั้งหลาย ซึง่ เกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ
อยู ทานรูอยู จะถามทําไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มม ความวา ขาพเจาละชนไป ซึ่ง
ขาพเจานั้นผูละไป. บทวา เอตฺถ ความวา มหาชนนี้หอมลอมแลว คือ
ติดตามมาในที่นี้. บทวา สีมาติกฺกมน ยนฺต ความวา ทําไมทานจึงถาม
ขาพเจา ผูลวงสีมาคือกิเลส ไปคือบวชเพื่อถึงมโนธรรมกลาวคือญาณของมุนี
ผูไมเกื้อกูลแกเหยาเรือน. บทวา มิสฺส นนฺทีหิ คจฺฉนฺต ความวา
ทานรูหรือวาไมรูวาขาพเจาบวชแลว จึงถามขาพเจาผูยังไมละความเพลิดเพลิน
เจือดวยความเพลิดเพลินทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ ไปอยู คือทานไม
ไดฟงขาวบางหรือวา ไดยินวา พระมหาชนกทั้งวิเทหรัฐบวช.
ลําดับนั้น นารทดาบสกลาวคาถาอีก เพื่อตองการใหพระมหาสัตว
สมาทานมั่น วา
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พระองคเพียงแตทรงสรีระนี้ จะสําคัญวา เรา
ขามพนกิเลสแลวหาไดไม กรรมคือกิเลสนี้ จะพึง
ขามไดดวยเหตุเพียงเทานี้ หาไดไม เพราะยังมีอันตรายอยูมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาสฺสุ ติณฺโณ อมฺิตฺโถ ความวา
ทานทรงสรีระนี้ คือ ครองบรรพชิตบริขารและผากาสาวะ อยาไดเขาใจวา
เราขามแลว คือ กาวลวงแลวซึ่งแดนคือกิเลส ดวยเหตุเพียงถือเพศบรรพชิตนี้.
บทวา อติรเณยฺยมิท ความวา ขึ้นชื่อวากิเลสนี้ ไมใชจะขามไดดวยเหตุ
เพียงเทานี้. บทวา พหู หิ ปริปนฺถโย ความวา เพราะวาอันตรายคือ
กิเลสของทาน ที่ตั้งกั้นทางสวรรค ยังมีอยูมาก.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสวา
ขาพเจาใดปรารถนาเฉพาะ ซึ่งกามทัง้ หลาย ใน
มนุษยโลกอันบุคคลเห็นแลว ก็หาไมเลย ในเทวโลก
อันบุคคลไมเห็นแลว ก็หาไม อันตรายอะไรหนอจะ
พึงมีแกขาพเจานั้น ซึ่งมีปกติอยูผูเดียวอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย เนว ทิฏเ นาทิฏเ ความวา
ขาพเจาใดปรารถนาเฉพาะซึ่งกามทั้งหลาย ในมนุษยโลกอัน บุคคลเห็นแลว
ก็หามิไดเลย ในเทวโลกอันบุคคลไมเห็นแลว ก็หามิไดเลย อันตรายอะไรหนอ
จะพึงมีแกขาพเจานั้น ผูม ีปกติอยูผูเดียวอยางนี้ พระมหาสัตวตรัสดังนี้.
ลําดับนั้น นารทดาบสเมื่อจะแสดงอันตรายทั้งหลายแกพระมหาสัตว
นั้น จึงกลาวคาถาวา
อันตรายมากทีเดียว คือ ความหลับ ความ
เกียจคราน ความงวงเหงา ความไมชอบใจ ความ
เมาอาหาร ตั้งอยูในสรีระ อาศัยอยู.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิททฺ า ไดแก หลับอยางลิง. บทวา
ตนฺทิ ไดแก ความเกียจคราน. บทวา อรติ ไดแก ความกระสัน. บทวา
ภตฺตสมฺมโท ไดแก ความกระวนกระวายเพราะภัตตาหาร ทานอธิบายไว
ดังนี้ ดูกอนสมณะ พระองคเปนผูมีพระรูปงามนาเลื่อมใส มีผิวพรรณดุจ
ทองคํา เนื้อพระองครับสั่งวา อาตมาละราชสมบัติออกทรงผนวช คนทั้งหลาย
จักถวายบิณฑบาตอันโอชาประณีตแกพระองค พระองคทรงรับพอเต็มบาตร
เสวยพอควรแลวเขาสูบรรณศาลา บรรทม ณ ที่สาดไม หลับกรนอยูตื่นในระหวาง
พลิกกลับไปกลับมา ทรงเหยียดพระหัตถและพระบาท ลุกขึ้นจับราวจีวร
เกียจครานไมจับ ไมกวาดกวาดอาศรม ไมนําน้ําดื่มมา บรรทมหลับอีก ตรึก
ถึงกามวิตก กาลนั้นก็ไมพอพระทัยในบรรพชา ความกระวนกระวายเพราะ
ภัตตาหารจักมีแตพระองค ดวยประการฉะนี้. บทวา อาวสนฺติ สรีรฏา
ความวา อันตรายเหลานั้นมีประมาณเทานี้ ตั้งอยูในสรีระของทานอาศัยอยู คือ
บังเกิดในสรีระของทานนี่แหละ นารทดาบสแสดงดังนี้.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะตรัสชมนารทดาบสนั้น จึงตรัสคาถาวา
ขาแตพราหมณี ทานผูเ จริญพร่ําสอนขาพเจา
ดีนักหนา ขาพเจาขอถามทานพราหมณนี่แหละ ขาแต
ทานผูนิรทุกะ ทานเปนใครหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺราหฺมณ อนุสาสสิ ความวา
ขาแตพราหมณ ทานพร่าํ สอนขาพเจาดีนักหนา.
ลําดับนั้น นารทดาบสกลาววา
ชนทั้งหลายรูจักอาตมาโดยนามวา นารทะ โดย
โคตรวา กัสสปะ ดังนี้ อาตมามาในสถานใกลพระองคผูเจริญ ดวยรูสึกวา การสมาคมดวยสัตบุรุษ
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ทั้งหลาย ยังประโยชนใหสําเร็จได พระองคจงทรง
ยินดีในบรรพชานี้ วิหารธรรมจงเกิดแกพระองค กิจ
อันใดยังพรองดวยศีล การบริกรรมและฌาน พระองค
จงทรงบําเพ็ญกิจอันนั้นใหบริบรู ณ จงประกอบดวย
ความอดทนและความสงบระงับ อยูถือพระองควา
เปนกษัตริย จงทรงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและ
ความฟูขึ้น จงทรงกระทําโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบถ
วิชชาและสมณธรรม แลวบําเพ็ญพรหมจรรย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิทู ความวา ชนทั้งหลายรูจักอาตมา
โดยชื่อและโคตรวา กัลสปะ. บทวา สพฺภิ ความวา ขึ้นชื่อวาการสมาคม
กับดวยบัณฑิตทั้งหลายเปนการยังประโยชนใหสําเร็จ เพราะเหตุนั้น อาตมา
จึงมา. บทวา อานนฺโท ความวา ความเพลิดเพลิน คือความยินดี ความ
ชอบใจ ในบรรพชานี้ จงมีแกทานนั้น อยาเบื่อหนาย. บทวา วิหาโร
ไดแก พรหมวิหารธรรมสี่อยาง. บทวา อุปวตฺตตุ ไดแก จงบังเกิด.
บทวา ยทูน ความวา กิจดวยศีล ดวยกสิณบริกรรม ดวยฌานนั้นใดยัง
หยอน พระองคจงยังกิจนั้นใหบริบูรณดวยคุณมีศีลเปนตนเหลานั้น. บทวา
ขนฺตยา อุปสเมน จ ความวา ทานอยามีมานะวาเราเปนพระราชาบวช
จงเปนผูประกอบดวยอธิวาสนขันติและความสงบระงับกิเลส. บทวา ปสารย
ความวา อยายกตน อยาถือพระองค. บทวา สนฺนตฺตฺจ อุนฺนตฺตฺจ
ความวา จงคลายอวมานะที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา เรามีชาติตระกูลหรือ
และอติมานะที่เปนไปโดยนัยเปนตนวาเราเปนผูสมบูรณดวยชาติ. บทวา กมฺม
ไดแก กุศลกรรมบถสิบ. บทวา วิชชฺ  ไดแก ญาณที่เปนไปในอภิญญาหา
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และสมาบัติแปด. บทวา ธมฺม ไดแก สมณธรรมกลาวคือกสิณบริกรรม
บทวา สกฺกตฺวาน ปริพพฺ ช ความวาจงทําโดยเคารพซึ่งคุณธรรมเหลานั้นเปน
ไปหรือจงทําโดยเคารพซึ่งคุณธรรมเหลานี้ สมาทานใหมั่นบําเพ็ญพรหมจรรย
คือจงรักษาบรรพชา อยาเบื่อหนาย.
นารทดาบสนั้นถวายโอวาทพระมหาสัตวอยางนี้แลว กลับไปที่อยูของ
ตนทางอากาศ.
เมื่อนารทดาบสไปแลว มีดาบสอีกรูปหนึ่งชื่อมิคาชินะ ออกจาก
สมาบัติตรวจดูโลกเห็นพระมหาสัตว จึงมาแลวดุจกัน ดวยคิดวา เราจักถวาย
โอวาทพระมหาสัตวเพื่อประโยชนใหมหาชนกลับพระนคร จึงสถิตอยู ณ
อัมพรวิถี สําแดงตนใหปรากฏแลวกลาววา
พระองคทรงละชางมาชาวนครและชาวชนบท
เปนอันมาก ผนวชแลวทรงยินดีในบาตร ชาวชนบท
มิตรอมาตยและพระญาติเหลานั้นไดกระทําความผิด
ระหวางพระองคละกระมัง เหตุไร พระองคจึงละอิสริยสุขมาชอบพระทัยซึงบาตรนั้น.
บทวา กปลฺเล ในคาถานั้น ทานกลาวหมายถึงบาตรดิน มีคํา
อธิบายวา เมื่อมิคาชินดาบสถานถึงเหตุแหงบรรพชาจึงกลาวอยางนี้วา ดูกอ น
มหาชนก ทานละความเปนใหญเห็นปานนี้ผนวชแลว ทานยินดีในบาตรดิน
บทวา ทูภึ ความวา พวกเขาเหลานั้นไดกระทําความผิดอะไร ๆ ในระหวาง
ตอทานบางหรือ เพราะเหตุไร ทานจึงละอิสริยสุขเห็นปานนี้ มาชอบพระบาตรดินใบนี้เทานั้น.
แตนั้น พระมหาสัตวตรัสวา
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ขาแตทานมิคาชินะ ขาพเจามิไดผจญซึ่งญาติ
ไร ๆ โดยสวนเดียวในกาลไหน ๆ โดยอธรรม แม
ญาติทั้งหลายก็มิไดผจญซึ่งขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น มิคาชน ไดแก ขาแตทานนิคาชินะ
ผูเจริญ. บทวา ชาตุจฺเฉ แปลวา โดยสวนเดียวนั่นเทียว. บทวา อห
กิฺจิ ลุทาจน ความวา ขาพเจามิไดผจญซึ่งญาติไร ๆ ในกาลไร ๆ โดย
อธรรม แมญาติเหลานั้นก็มิไดผจญซึ่งขาพเจาโดยอธรรม อธิบายวา ไมมี
ญาติคนไหนไดกระทําความผิดในขาพเจา ดวยประการฉะนี้.
พระมหาสัตวทรงหามปญหาแหงมิคาชินดาบสนั้น อยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงเหตุแหงการทรงผนวชจึงตรัสวา
ขาแตทานมิคาชินะ ขาพเจาเห็นประเพณีของ
โลก เห็นโลกถูกกิเลสขบกัด ถูกกิเลสทําใหเปนดัง
เปอกตม จึงไดทําเหตุนี้ใหเปนเครื่องเปรียบเทียบวา
ปุถุชนจมอยูแลวในกิเลสวัตถุใด สัตวเปนอันมากยอม
ถูกประหารและถูกฆาในเพราะกิเลสวัตถุนั้น ดังนี้จึง
ไดบวชเปนภิกษุ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โลกวตฺตนฺต ความวา ขาพเจาไดเห็น
วัตร คือ ประเพณีของสัตวโลกผูโงเขลา ผูไปตามวัฏฏะ เพราะเห็นดังนั้น
ขาพเจาจึงบวช พระมหาสัตวทรงแสดงดังนี้. บทวา ขชฺชนฺต กทฺทมีกต
ความวา เห็นสัตวโลกถูกกิเลสขบกัด และถูกกิเลสเหลานั้นแหละทําใหเปนดัง
เปอกตม. บทวา ยตฺถ สนฺโน ความวา ปุถชุ นจม คือ ของ คือ จมลง
ในกิเลสวัตถุใด สัตวท้งั หลายเปนอันมากตองอยูในกิเลสวัตถุนั้น ยอมถูกฆาบาง
ยอมคิดอยูในเครื่องผูกมีโซและเรือนจําเปนตนบาง. บทวา เอตาห ความวา
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หากแมขาพเจาจักติดอยูในกิเลสวัตถุนี้ ขาพเจาก็จักถูกฆาและถูกจองจําเหมือน
สัตวเหลานั้น ดังนั้นจึงทําเหตุการณนั่นแหละเปนอุปมาแหงคนแลวบวชเปนภิกษุ
พระมหาสัตวเรียกดาบสนั้นวา มิคาชินะ พระมหาสัตวทรงทราบชื่อของดาบส
นั้นไดอยางไร ทรงทราบ เพราะทรงถามไวกอนในเวลาปฏิสันถาร.
ดาบสใครจะฟงเหตุการณนั้นโดยพิสดาร จึงกลาวคาถาวา
ใครหนอเปนผูจําแนกแจกอรรถสั่งสอนพระองค
คําอันสะอาดนี้เปนคําของใคร ดูกอนพระองคผูเปน
จอมทัพ เพราะพระองคมิไดตรัสบอกสมณะผูมีวัตร
ปฏิบัตกิ าวลวงทุกข นอกจากกัปปสมณะหรือวิชชสมณะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสฺเสต ความวา คําอันสะอาดนี้ คือ
ที่ทานกลาว เปนคําของใคร. บทวา กปฺป ไดแก ดาบสผูเปนกรรมวาที
ผูไดอภิญญาสมาบัติอันสําเร็จเปนไปแลว. บทวา วิชฺช ไดแก พระปจเจกพุทธเจาผูประกอบดวยวิชชาคืออาสวักขยญาณ ทานอธิบายไวดังนี้ มิคาชินดาบสเรียกพระเจามหาชนกราชวา รเถสภ เพราะพระเจามหาชนกราชมิได
ตรัสบอกสมณะผูมีวัตรปฏิบัติโดยประการที่กาวลวงทุกขได นอกจากกัปปสมณะ
หรือวิชชสมณะ คือเวนโอวาทของทานเสีย ใคร ๆ ไดฟงคําของทานเหลานั้น
แลวสามารถที่จะปฏิบัติไดอยางนั้น ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ใครหนอเปนผูจําแนก
แจกอรรถสั่งสอนพระองค.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวก็ดาบสนั้นวา
ขาแตทานมิคาชินะ ถึงขาพเจาจะเคารพสมณะ
หรือพราหมณโดยสวนเดียวก็จริง แตก็ไมเคยเขาใกล
ไตถามอะไร ๆ ในกาลไหน ๆ เลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺกตฺวา ไดแก บูชาเพื่อตองการจะ
ถามคุณแหงการบรรพชา. บทวา อนุปาวิสึ ความวา พระมหาสัตวตรัสวา
ขาพเจาไมเคยเขาใกลใคร ๆ ไมถามสมณะไร ๆ เลย เพราะพระมหาสัตวนี้
แมฟงธรรมในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ก็ไมถามคุณแหงการ
บรรพชาโดยเฉพาะในกาลไหน ๆ เลย ฉะนั้นทานจึงตรัสอยางนี้.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว พระมหาสัตวจึงตรัสคาถาเพื่อทรงแสดง
เหตุที่ทรงผนวชตั้งแตตนวา
ขาแตทานมิคาชินะ ขาพเจานั้นรุงเรืองดวยสิริ
ไปยังพระราชอุทยานดวยอานุภาพใหญ เมื่อเจาพนักงานกําลังขับเพลงขับและประโคมดนตรีกันอยู ขาพเจา
ไดเห็นมะมวงมีผลภายนอกกําแพงพระราชอุทยานอัน
กึกกองดวยเสียงดนตรี พรอมแลวดวยคนรองและคน
ประโคม ขาพเจาละตนมะมวงอันมีสิรินั้นซึ่งเหลา
มนุษยผูตองการผลฟาดตีอยู ลงจากคอชางเขาไปโคน
ตนมะมวง ซึ่งมีผลและไมมีผล เห็นตนมะมวงที่มีผล
ถูกคนเบียดเบียนกําจัดแลว ปราศจากใบและกาน แต
มะมวงอีกตนหนึ่งมีใบเขียวชอุม นารื่นรมย ศัตรูทั้งหลายจักฆาพวกเราผูมีอิสระ มีศัตรูดุจหนามเปนอัน
มาก เหมือนตนมะมวงมีผล ลุกคนหักโคนฉะนั้น
เสือเหลืองถูกฆาเพราะหนัง ชางถูกฆาเพราะงา คน
มีทรัพยถูกฆาเพราะทรัพย ใครเลาจักฆาผูไมมีเหยา
เรือน ผูไมมีสันถวะคือตัณหา มะมวงตนหนึ่งมีผล
อีกตนหนึ่งไมมีผล ทั้งสองตนนั้นเปนผูสั่งสอน
ขาพเจา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วคฺคุสุ ความวา เมื่อดนตรีมีเสียง
ไพเราะอันบุคคลประโคมอยู. บทวา ตุริยตาลิตสฆุฏเ ความวา ในพระราช
อุทยานที่กึกกองดวยเสียงดนตรีทั้งหลาย. บทวา สมฺมาตาลสมาหิเต ความวา
ประกอบดวยคนขับรองและคนประโคมทั้งหลาย. บทวา สมิคาชิน ความวา
ขาแตทานมิคาชินะ ขาพเจานั้นไดเห็นแลว. บทวา ผลึ อมฺพ ความวา
มะมวงมีผลคือตนมะมวงที่ผลิตผล. บทวา ติโรจฺฉท ความวา ไดเห็นตน
มะมวงภายนอกกําแพง คือ เกิดอาศัยอยูนอกกําแพงซึ่งตั้งอยูในภายในพระราช
อุทยานนั่นแหละ. บทวา ตุทมาน แปลวา ถูกฟาดอยู. บทวา โอโรหิตฺวา
ความวา ลงจากคอชาง. บทวา วินลีกต แปลวา ทําใหปราศจากใบไรกาน
บทวา เอวเนว แปลวาฉันนั้นนั่นเที่ยว. บทวา ผโล แปลวา สมบูรณ
ดวยผล. บทวา อชินมฺหิ ไดแก เพื่อตองการหนัง คือ มีหนึ่งเปนเหตุ.
บทวา ทนฺเตสุ ความวา ถูกฆาเพราะงาทั้งสองของตน คือถูกฆาเพราะงา
เปนเหตุ. บทวา หนฺติ แปลวา ถูกฆา. บทวา อนิเกตมสนฺถว ความวา
ก็ผูใดชื่อวา อนิเกตะ เพราะละเหยาเรือนบวช ชื่อวาอสันถวะ เพราะไมมี
สันถวะ คือ ตัณหาซึ่งเปนวัตถุแหงสังขารทั้งปวง อธิบายวา ใครจักฆาผูนั้น
ซึ่งไมมีเหยาเรือนไมมีสันถวะ. บทวา เตสตฺถาโร ความวา พระมหาสัตว
กลาววา ตนไมสองตนเหลานั้นเปนผูสั่งสอนเรา.
มิคาชินดาบสไดฟงดังนั้น แลว จึงถวายโอวาทแดพระราชาวา ขอพระองคจงเปนผูไมประมาทเถิด มหาบพิตร แลวกลับ ไปยังที่อยูของตนทีเดียว.
เมื่อมิคาชินดาบสไปแลว พระนางสีวลีเทวีหมอบลงแทบพระยุคลบาท
ของพระราชา กราบทูลวา
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ชนทั้งปวงคือกองชาง กองมา กองรถ กอง
เดินเทา ตกใจวาพระราชาทรงผนวชเสียแลว ขอพระองคโปรดทําใหชุมชนอุนใจ ตั้งความคุมครองไว
อภิเษกพระโอรสในราชสมบัติแลว จึงทรงผนวชตอ
ภายหลังเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺยถิโต ไดแก กลัว คือ หวาดสะดุง.
บทวา ปฏิจฉฺ ท ความวา ตั้งกองอารักขาไวคุมครองมหาชนที่สะดุงกลัววา
พระราชามิไดทรงเหลียวแลพวกเราที่ถูกไฟไหมบาง ถูกปลนบาง. บทวา
ปุตฺต ความวา ขอพระองคไดอภิเษกพระโอรสคือทีฆาวุกุมารไวในราชสมบัติ
แลว จึงทรงผนวชตอภายหลังเถิด.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวตรัสวา
ดูกอนปชาบดี ชาวชนบท มิตรอมาตยและพระ
ประยูรญาติทั้งหลาย เราสละแลว ทีฆาวุราชกุมารผูยัง
แวนแควนใหเจริญเปนบุตรของชาววิเทหรัฐ ชาววิเทหรัฐเหลานั้นจักใหครองราชสมบัติในกรุงมิถิลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺติ ปุตฺตา ความวา ดูกอนพระเทวีสีวลี ธรรมดาสมณะทั้งหลายยอมไมมีบุตร แตทีฆาวุกุมารเปนบุตรของ
ชาววิเทหรัฐ ชาววิเทหรัฐเหลานั้นจักใหครองราชสมบัติ พระมหาสัตวตรัส
เรียกพระเทวีวา ปชาปติ.
ลําดับนั้น พระนางสีวลีเทวีกราบทูลพระมหาสัตววา ขาแตพระองค
พระองคทรงผนวชเสียกอนแลว ก็หมอมฉันจะการทําอยางไร พระมหาสัตว
จึงตรัสก็พระนางวา ดูกอ นพระเทวี อาตมาจะใหเธอสําเหนียกตาม เธอจง
ทําตามคําของอาตมา แลวตรัสวา
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มาเถิด อาตมาจะใหเธอศึกษาตามคําที่อาตมา
ชอบ เมื่อเธอใหพระโอรสครองราชสมบัติ ก็จักกระทําบาปทุจริตเปนอันมากดวยกายวาจาใจ ซึง่ เปนเหตุ
ใหเธอไปสูทุคติ การที่เรายังอัตภาพใหเปนไปดวย
กอนขาวที่ผูอื่นใหซงึ่ สําเร็จแตผูอื่น นี้เปนธรรมของ
นักปราชญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุว ความวา เธอใหยกเศวตฉัตรขึ้นแก
พระโอรส พร่ําสอนเรื่องราชสมบัติ ดวยคิดวา ลูกของเราเปนพระราชา
จักกระทําบาปเปนอันมาก. บทวา คจฺฉสิ ความวา เธอจักไปสูทุคติดวยบาป
เปนอันมากที่การทําดวยกายเปนตนใด. บทวา สธีรธมฺโม ความวา ความ
ประพฤติที่วาพึงยังชีวิตใหเปนไปดวยคําขาวที่ไดมาดวยลําแขงนี้ เปนธรรม
ของนักปราชญทั้งหลาย.
พระมหาสัตวไดประทานโอวาทแกพระนางนั้นดวยประการฉะนี้ เมื่อ
กษัตริยทั้งสองตรัสโตตอบกันและกันและเสด็จดําเนินไป พระอาทิตยก็อัสดงคต
พระเทวีมีพระเสาวนียใหตั้งคายในที่อันสมควร พระมหาสัตวเสด็จประทับแรม
ณ โคนไมแหงหนึ่ง ประทับอยู ณ ทีน่ ั้น ตลอดราตรี รุงขึ้นทรงทําสรีรกิจแลว
เสด็จไปตามมรรคา ฝายพระเทวีตรัสสั่งใหเสนาตามมาภายหลัง แลวเสด็จไป
เบื้องหลังแหงพระมหาสัตว ทั้งสองพระองคนั้นเสด็จถึงถูนนครในเวสาภิกขาจาร
ขณะนั้น มีบุรุษคนหนึ่งภายในเมือง ซื้อเนื้อกอนใหญมาแตเขียงขายเนื้อ เสียบ
หลาวยางบนถานเพลิงใหสุกแลว วางไวที่กระดานเพื่อใหเย็นไดยืนอยู เมื่อบุรุษ
นั้นสงใจไปที่อื่น สุนัขตัวหนึ่งคาบกอนเนื้อนั้นหนีไป บุรุษนั้นรูแลวไลตาม
สุนัขนั้นไปเพียงนอกประตูดานทักษิณ เบื่อหนายหมดอาลัยก็กลับบาน พระราชา
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กับพระเทวีเสด็จมาขางหนาสุนัขตามทางสองแพรง สุนัขนั้นทิ้งกอนเนื้อหนีไป
ดวยความกลัว พระมหาสัตวทอดพระนครเห็นกอนเนื้อนั้น ทรงจินตนาการวา
สุนัขนี้ทิ้งกอนเนื้อนี้ไมเหลียวแลเลยหนีไปแลว แมคนอื่นผูเปนเจาของก็ไม
ปรากฏ อาหารเห็นปานนี้หาโทษมิได ชื่อวาบังสุกุลบิณฑบาต เราจักบริโภค
กอนเนื้อนั้น พระองคจึงนําบาตรดินออก ถือเอาเนื้อกอนนั้นปดฝุนแลวใส
ลงในบาตร เสด็จไปยังที่มีน้ําบริบูรณ ทรงพิจารณาแลว เริ่มเสวยเนื้อกอนนั้น
ลําดับนั้น พระเทวีทรงดําริวา ถาพระราชานี้มีพระราชประสงคราชสมบัติ จะไม
พึงเสวยกอนเนื้อเห็นปานนี้ ซึ่งนาเกลียด เปอนฝุน เปนเดนสุนัข บัดนี้
พระองคจักมิใชพระราชสวามีของเรา ทรงดําริฉะนี้แลว กราบทูลพระองควา
ขาแตพระมหาราชพระองคชางเสวยเนื้อที่นาเกลียดเห็นปานนี้ได พระมหาสัตว
ตรัสวา ดูกอ นพระเทวี เธอไมรูจักความวิเศษของบิณฑบาตนี้เพราะเขลา
ตรัสฉะนี้แลวทรงพิจารณาสถานที่กอนเนื้อนั้นตั้งอยู เสวยกอนเนื้อนั้นดุจเสวย
อมตรส บวนพระโอฐลางพระหัตถและพระบาทแลว ขณะนั้นพระเทวีเมื่อจะ
ทรงตําหนิพระราชา จึงตรัสวา
คนที่ฉลาดแมไมไดบริโภคอาหารสี่มื้อ ราวกะ
วาจะตายดวยความอด ก็ยอมตายเสียดวยความอด เขา
จะไมยอมบริโภคกอนเนื้อคลุกฝุนไมสะอาดเลย ขาแต
พระมหาชน พระองคสิเสวยไดซึ่งกอนเนื้ออันเปน
เดนสุนัข ไมสะอาดนาเกลียดนัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺฌุฏมาริว ความวา เหมือนใกล
จะตาย. บทวา ลุลิต ไดแก คลุกฝุน . บทวา อนริย ไดแก ไมดี นุ
อักษรในบทวา นุ เสเว เปนนิบาตลงในอรรถถามโตตอบ มีคําอธิบายวา
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แมถาจะไมไดบริโภคอาหารสี่มื้อ หรือจะตายเสียดวยความอด แมเมื่อเปน
อยางนั้น คนฉลาดก็ไมยอมบริโภคอาหารเห็นปานนี้เลย คือไมบริโภคอยาง
พระองค. บทวา ตยิท แปลวา นี้นั้น.
พระมหาสัตว ตรัสตอบวา
ดูกอนพระนางสีวลี กอนเนื้อนั้น ไมชื่อวาเปน
อาหารของอาตมาหามิได เพราะถึงจะเปนของคน
ครองเรือนหรือของสุนัข ก็สละแลว ของบริโภค
เหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ที่บุคคลไดมาแลวโดยชอบ
ธรรม ของบริโภคทั้งหมดนั้น กลาวกันวา ไมมีโทษ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภกฺโข ความวา บิณฑบาตนั้นจะไม
ชื่อวาเปนภักษาหารของอาตมาหามิได. บทวา ย โหติ ความวา ของสิ่งใด
ที่คฤหัสถหรือสุนัขสละแลว ของสิ่งนั้น ชื่อวาบังสุกุล เปนของไมมีโทษเพราะ
ไมมีเจาของ. บทวา เย เกจิ ความวา เพราะฉะนั้น โภคะเหลาใดเหลาหนึ่ง
แมอื่น ๆ ที่ไดมาโดยชอบธรรม. บทวา สพฺโพ โส ภกฺโข อนวโย
ความวา ไมมีโทษ คือแมจะมีคนดูอยูบอย ๆ ก็ไมบกพรอง บริบูรณดวยคุณ
ไมมีโทษ แตลาภที่ไดมาโดยไมชอบธรรม ถึงจะมีคาตั้งแสน ก็นาเกลียดอยู
นั้นเอง.
เมื่อกษัตริยสององคตรัสสนทนากะกันอยูอยางนี้ พลางเสด็จดําเนินไป
ก็ลุถึงประตูถูนนคร เมือ่ ทารกทั้งหลายในนครนั้นกําลังเลนกันอยู มีนางกุมาริกาคนหนึ่งเอากระดงนอยฝดทรายเลนอยู กําไลอันหนึ่งสวมอยูในขอมือขางหนึ่งของนาง กําไลสองอันสวมอยูในขอมือขางหนึ่ง กําไลสองอันนั้น กระทบ
กันมีเสียง กําไลอีกอันหนึ่งไมมีเสียง พระราชาทรงทราบเหตุนั้น มีพระดําริวา
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บัดนี้ พระนางสีวลีตามหลังเรามา ขึ้นชื่อวาสตรียอมเปนมลทินของบรรพชิต
ชนทั้งหลายเห็นนางตามเรามา จักติเตียนเราวา บรรพชิตนี้แมบวชแลว ก็ยัง
ไมสามารถจะละภรรยาได ถานางกุมารีนี้ฉลาด จักพูดถึงเหตุใหนางสีวลีกลับ
เราจักฟงถอยคําของนางกุมารีนี้แลวสงนางสีวลีกลับ มีพระดําริฉะนั้นแลว เสด็จ
เขาไปใกลนางกุมารีนั้น เมื่อจะตรัสถามจึงตรัสคาถาวา
แนะนางกุมาริกาผูยังนอนกับแม ผูประดับกําไล
มือเปนนิตย กําไลมือของเจาขางหนึ่งมีเสียงดัง อีก
ขางหนึ่งไมมีเสียงดัง เพราะเหตุไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปเสนิเย ความวา เขาไปนอนใกล
มารดา. บทวา นิคฺคลมณฺฑิเต ความวา พระมหาสัตวตรัสวา มีปกติ
ประดับดวยเครื่องประดับชั้นยอด. บทวา สุณติ ไดแก ทําเสียง.
นางกุมาริกากลาววา
ขาแตพระสมณะ เสียงเกิดแตกําไลสองอันที่
สวมอยูในขอมือของขาพเจานี้กระทบกัน ความที่
กําไลทั้งสองกระทบกันนั้นเปนเหตุแหงเสียง กําไล
อันหนึง่ ที่สวมอยูในขอมือของขาพเจานี้นั้น ไมมีอัน
ที่สอง จึงไมสงเสียง เปนเหมือนนักปราชญสงบนิ่ง
อยู บุคคลสองคนก็วิวาทกัน คนเดียวจักวิวาทกับ
ใครเลา ทานผูใครตอ สวรรค จงชอบความเปนผูอยู
คนเดียวเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุนีวารา แปลวา กําไลสองอัน. บทวา
สฆฏา ความวา เพราะกระทบกัน คือเสียดสีกัน. บทวา คติ ไดแก ความ
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สําเร็จ ดวยวา กําไลอันที่สองยอมมีความสําเร็จเห็นปานนี้. บทวา โส ไดแก
กําไลนั้น. บทวา มุนิภูโตว ความวา ราวกะวาพระอริยบุคคลผูละกิเลสได
หมดแลว ดํารงอยู. บทวา วิวาทปฺปตฺโต ความวา ขาแตพระสมณะ
ขึ้นชื่อวาคนที่สองยอมวิวาทกัน คือ ทะเลาะกัน ถือไปตาง ๆ กัน. บทวา
เกเนโก ความวา ก็คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา. บทวา เอกตฺตมุปโรจต
ความวา ทานจงชอบความเปนผูอยูคนเดียวเถิด ก็แลครั้นกลาวอยางนี้แลว
นางกุมาริกานั้นไดกลาวอยางนี้อีก คือกลาวสอนพระมหาสัตววา ขาแตพระผูเปนเจา ธรรมดาสมณะทั้งหลาย ยอมจะไมพาแมนองสาวเที่ยวไปเลย แต
เหตุไร ทานจึงพาภริยาซึ่งทรงรูปอันอุดมเห็นปานนี้เที่ยวไป ภริยานี้จักทํา
อันตรายแกทาน ทานจงนําภริยานี้ออกไปอยูผูเดียวเทานั้น บําเพ็ญสมณธรรม
ใหสมควรเถิด.
พระมหาสัตวไดสดับคําของกุมาริกาสาวนั้นแลว ทรงไดปจจัย เนื้อจะ
ตรัสกับพระเทวี จึงตรัสวา
แนะสีวลี เธอไดยินคาถาที่นางกุมาริกากลาว
แลวหรือ นางกุมาริกาเปนเพียงชั้นสาวใชมาติเตียนเรา
ความที่เราทั้งสองประพฤติ คืออาตมาเปนบรรพชิต
เธอเปนสตรีเดินตามกันมา ยอมเปนเหตุแหงครหา
บรรดาสองแพรงนี้ อันเราทั้งสองผูเดินทางจงแยกกัน
ไป เธอจงถือเอาทางหนึ่งไป อาตมาก็จะถือเอาทาง
อื่นอีกทางหนึ่งไป เธออยาเรียกอาตมวาเปนพระสวามีของเธอ และอาตมาก็จะไมเรียกเธอวาเปนมเหสี
ของอาตมาอีก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุมาริยา ไดแก ที่นางกุมาริกากลาวแลว.
บทวา เปสิยา ความวา ถาเรายังครองราชสมบัติอยู กุมาริกาคนนี้ก็เปน
คนใชคือทําคามรับสั่งของเรา แมแตจะแลดูเรา เธอก็ไมอาจ แตบัดนี้เธอติเตียน
คือกลาวสอนเราเหมือนคนใชและเหมือนทาสของตนวา ทุติยสฺเสว สา คติ
ดังนี้. บทวา อนุจิณฺโณ ไดแก เดินตามกันไป. บทวา ปถาวิหิ แปลวา
ผูเดินทาง. บทวา เอก ความวา เธอจงถือเอาทางหนึ่งซึ่งเปนที่ชอบใจของ
เธอ สวนอาตมาก็จักถือเอาอีกทางหนึ่งที่เหลือลงจากที่เธอถือเอา. บทวา มา
จ ม ตว ความวา แนะสีวลี ตั้งแตนี้ไป เธออยาเรียกอาตมาวาเปน
พระสวามีของเราอีก และอาตมาก็จะไมเรียกเธอวา เปนมเหสีของเรา.
พระนางสีวลีเทวีไดทรงฟงพระดํารัสของพระมหาสัตวแลว กราบทูลวา
ขาแตพระองค พระองคเปนกษัตริยสูงสุด จงถือเอาทางเบื้องขวา สวนขาพระองคเปนสตรีชาติต่ํา จักถือเอาทางเบื้องซาย กราบทูลฉะนี้แลว ถวายบังคม
พระมหาสัตวแลวเสด็จไปไดหนอยหนึ่ง ไมสามารถจะกลั้นโศกาดูรไวไดก็เสด็จ
มาอีก โดยเสด็จไปกับพระราชาเขาถูนนครดวยกัน.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสครึ่งคาถาวา
กษัตริยทั้งสองกําลังตรัสขอความนี้อยู ไดเสด็จ
เขาไปยังถูนนคร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นครมุปาคมุ ความวา เสด็จเขาไปแลว
สูนคร.
ก็แลครัน้ เสด็จเขาไปแลว พระมหาสัตวเสด็จเที่ยวบิณฑบาต เสด็จ
ถึงประตูเรือนของชางศร แมพระนางสีวลีเทวีก็เสด็จตามไปเบื้องหลัง ประทับ
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง สมัยนั้น ชางศรกําลังลนลูกศรนั้นกระเบื้องถานเพลิง
เอาน้ําขาวทาลูกศร หลับตาขางหนึ่ง เล็งดูดวยตาขางหนึ่ง ดัดลูกศรใหตรง
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พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นดังนั้น มีพระดําริวา ถาชางศรผูนี้จักเปนคน
ฉลาด จักกลาวเหตุอยางหนึ่งแกเรา เราจักถามเขาดู จึงเสด็จเขาไปหาชางศร
แลวตรัสถาม.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
เมื่อใกลเวลาฉัน พระมหาสัตวประทับยืนอยูที่
ซุมประตูเรือนของชางศร ชางศรนั้นหลับตาขางหนึ่ง
ใชตาอีกขางหนึ่งเล็งลูกศรอันหนึ่งซึ่งคดอยูดัดใหตรง
ที่ซุมประตูนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกฏเก ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระราชาพระองคนั้น เมื่อใกลเวลาเสวยของพระองค ไดประทับยืนอยูที่ซุม
ประตูของชางศร. บทวา ตตฺร จ ไดแก ที่ซุมประตูนั้น. บทวา นิคฺคยฺห
แปลวา หลับแลว. บทวา ชิมฺหเมเกน ความวา ใชจักษุขางหนึ่งเล็งดู.
ลูกศรที่คด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดตรัสกะชางศรนั้นวา
ดูกอนชางศร ทานจงฟงอาตมา ทานหลับจักษุ
ขางหนึ่ง เล็งดูลูกศรอันคดดวยจักษุขางหนึ่ง ดวย
ประการใด ทานเห็นความสําเร็จประโยชน ดวย
ประการนั้นหรือหนอ.
คําที่เปนคาถานั้นมีเนื้อความวา แนะเพื่อนชางศร ทานหลับตาขางหนึ่ง
เล็งดูลูกศรทีค่ ดดวยตาขางหนึ่ง ดวยประการใด ทานเห็นความสําเร็จประโยชน
ดวยประการนั้นหรือหนอ.
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ลําดับนั้น เมื่อชางศรจะทูลแกพระมหาสัตวนั้น จึงกลาววา
ขาแตพระสมณะ การเล็งดวยจักษุทั้งสอง
ปรากฏวาเหมือนพราไปไมถึงที่คดขางหนา ยอมไม
สําเร็จความดัดใหตรง ถาหลับจักษุขางหนึง่ เล็งดูที่
คดดวยจักษุอีกขางหนึ่ง เล็งไดถึงที่คดเบื้องหนา
ยอมสําเร็จความดัดใหตรง บุคคลสองคนก็วิวาทกัน
คนเดียวจักวิวาทกับใครเลา ทานผูใครตอสวรรค จง
ชอบความเปนผูอยูคนเดียวเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสาล วิย ความวา ยอมปรากฏเหมือน
พราไป. บทวา อปฺปตฺวา ปรม ลิงคฺ  ความวา ไมถึงที่คดขางหนา.
บทวา นุชฺชภุ าวาย ไดแก ไมสําเร็จความดัดใหตรง มีคําอธิบายวา เมื่อ
ความพราปรากฏ ก็จักไมถึงที่ตรงขางหนา เมื่อไมถึงคือไมปรากฏ กิจดวย
ความตรงจักไมสําเร็จ คือไมถึงพรอม. บทวา สมฺปตฺวา ความวา ถึง
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 เอกตฺตมุปโรจต ความวา ทานจงชอบใจความ
เปนผูอยูคนเดียว ธรรมดาสมณะทั้งหลาย ยอมจะไมพาแมนองสาวเที่ยวไปเลย
แตเหตุไรทานจึงพาภริยาซึ่งทรงรูปอันอุดมเที่ยวไป ภริยานี้จักทําอันตรายแก
ทาน ทานจงนําภริยานี้ออกไปอยูผูเดียวเทานั้น บําเพ็ญสมณธรรมใหสมควร
เถิด ชางศรกลาวสอนพระมหาสัตว ดวยประการฉะนี้ ชางศรถวายโอวาท
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แดพระมหาสัตวอยางนี้แลวก็นิ่งอยู พระมหาสัตวเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ได
ภัตตาหารที่เจือปนแลวเสด็จออกจากพระนคร ประทับนั่งเสวยในที่มีน้ําสมบูรณ
พระองคเสร็จเสวยพระกระยาหารแลว บวนพระโอฐ ลางบาตรนําเขาถุงแลว
ตรัสเรียกพระนางสีวลีมาตรัสวา
ดูกอ นนางสีวลี เธอไดยินคาถาที่ตางศรกลาว
หรือยัง ชางศรเปนเพียงคนใชยังติเตียนเราได ความ
ที่เราทั้งสองประพฤตินั้นเปนเหตุแหงความครหา
ดูกอนนางผูเจริญ ทางสองแพรงนี้อันเราทั้งสองผูเดิน
ทางมาจงแยกกันไป เธอจงถือเอาทางหนึ่งไป อาตมา
ก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป เธออยาเรียกอาตมา
วาเปนพระสวามีของเธอ และอาตมาก็จะไมเรียกเธอ
วาเปนมเหสีของอาตมาอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุณสิ ความวา เธอฟงคาถาหรือ
พระมหาสัตวตรัสพระดํารัสวา เปสิโย ม นี้ ทรงหมายถึงโอวาทของชาง
นั่นเอง.
ไดยินวา พระนางสีวลีเทวีนั้น แมถูกพระมหาสัตวตรัสวา เธออยา
เรียกอาตมาวาเปนพระสวามีของเธอดังนี้ ก็ยังเสด็จติดตามพระมหาสัตวอยู
นั่นเอง พระราชาก็ไมสามารถใหพระนางสีวลีนั้นเสด็จกลับได แมมหาชนก็
ตามเสด็จพระองคอยูนั่นเอง ก็แตที่นั้นมีดงแหงหนึ่งในที่ไมไกล ลําดับนั้น
พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นแนวปาเขียวชอุม มีพระราชประสงคจะให
พระนางเสด็จกลับ เมื่อดําเนินไปไดทอดพระเนตรเห็นหญามุงกระตายในที่ใกล
ทาง พระองคจึงทรงถอนหญามุงกระตายนั้น ตรัสเรียกพระเทวีมาตรัสวา
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แนะสีวลีผูเจริญ เธอจงดูหญามุงกระตายนี้ ก็หญามุงกระตายนี้จะไมอาจสืบตอ
ในกอนี้ไดอีก ฉันใด ความอยูรวมกับเธอของอาตมา ก็ไมอาจจะสืบตอกัน
ไดอีก ฉันนัน้ แลวไดตรัสกึ่งคาถาวา
หญามุงกระตายที่ติดกันอยูแตเดิม ซึ่งอาตมา
ถอนแลวนี้ ไมอาจสืบตอกันไปไดอีก ฉันใด ความ
อยูรวมกันระหวางเธอกับอาตมา ก็ไมอาจสืบตอไดอีก
ฉันนั้น เพราะฉะนั้น เธอจงอยูผูเดียว อาตมาก็จะ
อยูผูเดียวเหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกา ความวา แนะสีวลีผูเจริญ หญา
มุงกระตายที่ติดกันอยูแตเดิม อันอาตมาถอนแลว ไมอาจสืบตอไดอีก ฉันใด
การอยูรวมกันระหวางเธอกับอาตมา ก็ไมอาจทําไดแมฉันนั้น เพราะฉะนั้น
เราจักอยูผูเดียวนะสีวลี แมเธอก็จงอยูผูเดียวเหมือนกัน พระมหาสัตวได
ประทานพระโอวาทแกพระนางสีวลีเทวี ดวยประการฉะนี้.
พระนางไดฟงพระดํารัสของพระมหาสัตวแลวตรัสวา จําเดิมแตนี้ไป
เราจะไมไดอยูรวมกับ พระมหาชนกนรินทรราชอีก พระนางไมอาจะทรงกลั้น
โศกาดูร ก็ขอนทรวงดวยพระหัตถทั้งสอง ทรงปริเทวนาการกําไรอยูเปนอัน
มาก ถึงวิสญ
ั ญีภาพลมลงที่หนทางใหญ พระมหาสัตวทรงทราบวา พระนาง
ถึงวิสัญญีภาพ ก็สาวพระบาทเสด็จเขาสูปา ขณะนั้น หมูอมาตยมาสรงพระสรีระ
แหงพระนางนั้น ชวยกันถวายอยูงานที่พระหัตถและพระบาท พระนางไดสติ
เสด็จลุกขึ้นตรัสถามวา พระราชาเสด็จไปขางไหน หมูอมาตยยอนทูลถามวา
พระแมเจาก็ไมทรงทราบดอกหรือ พระนางตรัสใหเที่ยวคนหา พวกนั้นพากัน
วิ่งไปขางโนนบางขางนี้บาง ก็ไมพบพระราชา พระนางทรงปริเทวนาการ
มากมาย แลวใหสรางพระเจดียตรงที่พระราชาประทับยืน บูชาดวยของหอม
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และดอกไมเปนตน แลวเสด็จกลับกรุงมิถิลา ฝายพระมหาสัตวเสด็จเขาปา
หิมวันต ทําอภิญญาและสมาบัติใหเกิดภายในเจ็ดวัน มิไดเสด็จมาสูถิ่นมนุษย
อีก ฝายพระนางสีวลีเทวีเสด็จกลับแลว โปรดใหสรางพระเจดียหลายองค ณ
ที่ที่พระมหาสัตวตรัสกับชางศร ตรัสกะนางกุมารี เสวยเนื้อที่สุนัขทิ้ง ตรัสกับ
มิคาชินดาบส และตรัสกับนารทดาบส ทุกตําบลแลว บูชาดวยของหอมและ
ดอกไมเปนตน ทรงแวดลอมไปดวยเสนางคนิกร ภายหลังเสด็จไปถึงมิถิลานคร
ทรงอภิเษกพระราชโอรส ณ พระราชอุทยานอัมพวัน ทรงสงพระราชโอรส
อันหมูเสนาแวดลอมแลวเขาพระนคร พระองคเองทรงผนวชเปนดาบสินี
ประทับอยู ณ พระราชอุทยานนั้น ทรงทํากสิณบริกรรมก็ไดบรรลุฌาน ไม
เสื่อมจากฌาน เปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนาในที่สุดแหงพระชนมายุ
ฝายพระมหาสัตวก็ไมเสื่อมจากฌาน ไดเขาถึงพรหมโลกเหมือนกัน.
พระศาสดาครั้น ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้ เทานั้น ออกมหาภิเนษกรมณ แมในกาลกอน
ตถาคตก็ออกมหาภิเนษกรมณเหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา ทาวสักกเทวราชในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอนุรุทธะในบัดนี้ พราหมณทิศาปาโมกขได
มาเปนพระกัสสปะ นางมณีเมขลาเทพธิดาผูรักษาสมุทร ไดมาเปนอุบลวรรณา
ภิกษุณี นารทดาบสไดนาเปนพระสารีบุตร มิคาชินดาบสไดมาเปนพระโมคคัลลานะ นางกุนาริกาไดมาเปนนางเขมาภิกษุณี ชางศรไดมาเปนพระอานนท
ราชบริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท สีวลีเทวีไดมาเปนราหุลมารดา
ฑีฆาวุกุมารไดมาเปนราหุล พระชนกพระชนนีไดมาเปนมหาราชศักยสกุล
สวนพระมหาชนกนรินทรราช คือเราผูเปนสัมมาสัมพุทธเจานี่เอง.
จบ มหาชนกชาดก
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๓. สุวรรณสามชาดก
วาดวยสุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาบารมี
[๔๘๒] ใครหนอใชลูกศรยิงเรา ผูประมาทกําลังแบกหมอน้ํา กษัตริย พราหมณ แพศย คนไหน
ยิงเรา ซอนกายอยู เนื้อของเราก็กินไมได หนังก็ไม
มีประโยชนนี้ เมื่อเปนเชนนี้ เขาเขาใจวาเราเปนผูควร
ยิง ดวยเหตุอะไรหนอ ทานคือใคร หรือเปนบุตร
ของใคร เราจะรูจักทานไดอยางไร ดูกอนสหาย เรา
ถามทานแลว ขอทานจงบอกเถิด ทําไมทานจึงยิงเรา
แลวซอนตัวเสีย.
[๔๘๓] เราเปนพระราชาของชาวกาสี คนเรียก
เราวา พระเจาปลยักษ เราละแวนแควนเที่ยวแสวงหา
มฤคเพราะความโลภ อนึ่ง เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป
ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก แมชางมาสูระยะลูกศรของ
เรา ก็ไมพึงพนไปได ทานคือใคร หรือเปนบุตร
ของใคร พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร ทานจงแจง
ชื่อและโคตรของบิดาทานและของตัวทาน.
[๔๘๔] ขอจงทรงพระเจริญ ขาพระองคเปน
บุตรของนายพราน ญาติทั้งหลาย เรียกขาพระองค
เมื่อยังมีชีวิตอยูวา สามะ วันนี้ขาพระองคถึงปาก
มรณะนอนอยูอยางนี้ ขาพระองคถูกพระองคยิงดวย
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ลูกศรใหญอาบยาพิษ เหมือนมฤคที่ถูกพรานปายิง
แลว ฉะนั้น ขาแตพระราชา ขอพระองคจงทอดพระ
เนตรขาพระองคผูนอนจมอยูในโลหิตของตน เชิญ
ทอดพระเนตรลูกศร อันแลนเขาขางขวาทะลุออกขาง
ซาย ขาพระองค บวนโลหิตอยู เปนผูกระสับกระสาย
ขอทูลถามพระองควา พระองคยิงขาพระองคแลว จะ
ซอนพระองคอยูทําไม เสือเหลืองถูกฆาเพราะหนัง
ชางถูกฆาเพราะงา เมื่อเปนเชนนี้ พระองคเขาพระ
ทัยวา ขาพระองคเปนผูควรยิง ดวยเหตุอะไรหนอ.
[๔๘๕] ดูกอ นสามะ มฤคปรากฏแลว มาสู
ระยะลูกศร เห็นทานเขาก็หนีไป เพราะเหตุนั้น เรา
จึงเกิดความโกรธ.
[๔๘๖] จําเดิมแตขาพระองคจําความได รูจัก
ถูกและผิด ฝูงมฤคในปาแมดุราย ก็ไมสะดุงกลัวขาพระองค จําเดิมแตขาพระองคนุงผาเปลือกไม ตั้งอยู
ในปฐมวัย ฝูงมฤคในปาแมดุรายก็ไมสะดุงกลัว
ขาพระองค ขาแตพระราชา ฝูงกินนรผูขลาดอยูภูเขา
คันธมาทน เห็นขาพระองคยอมไมสะดุงกลัว เราทั้งหลายตางชื่นชมตอกันไปสูภูเขาและปา เมื่อเปนเชนนี้
มฤคทัง้ หลายจะสะดุงกลัวขาพระองคดวยเหตุไร.
[๔๘๗] ดูกอนสามะ เนือ้ เห็นทานแลวหาไดตก
ใจไม เรากลาวเท็จแกทานดอก เราถูกความโกรธและ
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ความโลภครอบงําแลว จึงยิงทานดวยลูกศรนั้น ดูกอน
สามะ ทานมาแตไหน หรือใครใชทานมา ทานผูจะ
ตักน้ําจึงไปสูแมน้ํามิคสัมมตา แลวกลับมา.
[๔๘๘] บิดามารดาของขาพระองคตาบอด ขา
พระองคเลี้ยงทานเหลานั้นอยูในปาใหญ ขาพระองค
นําน้ํามาเพื่อทานทั้งสองนั้น จึงมาแมน้ํามิคสัมมตา.
[๔๘๙] อาหารของบิดามารดานั้นยังพอมีอยูเมื่อ
เปนเชนนี้ ชีวิตของทานทั้งสองนั้น จักดํารงอยูราว
หกวัน ทานทั้งสองนั้นตามืด เกรงจะตายเสียเพราะ
ไมไดดื่มน้ํา ความทุกข เพราะถูกพระองคยิงดวยลูก
ศรนี้ หาเปนความทุกข ของขาพระองคนักไม เพราะ
ความทุกขนี้อันบุรษุ จะตองไดประสบ ความทุกข ที่
ขาพระองคไมไดเห็นบิดามารดา เปนความทุกขของ
ขาพระองค ยิ่งกวาความทุกข เพราะถูกพระองคยิง
ดวยลูกศรนี้เสียอีก ความทุกขเพราะถูกพระองคยิง
ดวยลูกศรนี้ หาเปนความทุกขของขาพระองคนักไม
เพราะความทุกขนอี้ ันบุรุษจะตองไดประสบ บิดา
มารดา ทั้งสองนั้น เปนคนกําพราเข็ญใจ จะรองไหอยู
ตลอดราตรีนาน จักเหือดแหงไปในกึ่งราตรี หรือในที่
สุดราตรี ดุจแมน้ํานอยในคิมหฤดูจักเหือดแหงไป ขา
พระองคเคยหมั่นบํารุงบําเรอนวดมือเทา ของทานทั้ง
สองนั้น บัดนี้ไมเห็นขาพระองค ทานทั้งสองจักบน
เรียกหาวา พอสาม ๆ เที่ยวอยูในปาไหญ ลูกศรคือ
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ความโศกที่สองนี้แหละ ยังหัวใจของขาพระองคให
หวั่นไหว เพราะขาพระองคไมไดเห็นทานทั้งสองผู
จักษุบอด ขาพระองคเห็นจักละเสียซึ่งชีวิต.
[๔๙๐] ดูกอนสามะผูงดงามนาดู ทานอยาปริเทวะมากเลย เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้นวาเปนผูแมนยํานัก จักฆามฤคและ
แสวงหามูลผลาหารปามา ทําการงานเลี้ยงบิดามารดา
ของทานในปาใหญ ดูกอนสามะ ปาที่บิดามารดาของ
ทานอยู อยูที่ไหน เราจักเลีย้ งบิดามารดาของทาน
ใหเหมือนทานเลี้ยง.
[๔๙๑] ขาแตพระราชา หนทางที่เดินเฉพาะคน
เดียว ซึ่งอยูทางหัวนอนของขาพระองคนี้ เสด็จดําเนินไปแตที่นี้ระหวางกึ่งเสียงกู จะถึงสถานที่อยูแตง
บิดามารดาของขาพระองค ขอเสด็จดําเนินแตที่นี้ไป
เลี้ยงดูทานทั้งสองในสถานที่นั้นเถิด.
[๔๙๒] ขาแตพระเจากาสิราช ขาพระบาทขอ
นอมกราบพระองค ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีให
เจริญ ขาพระบาทขอนอมกราบพระองค ของพระองค
ทรงบํารุงเลี้ยงบิดา มารดาตามืดของขาพระองคในปา
ใหญ ขาพระองคขอประคองอัญชลีถวายบังคมพระองค ขอพระองคมีพระดํารัสกะบิดามารดาของขาพระองคใหทราบวา ขาพระองคไหวนบทานดวย.
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[๔๙๓] หนุม สามะผูงดงามนาดูนั้น ครั้นกลาว
คํานี้แลว ถูกกําลังแหงพิษซาบซาน เปนผูวิสัญญี
สลบไป.
[๔๙๔] พระราชานั้น ทรงคร่ําครวญนาสงสาร
เปนอันมากวา เราสําคัญวาจะไมแกไมตาย เรารู
เรื่องนีว้ ันนี้ แตกอนหารูไม. เพราะไดเห็นสามบัณฑิต
ทํากาลกิริยา ความไมมาแหงมฤตยู ยอมไมมี สามบัณฑิตถูกลูกศรอาบยาพิษ ซึมซาบแลวพูดอยูกะเรา.
ครั้นกาลลวงไปอยางนี้ในวันนี้ ไมพูดอะไร ๆ เลย
เราจะตองไปสูนรกแนนอน เราไมมีความสงสัยใน
ขอนี้เลย. เพราะวาบาปหยาบชาอันเราทําแลว ตลอด
ราตรีนานในกาลนั้น
เราทํากรรมหยาบชาในบานเมือง คนทั้งหลายจะติเตียนเรา ใครเลาจะควรมากลาว
ติเตียนเรา ในราวปาอันหามนุษยมิได. คนทั้งหลาย
จะประชุมกันในบานเมือง โจทนาวากลาวเอาโทษ
เรา ใครเลาหนอจะโจทนาวากลาวเอาโทษเรา ในปา
อันหามนุษยมิได.
[๔๙๕] เทพธิดานั้น อันตรธานไปในภูเขาคันธ
มาทน มาภาษิตคาถาเหลานี้ เพื่ออนุเคราะหพระราชาวา พระองคทําความผิดมาก ไดทํากรรมอันชั่วชา
บิดามารดาและบุตร ทั้งสามผูหาความประทุษรายมิได
ถูกพระองคฆาเสียดวยลูกศรลูกเดียวกัน เชิญเสด็จมา
เถิด ขาพเจาจะพร่ําสอนพระองค ดวยวิธีที่พระองค
จะไดสุคติ พระองคจงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผูมี
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จักษุมดื โดยธรรมในปา ขาพเจาเขาใจวา สุคติจะ
พึงมีแกพระองค.
[๔๙๖] พระราชานั้นทรงคร่ําครวญ อยางนาสงสารเปนอันมาก ทรงถือหมอน้ํา บายพระพักตร
ทางทิศทักษิณเสด็จหลีกไปแลว.
[๔๙๗] นั่นเสียงฝเทาใครหนอ เสียงฝเทามนุษย
เดินเปนแน เสียงฝเทาสามบุตรเรา ไมดงั ดูกอน
ทานผูนิรทุกข ทานเปนใครหนอ สามบุตรเรา
เดินเบา วางเทาเบา เสียงฝเทาสามบุตรเราไมดัง
ทานเปนใครหนอ.
[๔๙๘] เราเปนพระราชาของชาวกาสี คนเรียก
เราวา พระเจาปลยักษ เราละแวนแควนเที่ยวแสวงหา
มฤคเพราะความโลภ อนึ่ง เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป
ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก แมชา งมาสูระยะลูกศรของ
เรา ก็ไมพึงพนไปได.
[๔๙๙] ขาแตมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดี
แลว อนึ่ง พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล
พระองคผูมีอิสระเสด็จมาถึงแลว ขอจงทรงทราบสิ่ง
ที่มีอยูในที่นี้ ขาแตมหาบพิตร เชิญเสวยผลมะพลับ
ผลมะหาด ผลมะซาง และผลหมากเมาอันเปนผลไมเล็กนอย ขอไดโปรดเลือกเสวยผลที่ดี ๆ เถิด ขา
แตมหาบพิตร ขอจงทรงดื่มน้ําซึ่งเปนน้ําเย็น นํามา
แตมิคสัมมตานที ซึ่งไหลจากซอกเขา ถาทรงพระ
ประสงค.
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[๕๐๐] ทานทั้งสองจักษุมืดไมสามารถจะเห็น
อะไร ๆ ในปา ใครเลาหนอนําผลไมมาเพื่อทานทั้งสอง
ความสะสมผลไมนอ ยใหญไวโดยเรียบรอยนี้ ปรากฏ
แกขาพเจาวา ดูเหมือนคนตาดีสะสมไว.
[๕๐๑] สามะหนุมนอยรูปรางสันทัดงดงามนาดู
เกศาของเธอยาวดํา เฟอยลงไปปลายงอนชอนขึ้นขาง
บน เธอนั่นแหละนําผลไมมาถือหมอน้ําจากที่นี่ ไปสู
แมน้ํานําน้ํามา เห็นจะกลับมาใกลแลว.
[๕๐๒] ขาพเจาไดฆาสามกุมารผูปฏิบัติบํารุง
ทานเสียแลว ผูเปนเจากลาวถึงสามกุมารผูง ดงามนาดู
ใด เกศาของสามกุมารนั้นยาวดําเฟอยลงไปปลายงอน
ชอนขึน้ เบื้องบน สานกุมารนัน้ ขาพเจาฆาเสียแลว
นอนอยูที่หาดทรายเปรอะเปอนดวยโลหิต.
[๕๐๓] ขาแตทุกูลบัณฑิต ทานพูดกับใครซึ่ง
บอกวา ขาพเจาฆาสามกุมารเสียแลว ใจของดิฉันยอม
หวั่นไหวเพราะไดยินวา
สามกุมารถูกฆาเสียแลว
กิ่งออนแหงตนโพธิ์ใบอันลมพัดใหหวั่นไหว ฉันใด
ใจของดิฉันยอมหวัน่ ไหวเพราะไดยินวา สามกุมารถูก
ฆาเสียแลว ฉันนั้น.
[๕๐๔] ดูกอนนางปาริกา ทานผูนี้คือพระเจา
กาสี พระองคทรงยิงสามกุมารดวยลูกศร ที่มิคสัมมตานที ดวยความโกรธ เราทั้งสองอยาปรารถนาบาป
ตอพระองคเลย.
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[๕๐๕] บุตรที่รักอันหาไดดวยยาก ผูไดเลี้ยงเรา
ทั้งสองผูตามืดในปา จะไมยังจิตใหโกรธ ในบุคคลผู
ฆาบุตรคนเดียวนั้นไดอยางไร.
[๕๐๖] บุตรที่รักอันหาไดดวยยาก ผูไดเลี้ยงเรา
ทั้งสองผูตามืดในปา บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ
บุคคลผูไมโกรธในบุคล ผูฆาบุตรคนเดียวนั้น.
[๕๐๗] ขอผูเ ปนเจาทั้งสองอยาคร่ําครวญเพราะ
ขาพเจากลาววา ขาพเจาฆาสามกุมารเสียแลว ไปมาก
เลย ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจาทั้งสองใน
ปาใหญ ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวา
เปนผูแมนยํานัก ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจา
ทั้งสองในปาใหญ ขาพเจาจักฆามฤคและแสวงหามูล
ผลในปา รับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจาทั้งสองในปา
ใหญ.
[๕๐๘] ขอถวายพระพรมหาบพิตร สภาพนั่นไม
สมควร การทรงทําอยางนั้นไมควรในอาตมาทั้งสอง
สองพระองคเปนพระราชาของอาตมาทั้งสอง อาตมาทั้งสองขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค.
[๕๐๙] ขาแตทานผูเชื้อชาติเนสาท ทานกลาว
เปนธรรม ทานบําเพ็ญความถอมตนแลว ขอทานจง
เปนบิดาของขาพเจา ขาแตนางปาริกา ขอทานจงเปน
มารดาของขาพเจา.
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[๕๑๐] ขาแตพระเจากาสี อาตมาทัง้ สองขอ
นอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีให
เจริญ อาตมาทั้งสองขอนอบนอมแดพระองค อาตมา
ทั้งสองประคองอัญชลีแดพระองค ขอพระองคโปรด
พาอาตมาทั้งสองไปใหถึงสามกุมาร อาตมาทัง้ สองจะ
สัมผัสเทาทั้งสองและดวงหนาอันงดงามนาดูของเธอ
แลวทรมานตนใหถึงกาลกิริยา.
[๕๑๑] สามกุมารถูกฆานอนอยูที่ปาใด ดุจดวง
จันทรดวงอาทิตยตกลงเหนือแผนดินแลวเกลือกเปอน
ดวยฝุนทราย ปานั้นเปนปาใหญ เกลือนกลนดวย
พาลมฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ ผูเปนเจาทั้งสอง
จงอยูในอาศรมนี้แหละ.
[๕๑๒] ถาในปานั้นมีพาลมฤคตั้งรอย ตั้งพันและ
ตั้งหมืน่ อาตมาทั้งสองก็ไมมีความกลัวในพาลมฤค
ทั้งหลายในปาไหน ๆ เลย.
[๕๑๓] ในกาลนั้น พระเจากาสีทรงพาฤาษี
ทั้งสองผูตามืดไปในปาใหญ สุวรรณสามถูกฆาอยูใน
ที่ใด ก็ทรงจูงมือฤๅษีทั้งสองไปในที่นั้น.
[๕๑๔] ดาบสดาบสินีทั้งสองเห็นสามกุมารผูเปน
บุตรนอนเกลือกเปอนฝุนทราย ถูกทิ้งไวในปาใหญ
ดุจดวงจันทรหรือดวงอาทิตยตกเหนือแผนดินก็ปริเทวนาการนาสงสาร ประคองแขนทั้งสองรองไหวาสภาพ
ไมยุติธรรมมาเปนไปในโลกนี้ พอสามผูงามนาดู พอ
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มาหลับเอาจริง ๆ เคลิบเคลิ้มเอามากมายดั่งคนดื่มสุรา
เขม ขัดเคืองใครเอาใหญ ถือตัวมิใชนอย มีใจพิเศษ
ในเมื่อกาลลวงไปอยางนี้ในวันนี้ พอไมพูดอะไร ๆ
บางเลย พอสามนี้เปนผูปฏิบัติบํารุงเราทั้งสองผูตามืด
มาทํากาลกิริยาเสียแลว บัดนี้ใครเลาจักชําระชฎาอัน
หมนหมองเปอนฝุนละออง ใครเลาจักจับกราดกวาด
อาศรมของเราทั้งสอง ใครเลาจักจัดน้ําเย็นและนํารอน
ใหอาบ ใครเลาจักใหเราทั้งสองไดบริโภคมูลผลาหาร
ในปา ลูกสามะนี้เปนผูปฏิบัติบํารุงเราทั้งสองผูตามืด
มาทํากาลกิริยาเสียแลว.
[๕๑๕] มารดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร
ไดเห็นสามะผูเปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย
ไดกลาวคําสัจวา ลูกสามะนี้ไดเปนผูประพฤติธรรม
เปนปกติ ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ ไดเปน
ผูกลาวคําจริงมาแตกอน ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา ได
เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล เปนผู
เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเราโดยความจริงใด ๆ ดวยการ
กลาวความจริงนั้น ๆ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป
บุญอยางใดอยางหนึ่งที่ลูกสามะกระทําแลวแกเราและ
แกบิดาของเธอ มีอยู ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้น ทั้งหมด
ขอพิษของลูกสามะจงหายไป.
[๕๑๖] บิดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร ได
เห็นสามะผูเปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย ได
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กลาวคําสัจวา ลูกสามะนี้ไดเปนผูประพฤติธรรมเปน
ปกติ ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ ไดเปนผู
กลาวคําจริงมาแตกอน ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา ได
เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล เปนผู
เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเรา โดยความจริงใด ๆ ดวย
การกลาวความจริงนั้น ๆขอพิษของลูกสามะจงหายไป
บุญอยางใดอยางหนึ่งที่ลูกสามะกระทําแลวแกเราและ
แกมารดาของเธอ มีอยู ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้น
ทั้งหมด ขอพิษของลูกสามะจงหายไป.
[๕๑๗] นางพสุนธรีเทพธิดาอันตรธานไปจาก
ภูเขาคันธมาทน มากลาวสัจจวาจาดวยความเอ็นดูสาม
กุมารวา เราอยูท ี่ภูเขาคันธมาทนตลอดราตรีนาน
ใคร ๆ อื่นซึ่งเปนที่รักของเรากวาสามกุมาร ไมมี
ของหอมลวนแลวดวยไมหอมทั้งหมด ณ คันธมาทน
บรรพตมีอยู ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของสามกุมารจง
หายไป เมื่อฤๅษีทั้งสองบนเพอรําพันเปนอันมากนาสงสาร สามกุมารผูหนุมงดงามนาทัศนา ก็ลุกขึ้น
เร็วพลัน.
[๕๑๘] ขาเจามีนามวาสามะ ขอความเจริญจง
มีแกทานทั้งหลาย ขาพเจาลุกขึ้นไดแลวโดยสวัสดี
ขอทานทั้งหลายอยาคร่ําครวญนักเลย จงพูดกะขาพเจา
ดวยเสียงอันไพเราะเถิด.
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[๕๑๙] ขาแตมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดี
แลว อนึ่ง พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล พระองคผูมีอิสระเสด็จมาถึงแลว ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู
ในที่นี้ ขาแตมหาบพิตร เชิญเสวยผลมะพลับ ผล
มะหาด ผลมะซาง และผลหมากเมา อันเปนผลไม
เล็กนอย ขอไดโปรดเสือกเสวยผลพี่ดี ๆ เถิด ขาแต
มหาบพิตร ขอจงทรงดื่มนําซึ่งเปนน้ําเย็น นํามาแต
มิคสัมมตานที ซึง่ ไหลมาจากซอกเขา ถาทรงพระ
ประสงค.
[๕๒๐] ขาพเจาหลงเอามาก หลงเอาจริง ๆ
มืดไปทั่วทิศ ขาพเจาไดเห็นสามบัณฑิตนั้น ทํากาล
กิริยาแลว ทําไมทานเปนไดอีกเลาหนอ.
[๕๒๑] ขาแตมหาราชเจา โลกยอมสําคัญซึ่ง
บุคคลผูยังมีชีวิตอยู เสวยเวทนาอยางหนัก มีความ
ดําริในใจเขาไปใกลแลว ยังเปนอยูแท ๆ วาตายแลว
ขาแตมหาราชเจา โลกยอมสําคัญซึ่งบุคคลผูยังมีชีวิต
อยู เสวยเวทนาอยางหนัก ถึงความดับสนิท ระงับ
แลวนัน้ ยังเปนอยูแท ๆ วาตายแลว.
[๕๒๒] บุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม
เทวดาและมนุษยทงั้ หลายยอมแกไขคุมครองบุคคลผู
เลี้ยงบิดามารดานั้น บุคคลใดเลีย้ งดูบิดามารดาโดย
ธรรม นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญ บุคคลผูนั้น
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ในโลกนี้ บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิง
อยูในสวรรค.
[๕๒๓] ขาพเจานี้หลงเอามากจริง ๆ มืดไปทั่ว
ทิศ ทานสามบัณฑิต ขาพเจาขอถึงทานเปนสรณะ
และขอทานจงเปนสรณะของขาพเจา.
[๕๒๔] ขาแตขัตติยมหาราช ขอพระองคทรง
ประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนี ในพระโอรส
และพระมเหสี ในมิตรและอมาตย ในพาหนะและ
พลนิกาย ในชาวบานและชาวนิคม ในชาวแวนแควน
และชาวชนบทในสมณะและพราหมณ ในฝูงมฤคและ
ฝูงปกษีเถิด ครัน้ พระองคทรงประพฤติธรรมนั้น ๆ
ในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค ขาแตมหาราชเจา
ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด ธรรมที่พระองค
ทรงประพฤติแลว ยอมนําความสุขมาใหครัน้ พระองค
ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูส วรรค
ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด
พระอินทรเทพเจาพรอมทั้งพระพรหมถึงแลวซึ่งทิพยสถานดวยธรรมทีป่ ระพฤติดแี ลว ขาแตพระราชา ขอ
พระองคอยาทรงประมาทธรรม.
จบสุวรรณสามชาดกที่ ๓
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อรรถกถามหานิบาต
สุวรรณสามชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภ
พระภิกษุรูปหนึ่งผูเลี้ยงมารดา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา โก นุ ม อุสุนา
วิชฺฌิ ดังนี้ เปนตน.
ดังไดสดับมา ในกรุงสาวัตถี มีกุลบุตรผูหนึ่งเปนบุตรคนเดียวของสกุล
เศรษฐีผูหนึ่งซึ่งมีทรัพยสมบัติสิบแปดโกฏิ กุลบุตรนั้นเปนที่รักเปนที่เจริญใจ
ของบิดามารดา วันหนึ่ง เขาอยูบนปราสาทเปดสีหบัญชรแลดูในถนนใหญ
เห็นมหาชนถือของหอมและดอกไมเปนตน ไปสูพ ระเชตวันมหาวิหาร เพื่อตอง
การสดับพระธรรมเทศนา จึงคิดวา แมตัวเราก็จักไปกับพวกนั้นบาง จึงให
คนถือของหอมและดอกไมเปนตนไปสูพระวิหาร ถวายผาเภสัชและน้ําดื่ม
เปนตนแดพระสงฆ และบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยของหอมและดอกไม
เปนตน ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ฟงพระธรรมเทศนาแลวเห็น
โทษในกามทั้งหลาย กําหนดอานิสงสแหงบรรพชา ครั้นบริษัทลุกไปแลว จึง
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทูลขอบรรพชา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสกะกุลบุตรนั้น อยางนี้วา พระตถาคตทั้งหลายไมยังบุตรที่บิดามารดายังมิได
อนุญาตใหบรรพชา กุลบุตรไดพึงรับสั่งดังนั้น จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กลับไปเคหสถาน ไหวบิดามารดาดวยความเคารพเปนอันดีแลวกลาว
อยางนี้วา ขาแตคุณพอคุณแม ขาพเจาจักบวชในสํานักพระตถาคต ลําดับนั้น
บิดามารดาของกุลบุตรนั้นไดฟงคําของเขาแลว ก็เปนราวกะมีหัวใจแตกเปน
เจ็ดเสี่ยง เพราะมีบุตรคนเดียว หวั่นไหวอยูดวยความสิเนหาในบุตร ไดกลาว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 169

อยางนี้วา ดูกอนพอผูเปนบุตรที่รัก ผูเปนหนอแหงสกุล ผูเปนดั่งดวงตา
ผูเชนกับชีวิตของเราทั้งสอง เราทั้งสองเวนจากเจาเสีย จะมีชีวิตอยูไดอยางไร
ชีวิตของเราทั้งสองเนื่องในเจา เราทั้งสองก็แกเฒาแลว จักตายในวันนี้พรุงนี้
หรือมะรืนนี้ เจายังจะละเราทั้งสองไปเสียอีก ธรรมดาวาบรรพชาอันบุคคล
ทําไดยากยิ่ง เมื่อตองการเย็น ยอมไดรอน เมือ่ ตองการรอน ยอมไดเย็น
เพราะเหตุนั้น เจาอยาบวชเลย กุลบุตรไดสดับคําของบิดามารดาดังนั้น ก็มี
ความทุกขโทมนัส นั่งกมศีรษะซบเซา ไมบริโภคอาหารเจ็ดวัน ลําดับนั้น
บิดามารดาของกุลบุตรนั้น คิดกันอยางนี้วา ถาบุตรของเราไมไดรับ อนุญาต
ใหบวชก็จักตาย เราจักไมไดเห็นเขาอีกเลย บุตรเราเปนอยูดวยเพศบรรพชิต
เราจักไดเห็นอีกตอไป ครั้นคิดเห็นกันอยางนี้แลวจึงอนุญาตวา ดูกอนพอ
ผูเปนลูกรัก เราอนุญาตใหเจาบวช เจาจงบวชเถิด กุลบุตรไดฟงดังนั้นก็มี
ไดยินดี นอมสรีระทั้งสิ้นลงกราบแทบเทาบิดามารดา ลาออกจากกรุงสาวัตถี
ไปสูพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทูลขอบรรพชา
พระศาสดาตรัสสั่งภิกษุหนึ่งใหบวชกุลบุตรนั้น เปนสามเณร จําเดิมแต
สามเณรนั้นบวชแลว ลาภสักการะเกิดขึ้นเปนอันมาก สามเณรนั้นยังอาจารย
และอุปชฌายใหยินดีอุปสมบทเปนภิกษุแลว เลาเรียนธรรมอยูหาพรรษา
ดําริวา เราอยูในที่นี้เกลื่อนกลนไปดวยหมูญาติเปนตน หาสมควรแกเราไม
เปนผูใครจะบําเพ็ญวิปสสนาธุระ จึงเรียนกรรมฐานในสํานักอุปชฌาย ออก
จากวิหารเชตวันไปสูปจจันตคามแหงหนึ่งอยูในปาอาศัยปจจันตคามนั้น ภิกษุ
นั้นเจริญวิปสสนาในที่นั้น แมเพียรพยายามอยูถึงสิบสองป ก็ไมสามารถยัง
ธรรมวิเศษใหเกิด ฝายบิดามารดาของภิกษุนั้น ครั้นเมื่อกาลลวงไปไดขัดสน
ลง คิดเห็นวา ก็เหลาชนที่ประกอบการนาหรือพาณิชย บุตรหรือพี่นองที่จะ
เตือนนึกถึงพาพวกเราไปไมมีในสกุลนี้ พวกเขาถือเอาทรัพยตามกําลังของตน ๆ
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หนีไปตามชอบใจ แมทาสกรรมกรในเรือนเปนตน ก็ถือเอาเงินทองเปนตน
หนีไป ครัน้ ตอมา ชนทั้งสองจึงตกทุกขไดยากเหลือเกิน ไมไดแมการรดน้ํา
ในมือ ตองขายเรือน ไมมีเรือนอยู ถึงความเปนผูนาสงสารอยางยิ่ง นุงหม
ผาทอนเกา ถือกระเบื้องเที่ยวขอทานที่นี่ที่นั่น ในกาลนั้น ภิกษุรูปหนึ่งออก
จากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยูของภิกษุบุตรเศรษฐีอนาถานั้น ภิกษุเศรษฐี
บุตรนั้นทําอาคันตุกวัตรแกภิกษุนั้นแลว นั่งเปนสุขแลวจึงถามวา ทานมา
แตไหน ภิกษุอาคันตุกะแจงวามาแตพระเชตวัน จึงถามถึงความผาสุกแหง
พระศาสดาและของพระมหาสาวกเปนตน แลวถามถึงขาวคราวแหงบิดามารดา
วา ทานขอรับ สกุลเศรษฐีชื่อโนนในกรุงสาวัตถีสบายดีหรือ ภิกษุอาคันตุกะ
ตอบวา อาวุโส ทานอยาถามถึงขาวคราวแหงสกุลนั้นเลย ถามวา เปน
อยางไรหรือทานตอบวา ไดยินวา สกุลนั้นมีบุตรคนเดียว เขาบวชในพระศาสนา จําเดิมแตเขาบวชแลว สกุลนั้นก็เสื่อมสิ้นไป บัดนี้เศรษฐีทั้งสอง
เปนกําพรานาสงสารอยางยิ่ง ถือกระเบื้องเที่ยวขอทาน ภิกษุเศรษฐีบุตรได
ฟงคําของภิกษุอาคันตุกะแลว ก็ไมอาจจะทรงตัวอยูได มีน้ําตานองหนาเริ่ม
รองไห พระเถระเห็นดังนั้นจึงกลาววา เธอรองไหทําไม ภิกษุเศรษฐีบุตร
ตอบวา ทานขอรับ ชนสองคนนั้นเปนบิดามารดาของกระผม กระผมเปน
บุตรของทานทั้งสองนั้น พระเถระจึงกลาววา บิดามารดาของเธอถึงความ
พินาศเพราะอาศัยเธอ เธอจงไปปฏิบัติบิดามารดานั้น ภิกษุเศรษฐีบุตรคิดวา
เราแมเพียรพยายามอยูถึงสิบสองป ก็ไมสามารถที่จะยังมรรคหรือผลใหบังเกิด
เราจักเปนคนอาภัพ ประโยชนอะไรดวยบรรพชาเลา เราจักเปนคฤหัสถเลี้ยง
บิดามารดา ใหทาน ก็เปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา คิดฉะนี้แลว
มอบสถานที่อยูในปาแกพระเถระนั้น นมัสการะเถระแลว รุงขึ้นจึงออก
จากปาไปโดยลําดับ ลุถึงวิหารหลังพระเชตวัน ไมไกลกรุงสาวัตถี ณ ที่
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ตรงนั้นเปนทางสองแพรง ทางหนึ่งไปพระเชตวัน ทางหนึ่งไปในกรุงสาวัตถี
ภิกษุนั้นหยุดอยูตรงนั้น คิดวา เราจักไปหาบิดามารดากอน หรือจักไปเฝา
พระทศพลกอน แลวคิดตอไปวา เราไมไดพบบิดามารดานานแลวก็จริง แต
จําเดิมแตนี้ เราจักไดเฝาพระพุทธเจาไดยาก วันนี้เราจักเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวฟงธรรม รุง ขึ้นจึงไปหาบิดามารดาแตเชาเทียว คิดฉะนี้แลว ละ
บรรดาไปกรุงสาวัตถี ไปสูบรรดาที่ไปพระเชตวัน ถึงพระเชตวันเวลาเย็น.
ก็วันนัน้ พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรงุ ทรงเห็น
อุปนิสัยแหงภิกษุผูเปนบุตรแหงสกุลรูปนี้ พระองคจึงทรงพรรณนาคุณแหง
บิดามารดาดวยมาตุโปสกสูตร ในเวลาที่ภิกษุนั้นมาถึง ก็ภิกษุนั้นยืนอยูในที่
สุดบริษัท สดับธรรมกถาอันไพเราะ จึงรําพึงวา เราคิดไววาจักเปนคฤหัสถ
อาจบํารุงปฏิบัติบิดามารดา แตพระศาสดาตรัสวา แมเปนบรรพชิตก็ทําอุปการะ
แกบิดามารดาได ถาเราไมไดมาเฝาพระศาสดากอนแลวไป พึงเสื่อมจาก
บรรพชาเห็นปานนี้ ก็บัดนี้ เราไมตองสึกเปนคฤหัสถ เปนบรรพชิตอยูนี่แหละ
จักบํารุงบิดามารดา ภิกษุนั้นถวายบังคมพระศาสดาแลวออกจากพระเชตวัน ไป
สูโรงสลาก รับสั่งอาหารและยาคูที่ไดดวยสลาก เปนภิกษุอยูปาสิบสองป ได
เปนเหมือนถึงความเปนผูพายแพแลว ภิกษุนั้นเขาไปในกรุงสาวัตถีแตเชา
ทีเดียว คิดวาเราจักรับขาวยาคูกอนหรือไปหาบิดามารดากอน แลวคิดวา
การมีมือเปลาไปสูสํานักคนกําพราไมสมควร จึงถือเอายาคูไปสูประตูเรือนเกา
ของบิดามารดาเหลานั้น ไดเห็นบิดามารดาเที่ยวขอยาคูแลวเขาอาศัยริมฝาเรือน
คนอื่นนั่งอยู ถึงความเปนคนกําพราเข็ญใจ ก็มีความโศกเกิดขึ้น มีนา้ํ ตา
นองหนายืนอยูในที่ใกล ๆ บิดามารดาทั้งสองนั้น บิดามารดาแมเห็นทานแลว
ก็จําไมได มารดาของภิกษุนั้นสําคัญวา ภิกษุนนั้ จักยืนเพื่อภิกขาจาร จึง
กลาววา ของเคี้ยวของฉันอันควรถวายพระผูเปนเจาไมมี นิมนตโปรดสัตว
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ขางหนาเถิด ภิกษุนั้นไดฟงคําแหงมารดา ก็เกิดความโศกเปนกําลัง มีน้ําตา
นองหนายืนอยูตรงนั้นเอง เพราะไดรับความเศราใจ แมมารดากลาวเชนนั้น
สองครั้งสามครั้ง ก็ยังยืนอยูนั่นเอง ลําดับนั้น บิดาของภิกษุนั้น พูดกะมารดาวา
จงไปดู นั่นบุตรของเราทั้งสองหรือหนอ นางลุกขึ้นแลวไปใกลภิกษุนั้น แลดู
ก็จําได จึงหมอบปริเทวนาการแทบเทาแหงภิกษุผูเปนบุตร ฝายบิดาไปบาง
ก็รองไหตรงที่นั้นเหมือนกัน นาสงสารเหลือเกิน ฝายภิกษุนั้น เห็นบิดามารดา
ก็ไมอาจจะทรงกายอยูไดจึงรองไห ภิกษุนั้นกลั้นความโศกแลวกลาววา ทาน
ทั้งสองอยาคิดเลย อาตมาจักเลี้ยงดูทานใหผาสุก ยังบิดามารดาใหอุนใจแลว
ใหดื่มยาคู ใหนั่งพักในที่ควรสวนหนึ่งแลว นําภิกษาหารมาอีกใหบิดามารดา
บริโภค แลวแสวงหาภิกษาเพื่อน ไปสูสํานักบิดามารดา ถามเรื่องภัตตาหาร
อีก ไดรับตอบวา ไมบริโภค จึงบริโภคเอง แลวใหบิดามารดาอยูในที่ควร
แหงหนึ่ง ภิกษุนั้นไดปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทํานองนี้ดังแตนั้นมา แมภัต
ที่เกิดในปกษเปนตนที่ตนไดมา ก็ใหแกบิดามารดา ตนเองเที่ยวภิกษาจาร ได
มาถึงบริโภค เมื่อไมไดก็ไมบริโภค ไดผาจําพรรษาก็ตาม ผาอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนอดิเรกลาภก็ตาม ก็ใหแกบิดามารดา ซักยอมผาเกา ๆ ที่บิดามารดา
นุงหมแลว เย็บปูนุงหมเอง ก็วันที่ภิกษุนั้นไดอาหาร มีนอยวัน วันที่ไมได
มีมากกวา ผานุงผาหมของภิกษุนั้นเศราหมองเต็มที เมื่อภิกษุนั้น ปฏิบัติบิดา
มารดาตอมา ก็เปนผูซูบผอมเศราหมองไมผองใส กายเหลืองขึ้น ๆ มีตัวดาษ
ไปดวยเสนเอ็น ครั้งนั้นเหลาภิกษุที่เปนเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันมาเห็นภิกษุนั้น
จึงถามวา อาวุโส แตกอ นสรีรวรรณะของเธองามสดใส แตบัดนี้เธอซูบผอม
เศราหมองไมผองใส กายเหลืองขึ้น ๆ มีตัวดาษไปดวยเสนเอ็น พยาธิเกิดขึ้น
แกเธอหรือ ภิกษุนั้นตอบวา อาวุโส ขาพเจาไมมีพยาธิ แตมีความกังวล
แลวบอกประพฤติเหตุนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงกลาววา อาวุโส พระศาสดาไม
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ประทานอนุญาตเพื่อยังของที่เขาใหดวยศรัทธาใหตกไป ก็ทานถือเอาของที่เขา
ใหดวยศรัทธามาใหแกเหลาคฤหัสถ ทํากิจไมสมควร ภิกษุนั้น ไดพึงถอยคํา
ของภิกษุเหลานั้นก็ละอาย ทอดทิ้งมาตาปตุปฏฐานกิจเสีย ภิกษุเหลานั้น ยังไม
พอใจ แมดวยเหตุมีประมาณเทานี้ จึงพากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุชื่อโนนยังของที่เขาใหดวยศรัทธาใหตกไป
เลี้ยงดูคฤหัสถ พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามวา แนะภิกษุ ไดยินวา
เธอถือเอาศรัทธาไทยไปเลี้ยงคฤหัสถ จริงหรือ เมือ่ ภิกษุนั้นกราบทูลรับวาจริง
พระเจาขา เมื่อทรงใครจะสรรเสริญการกระทําของภิกษุนั้น และทรงใครจะ
ประกาศบุพจริยาของพระองค จึงตรัสถามวา แนะภิกษุ เมื่อเธอเลี้ยงดูเหลา
คฤหัสถ เลีย้ งดูคฤหัสถเหลาไหน ภิกษุนั้นกราบทูลวา บิดามารดาของขา
พระองค พระเจาขา เพื่อจะยังความอุตสาหะใหเกิดแกภิกษุนั้น พระศาสดา
ไดทรงประทานสาธุการสามครั้งวา สาธุ สาธุ สาธุ แลวตรัสวา เธอดํารง
อยูในทางที่เราดําเนินแลว แมเราเมื่อประพฤติบุพจริยาก็ไดบํารุงเลี้ยงบิดา
มารดา ภิกษุนั้นกลับไดความเบิกบานใจ ลําดับนั้น เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบ
ทูลวิงวอนใหทรงประกาศบุพจริยา พระศาสดาจึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดง
ดังตอไปนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล ณ ที่ไมไกลแตกรุงพาราณสี มีบาน
นายพรานบานหนึ่งริมฝงนี้แหงแมน้ํา และมีบานนายพรานอีกบานหนึ่งริมฝง
โนนแหงแมน้ํา ในบานแหงหนึ่ง ๆ มีตระกูลประมาณหารอยตระกูล นาย
เนสาทผูเปนใหญสองตนในบานทั้งสองเปนสหายกัน ในเวลาที่ยังหนุมอยู เขา
ไดทํากติกาสัญญากันอยางนี้วา ถาขางหนึ่งมีธิดา ขางหนึ่งมีบุตร เราจักทํา
อาวาหวิวาทมงคลแกบุตรธิดาเหลานั้น ลําดับนั้น ในเรือนของนายเนสาท
ผูเปนใหญในบานริมฝงนี้คลอดบุตร บิดามารดาใหชื่อวา ทุกูลกุมาร เพราะ
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กุมารนั้นอันญาติทั้งหลายรองรับดวยทุกูลพัสตรในขณะเกิด ในเรือนของนาย
เนสาทผูเปนใหญอีกคนหนึ่งคลอดธิดา บิดามารดาใหชื่อวา ปาริกากุมารี
เพราะนางเกิดฝงโนน กุมารกุมารีทั้งสองนี้รูปงามนาเลื่อมใสมีผิวพรรณดัง
ทองคํา แมเกิดในสกุลนายพรานก็ไมทําปาณาติบาต.
กาลตอมา เมื่อทุกลู กุมารมีอายุไดสิบหกป บิดามารดาพูดวา จะนํา
กุมาริกามาเพื่อเจา แตทุกูลกุมารมาแตพรหมโลก เปนสัตวบริสุทธิ์ จึงปดหู
ทั้งสองกลาววา ขาแตคุณพอคุณแม ฉันไมตองการอยูครองเรือน โปรดอยา
ไดพูดอยางนี้ แมบิดามารดาพูดอยูถึงสองครั้งสามครั้ง ก็ไมปรารถนา ฝาย
ปาริกากุมารีแมบิดามารดาพูดวา แนะแน บุตรของสหายเรามีอยู เขามีรูปงาม
นาเลื่อมใสมีผิวพรรณดั่งทองคํา เราจักใหลูกแกเขา นางปาริกาก็กลาวหาม
อยางเดียวกัน แลวปดหูทั้งสองเสีย เพราะนางมาแตพรหมโลกเปนสัตวบริสุทธิ์.
ในคราวนั้น ทุกลู กุมารสงขาวลับไปถึงนางปาริกาวา ถาปาริกามี
ความตองการดวยเมถุนธรรม ก็จงไปสูเรือนของบุคคลอื่น ฉันไมมีความพอ
ใจในเมถุน แมนางปาริกาก็สงขาวลับ ไปถึงทุกูลกุมารเหมือนกัน แตบิดามารดา
ไดกระทําอาวาหวิวาหมงคล แกกมุ ารกุมารีทั้งสองผูไมปรารถนาเรื่องประเวณีเลย เขาทั้งสองมิไดหยั่งลงสูสมุทรคือกิเลส อยูดวยกันเหมือนมหาพรหม
สององค ฉะนั้น ฝายทุกลู กุมารไมฆาปลาหรือเนื้อ โดยที่สุดแมเนื้อที่บุคคล
นํามา ก็ไมขาย ลําดับนั้น บิดามารดาพูดกะเขาวา แนะพอ เจาเกิดในสกุล
นายพราน ไมปรารถนาอยูครองเรือน ไมทําการฆาสัตว เจาจักทําอะไร
ทุกูลกุมาร กลาวตอบอยางนี้วา ขาแตคุณพอคุณแม เมื่อทานทั้งสองอนุญาต
เราทั้งสองก็จักบวช บิดามารดาไดฟงดังนั้น จึงอนุญาตวา ถาเชนนั้น เจา
ทั้งสองจงบวชเถิด ทุกลู กุมารและปาริกากุนารีก็ยินดีราเริง ไหวบิดามารดา
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แลวออกจากบาน เขาสูหิมวันตประเทศทางฝงแมน้ําคงคา โดยลําดับ ละแม
น้ําคงคามุงตรงไปแมน้ํามิคสัมมตา ซึ่งไหลลงมาแตหิมวันตประเทศถึงแมน้ําคงคา.
ขณะนั้น พิภพแหงทาวสักกเทวราชสําแดงอาการเรารอน ทาว
สักกเทวราชทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบการณนั้น จึงตรัสเรียกพระวิสสุกรรม
เทพบุตรมา ตรัสวา แนะพอวิสสุกรรม ทานมหาบุรุษทั้งสองออกจากบาน
ใครจะบวชเปนฤๅษี เขาสูหิมวันตประเทศ ควรที่ทานทั้งสองนั้นจะไดที่อยู
ทานจงเนรมิตบรรณศาลา และบรรพชิตบริขารเพื่อทานทั้งสองนั้น ณ ภายใน
กึ่งเสียงกู ตั้งแตมิคสัมมตานที เสร็จแลวกลับมา พระวิสสุกรรมเทพบุตรรับ
เทวบัญชาแลว ไปจัดกิจทั้งปวงโดยนัยทีกลาวแลวในมูคปกขชาดก ไลเนื้อและ
นกที่มีสําเนียง ไมเปนที่ชอบใจใหหนีไป แลวเนรมิตมรรคาเดินผูเดียว แลว
กลับไปที่อยูของตน กุมารกุมารีทั้งสองเห็นทางนั้น แลวก็เดินไปตามทางนั้น
ถึงอาศรมบท ทุกลู บัณฑิตเขาสูบรรณศาลา เห็นบรรพชิตบริขารก็ทราบสักกทัตติยภาพวา สักกะประทานแกเรา จึงเปลื้องผาสาฎก ออกนุงผาเปลือก
ไมสีแดงผืนหนึ่งหมผืนหนึ่ง พาดหนังเสือบนบา ผูกมณฑลชฎาทรงเพศฤๅษี
แลวใหนางปาริกาบวชเปนฤๅษิณี ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสององคนั้น เจริญเมตตภูมิกามาพจรอาศัยอยูในที่นั้น แมฝูงเนื้อและนกทั้งปวง ก็กลับไดเมตตาจิตตอกัน
และกัน ดวยอานุภาพเมตตาแหงดาบสดาบสินีทั้งสองนั้น บรรดาสัตวเหลานั้น
ไมมีสัตวไร ๆ เบียดเบียนสัตวไร ๆ เลย ฝายปาริกาดาบสินีลุกขึ้นแตเชา
ตั้งน้ําดื่มและของฉันแลวกวาดอาศรมบททํากิจทั้งปวง ดาบสและดาบสินีทั้ง
สองนั้น นําผลไมเล็กใหญมาฉัน แลวเขาสูบรรณศาลาของตน ๆ เจริญสมณ
ธรรม สําเร็จการอยูในที่นั้นนั่นแล.
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ทาวสักกเทวราชเสด็จมาสูที่บํารุงแหงพระมุนีทั้งสองนั้น วันหนึ่งพระ
องคทรงพิจารณาเห็นอันตรายแหงพระมุนีทั้งสองนั้นวา จักษุทั้งสองขางของ
ทานทั้งสองนี้จักมืด จึงลงมาจากเทวโลกเขาไปหาทุกูลบัณฑิต นมัสการแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ตรัสอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ อันตรายจะปรากฏแก
ทานทั้งสอง ควรที่ทานทั้งสองจะไดบุตรไวสําหรับปฏิบัติทาน ขอทานทั้งสอง
จงเสพโลกธรรม ทุกลู บัณฑิตไดสดับคําของทาวสักกเทวราชจึงกลาววา ดูกอน
ทาวสักกะ พระองคตรัสอะไร เราทั้งสองแมอยูทามกลางเรือนก็หาไดเสพโลก
ธรรมไม เราทั้งสองละโลกธรรมนี้ เกลียดดุจกองคูถอันเต็มไปดวยหนอน ก็
บัดนี้ เราทั้งสองเขาปาบวชเปนฤๅษี จักกระทํากรรมเชนนี้อยางไรได ทาว
สักกเทวราชตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูเปนเจาไมตองทําอยางนั้น เปน
แตเอามือลูบทองปาริกาดาบสินีเวลานางมีระดู ทุกูลบัณฑิตรับวา อยางนี้อาจ
ทําได ทาวสักกเทวราช นมัสการทุกูลดาบสแลวกลับ ไปที่อยูของตน ฝายทุกูล
บัณฑิตก็บอกนางปรริกาใหรูตัว แลวเอามือลูบทองนาง ในเวลาที่นางมีระดู.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวจุติจากเทวโลก ถือปฏิสนธิในทองนางปาริกาฤๅษีณี กาลลวงไปไดสิบเดือน นางคลอดบุตรมีผิวพรรณดั่งทองคํา ดวย
เหตุนั้นเอง บิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรวา สุวรรณสามกุมาร เวลาที่ปาริกาดาบสินี ไปปาเพื่อหามูลผลาผล นางกินรีทั้งหลายที่อยูภายในบรรพ ไดทําหนาที่
นางนม ดาบสดาบสินีทั้งสองสรงน้ําพระโพธิสัตวแลวใหบรรทมในบรรณศาลา
แลวพากันไปหาผลไมเล็กใหญ ในขณะนั้น นางกินรีทั้งหลาย อุมกุมารไป
สรงน้ําที่ซอกเขาเปนตน แลวขึ้นสูยอดบรรพต ประดับดวยบุปผชาติตาง ๆ
แลวฝนหรดาลและมโนศิลาเปนตนที่แผนศิลา ประใหเปนเม็ดที่นลาตแลวนํา
มาใหไสยาสนในบรรณศาลา ฝายนางปาริกากลับมาก็ใหบุตรดื่มนม กาลตอ
มา บิดามารดาปกปกรักษาบุตรนั้น จนมีอายุไดสิบหกป ใหนั่งอยูในบรรณ-
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ศาลา ตนเองพากันไปปาเพื่อหามูลผลาผลในปา ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรง
คิดวา อันตรายอะไร ๆ จะพึงมีแกบิดามารดาของเรา ในกาลบางคราว จึง
ทรงสังเกตทางที่บิดามารดาไป.
อยูมาวันหนึ่ง เมื่อดาบสดาบสินีทั้งสองนํามูลผลาผลในปากลับมาใน
เวลาเย็น ถึงที่ใกลอาศรมบท มหาเมฆตั้งขึ้นฝนตก ทานทั้งสองจึงเขาไปสู
โคนไมแหงหนึ่ง ยืนอยูบนยอดจอมปลวก อสรพิษมีอยูภายในจอมปลวกนั้น
น้ําฝนเจือกลิ่นเหงื่อจากสรีระของสองทานนั้น ไหลลงเขารูจมูกแหงอสรพิษนั้น
มันโกรธพนลมในจมูกออกนา ลมในจมูกนั้นถูกจักษุทั้งสองขางแหงดาบสและ
ดาบสินีนั้น ทั้งสองทานก็เปนคนจักษุมืดไมเห็นกันและกัน เพราะลมนั้น
ทุกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกามาบอกวา ปาริกา จักษุทั้งสองของฉันมืด ฉัน
มองไมเห็นเธอ แมนางปาริกา ก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน ทัง้ สองมองไมเห็น
ทางก็ยืนคร่ําครวญอยูดวยเขาใจวา บัดนี้ชีวิตของเราทั้งสองไมมีละ.
ก็ดาบสและดาบสินีทั้งสองนั้น มีบุรพกรรมเปนอยางไร ไดยินวา
ทานทั้งสองนั้นในปางกอนเกิดในสกุลแพทย ครั้งนั้น แพทยนั้นรักษาโรคใน
จักษุของบุรุษมีทรัพยมากคนหนึ่ง บุรุษนั้นจักษุหายดีแลว ไมใหทรัพยคา
รักษาอะไร ๆ แกแพทยนั้น แพทยโกรธเขา ไปสูเรือนแจงแกภริยาของตน
วา ที่รัก ฉันรักษาโรคในจักษุของบุรุษนั้นหาย บัดนี้เขาไมใหทรัพยคารักษา
แกฉัน เราจะทําอยางไรดี ฝายภริยาไดสดับสามีกลาวก็โกรธ จึงกลาววา
เราไมตองการทรัพยที่มีอยูของมัน ทานจงประกอบยาขนานหนึ่งใหมันหยอด
ทําจักษุทั้งสองของมันใหบอดเสียเลย สามีเห็นชอบดวย จึงออกจากเรือนไป
หาบุรุษนั้น ไดกระทําตามนั้น บุรุษผูมีทรัพยมากคนนั้น ไมนานนักก็กลับ
จักษุมืดไปอีก ดาบสและดาบสินีทั้งสองมีจักษุมืดดวยบาปกรรมอันนี้.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวคิดวา บิดามารดาของเรา ในวันอื่น ๆ เคย
กลับเวลานี้ บัดนี้เราไมรูเรื่องราวของทานทั้งสองนั้น จึงเดินสวนทางรองเรียก
หาไป ทานทั้งสองนั้นจําเสียงบุตรไดก็ขานรับ แลวกลาวหามดวยความรักใน
บุตรวา มีอันตรายในที่นี้ อยามาเลยลูก พระมหาสัตวตอบทานทั้งสองวา
ถาเชนนั้น ทานทั้งสองจงจับปลายไมเทานี้มาเถิด แลวยื่นไมเทายาวใหทาน
ทรงลองจับ ทานทั้งสองจับปลายไมเทาแลวมาหาบุตร พระมหาสัตวถามวา
จักษุของทานทั้งสองมืดไปดวยเหตุอะไร บิดามารดาทั้งสอง ก็เลาใหพระมหาสัตวผูบุตรฟงวา ลูกรัก เมื่อฝนตก เราทั้งสองยืนอยูบนยอดจอมปลวกที่โคน
ไมในที่นี้ จักษุทั้งสองมืดไปดวยเหตุนั้น พระมหาสัตวไดสดับคําของบิดามารดา
ก็รูวาอสรพิษมีในจอมปลวกนั้น อสรพิษนั้นขัดเคืองปลอยลมในจมูกออกมา
พระมหาสัตวเห็นบิดามารดาแลวรองไหและหัวเราะ บิดามารดาจึงถามวา
ทําไมถึงรองไห และหัวเราะ พระมหาสัตวตอบวา ขาพเจารองไห ดวยเสีย
ใจวาจักษุของทานทั้งสองพินาศไป ในเวลาที่ขาพเจายังเปนเด็กอยู แตขาพเจา
หัวเราะดวยดีใจวา ขาพเจาจักไดปฏิบัติบํารุงทานทั้งสองในบัดนี้ ขอทานทั้ง
สองอยาไดคิดอะไรเลย ขาพเจาจักปฏิบัติบํารุงทานทั้งสองใหผาสุก พระมหาสัตวปลอบโยนใหบิดามารดาทั้งสองเบาใจ แลวนํามาอาศรมบท ผูกเชือกเปน
ราวในที่ทั้งปวงสําหรับ บิดามารดาทั้งสองนั้น คือที่พักกลางคืน ที่พักกลางวัน
ที่จงกรม บรรณศาลา ทีถ่ ายอุจจาระปสสาวะ จําเดิมแตนั้นมา ใหบิดามารดา
อยูในอาศรมบท ไปนํามูลผลาผลในปามาเองตั้งไวในบรรณศาลา กวาดที่อยู
ของบิดามารดาแตเชาทีเดียว ไหวบิดามารดาแลว ถือหมอน้ําไปสูมิคสัมมตานที่
นําน้ําดื่มมา แตงตั้งของฉันไว ใหไมสีฟนและน้ําบวนปากเปนตน ให
ผลาผลที่มีรสอรอย เมื่อบิดามารดาบริโภคแลบวนปากแลว ตนเองจึงบริโภค
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ผลาผลที่เหลือ เสร็จกิจบริโภคแลวไหวลาบิดามารดา มีฝูงมฤคแวดลอมเขา
ปาเพื่อตองการหาผลาผล เหลากินนรที่เชิงบรรพต แวดลอมพระโพธิสัตว
ชวยเก็บผลาผลใหพระโพธิสัตว เวลาเย็นพระโพธิสัตวกลับมาอาศรม เอาหมอ
ตักน้ํามาตั้งไว ตมน้ําใหรอนแลวอาบและลางเทาบิดามารดาตามอัธยาศัย นํา
กระเบื้องถานเพลิงมาใหผิง เช็ดมือเทาของบิดามารดา เมื่อบิดามารดานั่งแลว
ใหบริโภคผลาผล สวนตนเองบริโภคเมื่อบิดามารดาบริโภคเสร็จแลว จัด
วางผลาผล ที่เหลือไวในอาศรมบท พระโพธิสัตวปฏิบัติบํารุงบิดามารดาโดย
ทํานองนี้ทีเดียว.
สมัยนัน้ พระราชาพระนามวา ปลยักขราช เสวยราชสมบัติอยูใน
กรุงพาราณสี พระองคทรงโลภเนื้อมฤค จึงมอบราชสมบัติใหพระชนนี
ปกครอง ผูกสอดราชาวุธหาอยางเขาสูหิมวันตประเทศ ทรงฆามฤคทั้งหลาย
เสวยเนื้อ เสด็จถึงมิคสัมมตานที แลวถึงทาที่สุวรรณสามพระโพธิสัตวตักน้ํา
โดยลําดับ ทอดพระเนตรเห็นรอยเทามฤค ก็ทรงทําซุมดวยกิ่งไมมีสีเขียว
โกงคันศรสอดลูกศรอาบยาพิษ ประทับนั่งเตรียมอยูในซุมนั้น ฝายพระมหาสัตว
นําผลาผลมาในเวลาเย็น วางไวในอาศรมบท ไหวบิดามารดาลาไปตักน้ํา
ถือหมอน้ํามีฝูงมฤคแวดลอม ใหมฤคสองตัวเดินเคียงกัน วางหมอน้ําดื่มบน
หลังมฤคทั้งสองมือประคองไปสูทาน้ํา ฝายพระราชาประทับอยูในซุม ทอด
พระเนตรเห็นพระโพธิสัตวดําเนินมาทรงคิดวา เราเที่ยวมาในหิมวันตประเทศ
ตลอดกาลถึงเพียงนี้ ยังไมเคยเห็นมนุษย ผูนี้จะเปนเทวดาหรือนาคหนอ
ถาเราจักเขาไปไตถามผูนี้ ถาเปนเทวดาก็จักเหาะขึ้นสูอากาศ ถาเปนนาคก็จัก
ดําดินไป แตเราจะเที่ยวอยูในหิมวันตประเทศตลอดกาลทั้งปวงก็หาไม ถาเรา
จักกลับพาราณสี อมาตยทั้งหลายจักถามเราในการที่เราเที่ยวในหิมวันตประเทศ
นั้นวา เมื่อพระองคอยูในหิมวันตประเทศไดเคยทอดพระเนตรเห็นอะไร
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อัศจรรยบาง เราจักกลาววาไดเคยเห็นสัตวเชนนี้ เขาก็จักถามวา สัตวนนั้
ชื่ออะไร ถาเราจักตอบวา ไมรูจัก เขาก็จักติเตียนเรา เพราะเหตุนั้น เราจัก
ยิงผูนี้ทําใหทุรพลแลว จึงถามเรื่อง ลําดับนั้น ในเมื่อฝูงมฤคนั้นลงดื่มน้ําแลว
ขึ้นกอน พระโพธิสัตวจึงคอย ๆ ลงราวกะพระเถระผูมีวัตรอันเรียนแลว อาบน้ําระงับความกระวนกระวายแลวขึ้นจากน้ํา นุงผาเปลือกไมสีแดงผืนหนึ่ง หม
ผืนหนึ่ง เอาหนังเสือพาดเฉวียงบา ยกหมอน้ําขึ้นเช็ดน้ําแลววางบนบาซาย
ก็ในกาลนั้น พระราชาทรงคิดวา บัดนี้เปนสมัยที่จะยิง จึงยกลูกศรอาบยาพิษ
นั้นขึ้นยิงพระโพธิสัตวถูกขางขวาทะลุออกขางซาย ฝูงมฤครูวาพระมหาสัตว
ถูกยิง ตกใจกลัวหนีไป ฝายสุวรรณสามบัณฑิตแมถูกยิง ก็ประคองหมอน้ํา
ไวโดยปกติ ตั้งสติคอย ๆ วางหมอน้ําลง คุยเกลี่ยทรายตั้งหมอน้ํา กําหนดทิศ
หันศีรษะไปทางทิศาภาคเปนที่อยูชองบิดามารดา เปนดุจสุวรรณปฏิมานอน
บนทรายมีพรรณดังแผนเงิน ตั้งสติกลาววา ชื่อวาบุคคลผูมีเวรของเราใน
หิมวัน ประเทศนี้ยอมไมมี บุคคลผูมีเวรของบิดามารดาของเราก็ไมมี
กลาวดังนี้แลวถมโลหิตในปาก ไมเห็นพระราชาเลย เมื่อจะถามจึงกลาวคาถา
ที่หนึ่งวา
ใครหนอใชลกู ศรยิ่งเราผูประมาทกําลังแบก
หมอน้าํ กษัตริย พราหมณ แพศย คนไหนยิ่งเรา
ซอนกายอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปมตฺต ความวา ผูไมตั้งสติในการ
เจริญเมตตา ก็คํานี้พระโพธิสัตวกลาวหมายเนื้อความวา ไดกระทําคนเปนผู
ประมาทในขณะนั้น. บทวา วิทฺธา ความวา ยิงแลวซอนกายอยูในที่นี้
ชนชื่อไรหนอ เปนกษัตริย หรือพราหมณ หรือแพศย ใชลกู ศรอาบยาพิษ
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ยิงเราผูกําลังไปตักน้ําที่มิคสัมมตานที คือชนชื่อไรหนอยิงเราแลวซอนกายอยู
คือปกปดตนในพุมไม.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว เพื่อจะแสดงความที่มังสะในสรีระของตน
เห็นวาไมเปนภักษา จึงกลาวคาถาที่สองวา
เนื้อของเราก็กินไมได หนังก็ไมมีประโยชนนี้
เมื่อเปนเชนนี้ เขาเขาใจวาเราเปนผูควรยิง ดวยเหตุ
อะไรหนอ.
ในคาถานั้นมีความวา ทานมาณพผูเจริญ เนื้อของเรา คือเนื้อใน
สรีระของเรา กินไมได คือมนุษยทั้งหลายไมพึงกิน หนังของเรา คือหนัง
ในสรีระของเรา ไมมีประโยชนแกมนุษยทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ คือแมเมื่อ
เปนอยางนี้ บุรุษนี้ไดเขาใจวาเราเปนผูควรยิง คือควรแทง คือยิงเราโดย
ไมพิจารณาดวยวรรณะอะไร คือดวยเหตุอะไร.
ครั้นกลาวคาถาที่สองแลว เมือ่ จะถามถึงชื่อเปนตน พระโพธิสัตว
จึงกลาวคาถาวา
ทานคือใคร หรือเปนบุตรของใคร เราจะรูจัก
ทานไดอยางไร ดูกอ นสหาย เราถามทานแลว ขอ
ทานจงบอกเถิด ทําไมทานยิงเราแลวจึงซอนตัวเสีย
ครั้นกลาวอยางนี้แลวก็ไดนิ่งอยู.
พระราชาทรงสดับดังนั้น ทรงดําริวา บุรษุ นี้แมถูกเรายิงดวยลูกศร
อาบยาพิษลมแลว ก็ไมดาไมตัดพอเรา เรียกหาเราดวยถอยคําที่นารัก ดุจ
บุคคลจับฟนหัวใจ เราจักไปหาเขา แลวเสด็จไปประทับยืนในที่ใกลพระโพธิสัตว แลวตรัสวา
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เราเปนพระราชาของชาวกาสี คนเรียกเราวา
พระเจาปลยักษ เราละแวนแควนเที่ยวแสวงหามฤค
เพราะความโลภ อนึ่ง เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป
ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก แมชา งมาสูระยะลูกศร
ของเรา ก็ไมพึงพนไปได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชาหมสฺมิ ความวา ไดยินวา
พระเจาปลยักษนั้นมีพระดําริอยางนี้วา เทวดาก็ตามนาคก็ตาม ยอมพูดภาษา
มนุษยไดทั้งนั้น เราไมรูจักผูนี้วาเปนเทวดา หรือนาค หรือมนุษย ถาเขา
โกรธ จะทําใหพินาศได เมื่อกลาวถึงเราวา เปนพระราชา ใคร ๆ ที่ไมกลัว
ยอมไมมี เพราะเหตุดังนี้นั้น เพื่อจะใหรูวาพระองคเปนพระราชา จึงไดตรัส
กอนวา ราชาหมสฺมิ ดังนี้. ดูกอนมาณพผูเจริญ เราเปนพระราชาของ
ชาวกาสี คือของชนผูอยูในกาสิกรัฐ. บทวา ม ไดแก ประชาชนรูจักเรา
โดยนามวา พระเจาปลยักษ. บทวา วิทู ไดแก รูจัก คือเรียก. บทวา
โลภา ความวา มอบราชสมบัติแกพระชนนี เพราะความโลภเนื้อมฤค. บทวา
มิคเมส ไดแก แสวงหา คือคนหาเหลามฤค. บทวา จรามห ความวา
เราเที่ยวไปในปาผูเดียวเทานั้น พระราชาประสงคจะแสดงกําลังของพระองค
จึงตรัสคาถาที่สอง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิสฺสฏเ ไดแก ในธนูศลิ ป.
บทวา ทฬฺหธมฺโม ความวา เปนผูสามารถโกงและลดซึ่งธนูอันหนัก คือ
ธนูหนักพันแรงคนยกได ไดยินกันแพรหลาย คือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีป.
บทวา อาคโต อุสุปาตน ความวา ชางที่มีกําลังมาในที่ลูกศรของเราตก
ก็ไมพนจากที่ไปไดถึงเจ็ดกาว.
พระราชาทรงสรรเสริญกําลังของพระองค ดังนี้แลว เมื่อจะตรัสถาม
ชื่อและโคตรของพระโพธิสัตว จึงตรัสวา
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ทานคือใคร หรือเปนบุตรของใคร พวกเรา
จะรูจักทานไดอยางไร ทานจงแจงชื่อและโคตรของ
บิดาทานและของตัวทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเวทย แปลวา พึงบอก.
พระมหาสัตวไดสดับดังนั้นแลว ดําริวา ถาเราบอกวา เราเปนเทวดา
นาค ยักษ กินนร หรือเปนกษัตริยเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง พระราชานี้
ยอมเชื่อคําของเรา เราควรกลาวความจริงเทานั้น ดําริฉะนี้แลวจึงทูลวา
ขอจงทรงพระเจริญ ขาพระองคเปนบุตรฤๅษี
ผูเปนบุตรของนายพราน ญาติทั้งหลายเรียกขาพระองคเมื่อยังมีชีวติ อยูวา สามะ วันนี้ขาพระองคถึง
ปากมรณะนอนอยูอยางนี้ ขาพระองคถูกพระองคยิง
ดวยลูกศรใหญอาบยาพิษ เหมือนมฤคที่ถูกพรานปา
ยิงแลว ฉะนั้น ขาแตพระราชา ขอพระองคจงทอด
พระเนตร ซึ่งขาพระองคผูนอนจมอยูในโลหิตของตน
เชิญทอดพระเนตรลูกศรอันแลนเขาขางขวาทะลุออก
ขางซาย ขาพระองคบวนโลหิตอยู เปนผูกระสับ
กระสาย ขอทูลถามพระองควา พระองคยิงขาพระองค
แลว จะซอนพระองคอยูทําไม เสือเหลืองถูกฆา
เพราะหนัง ชางถูกฆาเพราะงา เมื่อเปนเชนนี้ พระองคเขาพระทัยวา ขาพระองคเปนผูควรยิง ดวยเหตุ
อะไรหนอ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภทฺทนฺเต ความวา ขาแตพระมหาราช
ขอพระองคจงทรงพระเจริญ ขาพระองคเปนบุตรฤๅษีผูเปนบุตรนายพราน.
บทวา ชีวนฺต ความวา ญาติทั้งหลายเมื่อเรียกขานขาพระองคซึ่งยังมีชีวิตอยู
เมื่อกอนแตนี้วา มาเถิดสามะ ไปเถิดสามะ ก็ไดเรียกกันวา สามะ. บทวา
สวาชฺเชวงฺคโต ความวา วันนี้ ขาพระองคนั้น ไป คือถึง คือเขาไปใน
ปากแหงมรณะแลวอยางนี้. บทวา สเย แปลวา นอนอยู มฤคถูกพรานปายิง
ดวยลูกศรใหญอาบยาพิษ ฉันใด แมขา พระองคก็ฉันนั้น คือเปนผูถูกพระองค
ทรงยิงอยางนั้น บทวา ปริปลุโต ความวา นอนจม ขอพระองคโปรด
ทอดพระเนตรขาพระองคผูนอนอยูเห็นปานนี้. บทวา ปฏิวามคต ความวา
เขาทางขางขวาแลวทะลุออกทางขางซาย. บทวา ปสฺส ไดแก โปรดทอด
พระเนตรขาพระองค. บทวา ถิมฺหามิ แปลวา บวนอยู พระมหาสัตวนั้น
ดํารงสตินั้นไมหวั่นไหวเลย ถมโลหิต ตรัสแลวดวยประการฉะนี้. 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.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุพพฺ ิชฺชิ แปลวา หนีไป. บทวา
อาวิสิ ไดแก ทวมทับ พระราชาทรงแสดงวา ความโกรธเกิดขึ้นแกเรา
เพราะเหตุนั้น.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลพระราชาวา ขาแตพระราชาผูใหญ
ขอพระองคตรัสอะไร ขึ้นชื่อวามฤคที่เห็นขาพระองคแลวหนีไป ไมมีในหิมวันต
ประเทศนี้ แลวทูลวา
จําเดิมแตขาพระองคจําความได รูจักลูกและผิด
ฝูงมฤคในปาแมดุรา ย ก็ไมสะดุงกลัวขาพระองค
จําเดิมแตขาพระองคนุงผาเปลือกไม ตั้งอยูในปฐมวัย
ฝูงมฤคในปาแมดุรา ย ก็ไมสะดุงกลัวขาพระองค
ขาแตพระราชา ฝูงกินนรผูขลาดอยูภูเขาคันธมาทน
เห็นขาพระองคยอมไมละดุงกลัว เราทั้งหลายตาง
ชื่นชมตอกันไปสูภูเขาและปา เมื่อเปนเชนนี้ มฤค
ทั้งหลายจะสะดุงกลัวขาพระองค ดวยเหตุไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ม มิคา ความวา ธรรมดามฤค
ทั้งหลายเห็นขาพระองคแลวยอมไมสะดุงกลัว. บทวา สาปทานิ ไดแก
พาลมฤค. บทวา ยโต นิธึ ความวา จําเดิมแตกาลที่ขาพระองคนุง คือ
ทรงผาเปลือกไม. บทวา ภีรู กึปุริสา ราช ความวา ขาแตพระราชาผูใหญ
มฤคทั้งหลายจงยกไวกอน ธรรมดากินนรทั้งหลาย ยอมเปนผูขลาดอยางยิ่ง
กินนรเหลาใดอยูที่ภูเขาคันธมาทนนี้ กินนรแมเหลานั้นเห็นขาพระองคแลว
ยอมไมสะดุงกลัว พวกเราชื่นชมตอกันและกัน ไปตามปาเขาลําเนาไพร
โดยแทแล. บทวา อุตฺราสนฺติ มิคา มม ความวา พระมหาสัตวแสดงความวา
เพราะเหตุไร พระองคจึงจักใหขาพระองคเชื่อวา มฤคทั้งหลายเห็นขาพระองค
แลวสะดุงกลัว พระราชาไดสดับดังนั้นแลว ทรงดําริวา เรายิงสุวรรณสาม
ผูไรความผิดนี้แลว ยังกลาวมุสาวาทอีก เราจักกลาวคําจริงเทานั้น ดังนี้
แลว จึงตรัสวา
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ดูกอนสามะ เนื้อเห็นทานแลว หาไดตกใจไม
เรากลาวเท็จแกทานดอก เราถูกความโกรธและความ
โลภครอบงําแลว จึงยิงทานดวยลูกศรนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตทฺทส ความวา เนื้อเห็นทาน
ไมตกใจ. บทวา กินฺตาห ความวา เรากลาวเท็จในสํานักของทานผูมีทัศนะ
งามอยางนี้ดอก. บทวา โกธโลภาภิภูตาห ความวา เราเปนผูอันความโกรธ
และความโลภครอบงําแลว ก็เมื่อเนื้อทั้งหลายขามลงกอนแลวนั่นแล เรา
จักยิงเนื้อทั้งหลายเพราะความโกรธ เรายืนยกธนูอยู ภายหลังไดเห็นพระ
โพธิสัตว ไมรูวาพระโพธิสัตวนั้นเปนอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาเทวาดา
เปนตน จักถามพระโพธิสัตวนั้น พระราชายังความโลภใหเกิดขึ้นดวยประการ
ฉะนี้ ฉะนั้นจึงตรัสอยางนี้.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว พระราชาทรงดําริวา สุวรรณสามนี้จะ
มิไดอยูอาศัยในปานี้แตผูเดียวเทานั้น ญาติทั้งหลายของเขาพึงมีแน จักถาม
เขาดู จึงตรัสคาถาอีกวา
ดูกอนสามะ ทานมาแตไหน หรือใครใหทานมา
ทานผูจะตักน้ําจึงไปสูแมน้ํามิคสัมมตา แลวกลับมา.
บรรดาบทเหลานั้น พระราชาตรัสเรียกพระโพธิสัตว ดวยบทวา
สาม. บทวา อาคมฺม ความวา จากประเทศไหนมาสูปานี้. บทวา กสฺส
วา ปหิโต ความวา ทานถูกใครสงไปดวยคําวา จงไปสูแนน้ําเพื่อนําน้ํา
แกพวกเรา ดังนี้ จึงมายังแมน้ํามิคสัมมตานี้.
พระโพธิสัตวไดสดับพระดํารัสของพระราชาแลว กลั้นทุกขเวทนา
เปนอันมาก บวนโลหิตแลวกลาวคาถาวา
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บิดามารดาของขาพระองคตาบอด ขาพระองค
เลี้ยงทานเหลานั้นอยูในปาใหญ ขาพระองคนําน้ํามา
เพื่อทานทั้งสองนั้น จึงมาแมน้ํามิคสัมมตา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภรามิ ความวา นํามูลผลาผลเปนตน
มาเลี้ยงดู.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว ก็บน รําพันปรารภบิดามารดา กลาววา
อาหารของบิดามารดานั้นยังพอมีอยู เมื่อเปน
เชนนี้ ชีวิตของทานทั้งสองนั้นจักดํารงอยูราวหกวัน
ทานทั้งสองนั้นตามืด
เกรงจักตายเสียเพราะไมได
ดื่มน้ํา
ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรนี้
หาเปนความทุกของขาพระองคนักไม เพราะความ
ทุกขนอี้ ันบุรุษจะตองไดประสบ ความทุกขที่ขาพระองคไมไดเห็นบิดามารดา
เปนความทุกขของขา
พระองค ยิ่งกวาความทุกข เพราะลูกพระองคยิงดวย
ลูกศรนี้เสียอีก ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวย
ลูกศรนี้
หาเปนความทุกขของขาพระองคนักไม
เพราะความทุกขนอี้ ันบุรุษจะตองไดประสบ บิดา
มารดาทั้งสองนั้นเปนกําพราเข็ญใจ จะรองไหอยู
ตลอดราตรีนาน จักเหือดแหงไปในกึ่งราตรีหรือใน
ที่สุดราตรี ดุจแมน้ํานอยในคิมหฤดูจักเหือดแหงไป
ขาพระองคเคยหมั่นบํารุงบําเรอนวดมือเทาของทาน
ทั้งสองนั้น บัดนี้ไมเห็นขาพระองค ทานทั้งสองจัก
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บนเรียกหาวา พอสาม ๆ เที่ยวอยูในปาใหญ ลูกศร
คือความโศก ที่สองนี้แหละ ยังหัวใจของขาพระองค
ใหหวัน่ ไหว เพราะขาพระองคไมไดเห็นทานทั้งสอง
ผูจักษุบอด ขาพระองคเห็นจักละเสียซึ่งชีวิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา. อุสามตฺต ไดแก พอเปนอาหาร
ไดยินวา คําวา อุสา เปนชื่อของโภชนาหาร ความวา บิดามารดาทั้งสอง
นั้นยังมีโภชนาหาร. บทวา อถ สาหสฺส ชีวิต ความวา มีชีวิต อยูได
ประมาณหกวัน พระมหาสัตวกลาวคํานี้ หมายถึงผลาผลที่นํามาตั้งไว อีก
อยางหนึ่ง บทวา อุสา ไดแก ไออุน ดวยบทนั้น พระมหาสัตวแสดง
ความนี้วา ในรางกายของบิดามารดาทั้งสองนั้นพอมีไออุนอยู เมื่อเปนเชนนี้
ก็จะมีชีวิตอยูไดหกวัน ดวยผลาผลที่ขาพระองคนํามา. บทวา มริสฺสเร
แปลวา จักตาย ขาแตพระราชาผูใหญ ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงนี้ ถึง
เปนความทุกขก็จริง แตไมเปนความทุกขของขาพระองค เพราะเหตุไรจึง
กลาวอยางนี้. บทวา ปุมฺนา ไดแก อันบุรุษ ความวา ความทุกขเห็น
ปานนั้นนี้ อันบุรุษพึงไดประสบทั้งนั้น ก็เพราะความทุกขที่ขาพระองคไมไดเห็น
คุณแมปาริกานั้น เปนความทุกขของขาพระองค ยิ่งกวาความทุกขเพราะถูก
พระองค ยิงนี้รอยเทาพันเทาแสนเทา. บทวา จิร รตฺตาย รุจฺจติ ความวา
นักรองไหตลอดราตรีนาน. บทวา อฑฺฒรตฺเต ไดแก ในสมัยกึ่งราตรี.
บทวา รตฺเต วา ไดแก ในสุดทายราตรี. บทวา อวสุสฺสติ ไดแก จักเหือด
แหง อธิบายวา จักเหือดแหงไปเหมือนแนน้ํานอยในฤดูรอน. บทวา อุฏานปาทจริยาย ความวา ขาแตพระราชาผูใหญ ขาพระองคลุกขึ้นคืนละสองสามครั้ง
หรือวันละสองสามครั้ง ปฏิบัติรับใชบิดามารดาทั้งสองนั้น นวดมือเทาของทาน
ทั้งสองนั้น ดวยความหมั่นเพียรของขาพระองค บัดนี้ ทานทัง้ สองผูมีจักษุมืด
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นั้นไมเห็นขาพระองค จักลุกขึ้นเพื่อตองการการปฏิบัตินั้น ๆ จักบนรําพันวา
พอสาม พอสาม จักถูกหนามตําเอาเที่ยวไปในหิมวันตประเทศนี้. บทวา
ทุติย ความวา ลูกศรคือความโศกเพราะไมไดเห็นบิดามารดาทั้งสองนั้น ซึ่ง
เปนความทุกขที่สองนี้ เปนความทุกขกวา ถูกลูกศรอาบยาพิษยิงเอาครั้งแรก
รอยเทาพันเทาแสนเทา.
พระราชาทรงฟงความคร่ําครวญของพระโพธิสัตว ทรงคิดวา บุรุษ
นี้เปนผูประพฤติพรหมจรรยตั้งอยูในธรรม ปฏิบตั ิบิดามารดาเยี่ยมยอด บัดนี้
ไดความทุกขถึงเพียงนี้ ยังคร่ําครวญถึงบิดามารดา เราไดทําความผิดในบุรุษ
ผูสมบูรณดวยคุณธรรมอยางนี้ เราควรเลาโลมเอาใจบุรุษนี้อยางไรดีหนอ แลว
ทรงสันนิษฐานวา ในเวลาที่เราตกนรก ราชสมบัติจักทําอะไรได เราจัก
ปฏิบัติบิดามารดาของบุรุษนี้ โดยทํานองที่บุรุษนี้ปฏิบัติแลว การกายของบุรุษ
นี้จักเปนเหมือนไมตาย ดวยประการฉะนี้ จึงตรัสวา
ดูกอนสามะผูงดงามนาดู ทานอยาปริเทวะมาก
เลย เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏในชมพูทวีป
ทั้งสิ้นวาเปนผูแมนยํานัก จักฆามฤคและแสวงหามูลอาหารปามา ทําการงานเลี้ยงบิดามารดาของทานใน
ปาใหญ ดูกอนสามะ ปาที่บิดามารดาของทานอยู
อยูที่ไหน เราจักเลี้ยงบิดามารดาของทาน ใหเหมือน
ทานเลี้ยง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภริสสนฺเต ความวา เราจักเลี้ยงบิดา
มารคาของทานเหลานั้น . บทวา มิคาน ไดแก ราชสีห เสือโครง เสือ
เหลืองและมฤคเปนตน . บทวา วิฆาสมนฺเวส ความวา แสวงหา คือ
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เสาะหาซึ่งอาหาร พระราชาตรัสวา เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป จักฆามฤค
อวน ๆ เลี้ยงบิดามารดาของทาน ดวยมังสะอันอรอย ดังนี้ เมื่อพระโพธิสัตวทูลวา ขาแตพระราชาผูใหญ พระองคอยาทําการฆาสัตวเพราะเหตุพวก
ขาพระองคเลย ดังนี้ จึงตรัสคํานี้อยางนี้. บทวา ยถา เต ความวา ทาน
ไดเลี้ยงทานทั้งสองนั้นอยางใด แมขาพเจาก็จักเลี้ยงทานทั้งสองนั้นอยางนั้น
เหมือนกัน.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดสดับพระวาจาของพระราชานั้นแลวจึงทูลวา
ดีแลวพระเจาขา ถาอยางนั้น ขอพระองคโปรดเลี้ยงดูบิดามารดาของขาพเจา
องคเถิด เมื่อจะชี้ทางใหทรงทราบ จึงทูลวา
ขาแตพระราชา หนทางที่เดินเฉพาะคนเดียวซึ่ง
อยูทางหัวนอนของขาพระองคนี้ เสด็จดําเนินไปแตที่
นี้ระหวางกึ่งเสียงกู จะถึงสถานที่อยูแหงบิดามารดา
ของขาพระองค ขอเสด็จดําเนินแตที่นี้ไป เลี้ยงดูทาน
ทั้งสองในสถานที่นั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกปที แปลวา ทางเดินเฉพาะคนเดียว
บทวา อุสฺสีสเก ไดแก ในที่ดานศีรษะของขาพระองคนี้. บทวา อฑฺฒโฆส
แปลวา ระหวางกึ่งเสียงกู.
พระมหาสัตวทูลชี้ทางแตพระราชาอยางนี้แลว กลั้นเวทนาเห็นปาน
นั้นไวดวยความสิเนหาในบิดามารดาเปนกําลัง ประคองอัญชลีทลู วิงวอนเพื่อ
ตองการใหเลี้ยงดูบิดามารดา ไดทลู อยางนี้อีกวา
ขาแตพระเจากาสิราช ขาพระบาทขอนอมกราบ
พระองค ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีใหเจริญ ขาพระ
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บาทขอนอมกราบพระองค ขอพระองคทรงบํารุงเลี้ยง
บิดามารดาตามืด ของขาพระองคในปาใหญ ขาพระ
องคขอประคองอัญชลีถวายบังคมพระองค ขอพระองคมพี ระดํารัสกะบิดามารดาของขาพระองคใหทราบ
วา ขาพระองคไหวนบทานดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วุตฺโต วชฺชาสิ ความวา พระมหาสัตวทูลวา ขาแตพระราชาผูใหญ พระองคผูอันขาพระองค กราบทูลแลว
โปรดตรัสบอกการกราบไหวใหบิดามารดาทราบ อยางนี้วา สามะบุตรของ
ทานทั้งสอง ถูกเรายิงดวยลูกศรอาบยาพิษที่ริมฝงแมน้ํา นอนตะแคงขางขวา
เหนือหาดทรายคลายแผนเงิน ประคองอัญชลีแกทาน กราบไหวเทาทั้งสอง
ของทาน.
พระราชาทรงรับคํา พระมหาสัตวสงการไหวบิดามารดาแลวก็ถึง
วิสัญญีสลบนิ่งไป.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสวา
หนุมสามะผูง ดงามนาดูนั้น ครั้นกลาวคํานี้แลว
ถูกกําลังแหงพิษซาบซาน เปนผูวิสัญญีสลบไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมปชฺชถ ไดแก เปนผูวิสัญญี.
พระมหาสัตวนั้น เมื่อกลาวมาไดเพียงเทานี้ก็ดับอัสสาสะ ไมไดกลาว
ตอไปอีกเลย ก็ในกาลนัน้ ถอยคําที่เปนไปอาศัยหทัยรูป ซึ่งติดตอจิตแหง
พระโพธิสัตวนั้นขาดแลวเพราะกําลังแหงพิษซาบซาน โอฐของพระโพธิสัตวก็
ปด จักษุก็หลับ มือเทาแข็งกระดาง รางกายทั้งสิ้นเปอนโลหิต ลําดับนั้น
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พระราชาทรงคิดวา สุวรรณสามนี้ พูดกับเราอยูเดี๋ยวนี้ เปนอะไรไปหนอ
จึงทรงพิจารณาตรวจดูลมอัสสาสะปสสาสะ ของพระโพธิสัตว ก็ลมอัสสาสะปสสาสะดับแลว สรีระก็แข็งแลว พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้น ก็ทรง
ทราบวา บัดนี้สุวรรณสามตายแลวดับแลว ไมทรงสามารถที่จะกลั้นความโศก
ไวได ก็วางพระหัตถไวบนพระเศียรครวญคร่ํารําพันดวยเสียงอันดัง.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสวา
พระราชานั้นทรงคร่ําครวญนาสงสาร เปนอัน
มากวา เราสําคัญวาจะไมแกไมตาย เรารูเรื่องนี้วันนี้
แตกอนหารูไม เพราะไดเห็นสานบัณฑิตทํากาลกิริยา
ความไมมาแหงมฤตยูยอมไมมี สามบัณฑิตถูกลูกศร
อาบยาพิษ ซึมซาบแลวพูดอยูกะเรา ครั้นกาลลวงไป
อยางนี้ในวันนี้ ไมพูดอะไร ๆ เลย เราจะตองไปสู
นรกแนนอน เราไมมีความสงสัยในขอนี้เลย เพราะ
วาบาปหยาบชา อันเราทําแลวตลอดราตรีนานในกาล
นั้น เราทํากรรมหยาบชาในบานเมือง คนทั้งหลายจะ
ติเตียนเรา ใครเลาจะควรมากลาวติเตียนเราในราวปา
อันหามนุษยนี้ได คนทั้งหลายจะประชุมกันในบาน
เมือง โจทนาวากลาวเอาโทษเรา ใครเลาหนอจะ
โจทนาวากลาวเอาโทษเราในปาอันหามนุษยมิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสึ ความวา เราไดมีความสําคัญวา
จะไมแกไมตายมาตลอดกาลเทานี้. บทวา อชฺเชต ความวา วันนี้เราไดเห็น
สามบัณฑิตนี้ทํากาลกิริยา จึงรูวาทั้งตัวเราและเหลาสัตวอื่น ๆ ตองแกตองตาย
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ทั้งนั้น. บทวา นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม ความวา พระราชาทรงครวญคร่ํา
รําพันวา ความมาแหงมัจจุนั้น เรารูในวันนี้เอง เมื่อกอนแตนี้ เราไมรูเลย.
บทวา สฺ วาชฺเชวงฺคเต กาเล ความวา พระราชาทรงแสดงวา สามบัณฑิตใด
ถูกลูกศรอาบยาพิษซึมซาบแลวเจรจาอยูกะเราในบัดนี้ทีเดียว สามบัณฑิตนั้น
ครั้นมรณกาลไปคือเปนไปอยางนี้ในวันนี้ ไมกลาวอะไร ๆ แมแตนอยเลย.
บทวา ตทา หิ ความวา เราผูยิงสามบัณฑิตในขณะนั้นไดกระทําบาปแลว.
บทวา จิร รตฺตาย กิพพฺ ิส ความวา ก็บาปนั้นทารุณหยาบชาสามารถทํา
ใหเดือดรอนตลอดราตรีนาน. บทวา ตสฺส ความวา ติเตียนเรานั้น ผูเที่ยว
ทํากรรมชั่วเห็นปานนี้. 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 ใหระลึกถึงกรรมทั้งหลาย จะโจทนา
อยางนี้วา แนะทานผูฆาคน ทานทําทารุณกรรม ทานตองไดรับโทษอยางโนน
แตในปาอันหามนุษยมิไดนี้ ใครเลาจักยังพระราชานี้ใหระลึกถึงกรรม พระราชาทรงโจทนาตนคร่ําครวญอยูอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
กาลนัน้ เทพธิดามีนามวาพสูนธรี อยูภูเขาคันธมาทน เคยเปนมารดา
ของพระมหาสัตวในอัตภาพที่เจ็ด พิจารณาดูพระโพธิสัตวอยูเปนนิจ ดวย
ความสิเนหาในบุตร ก็วันนั้นนางเสวยทิพยสมบัติ มิไดพิจารณาดูพระมหาสัตว
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บางอาจารยวา นางไปสูเทวสมาคมเสีย ดังนี้ก็มี ในเวลาที่พระมหาสัตวสลบ
นางพิจารณาดูวา ความเปนไปของบุตรเราเปนอยางไรบางหนอ ไดเห็นวา
พระเจาปลยักษนี้ ยิงบุตรของเราดวยลูกศรอาบยาพิษ ใหลม อยูที่หาดทราย
ฝงแมน้ํามิคสัมมตา พร่ํารําพันดวยเสียงอันดัง ถาเราจักไมไปในที่นั้น
สุวรรณสามบุตรของเราจักพินาศอยูในที่นี้ แมพระหทัยของพระราชาก็จักแตก
บิดามารดาของสามะจักอดอาหาร จะไมไดน้ําดื่ม จักเหือดแหงตาย แตเมื่อ
เราไป พระราชาจักถือเอาหมอน้ําดื่มไปสูสํานักบิดามารดาของสุวรรณสามนั้น
ก็แลครั้นเสด็จไปแลวจักรับสั่งวา บุตรของทานทั้งสอง เราฆาเสียแลว และ
ทรงสดับคําของทานทั้งสองนั้นแลว จักนําทานทั้งสองนั้นไปสูสํานักของ
สุวรรณสามผูบุตร เมื่อเปนเชนนี้ ดาบสดาบสินีทั้งสอง และเราจักทําสัจจกิริยา
พิษของสุวรรณสามก็จักหาย บุตรของเราจักไดชีวิตคืนมา จักษุทั้งสองขาง
ของบิดามารดาสุวรรณสามจักแลเห็นเปนปกติ และพระราชาจักไดทรงสดับ
ธรรมเทศนาของสุวรรณสาม เสด็จกลับพระนคร ทรงบริจาคมหาทานครอง
ราชสมบัติโดยยุติธรรม มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา เพราะเหตุนั้น เราจะ
ไปในที่นั้น เทพธิดานั้นจึงไปสถิตอยูในอากาศโดยไมปรากฏกาย ทีฝ่ ง
มิคสัมมตานที กลาวกับพระเจาปลยักขราช.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
เทพธิดานั้นอันตรธานไปในภูเขาคันธมาทน มา
ภาษิตคาถาเหลานี้ เพื่ออนุเคราะหพระราชาวา พระองคทําความผิดมาก ไดทํากรรมอันชั่วชา บิดามารดา
และบุตรทั้งสามผูหาความประทุษรายมิได ถูก
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พระองคฆาเสียดวยลูกศรลูกเดียวกัน เชิญเสด็จมาเถิด
ขาพเจาจะพร่ําสอนพระองค ดวยวิธีที่พระองคจะได
สุคติ พระองคจงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสอง ผูมีจักษุมืด
โดยธรรม ในปา ขาพเจาเขาใจวา สุคติจะพึงมีแก
พระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รฺโว แปลวา พระราชานั่นแหละ.
บทวา อาคุ กริ ความวา ดูกอนพระราชาผูใหญ พระองคไดทรงกระทํา
ความผิดมากคือบาปมาก. บทวา ทุกกฺ ฏ ความวา ความชั่วใดที่พระองค
กระทําแลวมีอยู พระองคไดกระทําแลวซึ่งความชั่วนั้นอันเปนกรรมลามก.
บทวา อทูสกา แปลวา ผูหาโทษมิได. บทวา ปตาปุตฺตา ความวา
ชนสามคนเหลานั้น คือ มารดาหนึ่ง บิดาหนึ่ง บุตรหนึ่ง พระองคฆาดวย
ลูกศรลูกเดียว ดวยวาเมื่อพระองคฆาสุวรรณสามนั้น แมบิดามารดาของ
สุวรรณสามผูปฏิพัทธสุวรรณสามนั้น ยอมเปนอันพระองคฆาเสียเหมือนกัน.
บทวา อนุสกิ ฺขามิ ความวา จักใหศึกษา คือ จักพร่ําสอน. บทวา โปเส
ความวา จงตั้งอยู ในฐานะสุวรรณสาม ยังความสิเนหาใหเกิดขึ้น เลี้ยงดูบิดา
มารดาทั้งสองซึ่งตาบอดนั้น ราวกะวาสุวรรณสาม. บทวา มฺเห สุคตี
สิยา ความวา ขาพเจาเขาใจวา พระองคจักพึงไปสุคติเทานั้น ดวยประการ
ฉะนี้.
พระราชาทรงสดับคําของเทพธิดาแลวทรงเชื่อวา เราเลีย้ งบิดามารดา
ของสุวรรณสามแลวจักไปสูสวรรค ทรงดําริวา เราจะตองการราชสมบัตทิ ําไม
เราจักเลี้ยงดูทานทั้งสองนั้น ทรงตั้งพระหฤทัยมั่น ทรงร่ําไรร่ําพันเปนกําลัง
ทรงทําความโศกใหเบาบาง เขาพระหฤทัยวา สุวรรณสามโพธิสัตวสิ้นชีพแลว
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จึงทรงบูชาสรีระของพระโพธิสัตวนั้น ดวยบุปผชาติตาง ๆ ประพรมดวยน้ํา
ทําประทักษิณสามรอบ ทรงกราบในฐานะทั้งสี่แลวถือหมอน้ําที่พระโพธิสัตว
ใสไวเต็มแลว ถึงความโทมนัส บายพระพักตรทางทิศทักษิณเสด็จไป.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศขอความนั้น จึงตรัสวา
พระราชานั้น ทรงคร่ําครวญอยางนาสงสารเปน
อันมาก ทรงถือหมอน้ํา บายพระพักตรทางทิศทักษิณ
เสด็จหลีกไปแลว.
แมโดยปกติพระราชาเปนผูมีพระกําลังมาก ทรงถือหมอน้ําเขาไปสู
อาศรมบท ถึงประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิต ดุจบุคคลกระแตกอาศรมให
กระเทือน ทุกูลบัณฑิตนั่งอยูภายในไดฟงเสียงฝพระบาทแหงพระเจาปลยักขราช
ก็นึกในใจวา นี้ไมใชเสียงแหงฝเทาสุวรรณสามบุตรเรา เสียงฝเทาใครหนอ
เมื่อจะถามจึงกลาวคาถาสองคาถาวา
นั่นเสียงฝเทาใครหนอ เสียงฝเทามนุษยเดิน
เปนแน เสียงฝเทาสามบุตรเราไมดัง ดูกอ นทานผู
นิรทุกข ทานเปนใครหนอ สามบุตรเราเดินเบา วาง
เทาเบา เสียงฝเทาสามบุตรเราไมดัง ทานเปนใครหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนุสฺสสฺเสว ความวา เสียงฝเทาที่มาน
ไมใชของราชสีห เสือโครง เสือเหลือง ยักษ และกินนรเปนตน เปนเสียง
ฝเทาของมนุษยแน แตไมใชของสุวรรณสาม. บทวา สนฺต หิ ไดแก เงียบ.
บทวา วชฺชติ ไดแก กาวไป. บทวา หฺติ ไดแก วาง.
พระราชาไดสดับคําถามนั้น ทรงดําริวา ถาเราไมบอกกความที่เราเปน
พระราชา บอกวาเราฆาบุตรของทานเสียแลว ทานทั้งสองนี้จักโกรธเรา
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กลาวคําหยาบกะเรา เมือ่ เปนเชนนี้ ความโกรธในทานทั้งสองนี้ก็จักเกิดขึ้น
แกเรา ครั้นความโกรธเกิดขึ้น เราก็จักเบียดเบียนทานทั้งสองนั้น กรรมนั้น
จักเปนอกุศลของเรา แตเมื่อเราบอกวาเราเปนพระราชา ชื่อวาผูที่ไมเกรงกลัว
ยอมไมมี เพราะฉะนั้น เราจะบอกความที่เราเปนพระราชากอน ทรงดําริ
ฉะนี้แลว ทรงวางหมอน้ําไวที่โรงน้ําดื่ม แลวประทับยืนที่ประดูบรรณศาลา
เมื่อจะแสดงพระองคใหฤๅษีรูจัก จึงตรัสวา
เราเปนพระราชาของชาวกาสี คนเรียกเราวา
พระเจาปลยักษ เราละแวนแควนเที่ยวแสวงหามฤค
เพราะความโลภ อนึ่ง เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป
ปรากฏวาเปนผูแมนยํานัก แมชา งมาสูระยะลูกศร
ของเราก็ไมพึงพนไปได.
ฝายทุกูลบัณฑิตเมื่อจะทําปฏิสันถารกับพระราชา จึงทูลวา
ขาแตมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง
พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล พระองคผูมี
อิสระเสด็จมาถึงแลว ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยูในที่นี้
ขาแตมหาบพิตร เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด
ผลมะซาง และผลหมากเมา อันเปนผลไมเล็กนอย
ขอไดโปรดเลือกเสวยผลที่ดี ๆ เถิด ขาแตมหาบพิตร
ขอจงทรงดื่มน้ําซึ่งเปนน้ําเย็น นํามาแตมิคสัมมตานที
ซึ่งไหลจากซอกเขา ถาทรงพระประสงค.
เนื้อความของคาถานั้น ไดกลาวไวแลวในสัตติคุมพชาดก แตในที่นี้
บทวา คิริคพฺภรา ทานกลาวหมายเอามิคสัมมตานที เพราะมิคสัมมตานที
นั้นไหลมาแตซอกเขา จึงชื่อวา เกิดแตซอกเขา.
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เมื่อดาบสทําปฏิสันถารอยางนี้แลว พระราชาทรงคิดวา เราไมควร
จะบอกวา เราฆาบุตรของทานเสียแลว ดังนี้กอน ทําเหมือนไมรู พูดเรือ่ ง
อะไร ๆ ไปกอนแลวจึงบอก ทรงดําริดังนี้แลว จึงตรัสวา
ทานทั้งสองจักษุมืดไมสามารถจะเห็นอะไร ๆ
ในปา ใครเลาหนอนําผลไมมาเพื่อทานทั้งสอง ความ
สะสมผลไมนอยใหญไวโดยเรียบรอยนี้ ปรากฏแก
ขาพเจาวา ดูเหมือนคนตาดีสะสมไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาล ความวา ทานทั้งสองตามืด ไม
สามารถจะมองเห็นอะไร ๆ ในบานได. บทวา โก นุ โว ผลมาหริ
ความวา ใครหนอนําผลไมนอยใหญมาเพื่อทานทั้งสอง. บทวา นิวาโป
ความวา การเก็บคือสะสมผลไมนอยใหญที่บริสทุ ธิ์ดี ซึ่งควรที่จะรับประทาน
ที่ทําไวอยางเรียบรอย คือโดยนัย โดยอุบาย โดยเหตุ นี้. บทวา อนนฺธสฺเสว ความวา ยอมปรากฏ คือเขาไปตั้งไว แกเราเหมือนคนตาดีทําไว.
ทุกูลบัณฑิตไดฟงดังนั้น เพื่อจะแสดงวามูลผลาผลตนมิไดนํามา แต
บุตรของตนนํามา จึงไดกลาวสองคาถาวา
สามะหนุมนอยรูปรางสันทัดงดงามนาดู เกศา
ของเธอยาวดํา เฟอยลงไปปลายงอนชอนขึ้นขางบน
เธอนั่นแหละนําผลไมมา ถือหมอนําจากที่นี่ ไปสู
แมน้ํานําน้ํามา เห็นจะกลับมาใกลแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาติพฺรหา ความวา ไมสูงไป ไม
เตี้ยไป. บทวา สุนคฺคเวลฺลิตา ความวา งอนขึ้นเหมือนปลายมีดเชือดเนื้อ
สําหรับสับเนื้อ กลาวคือมีปลายงอนขึ้น. บทวา กมณฺฑลุ ไดแก หมอ.
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บทวา ทูรมาคโต ความวา เขาใจวา บัดนี้พอสุวรรณสามจักมาใกลแลว
คือจักมาแลวสูที่ใกล.
พระราชาไดทรงสดับดังนั้นแลวจึงตรัสวา
ขาพเจาไดฆาสามกุมารผูป ฏิบัติบํารุงทานเสีย
แลว ผูเปนเจากลาวถึงสามกุมารผูงดงามนาดูใด เกศา
ของสามกุมารนั้นยาวดํา เฟอยลงไปปลายงอนชอนขึ้น
เบื้องบน สามกุมารนั้นขาพเจาฆาเสียแลว นอนอยูที่
หาดทรายเปรอะเปอนดวยโลหิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวธึ ความวา ขาพเจายิงดวยลูกศร
ยิงมฤคใหตายแลว. บทวา ปเวเทถ ไดแก กลาวถึง. บทวา เสติ ความวา
นอนอยูบนหาดทรายริมฝงมิคสัมมตานที.
ก็บรรณศาลาของปาริกาดาบสินีอยูใกลของทุกูลบัณฑิต นางนั่งอยูใน
บรรณศาลานั้น ไดฟงพระดํารัสของพระราชา ก็ใครจะรูประพฤติการณนั้น
จึงออกจากบรรณศาลาของคน ไปสํานักทุกูลบัณฑิตดวยสําคัญเชือกที่สําหรับ
สาวเดินไปไดกลาววา
ขาแตทุกูลบัณฑิต ทานพูดกับใครซึง่ บอกวา
ขาพเจาฆาสามกุมารเสียแลว ใจของดิฉันยอมหวั่นไหว
เพราะไดยินวา สามกุมารถูกฆาเสียแลว กิง่ ออนแหง
ตนโพธิ์ใบ อันลมพัดใหหวั่นไหว ฉันใด ใจของ
ดิฉันยอมหวั่นไหวเพราะไดยินวา สามกุมารถูกฆาเสีย
แลว ฉันนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาทินา ความวา ผูกลาววา ขาพเจา
ฆาสามกุมารเสียแลว. บทวา ปวาล ไดแก หนอออน. บทวา มาลุเตริต
ความวา ถูกลมพัดใหหวั่นไหว.
ลําดับนั้น ทุกลู บัณฑิตเมื่อจะโอวาทนางปาริกาดาบสินีนั้น จึงกลาววา
ดูกอนนางปาริกา ทานผูน ี้คือพระเจากาสี พระองคทรงยิงสามกุมารดวยลูกศร ที่มิคสัมมตานที ดวย
ความโกรธ เราทั้งสองอยาปรารถนาบาปตอพระองค
เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิคสมฺมเต ความวา ที่หาดทรายริม
ฝงมิคสัมมตานที. บทวา โกธสา ความวา ดวยความโกรธที่เกิดขึ้นในเพราะ
มฤคทั้งหลาย. บทวา มา ปาปมิจฺฉมิ ฺหา ความวา เราทั้งสองอยาปรารถนา
บาปตอพระองคเลย.
ปาริกาดาบสินีกลาวอีกวา
บุตรที่รักอันหาไดดวยยาก ผูไดเลี้ยงเราทั้งสอง
ผูตามืดในปา จะไมยังจิตใหโกรธ ในบุคคลผูฆาบุตร
คนเดียวนั้น ไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆาตมฺหิ แปลวา ในบุคคลผูฆา.
ทุกูลบัณฑิตกลาววา
บุตรที่รักอันหาไดดวยยาก ผูไดเลี้ยงเราทั้งสอง
ผูตามืดในปา บัณฑิตทั้งหลาย ยอมสรรเสริญบุคคล
ผูไมโกรธในบุคคลผูฆาบุตรคนเดียวนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโกธ ความวา บัณฑิตทั้งหลายยอม
สรรเสริญ คือกลาวถึงบุคคลผูไมโกรธนั้นวา ขึ้นชือ่ วาความโกรธ ยอมทําให
ตกนรก ฉะนั้น ไมพึงทําความโกรธนั้น พึงทําความไมโกรธในบุคคลผูฆา
บุตรเทานั้น.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว ดาบสดาบสินีทั้งสอง ก็ขอนทรวงดวย
มือทั้งสอง พรรณนาคุณของพระมหาสัตว คร่ําครวญเปนอันมาก.
ลําดับนั้น พระเจาปลยักขราชเมื่อจะทรงเลาโลมเอาใจดาบสทั้งสอง
นั้น จึงตรัสวา
อยูเปนเจาทั้งสองอยางคร่ําครวญ เพราะขาพเจา กลาววาขาพเจาฆาสามกุมารเสียแลว ไปมากเลย
ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจา ทั้งสอง ในปาใหญ ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวา
เปนผูแมนยํานัก ขาพเจาจักรับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจา
ทั้งสอง ในปาใหญ ขาพเจาจักฆามฤคและแสวงหา
มูลผลในปา รับการงานเลี้ยงดูผูเปนเจาทั้งสองในปา
ใหญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาทินา ความวา ทานทั้งสองอยากลาว
คําเปนตนวา บุตรผูถึงพรอมดวยคุณอยางนี้ของเรา ถูกทานผูกลาวอยูกับขาพ
เจาวา ฆาสามกุมารเสียแลวดังนี้ ฆาแลว บัดนี้ใครจักเลี้ยงดูพวกเรา ดังนี้
คร่ําครวญมากไปเลย ขาพเจาจักทําการงานแกทานทั้งสอง เลี้ยงดูทานทั้งสอง
เหมือนสามกุมาร ครั้นตรัสอยางนี้แลว พระราชาไดปลอบใจทานทั้งสองนั้น
วา ขอทานทั้งสองอยาไดคิดเลย ขาพเจาไมตองการราชสมบัติ ขาพเจา
จักเลี้ยงดูทานทั้งสองตลอดชีวิต.
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ลําดับนั้น ฝายดาบสดาบสินีทั้งสองนั้นสนทนากับพระราชา ทูลวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร สภาพนัน้ ไมสม
ควร การทรงทําอยางนั้นไมควร ในอาตมาทั้งสอง
พระองคเปนพระราชาของอาตมาทั้งสอง อาตมาทั้ง
สอง ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ไดแก สภาพหรือเหตุการณ
บทวา เนต กปฺปติ ความวา การกระทําการงานของพระองคนั้น ยอมไม
ควร คือไมงาม ไมสมควรในอาตมาทั้งสอง. บทวา ปาเท วนฺทาม เต
ความวา ก็ดาบสดาบสินีทั้งสองนั้น ตั้งอยูในเพศบรรพชิต ทูลพระราชาดังนี้
เพราะความโศกในบุตรครอบงํา และเพราะไมมีมานะ.
พระราชาไดทรงสดับดังนั้น ทรงยินดีเหลือเกิน ทรงดําริวา โอ
นาอัศจรรย แมเพียงคําหยาบของฤๅษีทั้งสองนี้ ก็ไมมีในเราผูทําความประทุษ
รายถึงเพียงนี้ กลับยกยองเราเสียอีก จึงตรัสอยางนี้วา
ขาแตทานผูเชื้อชาติเนสาท ทานกลาวเปนธรรม
ทานบําเพ็ญความถอมตนแลว ขอทานจงเปนบิดาของ
ขาพเจา ขาแตนางปาริกา ขอทานจงเปนมารดาของ
ขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตยา ความวา เมื่อกลาวเปนคน ๆ ก็
กลาวอยางนี้. บทวา ปตา เปนตน ความวา ขาแตพอทุกูลบัณฑิต ตั้งแต
วันนี้ไป ขอทานจงตั้งอยูในฐานะแหงบิดาของขาพเจา ขาแตแมปาริกา แม
ทานก็ขอจงตั้งอยูในฐานะแหงมารดา ขาพเจาก็จักตั้งอยูในฐานะแหงสามกุมาร
บุตรของทาน กระทํากิจทุกอยางมีลางเทาเปนตน ขอทานทั้งสองจงอยากําหนด
ขาพเจาวาเปนพระราชา จงกําหนดวาเหมือนสามกุมารเถิด.
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ดาบสทั้งสองประคองอัญชลีไหว เมื่อจะทูลวิงวอนวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร พระองคไมมีหนาที่ที่จะทําการงานแกอาตมาทั้งสอง แตขอพระ
องคจงทรงถือปลายไมเทาของอาตมาทั้งสองนําไปแสดงตัวสุวรรณสามเถิด จึง
กลาวสองคาถาวา
ขาแตพระเจากาสี อาตมาทั้งสองขอนอบนอม
แดพระองค ขาแตพระองคผูยังชาวกาสีใหเจริญ อาตมาทั้งสองนอบนอมแดพระองค อาตมาทั้งสองประคองอัญชลีแดพระองค ขอพระองคโปรดพาอาตมาทั้ง
สองไปใหถึงสามกุมาร อาตมาทัง้ สองจะสัมผัสเทาทั้ง
สองและดวงหนาอันงดงามนาดูของเธอ แลวทรมาน
ตนใหถึงกาลกิริยา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาว สามานุปาปย ความวา โปรด
พาอาตมาทั้งสองไปใหถึงที่ที่สามกุมารอยู. บทวา ภุชทสฺสน ความวา สาม
กุมารผูงามนาดู คือมีรูปงามนาเลื่อมใส. บทวา สสุมฺภมานา ไดแก โบย.
บทวา กาลมาคมยามฺหเส ความวา จักกระทํา คือจักถึงกาลกิริยา.
เมื่อทานเหลานั้นสนทนากันอยูอยางนี้ พระอาทิตยอัสดงคต ลําดับนั้น
พระราชาทรงดําริวา ถาเรานําฤๅษี ทั้งสองผูตามืดไปในสํานักของสุวรรณสาม
ในบัดนี้ทีเดียว หทัยของฤๅษีทั้งสองจักแตกเพราะเห็นสุวรรณสามนั้น เราก็
ชื่อวานอนอยูในนรก ในกาลที่ทานทั้งสามทํากาลกิริยา ดวยประการฉะนี้
เพราะฉะนั้น เราจักไมใหฤๅษีทั้งสองนั้นไป ทรงดําริฉะนี้แลว จึงตรัสคาถา
สี่คาถาวา
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สามกุมารถูกฆานอนอยูที่ปาใด ดุจดวงจันทร
ดวงอาทิตย ตกลงเหนือแผนดินแลว เกลือกเปอน
ดวยฝุนทราย ปานั้นเปนปาใหญ เกลื่อนกลนดวยพาล
มฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ ผูเปนเจาทั้งสองจง
อยูในอาศรมนี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหา ไดแก สูงยิง่ . บทวา อากาสนฺต
ความวา ปานั่นแหละ เห็นกันทั่ว คือรูกันทั่ว เปนราวกะวาที่สุดแหงอากาศ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อากาสนฺต ความวา ทําใหเปนรอยอยู คือประกาศ
อยู. บทวา ฉมา ไดแก บนแผนดิน คือปฐพี. ปาฐะวา ฉม ดังนี้ก็มี
ความวา เหมือนลมลงบนแผนดิน. บทวา ปริกณ
ุ ฺิโต ความวา เปรอะ
เปอน คือพัวพัน.
ลําดับนั้น ฤๅษีทั้งสองไดกลาวคาถาเพื่อจะแสดงวา คนไมกลัวพาล
มฤคทั้งหลายวา
ถาในปานั้นมีพาลมฤค ตั้งรอยตั้งพันและตั้งหมื่น อาตมาทั้งสองก็ไมมีความกลัว ในพาลมฤคทั้ง
หลายในปาไหน ๆ เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกจิ ความวา ในปานี้แมเปนประเทศ
แหงหนึ่งในที่ไหน ๆ อาตมาทั้งสองก็ไมมีความกลัวในพาลมฤคทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อไมอาจหามฤาษีทั้งสองนั้น ก็ทรงจงมือนําไป
ในสํานักสุวรรณสามนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสวา
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ในกาลนั้น พระเจากาสีทรงพาฤๅษีทั้งสอง ผูตา
มืดไปในปาใหญ สุวรรณสามถูกฆาอยูในที่ใด ก็ทรง
จูงมือฤๅษีทั้งสองไปในที่นั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโต แปลวา ในกาลนั้น. บทวา
อนฺธาน ไดแก ฤาษีทั้งสองผูตามืด. บทวา อหุ แปลวา ไดเปนแลว.
บทวา ยตฺถ ความวา พระเจากาสี ทรงนําฤๅษีทั้งสองไปในที่ที่สุวรรณสาม
นอนอยู.
ก็แลครัน้ ทรงนําไปแลว ประทับยืนในที่ใกลสุวรรณสามแลวตรัส
วา นี้บุตรของผูเปนเจาทั้งสอง ลําดับนั้น ฤาษีผูเปนบิดาของพระโพธิสัตว
ซอนเศียรขึ้นวางไวบนตัก ฤๅษิณีผูเปนมารดาก็ยกเทาขึ้นวางไวบนตักของตน
นั่งบนรําพันอยู.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น ตรัสวา
ดาบสดาบสินีทั้งสองเห็นสามกุมารผูเปนบุตร
นอนเกลือกเปอนฝุนทราย ถูกทิ้งไวในปาใหญ ดุจ
ดวงจันทรหรือดวงอาทิตยตกเหนือแผนดิน ก็ปริเทวนาการนาสงสาร ประคองแขนทั้งสองรองไหวา
สภาพไมยุติธรรมมาเปนไปในโลกนี้ พอสามผูงาม
นาดู พอมาหลับเอาจริง ๆ เคลิบเคลิ้มเอามากมายดัง
คนดื่มสุราเขม ขัดเคืองใครเอาใหญ ถือตัวมิใชนอย
มีใจพิเศษ ในเมื่อกาลลวงไปอยางนี้ในวันนี้ พอไม
พูดไร ๆ บางเลย พอสามนี้เปนผูปฏิบัติบํารุงเรา
ทั้งสองผูตามืด มาทํากาลกิริยาเสียแลว บัดนี้ใครเลา
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จักชําระชฎาอันหมนหมองเปอนฝุนละออง ใครเลา
จักจับกราดกวาดอาศรมของเราทั้งสอง ใครเลาจักจัด
น้ําเย็นและน้ํารอนใหอาบ ใครเลาจักใหเราทัง้ สองได
บริโภคมูลผลาหารในปา ลูกสามะนี้เปนผูปฏิบัติบํารุง
เราทั้งสองผูตามืด มาทํากาลกิริยาเสียแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปวิทฺธ ความวา ทิ้งไวอยางไรประโยชน.
บทวา อธมฺโม กิร โภ อิติ ความวา ไดยินวา ความอยุติธรรมกําลังเปน
ไปในโลกนีใ้ นวันนี้. บทวา มตฺโต ความวา มัวเมา คือถึงความประมาท
ดุจดื่มสุราเขม. บทวา ทิตฺโต แปลวา วางปง. บทวา วิมโน ความวา
เปนนักเลง ฤๅษีทั้งสองพูดบนเพอทั่ว ๆ ไป. บทวา ชฏ ไดแก ชฎาของเรา
ทั้งสองที่มัวหมอง. บทวา ปสุคต ความวา จักอากูลมลทินจับในเวลาใด.
บทวา โกทานิ ความวา บัดนี้ ใครเลาจักจัดตั้งชฎานั้นใหตรง คือทําความ
สะอาด แลวทําใหตรงในเวลานั้น.
ลําดับนั้น ฤๅษิณีผูมารดาแหงพระโพธิสัตว เมื่อบนเพอเปนหนักหนา
ก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตวพิจารณาความอบอุน คิดวา ความอบอุนของบุตร
เรายังเปนไปอยู บุตรเราจักสลบดวยกําลังยาพิษ เราจักกระทําสัจจกิริยาแก
บุตรเรา เพือ่ ถอนพิษออกเสีย คิดฉะนี้แลวไดกระทําสัจจกิริยา
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสวา
มารดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร ไดเห็น
สามะผูเ ปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย ได
กลาวคําสัจวา ลูกสามะมิไดเปนผูประพฤติธรรมเปน
ปกติ ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ ไดเปนผู
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กลาวคําจริงมาแตกอน ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา ได
เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล เปนผู
เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเรา โดยความจริงใด ๆ ดวย
การกลาวความจริงนั้น ๆ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป
บุญอยางใดอยางหนึ่งที่ลูกสามะกระทําแลวแกเราและ
แกบิดาของเธอ มีอยู ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมด
ขอพิษของลูกสามะจึงหายไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยน สจฺเจน ไดแก ดวยความจริงใด
คือดวยสภาวะใด. บทวา ธมฺมจารี ไดแก ผูประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ
สิบ. บทวา สจฺจวาที ความวา. ไมกลาวมุสาวาท แมดวยการหัวเราะ.
บทวา มาตาเปติภโร ความวา เปนผูไมเกียจคราน เลี้ยงดูบิดามารดา
ตลอดคืนวัน . บทวา กุเล เชฏาปจฺจายิโก ความวา เปนผูกระทําสักการะ
แกบิดาเปนตนผูเจริญที่สุด.
เมื่อมารดาทําสัจจกิริยาดวยเจ็ดคาถาอยางนี้ สามกุมารก็พลิกตัวกลับ
นอนตอไป ลําดับนั้น บิดาคิดวา ลูกของเรายังมีชีวิตอยู เราจักทําสัจจกิริยา
บาง จึงไดทําสัจจกิริยาอยางนั้น.
พระศาสดาเพื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสวา
บิดาผูระทมจิตดวยความโศกถึงบุตร ไดเห็น
สามะผูเ ปนบุตรนอนเกลือกเปอนดวยฝุนทราย ได
กลาวคําสัจวา ลูกสามะมิไดเปนผูประพฤติธรรมเปน
ปกติ ไดเปนผูประพฤติดังพรหมเปนปกติ ไดเปนผู
กลาวคําจริงมาแตกอน ไดเปนผูเลี้ยงบิดามารดา ได
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เปนผูประพฤติยําเกรงตอทานผูเจริญในสกุล เปนผู
เปนที่รักยิ่งกวาชีวิตของเรา โดยความจริงใด ๆ ดวย
การกลาวความจริงนั้น ๆ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป
บุญอยางใดอยางหนึ่งที่ลูกสามะกระทําแลวแกเราและ
แกมารดาของเธอ มีอยู ดวยอานุภาพกุศลบุญนั้น
ทั้งหมด ขอพิษของลูกสามะจงหายไป.
เมื่อบิดาทําสัจจกิริยาอยูอยางนี้ พระมหาสัตวพลิกตัวอีกขางหนึ่งนอน.
ตอไป ลําดับนั้น เทพธิดาผูมีนามวาพสุนธรีไดทําสัจจกิริยาลําดับที่สามแก
พระมหาสัตวนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความขอนั้น จึงตรัสวา
นางพสุนธรีเทพธิดา อันตรธานไปจากภูเขา
คันธมาทน มากลาวสัจจวาจาดวยความเอ็นดูสามกุมาร
วา เราอยูที่ภูเขาคันธมาทนตลอดราตรีนาน ใคร ๆ
อื่นซึ่งเปนที่รักของเรากวาสามกุมาร ไมมี ของหอม
ลวนแลวดวยไมหอมทั้งหมด ณ คันธมาทนบรรพต
มีอยู ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของสามกุมารจงหายไป
เมื่อฤๅษีทั้งสองบนเพอรําพันเปนอันมากนาสงสาร
สามกุมารผูหนุมงดงามนาทัศนา ก็ลุกขึ้นเร็วพลัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺพตฺยาห ตัดบทเปน ปพฺพเต อห
ความวา เราอยู ณ บรรพต. บทวา วนมยา ไดแก ลวนแลวไปดวยตนไม
มีกลิ่นหอม ที่ภูเขานั้น ไมมีตนไมอะไร ๆ ที่ไมมกี ลิ่นหอมเลย. บทวา เตส
ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อฤาษีทั้งสองนั้นบนเพอรําพันกันอยูนั่นแล
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สามกุมารไดลุกขึ้นเร็วพลัน ในกาลทีเ่ ทพธิดาทําสัจจกิริยาจบลง ความเจ็บปวย
ของสามกุมารนั้นไดคลายหายไปเหมือนน้ํากลิ้งจากใบบัว ไมปรากฏแผลที่ถูก
ยิงวา ถูกยิงตรงนี้ ถูกยิง ณ ที่น.ี้
อัศจรรยทั้งปวงคือ พระมหาสัตวหายโรค ฤาษีผูเปนบิดามารดาได
ดวงตากลับเห็นเปนปกติ แสงอรุณขึ้น และทานั่งสี่เหลานั้นปรากฏที่อาศรม
ไดมีขึ้นในขณะเดียวกันทีเดียว บิดามารดาทั้งสองไดดวงตาดีเปนปกติแลว
ยินดีอยางเหลือเกินวา ลูกสามะหายโรค ลําดับนั้น สามบัณฑิตไดกลาวกะทาน
เหลานั้น ดวยคาถานี้วา
ขาพเจามีนามวาสามะ ขอความเจริญจงมีแก
ทานทั้งหลาย ขาพเจาลุกขึ้นไดแลวโดยสวัสดี ขอ
ทานทั้งหลายอยาคร่ําครวญนักเลย จงพูดกะขาพเจา
ดวยเสียงอันไพเราะเถิด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวแลเห็นพระราชา เมื่อจะทูลปฏิสันถาร จึง
กลาวคาถาเหลานี้วา
ขาแตมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง
พระองคเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล พระองคผูมี
อิสระเสด็จมาลงแลว ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยูในที่นี้
ขาแตมหาบพิตร เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด ผล
มะซาง และผลหมากเมา อันเปนผลไมเล็กนอย
ขอไดโปรดเลือกเสวยผลที่ดี ๆ เถิด ขาแตมหาบพิตร
ขอจงทรงดื่มน้ําซึ่งเปนน้ําเย็น นํามาแตมิคสัมมตานที
ซึ่งไหลจากซอกเขา ถาทรงพระประสงค.
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ฝายพระราชาทอดพระเนตรเห็นอัศจรรยนั้น จึงตรัสวา
ขาพเจาหลงเอามา หลงเอาจริง ๆ มืดไป
ทั่วทิศ ขาพเจาไดเห็นสามบัณฑิตนั้นทํากาลกิริยาแลว
ทําไมทานเปนไดอีกเลาหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เปต ความวา ไดเห็นสามบัณฑิตทํา
กาลกิริยาแลว. บทวา โก นุ ตฺว ความวา พระราชาตรัสถามวา ทาน
กลับเปนขึ้นมาไดอยางไรหนอ.
ฝายสามบัณฑิตดําริวา พระราชาทรงกําหนดเราวาตายแลว เราจัก
ประกาศความที่เรายังไมตายแกพระองค จึงทูลวา
ขาแตมหาราชเจา โลกยอมสําคัญซึ่งบุคคลผูยัง
มีชีวิตอยู เสวยเวทนาอยางหนัก มีความดําริในใจ
เขาไปใกลแลว ยังเปนอยูแท ๆ วาตายแลว ขาแต
มหาราชเจา โลกยอมสําคัญซึ่งบุคคลผูยงั มีชีวิตอยู
เสวยเวทนาอยางหนัก ถึงความดับสนิทระงับแลวนั้น
ยังเปนอยูแท ๆ วาตายแลว.
บรรดาบทเหลานั้น 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.
ก็แลครัน้ ทูลอยางนี้แลว พระมหาสัตวประสงคจะประกอบพระราชา
ไวในประโยชน เมื่อแสดงธรรมจึงไดกลาวคาถาอีกสองคาถาวา
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บุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม เทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ยอมแกไขคุมครองบุคคลผูเลี้ยงดูบิดา
มารดานั้น บุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูนั้นในโลกนี้
บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงอยูใน
สวรรค.
พระราชาไดสดับคํานั้นแลว ทรงดําริวา นาอัศจรรยหนอ แมเทวดา
ทั้งหลายก็เยียวยาโรคที่เกิดขึ้นแกบุคคลผูเลี้ยงดูบิดามารดา สามบัณฑิตนี้
งดงามเหลือเกิน ทรงดําริฉะนี้แลว ประคองอัญชลีตรัสวา
ขาพเจานี้หลงเอามากจริง ๆ มืดไปทั่วทิศ
ทานสามบัณฑิต ขาพเจาขอถึงทานเปนสรณะ และ
ขอทานจงเปนสรณะของขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิยฺโย ความวา เพราะขาพเจาไดทําผิด
ในผูที่มีศีลบริสุทธิ์สมบูรณดวยคุณธรรมเชนทาน ฉะนั้น ขาพเจาจึงหลงเอา
จริง ๆ เหลือเกิน. บทวา ตฺวฺจ เม สรณ ภว ความวา ขาพเจาขอ
ถึงทานเปนสรณะ และขอทานจงเปนสรณะ คือจงเปนที่พึ่งของขาพเจาผูขอ
ถึงสรณะ คือขอทานจงทําขาพเจาใหไปเทวโลก.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลพระราชาวา ขาแตมหาราชเจา ถาพระองค
มีพระประสงคเสด็จสูเทวโลก มีพระประสงคบริโภคทิพยสมบัติใหญ จงทรง
ประพฤติในทศพิธราชธรรมจรรยาเหลานี้เถิด เมื่อจะถวายโอวาทแดพระราชา
จึงไดกลาวคาถาอันวาดวยการประพฤติทศพิธราชธรรมวา
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ขาแตขัตติยมหาราช ขอพระองคทรงประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนี ในพระโอรสและ
พระมเหสี ในมิตรและอมาตย ในพาหนะและพล
นิกาย ในชาวบานและชาวนิคม ในชาวแวนแควน
และชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในฝูงมฤค
และฝูงปกษีเถิด ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรม
นั้น ๆ ในโลกนี้แลว จักเสด็จสูส วรรค ขาแต
มหาราชเจา ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด ธรรม
ที่พระองคทรงประพฤติแลว ยอมนําความสุขมาให
ครั้น พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จัก
เสด็จสูสวรรค ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคทรง
ประพฤติธรรมเถิด พระอินทร เทพเจาพรอมทั้ง
พระพรหมถึงแลวซึ่งทิพยสถาน ดวยธรรมที่ประพฤติ
ดีแลว ขาแตพระราชา ขอพระองคอยาทรงประมาท
ธรรม.
ก็เนื้อความของคาถาเหลานั้น มีกลาวไวโดยพิสดารแลวในสกุณชาดก
นั้นแล.
พระมหาสัตวแสดงธรรมถวายพระราชาอยางนี้แลว เมื่อจะถวายโอวาท
ยิ่งขึ้น ไดถวายเบญจศีล พระราชาทรงรับโอวาทของพระมหาสัตวนั้นดวย
พระเศียร ทรงไหวพระโพธิสัตว ขอขมาโทษพระโพธิสัตวแลวเสด็จกลับกรุง
พาราณสี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมีทานเปนตน ทรงรักษาเบญจศีลครองราช
สมบัติโดยธรรมโดยเสมอ ในที่สุดแหงพระชนม ไดมีสวรรคเปนที่ไปใน
เบื้องหนา ฝายพระโพธิสัตวปฏิบัติบํารุงบิดามารดา ยังอภิญญาและสมาบัติ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 213

ใหบังเกิดพรอมดวยบิดามารดา มิไดเสื่อมจากฌาน ในที่สุดแหงอายุไดเขาถึง
พรหมโลกพรอมดวยบิดามารดานั้นแล.
พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ชือ่ วาการเลี้ยงดูบิดามารดาเปนวงศของบัณฑิตทั้งหลาย ตรัสฉะนี้
แลว ทรงประกาศอริยสัจสี่ประชุมชาดก ในเวลาเทศนาอริยสัจสี่จบลง ภิกษุ
นั้นบรรลุโสดาปตติผล พระราชาปลยักขราช ในกาลนั้นกลับชาติมาเปนภิกษุ
ชื่ออานนทในกาลนี้ พสุนธรีเทพธิดาเปนภิกษุณีชื่ออุบลวรรณา ทาวสักกเทวราชเปนภิกษุชื่ออนุรุทธะ. ทุกูลบัณฑิตผูบิดาเปนภิกษุชื่อมหากัสสปะ
นางปาริกาผูมารดาเปนภิกษุณีชื่อภัททกาปลานี ก็สุวรรณสามบัณฑิต
คือเราผูสัมมาสัมพุทธะนี้เองแล.
จบ สุวรรณสามชาดก
๔. เนมิราชชาดก
วาดวยพระเจาเนมิราชทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
[๕๒๕] เมื่อใดพระเจาเนมิราชผูเปนบัณฑิต
มีพระประสงคดวยกุศล เปนพระราชาผูปราบขาศึก
ทรงบริจาคทานแกชาววิเทหะทั้งปวง เมื่อนั้นบุคคล
ฉลาดยอมเกิดขึ้นในโลก ความเกิดขึ้นของทาน
เหลานัน้ นาอัศจรรยหนอ เมื่อพระเจาเนมิราชทรง
บําเพ็ญทานนั้นอยู ก็เกิดพระราชดําริขึ้นวา ทานหรือ
พรหมจรรยอยางไหนมีผลานิสงสมาก.
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[๕๒๖] ทาวมฆวานเทพกุญชรสหัสสเนตร
ทรงทราบพระดําริของพระเจาเนมิราช ทรงกําจัด
ความมืดดวยรัศมีปรากฏขึ้น พระเจาเนมิราชจอมมนุษยมีพระโลมชาติชูชัน ไดตรัสกะทาววาสวะวา
ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนทาวสักกะผูให
ทานในกอน รัศมีของทานเชนนั้น ขาพเจายังไม
เคยเห็นหรือไดยินมาเลย ขอทานจงแจงตัวทานแก
ขาพเจา ขอความเจริญจงมีแกทาน พวกเราจะรูจักทาน
ไดอยางไร ทาววาสวะทรงทราบวาพระเจาเนมิราช
มีพระโลมชาติชูชัน ไดตรัสตอบวา หมอมฉันเปน
ทาวสักกะจอมเทพ มาสูสํานักพระองคทาน ดูกอน
พระองคผูเปนจอมมนุษย พระองคอยาทรงสยดสยอง
เลย เชิญตรัสถามปญหาที่ตองพระประสงคเถิด
พระเจาเนมิราชทรงไดโอกาสฉะนั้นแลว จึงตรัสถาม
ทาววาสวะวา ขาแตเทวราชผูเปนอิสระแหงปวงภูต
หมอมฉันขอทูลถามพระองคทาน ทานหรือพรหมจรรย
อยางไหนมีผลานิสงสมาก อมรินทรเทพเจาอันนรเทพ
เนมิราชตรัสถามดังนี้ พระองคทรงทราบวิบากแหง
พรหมจรรย จึงตรัสบอกแกพระเจาเนมิราชผูยังไม
ทรงทราบวา บุคคลยอมบังเกิดในขัตติยสกุลเพราะ
ประพฤติพรหมจรรยอยางต่ํา บุคคลไดเปนเทพเจา
เพราะประพฤติพรหมจรรยปานกลาง บุคคลยอมหมดจด
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วิเศษเพราะประพฤติพรหมจรรยสูงสุด หมูพรหม
เหลานัน้ อันใคร ๆ จะพึงไดเปน ดวยการประพฤติ
วิงวอนก็หาไม ตองเปนผูไมมีเหยาเรือนบําเพ็ญตบธรรม จึงจะไดบังเกิดในหมูพรหม.
[๕๒๗] พระราชาเหลานี้คือ พระเจาทุทีปราช
พระเจาสาครราช พระเจาเสลราช พระเจามุจลินทราช
พระเจาภคีรสราช พระเจาอุสินนรราช พระเจา
อัตถกราช พระเจาอัสสกราช พระเจาปุถุทธนราช
และกษัตริยเหลาอื่น กับพราหมณเปนอันมาก บูชายัญ
มากมาย ก็ไมลวงพนความละโลกนี้ไป.
[๕๒๘] ชนเหลาใดไมมีเพื่อนสอง อยูคนเดียว
ยอมไมรื่นรมย ยอมไมไดปติเกิดแตวิเวก ชนเหลานั้น
ถึงจะมีโภคสมบัติเสมอดวยพระอินทร ก็ชื่อวาเปนคน
เข็ญใจ เพราะไดความสุขที่ตองอาศัยผูอ่นื .
[๕๒๙] ฤๅษีผูไมมีเหยาเรือนเหลานี้บําเพ็ญ
ตบธรรม ไดกาวลวงกามาวจรภพแลวโดยแท คือ
ฤๅษี ๗ ตน อันมีนามวา ยามหนุฤๅษี โสมยาคฤๅษี
มโนชวฤๅษี สมุททฤๅษี มาฆฤๅษี ภรตฤๅษี และ
กาลปุรกั ขิตฤๅษี และฤๅษีอีก ๔ ตน คือ อังคีรสฤๅษี
ภีสสปฤๅษี กีสวัจฉฤๅษี และอกันติฤๅษี.
[๕๓๐] แมนา้ํ ชื่อสีทามีอยูทางดานทิศอุดร
เปนแมน้ําลึก ขามยาก กาญจนบรรพตมีสปี ระหนึ่ง
ไฟที่ไหมไมออ โชติชวงอยูในกาลทุกเมื่อ ทีฝ่ งแมน้ํา
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นั้นมีตน กฤษณางอกงาม มีภูเขาอื่นอีก มีปางอกงาม
แตกอนมามีฤๅษีเกาแกประมาณหมื่นตน อาศัยอยูใน
ภูมิประเทศนั้น หมอมฉันเปนผูประเสริฐสุดดวยทาน
ดวยสัญญมะและทมะ หมอมฉันอุปฏฐากดาบส
เหลานัน้ ผูปฏิบัติวัตรจริยาไมมีวตั รอื่นยิ่งกวา ละหมู
คณะไปอยูผูเดียว มีจิตมั่นคง หมอมฉันจักนมัสการ
นรชนผูปฏิบัติตรง จะมีชาติก็ตาม ไมมีชาติก็ตาม
เปนนิตยกาล เพราะสัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปน
เผาพันธุ วรรณะทั้งปวงที่ตั้งอยูในอธรรม ยอมตกนรก
เบื้องต่ํา วรรณะทั้งปวงยอมบริสุทธิ์ เพราะประพฤติ
ธรรมสูงสุด.
[๕๓๑] องคมฆวาสุชัมบดีเทวราชตรัสอยางนี้
แลว ทรงอนุศาสนพระเจาวิเทหรัฐ แลวเสด็จหลีกไป
สูหมูเทพในสวรรค.
[๕๓๒] ดูกอ นผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
ที่มาประชุมในที่นมี้ ีประมาณเพียงไร จงตั้งใจสดับคุณ
ที่ควรพรรณนา ทัง้ สูงทั้งต่ําเปนอันมากนี้ ของมนุษย
ทั้งหลายผูประกอบดวยธรรม อยางพระเจาเนมิราชนี้
เปนบัณฑิต มีพระราชประสงคดวยกุศล พระองค
เปนราชาของชาววิเทหรัฐทั้งปวง ทรงปราบขาศึก
พระราชทานไทยธรรม เมือ่ พระองคทรงบริจาคทาน
อยูนั้น เกิดพระดําริขึ้นวา ทานหรือพรหมจรรย
อยางไหนมีผลมากหนอ.
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[๕๓๓] เกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแลวหนอ
รถทิพยปรากฏแกพระเจาวิเทหรัฐผูมียศ.
[๕๓๔] เทพบุตรมาตลีผูเปนเทพสารถีมีฤทธิ์
มาก อันเชิญเสด็จพระเจาวิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะห
ชาวเมืองมิถิลาวา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปน
ใหญในทิศ ขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้ เทพเจาชาว
ดาวดึงสพรอมพระอินทรใครจะเห็นพระองค ประชุม
คอยเฝาอยู ณ เทพสภา ชื่อสุธรรมา.
[๕๓๕] ลําดับนั้น พระเจาวิเทหรัฐผูสงเคราะห
ชาวมิถลิ า ผูเปนประมุข รีบเสด็จลุกจากอาสนขึ้นสูรถ
มาตลีเทพสารถี ไดทูลถามพระเจาวิเทหราชผูเสด็จขึ้น
ทรงทิพยรถแลววา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผู-
เปนใหญในทิศ ทางไปสถานที่อยูของเหลาสัตวผูทํา
บาปทางหนึ่ง ทางไปสถานที่อยูของเหลาสัตวผูทําบุญ
ทางหนึ่ง จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทางไหน.
[๕๓๖] ดูกอนมาตลีเทพสารถี ทานจงนําเรา
ไปโดยทางทั้งสอง คือทางไปที่อยูของผูทําบาป และ
ทางไปที่อยูของผูทําบุญ.
[๕๓๗] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนใหญ
ในทิศ ทางหนึ่งไปที่อยูของผูทําบาป ทางหนึ่งไปที่อยู
ของผูท ําบุญ จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทาง
ไหนกอน.
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[๕๓๘] เราจะดูนรกอันเปนที่อยูของเหลาสัตว
ผูทําบาป สถานที่อยูของเหลาสัตว ผูมีกรรมหยาบชา
และคติของเหลาชนผูทุศีลกอน.
[๕๓๙] มาตลีเทพสารีไดแสดงแมน้ําเวตรณี
ซึ่งขามยาก ประกอบดวยน้ําแสบเผ็ดรอนเดือดพลาน
เปรียบดังเปลวเพลิงแดพระเจาฆนมิราช.
[๕๔๐] พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชน
ซึ่งตกอยูในเวตรณีนทีภาค ซึ่งยากจะขามได จึงตรัส
กะมาตลีเทพสารถีวา แนะนายสารถี ความกลัวมาก
ปรากฏแกเรา เพราะเห็นตัว อยูในแมน้ําเวตรณี
แนะมาตลี เราขอถามทาน สัตวเหลานี้ไดทําบาป
อะไรไว จึงไดตกในเวตรณีนที.
[๕๔๑] มาตลีเทพสารถี ทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบาลแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แต
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูใน
มนุษยโลก เปนผูม ีกําลังมีบาปธรรม เบียดเบียนดา
กระทบผูที่หากําลังมิได สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชา
กระทําบาป จึงตกลงในเวตรณีนที.
[๕๔๒] พระราชาตรัสวา สุนัขแดง สุนัขดาง
ฝูงแรง ฝูงกา นากลัว เคี้ยวกินสัตวนรก ความกลัว
ปรากฏแกเราเพราะเห็นสัตวเหลานั้น เคี้ยวกินสัตวนรก
เราขอถามทาน สัตวเหลานี้ที่ฝูงกาเคี้ยวกิน ไดทําบาป
อะไรไว.
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[๕๔๓] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราช
ตรัสถามแลว ไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทํา
บาปตามที่ไดทราบ แดพระเจาเนมิราชผูไมทรงทราบ
วา สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูตระหนี่เหนียวแนน
มีบาปธรรม มักบริภาษเบียดเบียนดากระทบสมณพราหมณ สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชา กระทําบาป
จึงถูกฝูงกาเคี้ยวกิน.
[๕๔๔] สัตวนรกเหลานีม้ ีรางกายลุกโพลง
เดินเหยียบแผนดินเหล็ก และนายนิรยบาลโบยดวย
ทอนเหล็กแดง ความกลัวปรากฏแกเรา เพราะไดเห็น
ความเปนไปของสัตวนรกเหลานั้น ดูกอนมาตลเทพ
สารถี เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ทําบาปอะไรไว
จึงถูกเบียดเบียนดวยทอนเหล็กนอนอยู.
[๕๔๕] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ พระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใด เมื่อยังอยูใน
มนุษยโลก เปนผูมีบาปธรรมเบียดเบียนดากระทบ
ชายหญิงผูมีกุศลธรรม สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชา
กระทําบาปธรรมแลว จึงถูกเบียดเบียนดวยทอเหล็ก
นอนอยู.
[๕๔๖] สัตวอื่นรองไหมกี ายไฟไหมทั่ว ดิ้นรน
อยูในหลุมถานเพลิง ความแลวปรากฏแกเรา เพราะ
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เห็นกิรยิ านี้ ดูกอนมาตลีเทพสารถี สัตวนรกเหลานี้
ไดทําบาปอะไรไว จึงมารองไหดิ้นรนในอยูในหลุมถาน
เพลิงนี้.
[๕๔๗] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัส
ถามแลวไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทําบาป
ตามที่ไดทราบ แดพระเจาวิเทหราชผูไมทราบวา
สัตวนรกเหลานี้ยังหนี้ใหเกิด เพราะสรางพยานโกง
เหตุแหงทรัพยของประชุมชน ยังหนี้ใหเกิดแกประชุมชน มีกรรมหยาบชาทําความชั่ว จึงมารองไห
ดิ้นรนอยูในหลุมถานเพลิง พระเจาขา.
[๕๔๘] หมอโลหะใหญไฟติดทั่วลุกโพลงโชติ
ชวงยอมปรากฏ ความกลัวยอมเกิดแกเรา เพราะได
เห็นความเปนไปนี้ แนะมาตลีเทพสารถี เราขอถาม
ทาน สัตวนรกเหลานี้ทําบาปอะไรไว จึงตกในโลหกุมภี.
[๕๔๙] มาตลีเทพสารถี ทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใด เปนผูมี
บาปธรรม เบียดเบียนดากระทบสมณะ หรือพราหมณ
ผูมีศีล สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว จึงตกในโลหกุมภี.
[๕๕๐] นายนิรยบาลผูกคอสัตวนรกดวยเชือก
เหล็กลุกโพลง แลวตัดศีรษะโยนลงไปในน้ํารอน
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ความกลัวเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดู
กอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตวเหลานี้ได
ทําบาปอะไรไว จึงมีศีรษะขาดนอนอยู.
[๕๕๑] มาตลีเทพสารถี ทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตว ผูทําบาปทั้งหลาย
แดพระราชาผูไมทราบวา ขาแตพระองค ผูเปนจอม
ประชาชน สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก มี
บาปธรรม จับนกมาฆา สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชา
กระทําบาป จึงมีศรี ษะขาดนอนอยู.
[๕๕๒] แมน้ํานี้มีน้ํามาก มีตลิ่งไมสูง มีทา
อันดีไหลอยูเสมอ สัตวนรกเหลานั้นเรารอน เพราะ
ความรอนแหงไฟ จะดื่มน้ํา ก็แตเมื่อสัตวนรกเหลา
นั้นจะดื่ม น้ําก็กลายเปนแกลบไป ความกลัวยอม
ปรากฏแกเราเพราะไดเห็นความเปนไปนี้ แนะมาตลี
เทพสารถี ขาพเจาขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ได
ทําบาปอะไรไว เมื่อจะดื่มน้ํา น้าํ จึงกลายเปนแกลบ
ไป.
[๕๕๓] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ พระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใด มีการงานไม
บริสุทธิ์ ขายขาวเปลือกแทเจือดวยขาวลีบแกลบแกผูซื้อ
เมื่อสัตวเหลานั้นมีความรอนยิ่ง เพราะความรอนแหง
ไฟกระหายน้ํา จะดืม่ น้ํา น้ําจึงกลายเปนแกลบไป.
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[๕๕๔] นายนิรยบาลแทงขางทั้ง ๒ แหงสัตว
นรกผูร องไหอยู ดวยลูกศร หอก โตมร ความกลัว
ปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดูกอน
เทพสารถี เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทํา
บาปอะไรไว จึงถูกฆาดวยหอกนอนอยู.
[๕๕๕] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใด เนื้อยังอยู
ในมนุษยโลก เปนผูมีกรรมไมยังประโยชนใหสําเร็จ
ถือเอาของที่เจาของไมให คือธัญชาติ ทรัพย เงิน
ทอง แพะ แกะ ปสุสัตว และกระบือ มาเลี้ยงชีวิต
สัตว เหลานั้นเปนผูมีกรรมหยาบชา ทําบาป จึงถูกฆา
ดวยหอกนอนอยู.
[๕๕๖] สัตวนรกเหลานีน้ ายนิรยบาลผูกคอไว
เพราะเหตุอะไร ยังพวกอื่นอีกพวกหนึ่ง อันนาย
นิรยบาลตัดทําใหเปนชิ้น ๆ นอนอยู ความกลัวยอม
ปรากฏแกเราเพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดูกอน
มาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ทํา
บาปอะไรไว จึงถูกทําใหเปนชิ้น ๆ นอนอยู.
[๕๕๗] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานี้เคยเปนผู
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ฆาแกะ ฆาสุกร ฆาปลา ครั้นฆาสัตวของเลี้ยง
กระบือ แพะ แกะ แลววางไวในรานทําสัตวขาย
เนื้อ เปนผูมีกรรมหยาบชาทําบาป จึงถูกตัดเปนชิน ๆ
นอนอยู.
[๕๕๘] หวงน้ํานี้เต็มดวยมูตรและคูถ มีกลิ่น
เหม็น ไมสะอาด เนา ฟุงไป สัตวนรกมีความ
หิวครอบงําก็กินมูตรและคูถนั้น ความกลัวปรากฏแก
เรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลี
เทพสารถี เราขอถามทานสัตวนรกเหลานี้ไดทําบาป
อะไรไว จึงมีมูตรและคูถเปนอาหาร.
[๕๕๙] มาตลีเทพสารถี ทูลถวายพยากรณพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย
แดพระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใด กอ
ทุกขเบียดเบียนมิตรสหายเปนตน ตั้งมั่นอยูในความ
เบียดเบียนผูอื่นทุกเมื่อ สัตวนรกเหลานั้นมีกรรมหยาบ
ชา เปนพาลประทุษรายมิตร จึงตองกินมูตรและคูถ.
[๕๖๐] หวงน้ํานี้เต็มดวยเลือดและหนอง มี
กลิ่นเหม็นไมสะอาด เนา ฟุงไป สัตวนรกถูกความ
รอนแผดเผาแลว ยอมดื่มเลือดและหนองกิน ความ
กลัวยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น
ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตวนรก
เหลานีไ้ ดทําบาปอะไรไว จงมีเลือดและหนองเปน
อาหาร.
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[๕๖๑] มาตลีเทพสารถี ทูลถวายพยากรณพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย
แดพระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใด เมื่อ
ยังอยูในมนุษยโลก ฆามารดาบิดา และพระอรหันต
ชื่อวาตองปาราชิกในคิหิเพศ สัตวนรกเหลานั้นมี
กรรมหยาบชาทําบาป จึงมีเลือดและหนองเปนอาหาร.
[๕๖๒] ทานจงดูลิ้นของสัตวนรกที่เกี่ยวดวย
เบ็ดและหนังที่แผไปดวยขอ สัตวนรกยอมดิ้นรน
เหมือนปลาที่โยนไปบนบกยอมดิ้นรน ฉะนั้น รองไห
น้ําลายไหล เพราะกรรมอะไร ความกลัวยอมปรากฏ
แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลี
เทพสารถี เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาป
อะไรไว จึงกลืนเบ็ดนอนอยู.
[๕๖๓] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใดเหลาหนึ่ง
เปนมนุษยอยูในตําแหนงผูตีราคา ยังราคาซื้อใหเสื่อม
ไปดวยราคา ทํากรรมอันโกงดวยความโกงเหตุโลภทรัพย ปกปดไว ดุจคนเขาไปใกลปลาเพื่อจะฆา เอา
เหยื่อเกี่ยวเบ็ดปดเบ็ดไวฉะนั้น บุคคลจะปองกันชวย
คนทําความโกงผูอันธรรมของตนหุมหอไว ไมมีเลย
สัตวนรกเหลานี้มีกรรมหยาบชาทําบาป จึงมากลืน
เบ็ดนอนอยู.
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[๕๖๔] หญิงนรกเหลานั้นมีรางกายแตกทั่ว มี
ชาติทราม มีแมลงวันตอม เปรอะเปอนดวยเลือด
และหนอง มีศรี ษะขาด เหมือนฝูงโคที่ศีรษะขาดบน
ที่ฆา ประคองแขนทั้งสองรองไห หญิงนรกเหลานั้น
จมอยูใ นภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟตั้งมาแตสี่
ทิศลุกโพลง กลิ้งมาบดหญิงนรกเหลานั้นใหละเอียด
ความกลัวปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น
ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน หญิงนรก
เหลานัน้ ไดทําบาปอะไรไว จึงตองมาจมอยูในภาคภูมิ
เพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟลุกโพลงตั้งมาแตสี่ทิศบดให
ละเอียด
[๕๖๕] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา หญิงนรกเหลานั้นเปน
กุลธิดา เมื่อยังอยูใ นมนุษยโลก มีการงานไมบริสุทธิ์
ไดประพฤติไมนายินดี เปนหญิงนักเลง ละสามีเสียได
คบหาชายอื่นเพราะเหตุยินดีและเลน หญิงเหลานั้น
เมื่อยังอยูในมนุษยโลกนี้ ยังจิตของตนใหยินดีใน
ชายอื่น จึงถูกภูเขาไฟอันลุกโพลงตั้งมาแตสี่ทิศ บด
ใหละเอียด.
[๕๖๖] เพราะเหตุไร นายนิรยบาลทัง้ หลาย จึง
จับสัตวนรกเหลานีอ้ ีกพวกหนึ่งที่เทาเอาหัวลง โยนลง
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ไปในนรก ความกลัวยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็น
ความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถาม
ทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปอะไรไว จึงถูกใหตก
ไปในนรก.
[๕๖๗] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ พระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใด เมื่อยังอยูใน
มนุษยโลก เปนผูมีกรรมไมดี ลวงเกินภรรยาทั้งหลาย
ของชายอื่น สัตวเหลานั้น เปนผูลักภัณฑะอันอุดม
เชนนั้น จึงมาตกนรก เสวยทุกขเวทนาในนรกนั้น
สิ้นปเปนอันมาก บุคคลผูชวยปองกันบุคคลผูมักทํา
บาป ผูอันกรรมของคนหุมหอไว ไมมีเลยสัตวนรก
เหลานัน้ มีกรรมหยาบชาทําบาป จึงมาตกอยูใ นนรก
[๕๖๘] สัตวนรกเหลานี้ทั้งนอยใหญ ตางพวก
ประกอบเหตุการณ มีรูปรางพิลกึ ปรากฏอยูในนรก
ความกลัวยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปน
ไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตว
นรกเหลานี้ไดทําบาปอะไรไว จึงไดเสวยทุกขเวทนา
อันกลาแสงแดดรอนมีประมาณยิ่ง.
[๕๖๙] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแตงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาไมทรงทราบวา สัตวเหลาใด เมื่อยังอยู
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ในมนุษยโลก เปนผูมีความเห็นเปนบาป หลงทํา
กรรมอันทําดวยความคุนเคย และชักชวนผูอื่นใน
ทิฏฐิเชนนั้น สัตวเหลานั้น เปนผูมีทิฏฐิอันลามกทํา
บาป จึงตองเสวยทุกขเวทนาอันกลาแข็งเผ็ดรอนมี
ประมาณยิ่ง.
[๕๗๐] ขาแตมหาราชเจา พระองคทรงทราบ
สถานที่อยูของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา และทรง
ทราบคติของเหลาสัตวผูทุศีลแลว เพราะไดทอดพระเนตรเห็นนิรยาบาลอันเปนที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมี
กรรมอันลามก ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญ บัดนี้ขอพระองคเสด็จขึ้นไปในสํานักของทาว
สักกเทวราชเถิด.
[๕๗๑] วิมาน ๕ ยอดนี้ปรากฏอยู เทพธิดาผูมี
อานุภาพมาก ประดับดอกไม นั่งอยูกลางที่ไสยาสน
แสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ สถิตอยูในวิมานนั้น ความปลื้มใจ
ปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอน
มาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพธิดานี้ไดทํา
กรรมดีอะไรไว จึงไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๒] มาตลีเทพสารถี ทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา ก็เทพธิดาที่พระองคทรง
หมายถึงนั้น ชื่อวรุณี เมื่อยังอยูในมนุษยโลก เปน
*

* บาลีเปน พีรณี
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ทาสีเกิดแตทาสีในเรือนของพราหมณี นางรูแจงซึ่ง
แขกคือภิกษุผูมีกาลอันถึงแลว นิมนตใหนงั่ ในเรือน
ของพราหมณ ยินดีตอภิกษุนั้นเปนนิตย ดังมารดา
ยินดีตอบุตรผูจากไปนานกลับมาถึง ฉะนั้น นางอังคาส
ภิกษุนนั้ โดยเคารพ ไดถวายสิ่งของของตนเล็กนอย
เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๓] วิมาน ๗ โชติชว ง อันบุญญานุภาพ
ตกแตง สองแสงสวางดั่งดวงอาทิตยออน ๆ เทพบุตร
ในวิมานนั้นมีฤทธิ์มาก ประดับสรรพาภรณ อันหมู
เทพธิดาแวดลอมผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยูโดยรอบทั้ง ๗
วิมาน ความปลื้มใจปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน
เทพบุตรนี้ไดทํากรรมดีอะไรไว จึงไดถึงสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๔] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีชื่อ
โสณทินนะ เปนทานบดีใหสรางวิหาร ๗ หลังอุทิศตอ
บรรพชิตไดปฏิบัติบํารุงภิกษุผอู ยูในวิหาร ๗ หลังนั้น
โดยเคารพ ไดบริจาคผานุงผาหม ภัตตาหารเสนาสนะ
เครื่องประทีป ในทานผูซื่อตรงดวยจิตเลื่อมใส รักษา
อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕
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ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ เปนผูส ํารวมใน
ศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิง
อยูในวิมาน.
[๕๗๕] วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้
เกลื่อนไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยเรือน
ยอดบริบูรณดวยขาวและน้ํางดงามดวยการฟอนรําขับ
รองเปลงแสงสวางจากฝาแกวผลึก ความปลื้มใจยอม
ปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดูกอน
มาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน อัปสรเหลามิไดทํา
กรรมดีอะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๖] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา อัปสรเหลานั้นเมื่อยังอยู
ในมนุษยโลก เปนอุบาสิกาผูมศี ีลยินดีในทาน มีจิต
เลื่อมใสเปนนิตย ตั้งอยูในสัจจะ ไมประมาทในการ
รักษาอุโบสถ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมา
บันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๗] วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวนี้
ประกอบดวยภูมิภาคนารื่นรมย จัดสรรไวเปนสวน ๆ
เปลงแสงสวางออกจากฝาแกวไพฑูรย เสียงทิพย คือ
เสียงเปงมาง เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และ
เสียงประโคมดนตรียอมเปลงออก นาฟง เปนที่
รื่นรมยใจ เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือไดฟงเสียงอัน
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เปนไปอยางนี้ อันไพเราะอยางนี้ ในกาลกอนเลย
ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน
เทพบุตรเหลานี้ไดทํากรรมดีอะไรไว จึงถึงสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๘ ] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา เทพบุตรเหลานี้เมื่อยังอยู
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
จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๗๙] วิมานอื่นบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้
เกลื่อนไปดวยอัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยเรือนยอด
บริบูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการฟอนรําขับรอง
สองแสงสวางจากฝาแกวผลึก มีแมน้ําอันประกอบ
ดวยไมดอกตางๆ ลอมรอบ ความปลื้มใจยอมปรากฏ
แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ไดทํากรรมดี
อะไรไว จึงไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
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[๕๘๐] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีใน
กรุงมิถลิ า เปนทานบดีไดสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา
และสะพาน ไดปฏิบัติและบํารุงพระอรหันตทั้งหลาย
ผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต คิลานปจจัย และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรง ดวยใจ
เลื่อมใส ไดรักษาอุโบสถศีลประกอบดวยองค ๘ ใน
ดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ
เปนผูสํารวมในศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนก
ทาน จึงบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๘๑] วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้
เกลื่อนไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐรุงเรืองดวยเรือนยอด
บริบูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการฟอนรําขับรอง
สองแสงสวางออกจากฝาแกวผลึก มีแมนา้ํ อันประกอบดวยไมดอกตาง ๆ ลอมรอบ และมีไมเกด ไม
มะขวิด ไมมะมวง ไมสาละ ไมชมพู ไมมะพลับ
ไมมะหาด เปนอันมาก มีผลเปนนิตย ความปลื้มใจ
ยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดู
กอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ทํา
กรรมดีอะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
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[๕๘๒] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีใน
กรุงมิถลิ า เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้ํา
สระน้ํา และสะพาน ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันต
ทั้งหลายผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต คิลานปจจัย และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรง
ดวยใจเลื่อมใส ไดรักษาอุโบสถศีลประกอบดวยองค
๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวมในศีลทุกเมือ่ เปนผูสํารวมและ
จําแนกทาน จึงบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๘๓] วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวนี้
ประกอบดวยภูมิภาคนารื่นรมย จัดสรรไวเปนสวน ๆ
เปลงแสงสวางออกจากฝาแกวไพฑูรย เสียงทิพย คือ
เสียงเปงมาง เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และ
เสียงประโคมดนตรียอมเปลงออก นาฟง เปนที่
รื่นรมยใจ เราไมรสู ึกวาไดเห็นหรือไดฟงเสียงอันเปน
เปนไปอยางนี้ อันไพเราะอยางนี้ ในกาลกอนเลย
ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน
เทพบุตรนี้ไดทํากรรมดีอะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิง
อยูใ นวิมาน.
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[๕๘๔] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีใน
กรุงพาราณสี เปนทานบดี ไดกอสรางอาราม บอน้ํา
สระน้ํา และสะพาน ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันต
ทั้งหลายผูเยือกเย็นโดยเคารพไดถวายจีวร บิณฑบาต
คิลานปจจัย และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรงดวยใจ
เลื่อมใส ไดรักษาอุโบสถศีลอัน ประกอบดวยองค ๘
ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ
เปนผูสํารวมในศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนก
ทาน จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๘๕] วิมานทองอันบุญญานุภาพตกแตงดีนี้
สุกใสดุจดวงอาทิตยแรกอุทัยดวงใหญสีแดงฉะนั้น
ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นวิมาน
ทองนี้ ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพบุตร
นี้ไดทําธรรมดีอะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูใน
วิมาน.
[๕๘๖] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยู
ในกรุงสาวัตถี เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้ํา
สระน้ํา และสะพาน ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันต
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ทั้งหลาย ผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต
คิลานปจจัย และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรงดวยใจ
เลื่อมใส ไดรักษาอุโบสถศีลประกอบดวยองค ๘ ใน
ดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ
เปนผูสํารวมในศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนก
ทาน จึงบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๘๗] วิมานทองเปนอันมากเหลานี้ อัน
บุญญานุภาพตกแตงดีแลว ลอยอยูในนภากาศไพโรจน
โชติชวง ดังสายฟาในระหวางกอนเมฆ ฉะนั้น
เทพบุตรทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก ประดับสรรพาภรณ
อันหมูอ ัปสรหอมลอม ผลัดเปลี่ยนเวียนอยูในวิมาน
นั้น ๆ โดยรอบ ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะ
ไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เรา
ขอถามทาน เทพบุตรเหลานี้ไดทําความดีอะไรไว จึง
ถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
[๕๘๘] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถามตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา เทพบุตรเหลานี้เปนสาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจาใหรูแจงแลว ไดปฏิบตั ิตามคํา
สั่งสอนของพระศาสดา ขาแตพระราชา ขอเชิญ
พระองคทอดพระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหลา
นั้นเถิด.
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[๕๘๙] ขาแตมหาราชเจา สถานที่อยูของผูมี
กรรมลามก พระองคก็ทรงทราบแลว อนึ่ง สถานที่
สถิตของผูมีกรรมอันงาม พระองคก็ทรงทราบแลว
ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอเชิญ
พระองคเสด็จขึ้นไปในสํานัก ของทาวสักกเทวราชใน
บัดนี้เถิด.
[๕๙๐] พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบน
ทิพยานอันเทียมมาสินธพหนึ่งพันเสด็จไปอยู ได
ทอดพระเนตรเห็นภูเขาทั้งหลายในระหวางนทีสีทันดร
ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว ไดตรัสถามเทพทูตมาตลี
วา ภูเขาเหลานี้ซื่ออะไร.
[๕๙๑] ภูเขาใหญทั้ง ๗ คือ ภูเขาสุทัสสนะ
ภูเขากรวีกะ ภูเขาอิสินธระ ภูเขายุคันธระ ภูเขา
เนมินธระ ภูเขาวินตกะ และภูเขาอัสสกัณณะ ภูเขา
เหลานีส้ ูงขึ้นไปโดยลําดับ อยูในมหาสมุทรสีทันดร
เปนที่อยูของทาวจาตุมหาราช ขอเชิญพระองคทอด
พระเนตรเถิด พระเจาขา.
[๕๙๒] ประตูมีรูปตาง ๆ รุงเรืองวิจิตรตาง ๆ
อันรูปเชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอมรักษาดีแลว
ดุจปาอันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแลว ฉะนัน้ ยอม
ปรากฏ ความปลืม้ ใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็น
ประตูนี้ ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน ประตู
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นี้เขาเรียกชื่อวาอะไร เปนประตูที่นารื่นรมยใจ เห็น
ไดแตไกลทีเดียว.
[๕๙๓] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา ประตูนี้เขาเรียกวา จิตตกูฏ
เปนที่เสด็จเขาออกของทาวสักกเทวราชเพราะประตูนี้
เปนประตูแหงเทพนคร ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาสิเนรุราช
อันงามนาดูปรากฏอยู มีรูปตาง ๆ รุงเรืองวิจติ รตาง ๆ
อันรูปเชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอมรักษาดีแลว
ดุจปาอันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแลวฉะนั้น ยอม
ปรากฏ ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอ
เชิญพระองคเสด็จเขาไปทางประตูนี้ จงทรงเหยียบ
ภูมิภาคอันราบรื่นเถิด.
[๕๙๔] พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบน
ทิพยาน อันเทียมมาสินธพหนึง่ พันเสด็จไปอยู ได
ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้ วิมานอันบุญญานุภาพ
ตกแตงแลวนี้ สองแสงสวางจากฝาแกวไพฑูรย ราว
กะอากาศสองแสงเขียวสดปรากฏในสรทกาล ฉะนั้น
ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นวิมานนี้
ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน วิมานนี้เขา
เรียกชือ่ วาอะไร.
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[๕๙๕] มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัส
ถาม ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา วิมานนี้นั้น เปนเทวสภา มี
นามปรากฏวา สุธรรมา ตานที่เรียกกัน รุงเรื่องดวย
แกวไพฑูรยงามวิจติ ร อันบุญญานุภาพตกแตงดูแลว
มีเสาทัง้ หลาย ๘ เหลี่ยมทําไวดีแลว ลวนแลวดวย
แลวไพฑูรยทุก ๆ เสา รองรับไว เปนที่ซึ่งเทพเจา
เหลาดาวดึงสทั้งหมดมีพระอินทรเปนประมุข ประชุม
กันคิดประโยชนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ขาแต
พระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เชิญพระองค
เสด็จเขาไปสูที่เปนที่อนุโมทนาของเทวดาทั้งหลายโดย
ทางนี้.
[๕๙๖] เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจาเนมิราช
เสด็จมาถึง ก็พากันยินดีตอนรับวา ขาแตมหาราชเจา
พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง เสด็จมาแตไกลก็เหมือน
ใกล ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอเชิญ
ประทับนั่งในที่ใกลทาวสักกเทวราช ณ บัดนี้เถิด
ทาวสักกเทวราชทรงยินดีตอนรับพระองคผูเปนพระ
ราชาแหงชาววิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา
ทาววาสวเทวราชทรงเชื้อเชิญใหเสวยทิพยกามารมณ
และประทับบนทิพยอาสน เปนความดีแลวที่พระองค
เสด็จมาถึงทิพยสถานอันเปนที่อยูของเทวดาทั้งหลาย
ผูยังสิ่งที่ตนประสงคใหเปนไปไดตามอํานาจ ขอเชิญ
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ประทับอยูในหมูเทวดาผูสําเร็จดวยทิพยกามทั้งมวล
ขอเชิญเสวยทิพยกามารมณในหมูเทพเจาชาวดาวดึงส
เถิด.
[๕๙๗] สิ่งใดที่ไดมาเพราะผูอื่นให สิ่งนั้น
เปรียบเหมือนยวดยาน หรือทรัพยที่ยืมเขามาฉะนั้น
หมอมฉันไมปรารถนาสิ่งซึ่งผูอื่นให บุญทั้งหลายที่
หมอมฉันทําเอง ยอมเปนทรัพยที่จะคิดตามหมอมฉัน
ไป หมอมฉันจักกลับไปทํากุศลใหมากในหมูมนุษย
ดวยการบริจาคทาน การประพฤติสม่ําเสมอ ความ
สํารวม และการฝกอินทรีย ซึง่ ทําไวแลวจะไดความ
สุข ไมเดือดรอนในภายหลัง.
[๕๙๘] มาตลีเทพสารถีผูเจริญ เปนผูมีอุปการะ
มากแกหมอมฉัน ไดแสดงสถานที่อยู ของผูมีกรรม
อันงาม และของผูมกี รรมอันลามก แกหมอมฉัน.
[๕๙๙] ผมหงอกที่งอกขึ้นบนเศียรของพอ เหลา
นี้เกิดแลวก็นําความหนุมไปเสีย เปนเทวทูตปรากฏแลว
สมัยนีจ้ ึงเปนคราวที่พอจะบวช พระเจาวิเทหราชราชา
แหงแควนวิเทหะ ผูทรงอนุเคราะหชาวมิถิลา ตรัส
คาถานี้แลว ทรงบูชายัญเปนอันมาก ทรงเขาถึงความ
เปนผูสํารวมแลว.
จบ เนมิราชชาดกที่ ๔
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อรรถกถามหานิบาต
เนมิราชชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระราชอุทยานอัมพวัน ของพระเจา
มฆเทวราช ทรงอาศัยกรุงมิถิลาเปนที่ภิกษาจาร ทรงปรารภการทําความแยม
พระโอฐใหปรากฏ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา อจฺเฉร วต โลกสฺมึ ดังนี้
เปนตน.
เรื่องยอมีวา วันหนึ่ง พระศาสดาพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จจาริก
ไปในอัมพวันนั้นในเวลาเย็น ทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศแหงหนึ่งเปนรมณียสถาน ทรงใครจะตรัสบุรพจริยาของพระองค จึงทรงแยมพระโอฐ ทานพระ
อานนทเถระ กราบทูลถามเหตุที่ทรงแยมพระโอฐ จึงมีพระพุทธดํารัสวา ดูกอน
อานนท ภูมปิ ระเทศนี้เราเคยอาศัยอยู เจริญฌานในกาลที่เราเสวยชาติเปนมฆเทวราชา ตรัสดังนี้แลวก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอน
เพื่อใหทรงแสดง จึงประทับนั่ง ณ บวรพุทธาสนะที่ปูลาดไว ทรงนําอดีต
นิทานมาแสดง ดังตอไปนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล ณ กรุงมิถิลา แควนวิเทหรัฐ ได
มีพระมหากษัตริย ทรงพระนามวามฆเทวราช พระองคทรงเลนอยางราชกุมาร
อยู ๘๔,๐๐๐ ป ครองไอศวรรย ๘๔,๐๐๐ ป เมื่อเสวยราชยเปนพระราชาธิราชได ๘๔,๐๐๐ ป มีพระราชดํารัสกะเจาพนักงานภูษามาลาวา เมื่อใด
เจาเห็นผมหงอกในศีรษะเรา เจาจงบอกขาเมื่อนั้น ครั้นกาลตอมา เจาพนัก
งานภูษามาลาไดเห็นเสนพระศกหงอก จึงกราบทูลแดพระราชา พระองค
ตรัสสั่งใหถอนดวยแหนบทองคํา ใหวางไวในพระหัตถ ทอดพระเนตรพระศก
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หงอก ทรงพิจารณาเห็นมรณะเปนประหนึ่งวามาของอยูที่พระนลาต มีพระดําริวา บัดนี้เปนกาลที่จะผนวช จึงพระราชทานบานสวยแกเจาพนักงานภูษา
มาลา แลวตรัสเรียกพระเชษฐโอรสมา มีพระดํารัสวา พอจงรับครองราชสมบัติ
พอจักบวช พระราชโอรสทูลถามถึงเหตุที่จะทรงผนวช เมื่อจะตรัสบอกเหตุ
แกพระราชโอรส จึงตรัสคาถานี้วา
ผมหงอกที่งอกบนศีรษะของพอนี้ นําความหนุม
ไปเสีย เปนเทวทูตปรากฏแลว คราวนี้จึงเปนคราว
ที่พอจะบวช.
ครั้นตรัสดังนี้แลวก็อภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติ แลวพระราชทานพระโอวาทวา แมตัวเธอเห็นผมหงอกอยางนี้แลว ก็พงึ บวช ตรัสฉะนี้
แลว เสด็จออกจากพระนคร ทรงผนวชเปนฤๅษี เจริญพรหมวิหาร ๔ ตลอด
๘๔,๐๐๐ ป บังเกิดในพรหมโลก
แมพระราชโอรสของพระเจา
มฆเทวราชก็ทรงผนวชโดยอุบายนั้นแหละ ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้อง
หนา กษัตริยผูเปนพระราชโอรสของพระราชาเปนลําดับมานับได ๘๔,๐๐๐
องค หยอน ๒ องค ทอดพระเนตรเห็นเสนพระศกหงอกบนพระเศียร แลว
ทรงผนวชในพระราชอุทยานอัมพวันนี้ เจริญพรหมวิหาร ๔ บังเกิดใน
พรหมโลก บรรดากษัตริยเหลานั้น กษัตริยมีพระนามวามฆเทวะบังเกิด
ในพรหมโลกกอนกวากษัตริยทั้งปวง สถิตอยูในพรหมโลกนัน่ แหละ 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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ปฏิสนธิในพระครรภแหงพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถลิ า กาลลวงไป
๑๐ เดือน ก็ประสูติจากพระครรภของพระมารดา พระราชาตรัสเรียกพราหมณ
ทั้งหลายผูรูทํานาย มาถามเหตุการณ ในวันขนาน พระนามพระราชกุมาร
พราหมณทั้งหลายตรวจดูพระลักษณะแลว กราบทูลวา พระราชกุมารนี้สืบตอ
วงศของพระองคเกิดแลว ดวยวาวงศของพระองคเปนวงศบรรพชิต ทอแต
พระกุมารนี้ไปเบื้องหนา จักไมมี พระราชาทรงสดับดังนั้น มีพระดําริวา
พระราชโอรสนี้สืบตอวงศของเรามาเกิด ดุจวงลอรถ ฉะนั้น เราจักขนานนาม
พระโอรสนั้นวา เนมิกมุ าร ทรงดําริฉะนี้แลว จึงพระราชทานพระนาม
พระโอรสวา เนนิกุมาร. พระเนมิกุมารนั้นเปนผูทรงยินดีในการบําเพ็ญรักษา
ศีลและอุโบสถกรรม จําเดิมแคยังทรงพระเยาว ลําดับนั้น พระราชาผูพระชนก
ของเนมิราชกุมารนั้น ทอดพระเนตรเห็นเสนพระศกบนพระเศียรหงอก ก็
พระราชทานบานสวยแกเจาพนักงานภูษามาลา แลวมอมราชสมบัติแกพระ
ราชโอรส ทรงผนวชในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเอง เปนผูมีพรหมโลก
เปนที่ไปในเบื้องหนา โดยนัยหนหลังนั่นแล.
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 ประชุมชนตัง้ อยูในพระโอวาทของพระองค บําเพ็ญบุญมีใหทาน
เปนตน จุติจากอัตภาพนั้นแลวบังเกิดในเทวโลก เทวโลกเต็ม นรกเปนดุจ
วางเปลา กาลนั้นหมูเทวดาในดาวดึงสพิภพ ประชุมกัน เทวสถาน ชือ่
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สุธรรมา กลาวสรรเสริญคุณของพระมหาสัตววา โอ พระเจาเนมิราช
เปนพระอาจารยของพวกเรา ชาวเราทั้งหลายอาศัยพระองค จึงไดเสวยทิพยสมบัตินี้ แมพระพุทธญาณก็มิไดกําหนด แมในมนุษยโลก มหาชนกสรรเสริญ
คุณของพระมหาสัตว คุณกถาแผทั่วไป ราวกะน้ํามันที่เทราดลงบนหลัง
มหาสมุทร ฉะนั้น.
พระศาสดาเนื้อตรัสแกภิกษุสงฆทรงทําเนื้อความนั้นใหแจงชัด จึง
ตรัสวา
เมื่อใดพระเจาเนมิราชผูเปนบัณฑิต มีพระประสงคดวยกุศล เปนพระราชาผูปราบขาศึก ทรงบริจาค
ทานแกชาววิเทหะทั้งปวง เมื่อนั้นบุคคลผูฉลาดก็ยอม
เกิดขึ้นในโลก ความเกิดขึ้นของทานเหลานั้น นา
อัศจรรยหนอ เมื่อพระเจาเนมิราชทรงบําเพ็ญทานนั้น
อยู ก็เกิดพระราชดําริขึ้นวา ทานหรือพรหมจรรย
อยางไหนมีผลานิสงสมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา อหุ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดพระเจาเนมิราชผูเปนบัณฑิต มีพระประสงคดวยกุศลเพื่อพระองคดวย
เพื่อชนเหลาอื่นดวย เนือ้ นั้น เทวดาและมนุษยทั้งหลายไดกลาวคุณกถาของ
พระเจาเนมิราชนั้น อยางนี้วา นาอัศจรรยหนอ ทีพ่ ุทธญาณยังไมเกิด ก็
มีตนฉลาดสามารถยังพุทธกิจใหสําเร็จแกมหาชนเห็นปานนี้เกิดขึ้นในโลก.
วา ยถา อหุ ดังนี้ก็มี ปาฐะนั้น มีความวา พระเจาเนมิราชเปนบัณฑิต มี
พระประสงคดวยกุศลเทานั้น ฉันใด คนฉลาดทั้งหลายก็ฉันนั้น ยอมเกิดขึ้น
ยังพุทธกิจใหสําเร็จแกมหาชน การเกิดขึ้นของคนฉลาดเหลานั้น นั้นนา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 243

อัศจรรยในโลกหนอ. พระศาสดาทรงเปนอัจฉริยะเองทีเดียว จึงตรัสอยางนี้
ดวยประการฉะนี้. บทวา สพฺพวิเทหาน ไดแก ชาววิเทหรัฐทั้งปวง. บทวา
กตม สุ ความวา บรรดาทานและพรหมจรรยสองอยางนี้ อยางไหนหนอมี
ผลมาก.
ไดยินวา พระเจาเนมิราชนั้นทรงสมาทานอุโบสถศีล ในวันอุโบสถ
๑๕ ค่ํา ทรงเปลื้องราชาภรณทั้งปวง บรรทมบนพระยี่ภูมีสิริ หยั่งลงสู
นิทรารมณตลอดสองยาม ตื่นบรรทมในปจฉิมยาม ทรงคูบัลลังกขัดสมาธิ
ทรงดําริวา เราใหทานไมมีปริมาณแกประชุมชนและรักษาศีล ผลแหงทาน
บริจาคมีมาก หรือแหงพรหมจริยาวาสมีผลมากหนอ ทรงดําริฉะนี้ก็ไมทรง
สามารถตัดความสงสัยของพระองคได.
ขณะนั้น พิภพแหงทาวสักกเทวราชก็แสดงอาการเรารอน ทาวสักกะ
เทวราชทรงอาวัชนาการเหตุนั้น ก็ทรงเห็นพระเจาเนมิราชกําลังทรงปริวิตกอยู
อยางนั้น จึงคิดวา เราจักตัดความสงสัยของเธอ จึงเสด็จมาโดยพลันแต
พระองคเดียว ทําสกลราชนิเวศนใหมีรังสิโยภาสเปนอันเดียวกัน เขาสูหอง
บรรทมอันมีสิริ แผรัศมีสถิตอยูในอากาศ ทรงพยากรณปญหาที่พระเจาเนมิราช
ตรัสถาม.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ทาวมฆวานเทพกุญชรสหัสสเนตรทรงทราบ
พระดําริของพระเจาเนมิราช ทรงกําจัดความมืดดวย
รัศมีปรากฏขึ้น พระเจาเนมิราชจอมมนุษยมีพระโลม
ชาติชูชัน ไดตรัสกะทาววาสวะวา ทานเปนเทวดา
หรือคนธรรพ หรือเปนทาวสักกะผูใหทานในกอน
รัศมีของทานเชนนั้น ขาพเจายังไมเคยเห็น หรือ
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ไมไดยินมาเลย ขอทานจงแจงตัวทานแกขาพเจา ขอ
ความเจริญจงมีแกทาน พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร.
ทาววาสวะทรงทราบวาพระเจาเนมิราชมีพระโลมชาติ
ชูชัน ไดตรัสตอบวา หยอมฉัน เปนทาวสักกะจอม
เทพ มาสูสํานักพระองคทาน ดูกอนพระองคผูเปนจอม
มนุษย พระองคอยาทรงสยดสยองเลย เชิญตรัสถาม
ปญหาที่ตองพระประสงคเถิด. พระเจาเนมิราชทรงได
โอกาสฉะนั้นแลว จึงตรัสถามทาววาสวะวา ขาแต
เทวราชผูเปนอิสระแหงปวงภูต หมอมฉันขอทูลถาม
พระองคทาน ทานหรือพรหมจรรยอยางไหนมีผลานิสงสมาก. อมรินทรเทพเจาอันนรเทพเนมิราชตรัส
ถามดังนี้ พระองคทรงทราบวิบากแหงพรหมจรรย
จึงตรัสบอกแกพระเจาเนมิราชผูยังไมทรงทราบวา
บุคคลยอมบังเกิดในขัตติยสกุล เพราะประพฤติพรหมจรรยอยางต่ํา บุคคลไดเปนเทพเจา เพราะประพฤติ
พรหมจรรยปานกลาง บุคคลยอมหมดจดวิเศษเพราะ
ประพฤติพรหมจรรยสูงสุด หมูพรหมเหลานั้น อัน
ใคร ๆ จะพึงไดเปนดวยการประพฤติวิงวอน ก็หาไม
ตองเปนผูไมมีเหยาเรือนบําเพ็ญตบธรรม จึงจะได
บังเกิดในหมูพรหม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สโลมหฏโ ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระเจาเนมิราชนั้นทอดพระเนตรเห็นแสงสวาง จึงทรงแลไปใน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 245

อากาศ ก็ทอดพระเนตรเห็นทาวสักกเทวราชนั้น ประดับดวยทิพยาภรณ มี
พระโลมชาติชูชันเพราะความกลัว จึงตรัสถามวา ทานเปนเทวดาหรือ ดังนี้
เปนตน . บทวา อโลมหฏโ ความวา พระองคอยาทรงกลัว อยาทรงมี
พระโลมชาติชูชันเลย จงถามเถิด มหาราช. บทวา วาสว อวจ ความวา
ทรงมีพระทัยยินดีไดตรัสแลว. บทวา ชาน อกฺขาสิชานโต ความวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกเทวราชนั้น ทรงทราบวิบากแหงพรหมจรรย ซึ่ง
เคยทรงเห็นประจักษดวยพระองคเองในอดีตภพ จึงไดตรัสบอกแกพระเจา
เนมิราชผูยังไมทรงทราบ.
ในบทวา หีเนน เปนตนมีวินิจฉัยวา ในลัทธิเดียรถียโ ดยมาก
ศีลเพียงเมถุนวิรัติ ชื่อวาพรหมจรรยอยางต่ํา ผูบ ําเพ็ญยอมเกิดในขัตติยสกุล
ควายพรหมจรรยอยางต่ํานั้น การไดอุปจารฌาน ชื่อวาพรหมจรรยอยางกลาง
ผูบําเพ็ญยอมเกิดเปนเทวดา ดวยพรหมจรรยอยางกลางนั้น ก็การใหสมาบัติ
แปดเกิด ชือ่ วาพรหมจรรยอยางสูงสุด ผูบําเพ็ญยอมบังเกิดในพรหมโลกดวย
พรหมจรรยอยางสูงสุดนั้น ชนภายนอกพระพุทธศาสนากลาวพรหมจรรยอยาง
สูงสุดนั้น วานิพพาน ผูบําเพ็ญยอมบริสุทธิ์ ดวยนิพพานนั้น.
แตในพระพุทธศาสนานี้ ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์ ปรารถนาเทพนิกาย
อยางใดอยางหนึ่ง พรหมจรรยของเธอชื่อวาต่ํา เพราะเจตนาต่ํา เธอยอม
บังเกิดในเทวโลกตามผลที่เธอปรารถนานั้น ก็การที่ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์ ยัง
สมาบัติแปดใหบังเกิด ชื่อวาพรหมจรรยอยางกลาง เธอยอมบังเกิดในพรหมโลก
ดวยพรหมจรรยอยางกลางนั้น การที่ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปสสนายัง
อรหัตมรรคใหบังเกิด ชือ่ วาพรหมจรรยอยางสูงสุด เธอยอนบริสุทธิ์ดวย
พรหมจรรยอยางสูงสุดนั้น.
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บทวา กายา ไดแก หมูพรหม. บทวา ยาจโยเคน ไดแก
ดวยประกอบการขอรอง หรือดวยประกอบการวิงวอน อธิบายวาดวย
ประกอบการบูชายัญ บทนี้เปนชื่อของผูใหนั่นเอง แมดวยประการทั้งสอง.
บทวา ตปสฺสิโน ไดแก ผูอาศัยตบะ.
ทาวสักกเทวราชตรัสสรรเสริญวา ดูกอนพระมหาราช การประพฤติ
พรหมจรรยเปนคุณมีผลมากกวาทาน รอยเทาพันเทาแสนเทา ดวยประการฉะนี้
ครั้น ทรงแสดงควานที่การอยูพรหมจรรยเปนคุณมิผลมากดวยคาถาแม นี้แลว
บัดนี้จะทรงแสดงพระราชาทั้งหลายในอดีต ผูบริจาคมหาทานแลวไมสามารถ
จะกาวลวงกามาพจรไปได จึงตรัสวา
พระราชาเหลานี้ คือ พระเจาทุทีปราช พระเจา
สาครราช พระเจาเสลราช พระเจามุจลินทราช
พระเจาภคีรสราช พระเจาอุสินนรราช พระเจา
อัตถกราช พระเจาอัสสถราช พระเจาปุถุทธนราช
และกษัตริยเหลาอื่นกับพราหมณเปนอันมาก บูชายัญ
มากมาย ก็ไมลวงพนความละโลกนี้ไป.
คาถานั้นมีความวา ดูกอนมหาราช พระราชาพระนามวา ทุทีปราช
ณ กรุงพาราณสีในกาลกอน ทรงบริจาคทานเปนอันมาก สวรรคตแลวบังเกิด
ในสวรรคชนั้ กามาพจรนั่นแล พระราชาแปดองคมีพระเจาสาครราชเปนตน
ก็เหมือนกัน ก็พระราชามหากษัตริยและพราหมณอื่น ๆ เหลานั้นมากมาย ได
บูชายัญเปนอันมาก บริจาคทานมีประการไมนอย ก็ไมลวงพนความละโลกนี้
กลาวคือกามาวจรภูมิไปได จริงอยูเหลาเทพชั้นกามาพจร เรียกกัน วา เปตะ
เพราะสําเร็จไดโดยอาศัยผูอื่น เพราะเหตุกิเลสวัตถุมีรูปเปนตน สมดวย
พระพุทธภาษิตวา
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ชนเหลาใดไมมีเพื่อนสอง อยูคนเดียว ยอมไม
รื่นรมย ยอมไมไดปติเกิดแตวิเวก ชนเหลานั้นถึงจะ
มีโภคสมบัติเสมอดวยพระอินทร ก็ชอื่ วาเปนคนเข็ญใจ
เพราะไดความสุขที่ตองอาศัยผูอื่น.
ทาวสักกเทวราชทรงแสดงความที่ผลแหงพรหมจรรยนั่นแล เปนของ
มากกวาผลแหงทาน แมอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงดาบสผูกาวลวง
เปตภพดวยการอยูพรหมจรรย บังเกิดในพรหมโลก จึงตรัสวา
ฤๅษีผูไมมีเหยาเรือนเหลานี้บําเพ็ญตบธรรม ไดกาวลวงกามาวจรภพแลวโดยแท คือ ฤๅษี ตน อันมี
นามวา ยามหนุฤๅษี โสมยาคฤๅษี มโนชวฤาษี
สมุททฤๅษี มาฆฤๅษี ภรตฤๅษี และกาลปุรักตฤๅษี
และฤๅษีอีก ๔ ตน คือ อังคีรสฤๅษี กัสสปฤๅษี
กีสวัจฉฤๅษี และอกันติฤๅษี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติวตฺตึสุ ไดแก กาวลวงกามาวจรภพ.
บทวา ตปสฺสิโน ความวา อาศัยตบะคือศีล และตบะคือสมาบัติแปด. บทวา
สตฺติสโย ทานกลาวหมายเอาฤๅษีพี่นองกัน ๗ ตน มียามหนุฤๅษีเปนตน
ฤๅษีเหลานี้กับฤๅษี ๔ ตน มีองั คีรสฤๅษีเปนตน รวมเปนฤๅษี
ทาวสักกเทวราชตรัสสรรเสริญพรหมจริยวาสวามีผลมาก ตามที่ได
สดับมาอยางนี้กอน บัดนี้ เมื่อทรงนําเรื่องที่เคยทรงเห็นดวยพระองคเองมา
จึงตรัสวา
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แมน้ําชื่อสีทามีอยูทางดานทิศอุดร เปนแมน้ําลึก
ขามยาก กาญจนบรรพตมีสีประหนึ่งไฟที่ไหมไมออ
โชติชวงอยูในกาลทุกเมื่อ ที่ฝงแมน้ํานั้น มีตนกฤษณา
งอกงาม มีภูเขาอืน่ อีกมีปาไมงอกงาม แตกอนมามี
ฤๅษีเกาแกประมาณหมื่นตน อาศัยอยูในภูมิประเทศ
นั้น หมอมฉันเปนผูประเสริฐสุดดวยทาน ดวย
สัญญมะและทมะ หมอมฉันอุปฏฐากดาบสเหลานั้น
ผูปฏิบตั ิวัตรจริยาไมมีวัตรอื่นยิง่ กวา ละหมูค ณะไปอยู
ผูเดียว มีจิตมั่นคง หมอมฉันจักนมัสการนรชนผู
ปฏิบัตติ รง จะมีชาติก็ตาม ไมมีชาติก็ตาม เปนนิตย
กาล เพราะสัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปนเผาพันธ
วรรณะทั้งปวงตั้งอยูในอธรรม ยอมตกนรกเบื้องต่ํา
วรรณะทั้งปวงยอมบริสุทธิ์ เพราะประพฤติธรรม
สูงสุด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตตฺ เรน ความวา ดูกอนมหาราช
ในอดีตกาล มีแมน้ําชื่อวาสีทาไหลมาระหวางสุวรรณบรรพตทั้งสอง ใน
หิมวันตประเทศดานทิศอุดร เปนแมนา้ํ ลึก ยานมีเรือเปนตนขามยาก เพราะ
เหตุไร เพราะแมน้ํานั้นมีน้ําใสยิ่ง แมเพียงแตแววหางนกยูงตกในแนน้ํานั้น
ก็ไมลอยอยู จมลงถึงพื้นทีเดียวเพราะน้ําใส ดวยเหตุนั้นแหละ แมน้ํานี้จึงมี
ชื่อวา สีทา ก็กาญจนบรรพตเหลานั้นใกลฝงแหงแมน้ํานั้นมีพรรณดุจไฟไหม
ไมออโชติชว ง คือ สวางอยูทุกเมื่อ. บทวา ปรุฬฺหคจฺฉา ตครา ความวา
ริมฝงแมน้ํานั้นมีตนกฤษณางอกงาม เปนกฤษณาที่มีกลิ่นหอม. บทวา
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ปรุฬฺหคจฺฉา วนา นคา ความวา ภูผาอื่น ๆ ในที่นั้นมีพื้นที่งอกงามไป
ดวยหมูไม อธิบายวา ปกคลุมไปดวยพฤษชาติทรงดอกและผล. บทวา ตตฺราสุ
ความวา มีฤๅษีนับดวยหมื่นอาศัยอยูในภูมิภาคอันนารื่นรมยนั้น ทานเหลานั้น
ทั้งหมดลวนไดอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ บรรดาฤๅษีเหลานั้น ถึงเวลาภิกษาจาร
บางพวกไปถึงอุดรกุรุทวีป บางพวกนําผลชมพูใหญมา บางพวกนําผลไม
นอยใหญที่มีรสหวานในหิมวันตประเทศมาฉัน บางพวกไปสูนครนั้น ๆ ใน
พื้นชมพูทวีป แมคนหนึ่งที่ถูกตัณหาในรสครอบงํา ก็ไมมี ทานเหลานั้นยัง
กาลเวลาใหลวงไปดวยความสุขในฌานเทานั้น.
ครั้งนั้น มีดาบสรูปหนึ่งมาสูกรุงพาราณสีทางอากาศ นุงหมเรียบรอย
เที่ยวบิณฑบาตถึงประตูเรือนแหงปุโรหิต ปุโรหิตนั้นเลื่อมใสในความสงบของ
ทาน นําทานมาสูที่อยูของตนใหฉันแลว ปฏิบัติอยูสองสามวัน เมื่อเกิดความ
คุนเคยกันจึงถามวา ผูเปนเจาอยูที่ไหน ทานตอบวาอยูในที่โนน ปุโรหิต
จึงถามตอไปวา ผูเปนเจาอยูในที่นั้นรูปเดียว หรือรูปอื่น ๆ ก็มีอยู ทาน
ตอบวา พูดอะไร ฤๅษีนับดวยหมื่นอยูในที่นั้น ลวนแตไดอภิญญา ๕ สมาบัติ
๘ กันทั้งนั้น ปุโรหิตไดฟงคุณสมบัติของฤๅษีเหลานั้น จากดาบสรูปนั้น จิตก็
นอมไปในบรรพชา จึงกลาวกะดาบสนั้นวา ขอผูเปนเจาโปรดพาขาพเจาไป
บวชในที่นั้นเถิด ทานกลาววา เธอเปนราชบุรุษ อาตมาไมอาจใหบวชได
ปุโรหิตจึงกลาววา ถาเชนนั้น วันนี้ขาพเจาจะทูลลาพระราชา พรุงนี้ผูเปนเจา
โปรดมาที่นี้ ดาบสนั้นรับคํา ฝายปุโรหิตบริโภคอาหารเชาแลวเขาเฝาพระราชา
กราบทูลวา ขาพระบาทปรารถนาจะบวช พระราชาตรัสถามวา ทานอาจารย
จะบวชดวยเหตุไร ปุโรหิตกราบทูลวา ดวยเห็นโทษในกามทั้งหลาย เห็น
อานิสงสในเนกขัมม พระราชาทรงอนุญาตวา ถาเชนนั้น จงบวชเถิด แม
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บวชแลวจงมาเยี่ยมเราบาง ปุโรหิตรับพระโองการแลวถวายบังคมพระราชา
กลับไปสูเรือนของตน พร่ําสอนบุตรภรรยา มอบสมบัติทั้งปวง ถือบรรพชิต
บริขารเพื่อตนนั่งคอยดาบสมา ฝายดาบสมาทางอากาศเขาภายในพระนครเขา
เรือนของปุโรหิต ปุโรหิตนั้นอังคาสดาบสนั้นโดยเคารพแลวแจงวา ขาพเจา
จะพึงปฏิบัติอยางไร ดาบสนั้น นําปุโรหิตไปนอกเมือง ใชมือจับนําไปที่อยู
ของตนดวยอานุภาพของตนใหบวชแลว วันรุงขึ้นใหพราหมณผูบวชแลวยับยั้ง
อยูในที่นั้น นําภัตตาหารมาใหบริโภค แลวบอกกสิณบริกรรม ดาบสที่บวช
ใหมนั้น ทําอภิญญาและสมาบัติ ๘ ใหเกิดโดยวันลวงไปเล็กนอย ก็เที่ยวบิณฑบาต
มาฉันไดเอง.
กาลตอมา ดาบสนั้นคิดวา เราไดถวายปฏิญญาเพื่อไปเฝาพระราชา
เราจะไปเฝาตามปฏิญญาไว จึงไหวดาบสทั้งหลายไปสูกรุงพาราณสีทางอากาศ
เที่ยวบิณฑบาตลุถึงพระราชทวาร พระเจาพาราณสีทอดพระเนตรเห็นฤๅษีนั้น
ทรงจําได นิมนตใหเขาไปสูพระราชนิเวศน ทรงทําสักการะแลวตรัสถามวา
ผูเปนเจาอยูที่ไหน ฤๅษีนั้นทูลตอบวา อาตมาอยูใกลฝงแมน้ําสีทาอันอยูใน
ระหวางกาญจนบรรพตในหิมวันตประเทศ ดานทิศอุดร พระราชาตรัสถาม
ทานอยูในที่นั้นรูปเดียว หรือมีดาบสอื่น ๆ ในที่นนั้ ดวย ฤๅษีนั้นทูลตอบวา
พระองคตรัสอะไร ดาบสนับดวยหมื่นรูปอยูในทีน่ ั้น และทานเหลานั้นทั้งหมด
ลวนไดอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ทั้งนั้น พระราชาทรงสดับคุณสมบัติแหงดาบส
เหลานั้น ทรงประสงคจะถวายภิกษาหารแกดาบสทั้งหมด จึงตรัสกะดาบสนั้น
วา ขาพเจาใครจะถวายภิกษาหารแกฤๅษีเหลานั้น ผูเปนเจาจงนําทานเหลานั้น
มาในที่นี้ ดาบสนั้นทูลวา ฤๅษีเหลานั้นไมยินดีในรสที่พึงรูแจงดวยลิ้น
อาตมาไมอาจจะนํามาในที่นี้ได พระเจาพาราณสีตรัสวา ขาพเจาจักอาศัย
เปนเจาใหฤๅษีเหลานั้นโภค ขอผูเปนเจาจงบอกอุบายแกขาพเจา ดาบส
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ทูลวา ถาพระองคประสงคจะถวายทานแกฤาษีเหลานั้น จงเสด็จออกจากเมือง
นี้ไปประทับแรมอยูใกลฝง แมน้ําสีทา แลวทรงถวายทานแกทานเหลานั้น
พระราชาทรงรับคํา โปรดใหถืออุปกรณทั้งปวงเสด็จออกจากพระนครกับดวย
จตุรงคินีเสนา เสด็จลุถึงสุดแดนราชอาณาเขตของพระองค ลําดับนั้น ดาบส
จึงนําพระราชาไปที่ฝงสีทานทีพรอมดวยเสนาดวยอานุภาพของตน ใหตงั้ คาย
ริมฝงแมน้ํา ทูลเตือนพระราชามิใหทรงประมาท แลวเหาะไปยังที่อยูของตน
กลับมาในวันรุงขึ้น ลําดับนั้น พระราชาใหดาบสนั้นฉันโดยเคารพแลวตรัสวา
พรุงนี้ผูเปนเจาจงพาฤาษีหมื่นรูปมาในที่นี้ ดาบสนั้นรับพระราชดํารัสแลวกลับ
ไป วันรุงขึ้นในเวลาภิกษาจาร แจงแกฤาษีทั้งหลายวา พระเจาพาราณสีมี
พระราชประสงคจะถวายภิกษาหารแกทานทั้งหลาย เสด็จมาประทับอยูแถบฝง
สีทานที พระองคอาราธนาทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงไปยังคายหลวงรับ
ภิกษาเพื่ออนุเคราะหพระองค ฤๅษีเหลานั้นรับคํา จึงเหาะลงมาที่ใกลคายหลวง
ลําดับนั้น พระราชาเสด็จตอนรับฤๅษีเหลานั้น แลวอาราธนาใหเขาในคาย
หลวง ใหนงั่ ณ อาสนะที่แตงไวเลี้ยงดูหมูฤๅษีใหอิ่มหนําดวยอาหารประณีต
ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของฤๅษีเหลานั้น จึงนิมนตใหฉันในวันพรุงนี้อีก ได
ทรงถวายทานแกดาบสหมื่นรูป โดยอุบายนี้ ตลอดหมื่นป ก็แลเมื่อทรงถวาย
โปรดใหสรางนครในประเทศนั้นทีเดียว ใหทํากสิกรรม.
ดูกอนมหาราช ก็พระเจาพาราณสีในกาลนั้น มิใชผูอื่น คือหมอมฉัน
นี่เอง หมอมฉันเปนผูประเสริฐดวยทานในครั้งนั้นโดยแท เพราะวาครั้งนั้น
หมอมฉันนี่แหละเปนผูประเสริฐดวยทาน ไดบริจาคมหาทานนั้น ก็หาสามารถ
จะกาวลวงเปตโลกนี้บังเกิดในพรหมโลกไม แตฤๅษีเหลานั้นทั้งหมดนั่นแล
บริโภคทานที่หมอมฉันบริจาค กาวลวงกามาวจรภพบังเกิดในพรหมโลก ก็
พรหมจริยวาสเปนคุณธรรม มีผลานิสงสมากอยางใด ขอพระองคทรงทราบ
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อยางนั้น ดวยอุทาหรณที่แสดงมาแลวนี้ ทาวสักกเทวราชประกาศความที่
พระองคเปนผูประเสริฐดวยทานอยางนี้แลว ประกาศคุณธรรมแหงฤาษีเหลา
นั้นดวยบทสามบทนอกนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺเมน ไดแก ดวยศีล. บทวา
ทเมน ไดแก ดวยการฝกอินทรีย. บทวา อนุตฺตาร ความวา ประพฤติ
วัตรสมาทานอันอุดมเนืองนิจดวยคุณธรรมเหลานี้. บทวา ปกีรจารี ความวา
กระจัดกระจาย คือซัดไป คือละหมูคณะ เที่ยวไปผูเดียว คือถึงความเปนผู
ผูเดียว. บทวา สมาหิเต ไดแกผูมีจิตคงมั่นดวยอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ทาวสักกเทวราชทรงแสดงวา หมอมฉันบํารุงดาบสผูมีตบะเห็นปานนะ
บทวา อหมุขุคต ความวา ดูกอนมหาราช ฤๅษีทั้งหมื่นรูปเหลานั้น
หมอมฉันมิไดเลือกแมสักรูปหนึ่ง ซึง่ ดําเนินตรง เพราะไมมีคดกายเปนตน
โดยชาติ คือมีชาติต่ํา หรือสมบูรณดวยชาติเปนตน มีใจเลื่อมใสในคุณสมบัติ
ของทานเหลานั้น นมัสการทานเหลานี้ทั้งหมดเกินเวลา คือนมัสการตลอดกาล
เปนนิจทีเดียว ทาวสักกเทวราชตรัสดังนี้. เพราะเหตุไร. เพราะสัตวมี
กรรมเปนเผาพันธุ อธิบายวา เพราะเหตุวาขึ้นชื่อวาสัตวทั้งหลายเหลานี้มี
กรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่อาศัย. บทวา สพฺเพ วณฺณา พึงทราบ
ดวยเหตุนี้นั้นแล.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว ทาวสักกเทวราช ทรงโอวาทพระเจาเนมิราชนั้นวา ดูกอนมหาราช พรหมจริยวาสเปนธรรมมีผลมากกวาทานโดยแท
ถึงอยางนั้น ธรรมทั้งสองนั้นก็เปนมหาปุริสวิตก เพราะฉะนั้น พระองคจงอยา
ประมาทในธรรมทั้งสอง จงทรงบริจาคทานดวย จงทรงรักษาศีลดวย ตรัส
ฉะนี้แลว เสด็จไปสูทิพยสถานวิมานของพระองคนั่นแล.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิม ความวา ทานทั้งหลายจงตั้งใจสดับ
คือจงฟงซึ่งคุณที่ควรพรรณนาสูงดวยอํานาจศีล ต่าํ ดวยอํานาจทานเปนอันมาก
นี้ ของมนุษยทั้งหลายผูประกอบดวยธรรม คือผูมีกัลยาณธรรม อันเรากลาว
อยู. บทวา ยถา อย ความวา อยางพระเจาเนมิราชนี้ เปนบัณฑิต คือ
เปนบัณฑิตอยางแทจริง.
ทาวสักกเทวราชตรัสคุณที่ควรพรรณนาของพระเจาเนมิราชอยางไม
บกพรองดวยประการฉะนี้.
หมูเทวดาไดฟงทาวเธอตรัสดังนี้ ก็ใครจะเห็นพระเจาเนมิราช จึง
ทูลวา ขาแตมหาเทวราช พระเจาเนมิราช เปนพระอาจารยของพวกขาพระเจา
พวกขาพระเจาตั้งอยูในโอวาทของพระองค อาศัยพระองคจึงไดทิพยสมบัตินี้
ขาพระเจาทั้งหลายใครจะเห็นพระองค ขอองคมหาเทวราชเชิญเสด็จพระองค
มา ทาวสักกเทวราชทรงรับคํา จึงมีเทวบัญชามาตลีเทพสารถีวา ทานจง
เทียมเวชยันตรถไปกรุงมิถิลา เชิญเสด็จพระเจาเนมิราชขึ้นทิพยานนําเสด็จมา
เทวสถานนี้ มาตลีเทพบุตรรับเทพโองการแลวเทียมเทพรถขับไป ก็เมื่อ
ทาวสักกะมีเทพดํารัสอยูกับเทวดาทั้งหลาย ตรัสเรียกมาตลีเทพสารถีมาตรัสสั่ง
และเมื่อมาตลีเทพสารถีเทียมเวชยันตราชรถ ลวงไปหนึ่งเดือน โดยกําหนด
นับวันในมนุษย. เมื่อพระเจาเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลในวันเพ็ญ เปด
สีหบัญชรดานทิศตะวันออกประทับนั่งอยูในพระตําหนัก คณะอมาตยแวดลอม
ทรงพิจารณาศีลอยู เวชยันตราชรถนั้นปรากฏพรอมกับจันทรมณฑลอันขึ้น
แตปราจีนโลกธาตุ ชนทัง้ หลายกินอาหารเย็นแลว นั่งที่ประตูเรือนของตน ๆ
พูดกันถึงถอยคําอันใหเกิดความสุข ก็พูดกันวา วันนี้พระจันทรขึ้นสองดวง
ลําดับนั้น เทพรถนั้นก็ไดปรากฏแกประชุมชนผูสังสนทนากันอยู มหาชน
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พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสวา
องคมฆวาสุชัมบดีเทวราชตรัสอยางนี้แลว ทรง
อันศาสนาพระเจาวิเทหรัฐ แลวเสด็จหลีกไปสูหมูเทพ
ในสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปกฺกมิ แปลวา หลีกไปแลว อธิบาย
วา ทาวสักกเทวราชแสดงพระองคแกหมูเทพสองหมูผูนั่งอยูในเทวสภา ชื่อ
สุธรรมา.
ลําดับนั้น หมูเทพยดาไดทูลถามทาวสักกะวา ขาแตมหาราช พระองค
ไมปรากฏ เสด็จไปไหนหนอ ทาวสักกะตรัสตอบวา ดูกอ นทานผูนิรทุกข
ความกังขาอันหนึ่งเกิดขึ้นแกพระเจาเนมิราช กรุงมิถิลา ขาจึงไปกลาวปญหา
ทําใหเธอหายกังขาแลวกลับมา.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว ทาวสักกเทวราช เพื่อตรัสเหตุนั้นอีกดวย
คาถา จึงตรัสวา
ดูกอนผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายที่มาประชุม
ในที่นมี้ ีประมาณเพียงไร
จงตั้งใจสดับคุณที่ควร
พรรณนา ทั้งสูงทั้งต่ําเปนอันมากนี้ ของมนุษยทั้ง
หลายผูป ระกอบดวยธรรม อยางพระเจาเนมิราชนี้
เปนบัณฑิต มีพระราชประสงคดวยกุศล พระองค
เปนราชาของทาววิเทหรัฐทั้งปวง ทรงปราบขาศึก
พระราชทานไทยธรรม เมื่อพระองคทรงบริจาคทาน
อยูนั้น เกิดพระดําริขึ้นวา ทานหรือพรหมจรรยอยาง
ไหน ผลมากหนอ.
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กลาววา นั่นไมใชพระจันทร รถนะ ในเมื่อเวชยันตรถเทียมสินธพนับดวย
พันมีมาตลีเทพบุตรขับ ปรากฏแลวในขณะนั้น จึงคิดกันวา ทิพยานนี้มา
เพื่อใครหนอ ลงความเห็นวา ไมใชมาเพื่อใครอื่น พระราชาของพวกเรา
เปนธรรมิกราช องคสักกเทวราชจะสงมาเพื่อพระราชานั้นนั่นเอง เทพรถนี้
สมควรแกพระราชาของพวกเราแท เห็นฉะนั้นแลวก็ราเริงยินดี กลาวคาถาวา
เกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแลวหนอ รสทิพย
ปรากฏแกพระเจาวิเทหรัฐ ผูม ียศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อพฺภโู ต ไดแก ไมเคยมีแลว อีกอยาง
หนึ่ง ไดแก อัศจรรย ประชาชนกลาวอยางนี้ดวยความพิศวง.
ก็เมื่อประชาชนกลาวกันอยางนี้ มาตลีเทพบุตรมาโดยเร็ว กลับรถ
จอดทายรถที่พระสีหบัญชร ทําการจัดแจงใหเสด็จขึ้นแลว ไดเชิญพระเจา
เนมิราชเสด็จขึ้นทรง.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสวา
เทพบุตรมาตลีผูเปนเทพสารถีมีฤทธิ์มาก อัญเชิญเสด็จพระเจาวิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะหชาวเมือง
มิถิลาวา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนใหญใน
ทิศ ขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้ เทพเจาสาวดาวดึงส
พรอมดวยพระอินทรใครจะเห็นพระองค ประชุมคอย
เฝาอยู ณ เทพสภา ชื่อสุธรรมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิถิลคฺคห ความวา ผูมปี ราสาท
ประดิษฐานอยูในกรุงมิถลิ า ทรงสงเคราะหชาวมิถิลา ดวยสังคหวัตถุ ๔.
บทวา สมจฺฉเร ความวา นั่งกลาวสรรเสริญคุณของพระองค.
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พระเจาเนมิราชไดทรงสดับคํานั้น มีพระดําริวา เราจักไดเห็นเทวโลก
ซึ่งยังไมเคยเห็น มาตลีเทพบุตรจักสงเคราะหเรา เราจักไป ตรัสเรียกนางใน
และมหาชนมาตรัสวา เราจักไปไมนานนัก ทานทั้งหลายอยาไดประมาท จง
กระทําบุญทั้งหลายมีการใหทานเปนตน ตรัสขึ้นแลว เสด็จขึ้นทิพยรถ
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสวา
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหรัฐผูสงเคราะหชาวมิถิลา
ผูเปนประมุข รีบเสด็จลุกจากอาสนขึ้นสูรถ มาตลี
เทพสารถี ไดทูลถามพระเจาวิเทหราชผูเสด็จขึ้นทรง
ทิพยรถแลววา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนใหญ
ในทิศ ทางไปสถานที่อยูของเหลาสัตวผูทําบาปทาง
หนึ่งทางไปสถานที่อยูของเหลาสัตวผูทําบุญทางหนึ่ง
จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทางไหน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปมุโข ความวา เปนผูสูงสุด หรือเปน
หัวหนาทรงหันพระปฤษฎางคตอมหาชนแลวเสด็จขึ้น. บทวา เยน วา ความวา
บรรดาทางเหลานี้ คือ ทางที่บุคคลไปแลวสามารถเห็นสถานที่อยูของเหลาสัตวผู
ทําบาปหนึ่ง ทางที่บุคคลไปแลวสามารถเห็นสถานที่อยูของเหลาสัตวผูทําบุญ
หนึ่งจะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จทางไหนกอน มาตลีเทพสารถีนั้น แมทาวสัก
กะมิไดสั่งถึงขอนี้ ก็ทลู เพื่อแสดงถึงความวิเศษแหงทูตของตน.
ลําดับนั้น พระราชามีพระดําริวา สถานที่ทั้งสองเรายังไมเคยเห็น
เราจักดูทั้งสองแหง จึงตรัสวา
ดูกอนมาตลีเทพสารถี ทานจงนําเราไปโดยทาง
ทั้งสอง คือทางไปที่อยูของผูทําบาป และทางไปที่อยู
ของผูท ําบุญ
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ลําดับนั้น มาตลีเทพบุตรทูลวา ขาพระองคไมอาจจะแสดงสถานที่
ทั้งสองในขณะเดียวกัน จึงไดทูลถามพระองค เมื่อจะทูลถามจึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนไปในทิศ
ทางหนึ่งไปที่อยูของผูทําบาป ทางหนึ่งไปที่อยูของ
ทําบุญ จะโปรดใหขาพระองคนําเสด็จไปทางไหน
กอน.
ลําดับนั้น พระราชามีพระดําริวา เราจักไปเทวโลกแน แตจักดูนรก
กอน จึงตรัสคาถาคิดตอกันไปวา
เราจะดูนรกอันเปนที่อยูของเหลาสัตวผูทําบาป
สถานที่อยูของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา และคติ
ของเหลาชนผูทุศีลกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุสฺสีลาน ไดแก ของคฤหัสถทุศีล
ของสมณะทุศีล ผูทําบาปดวยอํานาจอกุศลกรรมบถสิบ. บทวา ยา คติ
ความวา เราจักดูที่เกิดของคนทุศีลเหลานั้น.
ลําดับนั้น มาตลีเทพสารถีไดแสดงแมน้ําชื่อเวตรณี แดพระเจา
เนมิราชกอน.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสวา
มาตลีเทพสารถี ไดแสดงแมน้ําเวตรณี ซึ่งขาม
ยาก ประกอบดวยน้ําแสบเผ็ดรอนเดือดพลาน เปรียบ
ดังเปลวเพลิง แดพระเจาเนมิราช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวตรณึ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มาตลีเทพสารถีไดฟงพระราชดํารัสแหงพระเจาเนมิราช จึงขับรถตรงไปนรก
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แสดงแมน้ําเวตรณีที่ตั้งขึ้นดวยฤดูโดยกรรมปจจัยกอน นายนิรยบาลทั้งหลาย
ในนรกนั้นถือศัสตราวุธ มีดาบ มีด โตนร หอก และไมคอนเปนตนอัน
ลุกโพลง ประหารแทงโบยตีสัตวนรกทั้งหลาย สัตวนรกเหลานั้นทนตอทุกขนั้น
ไมได ก็ตกลงในเวตรณีนที.
เวตรณีนทีนั้นดาดาษไปดวยเครือเลื้อยอันมีหนามประมาณเทาหอก
มีเพลิงลุกโพลงขางบน สัตวนรกเหลานั้นตองอยูในเวตรณีนทีนั้นหลายพันป
เปนทอนนอยทอนใหญในเพราะเถาวัลยมีหนามแหลมมีคมอันคมกริบ มีเพลิง
ลุกโชติชวง มีหลาวเหล็กลุกโพลงประมาณเทาลําตาล ตั้งขึ้นภายใตเถาวัลย
เหลานั้น สัตวนรกทั้งหลายยังกาลใหลวงไปนานมาก พลาดจากเถาวัลยตกลง
ที่ปลายหลาว มีรางกายถูกหลาวแทงไหมอยูในหลาวนาน ดุจปลาที่เสียบไวใน
ไมแหลมยางไฟ หลาวทั้งหลายลุกเปนไฟ สัตวนรกทั้งหลายก็ลุกเปนไฟ ก็
ภายใตหลาวทั้งหลาย มีใบบัวเหล็กแหลมคมดุจมีดโกนลุกเปนไฟอยูหลังน้ํา
สัตวนรกเหลานั้นพลาดจากหลาวทั้งหลายตกลงในใบบัวเหล็ก เสวยทุกขเวทนา
นาน แตนั้นสัตวนรกเหลานั้นก็ตกในน้ําแสบ แมน้ําก็ลุกเปนไฟ แมสัตวนรก
ทั้งหลายก็ลุกเปนไฟ แมควันก็ตั้งขึ้น ก็พื้นแมน้ําภายใตน้ําดาดาษไปดวยเครื่อง
ประหารอันคมกริบ สัตวนรกเหลานั้นจมลงในน้ํา ดวยคิดวาใตน้ําจะเปนเชน
ไรหนอ ก็เปนทอนนอยทอนใหญเพราะเครื่องประหารอันคมกริบ สัตวนรก
เหลานั้นไมสามารถจะอดกลั้นทุกขใหญนั้น ก็รา่ํ รองนากลัวมาก กระแสน้ํา
บางครั้งก็ไหลลอยไปตามกระแส บางครั้งก็ทวนกระแส ลําดับนั้น นายนิรยบาล
ผูอยูที่ฝง ก็ซัดลูกศร มีด โตมร หอก แทงสัตวนรกเหลานั้นดุจปลา สัตวนรก
เหลานั้นถึงทุกขเวทนาก็รองกันลั่น ลําดับนั้น นายนิรยบาลก็เอาเบ็ดเหล็กที่ลุก
เปนไฟเกี่ยวสัตวนรกเหลานั้นขึ้น ครามาใหนอนบนแผนดินเหล็กที่ลุกเปนไฟ
โชติชวง ยัดกอนเหล็กที่ลุกแดงเขาปาก.
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พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหลาสัตวถูกทุกขใหญเบียดเบียน
ในเวตรณีนที ก็สะดุงกลัว ตรัสถามมาตลีเทพสารถีวา สัตวเหลานี้ไดทําบาป
กรรมอะไรไว มาตลีเทพสารถีไดทูลถวายพยากรณใหทรงทราบ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสวา
พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชนซึ่งตกอยู
ในเวตรณีนทีภาค ซึ่งยากจะขามได จึงตรัสกะมาตลีเทพสารถีวา แนะนายสารถี ความกลัวมากปรากฏ
แกเรา เพราะเห็นสัตวตกอยูในแมน้ําเวตรณี แนะ
มาตลี เราขอถามทาน สัตวเหลานี้ไดทําบาปอะไรไว
จึงไดตกในเวตรณีนที.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม
ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูใน
มนุษยโลกเปนผูมีกําลัง มีบาปกรรมเบียดเบียน
ดากระทบผูที่หากําลังมิได สัตวเหลานั้นมีกรรม
หยาบชากระทําบาป จึงตกลงในเวตรณีนที.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วินฺทติ ความวา เราไมมีอิสระแกตัว
เปนเหมือนมีความกลัว. บทวา ทิสฺวา ความวา เห็นเหลาสัตวตกไปอยู คือ
เห็นสัตวนรกเหลานั้นตกแมน้ําเวตรณี. 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

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 260

ไดแก ดากระทบโดยประการตาง ๆ บทวา ปสเวตฺวา ความวา ใหเกิด
คือกระทํา.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณปญหาแดพระเจาเนมิราชอยางนี้แลว
พระเจาเนมิราชไดทอดพระเนตรเห็นเวตรณีนรกแลว ก็ทําประเทศนั้น ให
อันตรธานไปแลวขับรถไปขางหนา แสดงที่เปนที่สัตว มีสุนัขเปนตนเคี้ยวกิน
อันพระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสถานที่นั้นแลวก็ทรงกลัว ตรัสถามปญหา
ไดทูลพยากรณแลว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสวา
พระราชาตรัสวา สุนขั แดง สุนขั ดาง ฝูงแรง
ฝูงกา นากลัว เคี้ยวกินสัตวนรก ความกลัวปรากฏ
แกเรา เพราะเห็นสัตวเหลานั้นเคี้ยวกินสัตวนรก เรา
ขอถามทาน สัตวเหลานี้ที่ฝูงกาเคี้ยวกิน ไดทําบาป
อะไรไว.
มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถาม
แลว ไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวทําบาป
ตามที่ไดทราบ แดพระเจาเนมิราชผูไมทรงทราบวา
สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูตระหนี่เหนียวแนน มี
บาปธรรม มักบริภาษเบียดเบียนดากระทบสมณ
พราหมณ สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชากระทําบาป
จึงถูกฝูงกาเคี้ยวกิน.
ปญหาอื่นจากนี้ และการพยากรณก็มีนัยนี้แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สามา ไดแก มีสแี ดง. บทวา โสณา
แปลวา สุนขั . บทวา สวลา ความวา มีสีตาง และมีสีขาว ดํา เหลือง
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ทานแสดงสุนัขไว ๕ สีอยางนี้ ไดยินวา สุนัขเหลานั้นตัวโตเทาชาง ไลติดตาม
สัตวนรกที่แผนดินเหล็กอันลุกโพลง ดุจไลเนื้อ กัดเนื้อเปนชิ้นแลวยังสรีระ
๓ คาวุตแหงสัตวนรกใหลมลงบนแผนดินเหล็กอันลุกโพลง เอาขาหนาทั้งสอง
เหยียบอกของสัตวนรกผูรองลั่นอยู ทิ้งเนื้อกินใหเหลือแตเยื่อในกระดูก แหง
สัตวผูมีบาปธรรม. บทวา คิชฺฌา ไดแก ฝูงแรงมีจะงอยปากเปนโลหะ
ตัวใหญเทาเกวียนสินคา แรงเหลานั้น ทําลายกระดูกดวยจะงอยปากเชนกับ
ปลายทวน เคี้ยวกินเยื่อในกระดูก. บทวา โกกาลุสงฺฆา ไดแก ฝูงกามี
จะงอยปากเปนโลหะ นากลัวยิ่ง เคี้ยวกินสัตวนรกที่มันเห็นแลว ๆ. บทวา
เยเม ชเน ความวา ถามวา สัตวนรกเหลานี้ ทีถ่ ูกฝูงกาเคี้ยวกิน ไดทํา
บาปกรรมอะไรไว. บทวา มจฺฉริโน ไดแก ผูไมใหอะไรแกผูอื่น ชือ่ วา
ตระหนี่. บทวา ทรยา ไดแก กระดางและตระหนี่ หามผูอื่นแมกําลัง
บริจาคทาน. บทวา สมณพฺราหฺมณาน ไดแก ผูระงับบาปลอยบาปแลว.
แตนั้นมาตลีเทพสารถี ยังประเทศนั้นใหอันตรธานขับรถไปขางหนา
สัตวนรกทั้งหลายเหยียบแผนดินเหล็ก ๙ โยชนลกุ โชติชวง นายนิรยบาลติด
ตามไป ประหารแขงดวยทอนเหล็กอันลุกโพลง ประมาณเทาลําตาลลมลงโบย
ดวยทอนเหล็กนั้นใหเรี่ยรายเปนจุรณวิจุรณ พระราชาเนมิราชทอดพระเนตร
เห็นดังนั้น ทรงสะดุงกลัว เมื่อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถี จึงตรัสคาถาวา
สัตวนรกเหลานี้มีรางลายลุกโพลง เดินเหยียบ
แผนดินเหล็ก และนายนิรยบาลโบยดวยทอนเหล็ก
แดง ความกลัวปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปน
ไปของสัตวนรกเหลานั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เรา
ขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ทําบาปอะไรไว จึงถูก
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เบียดเบียนดวยทอนเหล็กนอนอยู.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม
ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชาผูไมทรงทราบวาสัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก เปนผูมีบาปธรรมเบียดเบียนดากระทบชายหญิง
ผูมีกุศลธรรม สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชา กระทํา
บาปกรรมแลว จึงถูกเบียดเบียนดวยทอนเหล็กนอนอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺโชติภูตา ไดแก มีสรีระลุกโพลง
บทวา ปวึ ความวา กาวคือเหยียบแผนดินเหล็ก ๙ โยชนทลี่ ุกโพลง. บทวา
ขนฺเธหิ จ โปถยนติ ความวา เหลาสัตวนรกมีรางกายลุกโพลง ถูกนาย
นิรยบาลติดตามประหารที่แขงทั้งสอง ดวยทอนเหล็กลุกโพลงเทาลําตาลใหลม
แลวลอมโบยดวยทอนเหล็กเหลานั้นแหละใหเรี่ยรายเปนจุรณวิจุรณ เหมือน
ตอนตีโคไมเขาคอกฉะนั้น. บทวา สุปาปธมฺมิโน ไดแก เปนผูธรรมอัน
ลามกดวยดีสําหรับตน. บทวา อปาปธมฺม ไดแก สมบูรณดวยคุณมีศีลและ
อาจาระเปนตน หรือปราศจากความผิด.
มาตลีเทพสารถีขับรถไปขางหนา นายนิรยบาลทั้งหลายทิ่มแทง
สัตวนรกดวยอาวุธอันลุกโพลง สัตวนรกเหลานั้นก็ตกลงในหลุมถานเพลิง
เมื่อสัตวนรกเหลานั้นจมอยูในหลุมถานเพลิงเพียงเอว นายนิรยบาลก็เอา
กระเชาเหล็กใหญตักถานเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตวนรกเหลานั้น สัตวนรก
เหลานั้นไมอาจรับถานเพลิงก็รองไห มีกายไฟไหมทั่วดิ้นรนอยู พระเจา
เนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น จึงตรัสคาถาวา
สัตวเหลาอื่นรองไหมีกายไฟไหมทั่วดิ้นรนอยูใน
หลุมถานเพลิง ความกลัวปรากฏแกเรา เพราะเห็น
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กิริยานี้ ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตว
นรกเหลานี้ไดทําบาปอะไรไว จึงมารองไห ดิ้นรนอยู
ในหลุมถานเพลิงนี้.
มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถาม
แลว ไดทูลพยากรณวิบากของเหลาสัตวผูทําบาป
ตามที่ไดทราบ แดพระเจาเนมิราชผูไมทรงทราบ
วา สัตวนรกเหลานีย้ ังหนี้ใหเกิด เพราะสรางพยาน
โกงเหตุแหงทรัพยของประชุมชน ยังหนีใ้ หเกิดแก
ประชุมชน มีกรรมหยาบชาทําความชั่ว จึงมารองไห
ดิ้นรนอยูในหลุมถานเพลิง พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา องฺคารกาสุ ความวา แนะสหายมาตลี
ไฉนสัตวบางพวกนี้จึงถูกนายนิรยบาลลอมทิ่มแทงดวยอาวุธอันลุกโพลง เหมือน
ตอนโคที่ไมเขาคอก ตกลงในหลุมถานเพลิง และนายนิรยบาลทั้งหลายถือเอา
กระเชาเหล็กใหญโปรยถานเพลิงลงบนสัตวเหลานั้น ที่จมอยูในหลุมถานเพลิง
แคเอว คราวนั้นเหลาสัตวไมอาจรับถานเพลิงทั้งหลายได จึงรองไหมีกาย
ไฟไหมทั่วคร่ําครวญดิ้นรนอยู อธิบายวา โปรยคือโรยถานเพลิงลงบนศีรษะ
ของตน ดวยกําลังแหงกรรมบาง ดวยตนเองบาง. บทวา ปูคาย ธนสฺส
ความวา เหตุแหงทรัพยซึ่งเปนของประชุมชนที่ตนเรี่ยไรเมื่อมีโอกาสวา พวก
เราจักถวายทานบาง จักทําการบูชาบาง จักสรางวิหารบาง บทวา ชาปยนฺติ
ความวา ใชจายทรัพยนั้นตามชอบใจ ตัดสินพวกหัวหนาคณะสรางพยานโกงวา
พวกเราทําการขวนขวายในที่โนนไปเทานี้ ใหในที่โนนไปเทานี้ ทําทรัพยนั้น
ใหเสื่อมคือใหพินาศไป.
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มาตลีเทพสารถีขับรถไปขางหนา เหลาสัตวถูกนายนิรยบาลที่นากลัว
จับเอาเทาขึ้นบนเอาศีรษะลงลางโยนไปตกในหมอโลหะอันรอนแรง พระเจา
เนมิราชทอดพระเนตรเห็น จึงตรัสวา
หมอโลหะใหญไฟติดทั่วลุกโพลงโชติชวง ยอม
ปรากฏ ความกลัวยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปนี้ แนะมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตว
นรกเหลานี้ทําบาปอะไรไวจึงตกในโลหกุมภี.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม
ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใดเปนผูมีบาปธรรม
เบียดเบียนดากระทบสมณะหรือพราหมณผูมีศีล สัตว
เหลานัน้ มีกรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว จึง
ตกในโลหลุมภี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปทิตฺตา แปลวา อันไฟติดทั่วแลว.
บทวา มหตี ความวา ประมาณเทาภูเขาตั้งอยูเปนกัป เต็มไปดวยแรโลหะ
บทวา อวสิรา ความวา เหลาสัตวถูกนายนิรยบาลจับเอาเทาขึ้นบนเอาศีรษะ
ลงลาง โยนไปตกลงในโลหกุมภีนั้น ๆ. บทวา สีลว แปลวา ผูมีศีล คือ
ถึงพรอมดวยคุณคืออาจาระ.
มาตลีเทพสารถีขับรถไปขางหนา นายนิรยบาลเอาเชือกเหล็กลุกโพลง
ผูกคอสัตวนรก ใหกมหนา ดึงขึ้นมาตัดคอใหชุมในน้ํารอนแลวโบยตี พระเจา
เนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น จึงตรัสคาถาวา
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นายนิรยบาลผูกคอสัตวนรกดวยเชือกเหล็กลุก
โพลง แลวตัดศีรษะโยนลงไปในน้ํารอน ความกลัว
เกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดูกอ นมาตลี
เทพสารถี เราขอถามทาน สัตวเหลานี้ไดทําบาป
อะไรไว จึงมีศีรษะขาดนอนอยู.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชาผู
ไมทรงทราบวา ขาแตพระองคเปนจอมประชาชน
สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก มีบาปธรรม จับ
นกมาฆา สัตวเหลานั้นมีกรรมหยาบชากระทําบาป
จึงมีศีรษะขาดนอนอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลฺุจนฺติ ไดแก เพิกขึ้น. บทวา
อถ เวยิตฺวา ความวา เอาเชือกโลหะอันลุกโพลงผูกคอใหกมหนา. บทวา
อุโณฺหทกสฺมึ ไดแก ในน้ําโลหะที่ตั้งมาเปนกัป. บทวา ปกิเลทยิตฺวา
ไดแก ใหชมุ คือโยนลงไป มีคําอธิบายวา แนะสหายมาตลี นายนิรยบาล
เหลานี้เอาเชือกเหล็กลูกโพลงผูกคอของสัตวเหลาใด แลวโนมสรีระซึ่งมี
ประมาณสามคาวุตลง ควั่นคอตอนไปดวยทอนเหล็กลุกโพลง ใสเขาในน้ํา
โลหะที่ลุกโพลงแหงหนึ่ง แลวยินดีราเริง และเมื่อคอนั้นขาดแลว มีคออื่น
พรอมกับศีรษะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นอีกทีเดียว สัตวเหลานั้นไดกระทํากรรม
อะไรไว ความกลัวเกิดแกขาพเจา เพราะเห็นสัตวเหลานั้น. บทวา ปกฺขี
คเหตฺวาน วิเหยนฺติ ความวา ขาแตมหาราช สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูใน
มนุษยโลก จับนกมาตัดปกผูกคอฆากินบาง ชายบาง สัตวเหลานั้นนั่นมีศีรษะ
ขาดอยูในที่นี้.
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มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป ไดยินวา ในประเทศนั้นมีแนน้ํามีน้ําเจิ่ง
นารื่นรมยไหลอยูโดยปกติ สัตวนรกไมอาจทนความกระหายเพราะเรารอนดวย
เพลิง จึงเดินย่ําแผนดินโลหะลุกโพลงลงสูแมน้ํานั้น ทันใดนัน้ เองฝงน้ําทั้งสอง
ก็ลุกโพลงทั่ว น้ําควรดืม่ ก็กลายเปนแกลบและใบไมลุกโพลง สัตวนรกไมอาจ
จะทนความกระหาย ก็เคี้ยวแกลบ และใบไมอันลุกโพลงกินแทนดื่มน้ํา แกลบ
และใบไมนั้นก็เผาสรีระทั้งสิ้นออกทางสวนเบื้องต่ํา สัตวนรกไมสามารถจะอด
กลั้นทุกขนนั้ ก็ประคองแขนทั้งสองรองไห พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็น
ดังนั้น จึงตรัสคาถาวา
แมน้ํานี้มีน้ํามาก มีตลิ่งไมสูง มีทาอันดี ไหล
อยูเสมอ สัตวนรกเหลานั้นเรารอนเพราะความรอน
แตงไฟ จะดื่มน้ํา ก็แตเมื่อสัตวนรกเหลานัน้ จะดื่มน้ํา
ก็กลายเปนแกลบไป ความกลัวยอมปรากฏแกเรา
เพราะไดเห็นความเปนไปนี้ แนะมาตลีเทพสารถี
ขาพเจาขอถามทาน สัตวนรกเหลามิไดทําบาปอะไร
ไว เมือ่ จะดื่มน้ํา น้ําจึงกลายเปนแกลบไป.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม ตาม
ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชา
ผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใดมีการงานไมบริสุทธิ์
ขายขาวเปลือกแทเจือดวยขาวลีบแกลบแกผูซื้อ เมือ่
สัตวเหลานั้น มีความรอนยิ่งเพราะความรอนแหงไฟ
กระหายน้ํา จะดื่มน้ํา น้ําจึงกลายเปนแกลบไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนิขาตกูลา ไดแก มีฝงไมลึก. บท
วา สุปติตฺถา ไดแก ประกอบดวยทาน้ํางาม ๆ. บทวา ถุส โหติ ความวา
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ขาวเปลือกกลายเปนแกลบ. บทวา ปานิ ไดแก น้ําดื่ม ไดยินวา ในประเทศ
นั้น มีแนน้ํามีน้ําเจิ่งนารื่นรมยไหลอยูเปนปกติ สัตวนรกเรารอนเพราะความ
รอนแหงไฟ ไมอาจจะทนความกระหายได จึงเดินย่ําแผนดินโลหะที่ลุกโพลง
ลงสูแมน้ํานั้น ทันใดนั้นเองฝงน้ําทั้งสองก็ลุกโพลงทั่ว น้ําควรดื่มถูกลายเปน
แกลบและใบไมลุกโพลง สัตวนรกไมอาจทนความกระหาย ก็เคี้ยวกินแกลบ
และใบไมอันลุกโพลงนัน้ แกลบและใบไมนั้นแกเผาสรีระทั้งสิ้นของสัตวเหลา
นั้นลุกโพลงทั่วออกทางสวนเบื้องต่ํา สัตวนรกเหลานั้นไมสามารถจะอดกลั้น
ทุกขนั้น ก็ประคองแขนทั้งสองรองไห. บทวา สุทฺธธฺ ในคาถานั้น 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
รับเงินแตมือของผูซื้อแลวใหขาวเปลือกที่ไมดีเห็นปานนั้น.
มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป นายนิรยบาลทั้งหลายลอมเหลาสัตวนรก
ในนิรยาบายนั้น เหมือนนายพรานลอมฝูงมฤคในปาไว แลวทิ่มแทงขางทั้ง ๒
แหงสัตวนรกเหลานั้นดวยอาวุธตาง ๆ มีเครื่องประหาร คือลูกศรเปนตน รางกาย
ของสัตวนรกเหลานั้น ปรากฏเปนชองปรุไปหมดเหมือนใบไมแกฉะนั้น พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น เนื้อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถี จึงตรัส
คาถาวา
นายนิรยบาลแทงขางทั้ง ๒ แหงสัตวนรกผู
รองไหอยู ดวยถูกศร หอก โตมร ความกลัวปรากฏ
แตเราเพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดูกอนมาตลีเทพ-
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สารถี เราขอถามทาน สัตวนรกเหลามิไดทําบาป
อะไรไว จึงถูกฆาดวยหอกนอนอยู.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวทําบาปทั้งหลาย แตพระราชาผู
ไมทรงทราบวา สัตวเหลาใด เมื่อยังอยูในมนุษยโลก
เปนผูมีกรรม ไมยงั ประโยชนใหสําเร็จ ถือเอาของที่
เจาของไมให คือ ธัญชาติ ทรัพย เงิน ทอง แพะ
แกะ ปสุสัตว และกระบือ มาเลีย้ งชีวิต สัตวเหลานั้น
เปนผูมีกรรมหยาบชาทําบาป จึงถูกฆาดวยหอกนอน
อยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุภยานิ ไดแกขางทั้งสอง. บทวา
ตุทนฺติ แปลวา ยอมแทง. บทวา กนฺทต แปลวา รองไหอยู นายนิรยบาล
ผูหยาบชาลอมแทงขางทั้ง ๒ ดวยอาวุธตาง ๆ มีลกู ศรเปนตน เหมือนนายพราน
ลอมหมูมฤคในปา สรีระปรากฏเปนชองปรุเหมือนใบไมเกา. บทวา อทินฺนมาทาย ไดแก สวิญญาณกทรัพย และอวิญญาณกพรัพยที่เปนของผูอื่น สัตว
นรกเหลานั้น ถือเอาทรัพยนั้นดวยการตัดที่ตอเปนตน และดวยการลวงดวย
ประการตาง ๆ เลี้ยงชีวิต.
มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป แสดงนิรยาบายอื่นอีก นายนิรยบาลผูก
คอสัตวนรกในนรกนั้นดวยเชือกเหล็กลุกโพรงใหญ คราตัวมาใหลมลงบนแผน
ดินเหล็กลุกโพลง เที่ยวทุบตีดวยอาวุธตางๆ พระเจาเนมิราช เมื่อจะตรัสถาม
มาตลีเทพสารถีถึงเหตุนั้น จึงตรัสคาถาวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 269

สัตวนรกเหลานี้นายนิรยบาลผูกคอไวเพราะเหตุ
อะไร ยังพวกอื่นอีกพวกหนึ่ง อันนายนิรยบาลตัดทํา
ใหเปนชิ้น ๆ นอนอยู ความกลัวยอมปรากฏแกเรา
เพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดูกอนมาตลีเทพสารถี
เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ทําบาปอะไรไว จึง
ลูกทําใหเปนชิ้น ๆ นอนอยู.
มาตลีเทพสารถี ทูลพยากรณพระดํารัสถาม ตาม
ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชาผู
ไมทรงทราบวา
สัตวนรกเหลานี้เคยเปนผูฆาแกะ
ฆาสุกร ฆาปลา ครั้น ฆาสัตวของเลี้ยง ระบือ
แพะ แกะ แลววางไวในรานที่ฆาสัตวขายเนื้อ เปนผู
มีกรรมหยาบชาทําบาปจึงถูกตัดเปนชิ้น ๆ นอนอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คีวาย พนฺธา ความวา เหลาสัตว
นรกถูกนายนิรยบาลผูกคอดวยเชือกเหล็กลุกโพลงใหญ คราตัวมาใหลมลงบน
แผนดินเหล็ก ทุบตีดวยอาวุธตาง ๆ อันลุกโพลง พระเจาเนมิราชทอดพระเนตร
เห็นสัตวนรกเหลานั้น จึงตรัสถาม. บทวา อฺเ วิกนฺตา ความวา
สัตวนรกเหลาอื่นถูกตัดเปนชิ้น ๆ. บทวา วิลกตา ความวา สัตวนรกเหลา
อื่นถูกนายนิรยบาลวางไวบนแผนเหล็กลุกโพลง เอามีดเชือดเนื้อสับเหมือนสับ
เนื้อที่เปนกอน ๆ นอนอยู. บทวา มจฺฉิกา แปลวา ฆาปลา. บทวา ปสุ
ไดแก แมโค. บทวา สูเณสุ ปสารยึสุ ความวา วางไวในรานฆาสัตว
ขายเนื้อ เพื่อประโยชนแกการขายเนื้อเลี้ยงชีพ.
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มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป แสดงนิรยาบายอื่นอีก พระเจาเนมิราช
ทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกเหลานั้นกินมูตรและคูถ เมื่อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถี จึงตรัสคาถาวา
หวงน้ํานี้เต็มดวยมูตรและคูถ มีกลิ่นเหม็น
ไมสะอาด เนา ฟุงไป สัตวนรกมีความหิวครอบงํา
ก็กินมูตรและคูถนั้น ความกลัวปรากฏแกเรา เพราะ
ไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เรา
ขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปอะไรไว จึง
มีมูตรและคูถเปนอาหาร.
มาตลีเทพสารถีทูลถวายพยากรณพระดําตรัสถาม
ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชาผูไมทรงทราบวา
สัตวนรกเหลาใดกอทุกข
เบียดเบียนมิตรสหายเปนตน ตั้งมั่นอยูในความเบียด
เบียนผูอ ื่นทุกเมื่อ สัตวนรกเหลานั้น มีกรรมหยาบชา
เปนพาลประทุษรายมิตร จึงตองกินมูตรและคูถ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขุทาปเรตา มนุชา อเทนฺติ ความ
วา สัตวนรกเหลานี้อันความหิวถูกตอง ไมอาจอดกลั้นความหิวได จึงทําคูถ
เกาซึ่งตั้งอยูเปนกัป เดือดพลาน ควันอบ ลุกโพลง เปนกอน ๆ เคี้ยวกิน.
บทวา การณิกา แปลวา กอทุกข. บทวา วิโรสิกา ไดแก ผูเบียดเบียน
แมมิตรสหายเปนตน. บทวา มิตฺตทฺทโน ความวา สัตวเหลาใดเปนพาล
เคี้ยวกิน คือบริโภคขาวปลาอาหารในบานของตนนั้น ๆ นั่งนอนบนอาสนที่
เขาปูลาดไว ยังรับจางขโมยมาสกและกหาปณะอีก สัตวเหลานั้นเปนผูประทุษ
รายมิตร เปนพาล จึงเคี้ยวกินกอนคูถเห็นปานนี้ พระเจาขา.
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มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป ในนรกอื่น ๆ สัตวนรกเหลานี้อันความ
หิวถูกตอง ไมอาจอดกลั้นความหิวได จึงทําเลือดและหนองเปนกอน ๆ เคี้ยว
กิน พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น จึงตรัสคาถาวา
หวงน้ํานี้เต็มดวยเลือดและหนอง มีกลิ่นเหม็น
ไมสะอาด เนา ฟุงไป สัตวนรกถูกความรอนแผดเผา
แลว ยอมดื่มเลือดและหนองกิน ความกลัวยอม
ปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอน
มาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ได
ทําบาปอะไรไวจึงมีเลือดและหนองเปนอาหาร.
มาตลีเทพสารถีทูลถวายพยากรณพระดํารัสถาม
ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชาผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใดเมื่อยังอยูใน
มนุษยโลกฆามารดาบิดาแลพระอรหันต ชือ่ วาตอง
ปาราชิกในคิหิเพศ สัตวนรกเหลานั้นมีกรรมหยาบชา
ทําบาปจึงมีเลือดและหนองเปนอาหาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆมฺมาภิตตฺตา ไดแก ถูกความรอน
เบียดเบียน. บทวา ปาราชิกา ความวา เปนผูพาย คือ ฆาบิดามารดา
ตองปาราชิกในความเปนคฤหัสถนั่นแล. บทวา อรหนฺเต ไดแก ผูสมควร
แกบูชาพิเศษ. บทวา หนนฺติ ความวา ฆาบิดามารดาผูทํากรรมทีทําได
ดวยยาก อีกอยางหนึ่ง ดวยบทวา อรหนฺเต ทานสงเคราะหแมพุทธสาวก
ทั้งหลายเขาดวย.
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มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป นายนิรยบาลที่อุสสุทนรกอื่นอีก เอา
เบ็ดเหล็กลุกโพลงโตเทาลําตาลเกี่ยวลิ้นสัตวนรก ครามาใหสัตวนรกเหลานั้น
ลมลงบนแผนดินโลหะที่ลุกโพลง ใหนอนแผ เอาขอเหล็กสับดุจสับหนังโค
ฉะนั้น สัตวนรกเหลานั้น ดิ้นรนเหมือนปลาดิ้นอยูบนบก ไมอาจทนทุกขนั้น
รองไหเขฬะไหล พระเจาเนมิราชเมื่อจะแสดงแกมาตลีเทพสารถีนั้น ไดตรัสวา
ทานจงดูลิ้นของสัตวนรกที่เกี่ยวดวยเบ็ด และ
หนังทีแ่ ผไปดวยของสัตวนรกยอมดิ้นรน เหมือนปลา
ที่โยนไปบนบกยอมดิ้นรนฉะนั้น รองไห น้ําลายไหล
เพราะธรรมอะไร ความกลัวยอมปรากฏแกเรา เพราะ
ไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอ
ถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปอะไรไว จึงกลืน
เบ็ดนอนอยู.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชา
ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใดเหลาหนึ่ง เปน
มนุษยอยูในตําแหนงผูตีราคา ยังราคาซื้อใหเสื่อมไป
ดวยราคา ทํากรรมอันโกงดวยความโกง เหตุโลภ
ทรัพยปกปดไว ดุจคนเขาไปใกลปลาเพื่อจะฆาเอา
เหยื่อเกี่ยวเบ็ดปดเบ็ดไวฉะนั้น บุคคลจะปองกันชวย
คนทําความโกงผูอันกรรมของคนหุมหอไว ไมมีเลย
สัตวนรกเหลานั้นมีกรรมหยาบชาทําบาป จึงมากลืน
เบ็ดนอนอยู.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิเมเต ความวา เพราะเหตุไร สัตวนรก
เหลานั้น. บทวา วงฺกฆสฺตา แปลวา กลืนเบ็ด. บทวา สณฺานคตา
ความวา ผูถึงตําแหนงคือชอบเขต คือดํารงอยูในตําแหนงตีราคาสินคา. บทวา
อคฺเฆน อคฺฆ ความวา รับราคาสินคานั้น ๆ เปนสินบนแลวลดราคา
วิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรัพยนั้น ๆ มีชางมาเปนตน หรือเงินทอง
เปนตน. บทวา กย ความวา เมื่อลดราคานั้น ๆ ยอมลดราคาซื้อจากราคา
นั้น แกผูซื้อทั้งหลาย เมือ่ ควรจะให ๑๐๐ ก็ใหแค ๕๐ เมื่อควรจะให ๕๐ บาท
ก็ใหแค ๒๕ ฝายผูซื้อนอกนี้ก็แบงกับผูตีราคาเหลานั้น ถือเอาราคานั้น. บทวา
กูเฏน กูฏ ไดแก การโกงนั้น ๆ มีโกงดวยตาชั่งเปนตน . บทวา ธนโลภเหตุ
ความวา กระทําการโกงนั้น ๆ เพราะเหตุโลภทรัพย. บทวา ฉนฺน ยถา วาริจร
วธาย ความวา ก็สัตวเหลานั้น แมเมือ่ ทําการงานนั้น ก็ปกปดการโกงที่คน
ทําไวอยางนั้น ดวยวาจาออนหวาน คนเขาไปใกลปลาที่วายอยูในน้ํา เพื่อจะ
ฆา ก็เอาเหยื่อหุมเบ็ดฆาปลานั้น ฉันใด การปกปดทําการงานนั้น ฉันนั้น.
บทวา น หิ กูฏการิสฺส ความวา ดวยวา ชื่อวาการปองกันยอมไมมี
แกผูที่ทําการโกง แมสําคัญอยูวา กรรมของเราที่ปกปดไวนั้นไมมีใครรู.
บทวา สเกหิ กมฺเมหิ ปุรกฺขิตสฺส ความวา ผูนั้นอันกรรมของตน
หุมหอไว ก็ไมไดที่พึ่ง.
นาตลีเทพสารถีขับรถตอไป สัตวนรกในนรกนั้น ตั้งอยูในหลุมใหญ
เห็นดวยถานเพลิงที่ลุกโพลง ไดยินวา สัตวนรกเหลานั้นถูกนายนิรยบาลถือ
อาวุธตาง ๆ แทง เขาถึงนรกนั้น เหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไมเขาคอก
ฉะนั้น นายนิรยบาลจับสัตวนรกเหลานั้นเอาเขาขึ้นบนโยนไปในนรกนั้น
พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกตกนรกอยางนั้น เมื่อจะตรัสถาม
มาตลีเทพสารถี จึงตรัสคาถาวา
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หญิงนรกเหลานี้มีรางกายแตกทั่ว มีชาติทราม
มีแมลงวันตอม เปรอะเปอนดวยเลือดและหนอง มี
ศีรษะขาด เหมือนฝูงโคที่ศีรษะขาดบนที่ฆา ประคอง
แขนทัง้ สองรองไห หญิงนรกเหลานั้นจมอยูในภูมิภาค
เพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟตั้งมาแตสี่ทิศ ลุกโพลงกลิ้ง
มาบดหญิงนรกเหลานั้นใหละเอียด ความกลัวปรากฏ
แกเราเพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพ
สารถี เราขอถามทาน หญิงนรกเหลามิไดทําบาป
อะไรไว จึงตองมาจมอยูในภูมภิ าคเพียงเอวทุกเมื่อ
ภูเขาไฟลุกโพลงตั้งมาแตสี่ทิศบดใหละเอียด.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดําตรัสถาม ตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชา
ผูไมทรงทราบวา หญิงนรกเหลานั้นเปนกุลธิดา เมื่อ
ยังอยูในมนุษยโลก มีการงานไมบริสุทธิ์ ไดประพฤติ
ไมนายินดี เปนหญิงนักเลง ละสามีเสียได คบหา
ชายอื่นเพราะเหตุยินดีและเลน หญิงเหลานั้นเมื่อยัง
อยูในมนุษยโลก ยังจิตของตนใหยินดีในชายอื่นจึงถูก
ภูเขาไฟอันลุกโพลงตั้งมาแตสี่ทิศ บดใหละเอียด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นารี ไดแก หญิงทั้งหลาย. บทวา
สมฺปริภินฺนคตฺตา ความวา มีตัวแตก คือมีสรีระขาดโดยรอบดวยดี. บทวา
รุชจฺจา แปลวา มีชาติทราม คือมีรปู แปลก อธิบายวา นาเกลียด. บทวา
วิกนฺตา ความวา มีตัวเปรอะเปอนหนองและเลือด เหมือนโคทั้งหลาย
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ที่หัวขาด. บทวา สทา นิขาตา ความวา จมลงในแผนดินเหล็กที่ลุกโพลง
เปนนิจเขาไปแตเอวตั้งอยูเหมือนใครวางไว. บทวา ขนฺธาติวตฺตนฺติ ความวา
แนะสหายมาตลี ภูเขาเหลานั้นกลิ้งทับหญิงเหลานั้น ไดยินวา ในเวลาที่หญิง
เหลานั้นจมเขาไปแคเอวอยางนี้ ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออก
คํารามดุจสายฟามา เปนราวกะวาบดสรีระใหแหลกละเอียดไป เมื่อภูเขาลูกนั้น
กลิ้งไปตั้งอยูทางขางทิศตะวันตกสรีระของหญิงเหลานั้นก็ปรากฏขึ้นอีก หญิง
เหลานั้นไมอาจอดกลั้นทุกขนั้นได จึงประคองแขนทั้งสองรองไห แมภูเขาที่
ตั้งขึ้นในทิศที่เหลือทั้งหลายก็มีนัยอยางนี้แล ภูเขาสองลูกตั้งขึ้นบดสรีระของ
หญิงเหลานั้นเหมือนหีบออยเลือดหลั่งไหลไป บางครั้งภูเขาสามลูก บางคราว
สี่ลูก ตั้งขึ้นบดสรีระของหญิงเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ขนฺธาติวตฺตนฺติ.
บทวา โกลิตฺถิยาโย ไดแก เปนกุลธิดาดํารงอยูในตระกูล. บทวา
อยุตฺต อจาร ความวา ไดกระทํากรรมที่ไมลํารวม. บทวา ธุตฺตรูปา
ความวา เปนหญิงมีรูปไมงาม คือมีรูปชั่ว มีชาติเปนนักเลง. บทวา ปติ
วปฺปหาย ความวา ละสามีของตนเสีย. บทวา อจารุ ความวา ไดถึงชายอื่น.
บทวา รติขฑ
ิ ฺฑเหตุ ความวา เหตุกามคุณหา และเหตุเลน. บทวา
รมาปยิตฺวา ความวา ยังจิตของตนใหรื่นรมยกับเหลาชายอื่น เกิดขึ้นในที่นี้
อธิบายวา เมื่อเปนเชนนั้นภูเขามีไฟลุกโชติชวงเหลานั้น จึงบดสรีระของหญิง
เหลานั้นดวยอาการอยางนี้.
มาตลีเทพสารถีขับรถตอไป สัตวนรกในนรกนั้นตั้งอยูในบอใหญ
เต็มดวยถานเพลิงลุกโพลง ไดยินวา สัตวนรกเหลานั้นถูกนายนิรยบาลถืออาวุธ
ตาง ๆ แทง เหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไมเขาคอก เขาถึงนรกนั้นดวย
ประการนั้น ลําดับนั้น นายนิรยบาลจับสัตวนรกเหลานั้นใหมีเทาขึ้นขางบนโยน
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ลงในบอใหญนั้น พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตวนรกตกลงในนรก
อยางนั้น เมื่อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถี จึงตรัสคาถาวา
เพราะเหตุไร นายนิรยบาลทั้งหลายจึงจับสัตว
นรกเหลานี้อีกพวกหนึ่งที่เทาเอาหัวลงโยนลงไปใน
นรก ความกลัวยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน
สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปอะไรไว จึงลูกโยนใหตกไป
ในนรก.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชา
ผูไมทรงทราบวา สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก
เปนผูมีกรรมไมดี ลวงเกินภรรยาทั้งหลายของชายอื่น
สัตวเหลานั้นเปนผูลักภัณฑะอันอุดมเชนนั้น จึงมาตก
นรก เสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นสิ้นปเปนอันมาก
บุคคลผูชวยปองกันบุคคลผูมักทําบาป ผูอนั กรรมของ
ตนหุมหอไว ไมมีเลย สัตวนรกเหลานัน้ มีกรรม
หยาบชาทําบาป จึงมาตกอยูในนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นรเก ไดแก ในบอใหญเต็มดวย
ถานเพลิงอันลุกโพลง ไดยินวา สัตวนรกเหลานั้นถูกนายนิรยบาลถืออาวุธ
ตาง ๆ ทิ่มแทงโบยตี ราวกะนายโคบาลแทงโคทั้งหลายที่ไมเขาคอกฉะนั้น
เขาถึงนรกนั้นเห็นปานนั้น ลําดับนั้น นายนิรยบาลทั้งหลายทําสัตวนรกเหลานั้น
ใหมีเทาขึ้นขางบนมีศีรษะลงขางลาง แลวโยนลงในบอใหญนั้น พระเจาเนมิราช
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ทอดพระเนตรเห็นเหลาสัตวนรกกําลังตกลงไปอยางนั้น เมื่อจะตรัสถามจึงตรัส
อยางนี้. บทวา อุตฺตมภณฺฑเถนา ไดแก ผูข โมยภัณฑะอันประเสริฐที่
มนุษยทั้งหลายพึงรัก.
ก็แลครัน้ ทูลอยางนี้แลว มาตลีผูสังคาหกะไดยังนรกนั้นใหอันตรธาน
ไป ขับรถตอไป แสดงนรกเปนที่หมกไหมแหงพวกมิจฉาทิฏฐิ ไดพยากรณ
ขอที่พระเจาเนมิราชตรัสถามวา
สัตวนรกเหลานี้ ทั้งนอยใหญตางพวกประกอบ
เหตุการณ มีรูปรางพิลึก ปรากฏอยูในนรก ความกลัว
ยอมปรากฏแกเรา
เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น
ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน สัตวนรก
เหลานีไ้ ดทําบาปอะไรไว จึงไดเสวยทุกขเวทนาอัน
ลําแข็งเผ็ดรอนมีประมาณยิ่ง.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม ตาม
ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบาปทั้งหลาย แดพระราชา
ไมทรงทราบวา สัตวเหลาใดเมื่อยังอยูในมนุษยโลก
เปนผูมีความเห็นเปนบาป หลงทํากรรมอันทําดวย
ความคุนเคย และชักชวนผูอื่นในทิฏฐิเชนนั้น สัตว
เหลานัน้ เปนผูมีทิฏฐิอันลามกทําบาป จึงตองเสวยทุกข
เวทนาอันกลาแข็งเผ็ดรอน ประมาณยิ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุจฺจาวจาเม ไดแก สัตวนรกเหลานี้
ทั้งสูงและต่ํา อธิบายวา ทั้งนอยและใหญ. บทวา อุปกฺกมา ไดแก ผู
ประกอบเหตุการณ. บทวา สุปาปทิฏิโน ความวา เปนผูมีธรรมลามก
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ดวยดี ดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ ทานที่ใหไมมีผล การบูชาไมมีผล
การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี มารดาไมมี บิดา
ไมมี สมณพราหมณไมมี สัตวผูผุดเกิดไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี.
บทวา วิสฺสาสกมฺมานิ ความวา เปนผูอาศัยกรรมที่ทําดวยความคุนเคย
กระทํากรรมลามกมีอยางตาง ๆ ดวยมิจฉาทิฏฐินั้น. บทวา เตเม ความวา
ชนเหลานี้นั้น ยอมเสวยทุกขเห็นปานนี้.
มาตลีเทพสารถีทูลบอกนรกเปนที่หมกไหม ของพวกมิจฉาทิฏฐิ
ทั้งหลาย แดพระเจาเนมิราชดวยประการฉะนี้.
แมหมูเทวดาในเทวโลกก็ไดนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมานั่นแล
คอยพระเจาเนมิราชเสด็จมา ฝายทาวสักกเทวราชทรงใครครวญดูวา ทําไม
มาตลีจึงไปชานัก ก็ทราบเหตุนั้น จึงทรงจินทนาการวา มาตลีเทพบุตรเที่ยว
แสดงนรกทั้งหลายวา สัตวเกิดในนรกโนน เพราะทํากรรมโนน ดังนี้ เพื่อ
แสดงความเปนทูตพิเศษของคน แตชนมายุของพระเจาเนมิราชซึ่งมีอยูนอย
จะพึงสิ้นไป ชนมายุนั้นจะไมพึงถึงที่สุดแหงการแสดงนรก ทรงดําริฉะนี้แลว
จึงสงเทพบุตรองคหนึ่งซึ่งมีความเร็วมาก ดวยเทพบัญชาวา ทานจงไปแจงแก
มาตลีวา จงเชิญเสด็จพระเจาเนมิราชมาโดยเร็ว เทพบุตรนัน้ มาแจงโดยเร็ว
มาตลีเทพสารถีไดสดับคําเทพบุตรนั้นแลว จึงทูลพระเจาเนมิราชวา ชาไมได
แลว พระเจาขา แลวแสดงนรกเปนอันมากใน ๔ ทิศพรอมกันทีเดียว แด
พระเจาเนมิราช กลาวคาถาวา
ขาแตมหาราชเจา พระองคทรงทราบสถานที่อยู
ของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา และทรงทราบคติของ
เหลาสัตวผูทุศีลแลว
เพราะไดทอดพระเนตรเห็น
นิรยาบายอันเปนที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมีกรรมอัน
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ลามก ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ บัดนี้
ขอพระองคเสด็จขึ้นไปในสํานักของทาวสักกเทวราช
เถิด.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ขาแตมหาราชเจา พระองคทรงทราบสถาน
ที่อยูของเหลาสัตวผูมีกรรมหยาบชา เพราะไดทอดพระเนตรเห็นนิรยาบายอัน
เปนที่อยูของเหลาสัตวนรกผูมีกรรมอันลามกนี้. บทวา ทุสสฺ ีลานฺจ ยา
คติ ความวา ความสําเร็จแมนั้น พระองคก็ทรงทราบแลว บัดนี้ ขอเชิญ
พระองคเสด็จขึ้นไปชมทิพยสมบัติ ในสํานักของทาวสักกเทวราชเถิด
พระเจาขา.
จบ กัณฑนรก
ก็แลครัน้ ทูลอยางนี้แลว มาตลีเทพสารถีก็ขับรถมุงไปเทวโลก พระเจาเนมิราชเมื่อเสด็จไปเทวโลก ทอดพระเนตรเห็นวิมานอันประดิษฐานออยูใน
อากาศของเทพธิดา นามวาวรุณี มียอด ๕ ยอด แลวไปดวยแกวมณี ใหญ
๑๒ โยชน ประดับดวยอลังการทั้งปวง สมบูรณดวยอุทยานและสระโบกขรณี
มีตนกัลปพฤกษแวดลอม และทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั้น นั่งอยูเหนือหลัง
ที่ไสยาสนภายในกูฏาคาร หมูอัปสรพันหนึ่งแวดลอม เปดมณีสีหบัญชรแลดู
ภายนอก จึงตรัสคาถาถามมาตลีเทพสารถี แมมาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ได
พยากรณแดพระองค
วิมาน ๕ ยอดนี้ปรากฏอยู เทพธิดาผูมีอานุภาพ
มาก ประดับดอกไม นั่งอยูกลางที่ไสยาสน แสดง
ฤทธิ์ไดตาง ๆ สถิตอยูในวิมานนั้น ความปลื้มใจ
ปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอน
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มาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพธิดามิไดทํา
กรรมดีอะไรไว จึงไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม ตาม
ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชา
ผูไมทรงทราบวา ก็เทพธิดาที่พระองคทรงหมายถึง
นั้น ชือ่ วรุณี เมื่อยังอยูในมนุษยโลก เปนทาสีเกิด
แตทาสีในเรือนของพราหมณ นางรูแจงซึ่งแขกคือ
ภิกษุผมู ีกาลอันถึงแลว นิมนตใหนั่งในเรือนของ
พราหมณ ยินดีตอภิกษุนั้นเปนนิตย ดังมารดายินดี
ตอบุตรผูจากไปนานกลับมาถึงฉะนั้น นางอังคาส
ภิกษุนนั้ โดยเคารพ ไดถวายสิ่งของของตนเล็กนอย
เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจ ถูป ความวา ประกอบดวยกูฏาคาร
๕. บทวา มาลาปลนฺธา ความวา ประดับดวยสรรพาภรณ มีเครื่องประดับ
และดอกไมเปนตน. บทวา ตตฺถจฺฉติ ความวา อยูในวิมานนั้น. บทวา
อุจฺจาวจ อิทฺธิวิกุพฺพมานา ความวา แสดงเทพฤทธิ์มีประการตาง ๆ.
บทวา ทิสฺวา ความวา เราผูเห็นความเปนไปนั้นดํารงอยู. บทวา วตฺตี
แปลวา ความยินดี. บทวา วินฺทติ ไดแก ยอมไดเฉพาะ อธิบายวา เรามี
ความปลื้มใจราวกะวาของมีอยู คืออันความยินดีครอบงําแลว. บทวา
อามายทาสี ความวา เปนทาสีเกิดในครรภของทาสีในเรือน. บทวา อหุ
พฺราหฺมณสฺส ความวา เทพธิดานั้นไดเปนทาสีของพราหมณคนหนึ่ง ใน
กาลแหงพระกัสสปทศพล. บทวา สา ปตฺตกาล ความวา พราหมณนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 281

ไดบริจาคสลากภัตแปดแดพระสงฆ พราหมณนั้นไปเรือนเรียกภริยามาสั่งวา
แนะนางผูเจริญ พรุงนี้ เธอจงลุกขึ้นแตเชา จัดสลากภัตแปดทําใหมีราคากหาปณะหนึ่งสําหรับภิกษุรูปหนึ่ง ๆ พราหมณีปฏิเสธวา ขาแตนาย ขึ้นชื่อวา
ภิกษุทั้งหลายเปนนักเลง ดิฉันไมอาจ ธิดาทั้งหลายของพราหมณนั้นก็ปฏิเสธ
อยางนั้น เหมือนกัน พราหมณกลาวกะทาสีวา เจาอาจไหมแมหนู ทาสีนั้น
รับคําวา อาจเจาคะ แลวจัดยาคูของเคี้ยวและภัตตาหารเปนตนโดยเคารพ
ไดสลากแลวรูแจงแขกผูไดเวลาซึ่งมาแลว นิมนตใหนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว
ซึ่งไลทาดวยโคมัยสดทําดอกไมยื่นไวขางหนาในเรือน. บทวา มาตาว ปุตฺต
ความวา ทาสีนั้นเพลิดเพลินยิ่งตลอดกาลเปนนิตย อังคาสโดยเคารพ ไดถวาย
อะไร ๆ ซึ่งเปนของของตน เหมือนมารดาเพลิดเพลินยิ่ง ครัง้ เดียวตอบุตรผู
จากไปนานกลับมาแลว ฉะนั้น. บทวา สฺมา สวิภาคา จ ความวา
ทาสีนั้นไดเปนผูมีศีลและมีจาคะ เพราะเหตุนั้น จึงบันเทิงอยูในวิมานนี้
ดวยศีลและจาคะนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา สฺมา ความวา ประกอบ
ดวยการผูกอินทรีย.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว มาตลีเทพสารถีไดขับรถตอไป แสดง
วิมานทอง ๗ ของเทพบุตรชื่อโสณทินนะ พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็น
วิมานเหลานั้น และสิรสิ มบัติของโสณทินนเทพบุตรนั้น จึงตรัสถามถึงกรรม
ที่เทพบุตรนั้นไดทําไว แมมาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ไดทูลบอกแดพระองค
วิมานทั้ง ๗ โชติชวง อันบุญญานุภาพตกแตง
สองแสงสวางดั่งดวงอาทิตยออน ๆ เทพบุตรในวิมาน
นั้นมีฤทธิ์มาก ประดับดวยสรรพาภรณ อันหมูเทพ
ธิดาแวดลอมผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยูโดยรอบ ทั้ง ๗
วิมาน ความปลื้มใจปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความ
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เปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน
เทพบุตรนี้ไดทํากรรมดีอะไรไว จึงไดถึงสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดําตรัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชาผู
ไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีชื่อโสณทินนะ
เปนทานบดี ใหสรางวิหาร ๗ หลังอุทิศตอบรรพชิต
ไดปฏิบัติบํารุงภิกษุผูอยูในวิหาร ๗ หลังนั้นโดยเคารพ
ไดบริจาคผานุงผาหมภัตตาหารเสนาสนะเครื่องประทีปในทานผูซื่อตรงดวยจิตเลื่อมใส รักษาอุโบสถศีลอัน
ประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ
และปาฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวมในศีลทุกเมือ่ เปนผู
สํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ททฺทฬฺหมานา แปลวา โชติชวงอยู.
บทวา อาเภนฺติ ความวา สองแสงสวางดั่งควงอาทิตยออน ๆ. บทวา ตตฺถ
ความวา ในวิมาน ๗ หลังที่ตั้งเรียงรายอยูนั้น มีเทพบุตรองคหนึ่งชื่อโสณทินนะ ขาแตมหาราชเจา เทพบุตรองคนี้ เมื่อกอน ในกาลแหงพระกัสสป
ทศพล เปนคฤหบดีมีนามวา โสณทินนะ เปนทานบดี ในนิคมแหงหนึ่งใน
กาสิกรัฐ เขาใหสรางกุฎีที่อยูอุทิศบรรพชิตทั้งหลาย ปฏิบัติบํารุงภิกษุทั้งหลาย
ผูอยูในวิหารกุฎีนั้น ๆ ดวยปจจัย ๔ โดยเคารพ และเจาจําอุโบสถสํารวมใน
ศีลทั้งหลายเปนนิตย ครัน้ จุติจากอัตภาพนั้นแลว จึงอุบัติในวิมานนี้บันเทิงอยู.
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อนึ่ง บทวา ปาฏิหาริยปกฺขฺจ นี้ ในคาถานั้น ทานกลาวหมาย
เอาดิถีที่ ๗ และดิถีที่ ๙ อันเปนดิถีรับและสงแหงอัฏฐมีอุโบสถ และดิถีที่ ๑๓
และปาฏิบทอันเปนดิถีรับและสงแหงจาตุททสีอุโบสถและปณณรสีอุโบสถ.
ครั้นกลาวกรรมของโสณทินนเทพบุตรอยางนี้แลว มาตลีเทพสารถี
ก็ขับรถตอไป แสดงวิมานแกวผลึก วิมานแกวผลึกนั้นสูง ๒๕๐ โยชน ประกอบ
ดวยเสาซึ่งแลวไปดวยแกว ๗ ประการหลายรอยตน ประดับดวยอดหลายรอย
ยอด หอยกระดิ่งเปนแถวรอบ มีธงทีแ่ ลวดวยทองและเงินปกไสว ประดับดวย
อุทยานและวนะวิจิตรดวยบุปผชาตินานาชนิด ประกอบดวยสระโบกขรณี
นายินดี มีไพทีที่นารื่นรมย เกลื่อนไปดวยอัปสรผูฉลาดในการฟอนรําขับรอง
และประโคม พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแกวผลึกนั้น มีพระหฤทัยยินดี ตรัสถามถึงกุศลกรรมแหงอัปสรเหลานั้น แมมาตลีเทพสารถีนอกนี้
ก็ไดทูลบอกแดพระองค
วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้ เกลื่อน
ไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยยอดบริบูรณ
ดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการฟอนรําขับรอง เปลง
แสงสวางจากฝาแกวผลึก ความปลื้มใจยอมปรากฏ
แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนี้ ดูกอ นมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน อัปสรเหลามิไดทํากรรมดี
อะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม ตาม
ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชา
ไมทรงทราบวา อัปสรเหลานั้นเมื่อยังอยูในมนุษย-
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โลกเปนอุบาสิกาผูมีศีล ยินดีในทาน มีจิตเลื่อมใส
เปนนิตยตั้งอยูในสัจจะ ไมประมาทในการรักษา
อุโบสถ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิง
อยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺยมฺห แปลวา วิมาน มีคําอธิบายวา
ปราสาท. บทวา ผลิกาสุ ไดแก ฝาแกวผลึก คือฝาที่แลวดวยแกวมณีขาว.
บทวา นารีวรคณากิณฺณ ไดแก เกลื่อนไปดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ. บทวา
กูฏาคารวิโรจิต ความวา สะสม คือรวบรวม คือเจริญดวยเรือนยอดอันประเสริฐทั้งหลาย. บทวา อุภย ความวา งดงามดวยการฟอนรําและการขับรอง
ทั้งสองอยาง. บทวา ยา กาจิ นี้ ทานกลาวโดยไมกําหนดก็จริง ถึงอยางนั้น
ก็พึงทราบอัปสรเหลานั้นวา เปนอุบาสิกาในกรุงพาราณสี ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา ไดรวมกันเปนคณะกระทําบุญทั้งหลาย ซึ่งมีประการดังกลาว
แลวในหนหลังเหลานั้น จึงถึงสมบัตินั้น.
ลําดับนั้น มาตลีเทพสารถีนั้นขับรถตอไป แสดงวิมานแกวมณีวิมาน
หนึ่งแตพระเจาเนมิราช วินานแกวมณีนั้น ประดิษฐานอยูในภูมิภาคที่ราบเรียบ
สมบูรณดวยสวนสูง เปลงรัศมีดุจมณีบรรพต กึกกองดวยการฟอนรําขับรอง
และประโคม เกลื่อนไปดวยเทพบุตรเปนอันมาก พระเจาเนมิราชทอด
พระเนตรเห็นดังนั้น จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหลานั้น แมมาตลี
เทพสารถีนอกนี้ก็ไดทูลบอกแดพระองค
วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวนี้ ประกอบ
ดวยภูมิภาคนารื่นรมย จัดสรรไวเปนสวน ๆ เปลง
แสงสวางออกจากฝาแกวไพฑูรย เสียงทิพย คือเสียง
เปงมาง เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และเสียง
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ประโคมดนตรี ยอมเปลงออก นาฟง เปนที่รื่นรมย
ใจ เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือไดฟงเสียงอันเปนไป
อยางนี้ อันไพเราะอยางนี้ ในกาลกอนเลย ความ
ปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไป
นั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทานเทพบุตร
เหลานีไ้ ดทํากรรมดีอะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยู
ในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชาผูไม
ทรงทราบวา เทพบุตรเหลานี้ เมื่อยังอยูในมนุษยโลก
เปนอุบาสกผูมีศีล ไดกอสรางอาราม บอน้าํ สระน้ํา
และสะพาน ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดย
เคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต คิลานปจจัย และ
เสนาสนะ ในทานผูซื่อตรง ดวยใจเลื่อมใส ไดรักษา
อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕
ที่ ๘ แหงปกษและปาฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวมใน
ศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงมาบันเทิง
อยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวฬฺริยาสุ ไดแก ฝาแกวไพฑูรย.
บทวา อุเปต ภูมิภาเคหิ ความวา ประกอบดวยภูมิภาคนารื่นรมย. บทวา
อาลมฺพรา มุทิงฺคา จ ความวา เครื่องดนตรีเหลานั้น ยอมเปลงเสียงในวิมาน
นี้. บทวา นจฺจคีตา สุวาทิตา ความวา การฟอนรําและการขับรองมี
ประการตางๆ และการประโคมดนตรีแมอื่น ๆ ยอมเปนไปในวิมานนี้. บท
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วา เอว คต ไดแก ถึงภาวะที่รื่นรมยใจอยางนี้. บทวา เย เกจิ แมนี้
ทานกลาวโดยไมกําหนดก็จริง ถึงอยางนั้น ก็พึงทราบเทพบุตรเหลานั้นวา
เปนอุบาสกชาวพาราณสี ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ไดรวมกัน
เปนคณะทําบุญเหลานี้ จึงถึงทิพยสมบัตินั้น. บทวา ปฏิปาทยุ ในคาถานั้น
ความวา ใหถึง คือไดถวายแดพระอรหันตเหลานั้น. บทวา ปจฺจย ไดเก
คิลานปจจัย บทวา อทสุ ความวา ไดถวายทานมีประการตาง ๆ อยางนี้.
มาตลีเทพสารถีนั้นทูลบอกกรรมของเทพบุตรเหลานั้น แดพระเจาเนมิราชดวยประการฉะนั้นแลว ขับรถตอไป แสดงวิมานแกวผลึกอีกวิมานหนึ่ง
วิมานแกวผลึกนั้น ประดับดวยยอดมิใชนอย ประดับดวยวนะรุน ซึ่งปกคลุม
ไปดวยนานาบุปผชาติ แวดลอมไปดวยแมน้ํามีน้ําใสสะอาด กึกกองไปดวย
ฝูงวิหคตาง ๆ สงเสียงรอง มีหมูอัปสรแวดลอม เปนสถานที่อยูของเทพบุตร
ผูมีบุญองคหนึ่งนั้นนั่นเอง พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานนั้น มี
พระหฤทัยยินดี จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรนั้น แมมาตลีเทพสารถี
นอกนี้ก็ไดทูลบอกแดพระองค
วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้ เกลื่อนไป
ดวยหมูอัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยเรือนยอดบริบูรณ
ดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการฟอนรําขับรอง สอง
แสงสวางจากฝาแกวผลึก
มีแมน้ําอันประกอบดวย
ไมดอกตาง ๆ ลอมรอบ ความปลื้มใจยอมปรากฏแก
เรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ไดทํากรรมดีอะไร
ไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
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มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตาม
ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชา
ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดี ในกรุงมิถิลา
เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา และ
สะพาน ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตทั้งหลายผูเยือก
เย็นโดยธรรม ไดถวายจีวร บิณฑบาต คิลานปจจัย
และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรง ดวยใจเลื่อมใส ได
รักษาอุโบสถศีลประกอบดวยองค ๘ ในดิถที ี่ ๑๔ ที่
๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษเปนผูสํารวม
ในศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงบันเทิง
อยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นชฺโช เปนวจนะวิปลาส ความวา
แมน้ําสายหนึ่งไหลลอมรอบวิมาน. บทวา ทุมายุตา แมน้ํานั้นประกอบดวย
ตนไมมีดอกตางๆ. บทวา มิถิลาย ความวา ขาแตมหาราชเจา เทพบุตรนี้
เปนคฤหบดีคนหนึ่งในมิถิลานคร ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา ไดเปน
ทานบดี เขากระทํากุศลกรรม มีปลูกอารามเปนตนเหลานั้น จึงถึงทิพยสมบัตินี้.
ครั้นทูลบอกกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทํา แดพระเจาเนมิราชอยางได
แลว มาตลีเทพสารถีกข็ ับรถตอไป แสดงวิมานแกวผลึกแมอีกวิมานหนึ่ง
วิมานนั้นประกอบดวยกอวนะรุน ซึ่งปกคลุมไปดวยไมดอกไมผลนานาชนิด
ยิ่งกวาวิมานกอน พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานนั้น จึงตรัสถาม
บุพกรรมของเทพบุตรผูประกอบดวยสมบัตินั้น แมมาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ได
ทูลบอกแดพระองค
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วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้ เกลื่อน
ไปดวยอัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยยอดบริบูรณดวย
ขาวและน้ํา งดงามดวยการฟอนรําขับรอง สองแสง
สวางออกจากฝาแลวผลึก มีแมน้ําอันประกอบดวย
ไมดอกตาง ๆ ลอมรอบ และมีไมเกด ไมมะขวิด
ไมมะมวง ไมสาละ ไมชมพู ไมมะพลับ ไมมะหาด
เปนอันมาก มีผลเปนนิตย ความปลื้มใจยอมปรากฏ
แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอนมาตลี
เทพสารถี เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ทํากรรมดีอะไร
ไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชาผู
ไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีในกรุงมิถิลา
เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา และสะพาน
ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตทั้งหลายผูเยือกเย็นโดยเคารพ
ไดถวายจีวร บิณฑบาต คิลานปจจัย และเสนาสนะ
ในทานผูซื่อตรงดวยใจเลื่อมใส ไดรักษาอุโบสถลศีล
ประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ
และปาฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวมในศีลทุกเมือ่ เปนผู
สํารวมและจําแนกทาน จึงบันเทิงอยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นชฺโช ความวา แมน้ําสายหนึ่ง
ไหลลอมรอบวิมานนั้น. บทวา ทุมายุตา ความวา แมน้ํานั้นประกอบดวย
ตนไมมีดอกตาง ๆ. บทวา มิถิลาย ความวา ขาแตมหาราชเจา เทพบุตรนี้
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เปนคฤหบดีคนหนึ่งในมิถิลานคร วิเทหรัฐ ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา
ไดเปนทานบดี เขาทําบุญกรรมเหลานั้น จึงถึงทิพยสมบัตินี้.
ิ ครั้นทูลบอกกรรมที่เทพบุตรแมนั้นกระทํา แดพระเจาเนมิราชอยางนี้
แลว มาตลีเทพสารถีก็ขับรถตอไป แสดงวิมานแกวไพฑูรยอีกวิมานหนึ่ง เชน
กับวิมานกอนนั่นแหละ พระเจาเนมิราชตรัสถามถึงกรรมที่เทพบุตรผูเสวย
ทิพยสมบัติในวิมานนั้นกระทํา แมมาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ไดทูลบอกแด
พระองค
วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวนี้ ประกอบ
ดวยภูมิภาคนารื่นรมย จัดสรรไวเปนสวน ๆ เปลงแสง
สวางออกจากฝาแกวไพฑูรย เสียงทิพย คือเสียงเปง
มาง เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และเสียง
ประโคมดนตรี ยอมเปลงออก นาฟง เปนที่รื่นรมยใจ
เราไมรสู ึกที่ไดเห็นหรือไดฟงเสียงอันเปนไปอยางนี้
อันไพเราะอยางนี้ ในกาลกอนเลย ความปลืม้ ใจยอม
ปรากฏแกเราเพราะไดเห็นความเปนไปนั้น ดูกอน
มาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ไดทํา
กรรมดีอะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชาผู
ไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีในกรุงพาราณสี เปนทานบดี ไดกอสรางอาราม บอน้ํา สระน้ํา
และสะพาน ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตทงั้ หลายผู
เยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต คิลาน-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 290

ปจจัย และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรง ดวยใจเลื่อมใส
ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่
๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ เปน
ผูสํารวมในศีลทุกเมือ่ เปนผูสาํ รวมและจําแนกทาน
จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีนั้นทูลบอกกุศลกรรมแดพระเจาเนมิราชอยางนี้แลว
ขับรถตอไป แสดงวิมานทองซึ่งมีรัศมีเหมือนดวงอาทิตยออน ๆ พระเจา
เนมิราชทอดพระเนตรเห็นสมบัติของเทพบุตรผูอยูในวิมานทองนั้น มีพระ
หฤทัยยินดี จึงตรัสถามถึงกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทํา แมมาตลีเทพสารถีนอก
นี้ก็ทูลบอกแดพระองค
วิมานทองอันบุญญานุภาพตกแตงดีนี้ สุกใสดุจ
ดวงอาทิตยแรกอุทัยดวงใหญสีแดงฉะนั้น ความปลื้ม
ใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นวิมานทองนี้ดูกอน
มาตลีเทพสารถี เราขอถามทานเทพบุตรนี้ไดทํากรรม
ดีอะไรไว จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถามตามที่
ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชาผู
ไมทรงทราบวา
เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในกรุง
สาวัตถี เปนทานบดี ไดสรางอาราม บอน้าํ สระน้ํา
และสะพาน ไดปฏิบัติบํารุงพระอรหันตทั้งหลายผู
เยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต คิลานปจจัย และเสนาสนะ ในทานผูซื่อตรงดวยใจเลื่อมใส
ไดรักษาอุโบสถศีล ประกอบดวยองค ๘ ในดิถีที่ ๑๔
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ที่ ๑๕ ที่ ๘ แหงปกษ และปาฏิหาริยปกษ เปนผู
สํารวมในศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน
จึงบันเทิงอยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทยมาทิจฺโจ ไดแก ดวงอาทิตย
แรกขึ้น. บทวา สาวตฺถิย ความวา เทพบุตรนัน้ ไดเปนทานบดีในกรุงสาวัตถี
ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา.
ในเวลาที่มาตลีเทพสารถีทูลวิมาน ๘ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้ทาวสักกเทวราชทรงดําริวา มาตลีประพฤติชาเกิน จึงสงเทพบุตรผูวองไวแมอื่น
อีกไปดวยเทวบัญชาวา ทานจงไปบอกแกมาตลีวา ทาวสักกเทวราชเรียกหาทาน
เทพบุตรนั้นไปโดยเร็ว แจงแกมาตลีเทพใหทราบ มาตลีเทพสารถีไดสดับ
คําแหงเทพบุตรนั้น ดําริวา บัดนี้เราไมอาจจะชักชา จึงแสดงวิมานเปนอันมาก
พรอมกันทีเดียว พระเจาเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหลาเทพบุตรผูเสวย
ทิพยสมบัติในวิมานนั้น ๆ มาตลีเทพสารถีไดทูลบอกแลว
วิมานทองเปนอันมากเหลานี้ อันบุญญานุภาพ
ตกแตงดีแลว ลอยอยูในนภากาศ ไพโรจนโชติชวง
ดังสายฟาในระหวางกอนเมฆฉะนั้น เทพบุตรทั้งหลาย
ผูมีฤทธิ์มาก ประดับสรรพากรณ อันหมูอ ัปสรหอมลอม ผลัดเปลี่ยนเวียนอยูในวิมานนั้น ๆ โดยรอบ
ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเรา เพราะไดเห็นความ
เปนไปนั้น ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน
เทพบุตรเหลามิไดทําความดีอะไรไว จึงถึงสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม ตามที่
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ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลายแดพระราชาผูไม
ทรงทราบวา เทพบุตรเหลานี้เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจาใหรูแจงแลว ไดปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ
พระศาสดา ขาแตพระราชา ขอเชิญพระองคทอด
พระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหลานั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวหายสาเม ความวา วิมานเหลานั้น
ลอยอยูในนภากาศ พระเจาเนมิราชตรัสวา วิมานที่ตั้งอยูในอากาศเหลานี้
ตั้งอยูดวยดีในอากาศนั่นเอง. บทวา วิชฺชุวพฺภฆนนฺตเร ความวา ราวกะ
วาสายฟาที่เดินอยูในระหวางกอนเมฆ. บทวา สุวินิฏาย ความวา ตัง้ มั่น
ดวยดีเพราะมาดวยมรรค มีคําอธิบายวา ขาแตมหาราช เทพบุตรเหลานั้นบวช
ในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจาซึ่งเปนนิยยานิกธรรม ในกาลกอน เปนผูมีศีล
บริสุทธิ์ บําเพ็ญสมณธรรมอยู กระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ไมอาจที่จะยัง
พระอรหัตใหบังเกิด จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในวิมานทองเหลานี้ ขาแต
พระราชา สถานที่เหลานั้นเปนที่สถิตของสาวกของพระกัสสปพุทธเจาเหลานั้น
ซึ่งพระองคจะทอดพระเนตร ดังนั้น ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรเถิด
พระเจาขา.
มาตลีเทพสารถีนั้นแสดงวิมานที่ลอยอยูในอากาศ แตพระเจาเนมิราช
อยางนี้แลว เมื่อจะกระทําอุตสาหะเพื่อเสด็จไปสํานักของทาวสักกเทวราช
จึงทูลวา
ขาแตมหาราชเจา สถานที่อยูของผูมกี รรมลามก
พระองคก็ทรงทราบแลว อนึ่ง สถานที่สถิตของผูมี
กรรมอันงาม พระองคก็ทรงทราบแลว ขาแตพระราชา
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ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอเชิญพระองคเสด็จขึ้นไป
ในสํานักของทาวสักกเทวราช ในบัดนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาวาส ความวา ขาแตมหาราชเจา
พระองคทอดพระเนตรที่อยูของเหลาสัตวนรกกอนแลวทรงทราบสถานที่อยูของ
ผูมีกรรมลามกทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อพระองคทอดพระเนตรวิมานที่ลอยอยูใน
อากาศเหลานี้ ก็ทรงทราบสถานที่อยูของผูมีกรรมอันงามแลว ขอเชิญพระองค
เสด็จขึ้นทอดพระเนครทิพยสมบัติในสํานักของทาวสักกเทวราชในบัดนี้เถิด.
ก็แลครัน้ ทูลอยางนี้แลว มาตลีเทพสารถีกข็ ับรถตอไป แสดงสัตตปริภัณฑบรรพต ซึ่งตั้งลอมสิเนรุราชบรรพต พระศาสดาเมื่อจะตรัสการที่
พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นบรรพตเหลานั้นแลว ตรัสถามมาตลีเทพสารถี
ใหแจงชัด จึงตรัสวา
พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบนทิพยานอัน
เทียมมาสินธพหนึ่งพันเสด็จไปอยู ไดทอดพระเนตร
เห็นภูเขาทั้งหลายในระหวางนทีสีทนั ดร ครั้นทอด
พระเนตรเห็นแลว ไดตรัสถามเทพทูตมาตลีวา ภูเขา
เหลานีช้ ื่ออะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺสยุตฺต ความวา เทียมดวยมา
สินธพพันหนึ่ง. บทวา หยวาหึ ความวา อันมาทั้งหลายนําไป. บทวา
ทิพฺพยานมธิฏิโต ความวา เปนผูประทับอยูบนทิพยานเสด็จไป. บทวา
อทฺทา แปลวา ไดทอดพระเนตรเห็นแลว. บทวา สีทนฺตเร ไดแก
ในระหวางมหาสมุทรสีทันดร เลากันวา น้ําในมหาสมุทรนั้นละเอียด โดยที่สุด
เพียงแววหางนกยูงที่โยนลงไป ก็ไมอาจลอยอยูได ยอมจมลงทีเดียว ฉะนั้น
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มหาสมุทรนั้น จึงเรียกกันวา มหาสมุทรสีทันดร ในระหวางแหงมหาสมุทร
สีทันดรนั้น. บทวา นเค ไดแก ภูเขา. บทวา เก นาม ความวา
ภูเขาเหลานี้ชื่ออะไร.
มาตลีเทพบุตรถูกพระเจาเนมิราชตรัสถามอยางนี้แลว จึงทูลตอบวา
ภูเขาใหญทั้ง ๗ คือ ภูเขาสุทัสสนะ ภูเขากรวีกะ
ภูเขาอิสินธระ ภูเขายุคันธระ ภูเขาเนมินธระ ภูเขา
วินตกะ และภูเขาอัสสกัณณะ ภูเขาเหลานีส้ ูงขึ้นไป
โดยลําดับ อยูในมหาสมุทรสีทันดร เปนที่อยูของ
ทาวจาตุมหาราช ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรเถิด
พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุทสฺสโน ความวา ขาแตมหาราชเจา
ภูเขานี้ชื่อสุทัสสนบรรพต อยูภายนอกภูเขาเหลานั้นทั้งหมด ถัดภูเขาสุทัสสนะ
นั้น ชื่อภูเขากรวีกะ ภูเขากรวีกะนั้น สูงกวาภูเขาสุทัสสนะ อนึ่ง ทะเลชื่อ
สีทันดรอยูในระหวาง ๒ ภูเขานั้น ถัดภูเขากรวีกะ ชื่อภูเขาอิสินธระ ภูเขา
อิสินธระนั้นสูงกวาภูเขากรวีกะ อนึง่ ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง ๒ ภูเขา
นั้น ถัดภูเขาอิสินธระ ชือ่ ภูเขายุคันธระ ภูเขายุคันธระนั้นสูงกวาภูเขาอิสินธระ
ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง ๒ ภูเขาแมนั้น ถัดภูเขายุคันธระ ชื่อภูเขา
เนมินธระ ภูเขาเนนินธระนั้นสูงกวาภูเขายุคันธระ ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง
๒ ภูเขาแมนั้น ถัดภูเขาเนมินธระ ชื่อภูเขาวินตกะ ภูเขาวินตกะนั้นสูงกวา
ภูเขาเนมินธระ ทะเลชื่อสีทันดรอยูในระหวาง ๒ ภูเขาแมนั้น ถัดภูเขาวินตกะ
ชื่อภูเขาอัลสกัณณะ ภูเขาอัสสกัณณะนั้นสูงกวาภูเขาวินตกะ ทะเลชื่อสีทันดร
อยูในระหวาง ๒ ภูเขาแมนั้น.
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บทวา อนุปุพฺพสมุคฺคตา ความวา ภูเขาทั้ง ๗ เหลานั้นสูงขึ้นไป
โดยลําดับในทะเลสีทันดร ดุจคั่นบันไดตั้งอยู. บทวา ยานิ ความวา ขาแต
มหาราชเจา ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรภูเขาเหลานี้ ซึง่ เปนที่อยูของ
ทาวจาตุมหาราช (เทวดาผูรักษาโลกประจําทิศทั้ง ๔ บางทีเรียกวา ทาวจตุโลกบาล ไดแก ทาวธตรฐ ประจําทิศบรูพา ทาววิรุฬหก ประจําทิศทักษิณ
ทาววิรูปกษ ประจําทิศประจิม ทาวกุเวร ประจําทิศอุดร).
มาตลีเทพสารถีแสดงเทวโลกชัน้ จาตุมหาราชแดพระเจาเนมิราชอยาง
นี้แลว ขับรถตอไป แสดงรูปเปรียบพระอินทร ซึ่งประดิษฐานลอมซุม
ประตูจิตตกูฏ แหงดาวดึงสพิภพ พระเจาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นทวารนั้น
แลวตรัสถาม แมมาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ไดทูลบอกแตพระองค
ประตูมีรูปตาง ๆ รุงเรืองวิจิตรตาง ๆ อันรูป
เชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอมรักษาดีแลว ดุจปา
อันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแลวฉะนั้น ยอมปรากฏ
ความปลื้มใจยอมปรากฏแกเราเพราะไดเห็นประตูนี้
ดูกอนมาตลีเทพสารถี เราขอถามทาน ประตูนี้เขา
เรียกชือ่ วาอะไร เปนประตูที่นารื่นรมยใจ เห็นได
แตไกลทีเดียว.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดํารัสถาม
ตามที่ทราบวิบากแหงสัตวผูพําบุญทั้งหลาย แด
พระราชาผูไมทรงทราบวา ประตูนี้เขาเรียกวา จิตตกูฏ เปนที่เสด็จเขาออกของทาวสักกเทวราช เพราะ
ประตูนี้เปนประตูแหงเทพนคร ซึ่งตั้งอยูบ นยอดเขา
สิเนรุราชอันงามนาดูปรากฏอยู มีรูปตาง ๆ รุงเรือง
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วิจิตรตาง ๆ อันรูปเชนรูปสักรินทรเทวราชแวดลอม
รักษาดีแลว ดุจปาอันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแลว
ฉะนั้น ยอมปรากฏ ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ ขอเชิญพระองคเสด็จเขาไปทางประตูนี้ จง
ทรงเหยียบภูมิภาคอันราบรื่นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกรูป ไดแก มีชาติไมนอย. บทวา
นานาจิตฺต ไดแก วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ. บทวา ปกาสติ ความวา
ประตูนี้ปรากฏวาชื่ออะไร. บทวา อากิณฺณ ความวา แวดลอมแลว. บทวา
พฺยคฺเฆเหว สุรกฺขิต ความวา ปาใหญอันเสือโครงหรือราชสีหทั้งหลาย
รักษาดีแลว ฉันใด ประตูนี้อันรูปเชนรูปพระอินทรนั่นแลรักษาดีแลวฉันนั้น
ก็ความที่รูปเปรียบพระอินทรเหลานั้นเขาตั้งไวเพื่อประโยชนในการอารักขา
พึงกลาวในกลาวกชาดกในเอกนิบาต. บทวา กิมภฺมาหุ ความวา เขาเรียก
ประตูนี้วาชื่ออะไร. บทวา ปเวสน ความวา สรางไวอยางดีเพื่อประโยชน.
เสด็จเขาออก. บทวา สุทสฺสนสฺส ความวา เขาสิเนรุซึ่งงามนาดู. บทวา
ทฺวาร เหต ความวา ประตูนี้เปนประตูของเทพนคร กวางยาวหมื่นโยชน
ซึ่งประดิษฐานอยูบนยอดเขาสิเนรุ. บทวา ปกาสติ ความวา ซุมประตูยอม
ปรากฏ. บทวา ปวิเสเตน ความวา ขอเชิญเสด็จเขานครทางประตูนี้. บทวา
อรุช ภูมิ ปกฺกม ความวา ขาแตมหาราชเจา ขอเชิญพระองคทรงเหยียบ
ทิพยภูมิภาคอันราบรื่นลวนแลวไปดวยทองเงินและแกวมณี มีบุปผชาตินานาชนิดเกลื่อนกลาด ดวยยานทิพย
ก็แลครัน้ ทูลอยางนี้แลว มาตลีเทพสารถีไดเชิญพระเจาเนมิราชเสด็จ
เขาเทพนคร เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
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พระเจาเนมิมหาราชประทับอยูบนทิพยานอัน
เทียมมาสินธพหนึ่งพันเสด็จไปอยู ไดทอดพระเนตร
เห็นเทวสภานี้.
พระเจาเนมิราชนั้นประทับอยูบนทิพยานเสด็จไป ไดทอดพระเนตร
เห็นเทวสภาชื่อสุธรรมา จึงตรัสถามมาตลีเทพสารถี มาตลีเทพสารถีแมนั้น
ก็ไดทูลบอก
วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงแลวนี้ สองแสงสวางจากฝาแกวไพฑูรย ราวกะอากาศสองแสงเขียว
สดปรากฏในสรทกาล ฉะนั้น ความปลื้มใจยอมปรากฏ
แตเรา เพราะไดเห็นวิมานนี้ ดูกอนมาตลีเทพสารถี
เราขอถามทาน วิมานนี้เขาเรียกชื่อวาอะไร.
มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดําตรัสถาม ตาม
ที่ทราบวิบากแหงสัตวผูทําบุญทั้งหลาย แดพระราชา
ผูไมทรงทราบวา วิมานนี้นนั้ เปนเทวสภา มีนาม
ปรากฏวาสุธรรมา ตามที่เรียกกัน รุงเรืองดวยแกว
ไพฑูรยงามวิจิตร อันบุญญานุภาพตกแตงดีแลว มีเสา
ทั้งหลาย ๘ เหลี่ยมทําไวดีแลว ลวนแลวดวยแกว
ไพฑูรยทุก ๆ เสา รองรับไว เปนที่ซึ่งเทพเจาเหลา
ดาวดึงสทั้งหมดมีพระอินทรเปนประมุข ประชุมกัน
คิดประโยชนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ขาแต
พระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอเชิญพระองค
เสด็จเขาไปสูที่เปนที่อนุโมทนาของเทวดาทั้งหลาย
โดยทางนี้.
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ฝายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยพระเจาเนมิราชเสด็จมา เทวดาเหลานั้นได
ฟงวา พระเจาเนมิราชเสด็จมาแลว ตางก็ถือของหอมธูปเครื่องอบและดอกไม
ทิพย ไปคอยอยูที่ทางจะเสด็จมา ตั้งแตซุมประตูจิตตกูฏ บูชาพระมหาสัตว
ดวยของหอมและบุปผชาติเปนตน นําเสด็จสูเทวสภาชื่อสุธรรมา พระเจา
เนมิราชเสด็จลงจากรถเขาสูเทวสภา
เทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให
ประทับนั่งบนทิพยอาสน. ทาวสักกเทวราชเชิญเสด็จใหประทับนั่งบนทิพยอาสน
และเสวยทิพยกามสุข.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเมื่อความนั้น จึงตรัสวา
เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจาเนมิราชเสด็จมาถึง
ก็พากันยินดีตอนรับวา ขาแตมหาราชเจา พระองค
เสด็จมาดีแลว อนึ่ง เสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล
ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอเชิญ
ประทับนั่งในที่ใกลทาวสักกเทวราช ณ บัดนี้เถิด
ทาวสักกเทวราช ทรงยินดีตอนรับ พระองคผูเปนพระ.
ราชาแหงชาววิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา
ทาววาสวเทวราชทรงเชื้อเชิญใหเสวยทิพยกามารมณ
เสด็จมาถึงทิพยสถาน อันเปนที่อยูของเทวดาทั้งหลาย
ผูยังสิ่งที่ตนประสงคใหเปนไปไดตามอํานาจ ขอเชิญ
ประทับอยูในหมูเทวดาผูสําเร็จดวยทิพยกามทั้งมวล
ขอเชิญเสวยทิพยกามารมณในหมูเทพเจาชาวดาวดึงส
เถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏินนฺทึสุ ความวา รวมกันประพฤติ
เปนที่รัก คือ ตางยินดีราเริงตอนรับ. บทวา สพฺพกามสนิทฺธิสุ ไดแก
ผูประกอบดวยความสําเร็จทิพยกามารมณทั้งปวง.
ทาวสักกเทวราชเชิญเสด็จพระมหาสัตวใหเสวยทิพยกามารมณและให
ประทับบนทิพยอาสนอยางนี้ พระเจาเนมิราชทรงสดับดังนั้น เมื่อจะดํารัสหาม
จึงตรัสวา
สิ่งใดที่ไดมาเพราะผูอื่นให สิ่งนั้นเปรียบเหมือน
ยวดยานหรือทรัพยที่ยืมเขามา ฉะนั้น หมอมฉันไม
ปรารถนาสิ่งซึ่งผูอื่นให บุญทั้งหลายที่หมอนฉันทําเอง
ยอมเปนทรัพยที่จะติดตามหมอมฉันไป หมอมฉันจัก
กลับ ไปทํากุศลใหมากในหมูมนุษย ดวยการบริจาค
ทาน การประพฤติสม่ําเสมอ ความสํารวม และการ
ฝกอินทรีย ซึ่งทําไวแลวจะไดความสุข และไม
เดือดรอนในภายหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ปรโต ทานปจฺจยา ความวา สิ่งใด
ที่ไดมาเพราะการใหแตผูอื่น คือของผูอื่นนั้นเปนปจจัย คือเพราะผูอื่น
นั้นให สิ่งนั้น ยอมเปนเชนกับของที่ยืมเขามา ฉะนั้น หมอมฉันจึงไม
ปรารถนาสิ่งนั้น. บทวา สย กตานิ ความวา ก็บญ
ุ ทั้งหลายเหลาใดที่
หมอมฉันกระทําไวดวยตน การกระทําบุญเหลานั้นของหมอมฉันนั้นแหละ
ไมสาธารณะแกคนเหลาอื่น. 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 ยังหมู
เทพเจาใหยินดีประทับอยูทามกลางหมูเทวดานั่นเอง เมื่อจะทรงพรรณนาคุณ
แหงมาตลีเทพสารถี จึงตรัสวา
มาตลีเทพสารถีผูเจริญ เปนผูมีอุปการะมากแก
หมอมฉัน ไดแสดงสถานที่อยูของผูมีธรรมอันงาม
และของผูมีกรรมอันลามก แกหมอมฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย เม กลฺยาณกมฺมาน ปาปาน
ปฏิทสฺสยิ ความวา มาตลีเทพสารถีนี้ไดแสดงสถานที่เปนที่อยูของเทวดา
ทั้งหลายผูมีกรรมอันงาม และสถานที่ของสัตวนรกทั้งหลายผูมีกรรมอันลามก
แกหมอมฉัน.
ลําดับนั้น พระเจาเนมิราชเชิญทาวสักกเทวราชมาตรัสวา ขาแตมหาราช หมอมฉันปรารถนาเพื่อกลับไปมนุษยโลก ทาวสักกเทวราชจึงมี
เทวโองการสั่งมาตลีเทพสารถีวา ทานจงนําพระเจาเนมิราชเสด็จกลับไปใน
กรุงมิถิลานัน้ อีก มาตลีเทพสารถีรับเทวบัญชาแลวไดจัดเทียมรถไว พระเจา
เนมิราชทรงบันเทิงกับหมูเทวดาแลวยังเหลาเทวดาใหกลับ ตรัสอําลาแลว
เสด็จทรงรถ มาตลีเทพสารถีขับรถไปถึงกรุงมิถิลาทางทิศปราจีน มหาชนเห็น
ทิพยรถก็มีจติ บันเทิงวา พระราชาของพวกเราเสด็จกลับแลว มาตลีเทพสารถี
ทําประทักษิณกรุงมิถิลา ยังพระมหาสัตวใหเสด็จลงที่สีหบัญชรนั้น แลวทูลลา
กลับ ไปยังทีอ่ ยูของตนทีเดียว ฝายมหาชนก็แวดลอมพระราชาทูลถามวา
เทวโลกเปนเชนไร พระเจา ขาพระเจาเนมิราชทรงเลาถึงสมบัติของเหลาเทวดา
และของทาวสักกเทวราชแลวตรัสวา แมทานทั้งหลายก็จงทําบุญมีทานเปนตน
ก็จักบังเกิดในเทวโลกนัน้ เหมือนกัน แลวทรงแสดงธรรมแกมหาชน.
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ครั้นกาลตอมา พระมหาสัตวเนมิราชนั้น เมือ่ ภูษามาลากราบทูลความ
พี่พระเกศาหงอกเกิดขึ้น จึงทรงใหถอนพระศกหงอกดวยพระแหนบทองคํา
วางในพระหัตถ ทอดพระเนตรเห็นพระศกหงอกนั้นแลวสลดพระหฤทัย
พระราชทานบานสวยแกภูษามาลา มีพระราชประสงคจะทรงผนวช จึงมอบ
ราชสมบัติแกพระราชโอรส เมื่อพระราชโอรสทูลถามวา พระองคจักทรงผนวช
เพราะเหตุไร เมื่อจะตรัสบอกเหตุแกพระราชโอรส จึงตรัสคาถาวา
ผมหงอกที่งอกขึ้นบนเศียรของพอเหลานี้ เกิด
แลวก็นาํ ความหนุมไปเสีย เปนเทวทูตปรากฏแลว สมัย
นี้จึงเปนคราวที่พอจะบวช.
พระเจาเนมิราชตรัสคาถาแลว เปนเหมือนพระราชาองคกอน ๆ
ทรงผนวชแลวประทับอยู ณ อัมพวันนั้นนั่นเอง เจริญพรหมวิหาร ๔ มีฌาน
ไมเสื่อม ไดเปนผูบังเกิดในพรหมโลก พระศาสดาเมื่อจะทรงทําใหแจงซึ่ง
ความที่พระเจาเนมิราชนั้นทรงผนวชแลว จึงตรัสคาถาสุดทายวา
พระเจาเนมิราชราชาแหงแควนวิเทหะ ผูทรง
อนุเคราะหชาวมิถิลา ตรัสคาถานี้แลว ทรงบูชายัญ
เปนอันมาก ทรงเขาถึงความเปนผูสํารวมแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท วตฺวา ความวา ตรัสคาถานี้วา
อุตฺตมงฺครุหา มยฺห ดังนี้เปนตน. บทวา ปุถุยฺ ยชิตฺวาน ไดแก
ถวายทานเปนอันมาก. บทวา สฺม อชฺฌปุ าคมิ ความวา ทรงเขาถึง
ความสํารวมในศีล ฝายพระราชโอรสของพระเจาเนมิราชนั้น มีพระนามวา
กาลารัชชกะ ตัดวงศนั้น (คือเมื่อถึงคราวพระศกหงอกและทราบแลวหาทรง
ผนวชไม).
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พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่ตถาคตออกมหาภิเนษกรมณ แมในกาล
กอน ตถาคตก็ออกมหาภิเนษกรมณเหมือนกัน ตรัสฉะนั้นแลว ทรงประกาศ
จตุราริยสัจ ประชุมชาดก ทาวสักกเทวราช ในครั้งนั้น กลับชาติมาเกิดเปน
ภิกษุชื่ออนุรุทธะในกาลนี้ มาตลีเทพสารถีเปนภิกษุชื่ออานนท กษัตริย
๘๔,๐๐๐ องค เปนพุทธบริษัท ก็เนมิราช คือเราผูสัมมาสัมพุทธะนี่เองแล.
จบ เนมิราชชาดก
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๕. มโหสถชาดก
วาดวยพระมโหสถบัณฑิตทรงบําเพ็ญปญญาบารมี
[๖๐๐] ดูกอนพอมโหสถ พระเจาจุลนีพรหมทัต
เจากรุงปญจาละเสด็จยาตราทัพมาพรอมดวยกองทัพ
ทุกหมูเหลา กองทัพของพระเจากรุงปญจาละนี้นั้นพึง
ประมาณไมได มีกองชางโยธา กองราบ ลวนแต
ฉลาดในสงความทั้งปวง สามารถจะนําขาศึกมาได
มีเสียงอื้ออึง ยังกันและกันใหรูดวยเสียงกลอง และ
เสียงสังข
มีวทิ ยาทางโลหธาตุ มีเครื่องประดับ มีธงเกลื่อน
กลนดวยชางมา สมบูรณดวยเหลาคนมีศิลป ตั้งมั่น
ดวยดีดวยเหลาทหารผูแกลวกลา
กลาวกันวา ในกองทัพนี้ มีราชบุรษุ ๑๐ คน
เปนผูฉลาด มีปญ
 ญา ประชุมปรึกษากันในที่ลับ
พระชนนีของพระเจาจุลนีพรหมทัต เปนที่ ๑๑ ยอม
ทรงสั่งสอนชาวปญจาละนครที่นั้น บรรดาชนเหลานี้
พระราชารอยเอ็ดผูเรืองยศ ตามเสด็จพระเจาปญจาลราช ถูกชิงแวนแควน กลัวมรณภัย ตกอยูในอํานาจ
ของชาวปญจลนคร เปนผูทําตามพระราชกระแสที่
ดํารัส ไมมีความปรารถนาก็จําตองกลาวเปนที่รักตาม
เสด็จพระเจาปญจาลราช เปนผูมีอํานาจมากอน ไมมี
ความปรารถนาก็ตองอยูในอํานาจของพระเจาปญจาล-
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ราช กรุงมิถิลาถูกกองทัพนั้นแวดลอมเปน ๓ ชั้น
ราชธานีของชาววิเทหรัฐถูกขุดเปนคูโดยรอบ กองทัพ
ที่แวดลอมกรุงมิถลิ าโดยรอบนั้น ปรากฏเหมือนดาว
บนทองฟา ดูกอนพอมโหสถ พอจงรูวา พวกเราจัก
พนทุกขไดอยางไร.
[๖๐๑] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองค
ทรงเหยียดพระยุคลบาทใหผาสุก เชิญเสวย และรื่น
รมยในกามสมบัติเถิด พระเจาจุลนีพรหมทัตจะละ
กองทัพชาวปญจาละหนีไป.
[๖๐๒] พระราชามีพระราชประสงคจะทรงทํา
สันถวไมตรี จะประทานรัตนะทั้งหลายแดพระองค แต
นี้ไป ทูตทั้งหลายผูมีวาจาไพเราะ กลาวคําที่นารัก
จงมา จงกลาววาจาอันออนหวาน เปนวาจาที่นายินดี
ปญจาลรัฐและวิเทหรัฐทั้งสองนั้น จงเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน.
[๖๐๓] ดูกอนอาจารยเกวัฏ ทานไดพบกับมโหสถเปนอยางไรหนอ
เชิญกลาวขอความนั้นเถิด
มโหสถกับทานตางงดโทษกันแลวกระมัง มโหสถ
ยินดีแลวกระมัง.
[๖๐๔] ขาแตพระจอมประชากร บุรุษที่ชื่อ
มโหสถ เปนคนเลว ไมนาชื่นชม กระดาง มิใช
สัตบุรษุ ไมพูดอะไรสักคํา เหมือนคนใบ คลายคน
หนวก.
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[๖๐๕] บทมนตนี้เห็นไดแสนยากโดยแท ขอ
ความที่ดีอันพระผูมีความเพียรเห็นแลว ความจริง กาย
ของเราก็หวั่นไหว ใครจักละแควนของตนไปสูเงื้อม
มือของคนอื่นเลา.
[๖๐๖] พวกเราทั้ง ๖ คนเปนบัณฑิต มีปญญา
สูงสุดดุจแผนดิน มีมติสมอกันเปนเอกฉันททีเดียว
พอมโหสถ แมเจาก็จงทํามติวา ไปหรือไมไป หรืออยู.
[๖๐๗] ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงทราบ
พระเจาจุลนีพรหมทัตทรงมีอานุภาพมาก มีพลมาก
ก็พระราชานั้นปรารถนาเพื่อปลงพระชนมชีพของพระ
องค ดุจนายพรานฆามฤคดวยมฤคีฉะนั้น.
ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อ ยอมกลืนเบ็ดที่
คดซึ่งปกปดไวดวยเนื้ออันเปนเหยื่อ มันยอมไมรูจัก
ความตายของมัน ฉันใด ขาแตพระราชา พระองค
ทรงปรารถนากาม ยอมไมทรงทราบพระธิดาของพระ
เจาจุลนี เหมือนปลาไมรจู ักความตายของตนฉะนั้น
ขาพระองคเสด็จไปยังปญจาลนคร จักตองสละพระองคทันที ภัยใหญจักถึงพระองค ดุจภัยมาถึงมฤคตัว
ตามไปถึงทางประตูบาน ฉะนั้น.
[๖๐๘] พวกเรานี่แหละเปนคนเขลา บาน้ําลาย
ที่กลาวถึงเหตุแหงการไดรัตนะอันสูงสุด ในสํานักเจา
เจริญดวยทางไถ จะรูจักความเจริญเหมือนคนอื่นเขา
ไดอยางไร.
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[๖๐๙] ทานทั้งหลายจงไสคอมโหสถนี้ใหหาย
ไปเสียจากแวนแควนของเรา เพราะเขาพูดเปน
อันตรายแกการไดรัตนะของเรา.
[๖๑๐] แตนั้น มโหสถบัณฑิตไดหลีกไปจาก
ราชสํานักของพระเจาวิเทหราช ทีนั้นไดเรียกนก
สุวบัณฑิต ชื่อ มาธุระ ตัวเปนทูตมาสั่งวา แนะสหาย
ตัวมีปกเขียว เจาจงมาทําการขวนขวายเพื่อเรา นาง
นกสาลิกาที่เขาเลี้ยงไว ณ ที่บรรทมของของพระเจา
ปญจาลราชมีอยู ก็นางนักนั้นเปนนกฉลาดในสิ่งทั้ง
ปวง เจาจงถามนางนกนั้นโดยพิสดาร นางนกนั้น
รูความลับทุกอยางของพระเจาปญจาลราช และของ
พราหมณเกวัฏผูโกสิยโคตรทั้งสองนั้น นกสุวบัณฑิต
ชื่อมาธุระ ตัวนี้ปกเขียวรับคํามโหสถวา เออ แลวไดไป
สูสํานักนางนกสาลิกา แตนั้นนกสุวบัณฑิตชื่อมาธุระ
นั้น ครั้นไปถึงแลว ไดเรียกนางนกสาลิกาตัวมีกรงงาม
พูดเพราะ มาถามวา เธอพออดทนอยูในกรงงาม
ดอกหรือ เธอมีความผาสุกในเพศดอกหรือ ขาวตอก
กับน้ําผึ้งเธอไดในกรงงามของเธอดอกหรือ ดูกอน
สหายสุวบัณฑิต ความสุขมีแกฉัน และความสบายก็
มี อนึง่ ขาวตอกกับน้ําผึ้งฉันก็ไดเพียงพอ ดูกอน
สหาย ทานมาแตไหน หรือวาใครใชทานมา กอน
แตนี้ฉนั ไมเคยเห็นทาน หรือไมไดยินเลย.
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[๖๑๑] ขาพเจาเปนผูที่เขาเลี้ยงไวในที่บรรทม
ปราสาทของพระเจาสีวิราช พระราชาพระองคนั้น
เปนผูตั้งอยูในธรรม โปรดใหปลอยสัตวทั้งหลายที่ถูก
ขังจากที่ขังนั้น ๆ นางนกสาริกาตัวหนึ่งพูดออนหวาน
เปนภรรยาของฉัน เหยี่ยวไดฆานางนกสาลิกานั้นเสีย
ในตองที่บรรทม ตอหนาฉันผูอยูในกรงงามซึ่งเห็น
อยู ฉันรักใครตอเธอจึงมาในสํานักของเธอ ถาเธอ
พึงใหโอกาส เราทั้งสองก็จะไดอยูรวมกัน.
[๖๑๒] นกแขกเตาก็พึงรักใครกับนางนกแขก
เตา นกสาลิกาก็พึงรักใครกับนางนกสาลิกา การที่
นกแขกเตาจะอยูรวมกับนางนกสาลิกา ดูกระไรอยู.
[๖๑๓] เออก็ผูใดใครในกามกับนางจัณฑาล ผู
นั้นทั้งหมดยอมเปนเชนกับนางจัณฑาลนั้น เพราะวา
บุคคลไมเปนเชนเดียวกัน ในเพราะกามยอมไมม.ี
พระราชมารดาของพระเจาสีวิ พระนามวา
ชัมพาวดี มีอยู พระนางเปนหญิงจัณฑาล ไดเปน
พระมเหสีที่รักของพระเจาวาสุเทพกัณหโคตร
กินรีชื่อรัตนวดีมีอยู แมนางก็ไดรวมรักกะดาบส
ชื่อวัจฉะ มนุษยทั้งหลายยอมรวมอภิรมยกับมฤดีก็มี
มนุษยและสัตวไมเปนเชนเดียวกัน ในเพราะกามยอม
ไมมี เอาเถอะ แมสาลิกาตัวพูดเพราะ ฉันจักไปละ
เพราะถอยคําของเธอนั้นเปนเหตุใหรูประจักษ เธอ
ดูหมิ่นฉันนัก.
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[๖๑๔] ดูกอนมาธุรสุวบัณฑิต สิริยอ มไมมีแก
ผูดวนได ขอเชิญทานอยู ณ ที่นี้จนกวาจะไดเห็น
พระราชา จนไดฟงเสียงตะโพน และไดเห็นอานุภาพ
ของพระราชา.
[๖๑๕] เสียงเซ็งแซนี้ฉันไดยินภายนอกชนบท
วา พระราชธิดาของพระเจาปญจาลราชมีพระฉวีวรรณดังดาวประกายพรึก พระเจากรุงปญจาลราช
จักถวายพระราชธิดานั้นแกชาววิเทหรัฐ คือจักมีการ
อภิเษกระหวางพระวิเทหราชกับพระราชธิดานั้น.
[๖๑๖] แนะมาธุระ การที่เหลาอมิตรทําวิวาหมงคลเชนนี้ เหมือนกับการที่พระเจาปญจาลราชจักทํา
วิวาหมงคลพระราชธิดากับพระเจาวิเทหราช ขออยา
ไดมีเลย.
พระราชาผูเปนจอมทัพแหงชาวปญจาละ จัก
ทรงนําพระเจาวิเทหราชมาแลว แตนั้นก็จักฆาพระเจาวเทหราชเสีย 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 หยั่งลงแลว สงบแลว
ทานจักมาในเมื่อฉันตายแลว.
[๖๑๙] ลําดับนัน้ แล นกมาธุรสุวบัณฑิตไดบิน
ไปแจงแกมโหสถวานี้เปนคําของนกสาริกา.
[๖๒๐] บุคคลบริโภคสมบัติในเรือนของผูใด
พึงประพฤติใหเปนประโยชนแกผูนั้นทีเดียว.
[๖๒๑] ขาแตพระจอมประชาชน เอาเถิด
ขาพระองค จักไปสูปญจาลบุรีที่นารื่นรมยดกี อน เพื่อ
สรางพระราชนิเวศนถวายแดพระเจาวิเทหราชผูทรง
ยศ ขาแตจอมกษัตริย ครั้นขาพระองคสรางพระ
ราชนิเวศนถวายแลว สงขาวมากราบทูลพระองคเมื่อ
ใด พระองคพึงเสด็จไปเมื่อนั้น.
[๖๒๒] ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตไดไปสูบุรีที่
นารื่นรมยดี ของพระเจาปญจาลราชกอน เพื่อสราง
พระราชนิเวศนถวายพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ มโหสถสรางพระราชนิเวศนเพื่อพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ
เสร็จแลว ภายหลังจึงสงทูตทูลพระเจาวิเทหราชวา
ขาแตพระมหาราชเจา ขอเชิญพระองคเสด็จมาบัดนี้
พระราชนิเวศนที่สรางเพื่อพระองคสําเร็จแลว.
[๖๒๓] ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชพรอมดวย
จตุรงคเสนาเสด็จไปสูนครอันมัง่ คั่ง ที่มโหสถสรางไว
ในแควนกัปปละ เพื่อทอดพระเนตรพาหนะอันหา
ที่สุดมิได.
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[๖๒๔] ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชเสด็จไปถึง
แควนกัปปละแลว ทรงสงพระราชสาสนไปถวายพระ
เจาจุลนีพรหมทัตวา ขาแตพระมหาราชเจา หมอมฉัน
มาเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ขอพระองคโปรดพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามทั่วองค
ประดับดวยราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวย
หมูนางขาหลวง ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน ณ บัดนี้
เถิด.
[๖๒๕] ดูกอนพระเจาวิเทหราช พระองคเสด็จ
มาดีแลวเสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกลพระองคหาฤกษ
อาวาหมงคลไว หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาประดับ
ดวยราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนาง
ขาหลวงแกพระองค.
[๖๒๖] ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชก็ไดทรงหา
พระฤกษ ครั้นหาพระฤกษไดแลว จึงไดทรงสงพระสาสนไปถวายพระเจาพรหมทัตวา ขอพระองคโปรด
พระราชทานพระราชธิดาผูงดงามทั่วองค ประดับดวย
ราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน บัดนี้เถิด.
[๖๒๖] หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาผูงดงาม
ทั่วองค ประดับดวยราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง แดพระองคในบัดนี้.
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[๖๒๘] กองชาง กองมา กองรถ กองราบ
อันเปนกองทัพสวมเกราะตั้งอยู จุดคบเพลิงสวางไสว
บัณฑิตทั้งหลายยอมสําคัญอยางไรกันหนอ.
[๖๒๙] กองชาง กองมา กองรถ กองราบ
อันเปนกองทัพสวมเกราะตั้งอยู จุดคบเพลิงสวางไสว
ดูกอนมโหสถบัณฑิต พวกนัน้ จักทําอะไรกันหนอ.
[๖๓๐] ขาแตพระมหาราชเจา พระเจาจุลนีพรหมทัตมีกําลังมาก ลอมพระองคไว ประทุษราย
พระองค รุงเชาจักปลงพระชนมพระองค.
[๖๓๑] ใจของขาสั่น และปากก็แหงผาก เรา
เปนเหมือนถูกไฟไหมกลางแดด ไมบรรลุถึงความ
เย็นใจ เตาของชางทองรุงเรืองภายใน ไมรุงเรือง
ภายนอก ฉันใด ใจของเรายอมเรารอนอยูภายใน
ไมปรากฏภายนอก ฉันนั้น.
[๖๓๒] ขาแตบรมกษัตริย พระองคเปนผู
ประมาทแลว เปนไปลวงความคิด มีความคิดทําลาย
เสียแลว บัดนีบ้ ัณฑิตทั้ง ๔ ผูมีความคิดจงปองกัน
พระองคเถิด พระองคไมทรงทําตามคําของขาพระองค
ผูเปนอมาตยใครประโยชนแสวงหาความเกื้อกูล ทรง
ยินดีแลวดวยพระปติอันเศราหมองของพระองค ดุจ
มฤคตกหลุมฉะนั้น ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อยอม
กลืนเบ็ดอันงอ ซึ่งปดไวดวยเนื้ออันเปนเหยื่อ มันยอม
ไมรูความตายของตน ฉันใด ขาแตพระราชา พระ-
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องคเปนผูมีความปรารถนาในกาม ยอมไมทรงทราบ
พระราชธิดาของพระเจาจุลนีผูเปนดุจเหยื่อ ราวกะ
ปลาไมรูจักเหยื่อคือความตายของตน ฉันนั้นนั่นเทียว
ถาพระองคเสด็จนครปญจาละ จักตองสละพระองค
ทันที ภัยใหญจักถึงพระองค ดุจภัยมาถึงมฤคตัวตาม
ไปถึงทางประตูบานฉะนั้น ขาแตพระจอมประชากร
บุรษุ ผูไมประเสริฐ เปนเหมือนงูอยูในพกพึงกัดเอา
ผูมีปญญาไมพึงทําไมตรีกับบุรุษเชนนั้น เพราะการคบ
บุรษุ ชัว่ เปนทุกขโดยแท ขาแตพระจอมเกลาประชากร
บุรษุ ผูมีศีล เปนพหูสูตนี้ พึงรูคุณแหงไมตรีใด ผูม ี
ปญญาพึงทําไมตรีนั้นกับบุรษุ นั้นนั่นเทียว เพราะการ
คบสัตบุรุษทั้งหลาย เปนสุขโดยแท.
[๖๓๓] ขาแตพระราชา พระองคเปนคนเขลา
บาน้ําลาย ที่กลาวถึงเหตุแหงการไดรัตนะสูงสุดใน
สํานักขาพระองค ขาพระองคเจริญดวยหางไถจะรูจัก
ความเจริญเหมือนคนอื่นเขาไดอยางไร ทานทั้งหลาย
จงไสคอมโหสถนี้ ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา
เพราะเขาพูดเปนอันตรายแตการไดรัตนะของเรา.
[๖๓๔] ดูกอนมโหสถ บัณฑิตทั้งหลายยอมไม
ทิ่มแทงเพราะโทษที่ลวงไปแลว เจามาทิ่มแทงขาดุจ
มาที่เขาผูกไวดวยประดับทําไม ถาเห็นวาเราจะพนภัย
ได หรือเห็นวาเราจะปลอดภัยได ก็จงสั่งสอนเราโดย
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ความสวัสดีนั้นแหละ เจาจะทิ่มแทงเราเพราะโทษที่
ลวงไปแลวทําไม.
[๖๓๕] ขาแตบรมกษัตริย กรรมของมนุษยที่
เปนไปลวงแลว ทําไดยาก เปนแดนเกิดที่ยินดีไดยาก
ขาพระองคไมสามารถจะปลดเปลื้องพระองคได ขอ
พระองคทรงทราบเองเถิด ชาง มา นก ยักษ ผูมี
ฤทธิ์ มียศ สามารถไปไดทางอากาศมีอยู ชางเปนตน
ผูมีอิทธานุภาพเห็นปานนั้น ทีพ่ ระองคมีอยู แมเหลานั้น
ก็พึงพาพระองคไปได ขาแตบรมกษัตริย กรรมของ
มนุษยที่เปนไปลวงแลว ทําไดยาก เปนแดนเกิดที่
ยินดีไดยาก
ขาพระองคไมสามารถจะปลดเปลื้อง
พระองคโดยทางอากาศได.
[๖๓๖] บุรษุ ผูยังไมเห็นฝงในมหาสมุทร ไดที่
พํานักในประเทศใด เขายอมไดความสุขในประเทศ
นั้น ฉันใด ทานมโหสถ ขอทานไดเปนที่พึ่งของ
พวกเราและของพระราชา ฉันนัน้ ทานเปนประเสริฐ
สุดกวาพวกขาพเจาเหลามนตรี ขอทานชวยปลดเปลื้อง
พวกเราจากทุกขเถิด.
[๖๓๗] ทานอาจารยเสนกะ กรรมของมนุษย
ที่เปนไปลวงแลวทําไดยาก เปนแดนเกิดที่ยินดีไดยาก
ขาพเจาไมสามารถจะปลดเปลื้องทานได ขอทานจง
ทราบเอาเองเถิด.
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[๖๓๘] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัย
ใหญนนั่ หรือ บัดนีข้ าพเจาขอถามอาจารยเสนกะ ทาน
จะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
[๖๓๙] พวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแตประตูหรือ
จงจับมีดฆากันและกันละชีวิตเสียพลัน อยาทันให
พระราชาพรหมทัตฆาพวกเราใหลําบากนาน.
[๖๕๐] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัย
ใหญนนั่ หรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามอาจารยปุกกุสะ
ทานจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
[๖๕๑] พวกเราควรกินยาพิษตายละชีวิตเสียพลัน อยาทันใหพระราชพรหมทัตฆาพวกเราให
ลําบากนาน.
[๖๕๒] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็น
ภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามอาจารยกามินทะ
ทานจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
[๖๕๓] พวกเราพึงเอาเชือกผูกใหตาย หรือโดด
ลงบอใหตายเสีย อยาทันใหพระราชาพรหมทัตฆา
พวกเราใหลําบากเลย.
[๖๕๔] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็น
ภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามอาจารยเทวินทะ
ทานจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
[๖๕๕] พวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแตประตู
หรือจงจับมีดฆากันและกันละชีวิตเสียพลัน ถามโหสถ
ไมสามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยงาย.
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[๖๕๖] บุคคลแสวงหาแกนของตนกลวย ยอม
ไมไดฉันใด เราทั้งหลายแสวงหาอุบายเครื่องพนจาก
ทุกข ก็ยอมไมประสบปญหานั้น ฉันนั้น บุคคล
แสวงหาแกนแหงไมงิ้วยอมหาไมไดฉันใด เราทั้งหลาย
แสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกขยอมไมประสบปญหา
นั้น ฉันนั้น การอยูของชางทั้งหลายในสถานที่ไมมี
น้ํา ชือ่ วาอยูในที่นี้ใชประเทศ เพราะวาชางเหลานั้น
อยูในสถานที่อันไมมีน้ํา ชื่อวามิใชประเทศ ยอมตก
อยูในอํานาจของปจจามิตรเร็วพลัน ฉันใด แมการที่
เราทั้งหลายอยูในทีใ่ กลของมนุษยชั่ว เปนคนพาลหา
ความรูม ิได ก็ชื่อวาอยูในสถานที่มิใชประเทศ ฉันนั้น
ใจของเราสั่น และปากก็แหงผาก เราเปนเหมือนถูก
ไฟไหมกลางแดด ไดบรรลุถึงความเย็นใจ เตาของ
ชางทองรุงเรืองภายใน ไมรุงเรืองภายนอก ฉันใด
ใจของเรายอมเรารอนอยูภายใน ไมปรากฏภายนอก
ฉันนั้น.
[๖๔๗] แตนนั้ มโหสถผูเปนบัณฑิตที่ปญญาเห็น
ประโยชน เห็นพระเจาวิเทหราชถึงความทุกข จึงได
กราบทูลคํานี้วา ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองค
อยาตกพระหฤทัยกลัวเลย ขาแตพระองคผูองอาจใน
ทางรถ ขอพระองคอยาตกพระหฤทัยกลัวเลย ขาพระองคจักเปลื้องพระองคผูดุจดวงจันทร หรือดวงอาทิตย
อันราหูจับแลว หรือดุจชางจมติดในเปอกตม หรือดุจ
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งูติดอยูในกระโปรง หรือดุจนกติดอยูในกรง หรือ
เหลาปลาอยูในขาย ผูมีพลและพาหนะคุมลอมอยู
ใหพนจากความลําเค็ญ ขาพระองคจักยังกองทัพปญจาละใหหนีไป ดุจไลฝูงกาดวยกอนดิน ขาพระองค
มิไดเปลื้องพระองคผูเสด็จอยูในที่คับขันใหพน จาก
ทุกข ชื่อวาปญญาของขาพระองคนั้นจะมีประโยชน
อะไร หรือบุคคลเปนขาพระองคนั้นเปนอมาตย จะมี
ประโยชนอะไร.
[๖๔๘] แนะพอหนุม ๆ พวกเจาจงลุกมา จง
เปดประตูอุโมงค ประตูหองติดตอเครื่องยนต พระเจาวิเทหราชพรอมดวยเหลาอมาตย จักเสด็จไปโดย
อุโมงค.
[๖๔๙] พวกคนรับใชของมโหสถบัณฑิต ไดฟง
คําของมโหสถแลว จึงเปดประตูอุโมงค และเครื่อง
สลักหามอันประกอบดวยยนต.
[๖๕๐] เสนกะเดินไปกอน มโหสถเดินไปขาง
หลัง พระเจาวิเทหราชเสด็จดําเนินไปทามกลางพรอม
ดวยอมาตยหอมลอมเปนราชบริพาร.
[๖๕๑] พระเจาวิเทหราช เสด็จออกจากอุโมงค
ขึ้นสูเรือแลว มโหสถรูวาพระองคขึ้นสูเรือแลว ได
ถวายอนุศาสนวา ขาแตสมมติเทพ พระเจาจุลนี
พรหมทัตนี้เปนพระสัสสุระของพระองค ขาแตพระจอมประชากร พระนางนันทาเทวีนี้เปนพระสัสสูของ
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พระองค การปฏิบตั ิพระราชมารดาของพระองคอยาง
ใด จงมีแกพระสัสสูของพระองคอยางนั้น ขาแต
พระราชา พระเชษฐภาดารวมพระอุทรพระมารดา
เดียวกันโดยตรงของพระองคทรงรักใครอยางใด
พระปญจาลจันทราชกุมาร พระองคควรทรงรักใคร
อยางนั้น พระนางปญจาลจันทีนี้ เปนพระราชบุตรี
ของพระเจาพรหมทัตที่พระองคทรงปรารถนา พระองคจงทําความใครของพระองคแกพระนาง พระนาง
จงเปนพระมเหสีของพระองค.
[๖๕๒] ดูกอนมโหสถ เจาจงรีบขึ้นเรือ เจาจะ
ยืนอยูร ิมฝงคงคาทําไมหนอ เราทั้งหลายพนจากทุกข
แลวโดยยาก จงไปบัดนี้เถิด.
[๖๕๓] ขาแตพระมหาราชเจา การที่ขาพระองค
ผูเปนนายกแหงเสนา มาทอดทิ้งเสนางคนิกรเสีย เอา
แตตัวรอด หาชอบไม ขาพระองคจักนํามา ซึ่ง
เสนางคนิกรในกรุงมิถิลาที่พระองคละไว และสิ่ง
ของทีพ่ ระเจาพรหมทัตประทานแลว.
[๖๕๔] ดูกอนบัณฑิต เจาเปนผูมีเสนานอย
จักขมพระเจาจุลนีผูมีเสนามากตั้งอยูอยางไร เจาเปน
ไมมีกําลัง จักลําบากดวยพระเจาจุลนีผูมีกําลัง.
[๖๕๕] ถาบุคคลมีความคิด แมมีเสนานอย
ยอมชนะบุคคลผูไมมีความคิด ที่มีเสนามากได พระราชาพระองคเดียว ยอมชนะพระราชาทั้งหลายได ดุจ
ดวงอาทิตยอุทัยกําจัดความมืด ฉะนั้น.
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[๖๕๖] แนะเสนกาจารย การอยูรวมดวยเหลา
บัณฑิตเปนสุขดีหนอ เพราะวามโหสถปลดเปลื้อง
พวกเราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้อง
ฝูงนกที่ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแห ฉะนั้น.
[๖๕๗] ขาแตพระมหาราชเจา บัณฑิตทั้งหลาย
นําความสุขมาแทจริงอยางนี้ที่เดียว มโหสถปลดเปลื้อง
พวกเราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้อง
ฝูงนกที่ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแหฉะนั้น.
[๖๕๘] พระเจาจุลนีผูมีกําลังมาก รักษาการ
ตลอดราตรีทั้งสิ้น ครั้นอรุณขึน้ ก็เสด็จถึงอุปการนคร
พระเจากรุงอุตตรปญจาละพระนามวาจุลนี ผูมีกําลัง
มาก เสด็จทรงชางที่นั่งตัวประเสริฐมีกําลังอายุ ๖๐ ป
ไดตรัสการทัพกะเสนาของพระองค พระองคทรงสวม
เกราะแกวมณีพระหัตถจับศร ไดตรัสกะเหลาทวยหาญ
ผูรับใช ซึ่งชํานาญในศิลปเปนอันมากประชุมกันอยู.
[๖๕๙] เจาทั้งหลายจงไสชางพลายมีกําลัง อายุ
๖๐ ป ชางทั้งหลายจงย่ํายีนครที่พระเจาวิเทหราชทรง
สรางไวดีแลวเสีย ลูกศรอันขาวเชนเขี้ยวงาปลายแหลม
คม สามารถแทงกระดูกได เกลื้องเกลาเหลานี้ จง
ตกลงดังหาฝนดวยกําลังธนูเหลาโยธารุนหนุมสวมเกราะ แกลวกลา มีอาวุธประกอบดวยดามอันวิจิตร
เหลาชางใหญแลนมา จงหันหนาสูชางทั้งหลาย
หอกทัง้ หลายที่ขัดดวยน้ํามันแลว มีแสงเปนประกาย
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วะวับรุง เรืองตั้งอยู ดังดาวประกายพรึก มีรศั มีมาก
เมื่อเหลาโยธาของเรามีกําลัง คือ อาวุธ ทรงสังวาลคือ
เกราะ ไมลาหนีในสงครามเชนนี้ พระเจาวิเทหราช
จะพนไปไดที่ไหน หากจะเปนเหมือนนกบินไปทาง
อากาศ จักทําไดอยางไร ก็โยธาของเราทั้งหมด
๓๙,๐๐๐ ซึ่งเราเที่ยวไปทั่วแผนดิน ไมเห็นเทียมทัน
สามารถตัดศีรษะขาศึกเอามาคนละศีรษะได อนึ่งชาง
พลายทั้งหลายอันประดับแลว มีกําลัง อายุ ๖๐ ป
เหลาโยธาหนุม ๆ มีผิวพรรณดังทองคํางดงามอยูบน
คอ โยธาทั้งหลายมีเครื่องประดับสีเหลือง นุงผา
สีเหลือง หมผาเฉียงบาสีเหลือง งดงามอยูบนคอชาง
ดังเทพบุตรทั้งหลายในนันทนวัน ดาบทั้งหลายมีสิ่ง
ปลาสลาดขัดลูดวยน้ํามัน แสงวะวับ อันเหลาโยธา
ผูวีรบุรษุ ทําเสร็จแลว มีคมเสมอ มีคมยิ่ง เงาวับ
ดาบทั้งหลายหาสนิมมิได ทําดวยเหล็กกลามัน่ คง อัน
เหลาโยธาผูมีกําลัง เชี่ยวชาญในวิธีประหาร ถือเปน
คูมือแลว เหลาโยธาผูถึงพรอมดวยความงามดังทองคํา
สวมเสือ้ สีแดง กวัดแกวงดาบยอมงดงาม ดังสายฟา
แวบวับอยูในระหวางกอนเมฆ เหลาโยธาผูกลาหาญ
สวมเกราะ สามารถยังธงใหสะบัดในอากาศ ฉลาด
ในการใชดาบและเกราะถือดาบ ฝกมาอยางชํานาญ
สามารถจะตัดคอชางใหขาดตกลง (แตกาลกอน) ทาน
เปนผูอันหมูชนเชนนี้แวดลอม แตกาลนี้ ความพนภัย
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ของทานไมมี เราไมเห็นราชานุภาพของทาน ที่จะ
เปนเหตุใหทานไปกรุงมิถิลาไดเลย.
[๖๖๐] พระองคดวนไสชางที่นั่งตัวประเสริฐมา
ทําไมหนอ พระองคมีพระหฤทัยราเริงแลวเสด็จมา
คงจะเขาพระทัยวา ทรงเปนผูไดประโยชนแลว ขอ
พระองคทรงลดแลงธนูนั่นลงเสียเถิด ทรงทิ้งลูกธนู
เสียเถิด ทรงเปลื้องเกราะอันงาม โชติชวงดวยแกว
ไพฑูรยแกวมณีนั่นออกเสียเถิด.
[๖๖๑] เจาเปนผูมีผิวหนาผองใส และกลาว
ถอยคําเคยยิ้มแยม ความถึงพรอมแหงผิวพรรณเชนนี้
ยอมมีในเวลาใกลตาย.
[๖๖๒] ขาแตขตั ติยราช พระดํารัสที่พระองค
ตรัสคุกคาม ไรประโยชนเสียแลว พระองคเปนผูมี
พระดําริกระจายไปทั่วแลว พระองคจับพระเจาวิเทหราชไมไดหรอก ดังมาสินธพอันมากระจอกไลไมทนั
พระเจาวิเทหราชพรอมเหลาอมาตยราชบริพาร เสด็จ
ขามคงคาไปแลวแตวันวานนี้ เมื่อพระองคจักติดตาม
ไปก็จักตก เหมือนกาบินไลตามพระยาหงสฉะนั้น.
[๖๖๓] สุนัขจิ้งจอกทั้งหลายเปนสัตวต่ําชากวา
มฤค เห็นดอกทองกวาวบานในรัตติกาล ก็สําคัญวา
ชิ้นเนื้อเขาลอมตนอยู ครั้นเมือ่ ราตรีลวงไปแลว พระอาทิตยขึ้น สุนขั จิ้งจอกตัวเปนสัตวต่ําชากวามฤค เห็น
ดอกทองกวาวบานแลว หมดหวัง ฉันใด ขาแต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 321

พระราช พระองคทรงลอมพระเจาวิเทหราชก็จักทรง
หมดหวังเสด็จไป เหมือนสุนขั จิ้งจอกทั้งหลายเห็น
ดอกทองกวาว ฉันนั้น.
[๖๖๔] เจาทั้งหลายจงตัดมือและเทา หูและจมูก
ของมโหสถผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขาซึ่งอยู
ในเงื้อมมือแลวไปเสีย เจาทั้งหลายจงเสียบมโหสถผู
ปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขาซึ่งอยูในเงื้อมมือ
แลวไปเสีย ในหลาวยางมันใหรอ น ดุจยางเนื้อฉะนั้น
บุคคลแทงหนังโคที่แผนดิน หรือเที่ยวหนึ่งราชสีห
หรือเสือโครงฉุดมาดวยขอ ฉันใด ขาจักใหเจาทั้งหลาย
ทิ่มแทงมโหสถผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขาซึ่ง
อยูในเงื้อมมือแลวไปเสีย แลวฆาเสียดวยหอก ฉันนั้น.
[๖๖๕] ถาพระองคตัดมือและเทา หูและจมูก
ของขาพระองค พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถ
เปนอาทิแหงพระปญจาลจันทราโอรสพระนางปญจาล
จันที่ราชธิดา และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถเปนตนของ
พระราชโอรส พระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค
อยางนั้นเหมือนกัน ถาพระองคเสียบเนื้อขาพระองค
ในหลาวยางใหรอน พระเจาวิเทหราชก็จักเสียบเนื้อ
พระปญจาลจันทราชโอรสพระนางปญจาลจันทีราชธิดา และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค ยางให
รอน พระเจาวิเทหราชจักใหเสียบเนื้อพระราชโอรส
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พระราชธิดา และพระมเหสีของพระองค ยางใหรอน
อยางนั้นเหมือนกัน
ถาพระองคจักทิ่มแทงขาพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชก็จักใหทิ่มแทงพระปญจาลจันทราชโอรส
พระนางปญจาลจันทีราชธิดา และพระนางนันทาเทวี
มเหสีของพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชจักให
ทิ่มแทงพระราชโอรสพระราชธิดา และพระมเหสีของ
พระองคดวยหอกอยางนั้นเหมือนกัน
ขอความดังกราบทูลมาอยางนี้ขาพระองคทั้งสอง
คือพระเจาวิเทหราชกับพระองคไดปรึกษาตกลงกันไว
แลวเปนความลับ โลหนังมีน้ําหนัก ๑๐๐ ปละ ที่ชาง
หนังทําสําเร็จแลวดวยมีดของชางหนัง ยอมชวย
ปองกันตัว เพื่อหามกันลูกศรทั้งหลาย ฉันใด ขาพระองคเปนผูนําความสุข บรรเทาทุกขถวายพระเจา
วิเทหราชผูเรื่องยศ ก็จําตองทําลายลูกศรคือพระดําริ
ของพระองค ดวยโลหนังคือความคิดของขาพระองค
ฉันนั้น.
[๖๖๖] ขาแตพระมหาราชเจา เชิญเถิด ขอ
เชิญพระองคทอดพระเนตรดูภายในเมืองของพระองค
ซึ่งวางเปลา นางสนมและกุมารทั้งหลายตลอดถึง
พระชนนีของพระองค ขาพระองคใหนําออกจาก
อุโมงค ถวายไปแดพระเจาวิเทหราชแลว.
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[๖๖๗] เจาจงไปภายในเมืองของเรา ตรวจตรา
ดู คําของมโหสถนี้ จริงหรือเท็จอยางไร.
[๖๖๘] ขาแตพระมหาราชเจา มโหสถทูล
อยางใด ขอความนั้นก็เปนอยางนั้น พระราชนิเวศน
ทั้งปวงวางเปลา ดุจที่ลงหากินแหงกา.
[๖๖๙] ขาแตพระมหาราชเจา พระนางนันทาเทวี เสด็จไปแลวจากอุโมงคนี้ เปนผูมีพระสรีราพยพ
อันงานสรรพ มีพระโสณีควรเปรียบกับแผนทองคํา
ธรรมชาติ มีปกติตรัสประภาษไพเราะเสนาะดังเสียง
ลูกหงส.
ขาแตมหาราชเจา พระนางนันทาเทวี อันขาพระองคน้ําเสด็จออกไปจากอุโมงคนี้ เปนผูมีสรรพางด
งามนาทัศนา ทรงพระภูษาโกไสยมีพระรูปอําไพดุจ
สุวรรณ สายรัดพระองคนั้นก็งามทําดวยกาญจนวิจิตร
มีพระบาทสดไสพระโลหิตขึ้นแดง อันแถลงเบญจกัลยาณี ชี้ไวเปนแบบดวยสามารถแหงพระฉวี พระ
มังสา พระเกศา พระเสนเอ็น และพระอัฐิงามดี มี
สายรัดพระองคแกวมณีแกมสุวรรณ ดวงพระเนตร
นั้นเปรียบกับตานกพิราบ มีพระสรีรภาพอันโสภา
ริมพระโอฐแดงดุจผลตําลึงสุกก็ปานกัน มีบนั้ พระองค
บางอยางจะรวบกํารอบทีเดียว มีบั้นพระองคเล็กเรี่ยว
ดุจเถานาคลดาเกิดแลวดี และดุจกาญจนไพที พระศก
ของพระนางนันทาเทวียาวดําปลายชอยเล็กนอยดุจ
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ปลายมีด พระนางเจานั้น มีดวงพระเนตรเขื่องราวกะ
ดวงตาแหงลูกมฤคหนึ่งขวบเกิดดีแลว หรือดุจเปลว
เพลิงในเหมันตฤดู แมน้ําใกลภูผาหรือหมูไ มดาดาษ
ไปดวยไมไผเล็ก ๆ ยอมงดงาม ฉันใด เสนพระโลนชาติก็ออนงดงามฉันนั้น พระนางมีพระเพลางามดัง
งวงกุญชรงาน มีพระถันยุคลดังคูผลมะพลับทองงาม
เปนที่หนึ่ง มีพระสัณฐานพึงพอดีไมสูงนัก ไมต่ํานัก
พระโลมาของพระนางเจานั้น มีพองามไมมากนัก
ขาแตพระองคผูมีพาหนะสมบูรณดวยสิริ พระองค
ทรงยินดีดวยการทิวงคตของพระนางเปนแน ขาพระองคและพระนางนันทาเทวี จะไปสูสํานักยมราชเปน
แน.
[๖๗๐] เจารูเลหกลอันเปนทิพย หรือเจาไดทํา
อุบายเพียงบังตา ในการที่เจาปลอยพระเจาวิเทหราช
ผูเปนศัตรูของขา ซึ่งตกอยูในเงื้อมมือขาแลว.
[๖๗๑] ขาแตพระมหาราชเจา บัณฑิตทั้งหลาย
ในโลกนี้ยอมบรรลุเลหกลอันเปนทิพยบัณฑิตชนผูมี
ความรูเ หลานั้น จึงเปลื้องตนจากทุกขได เหลาโยธา
รุนหนุม เปนคนฉลาด เปนทหารขุดอุโมงค ของขาพระองคมีอยู พระเจาวิเทหราชเสด็จไปกรุงมิถิลาโดย
ทางที่ทหารเหลานีท้ ําไว.
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[๖๗๒] เชิญเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระองค
ทอดพระเนตรอุโมงคที่ไดสรางไวดีแลว งามรุงเรือง
ดวยระเบียบแหงกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ
และกองพลราบ ซึง่ สําเร็จดีแลวตั้งอยู.
[๖๗๓] ดูกอนมโหสถ บัณฑิตทั้งหลายเชนนี้
เหลานีอ้ ยางตัวเจา อยูในเรือน ในแวนแควนแหงผูใด
เปนลาภของชาววิเทหรัฐ และชาวกรุงมิถิลาผูไดอยู
รวมกับผูนั้น.
[๖๗๔] ขาจะใหเครื่องเลี้ยงชีพ การบริหาร
เบี้ยเลี้ยง และบําเหน็จเพิ่มขึ้น ๒ เทา และใหโภคสมบัตอิ ันไพบูลยอื่น ๆ เจาจงใชสอยสิ่งที่ปรารถนา
จงรื่นรมยเถิด อยากลับไปหาพระเจาวิเทหราชเลย
พระเจาวิเทหราช จักทําอะไรได.
[๖๗๕] ขาแตพระมหาราชเจา ผูใดสละทานผู
ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแหงทรัพย ผูนั้นยอมถูกตนเอง
และผูอนื่ ติเตียนทั้งสองฝาย พระเจาวิเทหราชยังทรง
พระชนมอยูเพียงใด ขาพระองคไมพึงเปนราชบุรุษ
ของพระราชาอื่นเพียงนั้น ขาแตพระมหาราชเจา ผูใด
สละทานผูชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแหงทรัพย ผูนั้นยอม
ถูกตนเองและผูอื่นติเตียนทั้งสองฝาย พระเจาวิเทหราช ยังดํารงพระชนมอยูเพียงใด ขาพระองคไมพึง
อยูในแวนแควนของพระราชาอื่นเพียงนั้น.
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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] พวกเจาจงใหอาหารแกชางและมาเพิ่ม
ขึ้นเปนสองเทา เพียงใด จงเลี้ยงดูกองรถและกอง
ราบใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา เพียงนั้น.
[๖๗๘] พอบัณฑิต เจาจงพากองชาง กองมา
กองรถ กองราบไป ขอพระเจาวิเทหมหาราช จง
ทอดพระเนตรเห็นเจาผูไปถึงกรุงมิถิลา.
[๖๗๙] เสนา คือ กองชาง กองมา กองรถ
กองราบนั้นปรากฏมากมาย เปนจตุรงคินีเสนาที่นา
กลัว บัณฑิตทั้งหลายสําคัญอยางไรหนอ.
[๖๘๐] ขาแตพระมหาราชเจา ความยินดีอยาง
สูงสุด ยอมปรากฏเฉพาะแดพระองค มโหสถพากอง
ทัพทั้งปวง มาถึงแลวโดยสวัสดี.
[๖๘๑] คน ๔ คน นําคนตายไปทิ้งไวในปาชา
แลวกลับไปฉัน ใด พวกเราทิ้งเจาไวในกัปปลรัฐแลว
กลับมาในที่นี้ ก็ฉนั นั้น เมื่อเปนเชนนั้น เจาเปลื้อง
ตนพนมาได เพราะเหตุอะไร เพราะปจจัยอะไร หรือ
เพราะผลอะไร.
[๖๘๒] ขาแตพระจอมวิเทหรัฐ ขาพระองค
ปองกันขอความดวยขอความ ปองกันความคิด พระ-
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เจาขา ใชแตเทานั้น ขาพระองคยังปองกันพระราชา
ดังสาครกั้นลอมชมพูทวีปไว ฉะนั้น.
พระเจาจุลนีพระราชทานทอง ๑,๐๐๐ นิกขะ
บาน ๘๐ บานในแควนกาสี ทาสี ๔๐๐ คน และภรรยา
๑๐๐ คน แกขาพระองค ขาพระองคไดพาเสนางคนิกร
ของขาพระองคทั้งหมด มาในที่นี้โดยสวัสดี.
[๖๘๓] แนะเสนกาจารย การอยูร วมดวยเหลา
บัณฑิตเปนสุขดีหนอ เพราะวามโหสถปลดเปลื้องพวก
เราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูง
นกที่ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแหฉะนั้น.
[๖๘๔] ขาแตพระมหาราชเจา บัณฑิตทั้งหลาย
นําความสุขมาแทจริงอยางนี้ทีเดียว มโหสถปลดเปลื้อง
พวกเราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้อง
ฝูงนกที่ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแหฉะนั้น.
[๖๘๕] ชาวเมืองซึ่งนับวาเกิดในแควนมคธ จง
ดีดพิณทั้งปวง จงตีกลองเล็กกลองใหญและมโหระทึก
จงพากันโหรองบันลือเสียงใหเซ็งแซ.
[๖๘๖] พวกฝายใน พวกกุมาร พอคา พราหมณ
กองชาง กองมา กองรถ กองราบ ชาวชนบท และ
ชาวนิคม รวมกันนําขาวน้ําเปนอันมากมาใหแกมโหสถบัณฑิต ชนเปนอันมากไดเห็นมโหสถบัณฑิตกลับ
มาสูกรุงมิถิลา ก็พาลกันเลื่อมใส ครั้นมโหสถบัณฑิต
ถึงแลว ก็โบกผาอยูท ั่วไป.
จบ มโหสถชาดกที่ ๕
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อรรถกถามหานิบาต
มโหสถชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
พระปญญาบารมีของพระองค ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา ปฺจาโล สพฺพเสนาย ดังนีเ้ ปนตน.
ความยอวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภา เมื่อจะ
สรรเสริญพระปญญาบารมีของพระตถาคต ไดนั่งสรรเสริญพระคุณของพระ
ศาสดาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระตถาคตเปนผูมีพระปญญาใหญ มี
พระปญญากวางขวาง มีพระปญญาราเริง มีพระปญญาลึกซึ่ง มีพระปญญา
ดุจแผนดิน มีพระปญญาแหลม มีพระปญญาวองไว มีพระปญญาแทงตลอด
ย่ํายีเสียซึ่งวาทะแหงคนอื่น ทรงทรมานเหลาพราหมณ มีกฏู ทันตพราหมณ
เปนตน เหลาปริพาชกมีสัพภิยปริพาชกเปนตน เหลายักษมีอาฬวกยักษเปน
เหลาเทวดามีทาวสักกเทวราชเปนตน เหลาพรหมมีพกพรหมเปนตน และ
เหลาโจรมีโจรองคุลิมาลเปนตน ดวยพระปญญานุภาพของพระองค ทรงทํา
ใหสิ้นพยศ พระองคทรงทรมานชนเปนอันมากประทานบรรพชาใหตั้งอยูใน
มรรคผล พระศาสดามีพระปญญาใหญ ดวยประการฉะนี้. พระศาสดาเสด็จ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาถึงเรื่องอะไร และ
เรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนาคางในระหวาง เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลให
ทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในกาลนี้เทานั้น
ตถาคตมีปญญา แมในอดีตกาล เมื่อญาณยังไมแกกลา ยังบําเพ็ญบุรพจริยา
เพื่อประโยชนแกพระโพธิญาณอยู ก็เปนผูมีปญญาเหมือนกัน ตรัสฉะนั้นแลว
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ทรงดุษณีภาพ ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวิงวอนใหทรงประกาศบุรพจริยา จึง
ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามวา วิเทหะ
เสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลา แควนวิเทหะ มีบัณฑิต ๔ คน ชื่อเสนกะ ๑
ปุกกุสะ ๑ กามินทะ ๑ เทวินทะ ๑ เปนผูถวายอนุศาสนอรรถธรรมแดพระเจาวิเทหราชนั้น กาลนัน้ พระเจาวิเทหราชทรงพระสุบินในปจจุสสมัย ในวัน
พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิวา ที่มุมพระลานหลวงทั้ง ๔ มุม มีกองเพลิง ๔ กอง
ประมาณเทากําแพงใหญลุกโพลง ก็ในทามกลางกองเพลิงทั้ง ๔ นั้น มีกอง
เพลิงกอง ๑ ประมาณเทาหิ่งหอย ตั้งขึ้นลุกลวงเลยกองเพลิงทั้ง ๔ ในขณะนั้น
เลง ตั้งขึ้นจดประมาณอกนิฏฐพรหมโลก สวางทั่วจักรวาล สิง่ ที่ตกในภาคพื้น
แมสักเทาเมล็ดพันธุผักกาดก็ปรากฏ โลกทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมมาบูชา
กองไฟนั้น ดวยของหอมและดอกไมเปนตน มหาชนเที่ยวอยูในระหวาง
เปลวเพลิง ก็มิไดรอนแมสักวาขุมขน พระราชาทรงเห็นพระสุบินนี้แลว ทรง
หวาดสะดุงเสด็จลุกขึ้นประทับนั่ง ทรงจินตนาการอยูจนอรุณขึ้นวา เหตุการณ
อะไรหนอจะพึงมีแกเรา บัณฑิตทั้ง ๔ มาเฝาแตเชาทูลถามถึงสุขไสยาวา ขาแตสมมติเทพ พระองคบรรทมเปนสุขหรือ พระราชาตรัสตอบวา ทานอาจารย
ความสุขจะมีแกเราแตไหน เราไดฝนเห็นอยางนั้น ลําดับนั้น เสนกบัณฑิตทูลวา
ขาแตมหาราช ขอพระองคอยาไดตกพระหฤทัย พระสุบินนั้นเปนมงคล ความ
เจริญจักมีแตพระองค เมื่อมีพระราชดํารัสถามวา เพราะเหตุไร จึงทูลวา
ขาแตมหาราช บัณฑิตที่ ๕ อีกคนหนึ่งจักเกิดขึ้น ครอบงําพวกขาพระองค
ซึ่งเปนบัณฑิตทั้ง ๔ ทําใหหมดรัศมี พวกขาพระองคทั้ง ๔ คน เหมือน
กองเพลิง ๔ กอง บัณฑิตที่ ๕ จักเกิดขึ้น เหมือนกองเพลิงที่เกิดขึ้นใน
ทามกลาง ก็บัณฑิตนั้นหาผูเสมอยอมไมมีในโลกทั้งเทวโลก พระเจาวิเทหราช
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ตรัสถามวา ก็บัดนี้บัณฑิตนั้นอยูที่ไหน เสนกบัณฑิตทูลพยากรณราวกะเห็น
ดวยทิพยจักษุเพราะกําลังแหงการศึกษาของตนวา วันนี้บัณฑิตนั้นจักปฏิสนธิ
หรือจักคลอดจากครรภมารดา พระราชาทรงระลึกถึงคําแหงเสนกบัณฑิตนั้น
จําเดิมแตนั้นมา.
ก็บานทั้ง ๔ คือ บานชื่อทักขิณยวมัชฌคาม ๑ ปจฉิมยวมัชฌคาม ๑
อุตตรยวมัชฌคาม ๑ ฝาจีนยวมัชฌคาม ๑ มีอยูทปี่ ระตูทั้ง ๔ แหงกรุงมิถลิ า
ในบานทั้ง ๔ นั้น เศรษฐีชื่อสิริวัฒกะอยูในบานชื่อปาจีนยวมัชฌคาม ภรรยา
ของเศรษฐีนั้นชื่อสุมนาเทวี วันนั้นพระมหาสัตวจุติจากดาวดึงสพิภพ ถือ
ปฏิสนธิในครรภแหงนางสุมนาเทวี ในเวลาที่พระราชาทรงพระสุบิน เทพบุตร
อีกพัน หนึ่งจุติจากดาวดึงสพิภพ ถือปฏิสนธิในตระกูลแหงเศรษฐีใหญนอยใน
บานนั้นนั่นเอง ฝายนางสุมนาเทวีคลอดบุตรมีพรรณดุจทองคํา โดยกาลลวง
มาได ๑๐ เดือน.
ขณะนั้น ทาวสักกเทวราชทอดพระเนตรดูมนุษยโลก ทรงทราบวา
พระมหาสัตวตลอดจากครรภมารดา ทรงคิดวา ควรเราจะทําพระพุทธางกูรนี้
ใหปรากฏในโลกทั้งเทวโลก จึงเสด็จมาดวยอทิสมานกายไมมีใครเห็นพระองค
ในเวลาที่พระมหาสัตวคลอดจากครรภมารดา วางแทงโอสถแทงหนึ่งที่หัตถ
แหงพระมหาสัตวนั้น แลวเสด็จกลับไปยังทิพยพิมานแหงตนทีเดียว พระมหาสัตวรับแทงโอสถนั้นกําไว ก็เมื่อพระมหาสัตวคลอดจากครรภนั้น ความ
ทุกขมิไดมีแกมารดาแมสักหนอยหนึ่ง คลอดงายคลายน้ําออกจากธมกรก
ฉะนั้น นางสุมนาเทวีเห็นแทงโอสถในมือของบุตรนั้น จึงถามวา พอไดอะไรมา
บุตรนั้นตอบมารดาวา โอสถจะแม แลววางทิพยโอสถในมือมารดา กลาววา
ขาแตแม แมจงใหโอสถนี้แกเหลาคนเจ็บปวยดวยความเจ็บปวยอยางใดอยาง
หนึ่ง นางสุมนาเทวีมีความราเริงยินดีเปนอยางยิ่ง จึงบอกแกสิริวัฒกเศรษฐีผู
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สามี ก็เศรษฐีนั้นปวยเปนโรคปวดศีรษะมา ๗ ป มีความยินดีราเริง คิดวา
กุมารนี้เมื่อเกิดแตครรภมารดา ก็ถือโอสถมา ทั้งพูดกับมารดาไดในขณะที่เกิด
นั่นเอง โอสถที่ผูมีบุญเห็นปานนี้ให จักมีอานุภาพมาก คิดฉะนี้แลวจึงถือ
โอสถนั้นฝนที่หินบด แลวเอาโอสถหนอยหนึ่งทาที่หนาผาก โรคปวดศีรษะที่
เปนมา ๗ ปก็หายไป ดุจน้ําหายไปจากใบบัวฉะนั้น ทานเศรษฐีนั้นมีความ
ดีใจวา โอสถมีอานุภาพมาก เรื่องพระมหาสัตวถือโอสถมา ก็ปรากฏไปในที่
ทั้งปวง บรรดาผูเจ็บปวยทั้งปวงนั้น พากันมาบานทานเศรษฐีขอยา ฝายทาน
เศรษฐีก็ถือเอาโอสถหนอยหนึ่งฝนที่หินบด ละลายน้ําใหแกคนทั้งปวง เพียง
เอาทิพยโอสถทาสรีระเทานั้น ความเจ็บปวยทั้งปวงก็สงบ มนุษยทั้งหลายได
ความสุขแลวก็สรรเสริญวาโอสถในเรือนทานสิริวัฒกเศรษฐีมีอานุภาพมาก
แลวหลีกไป.
ในวันตั้งชื่อพระมหาสัตว ทานมหาเศรษฐีคิดวา เราไมตองการชื่อ
บรรพบุรุษมีปูเปนตน มาเปนชื่อบุตรของเรา บุตรของเราจงชื่อโอสถ เพราะ
เมื่อเขาเกิดถือโอสถมาดวย แตนั้นมาจึงชื่อพระมหาสัตวนั้น วา มโหสถกุมาร
เพราะอาศัยคําเกิดขึ้นวา โอสถนี้มีคุณมาก โอสถนีม้ ีคุณมาก ดวยประการฉะนี้
ลําดับนั้น ทานเศรษฐีไดมีความคิดวา บุตรของเรามีบุญมาก จักไมเกิด
คนเดียวเทานั้น ทารกทั้งหลายที่เกิดพรอมกับบุตรของเรานี้จะพึงมี จึงให
ตรวจตราดู ก็ไดขาวพบทารกเกิดวันเดียวกัน ๑ พันคน จึงใหเครื่องประดับ
แกกุมารทั้งหมด และใหนางนม ๑ พันคน ใหทํามงคลแกทารกเหลานั้น
พรอมกับพระโพธิสัตวทีเดียว ดวยคิดวา ทารกเหลานี้จักเปนผูปฏิบัติบํารุง
บุตรของเรา นางนมทั้งหลายตกแตงทารกแลวนํามาบําเรอพระมหาสัตว พระ
โพธิสัตวเลนอยูดวยทารกเหลานั้น เจริญวัย เมื่อมีอายุได ๗ ขวบ มีรูปงาม
ราวกะรูปเปรียบทองคํา เมื่อพระโพธิสัตวเลนอยูกับทารกเหลานั้นในทามกลาง
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บาน เมื่อชางเปนตนมา สนามที่เลนก็เสียหาย ทารกทั้งหลายยอมลําบากใน
เวลาเมื่อถูกลมและแดด วันหนึ่งเมื่อเขาเหลานั้นกําลังเลนกันอยู มหาเมฆตั้งขึ้น
พระมหาสัตวผูมีกําลังดุจชางสาร เห็นเมฆตั้งขึ้นก็วิ่งเขาสูศาลาหลังหนึ่ง พวก
ทารกนอกนี้วิ่งตามไปทีหลังพระสัตว เหยียบเทาของกันและกันพลาดลม
ถึงเขาแตกเปนตน พระโพธิสัตวจึงคิดวา ควรทําศาลาเปนที่เลนในสถานที่นี้
เราทั้งหลายจักไมลําบากอยางนี้ จึงแจงแกทารกเหลานั้นวา พวกเราจักลําบาก
ดวยลม ฝน และแดด พวกเราจักสรางศาลาหลังหนึ่งในที่นี้ ใหพอเปนที่ยืน
นั่ง และนอนได ทานทัง้ หลายจงนํากหาปณะมาคนละหนึ่งกหาปณะ ทารก
เหลานั้นก็กระทําตามนั้น พระมหาสัตวใหเรียกนายชางใหญมากลาววา ขาแตพอ
ทานจงสรางศาลาในที่นี้ แลวไดใหกหาปณะพันหนึ่งแกเขา นายชางใหญรับ
คํารับกหาปณะพันหนึ่งแลว ปราบพื้นที่ใหเสมอขุดหลักตอออกแลวขึงเชือกกะ
ที่ พระมหาสัตวเห็นวิธีขึงเชือกของนายชาง เมื่อจะบอกจึงกลาววา ทานผูเจริญ
ทานอยาขึงเชือกอยางนี้จงขึงใหดี นายชางกลาววา นาย ขาพเจาขึงตามเหมาะสม
แกศิลปะของตน อยางอื่นนอกจากนี้ขาพเจาไมรู พระมหาสัตวกลาววา แม
เพียงเทานี้ก็ไมรู ทานจักรับทรัพยของพวกเราทําศาลาไดอยางไร จงนําเชือกมา
เราจักขึงใหทาน ใหนําเชือกมาแลวก็ขึงเอง เชือกที่พระมหาสัตวขึง ไดเปน
ประหนึ่งพระวิสสุกรรมเทพบุตรขึง แตนั้นพระมหาสัตวไดกลาวกะนายชางวา
ทานสามารถขึงเชือกไดอยางนี้ไหม ไมสามารถนาย ถาเชนนั้น ทานสามารถ
ทําตามความเห็นของเขาไดไหม สามารถนาย พระมหาสัตวจัดปนที่ศาลาให
เปนสวน ๆ คือ หองสําหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรหองหนึ่ง หองสําหรับ
สมณพราหมณผูอาคันตุกะมาพักหองหนึ่ง หองสําหรับคฤหัสถผูอาคันตุกะ
มาพักหองหนึ่ง หองสําหรับเก็บสินคาของพวกพอคาผูอาคันตุกะมาพักหองหนึ่ง
ทําหองเหลานั้นทั้งหมดใหมีประตูทางหนามุข ใหทําสนามเลน ที่วินิจฉัย
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แมโรงธรรมอยางนั้น ๆ เมื่อศาลาแลวเสร็จโดยวันเล็กนอย ใหเรียกชางเขียน
มาเขียนใหนารื่นรมย ใหมีจิตรกรรมกวางขวางโดยตนสั่งเอง ศาลานั้นมีสวน
เปรียบดวยเทวสภาชื่อสุธรรมา แตนนั้ พระมหาสัตวดําริวาเพียงเทานี้ ศาลา
ยังหางามไม ควรสรางสระโบกขรณีดวยถึงจะงาม จึงใหขุดสระโบกขรณี ให
เรียกชางอิฐมา ใหสรางสระโบกขรณีใหมีคดลดเลี้ยวนับดวยพัน ใหมีทา ลง
นับดวยรอย โดยความคิดของตน สระโบกขรณีนั้นดาดาษดวยปทุมชาติ ๕
ชนิด เปนราวกะวานันทนโบกขรณี ใหสรางสวนปลูกตนไมตาง ๆ ทั้งไมดอก
และไมผลริมฝงสระนั้น ดุจอุทยานนันทนวัน และใชศาลานั้นแหละเริ่มตั้ง
ทานวัตร เพื่อสมณพราหมณผูประพฤติธรรม และผูเดินทางที่จรมาเปนตน
การกระทําของพระมหาสัตวนั้นไดปรารถนาไปในที่ทั้งปวง มนุษยเปนอันมากได
มาอาศัยศาลานั้น พระมหาสัตวนั่งในศาลานั้น กลาวสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา
สิ่งที่ถูกและผิด แกผูทมี่ าแลว ๆ เริ่มตั้งการวินิจฉัย กาลนั้นไดเปนเสมือน
พุทธุปบาทกาล.
ฝายพระเจาวิเทหราช กาลลวงไปได ๗ ป ทรงระลึกไดวา บัณฑิต
ทั้ง ๔ กลาวแกเราวา บัณฑิตที่ ๕ จักเกิดขึ้นครอบงําพวกเขา บัณฑิตที่ ๕
นั้นบัดนี้อยูที่ไหน โปรดใหอมาตย ๔ คนไปสืบเสาะหาทางประตูทั้ง ๔ ดาน
ใหรูสถานทีอ่ ยูแหงบัณฑิตนั้น อมาตยผูออกไปทางประตูอื่น ๆ ไมพบพระ
มหาสัตว อมาตยผูออกไปทางประตูดานปราจีนทิศ นั่งที่ศาลาคิดวา ศาลาหลังนี้
ตองคนฉลาดทําเองหรือใชใหคนอื่นทํา จึงถามคนทั้งหลายวา ศาลาหลังนี้
ชางไหนทํา คนทั้งหลายตอบวา ศาลาหลังนี้นายชางไมไดทําเอง แตไดทํา
ตามวิจารณของมโหสถบัณฑิตผูเปนบุตรของสิริวัฒกเศรษฐี ดวยกําลังปญญา
แหงตน อมาตยถามวา ก็บัณฑิตอายุเทาไร คนทั้งหลายตอบวา ๗ ปบริบรู ณ
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อมาตยนับปตั้งแตวันที่พระราชาทรงเห็นพระสุบิน ก็ทราบวา บัณฑิตนั้น
คือผูนี้เอง สมกับพระราชาทรงเห็นพระสุบิน จึงสงทูตไปทูลพระราชาวา
ขอเดชะ บุตรของสิริวัฒกเศรษฐีในบานปาจีนยวมัชฌคาม ชือ่ มโหสถบัณฑิต
อายุได ๗ ป ใหสรางศาลา สระโบกขรณี และอุทยานอยางนี้ ๆ ขาพระบาท
จะพาบัณฑิตนี้มาเฝาหรือยัง พระราชาทรงสดับประพฤติเหตุนั้น มีพระหฤทัย
ยินดี รับสั่งใหหาเสนกบัณฑิตมาตรัสเลาเนื้อความนั้น แลวดํารัสถามวา เปน
อยางไร ทานอาจารยเสนกะ เราจะนําบัณฑิตนั้นมาหรือยัง เสนกบัณฑิต
นั้นเปนคนตระหนี่ จึงทูลวา ขาแตมหาราชเจา บุคคลไมชื่อวาเปนบัณฑิต
ดวยเหตุเพียงใหสรางศาลาเปนตน ใคร ๆ ก็ใหสรางได ขอนั้นยังเปนการ
เล็กนอย พระราชาทรงสดับคําของเสนกบัณฑิต ทรงดําริวา เหตุการณใน
ขอนี้จะพึงมี ทรงนิ่งอยู ทรงสงทูตของอมาตยกลับไปดวยพระดํารัสวา
อมาตยจงอยูในที่นั้น พิจารณาดูบัณฑิตไปกอน อมาตยไดฟงพระราชดํารัสนั้น
ก็ยับยั้งอยูที่นั้น พิจารณาบัณฑิตตอไป รวมหัวขอพิจารณาในเรื่องนั้น ดังนี้
ชิ้นเนื้อ โค เครือ่ งประดับทําเปนปลอง ๆ กลุมดาย บุตร คนเตี้ยชื่อโคฬกาฬ รถ ทอนไม ศีรษะคน
งู ไก แกวมณี ใหโคตัวผูตกลูก ขาว ชิงชาหอยดวยเชือก ทราย สระน้ํา อุทยาน ฬา แกวมณีบน
ลังกา (รวม ๑๙ ขอ)
บรรดาหัวขอเหลานั้น หัวขอวาชิ้นเนื้อ มีความวา วันหนึ่งพระโพธิสัตวไปสูสนามเลน มีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อแตเขียงฆาสัตวบินมา
ทางอากาศ ทารกทั้งหลายเห็นเหยี่ยวคาบเนื้อบินมา ก็ติดตามไปดวยคิดจะให
เหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อนั้น เด็กเหลานั้นวิ่งไปขางโนนขางนี้ แลดูเบื้องบน ไป
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ขางหนาขางหลังเหยี่ยวนั้น พลาดลงที่ตอมีแผนหินเปนตน ยอมลําบาก ลําดับ
นั้น มโหสถบัณฑิตกลาวกะเด็กเหลานั้นวา กันจะใหเหยี่ยวนั้นทิ้งชิ้นเนื้อ เด็ก
ทั้งหลายขอใหลองดู จึงกลาววา ถาเชนนั้น จงคอยดู มโหสถวิ่งไปดวยกําลัง
เร็วดังลม โดยไมแลดูขางบน พอเหยียบเงาเหยี่ยว ก็ตบมือรองเสียงดังลั่น
ดวยเดชานุภาพแหงมหาสัตว เสียงนั้นดุจเขาไปกองในทองของเหยี่ยวนั้น
เหยี่ยวนั้นกลัวก็ทิ้งชิ้นเนื้อ พระมหาสัตวรูวาเหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อแลว แลดูเงา
รับเอาในอากาศไมใหตกพื้นดิน มหาชนเห็นการที่มหาสัตวทําดังนั้น เปน
อัศจรรย จึงบันลือโหรองตบมือทําเสียงเซ็งแซ อมาตยทราบประพฤติเหตุนั้น
จึงสงทูตไปทูลพระราชาอีกวา ขอเดชะ มโหสถบัณฑิตไดยังเหยี่ยวใหทิ้งชิ้นเนื้อ
ดวยอุบายนี้ ขอสมมติเทพ จงทรงทราบประพฤติเหตุนี้ พระราชาทรงสดับ
ดังนั้น จึงตรัสถามเสนกบัณฑิตวา ทานเสนกะ เราจะนําบัณฑิตมาหรือยัง
เสนกบัณฑิตคิดวา จําเดิมแตเวลาที่มโหสถกุมารมาในราชสํานักนี้ พวกเรา
๔ คน จักหมดรัศมี พระราชาจักไมทรงทราบวาพวกเรามีอยู ไมควรใหนํา
มโหสถกุมารนั้นมา เพราะความตระหนี่ลาภ จึงทูลวา ขาแตมหาราช บุคคล
ไมชื่อวาเปนบัณฑิตเหตุเพียงเทานี้ ขอนั้น ยังเปนการเล็กนอย พระราชา
ทรงมีพระองคเปนกลาง จึงสงทูตนั้นกลับไปดวยพระราชดํารัสสั่งวา จง
พิจารณามโหสถนั้นในที่นั้นตอไป.
หัวขอวา โค มีความวา บุรุษชาวปาจีนยวมัชฌคามคนหนึ่งคิดวา
เมื่อฝนตก เราจักไถนา จึงชื่อโคแตบานอื่นนํามาใหอยูในบาน รุงขึ้นนําไป
สูที่มีหญาเพื่อใหหากิน นั่งอยูบนหลังโค เหน็ดเหนื่อย ก็ลงนั่งโคนตนไม
เลยหลับไป ขณะนั้นโจรคนหนึ่งมาพาโคหนีไป บุรุษเจาของโคนั้นตื่นขึ้นมา
ไมเห็นโค คนหาโคขางโนนขางนี้ เห็นโจรจึงวิ่งไลไปโดยเร็วกลาววา แกจะ
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นําโคของขาไปไหน โจรกลาวตอบวา แกพูดอะไร ขาจะนําโคของขาไปสูที่
ตองการ มหาชนตางมาฟงชนทั้งสองวิวาทกันจนแนน มโหสถบัณฑิตไดฟง
เสียงคนทั้งหลายไปทางประตูศาลา จึงใหเรียกคนทั้งสองมา เห็นกิริยาของคน
ทั้งสองก็รูวา คนนี้เปนโจร คนนี้เปนเจาของโค แตถึงรู ก็ถามวา ทานทั้ง
สองวิวาทกันเพราะเหตุไร เจาของโคกลาววา ขาแตนาย ขาพเจาซื้อโคนแต
คนชื่อนี้แตบานโนน นํามาใหอยูในบาน นําไปสูที่มีหญาแตเชา ชายนี้พาโค
หนีไป เพราะเห็นขาพเจาประมาทในเวลานั้น ขาพเจามองหาขางโนนขางนี้
เห็นชายคนนี้ จึงติดตามไปจับตัว ชาวบานโนนรูการที่ขาพเจาซื้อโคนี้มา
ฝายโจรกลาววา โคนี้เกิดในบานของขาพเจา ชายนี้พูดปด ลําดับนั้น มโหสถ
บัณฑิตจึงถามชายทั้งสองวา เราจักวินิจฉัยความของทานทั้งสองโดยยุติธรรม
ทานทั้งสองจักตั้งอยูในวินิจฉัยหรือ เมื่อคนทั้งสองรับวาจักตั้งอยู คิดวา ควร
จะถือเอาตามใจของมหาชน จึงถามวา โคเหลานี้ ทานใหกินอะไรใหดื่มอะไร
โจรตอบวา ขาแตทานบัณฑิต ขาพเจาใหโคดื่มยาคู ใหกินงา แปง และ
ขนมกุมมาส ตอนั้นจึงถามเจาของโค เจาของโคตอบวา อาหารมีขาวยาคู
เปนตน คนจนอยางขาจะไดที่ไหนมา ขาพเจาใหกินหญาเทานั้น มโหสถบัณฑิตไดฟงคําของคนทั้งสองนั้นแลว จึงใหคนของตนนําถาดมา ใหนําไป
ประยงคมาตําในครก ขยําดวยน้ําใหโคดื่ม โคก็อาเจียนออกมาเปนหญา
มโหสถบัณฑิตแสดงแกมหาชนใหเห็นแลวถามโจรวา เจาเปนโจรหรือมิใช
โจรรับสารภาพวาเปนโจร มโหสถบัณฑิตใหโอวาทวา ถาอยางนั้น จําเดิม
แตนี้ไปเจาอยาทําอยางนี้ ฝายบริษัทของพระโพธิสัตวก็ทุบตีโจรนั้นดวยมือ
และเทาทําใหบอบช้ํา ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตไดกลาวสอนโจรนั้นวา เจาจง
เห็นทุกขของเจานี้ในภพนี้เพียงนี้ แตในภพหนา เจาจักเสวยทุกขใหญในนรก
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เปนตน จําเดิมแตนี้ไปเจาจงละกรรมนี้เสีย แลวใหเบญจศีลแกโจรนั้น
อมาตยทูลประพฤติเหตุนั้นแตพระราชาตามความเปนจริง พระราชาตรัสถาม
เสนกบัณฑิตวา ทานอาจารยเสนกะ เราควรนําบัณฑิตนั้น มาหรือยัง เมื่อ
เสนกะทูลวา ขาแตมหาราช คดีเรื่องโค ใคร ๆ ก็วินิจฉัยได บุคคลไมชื่อวา
เปนบัณฑิตดวยเหตุเพียงเทานี้ ขอใหทรงรอไปกอน พระราชาทรงวางพระองคเปนกลาง จึงทรงสงขาวไปอยางนั้นอีก นักปราชญพึงทราบในวิธาน
ทั้งปวงอยางนี้ ก็เบื้องหนาแตนี้ จักจําแนกเพียงหัวขอเรื่องเทานั้นแสดง.
หัวขอวา เครื่องประดับทําเปนปลอง ๆ มีความวา ยังมีหญิงเข็ญใจ
คนหนึ่งเปลื้องเครื่องประดับทําเปนปลอง ถักดวยดายสีตาง ๆ จากคอวางไวบนผา
สาฎก ลงสูส ระโบกขรณีที่มโหสถบัณฑิตใหทําไว เพื่ออาบน้ํา หญิงรุนสาว
คนหนึ่งเห็นเครื่องประดับนั้น เกิดความโลภ หยิบเครื่องประดับขึ้นชมวา
เครื่องประดับนี้งามเหลือเกิน แกทําราคาเทาไร แมกันก็จักทํารูปเหลานี้ ตาม
ควรแกศิลปะของคน กลาวชมฉะนี้แลวประดับที่คอตน แลวกลาววา กันจะ
พิจารณาประมาณของเครื่องประดับนั้นกอน หญิงเจาของกลาววา จงพิจารณา
ดูเถิด เพราะหญิงเจาของเปนคนมีจิตชื่อตรง หญิงรุนสาวประดับที่คอคน
แลวหลีกไป ฝายหญิงเจาของเห็นดังนั้น ก็รีบขึ้นจากโบกขรณี นุงผาสาฎก
แลววิ่งตามไปยึดผาไวกลาววา เอ็งจักถือเอาเครื่องประดับของขาหนีไปไหน
ฝายหญิงขโมยกลาวตอบวา ขาไมไดเอาของของแก เครื่องประดับคอของขา
ตางหาก มหาชนชุมนุมฟงวิวาทกัน ฝายมโหสถบัณฑิตเลนอยูกับเหลาทารก
ไดฟงเสียงหญิงสองคนนั้นทะเลาะกันไปทางประตูศาลา ถามวานั่นเสียงอะไร
ไดฟงเหตุที่หญิงสองคนทะเลาะกันแลว จึงใหเรียกเขามา แมรูอยูโดยอาการ
วา หญิงนี้เปนขโมย หญิงนี้มิใชขโมย ก็ถามเนื้อความนั้นแลวกลาววา แก
ทั้งสองจักตั้งอยูในวินิจฉัยของขาหรือ เมื่อหญิงทั้งสองรับวาจักตั้งอยูในวินิจฉัย
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จึงถามหญิงขโมยกอนวา แกยอมเครื่องประดับนี้ดวยของหอมอะไร หญิง
ขโมยตอบวา ขาพเจายอมดวยของหอมทุกอยาง ของหอมที่ทําประกอบดวย
ของหอมทั้งปวงชื่อวาของหอมทุกอยาง ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตจึงถามหญิง
เจาของ นางตอบวา เพราะขาพเจาเปนคนเข็ญใจ ของหอมทุกอยางจะมีแต
ไหน ขาพเจายอมดวยของหอมคือดอกประยงคเทานั้นเปนนิตย มโหสถบัณฑิต
ใหคนของตนกําหนดคําของหญิงทั้งสองนั้น ไวแลวใหนําภาชนะน้ํามาแชเครื่อง
ประดับน้ําในภาชนะน้ํานั้น ใหเรียกคนรูจักกลิน่ มาสั่งวา ทานจงดมเครื่อง
ประดับนั้น จะเปนกลิ่นอะไร คนรูจักกลิ่นดมเครื่องประดับนั้นแลวก็รูวา
กลิ่นดอกประยงค จึงกลาวคาถานี้ในเอกนิบาตวา
ของหอมทุกอยางไมมี มีแตกลิ่นดอกประยงค
ลวน หญิงนักเลงคือหญิงขโมยกลาวคําเท็จ หญิงแก
คือหญิงเจาของกลาวคําจริง.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวยังมหาชนใหรูเหตุการณนั้นแลวถามวา แก
เปนขโมยหรือ แลวใหสารภาพวาเปนขโมย จําเดิมแตนั้น ความที่พระมหาสัตว
เปนบัณฑิตก็ปรากฏแกมหาชน.
หัวขอวา ดายกลุม มีความวา ยังมีสตรีคนหนึ่งรักษาไรฝาย เมื่อ
เฝาไรไดเก็บฝายที่บริสุทธิ์ในไรนั้นมาปนใหเปนเสนเล็ก ๆ แลวเอาเม็ดมะพลับ
มาไวขางใน พันดายนั้นใหเปนกลุม เก็บไวในพก เมื่อจะกลับบาน คิดวา
เราจักอาบน้ําในสระโบกขรณีของทานบัณฑิต จึงวางกลุมดายนั้นไวบนผาสาฎก
แลวลงอาบน้ํา ยังมีหญิงคนหนึ่งเห็นดายกลุมนั้น ก็ถือเอาดวยมีจิตโลภ ตบ
มือพูดวา โอ ดายนี้สวยดี ทานทําหรือ ทําเปนเหมือนแลดู แลวเอาใสใน
พกหลีกไป เรื่องที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่มีในกอน มโหสถบัณฑิตถามหญิง
ขโมยกอนวา เมื่อแกทําดายใหเปนกลุม ไดใสอะไรไวขางใน หญิงขโมยนั้น
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ตอบวา ขาพเจาใสผลฝายนั่นเองไวขางใน ตอนั้น มโหสถบัณฑิตจึงถามหญิง
อีกคนหนึ่งซึ่งเปนเจาของ นางตอบวา ใสเม็ดมะพลับไวขางใน มโหสถบัณฑิตใหคนของตนกําหนดคําของหญิงทั้งสองไว แลวใหคลี่ดายกลุมนั้นออก
เห็นเม็ดมะพลับ จึงใหหญิงขโมยนั้น รับสารภาพวาเปนขโมย มหาชนราเริง
ยินดี กลาววามโหสถบัณฑิตวินิจฉัยความดี ไดใหสาธุการเปนอันมาก.
หัวขอวา บุตร มีความวา ยังมีสตรีคนหนึ่งพาบุตรไปสระโบกขรณี
ของมโหสถบัณฑิต เพื่อลางหนาเอาบุตรอาบน้ําแลวใหนั่งบนผาสาฎกของตน
ตนเองลงลางหนา ขณะนั้นมียักขินีคนหนึ่งเห็นทารกนั้นอยากจะกิน จึงแปลง
เพศเปนสตรีมาถามวา แนะสหายทารกนี้งามหนอ เปนบุตรของเธอหรือ
ครั้น สตรีมารดาทารกนั้น รับวาเปนบุตรของตน จึงกลาววา ฉันจะใหดื่มนม
เมื่อสตรีมารดาทารกอนุญาตแลว ก็อุมทารกนั้นใหเลนหนอยหนึ่งแลวพาทารก
นั้นหนีไป สตรีมารดาทารกเห็นดังนั้น จึงขึ้นจากน้ําวิ่งไปโดยเร็วยึดผาสาฎก
ไวกลาววา เองจะพาบุตรขาไปไหน นางยักขินีกลาววา เจาไดบุตรมาแตไหน
นี้บุตรของขาตางหาก หญิงทั้งสองทะเลาะกันเดินไปถึงประตูศาลา มโหสถ
บัณฑิตไดฟงเสียงนางทั้งสองทะเลาะกัน ใหเรียกเขามาถามวา เรื่องเปนอยางไร
กัน นางทั้งสองก็แจงใหทราบเรื่องนั้น มโหสถบัณฑิตฟงความนั้นแลว แม
รูวา หญิงนี้เปนยักขินีอยางไมตองสงสัย เพราะนัยนตาไมกระพริบ นัยนตา
แดงและไมมีเงา จึงกลาววา แกทั้งสองจักตั้งอยูในวินิจฉัยของเราหรือ เมือ่
ไดรับคําตอบวาจักตั้งอยูในวินิจฉัย จึงขีดรอยทีแผนดิน ใหทารกนอนกลาง
รอยขีด ใหยักขินีจับมือทารก ใหหญิงผูเปนมารดาจับเทา แลวกลาววา แก
ทั้งสองคนจงฉุดคราเอาไป ทารกนั้นเปนบุตรของผูสามารถเอาไปได นางทั้ง
สองก็คราทารกนั้น ทารกนั้นถูกคราไปดวยความลําบากก็รองจา หญิงมารดา
ไดฟงเสียงนั้น ก็เปนเหมือนหัวใจจะแตก ปลอยบุตรยืนรองไหอยู มโหสถ
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บัณฑิตถามมหาชนวา ใจของมารดาทารกออน หรือวาใจของหญิงไมใชมารดา
ออน มหาชนตอบวา ใจของมารดาออน มโหสถบัณฑิตจึงถามมหาชนวา
บัดนี้เปนอยางไร หญิงผูคราทารกไปไดยืนอยูเปนมารดา หรือวานางผูสละ
ทารกเสียยืนอยูเปนมารดา มหาชนตอบวา นางผูสละทารกยืนอยูเปนมารดา
มโหสถกลาววา ถาเชนนั้น ทานทั้งหลายรูหรือวานางนี้เปนคนขโมยทารก
มหาชนตอบวา ไมทราบ มโหสถจึงกลาววา นางนี้เปนยักขินีคราเอาทารกไป
เพื่อกิน มหาชนถามวา รูไดอยางไร มโหสถตอบวา รูไดอยางไมตองสงสัย
เพราะยักขินีนัยนตาไมกระพริบ นัยนตาแดง ไมมีเงา และปราศจากความ
กรุณา ลําดับนั้น พระมหาสัตวถามหญิงนั้นวา แกเปนใคร ยักขินีตอบวา
ขาพเจาเปนยักขินี พระมหาสัตวซักตอไปวา เจาจะเอาทารกนี้ไปทําไม ยักขินี
ตอบวา เอาไปกิน พระมหาสัตวกลาววา แนะนางอันธพาล ฝายหญิงมารดา
ทําบาปจึงเกิดเปนยักขินี แมบัดนี้ก็ยังจะทําบาปอีก โอ เองเปนคนอันธพาล
กลาวดังนี้แลว ใหยักขินตี ั้งอยูในเบญจศีล แลวปลอยตัวไป ฝายหญิงมารดา
ทารกกลาววา จงมีอายุยืนนานเถิดนาย ชมมโหสถบัณฑิตแลวพาบุตรหลีกไป
หัวขอวา คนเตี้ยชื่อโคฬกาฬ มีความวา มีชายคนหนึ่งชื่อโคฬกาฬ
เพราะเปนคนเตี้ยและผิวดํา เขาทํางาน ๗ ปไดภรรยาชื่อทีฆตาหลา วันหนึง่
โคฬกาฬเรียกภรรยามากลาววา เจาจงทอดขนมควรเคี้ยว ครั้นนางถามวา
แกจะไปไหน จึงบอกวา ขาจะไปเยี่ยมบิดามารดา นางหามวา แกจะตองการ
อะไรดวยบิดามารดา โคฬกาฬก็คงสั่งใหทอดขนมถึง ๓ ครั้ง จึงถือเอาเสบียง
และของฝากเดินทางไปกับภรรยานั้น ในระหวางทางไดเห็นแมน้ํา มีกระแสน้ํา
ไหลตื้น แตสองสามีภรรยานั้นเปนคนขลาดจึงไมอาจลง ก็ยืนอยูที่ริมฝงแมน้ํา
กาลนั้น มีชายเข็ญใจคนหนึ่งชื่อทีฆปฏฐิ เดินเลียบมาตามฝงแมน้ํา ถึงสถานที่
นั้น สามีภรรยาเห็นชายนั้น จึงถามวา แมน้ํานี้ลึกหรือตื้น นายทีฆปฏฐิรูอยูวา
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สองสามีภรรยานั้นขลาดตอน้ํา จึงตอบวา แมน้ํานี้ลึกเหลือเกิน ปลารายก็ชุม
สามีภรรยาจึงซักถามวา สหายจักไปอยางไรเลา ชายนั้นตอบวา เรามีความ
คุนเคยกับจระเขและมังกร ฉะนั้น สัตวรายเหลานั้นจึงไมเบียดเบียนเรา สอง
สามีภรรยากลาววา ถาเชนนั้น สหายจงพาเราทั้งสองไป ชายนั้นรับคํา
ลําดับนั้น สองสามีภรรยาจึงใหของเคี้ยวของบริโภคแกชายนั้น ชายนั้นบริโภค
อิ่มแลวจึงถามวา สหายจะใหเราพาใครไปกอน นายโคฬกาฬตอบวา จงพา
ภรรยาไปกอนพาเราไปทีหลัง ชายนัน้ รับคําแลวใหนางทีฆตาหลาขึ้นคอ ถือ
เสบียงและของฝากทั้งหมดลงขามแมน้ํา ไปไดหนอยหนึ่งแลวยอตัวหลีกไป
ลําดับนั้น นายโคพกาฬยืนอยูที่ฝงคิดวา แมน้ํานี้ลึกแท คนสูงยังเปนอยางนี้
แตเราเปนไมไดการทีเดียว ฝายนายทีฆปฏฐิพานางทีฆตาหลาไปถึงกลางแมน้ํา
ก็พูดเกี้ยววา ขาจักเลี้ยงดูเจา เจาจักมีผาและเครื่องประดับบริบูรณ มีทาสทาสี
แวดลอม นายโคฬกาฬตัวเตี้ยคนนี้จักทําอะไรแกเจาได เจาจงทําตามคําขา
นางทีฆตาหลาไดฟงคําของนายทีฆปฏฐินั้น ก็ตดั สิเนหาในสามีของตน มีจิต
ปฏิพัทธในนายทีฆปฏฐินั้นในขณะนั้นเอง จึงกลาวตอบวา ถานายไมทิ้งฉัน
ฉันจักทําตามคําของนาย นายทีฆปฏฐิกลาววา นางพูดอะไร ถานายไมทิ้งฉัน
คนทั้งสองนั้นไปถึงฝงโนน ก็ชื่นชมตอกันและกัน ละนายโคฬกาฬเสีย กลาววา
รอกอน รอกอน ตางเคี้ยวกินของควรเคี้ยว ตอหนานายโคฬกาฬผูแลดูอยู
แลวพากันหลีกไป นายโคพกาฬเห็นดังนั้น จึงคิดวาคนทั้งสองนี้เห็นจะรวมกัน
ทิ้งเราหนีไป ก็วิ่งไปวิ่งมา ขามลงไดหนอยหนึ่งก็กลับขึ้นเพราะความกลัว
ขามลงอีกหนหนึ่ง ดวยความโกรธในคนทั้งสองนั้น โดดลงดวยแนใจวาเปน
หรือตายก็ตามที ลงไปในแมน้ํา จึงรูวาตื้น ก็ขามขึ้นจากแมน้ําติดตามไป
โดยเร็ว พอทันคนทั้งสองนั้นจึงกลาววา แนะอายโจรราย มึงจะพาเมียกู
ไปไหน นายทีฆปฏฐิกลาวตอบวา แนะอายถอยแคระเตี้ยราย เมียมึงเมื่อไร
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กลาวดังนี้แลวก็ไสคอนายโคฬกาฬไป นายโคฬกาฬจับมือนางทีฆตาหลา กลาววา
รอกอน รอกอน เองจะไปไหน ขาทํางานมา ๗ ปจึงไดเองมาเปนเมีย เมื่อ
ทะเลาะกับนายทีฆปฏฐิพลางมาถึงที่ใกลศาลาพระมหาสัตว มหาชนประชุมกัน
มโหสถบัณฑิตถามวา นั่นเสียงอะไรกัน สดับความนั้นแลวใหเรียกคนทั้งสอง
มา ไดฟงโตตอบกันแลว จึงกลาววา แกทั้งสองจักตั้งอยูในวินิจฉัยของเราหรือ
ครั้นคนทั้งสองยอม จึงถามนายทีฆปฏฐิกอนวา แกชื่ออะไร ขาพเจาชื่อ
ทีฆปฏฐิ ก็ภรรยาของแกชื่ออะไร เมือ่ ไมทันรูจักชื่อก็บอกชื่ออื่น บิดามารดา
ของแกชื่ออะไร ก็บอกชื่อนั้น ๆ บิดามารดาของภรรยาชื่ออะไร เมื่อยังไมรู
ก็บอกชื่ออื่น ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตจึงใหคนของตนกําหนดถอยคําไว แลว
ใหนายทีฆปฏฐินั้นออกไป ใหเรียกนายโคฬกาฬมา ถามชื่อคนทั้งปวงโดยนัย
หนหลัง นายโคฬกาฬรูอยูตามเปนจริงก็บอกไมผิด พระโพธิสัตวใหนํานาย
โคฬกาฬออกไป ใหเรียกนางทีฆตาหลามาถามวา แกชื่ออะไร ขาพเจาชื่อ
ทีฆตาหลา ผัวแกชื่ออะไร เมื่อยังไมทันรูจักชื่อกันก็บอกชื่ออื่น บิดามารดา
ของแกชื่ออะไร ก็บอกชื่อนั้น ๆ บิดามารดาของผัวแกชื่ออะไร เมื่อยังไม
รูจักชื่อก็บอกชื่ออื่น มโหสถบัณฑิตใหเรียกนายทีฆปฏฐิและนายโคฬกาฬมา
แลวถามมหาชนวา ถอยคําของนางทีฆตาหลาสมกับคําของนายทีฆปฏฐิหรือสม
กับคําของนายโคฬกาฬ มหาชนตอบวา ถอยคําของนางทีฆตาหลาสมกับคําของ
นายโคฬกาฬ มโหสถบัณฑิตจึงกลาววา นายโคฬกาฬเปนผัวของนางทีฆตาหลา
นายทีฆปฏฐิเปนโจร ลําดับนั้น มโหสถจึงถามนายทีฆปฏฐิวา เจาเปนโจร
หรือ นายทีฆปฏฐิรับสารภาพวาเปนโจร นายโคฬกาฬไดภรรยาของตนคืน
ดวยวินิจฉัยของมโหสถบัณฑิต ก็ชมเชยมโหสถบัณฑิตแลวพาภรรยาหลีกไป
มโหสถบัณฑิตกลาวกะนายทีฆปฏฐิวา จําเดิมแตนี้ไปเจาอยาทํากรรมเชนนี้อีก.
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หัวขอวา รถ มีความวา กาลนั้นยังมีบุรุษคนหนึ่งนั่งในรถออกจาก
บานเพื่อลางหนา ขณะนั้น ทาวสักกเทวราชทรงพิจารณาเห็นพระโพธิสัตว
จึงดําริวา เราจักทําปญญานุภาพแหงมโหสถผูพุทธางกูรใหปรากฏ จึงเสด็จมา
ดวยเพศแหงมนุษยจับทายรถไป บุรษุ เจาของรถถามวา แนะพอ พอมาดวย
ประโยชนอะไร ครั้นไดฟงวา จะมาเพื่ออุปฏฐากตน จึงรับวาดีแลว ก็ลง
จากรถไปเพื่อทําสรีรกิจ ขณะนั้น ทาวสักกเทวราชขึ้นรถขับไปโดยเร็ว บุรุษ
เจาของรถทําสรีรกิจแลวออกมาเห็นทาวสักกเทวราชลักรถหนีไป ก็ติดตามไป
โดยเร็ว กลาววา หยุดกอน หยุดกอน แกจะนํารถของขาไปไหน เมื่อทาว
สักกะตอบวา รถของแกคันอื่น แตคันนี้รถของขา ก็เกิดทะเลาะกันไปถึงประตู
ศาลา มโหสถบัณฑิตถามวา เรื่องอะไรกัน แลวใหเรียกคนทั้งสองนั้น มา
เห็นคนทั้งสองมาดวยอาการนั้น ก็รชู ัดวา ผูนี้เปนทาวสักกเทวราช เพราะ
ปราศจากความกลัวเกรง และเพราะนัยนตาไมกระพริบ ผูน ี้เปนเจาของรถ
แมเมื่อเปนเชนนั้น มโหสถก็ถามถึงเหตุแหงการวิวาทกลาววา ทานทั้งสองจัก
ตั้งอยูในวินิจฉัยของเราหรือ เมื่อไดฟงรับวาจักตั้งอยู จึงกลาววา เราจักขับรถ
ไป ทานทั้งสองจงจับทายรถ เจาของรถจักไมปลอย ผูไมใชเจาของรถจักปลอย
กลาวฉะนี้แลว บังคับบุรุษคนหนึ่งวาจงขับรถไป บุรุษนั้นไดทําตามนั้น คน
ทั้งสองจับทายรถวิ่งตามไป เจาของรถไปไดหนอยหนึ่งเหน็ดเหนื่อย จึงปลอย
รถยืนอยู ฝายทาวสักกเทวราชวิ่งไปกับรถทีเดียว มโหสถบัณฑิตสั่งใหกลับรถ
แลวแจงแกมหาชนวา บุรุษนี้ไปหนอยหนึ่งก็ปลอยรถยืนอยู แตบุรุษนี้วิ่ง
ไปขับรถ กลับมากับรถ แมเพียงหยาดเหงื่อและสรีระของเขาก็ไมมี หายใจออก
หายใจเขาก็ไมมี หาความสะทกสะทานมิได นัยนตาก็ไมกระพริบ ผูนี้คอื
ทาวสักกเทวราช ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตถามวา ทานเปนทาวสักกเทวราช
มิใชหรือ ครั้นไดรับตอบวาใช จึงถามวา พระองคเสด็จมาที่นี้เพื่ออะไร
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ครั้นไดรับตอบวา เพื่อประกาศปญญาของเธอนั่นแหละ จึงกลาววา ถาเชนนั้น
พระองคอยาไดกระทําอยางนี้อีก ทาวสักกเทวราชเมื่อจะแสดงสักกานุภาพ ก็
สถิตอยูในอากาศ ตรัสชมเชยมโหสถบัณฑิตวา เธอวินิจฉัยความดี เธอ
วินิจฉัยความดี แลวเสด็จกลับยังทิพยสถานของตน กาลนั้น อมาตยนั้นไป
เฝาพระเจาวิเทหราชดวยตนเอง ถวายบังคมแลวกราบทูลวา ความเรื่องรถ
มโหสถกุมารวินิจฉัยดีอยางนี้ แมทา วสักกเทวราชก็ยังแพ เหตุไรพระองคจึง
ไมทรงทราบบุรุษพิเศษเลา ขอเดชะ พระราชาตรัสถามเสนกอาจารยวา ควรนํา
บัณฑิตมาหรือยัง อาจารยเสนกะเปนคนตระหนี่จึงไดทูลวา ขาแตมหาราชเจา
บุคคลไดชื่อวาเปนบัณฑิตดวยเหตุเพียงเทานี้ โปรดรอไปกอน เราจักทดลอง
เขาแลวจักรู พระราชาทรงดุษณีภาพ.
จบ ปญหาของทารก ๗ ขอ
หัวขอวา ทอนไม มีความวา วันหนึ่งพระเจาวิเทหราชทรงดําริจะ
ทดลองมโหสถบัณฑิต จึงใหนําทอนไมตะเคียนมา ใหตัดเอาเพียง ๑ คืบ
ใหชางกลึงกลึงใหดีแลว ใหสงไปยังชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม ดวยพระราชา
อาณัติวา ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงแจงวา ทอนไมตะเคียนนี้ ขางนี้ปลาย
ขางนี้โคน ถาไมมีใครรู จะปรับพันกหาปณะ ชาวบานประชุมกัน เมื่อไม
อาจจะรูได จึงบอกแกทานสิริวัฒกเศรษฐีวา บางทีมโหสถบัณฑิตจะรู ขอ
ใหเรียกเขามาถาม ทานมหาเศรษฐีใหเรียกมโหสถบัณฑิตมาแตสนามเลน
บอกเนื้อความนั้นแลวถามวา พวกเราไมอาจจะรูปญหานี้ พออาจจะรูบางไหม
พระมหาสัตวไดฟงดังนั้นแลว คิดวา พระราชาจะตองพระประสงคดวยปลาย
หรือโคนของไมตะเคียนทอนนี้ก็หาไม ประทานไมตะเคียนทอนนี้มาเพื่อจะ
ทดลองเรา จึงกลาววา นํามาเถิดพอ ขาพเจาจักรูเรื่องนั้น ลําดับนั้น ทาน
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เศรษฐีใหนําทอนไมตะเคียนมาใหแกมโหสถบัณฑิต พระโพธิสัตวรับทอนไม
ตะเคียนนั้น ดวยมือเทานั้นก็รูไดวา ขางนี้ปลาย ขางนี้โคน แมรูอยูก็ใหนํา
ภาชนะน้ํามาเพื่อกําหนดใจของมหาชน แลวเอาดายผูกตรงกลางของทอนไม
ตะเคียน ถือปลายดายไว วางทอนไมตะเคียนบนน้ํา พอวางเทานั้น โคนก็
เพลงกอนเพราะหนัก แตนั้น พระโพธิสัตวจึงถามมหาชนวา ธรรมดาตนไม
โคนหนัก หรือปลายหนัก เมื่อมหาชนตอบวา โคนหนัก จึงกลาววา ถา
เชนนั้น สวนของไมตะเคียนทอนนี้จมลงกอน จึงเปนโคน แลวบอกปลาย
และโคนดวยสัญญานี้ ชาวบานสงขาวทูลพระราชาวา ขางนี้ปลาย ขางนี้โคน
พระราชาทรงยินดี ตรัสถามวา ใครรู เมื่อชาวบานกราบทูลวา มโหสถบัณฑิต
บุตรสิริวัฒกเศรษฐี พระเจาขา ทรงสดับดังนั้นแลว จึงตรัสถามวา ทาน
อาจารยเสนกะ เราควรนํามโหสถบัณฑิตมาหรือยัง เสนกอาจารยทูลวา รอ
ไวกอน เราจักทดลองดวยอุบายอื่นอีก พระราชาตรัสวา ดีแลว ทานเสนกะ.
หัวขอวา ศีรษะ มีความวา อยูมาวันหนึ่ง พระเจาวิเทหราชใหนํา
ศีรษะ ๒ ศีรษะ. คือศีรษะหญิงและศีรษะชายมา แลวสงไปใหชาวบาน
ปาจีนยวมัชฌคามทํานายพระราชาณัตวิ า ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงรูวา นี้
ศีรษะหญิง นี้ศีรษะชาย ถาไมรู จะปรับไหมพันกหาปณะ ชาวบานเมื่อไมรู
จึงถามพระมหาสัตว พระมหาสัตวพอเห็นเทานั้นก็รู รูไดอยางไร คือ แสก
ในศีรษะชายตรง แสกในศีรษะหญิงคด มโหสถบัณฑิตแจงวา นี้ศีรษะหญิง
นี้ศีรษะชาย ดวยความรูยิ่งนี้ ชาวบานก็สงขาวกราบทูลแดพระราชาอีก ขอ
ความที่เหลือเหมือนนัยอันมีในกอนนั่นเอง.
หัวขอวา งู มีความวา อยูมาวันหนึ่ง พระเจาวิเทหราชใหนํางูตัวผู
และงูตัวเมียมา สงไปใหชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม ดวยพระราชาณัติวา
ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงรูวา นีง้ ูตัวผู นี้งูตัวเมีย เมื่อไมมีใครรู จะ
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ปรับไหมพันกหาปณะ ชาวบานเมื่อไมรู จึงถามมโหสถบัณฑิต มโหสถบัณฑิต
นั้น พอเห็นเทานั้นก็รู ดวยวา หางของงูตัวผูใหญ หางของงูตัวเมียเรียว หัว
ของงูตัวผูใหญ หัวของงูตัวเมียเรียวยาว นัยนตาของงูตัวผูใหญ ของงูตัวเมีย
เล็ก ลวดลายของงูตัวผิดตอกัน ลวดลายของงูตัวเมียขาด มโหสถบัณฑิต
แจงแกชาวบานวา นี้งูตัวผู นี้งูตัวเมีย ดวยความรูยิ่งเหลานั้น ขอความที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
หัวขอวา ไก มีความวา อยูมาวันหนึ่ง พระเจาวิเทหราชสงขาวไป
แกชาวบานปาจีนยวมัชฌคามวา ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงสงโคตัวผูอัน
เปนมงคล ขาวทั้งตัว มีเขาที่เทา มีโหนกที่หัว รองไปลวง ๓ เวลา มาแก
เรา ถาไมสง จะปรับไหมพันกหาปณะ ชาวบานเหลานั้นเมื่อไมรู จึงถาม
มโหสถบัณฑิต มโหสถบัณฑิตกลาววา พระราชาใหสั่งไกขาวทั้งตัวไปถวาย
นั่นเอง เพราะวาไกนั้นชื่อวามีเขาที่เทา เพราะมีเดือยที่เทา ชื่อวามีโหนกที่
หัว เพราะมีหงอนที่หัว ชื่อวารองไมลวง ๓ เวลา เพราะขัน ๓ ครั้ง ฉะนั้น
ทานทั้งหลายจงสงไกมีลักษณะอยางนี้ไปถวาย ชาวบานเหลานั้นก็สงไปถวาย
แดพระราชา พระราชาทรงยินดี.
หัวขอวา แกวมณี มีความวา ดวงแกวมณีที่ทาวสักกเทวราช
ประทานแกพระเจากุสราชมีอยู ดวงแกวมณีนั้นมีโคงในที่ ๘ แหง ดายเกา
ของดวงแกวมณีนั้นขาด ไมมีใครจะสามารถนําดายเกาออกแลวรอยดายใหม
เขาไป วันหนึ่ง พระเจาวิเทหราชใหสงขาวไปถึงชาวบานปาจีนยวมัชฌคามวา
ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงนําดายเกาออกจากดวงแกวมณีนี้ แลวรอยดาย
ใหมเขาแทน ถารอยไมไดจะปรับไหมพันกหาปณะ. พวกมนุษยชาวบานไม
สามารถจะนําดายเกาออกแลวรอยดายใหมเขาแทนได เมื่อไมสามารถจึงแจง
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แกมโหสถบัณฑิต มโหสถบัณฑิตกลาววา อยาวิตกไปเลย แลวใหนําน้ําผึ้ง
มาทาชองแกวมณีทั้งสองขาง ใหฟนดวยขนสัตวเอาน้ําผึ้งทาปลายดายนั้น รอย
เขาไปในชองหนอยหนึ่ง วางไวในที่มดแดงทั้งหลายจะออก เหลามดแดงพา
กันออกจากที่อยูของมันมากินดายเกาในแกวมณี แลวไปคาบปลายดายขนสัตว
ใหมคราออกมาทางขางหนึ่ง มโหสถบัณฑิตรูวา ดายนั้นเขาไปแลว ก็ใหแก
ชาวบาน ใหถวายแดพระราชา พระราชามีพระดํารัสถามทรงสดับอุบายวิธี
ใหดายนั้นเขาไปได ทรงยินดี.
หัวขอวา ใหโคตัวผูตกลูก มีความวา ไดยินวา วันหนึ่งพระราชา
ตรัสสั่งใหราชบุรุษใหโคตัวผู เปนมงคลเคี้ยวกินกุมมาสเปนอันมากจนทองโค
ใหชําระลางเขาทั้งสองแลวทาดวยน้ํามัน ใหเอาน้ําขมิ้นรดตัวสงไปยังชาวบาน
นั้นดวยพระราชาณัติวา ไดยินวา พวกทานเปนนักปราชญ โคตัวผูมงคลของ
พระราชานี้ตั้งครรภ ทานทั้งหลายจงใหโคตัวผูนี้ตกลูก แลวสงกลับไปพรอม
ดวยลูก เมื่อไมสง จะปรับไหมพันกหาปณะ พวกมนุษยชาวบานปรึกษากัน
วา พวกเราไมสามารถจะทําไดอยางนี้ จักทําอยางไร จึงถามมโหสถบัณฑิต
มโหสถบัณฑิตคิดวา เรื่องนี้ตองยอนปญหา จึงถามวา พวกทานจัก
อาจหาคนที่แกลวกลาสามารถทูลกับพระราชาไดหรือ ชาวบานตอบวา
เรื่องนั้น ไมหนักใจเลย ทานบัณฑิต ถาเชนนั้น จงเรียกเขามา ชาวบาน
เหลานั้น เรียกเขามาแลว ลําดับนัน้ พระมหาสัตวกลาวกะเขาวา ทานจง
สยายผมของทานไวขางหลังแลวคร่ําครวญใหญมีประการตาง ๆ ไปสูทวารพระราชนิเวศน ใครถามอยาตอบ คร่ําครวญเรื่อยไป พระราชาตรัสเรียกมาถาม
เหตุที่เทวนาการ จงถวายบังคมแลวทูลอยางนี้วา ขาแตสมมติเทพ บิดาของ
ขาพระองคไมอาจจะคลอดบุตร วันนี้เปนวันครบ ๗ ขอสมมติเทพทรงเปนที่
พึ่งของขาพระองค โปรดทรงทําอุบายที่จะคลอดบุตรแกบิดาของขาพระองค
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เมื่อพระราชาตรัสวา คนคลั่งอะไรขอนั้น ไมใชฐานะ ธรรมดาบุรุษคลอดบุตร
มีหรือ จงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ถาวาอยางนี้มีไมได เมื่อเปนเชนนั้น
ชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม จะยังมงคลอุสภใหตกลูกไดอยางไร บุรุษนั้นรับคํา
จะทําตามที่สั่งนั้นได ก็ไดทําไปอยางนั้น พระราชาทรงสดับคําบุรุษนั้น ตรัส
ถามวา ยอนปญหานี้ใครคิด ไดทรงทราบวา มโหสถบัณฑิตคิด ก็โปรดปราน.
หัวขอวา ขาว มีความวา ในวันอื่นอีก พระราชาทรงดําริวา เรา
จักทดลองมโหสถ จึงใหสงขาวไปวา ไดยินวา ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามเปน
คนฉลาด ชาวบานนั้นจงหุงขาวเปรี้ยวใหประกอบดวยองค ๘ มาใหเรา องค
๘ นั้น คือ ไมใหหุงดวยขาวสาร ไมใหหุงดวยน้ํา ไมใหหุงดวยหมอขาว
ไมใหหุงดวยเตาหุงขาว ไมใหหุงดวยไฟ ไมใหหุงดวยฟน ไมใหหญิงหรือ
ชายยกมา ไมใหนํามาสงโดยทางพวกนั้น สงมาไมได จะปรับไหมพันกหาปณะ
พวกชาวบานหารูเหตุไม จึงแจงแกมโหสถบัณฑิต มโหสถบัณฑิตกลาววา
อยาตกใจไปเลย แลวชีใ้ หเห็นวา ใหหุงดวยขาวแหลก อันไมชื่อวาขาวสาร
ใหหุงดวยน้ําคาง อันไมชื่อวาน้ําปกติ ใหหุงดวยภาชนะดินใหม อันไมชื่อวา
หมอขาว ใหตอกตอไมตั้งภาชนะนั้นหุง อันไมชื่อวาหุงดวยเตา ใหหุงดวย
ไฟที่สีกันเกิดขึ้น อันไมชื่อวาไฟปกติ ใหหุงดวยใบไม อันไมชื่อวาฟน ชือ่
วาหุงขาวเปรี้ยว แลวบรรจุในภาชนะใหมผูกดวยดายประทับตรา อยาใหหญิง
หรือชายยกไป ใหกระเทยยกไป ไปโดยทางนอยละทางใหญ. อันชื่อวา
ไมมาโดยทาง สงขาวเห็นปานดังนี้ไปถวายพระราชา ชาวบานไดทําตามนัยนั้น
พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้น จึงตรัสถามวา ปญหานี้ใครรู ทรง
ทราบวา มโหสถรู ก็โปรดปราน.
หัวขอวา ชิงชาหอยดวยเชือกทราย มีความวา ในวันนั้นอีก
พระราชาใหสงขาวไปยังชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม เพื่อทดลองมโหสถบัณฑิต
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วา พระราชาใครจะทรงเลนชิงชาหอยดวยเชือกทราย เชือกทรายเกาในราชสกุล
ขาดเสียแลว ใหชาวบานนั้นฟนเชือกทรายหนึ่งเสนสงมาถวาย ถาสงมาถวาย
ไมได จะปรับไหมพันกหาปณะ. ชาวบานเหลานั้นไมรูเหตุ จึงแจงแกมโหสถบัณฑิต มโหสถบัณฑิตคิดวา เรื่องนี้ตองยอนปญหา พูดเอาใจชาวบาน
ไมใหวิตกแลว เรียกคนฉลาดพูดมาสองสามคน สั่งสอนใหไปทูลพระราชาวา
ขาแตสมมติเทพ ชาวบานไมทราบประมาณแหงเชือกนั้น วาเล็กใหญเทาไร
ขอสมมติเทพโปรดใหสง ทอนแตเชือกทรายเสนเกาสักหนึ่งคืบ หรือสี่นวิ้ เปน
ตัวอยาง ชาวบานเห็นประมาณนั้นแลว จักไดฟนเทานั้น ถาพระราชารับสั่ง
แกทานทั้งหลายวา เชือกทรายในพระราชฐานของเราไมเคยมีแตไหนมา ทาน
ทั้งหลายจงกราบทูลวา ขาแตพระมหาราช เชือกทรายตัวอยางนั้นไมมี ชาว
บานปาจีนยวมัชฌคาม จักทําอยางไรเลา พระเจาวา ชาวบานเหลานั้นไป
ทําตามมโหสถแนะนํา พระราชาตรัสถามวา ยอนปญหานี้ใครคิด ทรงทราบ
วา มโหสถคิด ก็ทรงยินดี.
หัวขอวา สระน้ํา มีความวา ในวันอื่นอีก พระเจาวิเทหราชใหสง
ขาวแกชาวบานเหลานั้น เพื่อจะทดลองมโหสถวา พระราชามีพระราชประสงค
จะทรงเลนน้ํา ชาวบานปาจีนยวมัชฌคามจงสงสระโบกขรณีอันดาดาษดวยบัว
เบญจพรรณมา ถาพวกชาวบานนั้นไมสงมา จะปรับไหมพันกหาปณะ ชาว
บานเหลานั้นแจงแกมโหสถบัณฑิต มโหสถบัณฑิตคิดวา เรื่องนี้ตองยอน
ปญหา จึงสั่งใหเรียกคนผูฉลาดพูดมาสองสามคน สั่งสอนใหพูดแลวสง
ไปใหทูลวา ทานทั้งหลายจงเลนน้ําจนตาแดง ทั้งผมทั้งผายังเปยก
ตัวเปอนโคลน ถือเชือกกอนดินและทอนไมไปสูทวารพระราชนิเวศน
ใหกราบทูลความที่มายืนคอยเฝาพระราชา ไดโอกาสแลวเขาเฝากราบทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา เพราะทรงสงขาวไปใหชาวบานปาจีนยวมัชฌคามสง
สระโบกขรณีมาถวาย ก็แตสระโบกขรณีนั้น เห็นพระนครอันมีกําแพง ดู
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ประตู หอรบ ก็กลัว ตัดเชือกหนีเขาปาไป เพราะเคยอยูในปา พวกขาพระองค
โบยตีดวยกอนดินและทอนไม ก็ไมสามารถจะใหกลับ ขอพระองคโปรด
พระราชทานสระโบกขรณีเกาของพระองคที่นํามาแตปา พวกขาพระองคจักผูก
ควบเขากับสระโบกขรณีใหมนํามาถวาย เมื่อพระราชารับสั่งวา สระโบกขรณี
ของเราที่นํามาแตปา ไมเคยมีมาแตกาลไหน ๆ เราไมเคยสงสระโบกขรณีไป
เพื่อผูกกับอะไร ๆ นํามาฉะนี้ จงทูลวา ขาแตสมมติเทพ ถาเมื่ออยางนี้ ชาว
บานปาจีนยวมัชฌคาม จักสงสระโบกขรณีมา ถวายอยางไรได ชาวบานที่รับ
คําแนะนําของมโหสถ ก็ไปทํากาลทุกประการ พระราชาทรงทราบวา มโหสถ
รูปญหานี้ ก็ทรงยินดี.
หัวขอวา อุทยาน มีความวา อีกวันหนึ่ง โปรดใหสงขาวไปอีก
โดยพระราชาณัติวา พระองคใครจะทรงเลนอุทยาน ก็แตราชอุทยานตนไม
เกาหักโคนเสียหมด ชาวบานปาจีนยวมัชฌคาม จงสงอุทยานใหม ใหดาดาษ
ไปดวยดรุณรุกขชาติทรงดอกบานงามเขามาถวาย ถาไมสงเขามาตามพระราช
ประสงค จะปรับไหมพันกหาปณะ ชาวบานเหลานั้นไมรูเหตุก็นําความแจง
แกมโหสถ มโหสถบัณฑิตคิดวา เรื่องนี้ตองยอนปญหา จึงเรียกคนทั้งหลาย
มาสั่งไปโดยนัย อันมีในกอนนั่นแล คนเหลานั้นก็ไปทําตามสั่ง พระราชา
ทรงสดับดังนั้น จึงตรัสถามเสนกอาจารยวา เราควรนํามโหสถบัณฑิตมาละ
กระมัง อาจารยเสนกะกราบทูลดวยความตระหนี่ลาภสักการะวา บุคคลไมชื่อ
วาเปนบัณฑิตดวยเหตุเพียงเทานี้ ขอไดทรงรอไปกอน พระเจาวิเทหราชได
ทรงฟงคําของเสนกบัณฑิตแลวมีพระดําริวา มโหสถบัณฑิตแกปญหาแหงทารก
ทั้ง ๗ ขอถูกใจเรา การพยากรณในการทดลองปญหาลึกลับ และในการยอน
ปญหาเห็นปานนี้ของมโหสถนั้น เปนดุจของพระพุทธเจา อาจารยเสนกะไมให
นําบัณฑิตเห็นปานนี้มาในที่นี้ เราจะตองการอะไร ดวยเสนกะคัดคาน เรา
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จักนํามโหสถบัณฑิตนั้นมา พระเจาวิเทหราชก็เสด็จไปสูบานนั้น ดวยบริวาร
ใหญ เมื่อพระราชาทรงมามงคลเสด็จไป กีบของมากระทบพื้นระแหงก็แตก
พระราชาก็เสด็จกลับแตที่นั้นเขาพระนคร ลําดับนั้น อาจารยเสนกะเขาเฝา
พระราชาทูลถามวา พระองคเสด็จไปบานปาจีนยวมัชฌคาม เพื่อนํามโหสถ
บัณฑิตมาหรือ พระเจาขา ครั้นไดฟงกระแสรับสั่งวาเสด็จไป จึงทูลวา
ขาแตมหาราชเจา พระองคทึกทักเอาขาพระองควาเปนผูใครความพินาศ ก็
ทรงพิจารณเห็นหรือยัง ในเมื่อขาพระองคทัดทานใหทรงรอไวกอน ก็บงั เอิญ
กีบมามงคลรีบดวนออกไปแตกดวยไปครั้งแรกทีเดียว พระเจาวิเทหราชไดทรง
ฟงคําของเสนกะก็ทรงดุษณีภาพ.
อีกวันหนึ่ง พระเจาวิเทหราชทรงปรึกษากับเสนกะวา เราจะนํา
มโหสถมา เสนกะทูลวา พระองคอยาเสด็จไปเอง สงทูตไปยังมโหสถวา เมื่อ
พระองคเสด็จไปสูสํานักเธอ กีบมาที่นั่งแตก เธอจงสงมาอัสดรหรือมาประเสริฐ
กวามาสามัญมา ถาเธอจักสงมาอัสดรมา เธอจงมาเอง แตเมื่อจะสงแตมา
ประเสริฐมา จงสงบิดาของเธอมาดวย ปญหาของเรานี้แหละจักถึงที่สุด พระราชาทรงเห็นชอบดวย จึงสงราชทูตไปดังวานั้น มโหสถบัณฑิตไดฟงคํา
ราชทูต จึงคิดวา พระราชาทรงใครจะพบเราและบิดาของเรา จึงไปหาบิดา
ไหวแลวกลาววา พระราชาทรงใครจะพบบิดาและขาพเจา ขอบิดาจงพรอมดวย
อนุเศรษฐีพันหนึ่งเปนบริวารไปเฝากอน เมื่อไปอยาไปมือเปลา จงเอาผอบ
ไมจันทนเต็มดวยเนยใสใหมไปดวย พระราชาจักตรัสปฏิสันถารกับบิดา ตรัส
เรียกใหนั่งวา จงนั่งที่อาสนอันสมควร บิดาจงรูอาสนอันสมควรแลวนั่ง เมื่อ
บิดานั่งแลว ขาพเจาจักไป พระราชาจักตรัสทักทายขาพเจา ตรัสนั่งใหนั่งวา
จงที่อาสนะอันสมควร แตนั้นขาพเจาจักแลดูบิดา บิดาจงลุกจากอาสนดวย
สัญญานั้น กลาววา แนะพอมโหสถ พอจงนั่ง ณ อาสนนี้ ปญหาอยางหนึ่ง
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จักถึงที่สุดในวันนี้ สิรวิ ัฒกเศรษฐีรับจะทําตามนั้น แลวก็ไปโดยนัยที่กลาว
แลว ใหทูลความที่คนมายืนรออยูที่พระทวารแดพระราชา ครั้นไดพระราชานุญาติแลวจึงเขาไปเฝา ถวายบังคมพระราชา ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนหนึ่ง
พระราชาทรงทักทายปราศรัยตรัสถามวา ดูกอนคฤหบดี มโหสถบุตรของทาน
อยูไหน เศรษฐีทูลตอบวา มาภายหลัง พระราชาทรงทราบดังนี้ก็ดีพระหฤทัย
ตรัสวา ดูกอ นคฤหบดี ทานจงดูอาสนควรแกตนนั่ง เศรษฐีนั้นก็นั่ง ณ
อาสนที่ควรแกตนในที่สวนหนึ่ง ฝายพระโพธิสัตวประดับตกแตงตัวแลว มีเด็ก
พันหนึ่งหอมลอมนั่งรถที่ประดับแลว เมื่อเขาสูพระนคร เห็นฬาตัวหนึ่งเที่ยว
อยูที่หลังคู บังคับบริวารที่มีกําลังวา เจาจงผูกฬาตัวหนึ่งที่ปากอยาใหรองได
แลวหอดวยเสื่อลําแพน ใหนอนในเครื่องลาดแบกมา บริวารเหลานั้น ก็ทํา
ตามสั่ง พระโพธิสัตวเขาสูพระนครดวยบริวารมาก มหาชนเห็นพระโพธิสัตว
มาดังนั้น ก็พากันชมเชยดูพระโพธิสัตวไมรูอิ่มวา บุตรแหงสิริวัฒกเศรษฐีนี้
ชื่อวา มโหสถบัณฑิต เมื่อเธอเกิดมาก็ถือแทงโอสถมาดวย เธอรูเปรียบเทียบ
ปญหาที่ทดลองมีประมาณเทานี้ได มโหสถไปถึงทวารพระราชฐาน ใหกราบ
ทูลพระราชาใหทรงทราบ พระราชาทรงสดับวามโหสถมา ก็ทรงโสมนัสตรัสวา
มโหสถบุตรเราจงรีบมาเถิด มโหสถพรอมดวยเด็กพันหนึ่งเปนบริวาร ขึ้นสู
ปราสาทถวายบังคมพระราชา ยืนอยู ณ ที่สวนหนึ่ง พระราชาทอดพระเนตร
เห็นมโหสถก็ทรงพระปราโมทย ตรัสปฏิสันถารอยางออนหวานวา แนะบัณฑิต
เจาจงรูอาสนที่สมควรนั่งเถิด กาลนั้น พระโพธิสัตวแลดูเศรษฐีผูบิดา ลําดับนั้น
บิดาของมโหสถก็ลุกจากอาสนดวยสัญญาที่บุตรแลดูแลว กลาววา แนะบัณฑิต
เจาจงนั่งที่อาสนนี้ มโหสถก็นั่งที่อาสนนั้น เสนกะ ปุกกุสะ กามินทะ เทวินทะ
และชนเหลาอื่นผูโฉดเขลา ก็พากันตบมือสรวลเสเฮฮาเยาะเยยวา คนทั้งหลาย
พากันเรียกคนโฉดเขลาผูนี้วา บัณฑิต การเรียกผูที่ใหบิดาลุกจากอาสนแลว
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ตนนั่งเสียเองนี้วา บัณฑิต ไมสมควร พระราชามีพระพักตรเศราหมองทรง
เสียพระหฤทัย ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลถามพระราชาวา พระองคเสียพระราช
หฤทัยหรือพระเจาขา พระราชามีพระราชดํารัสตอบวา เออ ขาเสียใจ เพราะ
ไดฟงความเปนไปของเจาก็เปนที่ยินดี แตพอไดเห็นความเปนไปของเจาก็เกิด
เสียใจ เพราะวาเจาใหบิดาของเจาลุกจากอาสนแลว เจานั่งเสียเอง มโหสถจึง
ทูลถามวา ก็พระองคทรงสําคัญวา บิดาอุดมกวาบุตรในที่ทั่วไปหรือ ครั้น
ตรัสตอบวา เขาใจอยางนั้น จึงกราบทูลวา พระองคพระราชทาน
ขาวไปวา ใหขาพระบาทสงมาอัสดรหรือมาประเสริฐกวามาสามัญมาถวาย
ไมใชหรือพระเจาขา กราบทูลดังนี้แลว ลุกจากอาสนใหที่แกบริวารใหนําฬา
ที่นํามานั้น มาใหนอนแทบพระบาทยุคลแหงพระเจาวิเทหราช แลวกราบทูล
ถามวา ฬานี้ราคาเทาไรพระเจาขา พระราชาตรัสตอบวา ถามันมีอุปการะ
ราคามัน ๘ กหาปณะ มโหสถทูลถามตอไปวา ก็มาอัสดรอาศัยฬานี้เกิดขึ้นทอง
นางมาสามัญ หรือนางฬาอันเปนแมมาอาชาไนย ราคาเลาไรเลา พระเจาขา
ครั้นพระราชาตรัสตอบวา หาคามิไดซิ เจาบัณฑิต ดังนี้ จึงทูลวา ขาแต
สมมติเทพ เหตุไรตรัสดังนั้น ก็พระองคตรัสเมื่อกี้นี้วา บิดาอุดมกวาบุตร
ในที่ทุกสถานมิใชหรือ ถาพระราชดํารัสนั้นจริง ฬาก็อุดมกวามาอัสดรของ
พระองค พระองคจงทรงรับฬานั้นไว ถาวามาอัสดรอุดมกวาฬาทั้งหลาย
พระองคจงทรงรับมาอัสดรนั้นไว ก็เปนอยางไร บัณฑิตทั้งหลายของพระองค
จึงไมสามารถจะรูเหตุเทานี้ พากันตบมือหัวเราะเฮฮา โอ บัณฑิตทั้งหลาย
ของพระองคบริบูรณดวยปญญา พวกนั้นพระองคไดมาแตไหน ทูลฉะนี้
กลาวเยาะเยยบัณฑิต ๔ คน แลวทูลพระราชาดวยคาถาในเอกนิบาตวา
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ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ถาพระองคทรงสําคัญอยางนี้วา บิดาประเสริฐกวาบุตร ฬาของพระองค
นี้ก็ประเสริฐกวามาอัสดร เพราะวาฬาเปนพอของมา
อัสดร.
คาถานั้นมีความวา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ถาพระองคทรงสําคัญ
วา บิดาประเสริฐกวาบุตรในที่ทั้งปวง ฬาตัวนี้ก็ประเสริฐกวาแมมาอัสดรของ
พระองค เพราะเหตุไร เพราะฬาเปนพอของมาอัสดร ก็แลครั้นทูลอยางนี้
แลว พระมหาสัตวก็กราบทูลวา ถาบิดาประเสริฐกวาบุตรทั้งหลาย ขอได
ทรงรับบิดาของขาพระองคไว ถาบุตรประเสริฐกวาบิดา ขอไดทรงรับขาพระองคไว เพื่อประโยชนแกพระองค พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคํานั้นก็ทรง
โสมนัส ราชบริษัททั้งปวงก็แซซองสาธุการวา มโหสถบัณฑิตกลาวปญหา
ดีแลว เสียงปรบมือและการยกแผนผาเปนพัน ๆ ไดเปนไปแลว บัณฑิต
คน ตางมีหนาเศราหมองซบเซาไปตาม ๆ กัน.
ปุจฉาวา บุคคลผูรูคุณแหงบิดามารดา เชนกับพระโพธิสัตวยอม
ไมมีมิใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรพระโพธิสัตวจึงทําอยางนี้.
วิสัชนาวา พระโพธิสัตวนั้นไดทําอยางนั้น เพื่อประสงคจะดูหมิ่น
บิดาก็หาไม ก็แตพระราชาสงขาวไปวา ใหสงมาอัสดรหรือมาประเสริฐกวานี้
สามัญมาถวาย เพราะฉะนั้น จึงทําอยางนี้ เพื่อจะทําปญหานั้นใหแจมแจง
เพื่อจะประกาศความที่ตนเปนบัณฑิต และเพื่อจะทําอาจารยทั้ง ๔ มีเสนกะ
เปนตนใหหมดรัศมี.
จบ ปญหาฬา
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พระเจาวิเทหราชทรงยินดี จับพระเตาทองคําอันเต็มดวยน้ําหอม
ทรงหลั่งน้ํานั้นลงในมือสิริวัฒกเศรษฐี พระราชทานใหปกครองปาจีนยวมัชฌคาม แลวตรัสวา เหลาอนุเศรษฐีจงบํารุงสิริวัฒกเศรษฐี แลวใหสงเครื่อง
สรรพาสังการพระราชทานแกนางสุมนาเทวีมารดาพระโพธิสัตว ทรงเลือ่ มใส
ในปญหาฬา จึงตรัสกะเศรษฐีเพื่อจะทรงรับพระโพธิสัตวไวเปนราชบุตรทีร่ ัก
ของพระองควา ดูกอนคฤหบดีผูเจริญ ทานจงใหมโหสถบัณฑิตไวเปนราชบุตรแหงเรา เศรษฐีทูลคานวา ขาแตสมมติเทพ มโหสถบุตรของขาพระองค
นี้ยังเด็กนัก จนถึงวันนี้ กลิ่นน้ํานมในปากของเธอยังไดกลิ่นอยู ตอในกาล
เมื่อเธอเปนผูใหญ เธอจึงอยูในราชสํานัก พระราชาตรัสวา จําเดิมแตนี้ไป
ทานอยาหวงใยในมโหสถเลย มโหสถนี้จักเปนราชบุตรของเราแตวันนี้ไป
เราพอจะเลี้ยงบุตรของทานได ทานจงกลับบานเถิด ตรัสฉะนี้แลวมีพระราชานุญาตใหเศรษฐีกับบาน เศรษฐีถวายบังคมบรมกษัตริยแลวสวมกอดมโหสถ
ใหนอนแนบอก จุมพิตศีรษะ ใหโอวาทแกมโหสถวา แนะพอดุจดวงใจ
ดุจดวงตาอันประเสริฐ พอมโหสถผูบัณฑิต พออยาทําใหบิดาหาที่พึ่งมิได
จําเดิมแตนี้ไป พอจงบํารุงพระราชาของเราทั้งหลายดวยความไมประมาทเถิด
มโหสถไหวบิดาแลวกลาววา บิดาอยาวิตกเลย แลวสงใหบิดากลับเคหสถาน
แหงตน.
พระเจาวิเทหราชตรัสถามมโหสถวา เจาจักเปนขาหลวงเรือนในหรือ
ขาหลวงเรือนนอก พระโพธิสัตวคิดวา บริวารของเรามีมาก ควรเราจักเปน
ขาหลวงเรือนนอก จึงกราบทูลวา ขาพระองคจักเปนขาหลวงเรือนนอก
ลําดับนั้น พระราชาจึงพระราชทานเคหสถานอันสมควร แลวพระราชทานเสบียง
และเครื่องอุปโภคทั้งปวง ตลอดถึงบริวารพันหนึ่ง ตั้งแตนั้นมา มโหสถ
บัณฑิตก็บํารุงพระราชา ฝายพระราชาก็ทรงใครจะทดลองมโหสถนั้นตอไป.
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ก็กาลนั้น แกวมณีไดมีอยูในรังกาบนตนตาลตน หนึ่งที่ริมฝงสระโบกขรณี ไมไกลประตูเบื้องทักษิณแหงพระนคร เงาของแกวมณีนั้นปรากฏใน
สระโบกขรณี ชนทั้งหลายทูลแดพระราชาวา แกวมณีมีอยูในสระโบกขรณี
พระราชาตรัสเรียกเสนกะมาตรัสถามวา แนะอาจารยเสนกะ ไดยินวา มณีรัตนะ
ปรากฏในสระโบกขรณี ทําอยางไร จึงจะถือเอาแกวมณีนั้นได ครั้นเสนกทูล
วา ควรวิดน้ําถือเอา จึงควรมอบการทํานั้นใหเปนภาระของเสนกนั้น อาจารย
เสนกใหคนเปนอันมากประชุมกันวิดน้ําโกยตมออกจากสระโบกขรณี แมขุดถึง
พื้นก็ไมเห็นแกวมณี เมือ่ น้ําเต็มสระโบกขรณี เงาแกวมณีก็ปรากฏอีก เสนก
แมทําดังนั้นอีก ก็ไมเห็นแกวมณีนั้นเลย ตอนั้นพระราชาตรัสเรียกมโหสถบัณฑิตมาตรัสวา แกวมณีดวงหนึ่งปรากฏในสระโบกขรณี อาจารยเสนกให
นําน้ําและโคลนออกจากสระโบกขรณี กระทั่งขุดพื้นก็ไมเห็นแกวมณีนั้น เมื่อ
น้ําเต็มสระโบกขรณี เงาแกวมณีก็ปรากฏอีก เจาสามารถจะใหเอาแกวมณีนั้น
มาไดหรือ มโหสถกราบทูลสนองวา ขอนั้นหาเปนการหนักไม พระเจาขา
เชิญเสด็จเถิด ขาพระองคจักแสดงแกวมณีนั้นถวาย พระเจาวิเทหราชไดสดับ
ดังนั้นก็ทรงดีพระหฤทัย ทรงคิดวา วันนี้เราจักเห็นกําลังปญญาของมโหสถ
บัณฑิต ก็เสด็จพรอมดวยขาราชบริพารไปสูฝงโบกขรณี พระมหาสัตวยืนที่ฝง
แลดูมณีรัตนะก็รูวา แกวมณีนี้ไมมีในสระโบกขรณี มีอยูบนตนตาล จึง
จึงกราบทูลวา แกวมณีไมมีในสระโบกขรณี พระเจาขา ครั้นรับสั่งวา แกวมณีปรากฏในน้ําไมใชหรือ จึงใหนําภาชนะสําหรับขังน้ํามาใสน้ําเต็ม แลว
กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคทอดพระเนตร แกวมณีนี้หาได
ปรากฏในสระโบกขรณีแตแหงเดียวไม แมในภาชนะน้ําก็ปรากฏ ครั้นตรัส
ถามวา เจาบัณฑิต ก็แกวมณีมีอยูที่ไหน จึงกราบทูลสนองวา ขาแตสมมติเทพ
เงาปรากฏในสระโบกขรณีบาง ในภาชนะน้ําบาง แกวมณีไมไดอยูในสระ
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โบกขรณี แตแกวมณีมีอยูในรังกาบนตนตาล โปรดใหราชบุรุษขึ้นไปนําลง
มาถวายเถิด พระราชาก็ตรัสใหราชบุรษุ ขึ้นไปนําแกวมณีลงมา มโหสถบัณฑิต
รับแกวมณีจากราชบุรุษแลววางในพระหัตถของพระราชา มหาชนใหสาธุการ
แกมโหสถบัณฑิต บริภาษอาจารยเสนก ชมเชยมโหสถวา แกวมณีอยูบน
ตนตาล เสนกโงใหคนมากมายขุดสระทําลายสระโบกขรณี แตมโหสถบัณฑิต
ไมทําเชนนั้น แมพระเจาวิเทหราชก็ทรงโสมนัส พระราชทานสรอยมุกดาหาร
เครื่องประดับพระศอของพระองคแกมโหสถ พระราชทานสรอยมุกดาวลีแก
เด็กผูเปนบริวารพันหนึ่ง ทรงอนุญาตพระโพธิสัตวพรอมบริวารใหปฏิบัติ
ราชการโดยทํานองนี้.
จบปญหา ๑๙ ขอ
อีกวันหนึ่ง พระเจาวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับ
มโหสถบัณฑิต กาลนัน้ มีกิ้งกาตัวหนึ่งอยูที่ปลายเสาคาย มันเห็นพระราชา
เสด็จมาก็ลงจากเสาคายหมอบอยูที่พื้นดิน พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยา
ของกิ้งกานั้นจึงตรัสถามวา แนะบัณฑิต กิ้งกาตัวนี้ทําอะไร มโหสถทูลตอบ
วา กิ้งกาตัวนี้ถวายตัว พระเจาขา พระราชาตรัสวา การถวายตัวของกิ้งกา
อยางนี้ ไมมีผลก็หามิได ทานจงใหโภคสมบัติแกมัน มโหสถกราบทูลวา
กิ้งกานี้หาตองการทรัพยไม ควรพระราชทานเพียงแคของกินก็พอ ครั้นตรัส
ถามวา มันกินอะไร ทูลตอบวา มันกินเนื้อ แลวตรัสซักถามวา มันควรได
ราคาเทาไร ทูลวา ราคาราวกากณึกหนึ่ง จึงตรัสสั่งราชบุรุษหนึ่งวา รางวัล
ของหลวงเพียงกากณึกหนึ่งไมควร เจาจงนําเนื้อราคากึ่งมาสกมาใหมัน กินเปน
นิตย ราชบุรุษรับพระราชโองการ ทําดังนั้นจําเดิมแตนั้นมา วันหนึ่งเปน
วันอุโบสถ คนไมฆาสัตว ราชบุรุษนั้นไมไดเนื้อ จึงเจาะเหรียญกึ่งมาสกนั้น
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เอาดายรอยผูกเปนเครื่องประดับที่คอมัน ลําดับนั้น ความถือตัวก็เกิดขึ้นแก
กิ้งกานั้น อาศัยมันมีกิ่งมาสกนั้น วันนั้น พระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน
กิ้งกานั้นเห็นพระราชาเสด็จมา ก็ทําตนเสมอพระราชาดวย เหมือนจะเขาใจวา
พระองคมีพระราชทรัพยมากหรือ ตัวเราก็มีมากเหมือนกัน ดวยอํานาจความ
ถือตัวอันอาศัยทรัพยกึ่งมาสกนั้นเกิดขึ้น ไมลงจากปลายเสาคาย หมอบยกหัว
รอนอยูไปมาบนปลายเสาคายนั่นเอง พระเจาวิเทหราชไดทอดพระเนตรเห็น
กิริยาของมัน เมื่อจะตรัสถามวา แนะเจาบัณฑิต วันนี้ มันไมลงมาเหมือน
ในกอน เหตุเปนอยางไรหรือ จึงตรัสคาถานี้วา
กิ้งกานี้ไมลงจากปลายเสาคายหมอบเหมือนใน
กอน เจาจงรูกิ้งกากระดางดวยเหตุไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น อุนฺนมติ ความวา วันนี้กิ้งกาไม
ลงหมอบยกหัวรอนอยูไปมาบนปลายเสาคายนั่นเอง ฉันใด กิง้ กาไมลงมาหมอบ
อยางในกอนฉันนั้น. บทวา เกน ถทฺโธ ความวา ถึงความกระดางดวย
เหตุไร.
ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตรูวา ในวันอุโบสถ คนไมฆาสัตว มัน
อาศัยกึ่งมาสกที่ราชบุรุษผูกไวที่คอ เพราะหาเนื้อใหกินไมได ความถือตัวของ
มันจึงเกิดขึ้น ดังนี้จึงกลาวคาถานี้วา
กิ้งกาไดกึ่งมาสกซึ่งไมเคยได จึงดูหมิ่นพระเจา
วิเทหราช ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา.
พระราชาตรัสใหเรียกราชบุรุษนั้นมาตรัสถาม ก็ไดความสมจริง
ดังนั้น ก็ทรงเลื่อมใสในพระโพธิสัตวเกินเปรียบ ดวยเห็นวา อัธยาศัยของ
กิ้งกา มโหสถไมไดถาม อะไร ๆ ก็รไู ด ดังพระสัพพัญูพุทธเจารูอัธยาศัย
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เวไนยสัตว นั้น จึงพระราชทานสวยที่ประตูทั้ง ๔ แกมโหสถบัณฑิต แต
กริ้วกิ้งกาทรงปรารภจะใหฆาเสีย มโหสถทูลทัดทานพระราชาวา ธรรมดา
สัตวดิรัจฉานหาปญญามิได ขอพระองคโปรดยกโทษใหมันเถิด ขอเดชะ.
จบ ปญหากิง้ กา
ครั้งนั้น มีมาณพคนหนึ่ง ชื่อปงคุตตระเปนชาวมิถิลา ไปกรุงตักกศิลา
เรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข เรียนไดรวดเร็ว มาณพนั้น ใหทรัพย
เครื่องตอบคุณแลวลาอาจารยกลับบาน ก็ธรรมเนียมมีอยูวา ถาธิดาในสกุล
นั้นเปนผูเจริญวัย อาจารยตองยกใหแกศิษยผูใหญ อาจารยนั้นมีธิดาอยูคน
หนึ่ง มีรูปงามเปรียบดวยเทพอัปสร ลําดับนั้น อาจารยกลาวกะปงคุตตรมาณพ
นั้นวา เราใหธิดาแกเจา เจาจงพาไปดวย แตมาณพนั้นไมใชผูมีบุญ เปน
คนกาลกรรณี สวนนางกุมาริกาเปนผูมีบุญมาก จิตของปงคุตตรมาณพมิได
ปฏิพัทธเพราะเห็นนางกุมาริกานั้น มาณพนั้น แมไมปรารถนานางกุมาริกาก็
ตองรับดวยคิดวา เราจักไมทําลายคําของอาจารย พราหมณทิศาปาโมกขได
ใหธิดาแกมาณพนั้น มาณพนั้นนอน ณ ที่นอนอันมีสิริที่ตกแตงแลวในเวลา
ราตรี ใหละอายใจในเพราะนางกุมารีนั้นมาขึ้นนอนดวย ก็ลงจากที่นอน
นอนที่ภาคพื้น ฝายนางกุมาริกากึ่งมานอนใกล ๆ มาณพนั้น มาณพก็ลุกขึ้น
ไปบนที่นอน นางกุมาริกานั้นก็ขึ้นไปยังที่นอนอีก พอนางกุมาริกาขึ้นไป
มาณพก็ลงจากที่นอน นอนที่ภาคพื้นอีก ชื่อวากาลกรรณียอมไมรวมกับสิริ
นางกุมาริกานอนที่ที่นอน มาณพนั้นนอนที่ภาคพื้น มาณพนั้น ยังกาลใหลวง
ไปอยางนี้สิ้นสัปดาหหนึ่ง ก็พานางกุมาริกานั้นไหวอาจารยออกจากพระนคร
ตักกศิลา ในระหวางทางมิไดพูดจาปราศรัยกันเลย ชนทั้งสองมิไดมีความ
ปรารถนากัน ไดมาถึงกรุงมิถิลา ฝายปงคุตตรมาณพเห็นตนไมมะเดื่อตนหนึ่ง
เต็มไปดวยผลในที่ใกลพระนคร ถูกความหิวเบียดเบียนก็ขึ้นตนไมนั้น เคี้ยว
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กินผลมะเดื่อ ฝายนางกุมาริกานั้นก็หิวโหย จึงไปที่โคนตนไมกลาววา ขาแต
นาย จงทิ้งผลลงมาใหขาพเจาบาง มาณพนั้นตอบวา มือตีนของเจาไมมีหรือ
เจาจงขึ้นมาเก็บกินเอง นางก็ขึ้นไปเก็บเคี้ยวกิน มาณพรูวานางขึ้นมา ก็รีบ
ลงลอมสะตนมะเดื่อดวยหนามแลวกลาววา เราพนจากหญิงกาลกรรณี แลว
หนีไป นางกุมาริกานั้น เมื่อไมอาจลง ก็นั่งอยูบนนั้นนั่นเอง วันนั้น พระเจาวิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ทรงเลนอยูในพระราชอุทยานนั้น แลว
เนื้อประทับ นั่งบนคอชางเสด็จเขาพระนครในเวลาเย็น ไดทอดพระเนตรเห็น
นางกุมาริกานั้น มีพระหฤทัยปฏิพทั ธในนาง จึงตรัสสั่งใหถามวา นางมีผู
หวงแหนหรือหาไม นางแจงวา สามีของนางที่สกุลตบแตงมีอยู แตเขาให
ขาพเจานั่งบนนี้ทิ้งเสียแลวหนีไป อมาตยกราบทูลความนั้นแดพระราชา พระราชาทรงดําริวา ภัณฑะไมมีเจาของ ตกเปนของหลวง จึงใหรับนางลงแลว
ใหขึ้นคอชางนําไปราชนิเวศน อภิเษกสถาปนาไวในตําแหนงอัครมเหสี
พระนางเปนที่รัก เปนที่ชอบพระหฤทัยแหงพระราชา ชนทั้งหลายกําหนดรู
พระนามของพระนางวา อุทุมพรเทวี เพราะพระราชาไดพระนางมาแตอุทุมพรพฤกษ
อยูมาวันหนึ่ง เจาหนาที่ยังชาวบานใกลประตูเมืองใหแผวถางทาง
เพื่อประโยชนในการเสด็จพระราชดําเนินสูสวนหลวง ปงคุตตรมาณพเมื่อทํา
การจาง โจงกระเบนมั่นถางทางดวยจอบ เมื่อทางยังไมแลว พระราชาประทับ
บนรถที่นั่งกับดวยพระนางอุทุมพรเทวีเสด็จออกจากพระนคร พระนางอุทุมพร
เทวีไดทอดพระเนตรเห็นปงคุตตรมาณพผูกาลกรรณีนั้น แผวถางอยู เมือ่ ทอด
พระเนตรมาณพนั้น ดวยนึกในพระหฤทัยวา บุรุษกาลกรรณีนี้ไมสามารถจะ
ทรงสิริเห็นปานดังนี้ไว ก็ทรงพระสรวล พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระนาง
ทรงพระสรวลก็กริ้ว ตรัสถามวา หัวเราะอะไร พระนางกราบทูลวา ขาแต
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สมมติเทพ บุรุษผูถางทางนี้เปนสามีตนเกาของขาพระบาท ยังขาพระบาทให
ขึ้นตนมะเดื่อแลวเอาหนามสะวงไวแลวไป ขาพระบาทแลดูเขาแลวคิดวา บุรุษ
กาลกรรณีนไี้ มสามารถจะทรงสิริเห็นปานดังนี้ไว จึงหัวเราะ พระราชาตรัสวา
เธอกลาวมุสา เธอเห็นอะไรอื่น เราจักฆาเธอ ตรัสฉะนี้แลวทรงจับพระแสง
ดาบ พระนางมีความเกรงกลัวพระราชอาญา จึงกราบทูลวา ขอพระองค
ตรัสถามบัณฑิตทั้งหลายกอน พระราชาจึงตรัสถามเสนกวา ทานเธอหรือ
เสนกทูลวา ขาพระองคไมเธอ ชายอะไรจะละสตรีเห็นปานดังนี้ไปพระเจาขา
พระนางอุทุมพรไดทรงสดับคําของเสนกยิ่งกลัวพระราชอาญาเหลือเกิน ลําดับ
นั้น พระราชาทรงดําริวา เสนกจะรูอะไร เราจักถามมโหสถ เมื่อจะตรัสถาม
มโหสถ จึงตรัสคาถานี้วา
ดูกอ นมโหสถบัณฑิต สตรีรูปงาม และนาง
สมบูรณดวยอาจารมารยาท บุรษุ ไมปรารถนาสตรีนั้น
เจาเชื่อหรือ.
บทวา สีลวตี ในคาถานั้น ความวา ถึงพรอมดวยอาจารมรรยาท.
มโหสถบัณฑิตไดฟงกระแสพระราชดํารัสนั้น จึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคเชื่อบุรุษผูห าบุญ
มิไดพึงมี สิริและกาลกรรณียอ มรวมกันไมได ไมวา
ในกาลไหน ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น สเมนฺติ ความวา ยอมเขาหากันไมได
เหมือนฟากขางนี้กับฟากขางโนนของทะเล เหมือนทองฟากับพื้นดิน.
พระราชาทรงทราบเหตุการณนั้น ตามคําของมโหสถ หายกริ้ว ทรง
ยินดีตอมโหสถ ตรัสวา แนะเจาบัณฑิต ถาไมไดเจา วันนี้ขาจักเสื่อมจาก
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สตรีรัตนะเห็นปานดังนี้ ดวยถอยคําของเสนกผูโฉดเขลา ขาไดนางนี้ไวเพราะ
อาศัยเจา ตรัสชมฉะนี้แลว พระราชทานกหาปณะแสนหนึ่งบูชามโหสถ ฝาย
พระเทวีถวายบังคมพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแตเทพเจา ขาพระองคได
ชีวิตเพราะอาศัยมโหสถบัณฑิต ขาพระองคปรารถนาพระพรเพื่อใหมโหสถ
บัณฑิตนี้ตั้งอยูในที่เปนนองชาย ขอพระองคโปรดประทานเถิด พระเจา
วิเทหราชก็พระราชทานพรแกพระนางวา ดีแลวพระเทวี เธอจงรับพระองค
ใหพรแตเธอ พระนางจึงกราบทูลวา ขาแตเทพเจา จําเดิมแตวันนี้ ขาพระองค
จะไมบริโภคอะไร ๆ มีรสอรอย เวนนองชาย ตั้งแตนี้ไป ขาพระองคจงได
เพื่อใหเปดประตูในเวลาหรือมิใชเวลา สงของมีรสอรอยไปใหนองชายนั้น
ขาพระองคขอรับพระพรนี้ พระเจาวิเทหราชตรัสวา ดีแลว นางผูเจริญ
เธอจงรับพรนี้.
จบปญหาสิริกับกาลกรรณี
วันอื่น พระเจาวิเทหราชเสวยกระอาหารเชาแลว เสด็จดําเนินไปมา
ระหวางพื้นยาวแหงปราสาท เมื่อทอดพระเนตรออกไปทางชองพระแกล ไดทอด
พระเนตรเห็นแพะหนึ่งสุนัขหนึ่งทําความเชยชิดเปนมิตรกัน ไดยินวา แพะนั้น
กินหญาในโรงชางที่เขาทอดไวหนาชาง ชางยังมิไดจับ ลําดับนั้นคนเลี้ยงชาง
ทั้งหลายตีแพะนั้นใหออกไป คนเลี้ยงชางคนหนึ่งไลติดตามแพะนั้น ซึ่งรอง
หนีไปโดยเร็ว เอาทอนในตีขวางลงที่หลังแพะ แพะนั้นแอนหลังไดทุกขเวทนา
ไปนอนใกลตั่งอาศัยฝาใหญในพระราชคฤหาสน วันนั้นสุนัขเคี้ยวกินกระดูก
และหนังเปนตน ที่หองเครื่องหลวงจนอวนพี เมื่อพอครัวจัดภัตตาหารแลว
ออกไปขางนอกผึ่งเหงื่อในสรีระ มันไดกลิ่นปลาเนื้อ ไมอาจอดกลั้นความอยาก
ก็เขาไปในหองเครื่อง ยังเครื่องปดภาชนะใหตกลงแลวเคี้ยวกินเนื้อ ฝาย
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พอครัวไดยินเสียงภาชนะ ก็เขาไปทางเสียงภาชนะ เห็นสุนขั กําลังกินเนื้ออยู
จึงปดประตูตีสุนัขนั้นดวยกอนดินและทอนไมเปนตน สุนัขนั้นก็ทิ้งเนื้อที่เคี้ยว
กินจากปากรองวิ่งหนีออกไป พอครัวรูวาสุนัขหนีออกไป จึงติดตามไปตีขวาง
ที่หลังดวยทอนไม สุนัขก็แอนหลังยกเทาขางหนึ่งเขาไปในที่แพะนอน แพะ
ถามสุนัขนั้นวา เพื่อนแอนหลังยกเทาขางหนึ่งมาดวยเหตุไร ลมเสียดแทง
เพื่อนหรือ ฝายสุนัขก็ถามวา เพื่อนแอนหลังนอนอยู ลมเสียดแทงเพื่อนหรือ
แพะบอกเรื่องของคนแกสุนัข แมสนุ ัขก็บอกอยางนั้นเหมือนกัน ลําดับนั้น
แพะถามสุนัขวา เพื่อนสามารถจะไปสูโรงครัวอีกหรือ สุนัขตอบวา ขาไม
สามารถแลว เมื่อขาไปชีวิตจะไมมี ก็เพื่อนสามารถจะไปสูโรงชางอีกหรือ
แพะตอบวา ถึงขาก็ไมกลาไปที่โรงชางนั้น ถาขาขืนไป ชีวิตก็จะไมมี สัตว
ทั้งสองคิดหาอุบายวา บัดนี้เราจะเปนอยูไดอยางไรหนอ แพะจึงกลาวกะสุนัข
วา ถาเราทั้งสองอาจอยูรวมกัน อุบายก็มี คือตั้งแตนี้ไป เจาจงไปโรงชาง
พวกคนเลี้ยงชางจักไมสงสัยในตัวเจา ดวยเห็นวา สัตวนี้ไมกินหญา เจาพึง
นําหญามาเพื่อขา สวนขาจักเขาไปในโรงครัว พอครัวก็ไมสงสัยในตัวขา
ดวยเห็นวา สัตวนี้ไมกินเนื้อ ขาก็จักนําเนื้อ เพื่อเจา สัตวทั้งสองตกลงกัน วา
อุบายนี้เขาที สุนัขจึงไปโรงชาง คาบฟอนหญานํามาวางไวใกลหลังฝาใหญ
ฝายแพะไปสูหองเครื่องคาบกอนเนื้อเต็มปากนํามาวางไวใกลที่นั้นเอง สุนัขก็
เคี้ยวกินเนื้อ แพะเคี้ยวกินหญา สัตวทั้งสองนั้นพรอมเพรียงชอบพอกัน อยู
ใกลหลังฝาใหญ พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นความที่แพะและสุนัข
ทั้งสองนั้นชอบกันโดยเปนเพื่อน จึงทรงจินตนาการวา เหตุการณที่เรายังไม
เคยเห็น เราไดเห็นแลวในวันนี้ แตกอนมาสัตวทั้งสองนี้เปนศัตรูกัน บัดนี้
อยูรวมกันได เราจักจับเหตุการณนี้ทําเปนปญหาถามบัณฑิตทั้งหลาย บัณฑิต
ใดไมรูปญหานี้ เราจักขับบัณฑิตนั้นจากแควน แตเราจักสักการะแกบัณฑิต
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ผูรู เพราะบัณฑิตอื่นรูอยางนี้ไมมี วันนี้หมดเวลาแลว พรุงนี้เราจักถาม
บัณฑิตเหลานั้น ในเวลามาทําการในหนาที่ รุงขึ้นในเมื่อบัณฑิตทั้งหลายมานั่ง
ทําการในหนาที่ของตนแลว เมื่อจะถามปญหาจึงตรัสคาถานี้วา
ความที่สัตวเหลาใดเปนเพื่อนกันในโลกนี้ แม
ไปดวยกันสัก ๗ กาว ไมเคยมีในกาลไหน ๆ สัตว
ทั้งสองนั้นเปนศัตรูกัน มาเปนเพื่อนประพฤติเพื่อคุน
กันได เพราะเหตุอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิสนฺถาย ไดแก เชื่อกันและกัน
แลวพยายาม.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว ไดตรัสอยางนี้อีกวา
ถาเวลากินอาหารเชาแลววันนี้ ทานทั้งหลายไม
สามารถกลาวแกปญหานี้ของเรา เราจักขับทานทั้งปวง
จากแวนแควน เพราะเราไมตองการพวกคนเขลา.
เสนกะนั่งอยูตนอาสนะ มโหสถบัณฑิตนั่งอยูที่สุดอาสนะ พระมหาสัตว
พิจารณาปญหานั้น ยังไมเห็นเนื้อความจึงคิดวา พระราชาองคนี้มีพระชวนะ
เฉื่อยชา ไมสามารถจะทรงจับคิดปญหานี้ พระองคคงจักทอดพระเนตรเห็น
อะไรแน วันหนึ่งเมื่อเราไดโอกาสจักนําปญหานี้ออกแสดง อาจารยเสนกะจัก
ยังพระราชาใหงดสักวันหนึ่งในวันนี้ ดวยอุบายอยางหนึ่งจะไดหรือ ชนทัง้ สาม
นอกนี้แลไมเห็นอะไร ๆ เหมือนเขาหองมืดฉะนั้น เสนกะแลดูพระโพธิสัตว
ดวยมนสิการวา ความเปนไปของมโหสถจะเปนอยางไรหนอ ฝายมโหสถก็
แลดูเสนก เสนกรูความประสงคของพระโพธิสัตว ดวยอาการที่พระโพธิสัตว
แลดู จึงคิดวาปญหานั้นยังไมปรากฏแกมโหสถ เพราะเหตุนั้น มโหสถจึง
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ปรารถนาโอกาสวันหนึ่ง เราจักยังมโนรถของมโหสถใหเต็ม จึงสรวลขึ้นดวย
วิสาสะกับพระราชา ทูลวา พระองคจักขับขาพระบาทเหลานี้ ผูไมสามารถ
กลาวแกปญหาจากแควนจริง ๆ หรือ พระเจาขา พระราชาตรัสตอบวา
จริง ๆ ซิบัณฑิต เสนกะจึงทูลวา พระองคทรงกําหนดปญหานี้วา ปญหามี
เงื่อนเดียวหรือ ขาพระองคทั้งหลายไมสามารถจะกลาวแกปญหานี้ในวันนี้
ขอไดทรงงดหนอยหนึ่ง ปญหานี้มีเงื่อน ขาพระองคทั้งหลายจักกลาวแกใน
ทามกลางประชุมชน จะตองนั่งคิดในที่หนึ่ง ภายหลังจักทูลแกแดพระองค
ขอไดโปรดพระราชทานโอกาสแกพวกขาพระองค เสนกะกลาวดังนี้แลดู
มโหสถแลวกลาว ๒ คาถานี้วา
ขาแตพระจอมประชากร ในเมื่อสมาคมแหง
หมูช นอึกทึก ในเมื่อชุมนุมแหงชนโกลาหล ขาพระองคทั้งหลายมีใจฟุงซาน มีจิตไมแนวอยูที่เดียว
จึงไมสามารถจะพยากรณปญหานั้น นักปราชญทั้งหลาย
มีจิตมีอารมณเดียว คน ๆ หนึ่งอยูในที่ลับ คิดเนื้อความ
ทั้งหลาย พิจารณาอยูในสถานที่เงียบ ภายหลังจัก
กราบทูลแกเนื้อความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมสิตฺวาน ความวา นักปราชญ
เหลานี้มีจิตมีอารมณเดียว ตั้งอยูในกายวิเวกและจิตวิเวกพิจารณาปญหานี้แลว
จักกลาวเนื้อความนั้นแดพระองค.
พระราชาทรงสดับคําของเสนกะก็ดีพระหฤทัย ตรัสคุกคามดังนี้วา
ดีแลว ทานทั้งหลายจงคิด เมื่อแกไมไดจักใหขับเสีย บัณฑิตทั่ง ๔ ลงจาก
พระราชนิเวศน เสนกะจึงกลาวกะบัณฑิตนอกนี้วา พระราชาตรัสถามปญหา
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สุขุม เมื่อพวกเราแกไมได ภัยใหญจกั เกิดขึ้น เหตุนั้น ทานทั้งหลายบริโภค
สบายแลวจงพิจารณาปญหานั้นโดยชอบ ตางคนไปเรือนของตน ๆ ฝายมโหสถ
ลุกไปสูสํานักพระราชเทวีอุทุมพรทูลถามวา ขาแตพระเทวีเจา วันนี้หรือวานนี้
พระราชาประทับอยูในที่ไหนนาน พระนางอุทุมพรรับสั่งวา เมื่อวานนี้พระราชาเสด็จไปมา ทอดพระเนตรที่พระแกล ณ ภายในพื้นยาว แตนั้น
พระโพธิสัตวจึงคิดวา พระราชาจักไดทอดพระเนตรเห็นเหตุอะไร ๆ โดยขาง
นี้ จึงไปในที่นั้นแลดูภายนอก ไดเห็นกิริยาแหงแพะและสุนัข ก็ทําความ
เขาใจวา พระราชาทอดพระเนตรเห็นสัตวทั้งสองนี้ จึงทรงประพันธปญหา
จับเคาไดฉะนี้แลวก็กลับไปเคหสถาน ฝายบัณฑิตทั้งสามคิดแลวไมเห็นอะไร
จึงไปหาเสนกะ เสนกะเห็นบัณฑิตทั้งสามนั้น จึงถามวา ทานเห็นปญหาแลว
หรือ ครั้นไดรับตอบวายังไมเห็น จึงกลาววา ถาเปนเชนนั้น พระราชาจักขับ
ทานทั้งหลายจากแวนแควน ทานทั้งหลายจักทําอยางไร ครัน้ บัณฑิตทั้งสาม
ยอนถามวา ก็ทานเห็นหรือก็ตอบวา แมเราก็ยังไมเห็น ครั้นบัณฑิตทั้งสาม
กลาววา เมือ่ อาจารยไมเห็น ขาพเจาทั้งหลายจะเห็นอะไร ก็เมื่อวานนี้เรา
ทั้งหลายบันลือสีหนาทในราชสํานักวา จักคิดแกแลวมาบาน บัดนี้พระราชา
จักกริ้วพวกเราผูแกไมได พวกเราจักทําอยางไร จึงกลาววา ปญหานี้อันเรา
ทั้งหลายไมอาจเห็น มโหสถจักคิดไดทั้งหลายรอยนัย เพราะฉะนั้น ทาน
ทั้งหลายจงมาไปสํานักมโหสถดวยกันกับเรา บัณฑิตทั้งสี่ไปสูประตูเคหสถาน
แหงมโหสถ ใหแจงความที่คนมาแลวเขาไปสูเรือน ปราศรัยกันแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนหนึ่ง แลวถามมโหสถวา บัณฑิต ทานคิดปญหาไดแลวหรือ
พระโพธิสัตวตอบวา ในเมื่อขาพเจาคิดไมได คนอื่นใครจักคิดได เออ ปญหา
นั้น ขาพเจาคิดไดแลว ครั้นเมื่อบัณฑิตทั้งสี่กลาววา ถากระนั้นทานจงบอกแก
ขาพเจาบาง มโหสถจึงดําริวา ถาเราจักไมบอกแกบัณฑิตทั้งสี่นี้ พระราชา
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จักกริ้วบัณฑิตทั้งสี่ ขับเสียจากแควน พระราชทานรัตนะ ๗ แกเรา คนเขลา
เหลานี้อยาไดฉิบหายเสียเลย เราจักบอกแกพวกนี้ ดําริฉะนี้แลวใหบัณฑิต
ทั้งสี่นั่ง ณ อาสนะต่ําแลวกลาววา ทานทั้งหลายจงพยากรณอยางนี้ ในกาล
เมื่อพระราชาตรัสถามแลวใหบัณฑิตทั้งสี่เรียนบาลีประพันธิ์เปนคาถา ๔ คาถา
แลวสงใหกลับไปในวัน ที่ ๒ บัณฑิตเหลานั้น ไปสูราชอุปฏฐาน นั่ง ณ อาสน
ปูลาดไว พระราชาตรัสถามเสนกะวา ทานรูปญหาแลวหรือ เสนกะจึงกราบ
ทูลวา ขาแตมหาราชเจา เนื้อขาพระองคไมรู คนอื่นใครเลาจักรู ครั้นรับสั่ง
ใหกลาว จึงกลาวคาถาโดยทํานองที่เรียนมาทีเดียววา
เนื้อแพะเปนที่รักที่เจริญใจแหงบุตรอมาตย และ
พระราชโอรส ชนเหลานั้น ไมบริโภคเนื้อสุนัข ครั้งนี้
มิตรธรรมแหงแพะนั้นกับดวยสุนัข มีตอกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุคฺคปุตฺตราชปุตฺติยาน ความวา
แหงบุตรอมาตยทั้งหลายดวย แหงพระราชโอรสทัง้ หลายดวย.
แมกลาวคาถาแลว เสนกะก็หารูเนื้อความไม ฝายพระเจาวิเทหราช
ทรงทราบความ เพราะปรากฏแกพระองค เพราะฉะนั้นจึงตรัสถามปุกกุสะ
ตอไป ดวยเขาพระหฤทัยวา เสนกะรูแลว ฝายปุกกุสะจึงกราบทูลวา ขาพระองค
ไมใชบัณฑิตหรือ แลวกลาวคาถาโดยทํานองที่เรียนมาทีเดียววา
ชนทั้งหลายใชหนังแพะเปนเครื่องลาดหลังมา
เปนเหตุแหงความสุข ไมใชหนังสุนัขเปนเครื่องลาด
หลังมา ครั้งนี้มิตรธรรมแหงแพะนั้นกับดวยสุนัข มี
ตอกัน.
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เนื้อความไมปรากฏแมแกปุกกุสะ.
ฝายพระราชาเจาพระหฤทัยวา ปุกกุสะนี้รูเนื้อความเพราะปรากฏแก
พระองค จึงตรัสถามกามินทะตอไป กามินทะจึงกลาวคาถาโดยทํานองที่เรียน
มาทีเดียววา
แพะมีเขาอันโคงแทจริง แตเขาทั้งหลายแหง
สุนัขไมมีเลย แพะกินหญา สุนัขกินเนื้อ ครั้งนี้มิตร
ธรรมแหงแพะนั้นกับดวยสุนัข มีตอกัน.
เนื้อความไมปรากฏแมแกกามินทะ
พระราชาเขาพระหฤทัยวา แมกามินทะนี้ก็รูเนื้อความแลว จึงตรัส
ถามเทวินทะตอไป เทวินทะก็กลาวคาถาโดยทํานองที่เรียนมาทีเดียววา
แพะกินหญา กินใบไม สุนขั ไมกินหญา ไมกิน
ใบไม สุนัขจับกระตายหรือแมวกิน ครั้งนีม้ ิตรธรรม
แหงแพะนั้นกับดวยสุนัข มีตอกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติณมาสิ ปลาสมาสิ ความวา
กินหญาดวย กินใบไมดว ย. บทวา น ปลาส ความวา ไมเคี้ยวกินแม
ใบไม.
เนื้อความไมปรากฏแมแกเทวินทะ
ลําดับนั้น พระราชาเขาพระหฤทัยวา แมเทวินทะนี้ก็รู เพราะปรากฏ
แกพระองค จึงตรัสถามมโหสถวา ดูกอนพอมโหสถ แมตัวเจารูปญหา
นี้หรือ มโหสถโพธิสัตวทูลสนองวา ขาแตมหาราชเจา ตัง้ แตอเวจีจนถึง
ภวัคคพรหม ยกขาพระองคเสีย คนอื่นใครจะรูปญหานี้ ครั้นตรัสใหกลาว
จึงกราบทูลวา ขอพระองคทรงฟง เมื่อจะประกาศความที่กิจนั้นปรากฏแกตน
จึงกลาว ๒ คาถานี้วา
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แพะมีเทากึ่ง ๘ แหงเทา ๔ (มี ๔ เทา) มีกีบ ๘
มีกายไมปรากฏ สุนัขนี้นําหญามาเพื่อแพะนี้ แพะนี้
นําเนื้อมาเพื่อสุนัขนั้น พระชนินทรสมมติเทพผูประ
เสริฐกวาชาววิเทหรัฐประทับอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐ ไดทอดพระเนตรเห็นการนําอาหารมาแลกกัน
กินโดยประจักษ และไดทอดพระเนตรเห็นมิตรธรรม
แหงสุนัขและแพะเอง.
มิตรธรรมแหงสุนัขและแพะเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏฑฺฒปาโท ทานถลาวหมายเอา
เทา ๘ แหงแพะ ดวยความเปนผูฉลาดในพยัญชนะ. บทวา เมณฺโฑ ไดแก
แพะ. บทวา อฏนโข นีท้ านกลาวตามที่เทาแพะมีกีบเทาละ ๒ กีบ. บทวา
อทิสฺสมานกาโย ความวา ไมปรากฏกายในเวลานําเนื้อมา. บทวา ฉาทิย
ความวา เครื่องมุงเรือน คือ หญา. บทวา อย อิมสฺส ความวา สุนัข
นําหญามาเพื่อแพะ. บทวา วีติหาร ไดแก นํามาแลกกัน. บทวา อฺโฺโภชนาน ความวา แลกกันกิน ดวยวาแพะนําของกินมาเพื่อสุนัข
แมสุนัขนั้นก็แลกกับแพะนั้น สุนัขนํามาเพื่อแพะ แมแพะก็แลกกัน. บทวา
อทฺทกฺขิ ความวา ไดทอดพระเนตรเห็นสัตวทั้งสองนั้นแลกเปลี่ยนกันกิน
ดวยพระเนตร คือ ประจักษแกพระองค. บทวา โภภุกฺกสฺส ไดแก
สุนัขหอน. บทวา ปุณณ
ฺ มุขสฺส ไดแก แพะ อธิบายวา พระราชาทอด
พระเนตรเห็นมิตรธรรมของสัตวทั้งสองนี้ดวยพระองคเอง.
พระราชาเมื่อไมทรงทราบความที่อาจารยเหลานั้นรูปญหาเพราะอาศัย
พระโพธิสัตว ทรงสําคัญวา บัณฑิตทั้ง ๕ รูดวยปญญาของตน ก็ทรง
โสมนัสตรัสคาถานี้วา
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ลาภของเราไมนอ ยเลยที่มีบณ
ั ฑิตเชนนี้อยูใน
ราชสกุล เพราะวาบัณฑิตทั้งหลายแทงตลอดเนื้อความ
ของปญหาอันลึกละเอียดดวยเปนสุภาษิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิวิชฺฌนฺติ ความวา กลาวแกปญหา
ดวยสุภาษิต.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา เราควรทําอาการยินดีแกบัณฑิต
เหลานั้นดวยความยินดี เมื่อจะทรงทําความยินดีนั้นใหเปนแจง จึงตรัสคาถาวา
เรามีความพอใจยิ่งดวยปญหาที่กลาวไพเราะ
ใหรถเทียมมาอัสดรรถหนึ่ง ๆ และบานสวยอันเจริญ
บานหนึ่ง ๆ แกทานทั้งปวงผูเปนบัณฑิต.
ครั้นตรัสฉะนั้นแลวไดพระราชทานสิ่งทั้งปวงนั้น.
จบปญหาแพะในทวาทสนิบาต
ฝายพระราชเทวีอุทุมพรทรงทราบความที่บัณฑิตทั้ง ๔ รูป ญหาอาศัย
มโหสถ จึงทรงดําริวา พระราชาพระราชทานรางวัลแกบณ
ั ฑิตทั้ง ๕ เปน
เหมือนคนทําถั่วเขียวกับถั่วราชมาษใหไมแปลกกัน จึงเสด็จไปเฝาพระราชา
ทูลถามวา ใครทูลแกปญ
 หาถวาย พระราชาตรัสตอบวา บัณฑิตทั้ง ๕
พระราชเทวีทูลวา บัณฑิตทั้ง ๕ รูปญหาของพระองคอาศัยใคร พระราชา
ตรัสตอบวา เราไมรู พระนางอุทุมพรจึงกราบทูลวา บัณฑิตทั้ง ๔ คน
เหลานี้จะรูอะไร มโหสถใหเรียนปญหาดวยเห็นวา คนเขลาเหลานี้อยาได
ฉิบหายเสียเลย ก็พระองคพระราชทานรางวัลแกบัณฑิตทั้งปวงเสมอกันนั่นไม
สมควรเลย ควรจะพระราชทานแกมโหสถใหเปนพิเศษ พระราชาทรงเห็นวา
มโหสถนี้ไมบอกความที่บัณฑิตทั้ง ๔ รูปญหาอาศัยตน ก็ทรงโสมนัส มีพระ
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ประสงคจะทรงทําสักการะใหยิ่งกวา จึงทรงคิดวา ยกไวเถิด เราจักถาม
ปญหาอันหนึ่งกะบุตรของเรา และทําสักการะใหญในกาลเมื่อบุตรของเรากลาว
แก เมื่อพระราชาทรงคิดปญหาอันหนึ่ง จึงทรงคิดสิริเมณฑกปญหา (ปญหา
วาปญญากับทรัพยอะไรจะประเสริฐกวากัน ) วันหนึ่ง เวลาบัณฑิตทั้ง ๕ มา
เฝานั่งสบายแลว ตรัสกะเสนกะวา ทานอาจารยเสนกะ เราจักถามปญหา
เสนกะกราบทูลรับวา ตรัสถามเถิดพระเจาขา พระราชาจึงตรัสคาถาที่หนึ่งใน
สิริเมณฑกปญหาวา
แนะอาจารยเสนกะ เราละเนื้อความนี้กะทาน
บรรดาคน ๒ พวก คือคนสมบูรณดวยปญญา แต
เสื่อมจากสิริ และคนมียศแตไรปญญา นักปราชญ
ยกยองใครวาประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กเมตฺถ เสยฺโย ความวา บรรดาคน
๒ พวกนี้ บัณฑิตทั้งหลายกลาวคนไหนวาประเสริฐ ไดยินวา ปญหานี้
สืบเนื่องมาจากวงศของเสนกะ ฉะนั้นเสนกะจึงไดกราบทูลเฉลยปญหานั้นได
ทันทีวา
ขาแตพระจอมประชาราษฏร คนฉลาดและคน
เขลา คนบริบูรณดว ยศิลปะและหาศิลปะนี้ได แมมีชาติ
สูงก็ยอมเปนผูรับใชของคนหาชาติมิได แตมียศ ขาพระองคเห็นความดังนี้จึงขอทูลวา คนมีปญญาเปนคน
เลวทราม คนมีสิรแิ ลเปนคนประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิหโี น ความวา คนมีปญญาเปนคน
เลวทราม คนเปนใหญนั่นแลเปนคนประเสริฐ.
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พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของเสนกะนั้นแลว ไมตรัสถามอาจารย
อีก ๓ คน เมื่อจะตรัสถามมโหสถบัณฑิตผูยังใหมในหมูซึ่งนั่งอยู จึงตรัสวา
ดูกอ นมโหสถผูมีปญญาไมทราม ผูเห็นธรรม
สิ้นเชิง เราถามเจา ในคน ๒ พวกนี้ นักปราชญ
ยกยองใคร คนพาลผูมียศ หรือบัณฑิตผูไมมีโภคะ
คนไหนวาประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกวลธมฺมทสฺสิ แปลวา ผูเห็นธรรม
ทั้งปวง.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลเตือนพระราชาวา โปรดทรงฟงเถิด พระมหาราชเจา แลวทูลวา
คนพาลทําธรรมเปนบาปก็สําคัญวาอิสริยะของ
เราในโลกนี้ประเสริฐ คนพาลเห็นโลกนี้เปนปกติ
ไมเห็น โลกหนาเปนปกติ ก็ไดรับเคราะหรายในโลก
ทั้ง ๒ ขาพระองคเห็นความเหลานี้จึงขอกราบทูลวา
คนมีปญ
 ญาประเสริฐแท คนเขลามียศจะประเสริฐ
อะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธเมว ความวา สําคัญวาอิสริยะ
ของเรานี้เทานั้นในโลกนีป้ ระเสริฐ. บทวา กลิมคฺคเหสิ ความวา คนพาล
ทํากรรมเปนบาปดวยความเมาในอิสริยะ เกิดในนรกเปนตน ในปรโลก มาจาก
นรกนั้นเกิดเปนผูมีโภชนะเปนทุกขในตระกูลต่ําในโลกนี้อีก ชื่อวายอมถือเอา
ความปราชัยในโลกทั้งสอง ดวยประการฉะนี้. บทวา เอตมฺป ความวา
ขาพระองคเห็นเหตุแมนี้ จึงกลาววา ผูสมบูรณดว ยปญญาเทานั้นเปนผูสูงสุด
ผูโงเขลาแมเปนใหญก็ไมใชผูสูงสุด.
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เมื่อพระโพธิสัตวทูลดังนี้ พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรดูเสนกะ
ตรัสวา มโหสถสรรเสริญคนมีปญญาวาเปนผูสูงสุดมิใชหรือ เสนกะทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา มโหสถยังเด็ก แมจนวันนี้ปากของเธอก็ยังไมสิ้นกลิ่น
น้ํานมมิใชหรือ เธอจะรูอะไร ทูลฉะนี้แลวจึงกลาวคาถานี้วา
ศิลปะนี้ หรือเผาพันธุ หรือรางกาย ยอมหาได
จัดแจงโภคสมบัติใหไม มหาชนยอมคบหาโครวินท
เศรษฐีผูมีเขฬะไหลจากคางทั้งสองขาง ผูถึงความสุข
ผูมีสิรติ ่ําชา ขาพระองคเห็นความดังนี้ จึงทูลวา คน
มีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีสิริเปนคนประเสริฐแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอฬมูค ไดแก มีน้ําลายไหลเลอะหนา.
บทวา โครวินฺท ความวา ไดยินวา โครวินทะนั้นเปนเศรษฐีมีสมบัติ ๘๐
โกฏิ ในพระนครนั้นแล มีรูปรางแปลก ไมมีบุตร ไมมีธิดา ไมรูศิลปะอะไร ๆ
เมื่อเขาพูด น้ําลายไหล ๒ ขางลูกคาง มีสตรีสองคนดั่งเทพอัปสร ประดับ
ดวยเครื่องประดับทั้งปวงถือดอกอุบลเขียวที่บานดีแลว ยืนอยูส องขางคอยรอง
รับน้ําลายดวยดอกอุบลเขียวแลวทั้งดอกอุบลทางหนาตาง ฝายพวกนักเลงสุรา
เมื่อจะเขารานเครื่องดื่ม มีความตองการดอกอุบลเขียว ก็พากันไปประตูเรือน
ของเศรษฐีนั้น แลวกลาววา ขาแตนายโครวินทเศรษฐี ทานเศรษฐีไดยิน
เสียงนักเลงเหลานั้น ยืนที่หนาตางกลาววา อะไรพอ ขณะนั้นน้ําลายก็ไหล
จากปากของทาน หญิงสองคนนั้นก็เอาดอกอุบลเขียวรองรับน้ําลายแลวโยนทั้ง
ไปในระหวางถนน พวกนักเลงก็เก็บดอกอุบลเหลานั้นเอาไปลางน้ํา แลว
ประดับตัวเขารานเครื่องดื่ม เศรษฐีนั้นเปนผูสมบูรณดวยสิริอยางนี้ เสนกะ
เมื่อแสดงเศรษฐีนั้นเปนตัวอยาง จึงกลาวอยางนี้.
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พระราชาทรงสดับดังนั้น แลวตรัสวา พอมโหสถบัณฑิต เจาจะกลาว
แกอยางไร มโหสถบัณฑิตกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ เสนกะจะรูอะไร
เห็นแตยศเทานั้น ไมเห็นไมคอนใหญซึ่งจะตกบนศีรษะ เปรียบเหมือนกาอยู
ในที่เทขาวสุก และเปรียบเหมือนสุนัขปรารภจะดื่มนมสม โปรดฟงเถิด
พระเจาขา ทูลฉะนี้แลว ไดกลาวคาถานี้วา
คนมีปญญานอยไดความสุขแลวยอมประมาท
อันความทุกขถูกตองแลวยอมถึงความหลง อันสุข
หรือทุกขที่จรมาถูกตองแลวยอมหวั่นไหว เหมือนปลา
ดิ้นรนในที่รอน ขาพระองคเห็นความอยางนี้ จึง
กราบทูลวา คนมีปญญาแลประเสริฐ คนเขลามียศ
ยอมไมประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลทฺธา สุข ความวา คนเขลาได
อิสริยสุขแลวยอมมัวเมาคือประมาท คนประมาทยอมทําบาปมาก. บทวา
ทุกฺเขน ความวา อันความทุกขทางกายและความทุกขทางใจถูกตองแลว.
บทวา อาคนฺตุเกน ไดแก ที่มิไดเกิดขึ้นภายใน ดวยวาแมความสุขของสัตว
ทั้งหลาย ก็เปนของจรมาทั้งนั้น มิไดเปนไปประจํา. บทวา ฆมฺเม ความวา
เหมือนปลาที่เขาเอาขึ้นจากน้ํานํามาโยนไปในแดด ยอมดิ้นรน.
พระเจาวิเทหราชทรงสดับดังนั้นแลว จึงตรัสถามเสนกะวา ทาน
อาจารยจะแกอยางไร เสนกะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ มโหสถ
นี้จะรูอะไร มนุษยทั้งหลายจงยกไวกอน วิหกทั้งหลายยอมคบหาแตตนไมที่
เกิดในปา ซึง่ สมบูรณดวยผลเทานั้น ทูลฉะนี้แลว ไดกลาวคาถานี้วา
ฝูงนกบินเรรอนมาโดยรอบ สูตนไมในปาอันมี
ผลดีฉันใด ชนเปนอันมากยอมคบหาสมาคมบุคคลผู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 375

มั่งคั่งมีโภคทรัพย เพราะความตองการดวยทรัพย
ฉันนั้น ขาพระองคเห็นความดังนี้ จึงกราบทูลวา
คนมีปญ
 ญาเปนคนต่ําชา คนมีสิริเทานั้นเปนคน
ประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุชฺชโน ความวา มนุษยเปนอันมาก
ประชุมกันเพื่อเหตุแหงทรัพย.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว จึงตรัสกะมโหสถวา พอจะแกอยางไร
มโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา เสนกะทองโตคนนี้จะรู
อะไร โปรดฟงเถิด พระเจาขา ทูลฉะนี้แลวจึงกลาวคาถานี้วา
คนเขลามีกําลัง แตหายังประโยชนนี้ใหสําเร็จไม
ไดทรัพยมาดวยทํากิจรายแรง นายนิรยบาลคราคนเขลานัน้ ผูไมฉลาด ผูรองไหอยู ไปสูนรกอันทุกขยิ่ง
ขาพระองคเห็นความอยางนี้ จึงกราบทูลวา คนมี
ปญญาแลประเสริฐ คนเขลามียศยอมไมประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาหส ความวา คนเขลาทําการงานที่
ความรายแรงดวยความรายแรง เบียดเบียนประชาชนจึงไดทรัพย เมื่อเปน
เชนนั้น นายนิรยบาลทั้งหลายจึงคราคนเขลานั้นผูไมฉลาด รองไหอยูนั่นแล
ไปสูนรกอัน มีเวทนามีกําลัง.
เมื่อพระราชาตรัสถามอีกวา ทานอาจารยเสนกะ ทานจะแกอยางไร
เสนกะจึงทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา โปรดฟงเถิด แลวกลาวคาถานี้วา
แมน้ํานอยใหญอันใดอันหนึง่ ยอมไหลไปสู
แมน้ําคงคา แมน้ําเหลานั้นทั้งหมดเทียวยอมละชื่อ
และถิ่นเสีย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร ยอมไมปรากฏ
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ชื่อ คงไดแตชื่อวามหาสมุทรเทานั้น ฉันใด สัตวโลก
มีฤทธิย์ ิ่ง ยอมไมปรากฏเหมือนแมน้ําคงคาเขาไปสู
มหาสมุทร ฉันนัน้ ขาพระองคเห็นความดังนี้ จึง
กราบทูลวา คนมีปญญาเปนผูต่ําชา คนมีสิริเปนผู
ประเสริฐ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นชฺโช ไดแก โดยที่สุดแมเปนแมน้ํา
เล็ก ๆ ทีไหลมาแตที่ลุม. บทวา ชหนฺติ ความวา ยอมนับวาแมน้ําคงคา
ทั้งนั้น ละชือ่ และถิ่นของตนเสีย. บทวา น ขายเต ความวา แมน้ําคงคานั้น
เมื่อไหลไปสูสมุทร ก็ไมปรากฏ (วาแมน้ําคงคา) ยอมไดชื่อวามหาสมุทรทีเดียว
แมคนมีปญญามากถึงคนอิสระแลว ยอมไมปรากฏ คือไมมีใครรูจัก ไดเปน
ราวกะวาแมน้ําคงคาไหลเขาสูสมุทร.
พระราชาตรัสอีกวา พอบัณฑิต เจาจะแกออยางไร มโหสถบัณฑิต
กราบทูลวา โปรดฟงเถิด พระเจาขา แลวกลาวคาถานี้วา
ขาพระเจาจะกลาวแกปญหาที่ทานอาจารยกลาว
แมน้ํานอยใหญทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูทะเลใหญ
ทะเลนั้นมีกําลังยิ่งเปนนิตย ทะเลใหญนั้นแมมีคลื่น
กระทบฝง ก็ไมลว งฝงไป ฉันใด กิจการทีค่ นเขลา
ประสงคไมลวงคนฉลาดไปได คนมีสริ ิยอมไมลวง
คนมีปญ
 ญาไปได ฉันนั้น ในกาลไหน ๆ ขาพระองค
เห็นความดังนี้ จึงทูลวา คนมีปญญาแลเปนคน
ประเสริฐ คนเขลามียศหาประเสริฐไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยเมตมกฺขา ความวา ทานบอกคือ
กลาวปญหาฉันใด. บทวา อสขย แปลวา ไมนับ. บทวา เวล นาจฺเจติ
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ความวา ทะเลนั้นแมมีกําลังยิ่งยกคลื่นขึ้นเปนพัน ๆ ก็ไมอาจลวงฝงไปได
คลื่นทั้งหมดถึงฝงแลวยอมแตกไปแนแท. บทวา เอวนฺป ความวา กิจการ
ที่คนเขลาประสงค ยอมไมอาจลวงคนมีปญญาไปได ถึงคนมีปญญานั้นแลว
ยอมทําลายไปฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา ปฺ นาจฺเจติ ความวา ธรรมดา
คนมีสิริยอมไมลวงคนมีปญญาไปได อธิบายวา ไมมีใครเลยที่เกิดความสงสัย
ในอัตถะและอนัตถะขึ้นแลว ผานเลยคนมีปญญาไปแทบเทาของคนเขลาผูเปน
อิสระ แตยอมไดการวินิจฉัยแทบเทาของคนมีปญญาเทานั้น.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว จึงตรัสถามเสนกะ วาจะแกอยางไร
เสนกะกราบทูลวา โปรดฟงเถิด พระเจาขา แลวกลาวคาถานี้วา
หากวาคนมียศผูไมมีศีลอยูในที่วินิจฉัย กลาว
ขอความแกชนเหลาอื่น คําของผูน ั้นยอมเจริญงอกงาม
ในทามกลางบริษัท คนมีปญญายังคนมีสิริต่ําชา ให
ทําตามถอยคําของตนหาไดไม ขาพระองคเห็นความ
ดังนี้ จึงทูลวา คนมีปญญาเปนคนต่ําชา คนมีสิริ
เปนคนประเสริฐแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺโต เจป ความวา ก็แมถาคน
มียศเปนคนไมสํารวมกายเปนตนคือเปนคนทุศีล. บทวา สณฺานคโต
ความวา คนมียศดํารงอยูในที่วินิจฉัย กลาวขอความแกคนเหลาอื่น เมื่อเขา
ซึ่งแวดลอมไปดวยบริวารใหญ กลาวมุสาทําใหเปนเจาของบาง ใหไมเปน
เจาของบาง คําของเขานั่นแลยอมงอกงาม คนมีปญญายอมยังคนมีสิริต่ําชาให
ทําตามถอยคําไมได เพราะเหตุนั้น คนมีปญญาจึงเปนคนต่ําชา คนมีสิริจึง
เปนคนประเสริฐแท.
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เมื่อพระราชาตรัสถามมโหสถอีกวา พอจะแกอยางไร มโหสถบัณฑิต
จึงกราบทูลวา โปรดฟงเถิด พระเจาขา เสนกะคนเขลาจะรูอะไร ดูอยูแค
โลกนี้เทานั้น ไมดูไปถึงปรโลก แลวกลาวคาถานี้วา
คนเขลามีปญญานอยกลาวมุสาแกคนอื่นบาง
แมแกตนบาง คนเขลานั้นถูกติเตียนในทามกลางที่
ประชุม ภายหลังเขาจะไปทุคติ ขาพระองคเห็นความ
ดังนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญ
 ญาเทานั้นเปนคน
ประเสริฐ คนเขลามียศหาประเสริฐไม.
ลําดับนั้น เสนกะกลาวคาถานี้วา
ถาคนมีปญญาดุจแผนดิน ไมมีที่อยู มีทรัพย
นอย เปนคนเข็ญใจ กลาวขอความคําของเขานั้น
ยอมไมงอกงามในทามกลางญาติ และสิริยอมไมมีแก
คนมีปญ
 ญา ขาพระองคเห็นความดังนี้ จึงกราบทูลวา
คนมีปญ
 ญาเปนคนต่ําชา คนมีสิริเทานั้นเปนคน
ประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถมฺป เจ ความวา ถากลาวแม
เหตุการณ. บทวา าติมชฺเฌ ไดแก ในทามกลางบริษัท. ดวยบทวา
ปฺาณวโต อาจารยเสนกะแสดงความวา ขาแตพระมหาราชเจา
ธรรมดาสิริแมจะมีอยูตามปกติ ถึงความเปนยอดความงามแหงสิริ ก็ไมมีแก
ผูมีปญญานั่นแล ดวยวาผูมีปญญานั้นยอมไมปรากฏในสํานักของผูมีสิริ
ประดุจหิ่งหอยในเวลาพระอาทิตยขึ้น.
เมื่อพระราชาตรัสถามมโหสถอีกวา พอจะแกอยางไร มโหสถบัณฑิต
จึงกราบทูลวา เสนกะจะรูอะไร ดูอยูแ คโลกนี้เทานั้น ไมดูไปถึงปรโลก แลว
กลาวคาถานี้วา
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คนมีปญญาดุจแผนดินไมกลาวคําเหลาะแหละ
เพื่อเหตุของผูอื่นหรือแมของตน คนผูนั้นอันมหาชน
บูชาแลวในทามกลางที่ประชุม ภายหลังเขาจะไปสุคติ
ขาพระองคเห็นความดังนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา
เทานั้นเปนคนประเสริฐ คนเขลานี้ยศหาประเสริฐไม.
ลําดับนั้น เสนกะกลาวคาถานี้วา
ชาง โค มา กุณฑลแกวมณี และนารีทั้งหลาย
เกิดในสกุลมั่งคั่ง
ทั้งหมดนั้นยอมเปนอุปโภคของ
บุรษุ ผูมีอิสระ สัตวผูไมมีอิสระก็เปนอุปโภคของผูมี
อิสระ ขาพระองคเห็นความดังนี้ จึงกราบทูลวา
คนมีปญ
 ญาเปนคนต่ําชา คนมีสิริเทานั้น เปนคน
ประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทฺธสฺส ไดแก ผูมีอิสระ. บทวา
อนิทฺธิมนฺโต ความวา มิใชแตนารีเหลานั้นเทานั้นที่เปนอุปโภค ที่แทสตั ว
ทั้งหลายผูไมมีอิสระทั้งหมดทีเดียว ยอมเปนอุปโภคของผูมีอิสระนั้น.
ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตกลาววา เสนกะจะรูอะไร เมือ่ จะชักเหตุ
อันหนึ่งมาแสดง จึงกลาวคาถานี้วา
สิรยิ อมละเสียซึง่ คนเขลาผูไมจัดการงาน ผูมี
ความคิดอยางคนไมมีความคิด ผูมีปญญาทราม
เหมือนงูละคราบเกาเสียฉะนั้น พระองคเห็นความ
ดังนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้นเปนคนประเสริฐ คนเขลามียศหาประเสริฐไม.
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เนื้อความของบทวา สีรี ชหติ ในคาถานั้น พึงทราบตามเจติยชาดก.
ลําดับนั้น ครั้นพระราชาตรัสถามเสนกะวาจะแกอยางไร เสนกะ
กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ มโหสถนี้ยังเปนเด็กรุน จะรูอะไร โปรดฟง
เถิด พระเจาขา ทูลฉะนี้แลวคิดวา เราจักทํามโหสถใหหมดปฏิภาณ จึงกลาว
คาถานี้วา
ขอจงทรงพระเจริญ พวกขาพระองคเปนบัณฑิต
๕ คน ทั้งหมดเคารพบํารุงพระองค พระองคเปน
อิสระครอบงําขาพระองคทั้งหลาย ดุจทาวสักกเทวราชผูเปนเจาแหงภูตทั้งหลาย ขาพระองคเห็นความ
ดังนี้จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนต่ําชา คน
มีสิริเทานั้น เปนคนประเสริฐ.
ไดยินวา พระเจาวิเทหราชทรงสดับคําของเสนกะนี้แลวทรงดําริวา
เหตุการณที่เสนกะชักมาดีอยู บุตรของเราจักสามารถนําเหตุการณอื่นมาทําลาย
วาทะของเสนกะนี้ไดหรือหนอ จึงตรัสวา พอบัณฑิต เจาจะแกอยางไร ได
ยินวา เมื่อเสนกะชักเหตุการณนี้มา คนอื่นเวนพระโพธิสัตวเสีย ที่ชื่อวา
สามารถทําลายวาทะนั้นไมมี เพราะฉะนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะทําลายวาทะ
แหงเสนกะนั้น ดวยกําลังญาณของตน จึงกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา
เสนกะนี้เปนคนเขลา จะรูอะไร แลดูอยูเฉพาะยศเทานั้น ไมทราบความวิเศษ
แหงปญญา โปรดฟงเถิด พระเจาขา กราบทูลฉะนี้แลว จึงกลาวคาถานี้วา
คนเขลามียศเปนดุจทาสของคนฉลาด ในเมื่อ
กิจตาง ๆ เกิดมี คนฉลาดยอมจัดกิจอันละเอียดใด คน
เขลายอมถึงความหลงพรอมในกิจนั้น ขาพระองค
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เห็นความอยางนี้จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น
เปนคนประเสริฐ คนเขลามียศหาประเสริฐไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺเถสุ ไดแก เมื่อกิจทั้งหลาย. บทวา
สวิเธติ แปลวา ยอมจัดแจง.
พระมหาสัตวแสดงเหตุการณแหงนัยปญญาดวยประการฉะนี้ ราวกะผู
วิเศษคุยทรายทองขึ้นแตเชิงเขาสิเนรุ และราวกะผูมีฤทธิ์ยังดวงจันทรเต็มดวง
ใหตั้งขึ้นในทองฟา ฉะนั้น เมื่อพระมหาสัตวกลาวแสดงอานุภาพแหงปญญา
อยูนั่นแล พระราชาตรัสกะเสนกะวา เสนกะ ทานจะแกอยางไร ทานอาจ
กลาวใหยิ่งขึ้นหรือ เสนกะนั้นยังวิทยาคมที่เรียนมาใหสิ้นไป เปนผูหมด
ปฏิภาณ เปนผูเกอนั่งซบเซาอยู เหมือนขาวเปลือกที่เขาเก็บไวในฉาง ก็ถา
เสนกะนั้น พึงนําเหตุการณอื่นมาไซร มโหสถจะพึงเฉลยอันจัดเปนชาดกนี้ให
จบลงดวยคาถาพันหนึ่ง พระมหาสัตวเมื่อจะพรรณนาปญญานั่นแลใหยิ่งขึ้น
เหมือนนําหวงน้ําลึกมาในกาลที่เสนกะนั้นหมดปฏิภาณนิ่งอยู จึงกลาวคาถานี้วา
ปญญาเปนที่สรรเสริฐแหงสัตบุรุษทั้งหลาย สัตบุรษุ ทัง้ หลายสรรเสริญปญญาวาประเสริฐแทจริง สิริ
เปนที่ใครของพวกคนเขลา พวกคนเขลาใครซึ่งสิริ
ยินดีในโภคสมบัติ ก็ความรูของเหลาทานผูรู อัน
ใคร ๆ ซึ่งเปรียบดวยอะไรไมได คนมีสริ ิยอมไมลวง
เลยคนมีปญญาในกาลไหน ๆ ขาพระองคเห็นความ
อยางนี้จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น เปนคนประ
เสริฐ คนเขลามียศหาประเสริฐไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สต ไดแก สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน. บทวา โภครตา มีเนื้อความอันบัณฑิตพึงพรรณนาตามภิงสก-
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ชาดกวา ขาแตพระมหาราชเจา เพราะมนุษยอันธพาลเหลานั้น ยินดีใน
โภคสมบัติ ฉะนั้น เขาเหลานั้น จึงใครสิริ ชื่อวายศนี้ บัณฑิตทั้งหลายติเตียน
คนพาลทั้งหลายปรารถนา. บทวา พุทฺธาน ไดแก ของเหลาญาณพุทธ.
บทวา กทาจิ ความวา ขาแตสมมติเทพ ธรรมดาคนมีสิริยอมไมกาวลวง
คนมีความรูในกาลใดไหน ๆ.
พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคํานั้นก็ทรงโสมนัสดวยปญหาพยากรณ
แหงพระมหาสัตว เมื่อจะทรงบูชาพระมหาสัตวดวยทรัพย ราวกะผูวิเศษยัง
ฝนลูกเห็บใหตก จึงตรัสคาถาวา.
ดูกอ นมโหสถผูเห็นธรรมทั้งปวง เราไดถาม
ปญหานั้นใดกะเจา เจาไดประกาศเผยแผปญหานั้น
แกเรา เรายินดีดวยการแกปญหาของเจา เราใหโค
พันหนึง่ ทั้งโคอุสุภราช ชาง รถเทียมมาอาชาไนย
๑๐ คัน และบานสวย ๑๖ ตําบลแกเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุสภฺ จ นาค ความวา เราใหชาง
ที่นาขี่ซึ่งประดับตกแตงแลว ทําโคอุสุภราชใหเปนใหญของโคพันหนึ่งนั้น
ดวยดี.
จบ สิริเมณฑกปญหา ในวีสตินบิ าต
จําเดิมแตนั้น มโหสถโพธิสัตวไดมียศใหญ พระนางอุทุมพรเทวีได
ทรงพิจารณาปญหานั้นทั้งหมด ในกาลเมื่อมโหสถมีอายุได ๑๖ ป พระนาง
ทรงดําริวา นองชายของเราเปนผูใหญแลว แมยศของเธอก็ใหญ เราควรจะ
ทําอาวาหมงคลแกเธอ ทรงดําริฉะนี้แลวไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระเจาวิเทหราช บรมกษัตริยไดทรงสดับเนื้อความนั้น จึงมีพระราชดํารัสวาดีแลว
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เธอจงใหเจาตัวทราบ พระนางใหมโหสถทราบความ เมือ่ มโหสถรับทํา
อาวาหมงคล จึงมีพระเสาวนียวา ถากระนั้น เราจะนํานางกุมาริกามาเพื่อเธอ
ลําดับนั้น พระมหาสัตวคิดวา นางกุมาริกาที่พระนางจะนํามาบางทีจะไมพึงชอบ
ใจเรา เราจะพิจารณาหาดูเองกอน คิดฉะนี้แลวจึงทูลวา ขาแตพระราชเทวี
พระองคอยาตรัสอะไรแดพระราชาสักสองสามวัน ขาพระบาทจักแสวงหานาง
กุมาริกานางหนึ่งเองที่ชอบใจ แลวจักทูลใหทรงทราบ พระนางอุทุมพรทรง
อนุญาต มโหสถจึงถวายบังคมลาพระเทวีไปเรือนของตน ใหสัญญาแกพวก
สหายแลว แปลงเพศที่ใคร ๆ ไมรูจัก ถือเครื่องอุปกรณแหงชางชุนผา ออก
ทางประตูดานทิศอุครแตผูเดียว ไปสูบานอุตตรยวมัชฌคาม
ก็ในกาลนั้น มีสกุลเศรษฐีสกุลหนึ่งในบานนั้น เปนสกุลเกาแก ธิดา
ของสกุลนั้นนางหนึ่ง ชือ่ อมราเทวี นางมีรูปงามบริบูรณดวยลักษณะดีทุกอยาง
เปนผูมีบุญ วันนั้น นางตมขาวตมแตเชา นําขาวตมนั้น คิดวาจักไปสูที่บิดา
ไถนา จึงออกจากเรือนเดินสวนทางกับมโหสถ พระมหาสัตวเห็นนางเดินมา
คิดในใจวา สตรีนี้สมบูรณดวยลักษณะดีทุกอยาง ถายังไมมีสามี นางนี้ก็ควร
เปนภรรยาของเรา ฝายนางอมราพอเห็นมโหสถ ก็คิดในใจวา ถาเราไดบุรุษ
นี้เปนสามีไซร เราอาจจะยังทรัพยสมบัติใหเกิดมั่งคั่ง ลําดับนั้นพระมหาสัตว
ดําริวา เรายังไมรูความที่สตรีนี้มีสามีหรือยังไมมี จักถามนางดวยวิธีใชใบ
ถานางฉลาด ก็จักรูเนื้อความแหงปญญาของเรา คิดฉะนี้แลวยืนอยูแตไกล
กํามือเขา นางอมรารูความวา บุรุษนี้ถามวาเรามีสามีหรือยัง จึงยืนอยางนั้น
เอง แบมือออก มโหสถรูเ หตุนั้นแลวจึงเขาไปใกลนางถามวา แนะนางผูเจริญ
เธอชื่ออะไร นางอมราตอบวา ขาแตนาย สิ่งใดไมมีในอดีต ในอนาคต
หรือในปจจุบัน สิ่งนั้น เปนชื่อของขาพเจา มโหสถกลาววา แนะ นาง
ผูเจริญ ชื่อวาความไมตายไมมีในโลก ฉะนั้นนางจักชื่อวา อมรา นางอมรา
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ตอบวา อยางนั้น นาย มโหสถถามวา เธอจักนําขาวตมไปเพื่อใคร เมือ่
นางอมราตอบวา ขาพเจานําไป เพื่อบุรพเทวดา มโหสถจึงกลาววา บิดามารดา
ชื่อวาบุรพเทวดา ชะรอยเธอจักนําขาวตมไปเพื่อบิดาของเธอ นางอมราตอบ
วาถูกแลว มโหสถถามวา บิดาของเธอทํางานอะไร นางอมราตอบวา บิดา
ของดิฉัน ทําสิ่งหนึ่งโดยสวนสอง มโหสถกลาววา แนะนางผูเจริญ การไถนา
ชื่อวาการทําสิ่งหนึ่งโดยสวนสอง ชะรอยบิดาของเธอไถนา นางอมราตอบวา
ถูกแลว มโหสถถามวา บิดาของเธอไถนาอยูที่ไหน นางอมราตอบวา ชน
ทั้งหลายไปในที่ใด คราวเดียวภายหลังไมกลับมา บิดาของดิฉันไถนาในที่
นั้นแล มโหสถกลาววา ปาชาชื่อวาสถานที่แหงชนทั้งหลายไปคราวเดียว
ภายหลังไมกลับ ชะรอยบิดาของเธอจะไถนาในที่ใกลปาชา นางอมราตอบวา
ถูกแลว มโหสถถามตอไปวา แนะนางผูเจริญ วันนี้เธอจะกลับหรือไมกลับ
นางอมราตอบวา ขาแตนาย ถาวามา ดิฉันจะยังไมกลับ ถาวาไมมา
ดิฉันจักกลับ มโหสถกลาววา แนะนางผูเจริญ บิดาของเธอชะรอยจักไถนา
ใกลฝงแมน้ํา ครั้น เมื่อน้ํามา เธอจักไมกลับ ครั้นเมื่อน้ําไมมา เธอจักกลับ
นางอมราตอบวา ถูกแลว ทั้งสองเจรจาโตตอบกันเทานี้แลว ภายหลังนาง
อมรา เชิญมโหสถใหดื่มขาวตม พระมหาสัตวดําริวา การปฏิเสธเปนอวมงคล
จึงกลาวรับวาจักดื่ม นางจึงปลงหมอขาวตมลง พระมหาสัตวคิดวา ถานาง
อมราไมลางภาชนะ ไมใหน้ําลางมือ ใหขาวตม เราจักละนางเสียในที่นี้ไป
ฝายนางอมราลางภาชนะแลว นําน้ํามาดวยภาชนะใหน้ําลางมือ ไมวางภาชนะ
เปลาในมือ คนหมอที่วางไวบนพื้นแลวตักขาวตมใสเต็มภาชนะ ก็แตเมล็ด
ขาวในภาชนะนั้นนอย ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาววา แนะนางผูเจริญ น้ํา
ขาวตมมากเกินหรือ นางอมราตอบวา ขาแตนาย ดิฉันไดน้ําแลว พระมหาสัตวกลาววา เธอเห็นจักไมไดน้ํามาแตทุงนา นางอมราตอบวา ถูกแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 385

แลวนางแบงขาวตมไวใหบิดา เหลือจากนั้นใหพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวดื่ม
ขาวตมนั้นแลวบวนปาก พูดวา แนะนางผูเจริญ เราจักไปสูเรือนของเธอ
เธอจงบอกทางแกเรา นางอมรากลาววาดีแลว เมื่อจะบอกทาง จึงกลาวคาถา
นี้ ในเอกนิบาตวา
รานขายขาวสัตตู ถัดไปรานขายน้ําสม ถัดสอง
ราน ตนทองหลางดอกบานมีใบสองชั้น มีอยูโดย
ทางใด ดิฉันถือภาชนะขาวตมดวยมือขวาใด ดิฉัน
บอกทางนั้นโดยมือขวานั้น ดิฉันไมไดถือภาชนะขาว
ตมดวยมือซายใด ดิฉันไมไดบอกทางนั้นโดยมือซายนั้น
ทางนั้นเปนทางไปเรือนของดิฉนั ซึ่งตั้งอยูในบาน
อุตตรยวมัชฌคาม ขอทานจงทราบทางอันปกปดนี้.
คาถานั้นมีความวา ขาแตนาย ทานเขาไปภายในหมูบานแลวจะเห็น
รานขายขาวสัตตูรานหนึ่ง ถัดไป รานขายน้ําสม ขางหนารานคาสองรานนั้น
มีตนทองหลาง มีใบสองชั้นมีดอกบาน ฉะนั้น ทานจงไปทางที่มีรานขายขาว
สัตตู รานขายน้ําสม และตนทองหลางดอกบาน ยืนที่โคนตนทองหลาง ถือ
เอาทางขวา ละทางซาย. บทวา เอส มคฺโค ยวมชฺฌกสฺส ความวา
นี้เปนทางไปเรือนของพวกเรา ซึ่งตั้งอยูในบานยวมัชฌคาม ขอทานจงทราบ
ทางปกปด คือทางที่ปกปด นี้คือที่ขาพเจากลาวปกปดอยางนี้ หรือทางปด
หรือเหตุที่ปกปด. บทวา เยนาทามิ แมในคาถานี้ นางกลาวหมายเอา
มือขวาที่เราใชถือภาชนะขาวตม นอกนี้เปนมือซาย นางอมราบอกทางแก
มโหสถอยางนี้แลว ถือขาวตมไปสงบิดา.
จบ ฉันนปถปญหา
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มโหสถโพธิสัตวไปสูเรือนนั้นตามทางที่นางอมราบอก ลําดับนั้น
มารดาของนางอมราเห็นมโหสถแลวจึงใหพระมหาสัตวนั่ง ณ อาสนะแลว
กลาววา จักดื่มขาวตมไหมนาย มโหสถตอบวา ขาแตแม นองหญิงอมราเทวี
ไดใหขาวตมแกฉันหนอยหนึ่งแลว แมมารดาของนางอมราก็รูวา ชายคนนี้
คงมาเพื่อตองการลูกสาวของเรา พระมหาสัตวแมจะรูวาสกุลนั้น ๆ เข็ญใจ
ก็ถามวา ขาแตแม ฉันเปนชางชุนผา มีผาอะไร ๆ ที่ฉันควรเย็บบางไหม
มารดานางอมราตอบวา นาย ผานั้นมี แตคาจางไมมี มโหสถกลาววา ขาแต
แม ฉันไมทาํ เอาคาจาง แมจงนํามา ฉันจักเย็บให มารดานางอมราจึงนํา
ผาเกา ๆ มาใหมโหสถชุน พระโพธิสัตวก็ใหผาที่นํามา ๆ แลวเสร็จทั้งหมด
เพราะวาการทําของทานผูมีบุญยอมสําเร็จงายตาย ลําดับนั้นมโหสถแจงแก
มารดานางอมราวา แมจงบอกกลาวตามฟากถนน ใหนําผามาจางชุน มารดา
นางอมราก็บอกแกชาวบานทั่วไป พระมหาสัตวทําการชุนผาวันเดียวเทานั้น
ไดทรัพยพันหนึ่ง ฝายมารดานางอมราหุงขาวใหมโหสถกินเวลานั้น แลวถามวา
เวลาเย็นขาจะหุงเทาไร มโหสถตอบวา ชนมีประมาณเทาใดบริโภคในเรือนนี้
แมจงหุงโดยประมาณแหงชนเทานั้น นางจึงหุงภัตตาหารเปนอันมากทั้งแกง
ทั้งกับมิใชนอย ฝายนางอมราเทวี เวลาเย็นเอามัดฟนทูนศีรษะและกระเดียด
ใบไมมาแตปา บรรจุฟนที่ประตูดานตะวันออก แลวเขาสูเรือนทางประตูดาน
ตะวันตก สวนบิดาของนางอมรากลับบานเย็นกวาธิดากลับ มโหสถบริโภค
โภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ นางอมราใหบิดามารดาของตนบริโภคแลวตนจึง
บริโภคภายหลัง แลวชําระเทาบิดามารดา และเทามโหสถโพธิสัตว มโหสถ
กําหนดสังเกตนางอมราอยูในบานนั้นสองสามวัน ลําดับนั้นเมื่อจะทดลองนาง
วันหนึ่งจึงกลาววา แนะอมราเทวีผูเจริญ เธอจงเอาขาวสารกึ่งทะนาน ตม
ขาวตม ทําขนม และหุงขาวสวย เพื่อเรา ดวยขาวสารกึ่งทะนานนั้น นาง
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อมรารับคําสั่งแลวคําขาวสารนั้น แลวเอาขาวสารตนอันเปนตัวไมคอยมีเมล็ด
หักตมเปนขาวตม เอากลางขาวสารอันมีเมล็ดหักโดยมากหุงเปนขาวสวย เอา
ปลายขาวสารอันปนทําขนม แลวประกอบกับขาวใหควรแกขาวสวยขาวตมนั้น
ใหขาวตมแกมโหสถกอน พอมโหสถไดดื่มขาวตมถึงปาก ขาวตมนั้นก็แผซาน
ไปสูเสน ประสาทเจ็ดพันซึ่งเปนเสนสําหรับรับรส มโหสถกลาวเพื่อทดลอง
นางอมราวา นางไมรูจักหุงตม ทําขาวสารของเราใหเสียหายเพื่อประโยชน
อะไร แลวคายถมขาวตมพรอมกับน้ําลายลงยังพื้น นางอมรามิไดโกรธกลาววา
ขาแตนาย ถาขาวตมไมอรอย ทานจงกินขนม แลวสงขนมใหมโหสถ มโหสถ
ก็ทําอาการอยางนั้น แลวกลาวอยางนั้นอีก นางอมราจึงกลาววา ถาขนมไมอรอย
ทานจงกินขาวสวย แลวใหขาวสวยแกมโหสถ มโหสถก็ทําอาการอยางนั้น และ
กลาวดังนั้นอีก ทําเปนเหมือนขัดเคืองขยําขาวทั้งสามอยางนั้น เปนอันเดียวกัน
แลวทาสรีระทั้งสิ้นตั้งแตศีรษะแหงนาง แลวไลใหนางไปยืนอยูที่ประตู ฝาย
นางอมราไมโกรธเลย ประนมมือกลาววา ดีจะนาย แลวไดทาํ ตามสั่ง มโหสถ
รูวานางไมถือตัว จึงเรียกกลับมาหา พอไดยินเรียกคําเดียวเทานั้น นางก็มา
นั่งลงที่ใกลมโหสถ ฝายพระมหาสัตวเมื่อมาแตบานตน หาไดมามือเปลาไม
เอาผาสาฎก ๑ ผืน กับกหาปณะ ๑ พันบรรจุในไถนอยมาดวย จึงนําผาสาฎก
นั้นออกจากไถนอยใหแกนางอมราแลว กลาววา แนะนางผูเจริญ นางจงอาบน้ํา
กับ พวกสหายของนาง แลวนุงผาสาฎกนี้มา นางอมราไดทําตามคําสั่ง มโหสถ
ใหทรัพยที่เกิดขึ้นและทรัพยที่นํามาทั้งหมดแกบิดามารดาของนางอมรา ยังคน
ทั้งสามใหยินดีแลว ลาแมยายพอตา พานางอมรากลับไปบาน ก็พระมหาสัตว
ใหรมและรองเทาแกนางอมราแลว พูดอยางนี้วา แนะนางผูเจริญ นางจงเอารม
กางกันตัว สวมรองเทาเดินไป นางอมรารับของสองอยาง หุบรมในคราวรอน
ดวงอาทิตยในที่แจงเดินไป ถอดรองเทาในที่ดอนถือไป สวมรองเทาในเวลาถึง
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ที่มีน้ําเดินไป มโหสถเห็นเหตุนั้นจึงถามวา แนะนางผูเจริญ เปนอยางไร
นางไมสวมรองเทาในที่ดอน สวมในที่มีน้ําเดินไป เพราะเหตุอะไร นางตอบ
มโหสถวา ขาแตนาย ดิฉันเห็นสิ่งประทุษรายรางกายมีหนามเปนตน ในที่
ดอน ดิฉันไมเห็นสิ่งประทุษรายรางกายมีปลา เตา และหนามเปนตน ในที่
มีน้ํา ครัน้ เครื่องประทุษรายเขาไปสูเทา ดิฉันก็พึงเสวยทุกขเวทนาใหญ
เพราะฉะนั้นจึงสวมรองเทาในที่มีน้ําเดินไป พระโพธิสัตวไดฟงคําของนาง
ก็คิดวา นางทาริกานี้ฉลาดมากหนอ แลวก็เดินไป ลําดับนั้น นางอมรา
เมื่อเขาภายในปา ก็กั้นรมเดินไป มโหสถถามเหตุนั้นวา แนะนางผูเจริญ
ชนเหลาอื่นกั้นรมกันแดดในที่แจงเดินไป แตนางหาทําอยางนั้นไม เพราะเหตุ
อะไร นางตอบมโหสถวา ขาแตนาย ดิฉันชื่อวาเขาสูภายในปาก็จริง
แตทําอยางนี้เพราะกลัวไมแหงทอนไมตกบนศีรษะ พระโพธิสัตวไดฟงคําที่
นางกลาวดวยเหตุ ๒ อยางก็ยินดี ลําดับนั้น เมือ่ พระโพธิสัตวเดินไปกับนาง
เห็นตนพุทราถึงพรอมดวยผลในที่หนึ่ง ก็หยุดนั่งใตตนพุทรา ฝายนางอมรา
เห็นพระมหาสัตวนั่งใตตนพุทราก็พูดขึ้นวา ขาแตนาย ทานจงขึ้นเก็บผลพุทรา
กินใหดิฉันบาง มโหสถตอบวา แนะนางผูเจริญ เราเหน็ดเหนื่อยไมอาจ
ขึ้น นางขึ้นเถิด นางไดฟงคําของมโหสถก็ขึ้นตนพุทรานั้นเลือกเก็บผล ฝาย
พระโพธิสัตวกลาวกะนางวา แนะนางผูเจริญนางจงใหผลแกเราบาง นางคิด
วา เราจักดูบุรุษนี้ฉลาดหรือโง จักทดลองเขาดู จึงกลาวอยางนี้วา ขาแตนาย
ทานจะกินผลรอนหรือผลเย็น พระโพธิสัตวแมรูเหตุที่นางถาม ก็ทําเปนเหมือน
ไมรู จึงกลาวตอบอยางนี้ เพื่อทดลองวา แนะนางผูเจริญ เราตองการดวย
ผลรอน นางจึงเก็บผลโยนไปในที่พื้นดินกลาววา ทานจงกินเถิด นาย พระโพธิสัตวก็เก็บผลมาปดเปาใหหมดผงแลวเคี้ยวกิน เมื่อจะทดลองนางอีกจึง
กลาวอยางนี้วา แนะนางผูเจริญ นางจงใหผลเย็นแกเรา นางก็เก็บผลพุทรา
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โยนไปบนพื้นหญา พระโพธิสัตวก็เก็บผลนั้น ไมตองปดเปาเคี้ยวกินทีเดียว
รูวานางทาริกานี้ฉลาดเหลือเกินก็ยินดี แลวบอกใหนางลงจากตนพุทรา นาง
อมราไดฟงคํามโหสถเรียกใหลง ก็ลงจากตนพุทรา ถือหมอไปแมน้ํานําน้ํามา
ใหมโหสถ มโหสถก็ดื่มน้ําแลวบวนปาก นางยืนอยูสวนขางหนึ่ง เขาทั้งสอง
ลุกขึ้นเดินไปเขาสูพระนคร พระมหาสัตวใหนางอยูที่เรือนคนเฝาประตู แลว
แจงแกภรรยาแหงคนเฝาประตูใหทราบ เพื่อทดลองนาง แลวเขาสูเคหสถาน
ของตน เรียกชายทั้งหลายมาแจงวา เราใหสตรีคนหนึ่งอยูที่เรือนโนน จึงมา
บานนี้ เจาทั้งหลายจงเอาทรัพยหนึ่งพันกหาปณะนี้ไปที่เรือนนั้น พูดเกี้ยวพาน
ลองดู สั่งฉะนั้นแลวใหกหาปณะหนึ่งพันแลวสงไป บุรุษเหลานั้นไปสูสํานัก
นางอมรา แลวไดทําตามมโหสถสั่ง นางไมปรารถนา คิดเห็นวาความประพฤติ
ของบุรุษเหลานี้ไมถึงสักวาละอองเทาของสามีแหงเรา บุรุษเหลานั้น ก็กลับมา
บอกแกมโหสถ ลําดับนั้น มโหสถสงบุรุษเหลานั้น ไปบอย ๆ ถึง ๓ คราว
ในวาระที่ ๔ จึงกลาววา ถาเชนนั้น เจาทั้งหลายจงไปจับตัวนางครามา บุรุษ
เหลานั้นก็ไปทําดังนั้น นางก็ไดมาเห็นพระมหาสัตวตั้งอยูในความเปนผูมีทรัพย
สมบัติมากก็จําไมได แลดูมโหสถแลวหัวเราะแลวก็รองไห มโหสถซักถามถึง
เหตุทั้งสองนั้น นางก็แจงแกมโหสถวา ขาแตนาย ดิฉันเห็นสมบัติของทาน
ก็นึกในใจวา สมบัตินที้ านไมไดดวยไมมีเหตุ ก็แตทานจักทํากุศลไวใน
ปางกอนจึงไดสมบัตินี้ โอ ผลของบุญทั้งหลายนาอัศจรรยหนอ นึกในใจดังนี้
จึงไดหัวเราะ ก็เมื่อดิฉันรองไหก็รองไหดวยความกรุณาในตัวทาน ดวย
สงสารวา บัดนี้ทานมาทํารายในวัตถุที่คนอื่นปกครองหวงแหน ก็จักไปสูนรก
มโหสถทดลองนางอมรารูความที่นางเปนผูบริสุทธิ์ จึงกลาวสั่งวา เจาทั้งหลาย
จงไป จงพานางไปอยูที่เดิม แลวแปลงเพศเปนชางชุนผาไปแรมอยูกับนาง
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รุงเชาก็เขาไปสูราชสํานัก ทูลประพฤติเหตุนั้นแดพระนางอุทุมพร พระนาง
นําความกราบทูลพระเจาวิเทหราช แลวประดับ นางอมราเทวีดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวงใหนั่งในวอใหญ นํามายังเคหสถานของมโหสถทําอาวาหนึ่งคลดวยเกียรติ
อันยิ่งใหญ พระราชาทรงสงทรัพยมูลคาพันกหาปณะเปนบรรณาการแกพระโพธิสัตว ชาวพระนครทั้งสิ้นทั้งแตคนรักษาประตู ก็ไดจัดของขวัญมาให
ฝายนางอมราเทวีก็แบงของที่ไดรับพระราชทานเปนสองสวน คืนเขาพระคลัง
สวนหนึ่ง รับไวสวนหนึ่ง ไดสงของชวยของชาวนครทั้งสิ้นไปสงเคราะห
ชาวนครโดยวิธีนี้ แตนั้นมาพระมหาสัตวก็ไดอยูรวมกับนางอมรา ไดถวาย
อนุศาสนอรรถธรรมแดพระราชา.
จบการแสวงหานางอมราเทวี
อยูมาวันหนึ่ง เสนกะเห็นปุกกุสะ กามินทะ และเทวินทะทั้งสาม
อาจารยมาสูสํานักตน จึงปรึกษาอาจารยเหลานั้นกลาววา แนะผูเจริญทั้งสาม
เราทั้งสี่คนไมเทียมทันมโหสถผูบุตรคฤหบดี ก็บัดนี้เขานําภรรยาผูฉลาดนักมา
เอง พวกเราพึงทําลายเขาระหวางพระราชาเสียอยางไรดี อาจารยทั้งสามตอบ
เสนกะวา ขาพเจาทั้งสามจะรูอะไร ขอทานดําริเถิด เสนกะจึงกลาววา พวก
ทานอยาวิตก เรามีอุบายอยูอยางหนึ่ง อาจารยทั้งสามถามวา อุบายอะไร
ทานอาจารย เสนกะจึงแจงวา เราจักลักพระจุฬามณีของพระราชามา ทาน
ปุกกุสะจงลักสุวรรณมาลามา ทานกามินทะจงลักคลุมบรรทมกัมพลมา ทาน
เทวินทะจงลักฉลองพระบาททองคํามา ก็และครั้นลักราชาภรณทั้งสี่อยางมาได
ฉะนี้แลว เราทั้งสี่จงยังราชาภรณทั้งสี่นั้นใหเขาไปอยูในเรือนของมโหสถ เรา
แมทั้งสี่จักลักราชาภรณทั้งสี่มาดวยอุบายแลว แตนั้นจักใหเขาไปอยูในเรือน
มโหสถ ทํามิใหประชาชนสงสัยพวกเรา อาจารยทั้งสามรับวาอุบายนี้งามนัก
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เสนกะจึงนําพระจุฬามณีลงไวในหมอเปรียงกอนแลวสงใหทาสีคนหนึ่งนําหมอ
เปรียงนั้น ไปสั่งวา เจาจงนําหมอเปรียงนี้ไปเรขาย อยาขายใหแกชนเหลาอื่น
ผูรับซื้อ ถาเมื่อชนในเรือนมโหสถรับซื้อ เจาจงใหเปลาทั้งหมอ ทาสีกไ็ ปสู
ประตูเรือนมโหสถรองขายวา ทานทั้งหลายจงซื้อเปรียง ๆ เดินกลับไปกลับ
กลับมาที่หนาประตูเรือนนั้น นางอมราเทวียืนอยูที่ประตูเห็นกิริยาของทาสีนั้น
จึงคิดวา หญิงนี้ไมไปอื่น เหตุการณจะพึงมีในหญิงนั้น จึงยังทาสีทั้งหลายให
เลี่ยงไปดวยสัญญาอันนัดกันไว แลวเรียกทาสีผูขายเปรียงนั้นมาวา มานี่แม
ฉันจะซื้อเปรียง แลวใหสัญญาแกพวกทาสีของตนในกาลเมื่อนางขายเปรียงมา
ครั้นเมื่อพวกทาสีของตนยังไมมา จึงใหนางผูขายเปรียงนั้นไปเรียกมา นาง
จึงลวงมือลงในหมอ พบพระจุพามณีในนั้นในกาลเมื่อนางขายเปรียงนั้นไป
พอนางขายเปรียงนั้นกลับมาจึงถามวา แมมาแตสํานักใครนะ นางขายเปรียง
นั้นตอบวา ขาแตแมเจา ขาเปนทาสีของอาจารยเสนกะ แตนั้นนางอมราจึง
ซักถามชื่อของนาง และของบิดามารดาแหงนาง ไดรับตอบวา ชื่อโนน ๆ
แลวถามวา เปรียงนี้แมจะขายราคาเทาไร ไดรับตอบวา เทาราคาขาว ๔
ทะนาน จึงกลาววา ถาเชนนั้นแมจงขายแกฉัน ก็ไดรับตอบวา เมื่อแมเจา
รับซื้อ จะตองการอะไรดวยราคา จงรับไวทั้งหมอ ไมคิดราคา ก็วา ถาเชนนั้น
ก็ตกลง แลวใหนางขายเปรียงนั้นกลับไป ใหบนั ทึกเปนลายลักษณอักษรถือ
ไว มีความวา เดือนนั้น วันนั้น อาจารยเสนกะใหทาสีชื่อนี้ ธิดาของทาสี
ชื่อนี้ นําพระจุฬามณีของพระราชามาขายไว ฝายปุกกุสะวางสุวรรณมาลาใน
ผอบซึ่งบรรจุดอกมะลิ แลวปดสุวรรณมาลานั้นดวยดอกมะลิแลวสงไป ฝาย
กามินทะวางคลุมบรรทมกัมพลในกระเชาซึ่งบรรจุผักแลวปดดวยผักแลวสงไป
ฝายเทวินทะสอดฉลองพระบาททองคําภายในฟอนขาวเหนียวแลวสงไป นาง
อมรารับสิ่งทั้งปวงนั้นไว บันทึกเรื่องไวโดยนัยหนหลัง บอกแกพระมหาสัตว
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แลวเก็บไว ฝายบัณฑิตทั้งสี่นั้นไปสูราชสํานักทูลวา พระองคไมทรงประดับ
พระจุฬามณีหรือพระเจาขา พระเจาวิเทหราชตรัสวา จะประดับ จงไปนํามา
อาจารยทั้งสี่นั้นไปดู ไมเห็นพระจุฬามณีในสถานที่เก็บ และไมเห็นราชาภรณ
สามอยางนอกนี้ จึงทูลยุยงวา ขาแตสมมติเทพ ราชาภรณของพระองคอยูใน
เรือนของมโหสถ มโหสถใชราชาภรณเองกอนจะเปนศัตรูตอพระองค.
ลําดับนั้นคนสอดแนมเนื้อความของมโหสถนําความมาแจงแกมโหสถ
มโหสถไดฟงคําของพวกสอดแนมเนื้อความ จึงคิดวา เราจักเฝาพระราชาจึงจะ
รูเรื่อง จึงไปสูที่เฝาพระราชาพระราชากริ้วมโหสถ ไมใหมโหสถเห็นพระองค
ดวยทรงคิดถึงเหตุที่เกิดวา เราไมรูมโหสถจะมาทําไมในที่นี้ มโหสถรูวาพระ
ราชากริ้ว จึงกลับบานของตน พระราชาตรัสสั่งใหจับมโหสถ ฝายมโหสถ
บัณฑิตไดฟงคําของพวกสอดแนมเนื้อความจึงคิดวา ควรเราจะหลบหลีกไป
จึงใหสัญญาแกนางอมราแลวแปลงเพศออกจากเมือง ไปสูทกั ขิณยวมัชฌคาม
ทําหมอเลี้ยงชีพอยู ณ บานนั้น เกิดโกลาหลในพระนครวา มโหสถบัณฑิตหนี
ไปแลว อาจารยทั้งสี่มีเสนกะเปนตน รูวามโหสถหนีไปแลว จึงกลาววา ทาน
ทั้งหลายอยาวิตก เราทั้งหลายไมใชบัณฑิตหรือ กลาวฉะนี้แลวไมยังกันและ
กันใหรู สงบรรณาการไปใหนางอมรา นางอมรารับบรรณาการที่อาจารยทั้งสี่
สงไปแลวกลาววา จงไปในเวลาโนน แลวคิดวา เราจักใหทั้งสี่คนมาหาเรา
ไดอาย จึงเรียกเหลาทาสีมา ใหขุดหลุมหนึ่ง ลอมรั้วที่หลุมนั้น เทคูถกับน้ํา
ลงในหลุมนัน้ แลวใหปดแผนกระดานยนตที่พื้นขางบนแหงหลมคูถ ปกปด
ดวยเสื่อลําแพนมีลิ่มสลักสองขาง แลวแตงเคหสถานใหหอยบุปผชาติเปนตน
ใหเปนเหมือนนารื่นรมยใหตั้งน้ําไว ยังสิ่งทั้งปวงใหแลวเสร็จ เวลาค่ําวันนั้น
เสนกะแตงตัว กินโภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ แลวไปสูเรือนมโหสถ ยืนอยู
แทบประตู ใหแจงการที่ตนมา ยังคนรักษาใหบอกแกนางอมรา นางอมรา
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ไดฟงคําแหงเสนกะนั้น จึงกลาววามาเถิด เสนกะก็ไปยืนอยูใกลนางอมรา
นางอมราจึงกลาวอยางนี้กะเสนกะวา ขาพเจาตกอยูในอํานาจของทานในบัดนี้
แลว การไมอาบน้ําแลวนอนไมควร ทานจงไปอาบน้ําหอมนี้เสียกอนจึงมา
เสนกะรับคําแลวไปเหยียบแผนกระดานจักอาบ นางอมราทําเปนเหมือนรดน้ํา
ใหในกาลเมื่อเสนกะขึ้นยืนบนแผนกระดาน นางเหยียบที่แผนกระดานกล ยัง
เสนกะใหตกลงในหลุมคูถ นางยังปุกกุสะผูแตงกายกินโภชนะเลิศแลวมาใน
เวลาเย็น ใหตกในหลุมคูถนั้น ปุกกุสะเมื่อถูกเสนกะเขาจึงถามเสนกะวา ทาน
เปนคนหรือ ก็ไดรับตอบวา กันเปนอาจารยเสนกะ ฝายเสนกะก็ถามปุกกุสะ
วา ก็ทานเลา เปนคนหรือ ก็ไดรับตอบวา กันเปนอาจารยปุกกุสะ นาง
อมรายังกามินทะและเทวินทะทั้งสองผูมาตาม ๆ กัน ใหตกลงในหลุมคูถ โดย
ทํานองนั้นเหมือนกัน อาจารยทั้งสี่คนนั้นยืนอยูในหลุมคูถเพียงทอง ศีรษะ
โดนกันและกัน ตางถามกันวา นั่นใคร ๆ ลําดับนั้น เสนกะบอกวากัน ครัน้
ทั้งสามอาจารยถามวา จะทําอยางไรกัน ทานอาจารยเสนกะจึงหามวา ทานทั้ง
หลายอยาอึงไป ตั้งแตนี้ไป ความอายจักมีแกพวกเรา บัณฑิตทั้งสี่คนอยูใน
หลุมคูถตลอดคืน นางอมรายังอาจารยทั้งสี่คนใหตกลงในหลุมคูถอันสกปรก
นาเกลียดอยางนี้ ครั้นรุงสวาง ใหทั้งสี่คนนั้นจับเชือกสาวขึ้นมาจากหลุมคูถ
นั้น ใหอาบน้ําพลัน ใหเอามีดโกนโกนผมและหนวดทั้งสี่อาจารยนั้นใหโลน
แลวใหสีดวยแผนอิฐจนเลือดออกซิบ ๆ แลวใหเอาขาวสารหนึ่งทะนาน ใหชุม
ดวยน้ําตําใหละเอียด บรรจุในภาชนะกวนใหเปนเหมือนขาวยาคูเปนอันมาก
ใหทาใหทั่วทั้งตัวของอาจารยทั้งสี่ตั้งแตศีรษะ แลวใหเอานุนยอย ๆ โรยลงให
ทั่วตัว ตั้งแตศีรษะ ใหทั้งสี่คนถึงความลําบากมาก ใหนอนในกระชุกรุเสื่อ
ลําแพน ปดผูกพันดวยเชือกใหแนน ประทับตรา แลวใหนํารัตนะ ๔ อยาง
กับอาจารยทั้งสี่ไปเฝาพระเจาวิเทหราช ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง
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แลวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคทรงรับบรรณาการทั้งหลาย
กราบทูลฉะนี้แลว ใหวางเสื่อสําแพนทั้งสี่แทบพระบาทมูลแหงพระราชา ลําดับ
นั้น พระราชาใหเปดเสื่อลําแพนนั้นออก ทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตทั้งสี่มี
เสนกะเปนตน เหมือนกับวานรเผือก ก็ทรงดุษณีภาพ ฝายมหาชนเห็นอาจารย
ทั้งสี่นั้น ก็พูดกันวา โอ วานรเผือกงามมาก ๆ เราทั้งหลายไมเคยเห็นมาได
เห็นแลวพากันสรวลเฮฮาใหญ อาจารยทั้งสี่ไดความอายมาก 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 ใหทาสีชอื่ นี้ เปนลูกสาวของทาสีชื่อนี้ สงไปขายใหขาพระบาทในวันนั้น
เดือนนั้น ขอพระองคทอดพระเนตรหนังสือบันทึกสําคัญนี้ แลวทรงรับไว
เปนของหลวง และจึงทรงรับโจรและรัตนะเหลานั้นไว ยังชนทั้ง ๔ ใหถึง
มหาวิปการอยางนี้แลวถวายบังคมลากลับบาน ลําดับนั้น พระราชาไมตรัส
อะไร ๆ กะชนเหลานั้น เพราะทรงรังเกียจในพระโพธิสัตว เพราะพระโพธิสัตว
หนีไปเสียแลว และเพราะความไมมีชนเหลาอื่นเปนมนตรีผูบัณฑิต ตรัสสั่ง
แตวา ทานทั้ง ๔ จงอาบน้ํากลับไปเคหสถานของตน.
จบ โจรลักรัตนะ ๔ คน
ณ กาลครั้งนั้น เทวดาผูสิงอยูที่เศวตฉัตรแหงบรมกษัตริยไมไดสดับ
ธรรมเทศนาแหงพระโพธิสัตว จึงพิจารณาดูก็ทราบเหตุนั้น จึงคิดวา เราจัก
ทําใหพระโพธิสัตวไดกลับมาอยูบานตามเดิม ครั้นเวลาราตรี จึงแหวกกําพู-
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ฉัตรออกมาถามปญหาพระเจาวิเทหราช ๔ ขอ มีคําวา หนฺติ หตฺเถหิ
ปาเทหิ เปนตน ซึ่งเปนปญหาอันเทวดาถามในจตุกนิบาต พระราชาได
ทรงสดับเทวปญหานั้น ยังไมทรงทราบ จึงตรัสตอบเทวดานั้นวา ขาพเจา
ยังไมรู จักถามบัณฑิตอื่น ๆ กอน แลวตรัสขอเทพบริหารอยาใหตอง
เทวทัณฑสักวันหนึ่ง ครั้นรุงขึ้นจึงตรัสเรียกบัณฑิตทั้ง ๔ คนมาเฝา ครั้น
อาจารยทั้ง ๔ ทูลวา พวกคนศีรษะโลนดวยคมมีดโกนเดินตามถนนมีความ
อาย จึงโปรดใหสงนาฬิกปฏ ผืนผาทํารูปดุจทะนานไปพระราชทาน ใหเอา
นาฬิกปฏนั้น ๆ สวมศีรษะมาเฝา ไดยินวา นาฬิกปฏเกิดขึ้นแตกาลนั้น มาจน
บัดนี้ อาจารยทั้ง ๔ ก็มาเขาเฝา นั่ง ณ อาสนะที่ปูลาดไว ลําดับนั้น พระราชาตรัสวา ทานอาจารยเสนกะ คืนวันนี้เทวดาผูสิงอยู ณ เศวตฉัตรถาม
ปญหาเรา ๔ ขอ เราขอผัดวา ยังไมรู จักถามพวกทานดูกอน ทานเสนกะ
จงกลาวปญหานั้นแกเรา ตรัสฉะนี้แลว จึงถามปญหาเปนปฐมวา
บุคคลประหารรางกายผูอื่นดวยมือทั้งสอง หรือ
ดวยเทาทั้งสอง และเอามือประหารปากผูอื่น บุคคล
นั้นกลับเปนที่รักแหงผูตองประหาร เพราะฉะนั้น
พระองคทรงเห็นวา ผูเปนที่รักนั้นไดแกใคร.
เสนกะไดฟงเทพปญหานั้นก็ไมรูความ บนปญหานั้น ๆ วา ใคร
ประหารอะไร ๆ แลไมเห็นที่สุดและเงื่อนแหงเทพปญหานั้น แมอาจารยอีก
๓ คนก็หมดความคิด พระราชาทรงวิปฏิสาร ครัน้ ในสวนแหงราตรี เทวดาถามอีกวา ทรงทราบปญหาแลวหรือ ก็ตรัสตอบวา ขาพเจาไดถามบัณฑิต
ทั้ง ๔ แลว เขาก็ไมรู เทวดาจึงกลาวขูพระราชาวา อาจารยทั้ง ๔ นั้นจะรู
อะไร เวนมโหสถบัณฑิตเสีย ใคร ๆ อื่นจะสามารถกลาวแกปญหาเหลานั้น
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ยอมไมมี ถาพระองคใหเรียกมโหสถมาใหกลาวแกปญหานั้น นั่นแหละจะเปน
การดี ถาไมเรียกมโหสถมาใหกลาวแกปญหาเหลานั้น ขาพเจาจักทําลายเศียร
ของพระองคดวยคอนเหล็กอันลุกโพลงนี้ กลาวขูฉะนี้แลวทูลเตือนวา แนะ
มหาราช เมือ่ ตองการไฟ ไมควรจะเปาหิงหอย หรือเมื่อตองการน้ํานม ไม
ควรจะรีดเขาโค ชักขัชโชปนกปญหาในปญจกนิบาตนี้มากลาวคาถาวา
ใครเลาเมื่อไฟลุกโพลงนี้อยู ยังเที่ยวหาไฟอีก
โดยมิใชเหตุ บุคคลเห็นหิงหอยในราตรีก็สาํ คัญวาไฟ
เอาจุรณโคมัยอันละเอียดหรือหญาทําเชื้อบนหิงหอย
แลวเอามือสีใหเกิดไฟ ก็ไมสามารถใหไฟลุกโพลง
ดวยสําคัญวิปริต ฉันใด คนอันธพาลดุจคนใบ แม
แสวงหาสิ่งที่ตองประสงคโดยไมใชอุบาย ก็ไมไดสิ่ง
ที่ตองประสงคนั้น ฉันนั้น นมโคไมมีที่เขาโค บุคคล
รีดสมโคที่เขาโค ก็ไมไดนมโค ฉันใด บุคคลแสวง
หาสิ่งที่ตองการในที่ไมใชที่จะหาได ก็ไมไดสิ่งที่
ตองการ ฉันนั้น ชนทั้งหลายลุถึงสิ่งที่ตองการดวย
อุบายตาง ๆ พระเจาแผนดินทั้งหลายครองแผนดินอัน
ชื่อพสุนธร เพราะทรงไวซึ่งรัตนะคือแกว ก็ดวย
นิคคทะเหลาอมิตร ปคคหะเหลามิตร ไดเหลาอมาตย
มีเสนีเปนประมุข และความแนะนําของอมาตยผู
คุนเคยเปนที่รักเปนที่เจริญใจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตมฺหิ ปชฺโขเต ความวา เมื่อไฟ
มีอยู. บทวา อคฺคิปริเยสน จร ความวา เที่ยวโดยมิใชอบุ าย. บทวา
อทฺทกฺขิ แปลวา เห็นแลว ครั้น เห็นแลวก็สําคัญหิงหอยนั้นอยางนี้วา นี้จัก
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เปนไฟ ดวยสําคัญวามีแสง. บทวา สวาสฺส ความวา เขาเอาจุรณโคมัย
อันละเอียดและหญาไรบนหิงหอยนั้น. บทวา อภิมตฺถ ความวา สีดวยมือ
คือบุคคลนี้ชื่ออะไรโรยจุรณโคมัยและหญา นั่งคุกเขาบนพื้นดิน แมพยายาม
ดวยความสําคัญอันวิปริตวา เราจักเอาปากเปาใหมันลุกโพลง ก็ไมอาจให
ลุกโพลงได. บทวา มูโค ความวา คนอันธพาลเชนกับคนใบ แมแสวงหา
ดวยมิใชอุบายอยางนี้ ยอมไมไดประโยชนนั้น. บทวา ยตฺถ ความวา ยอม
ไมไดสิ่งที่ตองการ เหมือนคนรีดนมโคแตเขาโค ซึ่งไมมีน้ํานมเลย. บทวา
เสนีโมกฺขูปลาเภน ไดแก เพราะไดเหลาอมาตยซึ่งมีเสนีเปนประมุข.
บทวา วลฺลภาน นเยน จ ไดแก ดวยความแนะนําของเหลาอมาตยผูมี
ความคุนเคย ผูเปนที่รักเปนที่เจริญใจ. บทวา ชคตีปาลา ไดแก พระราชาทั้งหลายยอมครองแผนดินนี้แหละซึ่งไดชื่อวา พสุนธร เพราะทรงไวซึ่ง
รัตนะทั้งหลายคือแกว.
เทวดากลาวขูพระราชาวา ชนทั้งหลายเชนกับพระองค ในเมื่อไฟ
มีอยูแท ก็หาเปาหิงหอยไม ขาแตพระมหาราชเจา ก็พระองคตรัสถามอาจารย
ทั้ง ๔ มีเสนกะเปนตน ก็เปนเหมือนครั้นเมื่อไฟมีอยู ทรงเปาหิงหอย เหมือน
คนทิ้งตราชูเสียแลวชั่งดวยมือ และเหมือนเมื่อตองการน้ํานมก็รีดเอาแตเขาโค
ฉะนั้น อาจารยทั้ง ๔ เหลานั้นจะรูอะไร เพราะเขาเหลานั้นเชนกับหิงหอย
มโหสถบัณฑิตเชนกับกองเพลิงใหญ ยอมรุงโรจนดวยปญญา ขอพระองค
โปรดใหหามโหสถมาตรัสถามเถิด เมื่อพระองคไมทรงทราบปญหาเหลานั้น
พระชนมชีพของพระองคจะไมมี ทูลคุกคามฉะนี้แลว ก็อันตรธานหายไป.
จบ ปญหาหิงหอย
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พระราชาถูกมรณภัยคุกคาม รุงขึ้นใหเรียกอมาตย ๔ คนมาตรัสสั่งวา
ทานทั้ง ๔ คนจงขึ้นรถ ๔ คัน ออกจากประตูเมืองทั้ง ๔ ประตูคนหามโหสถ
บุตรเราอยูที่ใด จงทําสักการะแกเธอในที่นั้น แลวนําตัวมาโดยเร็ว อมาตย
ทั้ง ๔ คนออกทางประตูคนละประตู อมาตย ๓ คนไมพบมโหสถบัณฑิต แต
อมาตยคนหนึ่งออกทางประตูดานทิศทักษิณ พบพระมหาสัตวที่บานทักขิณยวมัชฌคาม ขนดินเหนียวมา มีรางกายเปอนดินเหนียว นั่งบนตั่งใบไมหมุนจักร
ในสํานักอาจารย ปนดินเหนียวเปนปน ๆ บริโภคขาวเหนียวไมมีแกง.
ถามวา ก็เหตุไร มโหสถจึงทําการอยางนี้ แกวา ไดยินวา พระราชา
ทรงรังเกียจวา มโหสถบัณฑิตจะชิงราชสมบัติของพระองคโดยไมสงสัย
มโหสถคิดวา เมื่อพระราชาทรงทราบวา มโหสถเลี้ยงชีพอยูดวยการทําหมอขาย
ก็จะทรงหายรังเกียจ จงไดทําอยางนี้.
มโหสถเห็นอมาตยก็รูวาจะมาหาตน จึงดําริวา วันนี้ยศของเราจักมี
เปนปกติอีก เราจักบริโภคโภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ ที่นางอมราเทวีจัดไวรับ
คิดฉะนี้จึงทิ้งกอนขาวที่ถือไว ลุกขึ้นบวนปาก อมาตยนั้นเขาไปหามโหสถใน
ขณะนั้น แตอมาตยคนนั้นเปนฝกฝายเสนกะ เพราะฉะนั้น เมื่อจะสืบตอ
ขอความที่เสนกะกลาวแตหนหลัง วาทรัพยประเสริฐกวาปญญานั้น จึงกลาววา
แนะทานบัณฑิต คําของอาจารยเสนกะเปนจริง ในเมื่อยศของทานเสื่อม
ทานเปนผูมีปญญามากถึงปานนี้ ก็ไมสามารถจะเปนที่พึ่งแกทาน บัดนี้ทา นมี
รางกายเปรอะเปอนดวยดินเหนียว นั่งที่ตั่งใบไมกินขาวเห็นปานนี้ กลาวฉะนี้
แลว ไดกลาวคาถาที่หนึ่งในภูริปญหาในทสนิบาตนี้วา
ไดยินวา คําที่อาจารยเสนกะกลาวเปนของจริง
แมทานจะมีปญญาดุจแผนดิน มีสิริ มีความเพียร
และมีความคิดเชนนั้น ยังไมปอ งกันความที่ทานเขาถึง
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อํานาจของความพินาศได ทานจึงตองกินอาหารไมมี
แกง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจ กิร ความวา แนะทานอาจารย
อาจารยเสนกะกลาวคําใด ไดยินวา คํานั้นเปนคําจริงทีเดียว. บทวา สิรี
ไดแก ความเปนใหญ. บทวา ธิติ ไดแก มีความเพียรเปนนิจ. บทวา น
ตายเต ภาววสูปนีต ความวา ไมรักษา คือไมคุมครอง ทานผูเขาถึง
อํานาจของความพินาศคือความไมเจริญ คือไมสามารถจะเปนที่พึ่งของทานได.
บทวา ยาวก ความวา กินภัตตาหารจากขาวสารเหนียวเห็นปานนี้.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวตอบอมาตยนั้นวา แนะอันธพาล เรา
ประสงคจะทํายศนั้นใหเปนปกติดวยปญญาของตนอีก จึงไดทําอยางนี้ แลว
กลาวสองคาถานี้วา
เรายังความสุขใหเจริญดวยความทุกข เมื่อ
พิจารณากาลและมิใชกาล ก็หลบซอนอยู เปดชอง
คิดทําใหเปนประโยชนแกตน ดวยเหตุนั้น เราจึงยินดี
ดวยการบริโภคขาวเหนียว ก็เรารูจักกาลเพื่อองอาจ
ทําความเพียร ยังยศของตนใหเจริญอีก ดวยความคิด
ของตนองอาจอยู ดุจความองอาจแหงราชสีหที่พื้น
มโนศีลาฉะนั้น ทานจักเห็นเราดวยความสําเร็จนั้นอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺเขน ความวา ยังความสุขเกาของตน
ใหงอกงามคือเจริญดวยทําใหกลับ เปนปกติ ดวยความทุกขทางกายและทางใจนี้.
บทวา กาลากาล ความวา เราเมื่อพิจารณากาลและมิใชกาลอยางนี้วา นี้เปน
กาลที่ตองหลบซอนเที่ยวไป นี้ไมตองหลบซอน รูวาในเวลาที่พระราชากริ้ว
ตองหลบซอนเที่ยวไป เปนผูหลบซอนคือปดปง ตามความพอใจคือความ
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ชอบใจของตน เลี้ยงชีพดวยงานชางหมอ ไมปด คือเปดชองกลาวคือเหตุแหง
ประโยชนของตนอยู ดวยเหตุนั้น เราจึงยินดีดวยการบริโภคขาวเหนียว บทวา
อภิชิมฺหตาย ไดแก เพื่อองอาจ คือเพื่อกระทําความเพียรยิ่ง. บทวา มนฺเตหิ
อตฺถ ปริปาจยิตฺวา ความวา เราจักยังยศของเราใหเจริญอีก ดวยความรู
ของตน องอาจดุจราชสีหองอาจที่พื้นมโนศิลา ฉะนั้น ทานจักเห็นเราดวย
ความสําเร็จนั้นแมอีก.
ลําดับนั้น อมาตยกลาวกะมโหสถวา แนะพอบัณฑิต เทวดาผูสิงอยู
ณ เศวตฉัตรถามปญหาพระราชา พระราชาตรัสถามบัณฑิตทั้ง ๔ ใน ๔ คน
นั้น แมคนหนึ่งก็ไมอาจแกปญหาได เพราะเหตุนั้น พระราชาจึงดํารัสสั่งให
ขาพเจามาหาทาน พระมหาสัตวจึงกลาวสรรเสริญอานุภาพแหงปญญาวา เมื่อ
เปนเชนนี้ ทานจงเห็นอานุภาพแหงปญญาของตน เพราะวาอิสริยยศยอมไม
เปนที่พึ่งในกาลเห็นปานดังนี้ บุคคลผูบริบูรณดว ยปญญาเทานั้น ยอมเปนที่พึ่ง
ได อมาตยไดรับพระราชบัญชามาวา จงใหมโหสถบัณฑิตอาบน้ํานุงหมในที่
ที่พบทีเดียวแลวนํามา ก็ไดทําตามรับสั่งแลวใหกหาปณะพันหนึ่ง และผา
สํารับหนึ่ง ซึ่งเปนของพระราชทานแกพระมหาสัตว ไดยินวา ชางหมอเกิด
กลัวขึ้นเอง ดวยคิดเห็นวา เราใชสอยมโหสถผูเปนราชบัณฑิต พระมหาสัตว
เห็นกิริยาแหงชางหมอ จึงพูดเอาใจวา อยากลัวเลยทานอาจารย ทานเปนผูมี
อุปการะแกขาพเจามาก กลาวฉะนี้แลวใหกหาปณะพันหนึ่งแกชางหมอ แลว
นั่งไปในรถทั้งตัวเปอนดินเหนียวเขาไปสูพระนคร อมาตยใหทูลขาวมาของ
มโหสถแดพระราชา รับสั่งถามวา ทานพบมโหสถที่ไหน จึงกราบทูลวา
มโหสถทําหมอขายเลี้ยงชีพอยู ณ บานทักขิณยวมัชฌคาม ทราบวามีรับสั่ง
ใหมาเฝา ก็ยังหาอาบน้ําไม มีรางกายเปอนดินเหนียวมาทีเดียว พระเจาวิเทหราชทรงดําริวา ถามโหสถเปนศัตรูของเรา จะพึงเที่ยวอยูดวยทํา
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อิสริยศักดิ์ มโหสถนี้หาไดเปนศัตรูของเราไม ทรงดําริฉะนั้นแลวตรัสสั่งวา
ทานจงบอกแกมโหสถบุตรของเราวา จงไปเรือนของตนอาบน้ําตกแตงกาย
แลวมาตามทํานองเกียรติศักดิ์ที่เราให มโหสถไดสดับพระราชกระแส ก็ทํา
อยางนั้นแลวมาเฝา ไดพระราชานุญาตใหเขาเฝาแลว ก็ตรงเขาไปถวายบังคม
พระราชา แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรแหงหนึ่ง พระเจาวิเทหราชทรงปฏิสันถาร
มโหสถบัณฑิต เมื่อจะทรงทดลองมโหสถบัณฑิต จึงตรัสคาถานี้วา
ก็คนพวกหนึ่งไมทําความชั่ว ดวยคิดวาเราสบาย
อยูแลว คนอีกพวกหนึ่งไมทํา เพราะเกรงเกี่ยวของ
ดวยความติเตียน ก็เจาเปนผูสามารถ มีความคิด
เต็มเปยม เหตุไรจึงไมทําความทุกขแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขี หิ ความวา แนะบัณฑิต ก็คน
บางพวกไมทําความชั่วเพราะเหตุแหงความเปนผูมีอิสระยิ่ง ดวยคิดวา พวก
เรามีความสุข สมบูรณดวยอิสริยยศ พวกเราไมควรทําความชั่วดวยเหตุเทานี้
คนบางพวกไมทําความชั่วเพราะเกรงเกี่ยวของดวยความติเตียน ดวยคิดวา
คนมุงรายกลาวติเตียนจักมีแกเจานายผูใหยศแกเราเห็นปานนี้ บางคนมีปญญา
นอย แตตัวเจาเปนผูสามารถ มีความคิดเต็มเปยม ถาตองการก็ครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นได เหตุไรจึงไมชิงราชสมบัติ ไมทําความทุกขแกเรา.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชาวา
บัณฑิตทั้งหลายไมประพฤติความชั่ว เพราะเหตุ
แหงความสุขของตน อันความทุกขกระทบแลว แม
พลาดจากสมบัติกส็ งบ ยอมไมละธรรม เพราะรักและ
เพราะชัง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขลิตาป ความวา แมเปนผูมีสภาพที่
พลาดจากสมบัติแลวตั้งอยูในวิบัติ. บทวา น ชหนฺติ ธมฺม ความวา ยอม
ไมละแมซึ่งธรรมคือประเพณี แมซึ่งธรรมคือสุจริต.
พระราชาเมื่อจะตรัสขัตติยมายาเพื่อทดลองมโหสถอีก จึงตรัสคาถา
นี้วา
บุคคลพึงถอนตนที่ต่ําชา ดวยเพศที่ออนหรือ
ทารุณอยางใดอยางหนึ่งกอน ภายหลังจึงประพฤติ
ธรรมก็ไดมิใชหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทีน ความวา พึงถอนตนที่ต่ําชา คือ
เข็ญใจขึ้นตั้งไวในสมบัติ.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะแสดงอุปมาดวยตนไม แดพระราชา
จึงกลาวคาถานี้วา
บุคคลนั่งหรือนอนที่รมเงาของตนไมใด ไมพึง
หักรานกิ่งของตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตรเปน
ผูชั่วชา.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงความที่ตนมิใชผูประทุษราย
มิตรแมในที่ทั้งปวงวา ขาแตพระมหาราชเจา ถาวาบุคคลหักกิ่งตนไมที่ตนได
บริโภค ชื่อวาเปนผูประทุษรายมิตรไซร จะกลาวไปทําไม บุคคลผูนี้ก็ชื่อวา
เปนผูฆามนุษย บิดาของขาพระองค พระองคใหดํารงอยูในอิสริยยศโอฬาร
และขาพระองค พระองคก็ทรงอนุเคราะห ดวยการอนุเคราะหมาก เมือ่ ขาพระองคทํารายในพระองค จะไมพึงชื่อวาเปนผูประทุษรายมิตรไดอยางไร
และเมื่อจะทูลทวงโทษแหงพระราชา จึงกลาวคาถาวา
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นรชนรูแจงซึ่งธรรมแตผูใด และสัตบุรษุ เหลาใด
บรรเทาเสียซึ่งความสงสัยอันเกิดขึ้นแกนรชนนั้น
กิริยาของทานผูนั้นเปนดังเกาะและเปนที่พึ่งของนรชน
นั้น ผูมีปญญาไมพึงยังไมตรีกับทานผูนั้นใหเสื่อม
สิ้นไป.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ขาแตพระมหาราชเจา บุรุษพึงรูธรรม คือ
เหตุแมมีประมาณนอย แตสํานักของอาจารยใด และสัตบุรษุ เหลาใดบันเทา
เสียซึ่งความสงสัยอันเกิดขึ้นแกนรชนนั้น การการทําของทานผูนั้นเปนดังเกาะ
และเปนที่พึ่งเพราะอรรถวาเปนที่พึ่งของนรชนนั้น บัณฑิตไมพึงละ คือไม
พึงยังมิตรภาพกับอาจารยเชนนั้นใหพินาศ.
บัดนี้ เมื่อจะถวายโอวาทพระราชา มโหสถบัณฑิตจึงกลาว ๒ คาถา
นี้วา
คฤหัสถบริโภความเปนคนเกียจคราน ไมดี
บรรพชิตเปนผูไมสํารวมแลว ไมดี พระราชาผูไมทรง
พิจารณากอนจึงทรงราชกิจไมดีความโกรธของบัณฑิต
ผูมักโกรธไมดี กษัตริยควรทรงพิจารณากอนทรงราชกิจ พระเจาแหงทิศไมทรงพิจารณากอนไมพึงทรง
ราชกิจ ยศและเกียรติยอมเจริญแกพระราชาผูทรง
พิจารณากอนจึงทรงบําเพ็ญราชกรณียกิจเปนปกติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น สาธุ ไดแก ไมบริสุทธิ์ คือไมงาม.
บทวา อนิสมฺมการี ไดแก ผูทําการอยางใดอยางหนึ่ง ไมพิจารณา คือ
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ไมทําใหประจักษแกตนแลวกระทํา. บทวา ต น สาธุ ความวา ความโกรธ
กลาวคือความกําเริบแหงอาชญา ดวยอํานาจการยึดสิ่งที่ไมใชฐานะ ของบุคคล
ผูเปนบัณฑิตคือผูมีปญญานั้นไมดี. บทวา ยโส กิตฺติฺจ ความวา อิสริยยศ ปริวารยศ และเกียรติคุณ ยอมเจริญโดยสวนเดียว.
จบ ภูรปิ ญหา
เมื่อพระมหาสัตวกลาวอยางนี้แลว พระเจาวิเทหราชจึงใหพระมหาสัตวนั่ง ณ ราชบัลลังกภายใตเศวตฉัตร พระองคเองประทับนั่ง ณ อาสนะต่ํา
ตรัสวา พอบัณฑิต เทวดาผูสิงอยู ณ เศวตฉัตรถามปญหา ๔ ขอกะเรา
แตเราไมรูปญหา ๔ ขอนั้น อาจารย ๔ คนก็ไมรู เพราะฉะนั้น เจาจงกลาว
แกปญหา ๔ ขอนั้นแกเรา มโหสถกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา เทวดา
ผูสิงอยู ณ เศวตฉัตรก็ยกไวเถิด หรือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตน ก็ยก
ไวเถิด ขาพระองคอาจกลาวแกปญหาที่ผูใดผูหนึ่งถาม ขอพระองคตรัสปญหา
๔ ขอที่เทวดาถามเถิด พระเจาขา ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะตรัสตามทํานอง
ที่เทวดาถาม จึงตรัสคาถาเปนปฐมวา
บุคคลประหารรางกายผูอื่นดวยมือทั้งสอง หรือ
ดวยเทาทั้งสอง และเอามือประหารปากผูอื่น บุคคล
นั้นกลับเปนที่รักแหงผูตองประหาร เพราะฉะนั้น
พระองคทรงเห็นวาเปนที่รักนั้นไดแกใคร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หนฺติ แปลวา ยอมประหาร. บทวา
ปริสุมฺภติ แปลวา ยอมประหารเหมือนกัน. บทวา สเว ราช ปโย โหติ
ความวา บุคคลนั้นเมื่อกระทําอยางนั้น ยอมเปนที่รัก. บทวา กนฺเตนมภิปสฺสสิ
ความวา เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นบุคคลผูเปนที่รักไดแกคนไหน เทวดา
ถามปญหานั้นอยางนี้.
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พอพระมหาสัตวไดสดับปญหาเทานั้น เนื้อความแหงปญหานั้นก็
ปรากฏเหมือนดวงจันทรเต็มดวงปรากฏในทองฟา ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูล
เตือนพระราชาใหคอยทรงสดับแลว จึงกลาวแกเทวปญหาทําใหปรากฏประหนึ่ง
ผูมีฤทธิ์ชูดวงอาทิตยขึ้นไปกลางหาวฉะนั้นอยางนี้วา ขาแตสมมติเทพ เมื่อใด
เด็กนอยนอนบนตักมารดา ก็ราเริงยินดีเลนประหารมารดาดวยมือและเทา
ถอนผมมารดา เอามือประหารปากมารดา เมื่อนั้นมารดาก็กลาวคําดังนี้เปนตน
กับบุตรนั้นดวยอํานาจความรักวา แนะอายลูกประทุษราย อายโจร เองประหารขาอยางนี้ไดหรือ กลาวฉะนี้แทก็ไมอาจจะกลั้นความรักไว ก็สวมกอด
ใหนอนระหวางกัน จูบศีรษะ บุตรนัน้ เปนที่รักแหงมารดาในกาลนั้น ฉันใด
ก็เปนที่รักแหงบิดาในกาลนั้น ฉันนั้น เทวดาไดสดับอรรถาธิบายของพระโพธิสัตว ก็เผยกําพูฉัตรออกมาสําแดงกายกึ่งหนึ่งใหปรากฏ ใหสาธุการดวยเสียง
อันไพเราะวา โอ บัณฑิตกลาวแกปญหาถูกดีแลวหนอ แลวบูชาพระมหาสัตว
ดวยดอกไมและของหอมอันเปนทิพย อันบรรจุเต็มในผอบแกว แลวอันตรธาน
หายไป แมพระเจาวิเทหราชก็ทรงบูชาพระมหาสัตวดวยบุปผชาติเปนตน แลว
ตรัสวิงวอนใหกลาวแกปญหาขออื่นตอไป ครั้น ไดทรงรับใหตรัสถาม จึงตรัส
คาถาที่ ๒ วา
บุคคลดาผูอื่นตามความใคร แตไมอยากใหผูถูก
ดานั้นถึงภยันตราย บุคคลผูถูกดานั้นยอมเปนที่รักของ
ผูดา เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นใครวาเปนที่รัก
แหงผูด า.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวอธิบายปญหาที่ ๒ นั้นวา ขาแตพระมหาราชเจา มารดาสั่งบุตรอายุ ๗ - ๘ ขวบ ผูสามารถจะทําตามสั่งไดวา แนะพอ
เจาจงไปนา เจาจงไปรานตลาด ดังนี้เปนตน กุมารกลาววา แมจา ถาแม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 406

ใหของเคี้ยวของกินนี้ดวย ๆ แกลูก ลูกจักไป ครั้นมารดากลาววา เอาซิพอ
ก็เคี้ยวกินของกินแลวบวนปาก ยืนอยูที่ประตูเรือน หาไปนาไม เลนเสียกับ
หมูเด็ก หาทําตามสั่งของมารดาไม ครั้นมารดาบังคับใหไปก็กลาววา แนะแม
แมนั่งยืนที่เงาเรือนเย็น ลูกจะทําตามคําสั่งของแมภายนอกอยางไรไดดังนี้เปนตน
ครั้นมารดากลาววา เองลวงขา ก็แสดงมือและปากแปลก ๆ แลว หนีไป มารดา
เห็นบุตรหนีก็ขัดเคือง ถือไมไลตาม เมื่อไมทันบุตรก็คุกคามวา อายคนชั่ว
อายโจร เองกินของกินของขาแลวไมปรารถนาจะทําอะไร ๆ ที่นา หยุดกอน ๆ
แลวกลาวคําเปนตนวา เองไปเถิดอายถอย พวกโจรจงตัดมึงใหเปนชิ้นนอย
ชิ้นใหญ ดาบริภาษตามความใครตามอัธยาศัย ก็แตกาลใดปากกลาวอะไร ๆ
ออกไป กาลนั้นใจก็ไมปรารถนาซึ่งความมีมาแหงภยันตรายแมหนอยหนึ่งแก
บุตร ฝายทารกเลนกับพวกทารกตลอดวัน ไมอาจจะเขาบานเวลาเย็น ก็ไป
สํานักหมูญาติ ฝายมารดาเมื่อแลดูหนทางที่บุตรจะกลับมา เห็นบุตรที่รักยังไม
กลับบาน ก็มีหัวใจเต็มไปดวยความโศกวา ชะรอยลูกของเราจะไมอาจเขาบาน
มีน้ําตาไหลอาบหนา ไปคนหาที่เรือนญาติ เห็นบุตรที่รักก็สวมกอดจูบที่ศีรษะ
เอามือทั้งสองจับบุตรใหนั่งกลาววา พอลูกรัก อยาเอาถอยคําของแมจดไวใน
ใจเลย กลาวฉะนี้ก็ยังความรักใหเกิดขึ้นอยางเหลือเกิน ขาแตพระมหาราชเจา
บุตรชื่อวาเปนที่รักยิ่งในกาลเมื่อมารดาโกรธ ดวยประการฉะนี้ เทวดาไดสดับ
ก็บูชาพระมหาสัตวเหมือนคราวที่แลวมา ฝายพระเจาวิเทหราชก็ทรงบูชาพระมหาสัตวเหมือนคราวที่แลว แลวตรัสวิงวอนใหกลาวแกปญหาที่ ๓ ครัน้ ได
ทรงรับใหตรัสถาม จึงตรัสคาถาที่ ๓ วา
บุคคลกลาวตูดวยคําไมจริง แลวทวงกันดวยคํา
เหลาะแหละ บุคคลนั้นยอมเปนที่รักแหงกัน ดวย
เหตุนั้น พระองคทรงเห็นวา ไดแกใคร.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลแกปญหานั้นแดพระราชาวา ขาแตพระมหาราชเจา เมื่อใดภรรยาและสามี ๒ คนอยูในที่ลับเลนกันดวยความเสนหา
ตามความยินดีของโลก แลวกลาวตูกันและกันดวยคําไมจริงอยางนี้วา ความรัก
ในเรายอมไมมีแกทาน ไดยินวา ใจของทานไปภายนอกแลว แลวทวงกันดวย
คําเหลาะแหละ เมื่อนั้นภรรยาและสามีทั้ง ๒ นั้น ก็รักกันเหลือเกิน ขอพระองค
ทรงทราบเนื้อความแหงปญหานั้น ดวยประการฉะนี้ เทวดาไดสดับแลวก็บูชา
พระโพธิสัตวเหมือนดังกอนอีก ฝายพระราชาก็ทรงบูชาพระมหาสัตวโดยนัย
หนหลัง แลวตรัสวิงวอนใหกลาวแกปญหาขออื่นอีก ครั้นไดรับใหตรัสถาม
จึงตรัสคาถาที่ ๔ วา
บุคคลนําขาว น้าํ ผา และเสนาสนะไปซื่อวา
ผูนําไปมีอยูโดยแท บุคคลเหลานั้นยอมเปนที่รักแหง
ผูเปนเจาของขาวน้าํ เปนตน ดวยเหตุนั้น พระองค
ทรงเห็นวา ไดแกใคร.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวอธิบายแกเนื้อความแหงปญหาถวายพระราชา
วา ขาแตพระมหาราชเจา ปญหานี้เทวดากลาวหมายเอาสมณะและพราหมณผู
ประพฤติธรรม จริงอยู สกุลทั้งหลายผูมีศรัทธาเชื่อโลกนี้และโลกหนาจึงบริจาค
ทานและใครจะใหอีก สกุลเหลานั้นเห็นสมณะและพราหมณเห็นปานดังนั้น ขอ
ขาวน้ําเปนตนไปก็ดี นําขาวน้ําเปนตนที่ไดแลวไปบริโภคก็ดี ก็เลื่อมใสรักใคร
ในสมณะและพราหมณเหลานั้นเหลือเกิน ดวยเห็นวา สมณะและพราหมณ
เหลานี้ขอขาวน้ําเปนตนของเรา บริโภคขาวน้ําเปนตนเปนของของเราทั้งนั้น
เมื่อเปนเชนนี้สมณะและพราหมณทั้งหลายชื่อวาเปนผูนําไป คือเปนผูขอโดย
สวนเดียว แลเปนผูน้ําขาวและน้ําเปนตนที่ไดแลวไปโดยแท ชื่อวาเปนผูเปน
ที่รักของเจาของขาวน้ําเปนตน ก็ในเมื่อปญหานี้อันมโหสถกลาวแลว เทวดา
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ก็บูชาเหมือนอยางนี้ แลวกระทําสาธุการแลวซัดผอบอันเต็มดวยรัตนะ ๗
ประการมาแทบเทาแหงมโหสถแจงวา ดูกอนมโหสถบัณฑิต ทานจงรับผอบ
เต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ ฝายพระเจาวิเทหราชโปรดปรานเลื่อมใสในมโหสถ
เปนอยางยิ่ง ไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกเขา จําเดิมแตนั้นมา พระมหาสัตวไดมียศใหญ.
จบเทวปญหา
บัณฑิตทั้ง ๔ เหลานั้นปรึกษากันอีกวา บัดนี้ มโหสถบุตรคฤหบดี
มียศใหญนัก เราจักทําอยางไรดี ลําดับนั้น เสนกะจึงกลาวกะบัณฑิตทั้งสามวา
การที่เขามียศใหญนั้นยกไวเถิด เราเห็นอุบายแลว เราทั้ง ๔ จักไปหามโหสถ
ถามวา ควรบอกความลับแกใคร ถาเขาจักบอกวา ไมควรบอกแกใครไซร
เราทั้งหลายจักทูลยุยงพระราชาวา คฤหบดีบุตรผูมีนามวามโหสถเปนขาศึกของ
พระองค บัณฑิตทั้ง ๓ เห็นชอบดวย บัณฑิตทั้ง ๔ เหลานั้น จึงไปเรือนมโหสถทําปฏิสันถารแลวกลาววา แนะบัณฑิต เราทั้ง ๔ ใครจะถามปญหาทาน
ครั้นมโหสถใหถาม เสนกะจึงถามวา บุคคลผูเปนบัณฑิตควรทั้งอยูในธรรม
อะไร มโหสถตอบวา ควรตั้งอยูในความจริง เสนกะถามวา ผูตั้งอยูในความ
จริงแลวควรทําอะไร มโหสถตอบวา ควรใหทรัพยสมบัติเกิดขึ้น เสนกะถามวา
ใหทรัพยสมบัติเกิดแลว ควรทําอะไร มโหสถตอบวา ควรคบมิตร เสนกะ
ถามวา คบมิตรแลวควรทําอะไรตอไป มโหสถตอบวา ควรเรียนความคิดอาน
จากมิตร เสนกะถามวา เรียนความคิดอานจากมิตรแลวควรทําอะไรอีก มโหสถตอบวา การไดความคิดอานจากมิตรนั้น ถาเปนความลับ ไมควรบอก
ความลับของตนแกใคร บัณฑิตทั้ง ๔ ก็รับวาดีแลว แลวลากลับ เปนผูมีจิต
ยินดีคิดวา บัดนี้เราทั้ง ๔ เห็นหลังมโหสถละ แลวไปเฝาพระราชากราบทูลวา
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ขาแตพระมหาราชเจา มโหสถเปนกบฏตอพระองค พระเจาวิเทหราชตรัส
หามวา เราไมเชื่อทานทั้งหลาย มโหสถจักไมเปนกบฏตอเรา บัณฑิตทั้ง ๔
จึงกราบทูลวา จริงนะพระเจาขา ขอไดทรงเชื่อ ก็ถาไมทรงเชื่อจงตรัสถามเขา
ดูวา ความลับของเขา เขาไมควรบอกแกใคร ถาเขาจักไมเปนกบฏตอพระองค
เขาจักทูลวา ควรบอกแกคนชื่อนั้น ถาเขาจักเปนกบฏตอพระองค เขาจักทูลวา
ไมควรบอกแกใคร ๆ ในเมื่อความปรารถนาสําเร็จจึงควรบอก ในกาลนั้น
พระองคจักทรงเชื่อขาพระองคหมดสงสัย พระราชาทรงรับจะทดลอง วันหนึ่ง
เมื่อบัณฑิตทั้ง ๕ มาพรอมกัน จึงตรัสคาถานี้ในปญจปณฑิตปญหา ในวีสตินิบาตวา
ทานทั้งหลายผูเปนบัณฑิตทั้ง ๕ มาพรอมกัน
แลว บัดนี้ปญหาแจมแจงแกเรา ทานทั้งหลายจงฟง
ปญหานั้น บุคคลควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน
หรือควรสรรเสริญ อันเปนขอความลับแกใคร.
ครั้นพระราชาตรัสอยางนี้แลว เสนกะคิดวา เราจักใหพระราชา
เขาอยูในพวกเราดวย จึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตพระภูมิบาล พระองคจงตรัสเปดเผยแก
เหลาขาพระองคกอน พระองคเปนผูชุบเลี้ยง เปนผู
ทรงอดทนตอราชกรณียะอันหนัก จงตรัสกอน ขาแต
พระจอมประชากร เหลาขาพระองคผูเปนนักปราชญ
ทั้ง ๕ จักพิจารณาสิ่งพระองคพอพระราชหฤทัยและ
เหตุเปนที่ชอบดวยพระอัธยาศัย แลวกราบทูลภายหลัง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภตฺตา ความวา พระองคเปนผูซุบเลี้ยง
เหลาขาพระองค และเปนผูทรงอดทนตอพระราชภารกิจที่เกิดขึ้น ขอพระองค
โปรดตรัสขอนั้นกอนเถิด. บทวา ตว ฉนฺทรุจีนิ ความวา บัณฑิต ๕ คน
เหลานั้นพิจารณาสิ่งที่พระองคพอพระราชหฤทัย และเหตุเปนที่ชอบดวยพระอัธยาศัยแลว จักกราบทูลในภายหลัง.
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสคาถานี้ ดวยความเปนผูเปนไปในอํานาจ
กิเลสของพระองควา
ภรรยาใดมีศีลาจารวัตร ไมใหผูอื่นลักสัมผัส
คลอยตามอํานาจความพอใจของภัสดา เปนที่รักเปนที่
เจริญใจ สามีควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือ
ควรสรรเสริญ อันเปนความลับแกภรรยา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺเถยฺยา ความวา อันผูอื่นไมพึง
จับตองดวยอํานาจกิเลส.
แตนั้นเสนกะยินดีวา บัดนี้เราทั้งหลายยังพระราชาใหเขาในพวกเรา
ไดแลว เมื่อจะแสดงเหตุการณที่ตนทําไวเอง จึงกลาวคาถานี้วา
สหายใดเปนที่ระลึก เปนที่ถึง เปนที่พึ่งของ
บุคคลผูถึงความทุกข เดือดรอนอยู บุคคลควรเปดเผย
ขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปน
ความลับ แกสหายนั้นเทียว.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามปุกกุสะวา แนะอาจารยปุกกุสะ ทานเห็น
อยางไร ความลับของตนควรบอกแกใคร ปุกกุสะเมื่อจะกราบทูลจึงกลาวคาถา
นี้วา
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พี่นอ งชายใด ผูเ ปนพี่ใหญหรือพี่กลางหรือนอง
ถาวาพี่นองชายนั้นตั้งอยูในศีล เสพสิ่งที่ควรเสพ
บุคคลควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรร
เจริญ อันเปนความลับ แกพี่นองชายนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ิตตฺโต ความวา ดํารงสภาวะไวได
คือเปนผูมีการเสพผิดออกแลว.
แตนั้น พระราชาตรัสถามกามินทะวา แนะอาจารยกามินทะ ทานเห็น
อยางไร ความลับควรบอกแกใคร กามินทะเมื่อจะกราบทูลจึงกลาวคาถานี้วา
บุตรใดดําเนินตามใจบิดา เปนอนุชาตมีปญญา
ไมทรามกวาบิดา บิดาควรเปดเผยขอความที่ควร
ติเตียนหรือควรสรรเสริญอันเปนความลับแกบุตรนั้น
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตฺถคู ไดแก ผูทําตามถอยคํา อธิบายวา
บุตรที่ทําตามใจของเรา คือเปนไปในอํานาจจิตของบิดา เปนผูอดทนตอโอวาท.
บทวา อนุชาโต ความวา บุตรมี ๓ ประเภท คือ อภิชาต ๑ อนุชาต ๑
อวชาต ๑ บุตรผูยังยศที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ชื่อวา อภิชาต บุตรที่เปนเชื้อสาย
ของสกุล เปนผูตัดวงศสกุล ทําทรัพยใหพินาศ ชื่อวา อวชาต บุตรผูรกั ษา
แบบแผนของสกุล ประเพณีของสกุลไวได ชื่อ อนุชาต อาจารยกามินทะ
กลาวอยางนี้หมายถึงอนุชาตบุตรนั้น.
แตนั้น พระราชาตรัสถามเทวินทะวา แนะอาจารยเทวินทะ ทานเห็น
อยางไร ความลับควรบอกแกใคร เทวินทะเมื่อจะกราบทูลเหตุการณที่ตนทําไว
จึงกลาวคาถานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 412

ขาแตพระองคผูเปนใหญประเสริฐที่สุดแหงมนุษยนิกร มารดาใดเลี้ยงบุตรดวยความพอใจรักใคร
บุตรควรเปดเผยขอความทีค่ วรติเตียนหรือควรสรรเสริญ อันเปนความลับ แกมารดานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฺวิปทชนินฺทเสฏ ไดแก จอม
ประชากรผูประเสริฐที่สุดของมนุษยทั้งหลาย. บทวา ฉนฺทสา ปเยน ไดแก
ดวยความพอใจและดวยความรัก.
พระราชาครั้น ตรัสถามอาจารย ๔ คนเหลานั้น ซึ่งกลาวตอบไปอยาง
นี้แลว จึงตรัสถามมโหสถบัณฑิตวา เจาเห็นอยางไร พอบัณฑิต ความลับ
ควรบอกแกใคร มโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลเหตุแหงความลับ จึงกลาว
คาถานี้วา
การชอนความลับไวนั่นแลเปนการดี การเปดเผยความลับไมดีเลย บุคคลผูมปี รีชา เมื่อความปรารถนายังไมสําเร็จก็พึงกลั้นไว เมื่อความปรารถนา
สําเร็จแลวพึงกลาวตามสบาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนิปฺผนฺนาย ความวา ไดแกพระมหาราชเจา สิ่งที่คนปรารถนายังไมสําเร็จเพียงใด บัณฑิตพึงอดกลั้นไว ไมพึง
แจงแกใคร ๆ เพียงนั้น.
เมื่อมโหสถบัณฑิตกราบทูลอยางนี้แลว พระราชาทรงเสียพระทัย
เสนกะแลดูพระพักตรพระราชา พระราชาก็ทอดพระเนตรหนาเสนกะ มโหสถ
บัณฑิตเห็นกิริยาแหงเสนกะและพระราชา ก็รูวา อาจารยทั้ง ๔ นี้ไดยุยงใน
ระหวางเราและพระราชาไวกอนแลว พระราชาตรัสถามปญญาเพื่อทดลองเรา
เมื่อพระราชาและราชบริษัทเจรจากันอยู ดวงอาทิตยอัสดงคต เจาหนาที่ตาม
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ประทีป มโหสถดําริวา ขึ้นชื่อวาราชการเปนของหนักยอมไมปรากฏ ใครจะ
รูเรื่อง อะไรจักมี เราควรรีบกลับเสียกอน ดําริฉะนี้จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคม
พระราชาออกไป คิดวา ผูหนึ่งกลาววา ควรบอกความลับแกสหาย ผูหนึ่งกลาว
วาควรบอกความลับแกพี่นองชาย ผูห นึ่งกลาววา ควรบอกความลับแกบุตร
ผูหนึ่งกลาววา ควรบอกความลับแกมารดา เราสําคัญวา กิจนี้จักเปนของตน
เหลานี้ไดทําแลวแน คนเหลานี้คงกลาวถึงกิจที่ตนเห็นแลว จงยกไวเถิด เรา
จักรูเหตุนี้ ในวันนี้ ฝายราชบัณฑิตทั้ง ๔ ออกจากราชสํานักแลว ในวัน
อื่น ๆ เคยนั่งที่หลังถังขาวถังหนึ่งใกลประตูพระราชนิเวศน ปรึกษากันถึง
กรณียกิจแลวจึงกลับไปบาน เพราะเหตุนั้น มโหสถจึงดําริวา วันนี้ เรา
นอนอยูภายใตถังขาว ก็สามารถจะรูความลับของอาจารยทั้ง ๔ นั้น จึงใหคน
ใชยกถังขาวนั้นแลวใหลาดเครื่องลาด แลวเขาอยูภายใตถังขาวนั้น แลวให
สัญญาแกคนใชวา ในเมือ่ อาจารยทั้ง ๔ หานั่งปรึกษากันลุกไปแลว พวกเจา
จงมานําขาวออก คนใชเหลานั้นรับคําสั่งแลวหลีกไป ฝายอาจารยเสนกะทูล
พระเจาวิเทหราชวา พระองคยังไมทรงเชื่อขาพระบาทหรือ บัดนี้ขอความนั้น
เปนอยางไรพระเจาขา พระราชาทรงสดับคําของพวกอาจารยผูยุยง ก็หาได
ทรงพิจารณาไม เปนผูทงั้ กลัวทั้งตกพระหฤทัย จึงตรัสถามวา แนะทาน
เสนกะบัณฑิต บัดนี้เราจักทําประการไร เสนกะจึงทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา
ควรที่พระองคจะไมชักชา อยาทันใหมโหสถรูตวั แลวฆาเสีย พระราชาตรัส
วา แนะอาจารยเสนกะ ยกทานเสียแลว คนอื่นชือ่ วาเปนผูใครความเจริญแก
เรายอมไมมี ทานจงชวนสหายของทานคอยอยูที่ภายในประตู เมื่อมโหสถบุตร
คฤหบดีมาสูราชสํานักแตเชา จงตัดศีรษะเสียดวยพระแสงขรรค ดํารัสสั่ง
ฉะนี้แลว พระราชทานพระแสงขรรครัตนะที่ทรง อาจารยทั้ง ๔ นั้นกราบทูล
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วา ดีแลวพระเจาขา ขอพระองคอยาทรงเกรงกลัวเลย พวกขาพระบาทจักฆา
มโหสถนั้นเสียใหจงได ทูลฉะนี้แลวออกมานั่งที่หลังถังขาว รําพึงกันวา พวก
เราเห็นหลังปจจามิตรแลว แตนั้นเสนกะจึงเอยขึ้นวา ใครจักฆามโหสถ
อาจารยทั้ง ๓ จึงตอบวา ทานอาจารยนั่นแลจักฆาได แลวทํากิจนั้นใหเปน
ภาระของเสนกะนั้นผูเดียว ลําดับนัน้ เสนกะจึงถามอาจารยทั้ง ๓ วา ทาน
ทั้ง ๓ กลาววา ชื่อวาความลับควรบอกแกบุคคลชื่อโนน ๆ ดังนี้ กิจนั้นทาน
ทั้ง ๓ ไดทําแลว หรือเห็นแลว หรือไดสดับแลวอยางไร ลําดับนั้น อาจารย
ทั้ง ๓ กลาวกะเสนกะวา ขาแตอาจารย กิจที่ทานกลาววา ความลับควรบอก
แกสหายนั้นเปนของปรากฏแลว กิจนั้นทานทําแลว หรือเห็นแลว หรือ
ไดฟงแลวอยางไรเลา กิจนั้นเราไดทําเอง ขาแตอาจารย ถากระนั้น ทานจง
กลาวใหทราบ ความลับนี้พระราชาทรงทราบแลว ชีวิตของเราจะไมมี ขา
แตอาจารย ทานอยากลัวเลย บุคคลผูทําลายความลับของเราทั้งหลายในที่นี้
ไมมี ขอจงกลาวใหทราบเถิด เสนกะเอาเล็บเคาะถังขาววา มโหสถอยูใตถัง
ขาวนี้กระมัง อาจารยทั้ง ๓ ตอบวา มโหสถเปนคนเอาอิสริยยศ คงไมเขา
ไปอยูในที่เชนนี้ บัดนี้จักเปนคนเมายิ่งดวยศีล ทานเห็นซึ้งไปได ฝายเสนกะ
เมื่อจะบอกความลับของคน จึงกลาววา ทานทั้ง ๓ รูจักหญิงแพศยาชื่อโนน
ในนครนี้หรือ ขาพเจาทั้ง ๓ ทราบ บัดนี้นางคนนั้นยังปรากฏอยูหรือหายไป
ไมพบเลย ทานอาจารย เสนกะจึงแจงวา เราทํากิจของบุรุษกับดวยนางคน
นั้นในสวนไมรัง แลวยังนางคนนั้นใหตายดวยโลภในเครื่องประดับ แลวนํา
เครื่องประดับของนางนั้นมาหอดวยผาสาฎก แลวแขวนไวบนไมรูปเหมือนงา
ชางในหองเรือนของเรา เรายังไมอาจจะใชเครื่องประดับนั้น เห็นความที่
เครื่องประดับนั้นเปนของเกา เราทําความผิดพระราชกําหนดอยางนี้ ไดบอก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 415

แกสหายคนหนึ่ง สหายคนนั้นมิไดบอกแกใคร ดวยเหตุนี้เราจึงกลาววา เรา
ไดบอกความลับแกสหาย มโหสถเริ่มตั้งใจกําหนดความลับของเสนกะไวเปน
อยางดี ฝายปุกกุสะเมื่อจะบอกความลับของตน จึงกลาววา โรคเรื้อนมีที่ขา
ของขาพเจา นองชายนอยของขาพเจาเทานั้นรู ขาพเจาไมใหใคร ๆ รู ชําระ
แผลนั้นทายา พันผาทับแผล พระราชามีพระหฤทัยกรุณาในขาพเจา ตรัส
เรียกขาพเจาวา ปุกกุสะจงมา แลวบรรทมที่ขาของขาพเจาบอย ๆ ก็ถาราชาทรง
ทราบเรื่องนี้ พึงประหารชีวิตขาพเจา ยกนองชายนอยคนนั้นของขาพเจาเสีย
คนอื่นไมรูเลย ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงกลาววา ขาพเจาบอกความลับแกนอง
ชายนอย ฝายกานินทะเมื่อจะแสดงความลับของตนจึงกลาววา ในวันอุโบสถขาง
แรม ยักษชื่อนรเทวะ มาสิงขาพเจา ขาพเจาก็รองดุจสุนัขบารอง ขาพเจาไดแจง
เนื้อความนี้แกบุตร บุตรของขาพเจารูวายักษมาสิงขาพเจา ก็ใหขาพเจานอนใน
หองขางใน ปดประตู ออกไปใหมีมหรสพที่ประตู เพื่อกลบเสียงของขาพเจา
ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงกลาววา ขาพเจาบอกความลับแกบุตร แตนั้นอาจารยทั้ง
๓ จึงถามเทวินทะ เทวินทะเมื่อจะกลาวความลับของตน จึงกลาววา ขาพเจา
ทําการขัดสีแกวมณี มีแกวมณีเปนมงคล เปนที่เขาอยูแหงสิริ เปนของหลวง
ซึ่งทาวสักกเทวราชประทานพระเจากุสราชไว ขาพเจาลักเอามงคลมณีรัตนนั้น
มาใหมารดา มารดานั้นไมใหใครรู ถึงเวลาขาพเจาจะเขาเฝาพระราชา ก็ใหมงคล
มณีรัตนแกขาพเจา ขาพเจายังสิริใหอยูในตัวขาพเจาดวยอํานาจแหงมงคลมณีรัตนนั้น จึงเขาไปสูราชสํานัก พระราชาไดตรัสแกทานทั้งหลายตรัสกับขาพเจา
กอนกวาใคร ๆ แลวพระราชทานกหาปณะ ๘ กหาปณะบาง ๑๖ กหาปณะบาง
๓๒ กหาปณะบาง ๖๔ กหาปณะบาง แกขาพเจาเพื่อเปนเสบียงไดเลี้ยงชีพ
ทุกวัน ถาพระราชาทรงทราบอานุภาพมณีรัตนนั้นไซร ชีวิตของขาพเจาก็จะ
ไมรอดอยู ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงกลาววา ขาพเจาบอกความลับแกมารดา
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พระมหาสัตวไดทําความลับของอาจารยทั้ง ๔ ใหประจักษ ก็อาจารยทั้ง ๔ นั้น
แจงความลับแกกันแลกัน ราวกะบุคคลผาอกของตนแผอวัยวะภายในออกมา
ภายนอก แลวเตือนกันวา ทานทั้งหลายอยาประมาท มาชวยกัน ฆามโหสถ
บุตรคฤหบดีแตเชา กําชับกันดังนี้แลวตางลุกขึ้นหลีกไป ในกาลเมื่ออาจารย
ทั้ง ๔ ไปแลว คนใชของมโหสถที่นัดหมายกันไว ก็มายกถังขาวพาพระมหาสัตวออกหลีกไป พระโพธิสัตวกลับถึงเคหสถาน อาบน้ําแตงกายบริโภค
โภชนาหารแลวรูวา วันนีพ้ ระนางอุทุมพรเทวีผูเชษฐภคินีของเรา คงประทาน
ขาวมาแตพระราชวัง จึงวางบุรุษพิเศษไวที่ประตูสั่งวา เจาจงใหคนมาแต
พระราชวังเขามา แลวบอกแกเราโดยเร็ว ก็แลครั้นสั่งฉะนั้นแลว ก็นอน ณ ที่
นอนมีสิริ.
ขณะนั้น พระเจาวิเทหราชบรรทม ณ ที่บรรทมอันมีสิริ ทรงอนุสรณ
ถึงคุณของมโหสถวา มโหสถบัณฑิตบํารุงเรามาตั้งแตเขามีอายุได ๗ ป ไมได
ทําความเสียหายหนอยหนึ่งแกเรา เมื่อเทวดาถามปญหา ถาจักไมมีมโหสถไซร
ชีวิตของเราก็จะไมพึงมี เรามาถือเอาคําของปจจามิตรผูมีเวร แลวกลาวสั่งวา
ทานทั้งหลายจงฆามโหสถผูมีธุระหาผูเสมอมิได ฉะนี้แลวใหพระขรรค เปน
อัน วาเราทําสิ่งที่ไมควรทํา บัดนี้แตพรุงนี้ไป เราจักไมไดเห็นมโหสถอีก ทรง
รําพึงฉะนี้ก็ยังความโศกใหเกิดขึ้น พระเสโทไหลโซมพระกาย พระราชานั้น
เต็มไปดวยความโศกก็ไมทรงไดความผองใสแหงพระมนัส พระนางอุทุมพรเทวีเสด็จไปบรรทมรวมกับพระราชสามี ทอดพระเนตรเห็นพระอาการของ
พระราชสาม ทรงดําริวา เปนไฉนหนอ ความผิดอยางไรของเรามีอยู หรือ
เหตุการณแหงความโศกอยางไรอื่นเกิดขึ้นแกพระองค เราจักทูลพระองคกอน
เมื่อจะทูลถาม จึงกลาวคาถานี้วา
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ขาแตพระราชาผูประเสริฐที่สุด พระองคเปนผู
มีพระมนัสวิปริตไปอยางไรหรือ ขาแตพระจอมประชากร ขาพระบาทจะฟงพระดํารัสขอนั้นของพระองค
พระองคทรงพระดําริอยางไรหรือจึงทรงโสมนัส ขา
แตพระองคผูสมมติเทพ ความผิดของขาพระบาทไม
มีเลยหรือ พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสคาถาตอบพระนางวา
มโหสถผูมีปญญาจะถูกฆา เพราะมโหสถผูมี
ปญญาดังแผนดิน เราบังคับสั่งเพื่อฆาแลว เราคิดถึง
เรื่องนัน้ จึงเปนผูโทมนัส แนพระเทวี ความผิดของ
เธอไมมีเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาณตฺโต เม ความวา แนะนางผูเจริญ
บัณฑิตทั้ง ๔ บอกแกเรา มโหสถบัณฑิตเปนศัตรูของเรา เราไมไดพิจารณา
โดยถองแท สั่งฆามโหสถผูมีปญญาดังแผนดินวา พวกทานจงฆาเขาเสีย เมื่อ
เราคิดถึงการณนั้น จึงมีความโทมนัสวา เราตายเสียดีกวามโหสถบัณฑิตตาย.
ความโศกสักเทาภูเขาเกิดขึ้นแกพระนางอุทุมพร ดวยความรักใน
พระมหาสัตว เพราะไดทรงสดับพระราชาตรัสฉะนั้น แตนนั้ พระนางจึงทรง
คิดวา เราจักยังพระราชาใหทรงอุนพระหฤทัยดวยอุบายหนึ่ง ในกาลเมื่อ
พระราชาบรรทมหลับ เราจักสงขาวไปยังมโหสถผูกนิษฐภาดาของเรา ลําดับ
นั้น พระนางจึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองค
ผูยังมโหสถใหดํารงอยูในอิสริยยศใหญ ภายหลังมาทรงทําการดังนี้แกเขาจะ
เปนไรไป แลวทูลเลาโลมพระราชาวา พระองคทรงสถาปนามโหสถในตําแหนง
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เสนาบดี ไดยินวา บัดนี้เธอคิดกบฏตอพระองค ก็บุคคลผูปจจามิตร มิใช
เปนคนเล็กนอยเลย พระองคควรประหารชีวิตเขาเสียทีเดียว ขอพระองคอยา
ทรงพระวิตกเลย พระราชามีความโศกเบาบางก็หยั่งลงสูนิทรารมณ ขณะนั้น
พระราชเทวีเสด็จลุกขึ้นเขาสูหอง ทรงพระอักษรมีความวา ดูกอนมโหสถ
บัณฑิตทั้ง ๔ ทําลายเธอใหแตกกับพระราชา พระราชากริ้ว ตรัสสั่งบัณฑิต
ทั้ง ๔ ใหฆา เธอที่ประตูพระราชวังเวลาพรุงนี้ พรุงนี้เธออยามาสูราชสํานัก
ถาจะมาก็พึงเปนผูสามารถทําชาวพระนคร ใหอยูในเงื้อมมือเธอแลวพึงมา
ทรงพระอักษรมีความฉะนี้แลวสอดเขาในหอ เอาดายพันหอแลว วางใน
สุพรรณภาชนใหมปดฝาประทับพระลัญจกรประทานแกนางขาหลวงผูประพฤติ
ประโยชนตรัสสั่งวา เจาจงนําหอนี้ไปใหแกมโหสถบัณฑิตผูนองชายนอยของ
เรา นางขาหลวงไดทําตามคําสั่ง อันใคร ๆ ไมควรคิดวา ทําไมนางขาหลวง
ออกจากดําหนักขางในในเวลากลางคืนได เพราะวาพระราชาพระราชทานพร
แกพระนางไวกอนแลว ใหพระนางใชใครนําของเสวยอันมีรสออกไปใหมโหสถ
ไดตามประสงค เพราะฉะนั้นใคร ๆ จึงไมหามนางขาหลวงนั้น พระโพธิสัตว
รับพระสุพรรณภาชนแลวใหนางขาหลวงนั้นกลับ นางขาหลวงก็ลากลับมาทูล
ความที่ตนใหพระสุพรรณภาชนแกมโหสถแลวแดพระนาง ขณะนั้นพระนาง
จึงเสด็จมาบรรทมกับพระราชสามี ฝายพระโพธิสัตวแกหอหนังสือออกอาน
รูความนั้นแลว จัดกิจที่จะพึงทําแลวเขานอน ฝายอาจารยทั้ง ๔ ถือพระแสงขรรคยืนอยูภายในประตูวังแตเชา เมื่อไมเห็นมโหสถมาก็เสียใจ ไปเฝา
พระราชา ครั้นตรัสถามวา เปนอยางไร ทานทั้งหลายฆามโหสถแลวหรือ
จึงกราบทูลวา ไมเห็นมโหสถมา พระเจาขา ฝายพระมหาสัตวพออรุณขึ้นก็
สนานกายดวยน้ําหอม ประดับกายดวยเครื่องอลังการทั้งปวง บริโภคโภชนะ
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อันเลิศ ชําระสรีรกิจแลว ทําชาวพระนครใหอยูในเงื้อมมือแลว ตั้งการรักษา
ในที่นั้น ๆ เปนผูอันมหาชนหอมลอม นรกไปสูประตูวังดวยยศใหญ ฝาย
พระเจาวิเทหราชใหเปดพระแกลประทับยืนทอดพระเนตรอยู ลําดับนั้น
พระโพธิสัตวลงจากรถถวายบังคมบรมกษัตริยแลวยืนอยู พระราชาทอด
พระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถทรงดําริวา ถามโหสถเปนขาศึกแกเรา ทีไ่ หน
เขาจะพึงไหวเรา ลําดับนั้นก็ตรัสใหเรียกมโหสถมาเฝา แลวเสด็จประทับ ณ
พระราชอาสน ฝายมโหสถถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่สวนหนึ่ง บัณฑิตทั้ง ๔
ก็นั่งอยูที่นั่น ลําดับนั้น พระราชาเปนเหมือนไมทรงทราบอะไร ตรัสถาม
มโหสถวา แนะพอมโหสถ เมื่อวานนี้เจากลับบานแตยามแรก เจาพึงมาเดี๋ยวนี้
เจาสละเสียอยางนี้เพราะอะไร ตรัสฉะนี้แลว ไดตรัสคาถานี้วา
เจาไปบานแตหัวค่ํา มาเอาบัดนี้ ใจของเจา
รังเกียจเพราะไดฟงอะไรหรือ ดูกอนเจาผูมีปญญาดุจ
แผนดิน ใครไดพูดอะไรแกเจา เราจะฟงเจาบอกเรื่อง
ของเจา เจาจงบอกเรื่องนั้นแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิโทสคโต ความวา ดูกอนพอมโหสถ
บัณฑิต เมื่อวานเจาไปบานแตหัวค่ํา คือปฐมยาม. บทวา อิทานิ เอสิ
ความวา บัดนี้มาดวยอิสริยยศ. บทวา กิมาสงฺกิเต ไดแก รังเกียจอะไร.
บทวา กิมโวจ ความวา ใคร ๆ ไดกลาวกะเจาวา อยาไปเฝาพระราชาหรือ
พวกเราจะฟงคําของเจานั้น เชิญเจาบอกคือแจงการณนั้นแกเรา.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลเตือนพระราชาวา ขาแตพระมหาราชเจา
พระองคถือเอาคําบัณฑิตทั้ง ๔ แลว มีพระราชาณัติใหฆาขาพระบาท ดวย
เหตุนั้น ขาพระบาทจึงยังไมมา ทูลฉะนี้แลวไดกลาวคาถานี้วา
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มโหสถผูมีปญญาจะถูกฆา ขาแตพระปนประ
ชากร กาลใดพระองคเสด็จอยูในที่ลับ ไดตรัสขอ
ความลับที่รับสั่งแกอาจารยทั้ง ๔ กับ พระนางอุทุมพร
เมื่อหัวค่ํา ขอความลับอยางนัน้ ของพระองค พระองคไดเปดเผยแลว ก็ขอความลับนั้นอันขาพระบาท
ไดฟงแลวในกาลนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทิ เต ไดแก ๆ กาลใดพระองค. บทวา
มนฺตยิต ไดแก ตรัสแลว. บทวา เทส ความวา หัวค่ํา คือตอนกลางคืน
ถามวา ตรัสแกใคร ตอบวา แกพระอัครมเหสี ดวยวาพระองคประทับ อยู
ในที่ลับไดตรัสขอความนี้แกพระอัครมเหสีนั้น. บทวา คุยฺห ปาตุกต
ความวา ความลับของพระองคเห็นปานฉะนี้ พระองคทรงทําใหปรากฏแลว.
บทวา สุต มเมต ความวา มโหสถโพธิสัตวทูลวา ขาแตพระองค ก็
ความลับนั้น ขาพระองคไดฟงแลวในขณะนั้นทีเดียว.
พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของมโหสถก็ทรงพระพิโรธดวยทรง
เห็นวา นางอุทุมพรจักสงขาวไปขณะนั้นเอง จึงทอดพระเนตรพระราชเทวี
มโหสถรูกริ ยิ านั้น จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระองคทรงพิโรธพระราช
เทวีทําไม ขาพระองคทราบเหตุการณ อดีต อนาคต และปจจุบันทั้งสิ้น
พระนางตรัสความลับของพระองคแกขาพระองคจงยกไวกอน ความลับของ
เสนกะและปุกกุสะเปนตน ใครแจงแกขาพระองคเลา ปญหาของกิ้งกาใครบอก
แกขาพระองค และปญหาของเทวดาใครบอกแกขาพระองคเลา ขาพระองค
ทราบความลับของชนเหลานี้กอนแลวทีเดียว เมื่อจะทูลความลับของเสนกะกอน
จึงไดกลาวคาถานี้วา
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เสนกะไดทํากรรมลามกไมใชกรรมดีอันใด คือ
ฆาหญิงแพศยานางหนึ่งในสวนไมรัง ในนครนี้เอง
แลวถือเอาเครื่องประดับหอดวยผาสาฎกเก็บไวในเรือน
ของตน อยูในทีล่ ับไดแจงเรื่องนี้แกสหายคนหนึ่ง
กรรมลามกอันเปนความลับของตนเห็นปานนี้ อัน
เสนกะทําใหปรากฏแลว ความลับนี้ ขาพระองคได
ฟงแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสพฺภิรูป ความวา เสนกะไดกระทํา
อกุศลกรรมอันลามกไมใชกรรมดี คือฆาหญิงแพศยาชื่อโนนในสวนไมรังใน
นครนี้เอง แลวถือเอาเครื่องประดับทอดวยผาสาฎกของหญิงนั้นแหล. เก็บไว
ในที่โนนในเรื่อนของตน. บทวา สขิโนว รโหคโต อสสิ ความวา ขาแต
พระมหาราชเจา ครั้งนั้น เสนกะอยูในที่ลับไดบอกเรื่องนั้นแกสหายคนหนึ่ง
เรื่องแมนั้น ขาพระองคก็ไดฟงแลว ขาพระองคมิไดคิดกบฏตอสมมติเทพ
เสนกะนั่นแหละเปนผูคิดกบฏ ถาพระองคมีพระราชประสงคดวยคนกบฏ จง
โปรดใหจับเสนกะ.
พระราชาทอดพระเนตรดูเสนกะแลวมีราชกระทูถามวา จริงหรือ
เสนกะ ก็ไดทรงรับกราบทูลตอบวา จริงพระเจาขา จึงรับสั่งใหจําเสนกะใน
เรือนจํา ฝายมโหสถเมื่อจะกราบทูลขอความลับของปุกกุสะ จึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตพระจอมประชากร โรคเรื้อนเกิดขึ้นแก
ปุกกุสะ เปนโรคที่ไมสมควรจะใกลชิดพระราชา
ปุกกุสะอยูในที่ลับไดแจงแกนองชายนอย ความที่
ปุกกุสะเปนโรคเรื้อน เปนขอความลับเห็นปานนี้ อัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 422

ปุกกุสะไดทําใหปรากฏแลว ความลับนี้ขาพระองคได
ฟงแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อราชปฺปตฺโต ความวา ขาแตพระมหาราชเจา โรคเรื้อนเกิดขึ้นแกปุกกุสะนั้น เปนโรคที่ไมสมควรจะใกลชิด
คือไมควรจะถูกตองพระราชา พระองคบรรทมที่ขาของปุกกุสะบอย ๆ ดวยเขา
พระหฤทัยวา ขาของปุกกุสะออน ที่แทขาของปุกกุสะนั้นมีสัมผัสออนเพราะ
ผาพันแผล พระเจาขา.
พระราชาทอดพระเนตรดูปุกกุสะแลว ตรัสถามวา จริงหรือปุกกุสะ
ครั้นไดทรงสดับรับสารภาพวาจริง จึงรับสั่งใหเอาตัวเขาเรือนจํา มโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลความลับของกามินทะ จึงกลาวคาถานี้วา
กามินทะอันอาพาธซึ่งลามก กลาวคือยักษชื่อ
นรเทวะสิงแลวเปนเหมือนสุนัขบารองอยู กามินทะ
อยูในทีล่ ับไดแจงความลับนี้แกบตุ ร ความลับเห็น
ปานนี้ อันกามินทะทําใหปรากฏแลว ความลับนีข้ า
พระองคไดฟงแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสพฺภรูโป ความวา กามินทะนั้นอัน
อาพาธใดถูกตองแลวรองเหมือนสุนัขบา อาพาธนั้นคือยักษนรเทวะสิงเปน
อาพาธต่ําชาลามก กามินทะอันอาพาธนั้นถูกตองแลว ไมสมควรเขาไปสู
ราชสกุล พระเจาขา.
พระราชาทอดพระเนตรดูกามินทะแลวตรัสถามวา จริงหรือกามินทะ
กามินทะทูลรับสารภาพ จึงตรัสสั่งใหนํากามินทะเขาสูเรือนจํา ฝายมโหสถ
บัณฑิตเมื่อจะกราบทูลความลับของเทวินทะ จึงกลาวคาถานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 423

ทาวสักกเทวราชไดประทานมณีรัตนะอันโอฬาร
มี ๘ คดแดพระเจากุสราชผูเปนพระอัยยกาของพระองค
มณีรัตนะนั้นเดี๋ยวนี้ตกลงมือเทวินทะ ก็เทวินทะอยูใน
ที่ลับไดแจงแกมารดา ขอความลับเห็นปานนี้ อัน
เทวินทะทําใหปรากฏแลว ความลับนี้ขาพระองคได
ฟงแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตามหสฺส ไดแก พระเจากุสราชผู
เปนพระอัยยกาของพระองค. บทวา ตทชฺช หตฺถ ความวา ขาแตพระมหาราชเจา มณีรัตนะซึ่งสมมติวาเปนมงคลนั้น เคี้ยวนี้ตกถึงมือของเทวินทะ
แลว.
พระราชาตรัสถามเทวินทะวา จริงหรือเทวินทะ ครั้นเทวินทะกราบทูลสารภาพวาจริง จึงโปรดใหสงเทวินทะเขาเรือนจํา อาจารยทั้ง ๔ ตั้งใจจะ
ฆามโหสถ กลับตองเขาเรือนจําเองทั้งหมด ดวยประการฉะนี้.
พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา ขาพระองคกราบทูล
วา อันบุคคลไมควรบอกความลับของตนแกบุคคลอื่นดวยเหตุนี้ อาจารยทั้ง
๔ กราบทูลวา ควรบอก ก็ถึงความพินาศใหญ เมื่อจะแสดงธรรมใหยิ่ง ได
กลาวคาถาเหลานี้วา
การซอนความลับไวนั่นแหละดี การเปดเผย
ความลับไมประเสริฐเลย บุคคลผูมีปญญา ในเมื่อ
ทําความลับยังไมสําเร็จ พึงอดทนไว ขอความลับ
สําเร็จแลว พึงกลาวตามสบาย.
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บุคคลไมควรเปดเผยขอความลับเผย ควรรักษา
ขอความลับนั้นไว ดุจบุคคลรักษาขุมทรัพย ฉะนั้น
ขอความลับอันบุคคลผูรูแจงไมทําใหปรากฏนัน่ แลดี.
บัณฑิตไมควรบอกความลับแกสตรี และแกคน
ไมใชมติ ร กับอยาบอกความในใจแกบุคคลที่อามิส
ลากไป และแกคนไมใชมิตร.
ผูมปี รีชายอมอดทนตอคําดาคําบริภาษ และการ
ประหารแหงบุคคลผูรูขอความลับซึ่งผูอื่นไมรู เพราะ
กลัวแตแพรความลับที่คิดไว ประหนึ่งคนเปนทาส
อดทนตอคําดาเปนตนแหงนาย ฉะนั้น ชนทั้งหลาย
รูความลับที่ปรึกษากันของบุคคลผูหนึ่งเพียงใด ความ
หวาดสะดุงของบุคคลนั้น ยอมเกิดขึ้นเพียงนั้น เพราะ
เหตุนั้น ผูฉลาดไมควรสละความลับ.
บุคคลกลาวความลับในเวลากลางวัน พึงหา
โอกาสที่เงียบ เมื่อจะพูดความลับในเวลาค่ําคืน อยา
ปลอยเสียงใหเกินเขต เพราะวาคนแอบฟงความ ยอม
จะไดยินความลับทีป่ รึกษากัน เพราะฉะนั้น ความลับ
ที่ปรึกษากันจะถึงความแพรงพรายทันที.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ถิยา แปลวา แกสตรี. บทวา อมิต-ฺ
ตสฺส จ ความวา ไมควรบอกแกศัตรู. บทวา สหีโร ความวา ก็บุคคล
ใดถูกอานิสอยางใดอยางหนึ่งลากไป คือถึงการพูดชักชวนและสงเคราะห ไมพึง
บอกความลับแกบุคคลแมนั้น. บทวา หทยตฺเถ โน ความวา ก็บุคคลใด
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ไมใชมิตร เปนมิตรเทียม ปากพูดอยางหนึ่ง ใจคิดอยางหนึ่ง ไมพึงบอก
แกบุคคลแมนั้น. บทวา อสมฺพุทธ ไดแก อันผูอื่นไมรู ปาฐะวา อสมฺโพธ
ก็มีความวา ไมควรใหผูอื่นรู. บทวา ติติกฺขติ ความวา ยอมอดกลั้น
คําบาง คําบริภาษบาง การประหารบางเสมือนทาส. บทวา มนฺติน ความวา
ผูมีความรูทั้งหหลายยอมรูขอที่ปรึกษากันนั้นในระหวางผูมีความรูทั้งหลายเพียง
ใด. บทวา ตาวนฺโต ความวา ความหวาดสะดุงของบุคคลนั้นเพียงนั้นนั้น
ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผูรูความลับแมเหลานั้น. บทวา น วิสฺสเช ความวา
ไมพึงสละ คือไมควรใหผูอื่นรู. บทวา วิวิจฺจ ความวาถาตองการจะปรึกษา
ความลับในกลางวัน พึงปรึกษาในที่ปกปดใหทําโอกาสใหเงียบ บทวา
นาติเวล ความวา ก็เมื่อพูดความลับในราตรี ไมพึงทําเสียงดังเปลงเสียง
เกินเวลาคือเกินขอบเขต. บทวา อุปสฺสูติกา ไดแก ชนผูพึงเขาไปสูสถานที่
ปรึกษายืนอยูที่นอกฝาเปนตน. บทวา ตสฺมา ความวา ขาแตพระมหาราชเจา
ดวยเหตุนั้น ความลับทีปรึกษากันนั้นจะถึงความแพรงพรายทันทีทีเดียว.
พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับ ถอยคําแหงมโหสถก็ทรงพิโรธวาอาจารย
เหลานั้นปองรายกันเอง มาลงเอามโหสถวาเปนผูปองรายเรา จึงมีพระราชดํารัส
สั่งราชบุรุษวา พวกเจาจงไป จงนําอาจารยทั้ง ๔ นั้น ออกจากพระนคร ให
นอนหงายบนหลาวแลวตัดศีรษะเสีย เมื่ออาจารยทั้ง ๔ อัน ราชบุรุษมัดมือ
ไพลหลัง เฆี่ยนดวยไมเรียวรอยที่คราวละ ๔ คราวละ ๔ แลวนําไปสูประหาร
ชีวิต มโหสถกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ อาจารยเหลานี้เปนอมาตยเกาของ
พระองค ขอพระองคทรงงดโทษแกอาจารยเหลานี้ พระราชาพระราชทาน
อนุญาต แลวใหเรียกอาจารยทั้ง ๔ มา ตรัสสั่งยกใหเปนทาสีแหงมโหสถ ก็แต
มโหสถทูลยกใหเปนไทยในเวลานั้นนั่นเอง พระราชาตรัสสั่งใหขับไลอาจารย
ทั้ง ๔ จากพระราชอาณาจักร มโหสถทูลขอพระราชทานโทษวา ขอไดโปรด
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อดโทษแกคนอันธพาลเหลานั้น ขอใหทรงยกยองอยูในฐานันดรนั้น พระราชา
ทรงเลื่อมใสในมโหสถเกินเปรียบ ดวยทรงดําริวา มโหสถไดมเี มตตาเห็นปานนี้
ในเหลาปจจามิตร มโหสถจักไมมีเมตตาเห็นปานนี้ในชนเหลาอื่นอยางไร
จําเดิมแตนั้น นักปราชญทั้ง ๔ เปนผูหมดพยศ ดุจงูถูกถอนเขี้ยวเสียแลว
ไมอาจจะกลาวอะไรอีก.
จบปญหาบัณฑิต ๕
จบปริภินทกถา
จําเดิมแตกาลนั้นมา มโหสถบัณฑิตถวายอนุศาสนอรรถธรรมแด
พระเจากรุงมิถิลา มโหสถคิดวา ก็เราดูแลเศวตฉัตรอันเปนราชสมบัติของ
พระราชา ควรที่เราจะไมประมาท ดําริฉะนี้จึงใหทํากําแพงใหญในพระนคร
และใหทํากําแพงนอยอยางนั้น ทั้งหอรบที่ประตูและที่ระหวาง ๆ ใหขุดคู ๓ คู
คือคูน้ํา คูเปอกตม คูแหง ใหซอมแซมเรือนเกา ๆ ภายในพระนคร ใหขุด
สระโบกขรณีใหญ ใหฝงทอน้ําในสระนั้น ทําฉางทั้งปวงในพระนครใหเต็ม
ดวยธัญญาหารใหนําพืชหญากับแกและกุมุทจากพวกดาบสผูคุนเคยในสกุล ผูมา
แตหิมวันตประเทศมาปลูกไว ใหชําระลางทอน้ําใหน้ําไหลเขาออกสะดวก ให
ซอมแซมสถานที่ทั้งหลายมีศาลาเกาภายนอกพระนครเปนตน เพราะเหตุการณ
อะไร มโหสถจึงใหตกแตงบานเมืองดังนั้น เพราะจะปองกันภัยอันจะมาถึงใน
กาลขางหนา มโหสถไดถามพวกพาณิชผูมาแตประเทศนั้น ๆ วามาแตไหน
เมื่อไดรับตอบวา มาแตสถานที่โนน จึงซักถามวา อะไรเปนที่ชอบพระราช
หฤทัยของพระราชาแหงพวกทาน ไดความแลวก็ทําความนับถือตอพวกนั้นแลว
สงกลับไป แลวเรียกโยธารอยเอ็ดของตนมากลาววา ทานทั้งหลายจงรับเครื่อง
บรรณาการที่เราจะใหแลวไปสูราชธานีรอยเอ็ด ถวายบรรณาการเหลานี้แด
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พระราชาเหลานั้น เพื่อตองการใหพระราชาเหลานั้นรักตน แลวอยูบํารุง
พระราชาเหลานั้น ดูกริ ิยาหรือความคิดแหงพระราชาเหลานั้น สงขาวมาให
เรารู แลวอยูในที่นั้น เราจะเลี้ยงบุตรและภรรยาของเหลาทาน สั่งดังนี้แลว
จารึกกุณฑล ฉลองพระบาทพระขรรคและสุวรรณมาลาใหเปนอักษรในราชาภรณนั้น ๆ เพื่อพระราชาเหลานั้น ๆ แลว ตั้งสัตยาธิษฐานวา กิจของเรา
ยอมมีเมื่อใด อักษรเหลานี้ จงปรากฏเมื่อนั้น แลวมอบใหโยธารอยเอ็ดเหลานั้น
ไป โยธาเหลานั้นไปในประเทศนั้น ๆ ถวายบรรณาการแดพระราชาเหลานั้น
เมื่อพระราชาเหลานั้น ตรัสถามวามาธุระอะไร ก็ทูลวามาบํารุงพระองคครั้น
ตรัสถามวา มาแตไหน ก็ไมทูลตามตรง ทูลวา มาจากที่อื่น เมื่อทรงรับ ก็อยู
รับราชการในภายใน.
กาลนัน้ มีพระราชาองคหนึ่งพระนามวา สังขพลกะ ในกัมพลรัฐ ให
เตรียมศัสตราวุธและเรียกระดมกองทัพ ทหารของมโหสถที่วางใหสดับขาว และ
ระวังเหตุการณ ที่สงไปอยู ณ ราชสํานักแหงพระเจาสังขพลกราชนั้น ไดสง
ขาวสาสนมายังมโหสถวา ขาพเจาไมทราบประพฤติเหตุในนครนี้วา พระเจา
สังขพลกราชจักทรงทําราชกิจชื่อนี้ ขอทานจงสงสุวบัณฑิต (นกแกวฉลาด)
ไปทราบความเองโดยถองแท ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดฟงขาวนั้นจึงเรียก
สุวโปดกลูกนกแกวมากลาววา เจาจงไปสืบขาววา พระราชาองคหนึ่งมีพระนาม
วาสังขพลกะ ในกัมพลรัฐ ทําราชกิจชื่อนี้ แลวจงเที่ยวไปในสกลชมพูทวีป
นําประพฤติเหตุมาเพื่อเรา กลาวฉะนี้แลวใหสุวโปดกกินขาวตอกคลุกน้ําผึ้ง
ใหดื่มน้ําผึ้ง แลวเอาน้ํานั้นหุงรอยหนหุงพันหนทาขนปก แลวใหจับที่หนาตาง
เบื้องปราจีนทิศปลอยไป สุวบัณฑิตนั้นไปในที่นั้น รูประพฤติเหตุแหงพระเจา
สังขพลกราชแตสํานักทหารของมโหสถนั้นโดยแนนอนแลว เมื่อจะตรวจ
ชมพูทวีปทั้งสิ้นถึงอุตรปญจาลนครในกัปปลรัฐ.
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กาลนัน้ พระราชามีพระนามวาจุลนีพรหมทัต ครองราชสมบัติใน
อุตรปญจาลนครนั้น พราหมณชื่อเกวัฏเปนนักปราชญผูฉลาดพร่ําถวายอรรถ
ธรรมแกพระราชานั้น ในเวลาใกลรงุ วันหนึ่ง ปุโรหิตนั้นตื่นขึ้นแลดูหองประกอบดวยสิริอันประดับแลว เห็นยศใหญของตนดวยแสงสวางแหงประทีป จึงคิด
วายศแหงเรานี้ ใคร ๆ ใหเรา ก็คิดไดวา ไมใชของคนอื่น เปนของพระเจาจุลนี
พรหมทัตพระราชทานแกเรา ควรเราจักจัดแจงใหพระราชาผูพระราชทานยศ
เห็นปานนี้แกเรา ใหเปนอัครราชาในสกลชมพูทวีป เราก็จักไดเปนอัครปุโรหิต
ของพระองค คิดฉะนั้นแลวเขาเฝาพระราชาแตเชา ทูลถามถึงสุขไสยาตาม
ธรรมเนียมแลวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขอความอันขาพระบาทจะพึงทูล
ปรึกษามีอยู เมื่อพระราชาทรงอนุญาตใหกราบทูล จึงกราบทูลวา ขาแต
พระมหาราชเจา สถานที่ลับในพระนครไมมี ขอเสด็จไปพระราชอุทยาน
พระราชาทรงเห็นชอบดวย จึงเสด็จไปพระราชอุทยานกับปุโรหิต วางพลนิกาย
ไวภายนอกใหรักษา แลวเสด็จเขาสูพระราชอุทยานกับพราหมณเทานั้น ประทับนั่ง ณ แผนศิลาเปนมงคล ครั้งนั้น สุวโปดกเห็นกิริยาของพระราชากับ
พราหมณ จึงคิดวา อันเหตุการณพึงมีในกิริยาของพระราชากับพราหมณนี้
วันนี้เราจักไดฟงอะไร ๆ ที่ควรแจงแกมโหสถ คิดฉะนี้แลวบินเขาไปสูพระราชอุทยาน จับเรนอยูระหวางใบไมรังอันเปนมงคล พระราชาตรัสใหเกวัฏ
ทูลเรื่อง พราหมณจึงกราบทูลอยางนี้วา 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 โภคสมบัติเปนของพวกขาพระเจาทั้งสิ้น พระองคจักคงเปนพระราชาอยูอยางนั้น
ก็ถาพระองคจักรบ ก็จะพายแพโดยสวนเดียว เพราะความที่พลและพาหนะ
ของพวกขาพระเจามาก ถาพระราชานั้นจักทําตามคําของพวกเรา พวกเราจัก
จับพระราชานั้นไว ถาพระราชานั้น จักไมทําตามคําของเราไซร พวกเราจักรบ
แลวใหพระราชานั้นถึงความสิ้นพระชนม แลวถือเอากองทัพนครนั้น เปน
๒ ไปยึดเอาเมืองอื่นตอไป ถือเอาราชสมบัติในสกลชมพูทวีปโดยอุบายนี้
แลวดื่มชัยบาน พวกเรานําพระราชารอยเอ็ดมาสูเมืองเรา แลวใหดื่มสุรา
เจือยาพิษในอุทยานแลวยังพระราชาทั้งหมดใหสิ้นพระชนม แลวทิ้งพระศพ
ของพระราชาเหลานั้นเสียในคงคา ก็จักทําราชสมบัติในราชธานีรอยเอ็ดอยูใน
เงื้อมพระหัตถของพระองค พระองคจักเปนอัครราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นดวย
ประการฉะนี้ พระราชาทรงยินดีตรัสวา ดีแลวอาจารย เราจักทําอยางนั้น
พราหมณเกวัฏกราบทูลวา ความคิดนี้ชื่อวาความคิดรูกัน ๔ หู เพราะวา
บุคคลอื่นไมอาจมาลวงรู เพราะเหตุนั้น ขอพระองคอยาชักชา รีบยกกองทัพ
ออกทีเดียว พระราชาไดทรงสดับคํานั้น ก็ทรงโสมนัสรับวา ดีแลว.
สุวโปดกไดฟงเรื่องนั้นทั้งหมด ในกาลเมื่อพราหมณกับพระราชา
คิดการนี้จบลง จึงประหนึ่งบินลงจับกิ่งไมรังที่หอย ยังมูลใหตกลงบนศีรษะ
แหงเกวัฏแลวรองขึ้นวา นี้อะไรกัน พอเกวัฏแหงนขึ้นก็ยังมูลใหทกลงในปาก
รองกิริ ๆ บินขึ้นจากกิ่งไมรังกลาววา แนะเกวัฏ ทานสําคัญวาความคิดของ
ทานรูกันแต ๔ หูหรือ บัดนี้รูกันเปน ๖ หูแลว จักรูกันเปน ๘ หูอีก แลว
จักรูกันหลายรอยหูทีเดียว ในเมื่อชนทั้งหลายกลาววา ชวยกันจับ ๆ ใหได
ดังนี้ ก็บินไปสูกรุงมิถิลาโดยกําลังเร็วดุจลม เขาไปสูเคหสถานแหงมโหสถ
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บัณฑิต ก็ความประพฤตินี้เปนวัตรของสุวโปดก คือถาวาขาวมาแตที่ไร ๆ
ควรบอกแกมโหสถผูเดียว ที่นั้นสุวโปดกก็ลงจับที่จะงอยปาแหงมโหสถ ถาวา
ควรฟงแตนางอมราเทวี สุวโปดกก็ลงจับที่ตัก ถาวามหาชนควรสดับ สุวโปดก
ก็ลงจับที่พื้นกาลนั้นสุวโปดกลงจับ ที่จะงอยปาแหงมโหสถดวยสัญญานั้น มหาชนก็หลีกไปดวยรูกันวา ๗ ความลับ พึงมีมโหสถพาสุวโปดกขึ้นไปสูพื้นชั้นบน
แลวถามวา พอไดเห็นไดฟงอะไรมาหรือ ลําดับนัน้ สุวโปดกจึงกลาวกะมโหสถ
วา ขาแตนาย ขาพเจาไมเห็นภัยอะไร ๆ แตสํานักพระราชาอื่นในสกลชมพูทวีป ก็แตพราหมณชื่อเกวัฏ ผูเปนปุโรหิตของพระราชาจุลนีพรหมทัต พา
พระราชาไปอุทยานแลวทูลความคิดอันรูแต ๔ หู ขาพเจาจับอยูระหวางกิ่งไมรัง
ยังมูลใหตกลงในปากแหงพราหมณเกวัฏแลวมานี่ กลาวฉะนี้แลวบอกกิจที่ได
เห็นที่ไดฟงทั้งปวงแกมโหสถ ครั้นมโหสถถามวา ก็พระเจาจุลนีรับจะทําตาม
หรือไม สุวโปดกตอบวารับจะทําตาม มโหสถจึงทํากิจที่ควรทําแกนกนั้น คือ
ใหนอนในกรงทองคํา มีเครื่องลาดอันออน แลวคิดวา ชะรอยเกวัฏไมรูจัก
ความที่เราชื่อมโหสถบัณฑิต เราจักใหถึงที่สุดแหงความคิดที่เขาคิดกันนั้นใน
บัดนี้ จึงถายสกุลเข็ญใจในเมืองออกอยูนอกเมือง นําสกุลมีอิสริยยศซึ่งอยูใกล
ประตูชนบทในแควนเจามาอยูภายในเมือง ใหสะสมธัญญาหารไวเปนอันมาก.
ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตเชื่อคําแหงเกวัฏ อันหมูเสนาแวดลอมแลว
เสด็จไปลอมเมืองหนึ่ง ฝายเกวัฏก็ขาไปในเมืองนั้นโดยนัยทีก่ ลาวแลว ยัง
พระราชาในเมืองนั้นใหหมายรูแลว ทําเมืองนั้นใหเปนของตน ทํากองทัพ
ทั้ง ๒ ใหเปนกองเดียวกันไปลอมเมืองอื่น ก็ยึดเมืองทั้งปวงไดหมดโดยลําดับ
พระเจาจุลนีตั้งอยูในโอวาทของพราหมณเกวัฏ ยกเสียแตพระเจาวิเทหราช
นอกนั้นก็ไดพระราชาทั้งหลายในสกลชมพูทวีปอันเหลืออยู ใหเปนของพระองค
ดวยประการฉะนี้.
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บุรุษทีม่ โหสถวางไวก็สงขาวถึงมโหสถเนืองนิตยวา นครทั้งหลายมี
ประมาณเทานี้ พระเจาจุลนีพรหมทัตยึดไวไดแลว ขอทานจงเปนผูไมประมาท
ฝายมโหสถบัณฑิตสงขาวตอบไปยังบุรุษที่วางไวเหลานั้นวา เราเปนผูมิได
ประมาทอยูในที่นี้แลว แมพวกเจาทั้งหลายก็อยาไดวิตกถึงเรา จงเปนผูไม
ประมาทอยูเถิด.
ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตยกทัพไปยึดนครนั้น ๆ สิ้น ๗ ป ๗ เดือน
๗ วัน ก็ไดราชสมบัติในสกลชมพูทวีป จึงตรัสกะเกวัฏปุโรหิตวา นครทั้ง
หลายเทานี้ เราไดไวแลว ๆ เราจักยึดราชสมบัติของพระเจาวิเทหราช ณ กรุง
มิถิลา ปุโรหิตทูลคานวา ขาแตพระมหาราชเจา พวกเราไมควรจะยึดราชสมบัติในนครที่มโหสถอยู เพราะวานโหสถนั้นเปนผูบริบูรณดวยความรู และ
เปนผูฉลาดในอุบายอยางนี้ ๆ ปุโรหิตทูลหามพระเจาจุลนี พรรณนาคุณสมบัติ
ของมโหสถ ดุจบุคคลยกมณฑลแหงดวงจันทรขึ้นกลาว เพราะวาปุโรหิตนี้
เปนผูฉลาดในอุบายเอง ฉะนั้นจึงยังพระราชาใหกําหนดดวยอุบายวา ขาแต
เทพเจา ราชสมบัติในมิถิลานครเปนของเล็กนอย ราชสมบัติในสกลชมพูทวีป
เปนของพอแกเราทั้งหลาย ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติในนครมิถิลาแกเรา
ทั้งหลายเลา ฝายพระราชาทั้งหลายอันเหลือก็กลาววา เราทั้งหลายจักยึด
ราชสมบัติในกรุงมิถิลาแลวดื่มชัยบาน ฝายเกวัฏก็ทูลหามพระราชาเหลานั้น
แลวใหพระราชาเหลานั้นรูดวยอุบายวา เราทั้งหลายจักยัดราชสมบัติในวิเทหรัฐ
ทําอะไร พระราชานั้นก็เปนดุจของเราทั้งหลายขอพระองคทั้งหลายเสด็จกลับ
เถิด พระราชาเหลานั้น ไดฟงคําของเกวัฏ ตางก็เสด็จกลับนครของตน ๆ.
เหลาบุรุษที่วางไวสดับเหตุการณ ก็สงขาวแกมโหสถวา พระเจาจุลนี
พรหมทัตอันพระราชารอยเอ็ดแวดลอมจะมาสูกรุงมิถิลา แตก็กลับสูเมืองของ
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ตน ฝายมหาสัตวก็สงขาวตอบพวกบุรุษที่วางไววา จําเดิมแตนี้ พวกเจาจง
คอยดูกิริยาของพระเจาจุลนี ฝายพระจุลนีทรงปรึกษากับอาจารยเกวัฏวา บัดนี้
เราจักทํากิจอยางไร ครั้นเกวัฏทูลวา เราจักดื่มชัยบาน จึงใหประดับอุทยาน
แลว ตรัสสั่งพวกราชเสวกวา พวกเจาจงตระเตรียมสุราไวในไหสักรอยไหพันไห
ตระเตรียมของบริโภคมีรส คือปลาและเนื้อเปนตน มีอยางตาง ๆ ไวใหเพียงพอ
กาลนั้นมีบุรษุ ที่มโหสถวางไวก็สงประพฤติเหตุนั้นใหมโหสถทราบ ก็แตบุรุษ
ที่มโหสถวางไวเหลานั้นหารูไมวา พระเจาจุลนีประกอบสุราดวยยาพิษ ใคร
จะฆาพระราชารอยเอ็ดใหสิ้นพระชนมชีพ ฝายพระโพธิสัตวรูความนั้น แต
สุวโปดก จึงสงขาวตอบพวกบุรุษที่วางไวนั้นวา เจาทั้งหลายรูวันที่จะดื่มสุรา
แนนอนแลวจงบอกแกเรา บุรุษที่วางไวนั้นก็ทําตามสั่ง มโหสถดําริวา เมื่อ
บัณฑิตเชนเรามีอยู พระราชามีประมาณเทานี้ไมควรสิ้นพระชนมชีพ เราจัก
เปนที่พึ่งของพระราชาเหลานั้น คิดฉะนี้แลวเรียกพวกทวยหาญที่เปนบริวาร
สหชาตพันคนนั้นมาแจงวา ดูกอนสหายทั้งหลาย ไดยินวา พระราชาจุลนีให
ตกแตงพระราชอุทยาน แลวแวดลอมไปดวยพระราชารอยเอ็ดประสงคจะดื่ม
สุรา เจาทั้งหลายจงไปในที่นั้น ในเมื่ออาสนของพระราชาทั้งหลายเขาแตงตั้ง
แลว ในเมือ่ พระราชาองคหนึ่งยังไมนั่ง เจาทั้งหลายจงชิงเอาอาสนซึ่งตั้งอยู
ในลําดับตอกับอาสนแหงพระเจาจุลนี ประกาศวา นี้เปนราชอาสนมีคามาก
แหงพระราชาของพวกเรา ดังนี้ ในเมือ่ ขาราชการฝายนั้นกลาววา ทานทั้ง
หลายเปนคนของใคร พึงกลาวตอบวา เปนขาราชการของพระเจาวิเทหราช
เมื่อพวกขาราชการฝายนั้นกลาวกะพวกเจาวา เราทั้งหลายเมื่อไปลอมยึดเอา
นครนั้น ๆ ถึง ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน ก็หาเห็นพระราชาอันมีนามวาวิเทหะ
สักวันหนึ่งไม พระราชาที่พวกทานอางนั้น จักชือ่ วาพระราชากระไรได ทาน
ทั้งหลายจงไป จงถือเอาอาสนในที่สุดแหงอาสน เมื่อกลาวฉะนี้แลวก็จัก
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ถุมเถียงกัน พวกเจาก็จงเถียงวา พระราชาอื่นยกพระเจาจุลนีพรหมทัตเสียแลว
จะยิ่งกวาพระราชาของเราในที่นี้ไมมี กลาวฉะนี้แลว จงถุมเถียงใหมากขึ้น
แลวพูดวา เมื่อพวกเราไมไดแมซึ่งอาสนเพื่อพระราชาของพวกเรา พวกเรา
จักไมใหทานทั้งหลายดื่มสุราและเคี้ยวกินมัจฉมังสะ ณ บัดนี้ แลวบันลือโหรอง
ยังความสะดุงใหเกิดแกขาราชการ ฝายนั้นดวยเสียงดัง แลวคอยทุบไหสุรา
ทั้งปวงเสียดวยคอนใหญ แลวเทสาดมัจฉมังสาหารเสีย ทําใหบริโภคไมได
แลวเขาไปสูระหวางแหงเสนาโดยเร็ว ดุจเหลาอสูรเขาไปสูเทพนคร แลวทํา
เสียงใหอึกทึกครึกโครมประกาศวา เราทั้งหลายเปนคนของมโหสถบัณฑิตใน
กรุงมิถิลา ถาทานทั้งหลายสามารถก็จงจับพวกเรา ใหขาราชการเหลานั้นรูความ
ที่พวกเจามาแลว จงมาเถิด มโหสถแจงใหสหชาตโยธาของตนรูฉะนี้แลวสงไป
ทวยหาญสหชาตบริวารของมโหสถรับคําสั่งไหวมโหสถแลว ผูกสอดอาวุธ ๕
ออกจากกรุงมิถิลาไปในราชอุทยานแหงพระเจาจุลนีเขาไปสูพระราชอุทยานอัน
ตกแตงแลวดุจนันทนวันเทพอุทยานฉะนั้น เห็นสิริราชสมบัติอันประดับแลว
ตั้งแตพระราชบัลลังกพระราชารอยเอ็ดซึ่งมีเศวตฉัตรอันยกแลว ไดทํากิจทั้งปวง
โดยนัย อันพระโพธิสัตวกลาวแลว ยังมหาชนใหเอิกเกริกแลวบายหนากลับ
กรุงมิถิลา ฝายราชบริษัทขางกรุงปญจาละก็กราบทูลประพฤติเหตุแดพระราชา
เหลานั้น พระเจาจุลนีพรหมทัตทรงพิโรธวา พวกกรุงมิถิลามาทําอันตรายแก
สุราที่ประกอบยาพิษเห็นปานนี้ของเราเสีย ฝายพระราชารอยเอ็ดก็พิโรธวา พวก
กรุงมิถิลามาทําใหพวกเราไมไดดื่มชัยบาน สวนพลนิกายก็ขัดใจวา เราทั้งหลาย
ไมไดดื่มสุราอันหามูลคามิได ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตตรัสเรียกพระราชา
เหลานั้นมา รับสั่งวา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงมา เรา
ทั้งหลายจักไปกรุงมิถิลา ตัดเศียรพระเจาวิเทหราชเสียดวยพระขรรค แลวย่ํา
เหยียบเสียดวยบาท แลวประชุมดื่มชัยบาน ทานทั้งหลายจงเตรียมยกกองทัพ
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ไป ตรัสฉะนี้แลวเสด็จในที่ลับตรัสขอความนี้แกเกวัฏอีกวา เราทั้งหลายจัก
จับปจจามิตรผูทําอันตรายแกมงคลเห็นปานนี้ของพวกเรา พวกเราจักเปนผูอัน
เสนา ๑๘ อักโขภิณี พรอมดวยพระราชารอยเอ็ดแวดลอมไป ทานอาจารย
จงไปดวยพราหมณเกวัฏ ดําริดวยความที่คนเปนผูฉลาดวา อันเราไมอาจจะเอา
ชนะมโหสถบัณฑิต ความละอายจะมีแกพวกเราเปนแน เราจักยังพระราชา
ใหกลับพระดําริ ลําดับนัน้ เกวัฏจึงทูลพระราชาวา ขาแตมหาราช นั่นหาใช
กําลังของพระเจาวิเทหราชไม นั่นเปนการจัดแจง นั่นเปนอานุภาพของมโหสถ
บัณฑิต กรุงมิถิลาอันเขารักษาแลว ดุจทําที่ราชสีหรักษาแลว อันใคร ๆ ไม
อาจยึดเอา ความอายจักมีแกพวกเราอยางเดียว ไมควรไป ณ กรุงมิถลิ า ฝาย
พระราชาจุลนีเปนผูมัวเมาดวยความเมาในราชอิสริยยศดวยถือพระองควาเปน
กษัตริย จึงตรัสวา มโหสถจักทําอะไรเราได ตรัสฉะนี้แลวเปนผูอันพระราชา
รอยเอ็ดแวดลอมเสด็จออกไปดวยเสนากําหนด ๑๘ อักโขภิณี ฝายอาจารย
เกวัฏ เมื่อไมอาจจะใหพระเจาจุลนีเธอคําของตน ก็โดยเสด็จไปดวย ดวยคิด
เห็นวา เราไมควรจะประพฤติใหเปนขาศึกตอพระราชา.
ฝายสหชาตโยธาของมโหสถกลับถึงกรุงมิถลิ าโดยราตรีเดียว แจงกิจที่ตน
ไดทาํ แกมโหสถ ฝายเหลาบุรุษที่มโหสถวางไวก็สงขาวกอนวา พระเจาจุลนีเปน
ผูอันพระราชารอยเอ็ดหอมลอมเปนราชบริพาร เสด็จมาดวยทรงมุงจะจับพระเจาวิเทหราช ขอทานผูเปนบัณฑิตอยาประมาท มโหสถไดรับขาวจากเหลาบุรุษ
ที่วางไวเนืองนิตยวา วันนี้พระเจาจุลนีเสด็จถึงสถานที่นั้น วันนี้ถึงสถานที่นั้น
ก็วันนี้จักเสด็จถึงกรุงมิถิลา พระมหาสัตวไดทราบขาวนั้นก็ยิ่งเปนผูไมประมาท
ฝายพระเจาวิเทหราชทรงทราบขาววา พระเจาจุลนีพรหมทัตจักกรีธาทัพมา
ยึดเมืองเรา ก็ไดทรงฟงเสียงกึกกองไมขาดเสียง ลําดับนั้น พระเจาจุลนี
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พรหมทัตพรอมดวยพลนิกายถือคบเพลิงนับดวยแสนดวง สองมรรคาเสด็จมา
ถึงแตหัวค่ํา แลวใหลอมเมืองมิถิลาไวทั้งสิ้น ลําดับนั้นแมทัพก็ใหตั้งหมูพล
ในที่นั้น ๆ ลอมกรุงมิถิลาดวยปราการคือชาง ดวยปราการคือรถ ดวยปราการ
คือมา เหลาพลนิกายไดยินบันลือลั่น ปรบมือ ผิวปาก คํารนรองอยู กรุง
มิถิลากําหนดทั้งสิ้น ๗ โยชน ก็มแี สงสวางเปนอันเดียวกัน ดวยแสงสวาง
ประทีปและแสงสวางเครื่องประดับ สมัยนั้นราวกะวาเปนการที่ปฐพีจะแตก
สลายดวยศัพทสําเนียงแหงมารถและดุริยางคดนตรีเปนตน นักปราชญทั้ง ๔ คือ
เสนกะ ปุกกุสะ กามินทะ เทวินทะไดยินเสียงโหรองโกลาหลไมรูเรื่อง ก็
เขาไปเฝาพระราชา กราบทูลวา ขาแดพระมหาราชเจา เสียงโหรองอื้ออึง
มาก ก็แตขา พระองคไมทราบเสียงนั้นเปนเสียงอะไร ควรทีจ่ ะทรงพิจารณให
ทราบเรื่อง พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของอาจารยทั้ง ๔ ก็ทรงคิดวา
พระเจาพรหมทัตจักเสด็จมาแลว จึงเปดพระแกลทอดพระเนตร ก็ทรงทราบวา
เสด็จมาแลว ทั้งกลัวทั้งตกพระหฤทัย ทรงเห็นชัดวา ชีวิตของเราไมมีละ
พรุงนี้พระเจาพรหมทัตจักยังพวกเราทั้งมวลใหสิ้นชีวิต ทรงเห็นฉะนี้ก็ประทับ
นั่งตรัสอยูกับอาจารยทั้ง ๔ สวนพระโพธิสัตวรูวา พระเจาจุลนีพรหมทัตเสด็จ
มาถึงแลว เปนผูไมครั่นครามดุจราชสีห จัดการรักษาในพระนครทั้งสิ้นแลว
คิดวา เราจักเลาโลมพระราชาจึงขึ้นสูพระราชนิเวศน ถวายบังคมพระราชา
แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นมโหสถมา
เฝาก็คอยสบายพระหฤทัย ทรงดําริวา คนอื่นยกมโหสถบัณฑิตผูบุตรของเรา
จะชื่อวาสามารถเปลื้องเราจากทุกข ยอมไมมี เมื่อจะรับสั่งกับมโหสถ ไดตรัส
คาถาแรกในมหาอุมมังคชาดกนี้ วา
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ดูกอ นพอมโหสถ พระเจาจุลนีพรหมทัตเจากรุง
ปญจาละเสด็จยาตราทัพมาพรอมดวยกองทัพทุกหมู
เหลา กองทัพของพระเจากรุงปญจาละนี้นั้นพึง
ประมาณไมได มีกองชางโยธา กองราบ ลวนแต
ฉลาดในสงความทั้งปวง สามารถจะนําขาศึกมาได มี
เสียงอื้ออึง ยังกันและกันใหรูดวยเสียงกลองและเสียง
สังข.
มีวทิ ยาทางโลหธาตุ มีเครื่องประดับ มีธงเกลื่อน
กลนดวยชางมา สมบูรณดวยเหลาคนมีศิลป ตั้งมั่น
ดวยดีดวยเหลาทหารผูแกลวกลา.
กลาวกันวา ในกองทัพนี้ มีราชบุรุษ ๑๐ คนเปน
ผูฉลาด มีปญญา ประชุมปรึกษากันในที่ลบั พระ
ชนนีของพระเจาจุลนีพรหมทัตเปนที่ ๑๑ ยอมทรงสั่ง
สอนชาวปญจาลนคร.
ที่นนั้ บรรดาชนเหลานี้ พระราชารอยเอ็ดผู
เรืองยศ ตามเสด็จพระเจาปญจาลราช ถูกชิงแวนแควน
กลัวมรณภัย ตกอยูใ นอํานาจของชาวปญจาลนคร.
เปนผูทําตามพระราชกระแสที่ดํารัส ไมมีความ
ปรารถนาก็จําตองกลาวคําเปนที่รัก ตามเสด็จพระเจาปญจาลราช เปนผูมีอํานาจมากอน ไมมีความปรารถนา
ก็ตองอยูในอํานาจของพระเจาปญจาลราช.
กรุงมิถิลาถูกกองทัพนั้น แวดลอมเปน ๓ ชั้น
ราชธานีของชาววิเทหรัฐถูกขุดเปนคูโดยรอบ.
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กองทัพที่แวดลอมกรุงมิถิลาโดยรอบนั้นปรากฏ
เหมือนดาวบนทองฟา ดูกอนพอมโหสถ พอจงรูวา
พวกเราจักพนทุกขไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพเสนาย ความวา ดูกอนพอมโหสถ
ไดยินวา พระเจาจุลนีเสด็จยาตราทัพมาพรอมดวยกองทัพทุกหมูเหลา นับได
๑๘ อักโขภิณี มีพระราชารอยเอ็ดเปนผูนํา. บทวา ปฺจาลิยา ไดแก
เปนของมีอยูของพระเจาปญจาลราช. บทวา วิทฺธิมตี ความวา ประกอบ
ดวยกําลังของชางไมผูเที่ยวแบกทัพสัมภาระที่นํามาเพื่อการชาง.
บทวา
ปตฺติมตี ไดแก อันบุรษุ ผูกอเอาสิ่งประเสริฐนอยใหญรักษาแลว. บทวา
สพฺพสงฺคามโกวิทา ไดแก ผูฉลาดในสงความทั้งปวง. บทวา โอหารินี
ความวา สามารถแอบเขาไปในกองทัพไมมีใครเห็น ตัดศีรษะขาศึกนํามาได.
บทวา สทฺทวตี ไดแก ไมสงัดจากเสียง ๑๐ ประการ. บทวา เภริสงฺขปฺปโพธนา ความวา ในที่นั้น ไมสามารถจะใหรูดวยคําสั่งวา จงมา จงรุก
จงรบ จงอยาไปเปนตนแตกิจเชนนั้นจะใหรูกันไดในที่นี้ ดวยเสียงกลองและ
ดวยเสียงสังข ฉะนั้นจึงชื่อวา ยังกันและกันใหรูดวยเสียงกลองและเสียงสังข.
บทวา โลหวิชฺชา ในบาทคาถาวา โลหวิชฺชา อลงฺการา นี้นั้น เปน
ชื่อของโลเชนเสื้อเกราะหมวกเกราะเปนตน ซึ่งประดับดวยรัตนะ ๗ ประการ
เปนศิลปโลหะ. บทวา อลงฺการ ไดแก เปนเครื่องประดับของพระราชา
และมหาอมาตยของพระราชาเปนตน เพราะฉะนั้น ในบาทคาถานี้จึงมีเนื้อความ
ดังนี้วา ชื่อวามีวิทยาทางโลกธาตุ มีเครื่องประดับ เพราะสวางไสวไปดวย
วิทยาทางโลกธาตุและดวยเครื่องประดับ. บทวา ธชนี ความวา ประกอบ
ดวยธงทั้งหลายที่ยกขึ้นบนรถเปนตน ซึ่งประดับดวยทองเปนตน รุงเรืองดวย
วัตถุตาง ๆ. บทวา วามโรหินี ความวา ทหารเหลานั้น ทานเรียกวา วามโรหินี
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เพราะเมื่อขึ้นชางขึ้นมา ยอมขึ้นขางซาย ประกอบดวยทหารเหลานั้น คือ
เกลื่อนกลนไปดวยชางและมาซึ่งประมาณมิได. บทวา สิปปฺ เยหิ ความวา
สมบูรณดวยดี คือเกลื่อนกลนดวยเหลาทหารที่ถึงความสําเร็จในศิลปะ ๑๘
อยางมีหัตถีศิลปะและอัศวศิลปะเปนตน. บทวา สูเรหิ ความวา แนะพอ
ไดยินวา กองทัพนี้ตั้งมั่นดวยดีดวยเหลาทหารผูมีความบากบั่นเสมอดวยราชสีห.
บทวา อาหุ ความวา กลาวกันวาในกองทัพนี้มีบัณฑิต ๑๐ คน. บทวา
รโหคตา ความวา มีปกติไปในที่ลับ คือมีปกตินั่งปรึกษากันในที่ลับ เลา
กันวา บัณฑิตเหลานั้นเมื่อไดคิดกันวันสองวัน ก็สามารถจะกลับเอาแผนดิน
ขึ้นตั้งไวในอากาศได. บทวา เอกาทสี ความวา ไดยินวา. พระชนนีของ
พระเจาจุลนีนั้น ประกอบดวยปญญายิ่งกวาบัณฑิต ๑๐ คนนัน้ พระชนนีนั้น
เปนคนฉลาดที่ ๑๑ ของบัณฑิตเหลานั้น สั่งสอนพร่ําสอนกองทหารปญจาละ.
เลากันมาวา วันหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งถือขาวสารหนึ่งทะนาน ขาวสุก
หนึ่งหอ และกหาปณะหนึ่งพัน คิดจะขามแมน้ํา ก็ลงถึงทามกลางแมน้ํา
ไมอาจจะขามได จึงกลาวกะชนทั้งหลายผูยืนอยูริมฝงอยางนี้วา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ขาวสารหนึ่งทะนาน ขาวสุกหนึ่งหอ และกหาปณะหนึ่งพัน ของ
ขาพเจามีอยูในมือ บุคคลผูสามารถยังขาพเจาใหไดขามจากฝงนี้ ขาพเจาจัก
ใหสิ่งที่ขาพเจาชอบใจซึ่งมีอยูในมือ ลําดับนั้น มีบุรุษหนึ่งถึงพรอมดวยกําลัง
นุงผามั่นแลวขามลงสูแมน้ํา จับแขนบุรุษนั้นใหขามลงไปแลวกลาววา ทาน
จงใหสิ่งที่ควรใหแกขาพเจา บุรุษนั้นกลาวตอบวา ทานจงถือเอาขาวสารหนึ่ง
ทะนานหรือขาวสุกหนึ่งหอ บุรุษผูพาขามฟากจึงกลาววา ขาพเจาไมคิดชีวิต
พาทานขามฟาก ขาพเจาไมตองการดวยของสองสิ่งนั้น ทานจงใหกหาปณะ
แกขาพเจา บุรุษผูวาจะใหของชอบใจนั้นจึงกลาววา ขาพเจาไดพูดวา ขาพเจา
จะใหสิ่งที่ชอบใจจากของ ๓ อยางแกทาน บัดนี้ ขาพเจาก็ใหสิ่งที่ขาพเจา
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ชอบใจแกทาน ทานอยากไดก็จงถือเอา บุรุษผูพาขามฟากจึงพูดแกบุคคล
ผูหนึ่งผูยืนอยูใกล บุคคลผูนั้นก็กลาวตอบวา บุรุษผูวาจะใหของชอบใจให
ของที่ชอบใจแกทาน ทานรับเอาเถิด บุรุษผูพาขามฟากกลาววา ขาพเจาไมเอา
แลวพาบุรุษผูจะใหของชอบใจไปสูที่วินิจฉัย แจงแกอมาตยผูวินิจฉัยทั้งหลาย
ฝายอมาตยผูวินิจฉัยเหลานั้น ไดฟงขอความทั้งปวงก็วินิจฉัยอยางนั้น บุรษุ ผูพา
ขามฟากไมยินดีดวยวินิจฉัยแหงอมาตยเหลานั้น จึงกราบทูลพระราชา ฝาย
พระราชาจุลนีใหเรียกอมาตยผูวินิจฉัยเหลานั้นมา ทรงฟงคําของชนทั้ง ๒ แต
สํานักอมาตยผูวินิจฉัย เมื่อไมทรงทราบจะวินิจฉัยอยางอื่น จึงทรงวินิจฉัย
ทับสัตย บุรษุ ผูพาขามฟากไดฟงพระราชวินิจฉัยดังนั้น ก็พูดขึ้นหนาพระที่นั่งวา
พระองคทําขาพระองคผูสละชีวิตลงสูแมน้ําใหมีโทษ ขณะนั้นพระชนนีแหง
พระเจาจุลนีมีพระนามวาสลากเทวี ประทับนั่งอยูใกล ทรงทราบความที่พระราชาวินิจฉัยผิด จึงตรัสวา พอวินิจฉัยคดีที่วินิจฉัยผิดดีแลวหรือ พระเจา
จุลนีทูลพระราชมารดาวา ขาพระเจาทราบเทานี้ ถาวาพระมารดาทรงทราบ
ยิ่งกวานี้ไซร ขอไดทรงวินิจฉัยอีกเถิด พระนางสลากเทวีจึงรับสั่งวา ดีละพอ
แมจะวินิจฉัย จึงรับสัง่ ใหเรียกบุรุษผูวาจะใหของที่ชอบใจมาแลวตรัสวา
เจาจงมา จงวางของ ๓ อยางที่เจาถืออยูไวที่ภาคพื้น แลวตรัสถามวา เมื่อ
เจาลอยอยูในน้ํา เจาพูดวากระไรกะบุรุษผูพาเจาขามฟากคนนี้ ครั้นบุรุษผูวา
จะใหของที่ชอบใจทูลดังที่ไดกลาวมาแลว จึงรับสั่งวา ถาอยางนั้น เจาจงถือ
เอาของที่เจาชอบใจของเจา ณ บัดนี้ บุรุษผูวาจะใหของที่ชอบใจจึงถือเอาถุง
กหาปณะหนึ่งพัน ลําดับนั้น พระนางจึงใหเรียกบุรุษผูวาจะใหของที่ชอบใจ
มาในกาลเมื่อเดินไปไดหนอยหนึ่ง ตรัสถามวา เจาชอบกหาปณะหนึ่งพันหรือ
ครั้นไดทรงฟงทูลตอบวา ชอบกหาปณะหนึ่งพัน พระเจาขา จึงตรัสวา เจา
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พูดกะบุรุษผูพาขามฟากนี้วา เราจักใหของที่ชอบใจจากของ ๓ อยางนี้แกเขา
หรือไมไดพูด ครั้นไดทรงฟงตอบวา ไดพูด จึงรับสั่งวา ถาอยางนั้น เจาจง
ใหกหาปณะหนึ่งพันแกบุรุษผูพาเจาขามฟากนี้นั่นแล บุรุษผูวาจะใหของที่ชอบ
ใจไดฟงพระวินิจฉัยฉะนั้น ก็รองไหคร่ําครวญไดใหกหาปณะหนึ่งพันแกบุรุษ
ผูพาตนขามฟากนั้น ขณะนั้น พระเจาจุลนีพรหมทัตและอมาตยทั้งหลายยินดี
ในพระวินิจฉัยนั้นตางแซซองสาธุการ จําเดิมแตนั้น ความที่พระนางเจาสลากเทวีพระราชชนนีของพระเจาจุลนีเปนผูเปนไปดวยพระปญญา ก็บังเกิดปรากฏ
ในที่ทั้งปวง พระเจาวิเทหราชทรงหมายเอาพระนางเจาองคนี้ จึงตรัสวา มาตา
เอกาทสี เปนตน.
บทวา ขตฺยา ไดแก กษัตริยท ั้งหลาย. บทวา อจฺฉนิ ฺนรฏา
ความวา ถูกพระเจาจุลนีพรหมทัตชิงแวนแควนยืดครอง. บทวา พฺยถิตา
ความวา กลัวแตมรณภัย ไมทรงเห็นสิ่งอื่นที่จะพึงถือเอา. บทวา ปฺจาลีน
วส คตา ความวา ตกอยูในอํานาจของพระเจาปญจาลราชนี้ ก็บทนี้เปน
ทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ. บทวา ย วทา ตกฺกรา ความวา
อาจกระทําตามพระราชกระแสที่ตรัส. บทวา วสิโน คตา ความวา เมื่อ
กอนมีอํานาจเอง แตเดีย๋ วนี้อยูในอํานาจของพระเจาจุลนี. บทวา ติสนฺธิ
ความวา ถูกลอมดวยกําแพง ๔ เหลานั้นคือ ถูกลอมดวยกําแพง คือ ชางเปน
ชั้นแรก ถัดนั้นลอมดวยกําแพงคือรถ ถัดนั้น ลอมดวยกําแพงคือมา ถัดนั้น
ลอมดวยกําแพงคือพลราบ ชื่อวาลอม ๓ ชั้น คือระหวางกองชางกับกองรถ
เปนชั้น ๑ ระหวางกองรถกับกองมาเปนชั้น ๑ ระหวางกองมากับกองพลราบ
เปนชั้น ๑. บทวา ปริกฺขฺติ ความวา บัดนี้ นครนีถ้ ูกขุดโดยรอบ
เหมือนเขาประสงคจะยกขึ้นถือไป. บทวา อุทธฺ  ตารกชาตาว ความวา
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กองทัพที่ลอมรอบกรุงมิถิลานั้น ปรากฏดวยอาวุธทั้งหลายมีทอนไมเปนตน
คลายรอยหลายพัน เหมือนดาวบนทองฟา. บทวา วิชานาหิ ความวา
ดูกอนพอมโหสถ ตั้งแตอเวจีจนถึงภวัคคพรหม คนอื่นที่ชอื่ วาเปนบัณฑิต
ผูฉลาดในอุบายเชนเจาไมมี อนึ่ง ชือ่ วาความเปนบัณฑิตยอมรูกัน ไดในฐานะ
เห็นปานนี้ เพราะคนอื่นเชนเจาไมมี ฉะนั้น เจาเทานั้นจงรูวา พวกเราจัก
พนความทุกขนี้ไดอยางไร.
พระมหาสัตวไดสดับพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชดังนี้แลว ดําริวา
พระราชานี้ทรงกลัวมรณภัยเหลือเกิน
ก็แพทยเปนที่พึ่งอาศัยของคนไข
โภชนาหารเปนที่พึ่งอาศัย องคนหิว น้ําดื่มเปนที่พึ่งอาศัยของคนกระหาย เวน
เราเสีย คนอื่นที่เปนที่พึ่งอาศัยของพระราชานี้ไมมี เราจักปลอบโยนพระองค
ใหเบาพระหฤทัย ครั้งนัน้ พระมหาสัตวมิไดครั่นคราม ดุจราชสีหบันลือสีหนาท ณ พื้นมโนศิลา กราบทูลพระเจาวิเทหราชวา ขาแตพระมหาราชเจา
ขอพระองคอยาทรงกลัวเลย จงเสวยราชสมบัติใหเปนสุขเถิด ขาพระองคจัก
ทํากองทัพซึ่งนับได ๑๘ อักโขภิณีนี้ ใหเปนผูมีใชเจาของแมแหงผาสาฎกที่พัน
ทองอยูใหหนีไป ดุจบุคคลเงื้อกอนดินใหกาหนีไป และดุจบุคคลขึ้นธนูให
ลิงหนีไปฉะนั้น กราบทูลฉะนี้แลว จึงกลาวคาถาที่ ๙ วา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองคทรง
เหยียดพระยุคลบาทใหผาสุก เชิญเสวยและรื่นรมยใน
กามสมบัติเถิด พระเจาจุลนีพรหมทัตจะละกองทัพ
ชาวปญจาละหนีไป.
เนื้อความของคาถานั้นมีวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองค
ทรงเหยียดพระยุคลบาท กลาวคือเสวยราชยของพระองคตามสบายเถิด และเมื่อ
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ทรงเหยียด อยาไดคิดเรื่องการสงคราม โปรดเสวยและรื่นรมยในกามสมบัติ
เถิด พระเจาจูลนีพรหมทัตนี้จักทรงทิ้งกองทัพนี้หนีไป.
มโหสถบัณฑิตยังพระราชาใหอุนพระหฤทัยแลวออกมาใหยังกลองแจง
เรื่องเลนมหรสพเที่ยวปาวรองในพระนคร กลาวกะชาวพระนครวา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดวิตกเลย จงยังวัตถุทั้งหลายมีดอกไมของหอม
เครื่องลูบไล น้ําดื่มและโภชนะเปนตนใหถึงพรอมแลวเริ่มเลนมหรสพ มโหสถกลาวกะชาวพระนครวา ชนทั้งหลายในที่นั้น ๆ จงดื่มใหญ จงเลนดีดสี
ตีเปา จงประโคมดนตรี จงฟอนรํา จงโหรอง จงเฮฮา จงบันลือเสียงให
เอิกเกริก จงตบมือใหสนุก จงขับรองตามสบาย คาใชจายสําหรับพวกทาน
ทั้งหลาย เปนของเราจัดใหทั้งนั้น เราผูมีนามวามโหสถบัณฑิต พวกทาน
จักไดเห็นอานุภาพของเรา ยังชาวพระนครใหเบาใจแลว ชาวพระนครไดทํา
ตามนั้น ชนทั้งหลายอยูนอกเมืองยอมไดยินเสียงมีเสียงขับประโคมเปนตน
ก็พากันเขาสูภายในเมืองทางประตูนอย ผูร ักษาทั้งหลายยอมไมจับกุมบุคคลที่
ตนเห็นแลว ๆ นอกจากพวกศัตรู เพราะฉะนั้น คนเดินเขาออกมิไดขาด
บุคคลเขาไปในเมืองยอมเห็นคนเลนมหรสพ.
ฝายพระเจาจุลนีพรหมทัตไดทรงสดับเสียงโกลาหลในกรุงมิถิลา จึง
ตรัสถามอมาตยทั้งหลายวา ดูกอนผูเจริญทั้งหลาย ในเมื่อพวกเราลอมเมือง
ดวยกองทัพนับดวยอักโขภิณีตั้งอยูแลว ความกลัวหรือเพียงความพรั่นพรึงยอม
ไมมีแกชาวเมือง ชาวเมืองราเริงปติโสมนัส ประโคมฟอนรําขับโหรองเกรียว
กราว ตบมือ คุกคาม มีเหตุการณเปนไฉน ลําดับนั้น บุรุษทีม่ โหสถวางไว
ก็ทูลมุสาแดพระราชาวา ขาแตเทพเจา พวกเรามีกิจอันหนึ่งเขาไปในเมือง
ทางประตูนอย เห็นประชาชนชาวเมืองเลนการมหรสพ ไดซักถามวา พระ-
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ราชาในสกลชมพูทวีปมาลอมเมืองของทานทั้งหลายตั้งอยูแลว แตพวกทานเปน
ผูประมาทเหลือเกิน เหตุการณเปนอยางไร ชาวเมืองเหลานั้นกลาวตอบวา
พระราชาของเราทั้งหลายทรงปรารถนาอยางหนึ่ง ไดมีในกาลเมื่อยังทรงพระเยาววา ในเมื่อเมืองเราอันพระราชาในสกลชมพูทวีปลอมแลว พวกเราจักเลน
มหรสพ วันนี้ความปรารถนาของพระราชาแหงพวกเราถึงที่สุด เพราะฉะนั้น
ทางราชการจึงปาวรองใหชาวเมืองเลนมหรสพ ดืม่ ใหญในที่ของตน ๆ พระเจาจุลนีพรหมทัตไดทรงฟงถอยคําของพวกบุรุษที่มโหสถวางไว ก็ทรงขัดเคือง
ตรัสสั่งเสนาวา ทานทั้งหลายจงไป จงรีบถมเมืองขางนี้ดวยขางนี้ดวย จง
ทําลายคู จงทําลายกําแพง จงทําลายประตูหอรบ เขาไปในเมือง เอาศีรษะ
ชาวเมืองมาดวยเกวียนรอยเลม ดุจเอาฟกเขียวมาฉะนั้น จงตัดเศียรพระเจา
วิเทหราชนํามา โยธาผูกลาหาญ ทัง้ หลายไดฟงพระราชดํารัสสั่ง ก็กุมอาวุธ
มีประการตาง ๆ ไปสูที่ใกลประตูหอรบ ถูกทวยหาญของมโหสถประทุษราย
ดวยการเทสาดเปอกตมระคนดวยกอนกรวดและเลนระคนดวยทราย และการ
ทิ้งกอนศิลาก็ถอยกลับลงสูคูดวยคิดจะทําลายกําแพง เหลาโยธาตั้งอยูบนประตู
เชิงเทินภายใน ก็ทําใหขาศึกถึงความพินาศใหญ ดวยเครื่องสังหารมีลูกศร
หอกและโตมรเปนตน โยธาของมโหสถยอมเบียดเบียนโยธาของพระเจาจุลนี
สําแดงวิการแหงมือเปนตน และดาบริภาษขูดวยประการตาง ๆ พูดยั่วใหโกรธ
วา พวกเจามีรางกายเหน็ดเหนื่อย จงมาดื่มเคี้ยวกินสักหนอยซิ แลวสาดสุรา
ทิ้งภาชนะสุราและโยนมัจฉมังสะ กับทั้งไมเสียบมัจฉมังสะลงไป สวนพวก
สัตวก็ดื่มเคี้ยวกินเดินไปมาบนกําแพง โยธากรุงปญจาละไมอาจจะทําอะไรได
ก็ไปเฝาพระเจาพรหมทัต กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ บุคคลเหลาอื่นยก
ทานผูมีอานุภาพแลว ไมสามารถจะเอาชัยชนะได พระเจาจุลนีประทับแรม
อยู ๔ - ๕ ราตรี เมื่อไมทรงเห็นอุบายที่จะหักเอาเมืองมิถิลาไดจึงตรัสถาม
เกวัฏวา อาจารย พวกเราไมสามารถจะยึดพระนครได แมคนคนหนึ่ง ก็ไม
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สามารถจะเขาใกล จะควรทําอยางไร เกวัฏกราบทูลสนองวา ชางกอนเถอะ
พระเจาขา ธรรมดาเมืองมีน้ําภายนอก เราจักเอาเมืองไดดวยสิ้นน้ํา พวกใน
เมืองลําบากดวยน้ําจักเปดประตูเมืองออกมา พระราชาทรงเห็นชอบดวยวา
อุบายนี้ดี จําเดิมแตนั้นมา พวกขางกองทัพก็มิใหใครนําน้ําเขาไปในเมือง บุรุษ
ที่มโหสถวางไวก็เขียนหนังสือผูกปลายลูกศรยิงสงขาวเขาไปในเมือง เพราะ
มโหสถตั้งอาณัติไววา ใครพบหนังสือที่ปลายลูกศรจงนํามาใหเราดังนี้ ครั้งนั้น
บุรุษคนหนึ่งเห็นหนังสือที่ปลายลูกศรก็เอาไปแสดงแกมโหสถ มโหสถรูขา วนั้น
จึงนึกวา พระเจาจุลนีไมรูจักความที่เราเปนมโหสถบัณฑิต จึงใหผาไมไผยาว
๖๐ ศอกออกเปน ๒ ซีก รานปลองออกหมดแลวประกบกันเขาอีกรัดดวยหนัง
ทาโคลนขางบน ใหหวานโตนดสายบัวและพืชบัวขาว ซึ่งไดมาแตดาบสผูมี
ฤทธิ์นํามาแตหิมวันตประเทศ ในเลนใกลฝงสระโบกขรณี วางไมไผไวขางบน
กรอกน้ําลงไป คืนเดียวเทานั้นเกิดดอกขึ้นไป ๆ ถึงปลายไมไผสูงพันราว ๑ ศอก
ลําดับนั้น มโหสถยังบุรุษทั้งหลายของตนใหถอนสายบัวนั้น โยนใหพวกขาศึก
ดวยคําวา พวกทานจงถวายสายบัวนี้แกพระเจาจุลนี เหลาบุรุษของมโหสถทํา
สายบัวนั้นใหเปนวลัยแลวรองบอกวา แนะทานทั้งหลายผูเปนขาบาทของพระเจาจุลนีพรหมทัต เหลาทานอยาตายดวยความหิวเลย จงรับเอาดอกอุบลนี้
ประดับ เคี้ยวกินสายบัวใหอิ่มหนํา รองบอกฉะนี้แลวโยนลงไป บุรุษคนหนึ่ง
ที่มโหสถวางไวจึงถือเอาสายบัวนั้น นําไปถวายพระเจาจุลนี กราบทูลวา ขาแต
สมมติเทพ ขอไดทอดพระเนตรสายบัวนี้ สายบัวยาวเทานี้ เราทั้งหลายไม
เคยเห็นมาแตกอนจนบัดนี้ ครั้นเมื่อพระราชาตรัสวา ทานทั้งหลายจงวัดดู
ก็วัดสายบัวอันยาว ๖๐ ศอก ทูลวา ๘๐ ศอก ในเมื่อพระราชาตรัสถามอีกวา
บัวนั้นเกิดในที่ไหน บุรุษคนหนึ่งที่มโหสถวางไวกราบทูลเท็จวา วันหนึง่
ขาพระเจากระหายน้ําเขาไปในเมืองทางประตูนอยดวยคิดจะดื่มสุรา ไดเห็น
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สระโบกขรณีใหญทั้งหลายที่ขุดไวเพื่อประโยชนแหงชาวเมืองเลนน้ํา มหาชน
นั่งในเรือเก็บดอกบัว ดอกบัวนี้เกิดริมฝงสระโบกขรณีนั้น ก็แตสายบัวอันเกิด
ในที่ลึกยาวราว ๑๐๐ ศอก พระเจาจุลนีพรหมทัตไดสดับขอความนั้น จึงตรัส
แกเกวัฏวา ดูกอนทานอาจารย พวกเราไมอาจจะยึดเอาเมืองนี้ดวยใหสิ้นน้ํา
ทานเลิกความคิดนี้เสียเถิด พราหมณเกวัฏกราบทูลวา ถาอยางนั้น จักยึดเอา
เมืองนี้ดวยใหสิ้นขาว เพราะธรรมดาวานครตองมีขาวภายนอก พระราชาตรัส
ใหทําอยางนั้น มโหสถบันฑิตรูขาวนั้น โดยนัยหนหลังจึงนึกวาพราหมณเกวัฏ
ไมรูจักความที่เราเปนมโหสถบัณฑิต จึงใหเทโคลนตามบนกําแพงเมือง แลว
ใหหวานขาวเปลือกในที่นั้น ธรรมดาความประสงคของพระโพธิสัตวเจาทั้งหลาย
ยอมสําเร็จราตรีเดียวเทานั้น ขาวเปลือกก็งอกขึ้นบนกําแพงเมือง พระเจาจุลนี
ทอดพระเนตรเห็นตนขาวนั้นจึงตรัสถามวา นั่นอะไรปรากฏเขียวอยูบนกําแพง
เมือง บุรุษที่มโหสถวางไวไดฟงพระราชกระแส ก็เปนเหมือนคอยชิงมาแต
พระโอฐสนองพระราชดํารัส จึงกราบทูลวาขาแตเทพเจา ไดยินวา บุตรแหง
คฤหบดีอันมีนามวามโหสถบัณฑิต คิดเห็นภัยในอนาคตกาล จึงใหขนขาวเปลือก
แตแควนขึ้นฉางหลวงไว แลวเก็บงําขาวเปลือกที่เหลือไวริมกําแพง ไดยินวา
ขาวเปลือกเหลานั้น แหงไปดวยแดด ชุมไปดวยฝน และขาวกลาทั้งหลาย
ก็เกิดขึ้นพรอมในที่นั้น วันหนึ่งขาพเจาเขาไปโดยประตูนอยดวยกิจอันหนึ่ง
เห็นกองขาวเปลือกริมกําแพงก็หยิบขาวเปลือกมาจากกองนั้น ทั้งไวริมทาง
ทีนั้นหมูชนเมื่อจะพูดกับขาพระเจาวาชะรอยทานจะหิว จึงบอกวา ทานจงเอา
ชายผาหอขาวเปลือกไปเรือนของทานใหตาํ หุงกินซิ พระเจากรุงปญจาละไดสดับ
ดังนั้น จึงตรัสกะพราหมณเกวัฏวา เราไมอาจจะยึดเอาเมืองดวยใหสิ้นธัญญาหาร
อุบายอื่นมีหรือ เกวัฏกราบทูลวา ถาอยางนั้นเราจักยึดเอาดวยสิ้นฟน ขึ้นชื่อวา
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เมืองยอมมีฟนภายนอก พระราชาตรัสใหดําเนินการอยางนั้น ฝายมโหสถรูขาว
นั้นดังหนหลัง ใหทํากองฟนประมาณเทาภูเขา ใหปรากฏลวงพนขาวเปลือก
บนกําแพง พวกคนของมโหสถเมื่อกลาวเยาะเยยเลนกับโยธาของพระเจาจุลนี
จึงกลาววา ถาพวกทานหิวจงหุงขาวกินเสีย แลวโยนฟนใหญ ๆ ลงไปใหฝาย
พระราชาจุลนีทอดพระเนตรเห็นฟนเปนอันมากกองพนกําแพงเมือง จึงตรัส
ถามวา นั่นอะไร บุรุษที่มโหสถวางไวจึงกราบทูลวา ขาแตเทพเจา ไดยินวา
บุตรคฤหบดีผูนี้นามวามโหสถเห็นภัยในอนาคตจึงใหขนฟนมากองไวหลังเรือน
แหงเหลาสกุล และใหกองไวริมกําแพงเมืองก็มิใชนอย พระเจากรุงปญจาละ
ไดสดับดังนั้นจึงตรัสกะอาจารยเกวัฏวา เราไมอาจจะยึดเอาเมืองดวยสิ้นฟน
ทานจงเลิกอุบายนี้เสีย พราหมณเกวัฏทูลวา ขอพระองคอยาไดทรงวิตก
อุบายอื่นยังมี พระเจาจุลนีตรัสถามวา อุบายอยางไรอีก เรายังไมเห็นที่สุด
อุบายของทาน เราไมสามารถจะยึดเอาวิเทหรัฐได เราจักกลับเมืองของเรา
เกวัฏจึงทูลวา ความอายวา พระเจาจุลนีพรหมทัตกับพระราชารอยเอ็ด ไม
สามารถจะยึดเอาวิเทหรัฐได จักมีแกพวกเรา มโหสถจักเปนบัณฑิตอยางไร
แมขาพระองคก็เปนบัณฑิตแทจริง พวกเราจักทําเลสอันหนึ่ง พระราชาตรัสวา
เลสอะไร เกวัฏจึงทูลสนองวา พวกเราจักทําธรรมยุทธ พระราชาตรัสถามวา
อะไรเรียกวาธรรมยุทธ เกวัฏทูลตอบวา เสนาจักไมตองรบ ก็แตบัณฑิต
ทั้งสองของพระราชาทั้งสองจักอยูในที่เดียวกัน ในบัณฑิตทั้งสองนั้น บัณฑิต
ใดจักไหว บัณฑิตนั้นจักแพ ก็มโหสถไมรูความคิดนี้ และขาพระองคก็เปน
ผูแกกวา มโหสถยังเปนหนุม เห็นขาพระองคก็จักไหว มโหสถไหวขาพระองค
เมื่อใด ชาวแควนวิเทหะก็จักชื่อวา อันพวกเราชนะแลว ทีน่ ั้นพวกเราจักยัง
วิเทหรัฐใหปราชัยแลวยึดไวเปนเมืองของตน ความอายจักไมมีแกพวกเราดวย
ประการฉะนี้ รบดวยเลสนี้ชื่อวาธรรมยุทธ ฝายมโหสถไดทราบรหัสเหตุ
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เหมือนหนหลัง จึงคิดวา ถาเราแพเกวัฏ เราก็ไมใชบัณฑิต สวนพระเจาจุลนี
พรหมทัตตรัสวา อุบายนี้งามละอาจารย ใหเขียนราชสาสนความวา พรุงนี้
ธรรมยุทธจักมี ชนะหรือปราชัยโดยธรรมโดยเสมอจักมีแกบัณฑิตทั้งสอง
ผูใดไมทําธรรมยุทธ ผูนนั้ ชื่อวาพายแพ ดังนี้ แลวสงไปถวายพระเจาวิเทหรัฐทางประตูนอย พระเจากรุงมิถิลาไดทรงสดับราชสาสนนั้น ใหเรียกมโหสถ
มาแจงเนื้อความนั้น มโหสถกราบทูลวา ดีแลวพระเจาขา ขอสมมติเทพ
พระราชทานราชสาสนตอบไปวา ชาวกรุงมิถิลาจักเตรียมจัดสนามธรรมยุทธไว
ทางประตูดานปศจิมทิศ กองทัพกรุงปญจาละจงมาสูสนามธรรมยุทธ พระเจา
วิเทหราชไดทรงฟงคําของมโหสถจึงพระราชทานราชสาสน ตอบแกทูตผูมาแลว
นั้นเอง มโหสถใหเตรียมจัดสนามธรรมยุทธทางประตูดานปศจิมทิศ ดวยคิดวา
ปราชัยจักมีแกเกวัฏวันพรุงนี้ ฝายเหลาบุรุษที่มโหสถวางไวรอยเอ็ดคนก็ลอม
เกวัฏไวเพื่อประโยชนแกการรักษามโหสถดวยคิดวา ใครจะรูเหตุการณเหตุการณ
อะไรจักเกิดมี สวนพระราชารอยเอ็ดก็ไปสูสนามธรรมยุทธ ยืนคอยดูทางปราจีนทิศ พราหมณเกวัฏก็ไปเชนนั้นเหมือนกัน ฝายมโหสถบรมโพธิสัตวสนาน
น้ําหอมแตเชาทีเดียวแลว นั่งผามาแตแควนกาสีราคานับดวยแสนกหาปณะ
แลวประดับเครื่องอลังการทั้งปวง บริโภคโภชนาหารมีรสเลิศตาง ๆ ไปสูพระทวารดวยบริวารใหญ ครัน้ ไดพระราชานุญาตใหเขาเฝาวา บุตรของเราจงเขามา
ดังนี้ ก็เขาไปถวายบังคมพระราชา ยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ครั้นไดสดับ
พระราชดํารัสถามถึงเหตุที่มาเฝา จึงกราบทูลวา จักไปสนามธรรมยุทธครัน้
ตรัสถามวา จะตองการอะไร จึงกราบทูลวา ขาพระองคประสงคจะลวงเกวัฏ
ดวยแกวมณี ควรที่ขาพระองคจะไดมณีรัตนะ ๘ คด พระราชาก็ทรงอนุญาต
มโหสถรับมณีรัตนะนั้นแลวถวายบังคมพระราชาลงจากพระราชนิเวศน มีโยธา
สหชาตพันหนึ่งแวดลอม ขึ้นสูรถอันประเสริฐเทียมดวยมาเศวตสินธพอันควร
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คาเกาแสนกหาปณะถึงริมประตูเวลากินอาหารเชา ฝายเกวัฏยืนคอยดูทางมาแหง
มโหสถ ดวยคิดวามโหสถจักมาถึงบัดนี้ ๆ เปนเสมือนยื่นคอดวยแลหา เหงื่อ
ไหลโซมดวยความรอนแหงดวงอาทิตย ฝายมโหสถเต็มไปดวยความเปนผูมี
บริวารมาก ดุจมหาสมุทรทวมทับ เปนผูมิไดสยดสยองมิไดพองขนดุจไกรสรสีหราช ใหเปดประตูออกจากพระนคร ลงจากรถดําเนินไปโดยวองไว
องอาจดุจพระยาราชสีห พระราชารอยเอ็ดเห็นสิริรูปแหงพระโพธิสัตว ก็ยัง
ศัพทสําเนียงเอิกเกริกสรรเสริญเกียรติพระโพธิสัตวใหเปนไปวา ไดยินวา
บุตรสิริวัฒกเศรษฐี ผูมีนามวา มโหสถบัณฑิต เปนผูไมมีสอง ไมมีใคร
เปรียบดวยความปรีชาในสกลชมพูทวีป ฝายมโหสถมีสิริสมบัติหาที่เปรียบมิได
คือมณีรัตนะเดินตรงไปหาพราหมณเกวัฏ สวนปุโรหิตเกวัฏเห็นมโหสถบรมโพธิสัตว ก็ไมอาจจะทรงกายอยูไดลุกขึ้นตอนรับกลาววา ทานมโหสถบัณฑิต
เราทั้งสองเปนบัณฑิตเหมือนกัน เมื่อพวกขาพเจามาอยูที่นี้นานเพราะทาน
ทานไมสั่งสักวาเครื่องบรรณาการมาบาง เพราะเหตุไรทานจึงไดทําอยางนี้
ลําดับนั้น มโหสถกลาวตอบเกวัฏวา ทานบัณฑิต ขาพเจาหาบรรณาการที่
สมควรแกทาน พึ่งไดมณีวันนี้เอง ทานจงรับเอามณีรัตนะนี้ มณีรัตนะอื่น
อยางนี้หาไมไดทีเดียว เกวัฏเห็นมณีรัตนะอันรุงเรืองอยูในมือมโหสถก็คิดวา
มโหสถจักประสงคใหเรา จึงกลาววา ถาอยางนี้ทานจงใหแลวเหยียดมือคอย
รับ มโหสถจึงกลาววา ทานคอยรับเถิดแลวโยนไปใหตก ณ นิว้ มือที่เหยียดรับ
ลําดับนั้น เกวัฏไมอาจทานแกวมณีอันมีน้ําหนักดวยนิ้วมือ แกวมณีก็พลาด
ตกใกลเทามโหสถ เกวัฏก็นอมกายลงแทบเทาแหงมโหสถ ดวยใครจะถือเอา
เพราะความโลภ ลําดับนั้น มโหสถก็ไมใหเกวัฏลุกขึ้นได จับคอเกวัฏไวดวย
มือขางหนึ่ง จับชายกระเบนไวดวยมือขางหนึ่ง กลาววา ลุกขึ้นซิ ทานอาจารย
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ขาพเจาเปนเด็กเทากับหลานของทาน ทานอยาไหวขาพเจาเลย แลว ยังหนา
ของเกวัฏใหสีลงที่พื้นกลับไปกลับมา จนหนาเปอนดวยโลหิตแลวกลาววา ดู
กอนคนอันธพาล เจาหวังการไหวแตเราหรือ กลาวฉะนั้นแลวจับคอซัดไป
เกวัฏไปตกลงในที่ราวหนึ่งอุสุภ ลุกขึ้นหนีไป โยธาของมโหสถก็หยิบเอา
แกวมณีไว เสียงมโหสถรองวา ลุกขึ้นเถิด ๆ อยาไหวเราเลย ดังนี้ ไดยิน
ทั่วบริษัท สวนบริษัทของมโหสถก็กลาววา เกวัฏไหวเทามโหสถแลวโหรอง
แซเปนเสียงเดียวกัน พระราชารอยเอ็ด ตลอดพระเจาจุลนีก็ไดเห็นเกวัฏนอม
กายลงแทบเทามโหสถ พระราชาเหลานั้นคิดวา บัณฑิตของพวกเราไหว
มโหสถบัณฑิตแลว บัดนี้พวกเราเปนอันพายแพ มโหสถจักไมใหชวี ิตแก
พวกเรา คิดฉะนี้แลวตางก็ขึ้นมาของตน ปรารภเพื่อหนีตรงไปอุตตรปญจาละ
บริษัทของพระโพธิสัตวเห็นพระราชาเหลานั้นหนีไปแลว จึงบอกกันวา พระ
เจาจุลนีพรหมทัตพาพระราชารอยเอ็ดหนีไปแลว แลวโหรองกันอีก พระราชา
ทั้งปวงไดสดับเสียงนั้นกลัวแตมรณภัยก็พากันแตกกองทัพหนีไป บริษทั ของ
พระโพธิสัตวก็บันลือสําเนียงเกรียวกราวโกลาหลใหญ พระมหาสัตวเปนผู
เสนางคนิกรแวดลอมกลับเขาสูกรุงมิถิลา.
ฝายกองทัพของพระเจาจุลนีพรหมทัตหนีไปได ๓ โยชน ฝายเกวัฏก็
ขึ้นมาแลวเช็ดโลหิตที่หนาผากไปถึงกองทัพ นั่งอยูบนหลังมากลาววา แนะ
ทานผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาหนีไปเลย เราไมไดไหวบุตรคฤหบดี
ผูชื่อวามโหสถดอก ทานทั้งหลายหยุดเถิด เสนาไมเชื่อไมหยุดคงเดินไป พา
กันดาขูเกวัฏ กลาววา แนะพราหมณชั่ว ผูมีธรรมเปนบาป ทานกลาววา เรา
จักทําธรรมยุทธ แลว มาไหวมโหสถผูคราวหลาน ผูไมเพียงพอจะไหว กิจที่
พวกขาพเจาจะพึงทําแกทานไมมี กลาวฉะนี้แลว ก็ไมพึงถอยคําของเกวัฏ คง
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เดินไปนั่นเที่ยว เกวัฏไปโดยเร็วถึงกองทัพจึงกลาววา ดูกอนผูเจริญทั้งหลาย
พวกทานจงเชื่อเราเถิด เราไมไดไหวมโหสถ มโหสถลวงเราดวยแกวมณี
ยังพระราชาทั้งปวงเหลานั้น ใหรูโดยอาการตาง ๆ ใหเชื่อถอยคําของตน ยังกอง
ทัพอันแตกกระจัดกระจายแลวนั้น ใหกลับควบคุมกันเปนปกติ ก็เสนาใหญ
ถึงเพียงนั้น หากจะถือกําฝุนหรือกอนดินกอนหนึ่งซัดไปไซร กองฝุนและดิน
ราวเทากําแพงเมือง พึงยังดูใหเต็ม ก็แตความประสงคแหงพระโพธิสัตวทั้ง
หลายยอมสําเร็จ เพราเหตุนั้น แมบุคคลผูหนึ่งหันหนาเฉพาะเมืองซัดกําฝุนหรือ
กอนดินจึงไมมีเลย กองทัพแมทั้งปวงกลับถึงสถานที่ตั้งคายของตน พระราชา
จุลนีตรัสถามเกวัฏวา เราจักทําอยางไร อาจารย เกวัฏทูลตอบวา เราทั้งหลาย
ไมใหใคร ๆ ออกจากประตูนอย ตัดการเขาออกเสีย ชาวเมืองออกไมไดก็จัก
เดือดรอนเปดประตู ทีนั้นพวกเราจักจับเหลาปจจามิตรได พระราชาตรัส
รับรองวา อุบายนี้งาม ฝายมโหสถรูข าวนั้น โดยนัยหนหลังจึงคิดวา เมื่อกองทัพ
ปญจาลนครลอมอยูในที่นี้นาน พวกเราจักไมมีความผาสุก ควรที่จะใหกองทัพ
นั้นหนีไปดวยอุบาย จักใหหนีไปเสียดวยความคิด มโหสถพิจารณาหาคน
ฉลาดคิดคนหนึ่ง ก็เห็นพราหมณหนึ่งชื่ออนุเกวัฏ จึงใหเรียกตัวมาแจงวา
แนะอาจารย ควรที่ทานจะชวยงานอันหนึ่งของพวกเรา อนุเกวัฏถามวา
ขาพเจาจะทําอะไร ขอใหทานบอก มโหสถบัณฑิตจึงชี้แจงใหอนุเกวัฏทราบวา
ทานอาจารยจงขึ้นไปอยูตามกําแพงเมือง เมื่อเห็นกองรักษาฝายเราประมาท
จงโยนขนมและปลาเนื้อเปนตน เพือ่ พวกกองทัพของพระเจาจุลนีในระหวาง ๆ
แลวรองบอกวา ดูกอนผูเจริญทั้งหลาย พวกทานจงเคี้ยวกินสิ่งนี้ ๆ อยากระสัน
เดือดรอนเลย จงพยายามอยูสักสองสามวันเถิด ชาวเมืองมิถิลาก็เดือนรอนดุจ
ไกเดือดรอนตายอยูในกรงฉะนั้น ไมชานานก็จะเปดประตูเมืองเพื่อพวกทาน
ตอแตนั้น พวกทานจงจับพระเจากรุงมิถิลาและมโหสถผูดุรา ย กองรักษาของ
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พวกเราไดฟงถอยคําของทาน ก็จักดาคุกคามทาน จะเปนเหมือนจับมือและ
เทาทาน ประหารดวยซีกไมไผใหกองทัพพระเจาจุลนีเห็น แลวใหทานลงจาก
กําแพงเมือง มุนผมทานใหเปนจุก ๕ หยอม แลวโรยผงอิฐลงบนศีรษะทาน
แลวใหทานทัดดอกยี่โถ แลวตีทานเล็กนอยพอใหเห็นเปนรอยที่หลังทาน แลว
ใหทานขึ้นบนกําแพงเมือง ใหทานนั่งในสาแหรกเอาเชือกผูกโรยหยอนลงไป
นอกกําแพงเมือง แลวแสดงใหกองทัพของพระเจาจุลนีไดยินวา แนะอายโจร
ทําลายความคิด เองจงไป พวกกองทัพของพระเจาจุลนีจักพาทานไปเฝาพระ
เจาจุลนี พระเจาจุลนีทอดพระเนตรเห็นจักตรัสถามทานวา ทานมีความผิด
อยางไร ทีน่ ั้นทานควรทูลอยางนี้แดพระเจาจุลนีวา ขาแตพระมหาราชเจา
แตกอนขาพระเจามียศใหญ มโหสถโกรธขาพระเจาวา เปนผูทําลายความคิด
จึงทูลพระเจาวิเทหราชแลวชิงเอายศของขาพระเจาเสียทั้งหมด ขาพระเจาคิด
วา จักขอใหพวกพลของพระองคตัดศีรษะของบุตรคฤหบดีผูชิงยศของขาพระ
เจาไป คิดฉะนี้แลวไดเห็นโยธาของพระองคเดือนรอน จึงใหของควรเคี้ยว
ควรกินแกโยธาเหลานั้น มโหสถใสใจขาพระเจาผูมีเวรเกาไวดวยเหตุมีประ
มาณเทานี้ จึงใหขาพระเจาถึงความพินาศนี้ ชนทั้งปวงของพระองครูเหตุทั้ง
หมด ทานจงยังพระเจาจุลนีพรหมทัตใหเชื่อโดยประการตาง ๆ เมื่อเกิดความ
คุนเคยกันแลว จึงทูลตอไปวา ขาแตมหาราช จําเดิมแตกาลที่พระองคได
ขาพระบาทมาแลว พระองคอยาไดทรงวิตกเลย บัดนี้พระชนมชีพของพระเจาวิเทหราชและชีวิตของมโหสถจะไมมี เพราะขาพระเจารูสถานที่มั่นคง
สถานที่ไมมีกําลัง และสถานที่มีหรือไมมีสัตวรายมีจระเขเปนตน ในดูแหง
กําแพงในเมืองนี้ ขาพระบาทจักยึดเอาเมืองถวายพระองคโดยกาลไมนานเลย
ครั้นทูลอยางนี้ พระราชาจุลนีจักทรงเชื่อประทานรางวัลแกทาน แตนั้นจะให
ทานปกครองกองทัพและพาหนะของพระองค ทีนั้นทานจงคุมกองทัพของ
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พระเจาจุสนีใหลงในคูที่มีจระเขราย กองทัพของพระเจาจุลนีก็จักไมลงดวยกลัว
จระเข กาลนั้นทานจงทูลวา ขาแตสมมติเทพ มโหสถยุยงใหกองทัพแตกราว
เปนกบฏตอพระองคแลว ใคร ๆ ตั้งแตพระราชารอยเอ็ดและพราหมณเกวัฏ
ที่จะไมรับสินบนมโหสถไมมี ชนเหลานี้ที่แวดลอมโดยเสด็จทั้งสิ้น ลวนแตเปน
พวกของมโหสถ อันเสวกามาตยของพระองคมีแตขาพระบาทคนเดียวเทานั้น
ถาพระองคยังไมทรงเชื่อ จงมีพระราชโองการแกพระราชาเหลานั้นทั้งหมดวา
เธอทั้งหลายจงแตงองคมาหาเรา ดังนี้ ทีนั้นพระองคก็จะพึงทอดพระนคร
เห็นอักษรในราชาภรณมีภูษาทรงเครื่องประดับและพระขรรคเปนตน อัน
มโหสถจารึกนามของตนถวายไวแกพระราชาเหลานั้น ก็จะพึงทรงเชื่อ ทาน
ทูลฉะนี้ พระเจาจุลนีพรหมทัตก็จักทรงทําตามอยางนั้น จักทอดพระเนตร
เห็นอักษรที่จารึกชื่อมโหสถในราชาภรณเหลานั้น ก็จักทรงเชื่อและกลัวสะดุง
พระหฤทัยสงพระราชาเหลานั้นกลับไป แลวจักตรัสหารือทานวา บัดนี้เรา
จักทําอยางไรดี ทานบัณฑิต ทานควรกราบทูลพระองคดังนี้วา มโหสถเปน
คนเจามายามาก ถาพระองคจักประทับอยูสิ้นวันเล็กนอย มโหสถก็จักทรงทํา
ปวงเสนาของพระองคใหอยูในเงื้อมมือตนแลวจับพระองค เราทั้งหลายอยา
เนิ่นชา รีบขึน้ มาหนีไปเสียในระหวางมัชฌิมยามวันนี้ ขอมรณภัยของพวกเรา
จงอยามีในคนอื่นเลย พระเจาจุลนีพรหมทัตไดทรงฟงคําของทานดังนั้นก็
จักทรงทําตาม ทานจงกลับในเวลาที่พระเจาจุลนีหนีไป แลวยังพวกโยธาของ
เราใหรู พราหมณอนุเกวัฏไดฟงคําชี้แจงนั้น ก็กลาววา ขาแตทานบัณฑิต ดี
แลว ขาพเจาจักทําตามคําของทาน มโหสถจึงกลาววา ถาอยางนั้น ทานควร
ทนตอการประหารเล็กนอย อนุเกวัฏกลาวตอบวา ขาแตทานบัณฑิต ยกเสีย
แตชีวิตและมือเทาของขาพเจา เหลือจากนั้น ทานจงทําตามชอบใจของทาน
มโหสถจึงใหสิ่งของแกเหลาชนในเรือนของอนุเกวัฏแลว ทําพราหมณใหถึง
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ประการอันแปลกโดยนัยที่กลาวแลว แลวใหนั่งในสาแหรกเอาเชือกผูกโรยลง
ไปใหแกพวกเสวกของพระเจาจุลนีพรหมทัต.
ลําดับนั้น พวกเสนาก็จับอนุเกวัฏนําไปถวายพระเจาพรหมทัต พระ
ราชาทรงทดลองแลว ก็ทรงเชื่อพราหมณอนุเกวัฏ จึงพระราชทานรางวัลแก
อนุเกวัฏแลวใหปกครองเสนา ฝายอนุเกวัฏก็ยังเสนาใหลงในสถานที่มีจระเขราย
พลนิกายถูกจระเขทั้งหลายขบกัด ถูกกองรักษาที่อยูบนหอรบยิงพุงเอาดวยศร
หอกและโตมร ก็ถึงความพินาศใหญ จําเดิมแตนั้น ๆ ก็ไมอาจเขาไปใกลดวย
ความกลัวอันตรายเห็นปานนั้น ลําดับนั้น อนุเกวัฏเขาเฝาพระเจาจุลนีพรหมทัต
ทูลวา ขาแตเทพเจา พวกคนรบเพื่อประโยชนแกพระองคไมมี มีแตพวกรับสิน
บนทั้งนั้น ถาพระองคไมเชื่อ จงใหพวกเหลานั้นมา จักทอดพระเนตรเห็นอักษร
จารึกชื่อมโหสถในเครื่องอุปโภคมีผานุงที่นุงอยูเปนตน พระเจากรุงอุตตรปญ
จาละใหทําอยางนั้น ก็ทอดพระเนตรเห็นอักษรในผาเปนตนแหงพวกนั้นทั้งหมด
ก็เขาพระทัยแนวาพวกนี้รับสินบน จึงตรัสถามอนุเกวัฏวา บัดนี้เราควรจะทํา
อยางไร ทานอาจารย ครั้นอนุเกวัฏทูลตอบวา กิจอื่นที่ควรทําไมมี พระเจาขา
ถาพระองคทรงรีรออยู มโหสถจักจับพระองค สวนอาจารยเกวัฏ ก็สาละวนอยู
แตแผลที่หนาผากเทานั้น แตรับสินบนเหมือนกัน เพราะแกรับมณีรัตนะ
แลว ยังพระองคใหหนีไปสิ้น ๓ โยชน ใหทรงเชือ่ ถือแลวใหกลับ แกนี้แหละยุยง
ใหกองทัพแตก ขาพระองคไมสมัครจะอยูแมสักคืนเดียว ควรจะหนีเสียใน
ระหวางเที่ยงคืนวันนี้ ยกขาพระองคเสีย บุคคลอื่นจะเปนผูรวมพระหฤทัย
ไมมี ครั้นอนุเกวัฏทูลฉะนี้ ก็ตรัสสัง่ วา ถาอยางนั้น ทานอาจารยจงผูกมาที่
นั่งแลวตระเตรียมยาน อนุเกวัฏรูความที่พระเจาจุลนีจะหนีโดยทรงวินิจฉัยแน
จึงทูลใหอุนพระหฤทัยวา อยากลัวเลย พระเจาขา แลวออกไปขางนอกสั่ง
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พวกบุรุษที่มโหสถวางไววา วันนี้พระเจาอุตตรปญญาจาละจะหนี ทานทั้งหลาย
อยาหลับเสีย สั่งฉะนี้แลวผูกมาที่นั่งมั่นคง อยางที่รั้งไวจะใหหยุดมันยิ่งสําคัญ
วาวิ่งหนีตะบันไป แลวนํามันมาไวในระหวางมัชฌิมยามแลวกราบทูลวา มา
ที่นั่งเตรียมผูกไวแลว พระเจาขา ขอทรงทราบเวลาเสด็จ พระราชาก็ขึ้นมา
หนีไป ฝายอนุเกวัฏก็ขึ้นมาทําเหมือนโดยเสด็จดวยหนอยหนึ่งก็กลับ มาที่นั่ง
ที่ผูกมั่นคงแมพระราชารั้งใหหยุด ก็พาพระราชาหนีไปอยางเดียว ฝายอนุเกวัฏ
เขาในหมูเสนาก็รองอึงขึ้นวา พระราชาจุลนีพรหมทัตเสด็จหนีไปแลว พวก
บุรุษที่มโหสถวางไวก็รองบอกกันกับพวกของตน ฝายพระราชารอยเอ็ดได
สดับเสียงนั้น ก็สําคัญวา มโหสถเปดประตูเมืองออกมา บัดนี้เขาจักไมไว
ชีวิตพวกเรา ก็กลัวสะดุงตกใจ ไมเหลียวแลเครื่องอุปโภคบริโภคพากันหนี
ไปแตที่นั้น ๆ ชนทั้งหลายก็รองเอ็ดกันขึ้นวา แมพระราชารอยเอ็ดก็เสด็จหนี
ไปแลว กองรักษาอยู ทีบ่ นประตูหอรบไดยินเสียงนั้น ก็โหรองตบมือกันขึ้น
ขณะนั้น พระนครมิถิลาทั้งสิ้น ทั้งภายในภายนอกก็บันลือเสียงสนั่นหวั่นไหว
เปนอันเดียวกัน เพียงดังแผนดินแยกออก เพียงดังทองทะเลปนปวนฉะนั้น
พลนิกาย ๑๘ อักโขภิณีกลัวแตมรณภัย ดวยเขาใจวา พระเจาจุลนีและ
พระราชารอยเอ็ดถูกมโหสถจับไวไดแลว ก็ทั้งแมผาสาฎกที่พันทองของตน ๆ
เสียหนีไป สถานที่ตั้งกองทัพวางเปลา พระเจาจุลนีพรหมทัตพาพระราชา
รอยเอ็ดไปสูนครของตน วันรุงขึ้นพลนิกายชาวกรุงมิถิลาเปดประตูเมืองออก
มาแตเชา เห็นสิ่งของกองอยูเปนอันมาก จึงแจงแกมโหสถวา ขาแตทาน
บัณฑิต พวกเราจักทําอยางไร มโหสถกลาววา ทรัพยที่พวกขาศึกทิ้งไว
ตกเปนของพวกทาน พวกทานจงถวายสิ่งที่เปนของพระราชาทั้งปวงแดพระราชาของเราทั้งหลาย จงนําสิ่งเปนของเศรษฐีและเกวัฏมาใหแกเรา ชาวเมือง
จงถือเอาสิ่งที่เหลือจากนี้ เมื่อชนทั้งหลายนํารัตนภัณฑมีคามากไปอยู กินเวลา
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ลวงไปถึงกึ่งเดือน ก็แตชนทั้งหลายนําของอันเหลือจากนั้นไป กินเวลาถึง ๔
เดือน พระโพธิสัตวใหรางวัลเปนอันมากแกพราหมณอนุเกวัฏ ไดยินวา จําเดิม
แตนั้นมา ชาวกรุงมิถิลาก็บังเกิดมั่งคั่งมั่งมีเงินแลทอง รัตนะมีคามากก็เกิดมี
มากหลาย.
พระเจาจุลนีพรหมทัตประทับอยู ณ เมืองอุตตรปญจาละกับพระราชา
รอยเอ็ดเหลานั้น ลวงไปปหนึ่ง.
อยูมาวันหนึ่ง พราหมณเกวัฏแลดูหนาดวยกระจกก็เห็นแผลที่หนาผาก
จึงคิดวา นี้มโหสถทําไว มโหสถทําเราใหอายแกพระราชาทั้งหลายมีประมาณ
เทานี้ คิดฉะนี้ก็เกิดโกรธขึ้น คิดวา เมื่อไรหนอ เราจักเปนผูสามารถเห็น
หลังแหงมโหสถ ก็นึกไดวา อุบายมีอยู ลงสันนิษฐานแนวา พระราชธิดาของ
พระราชาแหงเรามีพระนามวา ปญจาลจันที มีพระรูปโฉมอุดมเปรียบดวย
เทพอัปสร เราจักใหพระนางนั้นแกพระเจาวิเทหราช โลมเธอดวยกาม แลว
นําเธอผูเปนดังปลากลืนเบ็ดกับมโหสถมา ฆาเสียทั้งสองคนแลวดื่มชัยบาน
ตระหนักแนฉะนี้แลว จึงเขาเฝากราบทูลแดพระเจาจุลนีวา ขาแตสมมติเทพ
ยังมีความคิดอีกอยางหนึ่ง พระเจาจุลนีไดทรงสดับคําของเกวัฏ จึงตรัสวา
แนะทานอาจารย พวกเราไมเปนเจาของแมแหงผาสาฎกที่พันทอง เพราะ
อาศัยความคิดของทาน บัดนี้ทานจักทําอะไรอีก นิ่งเสียทีเถิด เกวัฏจึงทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา อุบายอื่นเชนอุบายนี้ไมมี พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้น
ทานจงกลาวใหฟง พราหมณเกวัฏทูลวา ถาจะทูล ควรอยูแตสอง พระเจาขา
พระราชาทรงเห็นชอบดวย พราหมณจึงเชิญเสด็จพระราชาขึ้นบนปราสาท
ใหเสด็จเขาไปในหองบรรทมแลวทูลวา เราทั้งหลายจักโลมพระเจาวิเทหราช
ดวยกิเลส แลวเอาตัวมาฆาเสียพรอมกับมโหสถ พระราชาตรัสวา อุบายนี้งาม
แตเราจักเลาโลมนําเขามาอยางไร เกวัฏทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา พระ-
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ราชธิดาของพระองคผูมีพระนามวา ปญจาลจันที ทรงรูปโฉมงดงาม พวกเรา
จักใหจินตกวีประพันธรูปสมบัติอันทรงสิริ และความงามแหงอิริยาบถสี่ของ
พระราชธิดานั้น ดวยประพันธเปนเพลงขับ แลวใหผูชํานาญขับรองกาพยกลอน
เหลานั้น ในกรุงมิถิลา ใหมีใจความวา เมื่อจอมนรินทรปนวิเทหรัฐ ไมได
นารีรัตนเห็นปานนี้ ราชสมบัติก็ไมมีประโยชนอะไร ดังนี้ รูวาพระเจา
วิเทหราชปฏิพัทธเกี่ยวเนื่องดวยการฟงนั่นแล ขาพระองคจักไปในกรุงมิถิลา
กําหนดวันมารับพระราชธิดาอภิเษก เมื่อขาพระองคกําหนดวันกลับมาแลว
พระเจาวิเทหราชก็จักเปนเหมือนปลากลืนเบ็ด พามโหสถมา ภายหลังเรา
ทั้งหลายก็จักฆาพระเจาวิเทหราชกับมโหสถเสีย พระเจาจุลนีไดสดับคําของ
เกวัฏแลวทรงยินดีรับรองวา อุบายของทานงาม เราทั้งหลายจักทําอยางนั้น
ก็นางนกสาลิกาที่เลี้ยงไวในที่บรรทมแหงพระเจาจุลนีพรหมทัต ไดฟงความติด
นั้นแลวไดทําใหประจักษ พระเจาจุลนีใหเรียกพวกจินตกวีเกามาพระราชทาน
ทรัพยเปนอันมาก แลวแสดงพระราชธิดาแกพวกนั้น ตรัสวา เจาทั้งหลายจง
ประพันธกาพยกลอนอาศัยรูปสมบัติของธิดานี้ พวกจินตกวีเหลานั้นก็ประพันธ
เพลงขับอยางจับใจยิ่งแลวขับถวายพระราชา พระราชาก็พระราชทานทรัพย
เปนอันมากแกพวกนั้นอีก นางฟอนรําทั้งหลายเรียนกาพยกลอนแตสํานัก
จินตกวีทั้งหลายแลวไปขับรองในมณฑลมหรสพ เพลงขับเหลานั้นไดแพรไป
ดวยประการฉะนี้ เมื่อเพลงขับเหลานั้นไดแพรไปในหมูประชาชน พระเจา
จุลนีตรัสใหเรียกพวกกับรองทั้งหลายมาตรัสสั่งวา เจาทั้งหลายจงจับนกใหญ
ใหมาก ขึ้นสูตนไมในราตรี นั่งขับรองอยูบนตนไมนั้น ครั้นเวลาใกลรุง
จงผูกกังสดาลที่คอนกเหลานั้นปลอยขึ้นไปแลวจึงลงจากตนไม พระเจาจุลนี
ใหทําดังนั้น เพื่อเหตุใหเปนของปรากฏวา แมเทวดาทั้งหลายก็ขับรอง
พรรณนาพระรูปโฉมแหงพระราชธิดาของพระเจากรุงปญจาละ พระเจาจุลนี
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ตรัสเรียกเหลาจินตกวีนั้นมาอีกตรัสวา บัดนี้เจาทั้งหลายจงพรรณนาสรรเสริญ
วา นางกุมาริกาเห็นปานนี้หาสมควรแกพระราชาอื่นในพื้นชมพูทวีปไม นาง
สมควรแกพระเจาวิเทหราชกรุงมิถิลา และอิสริยยศของนางนี้ผูเดียวควรแก
พระเจาวิเทหราช ดังนี้ ผูกใหเปนเพลงขับ จินตกวีเหลานั้นทําตามรับสั่งแลว
ขับถวายใหทรงสดับ พระเจาจุลนีก็พระราชทานทรัพยแกพวกนั้นแลวตรัสสั่ง
วา เจาทั้งหลายจงไปสูกรุงมิถิลา แลวขับโดยอุบายนี้แหละในกรุงมิถิลานั้นอีก
จินตกวีเหลานั้นเมื่อขับเพลงขับเหลานั้น ไปถึงกรุงมิถิลาโดยลําดับ ก็ขับ ณ
โรงมหรสพ มหาชนไดฟงเพลงขับเหลานั้นก็ยังเสียงโหรองเกรียวกราวใหเปน
ไป ไดใหทรัพยเปนอันมากแกพวกนั้น พวกนั้นขับบนตนไมในเวลาราตรี
ครั้นใกลรุงก็ผูกกังสดาลที่คอนกทั้งหลายแลวลงจากตนไม เสียงโกลาหลเปน
อันเดียวกันวา แมเทวดาทั้งหลายก็ขับรองพรรณนาพระรูปโฉมของพระราชธิดา
พระเจากรุงปญจาละ ดังนี้ ไดมีในพระนครทั้งสิ้น เพราะไดยินเสียงกังสดาล
ในอากาศ พระเจาวิเทหราชทรงสดับเสียงนั้น จึงใหเรียกพวกนักประพันธ
กาพยกลอนมาใหเลนมหรสพในพระราชนิเวศนแลว ทรงดําริวา ไดยินวา
พระเจาจุลนีมีพระราชประสงคจะประทานพระราชธิดาผูทรงรูปโฉมอันอุดมเห็น
ปานนี้แกเรา ทรงดําริฉะนี้ก็ทรงยินดี ไดพระราชทานทรัพยเปนอันมากแก
นักประพันธเหลานั้น พวกนั้นก็กลับนําความมากราบทูลพระเจาจุลนีพรหมทัต
ลําดับนั้น อาจารยเกวัฏจึงกราบทูลพระเจาจุสนีวา บัดนี้ขาพระบาทจักไปเพื่อ
กําหนดวัน พระราชาตรัสวา ดีแลวอาจารย ทานควรจะเอาอะไรไปบาง
เกวัฏกราบทูลวา ควรเอาบรรณาการบางเล็กนอยไป พระเจาขา ก็ทรงอนุญาต
เกวัฏก็ถือเอาเครื่องบรรณาการไปดวยบริวารใหญ ถึงวิเทหรัฐเสียงโกลาหล
เปนอันเดียวกันไดบังเกิดในกรุงมิถิลา เพราะไดฟงการมาของเกวัฏวา ไดยินวา
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พระเจาจุลนีกับพระเจาวิเทหราชจักกระทําสัมพันธไมตรีตอกัน ฝายพระเจา
จุลนีจักประทานพระธิดาของพระองค แดพระราชาของพวกเรา ไดยินวา
พราหมณเกวัฏมาเฝาเพื่อกําหนดวันเสด็จไปอภิเษก พระเจาวิเทหราชไดทรง
ฟงคํานั้น แมพระมหาสัตวก็ไดฟงเหมือนกัน ความปริวิตกไดมีแกพระมหาสัตว
วา การที่เกวัฏมายอมไมชอบใจเรา เราจักรูเหตุนั้นโดยความเปนจริง ดังนี้
เพราะไดยินคําลือนั้น มโหสถจึงสงขาวไปยังบุรุษที่วางไวในสํานักของพระเจา
จุลนีวา เจาจงรูขอความนี้ตามความเปนจริงสงขาวมาใหรู ลําดับนั้น พวกบุรุษ
ที่วางไวจึงสงขาวตอบมาวา ขาพเจาทั้งหลายไมรูขอความนี้โดยความเปนจริง
พระเจาจุลนีกับเกวัฏนั่งปรึกษากันอยูในหองบรรทม ก็แตนกสาลิกาที่เลี้ยงไว
ในที่บรรทมของพระเจาจุลนีรูความคิดอันนี้ พระมหาสัตวไดสดับดังนั้นแลว
คิดวา เราจักไมใหเกวัฏเห็นบานเมืองที่จัดดีแลว จําแนกดีแลว อยางที่
ปจจามิตรไมมีโอกาส มโหสถจึงใหลอมทางที่มาทั้งสองขาง และเบื้องบนดวย
เสื่อลําแพน ตั้งแตประตูพระนครจนถึงพระราชนิเวศน และตั้งแตพระราชนิเวศนจนถึงเรือนตน ใหเขียนภาพโปรยดอกไมที่พื้น ใหตงั้ หมอน้ํามีน้ําเต็ม
และใหปกตนกลวยผูกธงไว เกวัฏเขาสูพระนคร เมื่อไมเห็นเมืองที่จําแนกดี
แลวก็คิดวา พระราชาใหตกแตงมรรคาไวรับเรา ไมรูวา เขาทําเพื่อไมใหเห็น
บานเมือง เกวัฏไปเฝาถวายบังคมพระเจาวิเทหราช ถวายเครื่องบรรณาการ
ทูลปฏิสันถารแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง พระเจาวิเทหราชทรงทําสักการะ
สัมมานะแลว เมื่อจะกราบทูลถึงเหตุการณที่ตนมา ไดกลาวคาถาเหลานั้นวา
พระราชามีพระราชประสงคจะทรงทําสันถวไมตรี จะประทานรัตนะทั้งหลายแดพระองค แตนี้ไป
ทูตทั้งหลายผูมีวาจาไพเราะ กลาวคําที่นารัก จงมา
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จงกลาววาจาอันออนหวาน เปนวาจาที่นายินดี
ปญจาลรัฐและวิเทหรัฐทั้งสองนั้น จงเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺถวกาโม เต ความวา ขาแตพระมหาราชเจา พระราชาของขาพระองคทั้งหลายมีพระราชประสงคจะทรงทํา
สันถวไมตรีกับดวยพระองค. บทวา รตนานิ ความวา จะประทานรัตนะ
ทั้งหลายตั้งตนแตพระราชธิดาซึ่งเปนอิตถีรัตนะแตพระองค. บทวา อาคจฺฉนฺตุ ความวา ไดยินวา ตั้งแตนี้ไป ทูตทั้งหลายผูมีวาจาไพเราะ กลาวคํา
ที่นารัก คุมเครื่องบรรณาการแตอุตตรปญจาลนคร มาในมิถลิ านครนี้ และ
แตมิถิลานครั้น ไปในอุตตรปญจาลนครั้นนั้น. บทวา เอกา ภวนฺตุ ความวา
ขอรัฐทั้งสองนั้นจงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทีเดียว ดุจน้ําในคงคาไหลรวมกับ
น้ําในยมุนาฉะนั้น.
ก็แลครัน้ กราบทูลอยางนี้แลว เกวัฏไดกราบทูลตอไปวา ขาแต
พระมหาราชเจา พระราชาของขาพระเจาใครจะสงมหาอมาตยอื่นมา ก็ไม
สามารถจะแจงขาวใหเปนที่ชอบพระราชหฤทัย เพราะฉะนั้น จึงสงขาพระเจา
มาโดยพระราชโองการวา ทานอาจารย ทานจงยังพระเจาวิเทหราชใหทรง
ทราบดีแลวพาเสด็จมา ดังนี้ 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 การที่เราจะเจรจากับเกวัฏผูมีกรรมอันลามก
เปนธรรมดาจงอยาไดมีเลย คิดดังนี้แลว จึงดื่มเนยใสหนอยหนึ่งแตเชา ผูรักษา
เรือนเอาโคมัยสดเปนอันมากละเลงเรือนมโหสถ และเอาน้ํามันทาเสาทั้งหลาย
แตตั้งเตียงผาไวหนึ่งเตียงสําหรับเปนที่นอนแหงมโหสถ นอกจากนี้ใหเก็บ
เสียสิ้นไมวาเตียงหรือตั่ง มโหสถไดใหสัญญาแกชนบริวารวา เมื่อพราหมณ
ปรารถนาจะพูดกับพวกเจา พวกเจาพึงกลาวอยางนี้วา แนะพราหมณ ทาน
อยาพึงพูดกับทานบัณฑิต เพราะวันนี้ทานบัณฑิตดื่มเนยใส ในเมื่อเราทํา
อาการจะพูดกับเกวัฏ พวกเจาพึงหามเสียวา ทานดื่มเนยใสอยางแรง ทาน
อยาพูด มโหสถจัดอยางนี้แลวนุงผาแดง วางคนรักษาไวที่ซุมประตูทั้ง ๗ ชั้น
แลวนอนบนเตียงผา ฝายเกวัฏยืนที่ซุมประตูที่ ๑ ของเรือนมโหสถ ถามวา
บัณฑิตอยูไหน ลําดับนัน้ ชนทั้งหลายก็หามพราหมณเกวัฏวา แนะพราหมณ
ทานอยาสงเสียง ถาทานอยากจะมา จงนานิ่ง ๆ เพราะวันนี้ทานบัณฑิตดื่ม
เนยใสอยางแรง ทานจักตองไมทําเสียงอื้ออึง ชนทั้งหลายที่ซุมประตูนอกจากนี้
ก็กลาวหามพราหมณอยางนั้น เกวัฏลวงชั้นประตูที่ ๗ ก็ถึงสํานักมโหสถ
มโหสถแสดงอาการจะพูด ลําดับนั้น ชนทั้งหลายกลาวหามวา ทานอยาไดพูด
เพราะทานดื่มเนยใสอยางแรง ประโยชนอะไรดวยการพูดกับพราหมณรายนี้
เกวัฏไปสํานักมโหสถบัณฑิต ไมไดนั่ง ไมไดแมที่ยืนอาศัยอาสนะ ตองยืน
เหยียบโคมัยสดอยู ลําดับนั้น คนใชของมโหสถคนหนึ่ง แลดูเกวัฏแลวเลิก
ตาขึ้น คนหนึ่งแลดูแลวยักคิ้ว คนหนึ่งแลดูแลวงอศอกเงื้อ คนบางพวก
แสดงวิการมีวิการมือและเทาเปนตน เกวัฏเห็นกิริยาของพวกมโหสถ ก็เกอเขิน
กลาววา แนะทานบัณฑิต ขาพเจาลาไปละ เมือ่ คนอื่น ๆ กลาววา แนะ
พราหมณรายถอย แกอยาสงเสียง ถาวาแกขืนสงเสียง พวกเราจักทําลาย
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กระดูกแกเสีย ก็เปนผูทั้งกลัวทั้งตกใจ กลับไปไมเหลียวหลัง ลําดับนั้น
คนหนึ่งลุกขึ้นตีหลังเกวัฏดวยซีกไมไผ คนหนึ่งประหารหลังดวยฝามือ คนหนึ่ง
ไสคอผลักไปในระหวาง เกวัฏทั้งกลัวทั้งตกใจออกไปสูพระราชวัง ดุจมฤคพน
จากปากราชสีห พระเจาวิเทหราชทรงดําริวา วันนี้บุตรของเราไดฟงประพฤติ
เหตุนี้แลวจักเปนผูยินดี ธรรมสากัจฉาใหญจะพึงมีแกบัณฑิตทั้งสอง วันนี้
บัณฑิตทั้งสองจักยังกันและกันใหขมาโทษ เปนลาภของเราหนอ พระองค
ทอดพระเนตรเห็นเกวัฏ เมื่อจะตรัสถามอาการสังสนทนากับมโหสถบัณฑิต
จึงตรัสคาถานี้วา
ดูกอ นอาจารยเกวัฏ ทานไดพบกับมโหสถ เปน
อยางไรหนอ เชิญกลาวขอความนั้นเถิด มโหสถกับ
ทานตางงดโทษกันแลวกระมัง มโหสถยินดีแลวกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏินิชฺฌตฺโต ความวา เพื่อระงับ
การทะเลาะกันที่เปนไปในสนามธรรมยุทธ มโหสถไดงดโทษใหทาน และ
ทานก็ไดงดโทษใหมโหสถแลวหรือ. บทวา กจฺจิ ตุฏโ ความวา มโหสถ
ไดฟงประพฤติเหตุที่พระราชาของพวกทานสงมา ยินดีแลวกระมัง.
ลําดับนั้น เกวัฏทูลวา พระองคอยาทรงถือมโหสถวาเปนบัณฑิตเลย
พระเจาขา คนที่ชื่อวาเปนอสัตบุรุษยิ่งกวามโหสถไมมี แลวกลาวคาถานี้วา
ขาแตพระจอมประชากร บุรุษที่ชื่อมโหสถเปน
คนเลว ไมนาชื่นชม กระดาง มิใชสัตบุรษุ ไมพูด
อะไรสักคํา เหมือนคนใบคลายคนหนวก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสพฺภิรูโป ไดแก มิใชชาติบัณฑิต.
บทวา น กิฺจิตฺถ ความวา มโหสถไมกลาวขอความอะไร ๆ กับเรา ดวย
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เหตุนั้นแล เราจึงเขาใจเขาวาไมใชบัณฑิต เกวัฏกลาวโทษของพระโพธิสัตว
ดวยประการฉะนี้.
พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคําของเกวัฏแลว ไมทรงยินดี ไมทรง
คัดคาน โปรดใหพระราชทานเสบียงและเรือนพักอยูแกเกวัฏและเหลาบริวาร
ที่มาดวย ทรงสงเกวัฏไปดวยรับสั่งวา เชิญทานอาจารยไปพักผอน ดังนีแ้ ลว
ทรงดําริวา มโหสถบุตรของเราเปนผูฉลาดในปฏิสันถาร ไดยนิ วา เขาไมได
ทําปฏิสันถารกับเกวัฏเลย ไมแสดงความยินดี เขาจักเห็นภัยอะไร ๆ ในอนาคต
ดําริฉะนี้แลว ก็เริ่มกถาขึน้ เองตรัสคาถานี้วา
บทมนตนี้เห็นไดแสนยากโดยแท ขอความที่ดี
อันนระผูมีความเพียรเห็นแลว ความจริง กายของเรา
ก็หวั่นไหว ใครจักละแควนของตนไปสูเงื้อมมือของ
คนอื่นเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท ความวา บทมนตนี้ที่บุตรของเรา
เห็นแลว คนอื่นนอกนี้เห็นไดแสนยากโดยแท. บทวา นรวิริเยน ความวา
ขอความที่ดีอันนระผูมีความเพียรจักเห็นแลว. บทวา สย ความวา ใครจัก
ละแวนแควนของตนไปสูเงื้อมมือของคนอื่นเลา.
เมื่อพระเจาวิเทหราชทรงนึกถึงขอความนั้นวา บุตรของเราจักเห็น
โทษในการมาของพราหมณเกวัฏ ดวยวาเกวัฏนี้ เมื่อมา จักมิไดมาเพื่อตองการ
สันถวไมตรี แตแกคงมาเพื่อเลาโลมเราดวยกามคุณแลวพาไปเมืองของตนเอา
ตัวไว บุตรของเราจักเห็นภัยในอนาคตนั้นแลว ทรงนึกอยูอยางนี้ ก็ทั้งกลัว
ทั้งสะดุงประทับนั่งอยู บัณฑิตทั้ง ๔ คนมาเฝา พระราชาตรัสถามเสนกะวา
การที่เราจะไปอุตตรปญจาลนครนําพระราชธิดาของพระเจาจุลนีมาทานชอบใจ
อยูหรือ เสนกะกราบทูลวา พระองครับสั่งอะไร พระเจาขา เพราะวาควรที่
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พระองคจะนําสิริซึ่งมาถึงอยาใหหนีไปเสีย หากพระองคเสด็จไปกรุงปญจาละ
ก็จักไดรับพระราชธิดามา กษัตริยองคอื่นยกเสียแตพระเจาจุลนีพรหมทัต จัก
เปนผูเสมอดวยพระองคยอมไมมีในพื้นสกลชมพูทวีป เพราะอะไร เพราะ
พระองคไดพระราชธิดาของพระราชาผูเปนใหญมาเปนมเหสี จริงอยู พระเจา
จุลนีพรหมทัตเปนพระราชาเลิศในพื้นสกลชมพูทวีป ใครจะยกพระราชธิดา
ผูทรงพระรูปโฉมอันอุดมถวายแดพระองค ก็ดวยทรงเห็นวา พระราชานอกนี้
เปนคนของเรา พระเจาวิเทหราชพระองคเดียวเสมอเรา ขอพระองคทรงทํา
ตามคําของพระเจาจุลนีเถิด แมพวกขาพระองคก็จักไดผาและเครื่องประดับ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยพระองค พระเจาวิเทหราชตรัสถามอาจารยอีก ๓ คน
ที่เหลือ อาจารยเหลานั้นก็กราบทูลเชนเดียวกัน เมื่อพระราชากําลังรับสั่งอยู
กับอาจารยทั้ง ๔ พราหมณเกวัฏออกจากเรือนพักรับรองมาถวายบังคมพระ
ราชาดวยคิดวา เราจักทูลลาพระราชากลับ จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคไมอาจรอชา จักทูลลากลับ พระราชาทรงทําสักการะแกเกวัฏแลว
ทรงสงเขากลับไป พระมหาสัตวรูวาเกวัฏกลับแลว จึงอาบน้ําแตงกายไปเฝา
พระราชา ถวายบังคมพระราชาแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนหนึ่ง พระราชาทรง
ดําริวา มโหสถบัณฑิตบุตรเราเปนผูมีความคิดมาก ถึงฝงแหงมนต ยอมรู
ขอความทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปจจุบัน เปนนักปราชญ จักรูวาควร
หรือไมควรที่เราจะไปในกรุงปญจาละ พระองคมิไดตรัสเรื่องของพระองคที่ทรง
คิดไวกอน เปนผูกําหนัดยินดีเพราะราคะ หลงเพราะโมหะ เมื่อจะตรัสถาม
จึงตรัสคาถานี้วา
พวกเราทั้ง ๖ คน เปนบัณฑิตมีปญญาสูงสุดดุจ
แผนดิน มีมติเสมอกันเปนเอกฉันททีเดียว พอมโหสถ
แมเจาก็จงทํามติวา ไปหรือไมไป หรืออยู.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺน ความวา พอบัณฑิต พวกเรา
๖ คน คือ พราหมณเกวัฏ ๑ เรา ๑ และอาจารย ๔ คนเหลานั้น. บทวา
เอกาว มติ ความวา มีอัธยาศัยเปนอันเดียวกัน รวมกันเหมือนน้ําแมน้ํา
คงคาไหลรวมกับน้ําแมน้ํายมุนาฉะนั้น. บทวา เย ความวา พระเจาวิเทหราช
ตรัสวา พวกเราทั้ง ๖ คนเปนบัณฑิตสูงสุด มีปญญาสูงสุดดุจแผนดินเหลานั้น
ยอมชอบใจการที่พระเจาจุลนีนําพระราชธิดามา. บทวา าน ไดแก อยูใ น
ที่นี้เทานั้น. บทวา มตึ กโรหิ ความวา ชื่อวาความชอบใจของพวกเรา
ยังเอาเปนประมาณไมได แมเจาก็จงแสดงความคิดวา การที่พวกเราไปปญจาลนครเพื่อประโยชนอาวาหมงคล หรือไมไปหรืออยูในที่นี้เทานั้น เจาชอบ
อยางไร.
พระมหาสัตวไดฟงพระราชดํารัสดังนั้นจึงคิดวา พระราชาองคนี้เปนผู
ละโมบในกามารมณ ถือเอาคําของอาจารย ๔ คนเหลานี้ ดวยความเปนอันธพาล
ยอมไมทรงทราบโทษที่จะเสด็จไป เราจักชี้โทษในการเสด็จไป แลวจักให
กลับพระหฤทัยเสีย คิดฉะนั้นแลวจึงกลาว ๔ คาถาวา
ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงทราบพระเจาจุลนีพรหมทัตทรงมีอานุภาพมาก มีพลมาก ก็พระราชานัน้ ปรารถนาเพื่อปลงพระชนมชีพของพระองค
ดุจนายพรานฆามฤคดวยมฤคี ฉะนั้น.
ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อ ยอมกลืนเบ็ดที่คด
ซึ่งปกปดไวดวยเนื้ออันเปนเหยื่อ มันยอมไมรูจักความ
ตายของมัน ฉันใด ขาแตพระราชา พระองคทรง
ปรารถนากาม ยอมไมทรงทราบพระราชธิดาของ
พระเจาจุลนี เหมือนปลาไมรูจักความตายของตน
ฉะนั้น.
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ถาพระองคเสด็จไปยังปญจาลนคร จักตองสละ
พระองคทันที ภัยใหญจักถึงพระองค ดุจภัยมาถึงมฤค
ดวยตามไปถึงทางประตูบาน ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราช พระมหาสัตวเรียกพระเจาวิเทหราช.
บทวา มหานุภาโว ไดแก มียศใหญ. บทวา มหพฺพโล ไดแก ประกอบ
ดวยพลนับได ๑๘ อักโขภิณี. บทวา มารณตฺถ ไดแก เพื่อประโยชนแก
ความตาย. บทวา โอกจเรน ไดแก แมเนื้อตัวลอเหยื่อ ก็นายพรานฝก
แมเนื้อตัวหนึ่งแลวเอาเชือกผูกนําไปปา พักไวในที่พวกเนื้อหากิน แมเนือ้ นั้น
ตองการนําเนื้อโงมาสํานักตน จึงรองดังยั่วราคะดวยสัญญาของตน เนื้อโง
แวดลอมดวยฝูงเนื้อนอนที่พุมไมในปา ไมใหสัญญาในแมเนื้อที่เหลือ ไดฟง
เสียงของแมเนื้อนั้น มีใจผูกพันเพราะเกี่ยวของ ดวยฟงเสียงของแมเนื้อนั้น
ลุกออกไป ชูคอเขาไปหาแมเนื้อตัวนั้น ยืนใหความสะดวกอยางมากแกนาย
พราน นายพรานใชหอกคมกริบแทงเนื้อนั้นใหสิ้นชีวิตในที่นั่นเอง ในเรื่องนั้น
พระเจาจุลนี เหมือนนายพราน พระราชธิดาของพระองคเหมือนแมเนื้อลา
เหยื่อ พราหมณเกวัฏเหมือนอาวุธในมือของนายพราน อธิบายวา นายพราน
ตองการฆาเนื้อดวยเนื้อลอเหยื่อฉันใด พระเจาจุลนีตองการฆาพระเจาวิเทหราช
ดวยพระราชธิดา ฉันนั้น. บทวา อามคิทฺโธ ความวา ปลาแมอยูในน้ําลึก
รอยวาตองการเหยื่อคือของสดที่เขาปดที่คดของเบ็ดไวนั้น กลืนเบ็ดเขาไปยอม
ไมรูความตายของตน. บทวา ธีตร ความวา พระองคทรงปรารถนากาม
ยอมไมทรงทราบพระราชธิดาของพระเจาจุลนีนั้นเปนเชนกับเหยื่อที่พรานเบ็ด
คือพระเจาจุลนีทรงวางปดเบ็ดคือคําพูดของพราหมณเกวัฏไว เหมือนปลาไมรู
เหยื่อ คือความตายของมัน. บทวา ปพฺจาล ไดแก อุตตรปญจาลนคร.
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บทวา อตฺต ไดแก ตน. บทวา ปนฺถานุปฺปนฺน ความวา ภัยใหญจัก
มาถึงเนื้อตัวเดินไปตามทางที่ประตูบาน เมื่อพวกมนุษยถืออาวุธออกจากบาน
เพื่อตองการเนื้อ พวกที่เห็นนั้น ๆ ยอมฆาเนื้อนั้นเสีย ฉันใด มรณภัยใหญ
จักมาถึงคือจักเขาถึงพระองคแมเมื่อเสด็จอุตตรปญจาลนคร ฉันนั้น พระมหาสัตวทูลขมพระราชาดวย ๘ คาถา ดวยประการฉะนี้.
พระเจาวิเทหราชถูกพระมหาสัตวขมอยางเหลือเกินทีเดียว ก็ทรงพิโรธ
วา มโหสถนี้หมิ่นเราดุจทาสของตน ไมสําคัญวาเราเปนพระราชา รูร าชสาสนที่พระอัครราชสงมาสํานักเราวา จักประทานพระราชธิดาดังนี้แลว ไม
กลาวคําประกอบดวยมงคลแมคําหนึ่งมากลาวกะเราวา เปนเหมือนเนื้อโง
เปนเหมือนปลากลืนเบ็ด และเปนเหมือนเนื้อเดินตามทางถึงประตูบานจักถึง
ความตาย ครั้นกริ้วแลวไดตรัสคาถาเปนลําดับวา
พวกเรานี่แหละเปนคนเขลา บาน้ําลายทีก่ ลาว
ถึงเหตุแหงการไดรัตนะอันสูงสุดในสํานักเจา เจา
เจริญดวยหางไถ จะรูจักความเจริญเหมือนคนอื่นเขา
ไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาลามฺหเส ความวา เปนคนเขลา.
บทวา เอลุมูคา ไดแก พวกเรานี่แหละมีปากเต็มไปดวยน้ําลาย. บทวา
อุตฺตมคฺถานิ ไดแก เหตุใหไดนางแกวอันอุดม. บทวา ตยี ลปมฺหา
ความวา กลาวในสํานักของทาน. บทวา กิเมว ความวา เมื่อจะติเตียนเขา
จึงกลาวอยางนี้. บทวา นงฺคลโกฏิวฑฺโฒ ความวา พระเจาวิเทหราชทรง
หมายเนื้อความวา บุตรคฤหบดียอมเจริญดวยถือหางไถนาตั้งแตเปนหนุม
เทานั้น จึงตรัสดวยพระราชประสงคนี้เองวา เจายอมรูงานของบุตรคฤหบดี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 467

เทานั้น ยอมไมรูงานที่เปนมงคลของกษัตริยทั้งหลาย. บทวา อฺเ ความวา
คนอื่น ๆ คืออาจารยเกวัฏหรืออาจารยเสนกะเปนตน รูจักความเจริญคือมงคล
ของกษัตริยเหลานั้น ฉันใด เจารูจักความเจริญเหลานั้น ฉันนั้นละหรือ การรู
จักกิจการของบุตรคฤหบดีนั่นแหละสมควรแกเจา.
พระเจาวิเทหราชดาบริภาษมโหสถแลวตรัสวา บุตรคฤหบดีทํา
อันตรายแหงมงคลแกเรา ทานทั้งหลายจงนําเขาออกไปเสีย แลวตรัสคาถา
เพื่อใหนํามโหสถออกไปวา
ทานทั้งหลายจงไสคอมโหสถนี้ใหหายไปเสียจาก
แวนแควนของเรา เพราะเขาพูดเปนอันตรายแกการ
ไดรัตนะของเรา.
มโหสถรูวา พระราชากริ้ว จึงคิดวา หากวาใครอื่นทําตามพระราช
ดํารัสจับมือหรือคอเรา นั่นไมควรแกเรา เราจะละอายตลอดชีวิต เพราะ
ฉะนั้น เราจักออกไปเสียเอง คิดฉะนี้แลวจึงถวายบังคมพระราชา ลุกจากที่นั่ง
กลับไปสูเคหสถานแหงตน ฝายพระเจาวิเทหราชรับสั่งดังนั้น ดวยอํานาจพระพิโรธเทานั้น หาไดตรัสสั่งใคร ๆ ใหทําดังนั้นไม เพราะพระองคมีพระมนัส
เคารพในพระโพธิสัตว ลําดับนั้น พระมหาสัตวคิดวา พระราชาองคนี้เปน
อันธพาลเกินเปรียบ ยอมไมทรงทราบประโยชนหรือมิใชประโยชนแดพระองค
เปนผูปรารถนาในกาม ทรงทราบแตวา จักไดพระราชธิดาของพระเจาจุลนี
หาทรงทราบภัยในอนาคตไม เมื่อเสด็จไปกรุงปญจาละก็จักถึงความพินาศใหญ
หาควรที่เราจะทําพระราชดํารัสไวในใจไม เพราะพระองคทรงมีพระอุปการะ
แกเรามาก พระราชทานยศใหญแกเรา ควรที่เราจะเปนปจจัยแหงพระองค
แลวดําริตอไปวา เราจักสงสุวโปดกไปกอน รูค วามจริงแลวไปเองภายหลัง
ดําริฉะนี้แลว จึงเรียกสุวโปดกมา แลวสงไป ณ กรุงปญจาละนั้น.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
แตนั้นมโหสถบัณฑิตไดหลีกไปจากราชสํานัก
ของพระเจาวิเทหราช ที่นั้นไดเรียกนกสุวบัณฑิตชื่อ
มาธูระ*ผูเปนทูตมาสั่งวา แนะสหายตัวมีปกเขียว เจา
จงมาทําการขวนขวายเพื่อเรา นางนกสาลิกาที่เขาเลี้ยง
ไว ณ ที่บรรทมของพระเจาปญจาลราชมีอยู ก็นางนก
นั้นเปนนกฉลาดในสิ่งทั้งปวง เจาจงถามนางนกนั้น
โดยพิสดาร นางนกนั้นรูความลับทุกอยางของพระเจา
ปญจาลราชและของพราหมณเกวัฏผูโกสิยโคตรทั้งสอง
นั้น นกสุวบัณฑิตชื่อมาธูระตัวมีปกเขียวรับคํามโหสถ
วา เออ แลวไดไปสูสํานักนางนกสาลิกา แตนั้น นก
สุวบัณฑิตชื่อมาธูระนั้นครั้นไปถึงแลว ไดเรียกนางนก
สาลิกาตัวมีกรงงาม พูดเพราะมาถามวา เธอพออดทน
อยูในกรงงามดอกหรือ เธอมีความผาสุกในเพศดอก
หรือ ขาวตอกกับน้ําผึ้งเธอไดในกรงงามของเธอดอก
หรือ ดูกอนสหายสุวบัณฑิต ความสุขมีแกฉันและ
ความสบายก็มี อนึ่งขาวตอกกับน้ําผึ้งฉันก็ไดเพียงพอ
ดูกอนสหาย ทานมาแตไหน หรือวาใครใชทานมา
กอนแตนี้ฉันไมเคยเห็นทาน หรือไดยินเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หริตปกฺโข ไดแก มีปกเสมอดวย
ใบไมเขียว. บทวา เวยฺยาวจฺจ ความวา มโหสถกลาวกะนกสุวบัณฑิตซึ่ง
มาจับที่ตักในเมื่อตนกลาววา มานีส่ หาย เจาจงทําการขวนขวายของเรา
* อรรถกถาเปน มาถูระ
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อยางหนึ่ง ซึ่งผูอื่นที่เปนมนุษยไมอาจทําได เมื่อนกสุวบัณฑิตถามวา ขาพเจา
จะทําอะไรนาย มโหสถก็กลาววา สหาย คนอื่นเวนพระเจาจุลนีและพราหมณเกวัฏ ยอมไมรูเหตุที่พราหมณเกวัฏมาโดยความเปนทูต คนสองคนเทานั้น
นั่งปรึกษากันในหองบรรทมของพระเจาจุลนี แตมีนางนกสาลิกาที่พระเจา
ปญจาลราชนั้นเลี้ยงไวในที่บรรทม ไดยินวา นางนกสาลิกานั้นรูความลับนั้น
เจาจงไปในที่นั้น ทําความคุนเคยประกอบดวยเมถุนกับนางนกสาลิกานั้น ถาม
ความลับของพระเจาจุลนีและพราหมณเกวัฏ กะนางนกสาลิกานั้น โดยพิสดาร
จงถามนางนกสาลิกานั้น ในประเทศที่มิดชิด อยางที่ใคร ๆ อืน่ จะไมรูเรื่องนั้น
ก็ถาใครไดยินเสียงของเจา ชีวิตของเจาจะไมมี ฉะนั้น เจาจงถามคอย ๆ ใน
ที่มิดชิด. บทวา สา เนส สพฺพ ความวา นางนกสาลิกานั้นรูความลับทุก
อยางของชนทั้งสองเหลานั้น คือ พระเจาจุลนีและพราหมณเกวัฏผูโกสิยโคตร.
บทวา อาโม ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุวโปดกนั้นอันมโหสถบัณฑิต
ทําสักการะโดยนัยกอนนั้นแลสงไปแลว รับคําของมโหสถวา เออ ไหวพระมหาสัตวทําประทักษิณแลวบินออกทางสีหบัญชรที่เปดไว ไปนครชื่ออริฏฐปุระ
ในแควนสีพี ดวยความเร็วปานลม กําหนดประพฤติเหตุในประเทศนั้นแลว
ไปสํานักของนางนกสาลิกา ไปอยางไร ก็สุวโปดกนั้นจับที่ยอดแหลมอันเปน
ทองของพระราชนิเวศน สงเสียงอยางไพเราะอาศัยราคะ เพราะเหตุไร นาง
นกสาลิกาไดฟงเสียงนี้แลว จักสงเสียงรับเปนสัญญาใหรูวาฉันจักไปหา แมนาง
นกสาลิกานั้น ไดฟงเสียงของสุวโปดกแลว ก็จับที่สุวรรณบัญชรใกลที่บรรทม
ของพระราชา มีจิตกําหนัดดวยราคะ สงเสียงรับสามครั้ง สุวโปดกบินไป
หนอยหนึ่งสงเสียงบอย ๆ เกาะที่ธรณีสีหบัญชรโดยลําดับ ตามกระแสเสียงที่
นางนกสาลิกากระทํา ตรวจดูวาไมมีอันตราย บินไปสํานักของนางนกสาลิกา
นั้น นางนกสาลิกาไดกลาวกะสุวโปดกในที่นี้วา มาเถิดสหาย จงจับที่สุวรรณ
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บัญชร สุวโปดกก็บินไปจับ. บทวา อามนฺตยี ความวา สุวโปดกนั้น บินไป
อยางนี้แลว ประสงคจะทําความคุนเคยประกอบดวยเมถุนจึงเรียกนางนกสาลิกา
นั้น. บทวา สุฆร ไดแก กรงงาม เพราะความเปนที่อยูในกรงทอง. บทวา
เวเส ไดแก ประกอบดวยเพศ คือมีชาติตามเพศ ไดยินวา นกสาลิกาชื่อวา
มีชาติตามเพศในหมูนกทั้งหลาย เหตุนั้นจึงเรียกนกสาลิกานั้นอยางนี้. บทวา
ตว ความวา เรากลาวในเรือนงามของทาน. บทวา กจฺจิ เต มธุนา ลาชา
ความวา สุวโปดกถามวา เธอไดขาวตอกกับน้ําผึ้งดอกหรือ. บทวา กุโต นุ
สมฺม อาคมฺม ความวา นางนกสาลิกาถามวา แนะสหาย ทานมาจากไหน
เขาไปในที่นี้. บทวา กสฺส วา ความวา หรือวาใครสงทานมาในที่นี้.
สุวโปดกไดฟงคําของนางนกสาลิกาแลว คิดวา ถาเราบอกวามาแต
มิถิลา นางนกสาลิกานี้แมถึงความตาย ก็จักไมทําความคุนเคยกับเรา ก็เรา
กําหนดนครอริฏฐปุระ ในแควนสีพีมาแลว ฉะนั้นเราจกทํามุสาวาทกลาววา
พระเจาสีวิราชทรงสงมาแตที่นั้น คิดฉะนี้แลวจึงกลาววา
ขาพเจาเปนผูที่เขาเลี้ยงไวในที่บรรทม บน
ปราสาทของพระเจาสีวิราช พระราชาพระองคนั้นเปน
ผูตั้งอยูในธรรม โปรดใหปลอยสัตวทั้งหลายที่ถูกขัง
จากที่ขงั นั้น ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พนฺเธ ความวา พระราชาพระองคนั้น
โปรดใหปลอยสัตวทั้งปวงจากที่ขัง เพราะความที่พระองคเปนผูตั้งอยูในธรรม
เนื้อโปรดใหปลอยอยางนี้ พระองคตรัสวา พวกทานจงเชื่อเราปลอยมันไป
ขาพเจานั้นออกจากกรงทองที่เปดไว ถือเอาอาหารในที่นั้น ๆ ตามที่ปรารถนา
ภายนอกปราสาทแลวอยูในกรงทองนั่นเอง ไมเหมือนเธอซึ่งอยูในกรงเทานั้น
ตลอดกาลเปนนิจอยางนี้.
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ลําดับนั้น นางนกสาลิกาใหขาวตอกคลุกน้ําผึ้ง ที่วางอยูในกระเชาทอง
และน้ําผึ้งเพื่อตนแกสุวโปดก แลวถามวา แนะสหาย ทานมาแตที่ไกล มาใน
ที่นี้เพื่อประสงคอะไร สุวโปดกไดฟงคํานางนกสาลิกา ใครจะฟงความลับ
จึงมุสาวาทกลาววา
นางนกสาลิกาตัวหนึ่งพูดออนหวานเปนภรรยา
ของฉัน เหยี่ยวไดฆานางนกสาลิกานั้นเสียในหองที่
บรรทม ตอหนาฉันผูอยูในกรงงามซึ่งเห็นอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺส เมกา ความวา หางนกสาลิกา
ตัวหนึ่งเปนภรรยาของฉันนั้น. บทวา ทุติยาสิ ความวา ไดเปนภรรยา.
บทวา มุชฺ ุภาณิกา แปลวา พูดไพเราะ.
ลําดับนั้น นางนกสาลิกาถามสุวโปดกวา ก็อยางไรเหยี่ยวจึงไดฆา
ภรรยาของทานเสีย สุวโปดกเมื่อจะบอกแกนางนกสาลิกาจึงกลาววา เธอจงฟง
วันหนึ่งพระราชาของฉันเสด็จไปเลนน้ํา ตรัสเรียกฉันไปตามเสด็จ ฉันจึงพา
ภรรยาไปตามเสด็จเลนน้ํากลับมากับพระราชานั้น ขึ้นปราสาทกับพระองคพา
ภรรยาออกมาจากกรง จับอยูที่โพรงตําหนักยอดเพื่อผึ่งสรีระ ขณะนั้นมีเหยี่ยว
ตัวหนึ่งบินมาเพื่อโฉบเราทั้งสองผูออกจากกําหนักยอด ฉันกลัวแตภัยคือความ
ตายบินหนีโดยเร็ว แตนางนกสาลิกาคราวนั้นมีครรภแก เพราะฉะนั้น นางจึง
ไมอาจหนี ทีนั้นเหยี่ยวก็ยังนางใหตายตอหนาฉัน ผูเห็นอยูแลวพาหนีไป
ทีนั้นพระราชาของฉันทอดพระเนตรเห็นฉันรองไหดวยความโศกถึงนาง จึง
ตรัสถามวา เจารองไหทําไม ไดทรงฟงความขอนั้นแลวรับสั่งวา พอละเจา
อยารองไห จงแสวงหาภรรยาอื่น เมือ่ ฉันไดฟงรับสั่งจึงกราบทูลวา ประโยชน
อะไรดวยภรรยาอื่น ผูไมมีอาจารมรรยาท ไมมีศีล แมที่นํามาแลว ผูเดียว
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เที่ยวไปดีกวา รับสั่งวา แนะสหาย ขาเห็นนางนกสาลิกาตัวหนึ่ง ถึงพรอมดวย
ศีลาจารวัตรเชนกับภรรยาของเจา ก็นางนกสาลิกาเห็นปานนี้ เขาเลี้ยงไวในที่
บรรทมของพระเจาจุลนีมีอยู เจาจงไปในที่นั้น ถามใจของเขาดู ใหเขาทํา
โอกาส ถาเจาชอบใจเขา จงมาบอกแกเรา ภายหลังเราหรือพระเทวีจักไปนํา
นางนั้นมาดวยบริวารใหญ ตรัสฉะนี้แลวทรงสงฉันมาในที่นี้ ฉันจึงมาดวย
เหตุนั้น กลาวฉะนี้แลวสุวโปดกจึงกลาววา
ฉันรักใครตอเธอจึงมาในสํานักของเธอ ถาเธอ
พึงใหโอกาส เราทั้งสองก็จะไดอยูรวมกัน.
นางนกสาลิกาไดฟงคําของสุวโปดกก็ดีใจ แตยังไมใหสุวโปดกรูวาตน
ปรารถนา ทําเปนไมปรารถนากลาววา
นกแขกเตา ก็พึงรักใครกับนางนกแขกเตา
นกสาลิกา ก็พึงรักใครกับนางนกสาลิกา การที่นก
แขกเตาจะอยูรวมกับนางนกสาลิกาดูกระไรอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุโว ความวา แนะสหายสุวบัณฑิต
นกแขกเตานั่นแลพึงรักใครนางนกแขกเตาซึ่งมีชาติเสมอกันของตน. บทวา
กีทิโส ความวา ชื่อวาการอยูรวมของนกทีมีชาติไมเสมอกัน จะเปนอยางไร
เพราะนกแขกเตาเห็นนางนกแขกเตาที่มีชาติเสมอกัน ก็จักละนางนกสาลิกาแม
เชยชิดกันมานาน ความพลัดพรากจากของรักนั้นจักเปนไปเพื่อทุกขใหญ ฉะนั้น
แตไหนแตไรมา ชื่อวาการอยูรวมของนกที่มีชาติไมเสมอกัน ยอมไมเหมาะสม
เลย.
สุวโปดกไดฟงดังนั้นจึงคิดวา นางนกสาลิกานี้หาไดหาเราไม ยังทํา
การบริหารอีกดวย คงจักปรารถนาเราเปนแน เราจักใหนางนกสาลิกานี้เชื่อถือ
เราดวยอุปมาตาง ๆ คิดฉะนั้นแลว จึงกลาววา
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เออก็ผูใดใครในกามกับนางจัณฑาล ผูนนั้ ทั้ง
หมดยอมเปนเชนกับนางจัณฑาลนั้น เพราะวาบุคคล
ไมเปนเชนเดียวกันในเพราะกามยอมไมมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จณฺฑาลิกามป ไดแก ซึ่งนางจัณฑาล.
บทวา สทิโส ความวา การอยูรวมกันทุกอยางยอมเปนเชนเดียวกันทั้งนั้น
เพราะมีจิตเปนเชนเดียวกัน. บทวา กาเม ความวา เพราะในเรื่องกาม
จิตเทานั้นเปนประมาณ ชาติหาเปนประมาณไม.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว สุวบัณฑิตเมื่อจะนําเรื่องอดีตมาชี้แจง
เพื่อแสดงความตางชาติกัน ไมเปนประมาณในหมูมนุษยกอน จึงกลาวคาถา
เปนลําดับวา
พระราชมารดาของพระเจาสีวี พระนามวา
ชัมพาวดี มีอยู พระนางเปนหญิงจัณฑาล ไดเปน
พระมเหสีที่รักของพระเจาวาสุเทพกัณหโคตร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชมฺพาวตี ความวา พระชนนีของ
พระเจาสีพีราช พระนามวา ชัมพาวดี ไดเปนหญิงจัณฑาล พระนางไดเปน
พระอัครมเหสีที่รักของพระเจาวาสุเทพผูเปนพี่ชายของพี่นอง ๑๐ คนของ
กัณหายนโคตร.
ไดยินวา วันหนึ่งพระเจาวาสุเทพเสด็จออกจากกรุงทวารวดี ประพาส
พระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นกุมาริการูปงามคนหนึ่งเปนจัณฑาล จาก
บานคนจัณฑาลเจาสูพระนครดวยธุระบางอยาง ยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง
พระองคมีจิตปฏิพัทธ มีรับสั่งใหถามวา ชาติอะไร แมไดสดับวา ชาติจัณฑาล
ก็ยังมีรับสั่งใหถามวามีสามีหรือไม ทรงสดับวายังไมมีสามี จึงพานางกุมาริกา
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นั้นกลับจากที่นั้นทีเดียวนําไปพระราชนิเวศน ทรงตั้งเปนอัครมเหสี พระนาง
นั้นประสูติพระโอรสพระนามวา สีวี เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว พระเจาสีวี
จึงครองราชสมบัติในกรุงทวาราวดี สุวโปดกกลาวคํานี้ หมายเอาเจาสีวีนั้น.
สุวบัณฑิตนําอุทาหรณนี้มาอยางนี้แลวกลาววา กษัตริยแมเห็นปานนี้
ยังสําเร็จสังวาสกับหญิงจัณฑาล
ใครจะวาอะไรในเราทั้งสองซึ่งเปนสัตว
ดิรัจฉานเลา ความชอบใจในการรวมประเวณีกันและกันตางหาก เปนขอสําคัญ
กลาวฉะนี้แลว เมื่อจะชักอุทาหรณอื่นมาอีก จึงกลาววา
กินรีชื่อรัตนวดีมีอยู แมนางก็ไดรวมรักกะดาบส
ชื่อวัจฉะ มนุษยทงั้ หลายรวมอภิรมยกับมฤดีก็มี มนุษย
และสัตวไมเปนเชนเดียวกันในเพราะกามยอมไมม.ี
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วจฺฉ ความวา กะดาบสผูมีชื่ออยางนั้น
ก็กินรีนั้นไดรวมรักกะดาบสนั้นอยางไร ในอดีตกาล มีพราหมณคนหนึ่งเห็น
โทษในกามทั้งหลาย จึงละยศใหญออกบวชเปนฤๅษี สรางบรรณศาลาอยู ณ
หินวันตประเทศ กินนรเปนจํานวนมากอยู ณ ถาแหงหนึ่งใกลบรรณศาลาของ
ฤๅษีนั้น แมลงมุมตัวหนึ่งอยู ณ ประตูถ้ํานั้น มันไดกัดศีรษะของกินนรเหลา
นั้นดื่มกินโลหิต ธรรมดากินนรทั้งหลายหากําลังมิได เปนชาติขลาด แม
แมลงมุมตัวนั้นก็ใหญโตมาก กินนรทั้งหลายไมอาจจะทําอะไรมันไดจึงเขาไป
หาดาบสนั้น ทําปฏิสันถารแลวดาบสถามถึงเหตุที่มา จึงพากันบอกวา มี
แมลงมุมตัวหนึ่งประหารชีวิตของพวกขาพเจา พวกขาพเจาไมเห็นผูอื่นจะเปน
ที่พึ่งได ขอทานจงฆามันเสียทําความสวัสดีแกพวกขาพเจา ดาบสไดฟงคํา
ดังนั้นก็รุกรานวา พวกเองไปเสีย บรรพชิตทั้งหลายเชนเราไมทําปาณาติบาต
บรรดากินนรเหลานั้น มีกินรีชื่อรัตนาวดี ยังไมมีผัว กินนรเหลานั้นจึงตกแตง
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กินรีรัตนวดีนั้น แลวพาไปหาดาบส กลาววา กินรีนี้จงเปนผูบําเรอเทาทาน
ทานจงฆาปจจามิตรของพวกเราเสีย ดาบสเห็นกินรีรัตนวดีกม็ ีจิตปฏิพัทธ จึง
สําเร็จรวมอภิรมยกับกินรีนั้นแลวไปยืนที่ประตูถ้ํา ตีแมลงมุมออกมาหากินดวย
คอนใหสิ้นชีวิต ดาบสนั้นอยูสมัครสังวาสกับกินรีนั้น มีบุตรธิดาแลวทํากาลกิริยา
ณ ที่นั้นแล กินรีรัตนวดีนั้นรักใครดาบสชื่อวัจฉะ ดวยประการฉะนี้ สุวโปดก
นําอุทาหรณนี้มา เมื่อจะแสดงวา วัจฉดาบสเปนมนุษยยังสําเร็จสังวาสกับกินรี
นั้นผูเปนดิรัจฉานได จะกลาวไยถึงเราทั้งสองเปนนกเปนดิรัจฉานดวยกันจะ
รวมสังวาสกันไมไดเลา จึงกลาวคําเปนตนวา มนุษยทั้งหลายรวมอภิรมยดวย
มฤคีอยู ดังนี้ มนุษยเราทั้งหลายอยูรวมกับดิรัจฉานมีอยู คือปรากฏอยู ดวย
ประการฉะนี้.
นางนกสาลิกานั้น ไดฟงคําของสุวโปดกแลว กลาววา ขาแตนาย ขึ้น
ชื่อวาจิตจะเปนอยางเดียวไปตลอดกาล ยอมไมมี ฉันกลัวแตความพลัดพราก
จากทานที่รักจะสหาย สุวบัณฑิตแมนั้น เปนผูฉลาดในมายาสตรี ฉะนั้นเมื่อจะ
ทดลองนางนกสาลิกา จึงกลาวคาถาอีกวา
เอาเถอะ แมสาลิกาผูพูดเพราะ ฉันจักไปละ
เพราะถอยคําของเธอนั้นเปนเหตุใหรูประจักษ เธอดู
หมิ่นฉันนัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปจฺจกฺขานุปท เหต ความวา คําที่
เธอกลาวทั้งหมดนั้นเปนแนวทางใหรูประจักษ คือเปนเหตุใหรูประจักษ. บท
วา อติมฺสิ ความวา เธอลวงเกินดูหมิ่นฉันแนวา นกแขกเตานี้ยอม
ปรารถนาเทานั้น เธอไมรูสารสําคัญของฉัน พระราชาก็บูชาฉัน ฉันหาภรรยา
ไดไมยาก ฉันจักแสวงหานกตัวอื่นเปนภรรยา ฉันจักไปละ.
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นางนกสาลิกาไดฟงคําของสุวโปดก เปนเหมือนหัวจะแตก เปน
เหมือนถูกกามรดีที่เกิดขึ้นพรอมดวยการเห็นสุวโปดกนั้นตามเผาผลาญอยู ทําที
เปนไมปรารถนาดวยมายาสตรีของตน ไดกลาวหนึ่งคาถาครึ่งวา
ดูกอ นมาธูรสุวบัณฑิต สิรยิ อมไมมแี กผูดวนได
ขอเชิญทานอยู ณ ที่นี้จนกวาจะไดเห็นพระราชา จน
ไดฟงเสียงตะโพนและไดเห็นอานุภาพของพระราชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น สิรี ความวา แนะสหายสุวบัณฑิต
สิริยอมไมมีแกผูดวนได งานที่ผูดวนไดกระทํายอมไมงาม ขึ้นชื่อวาการครอง
เรือนนั้นหนักยิ่ง ตองคิดพิจารณากอนจึงทํา ขอเชิญทานอยูในที่นี้ จนกวา
จะไดเห็นพระราชาของพวกเราผูประกอบดวยยศใหญ. บทวา โสสิ ความวา
ทานจักไดฟงเสียงตะโพนเสียงขับรองและเสียงประโคมดนตรีอื่น ๆ ที่เหลานารี
ผูมีรูปโฉมอุดมมีลีลาเสมอดวยกินรีบรรเลงอยูในเวลาสายัณห และจักไดเห็น
อานุภาพและสิริโสภาคอันยิ่งใหญของพระราชา ทานจะดวนไปทําไมเลาสหาย
แมขออางทานก็ยังไมรู อยูกอนเถิด ฉันจักใหรูจักภายหลัง.
ลําดับนั้น นกทั้งสองก็กระทําเมถุนสังวาสในสายัณหสมัยนั้นเอง มี
ความสามัคคีบันเทิงอยูรวมเปนที่รักกัน ครานั้นสุวโปดกคิดวา บัดนี้นางนก
สาลิกาจักไมชอนความลับแกเรา ควรที่เราจักถามนางแลวไปในทํานองนี้ จึง
กลาววา แนะสาลิกา อะไรหรือนาย ฉันอยากจะถามอะไรเจาสักหนอย ถาม
เถิดนาย เรือ่ งนั้นงดไวกอน วันนี้เปนวันมงคลของเรา ไววันอื่นฉันจักรู
นางนกสาริกากลาววา ถาคําที่ถามประกอบดวยมงคล ก็จงถาม ถามิใช ก็อยา
เพิ่งถาม สุวบัณฑิตตอบวา กถานั้นเปนมงคลกถา ที่รัก ถาเชนนั้นก็จงถาม
เถิด ลําดับนั้นสุวบัณฑิตกลาววา ถาเธออยากฟงเรื่องนั้น ฉันก็จักกลาวแกเธอ
เมื่อจะถามความลับนั้น จงกลาวหนึ่งคาถากึ่งวา
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เสียงเซ็งแซนี้ฉันไดยินภายนอกชนบทวา พระราชธิดาของพระเจาปญจาลราชมีพระฉวีวรรณดังดาว
ประกายพรึก พระเจากรุงปญจาลราชจักถวายพระราชธิดานั้น แกทา ววิเทหรัฐ คือจักมีการอภิเษก
ระหวางพระเจาวิเทหราชกับพระราชธิดานั้น.
เนื้อความของคาถานั้นมีวา เสียงเซ็งแซนี้มาก บทวา ติโรชนปเท
สุโต ความวา ปรากฏคือรูกันทั่ว คือแผไปในรัฐอื่นในชนบทอื่น แผไป
อยางไร พระราชธิดาของพระเจาปญจาลราชรุงเรื่องราวกะดาวประกายพรึก
มีพระฉวีวรรณเสมอดวยดาวประกายพรึกนั้น มีอยู พระเจาปญจาลราชจัก
ประทานพระราชธิดานั้นแกชาววิเทหรัฐ. บทวา โส วิวาโห ภวิสฺสติ
ความวา ฉันไดฟงเสียงที่แผไปอยางนี้นั้น จึงคิดวา กุมาริกานี้ทรงพระรูปโฉม
อุดม และพระเจาวิเทหราชก็เปนขาศึกของพระเจาจุลนี พระราชาอื่น ๆ
ที่อยูในอํานาจของพระเจาจุลนีพรหมทัตก็มีอยูเปนอันมาก พระเจาจุลนีไม
ประทานแกพระราชาเหลานั้น เหตุไรจึงจะประทานพระราชธิดาแกพระเจา
วิเทหราชเสีย.
นางนกสาลิกาไดฟงคําของสุวบัณฑิตนั้นแลว จึงกลาวอยางนี้วา นาย
เพราะเหตุไรทานจึงกลาวอวมงคลในวันมงคล สุวโปดกจึงยอนถามวา ฉัน
กลาววามงคล เธอกลาววาอวมงคล นี่อะไรกันนาย การทํามงคลเห็นปานนี้
จงอยาไดมีแกชนเหลานั้นแมเปนอมิตร สุวโปดกใหนางนกสาสิกาแจงเรื่อง
นางวาไมกลาพูด สุวโปดกจึงวา ที่รัก จําเดิมแตกาลที่เธอบอกความลับที่เธอ
รูแกฉันไมได การรวมอภิรมยกันฉันสามีภรรยา ก็ชื่อวา ไมมี นางนกสาลิกา
ถูกสุวโปดกแคนไคนักก็กลาววา ถาอยางนั้น ทานจงฟง แลวกลาววา
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แนะมาธูระ การที่เหลาอมิตรทําวิวาหมงคลเชน
นี้เหมือนกับการที่พระเจาปญจาลราชจักทําวิวาหมงคล
พระราชธิดากับพระเจาวิเทหราช ขออยาไดมีเลย.
ครั้นนางนกสาลิกากลาวคาถานี้แลว สุโปดกซักถามอีกวา เพราะ
เหตุไร เธอกลาวถอยคําเห็นปานนี้ จึงกลาววา ถาเชนนั้น ทานจงฟง ฉันจะ
กลาวโทษในเรื่องนี้แกทานอีก แลวกลาวคาถานอกนี้วา
พระราชาผูเปนจอมทัพแหงชาวปญจาละจักทรง
นําพระเจาวิเทหราชมาแลว แตนั้นก็จักฆาพระเจาวิเทหราชเสีย เพราะพระเจาจุลนีมิใชสหายของพระ
เจาวิเทหราช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโต น ฆาตยิสฺสติ ความวา พระเจาวิเทหราชจักเสด็จมาพระนครนี้ในกาลใด พระเจาจุลนีจักไมทรงทําความ
เปนสหาย คือมิตรธรรมดวยพระเจาวิเทหราชในกาลนั้น จักไมประทาน
พระราชธิดาแกพระเจาวิเทหราชนั้น แมเพื่อทอดพระเนตร ไดยินวา พระเจา
วิเทหราชนั้น มีอรรถธรรมานุศาสนอยูคนหนึ่งชื่อมโหสถบัณฑิต พระเจาจุลนี
จักฆามโหสถนั้น พรอมกับพระเจาวิเทหราช พราหมณเกวัฏปรึกษากับพระเจา
จุลนีวา เราจักฆาคนทั้งสองนั้นเสียแลว ดื่มชัยบาน จึงไปกรุงมิถิลาเพื่อจับ
มโหสถนั้นมา.
นางนกสาลิกาบอกความลับแกสุวบัณฑิตโดยไมเหลือ ดวยประการ
ฉะนี้ สุวบัณฑิตไดฟงดังนั้นแลว จึงกลาวชมเกวัฏวา อาจารยเกวัฏเปนคน
ฉลาดในอุบาย การฆาพระเจาวิเทหราชเสียดวยอุบายเห็นปานนี้นาอัศจรรยแลว
กลาววา ประโยชนอะไรดวยอวมงคลเห็นปานนี้แกเรา นิ่งเสียนอนกันเถิด.
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รูความสําเร็จแหงกิจที่มา อยูกับนางนกสาลิกานั้นในราตรีนั้น แลวกลาววา
ที่รัก ฉันจักไปแควนสีวี ทูลความที่ฉันไดภรรยาที่ชอบใจ แดพระเจาสีวี
และพระเทวี แลวกลาวเพื่อใหนางนกสาลิกาอนุญาตใหตนไปวา
เอาเถิด เธอจงอนุญาตใหฉันไปสัก ๗ ราตรี
เพียงใหฉันไดกราบทูลพระเจาสีวิราชและพระมเหสีวา
ฉันไดอยูในสํานักของนางนกสาลิกาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มเหสีโน ไดแก พระมเหสีของพระ
เจาสีวิราชนั้น. บทวา อาวสโถ ไดแก ที่เปนอยู. บทวา อุปนฺติก ความวา
ครั้งนั้นสุวโปดกกลาววา ฉันจักบอกพระราชาและพระเทวีทั้งสองนั้นวา เชิญ
เสด็จไปสํานักของนางนกสาลิกานั้น ดังนี้ ในวันที่ ๘ จักนํามาที่นี้ จักพาเธอ
ไปดวยบริวารใหญ เธออยาไดกระวนกระวายจนกวาฉันจะมา.
นางนกสาลิกาไดฟงดังนั้น ไมปรารถนาจะแยกกับสุวโปดกเลย แต
ไมอาจจะปฏิเสธคําของเขาได จึงกลาวคาถาเปนลําดับวา
เอาเถิด ฉันอนุญาตใหทานไปประมาณ ๗ ราตรี
ถาทานไมกลับมายังสํานักของฉันโดย ๗ ราตรี ฉัน
จะสําคัญตัวฉันวาหยั่งลงแลว สงบแลว ทานจักมาใน
เมื่อฉันตายแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มฺเ โอกนฺตสนฺต ความวา
เนื้อเปนเชนนั้น ฉันจะกําหนดตัวฉันวาปราศจากชีวิตแลว เมื่อทานไมมาใน
วันที่ ๘ จักมาเมื่อฉันตายแลว เพราะฉะนั้น ทานอยามัวชักชา.
ฝายสุวบัณฑิตกลาวดวยวาจาวา ที่รัก เธอพูดอะไร แมฉันเมื่อไมเห็น
เธอในวันที่ ๘ จะมีชีวติ อยูที่ไหนได แตใจคิดวา เจาจะเปนหรือตาย ก็ไมมี
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ประโยชนอะไรแกเรา บินขึ้นบายหนาไปสีวีรัฐ ไปไดหนอยหนึ่งยังกลับมา
สํานักของนางนกสาลิกานั้นอีก กลาววา ที่รัก ฉันไมเห็นรูปสิริของเธอ ไม
อาจจะทิ้งเธอไปได ฉะนั้น ฉันจึงกลับมา กลาวฉะนั้นแลวบินขึ้นอีก ไปกรุง
มิถิลา ลงจับที่จะงอยบามโหสถบัณฑิต พระมหาสัตวอุมในรูปบนปราสาทดวย
สัญญานั้นแลวไตถาม จึงแจงประพฤติเหตุนั้น ทั้งหมดแกมโหสถ ฝายมโหสถ
ก็ไดใหสิ่งตอบแทนความชอบแกสุวโปดกนั้น โดยนัยหนหลังนั่นแล.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
ลําดับนั้นแล นกมาธูรสุวบัณฑิตไดบินไปแจง
แกมโหสถวา คํานีเ้ ปนคําของนางนกสาลิกา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาลิกาย วจน อิท ความวา สุวโปดกไดแจงขอความทั้งปวงโดยพิสดารวาคํานี้ เปนคําของนางนกสาลิกา.
พระมหาสัตวไดฟงดังนั้นจึงดําริวา เมื่อเราไมอยากใหเสด็จ พระราชา
ก็จักเสด็จ ครั้นเสด็จไปแลวก็จักถึงความพินาศใหญ ทีนั้นเมือ่ พระราชาประทานยศเห็นปานนี้แกเรา เราจักถือตามพระราชดํารัสไวในใจแลวไมสนอง
พระเดชพระคุณของพระองค ความครหาก็จักมีแกเรา เพราะฉะนั้นเราจักลวง
หนาไปกอนพระองค แลวเฝาพระเจาจุลนี สรางนครเปนที่ประทับอยูแหง
พระเจาวิเทหราช ทําใหเปนนครที่จําแนกดีแลว ใหทําอุโมงคเปนทางเดิน
ยาวราว ๑ คาวุต อุโมงคใหญราวกึ่งโยชน แลวอภิเษกพระนางปญจาลจันที
ราชธิดาของพระเจาจุลนีพรหมทัต ใหเปนบาทบริจาริกาแหงพระราชาของเรา
ในเมื่อพระราชารอยเอ็ดพรอมดวยพลนิกาย ๑๘ อักโขภิณีแวดลอมตั้งอยู เรา
จักปลดเปลื้องพระราชาของเราใหพนไป ดุจเปลื้องดวงจันทรจากปากอสุรินทรราหูฉะนั้น แลวพาเสด็จสูพระนครมิถิลา ชื่อวาราชกรณียกิจที่จะมีมาของพระราชาตองเปนภารธุระแหงเรา เมื่อมโหสถดําริอยางนี้ก็เกิดปติในสรีระ ดวย
กําลังแหงความปติ มโหสถเมื่อจะเปลงอุทาน จึงกลาวกึ่งคาถาวา
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บุคคลบริโภคโภคสมบัติในเรือนของผูใด พึง
ประพฤติใหเปนประโยชนแกผูนั้นทีเดียว.
เนื้อความของกึ่งคาถานั้นมีวา บุรุษผูเปนบัณฑิตไดอิสริยยศใหญ
บริโภคโภคสมบัติแตสํานักของพระราชาใดพึงประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน ที่
เกื้อกูล ที่เปนความเจริญ แดพระราชานั้นแมจะทรงดาบริภาษประหารจับคอ
คราออกไปก็ตาม ดวยทวารทั้งสามมีกายทวารเปนตน บัณฑิตทั้งหลายไมพึง
ทํากรรมคือการประทุษรายมิตรเลย.
ครั้นดําริดังนี้แลว ก็อาบน้ําแตงตัวไปเฝาพระเจาวิเทหราช ถวายบังคม
แลว ยืน ณ ที่ควรสวนหนึ่ง กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระองคจักเสด็จ
ไปอุตตรปญจาลนครหรือ พระราชาตรัสตอบวา เออ จะไป เมื่อเราไมไดนาง
ปญจาลจันที จะตองการอะไรดวยราชสมบัติ เจาอยาทิ้งเรา จงไปกับเรา
ประโยชน ๒ ประการ คือเราไดนารีรัตนะและราชไมตรีของพระเจาจุลนีกับเรา
จักตั้งมั่น จักสําเร็จเพราะเหตุเราทั้งสองไปในกรุงปญจาละนั้น ลําดับนั้น
มโหสถเมื่อจะทูลวา ถาอยางนั้น ขาพระองคจักไปกอนสรางพระราชนิเวศน
เพื่อพระองค พระองคควรเสด็จไปในเมื่อขาพระองคสงขาวมากราบทูล เมื่อ
ทูลอยางนี้แลว ไดกลาวคาถา ๒ คาถา วา
ขาแตพระจอมประชาชน เอาเถิด ขาพระองค
จักไปสูปญจาลบุรีที่นารื่นรมยดกี อน เพื่อสรางพระราชนิเวศนี้ถวายแดพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ ขาแต
บรมกษัตริย ครัน้ ขาพระองคสรางพระราชนิเวศน
ถวายแลว สงขาวมากราบทูลพระองคเมื่อใด พระองค
พึงเสด็จไปเมื่อนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวเทหสฺส ไดแก แดพระองคผูเปน
พระเจาวิเทหราช. บทวา เอยฺยาสิ แปลวา พึงเสด็จมา.
พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับดังนั้น ก็ทั้งทรงราเริง ทั้งทรงโสมนัส
ดวยเขาพระหฤทัยวา มโหสถไมทิ้งเราจึงดํารัสวา แนะพอมโหสถ เมื่อพอไป
กอน พอควรจะไดอะไรไปบาง ครั้น มโหสถกราบทูลตอบวา ควรไดพลและ
พาหนะไป จึงตรัสวา พอปรารถนาสิ่งใด จงเอาสิ่งนั้นไป มโหสถจึงกราบ
ทูลวา ขอพระองคโปรดใหเปดเรือนจํา ๔ เรือน ไหถอดเครื่องจําคือ โซตรวน
แหงโจรทั้งหลายสงไปกับขาพระองค ครั้นพระราชทานพระราชานุญาตใหทํา
ตามชอบใจ จึงใหเปดเรือนจําใหพวกโจรที่กลาเปนทหารใหญผูสามารถยัง
กิจการในที่ที่ไปแลว ๆ ใหเสร็จแลวกลาววา เจาทั้งหลายจงบํารุงเราแลว ให
สิ่งของแกชนเหลานั้น แลวพาเสนา ๑๘ เหลาผูฉลาดในศิลปะตาง ๆ มีชา งไม
ชางเหล็กชางหนังชางศิลาชางเขียนชางอิฐเปนตนไป ใหเอาเครื่องอุปกรณเปน
อันมาก มีมดี ขวานจอบเสียมเปนตนไปดวย เปนผูมีกองพลใหญหอมลอมออก
จากนครไป.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสวา
ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตไดไปสูบุรีที่นารืน่ รมยดี
ของพระเจาปญจาลราชกอน เพื่อสรางพระราชนิเวศน
ถวายพระเจาวิเทหราชผูทรงยศ.
ฝายพระมหาสัตวเมื่อไปในที่ทั้งหลายนั้น ก็ใหสรางบานบานหนึ่งใน
ระยะทางโยชนหนึ่ง ๆ แลวกลาวกะอมาตยคนหนึ่ง ๆ วา ทานทั้งหลายจงเตรียม
จัดชางมาและรถไวในกาลเมื่อพระเจาวิเทหราชรับพระนางปญจาลจันทีกลับไป
แลวพาพระราชาเสด็จไป หามเหลาปจจามิตรอยาใหประทุษรายได ใหเสด็จ
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ถึงกรุงมิถิลาโดยเร็ว สั่งฉะนี้แลววางอมาตยคนหนึ่ง ๆ ไว ก็ครั้นมโหสถไป
ถึงฝงคงคาจึงเรียกอมาตยชื่ออานันทกุมารมาสั่งสงไปวา ดูกอนอานันทะ ทาน
จงพาชางไม ๓๐๐ คนไปเหนือคงคาใหถือเอาไมแกนสรางเรือประมาณ ๓๐๐ ลํา
แลวถากไมในที่นั้นนั่นแหละ บันทุกไมเบา ๆ ในเรือเอามาโดยพลัน เพื่อ
ตองการสรางเมือง สวนมโหสถเองขึ้นเรือขามฟากไปฝงโนน นับทางดวยหมาย
เทากาวไปจําเดิมแตสถานที่ขึ้นจากเรือ ก็กําหนดวา ที่นี้กึ่งโยชน อุโมงคใหญ
จักมีในที่นี้ นครที่ตั้งพระราชนิเวศนแหงพระเจาวิเทหราชจักมีในที่นี้ จําเดิม
แตพระราชนิเวศนนี้ อุโมงคเปนทางเดินจักมีในที่ราว ๑ คาวุตจนถึงพระราช
มณเฑียร กําหนดฉะนี้แลวเขาไปสูกรุงอุตตรปญจาละ พระเจาจุลนีทรงสดับวา
มโหสถมาถึงก็ทรงโสมนัสยิ่งวา บัดนี้ความปรารถนาของเราจักสําเร็จ เราจัก
เห็นหลังแหงเหลาปจจามิตร เมื่อมโหสถมา พระเจาวิเทหราช จักมาไมชา
ทีนั้นเราจักฆาขาศึกทั้งสองเสีย เสวยราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น กรุงอุตตรปญจาละทั้งสิ้นเอิกเกริกโกลาหลวา ไดยินวา ผูนี้ชื่อมโหสถบัณฑิต ไดยินวา
พระราชารอยเอ็ดอันมโหสถนี้ใหหนีไป ราวกะบุคคลไลกาใหหนีไปดวยกอนดิน
พระมหาสัตวไปสูพระทวารในขณะที่ชาวเมืองดูชมรูปสมบัตขิ องตนอยู ใหกราบ
ทูลพระเจาจุลนีใหทรงทราบ ครั้นไดรับพระราชานุญาตใหเขาเฝา จึงเขาไป
ถวายบังคมพระราชายืนอยู ที่ควรสวนหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระเจาจุลนีทรงทําปฏิสันถารตรัสถามมโหสถวา พระราชา
ของเจาจักเสด็จมาเมื่อไร มโหสถทูลวา จักเสด็จมาในกาลเมื่อขาพระองค
สงขาวไปทูล พระเจาจุลนีตรัสถามวา ก็ตัวเจามาเพื่อประโยชนอะไร
มโหสถทูลวา มาเพื่อสรางพระราชนิเวศนแหงพระราชา ของขาพระองค
พระเจาจุลนีตรัสวา ดีแลว แตนั้นก็โปรดใหพระราชทานเสบียงแกเสนา
ของมโหสถ และพระราชทานสิ่งของเปนอันมากและเรือนที่อยูแกมโหสถ
แลวตรัสวา แนะพอ เจาอยาเดือดรอน จงทําราชการที่ควรทําอยูกับขา
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จนกวาพระราชาของเจาจะเสด็จมา ไดยินวา มโหสถขึ้นไปสูพระราชนิเวศน
ยืนอยูแทบเชิงบันไดไดกําหนดวา ประตูอุโมงคอันเปนทางเดินจักมีในที่นี้
ความปริวิตกไดมีแกมโหสถวา พระเจาจุลนีตรัสวา เจาจงทํากิจที่ควรทําแก
พวกเราบาง ดังนี้ ในเมื่อขุดอุโมงค ก็ควรจะใหทําอยางที่บันไดนี้จะไมทรุดลง
ลําดับนั้น มโหสถจึงกราบทูลพระเจาจุลนีอยางนี้วา ขาแตสมมติเทพ เมื่อ
ขาพระองคเขามาเฝายืนอยูที่เชิงบันได ตรวจดูนวกรรมในที่นี้ เห็นโทษที่
บันไดใหญ ถาขอความที่กราบทูลนี้ชอบดวยพระราชดําริ ขาพระองคจะเอาไม
ทั้งหลายมาปูลาดลงใหเปนที่พอใจ พระเจาจุลนีทรงอนุญาต มโหสถกําหนด
ดีแลววา ชองประตูอุโมงคจักมีในที่นี้ จึงใหนําบันไดออกเสีย ใหปูลาดแผน
กระดานเพื่อตองการมิใหมีฝุนในที่ที่จะเปนประตูอุโมงค แลวพาดบันไดไวตาม
เดิมมิใหหวั่นไหว มิใหทรุดลงได เมื่อพระราชาไมทรงทราบโทษที่จะพึงมี
ก็เขาพระหฤทัยวา มโหสถทําดวยความภักดีในเรา มโหสถใหทํานวกรรม
ตลอดวันนั้นอยางนี้แลว รุงขึ้นจึงกราบทูลพระเจาจุลนีวา ขาแตสมมติเทพ
ถาขาพระองคพึงเลือกหาสถานที่ประทับแหงพระราชาของขาพระองค ขาพระองคพึงปฏิบัติทําใหชอบใจ พระเจาจุลนีตรัสวา ดีแลว พอบัณฑิต ยกเสียแต
พระราชนิเวศนของขา นอกนี้ในกรุงทั้งหมด เจาปรารถนาที่ใดเปนพระราชนิเวศนของพระเจาวิเทหราช เจาจงเอาที่นั้น มโหสถกราบทูลวา ขาแตพระ
มหาราชเจา พวกขาพระองคเปนแขกมา ประชาชนคนของพระองคที่เปนคน
สนิทมีมาก คนเหลานั้นครั้นเมื่อขาพระองคเอาเรือนของเขา ก็จักเกิดทะเลาะ
กับพวกขาพระองค เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจักทําอะไรกับพวกเหลานั้นได
พระเจาจุลนีตรัสวา ดูกอนบัณฑิต เจาอยาถือเอาคําของพวกนั้น สถานที่ใด
เจาชอบใจ เจาจงถือเอาสถานที่นั้นทีเดียว มโหสถจึงกราบทูลตอไปวา ขาแต
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สมมติเทพ พวกนั้นจักมากราบทูลพระองคบอย ๆ ความสําราญแหงพระหฤทัย
ของพระองค และแหงใจของขาพระองคจักไมมี ก็ถาวาพระองคทรงปรารถนา
คนรักษาประตูควรเปนคนของขาพระองค จนกวาขาพระองคจักหาสถานที่เปน
พระราชนิเวศนแหงพระราชาของขาพระองคได แตนั้น พวกนั้นเขาประตูไมได
ก็จักไมมา เมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็จักทรงพระสําราญ และขาพระองคก็จัก
สบายใจ พระราชาจุลนีทรงอนุญาต พระมหาสัตวตั้งคนของตนไวในที่ทั้งปวง
คือที่เชิงบันใด หัวบันใด และประตูใหญ สั่งวาพวกเจาอยาใหใคร ๆ เขาไป.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไปสูตําหนักพระราชมารดาของพระเจาจุลนีกอน
แลวสั่งคนทั้งหลายวา เจาทั้งหลายจงจัดการรื้อตําหนัก คนใชเหลานั้นก็ปรารภ
เพื่อจะรื้ออิฐและขุดดินตั้งแตซุมประตู พระราชชนนีของพระเจาจุลนีไดสดับขาว
นั้น จึงเสด็จมารับสั่งวา พวกเจาจะใหรื้อตําหนักของขาเพื่ออะไร ชนเหลานั้นจึง
ทูลตอบวา มโหสถใหรอื้ ใครเพื่อใหสรางพระราชนิเวศนแหงพระราชาของตน
พระราชชนนีจึงตรัสวา ถาอยางนั้น อยูดวยกันในตําหนักนี้ก็แลวกัน ชน
เหลานั้นทูลตอบวา พลพาหนะของพระราชาแหงพวกขาพระองคมีมากตําหนัก
นี้ยอมไมพอกันอยู ขาพระองคจักใหสรางที่ประทับใหมใหใหญ พระราชชนนี
จึงรับสั่งวา พวกเจาไมรูจักขา ขาเปนพระราชมารดาของพระเจาจุลนี ขาจัก
ไปหาลูกขา จักรูกันเดี๋ยวนี้ ชนเหลานั้นจึงทูลวา ขาพระองคจักรื้อตามพระราชดํารัส ถาพระองคอาจ ก็จงหาม พระนางสลากเทวีกริ้วรับสั่งวา ขารูจัก
กิจที่ขาพึงทําแกพวกเจาเดี๋ยวนี้ ตรัสแลวเสด็จไปประตูพระราชนิเวศน ลําดับ
นั้น คนเฝาประตูก็หามพระราชมารดาวา แกอยาเขาไป พระราชมารดาตรัสวา
ขาเปนพระราชชนนี ชนเหลานั้นก็ทูลวา พวกขาพระองคไมทราบ พระเจา
จุลนีตรัสสั่งไววา อยาใหใคร ๆ เขาไป เพราะฉะนั้นพระองคจงเสด็จกลับไป
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เสีย พระนางสลากเทวีเมื่อไมทอดพระเนตรเห็นที่พึ่งอันพึงยึดถือ ก็เสด็จกลับ
มาทอดพระเนตรตําหนักของพระองคประทับยืนอยู ลําดับนัน้ ชนผูหนึ่งจึง
ทูลพระนางนั้นวา แกทําอะไรในที่นี้ จงไป ๆ วาแลวลุกขึ้นไสพระศอใหลมลง
ยังภูมิภาค พระนางเจาทรงดําริวา พวกนี้พระราชาลูกเราสั่งแลว แน ใครไม
สามารถจะทําอยางนี้ ดวยประการอื่น เราจักไปหามโหสถ จึงเสด็จไปหา
มโหสถ ตรัสวา แนะพอมโหสถ ทานใหรื้อตําหนักขาพเจาเพราะอะไร มโหสถ
ไมพูดกับพระนางเจา แตบุรุษผูยืนอยูในที่ใกลทลู วา พระนางจะตรัสอะไรกะ
มโหสถ พระนางเจาจึงรับสั่งวา มโหสถใหรื้อตําหนักขาพเจาเพื่ออะไร บุรุษ
นั้นทูลวา เพื่อทําที่ประทับแหงพระเจาวิเทหราช พระราชมารดารับสั่งวา
เมืองใหญถึงเพียงนี้ ทําไมจะหาที่ทําพระราชนิเวศนในที่อื่นไมได เจาจงรับ
สินบนแสนกหาปณะนี้แลวใหทําพระราชนิเวศนในสถานที่อื่นเถิด บุรุษนั้นทูล
ตอบวา ดีแลว พระแมเจา ขาพระองคจักใหละตําหนักของพระนาง แต
พระนางอยารับสั่งการที่ขาพระองครับสินบนแกใคร ๆ เพราะวาชนเหลาอื่นจะ
พากันใหสินบนแกพระองคแลวไมอยากละเรือนของตน พระนางสลากเทวีรับ
สั่งตอบวา การที่ขาพูดใหใครรูนั้น เปนที่นาอายแกขาวา พระราชมารดาได
ใหสินบน ดังนี้ เพราะฉะนั้นขาจักไมบอกแกใคร บุรุษนั้นทูลรับวา ดีแลว
แลวรับเอากหาปณะ ๑ แสนจากพระนาง ก็ละตําหนักนั้นไปเรือนเกวัฏใหทํา
เหมือนกับทําแกตําหนักพระนางสลากเทวีนั้น เกวัฏโกรธไปสูราชทวาร เหลา
คนรักษาประตูก็ประหารที่หลังเกวัฏดวยซีกไมไผ หนังที่หลังเกวัฏก็เปนแนว
ขึ้น เกวัฏไมเห็นจะพึ่งอะไรไดก็กลับบานใหกหาปณะ ๑ แสนแกบุรุษนั้น
มโหสถถือเอาสถานที่ตั้งเรือนในนครทั้งสิ้นดวยอุบายนี้ รับสินบนไดกหาปณะ
ในที่นั้น ๆ ประมาณ ๙ โกฏิ พระโพธิสัตวพิจารณาในนครทั้งสิ้นแลวไปเฝา
พระเจาจุลนี พระราชาตรัสถามวา เปนอยางไร พอบัณฑิต สถานที่ตั้ง
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พระราชนิเวศนเจาหาไดหรือยัง มโหสถกราบทูลวา ชื่อวาใครจะไมให ยอม
ไมมี แตครัน้ เมื่อเรือนอันขาพระองคถือเอา ชนเจาของก็ยอมลําบาก การทํา
ความที่ชนเหลานั้น ตองพลัดพรากจากของรัก ไมสมควรแกขาพระองค เพราะ
ฉะนั้น ขาพระองคจักสรางพระนครใหเปนสถานที่ประทับแหงพระราชาของขา
พระองค ในที่โนนระหวางคงคากับพระนครนี้ ในที่ ๑ คาวุตแตที่นี้ ภายนอก
พระนครนี้.
พระเจาจุลนีไดทรงสดับก็ยินดี ดวยทรงเห็นวา การรบกันภายในเมือง
เปนการลําบาก เสนาฝายเราหรือเสนาฝายอื่นก็อาจรูยาก การทํายุทธนาการภายนอกเมืองเปนการงาย จักไดไมตองทุบตีกันตายในเมือง ทรงเห็นฉะนี้
จึงตรัสวา ดีแลวพอ เจาจงใหสรางในสถานที่ที่เจากําหนดเถิด มโหสถกราบ
ทูลวา ขาพระองคจักใหทําในที่ที่กราบทูลและขอพระราชทานอนุญาตแลวนั้น
ชาวพระนครอยาพึงไปสูที่ทํานวกรรมของขาพระองค เพื่อหาฟนและใบไม
เพราะวาเมื่อชาวเมืองไป จักเกิดทะเลาะวิวาทกัน ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ความ
สําราญพระราชหฤทัยจักไมมีแดพระองค และความสบายใจก็จักไมมีแกขาพระองค พระเจาจุลนีตรัสวา ดีแลว พอบัณฑิต เจาจงหามไมใหใครไปยัง
ประเทศนั้น มโหสถทูลตอไปวา ขาแตสมมติเทพ ชางทั้งหลายของขาพระองค
ชอบเลนน้ํา เมื่อน้ําเกิดขุนมัวขึ้น ถาชาวเมืองจักขัดเคืองพวกขาพระองควา
จําเดิมแตมโหสถมา พวกเราไมไดดื่มน้ําใส ขอพระองคกรุณาอดกลั้นในเรื่อง
นี้ อยากริ้วพวกขาพระองค พระเจาเจาจุลนีตรัสวา ชางทั้งหลายของพวกเจา
พวกเจา จงปลอยใหเลนเถิด ตรัสฉะนี้แลวใหปาวรองวา ผูใ ดออกจากที่นี้
ไปสูที่สรางพระนครของมโหสถ จักปรับไหมผูนั้นพันกหาปณะ มโหสถถวาย
บังคมลาพระเจาจุลนีพาพวกของตนออกจากพระนครปรารภเพื่อสรางพระนคร
ในสถานที่กําหนดไว ใหสรางบานชื่อคัคคลิริมฝงคงคาฟากโนน ใหชางมารถ
พาหนะโคมีกําลังอยูในบานนั้น พิจารณาการสรางพระนคร แบงการงานทั้งปวง
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วา ชนเทานี้ทํากิจชื่อนี้ เปนตน และไดเริ่มการงานในอุโมงค ประตูอุโมงค
ใหญอยูริมฝง คงคา ชนทั้งหลายราว ๖,๐๐๐ คน ขุดอุโมงคใหญ นํากรวด
ทรายที่เทลง ๆ นั้น คงคาก็ขุนมัวไหลไป ชาวเมืองก็พากันกลาววา ตั้งแต
มโหสถมา พวกเราไมไดดื่มน้ําใส คงคาขุนมัวไหลไป เหตุเปนอยางไรหนอ
ลําดับนั้น บุรษุ ที่มโหสถวางไวก็แจงแกชาวเมืองวา ไดยินวา หมูชางของมโหสถ
เลนน้ํา ทําใหน้ําในคงคาขุนเปนตม เพราะเหตุนั้น คงคาจึงขุนมัวไหลไป
ธรรมดาวาความประสงคของพระโพธิสัตวทั้งหลายยอมสําเร็จ เพราะเหตุนั้น
รากไม ศิลา กรวดทั้งปวงในอุโมงคยอมจมหายไปในพื้นดิน ประตูแหง
อุโมงคซึ่งเปนทางเดินอยูในเมืองนั้น ชนทั้งหลายราว ๓,๐๐๐ คน ขุดอุโมงค
ซึ่งเปนทางเดิน ใหบรรจุกรวดทรายดวยถุงหนังไปถมในนครนั้น ใหคลุกเคลา
ดินและทรายที่เทไว ๆ กับน้ํากอกําแพง และทํากิจอื่น ๆ ดวย ประตูทางเขา
มหาอุโมงคมีทางในเมือง ประกอบดวยประตูเปนคู มียนตรสูง ๑๘ ศอก ก็
ในเมื่อเหยียบกดเครื่องสลักหามอันหนึ่งเขา ประตูนั้นก็เปด กออิฐ ๒ ขาง
แหงมหาอุโมงคแลวใหฉาบปูน ปูไมบังเบื้องบนเอาดินเหนียวยาอุดชองแลว
ทาขาว ก็ในอุโมงคนั้นมีประตูทั้งหมด คือประตูใหญ ๘๐ ประตูนอย ๖๔
ทุกประตูประกอบดวยยนตร ในเมื่อเหยียบกดเครื่องสลักหามอันหนึ่งเขา
ประตูทั้งหมดก็ปด ในเมือ่ เหยียบกดเครื่องสลักหามอันหนึ่งเขา ประตูทั้งหมด
ก็เปด โคมดวงไฟมีมากกวารอย มี ๒ ขางของมหาอุโมงค โคมดวงไฟทั้งสิ้น
ประกอบดวยยนตร ครัน้ เมื่อเปดยนตรอันหนึ่ง โคมดวงไฟก็เปดสวางพรอม
กันหมด ครัน้ เมื่อปดยนตรอันหนึ่ง โคมดวงไฟก็ปดมืดพรอมกันหมด ก็
หองบรรทมรอยเอ็ดหองสําหรับพระราชารอยเอ็ด มีอยู ๒ ขางแหงมหาอุโมงค
ทอดเครื่องลาดตาง ๆ ไวในหองบรรทมทุกหอง ที่ประทับนัง่ แหงหนึ่ง ๆ ยก
เศวตฉัตรไวทุกแหง รูปสตรีทําดวยเสนปานรูปหนึ่ง ๆ งดงามยิ่ง ตั้งไวอาศัย
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พระราชสีหาสนและพระราชมหาสยนะองคหนึ่งๆ ประดิษฐานไวแลว ถาวา
บุคคลไมจับตองรูปนั้น ก็ไมอาจรูวาไมใชรูปคน อนึ่ง พวกชางเขียนผูฉลาด
ไดทําจิตรกรรมเขียนอยางวิจิตรตาง ๆ ทั้ง ๒ ขางแหงมหาอุโมงคแสดงภาพทั้ง
ปวงไวในอุโมงค แบงเขียนเปนตนวาภาพสักกเทวราชเยื้องกรายมีหมูเทวดา
แวดลอมและเขาสิเนรุ เขาบริภัณฑ สาคร มหาสาคร ทวีป ๘ ปาหิมพานต
สระอโนดาต พื้นศิลา ดวงจันทร ดวงอาทิตย สวรรคชั้นกามาพจรมีจาตุ
มหาราชิกาเปนตน และสมบัติ ๗ ประการ เกลี่ยกรวดทรายซึ่งมีสีดุจแผนเงินที่
ภาคพื้น แสดงดอกปทุมหอยตามชองเบื้องบน แสดงรานตลาดขายของมี
ประการตาง ๆ ทั้ง ๒ ขาง หอยพวงของหอมพวงบุปผชาติเปนตน ในที่นนั้ ๆ
ประดับอุโมงคเปนราวกะสุธรรมาเทพสภา ฝายชาง ๓๐๐ คนที่มโหสถใหไป
ทําทัพสมภาระแหงพระราชนิเวศนและใหตอเรือบรรทุกมานั้น ก็ไดทอเรือ
๓๐๐ ลํา บรรทุกทัพสัมภาระที่แตงเสร็จแลวมาทางคงคาแจงแกมโหสถ
มโหสถนําทัพสัมภาระเหลานั้น ไปเปนเครื่องประกอบใชการในพระนคร แลว
ใหนําเรือทั้งหลายไปรักษาไวในที่ปกปด สั่งวา เหลาเจาจงนํามาในวันที่เราสั่ง
การกอสรางทั้งปวงในพระนครที่แลวเสร็จ คือคูน้ํา คูเปอกตม คูแหง กําแพง
สูง ๑๘ ศอก ปอมประตูเมือง ซุมประตูเมือง พระราชนิเวศนเปนตน โรงชาง
เปนตน และสระโบกขรณี มหาอุโมงค ชังฆอุโมงค พระนครทั้งหมดนี้แลว
เสร็จ ๔ เดือน ดวยประการฉะนี้.
ตอนั้นลวงมาได ๔ เดือน พระมหาสัตวไดสงทูตไปเพื่อเชิญเสด็จ
พระเจาวิเทหราชเสด็จมา.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
มโหสถสรางพระราชนิเวศนเพื่อพระเจาวิเทหราชผูทรงยศเสร็จแลว ภายหลังจึงสงทูตทูลพระเจา
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วิเทหราชวา ขาแตพระมหาราชเจา ขอเชิญพระองค
เสด็จมาบัดนี้ พระราชนิเวศนี้ที่สรางเพื่อพระองค
สําเร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาหิณี แปลวา สงไปแลว.
พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของทูตก็ทรงโสมนัส เสด็จไปดวย
ราชบริพารเปนอันมาก.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชพรอมดวยจตุรงคเสนา เสด็จไปสูนครอันมั่งคั่งที่มโหสถสรางไวในแควน
กัปปล เพื่อทอดพระเนตรพาหนะอันหาที่สุดมิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนนฺตพาหน ไดแก พาหนะมีชาง
และมาเปนตนประมาณมิได. บทวา กปฺปลิย ปุร ไดแก นครที่มโหสถ
บัณฑิตสรางไวในแควนกัปปละ.
พระเจาวิเทหราชเสด็จไปโดยลําดับถึงฝงคงคา ลําดับนั้นพระมหาสัตว
ก็ไปรับเสด็จใหเขาสูนครที่ตนสราง พระราชาเสด็จไปสูปราสาทอันประเสริฐ
ในนครนั้น สนานพระวรกายทรงแตงพระองคแลว เสวยโภชนาหารมีรสอัน
เลิศ ทรงพักผอนหนอยหนึ่งแลว เวลาเย็นทรงสั่งราชทูตไปยังสํานักพระเจาจุลนี เพื่อใหทรงทราบวาพระองคเสด็จมาถึงแลว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชเสด็จไปถึงแควน
กัปปละแลว ทรงสงพระราชสาสนไปถวายพระเจา
จุลนีพรหมทัตวา ขาแตพระมหาราชเจา หมอมฉันมา
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เพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ขอพระองค
โปรดพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามทั่วองคประดับ
ดวยราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนาง
ขาหลวง ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน ณ บัดนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วนฺทิตุ ความวา พระเจาวิเทหราชมี
พระชนมแกกวาพระเจาจุลนี พระเจาจุลนีไมพอที่จะเปนแมเพียงพระโอรสของ
พระเจาวิเทหราช แตพระเจาวิเทหราชหมกมุนไปดวยกิเลส จึงทรงดําริวา
พระเจาจุลนีเปนพระสัสสุระที่เราผูเปนพระชามาตาควรถวายบังคม ไมทรง
ทราบความคิดของพระเจาจุลนี จึงทรงสงสาสนถวายบังคมไป. บทวา
ททาหิทานิ ความวา พระเจาวิเทหราชทรงสงสาสนไปวา พระองคโปรด
เรียกหมอมฉันมาวาจะประทานพระราชธิดา ขอไดโปรดประทานพระราชธิดา
นั้นแกหมอมฉันในบัดนี้เถิด. บทวา สุวณฺณปฏิจฉฺ นฺน ไดแก ประดับ
ดวยเครื่องประดับทองคํา.
ฝายพระเจาจุลนีไดทรงสดับถอยคําของราชทูตก็ทรงโสมนัส ดําริวา
บัดนี้ปจจามิตรของเราจักไปขางไหนพน เราจักตัดศีรษะเขาทั้งสองคนแลวดื่ม
ชัยบาน เมื่อจะทรงแสดงพระโสมนัสสวนเดียวใหปรากฏ จึงพระราชทาน
รางวัลแกราชทูตแลว ตรัสคาถาเปนลําดับมาวา
ดูกอ นพระเจาวิเทหราช พระองคเสด็จมาดีแลว
เสด็จมาแตไกลก็เหมือนใกล พระองคหาฤกษอาวาหมงคลไว หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาประดับดวย
ราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนาง
ขาหลวงแดพระองค.
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ในคาถานั้น พระเจาจุลนีไดสดับสาสนของพระเจาวิเทหราชแลว ตรัส
เรียกพระเจาวิเทหราชนั้นดุจเสด็จอยูเฉพาะพระพักตรวา เวเทห อีกนัยหนึ่ง
ทรงสั่งใหราชทูตไปทูลวา พระเจาพรหมทัตจุลนีตรัสอยางนี้ จึงตรัสอยางนี้.
ราชทูตไดฟงดังนั้น จึงไปเฝาพระเจาวิเทหราชกราบทูลวา ขาแต
สมมติเทพ ขอพระองคทรงหาฤกษที่สมควรแกการพระราชพิธีอาวาหมงคล
พระเจาจุลนีจะถวายพระราชธิดาแดพระองค พระเจาวิเทหราชจึงสงราชทูตไป
อีกวา วันนีแ้ หละฤกษดี.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
.
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชก็ไดทรงหาพระฤกษ
ครั้นหาพระฤกษไดแลวจึงไดทรงสงพระราชสาสนไป
ถวายพระเจาพรหมทัตวา ขอพระองคโปรดพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามทั่วองค ประดับดวยราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง
ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน ณ บัดนี้เถิด.
ฝายพระเจาจุลนีตรัสตอบวา
หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาผูงดงามทั่วองค
ประดับดวยราชาลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวย
หมูนางขาหลวง แดพระองคในบัดนี้.
ครั้นพระเจาจุลนีตรัสคาถานี้แลว ตรัสลวงวา จะสงไปเดี๋ยวนี้ ๆ ดังนี้
ไดประทานสัญญาแกพระราชารอยเอ็ดวา ทานทั้งปวงกับเสนา ๑๘ อักโขภิณี
จงเตรียมออกรบ วันนี้เราจักตัดศีรษะขาศึกทั้งสอง พรุงนี้จักไดดื่มชัยบาน
พระราชารอยเอ็ดเหลานั้นทั้งหมดก็ออกในขณะนั้นทีเดียว ฝายพระเจากรุง
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ปญจาละเมื่อจะเสด็จออกทําการยุทธ ก็ยังพระนางสลากเทวี ผูพระราชมารดา
พระนางนันทาเทวี ผูพระมเหสี พระปญจาลจันทะ ผูราชโอรส พระนางปญจาลจันที ผูพระราชธิดา รวม ๔ องค ใหอยูใ นตําหนักเดียวกันกับนาง
สนมทั้งหลาย จึงเสด็จออกสงคราม.
ฝายมโหสถบรมโพธิสัตวทําราชสักการะเปนนักหนา แดพระเจา
วิเทหราชพรอมพวกเสนาที่โดยเสด็จ ชนบางพวกดื่มสุรา บางพวกเคี้ยวกิน
มัจฉมังสาหาร บางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอน เพราะมาแตทางไกล ฝายพระเจา
วิเทหราชทรงพาอาจารยทั้ง ๔ มีเสนกะเปนตน ประทับนั่ง ณ พื้นพระราชมณเฑียรที่ตกแตงแลว ทามกลางราชบริพาร ฝายพระเจาจุลนีลอมนครที่
พระเจาวิเทหราชประทับ ใหติดตอกัน ๓ ชั้น ยนเขาเปน ๔ ดวยกองทัพ ๑๘
อักโขภิณี มีคนจุดคบเพลิงนับดวยแสน ๆ ครั้นอรุณขึ้นก็เตรียมยึดเมืองตั้งอยู
มโหสถรูความก็สงโยธา ๓๐๐ คนของตนไปสั่งวา เจาทั้งหลายจงไปตามทาง
อุโมงค จับราชมารดา มเหสี ราชบุตร และราชธิดาของพระเจาจุลนีมาทางอุโมงค
อยาใหอยูนอกประตูมหาอุโมงค ใหอยูภายในอุโมงค ตั้งรักษาอยูจนกวาขา
จะมา จึงนําออกจากอุโมงคใหอยูในโรงกวางใหญในกาลเมื่อขาไป ชนเหลานั้น
รับคําสั่งมโหสถก็ไปทางอุโมงค เปดไมลาดไวที่เชิงบันได แลวมัดมือเทาคน
รักษาในที่เชิงบันได หัวบันไดและพื้นตําหนัก และนางบําเรอมีนางคอมแตระ
เปนตน แลวปดปากชนเหลานั้น ใหอยูในที่กําบังนั้น ๆ แลวเคี้ยวกินเครื่อง
เสวยที่จัดไวถวายพระเจาจุลนี ทิ้งของอะไร ๆ เสีย ทําลายภาชนะทําใหปนป
เสีย แลวขึ้นสูเบื้องบนปราสาท กาลนั้นพระนางสลากเทวีทรงสําคัญวา ที่ไหน
จะมีใครรูจักพระนันทาเทวี ราชบุตรราชธิดา เหตุอะไรจักเกิดมี จึงใหบรรทม
อยู ณ พระยี่ภูเดียวกันกับพระองค โยธาเหลานั้นยืนรองเรียกที่ประตูหอง
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พระนางจึงออกมาตรัสถามวา ทําไมพอ โยธาเหลานั้นจึงแสรงทูลวา ขาแต
พระเทวี พระราชาของพวกเรายังพระเจาวิเทหราชกับมโหสถใหถึงความสิ้น
ชีวิตแลว แวดลอมดวยพระราชารอยเอ็ดเปนเอกราชในสกลชมพูทวีป ดื่ม
ชัยบานใหญดวยพระเกียรติยศใหญ สงขาพระองคทั้งหลายมาเพื่อพาเสด็จไป
ทั้ง ๔ พระองค พระราชมารดาเปนตนทรงเธอ จึงเสด็จลงจากปราสาทถึง
เชิงบันได โยธาเหลานั้น ก็พาเสด็จไปเขาทางอุโมงค พระราชมารดาเปนตน
ตรัสวา ขาอยูในที่นี้สิ้นกาลเทานี้ ยังไมเคยลงสูทางนี้ โยธาเหลานั้นทูลวา
ขาแตพระเทวีเจา ชนทัง้ ปวงหาไดลงสูทางนี้ไม เพราะทางนี้เปนทางมงคล
วันนี้พระราชาตรัสสั่งใหนําเสด็จโดยทางนี้ เพราะเปนวันมงคล พระราชมารดา
เปนตนทรงเชื่อ ลําดับนั้น โยธาบางพวกพาพระราชมารดาเปนตน มาบาง
บางพวกกลับไปเปดคลังรัตนะในพระราชนิเวศน ถือเอาทรัพยตามปรารถนา
มาบาง ฝายพระราชมารดาเปนตน เบื้องหนาแตจะถึงมหาอุโมงค เห็นอุโมงค
ราวกะเทพสภาอันประดับแลว ก็ทรงสําคัญวา จัดไวเพื่อประโยชนแดพระราชา
ลําดับนั้น โยธาเหลานั้นพาพระราชมารดาเปนตน ไปสูสถานที่ใกลมหาคงคา
ใหประทับในหองอันตกแตงแลวภายในอุโมงค พวกหนึ่งอยูรักษา พวกหนึ่ง
ไปแจงการที่ไดนําพระราชมารดาเปนตน มาแลวแกมโหสถโพธิสัตว มโหสถได
ฟงคําของโยธาเหลานั้นก็มีความโสมนัสวา บัดนี้ความปรารถนาของเราจักถึง
ที่สุด จึงไปเฝาพระเจาวิเทหราช ยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ฝายพระเจา
วิเทหราชทรงดําริวา พระเจาจุลนีจักนําพระราชธิดามาใหเราบัดนี้ ก็เสด็จลุก
จากราชบัลลังก ทอดพระเนตรทางชองพระแกลเห็นพระนครมีแสงสวางเปน
อันเดียวกัน ดวยคบเพลิงนับดวยแสนดวงมิใชแสนเดียว อันกองทัพใหญ
ลอมรอบแลว ก็ทรงฉงนสนเทหรําพึงวา นั่นอะไรกันหนอ เมื่อจะทรงหารือ
อาจารยผูบัณฑิตทั้งหลาย จึงตรัสคาถานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 495

กองชาง กองมา กองรถ กองราบ อันเปน
กองทัพสวมเกราะตั้งอยู จุดคบเพลิงสวางไสว บัณฑิต
ทั้งหลายยอมสําคัญอยางไรกันหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินฺนุ มฺนฺติ ความวา พระเจา
วิเทหราชตรัสถามวา พระเจาจุลนีโปรดปรานหรือกริ้วพวกเรา บัณฑิตทั้งหลาย
เขาใจกันอยางไรหนอ.
อาจารยเสนกะไดฟงตรัสถามจึงกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา
ขอพระองคอยาทรงวิตกเลย คบเพลิงมากเหลือเกินปรากฏอยู ชะรอยพระเจา
จุลนีจะพาพระราชธิดามาถวายพระองค ฝายอาจารยปุกกุสะกราบทูลวา พระเจา
จุลนีจักทรงอารักขาเพื่อทรงทําอาคันตุกสักการะแดพระองค บัณฑิตทั้งสี่เหลา
นั้นชอบใจอยางใดก็กราบทูลอยางนั้น ดวยประการฉะนี้ ฝายพระเจาวิเทหราช
เมื่อไดทรงสดับเสียงคนในกองทัพบอกสั่งกันวา เสนาทั้งหลายจงตั้งอยูในที่โนน
ทานทั้งหลายจงรักษาในที่โนน อยาประมาท และทอดพระเนตรเห็นเสนาผูก
สอดเกราะ ก็เปนผูอันมรณภัยคุกคาน เมื่อทรงหวังสดับถอยคําแหงพระมหาสัตว จึงตรัสคาถานอกนี้วา
กองชาง กองมา กองรถ กองราบ อันเปน
กองทัพสวมเกราะตั้งอยู จุดคบเพลิงสวางไสว ดูกอน
มโหสถบัณฑิต พวกนั้น จักทําอะไรกันหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินนฺ ุ กาหนฺติ ปณฺฑิต ความวา
พอบัณฑิต เจาคิดอยางไรหนอ เสนาเหลานั้นจักกระทําอะไรแกพวกเรา.
พระมหาสัตวไดฟงพระราชดํารัสดังนั้น จึงคิดในใจวา เราจักทํา
พระราชาผูอันธพาลนี้ใหสะดุงสักหนอย ภายหลังจึงแสดงกําลังปญญาของเรา
ใหปรากฏทําใหพระองคเบาพระหฤทัย คิดฉะนี้แลว จึงกราบทูลวา
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ขาแตพระมหาราชเจา พระเจาจุลนีพรหมทัตมี
กําลังมาก ลอมพระองคไวประทุษรายพระองค พระองค
จักปลงพระชนมพระองค.
คนเหลานั้นทั้งหมดมีพระเจาวิเทหราชเปนตนก็ตกใจกลัวตาย พระราชา
พระศอแหง พระเขฬะไมมีในพระโอฐ เกิดเรารอนในพระสรีระ พระองค
ทรงกลัวตอมรณภัย คร่าํ ครวญตรัสคาถา ๒ คาถาวา
ใจของเราสั่น และปากก็แหงผาก เราเปนเหมือน
ถูกไฟไหมกลางแดด ไมบรรลุถงึ ความเย็นใจ เตาของ
ชางทองรุงเรืองภายใน ไมรุงเรืองภายนอกฉันใด ใจของ
เรายอมเรารอนอยูภ ายใน ไมปรากฏภายนอก ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุพเฺ พธติ ความวา แนะพอมโหสถ
ใจของขายอมหวั่นไหว ราวกะวาใบออนของโพธิ์ใบตองลมใหญฉะนั้น. บทวา
อนฺโต ฌายติ โน พหิ ความวา หัวใจของเรายอมเรารอนอยูในภายใน
แตไมปรากฏในภายนอกราวกะเตาของชางทองนั้น.
พระมหาสัตวไดฟงพระเจาวิเทหราชทรงคร่ําครวญ คิดวา พระราชา
นี้เปนอันธพาล ไมทําตามคําของเราในวันอื่น ๆ เราจักขมพระองคใหยิ่งขึ้น
จึงทูลวา
ขาแตบรมกษัตริย พระองคเปนผูประมาทแลว
เปนไปลวงความคิด มีความคิดทําลายเสียแลว บัดนี้
บัณฑิตทั้ง ๔ ผูมีความคิดจงปองกันพระองคเถิด พระองคไมทรงทําตามคําของขาพระองคผูเปนอมาตยใคร
ประโยชนนี้แสวงหาความเกื้อกูล ทรงยินดีแลวดวย
พระปติอันเศราหมองของพระองค ดุจมฤคตกหลุม
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ฉะนั้น ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อยอมกลืนเบ็ดอัน
งอซึ่งปดไวดวยเนื้ออันเปนเหยื่อ มันยอมไมรูความ
ตายของตน ฉันใด ขาแตพระราชา พระองคเปนผูมี
ความปรารถนาในกามยอมไมทรงทราบพระราชธิดา
ของพระเจาจุลนีผูเปนดุจเหยื่อ ราวกะปลาไมรูจัก
เหยื่อคือความตายของตน ฉันนัน้ นั่นเทียว ถาพระองคเสด็จนครปญจาละ จักตองสละพระองคทันที
ภัยใหญจักถึงพระองคดุจภัยมาถึงมฤคตัวตามไปถึงทาง
ประตูบาน ฉะนั้น ขาแตพระจอมประชา บุรุษผูไม
ประเสริฐ เปนเหมือนงูอยูในพกพึงกัดเอา ผูมีปญญา
ไมพึงทําไมตรีกับบุรุษเชนนั้น เพราะการคบบุรุษชั่ว
เปนทุกขโดยแท ขาแตพระจอมประชากร บุรษุ ผูมี
ศีล เปนพหูสูตนี้พึงรูคุณแหงไมตรีนั้นกับบุรุษนั้นนั่น
เที่ยว เพราะการคบสัตบุรุษทั้งหลาย เปนสุขโดยแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปมตฺโต ความวา ขาแตพระมหาราชเจา
พระองคเปนผูประมาทเพราะความใคร. บทวา มนฺตนาตีโต ความวา เปน
ผูกาวลวงความคิดที่ขาพระองคเห็นภัยในอนาคตคิดกําหนดตัดดวยปญญา.
บทวา ภินฺนมนฺโต ความวา เปนผูมีความคิดทําลายเสียแลว คือ ความคิด
ใดที่พระองคทรงยึดถือรวมกับอาจารยเสนกะเปนตน ความคิดนั้นทรงทําลาย
แลว จึงชื่อวาเปนผูมีความคิดทําลายเสียแลว เพราะความเปนผูกาวลวงความ
คิดนั่นแล. บทวา ปณฺฑิตา ความวา มโหสถแสดงวา อาจารย ๔ คนมี
เสนกะเปนตนเหลานั้นจงรักษาพระองคในบัดนี้เถิด 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 บัดนีจ้ ึงทรงเปนเหมือนมฤคที่ติดในบวงหลุม ฉันนั้น.
สองคาถาวา ยถาป มจฺโฉ เปนตน มโหสถบัณฑิตกลาวเพื่อแสดงวา
อุปมานี้ขาพระองคนํามาแลวในกาลนั้น แมคาถาวา สเจ คจฺฉสิ เปนตน
มโหสถบัณฑิตก็กลาวเพื่อแสดงวา ขาพระองคนําอุปมาแมนี้ถวายพระองค
มิใชเพียงเทานี้อยางเดียวเทานั้น. บทวา อนริยรูโป ไดแก บุรุษผูไรความ
ละอาย มีชาติของตนชั่วเชนพราหมณเกวัฏ. บทวา น เตน เมตฺตึ ความวา
พระองคไมควรทํามิตรธรรมกับคนเชนนั้น แตพระองคทรงมีเมตตาพราหมณ
เกวัฏ ถือคําของเขา. บทวา ทุกฺโข ความวา ขึ้นชื่อวาการสมาคมกับคน
เห็นปานนี้ ทําครั้งเดียว ก็เปนทุกข เพราะนําทุกขใหญมาทั้งในโลกนี้ทั้งใน
โลกหนา. บทวา ย เตฺวว ตัดบทเปน ย ตุ เอว อีกอยางหนึ่ง ปาฐะ
ก็อยางนี้แหละ. บทวา สุโข ความวา เปนสุขทั้งในโลกนีท้ ั้งในโลกหนา
ทีเดียว.
ลําดับนั้น มโหสถขมพระเจาวิเทหราชยิ่งขึ้น ดวยหวังวาพระองคจัก
ไมทรงทําอยางนี้อีก เมื่อจะนําพระดํารัสที่ตรัสไวในกาลกอนมาแสดง จึงทูลวา
ขาแตพระราชา พระองคเปนคนเขลา บาน้ําลาย
ที่กลาวถึงเหตุแหงการไดรัตนะสูงสุดในสํานักขาพระองค ขาพระองคเจริญดวยหางไถ จะรูจักความ
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เจริญเหมือนคนอืน่ เขาไดอยางไร ทานทั้งหลายจง
ไสคอมโหสถนี้ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา
เพราะเขาพูดเปนอันตรายแกการไดรัตนะของเรา.
ครั้นมโหสถกลาวคาถา ๒ คาถานี้แลว จึงกลาวขมอยางนี้วา ขาแต
พระมหาราชเจา ขาพระองคเปนบุตรคฤหบดี จักรูจักความเจริญเหมือนคน
อื่น ๆ มีเสนกะเปนตน ผูเปนบัณฑิตของพระองคซึ่งรูความเจริญฉะนั้นได
อยางไร วาทะนั้นไมใชโคจรของขาพระองค ขาพระองครูศิลปะแหงคฤหบดีแท
ขอความนี้ปรากฏแกเสนกะเปนตน คนเหลานั้นเปนบัณฑิต วันนี้พระองคถูก
กองทัพ ๑๘ อักโขภิณีลอ มไว คนทั้งหลายมีเสนกะเปนตนจงเปนที่พึ่งของ
พระองค ก็พระองครับสั่งใหไสคอขาพระองคฉุดออกไปเสีย บัดนี้ พระองค
ตรัสถามขาพระองคทําไม พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับดังนั้น ทรงดําริวา
มโหสถบัณฑิตกลาวโทษที่เราทําไวเทานั้น เพราะเขารูภัยในอนาคตนี้มากอน
นั่นเอง เพราะเหตุนั้น เขาจึงกลาวขมเราเหลือเกิน แตเราก็ไมหยุดงาน
ตลอดกาลเทานี้เลย มโหสถนี้จักทําความสวัสดีแกเราแนแท ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชเมื่อจะยึดมโหสถเปนที่พํานัก จึงตรัสคาถา ๒ คาถาวา
ดูกอ นมโหสถ บัณฑิตทั้งหลายยอมไมทิ่มแทง
เพราะโทษที่ลวงไปแลว เจามาทิ่มแทงขาดุจมาที่เขา
ผูกไวดวยประตักทําไม ถาเห็นวาเราจะพนภัยไดหรือ
เห็นวาเราจะปลอดภัยได ก็จงสั่งสอนเราโดยความ
สวัสดีนั้นแหละ เจาจะทิ่มแทงเราเพราะโทษที่ลวงไป
แลวทําไม.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นานุวิชฺฌนฺติ ความวา บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมไมถือเอาโทษที่ลวงไปแลวมาทิ่มแทงกันดวยหอกคือปาก. บทวา อสฺสว
สมฺพนฺธ ความวา เจาทิ่มแทงเรา ราวกะมาที่เขาผูกไวอยางดี เพราะถูก
เสนาขาศึกลอมไวทําไม. บทวา เตเนว ม ความวา เจาจงสั่งสอนเรา คือ
จงใหเราสบายใจ ดวยความสวัสดีนั้นวา พระองคจักพนภัยดวยอาการอยางนี้
พระองคจักปลอดภัยดวยอาการอยางนี้ ดวยวา เวนเจาเสียแลว คนอื่นเปนที่
พึ่งอาศัยของเราไมมี.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวดําริวา พระราชาองคนี้เปนอันธพาลเหลือเถิด
ไมรูจักบุรุษวิเศษ เราจักใหพระองคลําบากเสียหนอยหนึ่งแลวจักเปนที่พึ่งของ
พระองคภายหลัง ดําริฉะนี้แลว ทูลวา
ขาแตบรมกษัตริย กรรมของมนุษยที่เปนไป
ลวงแลว ทําไดยาก เปนแดนเกิดที่ยินดีไดยาก ขา
พระองคไมสามารถจะปลดเปลื้องพระองคได ขอพระองคทรงทราบเองเถิด ชาง มา นก ยักษ ผูมีฤทธิ์
มียศ สามารถไปไดทางอากาศมีอยู ชางเปนตน ซึ่งมี
อิทธานุภาพเห็นปานนั้นที่พระองคมีอยู แมเหลานั้น
ก็พึงพาพระองคไปได ขาแตบรมกษัตริย กรรมของ
มนุษยที่เปนไปลวงแลว ทําไดยาก เปนแดนเกิดที่
ยินดีไดยาก ขาพระองคไมสามารถจะปลดเปลื้องพระ
องคโดยทางอากาศได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺม ความวา ขาแตพระมหาราชเจา
กรรมชื่อวาปลดเปลื้องพระองคจากภัยนี้ ที่เหลามนุษยซึ่งเปนมนุษยในอดีตพึง
ทํานี้ ชื่อวาเปนไปลวงแลว. บทวา ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว ความวา อันใคร ๆ
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ไมอาจแกไข ไมอาจตอสู. บทวา น ต สกฺโกมิ ความวา ขาพระองค
ไมสามารถจะปลดเปลื้องพระองคจากภัยนี้. บทวา ตฺว ปชานสฺสุ ขตฺติย
ความวา ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงทราบสิ่งที่ควรกระทําใน
เครื่องนี้เองเถิด. บทวา เวทายสา ไดแก ชางที่สามารถไปทางอากาศ. บทวา
ยสฺส ไดแก พระราชาพระองคใด. บทวา ตลาวิธา ความวา ชางทั้งหลาย
ที่เกิดในตระกูลฉัททันตหรือตระกูลอุโบสถมีอยู ชางเหลานั้นพึงพาพระราชา
นั้นไป. บทวา อสฺสา ความวา มาทั้งหลายที่เกิดในตระกูลพญามาพลาหก.
บทวา ปกฺขี กลาวหมายเอาครุฑ. บทวา ยกฺขา ไดแก เหลายักษมีสาตาคิรยักษเปนตน. บทวา อนฺตลิกฺเขน ความวา ขาพระองคไมสามารถ
จะปลดเปลื้องพระองคโดยทางอากาศ คือไมสามารถจะพาพระองคนําไปถึงกรุง
มิถิลาทางอากาศได.
พระเจาวิเทหราชทรงสดับคําของมโหสถดังนั้นก็จํานนประทับนั่งอยู
ลําดับนั้น อาจารยเสนกะคิดวาบัดนี้ ยกมโหสถบัณฑิตเสีย ที่พึ่งอื่นของพระราชา
และของพวกเราไมมี ก็พระราชาทรงฟงคําของมโหสถ ทรงครั่นครามตอ
มรณภัย ไมทรงสามารถจะตรัสอะไร ๆ ได เราจักออนวอนมโหสถบัณฑิต
ใหชวย เมื่อเสนกะจะออนวอนไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา
บุรษุ ผูยังไมเห็นฝงในมหาสมุทร ไดที่พํานักใน
ประเทศใด เขายอมไดความสุขในประเทศนั้น ฉันใด
ทานมโหสถขอทานไดเปนที่พึ่งของพวกเรา และของ
พระราชา ฉันนั้น ทานเปนผูประเสริฐสุดกวาพวก
ขาพเจาเหลามนตรี ขอทานชวยปลดเปลื้องพวกเรา
จากทุกขเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตีรทสฺสี ความวา ผูเรือแตกกลางทะเล
เมื่อไมเห็นฝง. บทวา ยตฺถ ความวา เมื่อถูกกําลังคลื่นซัดลอยไป ไดที่พงึ่
ในประเทศใด. บทวา ปโมจย ความวา อาจารยเสนกะออนวอนวา เมื่อกอน
คราวกองทัพตั้งลอมกรุงมิถิลา ทานไดปลดเปลื้องพวกเราใหพนภัย แมบัดนี้
ก็ทานนี่แหละจงชวยปลดเปลื้องพวกเราใหพนจากทุกข.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะขมอาจารยเสนกะจึงไดกลาวดวยคาถาวา
ทานอาจารยเสนกะ กรรมของมนุษยทเี่ ปนไป
ลวงแลว ทําไดยาก เปนแดนเกิดที่ยินดีไดยาก ขาพเจา
ไมสามารถจะปลดเปลื้องทานได ขอทานจงทราบเอา
เองเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺว ปชานสฺสุ เสนก ความวา
ทานอาจารยเสนกะ ขาพเจาไมสามารถ ทานจงนําพระราชานี้สูกรุงมิถิลาทาง
อากาศเถิด.
พระเจาวิเทหราชเมื่อไมทรงเห็นเครื่องยึดถือที่จะพึงทรงยึดถือ ทรง
ครั่นครามตอมรณภัย ไมสามารถจะตรัสอะไร ๆ กับพระมหาสัตวได ทรงดําริ
วา บางคราวแมเสนกะก็รูอุบายอะไร ๆ เราจะถามเขาดูกอนเมื่อตรัสถามจึงตรัส
คาถาวา
ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญ
นั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามอาจารยเสนกะ ทานจะ
สําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ กิจฺจ ความวา ทานจะสําคัญสิ่งที่
ควรทําอยางไรในกาลนี้ พวกเราถูกมโหสถสละแลว ถาทานรู ก็จงบอกแกเรา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 503

อาจารยเสนกะไดฟงดังนั้น คิดวา พระราชาตรัสถามอุบายกะเรา
งามหรือไมงาม จงยกไว เราจักกลาวอุบายอยางหนึ่งแดพระองค คิดฉะนี้ เเลว
กลาวคาถาวา
พวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแตประตู หรือจงจับ
มีดฆากันและกันละชีวิตเสียพลัน อยาทันใหพระราชา
พรหมทัตฆาพวกเราใหลําบากนาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฺวารโต ความวา พวกเราจงปดประตู
กอไฟที่ประตูนั่น. บทวา วิกนฺตน ความวา จงจับศัสตราห้ําหั่นกันและกัน.
บทวา หิสสฺ าม ความวา พวกเราจักละชีวิตพลัน ปราสาทที่ตกแตงแลว
นั่นแลจักเปนจิตกาธารไมของพวกเรา.
พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงดังนั้นก็เสียพระหฤทัยจึงตรัสวา ทาน
อาจารยเสนกะจงทําจิตกาธารเห็นปานนั้นแกบุตรภรรยาของตนเถิด แลวตรัส
ถามปุกกุสะเปนตน พวกนั้นก็กราบทูลดวยถอยคําแสดงความเขลาตามสมควร
แกตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระราชาตรัสถามปุกกุสะวา
ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญ
นั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามอาจารยปุกกุสะ ทานจะ
สําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
ปุกกุสะกราบทูลวา
พวกเราควรกันยาพิษตายละชีวิตเสียพลัน อยา
ทันใหพระราชาพรหมทัตฆาพวกเราใหลําบากนาน.
พระราชาตรัสถามกามินทะวา
ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญ
นั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามอาจารยกามินทะ ทานจะ
สําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
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กามินทะกราบทูลวา
พวกเราพึงเอาเชือกผูกใหตาย หรือโดดลงบอ
ใหตายเสีย อยาทันใหพระราชาพรหมทัตฆาพวกเรา
ใหลําบากนาน.
พระราชาตรัสถามเทวินทะวา
ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญ
นั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามอาจารยเทวินทะ ทานจะ
สําคัญสิ่งที่ควรทําอยางไรในกาลนี้.
เทวินทะกราบทูลวา
พวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแตประตู หรือจงจับ
มีดฆากันและกันละชีวิตเสียพลัน ถามโหสถไม
สามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยงาย.
อนึ่ง บรรดาอาจารยทั้ง ๔ เทวินทะคิดวา พระราชานี้ทรงทําอะไร
มาตรัสถามพวกเรา ในเมื่อไฟมีอยูมาทรงเปาหิงหอย ยกมโหสถบัณฑิตเสียแลว
คนอื่นจะสามารถทําความสวัสดีแกพวกเราในเวลานี้ยอมไมมี พระองคไมตรัส
ถามมโหสถ มาตรัสถามพวกเรา พวกเราจะรูอะไร คิดฉะนี้แลว เมื่อไมเห็น
อุบายอื่น จึงกลาวคําที่เสนกะกลาวแลวนั่นเอง เมื่อจะสรรเสริญมโหสถ จึง
กลาวบททั้ง ๒ วา
ขาแตพระมหาราชเจา ความประสงคในเรื่อง
นั้นเปนดังนี้ พวกเราทั้งหมดจะวิงวอนมโหสถนั่นแหละ
ก็ถาวาแมเมื่อวิงวอน มโหสถก็ไมสามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยงาย ภายหลังพวกเราจักทําตามคํา
เสนกะ.
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พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของเทวินทะดังนั้น ทรงระลึกถึงโทษ
ที่พระองคไดทําแกพระโพธิสัตวในกาลกอน ก็ไมทรงสามารถจะตรัสกับมโหสถ
ทรงคร่ําครวญจนมโหสถไดยินถนัด ตรัสวา
บุคคลแสวงหาแกนของตนกลวย ยอมไมได
ฉันใด เราทั้งหลายแสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกข
ก็ยอมไมประสบปญหานั้น ฉันนั้น บุคคลแสวงหา
แกนแหงไมงิ้ว ยอมหาไมได ฉันใด เราทั้งหลาย
แสวงหาอุบายเครื่องพนจากทุกข ยอมไมประสบปญหานั้น ฉันนั้น การอยูของตางทั้งหลายในสถานที่
ไมมีน้ํา ชื่อวาอยูในที่มิใชประเทศ เพราะวาชาง
เหลานัน้ อยูในสถานที่อันไมมีนา้ํ ชือ่ วามิใชประเทศ
ยอมตกอยูในอํานาจของปจจามิตรเร็วพลัน ฉันใด
แมการที่เราทั้งหลายอยูในที่ใกลของมนุษยชวั่ เปนคน
พาลหาความรูมิได ก็ช่อื วาอยูในสถานที่มิใชประเทศ
ฉันนั้น.
ใจของเราสั่น และปากก็แหงผาก เราเปนเหมือน
ถูกไฟไหมกลางแดด ไมบรรลุถึงความเย็นใจ เตา
ของชางทองรุงเรืองภายใน ไมรุงเรืองภายนอก ฉันใด
ใจของเรายอมเรารอนอยูภายใน ไมปรากฏภายนอก
ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กทฺทลิโน ความวา บุรุษผูมีความ
ตองการดวยแกน แมแสวงหาอยูก็ไมไดแกนแตตนกลวยนั้น เพราะตนกลวย
ไมมีแกน ฉันใด เราทั้งหลายแมแสวงหาอุบายเครื่องพนทุกขนี้ ถามบัณฑิต
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๕ คน ก็ไมประสบปญหานั้น. บทวา นาชฺฌคมามฺหเส ความวา เรา
ทั้งหลายไมประสบปญหานั้น ดุจบุคคลไมไดฟงอุบายที่เราทั้งหลายถาม แมใน
คาถาที่สองก็นัยนี้แหละ. บทวา กุชฺ ราน วนูทเก ความวา การอยูของ
ชางทั้งหลายในที่ไมมีน้ํา ชื่อวาอยูในที่มิใชประเทศ เพราะวาชางเหลานั้น
เมื่ออยูในชัฏปาอันหาน้ํามิไดเห็นปานนั้น ชื่อวามิใชประเทศ ยอมตกอยูใน
อํานาจของปจจามิตรเร็วพลัน ฉันใด แมการที่เราทั้งหลายอยูในที่ใกลของ
มนุษยชั่วเปนคนพาลหาความรูมิได ก็ชื่อวาอยูในสถานที่มิใชประเทศ ฉันนั้น
ก็บรรดาบัณฑิตมีประมาณเทานี้ แมคนหนึ่งซึ่งจะเปนที่พึ่งอาศัยของเราในบัดนี้
ก็ไมมี พระเจาวิเทหราชทรงบนเพอไปตาง ๆ ดวยประการฉะนี้.
มโหสถบัณฑิตไดสดับดังนั้น คิดวา พระราชาพระองคนี้ทรงลําบาก
เหลือเกิน ถาเราไมเลาโลมพระองคใหสบายพระหฤทัย พระองคจักมีพระหฤทัยแตกสิ้นพระชนมชีพ จึงไดกราบทูลเลาโลม.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
แตนั้น มโหสถผูเปนบัณฑิตมีปญญาเห็นประโยชน เห็นพระเจาวิเทหราชถึงความทุกข จึงได
กราบทูลคํานี้วา ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองค
อยาตกพระหฤทัยกลัวเลย ขาแตพระองคผูองอาจใน
ทางรถ ขอพระองคอยาตกพระหฤทัยกลัวเลย ขา
พระองคจักเปลื้องพระองคผูดุจดวงจันทรหรือดวง
อาทิตยอันราหูจับแลว หรือดุจชางจมติดในเปอกตม
หรือดุจงูติดอยูในกระโปรง หรือดุจนกติดอยูในกรง
หรือเหลาปลาอยูในขาย ผูมีพลและพาหนะคุมลอม
อยูใหพนจากความลําเค็ญ ขาพระองคจักยังกองทัพ
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ปญจาละใหหนีไป ดุจไลฝูงกาดวยกอนดิน ขาพระองคมิไดเปลื้องพระองค ผูเสด็จอยูในที่คับขันใหพัน
จากทุกข
ชื่อวาปญญาของขาพระองคนั้นจะมี
ประโยชนอะไร หรือบุคคลเชนขาพระองคนั้นเปน
อมาตยจะมีประโยชนอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท ความวา มโหสถเมื่อเลาโลมพระเจา
วิเทหราชใหสบายพระหฤทัย ประหนึ่งทําเมฆฝนใหตกในปาไฟไหม ได
กราบทูลคํานี้วา มา ตฺว ภายิ มหาราช เปนตน. บทวา สนฺน ใน
คาถานั้น 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 มโหสถนี้ชื่อวามากอน มาเพื่อ
ประโยชนอะไร ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคอยาตกพระหฤทัยกลัวเลย
ขาพระองคจักเปลื้องพระองคใหพนจากทุกขนี้ มโหสถบัณฑิตเลาโลมพระเจา
วิเทหราชใหสบายพระหฤทัย ดวยประการฉะนี้.
ฝายพระเจาวิเทหราชไดทรงสดับคําของมโหสถ ก็กลับไดความอุน
พระหฤทัยวา บัดนี้เราไดชีวิตแลว เมื่อพระโพธิสัตวบันลือสีหนาท ชน
ทั้งปวงเหลานั้นก็พากันยินดี ลําดับนั้น เสนกะถามพระโพธิสัตววา ทานบัณฑิต
ทานเมื่อพาพวกเราทั้งหมดไป จักไปไดดวยอุบายอยางไร มโหสถแจงวา
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ขาพเจาจักนําไปทางอุโมงคซึ่งตกแตงไว พวกทานจงเตรียมไปเถิด เมื่อจะสั่ง
โยธาใหเปดประตูอุโมงค กลาววา
แนะพอหนุม ๆ พวกเจาจงลุกมา จงเปดประตู
อุโมงค ประตูหอ งติดตอเครื่องยนตร พระเจา
วิเทหราชพรอมดวยเหลาอมาตยจักเสด็จไปโดยอุโมงค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาณว เปนชื่อเรียกคนหนุม. บทวา
มุข โสเธถ ความวา จงเปดประตูอุโมงค. บทวา สนฺธิโน ความวา
จงเปดประตูหองติดตอเครื่องยนตร คือจงเปดประตูหองนอนรอยเอ็ดหอง จง
เปดประตูโคมดวงประทีปรอยเอ็ดโคม.
คนใชของมโหสถเหลานั้นลุกไปเปดประตูอุโมงค อุโมงคทั้งสิ้นมี
แสงสวางทั่วไป สวางไสวประหนึ่งเทวสภาทีไดประดับแลว.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
พวกคนรับใชของมโหสถบัณฑิตไดฟงคําของ
มโหสถแลว จึงเปดประตูอุโมงคและเครื่องสลักหาม
อันประกอบดวยยนตร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุสาริโน ไดแก ผูทําการขวนขวาย
ชวยเหลือ. บทวา ยนฺตยุตฺเต จ อคฺคเฬ ไดแก บานประตูที่ถึงพรอม
ดวยลิ่มสลัก.
พวกนั้น เปดประตูอุโมงคแลวแจงใหมโหสถทราบ มโหสถก็กราบทูล
นัดพระราชาวา ไดเวลาแลวพระเจาขา ขอเชิญเสด็จลงจากปราสาท พระราชา
ก็เสด็จลง เสนกะเปลื้องเครื่องพันศีรษะแลวผลัดผาหยักรั้ง ลําดับนั้น มโหสถ
เห็นกิริยาแหงเสนกะ จึงถามวา นั่นทานอาจารยทําอะไร เสนกะตอบวา
แนะบัณฑิต ธรรมดาทั้งหลายไปโดยอุโมงค ตองเปลื้องผาโพกหยักรั้งไป
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มโหสถจึงแจงวา แนะอาจารยเสนกะ ทานอยาสําคัญวา คนเขาอุโมงคตองกม
คุกเขาเขาไป ถาทานใครจะไปดวยชางจงขึ้นชางไป ถาทานใครจะไปดวยมา
จงขึ้นมาไป เพราะอุโมงคสูง ประตูกวางสูง ๑๘ ศอก ทานจงประดับตกแตง
ตัวตามชอบใจไปกอนพระราชา ฝายพระโพธิสัตวจัดใหเสนกะไปกอน ให
พระราชาเสด็จไปทามกลาง ตนเองไปภายหลัง เหตุไรมโหสถจึงจัดอยางนี้
เพราะพระเจาวิเทหราชจะไดไมทอดพระเนตรอุโมงคอันตกแตงแลว คอย ๆ
เสด็จไป ขาวตมขาวสวยของเคี้ยวเปนตนประมาณไมได มีไวเพื่อมหาชนใน
อุโมงค คนเหลานั้นเคี้ยวดื่มพลางแลชมอุโมงคไป ฝายพระมหาสัตวทูลเตือน
พระเจาวิเทหราชวา เชิญเสด็จไป เชิญเสด็จไป พระเจาขา ตามเสด็จไป
เบื้องหลัง พระเจาวิเทหราชทอดพระเนตรอุโมงคซึ่งเปนดังเทวสภาอันตกแตง
แลวพลางเสด็จไป.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
เสนกะเดินไปกอน มโหสถเดินไปขางหลัง
พระเจาวิเทหราชเสด็จดําเนินไปทามกลางพรอมดวย
อมาตยหอมลอมเปนราชบริพาร.
คนหนุมผูรับใชของมโหสถเหลานั้นรูวา พระเจาวิเทหราชเสด็จมา จึง
นําพระนางสลากเทวีพระราชมารดาพระเจาจุลนี พระนางนันทาเทวีมเหสี
พระเจาจุลนี และพระปญจาลจันทราชกุมาร พระนางปญจาลจันทีราชกุมารี
ผูเปนราชโอรสราชธิดาของพระเจาจุลนี ออกจากอุโมงคใหประทับอยู ณ
พลับพลากวางใหญ ฝายพระเจาวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงคกับมโหสถ
กษัตริยทั้ง ๔ คือ พระนางสลากเทวี พระนางนันทาเทวี ปญจาลจันทกุมาร
ปญจาลจันทีกุมารี ไดทอดทัศนาการเห็นพระเจาวิเทหราชกับมโหสถก็ทราบวา
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พวกเราตกอยูในเงื้อมมือผูอื่นโดยไมสงสัย เหลาคนของมโหสถจับพวกเรามา ก็
ครั่นครามตอมรณภัย ทัง้ กลัวทั้งสะดุงรองอึง.
ไดยินวา พระเจาจุลนีเสด็จไปรักษาอยู ณ สถานที่ ๑ คาวุตใกลฝง
คงคา ดวยทรงเกรงพระเจาวิเทหราชจะหนี ก็พระเจาจุลนีในเมื่อราตรีเงียบสงัด
ไดทรงฟงเสียงรองของกษัตริยทั้ง ๔ เปนผูใครจะตรัสวา เสียงนั้นเปนเสียง
นางนันทาเทวี แตก็หาไดตรัสอยางไรไม ดวยทรงเกรงความเยยหยันวา
พระองคทอดพระเนตรเห็นพระนางนันทาเทวีที่ไหน พระมหาสัตวเชิญให
พระนางปญจาลจันทีราชกุมารีประทับบนกองรัตนะแลวอภิเษกในที่นั้น แลว
กราบทูลพระเจาวิเทหราชวา พระองคเสด็จมาเพราะเหตุการณนี้ พระราช
กุมารีนี้จงเปนมเหสีของพระองค เรือ ๓๐๐ ลําไดเทียบอยูแลว พระเจา
วิเทหราชเสด็จลงจากพลับพลากวางขึ้นสูเรืออันตกแตงแลว แมกษัตริยทั้ง ๔
ก็ขึ้นสูเรือ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
พระเจาวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงคขึ้นสูเรือ
แลว มโหสถรูวาพระองคขึ้นสูเรือแลว ไดถวาย
อนุศาสนวา ขาแตสมมติเทพ พระเจาจุลนีพรทมทัตนี้
เปนพระสัสสุระของพระองค ขาแตพระจอมประชากร
พระนางนันทาเทวีนี้เปนพระสัสสูของพระองค การ
ปฏิบัตพิ ระราชมารดาของพระองคอยางใด จงมีแก
พระสัสสูของพระองคอยางนั้น
ขาแตพระราชา
พระเชษฐภาดารวมพระอุทรพระมารดาเดียวกันโดย
ตรงของพระองคทรงรักใครอยางใด พระปญจาลจันทราชกุมาร พระองคควรทรงรักใครอยางนั้น
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พระนางปญจาลจันทีนี้ เปนพระราชบุตรีของพระเจา
พรหมทัตที่พระองคทรงปรารถนา พระองคจงทํา
ความใครของพระองคแกพระนาง พระนางจงเปน
พระมเหสีของพระองค.
บรรดาบทเหลานี้ บทวา อนุสาสิ ความวา ไดยินวา มโหสถ
นั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ในกาลบางคราว พระเจาวิเทหราชอาจกริ้วแลวฆา
พระชนนีของพระเจาจุลนีเสีย พึงสําเร็จสังวาสกับพระนางนันทาเทวีผูมีพระรูป
งดงาม พึงฆาพระราชกุมารเสียก็ได จําเราจักถือปฏิญญาของพระเจาวิเทหราช
ไว เพราะฉะนั้น จึงไดกลาวถวายอนุศาสนดวยคําวา อย เต เปนตน. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา อย เต สสฺสโุ ร ความวา พระปญจาลจันทกุมารนี้
เปนพระโอรสของพระเจาจุลนีผูเปนพระสัสสุระของพระองค เปนพระกนิษฐภาคาของพระนางปญจาลจันที บัดนี้พระเจาจุลนีเปนพระสัสสุระของพระองค.
บทวา อย สสฺสุ ความวา พระมารดาของพระนางปญจาลจันทีนี้ พระนามวา
นันทาเทวี เปนพระสัสสูของพระองค. บทวา ยถา มาตุ ความวา บุตร
ยอมกระทําวัตรปฏิบัติแกมารดา ฉันใด พระองคจงมีการกระทําวัตรปฏิบัติแก
พระนางนันทาเทวี ฉันนั้น ยังมาตุสัญญาซึ่งมีกําลังกวาใหปรากฏ อยาทรง
แลดูพระนางนันทาเทวีดวยโลภจิตไมวาในกาลไร ๆ. บท นิยโก ความวา
เปนผูเกิดภายใน คือเกิดดวยบิดามารดาเดียวกัน. บทวา ทยิตพฺโพ แปลวา
พึงประพฤติเปนที่รัก. บทวา ภริยา ความวา พระนางปญจาลจันทีนี้จักเปน
มเหสีของพระองค พระองคอยาทรงดูหมิ่นพระนางนี้ มโหสถบัณฑิตไดถือ
ปฏิญญาของพระเจาวิเทหราชอยางนี้.
พระเจาวิเทหราชทรงรับคําวาดีแลว ก็มโหสถไมกลาวอะไร ๆ ปรารภ
ถึงพระราชชนนีพระเจาจุลนี เพราะเหตุไรจึงไมกลาวปรารภถึง เพราะพระ-
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ราชชนนีนั้นทรงพระชราแลว พระโพธิสัตวยืนกลาวเรื่องทั้งปวงอยูริมฝงคงคา
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชเปนผูใครจะเสด็จไปดวยความพนจากทุกขใหญ
จึงตรัสกะมโหสถวา ดูกอ นพอ เจาจะยืนอยูริมฝงคงคาทําอะไร แลวตรัส
คาถาวา
ดูกอ นมโหสถ เจาจงรีบขึน้ เรือ เจาจะยืนอยู
ริมฝงคงคาทําไมหนอ เราทั้งหลายพนจากทุกขแลว
โดยยาก จงไปบัดนี้เถิด.
พระมหาสัตวไดฟงรับสั่งจึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ การโดย
เสด็จดวยพระองคยังไมควรแกขาพระองคกอน แลวทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา การที่ขาพระองคผูเปน
นายกแหงเสนา มาทอดทิ้งเสนางคนิกรเสีย เอาแต
ตัวรอด หาชอบไม ขาพระองคจักนํามาซึ่งเสนางคนิกรในกรุงมิถิลาที่พระองคละไว และสิง่ ของที่
พระเจาพรหมทัตประทานแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ไดแก สภาวะ. บทวา นิเวสนมฺหิ
ทานกลาวหมายเอาพระนคร. บทวา ปริโมจเย แปลวา พึงปลดเปลื้อง.
บทวา ปริหาปต แปลวา ทิ้งไว.
มโหสถกลาวคาถาดังนี้ แลวกราบทูลวา ก็เมื่อเหลาชนมาแตทางไกล
บางพวกเคี้ยวกิน บางพวกดื่ม บางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอนหลับ ไมรกู ารที่
พวกเราออกจากอุโมงคแลว บางพวกเจ็บปวย ทํางานมากับขาพระองคตลอด
๔ เดือน เปนคนมีอุปการะแกขาพระองค ก็บรรดาชนเหลานั้นมีมาก ขาพระองคไมอาจจะทิ้งแมคนหนึ่งไป แตขาพระองคจักกลับนํามาซึ่งเสนาทั้งปวง
ของพระองค และทรัพยที่พระเจาจุลนีประทานมิใหเหลือไว ขอพระองคอยา
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เฉื่อยชาในที่ไหนรีบเสด็จ ขอพระองคทรงละชางมาพาหนะเปนตน ที่
ขาพระองควางไวในหนทางเปนระยะซึ่งเหน็ดเหนื่อยแลว ๆ เสีย เสด็จขึ้น
พระยานมาศที่สามารถเขาสูกรุงมิถิลาเสียโดยเร็วพลัน.
ลําดับนั้น พระราชาไดตรัสดาถาวา
ดูกอ นบัณฑิต เจาเปนผูมีเสนานอย จักขม
พระเจาจุลนีผูมีเสนามากตั้งอยูอยางไร เจาเปนผูไมมี
กําลัง จักลําบากดวยพระเจาจุลนีผูมีกําลัง
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิคคฺ ยฺห ไดแก ครอบงํา. บทวา
วิหฺิสฺสสิ แปลวา จักลําบาก.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวกลาวคาถาวา
ถาบุคคลมีความคิด แมมีเสนานอย ยอมชนะ
บุคคลผูไมมีความคิดที่มีเสนามากได พระราชาพระองค
เดียว ยอมชนะพระราชาทั้งหลายได ดุจดวงอาทิตย
อุทัยกําจัดความมืด ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนฺตี ไดแก ผูป ระกอบดวยความคิด
คือมีปญญา คือฉลาดในอุบาย. บทวา อมนฺติน ไดแก ผูไมฉลาดในอุบาย.
บทวา ชินาติ ความวา ผูมีปญญายอมชนะผูมีปญญาทราม. บทวา ราชา
ราชาโน ความวา พระราชาเห็นปานนี้แมพระองคเดียว ก็ยอมชนะพระราชา
ทั้งหลายที่มีปญญาทรามแมมาก เหมือนอยางอะไร. บทวา อาทิจฺโจวุทยนฺตม ความวา ดวงอาทิตยอุทัยสองแสงสวาง กําจัดความมืด ฉันใด ผูม ี
ปญญายอมชนะและยอมไพโรจนราวกะดวงอาทิตย ฉันนั้น.
ก็แลครัน้ ทูลดังนี้แลว พระมหาสัตวถวายบังคมพระเจาวิเทหราช
กราบทูลวา เชิญพระองคเสด็จไปเถิด แลวสงเสด็จ พระเจาวิเทหราชทรงนึก
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ถึงคุณของพระโพธิสัตววา เราพนจากเงื้อมมือขาศึกแลวหนอ และความ
ประสงคของเราก็ถึงที่สุดแลว เพราะไดนางปญจาลจันทีราชธิดาพระเจาพรหมทัตแลว ก็บังเกิดพระปติปราโมทย เมื่อจะตรัสสรรเสริญคุณของมโหสถแก
เสนกะ จึงตรัสดาถาวา
แนะเสนกาจารย การอยูร วมดวยเหลาบัณฑิต
เปนสุขดีหนอ เพราะวามโหสถปลดเปลื้องพวกเราผู
ตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่
ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแห ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุสขุ  วต ความวา การอยูรวมดวย
บัณฑิตทั้งหลาย นี้เปนสุขยิ่ง เปนสุขยิ่งกวาหนอ. บทวา อิติ เปนนิบาต
ลงในอรรถวา เหตุ มีคําอธิบายวา แนะอาจารยเสนกะ เพราะมโหสถปลดเปลื้อง
พวกเราที่ตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ฉะนั้น เราจึงกลาววา การอยูรวมดวยเหลา
บัณฑิตอยางนี้ นี้เปนสุขดีหนอ.
อาจารยเสนกะไดฟงพระราชดํารัสดังนั้น เมื่อจะสรรเสริญคุณของ
มโหสถ จึงกลาววา
ขาแตพระมหาราชเจา บัณฑิตทั้งหลายนําความ
สุขมาแทจริงอยางนี้ทีเดียว มโหสถปลดเปลื้องพวก
เราผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูง
นกที่ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแห ฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชเสด็จขึ้นจากแมน้ํา ถึงบานที่มโหสถให
สรางไวทุกระยะ ๑ โยชน ชนทั้งหลายที่มโหสถวางไวในบานนั้น ๆ ก็จัดชาง
พาหนะขาวน้ําเปนตนถวายพระราชา พระราชายังชางมารถที่เหน็ดเหนื่อย
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แลว ๆ ใหกลับ เปลี่ยนสัตวพาหนะนอกนี้ ถึงบานอื่นดวยสัตวพาหนะเหลานั้น
ลวงบรรดา ๑๐๐ โยชนดวยอุบายนี้ รุงเชาก็เสด็จเขากรุงมิถิลา.
ฝายพระโพธิสัตวไปสูประตูอุโมงค เปลื้องดาบที่ตนเหน็บไวออก คุย
ทรายที่ประตูอุโมงคฝงดาบนั้นไวในทรายนั้น ก็แลครั้นฝงดาบแลวก็เขาไปสู
อุโมงคแลวออกจากอุโมงคเขาสูเมืองที่สรางไว ขึ้นปราสาทอาบน้ําหอมแลว
บริโภคโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ แลวไปสูที่นอนอันประเสริฐ เมื่อนึกวามโนรถ
ของเราถึงที่สุดแลวก็หลับไป ฝายพระเจาจุลนีตรวจเสนางคนิกรแลว เสด็จถึง
นครนั้นโดยกาลลวงไปแหงราตรีนั้น.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
พระเจาจุลนีผูมีกําลังมากรักษาการตลอดราตรี
ทั้งสิ้น ครั้นอรุณขึน้ ก็เสด็จถึงอุปการนคร พระเจากรุงอุตตรปญจาละพระนามวา จุลนีผูมีกําลังมาก
เสด็จทรงชางที่นั่งตัวประเสริฐมีกําลัง อายุ ๖๐ ป
ไดตรัสการทัพกะเสนาของพระองค พระองคทรง
สวมเกราะแกวมณี พระหัตถจับศร ไดตรัสกะพวก
เหลาทวยหาญผูรับใช ซึ่งชํานาญในศิลปเปนอันมาก
ประชุมกันอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสิณ ไดแก ตลอดราตรีทั้งสิ้นไมเหลือ.
บทวา อุเทนฺต ไดแกขึ้นไปอยู. บทวา อุปการ ความวา เสด็จถึงนคร
ที่ไดชื่อวา อุปการ เพราะพระมหาสัตวสรางเทียบเคียงปญจาลนคร บทวา
อโวจ ความวา ไดตรัสกะเสนาของพระองค. บทวา เปสิเย ไดแก ผูทาํ
การรับใชของพระองค. บทวา อชฺฌภาสิตฺถ ความวา ตรัสยิง่ แลว คือ
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ไดตรัสกอนกวานั่นเอง. บทวา ปุถุคุมฺเพ ความวา ผูดํารงอยูในศิลปะเปน
อันมาก คือรูศิลปะเปนอเนก.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงขอความเหลานั้นโดยยอ พระศาสดาจึงตรัสวา
พระเจาจุลนีตรัสกะกองชาง กองมา กองรถ
กองราบ ผูมีศิลปธนู ผูยิ่งแมน ยิ่งขนทรายก็ไมพลาด
ผูประชุมกันอยูแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปาสนมฺหิ ไดแก ผูชํานาญในการยิง
ธนู. บทวา กตหตฺเถ ไดแก ผูยิงแมนเพราะยิงไมผิดพลาด.
บัดนี้ พระเจาจุลนีเมื่อจะตรัสสั่งใหจับเปนพระเจาวิเทหราช จึงตรัสวา
เจาทั้งหลายจงไสชางพลายมีกําลัง อายุ ๖๐ ป
ชางทั้งหลายจงย่ํายีนครที่พระเจาวิเทหราชทรงสรางไว
ดีแลวเสีย ลูกศรอันขาวดวยเขี้ยวงา ปลายแหลมคม
สามารถแทงกระดูกได เกลี้ยงเกลา เหลานี้จงตกลงดัง
หาฝนดวยกําลังธนู เหลาโยธารุนหนุมสวมเกราะ
แกลวกลา มีอาวุธประกอบดวยดามอันวิจิตร เหลา
ชางใหญแลนมา จงหันหนาสูชา งทั้งหลาย หอกทั้ง
หลายที่ขัดดวยน้ํามันแลว มีแสงเปนประกายวะวับ
รุงเรืองตั้งอยู ดังดาวประกายพรึก มีรัศมีมาก เมื่อ
เหลาโยธาตองเรามีกําลังคืออาวุธ ทรงสังวาลคือเกราะ
ไมลาหนีในสงครามเชนนี้ พระเจาวิเทหราชจักพน
ไปไดที่ไหน หากจะเปนเหมือนนกบินไปทางอากาศ
ก็จักทําไดอยางไร ก็โยธาของเราทั้งหมด ๓๙,๐๐๐ ซึ่ง
เราเที่ยวไปทั่วแผนดิน ไมเห็นเทียมทัน สามารถตัด
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ศีรษะขาศึกเอามาคนละศีรษะได อนึ่ง ชางพลายทั้ง
หลายอันประดับแลว มีกําลังอายุ ๖๐ ป เหลาโยธาหนุมๆ
มีผิวพรรณดังทองคํางดงามอยูบนคอ โยธาทั้งหลายมี
เครื่องประดับสีเหลือง นุงผาสีเหลือง หมผาเฉวียง
บาสีเหลืองงดงามอยูบนคอชาง ดังเทพบุตรทั้งหลาย
ในนันทนวัน ดาบทั้งหลายมีสดี ังปลาสลาด ขัดถูดวย
น้ํามัน แสงวะวับ อันเหลาโยธาผูวีรบุรุษทําเสร็จแลว
มีคมเสมอ มีคมยิ่ง เงาวับ ดาบทั้งหลายหาสนิมมิได
ทําดวยเหล็กกลามั่นคง อันเหลาโยธาผูมีกําลัง เชี่ยว
ชาญในวิธีประหาร ถือเปนคูมือแลว เหลาโยธาผูถึง
พรอมดวยความงามดังทองคํา สวมเสื้อสีแดงกวัด
แกวงดาบยอมงดงามดังสายฟาแลบวาบอยูในระหวาง
กอนเมฆ เหลาโยธาผูกลาหาญสวมเกราะ สามารถยัง
ธงใหสะบัดในอากาศ ฉลาดในการใชดาบและเกราะ
ถือดาบ ฝกมาอยางชํานาญสามารถจะตัดคอชางใหญ
ขาดตกลง (แตกาลกอน) ทานเปนผูอันหมูช นเชนนี้
แวดลอม แตกาลนี้ ความพนภัยของทานไมมี เรา
ไมเห็นราชานุภาพของทานที่จะเปนเหตุใหทานไปกรุง
มิถิลาไดเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทนฺตี ไดแก มีงาสมบูรณ. บทวา
วจฺฉทนฺตมุขา ไดแก มีหนาเชนเหล็กสกัด. บทวา ปนุณณ
ฺ า แปลวา
เกลี้ยงเกลา. บทวา สมฺปตนฺตุตรีตรา ความวา ลูกศรเห็นปานนี้เหลานั้น
จงตกลง คือจงมาพรอมกันแลว ๆ เลา ๆ พระเจาจุลนีมีพระดํารัสสั่งวา พวก
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เจาจงหลั่งฝนคือลูกศร ใหเปนเหมือนฝนลูกเห็บตก. บทวา มาณวา ไดแก
ทหารหนุม. บทวา จมฺมิโน ไดแก ถือโล. บทวา จิตฺตทณฺฑยุตาวุธา
ความวา ประกอบดวยอาวุธที่มีดามวิจิตร. บทวา ปกฺขนฺทิโน ไดแก ผู
แลนเขาสงความ. บทวา มหานาคา ความวา แมเมื่อชางใหญทั้งหลายทํา
โกญจนาทมา โยธาทั้งหลายก็สามารถที่จะยืนนิ่งจับงาทั้งสองของชางเหลานั้น
ถอนออกเสียได. บทวา สตรสาว ตารกา ความวา มีรัศมีมากราวกะ
ดาวประกายพรึก. บทวา อาวุธพลวนฺตาน ไดแก ประกอบดวยกําลัง
อาวุธ. บทวา คุณิกายุรธาริน ความวา เกราะทานเรียกวา คุณี ผูทรงไว
ซึ่งเกราะทั้งหลายดวย ซึ่งเครื่องประดับ คือกําไลแขนทั้งหลายดวย หรือผูทรง
ไวซึ่งกําไลแขนกลาวคือเกราะ. บทวา สเจ ปกฺขีว กาหตุ ความวา พระเจาจุลนีตรัสวา ถาจักบินไปไดทางอากาศเหมือนนก แมอยางนั้น ก็จักพนไป
ไดอยางไร. บทวา ตึส เม ปุริสนาวุโตฺย ความวา ทานเรียกบุรุษ
๓๙,๐๐๐ วา ตึสนาวุโตฺย ดังนี้. บทวา สพฺเพ เจเกกนิจฺจติ า ความวา
พระเจาจุลนีทรงแสดงวา โยธาของเราสามารถแยงอาวุธจากมือคนอื่น ๆ ตัด
ศีรษะปจจามิตรทั้งหลายได เปนโยธาที่คัดเลือกเปนคน ๆ อยูประจําการะ บทวา
เกวล มหิม จร ความวา เที่ยวไปตลอดแผนดินนี้ทั้งสิ้น. บทวา เยส
สม น ปสฺสามิ ความวา พระเจาจุลนีทรงแสดงวา เราไมเห็นโยธาเหลานั้น
ที่เหมือนโยธาของเราซึ่งมีความสามารถเทานี้ ทองทานเรียกวา จารุ ในบทวา
จารุทสฺสนา ความวา มีวรรณะดังทอง. บทวา ปตาลงฺการา ไดแก มี
เครื่องประดับสีเหลือง. บทวา ปตวสนา ไดแก นุงผาเหลือง. บทวา
ปตุตฺตรนิวาสนา ไดแก มีผาหมเหลือง. บทวา ปาีนวณฺณา ไดแก
เชนกับปลาสลาด. บทวา เนตฺตึสา แปลวา พระขรรค. บทวา นรวีเรหิ
ไดแก บุรุษผูเปนบัณฑิต ผูมีความเพียร. บทวา สุนิสฺสิตา ไดแก ลับ
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อยางดี คมกริบ. บทวา เวลุลาฬิโน ความวา โชติชวง ดังดวงอาทิตย
เที่ยงวัน. บทวา สกฺกายสมยา ความวา ทําดวยเหล็กกลาที่ใหนกกระเรียน
เคี้ยวเจ็ดครั้งถือเอา. บทวา สุปฺปหารปฺปหาริภิ ไดแก โยธามือแมน.
บทวา โลหิตกฺจูปธาริตา ความวา ประกอบดวยเสื้อสีแดง. บทวา ปวกา
ไดแก สามารถสะบัดธงในอากาศ. บทวา อสิจมฺมสฺส โกวิทา ไดแก
ฉลาดในการใชดาบและเกราะ. บทวา ผรุคฺคหา ไดแก ผูถอื ดาบ. บทวา
สิกฺขิตรา ไดแก ฝกอยางเหลือเกินในการถือดาบนั้น. บทวา นาคกฺขนฺธนิปาติโน ความวา สามารถใชพระขรรคตัดคอชางใหตกลง. บทวา นตฺถิ
โมกฺโข ความวา พระเจาจุลนีตรัสวา พอเปรตวิเทหะ ครั้งกอน ทาน
รอดพนไดดวยอานุภาพมโหสถบุตรคฤหบดี แตบัดนี้ทานไมมีทางรอดพนเลย.
บทวา ปภาวนฺเต ความวา บัดนี้เราไมเห็นราชานุภาพของทานที่เปนเครื่อง
ใหกลับไปกรุงมิถิลาได วันนี้ทานเปนเหมือนปลาเขาแหที่ทอดไว.
พระเจาจุลนีตรัสคุกคามพระเจาวิเทหราชอยางนี้แลว ทรงทําในพระหฤทัยวา เราจักจับเปนพระเจาวิเทหราชใหไดในบัดนี้ จึงทรงเตือนชางที่นั่ง
ดวยพระแสงขออันประดับเพชร แลวตรัสสั่งเสนาวา พวกเจาจงจับ จงทําลาย
จงแทง เสด็จถึงอุปการนครประหนึ่งจะถมทับเสีย ลําดับนั้น บุรุษทั้งหลายที่
มโหสถวางไว ก็พาพวกของตนแวดลอมมโหสถไว ดวยคิดวา ใครจะรู อะไร
จักมี ขณะนั้น พระโพธิสัตวลุกจากที่นอนอันเปนสิริ ชําระรางกายแลว บริโภค
อาหารเชา ประดับตกแตงตัวนุงผามาแตแควนกาสีราคาตั้งแสน หมรัตกัมพล
เฉียงอังสา ถือไมเทาทองที่สําหรับใชอันหนึ่ง ซึ่งขจิตดวยรัตนะ ๗ สวมรอง
เทาทอง เหลาสตรีที่ตกแตงแลวดุจเทพอัปสรพัดอยูดวยวาลวีชนี เปดสีหบัญชร
บนปราสาทซึ่งตกแตงแลว แสดงตนแดพระเจาจุลนี เดินกลับไปกลับมาดวย
ลีลาดังทาวสักกเทวราช.
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ฝายพระเจาจุลนีทอดพระเนตรเห็นสิริรูปอันอุดมของมโหสถ ก็ไม
สามารถจะยังพระมนัสใหเลื่อมใส เรงไสชางที่นั่งเขาไปดวยทรงคิดวา เราจัก
จับมโหสถใหไดในบัดนี้ มโหสถโพธิสัตวคิดวา พระเจาจุลนีนี้ดวนมาดวยทรง
สําคัญวา เราไดตัวพระเจาวิเทหราชแลวในที่นี้เอง ชะรอยจะไมทรงทราบวา
เราจับพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีของพระองคสงถวายแดพระราชาของ
พวกเราแลว ฉะนั้น เราจักสําแดงหนาของเราใหเชนกับแวนทองแลวกลาวกับ
พระเจาจุลนี พระโพธิสัตวยืนอยูที่หนาวางเปลงเสียงไพเราะ เมื่อจะกลาว
เยยหยันกับพระเจาจุลนี จึงทูลวา
พระองคดวนไสชางที่นั่งตัวประเสริฐมาทําไม
หนอ พระองคมีพระหฤทัยราเริงแลวเสด็จมา คงจะ
เขาพระทัยวาทรงเปนผูไดประโยชนแลว ขอพระองค
ทรงลดแลงธนูนั่นลงเสียเถิด ทรงทิ้งลูกธนูเสียเถิด
ทรงเปลื้องเกราะอันงามโชติชวงดวยแกวไพฑูรย แกว
มณีนั่นออกเสียเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุชฺ ร ไดแก ชางตัวประเสริฐ. บทวา
ปหฏรูโป ความวา มีพระหฤทัยราเริงแลวยินดีแลว คือทรงโสมนัส. บทวา
อาคมสิ แปลวา เสด็จมา. บทวา ลทฺธตฺโถสฺมิ ความวา พระองคเขา
พระหฤทัยวา เรามีประโยชนอันสําเร็จแลว คือความปรารถนาของเราถึงที่สุด
แลว. บทวา โอหเรต ความวา พระองคทรงนําลง คือเอาลง คือทิ้งธนู
กลาวคือแลงนั่นเสีย ประโยชนอะไรดวยธนูนั่นแกพระองค. บทวา ปฏิสหร
ความวา จงนําออกประทานแกผูอื่น หรือเก็บไวในที่มิดชิด พระองคจักใช
ลูกธนูทําอะไร. บทวา จมฺม ความวา แมเกราะนั่นก็โปรดนําออกเสีย เพราะ
เกราะนี้พระองคทรงสวมตั้งแตเมื่อวาน โปรดทิ้งเสียเถิด อยาใหมันเบียดเบียน
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พระวรกายของพระองคเลย อยาทําพระวรกายของพระองคใหลําบากเลย โปรด
เสด็จเขาพระนครของพระองคแตเชาเถิด พระโพธิสัตวไดทําความเยยหยันกับ
พระเจาจุลนี ดังนี้.
พระเจาจุลนีไดทรงสดับคําของมโหสถแลว ตรัสวา บุตรคฤหบดีนี้
ทําการเยยหยันกับเรา วันนี้เราจักรูกิจที่จะพึงทําแกเจา เมื่อทรงคุกคามมโหสถ
ตรัสวา
เจาเปนผูมีผิวหนาผองใส และกลาวถอยคําเคย
ยิ้มแยม ความถึงพรอมแหงผิวพรรณเชนนี้ ยอมมีใน
เวลาใกลตาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิหิตปุพฺพฺจ ภาสสิ ความวา
เจายิ้มแยมกอนแลวกลาวภายหลัง ชือ่ วากลาวถอยคําเคยยิ้มแยม เจาไมนับเรา
ในเรื่องอะไร ๆ. บทวา โหติ โข ความวา ธรรมดาความถึงพรอมแหงผิว
พรรณเห็นปานนี้ ยอมมีแกคนในเวลาใกลตายเทานั้น เพราะฉะนั้น ทาน
ผองใส วันนี้เราจักตัดศีรษะของเจาแลวดื่มชัยบาน.
ในเวลาที่มโหสถทูลกับพระเจาจุลนีนั้นอยางนี้ ฝายพลนิกายเปนอัน
มากไดเห็นรูปสิริแหงพระมหาสัตว จึงไดไปสูสํานักของพระเจาพรหมทัตดวย
คิดวา พระราชาของพวกเราทรงปรึกษามโหสถ ตรัสอะไรกันหนอ พวกเรา
จักฟงพระดํารัสและถอยคําแหงพระราชาและมโหสถ ฝายมโหสถบัณฑิตไดฟง
พระดํารัสของพระเจาจุลนีแลว คิดวา พระเจาจุลนีไมทรงรูจักเราวามโหสถ
บัณฑิต เราจักไมใหฆาเราได คิดฉะนี้จึงทูลวา ความคิดของพระองคกระจาย
แลว พระเจาขา เรื่องที่พระองคและเกวัฏคิดดวยใจ ไมเกิดแลว แตเรื่องที่
กลาวดวยปาก เกิดแลว เมื่อจะประกาศขอความนั้น จึงทูลวา
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ขาแตขัตติยราช พระดํารัสที่พระองคตรัสคุกคาม
ไรประโยชนเสียแลว พระองคเปนผูมีพระดําริกระจาย
ไปทั่วแลว พระองคจับพระเจาวิเทหราชไมไดหรอก
ดังมาสินธพอันมากระจอกไลไมทัน พระเจาวิเทหราช
พรอมเหลาอมาตยราชบริพาร เสด็จขามคงคาไปแลว
แตวันวานนี้ เมื่อพระองคจักติดตามไปก็จักตก เหมือน
กาบินไลตามพระยาหงส ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภินนฺ มนฺโตสิ ความวา มโหสถกลาววา
พระองคอยาไดเขาพระหฤทัยวา ความคิดของเราที่ปรึกษากับเกวัฏในหองสิริไสยานั้น ไมมีใครรู ความคิดนั้น ขาพระองครูแลวกอนทีเดียว ฉะนั้น พระองค
จึงเปนผูมีพระดําริกระจายไปทั่วแลว. บทวา ทุคคฺ ณฺโห หิ ตยา ความวา
ขาแตพระมหาราช พระราชาของพวกขาพระองค พระองคทรงจับไดยาก
เหมือนมาสินธพกับมากระจอก พระองคเหมือนคนขี่มากระจอก ไมอาจที่จะจับ
พระราชาของพวกขาพระองคซึ่งเหมือนคนขี่มาอาชาไนยมีกําลังเร็ว มโหสถ
แสดงวา เกวัฏเหมือนมากระจอก พระองคเหมือนคนขี่มากระจอก ขาพระองค
เหมือนมาสินธพมีกําลังเร็ว พระราชาของพวกขาพระองคเหมือนคนขี่มาสินธพ.
บทวา ติณฺโณ หิยฺโย ความวา พระเจาวิเทหราชพรอมดวยเหลาอมาตย
ขาราชบริพารเสด็จขามน้ําไปแตวันวานนี้แลว มิไดเสด็จหนีไปพระองคเดียว
เสียดวย. บทวา อนุชว ความวา ก็ถาพระองคจักไลตาม คือจักติดตาม
พระเจาวิเทหราช กาบินไลตามพระยาหงสทองจักตกในระหวางนั่นแล ฉันใด
พระองคจักตก คือจักถึงความพินาศในระหวางนั่นแล ฉันนัน้ มโหสถทูล
ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 523

บัดนี้ พระมหาสัตวมิไดพรั่นพรึงประดุจพระยาไกรสรราชสีห เมื่อจะ
นําอุทาหรณมา จึงทูลวา
สุนขั จิ้งจอกทั้งหลายเปนสัตวต่ําชากวามฤค เห็น
ดอกทองกวาวบานในรัตติกาล ก็สําคัญวาชิ้นเนื้อ เขา
ลอมตนอยู ครั้นเมื่อราตรีลวงไปแลว พระอาทิตย
ขึ้น สุนัขจิ้งจอกเปนสัตวต่ําชากวามฤค เห็นดอก
ทองกวาวบานแลว ก็หมดหวังฉันใด ขาแตพระราชา
พระองคทรงลอมพระเจาวิเทหราช ก็จักทรงหมดหวัง
เสด็จไป เหมือนสุนขั จิ้งจอกทั้งหลายเห็นดอกทองกวาว
ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสวฺ าน ไดแก เห็นดวยแสงจันทร.
บทวา ปริพฺยุฬฺหา ความวา ยืนลอมดวยหวังวา จักเคี้ยวกินชิ้นเนื้อแตเชา
ทีเดียวแลวจักไป. บทวา วีติวตฺตาสุ ความวา สุนัขจิ้งจอกเหลานั้นไดยืนอยู
อยางนั้น ในราตรีใด ๆ เมื่อราตรีนั้น ๆ ลวงไปแลว. บทวา ทิสฺวา ความวา
สุนัขจิ้งจอกทั้งหลายเห็นดอกทองกวาวแตเชาทีเดียว รูวา นี้ไมใชเนื้อ ก็หมด
หวังพากันหนีไป. บทวา สิงฺคาลา ความวา สุนัขจิ้งจอกทั้งหลายลอมตน
ทองกวาวแลวหมดหวังไป ฉันใด แมพระองคก็ฉันนั้น ทรงทราบวาพระเจา
วิเทหราชไมมีในที่นี้ ก็จักหมดหวังเสด็จไป คือจักพาเสนาหนีไป มโหสถ
แสดงดังนี้.
พระเจาจุลนีทรงสดับคําไมพรั่นพรึงของมโหสถนั้น ทรงคิดวา บุตร
คฤหบดีนี้เปนคนกลาเกินกลาวแลว มันคงใหพระเจาวิเทหราชเสด็จหนีไปแลว
โดยไมตองสงสัย ก็กริ้วเหลือเกิน ทรงรําพึงวา เมื่อกอน พวกเราไมเปน
เจาของแมแหงผาสาฎกที่คาดพุงเพราะมโหสถ บัดนี้ปจจามิตรอยูในเงื้อมมือ
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ของพวกเราแลว ก็มโหสถใหหนีไป มโหสถเปนคนทําความฉิบหายแกพวกเรา
มากหนอ เราจักทําโทษอันควรทําแกคนสองคน รวมแกมโหสถนี้คนเดียว
เมื่อจะทรงสั่งลงโทษแกมโหสถ จึงตรัสวา
เจาทั้งหลายจงตัดมือและเทา หูและจมูกของ
มโหสถผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขา ซึ่งอยูใน
เงื้อมมือแลวไปเสีย เจาทั้งหลายจงเสียบมโหสถผูปลอย
พระเจาวิเทหราชศัตรูของขา ซึง่ อยูในเงื้อมมือแลวไป
เสียในกลาวยางมันใหรอน ดุจยางเนื้อฉะนั้น บุคคล
แทงหนังโคที่แผนดิน หรือเกี่ยวหนังราชสีห หรือเสือ
โครงฉุดมาดวยขอ ฉันใด ขาจักใหเจาทั้งหลายทิ่มแทง
มโหสถ ผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของขา ซึ่งอยู
ในเงื้อมมือแลวไปเสีย แลวฆาเสียดวยหอก ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาตปป ความวา จงเสียบบุตรคฤหบดี
นี้ในหลาวยางไฟ เหมือนเสียบเนื้อมฤคเปนตนที่ควรยาง ฉะนั้น. บทวา
สีหสฺส อโถ พฺยคฺฆสฺส ความวา เหมือนอยางวา บุคคลเอาขอเกี่ยวหนัง
ราชสีหเปนตน ฉุดมา ฉันใด จงทําแกมโหสถ ฉันนั้น. บทวา เวธยิสฺสามิ
ไดแก จักใหแทง.
พระมหาสัตวไดฟงพระดํารัสดังนั้นก็หัวเราะ คิดวาพระราชานี้ไมรูวา
เราสงพระมเหสีและพระวงศานุวงศของพระองคไปกรุงมิถิลาแลว เพราะฉะนั้น
จึงคิดลงกรรมกรณแกเรา แตอาจยิงเราดวยศร หรือทําโทษอยางอื่นตามชอบ
พระหฤทัยของพระองคดวยความพิโรธ เอาเถิด เราจะแจงเหตุการณเพื่อทําให
พระองคโศกาดูรเสวยทุกข บรรทมสลบอยูบนหลังชางที่นั่งนั่นเอง คิดฉะนั้นแลว
จึงทูลวา
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ถาพระองคตัดมือและเทา หูและจมูกของขาพระองค พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถเปนอาทิ
แหงพระปญจาลจันทราชโอรส พระนางปญจาลจันที
ราชธิดา และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค
พระเจาวิเทหราชจักใหตัดพระหัตถเปนตน ของพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองคอยาง
นั้นเหมือนกัน ถาพระองคเสียบเนื้อขาพระองคในหลาว
ยางใหรอน พระเจาวิเทหราชก็จักใหเสียบเนื้อพระปญจาลจันทราชโอรส พระนางปญจาลจันทีราชธิดา
และพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค ยางใหรอน
พระเจาวิเทหราชจักใหเสียบเนือ้ พระราชโอรสพระราช
ธิดาและพระมเหสีของพระองค ยางใหรอ นอยางนั้น
เหมือนกัน.
ถาพระองคจักทิ่มแทงขาพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชก็จักใหทิ่มแทงพระปญจาลจันทราชโอรส
พระนางปญจาลจันทีราชธิดา และพระนางนั้นทาเทวี
มเหสีของพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชจักทิ่มแทงพระราชโอรสพระราชธิดา และพระมเหสีของ
พระองคดวยหอกอยางนั้นเหมือนกัน.
ขอความดังกราบทูลมาอยางนี้ ขาพระองคทั้ง
สอง คือพระเจาวิเทหราชกับขาพระองคไดปรึกษา
ตกลงกันไวแลวเปนความลับ โลหนังมีน้ําหนัก ๑๐๐
ปละ ที่ชางหนังทําสําเร็จแลวดวยมีดของชางหนึ่งยอม
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ชวยปองกันตัว เพื่อหามกันลูกศรทั้งหลาย ฉันใด
ขาพระองคเปนผูนําความสุข บรรเทาทุกขถวายพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ ก็จําตองทําลายลูกศร คือ พระ
ดําริของพระองค ดวยโลหนัง คือ ความคิดของขา
พระองค ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เฉทยิสฺสติ ความวา พระเจาวิเทหราช
ทรงสดับวา ไดยินวา พระเจาจุลนีตัดมือเทาของมโหสถบัณฑิตแลว ก็จกั ให
ตัด. บทวา ปุตฺต ทารสฺส ความวา พระราชาของพวกขาพระองคจักให
ตัดมือเทาของคน ๓ คน คือพระราชโอรสพระราชธิดา ๒ และพระอัครมเหสี ๑
เพราะตัดมือเทาของขาพระองคคนเดียวเปนเหตุ. บทวา เอว โน มนฺตติ 
รโห ความวา ขาแตพระมหาราชเจา ขาพระองคและพระเจาวิเทหราชได
ปรึกษาตกลงกันไวในที่ลับอยางนี้วา พระเจาจุลนีรับสั่งใหกระทํากรรมใด ๆ
แกของพระองคในกรุงปญจาละนี้ พระเจาวิเทหราชพึงกระทํากรรมนั้น ๆ แก
พระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองคในกรุงมิถิลานั้น. บทวา
ปลสต ความวา หนังน้ําหนักประมาณ ๑๐๐ ปละที่ใหขี้เถาเปนอันมากกัด
ใหออนนุม มีดของชางหนัง ทานเรียกวา โกนฺติมนฺตา ในบทวา โกนฺติมนฺตาสุนิฏิต โลหนังสําเร็จดวยดี เพราะรอยตัดทั้งหลายทําดวยมีดของ
ชางหนังนั้น. บทวา ตนุตาณาย ความวา โลหนังนั้น เขาถึงความปองกัน
สรีระ เพื่อปองกันลูกศรทั้งหลาย คือ ปองกันลูกศรทั้งหลายรักษาสรีระไวได
ฉันใด. บทวา สุขาวโห ความวา ขาแตพระมหาราชเจา แมขาพระองค
ก็เปนผูนําความสุขมาถวายแด พระราชาของพวกขาพระองคโดยหามปจจามิตร
ทั้งหลาย เหมือนโลหนังสําหรับปองกันลูกศรของพระองค. บทวา ทุกฺขนูโท
ความวา ขาพระองคนํามาซึ่งความสุขทางกายและทางใจ บรรเทาความทุกข.
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บทวา มตินเฺ ต ความวา เพราะฉะนั้น ขาพระองคจักตองทําลายความคิด
คือปญญาของพระองค ดวยความคิดของขาพระองคเหมือนปองกันลูกศรดวย
โลหนังหนัก ๑๐๐ ปละนัน้ .
พระเจาจุลนีไดทรงสดับดังนั้นแลวทรงพระดําริวา บุตรคฤหบดีพูด
อยางนี้ทําไม ไดยินวา เราทํากรรมกรณแกเขาอยางใด พระเจาวิเทหราชจัก ทรง
ทํากรรมกรณแกโอรสและมเหสีของเราอยางนั้น บุตรคฤหบดีไมรูวาเราจัดการ
อารักขาโอรสและมเหสีของเราอยางดี บัดนี้เขาจักตายจึงบนเพอดวยกลัวตาย
นั่นเอง เราไมเชื่อคําของเขา มโหสถคิดวา พระราชาสําคัญตัวเราวา พูดดวย
ความกลัวตาย เราจักใหพระองคทรงทราบเสีย จึงทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา เชิญเถิด ขอเชิญ พระองค
ทอดพระเนตรดูภายในเมืองของพระองคซึ่งวางเปลา
นางสนม และกุมารทั้งหลายตลอดถึงพระชนนีของ
พระองค ขาพระองคใหนําออกจากอุโมงคถวายไปแด
พระเจาวิเทหราชแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุมมฺ งฺคา ความวา ขาพระองคสั่งคน
หนุม ๆ ของขาพระองคไปพาพระวงศานุวงศเหลานั้นลงจากปราสาทน้ํามาทาง
อุโมงคนั่นแล แลวนําออกจากอุโมงคใหญถวายแดพระเจาวิเทหราชไปแลว.
พระเจาจุลนีไดทรงสดับดังนั้นจึงทรงคิดวา บุตรคฤหบดีนี้กลาวหนัก
แนนเหลือเกิน อนึ่ง เมื่อคืนนี้เราไดยินเสียงเหมือนเสียงนางนันทาเทวีขางแมน้ําคงคา มโหสถนี้เปนบัณฑิตมีปญญามาก บางทีพึงกลาวจริง ทรงคิดฉะนี้
แลว เกิดความโศกมีกําลัง ดํารงพระสติไวทําเปนไมโศก เมื่อจะตรัสเรียก
อมาตยคนหนึ่งมาสงไปใหรูความ จึงตรัสคาถาวา
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เจาจงไปภายในเมืองของเรา ตรวจตราดูคําของ
มโหสถนี้จริงหรือเท็จอยางไร.
อมาตยนั้นพรอมดวยบริวารไปสูพระราชนิเวศน เปดพระทวารเขาไป
ภายใน ไดเห็นเหลาคนผูรักษาพระราชนิเวศน และเหลาบริจาริกานารีที่คอม
แคระเปนตน ถูกผูกมือและเทาอุดปากติดกับไมนาคทันตทั้งหลาย ภาชนะใน
หองเครื่องแตกทําลาย ขาทนียโภชนียะเกลื่อนกลนในที่นั้น และหองประกอบ
ดวยสิริมีประตูเปด มีการปลนรัตนะ ซึ่งเหลาปจจามิตรเปดประตูคลังรัตนะ
กระทําแลว ไดเห็นฝูงกาเขาไปทางพระทวารและพระแกลซึ่งเปดทิ้งไวเที่ยวอยู.
พระราชนิเวศนหาสิริมิได เชนกับบานที่ทิ้งแลว หรือประหนึ่งพื้นสุสาน จึง
กลับมา เมื่อจะกราบทูลแดพระราชา จึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตพระมหาราชเจา มโหสถทูลอยางใด
ขอความนั้นก็เปนอยางนั้น พระราชนิเวศนทั้งปวง
วางเปลา ดุจที่ลงหากินแหงกา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กากปตนก ยถา ความวา เปนราวกะ
วาบานที่ทิ้งไวใกลฝงทะเล เกลื่อนกลนไปดวยฝูงกา ที่มาดวยกลิ่นหอมของ
ปลา.
พระเจาจุลนีไดทรงสดับดังนั้นก็ทรงสะทกสะทานดวยความโศกเกิดแต
ความพลัดพรากจากกษัตริยทั้ง ๔ พระองคก็ทรงพิโรธพระโพธิสัตวเกินเปรียบ
ดุจงูพิษถูกตีดวยทอนไมวา ความทุกขของเรานี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยบุตรคฤหบดี
มโหสถเห็นพระอาการกริ้วของพระเจาจุลนี จึงคิดวา พระราชาผูมีพระยศใหญ
พระองคนี้พึงเบียดเบียนเราดวยขัตติยมานะ ดวยสามารถแหงความโกรธในกาล
บางคราววา เราจะตองการดวยกษัตริยทั้ง ๔ ไปทําไม ไฉนเราจะทําพระนาง
นันทาเทวี ใหเปนเหมือนพระราชานี้ยังไมเคยเห็น พึงสรรเสริญสรีรวรรณ
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แหงพระนางนั้น ที่นั้นพระราชาก็จะทรงระลึกถึงพระนางนั้น ก็จักไมทําอะไร ๆ
แกเราดวยทรงรักใครในพระมเหสีของพระองค ดวยทรงคะนึงวา ถาเราฆา
มโหสถเสีย เราก็จักไมไดสตรีรัตนะเห็นปานนี้ มโหสถคิดฉะนี้แลว ยืนอยู
บนปราสาทเพื่อการรักษาตัว ไดนําแขนซึ่งมีวรรณะดุจวรรณะแหงทองคําออกใน
ระหวางรัตกัมพลเมื่อจะสรรเสริญพระนางนั้น ดวยสามารถแหงอันกราบทูล
บรรดาที่พระนางนั้นเสด็จไป จึงทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา พระนางนันทาเทวีเสด็จ
ไปแลวจากอุโมงคนี้ เปนผูมีพระสรีราพยพอันงาม
สรรพ มีพระโสณีควรเปรียบกับแผนทองคําธรรมชาติ
มีปกติตรัสประภาษไพเราะเสนาะดังเสียงลูกหงส ขา
แตพระมหาราชเจา พระนางนันทาเทวี อันขาพระองค
นําเสด็จออกไปจากอุโมงคนี้ เปนผูมีสรรพางดงามนา
ทัศนา ทรงพระภูษาโกไสยมีพระรูปอําไพดุจสุวรรณ
สายรัดพระองคนั้นก็งามทําดวยกาญจนวิจิตรมีพระบาท
สดใสพระโลหิตขึ้นแดงอันแถลงเบญจกัลยาณี ชี้ไว
เปนแบบดวยสามารถแหงพระฉวี พระมังสา พระเกศา
พระเสนเอ็น และพระอัฐิงามดี มีสายรัดพระองค
แกวมณีแถมสุวรรณ ดวงพระเนตรนั้นเปรียบกับตา
นกพิราบ มีพระสรีรภาพอันโสภณ ริมพระโอฐแดง
ดุจผลตําลึงสุกก็ปานกัน มีบั้นพระองคบางอยางประหนึ่งจะรวบกํารอบทีเดียว มีบั้นพระองคเล็กเรียวดุจ
เถานาคลดาเกิดแลวดี แลดุจกาญจนไพที พระศกของ
พระนางนันทาเทวียาวดําปลายชอยเล็กนอยดุจปลายมีด
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พระนางเจานั้น มีดวงพระเนตรเขื่องราวกะดวงตาแหง
ลูกมฤค ๑ ขวบเกิดดีแลว หรือดุจเปลวเพลิงในเหมันตฤดู แมน้ําใกลภูผาหรือหมูไมดาดาษไปดวยไมไผ
เล็ก ๆ ยอมงดงาม ฉันใด เสนพระโลมธาตุก็ออน
งดงาม ฉันนั้น พระนางมีพระเพลางามดังงวงกุญชร
งาม มีพระถันยุคลดังคูผลมะพลับทองงามเปนที่หนึ่ง
มีพระสัณฐานพึงพอดีไมสูงนัก ไมต่ํานัก พระโลมา
ของพระนางเจานั้นมีพองามไมมากเกิน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิโต ทานแสดงถึงอุโมงค. บทวา
โกสุมฺภผลกสุสฺโสณี ความวา มีพระโสณีงามปานแผนทองคําอันไพศาล.
บทวา หสคคฺครภาณินี ความวา ประกอบดวยการเปลงเสียงเสนาะไพเราะ
จับใจ คลายเสียงลูกหงสที่เที่ยวหากินอยู. บทวา โกเสยฺยวสนา ไดแก
ทรงผาไหมขจิตดวยทอง. บทวา สามา ไดแก มีสรีระดังทอง บทวา
ปาเรวตกฺขี ความวา มีดวงพระเนตรเชนกับนกพิราบในฐานอันเลิศทั้งหลาย
ในประสาททั้งหา. บทวา สุตนู แปลวา มีพระสรีระงาม บทวา พิมฺโพฏา
ไดแก มีริมพระโอฐแดงดังผลตําลึงสุก. บทวา ตนุมชฺฌมิ า ความวา
มีบั้นพระองคบางดังวาจะกําไดรอบ. บทวา สุชาตา ภุชคลฏีว ความวา
มีบั้นพระองคงามดุจหนอไมมีสีแดงตองลมไหวในเวลาเมื่อทรงเยื้องกรายงาม
ไพโรจนดุจเถานาคลดาเกิดดีแลว. บทวา เวทีว ความวา มีบั้นพระองค
ปานกาญจนไพที. บทวา อีสกคฺคปเวลฺลิตา ความวา พระเกศาชอยที่
ปลายนิดหนอย ชื่อวา ปลายชอยเล็กนอย ชอยดุจปลายมีด. บทวา มิคจฺฉาปว
ความวา ประกอบดวยดวงตาเขื่อง ดุจลูกมฤค ๑ ขวบเกิดที่เชิงเขา. บทวา
เหมนฺตคฺคิสิขาริว ความวา งามดุจเปลวไฟในฤดูหนาว เพราะมีแสงสวาง.
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บทวา ขุทฺทเวฬุภิ ความวา งามดวยแถวโลมชาติบาง ๆ เหมือนอยางแมน้ํา
ที่ดาดาษดวยไมไผเล็ก ๆ ยอมงามฉะนั้น. บทวา กลฺยาณี ความวา ประกอบ
ดวยความงาม ๕ อยาง คือ งามผิว งามเนื้อ งามผม งามเสนเอ็นและงาม
กระดูก. บทวา ปมา ติมฺพรุตถฺ นี ความวา พระนางนันทาเทวีนั้นมี
พระยุคลถันชิดกัน สมบูรณดวยสัณฐาน ปานประหนึ่งคูแหงผลมะพลับทอง
ที่วางไวบนแผนทองฉะนั้น งามเปนที่หนึ่ง คือ สูงสุด.
เมื่อพระมหาสัตวพรรณนารูปสิริของพระนางนันทาเทวีอยางนี้แลว
พระนางเธอไดเปนเหมือนพระเจาจุลนีไมเคยไดทอดพระเนตรเห็นมากอน
พระองคเกิดความเสนหามีกําลัง.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทราบวา พระเจาจุลนีมีความเสนหาเกิดขึ้นจึง
ไดกลาวคาถาเปนลําดับไปวา
ขาแตพระองคผูมีพาหนะสมบูรณดวยสิริ พระองค ทรงยินดีดวยการทิวงคตของพระนางนันทาเทวี
เปนแน ขาพระองคและพระนางนันทาเทวีจะไปสู
สํานักยมราชเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิริพาหน ความวา มโหสถกลาววา
ขาแตพระมหาราชผูมีพาหนะถึงพรอมดวยสิริ พระองคยอมทรงยินดีดวยการ
ทิวงคตของพระนางนันทาเทวีผูทรงพระรูปอันอุดมอยางนี้แน. บทวา คจฺฉาม
ความวา ก็ถาพระองคจักฆาขาพระองค พระราชาของขาพระองคก็จักฆา
พระนางนันทาเทวีอยางเดียวกัน เพราะฉะนั้น พระนางนันทาเทวีและขาพระองคก็จักไปสํานักของยมราช ยมราชเห็นขาพระองคทั้งสองแลวก็จักใหพระนาง
นันทาเทวีแกขาพระองคเทานั้น เมือ่ ขาพระองคแมตายแลว ก็ยังไดนางแกว
เชนนั้น จักเสียประโยชนอะไรเลา ขาพระองคแลไมเห็นความเสื่อมเพราะตัว
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ตองตาย พระเจาขา ไดยินวา มโหสถกราบทูลพระเจาจุลนีอยางนี้ ดวยประการ
ฉะนี้.
พระมหาสัตวสรรเสริญพระนางนันทาเทวีในฐานะเทานี้ หาสรรเสริญ
กษัตริยอีก ๓ องคไม ดวยประการฉะนี้ เพราะเหตุไร เพราะธรรมดาสัตว
ทั้งหลายยอมไมทําสิเนหาอาลัยในชนอื่น ๆ ดุจในภรรยาที่รัก หรือวาชนทั้ง
หลาย เมื่อไมระลึกถึงมารดา ก็จักไมระลึกถึงบุตรและธิดา เพราะเหตุนั้น
พระโพธิสัตวจึงสรรเสริญพระนางนันทาเทวีเทานั้น ไมสรรเสริญพระราชมารดา เพราะทรงพระชราแลว ในเนื้อพระมหาสัตวสรรเสริญพระนางนันทา
เทวีดวยเสียงออนหวาน พระนางนันทาเทวีก็ไดเปนเหมือนมาประทับอยูหนาที่
นั่งพระเจาจุลนี แตนั้นพระเจาจุลนีจึงทรงคิดวา ยกมโหสถบัณฑิตเสีย บุคคล
อื่นที่ชื่อวาสามารถจะพามเหสีที่รักของเรามาใหแกเรา ยอมไมมี ลําดับนั้น
เมื่อพระเจาจุลนีทรงระลึกพระนางเจานั้น ความโศกก็เกิดขึ้น พระโพธิสัตว
จึงทูลเลาโลมพระเจาจุลนีวา พระองคอยาทรงวิตกเลย พระราชเทวี พระราชโอรส และพระราชชนนีของพระองค ทั้ง ๓ องคจักเสด็จกลับมา
ขาพระองคกลับไปนั่นแหละเปนกําหนดแนในการเสด็จกลับแหงกษัตริยทั้ง ๓
องคนั้น เพราะฉะนั้น ขอพระองควางพระหฤทัยเสียเถิด พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระเจาจุลนีทรงคิดวา เราใหทําการพิทักษรักษาเมืองของ
เราเปนอันดี แลวมาดังลอมอุปการนครนี้ดวยพลพาหนะถึงเทานี้ มโหสถยัง
นําพระเทวีโอรสธิดา และพระชนนีของเรา จากเมืองเราซึ่งรักษาดีแลวอยางนี้
ไปใหพระเจาวิเทหราชได และเมื่อพวกเราตั้งลอมอยูอยางนี้ มโหสถยัง
พระเจาวิเทหราชทั้งพลพาหนะใหหนีไป แมสักคนหนึ่งก็หามีใครรูไม มโหสถ
รูเลหกลอันเปนทิพยหรือ หรือเพียงอุบายบังตาหนอ เมื่อจะตรัสถามขอความ
กะมโหสถ จึงตรัสคาถาวา
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เจารูเลหกลอันเปนทิพย หรือเจาไดทําอุบาย
เพียงบังตา ในการที่เจาปลอยพระเจาวิเทหราชผูเปน
ศัตรูของขา ซึ่งตกอยูในเงื้อมมือขาแลว.
มโหสถไดพึงรับสั่งจึงทูลวา ขาพระองครูเลหกลอันเปนทิพย จริงอยู
บัณฑิตทั้งหลายยอมเรียนเลหกลอันเปนทิพยไวครั้น เมื่อภัยมาถึง ก็ปลดเปลื้อง
ตนบาง ผูอื่นบางใหพนทุกข ทูลฉะนี้แลวทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้
ยอมบรรลุเลหกลอันเปนทิพย บัณฑิตชนผูมีความรู
เหลานัน้ จึงเปลื้องตนจากทุกขได เหลาโยธารุนหนุม
เปนคนฉลาด เปนทหารขุดอุโมงค ของขาพระองค
มีอยู พระเจาวิเทหราชเสด็จไปกรุงมิถิลา โดยทางที่
ทหารเหลานี้ทําไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิพพฺ มายีธ ตัดบทเปน ทิพฺพมาย
อิธ. บทวา มาณวปุตฺต ไดแก เหลาโยธารุนหนุมผูบํารุง. บทวา เยส
กเตน ไดแก ที่พวกเขาทําไว. บทวา มคฺเคน ไดแก โดยอุโมงคที่
ตกแตงไว.
พระเจาจุลนีไดทรงสดับคํานี้แลว ก็ใครจะทอดพระเนตรอุโมงคโดย
ทรงคิดวา มโหสถแจงวา ไดยินวา พระเจาวิเทหราชไดเสด็จไปโดยอุโมงคที่
ตกแตงไว อุโมงคเปนอยางไรหนอ ลําดับนั้น พระโพธิสัตวรูวา พระเจาจุลนีมี
พระราชประสงคจะทอดพระเนตรอุโมงค จึงคิดวา พระราชาใครจะทอดพระเนตรอุโมงค เราจักแสดงอุโมงคแกพระองค เมื่อจะแสดง จึงไดกลาวคาถา
นี้วา
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เชิญเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรอุโมงคที่ไดสรางไวดีแลว งามรุงเรืองดวย
ระเบียบแหงกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และ
กองพลราบ ซึ่งสําเร็จดีแลวตั้งอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตฺถีน ความวา ขอเชิญพระองคทอด
พระเนตรอุโมงคที่งามรุงเรื่องดวยระเบียบแหงกองพลชางเปนตนเหลานั้นที่นาย
ชางทําดวยโปตถกรรม (การแกะสลัก) และจิตรกรรม (การเขียนภาพ) มี
แสงสวางเปนอยางเดียวกันเชนกับเทวสภาที่ตกแตงแลว.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว มโหสถไดทูลตอไปวา อุโมงคซึ่งตกแตง
แลว ขาพระองคใหสรางไวดวยปญญาของขาพระองค เปนราวกะปรากฏแลว
ในที่ตั้งขึ้นแหงดวงจันทรและดวงอาทิตย พระองคจงทอดพระเนตรประตูใหญ
๘๐ ประตูนอ ย ๖๔ หองนอน ๑๐๑ โคมดวงประทีป ๑๐๑ พระองคจงเปน
ผูพรอมเพรียงบันเทิงกับดวยขาพระองค เสด็จเขาไปสูอุปการนครกับดวย
ราชบริพาร ทูลฉะนี้แลวใหเปดประตูเมือง พระเจาจุลนีพระราชารอยเอ็ด
แวดลอมเสด็จเขาสูเมือง พระมหาสัตวลงจากปราสาทถวายบังคมพระเจาจุลนี
พาพระราชาพรอมดวยราชบริพารเขาสูอุโมงค พระเจาจุลนีทอดพระเนตรเห็น
อุโมงคราวกะเทวสภา เมื่อจะทรงพรรณนาคุณแหงพระโพธิสัตว จึงตรัสวา
ดูกอ นมโหสถ บัณฑิตทั้งหลายเชนนี้ เหลานี้
อยางตัวเจา อยูใ นเรือน ในแวนแควนแหงผูใด เปน
ลาภของชาววิเทหรัฐและชาวกรุงมิถิลาผูไดอยูรวมกับ
ผูนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิเทหาน ความวา เปนลาภของชาว
วิเทหะ คือของชนบทที่เปนบอเกิด คือเปนที่ตั้งขึ้นแหงเหลาบัณฑิตเห็นปาน
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นี้หนอ. บทวา ยสฺสิเม อีทิสา ความวา บัณฑิตทั้งหลายผูฉลาดในอุบาย
เหลานี้ คือเห็นปานนี้ อยูในเรือนเดียวกัน ในประเทศเดียวกัน หรือใน
แวนแควนเดียวกัน ของผูใดเปนลาภของผูนั้นหนอ. บทวา ยถา ตฺวมสิ
ความวา ชนทั้งหลายยอมไดเพื่ออันอยูในรัฐเดียวกัน ในชนบทเดียวกัน ใน
นครเดียวกัน ในเรือนเดียวกัน กับบัณฑิตเชนนั้นเหมือนอยางตัวทานนั่น
แหละ เปนลาภของชนเหลานั้น คือของชาววิเทหรัฐและชาวกรุงมิถิลา ผูไ ด
อยูรวมกับทาน พระเจาจุลนีพรหมทัตมีพระดํารัสดังนี้.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดแสดงหองนอน ๑๐๑ หองแดพระเจาจุลนี
ครั้นประตูหองหนึ่งเปด ประตูทั้งหมดก็เปด ครัน้ ประตูหองหนึ่งปด ประ
ทั้งหมดก็ปด เมื่อพระราชาทอดพระเนตรพลางเสด็จไปขางหนา มโหสถโดย
เสด็จไปขางหลัง เสนาทั้งปวงก็เขาไปสูอุโมงค พระราชาเสด็จออกจากอุโมงค
มโหสถรูวาเสด็จออก จึงตามออกมาบาง ไมใหชนทั้งปวงออก ปดประตู
อุโมงคเหยียบเครื่องสลักยนตร ประตูใหญ ๘๐ ประตูนอย ๖๔ ประตูหอง
นอน ๑๐๑ และโคมดวงประทีป ๑๐๑ ก็ปดพรอมกัน อุโมงคทั้งสิ้นก็มืด
ราวกะโลกันตนรก มหาชนทั้งกลัวทัง้ สะดุงอันมรณภัยคุกคามแลว พระมหาสัตวหยิบดาบซึ่งคนเขาไปฝงทรายไวเมื่อวานนี้ แลวโดดขึ้นจากพื้นสูอากาศสูง
๑๘ ศอก แลวกลับลงมาจากอากาศ จับพระหัตถพระเจาจุลนีพรหมทัตไว
เงื้อดาบใหตกพระหฤทัยทูลถามวา ราชสมบัติในสกลชมพูทวีปเปนของใคร
พระราชากลัวตรัสตอบวา เปนของเธอ แลวตรัสวา เธอจงใหอภัยแกขา
มโหสถทูลวา พระองคอยาตกพระหฤทัยกลัวเลย พระเจาขา ขาพระองคจับ
ดาบดวยใครจะปลงพระชนมก็หาไม ขาพระองคจับเพื่อจะสําแดงปญญานุภาพ
ของขาพระองค ทูลฉะนั้นแลวถวายดาบนั้นตอพระหัตถพระราชา 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
ดวยกําลังปญญาอยางนี้ เหตุไรไมเอาราชสมบัติเสีย มโหสถทูลตอบวา ถา
พระองคอยากได ก็จะฆาพระราชาในสกลชมพูทวีปเสียในวันนี้แลว เอาราชสมบัติ ก็แตการฆาผูอื่นแลวถือเอายศ นักปราชญทั้งหลายไมสรรเสริญ ลําดับ
นั้นพระราชาตรัสวา ดูกอ นบัณฑิต มหาชนออกจากอุโมงคไมไดก็คร่ําครวญ
เธอจงเปดประตูอุโมงคใหชีวิตทานแกมหาชน มโหสถเปดประตูอุโมงค
อุโมงคทั้งสิ้นก็มีแสงสวางเปนอันเดียวกัน มหาชนกลับไดความยินดี พระราชา
ทั้งปวงออกจากอุโมงคกับเสนาไปสูสํานักมโหสถ มโหสถสถิตอยู ณ พลับพลา
อันกวางขวางกับพระราชาจุลนี ลําดับนั้น พระราชาเหลานั้นตรัสกะมโหสถวา
พวกขาพเจาไดชีวิตเพราะอาศัยทาน ถาทานไมเปดประตูอุโมงคอีกครูเดียว
ขาพเจาทั้งปวงก็จักถึงความตายในอุโมงคนั้นนั่นเอง มโหสถทูลตอบวา ขา
แตมหาราชทั้งหลาย พระองคไมเสียพระชนมชีพเพราะอาศัยขาพระองค แต
ในบัดนี้ก็หาไม แมในกาลกอนพระองคก็ไดอาศัยขาพระองคจึงยังดํารงพระชนมชีพอยู พระราชาเหลานั้น ตรัสถามวา เมื่อไร บัณฑิต มโหสถบันฑิต
จึงทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระองคทรงฟง ทรงระลึกถึงกาลเมื่อพระเจาจุลนี
ยึดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นได ยกเสียแตเมืองของพวกขาพระองค แลวกลับ
อุตตรปญจาลราชธานี แลวจัดแตงสุราเพื่อดื่มชัยบานในสวนหลวงไดหรือไม
พระราชาเหลานั้นรับวาระลึกได มโหสถจึงทูลวา ในกาลนัน้ พระราชาจุลนี
กับเกวัฏผูมีความคิดชั่ว ประกอบกิจนั้นเพื่อปลงพระชนมเหลาพระองคดวยสุรา
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ที่ประกอบดวยยาพิษและมัจฉมังสะเปนตน ทีนั้นขาพระองคจึงรําพึงวา เมื่อ
เรายังมีชีวิตอยู เหลาพระองคจงอยาไดเสียพระชนมชีพโดยหาที่พึ่งมิไดเลย
คิดในใจดังนี้จึงสงพวกคนของขาพระองคไป ใหทําลายภาชนะทั้งปวง ทําลาย
ความคิดของพวกนั้นเสีย ไดใหชีวิตทานแดพระองคทั้งหลาย พระราชาเหลา
นั้นทั้งหมดไดสดับคําของมโหสถ ก็มีพระมนัสหวาดเสียว จึงทูลถามพระเจา
จุลนีวา จริงหรือไม พระเจาขา พระเจาจุลนีตรัสตอบวา จริง ดีฉันเชือ่
ถอยคําของอาจารยเกวัฏไดทําอยางนั้น มโหสถบัณฑิตไดกลาวจริงทีเดียว
พระราชาเหลานั้นตางสวมกอดพระมหาสัตว ตรัสวา แนะบัณฑิต ทานได
เปนที่พึ่งของพวกขาพเจา พวกขาพเจาไดรอดชีวิตเพราะทาน ตรัสฉะนี้แลว
บูชาพระโพธิสัตวดวยราชาภรณทั้งปวง มโหสถทูลพระเจาจุลนีอยางนี้วา ขา
แตพระมหาราชเจา พระองคอยาไดทรงคิดเลย นั่นเปนโทษของการสองเสพ
ดวยมิตรลามกนั่นเอง ขอพระองคยังพระราชาเหลานั้นใหงดโทษ พระราชา
พรหมทัตตรัสวา เราไดทํากรรมเห็นปานนี้แกพวกทานเพราะอาศัยคนชั่ว นั่น
เปนความผิดของขาพเจา ทานทั้งหลายจงงดโทษแกขาพเจา ขาพเจาจักไมทํา
กรรมเห็นปานนี้อีก รับสั่งฉะนั้นแลวใหพระราชาเหลานั้น มาโทษ พระราชา
เหลานั้นแสดงโทษกะกันและกัน แลวเปนผูพรอมเพรียง ชืน่ ชมตอกัน ลําดับ
นั้น พระเจาจุลนีใหนําขาทนียะและโภชนียะเปนอันมาก และดนตรีของหอม
ดอกไมเปนตนมา เลนอยูในอุโมงคกับดวยกษัตริยทั้งปวงตลอดสัปดาหแลว
เขาสูพระนคร ใหทําสักการะใหญแกพระมหาสัตว แวดลอมไปดวยพระราชา
รอยเอ็ด ประทับนั่ง ณ พื้นพระราชมณเฑียรตรัสดวยมีพระราชประสงคจะให
มโหสถบัณฑิตอยูในราชสํานักของพระองค วา
ขาจะใหเครื่องเลีย้ งชีพ การบริหาร เบีย้ เลี้ยง
และบําเหน็จเพิ่มขึน้ ๒ เทา และใหโภคสมบัติอัน
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ไพบูลยอื่น ๆ เจาจงใชสอยสิ่งที่ปรารถนา จงรื่นรมย
เถิด อยากลับไปหาพระเจาวิเทหราชเลย พระเจา
วิเทหราชจักทําอะไรได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วุตฺตึ ไดแก เครื่องเปนไปแหงชีวิตที่
อาศัยได. บทวา ปริหาร ไดแก ใหคามและนิคม. บทวา ภตฺต ไดแก
อาหาร. บทวา เวตน ไดแก เสบียง. บทวา โภเค ความวา ขาจะให
โภคสมบัติอันไพบูลยแมอื่น ๆ แกเจา.
ฝายมโหสถบัณฑิตเมื่อจะทูลหามพระเจาจุลนี ไดทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา ผูใดสละทานผูชุบเลี้ยง
ตนเพราะเหตุแหงทรัพย ผูนั้นยอมถูกตนเองและผูอื่น
ติเตียนทั้งสองฝาย พระเจาวิเทหราชยังทรงพระชนม
อยูเพียงใด ขาพระองคไมพึงเปนราชบุรุษของพระราชาอืน่ เพียงนั้น ขาแตพระมหาราชเจา ผูใดสละ
ทานผูชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแหงทรัพย ผูน ั้นยอมถูก
ตนเองและผูอื่นติเตียนทั้งสองฝาย พระเจาวิเทหราช
ยังดํารงพระชนมอยูเพียงใด ขาพระองคไมพึงอยูใน
แวนแควนของพระราชาอื่นเพียงนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺตโน จ ปรสฺส จ ความวา บุคคล
ยอมติเตียนตนดวยตนวา บาปเห็นปานนี้ อันเราผูสละทานผูชุบเลี้ยงตนเพราะ
เหตุแหงทรัพยกระทําแลว แมผูอื่นก็ยอมติเตียนดวยเหตุนี้วา ผูนี้มีธรรม
เลวทราม สละทานผูชุบเลี้ยงตนมาเพราะเหตุแหงทรัพย เพราะเหตุนั้น เมื่อ
พระเจาวิเทหราชยังดํารงพระชนมอยู ขาพระองคไมอาจอยูในแวนแควน ของ
พระราชาอื่นได.
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ลําดับนั้น พระเจาจุลนีตรัสกะมโหสถวา แนะบัณฑิต ถาอยางนั้น
ทานจงใหปฏิญญาวาจะมาในนครนี้ ในเมื่อพระราชาของทานทิวงคตแลว
มโหสถทูลสนองวา ดีแลวพระเจาขา เมื่อขาพระองคยังมีชีวิตอยูจักมา ลําดับนั้น
พระเจาจุลนีพรหมทัตทรงทํามหาสักการะแกพระโพธิสัตวตลอดสัปดาห ครั้น
ลวงไปอีกสัปดาห เวลาที่มโหสถทูลลา เมื่อจะตรัสวา แนะบัณฑิต ขาใหสิ่ง
นี้ ๆ แกเจา จึงตรัสคาถาวา
ดูกอ นมโหสถบัณฑิต ขาใหทอง ๑,๐๐๐ นิกขะ
และบาน ๘๐ บานในแควนกาสีแกเจา ขาใหทาสี
๔๐๐ คน และภรรยา ๑๐๐ คนแกเจา เจาจงพาเสนางคนิกรทัง้ ปวงไปโดยสวัสดีเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิกฺขสหสฺส ความวา ๕ สุวัณณะเปน
๑ นิกขะ ใหทอง ๑,๐๐๐ นิกขะ. บทวา คาเม ความวา บานเหลาใดเก็บ
สวยไดปละหนึ่งแสนกหาปณะ ขาใหบานเหลานั้นแกเจา. บทวา กาสิสุ ไดแก
ในแควนของประชาชนชาวกาสี.
กาสิกรัฐนั้นอยูใกลวิเทหรัฐ เพราะฉะนั้น พระเจาจุลนีจึงประทานบาน
๘๐ บานในกาสิกรัฐนั้นแกมโหสถ ฝายมโหสถทูลพระเจาจุลนีวา พระองค
อยาทรงวิตกถึงพระราชวงศเลย ขาพระองคไดทูลพระราชาของขาพระองคไว
ในกาลเมื่อพระองคเสด็จไปกรุงมิถิลาวา ขอพระองคจงตั้งพระนางนันทาเทวี
ไวในที่พระราชชนนี จงตั้งพระปญจาลจันทกุมารไวในที่พระกนิษฐภาดา ทูล
ฉะนั้นแลว ไดอภิเษกพระนางปญจาลจันทีราชธิดาของพระองคกับพระเจา
วิเทหราช แลวจึงไดสงเสด็จพระเจาวิเทหราช ขาพระองคจักสงพระราชมารดา
พระนางนันทาเทวี และพระราชโอรสของพระองคกลับมาโดยเร็วทีเดียว
พระเจาจุลนีพรหมทัตตรัสวา ดีแลว พอบัณฑิต แลวยังมโหสถใหรับฝากขา
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ชายหญิงโคกระบือและเครื่องประดับ และทองเงินชางมารถอันตกแตงแลว
เปนตนที่พึงพระราชทานแกพระราชธิดา ดวยพระดํารัสวา เจาพึงใหทรัพย
เหลานั้นแกพระปญจาลจันทีราชบุตรีขา เมื่อทรงพิจารณากิจอันควรทําแก
เสนาพาหนะ จึงตรัสวา
พวกเจาจงใหอาหารแกชางและมาเพิ่มขึน้ เปน
สองเทา เพียงใด จงเลี้ยงดูกองรถและกองราบใหอมิ่
หนําดวยขาวและน้าํ เพียงนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาว ความวา มิใชเพิ่มเปนสองเทา
อยางเดียวเทานั้น พระเจาจุลนีตรัสวา จงใหอาหารมีขาวเหนียวและขาวสาลี
เปนตน แกชางและมาทั้งหลายจนเพียงพอ. บทวา ตปฺเปนฺตุ ความวา จงให
เทาที่ไปไมลําบากในระหวางทาง ใหอิ่มหนํา.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว เมื่อทรงสงมโหสถบัณฑิตไป พระเจาจุลนี
ตรัสวา
พอบัณฑิต เจาจงพากองชาง กองมา กองรถ
กองราบไป ขอพระเจาวิเทหมหาราชจงทอดพระเนตร
เห็นเจาผูไปถึงกรุงมิถิลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิถิล คต ความวา ขอพระเจาวิเทหราช
จงทอดพระเนตรเห็นเจาถึงกรุงมิถิลาโดยสวัสดี.
พระเจาจุลนีทรงทําสักการะใหญแกมโหสถบัณฑิตแลวทรงสงไป ดวย
ประการฉะนี้ แมพระราชารอยเอ็ดเหลานั้น ก็ทํามหาสักการประทานบรรณาการเปนอันมาก ฝายเหลาบุรุษที่มโหสถวางไวในสํานักของพระราชารอยเอ็ด
เหลานั้นก็แวดลอมมโหสถ มโหสถเดินทางไปดวยบริวารมากในระหวางทาง
ไดสงคนไปเก็บสวยแตบานที่พระเจาจุลนีประทาน ถึงวิเทหรัฐ ฝายอาจารย
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เสนกะไดวางคนไวในระหวางทางสั่งวา เจาจงดูพระเจาจุลนีเสด็จมาหรือไม
เสด็จมา และบุคคลผูใดผูหนึ่งมา จงบอกขา ฝายคนผูรับคําสั่งของเสนกะ
เห็นมโหสถมาแตไกลราว ๓ โยชนจึงมาแจงแกเสนกะวา มโหสถมากับบริวาร
เปนอันมาก เสนกะไดฟงประพฤติเหตุจึงไดไปสูราชสํานัก ฝายพระเจา
วิเทหราชประทับอยู ณ พื้นปราสาท ทอดพระเนตรภายนอกทางพระแกล
เห็นกองทัพใหญ ทรงรําพึงวา เสนาของมโหสถนอย ก็เสนานี้ปรากฏวามาก
เหลือเกิน พระเจาจุลนีเสด็จมากระมังหนอ ทรงรําพึงดังนี้ก็ทั้งทรงกลัวทั้งทรง
สะดุง เมื่อจะตรัสถามอาจารยทั้ง ๔ จึงตรัสวา
เสนาคือกองชาง กองมา กองรถ กองราบนั้น
ปรากฏมากมาย เปนจตุรงคินีเสนาที่นากลัว บัณฑิต
ทั้งหลายสําคัญอยางไรหนอ.
ลําดับนั้น เสนกะเมื่อจะกราบทูลขอความนั้น จึงกลาววา
ขาแตพระมหาราชเจา ความยินดีอยางสูงสุด
ยอมปรากฏเฉพาะแดพระองค มโหสถพากองทัพ
ทั้งปวงมาถึงแลวโดยสวัสดี.
พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคําของเสนกะจึงตรัสวา ดูกอนทานเสนกะ
เสนาของมโหสถบัณฑิตนอย ก็แตนี่มากมาย เสนกะทูลตอบวา มโหสถจัก
ทําใหพระเจาจุลนีทรงเลื่อมใส พระเจาจุลนีทรงเลื่อมใสแลวจักพระราชทาน
เสนาแกมโหสถ พระเจาวิเทหราชจึงใหเอากลองตีปาวรองในพระนครวา
ชาวเมืองทั้งหลายจงตกแตงพระนครตอนรับมโหสถบัณฑิต ชาวพระนครก็ทํา
ตามประกาศ มโหสถเขาพระนครไปสูราชสํานัก ถวายบังคมพระเจาวิเทหราช
แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชเสด็จลุกขึ้นสวมกอด
มโหสถแลวประทับเหนือบัลลังกอันประเสริฐ เมื่อจะทรงทําปฏิสันถารจึงตรัสวา
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คน ๔ คน นําคนตายไปทิ้งไวในปาชาแลวกลับ
ไป ฉันใด พวกเราทิ้งเจาไวในกัปปลรัฐแลวกลับมา
ในที่นี้ ก็ฉันนั้น เมื่อเปนเชนนั้น เจาเปลื้องตนพน
มาไดเพราะเหตุอะไร เพราะปจจัยอะไร หรือเพราะ
ผลอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุโร ชนา ความวา แนะบัณฑิต
คน ๔ คนนําคนตายไปปาชาดวยเตียง ทิ้งคนตายนั้นไวในปาชานั้น ไมเหลียว
แลไป ฉันใด พวกเราทิ้งเจาไวในกัปปลรัฐมาที่นี้ ก็ฉันนั้น. บทวา วณฺเณน
ไดแก ดวยเหตุ. บทวา เหตุนา ไดแก ดวยปจจัย. บทวา อตฺถชาเตน
ไดแก ดวยผล. บทวา ปริโมจยิ ความวา พระเจาวิเทหราชตรัสถาม
มโหสถวา เจาตกอยูในเงื้อมมือของขาศึก เปลื้องตนพนมาได ดวยเหตุอะไร
ดวยปจจัยอะไร ดวยผลอะไร.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทูลตอบวา
ขาแตพระจอมวิเทหรัฐ ขาพระองคปองกันขอ
ความดวยขอความ ปองกันความคิดดวยความคิด
พระเจาขา ใชแตเทานั้น ขาพระองคยังปองกันพระราชา ดังสาครกั้นลอมชมพูทวีปไวฉะนั้น.
เนื้อความของคาถานั้นวา ขาแตพระมหาราชเจา ขาพระองคปองกัน
ขอความที่พวกนั้นคิดไว ดวยขอความที่ขาพระองคคิดแลว ขาพระองคปองกัน
ความคิดที่พวกนั้นคิดไว ดวยความคิดของขาพระองค ใชแตเทานั้น ขาพระองคยังไดปองกัน พระราชาแมนั้นผูมีพระราชารอยเอ็ดเปนบริวารถึงเพียงนี้
ทีเดียว ดุจสาครกั้นลอมชมพูทวีปไวฉะนั้น มโหสถกลาวกรรมที่ตนทําทั้งหมด
โดยพิสดาร.
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พระเจาวิเทหราชไดทรงสดับดังนั้นแลวทรงโสมนัส ลําดับนั้น
มโหสถบัณฑิตเมื่อจะทูลถึงบรรณาการที่พระเจาจุลนีพระราชทานแกตนให
ทรงทราบ จึงทูลวา
พระเจาจุลนีพระราชทานทอง ๑,๐๐๐ นิกขะ บาน
๘๐ บานในแควนกาสี ทาสี ๔๐๐ คน และภรรยา
๑๐๐ คนแกขาพระองค ขาพระองคไดพาเสนางคนิกร
ของขาพระองคทั้งหมดมาในทีน่ ี้โดยสวัสดี.
แตนั้น พระราชาทรงยินดีราเริงเหลือเกิน เมื่อจะตรัสสรรเสริญคุณ
ของพระมหาสัตว จึงทรงเปลงอุทานนั้นนั่นแลวา
แนะเสนกาจารย การอยูรว มดวยเหลาบัณฑิต
เปนสุขดีหนอ เพราะวามโหสถปลดเปลื้องพวกเรา
ผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูงนก
ที่ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแห ฉะนั้น.
ฝายเสนกบัณฑิตเมื่อจะรับพระราชดํารัส ไดกลาวคาถานั้นนั่นแลวา
ขาแตพระมหาราชเจา บัณฑิตทั้งหลายนําความ
สุขมาแทจริงอยางนี้ทีเดียว มโหสถปลดเปลื้องพวกเรา
ผูตกอยูในเงื้อมมือขาศึก ดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูงนี้
ที่ติดอยูในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยูในแห ฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระเจาวิเทหราชใหตีกลองปาวรองในพระนครวา ชาวเมืองจงเลนมหรสพใหญตลอดสัปดาห คนเหลาใดมีความรักในตัวเรา คน
เหลานั้นทั้งหมดจงทําสักการะและสัมมานะแกมโหสถบัณฑิตเถิด.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
ชาวเมืองซึ่งนับวาเกิดในแควนมคธ จงดีดพิณ
ทั้งปวง จงตีกลองเล็กกลองใหญและมโหระทึก จงพา
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กันโหรอ งบันลือเสียงใหเซ็งแซ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาหฺนฺตุ ไดแก จงประโคมดนตรี.
บทวา มาคธา สขา ความวา นับวาเกิดในมคธรัฐ. บทวา ทุนฺทภี ไดแก
กองใหญ.
ลําดับนั้น ชาวเมืองและชาวชนบทเหลานั้น ตามปกติก็ใครจะกระทํา
สักการะแกมโหสถบัณฑิตอยูแลว ครั้นไดยินเสียงกลองปาวรองก็ไดทําสักการะ
กันเหลือลน.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศขอความนั้น ตรัสวา
พวกฝายใน พวกกุมาร พอคา พราหมณ
กองชาง กองมา กองรถ กองราบ ชาวชนบทและ
ชาวนิคม รวมกันนําขาวน้ําเปนอันมากมาใหแกมโหสถ
บัณฑิต ชนเปนอันมากไดเห็นมโหสถบัณฑิตกลับมา
สูกรุงมิถิลา ก็พากันเลื่อมใส ครั้นมโหสถบัณฑิต
ถึงแลว ก็โบกผาอยูท ั่วไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอโรธา จ ความวา พวกฝายในมี
พระนางอุทุมพรเทวีเปนตน. บทวา อภิหารยุ ความวา ใหนําไปยิ่ง คือ
สงไป. บทวา พหุชฺชโน ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเปนอันมาก
ทั้งชาวพระนคร ทั้งชาวบานสี่ประตูเมือง ทั้งชาวชนบท ไดเลื่อมใสแลว.
บทวา ทิสฺวา ปณฺฑิตมาคเต ความวา เมื่อมโหสถบัณฑิตมากรุงมิถิลา
เห็นมโหสถบัณฑิตนั้น. บทวา ปวตฺตถ ความวา เมื่อมโหสถบัณฑิตถึง
กรุงมิถิลา มหาชนดีใจกลาววา มโหสถบัณฑิตนี้ปลดเปลื้องพระราชาของพวก
เราที่ตกอยูในอํานาจของปจจามิตรใหปลอดภัยกอน ภายหลังยังพระราชา
รอยเอ็ดใหขมาโทษกันและกันทําใหสามัคคีกัน ยังพระเจาจุลนีใหเลื่อมใสพา
เอายศใหญที่พระเจาจุลนีประทานมาแลว ไดโบกผากันอยูทั่วไป.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวไปสูราชสํานักในวันสุดมหรสพกราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ควรทีพ่ ระองคจะสงพระราชมารดา พระราชเทวี และ
พระราชโอรสของพระเจาจุลนีไปเสียโดยเร็ว พระเจาวิเทหราชไดทรงฟงคํา
มโหสถก็ตรัสวา ดีแลวพอ เจาจงสงไปเสีย มโหสถทําสักการะใหญแกกษัตริย
ทั่ง ๓ นั้น และทําสักการสันมานะแกเสนาผูมากับตน สงกษัตริยทั้ง ๓ แมนั้น
กับพวกชนของตนไปดวยบริวารเปนอันมาก สงภรรยา ๑๐๐ คนและทาสี
๔๐๐ คน ทีพ่ ระเจาจุลนีพระราชทานแกตน มอบถวายไปกับพระนางนันทาเทวี และสงแมเสนีผูมากับดวยตนไปกับชนเหลานั้น.
พระนางนันทาเทวีสวมกอดพระธิดาจุมพิตที่พระเศียรแลวตรัสวา แม
ลาเจาละ แนไปละ ตรัสฉะนี้ทรงกันแสงคร่ําครวญดวยศัพทสําเนียงอันดัง
ฝายพระนางปญจาลจันทีผูพระธิดาทรงกราบพระราชมารดาแลวทรงโศกาดูรทูล
วา พระมารดาอยาละทิ้งลูกกอน กษัตริยทั้ง ๓ ออกจากพระนครดวยบริวาร
เปนอันมากถึงอุตตรปญจาลนครโดยลําดับ ลําดับนั้น พระเจาจุลนีพรหมทัต
ตรัสถามพระราชมารดาวา ขาแตพระมารดา พระเจาวิเทหราชทรงทําอนุเคราะห
แดพระองคอยางไร พระนางเจาสลากราชชนนีตรัสตอบวา พอตรัสอะไร
พระเจาวิเทหราชตั้งแมไวในฐานเปนเทวดาไดทําสักการะแกเราดังนั้นทาเทวีไว
ในฐานเปนพระราชมารดา ตั้งพอปญจาลจันทกุมารในฐานเปนราชกนิษฐภาดา
พระเจาจุลนีไดทรงสดับพระราชชนนีรับสั่งก็ทรงยินดียิ่งนัก แลวสงบรรณาการ
เปนอันมากไปถวายพระเจาวิเทหราช จําเดิมแตนั้นกษัตริยเจาพระนครทั้ง ๒
ก็พรอมเพรียงชื่นชมอยูแล.
จบมหาอุมมังคกัณฑ
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พระนางปญจาลจันทีไดเปนที่รัก เปนที่โปรดปรานของพระเจาวิเทหราช ในปที่ ๒ พระนางเจานั้นประสูติพระโอรส ครั้นพระราชโอรสนัน้ มี
พรรษาได ๑๐ ป พระเจาวิเทหราชผูพระชนกสวรรคต มโหสถโพธิสัตวได
ถวายราชสมบัติแดพระกุมารนั้น แลวทูลลาวา ขาแตเทพเจา ขาพระองคจัก
ไปอยูราชสํานักพระเจาจุลนีพระอัยกาของพระองค พระราชานั้น ตรัสวา
แนะบัณฑิต ทานอยาทิ้งขาพเจาผูยังเด็กไปเสีย ขาพเจาตั้งทานไวในที่บิดา
จักทําสักการบูชา แมพระนางเจาปญจาลจันทีผูพระชนนีก็ตรัสวิงวอนพระโพธิสัตววา แนะบัณฑิต ในกาลเมื่อทานไปเสียแลว ที่พึ่งอื่นของขาพเจาไมมี
ขอทานอยาไปเลย มโหสถทูลวา ขาพระองคไดถวายปฏิญาณไวแดพระเจาจุลนี
ขาพระองคไมสามารถเพื่อจะไมไป เมื่อมหาชนคร่ําครวญอยูอยางนาสงสาร
มโหสถก็พาพวกอุปฏฐากของตนออกจากพระนครไปถึงอุตตรปญจาลราชธานี
พระเจาจุลนีทรงทราบวามโหสถมาถึง ก็เสด็จตอนรับใหมโหสถเขาพระนคร
ดวยบริวารเปนอันมาก ประทานเคหสถานใหญใหมโหสถอยู แลวประทาน
บาน ๘๐ บานที่ประทานแลว แตแรกและโภคสมบัติอื่น ๆ มโหสถก็รับราชการ
ณ ราชสํานักนั้น.
ในกาลนั้น มีปริพาชิกาคนหนึ่ง ชื่อเภรี เคยเขาไปฉันในพระราชนิเวศน นางเปนบัณฑิตฉลาด นางยังไมเคยเห็นมโหสถ ไดสดับกิตติศัพทวา
ไดยินวา มโหสถบํารุงพระราชา แมมโหสถก็ยงั ไมเคยเห็นปริพาชิกา ไดยิน
แตกิตติศัพทวา ไดยินวา ปริพาชิกาชื่อเภรี ฉันในราชสถาน.
ฝายพระนางนันทาเทวีไมชอบพระหฤทัยในพระโพธิสัตววา มโหสถ
ทําปยวิปโยคใหเราลําบาก พระนางจึงตรัสสั่งเหลาสตรีที่สนิทราว ๕๐๐ คนวา
เจาทั้งหลายจงพยายามหาโทษของมโหสถสักอยางหนึ่ง แลวทูลยุยงระหวางพระ-
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ราชาใหแตกกัน สตรีเหลานั้นเที่ยวมองหาโทษของมโหสถอยู วันหนึ่งปริพาชิกานั้นฉันแลวออกไป ไดเห็นพระโพธิสัตวมาสูราชุปฏฐาน ณ พระลาน พระโพธิสัตวไหวปริพาชิกาแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ปริพาชิกาคิดวา ไดยิน
วา มโหสถนีเ้ ปนบัณฑิต เราจักรูความที่เธอเปนบัณฑิตหรือไมใชบัณฑิตกอน
เมื่อจะถามปญหาดวยเครื่องหมายแหงมือ จึงแลดูมโหสถแลวแรงมือออก ไดยิน
วา นางถามปญหาดวยใจวา พระเจาจุลนีนํามโหสถมาแตประเทศอื่น เดี๋ยวนี้
ทรงบํารุงเชนไรหรือไมไดทรงบํารุง พระโพธิสัตวรูวา นางเภรีปริพาชิกา
ถามปญหาเราดวยเครื่องหมายแหงมือ เมื่อจะแกปญหาจึงกํามือ ไดยินวา
มโหสถแกปญ
 หาดวยใจวา ขาแตผูเปนเจา พระราชาทรงรับปฏิญาณของ
ขาพเจาแลวใหเรียกมา เดี๋ยวนี้เปนผูเหมือนกับกําพระหัตถไวมั่นยังไมพระราชทานอะไร ๆ ที่พระองคยังไมเคยพระราชทานแกขาพเจา นางเภรีรูถอยคํา
ของมโหสถจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะของตน นางแสดงขอความนี้ดวยกิริยานั้นวา
แนะบัณฑิต ถาทานลําบาก เหตุไรทานจึงไมบวชเหมือนอาตมาเลา พระมหาสัตวรูความนั้นจึงลูบทองของตน แสดงขอความนี้ดวยกิริยานั้นวา ขาแต
ผูเปนเจา บุตรและภรรยาขาพเจาตองเลี้ยงดูมาก เพราะเหตุนั้น ขาพเจายังไม
บวช นางเภรีถามปญหาดวยเครื่องหมายแหงมือแลวไปสูอาวาสของตน ฝาย
มโหสถไหวนางแลวไปสูราชุปฏฐาน.
พวกสตรีคนสนิทที่พระนางนันทาเทวีประกอบยืนอยูที่หนาตาง เห็น
กิริยานั้น จึงไปเฝาพระเจาจุลนี ทูลยุยงวา ขาแตสมมติเทพ มโหสถอยู
ในที่เดียวกับนางเภรีปริพาชิกา เปนผูใครจะชิงราชสมบัติ ยอมเปนศัตรู
ของพระองค พระราชาไดทรงสดับคํานั้น จึงตรัสวาพวกเจาไดเห็น
หรือไดฟงอะไร สตรีเหลานั้นทูลวา ขาแตมหาราช ปริพาชิกาฉันแลวลง
จากปราสาท เห็นมโหสถ แลวเหยียดมือออกหมายใหรูความวา ทาน
สามารถจะทําพระราชาใหเปนดังฝามือ หรือใหเปนดังลานนวดขาวใหเสมอ
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แลวทําราชสมบัติใหถึงเงื้อมมือตน ฝายมโหสถเมื่อแสดงอาการจับดาบ ได
กํามือเขา หมายใหรูวา เราจะตัดศีรษะพระราชาโดยวันลวงไปเล็กนอยแลว
ทําราชสมบัติใหถึงเงื้อมมือตน ปริพาชิกายกมือของตนขึ้นลูบศีรษะหมายใหรูวา
ทานจะตัดศีรษะพระราชาเทานั้น หรือ มโหสถลูบทอง หมายใหรูวา เราจะ
ตัดกลางตัวเสียดวย ขาแตมหาราช ขอพระองคจงไมประมาท ควรที่พระองค
จะฆามโหสถเสียกอน พระเจาจุลนีไดทรงฟงถอยคําของสตรีเหลานั้น จึงทรง
ดําริวา มโหสถไมอาจจะประทุษรายในเรา เราจักถามปริพาชิกาก็จักรูความ
อีกวันหนึ่งในกาลเมื่อปริพาชิกาฉันแลว พระองคเขาไปหานางตรัสถามวา
ขาแตผูเปนเจา ผูเปนเจาพบมโหสถบางหรือ นางทูลวา เมื่อวานนี้อาตมะ
ฉันแลวออกไปจากที่นี้ไดพบเธอ ตรัสถามวาไดเจรจาสนทนาอะไรกันบาง
นางทูลวา หาไดพูดอะไรกันไม เปนแตอาตมะไดยินวา เธอเปนนักปราชญ
จึงถามปญหาเธอดวยเครื่องหมายแหงมือ ดวยมนสิการวา ถาเธอเปนนักปราชญ
เธอจักรูปญหานี้ จึงไดแบมือออกใหสําคัญรูวา พระราชาของทานเปนผูมี
พระหัตถแบ หรือมีพระหัตถกํา คือไดทรงสงเคราะหอะไรทานบาง หรือมิได
ทรงสงเคราะห มโหสถไดกํามือใหหมายรูวา พระราชารับปฏิญาณของขาพเจา
ไวแลวตรัสเรียกมา เดี๋ยวนี้ยังไมไดพระราชทานอะไร ทีนั้นอาตมะจึงลูบศีรษะ
ใหหมายความวา ถาทานลําบาก ทําไมทานไมบวชดังอาตมะเลาฝายมโหสถ
ลูบทองของตนใหทราบวา บุตรภรรยาอันขาพเจาตองเลี้ยงดูมีมากเกินจะตอง
ใหเต็มทองกันมิใชนอย เหตุนี้จึงยังบวชไมได พระราชาจึงตรัสถานตอไปวา
ขาแตผูเปนเจา มโหสถเปนนักปราชญหรือ นางเภรีทูลวา บุคคลอื่นชือ่ วา
เปนนักปราชญเชนมโหสถยอมไมมีในพื้นแผนดิน พระราชาไดทรงฟงถอยคํา
แหงนางเภรีแลว ทรงนมัสการแลวอาราธนาใหกลับ ในกาลเมื่อนางเภรีไปแลว
มโหสถไดเขาไปสูราชุปฏฐาน.
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ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามมโหสถวา ดูกอนบัณฑิต เจาไดพบ
นางเภรีปริพาชิกาบางหรือ มโหสถกราบทูลโดยนิยมแหงขอความที่นางทูล
แลววา เมื่อวานนี้นางออกไปจากพระราชนิเวศน ขาพระองคไดพบนาง
นางถามปญหาขาพระองคดวยเครื่องหมายแหงมืออยางนั้น แมขาพระองค
ก็ไดแกปญหาของนางอยางนั้น พระราชาทรงเลื่อมใส พระราชทานที่เสนาบดี
แกมโหสถในวันนั้น ใหมโหสถรับราชกิจทั้งปวง มโหสถก็มีเกียรติยศ
ใหญในระหวางอิสริยยศที่ไดรับพระราชทาน มโหสถคิดวา พระราชา
พระราชทานอิสริยยศยิ่งใหญในคราวเดียว ก็แตพระราชาทั้งหลายแมทรงใคร
จะยังเราใหตาย ก็ยอมทรงทําอยางนี้เอง ไฉนหนอเราจะทดลองพระราชาวา
เปนผูมีพระหฤทัยดีตอเราหรือหาไม ก็แตบุคคลอื่นไมสามารถจะรูได นางเภรี
ปริพาชิกาผูถึงพรอมดวยปญญานั้นแหละจักรูไดโดยอุบาย ครั้นคิดฉะนี้แลว
จึงถือของหอมมีดอกไมเปนตน เปนอันมากไปสูอาวาสปริพาชิกา บูชาไหวนาง
แลวจึงกลาววา ขาแตผูเปนเจา ตั้งแตวันที่ทานกลาวคุณกถาของขาพเจาแด
พระราชา พระราชาพระราชทานยศยิ่งใหญแกขาพเจาราวกะวาจะทับถม แต
ขาพเจาหาทราบยศที่พระราชทานนั้นไมวา พระราชทานโดยปกติหรือโดยพิเศษ
ดีแลว ทานพึงรูความที่พระราชาโปรดปรานขาพเจาละหรือ โดยอุบายอันหนึ่ง
นางเภรีรับคํา.
อีกวันหนึ่งเมื่อไปสูพระราชนิเวศน ไดคิดปญหาชื่อวา ทกรักขสปญหา
ดังไดสดับมา ความปริวิตกอยางนี้ไดเกิดมีแกนางเภรีวา เราเปนเหมือน
คนสอดแนม จักทูลถามพระราชาโดยอุบาย ก็จักรูวา พระองคมีพระหฤทัยดีตอมโหสถหรือหาไม นางไปทําภัตกิจแลวนั่งอยู ฝายพระราชาทรง
นมัสการนางเภรีแลวก็ประทับนั่งอยู ความปริวิตกไดเกิดมีแกนางเภรีวา ถา
พระราชาจักเปนผูมีพระหฤทัยรายตอมโหสถ เราทูลถามปญหา จักตรัสความ
ที่พระองคมีพระหฤทัยรายในทามกลางมหาชน ขอนั้นจะไมสมควร เราจักตอง
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ทูลถามพระองคในที่ควรแหงหนึ่ง นางจึงทูลวา อาตมะปรารถนาที่ลับ พระราชา
จึงใหชนทั้งหลายกลับไปเสีย ลําดับนั้น นางเภรีจึงทูลขอวโรกาสแดพระราชาวา
อาตมะจักทูลถามปญหากะพระองค พระราชาตรัสอนุญาตวา ถามเถิดผูเปนเจา
ขาพเจารูก็จักกลาวแก ลําดับนั้น นางเภรีปริพาชิกาเมื่อจะทูลถามทกรักขสปญหา จึงกลาวคาถาที่หนึ่งวา
ถาวาผีเสื้อน้ําผูแสวงหาเครื่องเสนมนุษย จับเรือ
ของพระนางสลากเทวีพระราชชนนี พระนางนันทา
เทวีพระมเหสี พระติขิณมนตรีกุมารพระอนุชา ธนุเสขกุมารพระสหาย เกวัฏพราหมณราชปุโรหิตาจารย
มโหสถบัณฑิต และพระองครวม ๗ ซึ่งแลนอยูใน
ทะเล พระองคจะประทานใครอยางไรใหเปนลําดับ
แกผีเสื้อน้ํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺตนฺน ความวา ของคน ๗ คน
เหลานั้น คือ พระชนนีของพระองค ๑ พระนางนันทาเทวี ๑ ติขิณมนตรีกุมาร
ธนุเสขพระสหาย ๑ ปุโรหิต ๑ มโหสถ ๑ และพระราชา ๑. บทวา อุทกณฺณเว
ไดแก ในน้ําทั้งลึกทั้งกวาง. บทวา มนุสฺสพลิเมสาโน ความวา แสวงหา
เครื่องเสนดวยมนุษย. บทวา คณฺเหยฺย ความวา ผีเสื้อน้ําถึงพรอมดวย
เรี่ยวแรง โผลขึ้นจากน้ําจับเรือนั้นไว ก็และครั้น จับแลวกลาววา ทานจงให
ชน ๗ คนเหลานั้นแกขาพเจาตามลําดับ ขาพเจาจะปลอยทานไป เมื่อเปน
อยางนี้ พระองคจะจัดลําดับใหอยางไร. บทวา มฺุเจสิ ทกรกฺขโต
ความวา พึงจัดลําดับคนที่หนึ่งถึงคนที่หกใหอยางไร.
พระเจาจุลนีทรงสดับดังนั้น เมื่อจะทรงสําแดงตามพระราชอัธยาศัย
จึงตรัสคาถานี้วา
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ขาพเจาจักใหพระมารดากอน ใหมเหสี กนิษฐภาดา แตนั้นใหสหาย ใหพราหมณปุโรหิตเปนที่
ใหตนเองเปนที่ ๖ ไมใหมโหสถแททีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉฏาห ความวา เมื่อผีเสื้อน้ําเคี้ยวกิน
พราหมณเปนคนที่ ๕ แลว ลําดับนั้นขาพเจาจะกลาววา พอผีเสื้อน้ํา จงอาปาก
เมื่อมันอาปากแลว ขาพเจาจะพันรักแรใหมั่น ไมคํานึงถึงสิริราชสมบัติ
กลาววา จงเคี้ยวกินขาพเจาในบัดนี้ แลวโดดเขาปากมัน เมื่อขาพเจายังมีชีวิต
อยู จะไมใหมโหสถบัณฑิตอยางแนนอน.
ปญหานี้จบดวยกถามรรคเทานี้
ความที่พระราชามีพระหฤทัยดีในพระมหาสัตว อันปริพาชิการูแลว
ดวยประการฉะนี้ แตคุณของมโหสถบัณฑิตไดปรากฏดวยกถามรรคเพียงนี้เทา
นั้นก็หาไม เพราะเหตุนั้น ความปริวิตกไดมีแกนางเภรีวา เราจะกลาวคุณของ
เขานั้น ๆ ในทามกลางมหาชน พระราชาจักแสดงโทษของเขาเหลานั้น แลว
ทรงสรรเสริญคุณของมโหสถบัณฑิต คุณของมโหสถบัณฑิตก็จักปรากฏ
ดุจดวงจันทรในวันเพ็ญลอยเดนในทองฟาฉะนั้น
ดวยประการฉะนี้
นางจึงยังมหาชนในเมืองทั้งหมดใหประชุมกัน แลวทูลถามปญหานั้น
นั่นแหละก็พระราชาอีกจําเดิมแตเบื้องตน ครั้นพระราชาทรงแสดงอยางนั้น
แลว จึงทูลวา ขาแตมหาราช พระองครับสั่งวาจักประทานพระชนนีกอน
ก็ธรรมดาวามารดามีคุณูปการมาก พระราชมารดาของพระองคเชนกับมารดา
ของชนเหลาอื่นก็หาไม พระราชมารดาของพระองคมีพระอุปการะมาก เมื่อ
จะแสดงพระคุณแหงพระราชมารดา จึงไดกลาวสองคาถาวา
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พระราชชนนีของพระองคเปนผูบํารุงเลี้ยง และ
ใหประสูติ เปนผูอนุเคราะหตลอดราตรีนาน พราหมณ
ชื่อฉัพภิ ประทุษรายในพระองค พระราชมารดาเปน
ผูฉลาดเห็นประโยชนเปนปกติ ทํารูปเปรียบอื่นปลด
เปลื้องพระองคจากการปลงพระชนม พระองคจะ
ประทานพระชนนีผูมีพระมนัสคงที่ ประทานพระชนมชีพ ผูใหทรงเจริญระหวางพระทรวง ทรงไวซึ่ง
พระครรภนั้นแกผีเสื้อน้ํา ดวยโทษอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โปเสตา ความวาง ทรงใหอาบ ใหดื่ม
ใหบริโภค วันละสองสามครั้ง เลี้ยงดูพระองคในเวลายังทรงพระเยาว. บทวา
ทีฆรตฺตานุกมฺปกา ความวา ทรงอนุเคราะหดวยพระหฤทัยออนตลอด
กาลนาน. บทวา ฉพฺภิ ตยิ ปฏาสิ ความวา พราหมณชอื่ วาฉัพภิ ประทุษรายในพระองค ในกาลใด เมื่อพราหมณนั้นประทุษรายในพระองค พระ
ราชมารดานั้นเปนผูฉลาดเห็นประโยชนเปนปกติ ไดทํารูปอืน่ เปรียบรูป
พระองค ปลดเปลื้องพระองคจากการปลงพระชนม.
ดังไดสดับมาวา พระชนกของพระเจาจุลนี มีพระนามวา มหาจุลนี
พระนางสลากเทวีเปนพระมเหสีไดทําชูกับพราหมณอันมีชื่อวาฉัพภินั้น ไดปลง
พระชนมพระเจามหาจุลนียกราชสมบัติใหพราหมณ เปนมเหสีแหงพราหมณนั้น
ในกาลเมื่อพระเจาจุลนียังทรงพระเยาว วันหนึ่ง จุลนีราชกุมารทูลวา ขาแต
พระมารดา หมอมฉันหิว จึงใหของควรเคี้ยวพรอมกับน้ําออยแกพระโอรส
แมลงวันทั้งหลายตอมลอมพระกุมารนั้น พระกุมารนั้นทรงคิดวา เราจักเคี้ยว
กินของควรเคี้ยวนี้ไมใหมีแมลงวัน จึงเลี่ยงไปหนอยหนึ่งแลว ยังหยาดแหง
น้ําออยใหตกลงยังพื้น แลวไลแมลงวันที่สํานักตนใหหนีไป แมลงวันเหลานั้น
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ก็พากันไปตอมน้ําออยที่พื้นนั้น ราชกุมารเสวยของควรเคี้ยวไมใหมีแมลงวัน
แลว ลางพระหัตถทั้งสองบวนพระโอฐแลวหลีกไป พราหมณไดเห็นกิริยา
แหงราชกุมารนั้นจึงคิดวา กุมารนี้กนิ น้ําออยไมมีแมลงวันในบัดนี้ เจริญวัย
แลวจักไมใหราชสมบัติแกเรา เราจักยังกุมารนั้นใหตายเสียในเคี้ยวนี้ทีเดียว
พราหมณจึงแจงเนื้อความนั้นแกพระนางสลากเทวี พระนางตรัสตอบวา ดี
แลว เทพเจา ขาพระเจายังพระภัสดาของตนใหสิ้นพระชนมดวยความรักใน
พระองค ตองการอะไรดวยกุมารนี้แกขาพระเจา ณ บัดนี้ ขาพระเจาจักมิให
มหาชนรูยังกุมารใหตายโดยความลับ ตรัสฉะนั้นแลวลวงพราหมณวา อุบายนี้
มีอยู พระนางสลากเทวีเปนผูมีปรีชาฉลาดในอุบาย จึงใหเรียกพอครัวมาตรัส
วา บุตรของขาจุลนีกุมารกับบุตรของเจาชื่อธนุเสขกุมารเกิดวันเดียวกัน เจริญ
ดวยกุมารแวดลอม เปนสหายที่รักแหงกัน เดีย๋ วนี้ฉัพภิพราหมณใครจะยัง
บุตรของขาใหตาย เจาจงใหชีวิตแกบุตรของขา ครั้นพอครัวทูลวา ดีแลว
พระเทวี แตขาพระองคจักทําอยางไร จึงรับสั่งวา บุตรของขาจึงอยูในเรือน
ของเจาทุกวัน เจาและบุตรของขาและบุตรของเจาจงนอนในหองเครื่อง เพื่อ
มิใหใครสงสัย สิ้นวันเล็กนอย แตนั้นรูวาไมมีใครสงสัยแลว วางกระดูกแพะ
ไวในที่นอนของเจาทั้งสาม แลวจุดไฟที่หองเครื่องในเวลามหาชนหลับ แลว
อยาใหใครรู พาบุตรของขาและบุตรของเจาออกจากประตูนอยไปนอกแควน
อยาบอกความที่บุตรของขาเปนพระราชโอรส แลวตามรักษาชีวิตบุตรของขาไว
พอครัวรับพระเสาวนียวาสาธุ ลําดับนั้น พระนางประทานธนสารแกพอครัว
นั้น พอครัวไดทําอยางนั้น พาบุตรของตนและพระราชกุมารไปสูสากลนคร
ในมัททรัฐ แลวบํารุงพระเจามัททราช พระเจามัททราชใหพอครัวคนเกาออก
ประทานตําแหนงนั้น แกพอครัวใหมนั้น แมกุมารทั้งสองนี้ก็ไปสูพระราชนิเวศ
กับพอครัวนั้น พระราชาตรัสถามวา กุมารทัง้ สองนี้บุตรใคร พอครัว
ทูลวา บุตรของขาพระองค พระเจากรุงสากลนครตรัสวา หนาตาไมเหมือน
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กันไมใชหรือ พอครัวทูลวา คนละแมพระเจาขา ครั้นเมื่อกาลลวงไป ๆ จุลนี
ราชกุมารแลธนุเสขกุมารบุตรพอครัวทั้งสองเปนผูคุนเคยเลนดวยกันกับพระธิดาของพระราชาในพระราชนิเวศนนั่นเอง ลําดับนั้น จุลนีราชกุมารกับ
นันทาราชธิดาของพระเจานัททราชไดเปนผูมีจิตปฏิพัทธกันและกัน เพราะเห็น
กันทุกวัน จุลนีราชกุมารใหราชธิดานําลูกขางและเชือกบวงมาในสถานที่เลน
ราชกุมารตีเศียรราชธิดาผูไมนํามา ราชธิดาก็กันแสง ลําดับนั้น พระราชาได
ทรงฟงเสียงพระธิดา จึงตรัสถามวา ใครตีธิดาของขา นางนมทั้งหลายมาถาม
วา ใครตีแมเจา นางกุมาริกาคิดวา ถาเราจักบอกวา ราชกุมารนีต้ ีฉัน พระบิดา
ของเราจักลงราชทัณฑแกเธอ คิดฉะนี้จึงไมตรัสวาราชกุมารตี ดวยความ
เสนหาในราชกุมารนั้น จึงตรัสวา ใครไมไดตีฉันดอก ลําดับนั้น พระเจามัททราชไดทอดพระเนตรเห็นจุลนีราชกุมารตี ก็เพราะไดทอดพระเนตรเห็น
เอง ความปริวิตกไดมีแดพระราชา กุมารนี้ไมเหมือนพอครัว เปนผูมีรูปงาม
นาเลื่อมใส เปนผูไมสะดุงกลัวเกินเปรียบ กุมารนี้ไมใชบุตรพอครัว จําเดิม
แตนั้นมา พระราชาก็ทรงสังเกตกุมารนั้น นางนมทั้งหลายนําของควรเคี้ยว
มาในที่เลนถวายราชธิดา ราชธิดาก็ประทานแกเด็กอื่น ๆ เด็กเหลานั้น คุกเขา
นอมตัวลงรับ ฝายจุลนีราชกุมารยืนแยงเอาจากพระหัตถแหงราชกุมารี แม
พระราชาก็ไดทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้น ครั้งนั้น ในวันหนึง่ ลูกขางของจุลนี
ราชกุมารเขาไปภายใตที่บรรทมนอยของพระราชา จุลนีราชกุมารเมื่อจะหยิบ
ลูกขางนั้น เอาไมเขี่ยออกมาถือเอา ดวยคิดวา เราจักไมเขาภายใตที่บรรทม
แหงพระราชาในปจจันตประเทศนี้ ฝายพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้น
เขาพระหฤทัยวา กุมารนี้ไมใชบุตรแหงพอครัวแน จึงใหเรียกพอครัวมา
ตรัสถามวา กุมารทั้งสองนี้ บุตรใคร พอครัวทูลวา บุตรของขาพระองคทั้ง
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สองคน พระเจาขา พระราชาตรัสคุกคามวา ขารูวาบุตรของเจาหรือไมใช
บุตรของเจา เจาจงบอกแตความเปนจริง ถาเจาไมบอกความจริง ชีวิตของ
เจาจักไมมี ตรัสฉะนั้นแลวเงื้อพระแสงขรรค พอครัวกลัวแตมรณภัยจึงทูลวา
ขาแขเทพเจา ขาพระองคตองการที่ลับ ครั้นพระราชาประทานโอกาสแลว
จึงขอพระราชทานอภัยแลวทูลตามความเปนจริง พระราชาทรงทราบตามจริง
แลว จึงใหแตงพระธิดาของพระองคประทานใหเปนบาทบริจาริกาแกจุลนี
ราชกุมาร.
ก็ในวันที่พอครัว จุลนีราชกุมาร และบุตรพอครัวหนี โกลาหลเปน
อันเดียวไดมีในพระนครอุตตรปญจาละทั้งสิ้นวา พอครัว จุลนีราชกุมาร และ
บุตรพอครัว เมื่อไฟไหมหองเครื่อง ไดไหมเสียแลวในภายในดวยกัน พระนางสลากเทวีทรงทราบประพฤติเหตุนั้น จึงแจงแกพราหมณวา ขาแตเทพเจา
ความปรารถนาของพระองคถึงที่สุดแลว ไดยินวา พอครัว จุลนีราชกุมาร
และบุตรพอครัวทั้ง ๓ คน ไฟไหมแลวในหองเครื่องนั่นเอง พราหมณยินดี
ราเริง ฝายพระนางสลากเทวีใหนํากระดูกแพะมาแสดงแกพราหมณวา อัฐิแหง
จุลนีกุมาร แลวใหทิ้งเสีย นางเภรีประพาชิกาหมายเอาเนื้อความนี้กลาวในคาถา
วา พระราชมารดาทรงทํารูปเปรียบอื่น ปลดเปลื้องพระองคจากการปลง
พระชนม ก็พระราชมารดานันทรงแสดงกระดูกแพะวากระดูกมนุษยปลดเปลื้อง
พระองคจากการปลงพระชนม. บทวา โอรส ความวา ผูทําพระองคไวที่.
พระทรวงใหเจริญแลวนั้น เปนที่รักเปนทราโปรดปราน. บทวา คพฺภธารินึ
ความวา พระองคจักประทานพระราชมารดาผูทรงพระองคไวดวยพระครรภ
เห็นปานนี้นั้น แกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
พระเจาจุลนีพรหมทัตไดทรงสดับคํานางเภรีปริพาชิกาดังนั้นแลว ตรัส
วา ขาแตผูเปนเจา คุณของพระชนนีของขาพเจามีมาก และขาพเจาก็รูความ
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ที่พระชนนีมีอุปการะแกขาพเจา แตคุณของขาพเจานี่แหละมีมากกวานั้น เมื่อ
จะทรงพรรณนาโทษของพระมารดา จึงตรัสคาถา ๒ คาถาวา
พระมารดาทรงชราแลวก็ทําเปนสาว ทรง
เครื่องประดับซึ่งไมควรประดับ ตรัสซิกซี้สรวลเส
เฮฮากะพวกรักษาประตูและพวกฝกหัดมาจนเกินเวลา
ยิ่งกวานั้นพระมารดายังสั่งทูตถึงพวกเจาผูครองนคร
เสียเอง ขาพเจาจึงใหพระชนนี แกผีเสื้อน้ําดวยโทษ
นั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทหรา วิย ความวา แมทรงชราแลว
ก็ยังทรงเครื่องประดับ คือแตงพระองคเหมือนคนสาว. บทวา อปลนฺธน
ไดแก ไมควรประดับ ไดยินวา พระนางสลากเทวีนั้นทรงประดับสายรัดเอว
ทองเต็มไปดวยเพชร ทรงดําเนินไป ๆ มา ๆ ในเวลาที่พระราชาประทับ ณ
มหาปราสาทกับเหลาอมาตย ทั่วพระราชนิเวศนไดดังกองเปนอันเดี่ยวกันดวย
เสียงของสายรัดเอว. บทวา ปชคฺฆติ ความวา ทรงเรียกพวกคนเฝาประตู
และพวกฝกชางฝกมาเปนตน ซึ่งเปนผูไมสมควรจะบริโภคแมอาหารอันเปน
เดนของพระนางมาสรวลเสเฮฮากับพวกเหลนั้นจนเกินเวลา. บทวา ปฏิราชาน ไดแก พวกเจาครองนคร. บทวา สย ทูตานิ สาสติ ความวา
ทรงพระอักษรเองวาเปนคําของขาพเจาแลวสงทูตไปวา พระชนนีของเราตั้ง
อยูในวัยที่บุคคลควรใคร เจานั้น ๆ จงมานําพระชนนีไป พวกเจาครองนคร
เหลานั้นสงราชสาสนตอบมาวา พวกขาพระองคเปนอุปฏฐากของพระองค
เหตุไรพระองคจึงตรัสแกพวกขาพระองคอยางนี้ เมื่อเขาอานราชสาสนนั้น ๆ
ในทานกลางที่ประชุม ไดเปนเหมือนเวลาที่ตัดเศียรของขาพเจา ขาพเจาจัก
ใหพระชนนีนั้นแกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
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นางเภรีไดฟงพระราชดํารัสแลวจึงทูลวา ขาแตมหาราช พระองค
จะประทานพระราชมารดาดวยโทษนี้ก็สมควร แตพระมเหสีของพระองคเปนผู
มีพระคุณ เมื่อจะพรรณนาคุณของพระนางนันทาเทวีมเหสีนั้น ไดกลาวคาถา
๒ คาถาวา
พระนางนันทาเทวีเปนพระมเหสีผูประเสริฐกวา
หมูบ ริจาริกานารี มีพระเสาวนียเปนที่รักเหลือเกิน
เปนผูประพฤติตามที่ชอบ เปนผูมีศีล เปนผูตามเสด็จ
ประดุจพระฉายา ไมทรงพิโรธงาย ๆ เปนผูมีบุญ
เปนบัณฑิต เห็นประโยชน พระองคจักประทานพระราชเทวีแกผีเสื้อน้ํา ดวยโทษอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตถฺ ีคุมฺพสฺส ไดแก หมูสตรี. บทวา
อนุพฺพตา ความวา จําเดิมแตเวลาทรงพระเยาว เปนผูประพฤติตามที่ชอบ
คือไปตามที่ควร เปนผูมีศีล เปนผูตามเสด็จประดุจพระฉายา ก็นางเภรี
ปริพาชิกาเมื่อจะกลาวคุณของพระนางนันทาเทวีนั้น โดยบทวา อกฺโกธน
เปนตน จึงกลาวคํานี้วา ในเวลาประทับอยูในสากลนครในมัททรัฐ พระนาง
นันทาเทวีแมถูกพระองคตี ก็ไมทูลฟองพระชนกชนนีดวยความเสนหาใน
พระองค เพราะกลัวจะลงอาญาพระองค พระนางนั้นเปนผูไมโกรธ มีบญ
ุ
เปนบัณฑิต เห็นประโยชนอยางนี้ ดังนี้ หมายเอาความไมโกรธเปนตนใน
เวลาที่ยังทรงพระเยาว. บทวา อุพฺพรึ ไดแก พระมเหสี นางเภรีกลาววา
พระองคจักประทานพระนางนันทาเทวีผูสมบูรณดวยคุณอยางนี้ แกผีเสื้อน้ํา
ดวยโทษอะไร.
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พระเจาจุลนีเมื่อจะทรงแสดงโทษของพระนางนันทาเทวีผูมเหสีนั้น
ไดตรัสคาถานี้วา
พระนางนันทาเทวีนั้นรูวาขาพเจาถึงพรอมดวย
ความยินดีในการเลน ตกอยูในอํานาจแหงกิเลสผูทํา
ความพินาศ ก็ขอทรัพยคือเครื่องประดับที่ขาพเจาให
แกบุตรธิดาและชายาอื่น ๆ ซึง่ ไมควรขอกะขาพเจา
ขาพเจานั้นมีความกําหนัดนักแลว ก็ใหทรัพยคือเครื่อง
ประดับทั้งประณีตทั้งทรามเปนอันมาก ครัน้ สละสิ่งที่
ไมควรสละแลว ภายหลังก็เศราโศกเสียใจ ขาพเจา
ใหพระราชเทวีแกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนตฺถวสมาคต/B> ความวา รูวาขาพเจา
ตกอยูในอํานาจของกิเลสที่ทําความพินาศ เพราะความยินดีในการเลน คือ
กามกีฬานั้น. บทวา สา ม ความวา พระนางนันทาเทวีนั้นรูขาพเจา. บทวา
สกาน ปุตฺตาน ความวา เครื่องประดับอันใดที่ขาพเจาใหแกบุตรธิดาและ
ภรรยาทั้งหลายของขาพเจา นางขอเครื่องประดับอันนั้น ซึ่งไมควรจะขอ วา
จงใหแกหมอมฉัน. บทวา ปจฺฉา โสจานิ ความวา ในวันทีส่ อง พระนาง
กลาวกะบุตรเปนตนของขาพเจาวา เครื่องประดับเหลานี้ พระราชาประทานแก
เราแลว ทานทั้งหลายจงนํามาใหเรา ดังนี้ เมื่อบุตรเปนตนของขาพเจารองไห
อยู ก็เปลื้องเอาไป ตอมาขาพเจาเห็นบุตรเปนตนเหลานั้นรองไหมาหาขาพเจา
ขาพเจาก็เศราโศกภายหลัง พระนางนันทาเทวีนี้ทําโทษอยางนี้ ขาพเจาใหนาง
แกผีเสื้อน้ําดวยโทษนี้.
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ลําดับนั้น ปริพาชิกาเภรีเมื่อจะทูลถามพระเจาจุลนีวา พระองคจะ
ประทานพระมเหสีดวยโทษนี้ก็สมควร แตติขิณกุมารพระกนิษฐภาดา มีอุปการะ
แดพระองค พระองคจักประทานเขาดวยโทษอะไร ดังนี้ จึงกลาวคาถาวา
พระกนิษฐภาดาผูมีพระนามวาติขิณราชกุมารยัง
ชนบทใหเจริญ เชิญเสด็จพระองคผูประทับอยู ณ
สากลนครใหกลับมาสูราชธานีนี้ ทรงอันเคราะห
พระองคครอบงําพระราชาทั้งหลายเสีย นําทรัพยเปน
อันมากมาแตราชสมบัติอื่น เปนผูประเสริฐกวานาย
ขมังธนูทั้งหลาย ทรงกลาหาญกวาผูมีความคิดหลักแหลมทั้งหลาย พระองคจักประทานพระกนิษฐภาดา
แกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยโนจิตา ไดแก ที่ใหเจริญแลว. บทวา
ปฏิคฺคห ความวา และทีน่ ําพระองคผูประทับอยูในประเทศอื่น กลับมาสู
พระราชมณเฑียร. บทวา อภิฏาย ไดแก ครอบงําแลว. บทวา ติขณ
ิ ฺมนฺติน ไดแก ผูมีปญญาแหลมคม.
ไดยินวา ติขิณราชกุมารนั้น ประสูติในกาลเมื่อพระราชมารดาอยูรวม
กับพราหมณ เมื่อพระราชกุมารทรงเจริญแลว พราหมณไดใหพระแสงขรรค
สั่งวา เจาจงถือพระแสงขรรคนี้เขาหาขาได พระราชกุมารนั้นก็บํารุงพราหมณ
ดวยสําคัญวาเปนพระชนกของตน ลําดับนั้น อมาตยคนหนึ่งไดทูลพระราชกุมารวา ขาแตพระราชกุมาร พระองคมิใชเปนพระโอรสแหงพราหมณนี้ ใน
เวลาเมื่อพระองคยังอยูในพระครรภ พระนางสลากเทวีผูเปนพระราชมารดาให
ปลงพระชนมพระราชบิดาเสีย แลวมอบราชสมบัติแกพราหมณนี้ พระองค
เปนพระราชโอรสแหงพระเจามหาจุลนี พระราชกุมารไดสดับประพฤติเหตุนั้น
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ก็กริ้ว ดําริวา ชางเถิด เราจักฆาพราหมณนั้นเสียดวยอุบายอยางหนึ่ง แลว
เขาไปสูราชสํานัก ประทานพระแสงขรรคแกมหาดเล็กใกลชิดคนหนึ่ง แลว
ตรัสกะมหาดเล็กอีกคนหนึ่งวา เจาจงยืนอยูแทบประตูพระราชนิเวศน กลาวกะ
มหาดเล็กที่ถือพระขรรคนั้นวา นั่นพระขรรคของเรา แลวพึงกอวิวาทกับ
มหาดเล็กคนนั้น ตรัสสั่งฉะนี้แลวเสด็จเขาขางใน มหาดเล็กทั้งสองนั้นได
ทะเลาะกัน พระราชกุมารสงบุรุษคนหนึ่งไปเพื่อใหรูวา นั่นทะเลาะอะไรกัน
บุรุษนั้นมาทูลวา ทะเลาะกันดวยตองการพระขรรคลําดับนั้น พราหมณไดฟง
ดังนั้นจึงถามพระราชกุมารวา เรื่องเปนอยางไร พระราชกุมารกลาววา ไดยิน
วา พระขรรคที่พระองคประทานแกหมอมฉัน เปนของคนอื่น พราหมณ
กลาววา พูดอะไรพอ ถาอยางนั้น จงใหเขานํามา ฉันจําพระขรรคนั้น ได
พระราชกุมารใหนําพระขรรคนั้นมาแลวชักออกจากฝก ทําเปนใหจําไดดวย
คําวา เชิญทอดพระเนตรเถิด เขาไปใกลพราหมณนั้นแลวตัดศีรษะพราหมณ
นั้น ใหตกลงแทบพระบาทของคนดวยการฟนฉับเดียวเทานั้น ตอแตนั้น เมื่อ
นําศพพราหมณออกจากพระราชนิเวศน แลวไดจัดแตงพระราชนิเวศนตกแตง
พระนครอภิเษกพระราชกุมารนั้น พระชนนีแจงวาจุลนีราชกุมารอยูในมัททรัฐ
พระราชกุมารทรงสดับดังนั้น แวดลอมดวยเสนางคนิกรเสด็จมัททรัฐ นํา
พระเชษฐาธิราชมาใหครองราชสมบัติ จําเดิมแตนั้นมา ชนทั้งหลายก็รูจัก
พระองควา ติขิณมนตรี ปริพาชิกาทูลถามวา พระองคจะประทานพระกนิษฐภาดาเห็นปานนี้นั้นแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
พระราชาเมื่อจะตรัสโทษของติขิณกุมารนั้น ตรัสวา
ติขณ
ิ ราชกุมารยังชนบทใหเจริญ เชิญเราผูอยู
ณ สากลนครใหกลับมาสูราชธานีนี้อนุเคราะหเรา
ครอบงําพระราชาทั้งหลายเสีย นําทรัพยเปนอันมาก
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มาแตราชสมบัติอื่น เปนผูประเสริฐกวานายขมังธนู
ทั้งหลาย กลาหาญ มีความคิดหลักแหลม แตเธอคุย
เสมอวา พระราชาองคนี้มีความสุขเพราะขาพเจา เธอ
สําคัญวาฉันเปนเด็กไป
ในคราวที่มาเฝาเลานะ
พระแมเจา เธอไมมาเหมือนแตกอน ขาพเจาจึงให
พระกนิษฐภาดาแกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรรชฺเชภิ ความวา ติขิณราชกุมาร
คุยเสมอวา เรานําทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติอื่นถวายแกพระราชานี้
และเมื่อพระองคเองประทับอยูในราชสมบัติอื่น เราก็นํากลับมาสูราชธานีนี้
เราไดประดิษฐานพระราชานี้ไวในยศอันยิ่งใหญ. บทวา ยถาปุเร ความวา
เมื่อกอน เธอมาเฝาแตเชาทีเดียว แตบัดนี้ เธอไมมาเหมือนอยางนั้น ขาพเจา
ใหเธอแกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
ปริพาชิกาทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา โทษของพระกนิษฐภาดาจง
ยกไวกอน แตธนุเสขกุมารประกอบดวยคุณมีความเสนหาในพระองค เปนผู
มีอุปการะมาก เมื่อจะกลาวคุณของธนุเสขกุมาร จึงทูลวา
พระองคและธนุเสขเกิดในราตรีเดียวกัน ทั้งสอง
เปนชาวปญจาละเกิดในพระนครนี้ เปนสหายมีวัย
เสมอกัน มีจริยางามติดตามพระองคไปรวมสุขรวม
ทุกขกบั พระองค
ขยันขันแข็งในกิจทั้งปวงของ
พระองคทั้งกลางวันและกลางคืน จงรักภักดีพระองค
จะใหพระสหายแกผเี สื้อน้ําดวยโทษอะไร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนุเสขวา ความวา ชื่อวา ธนุเสขกุมาร
เพราะเปนผูศึกษาธนุศิลป. บทวา เอตฺถ ไดแก ในพระนครนี้แหละ.
บทวา ปฺจาลา ความวา ที่เรียกอยางนี้ เพราะเกิดขึ้นอุตตรปญจาลนคร.
บทวา สุสมาวยา ไดแก มีวัยเสมอกันดวยดี. บทวา จริยา ต อนุพนฺธิตฺโถ ความวา ไดติดตามพระองคผูหลีกไปเที่ยวตามชนบทในเวลายังทรง
พระเยาว เหมือนอะไร เหมือนเงาไมละพระองค. บทวา อุสฺสุกฺโก เต
ความวา ขยันขันแข็ง คือเกิดความพอใจในกิจทั้งหลายของพระองคทั้งกลางคืน
และกลางวัน จงรักภักดีเปนนิจ พระองคจะใหพระสหายนั้นแกผีเสื้อน้ําดวย
โทษอะไร.
ลําดับนั้น พระเจาจุลนีเมื่อจะกลาวโทษของธนุเสขกุมารนั้น ตรัสวา
ขาแตแมเจา ธนูเสขนี้ประพฤติกระซิกกระซี้
ตีเสมอขาพเจา แมวันนี้ก็หัวเราะดังเกินขอบเขตแบบ
นั้น ขาแตแมเจา ขาพเจาอยูในที่รโหฐาน ปรึกษากับ
พระเทวีของขาพเจาอยู ไมไดเรียกหาก็เขาไปและไม
แจงใหทราบกอน เขาไดพรจากขาพเจาใหเขาพบได
ทุกที่ทุกเวลา แตสหายไมมีความยําเกรงไมมีความ
เอื้อเฟอเลย ขาพเจาใหแกผีเสือ้ น้ําดวยโทษนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺชาป เตน วณฺเณน ความวา
สหายธนุเสขนี้ เมื่อกอนเที่ยวติดตามขาพเจา รวมกินรวมนอนกับ ขาพเจายาม
ตกยาก ตบมือหัวเราะลั่น ฉันใด แมวันนี้สหายธนูเสขก็หัวเราะฉันนั้นแหละ
ยังแลดูขาพเจาเหมือนเวลาตกยาก. บทวา อนามนฺโต ความวา เมื่อขาพเจา
ปรึกษาอยูกับพระนางนันทาเทวีในที่ลับ เขาไมขออนุญาตดูกอน พรวดพราด
เขาไป ขาพเจาใหเขาผูไมมีความยําเกรงไมมีความเอื้อเฟอแกผีเสื้อน้ําดวยโทษนี้.
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ลําดับนั้น ปริพาชิกาทูลพระเจาจุลนีวา ขาแตพระมหาราชเจา โทษ
ของพระสหายธนุเสขนี้ยกไวกอน แตปุโรหิตเกวัฏเปนผูมีอุปการะแกพระองค
มาก เมื่อจะกลาวคุณของปุโรหิตนั้น ทูลวา
ทานเกวัฏปุโรหิตาจารยเปนผูฉลาดในนิมิต
ทั้งปวง รูเสียงรองของสัตวทั้งหลายเชี่ยวชาญในคัมภีร
พระเวท รอบรูในเรื่องอุบาท เรื่องสุบิน มีความ
ชํานาญในการหาฤกษยกทัพและการเขารบ เปนผูบอก
ฤกษลางฤกษบน ฉลาดในทางแหงดาวฤกษ พระองค
ใหพราหมณปุโรหิตแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพนิมิตฺตาน ความวา เปนผูฉลาด
ในนิมิตทั้งปวงอยางนี้วา ดวยนิมิตนี้สิ่งนี้จักมี ดวยนิมิตนี้สิ่งนี้จักมี. 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 ภุมฺมนฺตลิกฺขสฺมึ ความวา เปนผูฉ ลาด คือ
สามารถ ไดแกสามารถรูโทษและคุณในพื้นดินและในอากาศ. บทวา นกฺขตฺตปทโกวิโท ความวา เปนผูฉลาดในสวนแหงนักษัตร ๒๘ พระองคใหเกวัฏ
ปุโรหิตนั้นแกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.
พระราชาเมื่อจะตรัสโทษของเกวัฏปุโรหิตนัน้ ตรัสวา
ขาแตแมเจา เกวัฏปุโรหิต แมในที่ประชุมก็
เลิกคิ้วแลดูขาพเจา เพราะฉะนัน้ ขาพเจาจึงใหนายพรานผูเลิกคิ้วแกผีเสื้อน้ําเสีย.
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เนื้อความของคาถานั้นวา ขาแตแมเจา ปุโรหิตเกวัฏนีเ้ มื่อแลดู
ขาพเจาในทามกลางบริษัท ก็ลืมตาแลดูเหมือนคนโกรธ เพราะฉะนั้นขาพเจา
จึงใหนายพรานคือนักลาสัตวผูทําเปนเลิกคิ้ว เพราะโทษที่เลิกคิ้วนั้นแกผีเสื้อน้ํา.
ตอนั้น ปริพาชิกาเมื่อจะทูลถามวา ขาแตพระมหาราชเจา พระองค
ตรัสวาจักใหชน ๕ คนเหลานั้นมีพระราชมารดาเปนตนแกผีเสื้อน้ํา และตรัสวา
จักประทานชีวิตของพระองคแกมโหสถบัณฑิต โดยไมคํานึงถึงสิริราชสมบัติ
เห็นปานนี้ พระองคทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตนั้นอยางไร ดังนี้ จึงกลาว
คาถาเหลานั้นวา
พระองคทรงปกครองแผนดินอันกวางใหญไพศาลมีสมุทรเปนขอบเขตทุกดาน พสุธาที่เปนพระราช
อาณาเขต เปนประหนึ่งกุณฑลที่อยูในสาคร ทรงมี
อมาตยแวดลอมเปนที่เฉลิมพระราชอิสริยยศ ทรงมี
บานเมืองแวนแควนใหญจดสี่คาบสมุทร ทรงพิชิตชมพู
ทวีปไดแลว ทั้งรีพ้ ลของพระองคเลา ก็มากถึง ๑๘
กองทัพ พระองคทรงเปนพระราชาเอกแหงปฐพี
พระราชอิสริยยศของพระองคถึงความไพบูลย เหลา
นารีของพระองคก็มีถึง ๑๖,๐๐๐ นาง ลวนสําอางแตง
องคทรงเครื่องเรื่องระยับ มาจากชนบทตาง ๆ ทั่ว
ชมพูทวีป ทรงสิริโสภาคยเปรียบดวยเทพกัญญา
พระชนมชีพของพระองคเพรียบพรอมดวยองค ประกอบแหงความสุขอยางครบครั้น ทุกสิ่งทุกอยางใน
แผนดิน แมพระองคมีพระราชประสงค ก็จะสําเร็จ
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สมพระหฤทัยปรารถนาทุกประการ นาทีพ่ ระองคจะ
ตรัสวาตองการจะมีพระชนมอยูย าวนาน ตามคติชีวิต
ที่นักปราชญทั้งหลายกลาวไววา คนที่มีความสุขทั่ว ๆ
ไป ลวนตองการจะมีชีวิตอยูนาน ๆ ชีวิตเปนที่รักยิ่ง
นักของตนที่มีความสุข เมื่อเปนเชนนี้ พระองคทรง
ปองกันมโหสถบัณฑิตไว ทรงสละพระชนมของพระองคซึ่งเปนสิ่งสละไดยากดวยเหตุอันใด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสมุทฺทปริสาส ไดแก ประกอบดวย
เครื่องแวดลอม คือสมุทร กลาวคือมีสมุทรเปนคู. บทวา สาครกุณฺฑล
ความวา เปนกุณฑลแหงสาครที่ตั้งแวดลอมแผนดินนั้น. บทวา วิชิตาวี
ไดแก ทรงพิชิตสงคราม. บทวา เอกราชา ความวา เปนพระราชาเอก
ทีเดียว เพราะไมมีพระราชาอื่นที่เชนกับพระองค. บทวา สพฺพกามสมิทฺธนิ 
ความวา ประกอบดวยความสําเร็จแหงวัตถุกามและกิเลสกามแมทุกอยาง.
บทวา สุขิตาน ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววา เหลาสัตวที่มีความสุข
เห็นปานนี้ ยอมปรารถนาชีวิตที่สมบูรณดวยองคประกอบทุกอยางอยางนี้
อันเปนที่รักใหอยูนาน ๆ ไมตองการชีวิตความเปนอยูนอยเลย. บทวา ปาณ
ความวา พระองคทรงปองกันมโหสถบัณฑิต สละชีวิตของพระองคเห็นปานนี้
เพราะเหตุไร.
ขาแตแมเจา มโหสถบัณฑิตแมจะมาจากบาน
เมืองอืน่ ก็มาดวยมุงประโยชนแกขาพเจา ขาพเจา
ยังไมทราบถึงความชั่ว แมสักนอยของมโหสถผูเปน
ปราชญเลย ถึงแมวาขาพเจาจะตองตายไปกอนใน
กาลไหน ๆ ก็ตามเถิด มโหสถก็พึงยังลูกและหลาน
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ของขาพเจาใหมีความสุข มโหสถยอมเห็นแจมแจง
ซึ่งความเจริญทุกอยางทั้งอนาคตและปจจุบัน ขาพเจา
ไมยอมใหมโหสถบัณฑิตผูไมมีความผิดเลยแกผีเสื้อ
น้ํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิมหฺ ิจิ กาเล แปลวา ในกาลไหน ๆ
บทวา สุขาเปยฺย ความวา พึงใหตั้งอยูในความสุขทีเดียว. บทวา สพฺพมตฺถ
ความวา มโหสถยอมเห็นแจมแจงซึ่งความเจริญทุกอยางทั้งอนาคตและปจจุบัน
หรืออดีต ราวกะพระพุทธเจาผูสัพพัญู. บทวา อนาปราธกมฺมนฺต
ความวา เวนจากความผิดทางกายกรรมเปนตน. บทวา น ทชฺช ความวา
ขาแตแมเจา ขาพเจาจักไมใหบัณฑิตผูมีธุระไมมีใครเสมอเหมือนอยางนี้ แก
ผีเสื้อน้ํา.
พระเจาจุลนีทรงยกเกียรติคุณของพระมหาสัตวขึ้นประกาศ ประหนึง่
ทรงยกดวงจันทรขึ้นฉะนั้น ดวยประการฉะนี้ ชาดกนี้มีเนื้อความคิดตอกัน
ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น นางเภรีปริพาชิกาคิดวา เกียรติคุณของมโหสถบัณฑิต
ปรากฏเพียงเทานี้ ยังไมเพียงพอ เราจักกระทําเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิต
ใหปรากฏในทามกลางชาวเมืองทั้งสิ้นทีเดียว ใหเปนประหนึ่งวารดน้ํามันลง
บนผิวแมน้ําแผขยายไปฉะนั้น คิดฉะนี้แลวจึงเชิญพระเจาจุลนีลงจากปราสาท
ใหปูลาดอาสนะพระลานหลวงนั่งบนอาสนะนั้นแลว ประกาศใหชาวเมืองมา
ประชุมกัน แลวทูลถามพระเจาจุลนีถึงปญหาผีเสื้อน้ํา ตั้งแตตนอีกในเวลาที่
พระเจาจุลนีตรัสโดยนัยที่ตรัสแลวในหนหลัง นางเภรีปริพาชิกาไดกลาวประกาศแกชาวเมืองวา
ชาวปญจาละทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงพึงพระดํารัสของพระเจาจุลนีนี้ พระองคทรงปกปองมโหสถ
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บัณฑิตสละพระชนมซึ่งสละไดยาก พระเจาปญจาละ
ทรงสละชีวิตของพระชนนี พระมเหสี พระกนิษฐภาดา พระสหาย และพราหมณเกวัฏ และแมของ
พระองคเอง เปน ๖ คนดวยกัน ปญญามีประโยชน
ใหญหลวงเปนสิ่งละเอียด เปนเหตุใหคนเรามีความ
คิดในทางที่ดี ยอมมีเพอประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน
และเพื่อความสุขในภายหนา ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหตฺถิยา ความวา ถือเอาประโยชน
ใหญตั้งอยู. บทวา ทิฏธมฺมหิตตฺหาย ความวา ยอมมีเพื่อประโยชน
เกื้อกูลในอัตภาพนี้ทีเดียว และเพื่อประโยชนสุขในปรโลก.
นางเภรีปริพาชิกาถือเอายอดธรรมเทศนาดวยคุณทั้งหลายของพระมหาสัตว ดุจถือเอายอดเรือนแกวดวยดวงแกวมณีฉะนั้น ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปญหาผีเสื้อน้ํา
จบอรรถกถามหาอุมมังคชาดกโดยประการทั้งปวง
พระศาสดาครั้น ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงดวยประการฉะนี้
แลว เมื่อทรงประกาศอริยสัจ ๔ ประชุมชาดก ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิใชแตบัดนี้เทานั้น ที่ตถาคตมีปญญาย่ํายีวาทะของผูอื่น แมในอดีตกาลเมื่อ
ญาณยังไมแกกลา ตถาคตยังบําเพ็ญจิริยาเพื่อประโยชนโพธิญาณอยู ก็มีปญญา
เหมือนกัน ตรัสฉะนี้แลวไดตรัสคาถาเหลานั้นวา
เสนกบัณฑิตในครั้งนั้น คือกัสสปภิกษุในบัดนี้
กามินทะคือ อัมพัฏฐภิกษุ
ปุกกุสะคือ โปฏฐปาทภิกษุ
ปญจาลจันทกุมารคือ อนุรุทธภิกษุ
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เทวินทะ คือโสณทัณฑกภิกษุ
พราหมณเกวัฏ คือเทวทัตภิกษุ
พระนางสลากเทวี คือถูลนันทิกาภิกษุณี
พราหมณอนุเกวัฏ คือโมคคัลลานภิกษุ
พระนางปญจาลจันที คือสุนทรีภิกษุณี
นางนกสาริกา คือพระนางมัลลิกาเทวี
พระนางอูทุมพรเทวี คือโคดมภิกษุณี
พระเจาวิเทหราช คือกาฬุทายีภิกษุ
นางเภรีปริพาชิกา คืออุบลวรรณาภิกษุณี
คฤหบดีผูบิดา คือพระเจาสุทโธทนมหาราช
คฤหปตานีผูมารดา คือพระสิรมิ หามายา
นางอมรา คือพระพิมพาผูเลอโฉม
ติขิณกุมาร คือฉันนภิกษุ
ธนุเสข คือราหุลภิกษุ
นกสุวบัณฑิต คืออานนทภิกษุ
พระเจาจุลนี คือสารีบุตรภิกษุ
มโหสถบัณฑิต คือเราผูโลกนาถ
เธอทั้งหลายจงทรงจําชาดกไวอยางนี้แล.
จบ มโหสถชาดกบัณฑิต

รวมชาดกที่มีในเลมนี้ คือ
๑. เตมิยชาดก ๒. มหาชนกชาดก ๓. สุวรรณสามชาดก ๔. เนมิราชชาดก ๕. มโหสถชาดก และอรรถกถา.

