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                         พระสุตตันตปฎก   
                                   เลม ๒๐   
                    ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒   
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                       ปญญาสนิบาตชาดก   
                        ๑. นฬนิิกาชาดก   
                   ราชธิดาทําลายตบะของดาบส   
[๑] ชนบทเรารอนอยู แมรัฐก็จะพินาศ ดกูรลูกนฬินกิา มานี่เถิด เจาจงไป   
     นําพราหมณผูนั้นมาใหเรา.   
[๒] ขาแตพระราชบิดา หมอมฉันทนความลําบากไมได ท้ังไมรูจักหนทาง   
     จะไปยังปาท่ีชางอยู อาศัยไดอยางไรเลา เพคะ.   
[๓] ดกูรลูกนฬินิกา เจาจงไปอยูชนบทท่ีเจริญดวยชาง ดวยรถ ดวยยาน   
     ท่ีตอดวยไม เจาจงไปดวยอาการอยางนี้เถิด ลูกเจาจงพากองชาง กอง   
     มา  กองรถ  กองพลราบไปแลวจกันําพราหมณผูนั้นมาสูอํานาจไดดวย   
     ผิวพรรณ และรูปสมบัติของเจา.   
[๔] อาศรมของอิสิสิงคดาบสนั้น ปรากฏดวยธง คือ ตนกลวยแวดลอมดวย   
     ตนสมอ เปนท่ีนาร่ืนรมย นั่นคือแสงไฟ นั่นคือควัน เหน็ปรากฏอยู   
     อิสิสิงคดาบสผูมีฤทธ์ิมากเห็นจะไมทําใหไฟเส่ือม.    
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[๕] อิสิสิงคดาบสเห็นพระราชธิดา ผูสวมใสกุณฑลแกวมณีเสด็จมาอยู กลัว   
     แลว เขาไปสูอาศรมท่ีมุงดวยใบไม สวนพระราชธิดาแสดงอวยัวะอัน   
     ซอนเรน และอวัยวะท่ีปรากฏเลนลูกขางอยูท่ีประตูอาศรมของดาบสนั้น   
     ฝายดาบสผูอยูในบรรณศาลา เห็นพระนางกําลังเลนลูกขางอยู จึงออก   
     จากอาศรมแลวไดกลาวคํานี้วา   
[๖] ดกูรทานผูเจริญ ตนไมของทานท่ีมีผลเปนไปอยางนี้ มีช่ือวาอะไร แม   
     ทานขวางไปไกลก็กลับมา มิไดละทานไป.   
[๗] ขาแตทานพราหมณ ตนไมท่ีมีผลเปนไปอยางนี้นัน้ มีอยูมากท่ีเขา   
     คันธมาทน  ณ ท่ีใกลอาศรมของขาพเจา ผลไมนั้นแมขาพเจาขวางไป   
     ไกลก็กลับมา ไมละขาพเจาไปเลย.   
[๘] เชิญทานผูเจริญจงเขามาสูอาศรมนี้ จงบริโภค จงรับน้ํามันและภักษา   
    เราจักให นีอ้าสนะ เชิญทานนั่งบนอาสนะนี้ เชิญบริโภคเหงามันและ   
    ผลไมแตท่ีนี้เถิด.   
[๙] ท่ีระหวางขาออนท้ังสองของทานนี้เปนอะไร มีสัณฐานเรียบรอย ปรากฏ   
     ดุจสีดํา  เราถามทานแลว  ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจา   
     อวัยวะสูงของทานเขาไปอยูในฝกหรือหนอ.   
[๑๐] ขาพเจานีเ้ท่ียวแสวงหามูลผลาหารในปา ไดพบหมีมีรูปรางนากลัวยิ่งนกั   
     มันวิ่งไลขาพเจามาโดยเร็ว มาทันเขาแลว ทําใหขาพเจาลมลงแลว มัน   
     กัดอวยัวะสูงของขาพเจา แผลนั้นก็เหวอะหวะ และเกดิคันข้ึน ขาพเจา   
     ไมไดความสบายตลอดกาลท้ังปวง  ทานคงสามารถกําจัดความคันนีไ้ด   
     ขาพเจาวิงวอนแลว ขอทานไดโปรดกระทําประโยชนใหแกขาพเจาผูเปน   
     พราหมณเถิด.   
[๑๑] แผลของทานลึก มีสีแดง ไมเนาเปอย มีกล่ินเหม็น และเปนแผล   
     ใหญ เราจะประกอบกระสายยาหนอยหนึ่งใหทาน  ตามท่ีทานจะพึงมี   
     ความสุขอยางยิ่ง.   
[๑๒] ดูกรทานผูประพฤติพรหมจรรย  การประกอบมนตก็ดี การประกอบ   
     กระสายยาก็ดี โอสถก็ดี ยอมแกไมได ขอทานจงเอาองคชาตอันออน    
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     นุมของทานเสียดสีกําจัดความคัน ตามที่ขาพเจาจะพึงมีความสุขอยางยิ่ง   
     เถิด.   
[๑๓] อาศรมของทานอยูทางทิศไหนแตท่ีนีห้นอ  ทานยอมร่ืนรมยอยูในปาแล   
     หรือ มูลผลาหารของทานมีเพียงพอแลหรือ สัตวรายไมเบียดเบียนทาน   
     แลหรือ.   
[๑๔] แมน้ําช่ือเขมายอมปรากฏแตปาหิมพานต  ในทิศเหนือตรงไปแตท่ีนี้   
     อาศรมอันนาร่ืนรมยของขาพเจาอยูท่ีฝงแมน้ํานัน้  ทานควรไปดูอาศรม   
     ของขาพเจาบาง ตนมะมวง ตนรัง ตนหมากเมา ตนหวา ตนราชพฤกษ   
     ตนแคฝอย มีดอกบานสะพร่ัง ทานควรไปดูอาศรมของขาพเจา ซ่ึงมี   
     กินนรขับรองอยูโดยรอบ ตนตาลมูลมัน ผลไมท่ีอาศรมของเราน้ัน มีผล   
     ประกอบดวยสีและกล่ิน  ทานควรไปดอูาศรมของขาพเจา อันประกอบ   
     ดวยภูมิภาคสวยงามนั้นบาง ผลไม เหงาไม ท่ีอาศรมของขาพเจามีมาก   
     ประกอบดวยสี  กล่ิน  และรส  พวกพรานยอมมาสูประเทศนั้น อยา   
     ไดมาลักมูลผลาหารไปจากอาศรมของขาพเจานั้นเลย.   
[๑๕] บิดาของเราแสวงหามูลผลาหาร จะกลับมาในเยน็วนันี้ เราท้ังสองจะไป   
     สูอาศรมนั้น ตอเม่ือบิดากลับมาจากการแสวงหามูลผลาหาร.   
[๑๖] พราหมณ ฤาษี และราชฤาษี ผูมีรูปสวยเหลาอ่ืนเปนอันมาก ยอมอยู   
     ใกลทางโดยลําดับ ทานพงึถามถึงอาศรมของขาพเจากะทานพวกน้ันเถิด   
     ทานพวกนัน้จะพาทานไปในสํานักของขาพเจา.   
[๑๗] ฟนเจากไ็มหัก  น้ําเจาก็ไมตัก  แมไฟเจาก็ไมติด เจาออนใจ ซบเซา   
     อยูทําไมหนอ  ดูกรเจาผูประพฤติพรหมจรรย  เม่ือกอนฟนเจาก็หกั   
     ไฟเจาก็ติด แมไฟสําหรับผิงเจาก็จัดไว ตั่งเจาก็ตั้ง น้ําเจาก็ตักไวใหเรา   
     วันอ่ืนๆ เจาเปนผูประเสริฐดีอยู วนันี้เจาไมหักฟน ไมตักน้ํา ไมตดิไฟ   
     ไมจัดเคร่ืองบริโภคไว ไมทักทายเรา ของอะไรของเจาหายไปหรือ หรือ   
     วาเจามีทุกขในใจอะไร.   
[๑๘] ชฎิลผูประพฤติพรหมจรรยมาในอาศรมนี้ มีรูปรางนาดู นาชม เอวเล็ก   
     เอวบาง ไมสูงนัก ไมต่ํานกั รัศมีสวยงาม มีศรีษะปกคลุมดวยผมอัน    
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     ดําเปนเงางาม ไมมีหนวด บวชไมนาน มีเคร่ืองประดับเปนรูปเชิงบาตร   
     อยูท่ีคอ มีปุมสองปุมงามเปลงปล่ังดังกอนทองคํา เกดิดีแลวท่ีอก หนา   
     ของชฎิลนั้นนาดยูิ่งนัก มีกันเจยีกจอนหอยอยูท่ีหูท้ังสองขาง กันเจยีก   
     เหลานั้นยอมแวววาว เม่ือชฎิลนั้นเดินไปมาสายพันชฎาก็งามแพรวพราว   
     เคร่ืองประดับเหลาอ่ืนอีกส่ีอยางของชฎิลนั้น มีสีเขียว เหลือง แดง   
     และขาว  เม่ือชฎิลนั้นเดนิไปมา เคร่ืองประดับเหลานัน้ยอมดังกร่ิงกราง   
     เหมือนฝูงนกติริฏิรองในเวลาฝนตก  ฉะนั้น ชฎิลนัน้ไมไดคาดเครื่อง   
     รัดเอวท่ีทําดวยหญาปลอง ไมไดนุงผาท่ีทําดวยเปลือกไม เหมือนของ   
     พวกเรา ผาเหลานั้นพนัอยูท่ีระหวางแขงงามโชติชวง ปลิวสะบัดดังสาย   
     ฟาแลบอยูในอากาศ ขาแตทานพอ ชฎิลนั้นมีผลไมไมสุก  ไมมีข้ัวติด   
     อยูท่ีสะเอวภายใตนาภี  ไมกระทบกนั  กระดกเลนอยูเปนนิตย อนึ่ง   
     ชฎิลนั้นมีชฎานาดูยิ่งนัก มีปลายงอนมากกวารอย มีกล่ินหอม มีศีรษะ   
     อันแบงดวยดีเปนสองสวน โอ ขอใหชฎาของเราจงเปนเชนนัน้เถิดหนอ   
     และในคราวใด ชฎิลนัน้ขยายชฎาอันประกอบดวยสี และกล่ินในคราว   
     นั้น อาศรมก็หอมฟุงไปเหมือนดอกอุบลเขียวท่ีถูกลมรําเพยพัด ฉะนั้น   
     ผิวพรรณของชฎิลนั้นนาดูยิ่งนกั ไมเปนเชนกับผิวพรรณท่ีกายของขาพเจา   
     ผิวกายของชฎิลนั้นถูกลมรําเพยพัดแลว ยอมหอมฟุงไป ดุจปาไม อัน   
     มีดอกบานในฤดูรอน  ฉะนั้น  ชฎิลนัน้ตีผลไมอันวิจติรงามนาดูลงบน   
     พื้นดิน และผลไมท่ีขวางไปแลวยอมกลับมาสูมือของเขาอีก ขาแตทานพอ   
     ผลไมนั้นช่ือผลอะไรหนอ อนึ่ง  ฟนของชฎิลนั้นนาดยูิ่งนัก ขาวสะอาด   
     เรียบเสมอกันดังสังขอันขัดดีแลว เม่ือชฎิลเปดปากอยูยอมยังใจใหผอง   
     ใส  ชฎิลนั้นไมไดเค้ียวผักดวยฟนเหลานั้นเปนแน  คําพูดของเขาไม   
     หยาบคาย ไมเคล่ือนคลาด ไพเราะ ออนหวาน ตรง ไมฟุงซาน ไมคลอน   
     แคลน เสียงของเขาเปนเคร่ืองฟูใจจับใจดังเสียงนกการเวก นําใจของ   
     ขาพเจาใหกําหนดัยิ่งนกั  เสียงของเขาหยดยอย เปนถอยคําไมสะบัด   
     สะบ้ิง ไมประกอบดวยเสียงพึมพํา ขาพเจาปรารถนาจะไดเห็นเขาอีก   
     เพราะชฎิลนั้นเปนมิตรของขาพเจามากอน  แผลที่ตอสนิทดีเกล้ียงเกลา  
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     ในท่ีท้ังปวง ใหญ เกดิดีแลว คลายกับกลีบบัว ชฎิลนั้นใหขาพเจาครอม   
     ตรงแผลนั้น  แหวกขาเอาแขงบีบไวรัศมีซานออกจากกายของชฎิลนัน้   
     ยอมเปลงปล่ังสวางไสวรุงเรือง  ดังสายฟาอันแลบแปลบปลาบอยูใน   
     อากาศ  ฉะนั้น อนึ่ง แขนท้ังสองของชฎิลนั้นออนนุม มีขนเหมือน   
     ขนดอกอัญชัน แมมือท้ังสองของชฎิลนั้นก็ประกอบดวยนิ้วมืออันเรียว   
     วิจิตรงดงาม ชฎิลนั้นมีอวัยวะไมระคาย มีขนไมยาว เล็บยาว ปลาย   
     เปนสีแดง ชฎิลนั้นมีรูปงาม กอดรัดขาพเจาดวยแขนทั้งสองอันออนนุม   
     บําเรอใหร่ืนรมย  ขาแตทานพอ  มือท้ังสองของชฎิลนั้นออนนุมคลาย   
     สําลี งามเปลงปล่ังพื้นฝามือเกล้ียงเกลาเหมือนแวนทอง ชฎิลนั้นกอด   
     รัดขาพเจาดวยมือท้ังสองนั้นแลว  ไปจากท่ีนี้ ยอมทําใหขาพเจาเรารอน   
     ดวยสัมผัสนั้น  ชฎิลนั้นมิไดนําหาบมา มิไดหักฟนเอง มิไดฟนตนไม   
     ดวยขวาน แมมือท้ังสองของชฎิลนั้นกไ็มมีความกระดาง หมีไดกัดชฎิล   
     นั้นเปนแผล เธอจึงกลาวกะขาพเจาวา ขอทานชวยทําใหขาพเจามี   
     ความสุขเถิด ขาพเจาจึงชวยทําใหเธอมีความสุข และความสุขก็เกิดมี   
     แกขาพเจาดวย ขาแตทานผูเปนพรหม เธอไดบอกขาพเจาวา ขาพเจา   
     มีความสุขแลว ก็ท่ีอันปูลาดดวยใบเถายางทรายของทานนี้กระจุยกระจาย   
     แลว เพราะขาพเจาและชฎิลนั้น เราท้ังสองเหน็ดเหน่ือยแลว ก็ร่ืนรมย   
     กันในนํ้า แลวเขาสูกุฏีอันมุงบังดวยใบไมบอยๆ ขาแตทานพอ วนันี้   
     มนตท้ังหลายยอมไมแจมแจงแกขาพเจาเลย การบูชาไฟขาพเจาไมชอบ   
     ใจเลย แมการบูชายัญ ในท่ีนั้นขาพเจากไ็มชอบใจ ตราบใดท่ีขาพเจา   
     ยังมิไดพบเห็นชฎิล  ผูประพฤติพรหมจรรย ขาพเจาจะไมบริโภคมูล   
     ผลาหารของทานพอเลย ขาแตทานพอ แมทานพอยอมรูเปนแนแทวา   
     ชฎิลผูประพฤติพรหมจรรยอยูทิศใด ขอทานพอจงพาขาพเจาไปใหถึงทิศ   
     นั้นโดยเร็วเถิด ขาพเจาอยาไดตายเสียในอาศรมของทานเลย ขาแต   
     ทานพอ ขาพเจาไดฟงถึงปาไมอันวจิิตรมีดอกบาน กกึกองไปดวยเสียง   
     นกรอง มีฝูงนกอาศัยอยู ขอทานพอชวยพาขาพเจาไปใหถึงปาไมนั้นโดย   
     เร็วเถิด ขาพเจาจะตองละชีวิตเสียกอนในอาศรมของทานพอเปนแน.   
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[๑๙] เราไมควรใหเจาผูยังเปนเด็กเชนนี้ ถึงความกระสันในปาเปนโชติรส ท่ี   
     หมูคนธรรพและเทพอัปสรสองเสพเปนท่ีอยูอาศัยแหงฤาษีท้ังหลาย ใน   
     กาลกอน พวกมิตรยอมมีบางไมมีบาง ชนทั้งหลายยอมทําความรักใน   
     พวกญาตแิละพวกมิตร กมุารใดยอมไมรูวา เราเปนผูมาแตไหน กุมาร   
     นี้เปนผูลามก อยูในกลางวันเพราะเหตุอะไร มิตรสหายยอมสนิทกนั   
     บอยๆ เพราะความอยูรวมกัน มิตรนั้นนั่นแหละยอมเส่ือมไป เพราะ   
     ความไมอยูรวมของบุรุษท่ีไมสมาคม ถาเจาไดเห็นพรหมจารีไดพูดกับ   
     พรหมจารี เจาจักละคุณคือตปธรรมนี้เร็วไว ดุจขาวกลาท่ีสมบูรณแลว   
     เสียไปเพราะน้ํามาก ฉะนัน้ หากเจาไดเห็นพรหมจารีอีก ไดพดูกับ   
     พรหมจารีอีก เจาจกัละสมณเดชนีเ้ร็วไว ดุจขาวกลาท่ีสมบูรณแลว   
     เสียไปเพราะน้ํามาก ฉะนัน้  ดูกรลูกรัก พวกยักษนั้นยอมเท่ียวไปใน   
     มนุษยโลกโดยรูปแปลก ๆ  นรชนผูมีปญญาไมพึงคบพวกยักษนั้น   
     พรหมจารียอมฉิบหายไป เพราะความเกาะเกี่ยวกนั.   
                      จบ  นฬนิิกาชาดกท่ี ๑   
                       ๒. อุมมาทันตีชาดก   
               เสนาบดีถวายนางอุมมาทันตีแดพระราชา   
[๒๐] ดกูรนายสุนันทสารถี นี่เรือนของใครหนอลอมดวยกําแพงสีเหลือง ใคร   
     หนอปรากฏอยูในท่ีไกล เหมือนเปลวไฟอันลุกโพลงอยูบนเวหาส และ   
     เหมือนเปลวไฟบนยอดภูเขา ฉะนั้น ดกูรนายสุนันทสารถี หญิงคนนี้   
     เปนธิดาของใครหนอ เปนลูกสะใภหรือเปนภรรยาของใคร ไมมีผูหวง   
     แหนหรือผัวของนางมีหรือไม เราถามแลวขอทานจงบอกแกเราโดยเร็ว.   
[๒๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร ก็ขาพระองคยอมรูจักหญิงนั้นพรอม   
     ท้ังมารดา บิดา และสามีของนาง ขาแตพระจอมภูมิบาล บุรุษนั้นเปน   
     ผูไมประมาทในประโยชนของพระองคท้ังกลางคืนกลางวัน สามีของนาง   
     เปนผูมีอิทธิพลกวางขวางและม่ังค่ัง ท้ังเปนอํามาตยคนหนึ่งของพระองค    
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     ขาแตพระราชา หญิงนั้นเปนภรรยาของอภิปารกเสนาบดี มีชื่อวาอุมมา   
     ทันตี พระเจาขา.   
[๒๒] ดกูรทานผูเจริญๆ ช่ือท่ีมารดาและบิดาต้ังใหหญิงนี้ เปนช่ือเหมาะสมดี   
     จริงอยางนัน้เม่ือนางมองดูเรา ยอมทําใหเราหลงใหลคลายคนบา.   
[๒๓] ในคืนเดือนเพ็ญ นางผูมีนัยนตาชะมายคลายเนื้อทราย รางกายมีสีเหมือน   
     ดอกปุณฑริกนั่งอยูใกลหนาตาง ในคืนนั้น เราไดเห็นนางนุงหมผาสีแดง   
     เหมือนเทานกพิราบ สําคัญวาพระจนัทรข้ึนสองดวง คราวใด นางมี   
     หนากวาง ขาวสะอาด ประเลาประโลมอยูดวยอาการอันงดงาม ชะมอย   
     ชะมายชําเลืองดูเรา ดังจะปลนเอาดวงใจของเราไปเสียเลย เหมือนนาง   
     กินนรเกิดบนภูเขาในปา ฉะนั้น ก็คราวนั้นนางผูพร้ิงเพรา มีตัวเปนสีทอง   
     สวมกุณฑลแกวมณี  ผานุงผาหมทอนเดียวชําเลืองดูเราประดุจนางเนื้อ   
     ทรายมองดนูายพราน ฉะนั้น เม่ือไรหนอ นางผูมีเล็บแดง มีขนงาม มี   
     แขนนุมนิ่มลูบไลดวยแกนจันทน มีนิ้วมือกลมเกล้ียง มีกระบวนชดชอย   
     งามต้ังแตศีรษะจักไดยั่วยวนเรา เม่ือไรหนอ ธิดาของทานเศรษฐีติรีวัจฉะ   
     ผูมีทับทรวงอันกระทําดวยขายทอง  เอวกลมจักกอดรัดเราดวยแขนทั้ง   
     สองอันนุมนิ่ม ประดุจเถายานทรายรวบรัดตนไมท่ีเกดิในปาใหญ ฉะนั้น   
     เม่ือไรหนอ นางผูมีผิวงามแดงดังน้ําคร่ัง มีถันเปนปริมณฑลดังฟองน้าํ   
     มีอวัยวะฉาบดวยผิวหนังเปลงปล่ังดังดอกปุณฑริก จัดจรดปากดวยปาก   
     กะเรา เหมือนดังนักเลงสุราจรดจอกสุราใหแกนกัเลงสุรา ฉะนั้น ใน   
     กาลใด เราไดเหน็นางผูมีรางกายทุกสวนอันนาร่ืนรมยใจยืนอยู ในกาล   
     นั้น  เราไมรูสึกอะไรๆ แกจิตของตนเลย เราไดเห็นนางอุมมาทันตีผู   
     สวมสอดกณุฑลมณแีลว นอนไมหลับท้ังกลางวันและกลางคืน เหมือน   
     แพขาศึกมาต้ังพันคร้ัง ถาทาวสักกะพึงประทานพรใหแกเรา ขอใหเรา   
     พึงไดพรนัน้เถิด อภิปารกเสนาบดีพึงร่ืนรมยอยูกับนางอุมมาทันตีคืน   
     หนึ่งหรือสองคืน ตอจากนั้นพระเจาสีวริาชพึงไดร่ืนรมยบาง.   
[๒๔] ขาแตพระองคผูเปนภตูบดี เม่ือขาพระองคนมัสการเทวดาท้ังหลายอยู   
     เทวดามาบอกเน้ือความนีแ้กขาพระองควา พระทัยของพระราชาใฝฝนใน    
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     นางอุมมาทันตี ขาพระองคขอถวายนางแดพระองค ขอพระองคจงให   
     นางบําเรอเถิด ฯ   
[๒๕] ก็เราพึงพรากเสียจากบุญและไมเปนเทวดา อนึ่ง คนพึงรูความช่ัวของ   
     เรานี้ และเม่ือทานใหนางอุมมาทันตีภรรยาท่ีรักแลวไมเห็นนาง ความ   
     แคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน.   
[๒๖] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร ประชาชนแมท้ังส้ินนอกจากขาพระ   
     บาทและพระองค  ไมพึงรูกรรมท่ีทํากัน  ขาพระบาทยอมถวายนาง   
     อุมมาทันตีแกพระองค  พระองคจงทรงอภิรมยอยูกับนางเต็มพระหฤทัย   
     ปรารถนาแลว จงทรงสลัดเสีย.   
[๒๗] มนุษยใดผูกระทํากรรมอันลามก มนษุยนัน้ยอมสําคัญวาคนอ่ืนไมรูการ   
     กระทํานี้  เพราะวานรชนเหลาใดประกอบแลวบนพ้ืนปฐพี นรชน   
     เหลานั้นยอมเห็นการกระทํานี้ คนอ่ืนใครเลาในแผนดนินี้ท้ังโลกพึงเช่ือ   
     ทานหรือวา  นางอุมมาทันตีไมเปนท่ีรักแหงเรา เม่ือทานใหนางอุมมา   
     ทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็นนางภายหลัง ความคับแคนใจอยางราย   
     แรงจะพึงมีแกทาน.   
[๒๘] ขาแตพระจอมประชาชน นางอุมมาทันตีนั้นเปนท่ีรักของขาพระบาทโดย   
     แท ขาแตพระภูมิบาล นางไมเปนท่ีรักของขาพระบาทก็หาไม ขอความ   
     เจริญจงมีแดพระองค เชิญพระองคเสด็จไปหานางอุมมาทันตีเถิด เหมือน   
     ดังราชสีหเขาสูถํ้าสิลา ฉะนั้น.   
[๒๙] นักปราชญท้ังหลายถูกความทุกขของตนบีบค้ันแลว ยอมไมละกรรมท่ีมี   
     ผลเปนสุข แมจะเปนผูหลงมัวเมาดวยความสุข ก็ยอมไมประพฤตบิาป   
     กรรม.   
[๓๐] ก็พระองคเปนท้ังพระมารดาพระบิดา เปนผูเล้ียงดู เปนเจานาย เปน   
     ผูพอกเล้ียง และเปนเทวดาของขาพระองค ขาพระองคพรอมดวยบุตร   
     และภรรยาเปนทาสของพระองค ขอพระองคทรงบริโภคกามตามความ   
     สุขเถิด.    
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[๓๑] ผูใดยอมทําบาปดวยความสําคัญวา เราเปนผูยิ่งใหญ และคร้ันกระทํา   
     แลวก็ไมสะดุงกลัวตอชนเหลาอ่ืน ผูนัน้ยอมไมเปนอยูตลอดอายยุนืยาว   
     เพราะกรรมนั้น แมเทวดาก็มองดูผูนั้นดวยนัยนตาอันเหยียดหยาม.   
[๓๒] ชนเหลาใดต้ังอยูในธรรม ยอมรับทานท่ีเปนของผูอ่ืนอันเจาของมอบให   
     แลว ชนเหลานั้นเปนผูรับดวย เปนผูใหในทานนั้นดอย ไดช่ือวาทํา   
     กรรมอันมีผลเปนสุขในเพราะทานนัน้แทจริง.   
[๓๓] คนอ่ืนใครเลาในแผนดินท้ังโลก จะพึงเช่ือทานหรือวา  นางอุมมาทันตี   
     ไมเปนท่ีรักของเรา  เม่ือทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไม   
     เห็นนางภายหลัง ความคับแคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน.   
[๓๔] ขาแตพระจอมประชาชน  นางอุมมาทันตีนั้นเปนท่ีรักของขาพระบาท   
     โดยแท ขาแตพระภูมิบาล  นางไมเปนท่ีรักของขาพระบาทก็หาไม   
     ขาพระบาทยอมถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค  พระองคจงทรงอภิรมย   
     อยูกับนางเต็มพระหฤทัยปรารถนาแลว จงทรงสลัดเสีย.   
[๓๕] ผูใดกอทุกขใหแกผูอ่ืนดวยทุกขของตน หรือกอความสุขของตนดวย   
     ความสุขของผูอ่ืน ผูใดรูอยางนี้วา  ความสุขและความทุกขของเรานี้ก็   
     เหมือนของผูอ่ืน  ผูนั้นช่ือวารูธรรม ฯ   
[๓๖] คนอ่ืนใครเลาในแผนดินท้ังโลก จะพึงเช่ือทานหรือวานางอุมมาทันตี   
     ไมเปนท่ีรักของเรา เม่ือทานใหนางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแลว ไมเห็น   
     นางภายหลัง  ความคับแคนใจอยางรายแรงจะพึงมีแกทาน   
[๓๗] ขาแตพระองคผูจอมประชาชน พระองคยอมทรงทราบวา นางอุมมาทันตี   
     นี้เปนท่ีรักของขาพระบาท ขาแตพระจอมภูมิบาล นางนั้นไมเปนท่ีรัก   
     ของขาพระบาทก็หาไม ขาพระบาทขอถวายส่ิงอันเปนท่ีรักแกพระองค   
     ดวยส่ิงอันเปนท่ีรัก  ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูใหส่ิงอันเปนท่ีรัก   
     ยอมไดส่ิงอันเปนท่ีรัก.   
[๓๘] เรานัน้จกัฆาตนอันมีกามเปนเหตุโดยแท เราไมอาจฆาธรรมดวยอธรรม   
     ไดเลย.    
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[๓๙] ขาแตพระจอมประชาชน ผูแกลวกลากวานรชน ผูประเสริฐ ถาพระองค   
     ไมตองพระประสงคนางอุมมาทันตี ผูเปนของขาพระบาทไซร ขาพระบาท   
     จะสละนางในทามกลางชนท้ังปวง  พระองคพึงรับส่ังใหนํานางผูพนจาก   
     ขาพระบาทแลวมาจากท่ีนั้นเถิด พระเจาขา.   
[๔๐] ดกูรอภปิารกเสนาบดผูีกระทําประโยชน  ถาทานจะสละนางอุมมาทันตี   
     ผูหาประโยชนมิได เพื่อส่ิงอันไมเปนประโยชนแกทาน ความคอนวา   
     อยางใหญหลวงจะพึงมีแกทาน อนึ่ง แมการใสรายในพระนครกจ็ะพึง   
     มีแกทาน.   
[๔๑] ขาแตพระจอมภูมิบาล ขาพระบาทจักอดกล้ันความคอนวาคํานินทา คํา   
     สรรเสริญ และคําติเตียนท้ังหมด ความคอนวาเปนตนนั้นจงตกอยูแกขา   
     พระบาท ขาแตพระจอมแหงชนชาวสีพี ขอพระองคทรงบริโภคกามตาม   
     ความสําราญเถิด ผูใดไมถือเอาความนินทา ความสรรเสริญ ความ   
     ติเตียน และแมการบูชา สิริและปญญายอมปราศไปจากผูนั้น เหมือน   
     ดังน้ําฝนปราศไปจากดอน ฉะนั้น ขาพระบาทจักยอมรับความทุกขความ   
     สุข ส่ิงท่ีลวงธรรมดาและความคับแคนใจท้ังหมดเพราะเหตุแหงการสละ   
     นี้ดวยอก เหมือนดังแผนดินรองรับส่ิงของท้ังของคนม่ันคงและคนสะดุง   
     ฉะนั้น.   
[๔๒] เราไมปรารถนาส่ิงท่ีลวงธรรมดา ความคับแคนใจและความทุกขของชน   
     เหลาอ่ืน เราแมผูเดียวจกัเปนผูตั้งอยูในธรรม ไมยังประโยชนหนอย   
     หนึ่งใหเส่ือม ขามภาระนี้ไป.   
[๔๓] ขาแตจอมประชาชน บุญกรรมยอมใหเขาถึงสวรรค พระองคอยาไดทรง   
     ทําอันตรายแกขาพระบาทเสียเลย ขาพระบาทมีใจเล่ือมใสขอถวายนาง   
     อุมมาทันตีแดพระองค  ดงัพระราชาทรงประทานทรัพยสําหรับบูชายัญ   
     แกพราหมณท้ังหลาย ฉะนั้น.   
[๔๔] ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการกระทําประโยชนแนแท  นางอุมมาทันตี   
     และทานเปนสหายของเรา เทวดาและพรหมท้ังหมดเห็นความช่ัวอันเปน   
     ไปในภายหนา พึงติเตยีนได    
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[๔๕] ขาแตพระเจาสีวิราช ชาวนิคมและชาวชนบทท้ังหมด ไมพึงคัดคาน   
     กรรมอันเปนธรรมนั้นเลย ขาพระบาทขอถวายนางอุมมาทันตีแกพระองค   
     พระองคจงทรงอภิรมยอยูกับนางเต็มพระหฤทัยปรารถนาแลว  จงทรง   
     สลัดเสีย.   
[๔๖] ทานเปนผูเกื้อกูลแกเราในการทําประโยชนแนแท นางอุมมาทันตีและ   
     ทานเปนสหายของเรา ธรรมของสัตบุรุษท่ีประกาศดีแลว ยากท่ีจะละ   
     ได เหมือนเขตแดนของสมุทรฉะนั้น.   
[๔๗] ขาแตพระราชา พระองคเปนผูควรของคํานับของขาพระองค เปนผูหวัง   
     ประโยชนเกื้อกูล เปนผูทรงไว เปนผูประทานความสุข และทรงรักษา   
     ความปรารถนาไว ยัญท่ีบูชาในพระองคยอมมีผลมาก ขอพระองคทรง   
     รับนางอุมมาทันตีตามความปรารถนาของขาพระองคเถิด.   
[๔๘] ดูกรอภปิรารกเสนาบดีผูเปนบุตรแหงทานผูกระทําประโยชน ทานได   
     ประพฤติแลวซ่ึงธรรมท้ังปวงแกเราโดยแท นอกจากทาน มนุษยอ่ืนใคร   
     เลาหนอจักเปนผูกระทําความสวัสดีในเวลาอรุณข้ึน ในชีวโลกนี้.   
[๔๙] พระองคเปนผูประเสริฐ เปนผูเยีย่ม พระองคทรงดาํเนินโดยธรรม ทรง   
     รูแจงธรรม มีพระปญญาดี  ขอพระองคผูอันธรรมคุมครองแลวจงทรง   
     พระชนมยัง่ยืนนาน ขาแตพระองคผูรักษาธรรม ขอพระองคโปรดแสดง   
     ธรรมแกขาพระองคเถิด.   
[๕๐] ดกูรอภปิารกเสนาบด ีเชิญทานฟงคําของเราเถิด เราจักแสดงธรรมท่ี   
     สัตบุรุษสองเสพแกทาน พระราชาชอบใจธรรมจึงจะดีงาม นรชนผูมี   
     ความรูรอบจึงจะดีงาม ความไมประทุษรายตอมิตรเปนความดี การไม   
     กระทําบาปเปนสุข มนุษยท้ังหลายพึงอยูเปนสุข ในแวนแควนของพระ   
     ราชาผูไมทรงกร้ิวโกรธ ทรงต้ังอยูในธรรม เหมือนเรือนของตนอันมีรม   
     เงาเย็นฉะนัน้ เรายอมไมชอบใจกรรมท่ีทําดวยความไมพิจารณาอันเปน   
     กรรมไมดนีั้นเลย แมพระราชาเหลาใดทรงทราบแลวไมทรงทําเอง เรา   
     ชอบใจกรรมของพระราชาเหลานั้น ขอทานจงฟงอุปมาของเราตอไปนี้ ถา   
     เม่ือฝูงโควายขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงวายไปคด โคท้ังหมดนัน้กว็ายไป    
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     คด ในเม่ือโคนําฝูงวายคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนัน้ ผูใดไดรับยกยอง   
     วาเปนผูประเสริฐ ถาผูนั้นประพฤติอธรรมจะปวยกลาวไปไยถึงประชาชน   
     นอกนี้  รัฐท้ังหมดยอมอยูเปนทุกข ถาพระราชาไมทรงต้ังอยูในธรรม   
     เม่ือฝูงโควายขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงวายไปตรง โคท้ังหมดนัน้กว็ายไป   
     ตรง ในเม่ือโคนําฝูงวายไปตรง ฉันใด ในหมูมนษุยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับ   
     ยกยองวาเปนผูประเสริฐ  ถาผูนั้นประพฤติธรรม จะปวยกลาวไปไยถึง   
     ประชาชนนอกนี้ รัฐท้ังหมดยอมอยูเปนสุข ถาพระราชาทรงต้ังอยูใน   
     ธรรม  ดูกรอภิปารกเสนาบดี  เราไมพึงปรารถนาเพ่ือความเปนเทวดา   
     และเพื่อครอบครองแผนดินท้ังหมดนี้ โดยอธรรม รัตนะอยางใดอยาง   
     หนึ่งคือ โค ทาส เงิน ผา และจันทนเทศ  มีอยูในมนุษยนี้ เราจะไม   
     ประพฤติผิดธรรมเพราะความปรารถนารัตนะเหลานัน้ บุคคลไมพึงประ   
     พฤติผิดธรรมเพราะเหตุแหงสมบัตินั้น เปนตนวา มา หญิง แกวมณี   
     หรือแมพระจันทรและพระอาทิตยท่ีรักษาอยู เราเปนผูองอาจ เกิดใน   
     ทามกลางแหงชาวสีพีท้ังหลาย ฉะนัน้ เราจะไมประพฤติผิดธรรมเพราะ   
     เหตุแหงสมบัตินั้น เราจะเปนผูนํา จะเปนผูเกื้อกูล เปนผูเฟองฟูปกครอง   
     แวนแควน จักเปนผูเคารพธรรม  ของชาวสีพี จะเปนผูคิดคนซ่ึง   
     ธรรม เพราะฉะน้ัน เราจะไมเปนไปในอํานาจแหงจิตของตน   
[๕๑] ขาแตพระมหาราชเจา  พระองคทรงประพฤติธรรมอันไมมีความฉิบหาย   
     เปนแดนเกษมอยูเปนนิจแนแท พระองคจักดํารงราชสมบัติอยูยั่งยนื   
     นาน เพราะพระปญญาของพระองคเปนเชนนั้น พระองคไมทรงประมาท   
     ธรรมใด ขาพระองคขออนุโมทนาธรรมนั้นของพระองค กษัตริยผูเปน   
     อิสระทรงประมาทธรรมแลว ยอมเคล่ือนจากรัฐ ขาแตพระมหากษัตริย   
     ขัตติยราช  ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและพระชนก   
     คร้ันทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลวจกัเสด็จสูสวรรค พระองคจงทรง   
     ประพฤติธรรมในพระราชบุตรและพระมเหสี คร้ันทรงประพฤติธรรม   
     ในโลกนี้แลวจักเสดจ็สูสวรรค ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในมิตร   
     และอํามาตย ... ในราชพาหนะและทะแกลวทหาร ... ในบานและนิคม ...    
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     ในแวนแควนและชนบท ... ในสมณะและพราหมณ ... ในเนื้อและนก   
     ท้ังหลาย ... คร้ันพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลวจกัเสด็จสูสวรรค   
     ขาแตพระมหาราชเจา  ขอพระองคจงประพฤติธรรมเถิด เพราะวาธรรม   
     ท่ีประพฤติแลวยอมนําสุขมาให คร้ันพระองคทรงประพฤติธรรมในโลก   
     นี้แลว จกัเสด็จสูสวรรค ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรง   
     ประพฤติธรรมเถิด ดวยวาพระอินทร เทวดา พรอมท้ังพรหม เปนผู   
     ถึงทิพยสถานเพราะธรรมท่ีประพฤติแลว ขาแตพระราชา พระองคอยา   
     ทรงประมาทธรรมเลย.   
                      จบ อุมมาทันตีชาดกท่ี ๒   
                       ๓. มหาโพธิชาดก   
                      วาดวยปฏิปทาของผูนํา   
[๕๒] ขาแตทานพราหมณ  เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงรีบรอนถือเอาไมเทา   
     หนังเสือ รม รองเทา ไมขอ บาตร และผาพาด ทานปรารถนาจะไป   
     ยังทิศไหนหนอ.   
[๕๓] ตลอด ๑๒ ปท่ีอาตมภาพอยูในสํานักของมหาบพิตรนี้  อาตมภาพมิไดรู   
     สึกถึงเสียงท่ีสุนัขเหลืองมันคํารามดวยหูเลย  ดกูรพระองคผูเปนใหญ   
     เพราะมหาบพิตรพรอมดวยพระมเหสีปราศจากความเช่ือถือในเขา มาทรง   
     เช่ือฟงอาตมภาพ มันจึงแยกเข้ียวขาวเหาอยู คลายกับวาไมเคยรูจัก   
     กัน ฉะนั้น.   
[๕๔] ขาแตทานพราหมณ โทษท่ีขาพเจาทําแลวนั้น จริงตามท่ีทานกลาว ขาพเจา   
     นี้ยอมเล่ือมใสยิ่งนัก ขอทานจงอยูเถิด อยาเพิ่งไปเสียเลย ทานพราหมณ.   
[๕๕] เม่ือกอนขาวสุขขาวลวน ภายหลังกมี็ส่ิงอื่นเจือปน บัดนี้ แดงลวน   
     เวลานี้เปนเวลาสมควรท่ีอาตมภาพจะหลีกไป  อนึ่ง เม่ือกอนอาสนะมี   
     ในภายใน  ตอมามีในทามกลาง ตอมามีขางนอก ตอมาก็จะถูกขับไล   
     ออกจากพระราชนิเวศน อาตมภาพจะขอไปเสียเองละ บุคคลไมควร   
     คบหาคนท่ีปราศจากศรัทธา เหมือนบอท่ีไมมีน้ํา ฉะนัน้ ถาแมบุคคล    
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     จะพึงขุดบอน้ํานั้น บอนัน้ก็จะมีน้ําท่ีมีกล่ินโคลนตม บุคคลควรคบคน   
     ท่ีเล่ือมใสเทานั้น ควรเวนคนท่ีไมเล่ือมใส ควรเขาไปนั่งใกลคนท่ี   
     เล่ือมใส เหมือนคนผูตองการน้ําเขาไปหาหวงน้ํา ฉะน้ัน ควรคบคนผู   
     คบดวย  ไมควรคบคนผูไมคบดวย  ผูใดไมคบคนผูคบดวย ผูนั้นช่ือ   
     วามีธรรมของอสัตบุรุษ ผูใดไมคบคนผูคบดวย ไมซองเสพคนผูซอง   
     เสพดวย ผูนั้นแล เปนมนษุยช่ัวชาท่ีสุด  เหมือนลิง ฉะนั้น มิตร   
     ท้ังหลายยอมแหนงหนายกันดวยเหตุ ๓ ประการนี้ คือ ดวยการคลุกคลี   
     กันเกนิไป ๑ ดวยการไมไปมาหากัน ๑ ดวยการขอในเวลาไมสมควร ๑   
     เพราะฉะนัน้ บุคคลจึงไมควรไปมาหากนัใหพรํ่าเพร่ือนัก ไมควรเหนิ   
     หางไปใหเนิ่นนาน และควรขอส่ิงท่ีควรขอตามเหตุกาลที่สมควร ดวย   
     อาการอยางนี้ มิตรท้ังหลายจึงจะไมแหนงหนายกัน คนท่ีรักกันยอม   
     ไมเปนท่ีรักกันไดเพราะการอยูรวมกันนานเกินควร  อาตมภาพมิไดเปน   
     ท่ีรักของมหาบพิตรมากอน  เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงขอลาพระองค   
     ไปกอนละ.   
[๕๖] ถาพระคุณเจาไมรับอัญชลี ของสัตวผูเปนบริวารมาออนวอนอยูอยางนี้   
     ไมกระทําตามคําขอรองของขาพเจา ขาพเจาวิงวอนพระคุณเจา  ขอ   
     พระคุณเจาโปรดกลับมาเยี่ยมอีก.   
[๕๗] ดกูรมหาบพิตรผูผดุงรัฐ ถาเม่ือเราท้ังหลายอยูอยางนี้ อันตรายจักไมมี   
     แมไฉนเราท้ังหลายพึงเหน็การลวงไปแหงวันและคืนของมหาบพิตรและ   
     ของอาตมภาพ.   
[๕๘] ถาถอยคําของทานเปนไปตามคติท่ีดีและตามสุภาพ สัตวกระทํากรรมท่ีไม   
     ควรทําบาง ท่ีควรทําบาง เพราะความไมใครในกรรมท่ีสัตวกระทํา สัตว   
     อะไรในโลกน้ีจะเปอนดวยบาปเลา  ถาเนื้อความแหงภาษิตของทานน้ัน   
     เปนอรรถเปนธรรมและเปนถอยคํางาม ไมช่ัวชา ถาถอยคําของทานเปน   
     ความจริง ลิงก็เปนอันเราฆาดีแลว ถาทานรูความผิดแหงวาทะของตน   
     ก็จะไมพึงติเตียนเราเลย เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนั้น.    
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[๕๙] ถาวาพระเปนเจาสรางชีวิต สรางฤทธ์ิ สรางความพินาศ  สรางกรรมดี   
     และกรรมช่ัว ใหแกโลกท้ังหมดไซร บุรุษผูกระทําตามคําส่ังของพระ   
     เปนเจาก็ยอมทําบาปได พระเปนเจายอมเปอนดวยบาปน้ันเอง  ถา   
     เนื้อความแหงภาษติของทานเปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาวาทะทานเปน   
     เชนนั้น.   
[๖๐] ถาสัตวยอมเขาถึงสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมท่ีกระทําไวแลวใน   
     ปางกอน กรรมเกาท่ีกระทําไวแลว เขายอมเปล้ืองหนีน้ั้นได ทางพนจาก   
     หนี้เกามีอยู ใครเลาในโลกนี้จะเปอนดวยบาป ถาเนื้อความแหงภาษิต   
     ของทาน เปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนัน้.   
[๖๑] รูปของสัตวท้ังหลาย ยอมเปนอยูไดเพราะอาศัยธาตุ ๔ เทานั้น กรู็ปเกิด   
     จากส่ิงใด ยอมเขาถึงในส่ิงนั้นอยางเดิม ชีพยอมเปนอยูในโลกนี้เทานั้น   
     ละไปแลวยอมพินาศในโลกหนา  โลกนี้ขาดสูญ  เม่ือโลกขาดสูญอยู   
     อยางนี้  ชนเหลาใดท้ังท่ีเปนพาลท้ังท่ีเปนบัณฑิต  ชนเหลานั้นยอม   
     ขาดสูญท้ังหมด  ใครเลาในโลกนี้จะเปอนดวยบาป ถาเนื้อความแหง   
     ภาษิตของทานเปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาวาทะของทานเปนเชนนั้น.   
[๖๒] อาจารยท้ังหลายผูมีวาทะวา การฆามารดาบิดา เปนกิจท่ีควรทํา ได   
     กลาวไวแลวในโลก พวกคนพาลผูสําคัญตนวาเปนบัณฑิต พึงฆามารดา   
     บิดา พึงฆาพี่ ฆานอง ฆาบุตร และภรรยา ถาประโยชนเชนนัน้พึงมี.   
[๖๓] บุคคลพงึนั่งหรือนอนที่รมไมใด ไมควรหักกิ่งไมนั้น เพราะวาผูประทุษ   
     รายมิตรเปนคนเลวทราม ถาเม่ือมีความตองการเกิดข้ึนก็ควรถอนไปแม   
     ท้ังราก แมประโยชนท่ีจะมีตอเรามาก วานรเปนอันเราฆาดีแลว ถา   
     เนื้อความแหงภาษติของทานเปนอรรถเปนธรรม ... เพราะวาทะของทาน   
     เปนเชนนัน้.   
[๖๔] บุรุษผูมีวาทะวาหาเหตุมิได ๑ ผูมีวาทะวาพระเจาสรางโลก ๑ ผูมีวาทะ   
     วาสุขและทุกขเกิดเพราะกรรมท่ีทํามากอน ๑  ผูมีวาทะวาขาดสูญ ๑   
     คนท่ีมีวาทะวาฆาบิดามารดาเปนกิจท่ีควรทํา ๑ ท้ัง ๕ คนนี้ เปนอสัต   
     บุรุษ เปนคนพาล แตมีความสําคัญวาตนเปนบัณฑิตในโลก คนเชนนั้น    
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     พึงกระทําบาปเองก็ได  พึงชักชวนผูอ่ืนใหกระทํากไ็ด ความคลุกคลีดวย   
     อสัตบุรุษมีทุกขเปนท่ีสุด มีผลเผ็ดรอนเปนกําไร.   
[๖๕] ในปางกอน นกยางตัวหนึ่งมีรูปเหมือนแกะ พวกแกะไมรังเกียจ เขา   
     ไปยังฝูงแกะ  ฆาแกะท้ังตัวเมียตัวผู คร้ันฆาแลว ก็บินหนีไปดวยอาการ   
     อยางใด  สมณพราหมณบางพวกก็มีอาการเหมือนอยางนั้น กระทําการ   
     ปดบังตัว เท่ียวหลอกลวงมนุษย  บางพวกประพฤติไมกินอาหาร บาง   
     พวกนอนบนแผนดนิ บางพวกทํากริยาขัดถูธุลีในตัว บางพวกต้ังความ   
     เพียรเดนิกระโหยง บางพวกงดกินอาหารช่ัวคราว บางพวกไมดืม่น้ํา   
     เปนผูมีอาจาระเลวทราม เท่ียวพดูอวดวาเปนพระอรหนัต คนเหลานี้   
     เปนอสัตบุรุษ เปนคนพาลแตมีความสําคัญวาตนเปนบัณฑิต คนเชนนั้น   
     พึงกระทําบาปเองก็ได พงึชักชวนผูอ่ืนใหกระทําก็ได ความคลุกคลีดวย   
     อสัตบุรุษมีทุกขเปนท่ีสุด มีผลเผ็ดรอนเปนกําไร พวกคนท่ีกลาววาความ   
     เพียรไมมี และพวกท่ีกลาวหาเหตุติเตียนการกระทําของผูอ่ืนบาง กลาว   
     สรรเสริญการกระทําของตนบาง และพูดเปลาๆ บาง คนเหลานี้เปน   
     อสัตบุรุษ เปนคนพาล แตมีความสําคัญตนวา เปนบัณฑิต คนเชนนั้น   
     พึงกระทําบาปเองก็ได พงึชักชวนใหผูอ่ืนกระทํากไ็ด ความคลุกคลีดวย   
     อสัตบุรุษมีทุกขเปนท่ีสุด มีผลเผ็ดรอนอันเปนกําไร กถ็าความเพียรไม   
     พึงมี กรรมดีกรรมช่ัวไมมีไซร พระราชาก็จะไมทรงชุบเล้ียงพวกชางไม   
     แมนายชางก็ไมพึงกระทํายนตท้ังหลาย แตเพราะความเพียรมีอยู กรรม   
     ดีกรรมช่ัวมีอยู ฉะนัน้ นายชางพึงกระทํายนตท้ังหลาย พระราชากท็รง   
     ชุบเล้ียงนายชาง ถาฝนไมตก น้ําคางไมตกตลอดรอยป  โลกน้ีก็พึงขาด   
     สูญ  หมูสัตวก็พึงพินาศ  แตเพราะฝนกต็กและน้ําคางก็ยังโปรยอยู   
     ฉะนั้น ขาวกลาจึงสุกและเล้ียงชาวเมืองใหดํารงอยูไดนาน ถาเมื่อฝูงโค   
     ขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงไปคด เม่ือมีโคผูนําฝูงไปคด โคท้ังหมดนี้กย็อม   
     ไปคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนัน้เหมือนกัน ผูใดไดรับยกยองวาเปน   
     ผูประเสริฐสุด ถาผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประ   
     ชาชนนอกนี้ ชาวเมืองท้ังปวงยอมอยูเปนทุกข ถาพระราชาไมทรงดํารง    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 17 
     อยูในธรรม ถาเม่ือฝูงโคขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงไปตรง เม่ือมีโคผูนําฝูง   
     ไปตรง  โคท้ังหมดนัน้ก็ไปตรง ฉันใด ในหมูมนษุยก็ฉันนั้นเหมือนกนั   
     ผูใดไดรับสมมติวาเปนผูประเสริฐสุด ถาแมผูนั้นประพฤติเปนธรรม ไม   
     จําตองกลาวถึงประชาชนนอกน้ี ชาวเมืองท้ังปวงยอมอยูเปนสุข ถาพระ   
     ราชาทรงดํารงอยูในธรรม เม่ือตนไมใหญมีผล ผูใดเก็บผลดิบมา ผูนั้น   
     ยอมไมรูรสแหงผลไมนัน้ ท้ังพืชพันธุ แหงตนไมนั้นก็ยอมพนิาศ  รัฐ   
     เปรียบดวยตนไมใหญ  พระราชาใดทรงปกครองโดยไมเปนธรรม พระ   
     ราชานั้นยอมไมรูจักรสแหงรัฐนั้น  และรัฐของพระราชาน้ันกย็อม   
     พินาศ เม่ือตนไมใหญมีผล ผูใดเก็บเอาผลสุกๆ มา ผูนั้นยอมรูรส   
     แหงผลไมนั้น และพืชพนัธุแหงตนไมนั้นก็ไมพินาศ  รัฐเปรียบดวย   
     ตนไมใหญ  พระราชาใดปกครองโดยธรรม พระราชานั้นยอมทรงทราบ   
     รสแหงรัฐนั้น  และรัฐของพระราชาน้ันก็ไมพนิาศ อนึ่ง ขัตติยราช   
     พระองคใด  ทรงปกครองชนบทโดยไมเปนธรรม ขัตติยราชพระองคนั้น   
     ยอมคลาดจากโอชะท้ังปวง อนึ่ง พระราชาพระองคใด ทรงเบียดเบียน   
     ชาวนิคมผูประกอบการซื้อขาย  กระทําการถวายโอชะและพลีกรรม   
     พระราชาพระองคนั้นยอมคลาดจากสวนพระราชทรัพย พระราชาพระองค   
     ใด ทรงเบียดเบียนนายพรานผูรูเขตแหงการประหารอยางดี  และเบียด   
     เบียนทหารผูกระทําความชอบในสงคราม  เบียดเบียนอํามาตยผูรุงเรือง   
     พระราชาพระองคนั้นยอมคลาดจากพลนิกาย อนึ่ง กษตัริยผูไมประพฤติ   
     ธรรม เบียดเบียนบรรพชิตผูแสวงหาคุณ ผูสํารวมประพฤติพรหมจรรย   
     กษัตริยพระองคนั้นยอมคลาดจากสวรรค อนึ่ง พระราชาผูไมดํารงอยู   
     ในธรรม  ฆาพระชายาผูไมประทุษราย ยอมไดประสบเหตุแหงทุกข   
     อยางหนกั และยอมผิดพลาดดวยพระราชบุตรท้ังหลาย พระราชาพึง   
     ประพฤติธรรมในชาวชนบท ชาวนิคม พลนิกาย ไมพงึเบียดเบียน   
     บรรพชิต พึงประพฤติสมํ่าเสมอในพระโอรสและพระชายา พระราชาผู    
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     เปนภูมิบดีเชนนั้น เปนผูปกครองบานเมือง ไมทรงพิโรธ ยอมทรงทํา   
     ใหผูอยูใกลเคียงหวั่นไหว เหมือนพระอินทรผูเปนเจาแหงอสูร ฉะนัน้.   
                      จบ มหาโพธิชาดกท่ี ๓   
                       --------------   
              รวมชาดกในปญญาสนิบาตน้ันมี ๓ ชาดก คือ   
     ๑. นฬนิิกาชาดก  ๒. อุมมาทันตีชาดก  ๓. มหาโพธิชาดก สุภกถาพระชินเจาตรัสแลว   
เปน ๓ ชาดก.   
                     จบ ปญญาสนิบาตชาดก.   
                        ------------    
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                        สัฏฐินิบาตชาดก   
                        ๑. โสณกชาดก   
         เร่ืองพระราชาจะพระราชทานรางวลัแกผูพบโสณกกุมาร   
[๖๖] เราจะใหทรัพยรอยหนึง่แกใครๆ ผูไดยินขาวแลวมาบอกแกเราใครพบ   
     โสณกะผูสหายเคยเลนมาดวยกันแลวบอกแกเรา เราจะใหทรัพยพนัหนึ่ง   
     แกผูท่ีพบโสณกะนั้น ลําดับนั้น มาณพนอยมีผมหาแหยมไดกราบทูลพระ   
     ราชาวา  พระองคจงทรงประทานทรัพยรอยหนึ่ง แกขาพระองคผูไดยิน   
     ขาวแลวมากราบทูล  ขาพระองคพบโสณกะพระสหายเคยเลนมาดวยกัน   
     แลว  จึงกราบทูลแดพระองค ขอพระองคจงทรงประทานทรัพยพนัหนึ่ง   
     แกขาพระองคผูพบโสณกะ.   
[๖๗] โสณกกมุารนั้นอยูในชนบท แวนแควนหรือนิคมไหนทานไดพบโสณก   
     กุมาร ณ ท่ีไหน เราถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา.   
[๖๘] ขอเดชะ ตนรังใหญหลายตนมีลําตนตรง มีสีเขียวเหมือนเมฆเปนท่ีชอบ   
     ใจนาร่ืนรมย อันอาศัยกันและกัน ตั้งอยูในภาคพื้นพระราชอุทยานใน   
     แวนแควนของพระองคนัน่เอง พระโสณกะเม่ือสัตวโลกมีความยึดม่ัน   
     เปนผูไมยึดม่ัน เม่ือสัตวโลกถูกไฟเผา เปนผูดับแลว เพงฌานอยูท่ีโคน   
     แหงตนรังเหลานั้น.   
[๖๙] ลําดับนัน้แล พระราชารับส่ังใหทําทางใหราบเรียบแลว เสด็จไปยงัท่ีอยู   
     ของพระโสณกะพรอมดวยจาตุรงคเสนา  เม่ือเสด็จประพาสไปในไพร   
     วันกเ็สด็จถึงภูมิภาคแหงอุทยาน ไดทอดพระเนตรเห็นพระโสณกะ ผู   
     นั่งอยูเม่ือสัตวโลกถูกไฟเผาเปนผูดับแลว.   
[๗๐] ภกิษุนีเ้ปนคนกําพราหนอ ศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิ ไมมีมารดา   
     ไมมีบิดา นัง่เขาฌานอยูท่ีโคนตนไม ฯ    
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[๗๑] พระโสณกะไดฟงพระดํารัสนี้แลว จึงไดทูลวา ดกูรมหาบพิตรบุคคลผูถูก   
     ตองธรรมดวยนามกาย  ไมช่ือวาเปนคนกําพราผูใดในโลกน้ีนําเสียซ่ึง   
     ธรรม อนุวัตตามอธรรม ผูนั้นช่ือวาเปนคนกําพรา เปนคนลามก มีบาป   
     กรรมเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา ขอถวายพระพร ฯ   
[๗๒] มหาชนรูจักนามของขาพเจาวา อรินทมะ และรูจกัขาพเจาวาพระเจากาสี   
     ดูกรทานโสณกะ การอยูเปนสุข ยอมมีแกทานผูอยูในท่ีนี้แลหรือ ฯ   
[๗๓] ความเจริญยอมมีแกภกิษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือนทุกเม่ือ (คือ) ทรัพยและ   
     ขาวเปลือก ยอมไมเขาไปในฉาง ในหมอและในกระเชาของภิกษเุหลา   
     นั้น  ภกิษุท้ังหลายเปนผูแสวงหาอาหารอันสําเร็จแลว มีวัตรอันงาม   
     เยียวยาอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้น ขอท่ี ๒ ความเจริญยอมมีแก   
     ภิกษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภกิษพุึงบริโภคบิณฑบาต ท่ีไมมีโทษ   
     และกิเลสอะไรๆ ยอมไมประทุษราย ขอท่ี ๓ ความเจริญยอมมีแกภกิษุ   
     ผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภิกษุบริโภคบิณฑบาตอันดับแลว  และ   
     กิเลสอะไรยอมไมประทุษราย ขอท่ี ๔ ความเจริญยอมมีแกภกิษุผูไมมี   
     ทรัพยไมมีเรือน  ผูหลุดพนแลว เท่ียวไปในแวนแควน ไมมีความของ   
     ขอท่ี ๕  ความเจริญยอมมีแกภกิษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน (คือ) เม่ือไฟ   
     ไหมพระนครอยู อะไรๆ หนอยหน่ึงของภิกษนุั้นยอมไมไหม ขอท่ี ๖   
     ความเจริญยอมมีแกภิกษผูุไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) เม่ือโจรปลน   
     แวนแควนอะไรๆ หนอยหนึ่งของภกิษนุั้นก็ไมหาย ขอท่ี ๗  ความ   
     เจริญยอมมีแกภกิษุผูไมมีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภกิษผูุมีวัตรงามถือ   
     บาตรและจีวร ไปสูหนทางที่พวกโจรรักษาหรือไปสูหนทางท่ีมีอันตราย   
     อ่ืนๆ ยอมไปไดโดยสวัสดี ขอท่ี ๘  ความเจริญยอมมีแกภกิษุผูไม   
     มีทรัพย ไมมีเรือน (คือ) ภกิษุจะหลีกไปยังทิศใดๆ กไ็มมีหวงใยไป   
     ยังทิศน้ันๆ.   
[๗๔] ขาแตภกิษุ  ทานสรรเสริญความเจริญเปนอันมากของภิกษุเหลานั้น   
     สวนขาพเจายังกําหนัดในกามท้ังหลาย จะกระทําอยางไร กามทั้งหลาย   
     ท้ังท่ีเปนของมนุษย ท้ังท่ีเปนของทิพยเปนท่ีรักของขาพเจา เม่ือเปน   
     เชนนั้น ขาพเจาจะไดโลกท้ังสองดวยเหตุไรหนอ.   
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[๗๕] นรชนผูกําหนดัในกาม  ยินดใีนกาม  หมกมุนอยูในกาม กระทําบาป   
     กรรมแลวยอมเขาถึงทุคติ  สวนนรชนเหลาใด ละกามทั้งหลายออกไป   
     แลว เปนผูไมมีภัยแตไหนๆ บรรลุความท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่งเกิดข้ึน   
     นรชนเหลานั้นยอมไมไปสูทุคติดูกรพระเจาอรินทมะ อาตมภาพจักแสดง   
     อุปมาถวายมหาบพิตรขอมหาบพิตรจงทรงสดับขออุปมานั้น บัณฑติบาง   
     พวกในโลกนี้ยอมรูเนื้อความไดดวยขออุปมา กาตัวหนึ่งเปนสัตวมีปญญา   
     นอยไมมีความคิด  เห็นซากศพชางลอยอยูในหวงน้ําใหญในแมน้ําคงคา   
     จึงคิดวา ยานนี้เราไดแลวหนอ และซากศพชางนี้จักเปนอาหารมิใชนอย   
     ใจของกาตัวนั้นยินดีแลวในซากศพชางนั้น  ตลอดคืนและวนั เม่ือกาจิก   
     กินเนื้อชางดื่มน้ํามีรสเหมาะสวน เห็นตนไมอันใหญในปา ก็ไมบินไป   
     แมน้ําคงคามีปรกติไหลลงสูมหาสมุทร พัดเอากาตัวนัน้ผูประมาทยนิดี   
     ในซากศพชางไปสูมหาสมุทร ซ่ึงเปนท่ีไปไมไดแหงนกท้ังหลาย กานั้น   
     มีอาหารหมดแลว ตกลงในน้ํา ไปขางหลัง ขางหนา ขางเหนือ ขางใต   
     ไมได  ไปไมถึงเกาะ ส้ินกาํลังจมลงในทามกลางสมุทร อันเปนท่ีไป   
     ไมไดแหงนกท้ังหลาย ฝูงปลา จรเข มังกร และปลาราย ท่ีเกิดใน   
     มหาสมุทร ก็ขมเหง  ฮุบกนิกานั้นผูมีปกฉิบหายดิน้รนอยู ดูกรมหา   
     บพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล พระองคกด็ี ชนเหลาอ่ืนผูยังบริโภคกาม   
     ก็ดี ถายังกําหนัดในกามอยู  ไมละท้ิงกามเสีย นักปราชญท้ังหลายรูวา   
     ชนเหลานัน้มีปญญาเสมอกับกา  ดกูรมหาบพิตร อุปมาน้ีแสดงอรรถ   
     อยางชัดแจง อาตมภาพแสดงถวายมหาบพิตรแลว จกัทรงทําหรือไม   
     ก็จะปรากฏดวยเหตนุั้น.   
[๗๖] บุคคลผูอนุเคราะหพึงกลาวคําหนึ่งหรือสองคําไมพึงกลาวยิ่งไปกวานั้น   
     เปรียบเหมือนทาสในสํานักแหงนาย.   
[๗๗] พระโสณกปจเจกพุทธเจา ผูมีปญญานับไมได คร้ันทูลดังนี้แลวพรํ่าสอน   
     บรมกษัตริยในอากาศแลวหลีกไป.   
[๗๘] บุคคลผูอภิเศกทานผูสมควรใหเปนกษัตริย เปนรัชทายาทและบุคคลผู   
     ถึงความฉลาด เหลานี้อยูท่ีไหน เราจกัมอบราชสมบัติ เราไมตองการ    
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     ดวยราชสมบัติ เราจักบวชในวนันีแ้หละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวนั   
     พรุงนี้ เราจะไมโงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามท้ังหลายเหมือนกา   
[๗๙] พระโอรสหนุมของพระองค  ทรงพระนามวาทีฆาว ุจะทรงบํารุงรัฐให   
     เจริญไดมีอยู  ขอพระองคทรงอภิเศกพระโอรสนั้นในพระราชสมบัติ   
     พระราชโอรสจักเปนพระราชาของขาพระบาทท้ังหลาย.   
[๘๐] ทานท้ังหลาย  จงรีบเชิญทีฆาวุกมารผูบํารุงรัฐใหเจริญมาเถิดเราจักอภิเศก   
     ในราชสมบัติ  เธอจักเปนพระราชาของทานท้ังหลาย.   
[๘๑] ลําดับนัน้ พวกอํามาตยไดไปเชิญทีฆาวุราชกุมารผูบํารุงรัฐใหเจริญมาเฝา   
     พระราชาทอดพระเนตรเห็นเอกอัครโอรสผูนาปล้ืมพระทัยนัน้ จึงตรัสวา   
     ลูกรักเอย คามเขตหกหม่ืนบริบูรณโดยประการท้ังปวง  ลูกจงบํารุงเขา   
     พอขอมอบราชสมบัติใหลูก  พอจักบวชในวนันีแ้หละ ใครเลาจะพงึรู   
     ความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูในอํานาจแหง   
     กามทั้งหลายเหมือนกา  ชางหกหม่ืนเชือก ประดับดวยเคร่ืองอลังการ   
     ปวงท้ัง มีสายรัดลวนทองคํา เปนชางใหญมีรางกายปกปด ดวยเคร่ือง   
     คลุมลวนทองคํา อันนายควาญชางผูถือโตมรและขอข้ึนกํากับ  ลูกรักเอย   
     ลูกจงบํารุงชางเหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้   
     แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลา   
     ตกอยูในอํานาจแหงกามท้ังหลายเหมือนกา มาหกหม่ืนตัว ประดับดวย   
     เคร่ืองอลังการท้ังปวง เปนมาสินธพอาชาไนยโดยกําเนิด เปนพาหนะ   
     เร็วอันนายสารถีผูถือแสและธนูข้ึนกํากบั ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงมาเหลา   
     นั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะ   
     พึงรูความตายในวันพรุงนี ้พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูในอํานาจ   
     แหงกามท้ังหลายเหมือนกา รถหกหม่ืนคัน หุมเกราะไวดีแลว มีธงอัน   
     ยกข้ึนแลว หุมดวยหนังเสือเหลืองก็มี หุมดวยหนังเสือโครงก็มี ประดับ   
     ดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง อันนายสารถีถือแลงธนูสวมเกราะข้ึนประจํา   
     ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงรถเหลานั้น  พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจัก   
     บวชในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุงนี้ พอจะไมเปน   
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     คนโงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา โคนมหกหม่ืนตัว   
     มีสีแดง  ประกอบดวยโคจาฝูงตัวประเสริฐ  ลูกรักเอย ลูกจงบํารุงโค   
     เหลานั้น พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจักบวชในวันนีแ้หละ ใคร   
     เลาจะพึงรูความตายในวนัพรุงนี้ พอจะไมยอมเปนคนโงเขลาตกอยูใน   
     อํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา  สตรีหม่ืนหกพันประดับดวยเคร่ือง   
     อลังการท้ังปวง มีผาและอาภรณอันวิจติร สวมกุณฑลแกวมณี ลูกรัก   
     เอย ลูกจงบาํรุงสตรีเหลานั้น  พอขอมอบราชสมบัติใหลูก พอจกับวช   
     ในวนันีแ้หละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวนัพรุงนี้ พอจักไมยอมเปน   
     คนโงเขลาตกอยูในอํานาจแหงกามทั้งหลายเหมือนกา.   
[๘๒] ขาแตพระบิดา หมอมฉันไดสดับวา เม่ือหมอมฉันเปนเด็กๆ พระชนนี   
     ทิวงคต หมอมฉันไมอาจจะเปนอยูหางพระบิดาได ลูกชางยอมติดตาม   
     หลังชางปา  ผูเท่ียวอยูในท่ีมีภูเขาเดนิลําบาก เสมอบางไมเสมอบาง   
     ฉันใด หมอมฉันจะอุมบุตรธิดาติดตามไปขางหลัง จกัเปนผูอันพระ   
     บิดาเล้ียงงาย  จักไมเปนผูอันพระบิดาเล้ียงยาก ฉันนั้น.   
[๘๓] อันตรายทําเรือท่ีแลนอยูในมหาสมุทร ของพวกพอคาผูแสวงหาทรัพย   
     ใหจมลงในมหาสมุทรน้ัน พวกพอคาพึงถึงความพนิาศ ฉันใด ลูกรัก   
     เอย เจานี้เปนผูกระทําอันตรายใหแกพอฉันนั้นเหมือนกัน.   
[๘๔] ทานท้ังหลาย จงพาราชกุมารนี้ไปใหถึงปราสาทอันยังความยินดใีหเจริญ   
     เถิด พวกนางกัญญาผูมีมือประดับดวยทองคําจักยังกมุารใหร่ืนรมยใน   
     ปราสาทนั้น เหมือนนางเทพอัปสรยังทาวสักกะใหร่ืนรมย  ฉะนั้น   
     และกุมารนี้จักร่ืนรมยดวยนางกัญญาเหลานั้น.   
[๘๕] ลําดับนัน้ อํามาตยท้ังหลายจึงเชิญพระราชกุมารไปยังปราสาทอันยังความ   
     ยินดใีหเจริญ พวกนางกญัญาเห็นทีฆาวุกุมารผูยังรัฐใหเจริญนัน้แลว   
     จึงพากันทูลวา  พระองคเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือวาเปนทาว   
     สักกปุรินททะ พระองคเปนใคร หรือเปนโอรสของใคร หมอมฉัน   
     ท้ังหลายจะรูจักพระองคไดอยางไร.    
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[๘๖] เราไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกะปุรินททะเราเปนโอรส   
     ของพระเจากาสี ช่ือทีฆาวุผูยังรัฐใหเจริญ เธอท้ังหลายจงบําเรอเรา ขอ   
     ความเจริญจงมีแกเธอท้ังหลายเราจะเปนสามีของเธอท้ังหลาย.   
[๘๗] พวกนางกัญญาในปราสาทนั้น ไดทูลถามพระเจาทีฆาวุผูบํารุงรัฐนั้นวา   
     พระราชาเสด็จไปถึงไหนแลว พระราชาเสด็จจากท่ีนี้ไปไหนแลว.   
[๘๘] พระราชาทรงกาวลวงเสียซ่ึงเปอกตม ประดิษฐานอยูบนบกเสด็จดําเนิน   
     ไปสูทางใหญอันไมมีหนาม ไมมีรกชัฏ สวนเราเปนผูดําเนินไปสูทางอัน   
     ใหถึงทุคติ มีหนาม รกชัฏ เปนเคร่ืองไปสูทุคติ.   
[๘๙] ขาแตพระราชา พระองคเสด็จมาดีแลวเหมือนราชสีหมาสูถํ้า ฉะนัน้   
     ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงอนุศาสนพวกหมอมฉัน ขอ   
     พระองคทรงเปนอิสราธิบดีของพวกหมอมฉันท้ังปวงเถิด.   
                       จบโสณกชาดกท่ี ๑   
                        ๒. สังกิจจชาดก   
          สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแกพระเจาพรหมทัตต   
[๙๐] ลําดับนัน้ คนเฝาสวนเห็นพระเจาพรหมทัตต จอมทัพ ประทับนัง่อยู   
     ไดกราบทูลแดทาวเธอวา สังกิจจฤาษท่ีีพระองคทรงพระกรุณา ซ่ึงยกยอง   
     กันวาไดดแีลวในหมูฤาษีท้ังหลายมาถึงแลว เชิญพระองครีบเสด็จออก   
     ไปพบทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญโดยเร็วเถิด ก็ลําดบันั้น พระราชาผู   
     จอมทัพอันมิตรและอํามาตยลอมแลว  เสด็จข้ึนรถอันเทียมดวยมา   
     อาชาไนยรีบเสด็จไป พระราชาผูทรงบํารุงแควนของชาวกาสีใหเจริญ   
     ทรงเปล้ืองราชกกุธภณัฑ ๕ อยาง คือ พดัวาลวิชนีอุณหิส พระขรรค   
     เศวตฉัตรและฉลองพระบาทวางไวแลว เสด็จลงจากรถ ทรงดําเนินเขา   
     ไปหาสังกจิจฤาษี ผูนั่งอยูในพระราชอุทยานอันมีนามวานายปสสะ คร้ัน   
     เสด็จเขาไปหาแลวก็ทรงบันเทิงอยูกับฤาษี คร้ันทรงสนทนาปราศรัยพอ    
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     ใหระลึกถึงกันแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันประทับนัง่   
     แลว ลําดับนั้นไดทรงสําคัญกาลอยู แตนั้นทรงปฏิบัติ เพื่อจะตรัสถาม   
     กรรมอันเปนบาป จึงตรัสวา ขาพเจาขอถามทานสังกิจจฤาษีผูไดรับ   
     ยกยองวา ไดดีแลวในหมูฤาษีท้ังหลาย อันหมูฤาษีท้ังหลายหอมลอม   
     นั่งอยู ในทายปสสะอุทยานวา นรชนผูประพฤติลวงธรรม (เหมือน)   
     ขาพเจาประพฤติลวงธรรมแลวไปสูคติอะไรในปรโลก ขาพเจาถามแลว   
     ไดโปรดบอกเนื้อความนัน้แกขาพเจา.   
[๙๑] สังกจิจฤาษี  ไดกลาวตอบพระราชาผูบํารุงแควนของชาวกาสีใหเจริญ   
     ประทับนั่งอยูในทายปสสะอุทยานวา ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตร   
     ทรงฟงอาตมภาพ  ถาเม่ือบุคคลเวนทางผิด ทําตามคําของบุคคลผูบอก   
     ทางถูก โจรผูเปนเส้ียนหนามก็ไมพึงพบหนาของบุคคลน้ัน เม่ือบุคคล   
     ปฏิบัติอธรรม  แตถากระทําตามคําของบุคคลผูพรํ่าสอนธรรม บุคคลนั้น   
     ไมพึงไปสูทุคติ.   
[๙๒] ขอถวายพระพร ธรรมเปนทางถูก สวนอธรรมเปนทางผิด อธรรม   
     ยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมใหถึงสุคติ นรชนผูประพฤติอธรรม มีความ   
     เปนอยูไมสมํ่าเสมอ  ละโลกน้ีแลวยอมไปสูคติใด อาตมภาพจะกลาว   
     คติ คือ นรกเหลานั้น ขอพระองคทรงสดับอาตมภาพเถิด นรก ๘   
     ขุมนี้ คือ สัญชีวนรก ๑  กาฬสุตตนรก ๑  สังฆาตนรก ๑  โรรุว   
     นรก ๑  มหาโรรุวนรก ๑  ตอมาถึงมหาอเวจีนรก ๑  ตาปนนรก ๑   
     ปตาปนนรก ๑  อันบัณฑติท้ังหลายกลาวไวแลว กาวลวงไดยาก   
     เกล่ือนกลนไปดวยเหลาสัตว ผูมีกรรมหยาบชาเฉพาะขุมหนึ่งๆ มี   
     อุสสทนรก ๑๖ ขุมเปนท่ีทําบุคคลผูกระดางใหเรารอน นากลัว มีเปลว   
     เพลิงรุงโรจน มีภยัใหญขนลุกขนพอง นาสพึงกลัว มีภัยรอบขาง เปน   
     ทุกข มี ๔ มุม ๔ ประตู จดัแบงไวเปนสวนๆ มีกําแพงเหล็กกั้น   
     โดยรอบมีฝาเหล็กครอบ ภาคพื้นของนรกเหลานั้นลวนแตเหล็กแดงลุก   
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     โพลง ประกอบดวยเปลวไฟ แผไปตลอด ๑๐๐ โยชนโดยรอบ ตั้งอยู   
     ทุกเม่ือ สัตวท้ังหลายมีเทาในเบ้ืองบน มีศีรษะในเบ้ืองต่ํา ตกลงไปใน   
     นรกนั้น สัตวเหลาใดกลาวลวงเกินฤาษีท้ังหลายผูสํารวมแลว ผูมีตบะ   
     สัตวเหลานัน้ผูมีความเจริญอันขจดัแลว ยอมหมกไหมอยูในนรก   
     เหมือนปลาท่ีถูกเฉือนใหเปนสวนๆ ฉะนั้น สัตวท้ังหลายผูมีปรกติ   
     กระทํากรรมอันหยาบชา มีตัวถูกไฟไหมท้ังขางในขางนอกเปนนิจ   
     แสวงหาประตูออกจากนรก ก็ไมพบประตูท่ีจะออกตลอดปนับไมถวน   
     สัตวเหลานัน้วิ่งไปทางประตูดานหนา จากประตูดานหนา วิ่งกลับมา   
     ขางหลัง วิ่งไปทางประตูดานซาย จากประตูดานซายวิ่งกลับมาทาง   
     ประตูดานขวา วิ่งไปถึงประตูใดๆ ประตูนั้นๆ ก็ปดเสีย   
     สัตวท้ังหลายผูไปสูนรก ยอมประคองแขนครํ่าครวญเสวยทุกข   
     มิใชนอย นบัไดแสนปเปนอันมาก เพราะเหตุนั้น บุคคลไมควร   
     รุกรานทานท่ีเปนคนดี ผูสํารวม มีตบะธรรม ซ่ึงเปนดังอสรพิษมีเดช   
     กําเริบรายลวงไดยาก ฉะนั้นพระเจาอัชชุนะ ผูเปนใหญในแควนเกตกะ   
     มีพระกายกาํยํา เปนนายขมังธนู มีพระหตัถตั้งพัน มีมูลอันขาดแลว   
     เพราะประทุษรายพระฤาษีโคตมโคตร พระเจาทัณฑกีไดเอาธุลีโปรยรด   
     กีสวัจฉะฤาษี ผูหาธุลีมิได พระราชานั้นถึงแลวซ่ึงความพินาศ ดุจตน   
     ตาลขาดแลวจากรากฉะนัน้ พระเจาเมชฌะคิดประทุษรายในมาตังคะฤาษี   
     ผูเรืองยศรัฐมณฑลของพระเจาเมชฌะ พรอมดวยบริษัทก็สูญส้ินไปใน   
     คร้ังนั้น ชาวเมืองอันธกวนิทัย ประทุษรายกณัหทีปายนฤาษีชวยกันเอา   
     ไมพลองรุมตีจนตาย ก็ไปเกิดในยมสาธนนรก สวนพระเจาเจติยราชน้ี   
     ไดประทุษรายกปลดาบส แตกอนเคยเหาะเหินเดินอากาศได ภายหลัง   
     เส่ือมฤทธ์ิ ถูกแผนดินสูบถึงมรณกาล เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิตท้ังหลาย   
     จึงไมสรรเสริญการลุอํานาจแหงฉันทาคติเปนตน บุคคลไมควรเปนผูมี   
     จิตประทุษราย พึงกลาววาจาอันประกอบดวยสัจจะ ถาวานรชนผูใดมีใจ   
     ประทุษราย เพงเล็งทานผูรูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ นรชนผูนั้นก็   
     ไปสูนรกเบ้ืองตํ่า ชนเหลาใดพยายามกลาววาจาหยาบคาย บริภาษบุคคล   
     ผูเจริญท้ังหลาย ชนเหลานัน้ไมใชเหลากอไมใชทายาท เปนเหมือนตน    
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     ตาลมีรากอันขาดแลว อนึง่ ผูใดฆาบรรพชิตผูทํากิจเสร็จแลว ผูแสวงหา   
     คุณอันยิ่งใหญ ผูนั้นจะตองหมกไหมอยูในกาฬสุตตนรกตลอดกาลนาน   
     อนึ่ง พระราชาพระองคใดต้ังอยูในอธรรม กําจัดชาวแวนแควน ทําชาว   
     ชนบทใหเดือดรอน ส้ินพระชนมไปแลว จะตองหมกไหมอยูในตาปนนรก   
     ในโลกหนา และพระราชาพระองคนั้นจะตองหมกไหมอยูตลอดแสนป   
     ทิพย อันกองเพลิงหอมลอมเสวยทุกขเวทนา เปลวไฟมีรัศมีซานออกจาก   
     กายของสัตวนั้น สรรพางคกายพรอมท้ังปลายขนและเล็บ ของสัตวผูมีไฟ   
     เปนภกัษา มีเปลวไฟเปนอันเดียวกนั สัตวนรกมีตวัถูกไฟไหมท้ังขางใน   
     ขางนอกอยูเปนนิตย เปนผูอันทุกขเบียดเบียนรองไหครํ่าครวญอยู   
     เหมือนชางถูกนายหตัถาจารยแทงดวยขอ ฉะนั้น ผูใดเปนคนตํ่าชา ฆา   
     บิดาเพราะความโลภหรือเพราะความโกรธ ผูนั้นตองหมกไหมอยูในกาฬ   
     สุตตนรกส้ินกาลนาน บุคคลผูฆาบิดาเชนนั้น ตองหมกไหมอยูในโลหกุม   
     ภีนรก นายนิริยบาลท้ังหลายเอาหอกแทงสัตวนรกนัน้ ผูถูกไฟไหมอยูจน   
     จนไมมีหนงั ทําใหตาบอดใหกินมูตรกนิคูถ กดสัตวนรกเชนนัน้ใหจม   
     ลงในน้ําแสบ นายนิริยบาลท้ังหลาย ใหสัตวนรกกินกอนคูถท่ีรอนจัด   
     และกอนเหล็กแดงอันลุกโพลงใหถือผานท้ังยาวท้ังรอนส้ินกาลนาน งัด   
     ปากใหอาแลวเอาเชือกผูกไว ยดักอนเหล็กแดงเขาไปในปาก ฝูงสุนัข   
     แดง ฝูงสุนขัดาง ฝูงแรง ฝูงกา และฝูงนกตระกรุม ลวนมีปากเปน   
     เหล็ก มากลุมรุมจิกกัดล้ินใหขาดแลวกนิล้ินอันมีเลือดไหล เหมือนกิน   
     ของอันเปนเดนเต็มไปดวยเลือดฉะนั้น นายนิริยบาลเท่ียวเดินทุบตีสัตว   
     นรกผูฆาบิดานั้น ซ่ึงมีรางกายอันแตกไปท่ัว เหมือนผลตาลที่ถูกไฟไหม   
     จริงอยู ความยินดีของนายนิริยบาลเหลานั้น เปนการเลนสนุก แตสัตว   
     นรกตองไดรับทุกข คนผูฆาบิดาเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ตองอยูใน   
     นรกเชนนัน้ ก็บุตรฆามารดา จากโลกนีแ้ลวตองไปสูท่ีอยูแหงพระยายม   
     ยอมเขาถึงความทุกขอยางยิ่งดวยผลแหงกรรมของตน พวกนายนิริยบาล   
     ท่ีรายกาจยอมบีบค้ันสัตวผูฆามารดา ดวยผาลเหล็กแดงบอยๆ ใหสัตว   
     นรกดื่มกนิโลหิตท่ีเกิดแตตน อันไหลออกจากกายของตน รอนดังหนึ่ง    
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     ทองแดงท่ีละลายควางบนแผนดนิ  สัตวนรกนัน้ลงไปสูหวงน้ําเชนกับ   
     หนองและเลือด นาเกลียดดังซากศพเนามีกล่ินเหม็นดจุกอนคูถ หมู   
     หนอนในหวงน้ํานั้น  มีกายใหญมีปากเปนเหล็กแหลม ทําลายผิวหนัง   
     ชอนไชไปในเนื้อและเลือด กัดกนิสัตวนรกนั้น กสั็ตวนั้นถึงนรกนัน้   
     แลวจมลงไปประมาณช่ัวรอยบุรุษ ศพเนาเหม็นฟุงไปตลอดรอยโยชน   
     โดยรอบ  จริงอยู แมจกัษขุองตนผูมีจักษุยอมครํ่าคราเพราะกล่ินนัน้   
     ดูกรพระเจาพรหมทัตต  บุคคลผูฆามารดายอมไดรับทุกขเห็นปานนี้   
     พวกหญิงรีดลูกยอมกาวลวงลําธารนรกอันขรุขระ  ท่ีกาวลวงไดแสน   
     ยากดจุคมมีดโกน  แลวตกไปสูแมน้ําเวตรณีท่ีไปไดยาก  ตนง้ิว   
     ท้ังหลายลวนแตเปนเหล็กมีหนาม ๑๖ คุลี มีกิ่งหอยยอยปกคลุมแมน้าํ   
     เวตรณีท่ีไปไดยากท้ังสองฟาก  สัตวนรกเหลานั้นมีตัวสูงโยชนหนึ่ง   
     ถูกไฟที่เกดิเองแผดเผา  มีเปลวรุงเรืองยนือยูดุจกองไฟตั้งอยูท่ีไกล   
     ฉะนั้น  หญิงผูประพฤตินอกใจสามีกด็ี ชายท่ีคบหาภรรยาผูอ่ืนกด็ ี  
     ตองตกอยูในนรกอันเรารอนมีหนามคม  สัตวนรกเหลานั้น  ถูกนาย   
     นิริยบาลท่ิมแทงดวยอาวธุ  กลับเอาศีรษะลงตกลงมานอนอยู  ถูก   
     ท่ิมแทงดวยหลาวเปนอันมากต่ืนอยูตลอดกาลทุกเม่ือ  คร้ันพอรุงสวาง   
     นายนิริยบาลใหสัตวนรกนั้นเขาไปสูโลหกุมภีอันใหญเปรียบดังภเูขามีน้ํา   
     เสมอดวยไฟอันรอน  บุคคลผูทุศีล  ถูกโมหะครอบงํา ยอมเสวย   
     กรรมของตน  ท่ีตนกระทําไวช่ัวปางกอน  ตลอดวันตลอดคืนดวย   
     ประการฉะนี้  อนึ่ง ภริยาใดท่ีเขาชวยมาดวยทรพัยยอมดูหม่ินสามี แม   
     ผัวพอผัว หรือพี่นองผัว นายนิริยบาลเอาเบ็ดมีสายเกีย่วปลายล้ินของ   
     หญิงนั้นครามา สัตวนรกนั้นเหน็ล้ินของตนยาวประมาณ ๑ วา เต็มไป   
     ดวยหมูหนอนไมอาจออนวอนนายนิริยบาล ตายไปหมกไหมในตาปน   
     นรก พวกคนฆาแกะ ฆาสุกร ฆาปลา ดักเนื้อ พวกโจร คนฆาโค   
     พวกพราน พวกคนผูกระทําคุณในเหตุมิใชคุณ (คนสอเสียด) ถูกนาย   
     นิริยบาลเบียดเบียนดวยหอกเหล็ก ฆอนเหล็ก ดาบและลูกศร มีหวัลง   
     ตกลงสูแมน้ําแสบคนทําคดีโกง ถูกนายนิริยบาลทุบตีดวยฆอนเหล็ก   
     ท้ังเวลาเยน็เวลาเชาแตนั้นยอมกินอาเจียนของสัตวนรกเหลาอ่ืนผูไดรับ    
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     ความทุกขทุกเมื่อ ฝูงกาบาน ฝูงสุนัข ฝูงแรง ฝูงนกปาลวนมีปากเหล็ก   
     รุมกัดกินสัตวนรก  ผูกระทํากรรมหยาบชาดิ้นรนอยู  ชนเหลาใดเปน   
     อสัตบุรุษ อันธุลีปกปด ใหเนื้อชนกันตายก็ดี ใหนกตีกันตายก็ดี   
     ชนเหลานัน้ตองไปตกอุสสทนรก.   
[๙๓] สัตบุรุษท้ังหลายยอมไปสูเบ้ืองบน เพราะกรรมท่ีตนประพฤติดแีลวใน   
     โลกน้ี ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรผลของกรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว   
     เทพเจาท้ังหลายพรอมท้ังพระอินทรพระพรหมมีอยู ดูกรมหาบพิตรผูเปน   
     อธิบดีแหงรัฐ เพราะเหตุนั้น อาตมภาพขอทูลมหาบพิตร ขอมหาบพิตร   
     จงทรงประพฤติธรรม ดูกรพระราชา เชิญพระองคทรงประพฤติธรรม   
     เหมือนอยางธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว  ไมเดือดรอนในภายหลัง   
     ฉะนั้น.   
                      จบ สังกิจจชาดกท่ี ๒   
                        ------------   
                     รวมชาดกในสัฏฐินิบาตน้ัน   
     เชิญทานท้ังหลายฟงภาษติของขาพเจาในสัฏฐินิบาต (ในนิบาตนี้) มี ๒   
     ชาดก คือโสณกชาดก ๑ สังกิจจชาดก ๑ ฯ   
                      จบ สัฏฐินิบาตชาดก.   
                        ------------    
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                        สัตตตินิบาตชาดก   
                         ๑. กุสชาดก   
             พระเจากุสราชลุมหลงรูปโฉมของนางประภาวดี   
[๙๔] รัฏฐะของพระองคนี้ มีทรัพย มียาน มีราชกกุธภณัฑสมบูรณดวยส่ิงท่ี   
     นาปรารถนาท้ังปวง ขาแตพระมารดา ขอพระองคจงทรงปกครองราช   
     สมบัติของพระองคนี้ หมอมฉันจะขอทลูลาไปยังเมืองสาคละ ซ่ึงเปน   
     ท่ีสถิตแหงพระนางประภาวดีท่ีรัก.   
[๙๕] พระองคทรงนําหาบใหญมาดวยพระทัยอันไมซ่ือตรง จักตองทรงเสวย   
     ทุกขใหญท้ังกลางวันและกลางคืน  ขอเชิญพระองคเสด็จกลับไปยัง   
     กุสาวดีนครเสียโดยเร็วเถิด  หมอมฉันไมปรารถนาใหพระองคซ่ึงมี   
     ผิวพรรณช่ัวอยูในท่ีนี้.   
[๙๖] ดกูรนางประภาวดี พี่ตดิใจในผิวพรรณของเธอ จึงจะจากท่ีนี้ไปยังเมือง   
     กุสาวดีไมได พี่ยินดีในการเห็นเธอ ไดละท้ิงบานเมืองมาร่ืนรมยอยูใน   
     พระราชนิเวศนอันนาร่ืนรมยของพระเจามัททราช ดกูรนองประภาวดี   
     พี่ติดใจในผิวพรรณของเธอจนลุมหลง เท่ียวไปยังพืน้แผนดิน พี่ไมรูทิศ   
     วาตนมาแลวจากท่ีไหน  พี่หลงใหลในตัวเธอผูมีดวงเนตรอันแจมใส   
     เหมือนดวงตามฤค ผูทรงผากรองทอง ดูกรพระนองผูมีตะโพกอันผ่ึงผาย   
     พี่ปรารถนาแตตัวเธอ พีไ่มตองการดวยราชสมบัติ.   
[๙๗] ดกูรพระเจากุสราช ผูใดปรารถนาคนท่ีเขาไมปรารถนาตนผูนั้นยอมมี   
     แตความไมเจริญ  หมอมฉันไมรักพระองคพระองคกจ็ะใหหมอมฉันรัก   
     เม่ือเขาไมรัก พระองคกย็งัปรารถนาใหเขารัก.   
[๙๘] นรชนใดไดคนท่ีเขาไมรักตัว หรือท่ีรักตัวมาเปนท่ีรัก เราสรรเสริญการ   
     ไดในส่ิงนี้ ความไมไดในส่ิงนั้นเปนความช่ัวชา.    
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[๙๙] พระองคปรารถนา ซ่ึงหมอมฉันผูไมปรารถนา เปรียบเหมือนพระองค   
     เอาไมกรรณิการมาแคะเอาเพชรในหนิ   หรือเหมือนเอาขายมาดักลม   
     ฉะนั้น.   
[๑๐๐] หินคงฝงอยูในหฤทัยมีลักษณะออนละมุนละไม ของเธอเปนแน เพราะ   
      ตั้งแตหมอมฉันมาจากชนบทภายนอก ยังไมไดความชมชื่นจากเธอเลย   
      พระราชบุตรียังทําหนานิว่ค้ิวขมวดมองดูหมอมฉันอยูตราบใด หมอมฉัน   
      ก็คงตองเปนพนักงานเคร่ืองตนภายในบรีุของพระเจามัททราชอยูตราบนั้น   
      ตอเม่ือใดพระราชบุตรียิม้แยมแจมใสมองดูหมอมฉัน หมอมฉันกจ็ะ   
      เลิกเปนพนักงานเคร่ืองตน กลับเปนพระเจากุสราชเมื่อนั้น.   
[๑๐๑] ก็ถาถอยคําของโหรทั้งหลายจักเปนจริงไซร พระองคคงไมใชพระสวามี   
      ของหมอมฉันแนแท เขาเหลานั้นคงจะบั่นเราออกเปนเจ็ดทอนแน.   
[๑๐๒] ก็ถาถอยคําของโหรเหลาอ่ืนหรือของหมอมฉันจกัเปนจริงไซร พระสวามี   
      ของเธอ นอกจากพระเจากุสราชผูมีพระเสียงดังราชสีห จะเปนคนอ่ืน   
      ไมมีเลย.   
[๑๐๓] แนะนางขุชชา เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแลว จักใหนายชางทําเคร่ือง   
      ประดับคอทองคําใหแกเจา ถาเจาทําใหพระนางประภาวดีผูมีขาออนงาม   
      ดังงวงชางแลดูเราได ... ถาเจาทํานางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง   
      ใหเจรจาแกเราได ... ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวงชาง   
      ใหยิ้มแยมแกเราได ... ถาเจาทําพระนางประภาวดีผูมีขาออนงามดังงวง   
      ชางใหหวัเราะราเริงแกเราได  เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแลว จกัให   
      นายชางทําเคร่ืองประดับคอทองคําใหแกเจา  ถาเจาทําพระนางประภาวดี   
      ผูมีขาออนงามดังงวงชาง มาลูบคลําจับตัวเรา ดวยมือของเธอได.   
[๑๐๔] พระราชบุตรีนี้  คงไมไดประสบแมความสําราญในสํานักแหงพระเจา   
      กุสราชเสียเลยเปนแน พระนางจึงไมทรงกระทําแมเพยีงการปฏิสันถาร   
      ในบุรุษผูเปนพนักงานเคร่ืองตน เปนคนรับใช ไมตองการดวยคาจาง.   
[๑๐๕] นางขุชชานี้  เห็นจะไมตองถูกตัดล้ินดวยมีดอันคมเปนแน  จึงมาพูด   
      คําหยาบชาอยางนี้.    
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[๑๐๖] ขาแตพระนางประภาวดี  พระนางอยาทรงเทียบพระเจากุสราชนัน้ดวย   
      พระรูปอันเลอโฉมของพระนางซิ  ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง   
      พระนางจงกระทําไวในพระทัยวา  พระเจากุสราชนัน้ทรงมีพระอิศริยยศ   
      ใหญ   แลวจงกระทําความรักในพระเจากุสราช  ผูมีความงามอันนี ้  
      ขาแตพระนางประภาวดีพระนางอยาทรงเทียบพระเจากุสราชนั้นดวยพระ   
      รูปอันเลอโฉมของพระนางซิ  ขาแตพระนางผูมีความรุงเรือง พระนาง   
      จงกระทําไวในพระทัยวา  พระเจากุสราชนั้นทรงมีพระราชทรัพยเปน   
      อันมาก ... มีทะแกลวทหาร ... มีพระราชอาณาจักรกวางใหญ ... เปน   
      พระมหาราชา ... มีพระสุรเสียงเหมือนเสียงราชสีห ... มีพระสุรเสียง   
      ไพเราะ ... มีพระสุรเสียงหยดยอย ... มีพระสุรเสียงกลมกลอม ... มี   
      พระสุรเสียงออนหวาน ... ทรงชํานาญศิลปตั้งรอยอยาง ... เปนกษัตริย   
      ... พระแมเจาประภาวดี พระนางอยาเทียบพระเจากสุราชนั้นดวยพระรูป   
      อันเลอโฉมของนางซิ  พระนางจงกระทําไวในพระทัยวา  พระราชา   
      พระองคนัน้  มีพระนามเหมือนกับหญาคาท่ีทาวสักกะทรงประทาน แลว   
      จงกระทําความรักในพระเจากุสราชผูมีความงามอันนี้.   
[๑๐๗] ชางเหลานี้ท้ังหมดเปนผูแข็งกระดาง ตั้งอยูเหมือนจอมปลวกจะพากนัพัง   
      กําแพงเขามาเสียกอน ขอพระองคจงสงขาวแกพระราชาเหลานั้นวา เชิญ   
      เสด็จมานําเอานางประภาวดีนีไ้ปเถิด.   
[๑๐๘] เราจะบ่ันนางประภาวดีนี้ออกเปนเจ็ดทอน  แลวจักใหแกกษัตริยผูเสด็จ   
      มา ณ ท่ีนี้เพื่อจะฆาเรา.   
[๑๐๙] พระราชบุตรีผูมีผิวผองดังทองคํา ทรงผาโกไสยพัสตร มีพระเนตรนอง   
      ดวยน้ําตา อันหมูทาสีแวดลอม เสด็จไปยังหองพระมารดา.   
[๑๑๐] ขาแตพระมารดา หนาของลูกอันผัดแลวดวยแปง สองแลวท่ีกระจกเงา   
      งดงาม มีดวงเนตรคมคาย ผุดผองเปนนวลใย จักถูกกษัตริยท้ังหลายโยน   
      ท้ิงเสียในปาเปนแน แลวฝูงแรงก็จะพากันเอาเทายื้อแยงผมของลูกอันดํา   
      มีปลายงอนละเอียดออน   ลูบไลดวยน้าํมันหอมแกนจันทน ในทามกลาง    
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      ปาชาอันเปรอะเปอน เปนแน แขนออนนุมท้ังสองของลูกอันมีเล็บแดง   
      มีขนละเอียด ลูบไลดวยจุรณจันทนกจ็ะถูกกษตัริยท้ังหลายตัดท้ิงเสียใน   
      ปา และฝูงกาก็จะโฉบคาบเอาไปตามความปรารถนาเปนแน สุนัขจ้ิงจอก   
      มาเห็นถันท้ังสองของลูกเชนกับผลตาลอันหอยอยู  ซ่ึงลูบไลดวย   
      กระแจะจนัทนแควนกาสี  ก็จะยืนครอมท่ีถันทั้งสองของลูกเปนแน   
      เหมือนลูกออนท่ีเกิดแตตนของมารดา ตะโพกอันกลมผ่ึงผายของลูก ผูก   
      รัดดวยสรอยสอิ้งทอง ก็จะถูกกษัตริยท้ังหลายตัดเปนช้ินๆ แลวโยนท้ิง   
      ไปในปา ฝูงสุนัขจ้ิงจอกก็จะพากันมาฉุดคราไปกิน ฝูงสุนัขปา ฝูงกา   
      ฝูงสุนัขจ้ิงจอกและสัตวท่ีมีเขี้ยวเหลาอ่ืนซ่ึงมีอยู  ไดกินนางประภาวดี   
      แลว คงไมรูจักแกกันเปนแน  ขาแตพระมารดา ถากษัตริยท้ังหลายผูมา   
      แตท่ีไกลไดนําเอาเนื้อของลูกไปหมดแลว พระมารดาไดทรงโปรดขอเอา   
      กระดูกมาเผาเสียในระหวางทางใหญ ขอพระมารดาไดสรางสวนดอกไม   
      แลว  จงปลูกตนกรรณกิารในสวนเหลานั้น ขาแตพระมารดา ในกาลใด   
      ดอกกรรณกิารเหลานั้นบานแลวในเวลาหิมะตกในฤดูเหมันต ในกาลนั้น   
      ขอพระมารดาพึงรําลึกถึงลูกวา ประภาวดีมีผิวพรรณอยางนี้.   
[๑๑๑] พระมารดาของพระนางประภาวดีเปนขัตติยานี  มีพระฉววีรรณดังเทพ   
      อัปสรไดประทับยืนอยูแลว  ทอดพระเนตรเห็นดาบและธนูวางอยูตรง   
      พระพักตรพระเจามัททราช ภายในบุรี.   
[๑๑๒] จึงทรงพิลาปรําพันวา  พระองคจะทรงฆาธิดาของหมอมฉันบ่ันใหเปน   
      ทอนๆ ดวยดาบนี้  แลวจะประทานแกกษัตริยท้ังหลาย แนหรือเพคะ.   
[๑๑๓] ลูกนอยเอย พระบิดาไมทรงกระทําตามคําของแมผูใครประโยชน เจานัน้   
      เปรอะเปอนโลหิตไปสูสํานักพระยายมในวนันี้  ถาบุรุษผูใดไมทําตามคํา   
      ของบิดามารดาผูเกื้อกูลมองเห็นประโยชน  บุรุษนัน้ยอมไดรับโทษอยาง   
      นี้  และจะตองเขาถึงโทษท่ีลามกกวา ในวนันี้ถาลูกจะทรงไวซ่ึงกมุาร   
      ทรงโฉมงดงามดังสีทอง เปนกษัตริยเกดิกับพระเจากสุราช สวมสรอย   
      สังวาลยแกวมณีแกมทอง อันหมูพระญาติบูชาแลวไซร ลูกก็จะไมตอง    
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      ไปยังสํานกัพระยายม ลูกหญิงเอย เสียงกลองชัยเภรีดังอยูอึงม่ี และ   
      เสียงชางรองกองอยูในตระกูลแหงกษตัริยท้ังหลายใด ลูกเห็นอะไรเลา   
      หนอที่มีความสุขยิ่งกวาตระกูลนั้น จึงไดมาเสีย เสียงมาศึกคะนองรอง   
      คํารณอยูท่ีประตู เสียงกมุารรองรําทําเพลงอยูในตระกลูกษัตริยท้ังหลาย   
      ลูกเห็นอะไรเลาหนอท่ีมีความสุขยิ่งไปกวาตระกูลนัน้ จึงไดมาเสีย ใน   
      ตระกูลแหงกษัตริยท้ังหลาย มีนกยูง นกกระเรียน  และนกดเุหวา   
      สงเสียงรองกองเสนาะเพราะจับใจ  ลูกเห็นอะไรเลาหนอท่ีจะมีความ   
      สุขยิ่งไปกวาตระกูลนัน้ จึงไดมาเสีย.   
[๑๑๔] พระเจากุสราชพระองคใด ผูมีพระปรีชาอยางยอดเยีย่ม ผูย่ํายกีษัตริย   
      ท้ังเจ็ดพระนคร ทรงปราบปรามแควนอ่ืนใหพายแพ พึงทรงปลดเปล้ือง   
      เราท้ังหลายใหพนจากทุกขได พระเจากุสราชพระองคนั้นประทับอยูท่ี   
      ไหนหนอ.   
[๑๑๕] พระเจากุสราชพระองคใด ผูมีพระปรีชาอยางยอดเยีย่ม ผูย่ํายกีษัตริย   
      ท้ังเจ็ดพระนคร  ทรงปราบปรามแควนอ่ืนใหพายแพ จักทรงกําจดั   
      กษัตริยเหลานั้นท้ังหมดได พระเจากุสราชพระองคนัน้ ประทับอยูท่ีนี่   
      แหละ เพคะ.   
[๑๑๖] เจาเปนบาไปแลวหรือจึงไดพดูอยางนี้ หรือวาเจาเปนอันธพาลจงึไดพูด   
      อยางนี้ ถาพระเจากุสราชพึงเสด็จมาจริง ทําไมพวกเราจะไมรูจกัพระ   
      องคเลา.   
[๑๑๗] พระเจากุสราชนั้นทรงปลอมพระองคเปนบุรุษพนักงานเคร่ืองตน  ทรง   
      พระภษูาหยักร้ังม่ันคง  กาํลังกมพระองคลางหมออยูในระหวางพระ   
      ตําหนักของพระกุมารีท้ังหลายเพคะ.   
[๑๑๘] เจาเปนหญิงช่ัวชาจณัฑาลหรือ  หรือวาเจาเปนหญิงประทุษรายตระกูล   
      เจาเกดิแลวในตระกูลพระเจามัททราช  เหตุใดจึงกระทําพระสวามีให   
      เปนทาส.   
[๑๑๙] หมอมฉันไมไดเปนหญิงช่ัวชาจณัฑาล ไมใชเปนหญิงประทุษรายตระกูล   
      นั่นพระเจากุสราชโอรสของพระเจาโอกกากราช ขอความเจริญจงมีแด   
      พระมารดา แตพระมารดาทรงเขาพระทัยวาเปนทาส.    
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[๑๒๐] ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา พระราชาพระองคใด ทรงเช้ือเชิญ   
      พราหมณสองหม่ืนคนใหบริโภคภัตตาหารในกาลทกุเม่ือ พระราชาพระ   
      องคนั้น  คือ  พระเจากุสราชโอรสแหงพระเจาโอกกากราช แตพระ   
      มารดาเขาพระทัยวาเปนทาส เจาพนักงานเตรียมชางไวสองหม่ืนเชือก ...   
      เตรียมมาสองหม่ืนตัว ... ขอความเจริญจงมีแดพระมารดา เจาพนกังาน   
      รีดนมโคสองหม่ืนตัวในกาลทุกเมื่อเพ่ือพระราชาพระองคใด พระราชา   
      พระองคนัน้ คือ พระเจากุสราชโอรสของพระเจาโอกกากราช แตพระ   
      มารดาเขาพระทัยวาเปนทาส.   
[๑๒๑] ดกูรเจาผูเปนพาล เจากระทํากรรมอันชั่วรายเหลือเกิน ท่ีเจาไมบอกพอ   
      วา  พระเจากุสราชผูเปนกษัตริยมีทะแกลวทหารมาก ผูเปนพระยาชาง   
      มาดวยเพศแหงกบ.   
[๑๒๒] ขาแตพระมหาราชผูจอมทัพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดงดโทษ   
      แกหมอมฉัน ท่ีไมทราบวาพระองคเสด็จมาในท่ีนี้ดวยเพศท่ีไมมีใครรูจัก   
      ดวยเถิด.   
[๑๒๓] คนเชนหมอมฉันมิไดปกปดเลย หมอมฉันนั้นเปนพนักงานเคร่ืองตน   
      พระองคเทานั้นทรงเล่ือมใสแกหมอมฉัน ขาแตพระองคผูประเสริฐ   
      แตพระองคไมมีกรรมช่ัวชา ท่ีหมอมฉันจะตองอดโทษ.   
[๑๒๔] ดกูรเจาคนพาล  เจาจงไปขอขมาโทษพระเจากุสราชผูมีกําลังมากเสีย   
      พระเจากุสราชท่ีเจาขอขมาแลว จกัประทานชีวิตใหเจา.   
[๑๒๕] พระนางประภาวดีผูมีผิวพรรณดังเทพธิดา ทรงรับดํารัสของพระบิดาแลว   
      ไดซบพระเศียรลงกอดพระบาทพระเจากุสราชผูมีพระกําลังมาก.   
[๑๒๖] ราตรีเหลานี้ท่ีลวงไป เวนจากพระองคนั้นเพียงใด หมอมฉันขอถวาย   
      บังคมพระยุคลบาท ของพระองคดวยเศียรเกลา เพยีงนั้น ขอพระองค   
      โปรดอยาทรงพิโรธหมอมฉันเลย   หมอมฉันขอตั้งสัตยปฏิญาณแก   
      พระองค โปรดทรงสดับหมอมฉันเถิด เพคะ หมอมฉันจะไมพึงทําความ   
      ชิงชังแกพระองคอีกตอไปละ ถาพระองคจะไมทรงโปรดกระทําตามคํา    
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      ของหมอมฉันผูทูลวิงวอนอยูอยางนี้  พระบิดาคงเขนฆาหมอมฉันแลว   
      ทรงประทานแกกษัตริยท้ังหลาย ณ กาลบัดนี้เปนแน.   
[๑๒๗] เม่ือพระนองออนวอนอยูอยางนี้ ไฉนพี่จกัไมทําตามคําของพระนองเลา   
      พี่ไมโกรธพระนองเลยนะคนงาม  อยากลัวเลยประภาวดี พี่ขอตั้งสัตย   
      ปฏิญาณตอพระนอง โปรดขอจงทรงฟงพี่เถิดนะพระราชบุตรี พี่จะไม   
      พึงกระทําความเกลียดชังแกพระนองนางอีกตอไปละ ดูกรนองประภาวดี   
      ผูมีตะโพกอันผ่ึงผาย พี่สามารถจะทําลายตระกูลกษัตริยมัททราชมากมาย   
      แลวนําพระนองนางไปได แตเพราะความรักพระนองนาง พี่จึงสูยอมทน   
      ทุกขมากมายได.   
[๑๒๘] เจาพนกังานท้ังหลาย จงตระเตรียมรถและมา อันวิจิตรดวยเคร่ืองอลังการ   
      ตางๆ ท้ังม่ันคงแข็งแรง  ทานท้ังหลายจงเห็นความพยายามของเรา   
      ผูกําจัดศัตรูท้ังหลายใหพายแพไปในบัดนี้ ก็นารีท้ังหลายภายในพระราช   
      วังของพระเจามัททราชนั้น พากนัมองดูพระโพธิสัตวผูเสด็จเยื้องกราย   
      ดุจราชสีห ทรงปรบพระหัตถเสวยพระกระยาหารถึงสองเทาพระองคนั้น.   
[๑๒๙] ก็พระเจากุสราช คร้ันเสด็จข้ึนประทับบนคอชางสาร  โปรดใหนาง   
      ประภาวดปีระทับเบ้ืองหลังแลว  เสดจ็เขาสูสงคราม  ทรงบันลือพระ   
      สุรสีหนาท กษัตริยเจด็พระนครทรงสดับพระสุรสีหนาทของพระเจา   
      กุสราช ผูบันลืออยู ผูอันความกลัวแตเสียงของพระเจากุสราชคุกคามแลว   
      พากันแตกหนีไปเหมือนดังฝูงมฤคไดยนิเสียงแหงราชสีหก็พากนัหนีไป   
      ฉะนั้น พวกพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา ผูอันความกลัวแตเสียง   
      พระเจากุสราชคุกคามแลว ก็พากันแตกต่ืนเหยียบย่ํากนัและกนั ทาว   
      สักกะจอมเทพ ไดทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวทรงมีชัยในทามกลาง   
      สงครามน้ัน มีพระทัยช่ืนชมยินดี ทรงพระราชทานแกวมณีอันรุงโรจน   
      ดวงหนึ่งแกพระเจากุสราช พระเจากุสราชทรงชนะสงคราม ไดแกว   
      มณีอันรุงโรจน แลวเสดจ็ประทับบนคอชางสารเสด็จเขาสูพระนคร รับ   
      ส่ังใหจับกษัตริยเจด็พระนครท้ังเปน ใหมัดนําเขาถวายพระสัสสุระ ทูล   
      วาขอเดชะ กษัตริยเหลานี้เปนศัตรูของพระองค ศัตรูท้ังหมดซ่ึงคิดจะ    
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      กําจัดพระองคเสียนี้  ตกอยูในอํานาจของพระองคแลว เชิญทรงกระทํา   
      ตามพระประสงคเถิด  พระองคทรงกระทํากษัตริยเหลานั้นใหเปนทาส   
      แลว จะทรงปลอยหรือจะทรงประหารเสียตามแตพระทัยเถิด.   
[๑๓๐] กษัตริยเหลานี้เปนศัตรูของพระองค มิไดเปนศัตรูของหมอมฉัน ขาแต   
      พระมหาราช พระองค (เปนอิสระ) กวาหมอมฉัน จะทรงปลอยหรือ   
      จะทรงประหารศัตรูเหลานั้นก็ตามเถิด.   
[๑๓๑] พระราชธิดาของพระองค ลวนทรงงดงามดังเทพกัญญามีอยูถึง ๗ พระ   
      องค  ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานแกกษัตริยท้ัง ๗ นั้นองคละองค   
      ขอกษัตริยเหลานั้นจงเปนพระชามาตาของพระองคเถิด.   
[๑๓๒] ขาแตพระมหาราช พระองคเปนใหญกวาหมอมฉันท้ังหลาย และกวา   
      พวกลูกของหมอมฉันท้ังหมด  เชิญพระองคนั่นแหละทรงพระราชทาน   
      พวกลูกของหมอมฉันแกกษัตริยเหลานัน้ ตามพระราชประสงคเถิด.   
[๑๓๓] ในกาลนั้น พระเจากุสราชผูมีพระสุรเสียงดังเสียงราชสีห ไดทรงยก   
      พระราชธิดาของพระเจามัททราช ประทานใหแกกษตัริย ๗ พระองคนั้น   
      องคละองค กษัตริยท้ัง ๗ พระองคทรงอ่ิมพระทัยดวยลาภนั้น ทรงขอบ   
      พระคุณพระเจากุสราชผูมีพระสุรเสียงดังเสียงราชสีห  แลวพากันเสด็จ   
      กลับไปยังนครของตนๆ ในขณะน้ันทีเดียว  ฝายพระเจากุสราชผูมีพระ   
      กําลังมาก ทรงพาพระนางประภาวดีและดวงแกวมณอัีนงามรุงโรจนเสด็จ   
      กลับยังกรุงกุสาวดี เม่ือพระเจากุสราชและพระนางประภาวดีท้ัง ๒ พระ   
      องคนั้น ประทับอยูในพระราชรถคันเดียวกันเสดจ็เขากรุงกุสาวดี มีพระ   
      ฉวีวรรณและพระรูปพระโฉมทัดเทียมกัน มิไดทรงงดงามยิ่งหยอนกวา   
      กันเลย  พระมารดาของพระมหาสัตวและพระชยัมบดีราชกุมารท้ัง ๒   
      พระองคไดเสด็จไปตอนรับถึงนอกพระนคร  แลวเสด็จกลับพระนคร   
      พรอมดวยพระราชโอรส ในกาลนัน้ พระเจากุสราชและพระนางประภา   
      วดี ก็ทรงสมัครสมานกัน ไดทรงปกครองราชอาณาจักรกุสาวดีใหรุง   
      เรืองตลอดมา.   
                        จบ กุสชาดกที่ ๑    
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                       ๒. โสณนันทชาดก   
                เร่ืองพระราชาไปขอขมาโทษโสณดาบส   
[๑๓๔] พระผูเปนเจาเปนเทวดา เปนคนธรรพ เปนทาวสักกปุรินททะ หรือวา   
      เปนมนุษยผูมีฤทธ์ิ ขาพเจาท้ังหลายจะรูจักพระผูเปนเจาไดอยางไร.   
[๑๓๕] อาตมภาพไมใชเปนเทวดา ไมใชเปนคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ   
      อาตมภาพเปนมนุษยผูมีฤทธ์ิ ดูกรภารถะ มหาบพิตรจงทราบอยางนี้.   
[๑๓๖] ความชวยเหลืออันมิใชนอยนี้ เปนกจิท่ีพระผูเปนเจากระทําแลว คือ   
      เม่ือฝนตก พระผูเปนเจากไ็ดทําไมใหมีฝน แตนัน้ เม่ือลมจัดและแดด   
      รอน  พระผูเปนเจากไ็ดทําใหมีเงาบังรมเย็น  แตนั้น พระผูเปนเจาได   
      ทําการปองกันลูกศรในทามกลางแหงศัตรู แตนั้น พระผูเปนเจาไดทํา   
      บานเมืองอันรุงเรืองและชาวเมืองเหลานั้นใหตกอยูในอํานาจ ของขาพเจา   
      แตนั้น   พระผูเปนเจาไดทํากษัตริย ๑๐๑ พระองคใหเปนผูติดตามของ   
      ขาพเจา  ขาพเจาขอขอบคุณ  พระผูเปนเจายิ่งนัก  พระผูเปนเจาจะ   
      ปรารถนาส่ิงท่ีจะใหจิตช่ืนชม คือ ยานอันเทียมดวยชาง รถอันเทียม   
      ดวยมา และสาวนอยท้ังหลายที่ประดับประดาแลว หรือรมณียสถานอัน   
      เปนท่ีอยูอาศัยอันใด ขอพระผูเปนเจาจงเลือกเอาส่ิงนั้นตามประสงคเถิด   
      ขาพเจาขอถวายแกพระผูเปนเจา หรือวาพระผูเปนเจาจะปรารถนาแควน   
      อังคะหรือแควนมคธ ขาพเจาก็ขอถวายแกพระผูเปนเจา หรือวาพระผู   
      เปนเจาปรารถนาแควนอัสสกะหรือแควนอวนัตี  ขาพเจาก็มีใจยินดีขอ   
      ถวายแควนเหลานั้นใหแกพระผูเปนเจา  หรือแมพระผูเปนเจาปรารถนา   
      ราชสมบัติกึ่งหนึ่งไซร ขาพเจาก็ขอถวายแกพระผูเปนเจา ถาพระคุณเจา   
      มีความตองการดวยราชสมบัติท้ังหมด ขาพเจาก็ขอถวาย พระคุณเจา   
      ปรารถนาส่ิงใด ขอพระคุณเจาบอกมาเถิด.   
[๑๓๗] อาตมภาพไมมีความตองการดวยราชสมบัติ บานเมือง ทรัพยหรือแม   
      ชนบท อาตมภาพไมมีความตองการเลย.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 39 
[๑๓๘] ในแวนแควนอาณาเขตของมหาบพิตร มีอาศรมอยูในปา มารดาและบิดา   
      ท้ังสองทานของอาตมภาพอยูในอาศรมน้ัน  อาตมภาพอยูในอาศรมน้ัน   
      อาตมภาพไมไดเพื่อทําบุญ  ในทานท้ังสอง  ผูเปนบูรพาจารยนัน้   
      อาตมภาพขอเชิญมหาบพิตรผูประเสริฐยิ่ง  ไปขอขมาโทษโสณดาบส   
      เพื่อสังวรตอไป.   
[๑๓๙] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาจะขอทําตามคําท่ีพระคุณเจากลาวกะขาพเจา   
      ทุกประการ  ก็แตวา บุคคลผูจะออนวอนขอโทษมีประมาณเทาใด ขอ   
      พระคุณเจาจงบอกบุคคลมีประมาณเทานั้น.   
[๑๔๐] ชาวชนบทมีประมาณหน่ึงรอยเศษ พราหมณมหาศาลก็เทากัน กษัตริยผู   
      เปนอภิชาตผูเรืองยศเหลานี้ท้ังหมด  ท้ังมหาบพิตรซ่ึงทรงพระนามวา   
      พระเจามโนชะ บุคคลผูจะออนวอนขอโทษประมาณเทานี้ก็พอแลว ขอ   
      ถวายพระพร.   
[๑๔๑] เจาพนกังานท้ังหลายจงเตรียมชาง จงเตรียมมา  นายสารถีทานจง   
      เตรียมรถ ทานท้ังหลายจงถือเอาเคร่ืองผูก จงยกธงชัยข้ึนท่ีคันธงท้ัง   
      หลาย เราจะไปยังอาศรมอันเปนท่ีอยูของโกสิยดาบส.   
[๑๔๒] ก็ลําดบันั้น พระราชาพรอมดวยจาตุรงคเสนา ไดเสด็จไปยังอาศรมอัน   
      นาร่ืนรมย ซ่ึงเปนท่ีอยูของโกสิยดาบส.   
[๑๔๓] ไมคานอันทําดวยไมกระทุมของใคร ผูไปเพื่อหาบน้ํา ลอยมายงัเวหาส   
      มิไดถูกบา หางประมาณ ๔ องคุลี.   
[๑๔๔] ดกูรมหาบพิตร อาตมภาพช่ือวาโสณะ เปนดาบสมีวัตรอันสมาทานแลว   
      มิไดเกยีจครานเล้ียงดูมารดาบิดาอยูทุกคืนทุกวนั ดูกรมหาบพิตรผูเปน   
      เจาแหงทิศ อาตมภาพระลึกถึงอุปการคุณท่ีทานท้ังสองไดกระทําแลว ใน   
      กาลกอน จงึนําผลไมปาและเผือกมันมาเล้ียงดูมารดาบิดา.   
[๑๔๕] ขาพเจาท้ังหลาย ปรารถนาจะไปยังอาศรมซ่ึงเปนท่ีอยูของโกสิยดาบส   
      ขาแตทานโสณะ ขอทานไดโปรดบอกทางจะไปยังอาศรมนั้นแกขาพเจา   
      ท้ังหลายเถิด.    
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[๑๔๖] ดูกรมหาบพิตร ทางนี้เปนทางสําหรับเดินคนเดยีว  ขอเชิญมหาบพิตร   
      เสด็จไปยังปาอันสะพร่ังไปดวยตนทองหลาง มีสีเขียวชะอุมดังสีเมฆ   
      โกสิยดาบสอยูในปานัน้.   
[๑๔๗] โสณมหาฤาษีคร้ันกลาวคํานี้แลว ไดพรํ่าสอนกษตัริยท้ังหลาย ณ กลาง   
      หาว  แลวรีบหลีกไปยังสระอโนดาต แลวกลับมาปดกวาดอาศรมแตง   
      ตั้งอาสนะแลว เขาไปสูบรรณศาลาแจงใหดาบสผูเปนบิดาทราบวา ขา   
      แตทานมหาฤาษี พระราชาท้ังหลายผูอภิชาตเรืองยศเหลานี้เสด็จมาหา ขอ   
      เชิญบิดาออกไปนั่งนอกอาศรมเถิด มหาฤาษีไดฟงคําของโสณบัณฑิตนั้น   
      แลวรีบออกจากอาศรมมาน่ังท่ีประตูของตน.   
[๑๔๘] โกสิยดาบสไดเหน็พระเจามโนชะนั้น ซ่ึงมีหมูกษัตริยหอมลอมเปน   
      กองทัพ ประหนึ่งรุงเรืองดวยเดช เสดจ็มาอยู จึงกลาวคาถานี้ความวา   
      กลอง ตะโพน สังข บัณเฑาะว และมโหระทึก ยังพระราชาผูเปนจอมทัพ   
      ใหราเริงอยูดําเนนิไปแลวขางหนาของใคร  หนาผากของใครสวมแลว   
      ดวยแผนทองอันหนามีสีดุจสายฟา  ใครกําลังหนุมแนนผูกสอดดวยกํา   
      ลูกศร รุงเรืองดวยสิริ เดนิมาอยู อนึ่งหนาของใครงามผุดผอง ดุจ   
      ทองคําอันละลายควางท่ีปากเบามีสีดังถานเพลิง ใครหนอรุงเรืองดวยสิริ   
      กําลังเดินมาอยู ฉัตรพรอมดวยคันหนาร่ืนรมยใจ สําหรับกั้นแสงอาทิตย   
      อันบุคคลกางแลวเพื่อใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริกาํลังเดินมาอยู ชน   
      ท้ังหลายถือพัดวาลวีชนีเคร่ืองสูง เดินเคียงองคของใคร ผูมีบุญอัน   
      ประเสริฐมาอยูโดยคอชางเศวตรฉัตรมาอาชาไนย และทหารสวมเกราะ   
      เรียงรายอยูโดยรอบของใคร ใครหนอรุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู   
      กษัตริย ๑๐๑ พระนครผูเรืองยศ  เปนอนุยนตเดินแวดลอมตามอยู   
      โดยรอบของใคร ใครหนอ รุงเรืองดวยสิริกําลังเดินมาอยู จาตุรงคเสนา   
      คือ พลชาง พลมา พลรถ และพลเดนิเทาเดินแวดลอมตามอยู   
      โดยรอบใคร ใครหนอ รุงเรืองดวยสิริกาํลังเดินมาอยู เสนาหมูใหญนี ้  
      นับไมถวน  ไมมีท่ีสุดดจุคล่ืนในมหาสมุทร กําลังหอมลอมตามหลัง   
      ใครมา.    
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[๑๔๙] กษัตริยท่ีกําลังเสด็จมาน้ัน  คือ  พระเจามโนราชาธิราชเปนเพียงดัง   
      พระอินทรผูเปนใหญกวาเทวดาช้ันดาวดึงส  เขาถึงความเปนบริษัทของ   
      นันทดาบส กําลังมาสูอาศรมอันเปนท่ีประพฤติพรหมจรรย เสนาหมูใหญ   
      นี้นับไมถวน ไมมีท่ีสุด  ดจุคล่ืนในมหาสมุทร กําลังตามหลังพระเจา   
      มโนชะน้ันมา.   
[๑๕๐] พระราชาทุกพระองค  ทรงลูบไลดวยจันทนหอม ทรงผากาสิกพัสตร   
      อยางดี ทุกพระองคทรงประคองอัญชลีเขาไปยังสํานักของฤาษีท้ังหลาย.   
[๑๕๑] พระคุณเจาผูเจริญไมมีโรคาพาธหรือ  พระคุณเจาสุขสําราญดีอยูหรือ   
      พระคุณเจายังอัตภาพใหเปนไปสะดวกดวยการแสวงหามูลผลาหารแล   
      หรือ เหงามันและผลไมมีมากแลหรือ เหลือบ ยุงและสัตวเล้ือยคลาน   
      มีนอยแลหรือ ในปาอันเกล่ือนกลนไปดวยพาฬมฤค ไมมีมาเบียดเบียน   
      บางหรือ.   
[๑๕๒] ดกูรมหาบพิตร อาตมภาพท้ังหลายไมมีโรคาพาธ มีความสุขสําราญดี   
      เยียวยาอัตภาพไดสะดวกดวยการแสวงหามูลผลาหาร ท้ังมูลมันผลไมก็   
      มีมาก เหลือบ ยุงและสัตวเล้ือยคลานมีนอย  ในปาอันเกล่ือนกลนไป   
      ดวยพาฬมฤคไมมีมาเบียดเบียนอาตมภาพ เม่ืออาตมภาพไดอยูในอาศรม   
      นี้หลายปมาแลว อาตมภาพไมรูสึกอาพาธอันไมเปนท่ีร่ืนรมยแหงใจเกิด   
      ข้ึนเลย ดูกรมหาบพิตร พระองคเสด็จมาดีแลว และพระองคไมได   
      เสด็จมาราย พระองคผูเปนอิสระเสด็จมาถึงแลว ขอจงตรัสบอกส่ิงท่ี   
      ทรงชอบพระหฤทัยซ่ึงมีอยู ณ ท่ีนีเ้ถิด  ขอเชิญมหาบพิตรเสวยผล   
      มะพลับ  ผลมะหาด  ผลมะทรางและผลหมากเมา อันเปนผลไมมีรส   
      หวานนอยๆ เชิญเลือกเสวยแตผลท่ีดีๆ เถิด  น้ํานี้เย็นนํามาแต   
      ซอกเขา ขอเชิญมหาบพิตรดื่มเถิด ถาพระองคทรงปรารถนา.   
[๑๕๓] ส่ิงใดที่พระคุณเจาให ขาพเจาขอรับส่ิงนั้น พระคุณเจากระทําใหถึงแก   
      ขาพเจาท้ังปวง ขอพระคุณเจาจงเง่ียโสตสดับคําของนันทดาบสท่ีทานจะ    
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      กลาวนั้นเถิด ขาพเจาท้ังหลายเปนบริษทัของนันทดาบส มาแลวสูสํานัก   
      ของพระคุณเจา ขอพระคุณเจาโปรดสดับคําของขาพเจา ของนันทดาบส   
      และของบริษัทเถิด.   
[๑๕๔] ชาวชนบทรอยเศษ พราหมณมหาศาลประมาณเทานั้น กษัตริยอภิชาติผู   
      เรืองยศท้ังหมดนี้ และพระเจามโนชะผูเจริญจงเขาใจคําของขาพเจา ยักษ   
      ท้ังหลายภตูและเทวดาท้ังหลายในปา  เหลาใด ซ่ึงมาประชุมกันอยูใน   
      อาศรมนี้ ขอจงฟงคําของขาพเจา ขาพเจาขอกระทําความนอบนอมแก   
      เทวดาท้ังหลายแลวจักกลาวกะฤาษีผูมีวัตรอันงาม ขาพเจานัน้ ชาวโลก   
      สมมติแลววาเปนชาวโกสิยโคตรรวมกบัทาน จึงนับวาเปนแขนขวาของ   
      ทาน ขาแตทานโกสิยะผูมีความเพยีร เม่ือขาพเจาเปนผูประสงคจะเล้ียง   
      ดูมารดาบิดาของขาพเจา ฐานะนี้ช่ือวาเปนบุญ ขอทานอยาไดหามขาพเจา   
      เสียเลย จริงอยู การบํารุงมารดาบิดานี้ สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญแลว   
      ขอทานจงอนุญาตการบํารุงมารดาบิดานี้แกขาพเจา ทานไดกระทํากศุลมา   
      แลวส้ินกาลนาน  ดวยการลุกข้ึนทํากิจวตัรและการบีบนวด  บัดนี้   
      ขาพเจาปรารถนาจะทําบุญในมารดาและบิดา ขอทานจงใหโลกสวรรคแก   
      ขาพเจาเถิด ขาแตพระฤาษี มนุษยท้ังหลายซ่ึงมีอยูในบริษัทนี้ ทราบ   
      บทแหงธรรมในธรรมวาเปนทางแหงโลกสวรรค  เหมือนดังทานทราบ   
      ฉะนั้น  การบํารุงมารดาบิดาดวยการอุปฏฐากและการบีบนวดชื่อวานํา   
      ความสุขมาให  ทานหามขาพเจาจากบุญนั้น ช่ือวาเปนอันหามทางอัน   
      ประเสริฐ.   
[๑๕๕] ขอมหาบพิตรผูเจริญท้ังหลาย ผูเปนบริษัทของนองนันทะ จงสดับถอย   
      คําของอาตมภาพ ผูใดยงัวงศตระกูลแตเกากอนใหเส่ือม ไมประพฤติ   
      ธรรมในบุคคลผูเจริญท้ังหลาย ผูนั้นยอมเขาถึงนรก ดกูรทานผูเปนใหญ   
      ในทิศ  สวนชนเหลาใดเปนผูฉลาดในธรรมอันเปนของเกา และถึง   
      พรอมดวยจารีต ชนเหลานั้นยอมไมไปสูทุคติ มารดา บิดา พี่ชาย นอง   
      ชาย พี่สาว นองสาว ญาติและเผาพันธุ ชนเหลานั้นท้ังหมดยอมเปน   
      ภาระของพี่ชายใหญ ขอพระองคทรงทราบอยางนี้เถิด มหาบพิตร ดกูร   
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      มหาบพิตรผูเปนจอมทัพ ก็อาตมภาพเปนพี่ชายใหญ จงึตองรับภาระอัน   
      หนัก ท้ังสามารถจะปฏิบัติทานเหลานั้นไดเหมือนนายเรือรับภาระอันหนกั   
      สามารถจะนําเรือไปไดโดยสวัสดี ฉะนั้น เหตุนั้น อาตมภาพจึงไมละ   
      ลืมธรรม.   
[๑๕๖] ขาพเจาท้ังหลายไดไปแลวในความมืด  วันนี้ขาพเจาท้ังหลายเกดิความรู   
      ข้ึนแลว  ทานโกสิยฤาษีไดแสดงธรรมแกขาพเจาท้ังหลายเหมือนสอง   
      แสงอันรุงเรืองจากไฟ ฉะนั้น พระอาทติยเปนเทพเจาแหงแสง มีรัศมี   
      เจิดจา  เม่ืออุทัยยอมแสดงรูปดีและรูปช่ัวใหปรากฏแกสัตวท้ังหลาย   
      ฉันใด ทานโกสิยฤาษีกแ็สดงธรรมแกขาพเจาท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือน   
      กัน.   
[๑๕๗] ถาพีจ่ะไมรับอัญชลีของขาพเจาผูวงิวอนอยูอยางนี้ ขาพเจากจ็ักดําเนินไป   
      ตามถอยคําของพี่ จักบํารุงบําเรอพี่ผูอยูดวยความไมเกียจคราน.   
[๑๕๘] ดูกรนนัทะ  เธอรูแจงสัทธรรมท่ีสัตบุรุษท้ังหลายแสดงแลวเปนแน เธอ   
      เปนคนงาม มีมารยาทอันงดงาม พี่ชอบใจเปนยิ่งนกั  พี่จะกลาวกะ   
      มารดาบิดาวา ขอทานท้ังสองจงฟงคําของขาพเจา ภาระนี้หาใชเปนภาระ   
      เพียงช่ัวคร้ังช่ัวคราวของขาพเจาไม การบํารุงท่ีขาพเจาบํารุงแลวนี้ ยอม   
      นําความสุขมาใหแกมารดาบิดาได  แตนันทะยอมกระทําการขอรอง   
      ออนวอนเพื่อบํารุงทานท้ังสองบาง  บรรดาทานท้ังสองผูสงบระงับ ผู   
      ประพฤติพรหมจรรย หากวาทานใดปรารถนา ขาพเจาจะบอกกะทานนั้น   
      ขอใหทานท้ังสองผูหนึ่งจงเลือกนันทะตามความปรารถนาเถิด นันทะจะ   
      บํารุงใครในทานท้ังสอง.   
[๑๕๙] ดูกรพอโสณะ เราท้ังสองอาศัยเจาอยู ถาเจาอนุญาต แมก็จะพึงได   
      จุมพิตลูกนันทะผูประพฤติพรหมจรรยท่ีศีรษะ.   
[๑๖๐] ใบออนของตนอัสสัตถพฤกษ เม่ือลมรําเพยพัดตองแลวยอมหว่ันไหว   
      ไปมา  ฉันใด หวัใจของแมก็หวัน่ไหว เพราะนานๆ จงึไดเหน็ลูก   
      นันทะ ฉันนั้น เม่ือใด  เม่ือแมหลับแลวฝนเห็นลูกนันทะมา แมกด็ี    
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      ใจอยางลนเหลือวาลูกนนัทะของแมนีม้าแลว แตเม่ือใด คร้ันแมตืน่   
      ข้ึนแลว ไมไดเหน็ลูกนนัทะของแมมา ความเศราโศกและความเสียใจ   
      มิใชนอย ก็ทับถมยิ่งนัก วันนี้ แมไดเหน็ลูกนันทะผูจากไปนานกลับ   
      มาแลว ขอลูกนันทะจงเปนท่ีรักของบิดาเจาและของแมเอง  ขอลูกนันทะ   
      จงเขาไปสูเรือนของเราเถิด ดูกรพอโสณะลูกนันทะเปนท่ีแสนรักของ   
      บิดา  ลูกนนัทะยังไมไดเขาไปสูเรือนใด ขอใหลูกนนัทะจงไดเรือนนั้น   
      ขอลูกนันทะจงบํารุงแมเถิด.   
[๑๖๑] ดูกรฤาษี มารดาเปนผูอนุเคราะห เปนท่ีพึ่งและเปนผูใหขีรรสแกเรากอน   
      เปนทางแหงโลกสวรรค มารดาปรารถนาเจา มารดาเปนผูใหขีรรสกอน   
      เปนผูเล้ียงดูเรามา เปนผูชักชวนเราในบุญกุศล เปนทางแหงโลกสวรรค   
      มารดาปรารถนาเจา.   
[๑๖๒] มารดาหวังผลคือบุตร จึงนอบนอมแกเทวดา และไตถามถึงฤกษ ฤดู   
      และปท้ังหลาย เม่ือมารดานั้นมีระดู ความกาวลงแหงสัตวผูเกิดในครรภ   
      ก็ยอมมี เพราะสัตวเกดิในครรภนั้นมารดาจึงแพทอง  เพราะเหตุนัน้   
      บัณฑิตจึงเรียกมารดานัน้วาเปนผูมีใจดี   มารดาบริหารครรภอยูหนึ่งป   
      หรือหยอนกวาปแลวจึงคลอด เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นวา   
      ชนยนตีและชเนตตี ผูยังบุตรใหเกดิ มารดายอมปลอบบุตรผูรองไหอยู   
      ใหร่ืนเริง ดวยการใหดื่มน้ํานมบาง ดวยการขับกลอมบาง ดวยการอุม   
      แนบไวกับอกบาง เหตุนัน้ บัณฑิตจึงเรียกมารดานัน้วา ปลอบบุตร   
      ใหร่ืนเริง ตอแตนั้น มารดาเห็นบุตรผูยงัเปนเดก็ออน ไมรูจักเดยีงสา   
      เลนอยูทามกลางสายลมและแสงแดดอันกลาก็เขารับขวัญ เพราะเหตุนั้น   
      บัณฑิตจึงเรียกมารดานัน้วา  โปเสนตี ผูเล้ียงดูบุตร มารดายอม   
      คุมครองทรัพยแมท้ังสองฝาย คือ ทรัพยของมารดาและทรัพยของบิดา   
      เพื่อบุตรนัน้  ดวยต้ังใจวา ทรัพยท้ังสองฝายพึงเปนของบุตรแหงเรา   
      มารดายังบุตรใหศึกษาดังนี้วา  อยางนี้ซิลูกอยางโนนซิลูก ยอมลําบาก   
      เม่ือบุตรกําลังรุนหนุมคนอง มารดายอมคอยมองดูบุตรผูหลงเพลิดเพลิน   
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      ในภรรยาผูอ่ืน  จนพลบคํ่าก็ยังไมกลับมา ยอมเดือดรอนดวยประการ   
      ฉะนี้  บุตรผูอันมารดาเล้ียงดูมาแลว ดวยความลําบากอยางนี้ ไมบํารุง   
      มารดา บุตรนั้นช่ือวาประพฤติผิดในมารดา ยอมเขาถึงนรก บุตรผู   
      อันบิดาเล้ียงมาดวยความลําบากอยางนี้  ไมบํารุงบิดา  บุตรนั้นช่ือวา   
      ประพฤติผิดในบิดา ยอมเขาถึงนรก เราไดสดับมาวา เพราะไมบํารุง   
      มารดา แมทรัพยท่ีเกดิแกบุตรท้ังหลายผูปรารถนาทรัพยยอมฉิบหาย   
      หรือบุตรนั้นยอมเขาถึงความยากแคน เราไดสดับมาวา เพราะไมบํารุง   
      บิดา แมทรัพยท่ีเกดิแกบุตรท้ังหลายผูปรารถนาทรัพยยอมฉิบหาย หรือ   
      บุตรนั้นยอมเขาถึงความยากแคน ความร่ืนเริง ความบันเทิง และความ   
      หัวเราะเลนหัวกันทุกเม่ือ  บัณฑิตผูรูแจงพึงไดเพราะการบํารุงมารดา   
      ความร่ืนเริงความบันเทิง และความหัวเราะเลนหวักันทุกเม่ือ  บัณฑติผู   
      รูแจงพึงไดเพราะการบํารุงบิดา  สังคหวัตถุ ๕  ประการนี้คือทาน   
      การให ๑ ปยวาจา  เจรจาคํานารัก ๑  อัตถจริยา การประพฤติ   
      ประโยชน ๑  สมานัตตตา ความเปนผูมีตนเสมอในธรรมท้ังหลาย   
      ตามสมควร  ในท่ีนั้นๆ ๑ ยอมมีในโลกนี้  เหมือนเพลารถยอมมี   
      แกรถท่ีกําลังแลนไป ฉะนั้น ถาวาสังคหวัตถุเหลานี้ไมพึงมีไซร มารดา   
      ก็จะไมพึงไดรับความนบัถือหรือการบูชา เพราะเหตุแหงบุตร หรือ   
      บิดาก็จะไมพึงไดความนับถือหรือการบูชา  เพราะเหตุแหงบุตร กเ็พราะ   
      บัณฑิตท้ังหลายยอมพจิารณาเห็นสังคหวัตถุนี้ ฉะนัน้ บัณฑิตเหลานั้น   
      ยอมถึงความเปนผูประเสริฐ และเปนผูอันเทวดาและมนุษยพึงสรรเสริญ   
      มารดาและบิดาบัณฑิตเรียกวาเปนพรหมของบุตร เปนบุรพาจารยของ   
      บุตร  เปนผูควรรับของคํานับของบุตร และวาเปนผูอนุเคราะหบุตร   
      เพราะเหตุนั้นแล  บุตรผูเปนบัณฑิต พึงนอบนอมและสักการะมารดา   
      บิดาท้ัง ๒ นั้นดวย ขาว น้ํา ผานุง ผาหม ท่ีนอน การขัดสี การ   
      ใหอาบน้ํา และการลางเทา บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญบุตรนั้น    
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      ดวยการบํารุงในมารดาบิดาในโลกน้ี คร้ันบุตรนั้นละโลกนี้ไปแลว ยอม   
      บันเทิงในสวรรค.   
                      จบ โสณนันทชาดกท่ี ๒   
                       --------------   
      รวมชาดกในสัตตตินิบาตน้ัน มี ๒ ชาดก คือ กุสชาดก ๑   
      โสณนันทชาดก ๑ ชาดกท้ังสองนี้ปรากฏอยูในสัตตตินิบาต.   
                      จบ สัตตตินิบาตชาดก.   
                       --------------    
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                        อสีตินิบาตชาดก   
                       ๑. จุลลหังสชาดก   
                      พระยาหงสทรงติดบวง   
[๑๖๓] ดูกรสุมุขะ ฝูงหงสพากันบินหนีไปไมเหลียวหลัง แมทานกจ็งไปเสีย   
      เถิด อยาหวังอยูในท่ีนี้เลย ความเปนสหายในเราผูตดิบวงยอมไมมี.   
[๑๖๔] ขาพระองคจะพึงไปหรือไมพงึไป ความไมตาย กไ็มพึงมีเพราะการไป   
      หรือการไมไปนั้น เม่ือพระองคมีความสุขจึงอยูใกล  เม่ือพระองคไดรับ   
      ทุกข จะพงึละไปอยางไรได ความตายพรอมกับพระองค หรือวาความ   
      เปนอยูเวนจากพระองค ความตายน้ันแลประเสริฐกวา เวนจากพระองค   
      แลวพึงเปนอยูประเสริฐอะไร ขาแตพระมหาราชผูเปนจอมหงส ขา   
      พระองคพงึละท้ิงพระองคผูทรงถึงทุกขอยางนี้  ขอนีไ้มเปนธรรมเลย   
      คติของพระองค ขาพระองคยอมชอบใจ.   
[๑๖๕] คติ ของเราผูติดบวงจะเปนอ่ืนไปอยางไรเลา นอกจากเขาโรงครัวใหญ   
      คตินั้นยอมชอบใจแกทานผูมีความคิดผูพนแลวอยางไร  ดูกรหงสสุมุขะ   
      ทานจะพึงเห็นประโยชนอะไรในการส้ินชีวิตของเราและของทานท้ังสอง   
      หรือของพวกญาติท่ีเหลือ  ดูกรทานผูมีปกทั้งสองดังสีทอง เม่ือทาน   
      ยอมสละชีวิตในเพราะคุณอันไมประจักษ  ดังคนตาบอดกระทําแลวใน   
      ท่ีมืดจะพึงยังประโยชนอะไรใหรุงเรืองได.   
[๑๖๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาฝูงหงสท้ังหลาย ทําไมหนอ พระองคจึงไม   
      ทรงรูอรรถในธรรม ธรรมอันบุคคลเคารพแลวยอมแสดงประโยชนแก   
      สัตวท้ังหลาย  ขาพระองคนั้นเพงเล็งอยูซ่ึงธรรมและประโยชนอันตั้ง   
      ข้ึนจากธรรม ท้ังเห็นพรอมอยูซ่ึงความภักดใีนพระองค จึงมิไดเสียดาย   
      ชีวิต ความท่ีมิตรเม่ือระลึกถึงธรรมไมพึงทอดท้ิงมิตรในยามทุกข แม   
      เพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมของสัตบุรุษท้ังหลายโดยแท.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 48 
[๑๖๗] ธรรมนี้นั้นทานประพฤติแลว และความภกัดีในเราก็ปรากฏแลว ทานจง   
      ทําตามความปรารถนาของเรานี้เถิด ทานผูเปนอันเราอนุมัติแลว จงไป   
      เสียเถิด  ดกูรทานผูถึงพรอมดวยปญญา ก็แลเม่ือกาลลวงไปอยางนี้ คือ   
      เม่ือเราติดบวงอยูในท่ีนี้ ทานพึงกลับไป ปกครองหมูญาติท้ังหลายของ   
      เราใหจงดีเถิด.   
[๑๖๘] เม่ือสุวรรณหงสผูประเสริฐ ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐกําลังโตตอบ   
      กันอยูดวยประการฉะน้ี  นายพรานไดปรากฏแลวเหมือนดังมัจจุราช   
      ปรากฏแกบุคคลผูปวยหนัก  ฉะนั้น สุวรรณหงสท้ังสองผูเกื้อกูลกันมาส้ิน   
      กาลนานนัน้ เห็นศัตรูเดนิมาแลว ก็นิ่งเฉยมิไดเคล่ือนจากท่ี ฝายวานาย   
      พรานผูเปนศัตรูของพวกนก เห็นพระยาหงสธตรฐผูเปนจอมหงสกําลัง   
      เดินสายไปมาแตท่ีนั้นๆ จึงรีบเดินเขาไป ก็นายพรานน้ันคร้ันรีบเดิน   
      เขาไปแลว เกิดความสงสัยข้ึนวา หงสท้ังสองนั้นติดบวงหรือไม จึง   
      คอยลดความเร็วลง คอยๆ เดินเขาไปใหใกลสุวรรณหงสท้ังสอง   
      ไดเหน็ตัวหนึ่งติดบวงอีกตัวหนึ่งไมตดิบวง แตมายนือยูใกลตัวติดบวง   
      จึงเพงดูตวัท่ีติดบวงผูเปนโทษ ลําดับนั้น   นายพรานน้ันเปนผูมีความ   
      สงสัยจึงไดกลาวถามสุมุขหงสผูมีผิวพรรณเหลือง มีรางกายใหญ ผูเปน   
      ใหญในหมูหงส ซ่ึงยืนอยูวา เพราะเหตุไรหนอพระยาหงสตัวท่ีติดบวง   
      ใหญ  ยอมไมกระทําซ่ึงทิศ  เม่ือเปนเชนนั้นเพราะเหตุไรทานผูไมติด   
      บวง เปนผูมีกําลัง จึงไมบินหนีไป พระยาหงสตัวนี้เปนอะไรกับทาน   
      หรือทานพนแลวทําไมจึงยังเฝาหงสผูติดบวงอยู  หงสท้ังหลายพากัน   
      ละท้ิงหนีไปหมด เพราะเหตุไร ทานจึงยังอยูผูเดยีว.   
[๑๖๙] ดูกรนายพรานนก พระยาหงสนั้นเปนราชาของเรา ท้ังเปนเพื่อนเสมอ   
      ดวยชีวิตของเราดวย เราจึงไมละทานไป จนกวาจะถึงท่ีสุดแหงกาละ.   
[๑๗๐] กไ็ฉนพระยาหงสนี้จงึไมเห็นบวงท่ีดักไว ความจริงการรูอันตรายของตน   
      เปนเหตุของบุคคลผูใหญท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้ บุคคลผูใหญเหลานั้น   
      ควรรูอันตราย.    
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[๑๗๑] เม่ือใดมีความเส่ือม เม่ือนั้น สัตวแมเขาใกลขายหรือบวงกไ็มรูสึก   
      ในเม่ือถึงคราวจะส้ินชีวติ.   
[๑๗๒] ดูกรทานผูมีปญญามาก  ก็แลบวงท้ังหลายท่ีเขาดกัไวมีมากอยาง สัตว   
      ท้ังหลายยอมเขามาติดบวงท่ีเขาดักอําพรางไวในเม่ือถึงคราวจะส้ินชีวิต   
      อยางนี้.   
[๑๗๓] เออก็การอยูรวมกันกบัทานนี้ พึงมีสุขเปนกําไรหนอ  และขอทาน   
      อนุญาตแกขาพเจาท้ังสองเถิด และขอทานพึงใหชีวิตแกขาพเจาท้ังสอง   
      ดวยเถิด.   
[๑๗๔] เรามิไดผูกทานไว และไมปรารถนาจะวาทาน เชิญทานรีบไปจากท่ีนี้ตาม   
      ปรารถนา แลวจงอยูเปนสุขตลอดกาลนานเถิด.   
[๑๗๕] ขาพเจาไมปรารถนาจะมีชีวติอยู โดยเวนจากชีวติของพระยาหงสนี้ ถา   
      ทานยินดีเพียงตัวเดยีว ขอใหทานปลอยพระยาหงสนี ้และจงกนิขาพเจา   
      ขาพเจาท้ังสองเปนผูเสมอกัน ดวยรูปทรงสัณฐานและวยั ทานไมเส่ือม   
      แลวจากลาภ ขอทานจงเปล่ียนขาพเจากับพระยาหงสนี้เถิด  เชิญทาน   
      พิจารณาดใูนขาพเจาท้ังสอง  เม่ือทานมีความปรารถนาเฉพาะตัวเดยีว   
      จงเอาบวงผูกขาพเจาไวกอน จงปลอยพระยาหงสในภายหลัง  ถาทาน   
      ทําตามท่ีขาพเจาขอรอง  ลาภของทานกค็งมีประมาณเทานั้นเหมือนกัน   
      ท้ังทานจะไดเปนมิตรกับฝูงหงสธตรฐจนตลอดชีวิต   
[๑๗๖] มิตร อํามาตย ทาส ทาสี บุตร ภรรยา และพวกพองหมูใหญท้ังหลาย   
      จงดูวา พระยาหงสธตรฐพนจากท่ีนี้ไปไดเพราะทาน บรรดามิตรท้ังหลาย   
      เปนอันมาก มิตรเชนทานนั้นหามีในโลกนี้ เหมือนทานผูเปนเพื่อนรวม   
      ชีวิต ของพระยาหงสธตรฐไม เรายอมปลอยสหายของทาน พระยา   
      หงสจงบินตามทานไปเถิด  ทานทั้งสองจงรีบไปจากท่ีนี้ตามความ   
      ปรารถนา จงรุงเรืองอยูในทามกลางหมูญาติ.   
[๑๗๗] สุมุขหงสผูมีความเคารพนาย มีความปล้ืมใจ เพราะพระยาหงสผูเปน   
      นายหลุดพนจากบวง เม่ือจะกลาววาจาอันร่ืนหูไดกลาววา ดูกรนายพราน    
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      ขอใหทานพรอมดวยหมูญาติท้ังปวงจงเบิกบานใจ  เหมือนขาพเจาเบิก   
      บานใจในวันนี้เพราะไดเห็นพระยาหงสพนจากบวงฉะน้ัน.   
[๑๗๘] เชิญทานมานี่  เราจักบอกทานถึงวธีิท่ีทานจักไดทรัพยเปนลาภของทาน   
      พระยาหงสธตรฐนี้ยอมไมมุงรายอะไรๆ ทานจงรีบไปภายในบุรี  จง   
      แสดงขาพเจาท้ังสองผูไมติดบวงเปนอยูตามปกติ  จับอยูท่ีกระเชา   
      ท้ังสองขาง แกพระราชาวา ขาแตพระมหาราช หงสธตรฐท้ังสองนี้เปน   
      อธิบดีแหงหงสท้ังหลาย  เพราะวาหงสตัวนี้เปนราชาของหงสท้ังหลาย   
      สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี  พระราชาจอมประชาชนทอด   
      พระเนตรเห็นพระยาหงสนี้แลว กจ็ะทรงปราบปล้ืมพระหฤทัย จักพระ   
      ราชทานทรัพยเปนอันมากแกทานโดยไมตองสงสัย.   
[๑๗๙] นายพรานไดสดับคําของหงสสุมุขะดังนัน้แลว จดัแจงการงานเสร็จแลว   
      รีบเขาไปภายในบุรี แสดงหงสท้ังสองผูมิไดติดบวง เปนอยูตามปกติ   
      จับอยูท่ีกระเชาท้ังสองขางแกพระราชาวา ขาแตมหาราช หงสธตรฐท้ัง   
      สองนี้ เปนอธิบดีแหงหงสท้ังหลาย เพราะวาหงสตวันี้เปนราชาของ   
      หงสท้ังหลาย สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี.   
[๑๘๐] กห็งสท้ังสองนี้มาอยูในเง้ือมมือของทานไดอยางไร ทานเปนพราน นํา   
      หงสผูเปนใหญ กวาหงสผูใหญท้ังหลายมาในท่ีนี้ไดอยางไร.   
[๑๘๑] ขาแตพระจอมประชานิกร  ขาพระองคดักบวงเหลานี้ไวท่ีเปอกตม ซ่ึง   
      เปนท่ีๆ ขาพระองคเขาใจวา จะกระทําความส้ินชีวิตแกนกท้ังหลายได   
      พระยาหงสไดมาติดบวงเชนนั้น สวนหงสตัวนี้มิไดติดบวงของ   
      ขาพระองค   แตเขามาจบัอยูใกลๆ พระยาหงสนั้น ไดกลาวกะ   
      ขาพระองค  หงสนี้ประกอบแลวดวยธรรม ไดกระทํากรรมอันแสนยาก   
      ท่ีบุคคลผูมิใชพระอริยะจะพึงทําได  ประกาศภาวะอันสูงสุดของตน   
      พยายามในประโยชนของนาย  หงสนีค้วรจะมีชีวิตอยู ยอมสละชีวติ   
      ของตน มายืนสรรเสริญคุณของนาย รองขอชีวิตของนาย ขาพระองค   
      ไดสดับคําของหงสนี้แลว เกดิความเล่ือมใส จึงปลอยพระยาหงสนัน้   
      จากบวง และอนุญาตใหกลับไดตามสบาย สุมุขหงสผูมีความเคารพนาย    
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      มีความปล้ืมใจ เพราะพระยาหงสผูเปนนายหลุดพนจากบวง เม่ือจะกลาว   
      วาจาอันร่ืนหู ไดกลาววา ดูกรนายพราน ขอใหทานพรอมดวยหมูญาติ   
      ท้ังปวงจงเบิกบานใจ เหมือนขาพเจาเบิกบานใจในวนันี้ เพราะไดเห็น   
      พระยาหงสพนจากบวง ฉะนั้น เชิญทานมานี่ เราจักบอกทาน ถึงวิธี   
      ท่ีทานจักไดทรัพยอันเปนลาภของทาน  พระยาหงสธตรฐนี้ยอมไมมุงราย   
      อะไรๆ ทานจงรีบเขาไปภายในบุรี จงแสดงขาพเจาท้ังสองผูไมติดบวง   
      เปนอยูตามปกติ  จับอยูท่ีกระเชาท้ังสองขางแกพระราชาวา ขาแต   
      มหาราช หงสธตรฐท้ังสองนี้เปนอธิบดีแหงหงสท้ังหลาย เพราะวาหงส   
      ตัวนี้เปนราชาของหงสท้ังหลาย  สวนหงสตัวนี้เปนอัครมหาเสนาบดี   
      พระราชาผูเปนจอมประชาชน  ทอดพระเนตรเห็นพระยาหงสนีแ้ลว   
      จะทรงปราโมทยปลาบปล้ืมพระหฤทัย  จักพระราชทานทรัพยเปนอันมาก   
      แกทานโดยไมตองสงสัย  ขาพระองคจงึนําหงสท้ังสองนี้มา  ตามคํา   
      ของหงสตัวนี้อยางนี้  และหงสท้ังสองนี้  ขาพระองคอนุญาตใหไปยัง   
      เขาจิตรกูฏนั้นแลว หงสตวันี้ เปนผูประกอบดวยธรรมอยางยิ่ง   ตกอยู   
      ในเง้ือมมือของศัตรูอยางนี้ ไดทําใหนายพรานเชนขาพระองคเกิดความ   
      เปนผูมีใจออนโยน ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองค ไมเห็น   
      เคร่ืองบรรณาการอยางอ่ืนนอกจากนี้ท่ีจะนํามาถวายแดพระองค  ขาแต   
      พระองคผูเปนจอมมนุษย  ขอพระองคทรงทอดพระเนตรดูเคร่ืองบรร   
      ณาการนัน้ ณ บานพรานนกท้ังปวง.   
[๑๘๒] พระยาหงสเห็นพระราชาประทับนัง่บนต่ังทองอันงดงาม  เม่ือจะกลาว   
      วาจาอันร่ืนหู จึงไดทูลวา พระองคไมมีโรคาพาธหรือ ทรงสุขสําราญ   
      ดีอยูหรือ พระองคทรงปกครอง รัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรมหรือ.   
[๑๘๓] ดูกรพระยาหงส เราไมมีโรคาพาธ เราสุขสําราญดี อนึ่ง เราปกครอง   
      รัฐมณฑลอันสมบูรณนีโ้ดยธรรม.   
[๑๘๔] โทษอะไรๆ ยอมไมมีในหมูอํามาตยของพระองคแลหรือ  อํามาตย   
      เหลานั้น ยอมไมหวงใยชีวิต เพราะประโยชนของพระองคแลหรือ.    
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[๑๘๕] โทษอะไรๆ ยอมไมมีในหมูอํามาตยของเรา และอํามาตยเหลานั้น ยอม   
      ไมหวงใยชีวิต เพราะประโยชนของเรา.   
[๑๘๖] พระอัครมเหสีของพระองค เปนผูมีพระชาติเสมอกัน ทรงเช่ือฟง มี   
      ปกติตรัสวาจาอันนารัก  ทรงประกอบดวยพระโอรส  พระรูปโฉม   
      และอิศริยยศ  ทรงคลอยตามพระราชอัธยาศัยของพระองคแลหรือ.   
[๑๘๗] พระอัครมเหสีของเรา เปนผูมีพระชาติเสมอกัน ทรงเช่ือฟง มีปกติตรัส   
      วาจาอันนารัก  ทรงประกอบดวยพระโอรสพระรูปโฉมและอิศริยยศ   
      ทรงคลอยตามอัธยาศัยของเรา.   
[๑๘๘] ทานตกอยูในเง้ือมมือของมหาศัตรู  ไดรับทุกขใหญหลวงในเบื้องตน   
      พึงไดรับทุกขนั้นบางแลหรือ  นายพรานวิ่งเขาไปโบยตีทานดวยทอนไม   
      แลหรือ  เพราะวาปกติของคนหยาบชาเหลานี้ ยอมมีเปนประจําอยาง   
      นั้น.   
[๑๘๙] ขาแตพระมหาราช ในยามมีทุกขอยางนี้ ยอมมีความปลอดโปรงใจ จริง   
      อยู นายพรานน้ี มิไดทําอะไรๆ ในขาพระองคท้ังสองเหมือนศัตรู นาย   
      พรานคอยๆ เดินเขาไปและไดปราศัยข้ึนกอน  ในกาลนั้น สุมุขหงส   
      บัณฑิตผูนีไ้ดกลาวตอบ  นายพรานไดฟงคําของสุมุขหงสนั้นแลวก็เกิด   
      ความเล่ือมใส ปลอยขาพระองคจากบวงนั้น และอนญุาตใหขาพระองค   
      กลับไดตามสบาย สุมุขหงสปรารถนาทรัพยเพื่อนายพรานนี้ จึงคิดชวน   
      กันมาในสํานักของพระองคเพื่อประโยชนแกนายพรานน้ี.   
[๑๙๐] กก็ารท่ีทานทั้งสองมาในท่ีนี้ เปนการมาดีแลว และเราก็มีความปราโมทย   
      เพราะไดเห็นทานท้ังสอง แมนายพรานน้ีก็จะไดทรัพยอันมากมายตามท่ี   
      เขาปรารถนา.   
[๑๙๑] พระราชาผูเปนจอมมนุษย ทรงยังนายพรานใหเอิบอ่ิมดวยโภคสมบัติท้ัง   
      หลาย พระยาหงสไดกลาววาจาอันร่ืนหอูนุโมทนา.   
[๑๙๒] ไดยินวา อํานาจของเราผูทรงธรรม ยอมเปนไปในท่ีเทาใด ท่ีเทานั้นมี   
      ประมาณนอย ความเปนใหญในท่ีท้ังปวงจงมีแกทาน ขอทานจงปกครอง   
      ตามปรารถนาเถิด ทานวตัถุก็ดี เคร่ืองอุปโภคก็ดี และส่ิงอ่ืนใดท่ีเขาไป   
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      สําเร็จประโยชนเราขอยกส่ิงนั้นๆ ซ่ึงลวนเปนของปลื้มใจใหแกทาน   
      และขอสละความเปนใหญใหแกทาน.   
[๑๙๓] ก็ถาวา  สุมุขหงสบัณฑิตนี้สมบูรณดวยปญญา  พงึเจรจาแกเราตาม   
      ปรารถนา ขอนั้นพึงเปนท่ีรักอยางยิ่งของเรา.   
[๑๙๔] ขาแตมหาราช  ไดยนิวา ขาพระองคหาอาจจะพูดสอดข้ึนในระหวาง   
      เหมือนพระยานาคเล้ือยเขาไปภายในศิลาฉะนั้นไมขอนั้นไมเปนวนิัยของ   
      ขาพระองค พระยาหงสประเสริฐกวาขาพระองค และพระองคกสู็งสุด   
      กวาสัตวท้ังหลาย เปนพระเจาแผนดินจอมมนุษย ท้ังสองพระองคควร   
      แกการบูชาดวยเหตุมากมาย ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย  เม่ือ   
      พระองคท้ังสองกําลังตรัสกันอยู เม่ือการวินิจฉัยกําลังเปนไปอยู ขาพระ   
      องคผูเปนสาวก ไมพึงพดูสอดข้ึนในระหวาง.   
[๑๙๕] ไดยินวา นายพรานกลาวโดยความจริงวา สุมุขหงสเปนบัณฑติ เพราะ   
      วานยัเชนนี้ไมพึงมีแกบุคคลผูไมไดรับอบรมเลย  ความมีปกติอันเลิศ   
      และสัตวอันอุดมอยางนี้ มีเพียงเทาท่ีเราเห็นแลว  เราไมไดเห็นผูอ่ืน   
      เปนเชนนี้  เราจึงยินดีดวยปกติและวาจาอันไพเราะของทานท้ังสอง   
      ก็การท่ีเราพึงเห็นทานท้ังสองไดนานๆ เชนนี้ เปนความพอใจของเรา   
      โดยแท.   
[๑๙๖] กิจใดท่ีบุคคลพึงกระทําในมิตร กิจนั้นพระองคทรงกระทําแลว ใน   
      ขาพระองคท้ังสอง ขาพระองคท้ังสอง ยอมเปนผูอันพระองคคงปลอย   
      ดวยความภักดใีนขาพระองคท้ังสองโดยไมตองสงสัย  ก็ความทุกขคง   
      เกิดข้ึนในหมูหงสเปนอันมากโนน  เพราะมิไดเห็นขาพระองคท้ังสอง   
      ในระหวางญาติหมูใหญเปนแน  ขาแตพระองคผูปราบปรามศัตรู  ขา   
      พระองคท้ังสอง อันพระองคทรงอนุญาต กระทําปทักษิณพระองคแลว   
      พึงไปพบญาติท้ังหลาย  เพื่อกําจดัความเศราโศกของหงสเหลานั้น   
      ขาพระองคยอมจะไดปติอันไพบูลย  เพราะไดมาเฝาพระองคผูทรงพระ   
      เจริญโดยแท การสงเคราะหญาตินี้เปนประโยชนอันใหญหลวงแท.    
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[๑๙๗] พระยาหงสธตรฐ คร้ันกราบทูลพระเจาสาคลราชผูเปนจอมประชาชนเชน   
      นี้แลว ไดเขาไปหาหมูญาติ เพราะอาศัยเชาวนอันสูงสุด หงสเหลานั้น   
      เห็นหงสท้ังสองผูยิ่งใหญมิไดปวยเจ็บกลับมา ตางก็สงเสียงวา เกเก   
      เกิดเสียงอ้ืออึงไปท่ัว หงสผูเคารพนายไดท่ีพึ่งเหลานัน้ ตางก็โสมนัส   
      ยินดี เพราะนายรอดพนภัย พากันหอมลอมนายโดยรอบ.   
[๑๙๘] ประโยชนท้ังปวง ของชนท้ังหลายผูถึงพรอมดวยกลัยาณมิตร ยอม   
      สําเร็จผลเปนสุขเปรียบเหมือนหงสธตรฐท้ังสอง ไดกลับมาอยูใกลหมู   
      ญาติ ฉะนัน้.   
                      จบ จุลลหังสชาดกท่ี ๑   
                       ๒. มหาหังสชาดก   
               หงสช่ือสุมุขะ ไมละท้ิงพระยาหงสผูติดบวง   
[๑๙๙] หงสเหลานั้นถูกภยัคุกคามแลว ยอมบินหนีไป ดกูรสุมุขะ ผูมีขน   
      เหลือง  มีผิวพรรณดังทอง ทานจงบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด   
      หมูญาติละท้ิงเราซ่ึงตกอยูในอํานาจบวงตัวเดยีว  บินหนีไปไมเหลียว   
      หลังเลย ทานจะอยูผูเดยีวทําไม ดกูรสุมุขะผูประเสริฐกวาหงสท้ังหลาย   
      ทานจงกลับไปเสียเถิด ความเปนสหายในเราผูตดิบวงยอมไมมี ทาน   
      อยาคลายความเพียรเพื่อความไมมีทุกข จงหนีไปเสียตามความปรารถนา   
      เถิด.   
[๒๐๐] ขาแตพระยาหงสธตรฐ ก็ขาพระองคแมมีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ก็จะ   
      ไมละท้ิงพระองคเลย  ความเปนอยูหรือความตายของขาพระองคจักมี   
      พรอมกับพระองค ขาแตพระยาหงสธตรฐ ก็ขาพระองค  แมมีความ   
      ทุกขเปนเบ้ืองหนากจ็ะไมละท้ิงพระองคเลย พระองคไมควรจะชักชวน   
      ขาพระองคใหประกอบในกรรมอันประกอบดวยความเปนคนไมประเสริฐ   
      เลย ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดกวาหงสท้ังหลาย ขาพระองคเปน   
      สหายสหชาติของพระองค เปนผูดํารงอยูในจิตของพระองค ใครๆ กรู็   
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      วาขาพระองคเปนเสนาบดีของพระองค ขาพระองคไปจากท่ีนีแ่ลว จะ   
      กลาวอวดอางในทามกลางหมูญาติไดอยางไร  ขาแตพระองคผูประเสริฐ   
      กวาหงสท้ังหลาย ขาพระองคละท้ิงพระองคไปจากท่ีนี่แลว จะกลาวกะ   
      ฝูงหงสเหลานั้นไดอยางไร ขาพระองคจักยอมสละชีวิตไวในท่ีนี้ ไม   
      สามารถจะทํากิจของคนผูไมประเสริฐได.   
[๒๐๑] ดูกรสุมุขะ ทานไมอาจจะละท้ิงเราผูเปนท้ังนายท้ังสหายช่ือวาต้ังอยูใน   
      ทางอันประเสริฐ  นี้แลเปนธรรมเนียมของโบราณกบัณฑิตท้ังหลาย   
      จริงอยู เม่ือเรายังเหน็ทาน ความกลัวยอมไมเกิดข้ึนเลย ทานจักใหเรา   
      ผูเปนอยูอยางนี้รอดชีวิตได.   
[๒๐๒] เม่ือสุวรรณหงสท้ังสองผูประเสริฐ ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ กําลัง   
      โตตอบกันดวยประการฉะนี้  นายพรานถือทอนไมกระชับแนนรีบเดิน   
      เขามา  สุมุขหงสเห็นนายพรานน้ันกําลังเดินมา จึงไดรองเสียงดังยืนอยู   
      ขางหนาพระยาหงสปลอบพระยาหงสผูหวาดกลัวใหเบาใจดวยคําวาขาแต   
      พระองคผูประเสริฐกวาหงสท้ังหลาย อยาทรงกลัวเลย ดวยวา บุคคลท้ัง   
      หลายเชนกับพระองคยอมไมกลัว ขาพระองคจะประกอบความเพยีรอัน   
      สมควร ประกอบดวยธรรม  พระองคจะพนจากบวงดวยความเพยีรอัน   
      ผองแผวนัน้ไดโดยพลัน.   
[๒๐๓] นายพรานไดฟงคําสุภาษิตของสุมุขหงสนั้น  แลวขนลุกชูชันนอบนอม   
      อัญชลีแกสุมุขหงสแลวถามวา เราไมเคยไดฟงหรือไมเคยไดเห็นนกพูด   
      ภาษามนษุยได  ทานแมจะเปนนกก็พูดภาษาอันประเสริฐ เปลงวาจา   
      ภาษามนษุยได  พระยาหงสตัวนี้เปนอะไรกับทานหรือ ทานพนแลวทําไม   
      จึงเฝาหงสผูติดบวงอยู หงสท้ังหลายพากันละท้ิงไปหมด เพราะเหตุใด   
      ทานจึงยังอยูผูเดียว.   
[๒๐๔] ดูกรนายพรานผูเปนศัตรูของนก พระยาหงสนัน้เปนราชาของขาพเจา ทรง   
      ตั้งขาพเจาใหเปนเสนาบดี  ขาพเจาไมสามารถจะละท้ิงพระองคผูเปน   
      อธิบดีของหงส ในคราวมีอันตรายได พระยาหงสนี้เปนนายของหมูหงส    
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      เปนอันมากและของขาพเจา อยาใหพระองคผูเดียวพงึถึงความพินาศ   
      เสียเลย  ดกูรนายพรานผูสหาย เพราะเหตุท่ีพระยาหงสนี้เปนนายของ   
      ขาพเจา ขาพเจาจึงยินดีร่ืนรมยอยู.   
[๒๐๕] ดูกรหงส  ทานยอมนอบนอมกอนอาหาร  ช่ือวามีประพฤติธรรมอัน   
      ประเสริฐ ขาพเจาจะปลอยนายของทาน ทานท้ังสองจงไปตามสบายเถิด.   
[๒๐๖] ดูกรสหาย  ถาทานดกัหงสและนกทั้งหลายดวยประโยชนของตน   
      ขาพเจาจะขอรับทักษิณาอภัยของทานนี้ ดูกรนายพราน ถาทานไมไดดัก   
      หงสและนกท้ังหลายดวยประโยชนของตนทานไมมีอิสระ ถาทานปลอย   
      เราท้ังสองเสีย ทานก็ช่ือวากระทําความเปนขโมย.   
[๒๐๗] ทานเปนคนรับใชของพระราชาพระองคใด จงนาํขาพเจาไปใหถึงพระ   
      ราชาพระองคนั้น ตามปรารถนาเถิด พระเจาสัญญมนะจกัทรงกระทําตาม   
      พระประสงคในพระราชนิเวศนนั้น.   
[๒๐๘] นายพรานอันสุมุขหงสกลาวดวยประการอยางนีแ้ลว จึงเอามือท้ังสอง   
      ประคองพระยาหงสทองผูมีสีดังทองคํา คอยๆ วางลงในกรง นายพราน   
      พาพระยาหงสท้ังสองผูมีผิวพรรณอันผุดผอง คือสุมุขหงสและพระยาหงส   
      ธตรฐซ่ึงอยูในกรงหลีกไป.   
[๒๐๙] พระยาหงสธตรฐอันนายพรานนําไปอยูไดกลาวกะสุมุขหงสวาดูกรสุมุขะ   
      เรากลัวนกั  ดวยนางหงสผูมีผิวพรรณดงัทองคํามีขาไดลักษณะ  นาง   
      รูวาเราถูกฆา  ก็จักฆาตนเสียโดยแท ดูกรสุมุขะ ก็ราชธิดาของพระยา   
      ปากหงส  นามวาสุเหมามีผิวงามดังทองคําจักรํ่าไหอยู เหมือนนางนก   
      กะเรียนผูกําพรารํ่าไหอยูท่ีริมฝงสมุทรฉะนั้นเปนแน.   
[๒๑๐] การท่ีพระองคเปนใหญกวาโลกคือ หงส ใครๆ ไมสามารถจะประมาณ   
      คุณได เปนครูของหมูคณะใหญ พึงตามเศราโศกถึงหญิงคนเดยีวอยาง   
      นี้ เหมือนไมใชของผูมีปญญา ลมยอมพัดพานท้ังกล่ินหอมและกล่ิน   
      เหม็น  เด็กออนยอมเก็บผลไมท้ังดิบท้ังสุก คนตาบอดผูโลภในรสยอม   
      ถือเอาอาหาร ฉันใด ธรรมดาหญิงก็ฉันนั้น พระองคไมรูจักตัดสินในเหตุ   
      ท้ังหลายปรากฏแกขาพระองคเหมือนคนเขลา พระองคจะถึงมรณกาล   
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      แลว ยังไมทรงทราบกิจท่ีควรและไมควร พระองคเหน็จะเปนกึ่งคนบา   
      บนเพอไปตางๆ ทรงสําคัญหญิงวาเปนผูประเสริฐ แทจริงหญิงเหลานี้   
      เปนของท่ัวไปแกคนเปนอันมาก  เหมือนโรงสุราเปนสถานท่ีท่ัวไปแก   
      พวกนักเลงสุรา ฉะนั้น อนึ่ง หญิงเหลานี้มีมารยาเหมือนพยับแดด   
      เปนเหตุแหงความเศราโศก เปนเหตุเกดิโรคและอันตราย อนึ่ง หญิง   
      เหลานี้เปนคนหยาบคาย  เปนเคร่ืองผูกมัด เปนบวง เปนถํ้าท่ีอยูของ   
      มัจจุราช  บุรุษใดพึงหลงระเริงใจในหญิงเหลานั้น บุรุษนั้นช่ือวาเปน   
      คนเลวทรามในหมูนระ.   
[๒๑๑] วตัถุใด อันทานผูเจริญท้ังหลายรูจกัดีแลว ใครควรจะติเตียนวตัถุนั้นเลา   
      ข้ึนช่ือวาหญิงท้ังหลายมีบุญมาก เกิดแลวในโลก ความคะนองอันบุคคล   
      ตั้งไวแลวในหญิงเหลานัน้ ความยนิดีอันบุคคลต้ังเฉพาะไวแลวในหญิง   
      เหลานั้น  พืชท้ังหลาย (มีพระพุทธเจา พระปจเจกพทุธเจา พระ   
      อริยสาวกและพระเจาจกัรพรรดิ์เปนตน)  ยอมงอกข้ึนในหญิงเหลานั้น   
      สัตวเหลานั้นพึงเจริญ บุรุษไรมาเกี่ยวของชีวิตหญิงดวยชีวิตของตนแลว   
      พึงเบ่ือหนายในหญิงเหลานั้น ดูกรสุมุขะ ทานนัน่แหละ ไมตองคนอ่ืน   
      ละก็ประกอบในประโยชนของหญิงท้ังหลาย เม่ือภยัเกิดข้ึนแกทานใน   
      วันนี้ความคิดจึงเกดิข้ึนเพราะความกลัว จริงอยู บุคคลท้ังปวงผูถึงความ   
      สงสัยในชีวิต มีความหวาดกลัว ยอมอดกล้ันความกลัวไวได เพราะวา   
      บัณฑิตท้ังหลายเปนผูดํารงอยูในฐานะอันใหญ ยอมประกอบในประโยชน   
      อันมากท่ีจะประกอบได  พระราชาท้ังหลาย  ยอมทรงปรารถนาความ   
      กลาหาญของมนตรีท้ังหลาย  เพื่อทรงประสงคท่ีจะไดความกลาหาญนั้น   
      ปองกันอันตรายและสามารถปองกันพระองคเองดวย วันนี้ ทานจงกระทํา   
      ดวยประการท่ีพวกพนักงานเคร่ืองตนของพระราชา  อยาเชือดเฉือนเรา   
      ท้ังสองในโรงครัวใหญเถิด จริงอยางนัน้ สีแหงขนปกท้ังหลายจะฆา   
      ทานเสียเหมือนขุยไมไผ  ฉะนั้น ทานแมนายพรานจะปลอยแลว    
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      ไมปรารถนาจะบินหนไีป  ยังเขามาใกลบวงเองอีกเลา วันนี้ ทานถึงความ   
      สงสัยในชีวิตแลว จงถือเอาส่ิงท่ีเปนประโยชน อยายืน่ปากออกไปเลย.   
[๒๑๒] ทานนัน้จงประกอบความเพยีร ท่ีสมควรอันประกอบดวยธรรม จง   
      ประพฤติการแสวงหาทางท่ีจะชวยใหเรารอดชีวิต  ดวยความเพยีรอัน   
      ผองแผวของทานเถิด.   
[๒๑๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวานกท้ังหลาย  อยาทรงกลัวเลยผูท่ีสมบูรณ   
      ดวยญาณวริิยะเชนพระองคยอมไมกลัวเลย ขาพระองคจักประกอบความ   
      เพียรท่ีสมควร อันประกอบดวยธรรม  พระองคจะหลุดพนจากบวง   
      ดวยความเพียรอันผองแผวของขาพระองค  โดยเร็วพลัน.   
[๒๑๔] นายพรานน้ัน เขาไปยังประตูพระราชวังพรอมดวยหาบหงสแลว จึงส่ัง   
      นายประตูวา ทานจงไปกราบทูลถึงเราแดพระราชาวา พระยาหงสธตรฐ   
      นี้มาแลว.   
[๒๑๕] ไดยินวา  พระเจาสัญญมนะทอดพระเนตรเห็นหงสทองท้ังสอง ตัวผู   
      รุงเรืองดวยบุญ  หมายรูดวยลักษณะ แลวตรัสรับส่ังกะพวกอํามาตยวา   
      ทานท้ังหลายจงใหผา ขาว น้ํา และเคร่ืองบริโภค แกนายพราน เงิน   
      เปนส่ิงกระทําความปรารถนาแกเขา เขาปรารถนาประมาณเทาใด ทาน   
      ท้ังหลายจงใหแกเขาประมาณเทานั้น.   
[๒๑๖] พระเจากาสีทอดพระเนตรเห็นนายพรานผูมีความผองใส แลวจึงตรัสวา   
      ดูกรเขมกะผูสหาย ก็สระโบกขรณีนีเ้ต็มไปดวยฝูงหงส ตั้งอยู (น้าํ   
      เต็มเปยม) อยางไรทานจงึถือบวงเดินเขาไปใกลพระยาหงสผูอยูในทาม   
      กลางฝูงหงส ท่ีนาชอบใจเกล่ือนกลนไปดวยฝูงหงสผูเปนญาติ ซ่ึงมิใช   
      หงสช้ันกลางไดและจับเอามาไดอยางไร.   
[๒๑๗] วนันี้ เปนราตรีท่ี ๗ ของขาพระองค ขาพระองคเปนผูไมประมาท แอบ   
      อยูในตุม คอยติดตามรอยเทาของพระยาหงสนี้  ซ่ึงกาํลังเขาไปยังท่ีถือ   
      เอาเหยื่อ ลําดับนั้น ขาพระองคไดเห็นรอยเทาของพระยาหงสนั้น ผู   
      กําลังเท่ียวแสวงหาเหยื่อ  จึงดักบวงลงในท่ีนั้น ขาพระองคจับ   
      พระยาหงสนั้นมาไดดวยอุบายอยางนี้ พระเจาขา.    
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[๒๑๘] ดูกรนายพราน หงสนี้มีอยูสองตัว ไฉนทานจึงกลาววามีตวัเดยีว จิต   
      ของทานวปิริตไปแลวหรือ หรือวาทานคิดจะหาประโยชนอะไร.   
[๒๑๙] หงสตวัท่ีมีพื้นแดง มีสีงดงามดุจทองคํากําลังหลอม รอบๆ คอจรด   
      ทรวงอกนัน้ เขามาติดบวงของขาพระองค  แตหงสตัวท่ีผุดผองนี้มิได   
      ติดบวง  เม่ือจะกลาวถอยคําเปนภาษามนุษย  ไดยนืกลาวถอยคํา   
      อันประเสริฐกะพระยาหงสผูติดบวง ผูกระสับกระสายอยู   
[๒๒๐] ดูกรสุมุขหงส เหตุไรหนอทานจึงยืนขบคางอยูในบัดนี้ หรือวาทานมาถึง   
      บริษัทของเราแลวกลัวภยั จึงไมพูด.   
[๒๒๑] ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี ขาพระองคเขามาสูบริษัทของ   
      พระองคแลว จะกลัวภยัก็หาไม ขาพระองคจักไมพดูเพราะกลัวภยัก็หา   
      ไม แตเม่ือประโยชนเชนนั้นเกดิข้ึนแลว ขาพระองคจงึจักพูด.   
[๒๒๒] เราไมเห็นบริษัทผูยิ่งใหญ พลรถ พลเดินเทา เกราะ โลหและนาย   
      ขมังธนูผูสวมเกราะของทานเลย ดกูรสุมุขหงส ทานอาศัยส่ิงใดหรือวา   
      เขาไปในสถานท่ีใดแลวไมกลัวส่ิงท่ีจะพึงกลัว เราไมเห็นส่ิงนั้น  หรือ   
      สถานท่ีนั้นแมเปนเงิน  ทองหรือนครท่ีสรางไวอยางดีซ่ึงมีคูรายรอบ   
      ยากท่ีจะไปได มีหอรบและเชิงเทินอันม่ันคงเลย.   
[๒๒๓] ขาพระองคไมตองการดวยบรษิัทผูยิ่งใหญหรือนครหรือทรัพย เพราะขา   
      พระองคไปสูทางโดยสถานท่ีมิใชทาง ขาพระองคเปนผูเท่ียวไปในอากาศ   
      ก็พระองคทรงสดับขาววา ขาพระองคเปนบัณฑิต และเปนผูละเอียดคิด   
      ขออรรถ ถาพระองคทรงดํารงม่ันอยูในความสัตยไซร ขาพระองคจะพึง   
      กลาววาจาอันมีอรรถ ดวยวา คําท่ีขาพระองคกลาวแมจะเปนสุภาษิต ก็   
      จักทําอะไรแกพระองคผูหาความสัตยมิได ผูไมประเสริฐ มักตรัสคําเท็จ   
      ผูหยาบชา.   
[๒๒๔] พระองคไดรับส่ังใหขุดสระช่ือวาเขมะน้ี ตามถอยคําของพวกพราหมณ   
      และพระองครับส่ังใหประกาศอภัยท่ัวสิบทิศ  หงสเหลานั้นจึงไดพากัน   
      บินลงสูสระโบกขรณี อันมีน้ําใสสะอาด ในสระโบกขรณีนั้นมีอาหาร   
      อยางเพยีงพอ และไมมีการเบียดเบียนนกท้ังหลายเลย พวกขาพระองค    
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      ไดยนิคําประกาศนีแ้ลว จึงพากันบินมาในสระของพระองค พวก   
      ขาพระองคนั้นๆ ก็ถูกบวงรัดไว  นี่เปนคําตรัสเท็จของพระองค บุคคล   
      กระทํามุสาวาท และความโลภคือความอยากไดอันลามกเปนเบ้ืองหนา   
      แลว  กาวลวงปฏิสนธิในเทวโลกและมนุษยโลกท้ังสอง  ยอมเขาถึง   
      นรกอันไมนาเพลิดเพลิน.   
[๒๒๕] ดกูรสุมุขหงส เรามิไดทําผิด ท้ังมิไดจับทานมาดวยความโลภ ก็เราได   
      สดับมาวา ทานท้ังหลายเปนบัณฑิต  เปนผูละเอียด และคิดขออรรถ   
      ทําไฉนทานทั้งหลาย  จึงจะมากลาววาจาอันอาศัยอรรถในท่ีนี้  ดูกร   
      สุมุขหงสผูสหาย  นายพรานผูนี้เราสงไป จึงไปจับเอาทานมาดวยความ   
      ประสงคนั้น.   
[๒๒๖] ขาแตพระจอมแหงชนชาวกาสี เม่ือชีวิตนอมเขาไปใกลความตายแลว   
      ขาพระองคท้ังหลายถึงมรณกาลแลว  จะไมพึงกลาววาจาอันมีเหตเุลย   
      ผูใดฆาเนือ้ดวยเนื้อตอ  ฆานกดวยนกตอ หรือดักผูเล่ืองลือดวยเสียงท่ี   
      เล่ืองลือ จะมีอะไรเปนความเลวทรามยิง่กวาความเลวทรามของผูนั้น ก็   
      ผูใดพึงกลาววาจาอันประเสริฐแตประพฤติธรรมไมประเสริฐ  ผูนั้นยอม   
      พลาดจากโลกท้ังสองคือ โลกน้ีและโลกหนา บุคคลไดรับยศแลวไมพึง   
      มัวเมา  ถึงความทุกขอันเปนเหตุสงสัยในชีวิตแลวไมพึงเดือดรอน พึง   
      พยายามในกิจท้ังหลายรํ่าไป  และพึงปดชองท้ังหลาย ชนเหลาใดเปน   
      ผูเจริญ  ถึงเวลาใกลตายไมลวงเลยประโยชนอยางยิ่งประพฤติธรรมใน   
      โลกน้ี  ชนเหลานั้นยอมไปสูไตรทิพยดวยประการอยางนี้ ขาแตพระจอม   
      แหงชนชาวกาสี พระองคทรงสดับคํานี้แลวขอจงทรงรักษาธรรมใน   
      พระองค  และไดทรงโปรดปลอยพระยาหงสธตรฐ ผูประเสริฐสุดกวา   
      หงสท้ังหลายเถิด พระเจาขา.   
[๒๒๗] ชาวพนักงานท้ังหลาย จงนําน้ํา น้ํามันทาเทาและอาสนะอันมีคามากมา   
      เถิด เราจะปลอยพระยาหงสธตรฐ ผูเรืองยศออกจากกรง และสุมุขหงส   
      เสนาบดีผูมีปญญา เปนผูละเอียดคิดอรรถที่ยากไดงาย ผูใดเม่ือพระราชา   
      มีสุขก็สุขดวย เม่ือพระราชามีทุกขก็ทุกขดวย ผูเชนนี้แลยอมสมควร    
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      เพื่อจะบริโภคกอนขาวของนายได เหมือนสุมุขหงสเปนราชสหายท่ัวไป   
      แกสัตวมีชีวิต ฉะนัน้.   
[๒๒๘] พระยาหงสธตรฐเขาไปเกาะตั่ง อันลวนแลวไปดวยทองคํามี ๘ เทา นา   
      ร่ืนรมมใจ  เกล้ียงเกลา  ลาดดวยผาแควนกาสี สุมุขหงสเขาไปเกาะ   
      เกาอ้ีอันลวนแลวไปดวยทองคํา หุมดวยหนังเสือโครง ในลําดับแหง   
      พระยาหงสธตรฐ ชนชาวกาสีเปนอันมาก ตางถือเอาโภชนะอันเลิศท่ีเขา   
      สงไปถวายพระราชา นําเขาไปใหแกพระยาหงสท้ังสองนั้น ดวยภาชนะ   
      ทองคํา.   
[๒๒๙] พระยาหงสธตรฐผูฉลาด เห็นโภชนะอันเลิศท่ีเขานํามาให อันพระเจากาสี   
      ประทานสงไป   จึงไดถามธรรมเนียมเคร่ืองปฏิสันถารในกาลเปนลําดับ   
      นั้นวา  พระองคไมมีโรคาพาธแลหรือ ทรงสําราญดีอยูหรือ ทรง   
      ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรมหรือ.   
[๒๓๐] ดกูรพระยาหงส เราไมมีโรคาพาธ อนึ่ง เรามีความสําราญดี และเราก็   
      ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณนี้โดยธรรม.   
[๒๓๑] โทษอะไรๆ ไมมีในหมูอํามาตยของพระองคแลหรือ และอํามาตยเหลา   
      นั้น  ไมอาลัยชีวิตในประโยชนของพระองคแลหรือ.   
[๒๓๒] โทษอะไรๆ ไมมีในหมูอํามาตยของเรา และอํามาตยเหลานัน้ไมอาลัย   
      ชีวิตในประโยชนของเรา.   
[๒๓๓] พระมเหสีซ่ึงมีพระชาติเสมอกัน ทรงเช่ือฟงมีพระเสาวนียอันนารัก ทรง   
      ประกอบดวยพระโอรส พระรูป พระโฉมและพระยศ เปนไปตามพระ   
      ราชอัธยาศัยของพระองคแลหรือ.   
[๒๓๔] พระมเหสีซ่ึงมีพระชาติเสมอกัน ทรงเช่ือฟงมีพระเสาวนียอันนารัก ทรง   
      ประกอบดวยพระโอรส พระรูป พระโฉมและพระยศเปนไปตาม   
      อัธยาศัยของเรา.   
[๒๓๕] พระองคมิไดทรงเบียดเบียนชาวแวนแควน ทรงปกครองใหปราศจาก   
      อันตรายแตท่ีไหนๆ  โดยความเกร้ียวกราดโดยธรรม  โดยความ   
      สมํ่าเสมอแลหรือ.    
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[๒๓๖] เรามิไดเบียดเบียนชาวแวนแควน ปกครองใหปราศจากอันตรายแตท่ี   
      ไหนๆ โดยความไมเกร้ียวกราด โดยธรรม โดยความสมํ่าเสมอ.   
[๒๓๗] พระองคทรงยําเกรงสัตบุรุษ ทรงเวนอสัตบุรุษแลหรือ พระองคไมทรง   
      ละท้ิงธรรม ไมทรงประพฤติคลอยตามอธรรมแลหรือ.   
[๒๓๘] เรายําเกรงสัตบุรุษ เวนอสัตบุรุษ ประพฤติคลอยตามธรรมละท้ิงอธรรม.   
[๒๓๙] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย พระองคทรงพิจารณาเห็นชัดซ่ึงพระชนมายุ   
      อันเปนอนาคตยั่งยืนยาวอยูหรือ พระองคทรงมัวเมาในอารมณเปนท่ีตั้ง   
      แหงความมัวเมา ไมสะดุงกลัวปรโลกหรือ.   
[๒๔๐] ดูกรพระยาหงส  เราพิจารณาเห็นชัดซ่ึงอายุอันเปนอนาคตยังยนืยาวอยู   
      เราต้ังอยูแลวในธรรม ๑๐ ประการ จึงไมสะดุงกลัวปรโลก เราเห็นกุศล   
      ธรรมท่ีดํารงอยูในตนเหลานี้ คือทาน ศีล การบริจาค ความซ่ือตรง   
      ความออนโยน ความเพียร ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความ   
      อดทนและความไมพิโรธ แตนั้นปตแิละโสมนัสไมใชนอย ยอมเกิด   
      แกเรา ก็สุมุขหงสนี้ไมทันคิดถึงคุณสมบัติของเรา ไมทราบความประทุษ   
      รายแหงจติ จึงเปลงวาจาอันหยาบคาย ยอมกลาวถึงโทษท่ีไมมีอยูในเรา   
      คําของสุมุขหงสนี้ ยอมไมเปนเหมือนคําของคนมีปญญา.   
[๒๔๑] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษย ความพล้ังพลาดน้ันมีแกขาพระองค   
      โดยความรีบรอน ก็เม่ือพระยาหงสธตรฐติดบวง ขาพระองคมีความทุกข   
      มากมาย ขอพระองคไดทรงโปรดเปนท่ีพึ่งของขาพระองค เหมือนบิดา   
      เปนท่ีพึ่งของบุตร และดุจแผนดนิเปนท่ีพึ่งของหมูสัตวฉะนัน้เถิด ขา   
      แตพระองคผูเปนราชกุญชร ขอพระองคไดทรงโปรดงดโทษแกขาพระองค   
      ผูถูกความผิดครอบงําเถิด.   
[๒๔๒] เรายอมอนุโมทนาแกทานดวยอาการอยางนี้  เพราะทานไมปกปดความ   
      ในใจ ดูกรหงส ทานเปนผูซ่ือตรง จงทําลายความของใจเสียเถิด.   
[๒๔๓] ทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจอยางใดอยางหน่ึง มีอยูในนเิวศนของเรา ผูเปน   
      พระเจากาสี คือ เงิน ทอง แกวมุกดา  แกวไพฑูรยอันมากมาย    
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      แกวมณี สังข ไขมุก ผา จนัทนแดง และเหล็กอีกมาก เราขอให   
      ทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจท้ังหมดนีแ้กทาน และขอละความเปนใหญใหแกทาน.   
[๒๔๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ  ขาพระองคท้ังสองผูอันพระองคทรงยําเกรง   
      และทรงสักการะโดยแท ขอพระองคทรงเปน พระอาจารย ของขาพระองค   
      ท้ังสอง ผูประพฤติอยูในธรรมท้ังหลายเถิด ขาแตพระองคผูเปนอาจารย   
      ผูปราบปรามขาศึก  ขาพระองคท้ังสองอันพระองคทรงยอมอนุญาตแลว   
      จักกระทําประทักษณิพระองคแลว จกักลับไปหาหมูญาติ.   
[๒๔๕] พระเจากาสีทรงดําริ และทรงปรึกษาขอความตามท่ีไดกลาวมาตลอดราตรี   
      ท้ังปวง  แลวทรงอนุญาตพระยาหงสท้ังสองผูประเสริฐสุดกวาหงสท้ัง   
      หลาย.   
[๒๔๖] เม่ือพระอาทิตยอัสดงคต เม่ือราตรีสวางจา พระยาหงสท้ังสองก็พากันบิน   
      ไปจากพระราชนิเวศนของพระเจากาสี.   
[๒๔๗] หงสเหลานั้น เห็นพระยาหงสท้ังสองผูยิ่งใหญไมมีโรคกลับมาถึง จึง   
      พากันสงเสียงวา เกเก ไดเกิดเสียงอ้ืออึงข้ึน หงสผูมีความเคารพนาย   
      เหลานั้นไดปจจยัมีปติโสมนัส  เพราะนายหลุดพนกลับมา  พากัน   
      กระโดดโลดเตนเขาไปหอมลอมโดยรอบ.   
[๒๔๘] ประโยชนท้ังปวง ของบุคคลผูสมบูรณดวยกัลยาณมิตรยอมใหสําเร็จ   
      ความสุขความเจริญเหมือนพระยาหงสธตรฐและสุมุขหงส สมบูรณดวย   
      กัลยาณมิตร  เกิดประโยชน  ใหสําเร็จความเจริญกลับมายังหมูญาติ   
      ฉะนั้น.   
                      จบ มหาหังสชาดกท่ี ๒   
                       ๓. สุธาโภชนชาดก   
                     วาดวยของกินอันเปนทิพย   
[๒๔๙] ขาพเจาไมซ้ือ ไมขาย อนึ่ง แมความส่ังสมของขาพเจาก็ไมมีในท่ีนี้   
      ภัตนี้มีนดิหนอยท้ังหาไดแสนยาก ขาวสุกแลงหนึ่งนี้หาพอแกเราสอง   
      คนไม.    
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[๒๕๐] บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย  ควรแบงของสวนกลางใหตามสวน   
      กลาง ควรแบงของมากใหตามมาก การไมใหยอมไมควร ดูกรโกสิย   
      เศรษฐี เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูทางของ   
      พระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียวยอม   
      ไมไดความสุข.   
[๒๕๑] ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะผูเดยีว พลีกรรมของผูนั้นยอมไรผล   
      ท้ังความเพียรแสวงหาทรัพยของผูนั้นก็ไรประโยชน  ดูกรโกสิยเศรษฐี   
      เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูทางแหงพระอริยเจา   
      จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดยีวยอมไมไดความสุข.   
[๒๕๒] ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตผูเดยีว พลีกรรมของผูนั้น   
      ยอมมีผลจริง  ท้ังความเพียรแสวงหาทรัพยของผูนั้นก็มีประโยชนจริง   
      ดูกรโกสิยเศรษฐี  เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสู   
      ทางของพระอริยเจา จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดียว   
      ยอมไมไดความสุข.   
[๒๕๓] บุรุษเขาไปสูสระแลว บูชาท่ีแมน้ําช่ือพหุกาก็ดี  ท่ีสระช่ือคยากด็ี ท่ีทา   
      น้ําช่ือโทณะก็ดี ท่ีทาน้ําช่ือติมพรุก็ดี  ท่ีหวงน้ําใหญมีกระแสเชีย่วก็ดี   
      การบูชาและความเพยีรของเขาในท่ีนัน้ๆ ยอมมีผล ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว   
      ไมบริโภคโภชนะแตผูเดยีว จะกลาววาไรผลนั้นไมได ดูกรโกสิยเศรษฐี   
      เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน  ทานจงข้ึนสูทางของพระอริยเจา   
      จงใหทานและจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดยีวยอมไมไดความสุข.   
[๒๕๔] ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว ผูนั้นเปรียบเหมือนกลืน   
      เบ็ดอันมีสายยาว พรอมท้ังเหยื่อ  ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น   
      ขาพเจาขอกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูทางของพระอริยเจา จงใหทาน   
      และจงบริโภค เพราะวาผูบริโภคคนเดยีวยอมไมไดความสุข.   
[๒๕๕] พราหมณเหลานี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ เพราะเหตุไร สุนัขของทานนี้จงึ   
      เปลงรัศมีสีตางๆ ได ขาแตพราหมณ  ทานท้ังหลาย ใครเลาหนอ   
      จะบอกแกขาพเจาได.    
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[๒๕๖] ทานท้ังสองนี้ คือ จันทเทพบุตรและสุริยเทพบุตร สวนผูนี้ คือ   
      มาตลีเทพสารถี สวนเราเปนทาวสักกะจอมเทพชาวไตรทศ และสุนขั   
      ตัวนี้เรียกวา ปญจสิขเทพบุตร.   
[๒๕๗] ฉ่ิง ตะโพน และเปงมาง ยอมปลุกเทพบุตรผูหลับแลว ใหตืน่และ   
      ตื่นแลวยอมเพลิดเพลินใจ.   
[๒๕๘] ชนเหลาใดเหลาหนึง่ มีความตระหนี่เหนียวแนน  มักบริภาษสมณ   
      พราหมณท้ังหลาย ชนเหลานั้น ทอดทิ้งรางกายไวในโลกน้ีแลว เม่ือตาย   
      แลวยอมไปสูนรก  ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง หวังสุคติตัง้อยูในธรรม คือ   
      ความสํารวมและการแจกทาน  ชนเหลานั้นทอดท้ิงรางกายไวในโลกน้ี   
      แลว เม่ือตายไป ยอมไปสูสุคติ.   
[๒๕๙] ทานนัน้ช่ือโกสิยเศรษฐี มีความตระหนี่ มีธรรมอันลามกในชาตกิอน   
      เปนญาติของพวกเรา พวกเรามาแลวในที่นี้ เพื่อประโยชนแกทาน   
      เทานั้น ดวยคิดวา โกสิยะนี้ อยาไดมีธรรมอันลามกไปนรกเลย.   
[๒๖๐] ก็ทานเหลานั้น เปนผูใครประโยชนแกขาพเจาโดยแท เพราะมาพรํ่า   
      สอนขาพเจาอยูเนืองๆ ขาพเจานัน้จักทําตามคําท่ีทานท้ังหลายผูแสวงหา   
      ประโยชนกลาวแลวทุกประการ  ขาพเจานั้นจกัของดเวนจากความเปน   
      คนตระหนี่เสียในวันนี้แหละ อนึ่ง ขาพเจาจะไมพึงทําบาปกรรมอะไรๆ   
      ข้ึนช่ือวาการไมใหอะไรๆ จะไมมีแกขาพเจา  และขาพเจายังไมไดให   
      แลวจะไมขอดื่มน้ํา ขาแตทาววาสวะ ก็เม่ือขาพเจาใหอยูอยางนี้ตลอด   
      กาลทั้งปวง แมโภคสมบัติของขาพเจาจกัส้ินไป แตนัน้ ขาพเจาจกัละ   
      กามทั้งหลายตามสวนท่ีมีอยูแลวจักบวช.   
[๒๖๑] เทพธิดาเหลานั้น อันทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดารักษาแลว ยอม   
      บันเทิงอยู ณ ภูเขาคันธมาทนอันเปนภูเขาประเสริฐสุด คร้ังนั้น นารท   
      ดาบสผูประเสริฐกวาฤาษี ผูไปไดในโลกท้ังปวง ไดมาถือเอากิ่งไมอัน   
      ประเสริฐ มีดอกบานดแีลว ดอกไมนั้นสะอาด มีกล่ินหอม เทพยดา    
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      ชาวไตรทศ กระทําสักการะ เปนดอกไมสูงสุด อันทาวสักกะผูประเสริฐ   
      กวาอมรเทพเสพแลว แตพวกมนุษยและพวกอสูรไมได เวนไวแตพวก   
      เทวดา เปนดอกไมมีประโยชน สมควรแกเทวดาเหลานั้น  ลําดับนัน้   
      นางเทพนารี ๔ องค คือ นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ และนางหิริ   
      ผูมีผิวพรรณเปรียบดวยทองคํา เปนใหญกวานางเทพนารีผูร่ืนเริง  ตาง   
      ลุกข้ึนกลาวกะนารทมุนี ผูเปนพราหมณผูประเสริฐวา ขาแตทานมหามุนี   
      ผูประเสริฐ  ถาดอกปาริฉัตตะนี้ พระคุณเจาไมเจาะจงแลว ก็ขอจงให   
      แกพวกดิฉันเถิด คติท้ังปวงจงสําเร็จแกพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจง   
      ใหแกพวกดิฉันเถิด เหมือนทาววาสวะ ฉะนั้นเถิด  นารทดาบสเห็น   
      นางธิดาท้ัง ๔ มาขอดอกไม จึงกลาววา  ทานพูดดวยคําชวนทะเลาะ   
      เราไมมีความตองการดวยดอกไมเหลานี้สักนอยหน่ึง บรรดาเจาท้ัง ๔ ผู   
      ใดประเสริฐกวา ผูนัน้จงประดับดอกไมนั้นเถิด.   
[๒๖๒] ขาแตทานนารทะผูอุดม พระคุณเจานั่นแลจงพิจารณาดูพวกดฉัิน พระ   
      คุณเจาปรารถนาใหแกนางใด กจ็งใหแกนางนั้น  ก็บรรดาพวกดิฉัน   
      พระคุณเจาจักใหแกนางใด  นางนัน้แหละ จักเปนผูอันดิฉันท้ังหลาย   
      ยกยองวาประเสริฐสุด.   
[๒๖๓] ดูกรนางผูมีตัวงาม คํานี้ไมสมควร ใครเปนพราหมณ ใครกลาวการ   
      ทะเลาะ เพราะฉะน้ัน ทานท้ังหลายจงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหง   
      ภูตเถิด ถาทานท้ังหลายไมทราบในท่ีนีว้า ตนสูงสุดหรือวาธรรมสูงสุด.   
[๒๖๔] นางเทพธิดาเหลานั้น อันนารทดาบสกลาวแลว เปนผูโกรธแคนอยางยิ่ง   
      เปนผูมัวเมาในผิวพรรณ  พากันไปสูสํานักของทาวสหัสสนัยน แลว   
      ทูลถามทาวสักกะผูเปนจอมแหงภูตวา ใครหนอเปนผูประเสริฐ.   
[๒๖๕] ทาวปุรินททะผูประเสริฐกวาเทวดา ผูอันเทวดากระทําอัญชลี ทรงเห็น   
      นางเทพธิดาท้ัง ๔ นัน้  ผูมีใจริษยา จึงตรัสวา  ดูกรเจาผูงามเลิศ   
      เจาท้ังปวงเปนเชนเดียวกนั จงยกไวกอน ใครเลาหนอไดกลาวการ   
      ทะเลาะข้ึน.   
[๒๖๖] ทานนารทมหามุนีใด ผูเท่ียวไปในโลกท้ังปวง ผูตัง้อยูในธรรม มีความ   
      บากบ่ันอยางแทจริง ทานไดกลาวกะพวกหมอมฉัน ณ ภูเขาคันธมาทน    
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      อันเปนภเูขาประเสริฐวา ทานท้ังหลายจงไปทูลถามทาวสักกะผูเปนจอม   
      แหงภูตเถิด ถาทานท้ังหลายไมทราบในท่ีนี้วา ตนประเสริฐหรือธรรม   
      ประเสริฐ.   
[๒๖๗] ดูกรเจาผูมีตัวงาม ทานมหามุนนีามวาโกสิยะ  อยูในปาใหญโนน   
      ทานไมใหกอนแลวยอมไมบริโภคภัต ทานพิจารณาเสียกอนแลวจึงให   
      ทาน ถาทานจักใหแกนางใด นางนัน้แลเปนผูประเสริฐ.   
[๒๖๘] ก็ทานโกสิยดาบสนัน้อยูในทิศทักษิณริมฝงแมน้าํคงคา  ขางหิมวันต   
      บรรพตโนน  ทานหาน้ําและโภชนะไดโดยยาก ดกูรเทพสารถี ทาน   
      จงนําสุธาโภชนไปถวายทาน.   
[๒๖๙] มาตลีเทพสารถีนั้น  อันทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดารับส่ังใชแลว   
      ไดข้ึนรถเทียมดวยมาพนัตัว เขาไปยังอาศรมโดยเร็วพลัน เปนผูมีกาย   
      ไมปรากฏ ไดถวายสุธาโภชนแกมุนี.   
[๒๗๐] ก็เม่ือเราบําเรอไฟท่ีเราบูชาแลว  ยนือยูใกลพระอาทิตยอันมีแสงสวาง   
      บรรเทาความมืดในโลกเสียได อันสูงสุด ทาววาสวะผูครอบงําภูตท้ังปวง   
      หรือวาใครหนอมาวางภตัอันขาวสะอาดลงในฝามือของเรา ภัตน้ีขาว   
      เปรียบดังสังขไมมีส่ิงอื่นเปรียบปาน นาดู สะอาด มีกล่ินหอมนารัก   
      ยังไมเคยมีเลย เรายังไมเคยเห็นดวยตาตนเองเลย เทวดาองคไหน เอา   
      สุธาโภชนมาวางบนฝามือของเรา.   
[๒๗๑] ขาแตมหามุนีผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพเจาอันทาวสักกะผูเปนจอม   
      เทพทรงใชแลว จึงไดรีบนําเอาสุธาโภชนมาถวายพระคุณเจา จงรูจัก   
      ขาพเจาวามาตลีเทพสารถี นิมนตพระคุณเจาบริโภคภัตอันอุดม  อยาหาม   
      เสียเลย  กสุ็ธาโภชนท่ีบริโภคแลวนัน้  ยอมขจัดบาปธรรมได ๑๒   
      ประการ คือ ความหวิ ๑ ความกระหาย ๑ ความไมยินดี  (กระสัน) ๑   
      ความกระวนกระวาย ๑  ความเหน็จเหนื่อย ๑  ความโกรธ ๑   
      ความเขาไปผูกโกรธ ๑  ความววิาท ๑  ความสอเสียด ๑  ความ   
      หนาว ๑ ความรอน ๑  ความเกยีจคราน ๑  สุธาโภชนนี้มีรสสูงสุด.    
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[๒๗๒] ดกูรมาตลี การท่ียังไมใหกอนแลวบริโภค ไมสมควรแกเรา วัตรของ   
      เราดังนี้เปนวัตรอันอุดม  อนึ่ง การบริโภคคนเดยีวพระอริยเจาไมบูชา   
      และบุคคลผูมิไดแบงให ยอมไมไดประสบความสุข.   
[๒๗๓] ชนเหลาใดเหลาหนึง่ เปนผูฆาหญิง คบหาภรรยาของชายอ่ืน ประทุษราย   
      ตอมิตร และดาสมณพราหมณผูมีวตัรดีงาม ชนเหลานั้นท้ังปวงทีเดยีว   
      มีความตระหนีเ่ปนท่ี ๕ เปนคนเลวทราม เพราะเหตุนั้น อาตมาไมไดให   
      กอนแลวไมดื่มแมกระท่ังน้ํา  อาตมาจกัใหทานท่ีทานผูรูสรรเสริญแลว   
      แกหญิงหรือชาย เพราะวา ทานเหลานัน้เปนผูมีศรัทธา รูความประสงค   
      ของผูขอ ปราศจากความตระหน่ี บัณฑิตยกยองวา เปนผูสะอาด และ   
      มีความสุขในโลกนี้.   
[๒๗๔] ลําดับนั้น นางเทพกญัญา ๔ องค คือ นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ   
      และนางหริิ ผูมีผิวพรรณเปรียบดังทองคํา  ซ่ึงทาวสักกะผูประเสริฐกวา   
      เทวดาทรงอนุมัติสงไปแลว ไดไปยังอาศรมอันเปนท่ีอยูของโกสิยดาบส   
      โกสิยดาบสไดเห็นนางเทพกัญญาท้ังปวงนั้น  ผูบันเทิงอยางยิ่ง มี   
      ผิวพรรณงามดังเปลวเพลิง  จึงไดกลาวกะนางเทพกัญญาท้ัง ๔ ในทิศ   
      ท้ัง ๔ ตอหนามาตลีเทพสารถีวา ดูกรเทวดาในบุรพทิศ ทานผูประดับ   
      ประดาแลว งดงามดังดวงดาวประกายพฤกษ อันประเสริฐกวาดาวท้ังหลาย   
      ทานมีช่ือวาอยางไร จงบอกไป ดูกรเทวดาผูมีรางกายคลายกับรูปทองคํา   
      อาตมาขอถามทาน ทานจงบอกแกอาตมา ทานเปนเทวดาอะไร.   
[๒๗๕] ดิฉันช่ือวา สิริเทวี ไดรับการบูชาในหมูมนุษย เปนผูไมเสพสัตวลามก   
      ทุกเม่ือ มาสูสํานักของพระคุณเจา เพราะความทะเลาะกันดวยสุธาโภชน   
      ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจาจงแบงสุธาโภชน   
      นั้นใหดิฉันบาง  ขาแตทานมหามุนีผูสูงสุดกวาผูบูชาท้ังหลาย  ดิฉัน   
      ปรารถนาความสุขแกนรชนใด  นรชนนั้นยอมบันเทิงดวยกามคุณารมณ   
      ท้ังปวง ขอพระคุณเจาจงรูจักดิฉันวา สิริ ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญา   
      อันประเสริฐ ขอไดโปรดแบงสุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง.   
[๒๗๖] นรชนท้ังหลายผูประกอบดวยศิลปะ วิทยา จรณะ ความรู และการงาน   
      ของตน มีความเพยีร เปนผูท่ีทานละท้ิงเสียแลว ยอมไมไดประโยชน    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 69 
      อะไร ความขาดแคลนท่ีทานทําแลวนัน้ไมดีเลย อาตมาเห็นนรชนผูเปน   
      คนเกียจคราน บริโภคมาก  ท้ังมีตระกูลตํ่า มีรูปแปลก  ดูกรนางสิริ   
      บุคคลผูมีโภคทรัพย มีความสุข ยอมใชสอยนรชนท่ีทานตามรักษาไว   
      แมจะสมบูรณดวยชาติ ใหเปนเหมือนทาส เพราะฉะนั้น อาตมารูจกั   
      ทาน (วาเปน) ผูไมมีสัจจะ ไมรูส่ิงท่ีควรและไมควร  แลวคบคนผู   
      สมบูรณดวยศิลปะเปนตน เปนผูหลง นําผูรูใหตกไปตาม นางเทพ   
      กัญญาเชนทาน ยอมไมสมควรอาสนะและน้ํา ท่ีไหนสุธาโภชนจะ   
      สมควรเลา  เชิญไปเสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.   
[๒๗๗] ใครเปนผูมีฟนขาว สวมกุณฑล มีรางกายอันวิจติร ทรงเคร่ืองประดับ   
      อันเกล้ียงเกลา ทําดวยทองคํา นุงหมผามีสีดังสายน้ําหยด ทัดชอ   
      ดอกไมสีแดงดังเปลวไฟไหมหญาคา ยอมงดงาม ทานเปนเหมือนนาง   
      เนื้อทรายท่ีนายพรานยิงผิดแลว มองดอูยูเหมือนดังเขลา ฉะนั้น ดกูร   
      ทานผูมีดวงตาออนหวาน ในท่ีนี้ใครเปนสหายของทาน ทานอยูในปา   
      แตผูเดียว ไมกลัวหรือ.   
[๒๗๘] ขาแตทานโกสิยดาบส ในท่ีนี้ ดิฉันไมมีสหาย ดฉัินเปนเทวดาช่ือวา   
      อาสา เกิดในดาวดึงสพิภพ มายังสํานักของพระคุณเจา เพราะหวังจะ   
      ขอสุธาโภชน  ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอไดโปรดแบง   
      สุธาโภชนนั้นใหดิฉันบาง.   
[๒๗๙] พอคาท้ังหลายผูแสวงหาทรัพย ยอมข้ึนเรือแลนไปในทะเลดวยความหวัง   
      พอคาเหลานั้น ยอมจมลงในทะเลน้ัน ในกาลบางคร้ัง เขาส้ินทรัพย   
      ท้ังทรัพยอันเปนตนทุนกสู็ญหายแลวกลับมา ชาวนาทั้งหลายยอมไถนา   
      ดวยความหวัง  หวานพชืก็กระทําโดยแยบคาย เขาไมไดประสบผล   
      อะไรๆ จากขาวกลานัน้  เพราะเพล้ียลงบาง เพราะฝนแลงบาง อน่ึง   
      นรชนท้ังหลายผูแสวงหาความสุข มุงหวังเปนเบ้ืองหนา ยอมกระทํา   
      การงานของตนเพ่ือนาย นรชนเหลานัน้อันศัตรูเบียดเบียนแลว ไมได   
      ประโยชนอะไรๆ ยอมพากันหนีไปสูทิศท้ังหลายก็เพือ่ประโยชนแกนาย   
      สัตวท้ังหลายผูแสวงหาความสุข เปนผูใครจะไปสวรรค ละท้ิงธัญชาติ    
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      ทรัพยและหมูญาติแลว  บําเพ็ญตบะอันเศราหมองอยูตลอดกาลนาน   
      เดินทางผิด ยอมไปสูทุคติเพราะความหวัง เพราะฉะนั้น ความหวัง   
      เหลานี้เขาสมมติวา ทําใหเคล่ือนคลาดจากความจริง ดูกรนางอาสา ทาน   
      จงนําความหวังสุธาโภชนในตนออกเสียเถิด นางเทพกัญญาเชนทาน   
      ยอมไมสมควรอาสนะและนํ้า ท่ีไหนสุธาโภชนจะสมควรเลา เชิญไป   
      เสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.   
[๒๘๐] ทานรุงเรืองดวยยศ  มียศ เขาเรียกโดยช่ืออันนาเกลียด เปนเจาทิศ   
      ดูกรนางผูมีรางกายคลายทองคํา อาตมาขอถามทาน ขอทานจงบอก   
      อาตมา ทานเปนเทวดาอะไร.   
[๒๘๑] ดิฉันช่ือวา ศรัทธาเทวี ไดรับการบูชาในหมูมนุษย เปนผูไมคบสัตวลามก   
      ทุกเม่ือ  มายังสํานักของพระคุณเจา เพราะวิวาทกันดวยสุธาโภชน   
      ขาแตพระคุณเจาผูมีปญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจา โปรดแบงสุธา   
      โภชนนั้นใหดิฉันบาง.   
[๒๘๒] กใ็นกาลบางคราว มนุษยท้ังหลายถือเอาทาน การใหบาง ทมะ การฝกฝน   
      บาง จาคะ การบริจาคบาง สัญญมะ ความสํารวมบาง แลวกระทําดวย   
      ศรัทธา แตมนุษยพวกหนึง่กระทําโจรกรรมบาง พูดเท็จบาง ลอลวง   
      บาง สอเสียดบาง ทานอยาประกอบตอไป บุรุษผูมีความเพงเล็งใน   
      ภรรยาท้ังหลาย ผูสมํ่าเสมอกัน ผูประกอบดวยศีล ผูมีวัตรในการปฏิบัติ   
      สามีดี ยอมนําความพอใจในกุลสตรีออกเสีย กลับไปทําความเช่ือตาม   
      คําของนางกุมภทาสี ดูกรนางศรัทธา ทานนั่นแล เปนผูใหชายอ่ืนคบหา   
      ภรรยาของผูอ่ืน ทานยอมทําบาป ละท้ิงกุศล นางเทพกัญญาเชนทาน   
      ยอมไมสมควรอาสนะและนํ้า ท่ีไหนสุธาโภชนจะสมควรแกทานเลา   
      เชิญทานไปเสียเถิด อาตมาไมชอบใจทาน.   
[๒๘๓] เม่ืออรุณข้ึนไปในท่ีสุดแหงราตรี  นางเทพธิดาใด เปนผูทรงไวซ่ึงรูปอัน   
      อุดมปรากฏอยู ดูกรเทวดา ทานเปรียบเหมือนนางเทพธิดานั้น จะพดู   
      กะอาตมาหรือ ขอทานจงบอกกะอาตมา ทานเปนนางอัปสรอะไร ทาน    
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      มีช่ือวาอะไร ยืนอยูดังเถาวัลยดําในฤดรูอน  และดังเปลวไฟอันหอม   
      ลอมดวยใบไมสีแดงถูกลมพัดดูงาม ฉะน้ัน ทานดูเหมือนจะพดู แตมิได   
      เปลงถอยคําออกมา แลดูอยูดังนางเนือ้เขลา ฉะนั้น.   
[๒๘๔] ดิฉันช่ือวาหิริเทวี ไดรับการบูชาในหมูมนษุย ไมเสพสัตวลามกทุกเม่ือ มา   
      ยังสํานักของพระคุณเจา เพราะววิาทกนัดวยสุธาโภชน ดิฉันนัน้ไม   
      อาจจะขอสุธาโภชนกับพระคุณเจา เพราะการขอของหญิง ดูเหมือนจะ   
      เปนกิริยาท่ีนาละอาย.   
[๒๘๕] ดูกรทานผูมีรางกายอันงดงาม  ทานจักไดตามอุบายท่ีชอบ นี้เปนธรรม   
      ทีเดียว ทานจะไดสุธาโภชนเพราะการขอก็หาไม เพราะฉะน้ัน อาตมา   
      พึงเช้ือเชิญทานผูมิไดขอสุธาโภชนใดๆ  อาตมาจะใหสุธาโภชนแม   
      นั้นๆ แกทาน ดูกรทานผูมีรางกายอันงดงามคลายทองคํา วันนี้ อาตมา   
      ขอเชิญทานไปในอาศรมของอาตมา อาตมาจะบูชาทานดวยรสทุกอยาง   
      คร้ันบูชาแลวจึงจักใหบริโภคสุธาโภชน.   
[๒๘๖] นางหริิเทพธิดานั้น ผูไมคบสัตวลามกในกาลทุกเม่ือ อันโกสิยดาบสผู   
      มีความรุงเรืองอนุมัติแลว ไดเขาไปสูอาศรมอันนาร่ืนรมย สมบูรณดวย   
      น้ําและผลไม  อันทานผูประเสริฐบูชาแลว   ณ ท่ีใกลอาศรมน้ัน มี   
      รุกขชาติเปนอันมาก กําลังผลิดอกออกผล คือ มะมวง มะหาด ขนุน   
      ทองกวาว มะรุม อีกทั้งตนโลท บัวบก การเกต จนัทนกระพอ หมาก   
      หอมควาย กําลังออกดอกสะพร่ัง ในท่ีใกลอาศรมน้ันมากไปดวยตนไม   
      ใหญๆ คือ ตนสาละ ตนกุม ตนหวา ตนโพธ์ิ ตนไทร ตนมะทราง   
      ไมยางทราย ราชพฤกษ แคฝอย ตนจิก ตนลําเจียก มีกิง่กานหอยยอย   
      ลงมา กําลังสงกล่ินหอมนายวนใจ ถ่ัวแระ ออแรม ถ่ัวปา ตนมะพลับ   
      ขาวฟาง ลูกเดือย  ถ่ัวเหลืองเมล็ดเล็ก กลวยไมมีเมล็ด ขาวสาลี   
      ขาวเปลือก ราชดัด ขาวสารท่ีเกิดเองมีอยูเปนอันมากท่ีอาศรมน้ัน มี   
      สระโบกขรณีท่ีเกิดเอง งดงามไมขุน มีทาราบเรียบ น้าํใสจืดสนิท ไม   
      มีกล่ินเหม็น อนึ่ง ในสระโบกขรณีนัน้ มีปลาตางๆ ชนิด คือ   
      ปลาดุก ปลากระทุงเหว ปลากราย กุง ปลาตะเพียน  ปลาฉลาด    
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      ปลากา วายอยูคลาคลํ่าในสระโปกขรณีอันมีขอบคัน เปนปลาท่ีปลอย   
      มีเหยื่อมากชนิด มีนกตางๆ ชนิด คือ หงส นกกระเรียน นกยูง   
      นกจากพราก นกออก นกดุเหวาลาย นกเงือก นกโพระดก มีอยู   
      มากมาย มีขนปกอันวิจิตร พากันจับอยูอยางสบาย ปลอดภัย มีอาหาร   
      มาก มีสัตวและหมูเนื้อนานาชนิดมากมาย คือ ราชสีห เสือโครง   
      ชาง หมี เสือปลา เสือดาว แรด โคลาน กระบือ ระม่ัง กวาง   
      เนื้อทราย หมูปา ระมาด หมูบาน กวางทอง แมว กระตาย ววักระทิง   
      มีอยูมาก พื้นดินหินเขา ดาดาษงามวิจติรดวยดอกไม ท้ังฝูงนกก็สง   
      เสียงรองกกึกอง เปนท่ีอยูอาศัยของหมูปกษี.   
[๒๘๗] นางหริิเทพธิดานั้น ผูมีผิวพรรณงดงาม ทัดดอกไมเขียวเดินเขาไปยัง   
      อาศรม ดังสายฟาแลบในกอนเมฆใหญ  โกสิยดาบสไดจัดต่ังอันมีพนัก   
      ท่ีถักไวเรียบรอย  สําเร็จดวยหญาคา สะอาด มีกล่ินหอม ลาดดวยหนัง   
      ชะมด เพื่อนางหิริเทพธิดานั้น แลวไดกลาววา ดกูรนางงาม เชิญนั่ง   
      ท่ีอาสนะน้ีตามสบายเถิด ในกาลนัน้ เม่ือนางหิริเทพธิดานั่งบนต่ังแลว   
      โกสิยมหามุนีผูทรงชฎาอันรุงเรือง ไดรีบนําสุธาโภชนมาพรอมกับน้ํา   
      ดวยใบบัวใหมๆ  ดวยตนเอง เพื่อจะใหพอความประสงค นางหิริเทพ   
      ธิดามีความปล้ืมใจ รับสุธาโภชนดวยมือท้ังสอง แลวไดกลาวกะโกสิย   
      ดาบสผูทรงชฎาวา ขาแตทานผูประเสริฐ เอาละ ดิฉันเปนผูอันพระคุณ   
      เจาบูชาแลว ไดชัยชนะแลว จะพึงไปสูไตรทิพยในบัดนี้ นางหิริเทพธิดา   
      นั้น  เปนผูมัวเมาแลว ดวยความเมาในผิวพรรณ อันโกสิยดาบสกลาว   
      อนุญาตแลว  ไดกลับไปในสํานักของทาวสหัสสนัยน  แลวกราบทูลวา   
      ขาแตทาววาสวะ นี่สุธาโภชน ขอพระองคจงพระราชทานชัยชนะแก   
      หมอมฉัน  แมทาวสักกะก็ไดทรงบูชานางหิริเทพธิดาในกาลนัน้ เทวดา   
      พรอมดวยพระอินทร ไดพากันบูชานางสุกัญญาผูอุดม นางหิริเทพธิดา   
      นั้นเขาไปนั่งบนต่ังใหม ในกาลใด ในกาลนั้น เทวดาและมนุษยท้ังหลาย   
      ประคองอัญชลีบูชาแลว.    
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[๒๘๘] ทาวสหัสนัยนผูเปนจอมแหงชาวไตรทศ ไดตรัสกะมาตลีเทพสารถีนั้น   
      ตอไปวา ทานจงไปถามทานโกสิยดาบสตามคําของเราวา ขาแตทาน   
      โกสิยะ เวนนางอาสาเทพธิดา นางศรัทธาเทพธิดา และนางสิริเทพธิดา   
      นางหิริเทพธิดาผูเดียวไดสุธาโภชน เพราะเหตุอะไร.   
[๒๘๙] มาตลีเทพสารถี ข้ึนรถอันเล่ือนลอยไปตามสบาย รุงเรืองเชนกับเคร่ือง   
      ใชสอย มีงอนอันแลวไปดวยทองชมพนูุท มีสีแดงคลายทองคํา ประดับ   
      ประดาแลว ประกอบไปดวยเคร่ืองลาดทองคํางามวิจติร  ในรถนี้มีรูป   
      ภาพมากมาย คือ รูปพระจันทร รูปชาง รูปโค รูปมา รูปกินนร รูป   
      เสือโครง รูปเสือเหลือง รูปเนื้อทราย ลวนแลวไปดวยทองคํา และ   
      มีรูปนกท้ังหลาย อันลวนแลวดวยรัตนะตาง ๆ ดุจกระโดดโลดเตนอยู   
      รูปเนื้อในรถนั้นจัดไวเปนหมูๆ ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย เทพบุตรท้ัง   
      หลายเทียมมาอัศวราชมีสีเหลืองดังทองคํา ประมาณหม่ืนตัว คลายดัง   
      ชางหนุมมีกําลังประดับประดาแลว มีเคร่ืองทับทรวงดวยขายทองคาํ มีภู   
      หอยหู ไปโดยเสียงปกตไิมขัดของ  มาตลีเทพสารถีข้ึนสูยานอัน   
      ประเสริฐนั้นแลว บันลือแลวตลอดสิบทิศนี้ ยังทองฟา ภูเขา และตนไม   
      ใหญอันเปนเจาไพร พรอมท้ังสาคร ตลอดท้ังเมทนีดล ใหหวั่นไหว   
      มาตลีเทพสารถีนั้น รีบเขาไปในอาศรมอยางนี้แลว  กระทําผาทิพ   
      ประพารเฉวียงบาขางหน่ึงแลว  กลาวกะทานโกสิยดาบส ผูเปนพหสููต   
      ผูเจริญ มีวตัรอันแนะนําดีแลว ผูเปนพราหมณ ผูประเสริฐวา ขาแต   
      ทานโกสิยดาบส เชิญทานฟงพระดํารัสของพระอินทร ขาพเจาเปนทูต   
      ทาวปุรินททะตรัสถามทานวา ขาแตทานโกสิยดาบส  เวนนางอาสา   
      เทพธิดา นางศรัทธาเทพธิดา และนางสิริเทพธิดา นางหิริเทพธิดาผูเดียว   
      ไดสุธาโภชน เพราะเหตุอะไร.   
[๒๙๐] ดูกรมาตลีเทพสารถี นางสิริเทพธิดาตอบอาตมาวา  "แน" สวนนาง   
      ศรัทธาเทพธิดาตอบอาตมาวา "ไมเท่ียง" นางอาสา  อาตมาเขาใจวา    
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      เปนผูกลาวเคล่ือนคลาดจากความจริง สวนนางหิริเทพธิดาต้ังอยูในคุณ   
      อันประเสริฐ.   
[๒๙๑] นางกมุารีก็ดี หญิงท่ีสกุลรักษาแลวก็ดี หญิงหมายก็ดี หญิงมีสามีก็ดี   
      รูฉันทราคะ ท่ีเกิดแรงกลาในบุรุษท้ังหลายแลว หามกันจิตของตนได   
      ดวยหริิ เปรียบเหมือนบรรดาพวกนักรบผูแพในสนามรบ  ท่ีตอสูกันดวย   
      ลูกศรและหอกแลวลมลงและกําลังหนไีป นักรบเหลาใดยอมสละชีวิต   
      กลับมาไดดวยหิริ นกัรบเหลานั้นเปนคนละอายใจ ยอมมารับนายอีก   
      ฉะนั้น นางหิริเทพธิดานี ้เปนผูหามนรชนเสียจากบาป เปรียบเหมือน   
      ทํานบเปนท่ีกั้นกระแสน้าํเช่ียวไวได ฉะนั้น ดูกรเทพสารถี เพราะ   
      เหตุนั้น ทานจงกราบทูลแดพระอินทรวา นางหิริเทพธิดานั้น อันทาน   
      ผูประเสริฐบูชาแลวในโลกท้ังปวง.   
[๒๙๒] ขาแตทานโกสิยดาบสผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทาวมหาพรหม ทาว   
      มหินทร หรือทาวปชาบด ีใครเลาเขาใจความเหน็นี้ของพระคุณเจา   
      นางหิริเทพธิดานี้เปนธิดาของทาวมหนิทร  ไดรับยกยองวา เปนผู   
      ประเสริฐสุดแมในเทวดาท้ังหลาย.   
[๒๙๓] ขอเชิญพระคุณเจามาข้ึนรถอันเปนของขาพเจานี้ ไปสูไตรทิพย ในกาล   
      บัดนี้เถิด  ขาแตทานผูมีโคตรเสมอดวยพระอินทร ท้ังพระอินทรก็ทรง   
      หวังพระคุณเจาอยู  ขอพระคุณเจาจงถึงความเปนสหายกับพระอินทร   
      ในวนันี้เถิด.   
[๒๙๔] สัตวท้ังหลายผูไมกระทําบาปกรรม  ยอมหมดจดไดดวยอาการอยางนี้   
      อนึ่ง ผลของกรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลวยอมไมเส่ือมสูญสัตวเหลาใด   
      เหลาหนึ่งไดเหน็สุธาโภชนแลว สัตวเหลานั้นท้ังหมดทีเดียว ถึงความ   
      เปนสหายกับพระอินทร.   
[๒๙๕] นางหริิเทพธิดาเปนนางอุบลวรรณา โกสิยดาบสเปนภิกษุเจาของทาน   
      ปญจสิขเทพบุตรเปนพระอนุรุทธ  มาตลีเทพสารถีเปนพระอานนท    
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      สุริยเทพบุตรเปนพระกัสสป จันทเทพบุตรเปนพระโมคคัลลานะ นารท   
      ดาบสเปนพระสารีบุตร  ทาววาสวะเปนพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา   
      ฉะนี้แล.   
                     จบ สุธาโภชนชาดกท่ี ๓.   
                        ๔. กุณาลชาดก   
                      วาดวยนางนกดุเหวา   
     [๒๙๖] เลากันมาอยางนี้ ไดยินมาอยางนี้ ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา ท่ีภูเขา   
หิมพานต อันทรงไวซ่ึงแผนดินซ่ึงมีโอสถทุกชนิด ดาดาษไปดวยดอกไมและของหอมมากมาย   
หลายพันธุ  เปนท่ีสัญจรไปมาแหงชาง โค กระบือ กวางทอง จามรี เนือ้ฟาน แรด ระมาด   
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาไน เสือดาว นาค ชะมด เสือปลา กระตาย และ   
วัวกระทิง เปนท่ีอยูอาศัยแหงหมูชางใหญ ชางตระกูลอันประเสริฐ เกล่ือนกลนอยูท่ัวปริมณฑล   
อันราบเรียบ มีคาง ลิง อีเห็น ละม่ัง เนื้อสมัน เนื้อฟาน มา และลา กินนร ยักษ และรากษส   
อยูอาศัย ดาดาษไปดวยหมูไมนับไมถวน ทรงไวซ่ึงดอกตูมและกาน มีดอกบานตลอดปลาย มี   
นกเขา นกโพระโดก นกหัสดีลิงค  นกยูง นกพิราบ นกพริก นกกระจาบ นกยาง นกแขก   
เตา และนกการะเวก สงเสียงรองกึกกองไพเราะ เปนประเทศท่ีประดับไปดวยแรธาตุหลายรอย   
ชนิดเปนตนวา อัญชัน มโนศิลา หรดาล มหาหิงค ทอง เงินและทองคํา เปนไพรสัณฑอัน   
นาร่ืนรมยเห็นปานนี้ มีนกดุเหวาช่ือกณุาละ มีตัว ปกและขนงดงามยิ่งนัก อาศัยอยู และนก   
ดุเหวาช่ือกณุาละน้ัน มีนางนกดุเหวาเปนนางบําเรอประมาณ ๓๕๐๐ ตัว  นางนกดุเหวาสองตัวเอา   
ปากคาบทอนไมใหนกดุเหวาช่ือกุณาละนัน้ จับตรงกลางแลวพากนับินไป ดวยความประสงควา   
นกดุเหวากุณาละน้ัน อยาไดมีความเหน็ดเหน่ือยในหนทางไกลเลย นางนกดุเหวา ๕๐๐ ตัว บิน   
ไปเบ้ืองตํ่าดวยความประสงควา  ถานกกณุาละนี้จะตกจากคอน พวกเราจะเอาปกรับไว นางนก   
ดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไปขางบนดวยความประสงควา แดดอยาไดสงถูกนกกณุาละเลย นาง   
นกดุเหวาบินไปโดยขางท้ังสองขางละ ๕๐๐ ตัว ดวยความประสงควา ความหนาว ความรอน   
หญา ละออง ลม หรือน้ําคาง อยาไดถูกนกกุณาละนี้เลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไป   
ขางหนาดวยความประสงควา คนเล้ียงโค คนเล้ียงปศุสัตว คนเกี่ยวหญา คนหาฟน หรือคนทํา    
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การงานในปา อยาไดขวางปานกกุณาละนัน้ดวยทอนไม กระเบ้ือง กอนหิน กอนดิน กระบอง   
ศาตรา หรือกอนกรวดเลย นกกณุาละนี้อยาไดกระทบดวยกอไม เครือเถา ตนไม กิ่งไม เสา   
หิน หรือพวกนกท่ีมีกําลังกวาเลย  นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัวบินไปขางหลังเจรจาดวยถอยคําอัน   
เกล้ียงเกลา ออนหวาน ไพเราะจับใจ ดวยความประสงควา นกกณุาละนี้ อยาไดเงียบเหงาอยู   
บนคอนนี้เลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐๐ ตัว บินไปยังทิศานทิุศ นําผลไมนานาชนิดจากตนไม   
ตางๆ มาใหดวยความประสงควา นกกุณาละนี้อยาไดลําบากเพราะความหิวเลย ไดยินวา นาง   
นกดุเหวาเหลานั้นพานกกุณาละนั้นจากปานี้ไปสูปาโนน จากสวนน้ีไปสูสวนโนน จากทาน้ํานี้   
ไปสูทาน้ําโนน  จากยอดเขานี้ไปสูยอดเขาโนน  จากสวนมะมวงนี้ไปสูสวนมะมวงโนน จาก   
สวนชมภูนี้ไปสูสวนชมภูโนน จากสวนขนนุสัมมะลอนี้ไปสูสวนขนุนสัมมะลอโนน จาก   
สวนมะพราวนี้ไปสูสวนมะพราวโนน โดยรวดเร็ว เพื่อตองการใหราเริง ยินดี นกกุณาละอัน   
นางนกดุเหวาเหลานั้นบําเรออยูทุกๆ วนัอยางนี้ ยังรุกรานอยางนี้วา อีถอยฉิบหาย อีถอย   
ละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผลอเรอ อีใจงาย อีไมรูจกัคุณคน อีไปตามใจเหมือนลม.   
     [๒๙๗] ดูกรทานผูเจริญ ไดยินวา ณ ดานทิศบูรพาแหงขุนเขาหิมพานตมีแมน้ําอันไหล   
มาแตซอกเขาอันละเอียดสุขุม มีสีเขียว ณ ภูเขาหิมพานตอันเปนประเทศท่ีนาร่ืนเริงบันเทิงใจ   
ดวยกล่ินหอม อันเกิดเดี๋ยวนัน้ จากดอกอุบล ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกบัวขม ดอกบัวผัน   
ดอกจงกลณี และดอกบัวเผ่ือน เปนปาทึบมากไปดวยไมตางๆ ชนิด คือ ไมโกฏดํา ไมจิก ไมเกต   
ไมยางทราย ไมออยชาง ตนบุนนาค ตนพกิุล ตนหมากหอม ตนประยงค ตนขม้ิน ตนสาละ   
ตนสน ตนจําปา ตนอโศก ตนกากะทิง ตนหงอนไก ตนราชดัด ตนโลทนง และตนจันทน   
เปนราวปาท่ีสลางไปดวยตนกฤษณาดํา ตนปทุม ตนประยงค ตนเทพทาโร และตนกลวย ทรงไว   
ซ่ึงตนรกฟา ตนมวกเหล็ก ตนปรู ตนทราก ตนกัณณิการ ตนชะบา ตนวานหางชาง ตนทองหลาง   
ตนทองกวาว ตนคัดเคา ตนมะลิปา ตนแกว ตนซึกและตนขานางอันงามยิ่งนัก และมีไมดอก   
สําหรับรอยเปนพวงมาลัยดาดาษไปดวยดอกมะลิ วานเปราะหอม ตนคนธา ตนกํายาน ตนแฝก   
หอม ตนกระเบา และไมกอ เปนประเทศอันประดับไปดวยลดาวัลยดาดาษย่ิงนัก มีหมูหงส นก   
นางนวล นกกาน้ํา และนกเปดน้ํา สงเสียงรองกึกกอง เปนท่ีสถิตอยูแหงหมูฤาษีสิทธ์ิวิทยาธร   
สมณะ และดาบส เปนประเทศท่ีทองเท่ียวไปแหงหมูมนษุย เทพยดา ยกัษ รากษส ทานพ   
คนธรรพ กินนร และพญานาค เปนไพรสณฑท่ีนาร่ืนรมยเหน็ปานนี้ มีนกดุเหวาขาวช่ือ ปุณณมุขะ    
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มีถอยคําอันไพเราะยิ่งนัก มีนัยนตาแดงดังนัยนตาคนเมาสอดสายไปมา อาศัยอยู ไดยนิวา พระยา   
นกปุณณมุขะน้ี  มีนางนกดุเหวาบําเรอ ๓๕๐ ตัว เลากันมาวา นางนกดุเหวา ๒ ตวั เอาปากคาบ   
ทอนไมใหพระยานกปุณณมุขะนั้นจับตรงกลางพาบินไป ดวยความประสงควา พระยานกปุณณ   
มุขะนั้นอยาไดมีความเหน็ดเหน่ือยในหนทางไกลเลย  นางนกดุเหวา ๕๐ ตัว บินไปเบ้ืองตํ่าดวย   
ความประสงควา  ถาพระยานกปุณณมุขะน้ีจักพลาดจากคอน พวกเราจกัเอาปกท้ังสองรับไว นาง   
นกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินข้ึนไปขางบนดวยความประสงควา แสงแดดอยาไดแผดเผานกดุเหวาขาว   
ช่ือปุณณมุขะนั้นเลย นางนกดุเหวาบินไปโดยขางท้ังสองขางละ ๕๐ ตัว ดวยความประสงควา   
ความหนาว ความรอน หญา ธุลี หรือน้ําคาง อยาไดตกตองนกดุเหวาขาวช่ือปุณณะมุขะนั้นเลย   
นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินข้ึนไปขางหนาดวยความประสงควา คนเล้ียงโค คนเล้ียงปศุสัตว   
คนเกี่ยวหญา คนหาฟน หรือคนทํางานในปา อยาไดขวางปานกดุเหวาขาวช่ือปุณณมุขะนั้นดวย   
ทอนไม กระเบ้ือง กอนหิน กอนดิน ไมฆอน ศาตรา หรือกอนกรวดเลย และนกดเุหวา   
ขาวช่ือปุณณมุขะนี้  อยาไดกระทบกับกอไม เถาวัลย ตนไม กิ่งไม เสา หิน หรือกับนก   
ท่ีมีกําลังมากกวาเลย  นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินไปขางหลังเจรจาดวยวาจาอันเกล้ียงเกลา   
ออนหวาน ไพเราะจับใจ ดวยความประสงควา นกดุเหวาขาวช่ือปุณณะมุขะนี้อยาเงียบเหงา   
บนคอนเลย นางนกดุเหวาอีก ๕๐ ตัว บินไปยังทิศานุทิศ นําเอาผลไมนานาชนิดจากตนไม   
ตางๆ มาใหดวยความประสงควา นกดุเหวาช่ือปุณณมุขะนี้ อยาไดลําบากเพราะความหิวเลย   
ไดยินวา นางนกดุเหวาเหลานั้น พานกดุเหวาขาวช่ือปุณณมุขะนั้น  จากปานี้ไปสูปาโนน จาก   
สวนนี้ไปสูสวนโนน จากทาน้ํานี้ไปสูทาน้าํโนน  จากยอดเขานี้ไปสูยอดเขาโนน  จากสวน   
มะมวงนี้ไปสูสวนมะมวงโนน จากสวนชมภูนี้ไปสูสวนชมภูโนน จากสวนขนุนสัมมะลอนี้   
ไปสูสวนขนุนสัมมะลอโนน จากสวนมะพราวนี้ไปสูสวนมะพราวโนน โดยรวดเร็ว เพื่อตอง   
การใหราเริง ไดยินวา  นกดุเหวาขาวช่ือปุณณมุขะ อันนางนกดุเหวาเหลานั้นบําเรออยูทุกวัน ๆ   
ยอมสรรเสริญอยางนี้วา  ดีละๆ นองหญิงท้ังหลาย การท่ีเธอท้ังหลายบํารุงบําเรอสามีอยางนี้   
สมควรแกเธอท้ังหลายผูเปนกุลธิดา.   
     [๒๙๘] ไดยินวา ในกาลตอมา นกดุเหวาขาวช่ือปุณณมุขะไดเขาไปหาพระยานกกุณาละ   
ถึงท่ีอยู พวกนางนกดุเหวาบริจาริกาของพระยานกกณุาละ ไดเห็นพระยานกปุณณมุขะนั้นกําลัง   
บินมาแตไกล จึงพากันเขาไปหา แลวพูดกะพระยานกปุณณมุขะนั้นวา ดูกรสหายปุณณมุขะ พระ   
ยานกกุณาละนี้ เปนนกหยาบชา มีวาจาหยาบคายเหลือเกนิ แมไฉน พวกเราจะพึงไดวาจาอันนารัก    
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เพราะอาศัยทานบาง พระยานกปุณณมุขะจึงตอบวา บางทีจะไดกระมังนองหญิงท้ังหลาย แลว   
เขาไปหาพระยานกกุมาละกลาวสัมโมทนียกถากับพระยานกกณุาละแลว สถิตอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง คร้ันแลวพระยานกปุณณมุขะไดกลาวกะพระยานกกณุาละวา ดูกรสหายกุณาละ เพราะ   
เหตุไร ทานจึงปฏิบัติผิดตอนางนกท้ังหลายผูมีชาติเสมอกัน เปนลูกของผูมีสกุล ซ่ึงปฏิบัติดีตอทาน   
เลา ดูกรสหายกุณาละ นางนกท้ังหลายถึงเขาจะไมพดูไมถูกใจ เราก็ควรจะพูดใหถูกใจ จะปวย   
กลาวไปไยถึงนางนกท่ีพดูถูกใจเลา เม่ือพระยานกปุณณมุขะกลาวอยางนี้แลว พระยานกกณุาละ   
ไดรุกรานพระยานกปุณณมุขะอยางนีว้า แนะสหายลามกช่ัวถอย เจาฉิบหาย เจาละลาย   
ใครจะเปนผูฉลาดดวยการชนะเมียยิ่งไปกวาเจา ก็แหละพระยานกปุณณมุขะถูกรุกรานอยางนีแ้ลว   
ก็กลับไปเสียจากท่ีนั้น.   
     [๒๙๙] ไดยินวา สมัยตอมา โดยกาลลวงไปไมนานนกั อาพาธอันแรงกลาเกิดข้ึนแก   
พระยานกปุณณมุขะ คือ ลงเปนโลหิต เกิดเวทนากลาแข็ง จวนจะตาย คร้ังนั้น พวกนางนก   
ดุเหวา ผูเปนบริจาริกาของพระยานกปุณณมุขะ เกิดความปริวิตกวา พระยานกปุณณมุขะนี้ อาพาธ   
หนักนักแล ไฉนจะพึงหายจากอาพาธนี้หนอ นางนกดุเหวาเหลานั้น ละท้ิงพระยานกปุณณ   
มุขะไวแตผูเดยีว ไมมีเพื่อนสอง พากันเขาไปหาพระยานกกุณาละ พระยานกกุณาละไดเห็นนาง   
นกดุเหวาเหลานั้นพากนัมาแตไกล คร้ันแลวไดกลาวกะนางนกดุเหวาเหลานั้นวา พวกอีถอย ผัวของ   
เจาไปไหนเสียเลา นางนกดุเหวาเหลานั้นจงึตอบวา  ทานสหายกณุาละ พระยานกปุณณมุขะ   
อาพาธหนักนกัแล ไฉนจะพึงหายจากอาพาธหนักนัน้ เม่ือนางนกดเุหวาเหลานั้นกลาวอยางนี้   
แลว พระยานกกุณาละไดรุกรานนางนกดุเหวาเหลานั้นอยางนี้วา อีถอยฉิบหาย อีถอยละลาย   
อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผลอเลอ อีใจงาย อีไมรูจักคุณคน อีไปตามใจเหมือนลม คร้ัน   
กลาวรุกรานแลว ไดเขาไปหาพระยานกปุณณมุขะ แลวรองเรียกวา เฮยสหายปุณณมุขะ   
พระยานกปุณณมุขะขานรับวา  หาสหายกณุาละ ไดยินวา พระยานกกณุาละเขาไปประคบ   
ประหงมพระยานกปุณณมุขะดวยปกและจะงอยปาก พอใหลุกขึ้นไดแลวใหดืม่ยาตางๆ อาพาธ   
ของพระยานกปุณณมุขะก็สงบระงับ.   
     [๓๐๐] ไดยนิวา พระยานกกุณาละไดกลาวกะพระยานกปุณณมุขะผูหายจากไขยงัไม   
นานนักวา ดกูรสหายปุณณมุขะ เราเห็นมาแลว นางกัณหาสองพอ นางมีผัว ๕ คน ยังมีจิต   
ปฏิพัทธในบุรุษคนท่ี ๖ ซ่ึงเปนคนเปล้ีย เหมือนตัวกระพันธ.   
     และในเร่ืองนี้มีคําเปนคาถาอีกสวนหนึง่วา    
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        คร้ังนั้น นางคนหนึ่งลวงละเมิดสามี ๕ คน คือ พระเจาอัชชุนะ พระเจา   
        นกุละ พระเจาภมีเสน พระเจายุธิษฐลิ และพระเจาสหเทพ แลวได   
        กระทําลามกกับบุรุษเปล้ียแคระ.   
     ดูกรสหายปุณณมุขะ เราเห็นมาแลว นางสมณีช่ือปญจตปาวี อยูในทามกลางปาชา   
อดอาหาร ๔ วนัจึงบริโภคคร้ังหนึ่ง  ไดกระทํากรรมอันลามกกับนกัเลงสุรา ดูกรสหายปุณณมุขะ   
เราเห็นมาแลว นางเทวนีามวา กากวดี อยูในทามกลางสมุทร เปนภรรยาของพระยาครุฑช่ือวา   
ทาวเวนไตรย ไดกระทํากรรมอันลามกกับกุเวรผูเจนจบในการฟอน ดกูรสหายปุณณมุขะ เรา   
เห็นมาแลว นางขนงามนามวา กุรุงคเทวี  รักใครไดเสียกบัเอฬกกุมาร ไดกระทํากรรมอัน   
ลามกกับฉฬังคกุมารเสนาบดี และธนันเตวาสีผูเปนคนใชของฉฬังคกมุาร เปนความจริง เราได   
รูมาอยางนี้แล  พระมารดาของพระเจาพรหมทัตต ทรงทอดท้ิงพระเจาโกศลราช ไดทรงกระทํา   
กรรมอันลามกกับพราหมณช่ือปญจาลจัณฑะ   
        หญิง ๕ คนนี้ก็ดี หญิงอ่ืนก็ดี ไดกระทํามาแลวซ่ึงกรรมอันลามก   
        เพราะเหตุนั้น เราจึงไมวิสาสะ ไมสรรเสริญหญิงท้ังหลาย มหาปฐพี   
        อันทรงไวซ่ึงสรรพสัตว ยอมแลวเสมอกัน เปนท่ีรับรองส่ิงดีและส่ิงช่ัว   
        ทนทานไดหมด ไมดิ้นรน ไมหวั่นไหว ฉันใด หญิงท้ังหลายก็เหมือนกัน   
        นรชนจึงไมควรวิสาสะกับหญิงเหลานี้ ราชสีหซ่ึงเปนสัตวดุราย  กิน   
        เนื้อและเลือดเปนอาหารมีอาวุธ ๕ อยาง เปนสัตวหยาบชา ยินดีในการ   
        เบียดเบียนสัตวอ่ืน ขมข่ีสัตวท้ังหลายกิน ฉันใด หญิงท้ังหลายก็ฉันนั้น   
        นรชนจึงไมควรวิสาสะกับหญิงเหลานั้น.   
     ดูกรปุณณมุขะ ไดยินวา หญิงท้ังหลายไมใชแพศยา ไมใชนางงาม ไมใชหญิงสัญจร   
ช่ือท้ัง ๓ นี้ ไมใชช่ือโดยกําเนิด ช่ือโดยกําเนิดวาแพศยา วานางงาม วาหญิงสัญจร ก็คือเปน   
ผูฆาหญิงท้ังหลายมุนมวยผมเหมือนพวกโจร ประทุษรายเปนพิษเหมือนสุราเจือยาพิษ พูดโออวด   
เหมือนคนขายของ  ตลบตะแลงพลิกแพลงเหมือนเขาเนื้อ สองล้ินเหมือนงู ปกปดเหมือน   
หลุมคูถท่ีปดดวยกระดาน ใหเต็มไดยากเหมือนไฟ ใหยนิดีไดยากเหมือนรากษส นําไปโดย   
สวนเดยีวเหมือนพระยายม กินทุกอยางเหมือนไฟ พัดพาไปทุกอยางเหมือนแมน้ํา ประพฤติตาม   
ปรารถนาเหมือนลม ไมทําอะไรใหวิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ ผลิตผลเปนนิตยเหมือนตนไมมีพิษ.    
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     และในเร่ืองนี้มีคํากลาวเปนคาถาไวอีกสวนหนึ่งวา   
        หญิงท้ังหลายมุนมวยผมเหมือนโจร ประทุษรายเหมือนสุราเจือยาพิษ   
        พูดโออวดเหมือนคนขายของ  ตลบตะแลงพลิกแพลงเหมือนเขาเนื้อ   
        สองล้ินเหมือนงู ปกปดเหมือนหลุมคูถท่ีปดดวยกระดาน ใหเต็มไดยาก   
        เหมือนไฟ ใหยินดไีดยากเหมือนรากษส นาํไปสวนเดียวเหมือน   
        พระยายม กินทุกอยางเหมือนไฟ พัดพาไปทุกอยางเหมือนแมน้ํา   
        ประพฤติตามปรารถนาเหมือนลม ไมทําอะไรใหวิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ   
        ผลิตผลเปนนิตยเหมือนตนไมมีพษิ  หญิงท้ังหลายเปนผูกําสัตวไวในมือ   
        จนนับไมถวน ทําโภคสมบัติในเรือนใหพินาศ.   
     [๓๐๑] ดกูรปุณณมุขะ ทรัพย ๔ อยางนี ้คือ โคผู โคนม ยาน ภรรยา ไมควร   
ใหอยูในสกุลอ่ืน บัณฑิตไมพึงรักษาทรัพย ๔ อยางนี้ใหอยูพลาดจากเรือน.   
        คนฉลาดยอมไมฝากทรัพย ๔ อยางนี้ คือ โคผู ๑ โคนม ๑ ยาน   
        พาหนะ ๑ ภรรยา ๑ ไวในตระกูลญาติ เพราะวา คนท่ีไมมียานพาหนะ   
        ยอมใชรถท่ีฝากไว  ยอมฆาโคผูเสีย เพราะใชลากเข็นเกินกําลัง ยอม   
        ฆาลูกโคเพราะรีดนม ภรรยายอมประทุษรายในตระกูลญาติ.   
     [๓๐๒] ดกูรสหายปุณณมุขะ ส่ิงของ ๖ อยางนี้ เม่ือกจิธุระเกิดข้ึน ใชประโยชนอะไร   
ไมได   
        คือ ธนูไมมีสาย ๑  ภรรยาอยูในตระกูลญาติ ๑ เรือท่ีฝงโนน ๑ ยาน   
        พาหนะท่ีเพลาหัก ๑  มิตรอยูไกล ๑ สหายลามก ๑  ส่ิงของท้ัง ๖   
        นี้ เม่ือกิจธุระเกิดข้ึน ใชประโยชนไมได.   
     [๓๐๓] ดูกรสหายปุณณมุขะ หญิงยอมดหูม่ินสามีเพราะเหตุการ ๘ ประการ คือ   
เพราะสามีเปนคนจน ๑  เพราะสามีเจ็บกระเสาะกระแสะ ๑  เพราะสามีเปนคนแก ๑   
เพราะสามีเปนนักเลงสุรา ๑  เพราะสามีเปนคนโง ๑  เพราะสามีเปนคนมัวเมา ๑ เพราะคลอย   
ตามในกจิทุกอยาง ๑ เพราะไมกอใหทรัพยทุกอยางเกิดข้ึน ๑ ดูกรสหายปุณณมุขะ ไดยินวา   
หญิงยอมดหูม่ินสามีดวยเหตุ ๘ ประการนี้.   
     และในเร่ืองนี้มีถอยคําเปนคาถาอีกสวนหนึ่งวา    
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        หญิงยอมดูหม่ินสามีดวยเหตุ ๘ ประการ คือ ความจน ๑  เจ็บ   
        กระเสาะกระแสะ ๑ เปนคนแก ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนคนโง ๑   
        เปนคนมัวเมา ๑ คลอยตามในกิจทุกอยาง ๑ ไมกอส่ิงปรารถนาทุกอยาง   
        ใหเกิดข้ึน ๑.   
     [๓๐๔] ดกูรสหายปุณณมุขะ หญิงยอมนําความประทุษรายมาใหสามีดวยเหตุ ๙ ประการ   
คือ หญิงเปนคนมักไปปา ๑ มักไปสวน ๑ มักไปทาน้ํา ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑ มักไปหา   
ตระกูลอ่ืน ๑  มักชอบใชกระจกและชอบประดับประดา ๑ มักดื่มน้ําเมา ๑  มักเยีย่มมอง   
หนาตาง ๑ มักยืนแอบประตู ๑  ดูกรสหายปุณณมุขะ  ไดยินวา  หญิงยอมนําความประทุษรายมา   
ใหสามีเพราะเหตุ ๙ ประการนี้แล.   
     และในเร่ืองนี้มีถอยคํากลาวเปนคาถาไวอีกสวนหนึ่งวา   
         หญิงยอมนําความประทุษรายมาใหสามีดวยเหตุ ๙ ประการนี้ คือ มัก   
         ไปปา ๑ มักไปสวน ๑ มักไปทาน้ํา ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑   
         มักไปหาตระกูลอ่ืน ๑  มักชอบใชกระจกและชอบประดับประดา ๑   
         มักดื่มน้าํเมา ๑  มักเยี่ยมมองหนาตาง ๑ มักยนืแอบประตู ๑   
     [๓๐๕] ดูกรสหายปุณณมุขะ หญิงยอมยัว่ยวนชายดวยเหตุ ๔๐ ประการคือ ดัดกายหน่ึง   
กมตัว กรีดกราย ทําอาย แกะเล็บ เอาเทาเหยียบกัน  เอาไมขีดแผนดนิ  ทํากระโดดเอง   
ใหเดก็กระโดด   เลนเอง   ใหเด็กเลน  จุมพิตเดก็  ใหเดก็จุมพิต  กินเอง  ใหเดก็กนิ   
ใหของแกเดก็  ขอของจากเด็ก ทําตามท่ีเด็กกระทํา พูดเสียงสูง พูดเสียงตํ่า พูดเปดเผย   
พูดกระซิบ ทําซิกซ้ีดวยการฟอน  การขับ การประโคม รองไห กรีดกราย ดวยการแตงกาย   
ทําปง ยักเอว  สายผาท่ีปดของลับ  เลิกขา  ปดขา ใหเห็นนม  ใหเห็นรักแร ใหเห็น   
ทองนอย  หล่ิวตา เลิกค้ิว เมมปาก  แลบล้ิน ขยายผา กลับนุงผา สยายผม มุนผม   
ดูกรสหายปุณณมุขะ ไดยนิวา หญิงยอมยัว่ยวนชายดวยเหตุ ๔๐ ประการน้ีแล.   
     [๓๐๖] ดูกรสหายปุณณมุขะ พึงทราบเถิดวา หญิงเปนคนประทุษรายสามีดวยเหตุ ๒๕   
ประการ คือ ยอมพรรณนาการไปแรมคืนของสามี ยอมไมระลึกถึงสามีท่ีไปแรมคืน ยอมไม   
ยินดกีะสามีท่ีมาแลว ยอมกลาวโทษสามี ไมกลาวคุณแหงสามี ยอมประพฤติส่ิงท่ีไมเปน    
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ประโยชนแกสามี ยอมไมประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกสามี ยอมกระทํากิจท่ีไมสมควรแกสามี   
ยอมไมกระทํากิจท่ีสมควรแกสามี ยอมคลุมหัวนอน นอนเบือนหนาไปทางอ่ืน ยอมนอนพลิก   
กลับไปมา  ยอมทําวุนวายนอนถอนหายใจยาว ยอมทําระทมทุกข ยอมไปอุจจาระ ปสสาวะบอยๆ   
ยอมประพฤตติรงกันขาม ไดยินเสียงชายอื่นยอมเง่ียหูฟง ยอมลางผลาญทรัพยสมบัติ ยอมทอด   
สนิทชิดชอบกบัชายผูคุนเคย  ยอมออกนอกบานเสมอ ประพฤติผิดจากความดี ยอมประพฤติ   
นอกใจไมเคารพในสามี มีใจประทุษราย ยอมยืนอยูท่ีประตูเนืองๆ ยอมทําใหเห็นรักแร นม ยอม   
ไปเพงดูทิศตางๆ ดูกรสหายปุณณมุขะ พึงทราบเถิดวา หญิงเปนคนประทุษรายสามีดวยเหตุ   
๒๕ ประการนี้แล.   
     และในเร่ืองนี้มีคํากลาวเปนคาถาอีกสวนหนึ่งวา   
         หญิงยอมพรรณนาการไปแรมทางไกลของสามี ยอมไมเศราโศกถึงการไป   
         ของสามี คร้ันเห็นสามีกลับมาก็ไมแสดงความยินด ี ยอมไมกลาวคุณ   
         แหงสามีในกาลไหนๆ อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย   
         หญิงผูไมสํารวม ยอมประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกสามี ยอมทํา   
         ประโยชนของสามีใหเส่ือม ยอมกระทํากิจท่ีไมสมควรแกสามี ยอมคลุม   
         หัวนอน นอนเบือนหนาไปทางอ่ืน อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิง   
         ผูประทุษราย  หญิงยอมนอนพลิกกลับไปมา  ยอมทําวุนวาย  นอนถอน   
         หายใจยาว ยอมทําระทมทุกข ยอมไปอุจจาระปสสาวะบอยๆ   อาการ   
         เหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย  หญิงยอมประพฤติตรงกันขาม   
         ไมกระทํากิจท่ีสมควรแกสามี  ยอมเง่ียหูฟงเม่ือชายอ่ืนพูด  ลางผลาญ   
         โภคสมบัติ  กระทําความสนิทสนมชมชอบกับชายอื่น  อาการเหลานี้   
         เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงยอมทําทรัพยสมบัติท่ีสามีไดมา   
         โดยความลําบาก  หามาไดโดยฝดเคือง เก็บสะสมไวไดดวยความยาก   
         แคนใหพินาศ อนึ่ง ยอมกระทําความสนิทสนมชมชอบกับชายท่ีคุนเคย   
         กัน อาการเหลานี้เปนลักษณะของหญิงผูประทุษราย หญิงออกนอกบาน   
         เสมอ ประพฤติผิดจากความดี มีใจคิดประทุษรายในสามีอยูเปนนิตย   
         เปนผูประพฤตินอกใจ ปราศจากความเคารพ อาการเหลานี้เปนลักษณะ   
         ของหญิงผูประทุษราย หญิงยอมยนือยูท่ีใกลประตูเนืองๆ แสดงนมบาง    
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         รักแรบางใหเห็น มีจิตวอกแวกเพงดทิูศตางๆ อาการเหลานี้เปนลักษณะ   
         ของหญิงผูประทุษราย แมน้ําท้ังปวงมีทางคดเค้ียว และปาท้ังปวงรกเร้ียว   
         ดวยตนไม ฉันใด หญิงท้ังปวงเม่ือไดชอง (ท่ีลับ) พงึกระทํากรรมอัน   
         ลามกฉันนั้น ถาวาพึงไดโอกาส ท่ีลับ หรือพึงไดชองเชนนั้น หญิง   
         ท้ังปวงพงึกระทํากรรมอันลามกเปนแน ไมไดชายท่ีสมบูรณอ่ืน กย็อม   
         ทํากับคนเปล้ีย ในพวกนารีท่ีหลายใจ เปนผูกระทําความย่ัวยวนแกชาย   
         ท้ังหลาย ไมมีใครขมข่ีได ถานารีเหลาใดแมจะทําใหพอใจโดยประการ   
         ท้ังปวง ก็ไมควรวางใจในนารีเหลานั้น เพราะวา นารีเหลานั้นเสมอดวย   
         ทาน้ํา.   
     [๓๐๗] บัณฑิตไดเหน็เร่ืองอยางไร  ของพระเจากินนรและพระนางกินนรีเทวี   
      แลวพึงรูเถิดวา  หญิงท้ังปวงยอมไมยนิดีในเรือนของตน  พระนาง   
      กินนรีเทวทีรงเห็นบุรุษอ่ืน แมจะเปนคนงอยเปล้ีย ยังละท้ิงพระราช   
      สวามีเชนพระเจากินนร ไปทํากรรมอันลามกกับบุรุษเปล้ียนัน้ได.   
     [๓๐๘] พระเจาพกะและพระเจาพาวรีย ทรงหมกมุนอยูในกามเกนิสวน พระ   
      มเหษยีังประพฤติอนาจารกับคนรับใชใกลชิด ซํ้าตกอยูในอํานาจ พึงมีหรือท่ี   
      หญิงจะไมประพฤติลวงชายอ่ืน นอกจากคนนั้น.   
     [๓๐๙] พระนางปงคิยานพีระนางมเหษท่ีีรักของพระเจาพรหมทัตผูเปนใหญในโลก   
      ท้ังปวง ไดประพฤติอนาจารกับคนเล้ียงมาผูใกลชิดและเปนไปในอํานาจ   
      พระนางปงคิยานีผูใครกามนั้น ไมไดประสบความใครท้ังสองราย.   
     [๓๑๐] บุรุษผูไมถูกผีสิง  ไมควรเช่ือหญิงท้ังหลายผูหยาบชา ใจเบา อกตัญู   
      ประทุษรายมิตร  หญิงเหลานั้นไมรูจักส่ิงท่ีกระทําแลว ส่ิงท่ีควรกระทํา   
      ไมรูจักมารดาบิดาหรือพีน่อง ไมมีละอาย ลวงเสียซ่ึงธรรม ยอมเปน   
      ไปตามอํานาจจิตของตนเม่ือมีอันตราย และเม่ือกจิเกดิข้ึน ยอมละท้ิง   
      สามีแมจะอยูดวยกนัมานาน เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีอนุเคราะห   
      แมเสมอกบัชีวิต เพราะเหตุนั้น เราจึงไมวิสาสะกับหญิงท้ังหลาย จริง   
      อยู จิตของหญิงเหมือนจติของวานร ลุมๆ ดอนๆ เหมือนเงาไม   
      หัวใจของหญิงไหวไปไหวมา เหมือนลอรถท่ีกําลังหมุน เม่ือใด หญิง   
      ท้ังหลายผูมุงหวัง เห็นทรัพยของบุรุษท่ีควรจะถือเอาได เม่ือนั้น กใ็ช    
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      วาจาออนหวานชักนําบุรุษไปได เหมือนชาวกัมโพชลวงมาดวยสาหราย   
      ฉะนั้น เม่ือใด หญิงท้ังหลายผูมุงหวัง ไมเห็นทรัพยของบุรุษท่ีควรถือ   
      เอาได เม่ือนั้น ยอมละท้ิงบุรุษนั้นไป เหมือนคนขามฟากถึงฝงโนนแลว   
      ละท้ิงแพไป ฉะนั้น หญิงท้ังหลายเปรียบดวยเคร่ืองผูกรัด กินทุกอยาง   
      เหมือนเปลวไฟ มีมายากลาแข็ง เหมือนแมน้ํามีกระแสเช่ียว ยอมคบ   
      บุรุษได ท้ังท่ีนารัก ท้ังท่ีไมนารัก เหมือนเรือจอดไมเลือกฝงนี้ฝงโนน   
      ฉะนั้น  หญิงท้ังหลายไมใชของบุรุษคนเดียวหรือสองคน ยอมรับรองท่ัว   
      ไปเหมือนรานตลาด ผูใดสําคัญม่ันหมายหญิงเหลานัน้วาของเรา  ก ็  
      เทากับดักลมดวยตาขาย แมน้ํา หนทาง รานเหลา สภาและบอน้ํา   
      ฉันใด  หญิงในโลกก็ฉันนั้น เขตแดนของหญิงเหลานั้นไมมี หญิงท้ัง   
      หลายเสมอดวยไฟกนิเปรียง เปรียบดวยงูเหา ยอมเลือกคบแตบุรุษท่ี   
      มีทรัพย  เหมือนโคเลือกกินหญาท่ีดีๆ ในภายนอก ฉะนั้น ไฟกนิ   
      เปรียง ๑ ชางสาร ๑ งูเหา ๑ พระราชาผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ๑ หญิง   
      ท้ังปวง ๑ ส่ิงท้ัง ๕ นี้ นรชนพึงคบดวยความระวังเปนนิตย เพราะ   
      ส่ิงท้ัง ๕ นี้ มีความแนนอนท่ีรูไดยากแท หญิงท่ีงามเกินไป ๑  หญิง   
      ท่ีคนหมูมากไมรักใคร ๑  หญิงท่ีเหมือนมือขวา ๑  หญิงท่ีเปนภรรยาคน   
      อ่ืน ๑ หญิงท่ีคบหาดวยเพราะเหตุแหงทรัพย ๑ หญิง ๕ จําพวกนี้ ไม   
      ควรคบ.   
      [๓๑๑] ไดยินวา ในครั้งนั้น พญาแรงช่ืออานนท รูแจงซ่ึงคาถาท้ังเบ้ืองตน ทามกลาง   
และท่ีสุด ของพญานกกณุาละแลว ไดภาษติคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา   
      ถาบุรุษจะพึงใหแผนดินอันเต็มดวยทรพัยนี้ แกหญิงท่ีตนนับถือไซร   
      หญิงนั้นไดโอกาสก็จะพงึดูหม่ินบุรุษนัน้  เราจึงไมยอมตกอยูในอํานาจ   
      ของพวกหญิงเผลอเรอ เมื่อมีอันตรายและเม่ือกิจธุระเกิดข้ึน  หญิงยอม   
      ละท้ิงผัวหนุมผูหม่ันขยนั มีความประพฤติไมเหลาะแหละ  เปนท่ีรัก   
      เปนท่ีพอใจ เพราะฉะน้ัน เราจึงไมวิสาสะกับหญิงท้ังหลาย บุรุษไม   
      ควรวางใจวา หญิงคนนีป้รารถนาเรา ไมควรวางใจวา หญิงคนนี้รองไห   
      กระซิกกระซ้ีเรา เพราะวา หญิงท้ังหลายยอมคบไดท้ังบุรุษท่ีนารัก ท้ัง    
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      บุรุษท่ีไมนารัก เหมือนเรือจอดไดท้ังฝงโนนฝงนี้ ฉะนั้น ไมควรวิสาสะ   
      กะใบไมลาดท่ีเกา ไมควรวิสาสะกะมิตรเกาท่ีเปนโจร ไมควรวิสาสะกะ   
      พระราชาวา เปนเพื่อนของเรา ไมควรวสิาสะกะหญิงแมจะมีลูก ๑๐ คน   
      แลว ไมควรวิสาสะในหญิงท่ีกระทําความยินดีให เปนผูลวงศีล ไม   
      สํารวม ถึงแมภรรยาจะพึงเปนผูมีความรักแนนแฟน  ก็ไมควรวางใจ   
      เพราะวาหญิงท้ังหลายเสมอกับทาน้ํา หญิงท้ังหลายพึงฆาชายก็ได พึงตัด   
      เองก็ได พงึใชใหผูอ่ืนตดัก็ได พึงตัดคอแลวดื่มเลือดกินก็ได อยาพงึ   
      กระทําความสิเนหาในหญิงผูมีความรักใครอันเลวทราม ผูไมสํารวม ผู   
      เปรียบเทียบดวยทาน้ํา คําเท็จของหญิงเหมือนคําจริง คําจริงของหญิง   
      เหมือนคําเท็จ หญิงท้ังหลายยอมเลือกคบแตชายท่ีมีทรัพย ดังโคเลือก   
      กินหญาท่ีดีๆ ในภายนอก  หญิงท้ังหลายยอมประเลาประโลมชายดวย   
      การเดิน  การจองดู ยิ้มแยม นุงผาหลุดๆ ลุยๆ และพูดเพราะ หญิง   
      ท้ังหลายเปนโจร  หัวใจแข็ง ดุราย เปนน้ําตาลกรวด ยอมไมรูอะไรๆ   
      วาเปนเคร่ืองลอลวงในมนุษยธรรมดาหญิงในโลกเปนคนลามก ไมมีเขต   
      แดน  กําหนัดนักทุกเม่ือ และคะนอง กนิไมควร เหมือนเปลวไฟ   
      ไหมเช้ือทุกอยาง  บุรุษชือ่วาเปนท่ีรักของหญิงไมมี ไมเปนท่ีรักก็ไมมี   
      เพราะหญิงท้ังหลาย ยอมคบบุรุษไดท้ังท่ีรักท้ังท่ีไมรัก เหมือนเรือจอด   
      ไดท้ังฝงนีแ้ละฝงโนน  บุรุษชื่อวาเปนท่ีรักของหญิงไมมี ไมเปนท่ีรัก   
      ก็ไมมี  หญิง ยอมผูกพนัชายเพราะตองการทรัพยเหมือนเถาวัลยพันไม   
      หญิงท้ังหลาย ยอมติดตามชายท่ีมีทรัพย ถึงจะเปนคนเล้ียงชาง   
      เล้ียงมา เล้ียงโค คนจัณฑาล สัปเหรอ คนเทหยากเยื่อ ก็ชาง   
      หญิงท้ังหลาย ยอมละท้ิงชายผูมีตระกลู แตไมมีอะไร เหมือนซากศพ   
      แตติดตามชายเชนนัน้ไดเพราะเหตุแหงทรัพย.   
     [๓๑๒] ไดยินวา ในครั้งนั้น พราหมณผูประเสริฐชื่อนารทะ รูชัดซ่ึงคาถาท้ังเบ้ืองตน   
ทามกลางและท่ีสุดของพญาแรงอานนทแลว ไดกลาวคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา   
      ดูกรพญานก ทานท้ังหลายจงฟงขาพเจากลาว มหาสมุทร ๑ พราหมณ ๑   
      พระราชา ๑ หญิง ๑ ส่ีอยางนี้ ยอมไม เต็มแมน้ําสายใด สายหนึ่งอาศัย    
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      แผนดิน ไหลไปสูมหาสมุทร แมน้ําเหลานั้นก็ยังมหาสมุทรใหเต็มไมได   
      เพราะฉะนั้นมหาสมุทรช่ือวาไมเต็ม เพราะยังพรอง สวนพราหมณเรียน   
      เวทอันมีการบอกเปนท่ีหาไดแลว  ยังปรารถนาการเรียนยิ่งข้ึนไปอีก   
      เพราะฉะนั้น  พราหมณจึงช่ือวาไมเต็ม เพราะยงัพรอง  พระราชาทรง   
      ชนะแผนดินท้ังหมด  อันบริบูรณดวยรัตนะนับไมถวน พรอมท้ัง   
      มหาสมุทรและภูเขา ครอบครองอยู ก็ยงัปรารถนามหาสมุทรฝงโนนอีก   
      เพราะฉะนั้น พระราชาจึงช่ือวาไมเต็ม เพราะยังพรอง หญิงคนหนึ่งๆ   
      มีสามีคนละ ๘ คน  สามีลวนเปนคนแกลวกลา มีกําลังสามารถนํามาซ่ึง   
      กามรสทุกอยาง หญิงยังกระทําความพอใจในชายคนท่ี ๙ อีก เพราะฉะน้ัน   
      หญิงจึงช่ือวาไมเต็ม  เพราะยังพรอง หญิงทุกคนกินทุกอยางเหมือน   
      เปลวไฟ พาไปไดทุกอยางเหมือนแมน้ํา เหมือนกิ่งไมมีหนาม ยอมละ   
      ชายไปเพราะเหตุแหงทรัพย ชายใดพึงวางความรักท้ังหมดในหญิง ชาย   
      นั้นเหมือนดักลมดวยตาขาย เหมือนตักน้ําใสมหาสมุทรดวยมือขางเดียว   
      จะพึงไดยนิแตเสียงมือของตน ภาวะของหญิงท่ีเปนโจร รูมาก หาความ   
      จริงไดยาก เปนอาการท่ีใครๆ รูไดยาก เหมือนรอยทางปลาในนํ้าฉะนั้น   
      หญิงไมมีความพอ ออนโยน พูดเพราะ ใหเต็มไดยาก เสมอแมน้ํา ทํา   
      ใหลมจม บุคคลรูดังนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล หญิงเปนเหมือน   
      น้ําวน มีมายามาก ทําพรหมจรรยใหกําเริบ ทําใหลมจม บุคคลรูดังนี้   
      แลว พึงเวนเสียใหหางไกล เม่ือหญิงคบบุรุษใด  เพราะความพอใจ   
      หรือเพราะเหตุแหงทรัพย ยอมเผาบุรุษน้ันโดยพลัน  เหมือนไฟปาเผา   
      สถานท่ีเกิดของตน ฉะนัน้.   
      [๓๑๓] ไดยินวา ในครั้งนั้น พญานกกุณาละรูแจงแลว ซ่ึงเบ้ืองตนทามกลาง   
และท่ีสุดแหงคาถา ของนารทพราหมณผูประเสริฐ  จึงไดภาษิตคาถาเหลานี้ ในเวลานัน้วา   
      บัณฑิตพึงเจรจากับบุรุษผูถือดาบอยางคมกลา  พึงเจรจากับปศาจผูดุราย   
      แมจะพึงเขาไปนั่งใกลงพูิษราย แตไมควรเจรจากับหญิงตัวตอตัว เพราะ   
      วาหญิงเปนผูย่ํายจีิตของโลก ถืออาวุธ คือ การฟอนรํา ขับรองและการ   
      เจรจา ยอมเบียดเบียนบุรุษผูไมตั้งสติไว เหมือนหมูรากษสท่ีเกาะเบียด    
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      เบียนพวกพอคาฉะน้ัน หญิงไมมีวนิัย  ไมมีสังวร ยินดีในนํ้าเมาและ   
      เนื้อสัตว  ไมสํารวม  ผลาญทรัพยท่ีบุรุษหามาไดโดยยากใหฉิบหาย   
      เหมือนปลาติมิงคละกลืนกินมังกรในทะเล ฉะนัน้ หญิงมีกามคุณ ๕ อัน   
      นายินดี เปนทําเลหากิน เปนคนหยิ่ง จิตไมเท่ียงตรง ไมสํารวม ยอม   
      เขาไปหาชายผูประมาทเหมือนแมน้ําท้ังหลาย  อันไหลไปสูมหาสมุทร   
      ฉะนั้น  หญิงไดช่ือวาฆาชายดวยราคะ และโทสะ เขาไปหาชายคนใด   
      เพราะความพอใจ เพราะความกําหนัด หรือเพราะตองการทรัพย ยอม   
      เผาชายเชนนั้นเสีย เชนดังเปลวไฟ  หญิงรูวาชายม่ังค่ัง มีทรัพยมาก   
      ยอมเขาไปหาชาย ยอมใหท้ังทรัพยและตนเอง ยอมเกาะชายท่ีมีจิตถูก   
      ราคะยอม เหมือนเถายานทรายเกาะไมสาละในปา ฉะนั้น หญิงประดับ   
      รางกายหนาตาใหสวย เขาไปหาชายดวยความพอใจมีประการตางๆ ทํา   
      ยิ้มนอยยิ้มใหญ ใชมารยาต้ังรอย เหมือนดังคนเลนกลและอสุรินทรราหู   
      หญิงประดับประดาดวยทอง แกวมณแีละมุกดา ถึงจะมีคนสักการะและ   
      รักษาไวในตระกูลสามี  ก็ยังประพฤตินอกใจสามี ดงัหญิงท่ีอยูใน   
      ทรวงอก ประพฤตินอกใจทานพ ฉะนัน้ จริงอยู นรชนผูมีปญญาเคร่ือง   
      พิจารณา แมจะมีเดช มีมหาชนสักการะบูชา ถาตกอยูในอํานาจของ   
      หญิงแลว  ยอมไมรุงเรือง เหมือนพระจันทร ถูกราหูจบัฉะน้ัน โจรผูมี   
      จิตโกรธ  คิดประทุษราย พึงกระทําแกโจรอ่ืนซ่ึงเปนขาศึกท่ีมาประจัญ   
      หนา สวนผูตกอยูในอํานาจหญิง ไมมีอุเบกขา ยอมเขาถึงความ   
      พินาศยิ่งกวานั้นอีก หญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากลากผมและหยกิขวน   
      ดวยเล็บ  คุกคามทุบตีดวยเทา ดวยมือและทอนไม กก็ลับวิ่งเขาหา   
      เหมือนหมูแมลงวันท่ีซากศพ ฉะนัน้ บุรุษผูมีจักษุ คือปญญา ปรารถนา   
      ความสุขแกตน  พึงเวนหญิงเสียเหมือนกับบวงและขายท่ีดักไวในสกุล   
      ในถนนสายหน่ึง ในราชธานี หรือในนคิม ผูใดสละเสียแลวซ่ึงตบะคุณ   
      อันเปนกุศล ประพฤติจริตอันมิใชของพระอริยะ ผูนัน้ตองกลับจาก   
      เทวโลกไปคลุกเคลาอยูกับนรก เหมือนพอคาซ้ือหมอแตก ฉะนั้น บุรุษ   
      ผูตกอยูในอํานาจของหญิง  ยอมถูกติเตียนท้ังในโลกนี้และโลกหนา    
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      กรรมของตนกระทบแลว เปนคนโงเขลา ยอมไปพล้ังๆ พลาดๆ โดย   
      ไมแนนอน เหมือนรถท่ีเทียมดวยลาโกง ยอมไปผิดทาง ฉะนั้น ผูตกอยู   
      ในอํานาจของหญิง ยอมเขาถึงนรกเปนท่ีเผาสัตวใหรุมรอน และนรกอัน   
      มีปาไมงิ้ว  มีหนามแหลมดังหอกเหล็ก แลวมาในกาํเนิดสัตว   
      ดิรัจฉาน  ยอมไมพนจากวิสัยเปรตและอสุรกาย หญิงยอมทําลายความ   
      เลนหัว ความยินดี ความเพลิดเพลินอันเปนทิพย และจักรพรรดิสมบัติ   
      ในมนษุยของชายผูประมาทใหพนิาศ และยังทําชายนัน้ใหถึงทุคติอีกดวย   
      ชายเหลาใดไมตองการหญิง  ประพฤติพรหมจรรย ชายเหลานัน้พึงได   
      การเลนหวั ความยินดีอันเปนทิพย จักรพรรดิสมบัติในมนุษย และนาง   
      เทพอัปสรอันอยูในวิมานทอง โดยไมยากเลย ชายเหลาใดไมตองการ   
      หญิง  ประพฤติพรหมจรรย  ชายเหลานัน้พึงไดคติท่ีกาวลวงเสียซ่ึง   
      กามธาตุ รูปธาตุ สมภพ และคติท่ีเขาถึงวิสัยความปราศจากราคะ   
      โดยไมยากเลย ชายเหลาใดไมตองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย ชาย   
      เหลานั้นเปนผูดับแลว สะอาด พึงไดนิพพานอันเกษม อันกาวลวงเสีย   
      ซ่ึงทุกขท้ังปวง ลวงสวน ไมหวัน่ไหว ไมมีอะไรปรุงแตง โดยไมยาก   
      เลย.   
     [๓๑๔] พญานกกุณาละในคร้ังนั้นเปนเรา พญานกดุเหวาขาวเปนพระอุทายี พญา   
      แรงเปนพระอานนท นารทฤาษีเปนพระสารีบุตร บริษัทท้ังหลายเปน   
      พุทธบริษัท เธอท้ังหลายจงทรงจํากณุาลชาดกไวอยางนี้แล.   
                       จบ กุณาลชาดกท่ี ๔   
                      ๕. มหาสุตโสมชาดก   
           พระเจาสุตโสมเวนบาปเพราะฟงธรรมของกาฬหัตถี   
 [๓๑๕] ดูกรพอครัว เพราะเหตุไรจึงทํากรรมอันรายกาจเชนนี้ ทานเปนคนหลง   
      ฆาหญิงและชายท้ังหลาย เพราะเหตุแหงเนื้อ หรือเพราะเหตุแหงทรัพย.    
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 [๓๑๖] ขาแตทานผูเจริญ มิใชเพราะเหตุแหงตน ทรัพย ลูกเมียสหายและ   
      ญาติ แตพระจอมภูมิบาลผูเปนนายขาพเจาพระองคเสวยมังสะเชนนี.้   
 [๓๑๗] ถาทานขวนขวายในกิจของเจานาย ทํากรรมอันรายกาจเชนนี้เวลาเชาทาน   
      เขาไปถึงภายในพระราชวังแลว พึงแถลงเหตุนั้นแกเราเฉพาะพระพักตร   
      พระราชา.   
 [๓๑๘] ขาแตทานกาฬหัตถี ขาพเจาจักกระทําตามท่ีทานส่ัง  เวลาเชาขาพเจาเขา   
      ไปถึงภายในพระราชวังแลว จะแถลงเหตุนั้นแกทานเฉพาะพระพักตร   
      พระราชา.   
 [๓๑๙] คร้ันราตรีสวางแลว พระอาทิตยอุทัย กาฬหัตถีเสนาบดีไดพาคนทําเคร่ือง   
      ตนเขาเฝาพระราชาแลว ไดทูลถามวา ขาแตมหาราชเจา ไดทราบดวย   
      เกลาวา พระองคทรงใชพนักงานวิเสทใหฆาหญิงและชาย พระองคเสวย   
      เนื้อมนุษยเปนความจริงหรือพระเจาขา.   
 [๓๒๐] จริงอยางนั้นแหละ ทานกาฬหัตถี เราใชพนักงานวิเสท เม่ือเขาทํากิจเพื่อ   
      เรา ทานบริภาษเขาทําไม.   
 [๓๒๑] ปลาอานนทผูติดอยูในรสของปลาทุกชนิด  กินปลาจนหมดเม่ือบริษัท   
      หมดไป กนิตัวเองตาย พระองคเปนผูประมาทแลวยินดีหนกัในรส ถา   
      ยังเปนพาลไมทรงรูสึกตอไป จําจะตองละท้ิงพระโอรส พระมเหษี และ   
      พระประยรูญาติ กับเสวยพระองคเอง เหมือนปลาอานนทฉะนัน้ เพราะ   
      ไดทรงสดับเร่ืองนี้ ขอความพอพระทัยของพระองคจงคลายไป ขาแตพระ   
      ราชาผูเปนใหญกวามนุษย อยาไดโปรดเสวยเนื้อมนุษยเลย อยาไดทรง   
      ทําแวนแควนนีใ้หวางเปลาเหมือนปลาฉะน้ันเลย.   
 [๓๒๒] กุฎมภีนามวาสุชาติ  โอรสผูเกิดแตตนของเขาไมไดช้ินชมพู เขา   
      ตายเพราะช้ินชมพูส้ินไปฉันใด ดกูรทานกาฬหตัถี เราก็ฉันนั้น ได   
      บริโภคอาหารอันมีรสสูงสุดแลว ไมไดเนื้อมนษุย เห็นจกัตองละชีวิต   
      ไปเปนแน.   
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 [๓๒๓] ดูกรมาณพ  เจาเปนผูมีรูปงาม  เกิดในตระกูลพราหมณโสตถิยะ เจา   
      ไมควรกินส่ิงท่ีไมควรกนินะพอ.   
 [๓๒๔] บรรดารสทั้งหลาย ปาณะนี้ก็เปนรสอยางหนึ่ง เพราะเหตุไร คุณพอ   
      จึงหามผม ผมจักไปในสถานท่ีท่ีผมจักไดรสเชนนี้ ผมจักออกไป จกั   
      ไมอยูในสํานักของคุณพอ เพราะผมเปนผูท่ีคุณพอไมยินดจีะเห็นหนา.   
 [๓๒๕] ดูกรมาณพ ขาจกัไดบุตรท่ีเปนทายาทแมเหลาอ่ืนเปนแน แนะเจาคน   
      ต่ําทรามเจาจงพินาศ  เจาจงไปเสียในสถานท่ีท่ีขาจะไมพึงไดยนิ.   
 [๓๒๖] ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน พระองคกเ็หมือนกนั ขอเชิญสดับ   
      ถอยคําของขาพระองค เขาจักเนรเทศพระองคเสียจากแวนแควนเหมือน   
      อยางมาณพนักดื่มสุราฉะนั้น.   
 [๓๒๗] สาวกของพวกฤาษีผูมีตนอันอบรมแลว นามวาสุชาติ เขาปรารถนานาง   
      อัปสรจนไมกินไมดื่มกามของมนุษยในสํานักกามอันเปนทิพย  เทากับ   
      เอาปลายหญาคาจุมน้ํามาเทียบกับน้ําในมหาสมุทร ดูกรทานกาฬหัตถี   
      เราไดบริโภคของกินท่ีมีรสอยางสูงสุดแลว ไมไดเนื้อมนุษย  เห็นจกั   
      ตองละท้ิงชีวิตไปฉะนั้น.   
 [๓๒๘] เปรียบเหมือนพวกหงสธตรฐสัญจรไปทางอากาศ  ถึงความตายท้ังหมด   
      เพราะบริโภคอาหารท่ีไมควร ฉันใด ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน   
      พระองคกฉั็นนั้นแลโปรดทรงสดับถอยคําของขาพระองค พระองคเสวย   
      มังสะท่ีไมควร เหตุนัน้เขาจักเนรเทศพระองค.   
 [๓๒๙] ทานอันเราหามวาจงหยุด  ก็เดนิไมเหลียวหลัง  ดูกรทานผูประพฤติ   
      พรหมจรรย  ทานไมไดหยุด แตกลาววาหยุด ดกูรสมณะ  นี้ควรแกทาน   
      หรือ ทานสําคัญดาบของเราวาเปนขนปกนกตะกรุมหรือ.   
 [๓๓๐] ดูกรพระราชา อาตมาเปนผูหยดุแลวในธรรมของตน ไมไดเปล่ียนนาม   
      และโคตร สวนโจรบัณฑติกลาววาไมหยุดในโลกเคล่ือนจากโลกนีแ้ลว   
      ตองเกิดในอบายหรือนรก  ดูกรพระราชาถามหาบพิตรทรงเช่ืออาตมา   
      มหาบพิตรจงจับพระเจาสุตโสมผูเปนกษัตริย มหาบพิตรทรงบูชายญัดวย   
      พระเจาสุตโสมนั้นจักเสด็จไปสวรรค ดวยประการอยางนี้.   
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 [๓๓๑] ชาติภมิูของทานอยูถึงในแควนไหน  ทานมาถึงในพระนครนี้ดวย   
      ประโยชนอะไร  ดูกรทานพราหมณ  ขอทานจงบอกประโยชนนัน้แก   
      ขาพเจา ทานปรารถนาอะไร ขาพเจาจะใหตามท่ีทานปรารถนาในวันนี้.   
 [๓๓๒] ขาแตพระจอมธรณี คาถา ๔ คาถา มีอรรถอันลึกประเสริฐนัก เปรียบ   
      ดวยสาคร หมอมฉันมาในพระนครนีเ้พื่อประโยชนแกพระองค  ขอ   
      พระองคโปรดทรงสดับคาถาอันประกอบดวยประโยชนอยางเยี่ยมเถิด.   
 [๓๓๓] ชนเหลาใดมีความรู มีปญญา เปนพหูสูต คิดเหตุการณไดมาก ชนเหลา   
      นั้นยอมไมรองไห การท่ีบัณฑิตท้ังหลายเปนผูบรรเทาความเศราโศกผูอ่ืน   
      ไดนี่แหละ เปนท่ีพึ่งอยางยอดเยี่ยมของนรชน ดูกรทานสุตโสมพระองค   
      ทรงเศราโศกถึงอะไร พระองคเอง พระประยูรญาติ  พระโอรส พระ   
      มเหษี ขาวเปลือก ทรัพย หรือเงินทอง ดูกรทานโกรัพยะผูประเสริฐ   
      สุด หมอมฉันขอฟงพระดํารัสของพระองค.   
 [๓๓๔] หมอมฉันมิไดเศราโศกถึงตน  โอรส มเหษี  ทรัพยและแวนแควน   
      แตธรรมของสัตบุรุษท่ีประพฤติมาแตเกากอน หมอมฉันผัดเพี้ยนไวตอ   
      พราหมณ หมอมฉันเศราโศกถึงการผัดเพี้ยนนัน้ หมอมฉันดํารงอยูใน   
      ความเปนใหญในแวนแควนของตน ไดทําการผัดเพี้ยนไวกับพราหมณ   
      (ถาพระองคทรงปลอยหมอมฉันไป  หมอมฉันไดฟงธรรมนั้นแลว) จัก   
      เปนผูรักษาความสัตยกลับมา.   
 [๓๓๕] คนมีความสุขหลุดพนจากปากของมฤตยูแลว จะพึงกลับมาสูเง้ือมมือ   
      ของศัตรูอีก ขอนี้หมอมฉันยังไมเช่ือ ดูกรทานโกรัพยะผูประเสริฐสุด   
      พระองคจะไมเสด็จเขาใกลหมอมฉันละซิ  พระองคทรงพนจากเง้ือมมือ   
      ของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของพระองคแลว  จะมัวทรง   
      เพลิดเพลินกามคุณารมณ  ทรงไดพระชนมชีพอันเปนท่ีรักแสนหวาน   
      ท่ีไหนจกัเสด็จกลับมายังสํานักของหมอมฉันเลา.   
 [๓๓๖] ผูมีศีลบริสุทธิ์พึงปรารถนาความตาย  ผูมีธรรมลามกท่ีนักปราชญติเตียน   
      ไมพึงปรารถนาชีวิต นรชนใดพึงกลาวเท็จ เพราะเหตุเพื่อประโยชนแก   
      ตนใด เหตุเพื่อประโยชนแกตนนั้น ยอมไมรักษานรชนนั้นจากทุคติได    
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      เลย ถาแมลมจะพึงพัดเอาภูเขามาได ดวงจันทรและดวงอาทิตยจะพงึ   
      ตกลงมา ณ แผนดินได  และแมน้ําทุกสายจะพึงไหลทวนกระแสได   
      ถึงอยางนัน้  หมอมฉันกไ็มพึงพูดเท็จเลยพระราชา.   
 [๓๓๗] ฟาพงึแตกได ทะเลพึงแหงได แผนดินอันทรงไวซ่ึงภูติพึงพลิกได เมรุ   
      บรรพตจะพึงเพิกถอนไดพรอมท้ังราก  ถึงอยางนั้น  หมอมฉันก็จะไม   
      กลาวเท็จเลย.   
 [๓๓๘] ดกูรพระสหาย  หมอมฉันจะจับดาบและหอกจะทําแมการสาบานแก   
      พระองคกไ็ด หมอมฉันอันพระองคทรงปลอยแลวเปนผูใชหนีห้มดแลว   
      จักเปนผูรักษาความสัตยกลับมา.   
 [๓๓๙] การผัดเพี้ยนอันใด อันพระองคทรงดํารงอยูในความเปนใหญในแวน   
      แควนของพระองค ทรงทําไวกับพราหมณ การผัดเพีย้นนัน้ตอพราหมณ   
      ผูประเสริฐ พระองคจงทรงรักษาความสัตยเสด็จกลับมา.   
 [๓๔๐] การผัดเพี้ยนอันใด อันหมอมฉันผูดํารงอยูในความเปนใหญในแวน   
      แควนของตน ไดทําไวกบัพราหมณ การผัดเพี้ยนน้ันตอพราหมณผู   
      ประเสริฐ หมอมฉันจักรักษาความสัตยกลับมา   
 [๓๔๑] ก็พระเจาสุตโสมนั้น ทรงพนจากเง้ือมมือของเจาโปริสาทแลว ไดเสด็จ   
      ไปตรัสกะพราหมณนั้นวา ดูกรทานพราหมณขาพเจาขอฟงสตารหาคาถา   
      ซ่ึงไดฟงแลว  จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกขาพเจา.   
 [๓๔๒] ขาแตทานสุตโสม การสมาคมกับสัตบุรุษคราวเดียวเทานั้น การสมาคมน้ัน   
      ยอมรักษาผูนั้นไว การสมาคมกับอสัตบุรุษแมมากคร้ังก็รักษาไมได พึง   
      อยูรวมกับสัตบุรุษ  พึงกระทําความสนทิสนมกับสัตบุรุษ เพราะรู   
      ท่ัวถึงสัทธรรมของสัตบุรุษ ยอมมีแตความเจริญ ไมมีความเส่ือม ราชรถ   
      อันวิจิตรตระการตายังครํ่าคราได  และแมสรีระก็เขาถึงชราโดยแท สวน   
      ธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเขาถึงความครํ่าครา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเทานั้น   
      รูกันได ฟาและแผนดินไกลกัน ฝงขางโนนของมหาสมุทรเขากลาวกัน   
      วาไกล ขาแตพระราชา ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นัก   
      ปราชญท้ังหลายกลาววาไกลยิ่งกวานัน้.    
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 [๓๔๓] คาถาเหลานี้ช่ือสาหสัสิยา ควรพัน มิใชช่ือสตารหา ควรรอย ดกูร   
      พราหมณ เชิญทานรีบมารับเอาทรัพยส่ีพันเถิด.   
 [๓๔๔] คาถาควรแปดสิบและควรเกาสิบ แมควรรอยก็มี ดูกรพอสุตโสม พอ   
      จงรูดวยตนเอง คาถาช่ือสาหัสสิยา ควรพันมีท่ีไหน.   
 [๓๔๕] หมอมฉันปรารถนาความเจริญทางศึกษาของตน สัตบุรุษท้ังหลายผูสงบ   
      พึงคบหาหมอมฉัน ขาแตทูลกระหมอม หมอมฉันไมอ่ิมดวยสุภาษิต   
      เหมือนดังมหาสมุทรไมอ่ิมดวยแมน้ําฉะนั้น  ขาแตพระราชาผูประเสริฐ   
      สุด ไฟไหมหญาและไมยอมไมอ่ิม และสาครก็ไมอ่ิมดวยแมน้ําท้ังหลาย   
      ฉันใด แมบัณฑิตเหลานัน้ก็ฉันนัน้ ไดฟงคําสุภาษิตแลว ยอมไมอ่ิม   
      ดวยสุภาษติ ขาแตพระทูลกระหมอมจอมประชาชน เม่ือใดหมอมฉัน   
      ฟงคาถาท่ีมีประโยชนตอทาสของตน เม่ือนั้น หมอมฉันยอมต้ังใจฟง   
      คาถานั้นโดยเคารพ ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันไมมีความอ่ิม   
      ในธรรมเลย.   
 [๓๔๖] รัฐมณฑลของทูลกระหมอมนี้  บริบูรณดวยส่ิงท่ีนาปรารถนาทุกอยาง   
      พรอมท้ังทรัพย ยวดยาน และพระธํามรงค  ทูลกระหมอม ทรงบริภาษ   
      หมอมฉัน เพราะเหตุแหงกามทําไม หมอมฉันขอทูลลาไปในสํานัก   
      โปริสาท ณ บัดนี้.   
 [๓๔๗] กองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ และกองราบ ลวนแตเช่ียวชาญ   
      การธนูพอท่ีจะรักษาตัวได เราจะยกทัพไปจับศัตรูฆาเสีย.   
 [๓๔๘] โปริสาทไดทํากิจท่ีทําไดแสนยาก จับหมอมฉันไดท้ังเปนแลวปลอยมา   
      หมอมฉันระลึกถึงบุรพกิจเชนนั้นอยู  ขาแตพระทูลกระหมอมจอม   
      ประชาชน  หมอมฉันจะประทุษรายตอโปริสาทนั้นไดอยางไร.   
 [๓๔๙] พระเจาสุตโสมถวายบังคมพระราชบิดา และพระราชมารดา ทรงอนุศาสน   
      พรํ่าสอนชาวนิคมและพลนิกรแลว เปนผูตรัสคําสัตย ทรงรักษาความสัตย   
      ไดเสด็จไปในสํานักของโปริสาท   
 [๓๕๐] หมอมฉันผูดํารงอยูในความเปนใหญในแวนแควนของตนไดทําการผัด   
      เพี้ยนไวกบัพราหมณ การผัดเพี้ยนน้ันตอพราหมณผูประเสริฐ หมอมฉัน   
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      เปนผูรักษาความสัตยกลับมาแลว ดกูรทานโปริสาท  เชิญทานบูชายญั   
      กินเราเถิด.   
 [๓๕๑] การกนิของหมอมฉันยอมไมหายไปในภายหลัง จิตกาธารนี้กย็งัมีควันอยู   
      เนื้อท่ีสุกบนถานอันไมมีควัน ช่ือวาสุกดีแลว หมอมฉันจะขอฟง   
      สตารหาคาถาเสียกอน.   
 [๓๕๒] ดูกรทานโปริสาท พระองคเปนผูทรงประพฤติไมชอบธรรม ตองพลัดพราก   
      จากรัฐมณฑลเพราะเหตุแหงทอง  สวนคาถานี้ยอมกลาวสรรเสริญธรรม   
      ธรรมและอธรรมจะลงรอยกันไดท่ีไหน คนผูประพฤติไมชอบธรรม   
      หยาบชา มีฝามือชุมดวยเลือดเปนนิตย ยอมไมมีสัจจะ ธรรมจักมีแต   
      ท่ีไหน พระองคจักทรงทําประโยชนอะไรดวยการสดบัเลา.   
 [๓๕๓] ผูใดเที่ยวลาเนื้อเพราะเหตแุหงมังสะ หรือผูใดฆาคนเพราะเหตุแหงตน   
      แมคนท้ังสองนั้นยอมเสมอกันในโลกเบื้องหนา  เพราะเหตุไรหนอ   
      พระองคจงึประณามเฉพาะหมอมฉันวา ประพฤติไมชอบธรรม.   
 [๓๕๔] เนื้อสัตว ๑๐ ชนิด อันกษัตริยผูรูขัตติยธรรมไมควรเสวย ดูกรพระราชา   
      พระองคเสวยเน้ือมนุษยซ่ึงเปนเนื้อท่ีไมควรเสวย เพราะฉะน้ัน พระองค   
      จึงช่ือวาประพฤติไมชอบธรรม.   
 [๓๕๕] พระองคพนจากเง้ือมมือของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑยีรของ   
      พระองคแลว ทรงเพลิดเพลินในกามคุณารมณยังเสดจ็กลับมาสูเง้ือมมือ   
      ของหมอมฉันผูเปนศัตรูอีก พระองคเปนผูไมฉลาดในขัตติยธรรมเลยนะ   
      พระราชา.   
 [๓๕๖] ชนเหลาใดเปนผูฉลาดในขัตติยธรรม ชนเหลานัน้ตองตกนรกโดยมาก   
      เพราะฉะนั้น  หมอมฉันจึงละขัตติยธรรมเปนผูรักษาความสัตยกลับมา   
      ดูกรทานโปริสาท เชิญพระองคบูชายญัเสวยหมอมฉันเถิด.   
 [๓๕๗] ปราสาทราชมณเฑียร แผนดิน โค มา หญิงท่ีนารักใคร ผาแควนกาสี   
      และแกนจนัทน  พระองคทรงไดทุกส่ิงทุกอยางในพระนครนั้น เพราะ   
      พระองคเปนพระเจาแผนดิน ทรงเห็นอานิสงสอะไรดวยความสัตย.    
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 [๓๕๘] รสเหลาใดมีอยูในแผนดิน สัจจะเปนรสที่ยังประโยชนใหสําเร็จกวารส   
      เหลานั้น เพราะวาสมณพราหมณผูตั้งอยูในสัจจะยอมขามพนฝงแหงชาติ   
      และมรณะได.   
 [๓๕๙] พระองคพนจากเงื้อมมือของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑยีรของ   
      พระองคแลว ทรงเพลิดเพลินในกามคุณารมณ ยังเสด็จกลับมาสูเงือ้มมือ   
      ของหมอมฉันผูเปนศัตรูอีก ขาแตพระจอมประชาชน พระองคไมทรงกลัว   
      ความตายแนละหรือ พระองคผูตรัสคําสัตยไมมีพระทัยทอแทละหรือ.   
 [๓๖๐] หมอมฉันไดทํากัลยาณธรรมหลายอยาง ไดบูชายญัอันไพบูลยท่ีบัณฑิต   
      สรรเสริญ ไดชําระทางปรโลกบริสุทธ์ิแลว ผูท่ีตั้งอยูในธรรม ใครเลา   
      จะกลัวตาย หมอมฉันไดทํากัลยาณธรรมหลายอยาง ไดบูชายัญอันไพบูลย   
      ท่ีบัณฑิตสรรเสริญ หมอมฉันไมเดือดรอนท่ีจักไปยังปรโลก ดูกรทาน   
      โปริสาท เชิญพระองคบูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด หมอมฉันไดบํารุง   
      พระชนกและพระชนนีแลว ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรมไดชําระทาง   
      ปรโลกบริสุทธ์ิแลว ผูท่ีตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตาย หมอมฉันได   
      บํารุงพระชนกและพระชนนีแลว ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม จึงไม   
      เดือดรอนท่ีจักไปยังปรโลก ดูกรทานโปริสาท เชิญพระองคบูชายัญ   
      เสวยหมอมฉันเถิด หมอมฉันไดกระทําอุปการกิจในพระประยูรญาติและ   
      มิตร  แลวไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม ไดชําระทางปรโลกบริสุทธ์ิ   
      แลว ผูท่ีตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตาย หมอมฉันกระทําอุปการกิจ   
      ในพระประยูรญาติและมิตรแลว ไดปกครองราชสมบัติโดยธรรม จึงไม   
      เดือดรอนท่ีจักไปยังปรโลก ดูกรทานโปริสาท เชิญพระองคบูชายัญ   
      เสวยหมอมฉันเถิด หมอมฉันไดใหทานโดยอาการเปนมาก แกชนเปน   
      อันมาก ไดอุปถัมภสมณพราหมณใหอ่ิมหนําสําราญ ไดชําระทางปรโลก   
      ใหบริสุทธ์ิ ผูท่ีตั้งอยูในธรรม ใครเลาจะกลัวตาย หมอมฉันไดให   
      ทานโดยอาการเปนอันมาก แกชนเปนอันมาก ไดอุปถัมภสมณพราหมณ   
      ใหอ่ิมหนําสําราญจึงไมเดือดรอนท่ีจักไปยังปรโลก ดูกรโปริสาท เชิญ   
      พระองคบูชายัญเสวยหมอมฉันเถิด.    
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 [๓๖๑] บุรุษรูอยูจะพึงกินยาพิษ หรือจับอสรพิษท่ีมีฤทธ์ิรายแรงมีเดชกลาไดหรือ   
      ผูใดพึงกนิคน ผูกลาวคําสัตยเชนพระองค   ศีรษะของผูนั้นพึง   
      แตก ๗ เส่ียง.   
 [๓๖๒] นรชนไดฟงธรรมแลว ยอมรูแจงบุญและบาป ใจของหมอมฉันจะยินด ี  
      ในธรรม เพราะไดฟงคาถาบางกระมัง.   
 [๓๖๓] ดกูรมหาราช การสมาคมกับสัตบุรุษแมคราวเดียวเทานัน้ การสมาคมน้ัน   
      ยอมรักษาผูนั้นไว การสมาคมกับอสัตบุรุษ แมมากคร้ัง ก็รักษาไมได   
      พึงอยูรวมกับสัตบุรุษ พงึกระทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะรูท่ัวถึง   
      สัทธรรมของสัตบุรุษ  ยอมมีแตความเจริญ ไมมีความเส่ือม ราชรถ   
      อันวิจิตรตระการตายังครํ่าคราได และแมสรีระก็เขาถึงชราโดยแท สวน   
      ธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเขาถึงความครํ่าครา สัตบุรุษเทานั้นยอมรูกันได   
      ฟาและแผนดินไกลกัน ฝงขางโนนของมหาสมุทร เขาก็กลาวกนัวา   
      ไกลกัน ธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ นักปราชญท้ังหลาย   
      กลาววาไกลกันยิ่งกวานัน้.   
 [๓๖๔] ดูกรพระสหายผูจอมประชาชน คาถาเหลานี้มีอรรถมีพยัญชนะดี พระองค   
      ตรัสไพเราะ หมอมฉันไดสดับแลว เพลิดเพลิน ปล้ืมใจ ช่ืนใจ อ่ิมใจ   
      หมอมฉันขอถวายพร ๔ ประการแกพระองค.   
 [๓๖๕] ดกูรทานผูมีธรรมอันลามก พระองคไมรูสึกความตายของพระองค ไมรูสึก   
      ประโยชนและมิใชประโยชน นรกและสวรรค เปนผูติดในรส ตั้งม่ัน   
      ในทุจริต จะใหพรอะไร หมอมฉันพึงทูลพระองควา ขอใหทรงประทาน   
      พร แมพระองคประทานแลว จะกลับไมประทานก็ได ความทะเลาะ   
      วิวาทนี้ อันพระองคจะพึงเห็นเอง  ใครจะเขามาเปนบัณฑิตวินิจฉัย   
      ความทะเลาะววิาทนี้.   
 [๓๖๖] คนเราใหพรใดแลวจะกลับไมให ยอมไมควรใหพรนั้น ดกูรพระสหาย   
      ขอพระองคจงทรงม่ันพระทัยรับพรเถิด  แมชีวติหมอมฉันก็จะสละ   
      ถวายได.    
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 [๓๖๗] ศักดิ์ของพระอริยะ ยอมเสมอกับศักดิ์พระอริยะ ศักดิ์ของผูมีปญญา   
      ยอมเสมอกับศักดิ์ผูมีปญญา หมอมฉันพึงเห็นพระองคเปนผูหาโรคมิได   
      ตลอด ๑๐๐ ป นี้เปนพรขอท่ี ๑ หมอมฉันปรารถนา.   
 [๓๖๘] ศักดิ์ของพระอริยะ ยอมเสมอกับศักดิ์พระอริยะ ศักดิ์ของผูมีปญญา   
      ยอมเสมอกับศักดิ์ผูมีปญญา พระองคพงึเห็นหมอมฉันผูหาโรคมิได   
      ตลอด ๑๐๐ ป นี้เปนพรที่ ๑ หมอมฉันขอถวาย.   
 [๓๖๙] พระเจาแผนดินผูเปนกษัตริย ไดนามบัญญัติวามูรธาภิสิต เหลาใด ใน   
      ชมพูทวีปนี้  พระองคอยาไดเสวยพระเจาแผนดนิเหลานั้น นี้เปนพร   
      ขอท่ี ๒ หมอมฉันปรารถนา.   
 [๓๗๐] พระเจาแผนดนิผูเปนกษัตริย ไดนามบัญญัติวามูรธาภิสิต เหลาใด ใน   
      ชมพูทวีปนี้  หมอมฉันจะไมกนิพระเจาแผนดินเหลานั้น นี้เปนพร   
      ขอท่ี ๒ หมอมฉันขอถวาย.   
 [๓๗๑] กษัตริยรอยเอ็ดพระองค ท่ีพระองคทรงจับรอยพระหัตถไว ทรงกรรแสง   
      พระพักตรชุมดวยพระอัสสุชล  ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยกษตัริย   
      เหลานั้น ใหกลับไปในแควนของตนๆ  นี้เปนพรขอท่ี ๓ หมอมฉัน   
      ปรารถนา.   
 [๓๗๒] กษัตริยรอยเอ็ดพระองค ท่ีหมอมฉันจับรอยพระหัตถไว ทรงกรรแสง   
      พระพักตรชุมดวยอัสสุชล หมอมฉันจะปลอยกษัตริยเหลานัน้ ใหกลับ   
      ไปยังแวนแควนของตนๆ  นี้เปนพรขอท่ี ๓ หมอมฉันขอถวาย.   
 [๓๗๓] รัฐมณฑลของพระองคเปนชอง เพราะนรชนเปนอันมาก  หวาดเสียว   
      เพราะความกลัว หนีเขาหาท่ีซอนเรน ขอพระองคโปรดทรงงดเวนเนื้อ   
      มนุษยเถิดพระราชา นี้เปนพรขอท่ี ๔ หมอมฉันปรารถนา.   
 [๓๗๔] นั่นเปนอาหารท่ีชอบใจของหมอมฉันมานานแลว  หมอมฉันเขาปาก็   
      เพราะเหตุแหงอาหารนี้ หมอมฉันจะพึงงดอาหารนี้ไดอยางไร  ขอ   
      พระองคทรงเลือกพรขอท่ี ๔ อยางอ่ืนเถิด.    
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 [๓๗๕] ดกูรพระจอมประชาชน คนเชนพระองคมัวพะวงอยูวา  นี้เปนท่ีรักของ   
      เรา  ทําตนใหเหินหางจากความดี  ยอมไมไดประสบสิ่งท่ีรักท้ังหลาย   
      ตนแลประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐอยางยอดเยีย่ม ดวยวาผูมีตนอันอบรม   
      แลวจะพึงไดส่ิงท่ีรักในภายหลัง.   
 [๓๗๖] เนื้อมนุษยเปนท่ีรักของหมอมฉัน  ดูกรพระเจาสุตโสม โปรดทรงทราบ   
      อยางนี้ หมอมฉันไมสามารถจะงดเวนได  เชิญพระองคทรงเลือกพร   
      อยางอ่ืนเถิดพระสหาย.   
 [๓๗๗] ผูใดแล มัวรักษาของรักวา  นี่เปนของรักของเรา  ทําตนใหเหินหาง   
      จากความดี เสพของรักท้ังหลายอยู เหมือนนักเลงสุราดื่มสุราเจือยาพิษ   
      ฉะนั้น ผูนัน้ยอมไดรับทุกขในโลกหนา เพราะกรรมอันลามกนั้น สวน   
      ผูใดในโลกนี้ พิจารณาแลวละของรักได เสพอริยธรรมท้ังหลายแม   
      ดวยความยาก เหมือนคนเปนไขดื่มยา ฉะนั้น ผูนัน้ยอมไดรับความสุข   
      ในโลกหนา เพราะกัลยาณกรรมนั้น.   
 [๓๗๘] หมอมฉันสูละท้ิงพระชนกและพระผูชนนี  ตลอดท้ังเบญจกามคุณท่ีนา   
      เพลิดเพลินเจริญใจ   เขาปาก็เพราะเหตุแหงเนื้อมนษุย  หมอมฉันจะ   
      ถวายพรขอนั้นแกพระองคไดอยางไร.   
 [๓๗๙] บัณฑติท้ังหลายไมกลาววาจาเปนสอง  สัตบุรุษท้ังหลายยอมมีปฏิภาณ   
      เปนสัตยโดยแท  พระองคไดตรัสกะหมอมฉันวา  เชิญรับพรเถิดพระ   
      สหาย พระองคไดตรัสไวอยางนี้ เพราะฉะนัน้ พระดาํรัสท่ีพระองคตรัส   
      ยอมไมสมกัน.   
 [๓๘๐] หมอมฉันเขาถึงการไดบาป ความเส่ือมยศ เส่ือมเกียรติ บาป ทุจริต   
      ความเศราหมองเปนอันมาก เพราะเนือ้มนุษยเปนเหตุ หมอมฉันจะพึง   
      ถวายพรนัน้แกพระองคไดอยางไร.   
 [๓๘๑] คนเราใหพรใดแลว จะกลับไมให ยอมไมควรใหพรนั้น ดกูรพระสหาย   
      ขอพระองคทรงม่ันพระทัยรับพรเถิด แมชีวิตของหมอมฉันก็ยอมสละ   
      ถวายได.    
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 [๓๘๒] การสละชีวิตไดนี้เปนธรรมของสัตบุรุษ  สัตบุรุษท้ังหลายยอมมีปฏิญาณ   
      เปนสัจจะโดยแท พรท่ีพระองคไดประทานไวแลวขอไดโปรดประทาน   
      เสียโดยพลันเถิด ดูกรพระราชาผูประเสริฐสุด พระองคจงทรงสมบูรณ   
      ดวยธรรมขอนั้นเถิด   นรชนพึงสละทรัพยเพราะเหตุแหงอวยัวะอัน   
      ประเสริฐ  เมื่อจะรักษาชีวิตไว พึงสละอวัยวะ เม่ือระลึกถึงธรรม พึง   
      สละท้ังอวัยวะ ท้ังทรัพย และแมชีวิตทัง้หมด.   
 [๓๘๓] บุรุษพึงรูแจงธรรมจากผูใด และชนเหลาใด  เปนสัตบุรุษกําจดัความ   
      สงสัยของบุรุษนั้นได  ขอนั้นเปนท่ีพึ่งที่พํานักของบุรุษนั้น  ผูมีปญญา   
      ไมพึงทําลายไมตรีจากบุคคลนั้น.   
 [๓๘๔] นั่นเปนอาหารท่ีชอบใจของหมอมฉันมานานแลว หมอมฉันเขาปาก็เพราะ   
      เหตุแหงอาหารนี้  ดูกรพระสหาย ถาแหละพระองคตรัสขอเร่ืองนี้   
      กะหมอมฉัน  หมอมฉันยอมถวายพรขอนี้แดพระองค.   
 [๓๘๕] พระองคเปนศาสดาของหมอมฉัน และเปนพระสหายของหมอมฉันดวย   
      ดูกรพระสหาย  หมอมฉันไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค แม   
      พระองคกข็อไดทรงโปรดกระทําตามคําของหมอมฉัน  เราท้ังสองจะได   
      ปลดปลอยดวยกัน.   
 [๓๘๖] หมอมฉันเปนศาสดาของพระองค และเปนพระสหายของพระองคดวย   
      ดูกรพระสหาย พระองคไดทรงกระทําตามคําของหมอมฉัน แมหมอมฉัน   
      ก็จะทําตามพระดํารัสของพระองค เราท้ังสองจะไดปลดปลอยดวยกัน.   
 [๓๘๗] พระองคท้ังหลาย ไมพึงประทุษรายแกพระราชาน้ีดวยความแคนวา เรา   
      ท้ังหลายเปนผูถูกเจากัมมาสบาท (คนตีนแดง) เบียดเบียน ถูกรอย   
      ฝามือรองไหหนาชุมดวยน้ําตา ขอพระองคท้ังหลายจงทรงรับสัจจปฏิญาณ   
      ตอหมอมฉัน.   
 [๓๘๘] หมอมฉันท้ังหลายจะไมประทุษรายแกพระราชาน้ี ดวยความแคนวา เรา   
      ท้ังหลายเปนผูถูกเจากัมมาสบาทเบียดเบียน ถูกรอยฝามือรองไหหนาชุม   
      ดวยน้ําตา หมอมฉันท้ังหลายขอรับสัจจปฏิญาณตอพระองค.    
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 [๓๘๙] บิดาหรือมารดาเปนผูมีความกรุณา ปรารถนาประโยชนแกบุตรฉันใด แม   
      พระราชาพระองคนี้กจ็งเปนเหมือนพระชนกชนนีของทานท้ังหลาย และ   
      ทานท้ังหลายก็จงเปนเหมือนโอรสฉันนั้น.   
 [๓๙๐] บิดาหรือมารดาเปนผูมีความกรุณา ปรารถนาประโยชนแกบุตรฉันใด   
      แมพระราชาพระองคนี้ ขอจงเปนเหมือนพระชนกชนนีของหมอมฉัน   
      ท้ังหลาย แมหมอมฉันท้ังหลายก็จะเปนเหมือนโอรส  ฉันนั้น.   
 [๓๙๑] พระองคเคยเสวยกระยาหารอันโอชารส ลวนแตเนื้อสัตว ๔ เทาและนก   
      ท่ีพวกวิเสทปรุงใหสําเร็จเปนอยางดี  ดังทาวสักกรินทเทวราชเสวยสุธา   
      โภชนฉะนั้น  ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา   
      นางกษัตริยเหลานัน้ลวนแตเอวบางรางเล็กสะโอดสะองประดับประดา   
      แลว แวดลอมบําเรอพระองคใหเบิกบานพระทัย ดังเทพอัปสรแวดลอม   
      พระอินทรในทิพยสถานฉะนั้น ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองค   
      เดียวเลา  พระแทนบรรทมพนักแดง  โดยมากปูลาดดวยผาโกเชาว   
      ลวนลาดดวยเคร่ืองลาดอันงดงามประดับดวยเคร่ืองอลังการอันวิจิตร   
      พระองคเคยทรงบรรทมสําราญพระทัยบนทามกลางพระแทนบรรทมเชน   
      นั้น ไฉนจะทรงละไปยนิดีอยูในปาแตพระองคเดยีวเลา เวลาพลบคํ่ามีการ   
      ฟอนรําสงสําเนียงเสียงตะโพนสําทับดนตรี  รับประสานเสียงลวนแต   
      สตรีไมมีบุรุษเจือปน  การขับและการประโคมก็ลวนแตไพเราะ ไฉน   
      จะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองคเดียวเลา  พระราชอุทยานนามวา   
      มิคชินวัน  บริบูรณดวยบุบผชาติเปนอันมาก  พระนครของพระองค   
      ประกอบดวยพระราชอุทยานเชนนี้ เปนท่ีนาร่ืนรมยใจยิ่งนัก ท้ังสมบูรณ   
      ดวยมา  รถและคชสาร ไฉนจะทรงละไปยินดีอยูในปาแตพระองค   
      เดียวเลา.   
 [๓๙๒] ในกาฬปกษ  พระจนัทรยอมเส่ือมลงทุกวันๆ ฉันใด ดกูรพระราชา   
      การคบอสัตบุรุษยอมเปรียบเหมือนกาฬปกษ ฉะนั้น หมอมฉันก็เหมือน   
      กัน อาศัยคนครัวเคร่ืองตนเปนคนช่ัวเลวทราม ไดทําบาปกรรมอันเปน   
      เหตุใหไปสูทุคติ ในสุกรปกษ พระจันทรยอมเจริญข้ึนทุกวนัๆ ฉันใด    
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      การคบสัตบุรุษยอมเปรียบเหมือนสุกรปกษฉะนั้น ขาแตพระเจาสุตโสม   
      ขอจงทรงทราบวา หมอมฉันก็เหมือนกัน อาศัยพระองคจักกระทํากุศล   
      กรรมอันเปนเหตุใหไปสูสุคติ ขาแตพระจอมประชาชน น้ําฝนตกลงใน   
      ท่ีดอนยอมไมคงท่ี ไมขังอยูไดนาน  ฉันใด  แมการคบอสัตบุรุษของ   
      หมอมฉันก็ยอมไมคงท่ี เหมือนน้ําในท่ีดอนฉันนัน้ ขาแตพระจอม   
      ประชาชน ผูเปนนระผูกลาหาญอยางประเสริฐสุด น้ําฝนตกลงในสระยอม   
      ขังอยูไดนาน ฉันใด แมการสมาคมกับสัตบุรุษของหมอมฉัน ก็ยอม   
      ตั้งอยูไดนานเหมือนน้ําในสระ  ฉันนั้น  การสมาคมกับสัตบุรุษยอมไม   
      รูจักเส่ือม  ยอมเปนอยูอยางนั้น แมตลอดเวลาท่ีชีวติยงัต้ังอยู สวนการ   
      สมาคมกับอสัตบุรุษยอมเส่ือมเร็ว เพราะเหตุนั้น ธรรมดาของสัตบุรุษ   
      ยอมไกลจากอสัตบุรุษ.   
 [๓๙๓] พระราชาใดชนะคนท่ีไมควรชนะ  พระราชานั้นไมช่ือวาเปนพระราชา   
      ผูใดเอาชนะเพ่ือน  ผูนัน้ไมช่ือวาเปนเพือ่น ภรรยาใดยอมไมกลัวเกรง   
      สามี ภรรยานั้นไมช่ือวาเปนภรรยา  บุตรเหลาใด ไมเล้ียงดูมารดาบิดา   
      ผูแกแลว บุตรเหลานั้นไมช่ือวาเปนบุตร  ในท่ีประชุมใดไมมีสัตบรุุษ   
      ท่ีประชุมนั้นไมช่ือวาสภา  ชนเหลาใดไมพูดเปนธรรม ชนเหลานัน้ไม   
      ช่ือวาเปนสัตบุรุษ คนผูละราคะ โทสะ โมหะ ไดแลว พูดเปนธรรม   
      นั่นแล  ช่ือวาเปนสัตบุรุษ บัณฑิตผูอยูปะปนกับคนพาล เม่ือไมพูด   
      ใครๆ ก็ไมรูวาเปนบัณฑติ แตวาบัณฑติเม่ือพูดแสดงอมตธรรม ใครๆ   
      จึงจะรูวาเปนบัณฑิต เพราะเหตุนัน้ บัณฑิตพึงกลาวธรรมใหกระจาง   
      พึงยกธงของพวกฤาษี  ฤาษีท้ังหลาย มีคําสุภาษิตเปนธง ธรรมแล   
      เปนธงของฤาษีท้ังหลาย.   
                     จบ มหาสุตโสมชาดกท่ี ๕   
                       -------------   
                   รวมชาดกท่ีมีในอสีตินิบาตน้ี คือ   
      ๑. จุลลหังสชาดก           ๒. มหาหังสชาดก            ๓. สุธาโภชนชาดก   
      ๔. กุณาลชาดก             ๕. มหาสุตโสมชาดก.   
                      จบ อสีตินิบาตชาดก.   
                       --------------    
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                        มหานิบาตชาดก   
                        ๑. เตมิยชาดก   
                พระเจาเตมียทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี   
[๓๙๔] ทานจงอยาแสดงตนเปนคนฉลาด  จงใหคนท้ังปวงรูวาตนเปนคนโง   
      คนท้ังหมดนั้นจะไดดูหม่ินทานวา เปนคนกาฬกณัณี ความประสงคของ   
      ทานจะสําเร็จดวยอาการอยางนี้.   
[๓๙๕] ดูกรแมเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําท่ีทานกลาว  ทานเปนผูปรารถนา   
      ประโยชน ปรารถนาจะเกื้อกูลแกขาพเจา.   
[๓๙๖] ดกูรนายสารถี ทานจะรีบขุดหลุมไปทําไม เราถามแลว ขอทานจงบอก   
      ทานจักทําประโยชนอะไรดวยหลุม.   
[๓๙๗] พระราชโอรสของพระราชาเปนใบ เปนงอยเปล้ีย ไมมีจิตใจ พระราชา   
      ตรัสส่ังขาพเจาวา พึงฝงลูกเราเสียในปา.   
[๓๙๘] ดกูรนายสารถี เรามิไดเปนคนหนวก มิไดเปนคนใบ มิไดเปนงอยเปล้ีย   
      มิไดมีอินทรียวิกลการ ถาทานพึงฝงเราในปา ทานก็ช่ือวาพึงกระทําส่ิงท่ี   
      ไมเปนธรรม เชิญทานดขูาและแขนของเรา และเชิญฟงคําภาษิตของเรา   
      ถาทานพึงฝงเราเสียในปา ทานก็ช่ือวาพึงกระทําส่ิงท่ีไมเปนธรรม.   
[๓๙๙] ทานเปนเทวดา เปนคนธรรพ หรือเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปนใคร   
      หรือวาเปนบุตรของใคร เราท้ังหลายจะรูจักทานอยางไร.   
[๔๐๐] เราไมใชเปนเทวดา ไมใชเปนคนธรรพ ไมใชเปนทาวสักกปุรินททะ   
      เราเปนโอรสของพระเจากาสีผูท่ีทานอาศัยบารมีเล้ียงชีพอยู ดกูรนายสารถี   
      ถาทานพึงฝงเราเสียในปา ทานก็ช่ือวาพึงกระทําส่ิงท่ีไมเปนธรรม บุคคล   
      พึงนั่งหรือนอนที่รมเงาตนไมใด ไมพึงหักรานกิ่งตนไมนั้น  เพราะวา   
      ผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทราม พระราชาเปนเหมือนตนไม เราเปน   
      เหมือนกิ่งไม  ทานสารถีเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา ดูกรนายสารถี   
      ถาทานพึงฝงเราเสียในปา ทานก็ช่ือวาพึงกระทําซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนธรรม.    
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[๔๐๑] ผูใดไมประทุษรายมิตร  ออกจากเรือนของตน ไปในท่ีไหนๆ ยอมมี   
      อาหารมากมาย คนเปนอันมากยอมอาศัยผูนั้นเปนอยู ผูใดไมประทุษราย   
      มิตร ผูนั้นไปยังชนบท นิคม ราชธานีใดๆ ยอมเปนผูอันชนท้ังหลาย   
      ในชนบท นิคม ราชธานีนั้นๆ บูชา ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นโจร   
      ท้ังหลายไมขมเหง พระมหากษัตริย กไ็มทรงดูหม่ิน  และผูนั้นยอมขาม   
      พนศัตรูท้ังปวงได ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นไมไดโกรธเคืองใครๆ   
      มายังเรือนของตน  ยอมเปนผูอันมหาชนยินดีตอนรับในสภา  ท้ังเปน   
      ผูสูงสุดในหมูญาติ ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นสักการะคนอ่ืนแลว   
      ยอมเปนผูอันคนอ่ืนสักการะตอบ เคารพคนอ่ืนแลว ยอมเปนผูอันคนอ่ืน   
      เคารพตอบ ท้ังเปนผูอันบุคคลกลาวสรรเสริญเกียรติคุณ ผูใดไมประทุษ   
      รายมิตร บูชาผูอ่ืน  ยอมไดบูชาตอบ  ไหวผูอ่ืน ยอมไดไหวตอบ   
      ท้ังยอมถึงอิสริยยศและเกียรติยศ  ผูใดไมประทุษรายมิตร ผูนั้นยอม   
      รุงเรืองเหมือนกองไฟ ยอมไพโรจนเหมือนเทวดา เปนผูอันสิริไมละแลว   
      ผูใดไมประทุษรายมิตร  โคของผูนั้นยอมเกิดมากมูล พืชในนายอม   
      งอกงาม ผูนั้นยอมไดบริโภคผลที่หวานลงแลว นรชนใดไมประทุษราย   
      มิตร นรชนนั้น พลาดจากภูเขา หรือพลาดตกจากตนไม ยอมไดท่ีพึง่   
      ผูใดไมประทุษรายมิตร  ศัตรูท้ังหลายยอมไมขมข่ีผูนั้น เหมือนตนไทร   
      ท่ีมีรากหยัง่ลงม่ันแลว ลมประทุษรายไมไดฉะนัน้.   
[๔๐๒] ขาแตพระราชโอรส เชิญเสด็จเถิด เกลากระหมอม จักนําพระองค   
      เสด็จกลับยังพระราชมณเฑียร เชิญพระองคเสวยราชสมบัติ พระองค   
      จงทรงพระเจริญ  จะทรงหาประโยชนอะไรอยูในปาเลา.   
[๔๐๓] ดกูรนายสารถี เราไมตองการดวยราชสมบัติ พระประยูรญาติ หรือทรัพย   
      สมบัติ ท่ีเราจะพึงไดดวยการประพฤติธรรม.   
[๔๐๔] ขาแตพระราชโอรส  พระองคเสดจ็กลับจากท่ีนีแ้ลว  จะทําใหเกลา   
      กระหมอมไดรางวัลท่ีนายินดี เม่ือพระองคเสด็จกลับแลว พระชนกและ   
      พระชนนพีึงพระราชทานรางวัลแกเกลากระหมอม ขาแตพระราชโอรส    
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      เม่ือพระองคเสด็จกลับแลว นางสนม พวกกุมาร พอคา และพวก   
      พราหมณ จะพึงดใีจ ใหรางวัลแกเกลากระหมอม ขาแตพระราชโอรส   
      เม่ือพระองคเสด็จกลับแลว  กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และ   
      กองพลราบ จะพึงดีใจใหรางวัล แกเกลากระหมอม ขาแตพระราชโอรส   
      เม่ือพระองคเสด็จกลับแลว ชาวชนบท และชาวนิคม  ผูมีธัญญาหาร   
      มากมาย จะมาประชุมกนัใหเคร่ืองบรรณาการแกเกลากระหมอม.   
[๔๐๕] เราเปนผูอันพระชนกและพระชนนี  ชาวแวนแควน ชาวนิคม และ   
      กุมารท้ังปวงสละแลว เราไมมีเรือนของตน เราอันพระชนนีทรงอนญุาต   
      แลว และพระชนกก็ทรงยินดี สละอยูในปาแตผูเดียว ไมพึงปรารถนา   
      กามทั้งหลาย เราจะบวช.   
[๔๐๖] ความปรารถนาผลของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จแนนอน เราเปน   
      ผูมีพรหมจรรยอันสําเร็จแลว ดูกรนายสารถี ทานจงรูอยางนี้ ประโยชน   
      โดยชอบของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จโดยแท เราเปนผูมีพรหมจรรย   
      อันสําเร็จแลว เราออกบวชแลว เปนผูไมมีภัยแตท่ีไหนๆ.   
[๔๐๗] พระองคเปนผูมีพระวาจาอันไพเราะ สละสลวยอยางนี้ เพราะเหตุไร   
      พระองคจงึไมตรัสในสํานักพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น.   
[๔๐๘] เราเปนคนงอยเปล้ียเพราะไมมีเคร่ืองตอก็หาไม  เปนคนหนวกเพราะ   
      ไมมีชองหกู็หาไม  เปนคนใบเพราะไมมีล้ินก็หาไม ทานอยาเขาใจวา   
      เราเปนใบ  เราระลึกชาตกิอนท่ีเราเสวยราชสมบัติได เราไดเสวย   
      ราชสมบัติในกาลนัน้แลว ตองไปตกนรกอันกลาแข็ง  เราไดเสวย   
      ราชสมบัติในกาลนัน้ยี่สิบปแลวตองหมกไหมอยูในนรก ๘๐,๐๐๐ ป เรา   
      กลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น  จึงต้ังจิตอธิษฐานวา ขอชนท้ังหลาย   
      อยาไดอภิเษกเราในราชสมบัติเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพูดในสํานัก   
      ของพระชนก และพระชนนีในกาลนั้น พระชนกทรงอุมเรา  ใหนั่ง   
      บนพระเพลา แลวตรัสส่ังขอความวา  จงฆาโจรคนหนึ่ง จงขังโจร   
      คนหน่ึงไวในเรือนจํา จงเอาหอกแทงโจรคนหน่ึง  แลวราดดวยน้ําแสบ    
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      ท่ีแผล จงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาว พระชนกตรัสส่ังขอความแกมหาชน   
      ดวยประการดังนี้ เราไดฟงพระวาจาอันหยาบคาย ท่ีพระชนกตรัสนั้น จึง   
      กลัวตอการเสวยราชสมบัติ เรามิไดเปนใบ ก็ทําเหมือนเปนใบ มิไดเปน   
      คนงอยเปล้ีย ก็ทําเหมือนเปนคนงอยเปล้ีย  เราแกลงนอนเกลือกกล้ิงอยู   
      ในอุจจาระปสสาวะของตน  ชีวิตเปนของฝดเคือง เปนของนอย   
      ท้ังประกอบไปดวยทุกข ใครเลาอาศัยชีวิตนี้แลว พึงกอเวรกับใครๆ ใคร   
      เลาไดอาศัยชีวิตน้ีแลว พงึกอเวรกับใครๆ เพราะไมไดปญญา และเพราะ   
      ไมเห็นธรรม ความหวังผลของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จแนนอน   
      เราเปนผูมีพรหมจรรยอันสําเร็จแลว  ดูกรนายสารถี  ทานจงรูอยางนี้   
      ประโยชนโดยชอบของบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จโดยแท เราเปนผู   
      มีพรหมจรรยอันสําเร็จแลว  เราออกบวชแลวเปนผูไมมีภัยแตท่ีไหนๆ.   
[๔๐๙] ขาแตพระราชโอรส แมเกลากระหมอม ก็จักบวชในสํานักของพระองค   
      ขอพระองคไดโปรดตรัสอนุญาตใหเกลากระหมอมบวชดวยเถิด ขอพระ   
      องคจงทรงพระเจริญ เกลากระหมอมก็ชอบบวช.   
[๔๑๐] ดูกรนายสารถี เรามอบรถใหทานไว ทานจงเปนผูไมมีหนี้มา จริงอยู   
      การบรรพชา ของบุคคลผูไมมีหนี้ ทานผูแสวงหาทัง้หลายสรรเสริญ.   
[๔๑๑] ขอพระองคจงทรงพระเจริญ เม่ือใด เกลากระหมอมไดทําตามพระดํารัส   
      ของพระองคแลว เม่ือนัน้ เกลากระหมอมทูลวิงวอนแลว ขอพระองค   
      ไดทรงโปรดกระทําตามคําของเกลากระหมอม  ขอพระองคจงประทับรอ   
      อยู ณ ท่ีนีจ้นกวาเกลากระหมอมจะเชิญเสด็จพระราชามา เม่ือพระชนก   
      ของพระองค ทอดพระเนตรเห็นแลว จะพึงทรงมีพระปติโสมนัสเปนแน.   
[๔๑๒] ดกูรนายสารถี เราจะทําตามคําท่ีทานกลาวกะเรา แมเราก็ปรารถนาจะได   
      เห็นพระชนกของเราเสดจ็มา ณ ท่ีนี้ เชิญทานกลับไปเถิด ทานไดทูล   
      พระประยรูญาติดวยก็เปนความดี ทานเปนผูอันเราส่ังแลว พึงกราบทูล   
      ถวายบังคมพระชนนแีละพระชนกของเรา.    
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[๔๑๓] นายสารถีจับพระบาทของพระโพธิสัตว และกระทําประทักษณิแลว ข้ึน   
      รถบายหนาเขาไป ยังพระทวารพระราชวัง.   
[๔๑๔] พระราชชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา  นายสารถีกลับมาแตผูเดียว   
      ทรงกรรแสง มีพระเนตรชุมดวยน้ําอัสสุชล ทอดพระเนตรดูนายสารถี   
      นั้นอยู ทรงเขาพระทัยวานายสารถีฝงลูกของเราเสร็จแลวกลับมา ลูก   
      ของเราอันนายสารถีฝงในแผนดนิ ถมแผนดินแลวเปนแน ศัตรูท้ังหลาย   
      ยอมพากนัยินดี  คนมีเวรท้ังหลายยอมพากันอ่ิมใจแนแท เพราะเหน็นาย   
      สารถีกลับมา เพราะนายสารถีฝงลูกของเรา พระราชชนนีทอดพระเนตร   
      เห็นรถเปลา  และนายสารถีกลับมาแตผูเดียว จึงทรงกรรแสง มีพระเนตร   
      ชุมดวยน้ําอัสสุชล  ตรัสถามนายสารถีระรํ่าระรักวา ลูกของเราเปนใบ   
      หรือ เปนงอยเปล้ียจริงหรือ ลูกของเราขณะเม่ือทานจะฝงในแผนดนิ พูด   
      อะไรบางหรือเปลา  ดูกรนายสารถี ขอไดบอกเนื้อความน้ันแกเราเถิด ลูก   
      ของเราเปนใบ งอยเปล้ีย  เม่ือทานจะฝงลงแผนดิน กระดิกมือและเทา   
      อยางไร เราถามแลว ขอทานจงบอกเนือ้ความนั้นแกเรา.   
[๔๑๕] ขอเดชะพระแมเจา ขอไดโปรดพระราชทานอภัยแกขาพระพุทธเจา ขา   
      พระพุทธเจาขอกราบทูลตามท่ีไดยนิและไดเห็นมา ในสํานักพระราชโอรส.   
[๔๑๖] ดูกรนายสารถีผูสหาย เราใหอภยัแกทาน อยากลัวเลย  จงพูดไปเถิด   
      ตามท่ีทานไดฟง หรือไดเห็นมาในสํานกัพระราชโอรส.   
[๔๑๗] พระราชโอรสนั้น มิไดทรงเปนใบ มิไดเปนงอยเปล้ีย มีพระวาจาสละ   
      สลวย ทราบวา พระองคทรงกลัวตอการครองราชสมบัติ จึงไดทรง   
      กระทําการลวงเปนอันมาก พระองคทรงระลึกถึงชาติกอนท่ีพระองคได   
      เสวยราชสมบัติได พระองคไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้นแลว  ตองไป   
      ตกนรกอันกลาแข็ง  พระองคไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้น ๒๐ ป   แลว   
      ตองหมกไหมอยูในนรก ๘๐๐๐๐  ป พระองคทรงกลัวจะตองเสวยราช   
      สมบัตินั้น จึงทรงต้ังจิตอธิษฐานวา ขอชนท้ังหลายอยาอภิเษกเราใน   
      ราชสมบัติเลย เพราะฉะนั้น พระองคจงึไมตรัสในราชสํานัก ของ    
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      พระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระราชโอรสทรงสมบูรณดวยอังคา   
      พยพ มีพระรูปสมบัติงดงามสมสวน มีพระวาจาสละสลวย  มีพระ   
      ปญญาเฉียบแหลม ทรงสถิตอยูในทางสวรรค ถาพระแมเจาทรงปรารถนา   
      พระราชโอรสของพระองค ขาพระพทุธเจาขอทูลเชิญเสด็จพระแมเจา   
      เสด็จไปใหถึงสถานท่ี ซ่ึงพระเตมียราชโอรสประทับอยูเถิด พระพุทธ   
      เจาขา.   
[๔๑๘] เจาหนาท่ีท้ังหลายจงเทียมรถ จงเทียมมา จงผูกเคร่ืองประดับชาง จง   
      กระท่ังสังขและบัณเฑาะว จงตีกลองหนาเดยีว  จงตีกลองสองหนา   
      และรํามะนาอันไพเราะ  ขอชาวนิคม จงตามเรามา เราจักไปใหโอวาท   
      พระราชโอรส นางสนม พวกกุมาร  พวกพอคา และพวกพราหมณ   
      จงรีบตระเตรียมยาน เราจักไปใหโอวาทพระราชโอรส พวกกองพลชาง   
      กองพลมา กองพลรถและกองพลราบ จงรีบเทียมยาน เราจักไปให   
      โอวาทพระราชโอรส ชาวชนบท และชาวนิคม จงมาพรอมกัน จงรีบ   
      ตระเตรียมยาน เราจกัไปใหโอวาทพระราชโอรส.   
[๔๑๙] พวกสารถี จูงมาท่ีเทียมรถและมาสินธพ ซ่ึงเปนพาหนะวองไว  มายัง   
      ประตูพระราชวัง  แลวกราบทูลวา มาท้ังสองน้ีเทียมไวเสร็จแลวพระเจาขา.   
[๔๒๐] มาอวนไมมีความวองไว มาผอมไมมีเร่ียวแรง จงเวนมาผอมและมา   
      อวนเสีย เลือกเทียมแตมาท่ีสมบูรณ.   
[๔๒๑] ลําดับนั้น พระราชารีบเสด็จข้ึนประทับสินธพ อันเทียมแลว ไดตรัส   
      กับนางชาววังวา จงตามเรามาทุกคน พระราชาตรัสส่ังวา จงตระเตรียม   
      เคร่ืองปญจราชกกุธภณัฑ คือ พัดวาลวีชนี อุณหิส พระขรรค เศวต   
      ฉัตร และฉลองพระบาททอง ใหขนข้ึนรถไปดวย ลําดับนั้นแล พระ   
      ราชาตรัสส่ังใหนายสารถีนําทางเสด็จเคล่ือนขบวนเขาไปถึงสถานท่ี ท่ี   
      พระเตมีย ราชฤาษีประทับอยูโดยพลัน.   
[๔๒๒] สวนพระเตมียราชฤาษี  ทอดพระเนตรเห็นพระชนกนาถกําลังเสด็จมา   
      ทรงรุงเรืองดวยพระเดชานุภาพ ทรงแวดลอมดวยหมูอํามาตย  จึงถวาย   
      พระพรวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร ทรงปราศจากพระโรคาพาธหรือ ทรง    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 108 
      พระสําราญดีหรือ ราชกญัญาท้ังปวง และโยมพระมารดาของอาตมภาพ   
      ไมมีพระโรคพาธหรือ.   
[๔๒๓] ดกูรพระลูกรัก ดิฉันไมมีโรคาพาธ สุขสําราญดี พระราชกัญญาท้ังปวง   
      และโยมพระมารดาของพระลูกรักไมมีโรคาพาธ.   
[๔๒๔] ขอถวายพระพร มหาบพิตรไมเสวยน้ําจณัฑ หรือ ไมทรงโปรดปราน   
      น้ําจัณฑหรือ พระหฤทัยของมหาบพิตรทรงยินดีในสัจจะ ในธรรม   
      และในทานหรือ.   
[๔๒๕] ดกูรพระลูกรัก ดิฉันไมดื่มน้ําจณัฑ ไมโปรดปรานน้ําจณัฑ ใจของดิฉัน   
      ยินดใีนสัจจะ ในธรรมและในทาน.   
[๔๒๖] ขอถวายพระพร พาหนะมีมาเปนตนของมหาบพิตรท่ีเขาเทียมแลวไมมี   
      โรคหรือ นําอะไรๆ ไปไดหรือ มหาบพิตรไมมีพยาธิท่ีเขาไปแผดเผาพระ   
      สรีระแลหรือ.   
[๔๒๗] ดกูรพระลูกรัก พาหนะมีมาเปนตนของดิฉันท่ีเทียมแลว ไมมีโรค นํา   
      อะไรๆ ไปได ดิฉันไมมีพยาธิเขาไปแผดเผาสรีระ.   
[๔๒๘] ขอถวายพระพร ปจจันตชนบทของมหาบพิตรยังเจริญดีอยูหรือ คาม   
      นิคมในทามกลางรัฐสีมาของมหาบพิตรยังแนนหนาดีหรือ ฉางหลวง   
      และทองพระคลังของมหาบพิตรยังบริบูรณดีอยูหรือ.   
[๔๒๙] ดกูรพระลูกรัก  ปจจนัตชนบทของดิฉันยังเจริญดอียู คามนิคมในทาม   
      กลางรัฐสีมาของดิฉันยังแนนหนาดี  ฉางหลวงและทองพระคลังของ   
      ดิฉันท้ังหมดยังบริบูรณดี.   
[๔๓๐] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จมาดีแลว  มหาบพิตรเสด็จไมราย ขอ   
      ราชบุรุษท้ังหลายจงจดัต้ังบัลลังกถวายใหพระราชาประทับเถิด.   
[๔๓๑] ขอเชิญประทับนั่ง ณ เคร่ืองลาดใบไมท่ีเขาปูลาดไวถวายมหาบพิตร ณ   
      ท่ีนี้ จงทรงตักน้ําจากภาชนะน้ีลางพระบาทของมหาบพิตรเถิด.   
[๔๓๒] ขอถวายพระพร ใบหมากเมาของอาตมภาพน้ีเปนของสุก (นึ่งแลว) ไม   
      มีรสเค็ม  มหาบพิตรผูเปนแขกของอาตมภาพเสด็จมาถึงแลวเชิญเสวย   
      เถิด ขอถวายพระพร.    
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[๔๓๓] ดิฉันไมบริโภคใบหมากเมา ใบหมากเมานี้ไมใชอาหารสําหรับดิฉัน ดิฉัน   
      บริโภคขาวสุกแหงขาวสาลี ซ่ึงปรุงดวยมังสะอันสะอาด.   
[๔๓๔] ความอัศจรรยยอมแจมแจงกะดิฉัน เพราะไดเหน็พระลูกรักอยูในท่ีลับแต   
      ผูเดียว บริโภคอาหารเชนนี้ เหตุไรผิวพรรณ (ของผูบริโภคอาหารเชนนี้)   
      จึงผองใส.   
[๔๓๕] ขอถวายพระพร อาตมภาพนอนผูเดียวบนเคร่ืองลาดใบไมท่ีปูลาดไวแลว   
      เพราะการนอนผูเดียวนัน้ ผิวพรรณของอาตมภาพจงึผองใส ใครๆ มิได   
      ตั้งการรักษาทางราชการท่ีตองผูกเหนบ็ดาบสําหรับอาตมภาพ  เพราะการ   
      นอนผูเดียวนั้นผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส ขอถวายพระพร อาตม   
      ภาพไมไดเศราโศกถึงอารมณท่ีลวงไปแลว ไมปรารถนาอารมณท่ียังไมมา   
      ถึง  ยังอัตภาพใหเปนไปดวยส่ิงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา เพราะเหตุนั้น ผิว   
      พรรณของอาตมภาพจึงผองใส  คนพาลทั้งหลายยอมเหือดแหง เพราะ   
      ปรารถนาอารมณท่ียังไมมาถึง  เพราะเศราโศกถึงอารมณท่ีลวงไปแลว   
      เปรียบเหมือนไมอออันเขียวสด ถูกถอนข้ึนทิ้งไวท่ีแดด ฉะนั้น.   
[๔๓๖] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ กอง   
      พลราบ กองโลหและพระราชนิเวศนอันเปนสถานที่ร่ืนรมยแกพระลูกรัก   
      ดิฉันขอมอบนางสนมกํานัลผูประดับดวยเคร่ืองอลังการทุกอยาง  ขอ   
      พระลูกรักจงปกครองนางสนมกํานัลเหลานั้น  จงเปนพระราชาของดิฉัน   
      ท้ังหลาย  หญิง ๔ คน เปนผูฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษา   
      ดีแลวในหนาท่ีของหญิง จักยังพระลูกรักใหร่ืนรมยในกาม พระลูกรัก   
      จักทําประโยชนอะไรในปา  ดิฉันจักนาํราชกัญญาจากพระราชาเหลาอ่ืนผู   
      ประดับประดาดแีลว  พระลูกรักใหพระโอรสเกิดในหญิงเหลานั้นหลาย   
      คนแลวภายหลังจึงบวชเถิด พระลูกเจายังทรงพระเยาวหนุมแนน ตัง้อยู   
      ในปฐมวัย พระเกศายังดาํสนิท จงเสวยราชสมบัติกอนเถิด พระลูก   
      เจาจงทรงพระเจริญ จกักระทําประโยชนอะไรในปา.    
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[๔๓๗] ขอถวายพระพร คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย ผูประพฤติพรหมจรรย   
      ควรจะเปนคนหนุม เพราะวาการบวชของคนหนุม ทานผูแสวงหาคุณ   
      ธรรมมีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญคนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย ผู   
      ประพฤติพรหมจรรยควรจะเปนคนหนุม อาตมภาพจักประพฤติพรหม   
      จรรย อาตมภาพไมตองการดวยราชสมบัติ อาตมภาพเห็นเด็กชายของ   
      ทานท้ังหลาย ผูเรียกมารดาบิดา ซ่ึงเปนบุตรท่ีรักอันไดมาดวยยากยิง่นัก   
      ยังไมทันถึงแกก็ตายเสียแลว  อาตมภาพเห็นเด็กหญิงของทานท้ังหลาย   
      ซ่ึงสวยสดงดงามนาดูนาชม มีอันส้ินไปแหงชีวิตเหมือนหนอไมไผท่ีถูก   
      ถอน ฉะนัน้ จริงอยู จะเปนชายหรือหญิงก็ตามแมจะยังหนุมสาวกต็าย   
      เพราะเหตุนั้น ใครเลาจะพึงวางใจในชีวิตนั้นวา  เรายงัเปนหนุมสาว   
      อายขุองคนเปนของนอยนัก เพราะวันคืนลวงไปๆ เปรียบเหมือนอายุ   
      ของฝูงปลาในน้ํานอย  ความเปนหนุมสาวในวัยนั้นจกัทําอะไรได   
      สัตวโลกถูกครอบงําและถูกหอมลอมอยูเปนนติย  เม่ือส่ิงท่ีไมเปน   
      ประโยชนเปนไปอยู มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพในราชสมบัติทําไม.   
[๔๓๘] สัตวโลกอันอะไรครอบงําไว และอันอะไรหอมลอมไว อะไรช่ือวาส่ิง   
      ไมเปนประโยชนเปนไปอยู ดิฉันถามแลว  ขอพระลูกเจาจงบอกขอนั้น   
      แกดิฉัน.   
[๔๓๙] สัตวโลกอันความตายครอบงําไว อันความแกหอมลอมไว วันคืนช่ือวาส่ิง   
      ไมเปนประโยชนเปนไป มหาบพิตรจงทรงทราบอยางนี้ ขอถวายพระพร   
      เม่ือดายท่ีเขากําลังทอ ชางหูกทอไปไดเทาใด สวนท่ีจะตองทอก็ยัง   
      เหลืออยูนอยเทานั้น แมฉันใด ชีวิตของสัตวท้ังหลายก็ฉันนั้น แมน้าํ   
      ท่ีเต็มฝงยอมไมไหลไปสูท่ีสูง ฉันใด อายุของมนุษยท้ังหลาย ยอมไม   
      กลับมาสูความเปนเด็กอีก ฉันนั้น แมน้าํท่ีเต็มฝง ยอมพัดพาเอาตนไม   
      ท่ีเกิดอยูริมฝงใหหกัโคนไป ฉันใด สัตวท้ังปวงยอมถูกชราและมรณะพัด   
      พาไป ฉันนั้น.   
[๔๔๐] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ กอง   
      พลราบ กองพลโลห และพระราชนเิวศนอันเปนสถานท่ีร่ืนรมยแกพระ    
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      ลูกรัก ดิฉันขอมอบนางสนมกํานัลผูประดับดวยเคร่ืองอลังการทุกอยาง   
      ขอพระลูกจงปกครองนางสนมกํานัลเหลานั้น  จงเปนพระราชาของดิฉัน   
      ท้ังหลาย  หญิง ๔ คน เปนผูฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษา   
      ดีแลวในหนาท่ีของหญิง จักยังพระลูกรักใหร่ืนรมยในกาม พระลูกรัก   
      จักทําประโยชนอะไรในปา  ดิฉันจักนาํราชกัญญาจากพระราชาเหลาอ่ืน ผู   
      ประดับประดาดแีลว  มาใหแกพระลูก  พระลูกรักใหพระโอรสเกิดใน   
      หญิงเหลานั้นหลายคนแลว ภายหลังจึงบวชเถิด พระลูกเจายังทรงพระ   
      เยาวหนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวัยพระเกศายังดําสนิท จงเสวยราชสมบัติ   
      กอนเถิด พระลูกเจาจงทรงพระเจริญ จกักระทําประโยชนอะไรในปา ดูกร   
      พระลูกรัก ดิฉันขอมอบฉางหลวง พระคลัง  พาหนะ พลนิกายและนิเวศน   
      อันนาร่ืนรมย แกพระลูกรัก พระลูกรักจงแวดลอมดวยราชกัญญาอันงด   
      งามเปนมณฑล จงหอมลอมดวยหมูนางทาสี เสวยราชสมบัติกอนเถิด   
      พระลูกรักจงทรงพระเจริญ จักกระทําประโยชนอะไรในปา.   
[๔๔๑] มหาบพิตรจะใหอาตมภาพเส่ือมไปเพราะทรัพยทําไม บุคคลจักตายเพราะ   
      ภรรยาทําไม ประโยชนอะไรดวยความเปนหนุมสาวซ่ึงตองแก ทําไมจะ   
      ตองใหชราครอบงําในโลกพิศวาสอันมีชราและมรณะเปนธรรมดานั้น จกั   
      เพลิดเพลินไปทําไม จะเลนหัวไปทําไม จะยนิดีไปทําไม จะมีประโยชน   
      อะไรดวยการแสวงหาทรัพย  จะมีประโยชนอะไรดวยลูกและเมียแก   
      อาตมภาพ อาตมภาพหลุดพนแลวจากเคร่ืองผูก ขอถวายพระพร มัจจุราช   
      ยอมไมย่ํายีอาตมภาพซ่ึงรูชัดอยางนีว้า เม่ือบุคคลถูกมัจจุราชครอบงําแลว   
      จะยนิดีไปทําไม  จะประโยชนอะไรดวยการแสวงหาทรัพย ผลไมท่ีสุก   
      แลว  ยอมเกิดภยัแกการหลนเปนนิตย ฉันใด สัตวท้ังหลายท่ีเกิดแลว   
      ยอมมีภยัแตความตายเปนนิตย  ฉันนั้น คนเปนอันมากไดพบกันในเวลา   
      เชาพอเวลาเย็นกไ็มเหน็กัน คนเปนอันมากไดพบกันในเวลาเย็น พอ   
      ถึงเวลาเชาก็ไมไดเห็นกนั  ควรรีบทําความเพยีรเสียแตในวนันี้ทีเดียว   
      ใครเลาจะพึงรูความตายวาจะมีในวันพรุงนี้  เพราะความผัดเพี้ยนกับ    
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      มัจจุราชผูมีเสนาใหญนัน้ไมมีเลย  โจรท้ังหลายยอมปรารถนาทรัพย   
      อาตมภาพเปนผูพนจากเคร่ืองผูก ขอถวายพระพร เชิญมหาบพิตรเสดจ็   
      กลับเถิด อาตมภาพไมมีความตองการดวยราชสมบัติ.   
                       จบ เตมิยชาดกที่ ๑   
                       ๒. มหาชนกชาดก   
                  พระมหาชนกทรงบําเพ็ญวิริยบารมี   
[๔๔๒] ใครนี ่เม่ือมองไมเหน็ฝง ก็ยังกระทําความเพยีรวายอยูในทามกลางมหา   
      สมุทร ทานรูอํานาจประโยชนอะไร จึงพยายามวายอยูอยางนีน้ัก.   
[๔๔๓] ดูกรเทวดา เราพิจารณาเห็นวัตรของโลกและอานิสงสแหงความพยายาม   
      เพราะฉะนั้น ถึงจะไมเห็นฝง เราก็ตองพยายามวายอยูในทามกลาง   
      มหาสมุทร.   
[๔๔๔] ฝงมหาสมุทรอันลึกประมาณไมได ยอมไมปรากฏ ความพยายามอยาง   
      ลูกผูชายของทานยอมเปลาประโยชน ทานยังไมทันจะถึงฝงก็จักตองตาย   
      เปนแน.   
[๔๔๕] บุคคลผูกระทําความเพียรอยู แมจะตาย ก็ช่ือวาไมเปนหนี้ คือ ไมถูก   
      ติเตียนในระหวางหมูญาติ เทวดาและพรหมท้ังหลาย อนึ่ง บุคคลเม่ือ   
      กระทํากจิของบุรุษอยู ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง.   
[๔๔๖] การงานอันใดยังไมถึงท่ีสุดดวยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไรผล มี   
      ความลําบากเกิดข้ึน  ความปรากฏแกบุคคลผูกระทําความพยายามในอัน   
      มิใชฐานะใด จะมีประโยชนอะไรดวยความพยายามในอันมิใชฐานะนัน้.   
[๔๔๗] ดกูรเทวดา ผูใดรูแจงวา การงานนีย้ังไมถึงท่ีสุดดวยความพยายามแลว   
      ไมปองกันอันตราย ช่ือวาไมพึงรักษาชีวติของตน ถาผูนั้นพึงละความ   
      เพียรในฐานะเชนนั้นเสีย  ก็จะพึงรูผลแหงความเกียจครานนั้น ดูกร   
      เทวดา คนบางพวกในโลกน้ี เหน็อยูซ่ึงผลแหงความประสงค  จึง    
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      ประกอบการงานท้ังหลาย การงานเหลานั้นจะสําเร็จก็ตาม ไมสําเร็จก็ตาม   
      ดูกรเทวดา ทานยอมเห็นผลแหงการงานอันประจกัษแกตนแลวมิใชหรือ   
      คนอ่ืนๆ พากันจมลงในมหาสมุทร เราคนเดียวเทานั้นพยายามวายขามอยู   
      และไดเหน็ทานมาสถิตอยูใกลเรา เรานั้นจักพยายามตามสติกําลังจักทํา   
      ความเพยีรท่ีบุรุษพึงกระทํา ไปใหถึงฝงแหงมหาสมทุร.   
[๔๔๘] ทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดยธรรม ไมจมลงในหวงมหรรณพ   
      ท้ังลึก ท้ังกวางเห็นปานนี้ ดวยการกระทําความเพียรของบุรุษ ทานนั้น   
      จงไปในสถานท่ีซ่ึงใจของทานยินดีเถิด.   
[๔๔๙] ขุมทรัพยใหญ ๑๖ ขุมนี้ คือ ขุมทรัพยท่ีอาทิตยข้ึน ๑  ขุมทรัพยท่ี   
      อาทิตยตก ๑  ขุมทรัพยภายใน ๑  ขุมทรัพยภายนอก ๑  ขุมทรัพยไมใช   
      ภายในไมใชภายนอก ๑  ขุมทรัพยขาข้ึน ๑  ขุมทรัพยขาลง ๑   ขุมทรัพย   
      ท่ีไมรังท้ังส่ี ๑  ขุมทรัพยในท่ีหนึ่งโยชนโดยรอบ  ๑  ขุมทรัพยท่ีปลายงา   
      ท้ังสอง ๑  ขุมทรัพยท่ีปลายทาง  ๑  ขุมทรัพยท่ีน้ํา ๑ ขุมทรัพยท่ียอด   
      ตนไม ๑  ธนูหนักพันแรงคน ๑  บัลลังกส่ีเหล่ียมหวันอนอยูเหล่ียม   
      ไหน ๑  คนผูยังเจาหญิงสีวลีใหยนิดี ๑.   
[๔๕๐] บุรุษผูเปนบัณฑติพึงหวังรํ่าไป ไมพึงเบ่ือหนาย เราเห็นตนไดเปนพระ   
      ราชาตามท่ีเราปรารถนา บุรุษเปนบัณฑิต พึงหวังรํ่าไป ไมพึงเบ่ือหนาย   
      เราเห็นตนอันน้ําพัดไปสูบก บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงพยายามรํ่าไป ไมพึง   
      เบ่ือหนาย เราเห็นตนไดเปนพระราชาตามท่ีเราปรารถนา บุรุษผูเปน   
      บัณฑิตพึงพยายามรํ่าไป ไมพึงเบ่ือหนาย เราเหน็ตนอันน้ําพัดไปสูบก   
      นรชนผูมีปญญาแมอันทุกขถูกตองแลว ไมพึงตัดความหวังเพื่อการมา   
      แหงความสุขเสีย  จริงอยู บุคคลเปนอันมาก  อันผัสสะท่ีไมเปน   
      ประโยชนกระทบกระท่ังก็ดี  อันผัสสะท่ีเปนประโยชนกระทบกระท่ังก็ดี   
      บุคคลเหลานั้นไมตรึกถึงความขอนี้ จึงเขาถึงความตาย ความคิดท่ียงัมิได   
      คิดก็มีอยูบาง  ความคิดท่ีคิดแลวเส่ือมหายไปบาง โภคะท้ังหลายของ   
      สตรีหรือบุรุษ  หาสําเร็จดวยความคิดไม.    
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[๔๕๑] ดูกรทานผูเจริญ พระราชาผูครอบครองภาคพื้นท้ังปวง ผูเปนใหญในทิศ   
      ไมทรงเปนเหมือนแตกอน  บัดนี้ไมทอดพระเนตรการฟอนรํา ไมทรง   
      ใสพระทัยในการขับรอง ไมทอดพระเนตรฝูงเนื้อ ไมเสด็จประพาส   
      พระราชอุทยาน ไมทอดพระเนตรฝูงหงส พระองคประทับนิ่งเฉยเหมือน   
      คนใบ ไมทรงวาราชการอะไรๆ.   
[๔๕๒] นกัปราชญท้ังหลายผูใครความสุข  มีศีลอันปกปด ปราศจากเครื่องผูก   
      คือ กิเลส ท้ังหนุมท้ังแก มีตัณหาอันกาวลวงแลว อยู ณ อารามของ   
      ใครหนอในวันนี้  ขาพเจาขอนอบนอมนักปราชญเหลานั้น ผูแสวงหา   
      คุณใหญ นักปราชญเหลาใดเปนผูไมขวนขวายอยูในโลก อันถึงซ่ึงความ   
      ขวนขวาย นักปราชญเหลานั้นตัดเสียซ่ึงขาย คือ ตัณหาอันม่ันคงแหง   
      มฤตยูผูมีมารยาอยางยิ่ง ทําลายเสียดวยญาณไปอยู ใครจะพึงนําเราไป   
      ใหถึงสถานท่ีอยูแหงนกัปราชญเหลานั้นได.   
[๔๕๓] เม่ือไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ  ซ่ึงนายชางผูฉลาดจัดการ   
      สรางแบงไวเปนสวนๆ ออกบวชได  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไร   
      หนอ  เม่ือไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณกวางขวางรุงเรืองโดย   
      ประการท้ังปวง  ออกบวชไดความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไร   
      เราจึงจักละพระนครมิถิลาอันสมบูรณ  ซ่ึงมีปราการและเสาคายเรียงราย   
      ออกบวชได  ความดํารินัน้จักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   เม่ือไรเราจึงจักละ   
      พระนครมิถิลาอันบริบูรณ ซ่ึงมีปอมคูและซุมประตูม่ันคง  ออกบวชได   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละพระนครมถิิลาอัน   
      บริบูรณ มีทางหลวงหลายสายตัดไวเรียบรอย ออกบวชได ความดํารินั้น   
      จักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ  ซ่ึง   
      จัดรานตลาดไวเรียบรอย  ออกบวชได  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไร   
      หนอ เม่ือไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ ซ่ึงมีโค  มา และรถ   
      เบียดเสียดกัน  ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จเม่ือไรหนอ เม่ือไร   
      เราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ  มีสวนสาธารณะและวนสถาน   
      เปนระเบียบเรียบรอย ออกบวชได ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   
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      เม่ือไรเราจงึจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ มีหมูไมในพระราชอุทยาน   
      เปนระเบียบเรียบรอย  ออกบวชได ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   
      เม่ือไรเราจงึจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ  มีปราสาทราชมนเทียรอัน   
      งดงาม  เปนระเบียบเรียบรอย  ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จได   
      เม่ือไรหนอ  เม่ือไรเราจงึจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ  มีปราการสาม   
      ช้ัน  พร่ังพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ อันพระเจาวเิทหราชผูเรืองยศ   
      พระนามวาโสมนัสทรงสรางไว  ออกบวชได  ความดํารินั้นจกัสําเร็จได   
      เม่ือไรหนอ  เม่ือไรเราจงึจักละวิเทหรัฐอันบริบูรณ มีการสะสมธัญญา   
      หารเปนตนไวพรอมมูล  อันพระเจาวิเทหราชทรงปกครองโดยธรรม ออก   
      บวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละวิเทหรัฐ   
      อันบริบูรณ  อันอริราชศัตรูไมสามารถผจญได อันพระเจาวิเทหราชทรง   
      ปกครองโดยธรรม  ออกบวชได  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   
      เม่ือไรเราจงึจักละพระราชมนเทียรอันนาร่ืนรมย  ท่ีนายชางผูชาญฉลาด   
      จัดสรางไวเปนสวนๆ ออกบวชได ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   
      เม่ือไรเราจงึจักละพระราชมนเทียรอันนาร่ืนรมย ท่ีฉาบทาดวยปูนขาว   
      และดินเหนียว  ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือ   
      ไรเราจึงจกัละพระราชมนเทียรอันร่ืนรมย  มีกล่ินหอมฟุงจรุงใจ   ออก   
      บวชได  ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   เม่ือไรเราจึงจักละพระ   
      ตําหนักยอด  อันนายชางผูชาญฉลาดจัดสรางไวเปนสวนๆ ออกบวชได   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละพระตําหนกัยอด   
      อันฉาบทาดวยปูนขาวและดินเหนียว  ออกบวชได ความดํารินั้นจกัสําเร็จ   
      ไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละพระตําหนักยอด อันมีกล่ินหอมฟุงจรุง   
      ใจ ออกบวชได  ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ  เม่ือไรเราจึงจกัละ   
      พระตําหนกัยอด  อันนายชางผูชาญฉลาดทาสีไวสวยงาม ประพรมดวย   
      จุรณแกนจนัทน  ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   
      เม่ือไรเราจงึจักละบัลลังกทองอันลาดดวยผาโกเชาวอยางวิจติร  ออกบวช   
      ได  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจงึจักละบัลลังกแกว    
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      มณีอันลาดดวยผาโกเชาวอยางวิจิตร ออกบวชได ความดํารินั้นจกัสําเร็จ   
      ไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละผาฝาย ผาไหม ผาโขมพัสตร  ออก   
      บวชได  ผาโกทุมพรพัสตร  ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไร   
      เราจึงจักละสระโบกขรณีอันนาร่ืนรมย  มีนกจากพรากมาสงเสียงพรํ่า   
      เพรียกอยู ดาดาษดวยดอกมณฑา ดอกปทุม และดอกอุบล ออกบวชได   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละกองชางอันประดับ   
      ประดาดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง มีสายรัดทองคํา เปนชางตระกูลมาตังคะ   
      มีเคร่ืองปกตระพองและตาขายทอง  มีนายควาญผูถือโตมรและของาว   
      ข้ึนข่ีประจํา ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไร   
      จึงจักละกองมาอันประดบัประดาดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง  เปนมาตน   
      ตระกูลสินธพชาติอาชาไนย เปนพาหนะเร็ว  อันนายสารถีถือแสและ   
      ธนูข้ึนข่ีประจํา ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไร   
      เราจึงจักละกองรถอันผูกสอดเคร่ืองรบ  ติดธงประจาํหุมดวยหนังเสือ   
      เหลืองและเสือโครง ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง อันนายสารถี   
      สวมเกราะถือธนูข้ึนข่ีประจํา  ออกบวชได  ความดาํรินั้นจักสําเร็จได   
      เม่ือไรหนอ  เม่ือไรเราจงึจักละรถทองมีเคร่ืองครบครัน ติดธงประจําหุม   
      ดวยหนังเสือเหลืองและเสือโครง  ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง   
      อันนายสารถีสวมเกราะถือธนูข้ึนข่ีประจํา ออกบวชได  ความดํารินั้น   
      จักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละรถเงิน ... รถมา ... รถอูฐ ...   
      รถโค ... รถแกะ ... รถแพะ ...  รถมฤค ซ่ึงมีเคร่ืองครบครัน ติดธงประจําหุม   
      ดวยหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวงอัน   
      นายสารถีสวมเกราะถือธนูข้ึนประจํา ออกบวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จ   
      ไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละกองฝกชางผูประดับดวยเคร่ืองอลังการ   
      ท้ังปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ ถือโตมรและของาว ออกบวชได   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละกองมา ... กองฝก   
      รถอันประดับเคร่ืองอลังการท้ังปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ ถือธนู   
      และแลง ... กองธนู อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง สวมเกราะเขียว    
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      กลาหาญ  ถือธนูและแลง ...  พวกราชบุตรผูประดับดวยเคร่ืองอลังการ   
      ท้ังปวง สวมเกราะอันวิจติร  กลาหาญ ถือกฤตทอง  ออกบวชได   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละหมูพราหมณผู   
      ครองผา ประดับประดา ลูบไลตัวดวยจรุณจันทนเหลือง ทรงผาเนื้อดีอัน   
      มาแตแควนกาสี  ออกบวชได  ความดาํรินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ   
      เม่ือไรเราจงึจักละหมูอํามาตยผูประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง  สวม   
      เกราะเหลือง กลาหาญ เดินไปขางหนาเปนระเบียบเรียบรอย  ออกบวช   
      ได  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ  เม่ือไรเราจึงจักละนางสนม   
      กํานัลประมาณ ๗๐๐ คน อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง  ออก   
      บวชได ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ  เม่ือไรเราจึงจักละนาง   
      สนมกํานลัประมาณ  ๗๐๐ คน ผูละมุนละไมสะโอดสะอง ออกบวชได   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละนางสนมกํานัล   
      ประมาณ ๗๐๐ คน ผูวานอนสอนงาย เจรจาไพเราะนารัก ออกบวชได   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักละถาดทองคําหนัก   
      รอยปลละ จําหลักลวดลายต้ังรอย ออกบวชได ความดํารินั้นจกัสําเร็จ   
      ไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรหนอกองชางอันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง   
      มีสายรัดทองคํา เปนชางตระกูลมาตังคะ มีเคร่ืองปกกะพองและตาขาย   
      ทอง อันนายควาญผูถือโตมรและของาวข้ึนข่ีประจํา  ท่ีเคยข่ีติดตามเรา   
      จักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรกองมาอัน   
      ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง  เปนมาตนตระกูลสินธพชาติอาชาไนย   
      เปนพาหนะเร็ว อันนายสารถีถือแสและธนูข้ึนข่ีประจํา ท่ีเคยติดตาม   
      เรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรกอง   
      รถ ซ่ึงผูกสอดเคร่ืองรบติดธงประจํา หุมดวยหนังเสือเหลืองและเสือ   
      โครง  ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง อันนายสารถีสวมเกราะถือธนู   
      ข้ึนข่ีประจํา ท่ีเคยติดตามเรา จึงจักไมตดิตามเรา ความดํารินั้นจกัสําเร็จ   
      ไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรรถทองซ่ึงมีเคร่ืองครบครัน ติดธงประจําหุมดวย   
      หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง อันนาย    
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      สารถีสวมเกราะถือธนูข้ึนข่ีประจํา ท่ีเคยติดตามเรา  จงึจักไมติดตามเรา   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรรถเงิน ... รถมา ... รถอูฐ ... รถโค   
      ... รถแพะ ... รถแกะ ... รถมฤค ซ่ึงมีเคร่ืองครบครัน ติดธงประจําหุมดวย   
      หนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง อันนาย   
      สารถีสวมเกราะถือธนูข้ึนข่ีประจํา ท่ีเคยติดตามเรา จงึจักไมติดตามเรา   
      ความดํารินั้นจึงจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรกองฝกชาง ผูประดับดวย   
      เคร่ืองอลังการท้ังปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ ถือโตมรและของาว   
      ซ่ึงเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไร   
      หนอ  เม่ือไรกองฝกมา อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง สวม   
      เกราะเขียว กลาหาญ ถือแสและธนู ... กองฝกรถ อันประดับดวยเคร่ือง   
      อลังการท้ังปวง สวมเกราะเขียว กลาหาญ  ถือธนูและแลงธนู ... กองฝก   
      ธนู ... พวกราชบุตร ผูประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง สวมเกราะอัน   
      วิจิตร กลาหาญ  ถือกฤตทอง ซ่ึงเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรหมูพราหมณผูครองผา ประ   
      ดับประดา ลูบไลตัวดวยจุรณจันทนเหลือง  ทรงผาเนื้อดีแควนกาสี   
      ซ่ึงเคยติดตามเรา  จึงจักไมติดตามเรา  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไร   
      หนอ เม่ือไรหมูอํามาตยผูประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง   สวมเกราะ   
      เหลือง  กลาหาญ เดินไปขางหนาเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงเคยติดตาม   
      เรา จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไร   
      นางสนมกาํนัลประมาณ ๗๐๐  คน  ผูประดับประดาดวยเคร่ืองอลังการ   
      ท้ังปวง ซ่ึงเคยติดตามเรา จึงจักไมตดิตามเรา ความดํารินั้นจักสําเร็จได   
      เม่ือไรหนอ  เม่ือไรนางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน  ผูละมุนละไม   
      สะโอดสะอง ท่ีเคยติดตามเรา  จึงจักไมติดตามเรา ความดํารินั้นจกั   
      สําเร็จไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรนางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ผูวานอน   
      สอนงาย  เจรจาไพเราะนารัก ซ่ึงเคยติดตามเรา จึงจักไมติดตามเรา   
      ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไรหนอ  เม่ือไรเราจึงจกัไดปลงผมหมผา   
      สังฆาฏิอุมบาตรเท่ียวบิณฑบาต  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ    
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      เม่ือไรเราจกัไดทรงผาสังฆาฏิอันทําดวยผาบังสุกุล ซ่ึงเขาท้ิงไวท่ีหนทาง   
      ใหญ  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไรหนอ  เม่ือไรฝนตกตลอด ๗ วัน   
      เราจึงจักมีจีวรเปยกชุมเท่ียวบิณฑบาต  ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไร   
      หนอ  เม่ือไรเราจงึจักไดจาริกไปตามตนไมตามราวปา ตลอดท้ังกลางวัน   
      กลางคืน เท่ียวไปโดยไมตองหวงหลัง   ความดํารินั้นจักสําเร็จไดเม่ือไร   
      หนอ เม่ือไรเราจึงจักละความกลัวและความขลาดไดเด็ดขาด เท่ียวไป   
      ผูเดียว ไมมีเพื่อนสอง ตามซอกเขาและลําธาร ความดํารินั้นจกัสําเร็จ   
      ไดเม่ือไรหนอ เม่ือไรเราจึงจักไดทําจติใหตรง ดังคนดีดพณิ  ดดีสาย   
      พิณท้ัง ๗  สายใหเปนเสียงร่ืนรมยใจ  ความดํารินั้นจกัสําเร็จไดเม่ือไร   
      หนอ เม่ือไรเราจึงจักตัดเสียไดซ่ึงกามสังโยชน ท้ังท่ีเปนของทิพยท้ังท่ี   
      เปนของมนุษย เหมือนชางหนังตัดรองเทาโดยรอบ ฉะนั้น.   
[๔๕๔] นางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คนน้ัน ประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง   
      ตางประคองพาหารําพันวา เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงละท้ิงพวกเกลา   
      กระหมอมฉันไว  นางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ลวนละมุนละไม   
      สะโอดสะอง ตางประคองพาหารําพันวา เพราะเหตุไร พระองคจึงทรง   
      ละท้ิงพวกเกลากระหมอมฉันไว นางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คน ลวน   
      วานอนสอนงาย เจรจาไพเราะนารัก ตางประคองพาหารําพันวา เพราะ   
      เหตุไร   พระองคจึงทรงละท้ิงพวกเกลากระหมอมฉันไว พระราชาทรง   
      ละนางสนมกํานัลประมาณ ๗๐๐ คนเหลานั้น  ลวนประดับประดาดวย   
      อลังการท้ังปวง เสด็จมุงผนวชแตพระองคเดียว พระราชาทรงละนาง   
      สนมกํานลัประมาณ ๗๐๐ คนเหลานัน้ ผูละมุนละไม สะโอดสะอง   
      เสด็จมุงผนวชแตพระองคเดียว พระราชาทรงละนางสนมกํานัลประมาณ   
      ๗๐๐ คนเหลานั้น ผูวานอนสอนงาย  เจรจาไพเราะนารัก เสด็จมุงผนวช   
      แตพระองคเดียว ทรงละถาดทองคําหนักประมาณ ๑๐๐ ปลละ  จําหลัก   
      ลวดลายต้ังรอย ทรงอุมบาตรดนิ เปนการอภิเษกคร้ังท่ี ๒.   
[๔๕๕] คลังท้ังหลาย คือ คลังเงิน คลังทอง คลังแกวมุกดา คลังแกวไพฑูรย   
      คลังแกวมณี คลังสังข คลังไขมุกด  คลังผา คลังจันทนเหลือง    
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      คลังหนัง คลังงาชาง คลังพัสดุ คลังทองแดง คลังเหล็ก เปนอัน   
      มาก  มีเปลวไฟเสมอเปนอันเดยีวกัน  นากลัว แมจัดไวคนละสวน   
      ไฟก็ไหมหมด  ขาแตพระราชาขอเชิญเสด็จกลับกอนเถิด พระราช   
      ทรัพยของพระองคอยาพนิาศเสียเลย.   
[๔๕๖] เราท้ังหลายผูไมมีความกังวล เปนสุขดีจริงหนอ เม่ือกรุงมิถิลาถูกเพลิง   
      เผาอยู อะไรหนอยหน่ึงของเรามิไดถูกเพลิงเผา.   
[๔๕๗] เกิดพวกโจรในดงข้ึนแลว พากันมาปลนแวนแควนของพระองค ขาแต   
      พระราชา ขอเชิญเสด็จกลับเถิด แวนแควนนี้อยาพินาศเสียเลย.   
[๔๕๘] เราท้ังหลายผูไมมีความกังวล เปนสุขดีจริงหนอ เม่ือแวนแควนถูกปลน   
      อะไรหนอยหนึ่งของเรามิไดถูกปลน เราท้ังหลายผูไมมีความกังวล เปน   
      สุขดีจริงหนอ เราท้ังหลายจักมีปตเิปนภักษา เหมือนดังเทพเจาเหลา   
      อาภัสสระ ฉะนั้น.   
[๔๕๙] เสียงอันกึกกองของหมูชนเปนอันมากนี้ เพราะอะไร  นั่นใครหนอ   
      มากับทานเหมือนเลนกันอยูในบาน ดูกรสมณะ อาตมภาพขอถามทาน   
      มหาชนนีต้ิดตามทานมาเพ่ือประโยชนอะไร.   
[๔๖๐] มหาชนนี้ติดตามขาพเจาผูละท้ิงพวกเขาไปในท่ีนี้  ขาพเจาผูลวงเสียซ่ึง   
      เขตแดน คือ กิเลส ออกบวชเพื่อบรรลุถึงมโนธรรม คือ ญาณของ   
      พระมุนี แตยังเจือดวยความเพลิดเพลินท้ังหลายอยู พระผูเปนเจารูอยู   
      จะถามทําไม.   
[๔๖๑] พระองคเพียงแตทรงสรีระอันครองผากาสาวะน้ี อยาไดสําคัญวาเราขาม   
      พนเขตแดน คือ  กิเลสแลว กรรม  คือ กิเลสนี้ จะพึงขามไดดวย   
      การทรงเพศบรรพชิตก็หาไม เพราะอันตราย คือ กิเลสของพระองคยัง   
      มีอยูมาก.   
[๔๖๒] อันตรายอะไรหนอ  จะพึงมีแกขาพเจาผูมีปกติอยูผูเดียวอยางนี้ ไม   
      ปรารถนากามท้ังหลายในมนุษยโลกและในเทวโลก.   
[๔๖๓] อันตรายเปนอันมากแล คือ ความหลับ ความเกียจคราน ความงวง   
      เหงา ความไมยินดี ความเมาอาหาร ตัง้อยูในสรีระของพระองค.    
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[๔๖๔] ขาแตทานพราหมณ  ทานพรํ่าสอนขาพเจาดหีนอ  ขาพเจาขอถามทาน   
      ผูนิรทุกข ทานเปนใครหนอ.   
[๔๖๕] ชนท้ังหลายรูจักอาตมาโดยช่ือวานารทะ โดยโคตรวากัสสปะ อาตมามา   
      ในสํานักของพระองคดวยความสําคัญวาการสมาคมกับสัตบุรุษท้ังหลาย   
      เปนความดี พระองคจงทรงมีความยินดีในบรรพชานี้ วิหารธรรมจงเกิด   
      แกพระองค กิจอันใดยังพรองดวยศีล การบริกรรมและฌาน พระองค   
      จงทรงบําเพ็ญกิจนัน้  ใหบริบูรณดวยความอดทนและความสงบระงับ   
      อยาถือพระองควาเปนกษัตริย จงทรงคลายออกเสียซ่ึงความยุบลงและ   
      ความฟูข้ึน  จงทรงกระทําโดยเคารพซ่ึงกุศลกรรมบถวิชชาและสมณธรรม   
      แลวบําเพญ็พรหมจรรย.   
[๔๖๖] ดูกรพระชนก พระองคทรงละชาง มา ชาวนครและชนบทเปนอันมาก   
      เสด็จออกผนวชทรงยินดีแลวในบาตร  ชาวชนบท มิตรอํามาตยและ   
      พระประยรูญาติเหลานั้น ไดกระทําความผิดใหแกพระองคหรือหนอ   
      เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงชอบพระทัยบาตรนั้น.   
[๔๖๗] ขาแตทานผูครองหนังสัตวผูเจริญ ขาพเจามิไดเคยเอาชนะพระประยูรญาติ   
      อะไรๆ โดยสวนเดียวในกาลไหนๆ โดยอธรรมเลย แมพระยูรญาติ   
      ก็มิไดเคยเอาชนะขาพเจาโดยอธรรม.   
[๔๖๘] ขาแตทานผูครองหนังสัตวผูเจริญ ขาพเจาไดเหน็ประเพณีของโลก เห็น   
      โลกถูกกิเลสขบกัด ถูกกิเลสทําใหเปนดังเปอกตม จึงไดทําเหตนุี้ใหเปน   
      เคร่ืองเปรียบเทียบวา ปุถุชนจมอยูแลวในกิเลสวัตถุใด  สัตวเปนอันมาก   
      ยอมถูกประหาร และถูกฆาในกิเลสวัตถุนั้น ดังนี้ จึงไดบวชเปนภกิษุ.   
[๔๖๙] ใครหนอเปนผูจําแนกแจกอรรถส่ังสอนพระองค  คําอันสะอาดนี้เปนคํา   
      ของใคร ดูกรพระองคผูเปนจอมทัพ เพราะพระองคหาไดตรัสบอกดาบส   
      ผูเปนกรรมวาทีหรือสมณะคือพระปจเจกพุทธเจาผูประกอบดวยวิชชาซ่ึง   
      เปนไปลวงทุกขไม.    
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[๔๗๐] ขาแตทานผูครองหนังสัตว  แมขาพเจาจะสักการะสมณะและพราหมณ   
      โดยสวนเดียว แตไมเคยเขาใกลไตถามอะไรๆ  ในกาลไหนๆ เลย   
      ขาแตทานผูครองหนังสัตว ขาพเจารุงเรืองดวยศิริ ไปยังราชอุทยานดวย   
      อานุภาพใหญ เม่ือชาวพนักงานกําลังขับเพลงประโคมดนตรีอยู ขาพเจา   
      นั้นไดเห็นตนมะมวงกําลังมีผลอยูภายนอกกําแพง  ในพระราชอุทยาน   
      อันกึกกองดวยการประโคมดนตรี  ประกอบดวยคนขับและคนประโคม   
      ขาพเจาละตนมะมวงอันมีศิรินั้น ท่ีมนษุยท้ังหลายผูปรารถนาผลฟาดตีอยู   
      ลงจากคอชางเขาไปยังโคนตนมะมวงท่ีมีผลและไมมีผล  ขาพเจาเห็นตน   
      มะมวงอันมีผล ท่ีบุคคลเบียดเบยีนหกัแลวปราศจากใบและกาน และ   
      ไดเหน็ตนมะมวงอีกตนหนึ่งมีใบเขียวสดงดงาม ศัตรูท้ังหลายยอมกําจัด   
      แมพวกเราผูเปนอิสระ ผูมีศัตรูดุจหนามเปนอันมาก  เปรียบเหมือนตน   
      มะมวงมีผลอันมนุษยท้ังหลายเบียดเบียนแลว  ฉะนั้นคนยอมฆาเสือ   
      เหลืองเพราะหนัง  ยอมฆาชางเพราะงา  ยอมฆาคนม่ังค่ังเพราะทรัพย   
      ใครเลาจักฆาคนท่ีไมมีเรือน ไมมีสันถวะคือตัณหา  ตนมะมวง ๒ ตน   
      คือ ตนหนึง่มีผลและตนหนึ่งไมมีผล  เปนผูส่ังสอนขาพเจา.   
[๔๗๑] คนท้ังปวง คือ กองชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา  ตกใจวา   
      พระราชาทรงผนวชเสียแลว ขอพระองคทรงปลอบประชุมชนใหเบาใจ   
      ทรงต้ังความคุมครอง ทรงอภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติแลว  จึง   
      ทรงผนวชในภายหลังเถิด.   
[๔๗๒] เราไดสละชาวชนบท มิตร อํามาตยและพระประยูรญาติท้ังหลายแลว   
      ทีฆาวุราชกุมารผูผดุงรัฐ เปนบุตรของชาววิเทหรัฐมีอยู ประชาบดีชาว   
      วิเทหรัฐ จกัอภิเษกบุตรเหลานั้นใหเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลา.   
[๔๗๓] มาเถิด อาตมาจักใหเธอศึกษาตามคําท่ีอาตมาชอบ เม่ือเธอใหโอรส   
      ครองราชสมบัติแลวพรํ่าสอนเร่ืองราชสมบัติดวยคิดวาลูกของเราเปนพระ   
      ราชา  ก็จะทําบาปทุจริตเปนอันมากดวยกาย วาจาและใจ อันเปนเหตุ   
      ใหไปสูทุคติ การยังอัตตภาพใหเปนไปดวยกอนขาวท่ีผูอ่ืนใหซ่ึงสําเร็จ   
      มาแตผูอ่ืนนี้ เปนธรรมของนักปราชญ.    
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[๔๗๔] กุลบุตรผูฉลาดแมใด ไมพึงบริโภคอาหารในภัตตกาลที่ ๕ เพียงดังใกล   
      จะตาย หรือพึงตายดวยความหวิ กุลบุตรผูฉลาดนั้น กไ็มพึงบริโภค   
      กอนขาวอันคลุกฝุนไมสะอาดเลยมิใชหรือ ขาแตพระมหาชนก พระองค   
      เสวยไดซ่ึงกอนเนื้อ อันเปนเดนสุนัข ไมสะอาดนาเกลียดนัก.   
[๔๗๕] ดูกรพระนางสีวลี  บิณฑบาตใด เปนของอันบุคคลผูครองเรือนหรือ   
      สุนัขสละแลว บิณฑบาตน้ัน ช่ือวาไมเปนอาหารของอาตมาก็หามิได   
      ของบริโภคเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ ท่ีไดมาแลวโดยธรรม ของบริโภค   
      ท้ังหมดนัน้กลาวกนัวาไมมีโทษ.   
[๔๗๖] ดูกรนางกุมาริกาผูนอนใกลมารดา ผูประดับประดาเปนนิตย เพราะเหตุไร   
      กําไลมอื ของเธอขางหนึ่งจึงมีเสียงดัง อีกขางหนึ่งไมมีเสียงดัง.   
[๔๗๗] ขาแตสมณะ กําไลมือสองอันซ่ึงสวมอยูท่ีมือของดิฉันนี้ เพราะกําไล   
      สองอันกระทบกันจึงมีเสียงดัง กําไลมือสองอันจึงมีเสียงดัง กําไลมือ   
      อันหนึ่งสรวมอยูท่ีขอมือของดิฉัน ไมมีอันที่สอง จึงไมเกิดเสียงดัง   
      ราวกะวามุนีสงบนิ่งอยู  บุคคลสองคนถึงความวิวาทกัน บุคคลคนเดียว   
      จักววิาทกบัใคร ทานผูปรารถนาสวรรคจงชอบความเปนผูเดียวเถิด.   
[๔๗๘] ดูกรพระนางสีวลี เธอไดยินคาถาท่ีนางกุมาริกากลาวแลวหรือ นางกุมาริกา   
      เปนเพยีงสาวใชมาติเตียนเรา ความประพฤติของเราท้ังสอง อาตมาเปน   
      บรรพชิต  เธอเปนสตรีเดินตามกันมา ยอมเปนเหตุแหงคําติเตียน   
      ดูกรนางผูเจริญ  ทางสองแพรงนี้  อันเราท้ังสองผูเดินทางสัญจรมาแลว   
      เธอจงถือเอาทางหนึ่ง อาตมาก็จักถือเอาอีกทางหนึ่ง เธออยาเรียกอาตมา   
      วา  เปนพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไมเรียกเธอวา  เปนพระมเหสี   
      ของอาตมาอีก  เม่ือกษัตริยท้ังสองตรัสขอความนี้ ตางก็เสด็จเขาไปยัง   
      ถูณนคร เม่ือใกลเวลาภตัตกาล พระราชาประทับอยู ณ ซุมประตูของ   
      นายชางศร นายชางศรหลับตาขางหนึ่ง เล็งลูกศรอันคดท่ีตนดัดใหตรง   
      ดวยตาขางหนึ่ง.   
[๔๗๙] ดูกรนายชางศร ทานจงฟงอาตมา ทานหลับตาขางหนึ่งเล็งดูลูกศรอันคด   
      ดวยนัยนตาขางหนึ่งดวยประการใด  ทานเห็นความสําเร็จประโยชน   
      ดวยประการน้ันหรือหนอ.    
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[๔๘๐] ขาแตสมณะ การเล็งดวยนัยนตาท้ังสองปรากฏวาเหมือนพราไปไมถึงคด   
      ขางหนา ยอมไมสําเร็จความดัดใหตรง ถาหลับนัยนตาขางหนึ่งเล็งดท่ีู   
      คดดวยนยันตาขางหนึ่ง เล็งไดถึงท่ีคดขางหนา ยอมสําเร็จความดดัให   
      ตรง  บุคคลสองคนถึงความววิาทกนั  บุคคลคนเดียวจักววิาทกับใคร   
      ทานผูปรารถนาสวรรค  จงชอบความเปนผูเดียวเถิด.   
[๔๘๑] ดูกรพระนางสีวลี เธอไดยินคาถาท่ีนายชางศรกลาวแลวหรือยัง นายชางศร   
      เปนเพยีงคนใชมาติเตียนเรา ความประพฤติของเราท้ังสอง คือ อาตมา   
      เปนบรรพชิต เธอเปนสตรีเดินตามกนัมา ยอมเปนเหตุแหงคําติเตยีน   
      ดูกรนางผูเจริญ ทางสองแพรงนี้ อันเราท้ังสองผูเดินทางสัญจรมาแลว   
      เธอจงถือเอาทางหนึ่ง อาตมาก็จะถือเอาอีกทางหนึ่ง เธออยาเรียกอาตมา   
      วา เปนพระสวามีของเธอและอาตมากจ็ะไมเรียกเธอวา เปนพระมเหสี   
      ของอาตมาอีก หญามุงกระตายท่ีเราถอนข้ึนแลวนี้ ไมอาจจะสืบตอกนัอีก   
      ได  ฉันใด  แมเราก็ไมสามารถจะอยูรวมกันได ฉันนัน้ เพราะฉะน้ัน   
      อาตมาจักอยูผูเดียว เธอก็จงอยูผูเดียวเถิด พระนางสีวลี.   
                      จบ มหาชนกชาดกท่ี ๒   
                      ๓. สุวรรณสามชาดก   
                   สุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาบารมี   
[๔๘๒] ใครหนอยิงเราผูมัวประมาทกําลังแบกหมอน้ํา ดวยลูกศร กษัตริย   
      พราหมณ  แพศย คนไหนยิงเราแลวแอบอยู เนื้อของเราก็กินไมได   
      ประโยชนดวยหนังก็ไมมี  เม่ือเปนอยางนี้ คนท่ียิงนี้ เขาใจวาเราเปนผู   
      อันจะพึงยงิ ดวยเหตุอะไรหนอ ทานเปนใคร หรือเปนบุตรใคร เราจะ   
      รูจักทานไดอยางไร ดกูรสหาย เราถามแลวขอทานจงบอกเถิด ทานยิง   
      เราแลวแอบอยูทําไมเลา.    
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[๔๘๓] เราเปนพระราชาของชนชาวกาสี ชนท้ังหลายเรียกเราวา พระเจาปลยักข   
      เราละแวนแควนมาเท่ียวแสวงหามฤคเพราะความโลภ อนึ่ง เราเปน   
      ผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวาแมนยํา หนักแนน แมชางมาสูระยะลูกศร   
      ของเรา ก็ไมพึงพนไปได ทานเปนใคร หรือเปนบุตรใคร เราจักรูจัก   
      ทานไดอยางไร ขอทานจงบอกนาม และโคตรของบิดาทาน และตัว   
      ของทานเถิด.   
[๔๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนบุตรของฤาษีผูเปนบุตรของนายพราน   
      ญาติท้ังหลายเรียกขาพระองคเม่ือยังมีชีวิตอยูวา สามะ วันนี้ ขาพระองค   
      ถึงปากมรณะนอนอยูอยางนี้  ถูกพระองคยิงดวยลูกศรอันใหญซาบยาพิษ   
      เหมือนมฤคท่ีถูกพรานปายิงแลว  ขาแตพระราชา  เชิญพระองคทอด   
      พระเนตร ขาพระองคผูนอนเปอนโลหติของตน เชิญทอดพระเนตรดู   
      ลูกศรอันแลนเขาขางขวาทะลุออกขางซาย ขาพระองคกําลังบวนเลือดอยู   
      เปนผูกระสับกระสาย ขอทูลถามพระองควา พระองคยิงขาพระองคแลว   
      จะแอบอยูทําไม เสือเหลืองถูกเขาฆาเพราะหนัง ชางถูกเขาฆาเพราะงา   
      เม่ือเปนอยางนี้ พระองคเขาพระทัยวา ขาพระองคอันพระองคควรยงิ   
      ดวยเหตุไรหนอ.   
[๔๘๕] ดูกรสามะ มฤคปรากฏแลว มาสูระยะลูกศร เหน็ทานเขาแลวก็หนีไป   
      เพราะเหตุนั้น เราจึงเกิดความโกรธ.   
[๔๘๖] จําเดิมแตขาพระองคจําความได รูจกัถูกและผิด ฝูงมฤคในปาแมดุราย   
      ยอมไมสะดุงกลัวขาพระองค จําเดิมแตขาพระองคนุงผาเปลือกไมตั้งอยู   
      ในปฐมวัย ฝูงมฤคในปาดุราย ยอมไมสะดุงกลัวขาพระองค ขาแต   
      พระราชา ฝูงกินนรผูขลาดอยูท่ีภเูขาคันธมาทน  เห็นขาพระองคยอมไม   
      สะดุงกลัว เราท้ังหลายช่ืนชมตอกันไปสูภูเขาและปา  เม่ือเปนเชนนี ้  
      เพราะเหตุไรหนอ ฝูงมฤคจึงสะดุงกลัวขาพระองค.   
[๔๘๗] ดูกรพอสามะ  เนื้อหาไดสะดุงกลัวทานไม เรากลาวเท็จแกทานดอก   
      เราเปนผูอันความโกรธและความโลภครอบงําแลว จึงยิงทานดวยลูกศรนั้น    
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      ดูกรพอสามะ ทานมาจากไหนหรือใครใชใหทานมา ทานผูจะตักน้าํ   
      จึงไปยังแมน้ํามิคสัมมตาแลวกลับมา.   
[๔๘๘] มารดาบิดาของขาพระองคตามืด ขาพระองคเล้ียงทานท้ังสองนั้นในปาใหญ   
      ขาพระองคไปตักน้ํามาแตแมน้ํามิคสัมมตา เพื่อทานท้ังสองนั้น.   
[๔๘๙] อาหารของทานท้ังสองนั้นยังพอมีอยู เม่ือเชนนั้น ชีวิตของทานท้ังสอง   
      นั้นจักดํารงอยูเพยีง ๖ วนั  ทานทั้งสองตามืด เห็นจักตายเสีย เพราะ   
      ไมไดน้ํา ความทุกขเพราะความถูกพระองคยิงดวยลูกศรนี้ หาเปนความ   
      ทุกขของขาพระองคนักไม เพราะความทุกขเชนนี้  อันบุรุษจะตองได   
      ประสบ ความทุกขท่ีขาพระองคไมไดเห็นมารดานั้น เปนความทุกขของ   
      ขาพระองค ยิ่งกวาความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรนั้นเสียอีก   
      ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรนี้  หาเปนความทุกขของขา   
      พระองคนกัไม เพราะความทุกขเชนนี้อันบุรุษจะตองไดประสบ ความ   
      ทุกขท่ีขาพระองคไมไดเห็นบิดานั้นเปนความทุกขของขาพระองค ยิ่งกวา   
      ความทุกขเพราะถูกพระองคยิงดวยลูกศรนั้นเสียอีก  มารดานั้นจกัเปน   
      กาํพรารองไหอยูตลอดราตรีนาน  จักเหอืดแหงไปในกึ่งราตรี เหมือน   
      แมน้ํานอย จักเหือดแหงไปในคิมหนัตฤดูเปนแน บิดานั้นจักเปนกําพรา   
      รองไหอยูตลอดราตรีนาน จักเหือดแหงไปในกึ่งราตรี หรือในท่ีสุดราตรี   
      เหมือนแมน้ํานอย จักเหอืดแหงไปในคิมหันตฤดูเปนแน ขาแตพระราชา   
      ขาพระองคเคยหม่ันบีบนวดบนมือและเทาของทานท้ังสองนั้นจักบนเรียก   
      หาขาพระองควา พอสามะๆ เท่ียวอยูในปาใหญ ลูกศรคือความโศก   
      เพราะไมไดเห็นทานท้ังสองนี้แล จะยงัหัวใจของขาพระองคใหหวั่นไหว   
      เพราะขาพระองคไมไดเห็นทานท้ังสองผูตามืด  ขาพระองคเห็นจักตองละ   
      ชีวิตไป.   
[๔๙๐] ดูกรสามะผูงดงามนาดู ทานอยาครํ่าครวญไปนักเลย เราจักยอมทํางาน   
      เล้ียงมารดาบิดาของทานในปาใหญ เราเปนผูฉลาดในธนูศิลป  ปรากฏวา   
      แมนยําหนกัแนน เราจักยอมทํางานเล้ียงมารดาบิดาของทานในปาใหญ   
      เราจักเท่ียวแสวงหาของที่เปนเดนของเหลามฤค และมูลมันผลไมในปา    
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      ยอมกระทํางานเล้ียงมารดาบิดาของทานในปาใหญ ดกูรสามะ ปาซ่ึงเปน   
      ท่ีอยูแหงมารดาบิดาของทานอยูท่ีไหน เราจักเล้ียงมารดาบิดาของทาน   
      ใหเหมือนอยางท่ีทานไดเล้ียงมา ฉะนัน้.   
[๔๙๑] ขาแตพระราชา หนทางท่ีเดินเฉพาะคนเดียว ซ่ึงมีอยูทางหวันอนของ   
      ขาพระองค เสด็จดําเนนิแตนี้ส้ินระยะกึ่งเสียงกู  ก็จะเสด็จถึงเรือนท่ีอยู   
      แหงมารดาของขาพระองค  ขอเชิญพระองคเสด็จดําเนินแตท่ีนี้ไปเลี้ยง   
      มารดาบิดาของขาพระองคในสถานท่ีนั้นเถิด.   
[๔๙๒] ขาแตพระเจากาสี ขาพระบาทขอถวายบังคมแดพระองค ขาแตพระองค   
      ผูผดุงแควนกาสี ขาพระบาทขอถวายบังคมแดพระองค  ขอพระองคโปรด   
      ทรงพระกรุณาบํารุงเล้ียงมารดาบิดาผูตามืดของขาพระองคในปาใหญดวย   
      เถิด  ขาพระบาทขอประคองอัญชลีแดพระองค ขาแตพระเจากาสี   
      ขาพระบาทขอนอมเกลาบังคมแดพระองค  ขาพระองคขอทูลส่ัง ขอ   
      พระองคไดทรงพระกรุณาตรัสบอกการกราบลาของขาพระองคกะมารดา   
      ดวยเถิด พระเจาขา.   
[๔๙๓] สามบัณฑิตผูกําลังหนุมแนนงดงามนาดู คร้ันกลาวคํานี้แลว อันกําลังแหง   
      พิษซาบซาน ไดถึงวิสัญญี.   
[๔๙๔] พระราชาพระองคนัน้ ทรงครํ่าครวญนาสงสารเปนอันมากวา เราสําคัญวา   
      จะไมแกไมตาย เราไดเหน็สามบัณฑิตทํากาลกิริยา ในวันนี้ จึงไดรู   
      ความแกความตาย  แตกอนหารูไม   ความไมมาแหงมฤตยูยอมไมมี   
      สามบัณฑติอันลูกศรกําซาบยาพิษซึมซาบแลว พูดกะเราอยู บัดนี้ คร้ัน   
      กาลลวงไปอยางนี้ในวนันี้ ไมพูดอะไรๆ เลย เราจะตองไปสูนรกเปนแน   
      เราไมมีความสงสัยในขอนี้เลย เพราะวาบาปอันหยาบชาอันทําแลวตลอด   
      ราตรีนานในกาลนัน้  คนท้ังหลายยอมติเตียนเรา เพราะเราทํากรรมอัน   
      หยาบชาในบานเมือง กใ็นปาอันหามนษุยมิไดใครเลาจะควรกลาวติเตียน   
      เรา คนท้ังหลายประชุมกันในบานเมือง จะยังกันและกันใหระลึกถึงกรรม   
      จะโจทนาวากลาวเอาโทษเรา ก็ในปาอันหามนษุยมิได ใครเลาหนอจะ   
      โจทนาวากลาวเอาโทษเรา.    
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[๔๙๕] นางเทพธิดานั้นหายไปจากภูเขาคันธมาทน  ไดกลาวคาถาเหลานี้ เพื่อ   
      อนุเคราะหพระราชาวา ดูกรมหาราชา ไดยินวา พระองคไดทรงทําความผิด   
      อันเปนกรรมชั่ว มารดาบิดาและบุตร รวม ๓ คนผูหาความประทุษราย   
      มิได  พระองคฆาเสียดวยลูกศรลูกเดยีว เชิญเสดจ็มานี่เถิด  ดิฉันจะ   
      พรํ่าสอนพระองคดวยวธีิท่ีพระองคจะพึงมีคติดี พระองคจะทรงเล้ียงดู   
      มารดาบิดาท้ังสองนั้นผูตามืดโดยธรรม  ดิฉันเขาใจวาสุคติจะพึงมีแก   
      พระองค.   
[๔๙๖] พระราชาน้ันทรงครํ่าครวญอยางนาสงสารเปนอันมาก ทรงถือหมอน้ํา   
      มุงพระพักตรเฉพาะทิศทักษิณเสด็จหลีกไป.   
[๔๙๗] นั่นเสียงฝเทาของใครหนอ นี้เปนเสียงฝเทามนุษยเดินมาเปนแน เสียง   
      ฝเทาของสามบุตรเราไมดัง ดูกรทานผูนิรทุกข ทานเปนใครหนอ สามบุตร   
      เดินเบา วางเทาเบา เสียงฝเทาของสามบุตรเราไมดัง ดูกรทานผูนิรทุกข   
      ทานเปนใครหนอ.   
[๔๙๘] ขาพเจาเปนพระราชาของชนชาวกาสี ชนท้ังหลายรูจักขาพเจาวา พระเจา   
      ปลยักขราช ขาพเจาละแวนแควนมาเท่ียวแสวงหาเน้ือ เพราะความโลภ   
      ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวาเปนผูแมนยาํหนักแนน แมชาง   
      มาสูท่ีขาพเจายิงลูกศร กไ็มพึงพนไปได.   
[๔๙๙] ขาแตพระมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสด็จ   
      มาราย พระองคเปนผูใหญเสด็จมาถึงแลว ขอจงทราบส่ิงท่ีมีอยูในท่ีนี้   
      ขาแตพระราชา เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด  ผลมะทราง และ   
      ผลหมากเมา อันเปนผลไมเล็กนอย ขอไดทรงเลือกเสวยแตท่ีดีๆ เถิด   
      ขาแตพระมหาราชเจา ขอจงทรงด่ืมน้ําซ่ึงเปนน้ําเยน็ อันนํามาแตแมน้ํา   
      มิคสัมมตานที ซ่ึงไหลออกจากซอกเขา ถาพระองคทรงหวัง.   
[๕๐๐] ทานท้ังสองตามืดไมสามารถจะเห็นไรๆ ในปา ใครหนอนําผลไมมาเพื่อ   
      ทานท้ังสอง การเก็บผลาผลไวโดยเรียบรอยนี้ ปรากฏแกขาพเจาเหมือน   
      การเก็บของคนตาดี.    
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[๕๐๑] สามะหนุมนอยรูปรางสันทัดงดงามนาดู ผมของเธอยาว ดํา เล้ือยลง   
      ไปปลายงอนชอนข้ึนเบ้ืองบน เธอนั่นแหละนําผลไมมา ถือหมอน้ํามา   
      เห็นจะกลับมาใกลแลว ขอเดชะ.   
[๕๐๒] ขาพเจาไดฆาสามกุมารผูบํารุงบําเรอทานเสียแลว พระคุณเจากลาวถึง   
      สามกมุารผูงดงามนาดูใด ผมของสามกุมารนั้นยาว ดํา เล้ือยลงไป   
      ปลายงอนชอนข้ึนเบ้ืองบน สามกุมารนั้นขาพเจาฆาเสียแลว นอนอยู   
      หาดทราย เปรอะเปอนดวยโลหิต.   
[๕๐๓] ขาแตทุกูลบัณฑิต ทานพูดอยูกับใครซ่ึงบอกวา ขาพเจาฆาสามกุมาร   
      เสียแลว ใจของดิฉันยอมหวั่นไหวเพราะไดยินวา สามกุมารถูกฆาเสีย   
      แลว ใบออนแหงตนโพบายอันลมพัดใหหวั่นไหว ฉันใด ใจของดฉัิน   
      ยอมหวั่นไหวเพราะไดยนิวา สามกุมารถูกฆาเสียแลว ฉันนัน้.   
[๕๐๔] ดูกรนางปาริกา ทานผูนี้ คือ พระเจากาสี พระองคทรงยิงสามกุมาร   
      ดวยลูกศร ท่ีแมน้ํามิคสัมมตานที เราท้ังสองอยาปรารถนาบาปตอ   
      พระองคเลย.   
[๕๐๕] บุตรสุดสวาทท่ีรักอันหาไดยาก ไดเล้ียงเราทั้งสองผูตามืดอยูในปา ไฉน   
      จะไมยังจติใหโกรธในบุคคลผูฆาบุตรสุดท่ีรักคนเดยีวนัน้ได.   
[๕๐๖] บุตรสุดท่ีรักอันหาไดดวยยาก ไดเล้ียงเราทั้งสองผูตามืดอยูในปา บัณฑิต   
      ท้ังหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูไมโกรธในบุคคลผูฆาบุตรสุดท่ีรักคน   
      เดียวนั้น.   
[๕๐๗] พระคุณเจาท้ังสองอยาครํ่าครวญ เพราะขาพเจากลาววา สามกุมารขาพเจา   
      ฆาเสียแลว ใหมากไปเลย ขาพเจาจักยอมทํางานเล้ียงดพูระคุณเจาท้ังสอง   
      ในปาใหญ  ขาพเจาเปนผูฉลาดในธนูศิลป ปรากฏวาเปนผูแมนยํา   
      หนักแนน จักยอมทําการงานเล้ียงดูพระคุณเจาท้ังสองในปาใหญ ขาพเจา   
      จักแสวงหาส่ิงของท่ีเปนเดนของฝูงเนือ้ และมูลมันผลไมในปา ยอมทํา   
      การงานเล้ียงพระคุณเจาท้ังสองในปาใหญ.    
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[๕๐๘] ดกูรมหาราชเจา เหตุนั้นไมสมควร การทรงทําการงานน้ันไมสมควร   
      ในอาตมาท้ังสองพระองคเปนพระราชาของอาตมาท้ังสอง อาตมาท้ังสอง   
      ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค.   
[๕๐๙] ขาแตทานผูเช้ือชาติเนสาท พระคุณเจากลาวเปนธรรม พระคุณเจาบําเพ็ญ   
      การถอมตน  ขอพระคุณเจาจงเปนบิดาของขาพเจา ขาแตนางปาริกา   
      ขอพระคุณเจาจงเปนมารดาของขาพเจา.   
[๕๑๐] ขาแตพระเจากาสี อาตมาท้ังสองขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค   
      ผูเปนม่ิงขวัญของชาวกาสี อาตมาท้ังสองขอนอบนอมแดพระองค  อาตมา   
      ท้ังสองขอประคองอัญชลีแดพระองค  ขอพระองคไดโปรดพาอาตมา   
      ท้ังสองไปใหถึงท่ีท่ีสามกุมารนอนอยูเถิด  อาตมาท้ังสองจะสัมผัสเทา   
      ท้ังสอง  และดวงหนาอันงดงามผุดผองของเธอและทรมานตนใหถึงกาล   
      กิริยา.   
[๕๑๑] สามกมุารถูกฆานอนอยูท่ีปาใด ดจุดวงจันทรตกลงเหนือแผนดนิ ปานั้น   
      เปนปาใหญ เกล่ือนกลนดวยพาลมฤค ปรากฏเหมือนท่ีสุดอากาศ   
      สามกุมารถูกฆานอนอยูในปาใด ดุจดวงอาทิตยตกลงเหนือแผนดนิ   
      ปานั้นเปนปาใหญ เกล่ือนกลนดวยพาลมฤค ปรากฏเหมือนท่ีสุดอากาศ   
      สามกุมารถูกฆานอนอยูในปาใด เปอนดวยฝุนละออง ปานั้นเปนปาใหญ   
      เกล่ือนกลนดวยพาลมฤค ปรากฏเหมือนท่ีสุดอากาศ  สามกุมารถูกฆา   
      นอนอยูท่ีปาใด ปานั้นเปนปาใหญ  ปรากฏเหมือนท่ีสุดอากาศ พระคุณเจา   
      ท้ังสองจงอยูในอาศรมนีเ้ถิด.   
[๕๑๒] ถาในปานั้นจะมีพาลมฤคนับดวยรอย นับดวยพนัและนับดวยหม่ืนไซร   
      อาตมาท้ังสองไมมีความกลัวในพาลมฤคท้ังหลายในปาไหนๆ เลย.   
[๕๑๓] ในกาลนั้น พระเจากาสีทรงพาฤาษีท้ังสองผูตามืดไปในปาใหญ ทรงจูง   
      มือฤาษีท้ังสองไปในท่ีท่ีสามกุมารถูกฆานั้น.   
[๕๑๔] ดาบสท้ังสองเห็นสามกุมารผูเปนบุตรนอนเปอนฝุนละออง ถูกทิ้งอยู   
      ในปาใหญ ดังดวงจันทรตกอยูเหนือแผนดิน ดาบสท้ังสองเห็นสามกมุาร   
      ผูเปนบุตรนอนเปอนฝุนละออง ถูกท้ิงอยูในปาใหญ ดังดวงอาทิตยตก    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 131 
      อยูเหนือแผนดิน  ดาบสท้ังสองเห็นสามกุมารผูเปนบุตรนอนเปอนฝุน   
      ละออง ถูกท้ิงอยูในปาใหญ ก็ครํ่าครวญนาสงสารนัก ดาบสท้ังสอง   
      เห็นสามกมุารผูเปนบุตรนอนเปอนฝุนละอองอยู ยกแขนท้ังสองข้ึน   
      ครํ่าครวญวา ความไมควรยอมเปนไปในโลกนี้ ดูกรลูกสามะผูงดงาม   
      นาดู เจามัวเมามากนักแล ไมพูดอะไรๆ ในเม่ือกาลลวงไปแลวในวนั   
      นี้ ดูกรลูกสามะผูงดงามนาดู เจาเคลิบเคล้ิมมากนักแล ไมพูดอะไรๆ   
      ในเม่ือกาลลวงไปแลวในวันนี้ ดูกรสามะผูงดงามนาดู เจาขัดเคืองมาก   
      นักแล ไมพูดอะไรๆ ในเมื่อกาลลวงไปแลวในวันนี้ ดกูรลูกสามะผู   
      งดงามนาดู เจาชางหลับเอาเสียจริงๆ ไมพูดอะไรๆ ในเม่ือกาลลวง   
      ไปแลวในวันนี้ ดูกรลูกสามะผูงดงามนาดู เจาปราศจากใจเอาเสียจริงๆ   
      ไมพูดอะไรๆ ในเม่ือกาลลวงไปแลวในวัน  บัดนี้ใครจักชําระชฎาอัน   
      หมนหมองเปอนฝุนละออง  ลูกสามะน้ีเปนผูเล้ียงดูเราท้ังสองผูตามืด   
      มาทํากาลกิริยาเสียแลว ใครเลาจักจับไมกวาดกวาดอาศรมของเราท้ังสอง   
      ลูกสามะน้ีเล้ียงดูเราท้ังสองผูตามืด มาทํากาลกิริยาเสียแลว  บัดนี้ใคร   
      เลาจักจัดนํ้ารอนมาใหเราทั้งสองอาบ ลูกสามะน้ีเล้ียงดูเราท้ังสองผูตามืด   
      มากระทํากาลกิริยาเสียแลว  บัดนี้ใครเลาจักใหเราบริโภคมูลมันและ   
      ผลไมในปา  ลูกสามะน้ีเปนผูเล้ียงดูเราทั้งสองผูตามืด มากระทํากาล   
      กิริยาเสียแลว.   
[๕๑๕] มารดาผูสะอึกสะอ้ืนดวยความโศกถึงบุตร ไดเหน็สามะผูเปนบุตรนอน   
      เกลือกเปอนฝุนละอองอยู ไดกลาวสัจจกิริยาวา ลูกสามะน้ีเปนผูมี   
      ปกติประพฤติธรรมมาแตกาลกอน ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะ   
      จงหายไป ลูกสามะน้ีเปนผูมีปกติประพฤติเพียงดังพรหมมาแตกาลกอน   
      ดวยสัจจวาจานี้  ขอพิษของลูกสามะจงหายไป ลูกสามะน้ีเปนผูมีปกติ   
      กลาวคําสัตยมาแตกาลกอน  ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะจง   
      หายไป ลูกสามะน้ีเปนผูเล้ียงมารดาบิดา ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของ   
      ลูกสามะจงหายไป ลูกสามะน้ีมีปกติประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 132 
      ในตระกูล ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป ลูกสามะน้ี   
      เปนท่ีรักอยางยิ่งปานชีวติของเรา ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะ   
      จงหายไป บุญอยางใดอยางหนึ่งท่ีลูกสามะไดทําแลว มีอยูแกเราและ   
      บิดาของเธอ ดวยบุญกุศลนั้นท้ังหมด ขอพิษของลูกสามะจงหายไป.   
[๕๑๖] บิดาผูครํ่าครวญอยู ดวยความโศกถึงบุตร เห็นสามะผูบุตรนอนเกลือก   
      เปอนฝุนละอองอยู ไดกลาวสัจจกิริยาวา ลูกสามะน้ีเปนผูมีปกติประ   
      พฤติธรรมมาแตกาลกอน ... ดวย บุญกศุลนั้นท้ังหมด ขอพิษของลูก   
      สามะจงหายไป.   
[๕๑๗] นางสุนทรีเทพธิดา หายไปจากภูเขาคันธมาทน ไดกลาวสัจจวาจานี้ ดวย   
      ความเอ็นดูสามกุมารวา เราเคยอยูท่ีภูเขาคันธมาทนมานาน ไมมีใครอ่ืน   
      จะเปนท่ีรักของเรายิ่งกวาสามกุมาร ดวยสัจจวาจานี้ ขอพิษของสาม   
      กุมารจงหายไป  ปาท้ังหมดท่ีภูเขาคันธมาทนลวนแตเปนไมหอม ดวย   
      สัจจวาจานี้ ขอพิษของสามกุมารจงหายไป เม่ือดาบสท้ังสองบนเพอ   
      รําพันนาสงสารเปนอันมาก ขอสามกุมารผูยังหนุมแนน งามนาดู จง   
      ลุกข้ึนเร็วพลัน.   
[๕๑๘] ขาพเจาผูมีนามวาสามะ ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย ขาพเจาลุก   
      ข้ึนไดแลวโดยสวัสดี ขอทานท้ังหลายอยาครํ่าครวญนักเลย จงพูดกับ   
      ขาพเจาดวยเสียงอันไพเราะเถิด.   
[๕๑๙] ขาแตมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสดจ็มา   
      ราย พระองคผูเปนใหญมาถึงแลว ขอจงทรงทราบส่ิงท่ีมีอยูในท่ีนี้ ขาแต   
      พระราชา เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง และผลหมาก   
      เมา อันเปนผลไมเล็กนอย ขอไดทรงเสวยแตท่ีดีๆ เถิด ขาแตมหา   
      ราชเจา น้ําเย็นท่ีขาพระองคนํามาแตน้ํามิคสัมมตานทีมีอยู เชิญพระองค   
      ดื่มเถิด ถาพระองคทรงพระประสงค.    
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[๕๒๐] ฉันหลงเอามาก หลงเอาจริงๆ หลงไปท่ัวทิศ ฉันไดเหน็สามะผูกระทํา   
      กาลกิริยา ทําไมทานจึงเปนไดอีกหนอ.   
[๕๒๑] ขาแตมหาราชเจา โลกยอมสําคัญบุรุษผูยังมีชีวติอยูไดเสวยเวทนาอยาง   
      หนัก มีความดําริในใจเขาไปใกลแลว ยงัเปนอยูแทๆ วาตายแลว ขา   
      แตมหาราชเจา โลกยอมสําคัญบุรุษผูยังมีชีวิตอยูเสวยเวทนากลา ถึง   
      ความดับสนิท ยังเปนอยูแทๆ วาตายแลว.   
[๕๒๒] บุคคลใด เล้ียงมารดาและบิดาโดยธรรม  แมเทวดาและมนุษยยอมสรร   
      เสริญผูเล้ียงมารดาและบิดานั้น บุคคลใดเล้ียงมารดาและบิดาโดยธรรม   
      นักปราชญท้ังหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูเล้ียงมารดาและบิดานัน้ในโลก   
      นี้ บุคคลน้ันละจากโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค.   
[๕๒๓] ฉันหลงเอามากเหลือเกิน มืดไปท่ัวทิศ ดูกรสามะ ฉันขอถึงทานเปน   
      สรณะ และขอทานจงเปนสรณะของฉัน.   
[๕๒๔] ขาแตขัตติยมหาราช ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและ   
      พระชนกเถิด   คร้ันพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลวจักเสดจ็สู   
      สวรรค ขาแตขัตติยมหาราช ขอพระองคทรงประพฤติธรรมในพระ   
      โอรสและพระมเหสี ... ในมิตรและอํามาตย ... ในพาหนะ ... และพลนิกาย ...   
      ในชาวบานและชาวนิคม ... ในชาวแวนแควนและชาวชนบท ... ในสมณะ   
      และพราหมณ ... ในฝูงเนื้อและฝูงนกเถิด คร้ันพระองคทรงประพฤติธรรม   
      ในโลกน้ีแลวจักเสดจ็สูสวรรค ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคทรงประ   
      พฤติธรรมเถิด ธรรมอันพระองคทรงประพฤติแลว ยอมนําความสุขมา   
      ให  คร้ันพระองคทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว จกัเสด็จสูสวรรค   
      ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคทรงประพฤติธรรมเถิด พระอินทร เทพ   
      เจาพรอมท้ังพรหม ถึงแลวซ่ึงทิพยสถาน เพราะธรรมท่ีประพฤติดแีลว   
      ขาแตพระราชา ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรม.   
                     จบ สุวรรณสามชาดกท่ี ๓    
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                       ๔. เนมิราชชาดก   
            พระเจาเนมิราชทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี   
[๕๒๕] นาอัศจรรยจริงหนอ เม่ือใด พระเนมิราชเจาผูเปนบัณฑิต เปนพระ   
      ราชาผูปราบอริราชศัตรู มีพระประสงคดวยกุศล  ทรงใหทานแกชาว   
      วิเทหรัฐท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลว เม่ือนั้นบุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย   
      ยอมบังเกดิข้ึนในโลก เม่ือพระเจาเนมิราชทรงใหทานน้ันอยู เกิดพระ   
      ดําริข้ึนวา ทานหรือพรหมจรรยอยางไหนมีผลมากหนอ.   
[๕๒๖] ทาวมัฆวาฬเทพกุญชรสหัสสเนตร ทรงทราบพระดําริของพระเจาเนมิราช   
      แลว  ทรงกําจัดความมืดดวยพระรัศมีปรากฏขึ้น  พระเจาเนมิราชจอม   
      มนุษยมีพระโลมชาติชูชัน ไดตรัสถามทาววาสวะวา ทานเปนเทวดา   
      เปนคนธรรพ  หรือ เปนทาวสักกปุรินททะ รัศมีของทานเชนนัน้   
      ขาพเจาไมไดเหน็หรือไมไดยินมาเลย ขอทานจงบอกแกขาพเจา ขอ   
      ความเจริญจงมีแกทาน  ขาพเจาจะรูจักทานไดอยางไร ทาววาสวะทรง   
      ทราบวา  พระเจาเนมิราชมีพระโลมชาติชูชันไดตรัสตอบวา หมอมฉัน   
      เปนทาวสักกรินทรเทวราช มาในสํานกัของพระองค ดูกรพระองคผูเปน   
      จอมมนุษย พระองคอยาทรงมีพระโลมชาติชูชัน เชิญตรัสถามปญหา   
      ตามท่ีทรงพระประสงคเถิด พระเจาเนมิราช ทรงไดโอกาสนั้นแลว จึง   
      ตรัสถามทาววาสวะวา ขาแตพระมหาราชเจา ผูเปนใหญแหงปวงภตู   
      หมอมฉันขอทูลถาม พระองควา ทานหรือพรหมจรรยอยางไหนมีผล   
      มาก  ทาววาสวะอันพระเจาเนมิราชผูประเสริฐกวานรชนตรัสถามแลว   
      ทรงทราบวิบากแหงพรหมจรรย  จึงไดตรัสบอกแกพระเจาเนมิราชผูไม   
      ทรงทราบวา บุคคลยอมบังเกิดในขัตติยสกุลเพราะพรหมจรรยอยางเลว   
      บุคคลยอมเขาถึงความเปนเทวดาเพราะพรหมจรรยปานกลาง บุคคลยอม   
      บริสุทธ์ิเพราะพรหมจรรยอยางสูงสุด หมูพรหมเหลานี้อันใครๆ จะ   
      พึงไดงายๆ ดวยประกอบการวิงวอนกห็าไม บุคคลตองเปนผูไมมีเรือน   
      บําเพ็ญตบธรรม จึงจะบังเกิดในหมูพรหม.    
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[๕๒๗] พระราชาเหลานี้  คือ พระเจาทุทีปราช  พระเจาสาครราช พระเจา   
      เสลราช พระเจามุจลินทราช พระเจาภคีรสราช พระเจาอุสินนรราช   
      พระเจาอัตถกราช พระเจาอัสสกราช พระเจาปุถุทธนราช และกษัตริย   
      เหลาอ่ืนท้ังพราหมณเปนอันมาก บูชายัญมากมายแลว ไมลวงพนความ   
      ละโลกน้ีไป.   
[๕๒๘] ชนเหลาใดไมมีเพื่อนสอง อยูคนเดียว ยอมไมร่ืนรมย ยอมไมไดปติ   
      อันเกิดแตวิเวก ชนเหลานั้นถึงจะมีโภคสมบัติเสมอดวยทิพสมบัตขิอง   
      พระอินทร ถึงกระนั้นก็ช่ือวาเปนคนเข็ญใจเพราะความสุขท่ีตองอาศัย   
      ผูอ่ืน.   
[๕๒๙] ฤาษี ๗ ตนเหลานัน้  คือ ยามหนุฤาษี  โสมยาคฤาษ ี มโนชฤาษ ี  
      สมุททฤาษี มาฆฤาษี ภรตฤาษี และกาลปุรักขิตฤาษี และฤาษีอีก ๔ ตน   
      คือ อังคีรสฤาษี  กัสสปฤาษี  กีสวัจฉฤาษี  อกันติฤาษี  ผูไมมีเรือน   
      บําเพ็ญตบะ ลวงพนกามาวจรภพไดแลว.   
[๕๓๐] แมน้ําช่ือสีทามีอยูทางดานทิศอุดร เปนแมน้ําลึก  ขามไดยาก กญัจน   
      บรรพตมีสีดังไฟไมออ  โชติชวงอยูในกาลทุกเม่ือ ท่ีฝงแมน้ํานั้นมีตน   
      กฤษณางอกงาม  มีภูเขาอ่ืนอีกซ่ึงมีปาไมงอกงาม  มีฤาษีเกาแกประมาณ   
      หม่ืนตน อาศัยอยูท่ีภูเขาภาคนั้น หมอมฉันเปนผูประเสริฐสุดดวยทาน   
      สัญญมะและทมะ หมอมฉันอุปฏฐากดาบสเหลานั้นผูบําเพ็ญวัตรอันไมมี   
      วัตรอ่ืนยิ่งกวา   ละหมูคณะไปอยูผูเดยีว มีจิตม่ันคง  หมอมฉันจัก   
      นอบนอมนรชนผูปฏิบัติตรง จะมีชาติก็ตาม  ไมมีชาติก็ตาม ตลอดกาล   
      เปนนิตย  เพราะวาสัตวท้ังหลายเปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ  ฉะนั้น   
      วรรณะท้ังปวงผูตั้งอยูในอธรรม ยอมตกนรกเบ้ืองตํ่า วรรณะท้ังปวง   
      ยอมหมดจด เพราะประพฤติธรรมอันสูงสุด.   
[๕๓๑] ทาวมฆวาฬสุชัมบดเีทวราช คร้ันตรัสอยางนี้แลว ทรงพรํ่าสอนพระเจา   
      เนมิราชผูครองวิเทหรัฐแลว ไดเสด็จกลับไปในหมูสวรรค.   
[๕๓๒] ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย  ทานทั้งหลายบรรดาท่ีมาประชุมกัน ณ ท่ีนี้   
      ประมาณเทาใด จงต้ังใจฟงคุณท้ังสูงท้ังตํ่าเปนอันมากนี้   ขอมนุษยท้ัง    
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      หลายผูตั้งอยูในธรรม เกดิความดําริเหมือนอยางพระเจาเนมิราชผูเปน   
      บัณฑิต มีพระประสงคดวยกุศล เปนพระราชาผูปราบอริราชศัตรู ทรง   
      ใหทานแกชาววิเทหรัฐท้ังปวง  เม่ือพระเจาเนมิราชทรงใหทานนัน้อยู   
      เกิดพระดําริข้ึนวา ทานหรือพรหมจรรยอยางไหน มีผลมากหนอ ฉะนั้น   
      เถิด.   
[๕๓๓] เกิดพศิวงขนพองซ่ึงไมเคยมีมามีข้ึนในโลกแลวหนอ  รถทิพยปรากฏ   
      แลวแกพระเจาวิเทหรัฐผูเรืองพระยศ.   
[๕๓๔] เทพบุตรมาตลีเทพสารถีผูมีฤทธ์ิมาก เช้ือเชิญเสดจ็พระเจาวิเทหรัฐ ผู   
      ทรงสงเคราะหชาวเมืองมิถิลาวา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนใหญ   
      ในทิศ ขอเชิญเสด็จมาข้ึนรถนี้ เทพเจาชาวดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร   
      ใครจะเหน็พระองค ก็เทพเจาเหลานัน้ระลึกถึงพระองค ประชุมกนัอยู   
      ณ สุธรรมสภา.   
[๕๓๕] ลําดับนั้น  พระเจาวเิทหรัฐผูทรงสงเคราะหชาวเมืองมิถิลาเปนประมุข   
      รีบเสด็จลุกจากอาสนข้ึนสูรถ  มาตลีเทพสารถีไดทูลถามพระเจาเนมิราช   
      ผูเสด็จข้ึนรถทิพยแลววา ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปนใหญในทิศ   
      ขาพระองคจะนําเสดจ็พระองคไปโดยทางไหน  คือ โดยทางท่ีบุคคลไป   
      แลวสามารถเห็นสถานท่ีอยูของเหลานรชนผูมีกรรมอันเปนบาป  หรือ   
      โดยทางบุคคลไปแลว  สามารถเห็นสถานท่ีอยูของเหลานรชนผูมีกรรม   
      เปนบุญ พระเจาขา.   
[๕๓๖] ดกูรมาตลีเทพสารถี ขอใหทานนํารถเราไปโดยทางท้ังสอง คือ โดยทาง   
      ท่ีบุคคลไปแลว สามารถเห็นสถานท่ีอยูของเหลานรชนผูมีกรรมเปนบาป   
      และโดยทางท่ีบุคคลไปแลว สามารถเห็นสถานท่ีอยูของเหลานรชนผูมี   
      กรรมเปนบุญ.   
[๕๓๗] ขาแตพระราชาผูประเสริฐสุด ผูเปนใหญในทิศ ขาพระองคจะนําเสด็จ   
      พระองคไปโดยทางไหนกอน คือ โดยทางท่ีบุคคลไปแลว สามารถเห็น   
      สถานท่ีอยูของเหลานรชนผูมีกรรมเปนบาป หรือโดยทางท่ีบุคคลไปแลว   
      สามารถเห็นสถานท่ีอยูของเหลานรชนผูมีกรรมเปนบุญ พระเจาขา.    
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 [๕๓๘] เราจะดูนรกอันเปนท่ีอยูของเหลานรชนผูมีกรรมอันเปนบาป และสถาน   
      ท่ีอยูของเหลานรชนผูมีกรรมอันหยาบชา  ท้ังคติของเหลานรชนผูทุศีล   
      กอน.   
 [๕๓๙] มาตลีเทพสารถีไดฟงพระดํารัสของพระราชาแลว จึงแสดงแมน้ําเวตรณี   
      ท่ีขามไดยาก ประกอบดวยน้ําแสบเผ็ดรอนเดือดพลาน  เปรียบดัง   
      เปลวเพลิง.   
 [๕๔๐] พระเจาเนมิราช  ทอดพระเนตรเห็นสัตวผูตกอยูในแมน้ําเวตรณีท่ีขามได   
      ยาก  จึงตรัสถามมาตลีเทพสารถีวา ดูกรมาตลีเทพสารถี  ความกลัว   
      ยอมเกิดแกเรา  เพราะไดเห็นสัตวนรกผูตกอยูในแมน้ําเวตรณี  เราขอ   
      ถามทาน  สัตวเหลานี้ทําบาปกรรมอะไรไวหนอ  จึงตกลงอยูในแมน้ํา   
      เวตรณี.   
 [๕๔๑] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถามแลว ทูลพยากรณตามท่ีทราบ   
      วิบากของเหลาสัตวผูมีกรรมอันเปนบาป  แกพระเจาเนมิราชผูไมทรง   
      ทราบวา ชนเหลาใด เม่ือยังอยูในมนษุยโลก เปนผูมีกาํลัง มีกรรม   
      อันเปนบาป ยอมเบียดเบียนดาวาผูอ่ืนซ่ึงหากําลังมิได ชนเหลานั้นมี   
      กรรมหยาบชา กระทําบาปกรรม จึงตกลงในแมน้ําเวตรณี พระเจาขา.   
 [๕๔๒] สุนัขแดง สุนัขดาง ฝูงแรง ฝูงกา อันนาหวาดเสียว ยอมรุมกัดจิก   
      กินสัตวนรก ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดแกเรา เพราะได   
      เห็นฝูงสัตวรุมท้ึง จิก กัด กิน สัตวนรก  เราขอถามทาน สัตว   
      เหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จงึถูกฝูงการุมจิกกิน.   
 [๕๔๓] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถามแลวทูลพยากรณ  วิบากของ   
      เหลาสัตวผูมีกรรมอันเปนบาปตามท่ีไดทราบ  แกพระเจาเนมิราชผูไม   
      ทรงทราบวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง  เปนคนตระหนี่เหนียวแนน  มี   
      ธรรมอันลามก มักบริภาษเบียดเบียนดาวาสมณพราหมณ  ชนเหลานั้น   
      ผูมีกรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลวจึงถูกฝูงการุมจิกกิน พระเจาขา.    
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 [๕๔๔] สัตวนรกเหลานี้มีรางกายลุกโพลง เดินเหยยีบแผนดินเหล็ก และนาย   
      นิรยบาลโบยดวยทอนเหล็กอันรอน  ดกูรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอม   
      เกิดแกเรา เพราะไดเห็นสัตวนรกเหลานี้ถูกโบยดวยทอนเหล็ก  เราขอ   
      ถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงถูกเบียดเบียน   
      ดวยทอนเหล็กนอนอยู.   
 [๕๔๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา  ชนเหลาใดเม่ือยังอยูในมนุษยโลก   
      มีธรรมอันลามก เบียดเบียนดาวาชายหญิงผูมีธรรมเปนกุศล ชนเหลานั้น   
      มีกรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว จึงถูกเบียดเบียนดวยทอนเหล็ก   
      นอนอยู พระเจาขา.   
 [๕๔๖] สัตวนรกเหลาอ่ืนถูกไฟไหมท่ัวสรรพางคกายรองไหครวญครางอยูในหลุม   
      ถานเพลิง  ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกดิแกเรา  เพราะได   
      เห็นสัตวนรกถูกไฟไหมท่ัวสรรพางคกาย  เราขอถามทาน  สัตวนรก   
      เหลานี้ไดกระทําบาปกรรมอะไรไวหนอ  จึงรองครวญครางอยูในหลุมถาน   
      เพลิง.   
 [๕๔๗] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา  ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน   
      ชนเหลาใดแตงพยานเท็จ กอใหเกดิหนี้เพราะหลอกลวงเอาทรัพยของ   
      ประชุมชน  ชนเหลานั้นคร้ันกอใหเกิดหนี้แกประชาชนแลว  เปนผูมี   
      กรรมหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว ตองรองครวญครางอยูในหลุมถาน   
      เพลิง พระเจาขา.   
 [๕๔๘] หมอเหล็กใหญอันไฟติดท่ัว ลุกรุงเรืองโชติชวง ยอมปรากฏ ดกูรมาตลี   
      เทพสารถี ความกลัวยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นหมอเหล็กใหญอัน   
      ไฟติดท่ัว  ลุกรุงเรืองโชติชวง เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทํา   
      บาปกรรมอะไรไวหนอ จึงตกลงในโลหกุมภี.   
 [๕๔๙] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ชนเหลาใดมีธรรมอันลามก เบียด   
      เบียนดาวาสมณพราหมณผูมีศีล ชนเหลานั้นมีกรรมอันหยาบชา กระทํา   
      บาปกรรมแลวจึงตกลงในโลหกุมภี พระเจาขา.    
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 [๕๕๐] นายนิรยบาลผูกคอสัตวนรกดวยพรวนเหล็กอันลุกโพลง แลวตดัศีรษะ   
      โยนลงไปในนํ้ารอน  ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดแกเรา   
      เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้  เราขอถามทาน สัตว   
      นรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรหนอ จึงถูกตัดศีรษะนอนอยู.   
 [๕๕๑] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา  ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน   
      ชนเหลาใดเม่ือยังอยูในมนุษยโลก มีธรรมอันลามก จับนกมาฆาเล้ียง   
      ชีพ ชนเหลานั้นมีกรรมอันหยาบชา  คร้ันฆานกเล้ียงชีพ กระทํากรรม   
      แลว จึงตองถูกตัดศีรษะนอนอยู พระเจาขา.   
 [๕๕๒] แมน้าํนี้มีน้ํามาก  ตล่ิงไมสูง  มีทาน้ําราบเรียบไหลอยูเสมอ  สัตวนรก   
      ผูเรารอนเพราะความรอนแหงไฟ จะดืม่น้ํา แตเม่ือสัตวนรกเหลานัน้จะ   
      ดื่ม  น้ํายอมกลายเปนแกลบ ดูกรมาตลีเทพสารถี  ความกลัวยอมเกิด   
      แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวเหลานี้ เราขอถามทาน สัตว   
      นรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ  เม่ือจะดื่มน้ํา น้ําจึงกลายเปน   
      แกลบไป.   
 [๕๕๓] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใด  มีกรรมอันไม   
      บริสุทธ์ิ เอาขาวลีบแกลบ หรือทรายเปนตน ปนขาวเปลือกขายใหแก   
      ผูซ้ือ  เม่ือสัตวนรกเหลานั้น มีความรอนเพราะความรอนแหงไฟ กระ   
      หายน้ํา จะดื่มน้ํา น้ําจึงกลายเปนแกลบไป พระเจาขา.   
 [๕๕๔] นายนิรยบาลเอาลูกศร  หอกและโตมร  แทงขางท้ังสองของสัตวนรก   
      ผูครํ่าครวญอยู ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอมเกิดข้ึนแกเรา เพราะ   
      ไดเหน็ความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้   
      ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จึงถูกแทงดวยหอกนอนอยู.   
 [๕๕๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ชนเหลาใด เม่ือยังอยูในมนุษยโลก   
      เปนผูมีกรรมไมดี ลักทรัพยของผูอ่ืน คือ ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง   
      แพะ แกะ ปศุสัตว และกระบือ มาเล้ียงชีวิต  ชนเหลานั้นผูมีกรรม   
      หยาบชา กระทําบาปกรรมแลว ตองถูกแทงดวยหอกนอนอยู พระเจาขา.    
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 [๕๕๖] เพราะเหตุไร สัตวนรกเหลานีจ้ึงถูกนายนิรยบาลผูกคอไว สัตวนรกอีก   
      พวกหนึ่งถูกนายนิรยบาลตัดเปนทอนๆ นอนอยู  ดกูรมาตลีเทพสารถี   
      ความกลัวยอมเกิดข้ึนแกเรา  เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรก   
      เหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานีไ้ดกระทํากรรมอะไรไวหนอ จึง   
      ถูกตัดเปนทอนๆ นอนอยู.   
 [๕๕๗] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานี้ เคยเปนคนฆาแกะ   
      ฆาสุกร ฆาปลา คร้ันฆาปศุสัตว กระบือ แพะ และแกะแลว เอาวางไว   
      ท่ีเขียง ขายเล้ียงชีพเปนผูมีกรรมอันหยาบชา กระทําบาปกรรมแลวตอง   
      ตัดเปนทอนๆ นอนอยู พระเจาขา.   
 [๕๕๘] หวงน้ําเต็มไปดวยมูตและคูถ ไมสะอาด เปนน้าํเนา มีกล่ินเหม็นฟุงไป   
      สัตวนรกอันความหวิครอบงําแลว ยอมกินมูตและคูถนั้น  ดูกรมาตลี   
      เทพสารถี ความกลัวยอมเกิดข้ึนแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปของ   
      สัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไร   
      ไวหนอ จงึมีมูตและคูถเปนอาหาร.   
 [๕๕๙] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลาใด เคยกอทุกขเบียด   
      เบียนมิตรสหายเปนตน  ตั้งม่ันอยูในความเบียดเบียนผูอ่ืนเปนนิตย   
      สัตวนรกเหลานั้น มีกรรมอันหยาบชา เปนคนพาลประทุษรายมิตร   
      กระทําบาปกรรมแลว จงึตองมากินมูตและคูถ พระเจาขา.   
 [๕๖๐] หวงน้าํนี้เต็มไปดวยเลือดและหนอง ไมสะอาดเปนน้ําเนา  มีกล่ิน   
      เหม็นฟุงไป สัตวนรกถูกความรอนเผาแลว ยอมดื่มเลือดและหนองกิน   
      ดูกรมาตลีเทพสารภี  ความกลัวยอมเกิดข้ึนแกเรา เพราะไดเห็นความ   
      เปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวเหลานี้ไดทําบาปกรรม   
      อะไรไวหนอ จึงมีเลือดและหนองเปนอาหาร.   
 [๕๖๑] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ชนเหลาใด เม่ือยังอยูในมนุษยโลก   
      ฆามารดาบิดาหรือพระอรหันต ช่ือวาถึงปาราชิกในเพศคฤหัสถ  ชน   
      เหลานั้น  ผูมีกรรมอันหยาบชา กระทําบาปกรรมแลว จึงมีเลือดและ   
      หนองเปนอาหาร พระเจาขา.    
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 [๕๖๒] ทานจงดูล้ินของสัตวนรก อันนายนิรยบาลเกี่ยวดวยเบ็ด และจงดูหนงั   
      ของสัตวนรกท่ีถูกนายนริยบาลลอกดวยขอเหล็ก  สัตวนรกเหลานี้ ยอม   
      ดิ้นรนเหมือนปลาท่ีถูกโยนข้ึนบนบก รองไหน้ําลายไหลเพราะเหตุอะไร   
      ดูกรมาตลีเทพสารถี  ความกลัวยอมเกิดข้ึนแกเรา เพราะไดเห็นความ   
      เปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน  สัตวนรกเหลานี้ไดทําบาป   
      กรรมอะไรไวหนอ จึงกลืนเบ็ดนอนอยู.   
 [๕๖๓] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานั้น เคยเปนมนุษยอยู   
      ในตําแหนงตีราคาส่ิงของ ยังราคาซ้ือใหเส่ือมดวยราคาขาย ทําการโกง   
      ดวยการโกงเหตุเพราะความโลภทรัพย  ปกปดความโกงไวดวยวาจาอัน   
      ออนหวาน เปรียบเหมือนคนเขาใกลปลาเพื่อจะฆา เอาเหย่ือเกี่ยวเบ็ด   
      ปดเบ็ดไว ฉะนั้น บุคคลจะชวยปองกนัคนทําการโกง ผูอันกรรมของตน   
      หุมหอไว ไมมีเลย สัตวนรกเหลานัน้ผูมีกรรมอันหยาบชา กระทําบาป   
      กรรมแลวจึงตองกลืนเบ็ดนอนอยู พระเจาขา.   
 [๕๖๔] หญิงนรกเหลานี้มีรางกายอันแตกท่ัว  นาเกลียด แมลงวันตอมเปนกลุม   
      เปรอะเปอนดวยเลือดและหนอง มีศีรษะขาด  เหมือนฝูงโคศีรษะขาด   
      อยูบนท่ีฆา ประคองแขนท้ังสองครํ่าครวญอยู  หญิงนรกเหลานัน้จมอยู   
      ในภูมิภาคเพียงเอวทุกเม่ือ ภูเขาไฟต้ังข้ึนแต ๔ ทิศ ลุกโพลงกล้ิงมาบด   
      หญิงนรกเหลานั้นใหแหลกละเอียด ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวยอม   
      เกิดข้ึนแกเรา เพราะไดเหน็ความเปนไปของหญิงนรกเหลานั้น เราขอ   
      ถามทาน หญิงเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ จงึตองมาจมอยูใน   
      ภูมิภาคเพยีงเอวทุกเม่ือ ภูเขาไฟลุกโพลงต้ังข้ึนแต ๔ ทิศ บดหญิงนรก   
      เหลานั้นใหแหลกละเอียด.   
 [๕๖๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา หญิงเหลานัน้เปนกุลธิดา เม่ืออยูใน   
      มนุษยโลกมีการงานไมบริสุทธ์ิ ไดประพฤติไมนายนิดี  เปนหญิงนกัเลง   
      ละสามีของตนเสีย คบหาชายอ่ืนเพราะเหตุแหงความยินดแีละการเลน   
      หญิงเหลานั้นเม่ือยังอยูในโลกน้ี  ยังจิตของตนใหร่ืนรมยอยูกับชายอ่ืน   
      จึงถูกภูเขาไฟอันลุกโพลงตั้งข้ึนแต ๔ ทิศ บดใหแหลกละเอียด พระเจาขา.    
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 [๕๖๖] เพราะเหตุไร พวกนายนิรยบาลจึงจับสัตวนรกอีกพวกหนึ่งท่ีเทาเอาหัวลง   
      โยนลงไปในนรก ดูกรมาตลีเทพสารภี ความกลัวยอมเกิดข้ึนแกเรา   
      เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตว   
      นรกเหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ  จึงถูกนายนิรยบาลจับโยนไป   
      ในนรก   
 [๕๖๗] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานี้ เม่ือยังอยูในมนุษย   
      โลก เปนผูกรรมไมดี ลวงภรรยาของชายอ่ืน ช่ือวาเปนผูลักภัณฑะอัน   
      สูงสุด จึงถูกนายนิรยบาลจับโยนลงในนรก ตองเสวยทุกขเวทนา ใน   
      นรกนั้นส้ินปเปนอันมาก  บุคคลผูท่ีจะชวยปองกันบุคคลผูมักกระทําบาป   
      กรรม ผูอันกรรมของตนหุมหอไว ไมมีเลย สัตวนรกเหลานั้น  มี   
      กรรมอันหยาบชา ทําบาปกรรมแลว ตองถูกนายนิรยบาลจับโยนลงใน   
      นรก พระเจาขา.   
 [๕๖๘] สัตวนรกตางๆ ท้ังเล็กท้ังใหญเหลานี้ ประกอบเหตุการณ  มีรูปรางพิลึก   
      ปรากฏอยูในนรก ดูกรมาตลีเทพสารถี  ความกลัวยอมเกิดข้ึนแกเรา   
      เพราะไดเห็นความเปนไปของสัตวนรกเหลานี้ เราขอถามทาน สัตวนรก   
      เหลานี้ไดทําบาปกรรมอะไรไวหนอ  จงึตองไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา   
      แสบเผ็ดรอนเหลือเกนิ.   
 [๕๖๙] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา สัตวนรกเหลานี้ เม่ือยังอยูในมนุษย   
      โลกเปนผูมีทิฏฐิอันลามก หลงทํากรรมดวยความคุนเคย และชักชวนผู   
      อ่ืนในทิฏฐิเชนนั้น ทําบาปกรรมแลว จึงตองไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา   
      แสบเผ็ดรอนเหลือเกนิ พระเจาขา.   
 [๕๗๐] ขาแตมหาราชเจา  พระองคทรงทราบสถานท่ีอยูของเหลาสัตวผูมีกรรม   
      อันหยาบชา และทรงทราบคติของเหลาสัตวผูทุศีล เพราะไดทอดพระ   
      เนตรเห็นนิรยบาล  อันเปนท่ีอยูของเหลาสัตวนรกผูมีบาปกรรมแลว   
      ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง  บัดนี้ ขอเชิญข้ึนไปในสํานักของ   
      ทาวสักกเทวราชเถิด พระเจาขา.    
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 [๕๗๑] วิมาน ๕ ยอดนี้ปรากฏอยู นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ประดับอาภรณ   
      ทุกอยางมีดอกไมเปนตน นั่งอยูทามกลางท่ีไสยาสน แสดงฤทธ์ิไดตางๆ   
      สถิตอยูในวิมานนัน้  ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปล้ืมใจเกดิข้ึนแกเรา   
      เพราะไดเห็นความเปนไปของเทพธิดาผูอยูในวิมานนี้  เราขอถามทาน   
      นางเทพธิดานี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงไดถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.   
 [๕๗๒] มาตลีเทพสารถีอันพระเจาเนมิราชตรัสถามแลว ทูลพยากรณวบิากของ   
      เทวดาท้ังหลาย ผูมีกรรมอันเปนกุศลตามท่ีไดทราบแกพระเจาเนมิราชผู   
      ไมทรงทราบวา ก็นางเทพธิดาท่ีพระองคทรงหมายถึงนั้น  ช่ือนางพิรณี   
      เม่ือยังอยูในมนุษยโลก เกิดในครรภของนางทาสีในเรือนของพราหมณ   
      นางรูซ้ึงแขกคือภิกษุผูมีภัตกาลอันถึงแลว  นิมนตใหนั่งในเรือนของ   
      พราหมณยินดีตอภิกษุนัน้เปนนิตย  ดังมารดายินดีตอบุตรผูจากไปนาน   
      กลับมาถึง  ฉะนั้น  นางอังคาสภิกษุนัน้โดยเคารพ ไดถวายส่ิงของ   
      ของตนเล็กนอย  เปนผูสํารวมและจําแนกทานจึงมาบันเทิงอยูในวมิาน   
      พระเจาขา.   
 [๕๗๓] วิมานท้ัง ๗ อันบุญญานุภาพตกแตง สองสวางโชติชวง เทพบุตรผู   
      หนึ่งมีฤทธ์ิมาก ประดับประดาดวยสรรพาภรณอันหมูเทพธิดาแวดลอม   
      ผลัดเปล่ียนเวยีนวนอยูโดยรอบในวิมานท้ัง ๗ นั้น ดกูรมาตลีเทพสารถี   
      ความปล้ืมใจเกดิข้ึนแกเรา เพราะไดเหน็  ความเปนไปของเทพบุตรผู   
      อยูในวิมานน้ี  เราขอถามทาน เทพบุตรผูนี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ   
      จึงถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.   
 [๕๗๔] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรผูนี้เปนคฤหบดี ช่ือโสณ   
      ทินนะ  เปนทานบดี ใหสรางวิหาร ๗ หลังอุทิศตอบรรพชิต ไดอุปฐาก   
      ภิกษุผูอยูในวิหาร ๗ หลังนั้นโดยเคารพ ไดบริจาคผานุงผาหม  อาหาร   
      เสนาสนะ เคร่ืองประทีป ในทานผูปฏิบัติซ่ือตรง ดวยจิตอันเล่ือมใส   
      รักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ แหง   
      ปกษ และในวนัปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล  เปนผูสํารวมและ   
      บริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.    
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 [๕๗๕] วิมานอันบุญญานภุาพตบแตงดแีลวนี้ เกล่ือนกลนไปดวยนางเทพอัปสร   
      ผูประเสริฐ รุงเรืองดวยยอด บริบูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการ   
      ฟอนรําขับรอง สวางไสวออกจากแกวผลึก ดูกรมาตลีเทพสารถี ความ   
      ปล้ืมใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปแหงวิมานนี้ เราขอ   
      ถามทาน นางอัปสรเหลานี้ ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรค   
      บันเทิงอยูในวิมาน.   
 [๕๗๖] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา นางอัปสรเหลานั้น เม่ือยังอยูในมนุษย   
      โลกน้ีเปนอุบาสิกาผูมีศีล ยินดีในทาน มีจิตเล่ือมใสเปนนิตย ตั้งอยู   
      ในสัจจะ ไมประมาทในการรักษาอุโบสถ เปนผูสํารวมและจําแนกแจก   
      ทาน จึงมาบันเทิงอยูในวมิาน พระเจาขา.   
 [๕๗๗] วิมานอันบุญญานภุาพตบแตงแลวน้ี ประกอบดวยภูมิภาคอันนาร่ืนรมย   
      จัดสรรไวเปนสวนๆ สวางไสวออกจากฝาแกวไพฑูรย เสียงทิพย คือ   
      เสียงเปงมาง  เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และเสียงประโคม   
      ดนตรียอมเปลงออกนาฟง เปนท่ีร่ืนรมยใจ เราไมรูสึกวาไดเหน็หรือได   
      ฟงเสียงอันเปนอยางนี้ อันไพเราะอยางน้ี ในกาลกอนเลย ดกูรมาตลี   
      เทพสารถี  ความปล้ืมใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปใน   
      วิมานนี้ เราขอถามทาน เทพบุตรเหลานี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึง   
      มาถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.   
 [๕๗๘] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรเหลานี้ เม่ือยังอยูในมนุษย   
      โลก เปนอุบาสกผูมีศีล ไดกอสรางอาราม บอน้ํา  สระนํ้า  และ   
      สะพาน  ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ  ไดถวายจีวร   
      บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย ในทานผูปฏิบัติซ่ือตรงดวยจิต   
      อันเล่ือมใส  ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘  ในดิถีท่ี ๑๔   
      ท่ี ๑๕  ท่ี ๘ แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปน   
      ผูสํารวมและบริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวมิาน.   
 [๕๗๙] วิมานอันบุญญานุภาพตกแตงดีแลวนี้  เกล่ือนกลนไปดวยหมูนางอัปสรผู   
      ประเสริฐ รุงเรืองดวยยอด  บริบูรณดวยขาวและน้ํา งดงามดวยการ    
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      ฟอนรําขับรอง สวางไสวออกจากฝาแกวผลึก มีแมน้ําอันประกอบไป   
      ดวยไมดอกนานาชนดิลอมรอบวิมานนั้น  ดูกรมาตลีเทพสารถี  ความ   
      ปล้ืมใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวมิานนี้ เราขอถาม   
      ทาน เทพบุตรนี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ  จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูใน   
      วิมาน.   
 [๕๘๐] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในเมือง   
      มิถิลา เปนทานบดีไดสรางอาราม บอน้ํา สระนํ้าและสะพาน ไดปฏิบัติ   
      ตอพระอรหันตผูเยือกเยน็โดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ   
      และคิลานปจจัย ในทานผูปฏิบัติซ่ือตรง ดวยจิตอันเล่ือมใส ไดรักษา   
      อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ในดถีิท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ แหงปกษ   
      และในวันปาฏิหาริยปกษ  เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวมและบริจาค   
      ทานเปนนติย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.   
 [๕๘๑] วิมานอันบุญญานุภาพตบแตงดแีลวนี้ เกล่ือนกลนไปดวยหมูนางเทพ   
      อัปสรผูประเสริฐ รุงเรืองดวยยอด บริบูรณดวยขาวและนํ้า งดงามดวย   
      การฟอนรําขับรอง สวางไสวออกจากฝาแกวผลึก มีแมน้ําอันประกอบ   
      ดวยไมดอกนานาชนดิ ลอมรอบวิมานนั้น  และมีไมเกตุ ไมมะขวิด ไม   
      มะมวง ไมสาละ ไมชมพู ไมมะพลับ และไมมะหาดเปนอันมาก มี   
      ผลเปนนิตย ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปล้ืมใจยอมเกดิแกเรา เพราะ   
      ไดเหน็ความเปนไปในวมิานนี้ เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ไดทํากรรม   
      ดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมานนี้.   
 [๕๘๒] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรนีเ้ปนคฤหบดีอยูในเมือง   
      มิถิลา เปนทานบดี ไดสรางอาราม  บอน้ํา  สระนํ้า  และสะพาน ได   
      ปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต เสนา   
      สนะ และคิลานปจจัย ในทานผูปฏิบัติซ่ือตรง ดวยจติอันเล่ือมใส ได   
      รักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘  ในดิถีท่ี ๑๔  ท่ี ๑๕  ท่ี ๘   
      แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวม   
      และบริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.   
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 [๕๘๓] วิมานอันบุญญานุภาพตบแตงดแีลวนี้ ประกอบดวยภูมิภาคอันนาร่ืนรมย   
      จัดสรรไวเปนสวนๆ สวางไสวออกจากฝาแกวไพฑูรย  เสียงทิพย คือ   
      เสียงเปงมาง เสียงตะโพน การฟอนรําขับรอง และเสียงประโคมดนตรี   
      ยอมเปลงออกนาฟง เปนท่ีร่ืนรมยใจ  เราไมรูสึกวาไดเห็นหรือไดฟง   
      เสียงอันเปนอยางนี้ อันไพเราะอยางนี้ ในกาลกอนเลย ดูกรมาตลีเทพ   
      สารถี ความปล้ืมใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานน้ี   
      เราขอถามทาน เทพบุตรเหลานี้ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรค   
      บันเทิงอยูในวิมาน.   
 [๕๘๔] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในเมือง   
      พาราณสี เปนทานบดี ไดสรางอาราม  บอน้ํา  สระนํ้า  และสะพาน   
      ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต   
      เสนาสนะ และคิลานปจจยั ใหทานผูปฏิบัติซ่ือตรง ดวยจิตอันเล่ือมใส   
      ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘  ในดิถีท่ี ๑๔  ท่ี ๑๕  ท่ี ๘ แหง   
      ปกษ และในวนัปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวมและ   
      บริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงอยูในวิมาน พระเจาขา.   
 [๕๘๕] วิมานอันบุญญานภุาพตบแตงดแีลวนี้ รุงเรืองสุกใส ดุจอาทิตยอุทัย   
      ดวงใหญสีแดง ฉะนั้น ดกูรมาตลีเทพสารถี ความปล้ืมใจยอมเกิดแก   
      เรา เพราะไดเหน็ความเปนไปในวิมานน้ี  เราขอถามทาน เทพบุตรนี้ได   
      ทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.   
 [๕๘๖] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรนี้เปนคฤหบดีอยูในเมือง   
      สาวัตถี เปนทานบดี ไดสรางอาราม  บอน้ํา  สระนํ้า  และสะพาน   
      ไดปฏิบัติพระอรหันตผูเยือกเย็นโดยเคารพ ไดถวายจีวร บิณฑบาต   
      เสนาสนะ และคิลานปจจยั ในทานผูปฏิบัติซ่ือตรง ดวยจิตอันเล่ือมใส   
      ไดรักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘  ในดิถีท่ี ๑๔  ท่ี ๑๕  ท่ี ๘   
      แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรในศีล เปนผูสํารวม   
      และบริจาคทานเปนนิตย จึงมาบันเทิงในวิมาน พระเจาขา.   
 [๕๘๗] วิมานทองเปนอันมากนี้ อันบุญญานุภาพตบแตงดีแลว ลอยอยูในนภากาศ   
      รุงเรืองสวางไสว ดังสายฟาในระหวางกอนเมฆ ฉะนัน้ เทพบุตรผูมีฤทธ์ิ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 147 
      มาก ประดับประดาดวยสรรพาภรณ อันหมูเทพอัปสรแวดลอม ผลัด   
      เปล่ียนเวียนอยูในวิมานเหลานั้นโดยรอบ ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปล้ืม   
      ใจยอมเกิดแกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานนี้ เราขอถามทาน   
      เทพบุตรเหลานี้ ไดทํากรรมดีอะไรไวหนอ จึงมาถึงสวรรคบันเทิงอยูใน   
      วิมาน.   
 [๕๘๘] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา  เทพบุตรเหลานี้เปนสาวกของพระ   
      สัมมาสัมพุทธเจา มีศรัทธาอันต้ังม่ัน เม่ือพระสัทธรรมอันพระศาสดา   
      ทรงประกาศดีแลว ไดกระทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา ขาแตพระ   
      ราชา  เชิญพระองคทอดพระเนตรสถานท่ีสถิตของเทพบุตรเหลานั้น.   
 [๕๘๙] ขาแตพระมหาราชเจา พระองคทรงทราบสถานท่ีอยูของสัตว ผูมีกรรม   
      อันเปนบาป และไดทรงทราบสถานท่ีสถิตของเหลาเทพเจาผูมีกรรมงาม   
      แลว ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันใหญ เชิญพระองคเสด็จข้ึนไปใน   
      สํานักของทาวสักกเทวราช ณ บัดนีเ้ถิด พระเจาขา.   
 [๕๙๐] พระมหาราชาประทับอยูบนทิพยาน อันเทียมดวยมาสินธพประมาณ ๑,๐๐๐   
      เสด็จไปอยู ไดทอดพระเนตรเห็นภูเขาหลายเทือกในระหวางมหาสมุทร   
      สีทันดร คร้ันแลว ไดตรัสถามมาตลีเทพสารถีวา ภูเขาเหลานี้ช่ืออะไร.   
 [๕๙๑] ภูเขาเหลานี้ ช่ือภูเขาสุทัศนะ ภูเขากรวิก ภูเขาอิสินธร ภูเขายุคันธร   
      ภูเขาเนมินทร ภูเขาวินตกะ และภูเขาอัสสกรรณ  สูงกวากันข้ึนไปเปน   
      ลําดับๆ มีมหาสมุทรหนึง่ ช่ือสีทันดร อยูในระหวางภูเขาท้ัง ๗ นั้น   
      ภูเขาเหลานี้เปนทิพสถานของทาวจาตมุหาราช ขาแตพระราชา  เชิญ   
      พระองคทอดพระเนตรภเูขาเหลานั้น พระเจาขา.   
 [๕๙๒] ประตูมีรูปตางๆ รุงเรือง วิจิตรดวยรูปตางๆ เชน รูปพระอินทร แวด   
      ลอมดีแลว ปรากฏเหมือนปาอันเสือโครงท้ังหลายรักษาดีแลว ดูกร   
      มาตลีเทพสารถี  ความปล้ืมใจยอมเกิดแกเรา  เพราะไดเหน็ประตูนี้   
      เราขอถามทาน  ประตูนี้เขาเรียกช่ือวาอะไร เปนประตนูาร่ืนรมยใจ   
      ปรากฏแตไกลเทียว.   
 [๕๙๓] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา ประตูนี้เขาเรียกช่ือวาจิตรกฏู เปนท่ี   
      เสด็จเขาออกแหงทาวสักกรินทรเทวราช ก็ประตูนี้เปนประตูแหงเทพนคร    
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      ตั้งอยูในท่ีสุดแหงเขาสิเนรุราชอันงามนาดู ปรากฏอยู มีรูปตางๆ งาม   
      วิจิตรดวยรูป เชน รูปพระอินทร  แวดลอมดีแลว ปรากฏเหมือนปา   
      อันเสือโครงท้ังหลายรักษาดีแลว  ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณอันใหญ   
      ขอเชิญพระองคเสด็จเขาไปทางประตูนี้   เชิญเสด็จเหยยีบภูมิภาคอัน   
      ราบร่ืนเถิด พระเจาขา.   
 [๕๙๔] พระมหาราชาประทับอยูบนทิพยาน อันเทียมดวยมาสินธพประมาณ ๑,๐๐๐   
      เสด็จไปอยู ไดทอดพระเนตรเห็นเทวสภาวิมาน อันบุญญานุภาพตบแตง   
      ดีแลวนี้ สวางไสวออกจากฝาแกวไพฑรูย ดังอากาศสองแสงเขียวสด   
      ปรากฏในสรทกาล ฉะนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปล้ืมใจยอมเกิด   
      แกเรา เพราะไดเห็นความเปนไปในวิมานน้ี เราขอถามทาน วิมานนี ้  
      เขาเรียกช่ือวาอะไร.   
 [๕๙๕] มาตลีเทพสารถี ... ผูไมทรงทราบวา วิมานนีเ้ปนเทวสภา เขาเรียกช่ือ   
      ปรากฏวาสุธรรมา งามวิจิตรรุงเรืองดวยแกวไพฑูรย อันบุญญานุภาพ   
      ตบแตงดีแลว  มีเสาท้ังหลาย ๘ เหล่ียม อันบุญกรรมกระทําดีแลว   
      ลวนแลวดวยแกวไพฑูรยทุกๆ เสา รองรับไว เทพเจาชาวดาวดึงส   
      ท้ังปวงแวดลอมทาวสักกรินทรเทวราช ประชุมคิดความเจริญของเทวดา   
      และมนุษยกันอยูในวิมานน้ัน ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณใหญ ขอเชิญ   
      พระองคเสด็จเขาไปยังทิพสถาน อันเปนท่ีอนุโมทนากันและกนัของ   
      เทวดาท้ังหลาย  โดยทางนี้พระเจาขา.   
 [๕๙๖] เทพเจาท้ังหลายเหน็พระเจาเนมิราชน้ันเสด็จมาถึง ก็พากันยินดตีอนรับวา   
      ขาแตมหาราชเจาผูแสวงหาคุณอันใหญ พระองคเสด็จมาดีแลว อน่ึง   
      พระองคมิไดเสด็จมาราย ขอเชิญประทับนั่งในท่ีใกลทาวสักกรินทรเทวราช   
      ณ บัดนีเ้ถิด  ทาวสักกรินทรเทวราชทรงยินดีตอนรับพระองค  ผูเปน   
      พระราชาแหงชาววิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะหชาวกรุงมิถิลา ทาววาสวะทรง   
      เช้ือเชิญดวยทิพกามารมณ และอาสนะวา ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณ   
      อันใหญ เปนความดแีลว ท่ีพระองคเสด็จมาถึงทิพสถานอันเปนท่ีอยู   
      ของเทพยดาท้ังหลาย ผูยังส่ิงท่ีตนประสงคใหเปนไปตามอํานาจ ขอเชิญ    
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      พระองคประทับอยูในหมูเทพเจา  ผูประกอบดวยความสําเร็จแหงทิพ   
      กามารมณท้ังมวล  เชิญพระองคเสวยทิพกามารมณอยูในหมูเทพเจา   
      ชาวดาวดึงสเถิด พระเจาขา.   
 [๕๙๗] ส่ิงใดที่ไดมาเพราะผูอ่ืนให ส่ิงนัน้เปรียบเหมือนยวดยาน หรือทรัพยท่ี   
      ยืมเขามา ฉะนั้น หมอมฉันไมปรารถนาส่ิงนั้น เพราะเปนส่ิงท่ีผูอ่ืนให   
      บุญท้ังหลายท่ีหมอมฉันไดทําเอง ยอมเปนทรัพยท่ีจะติดตามหมอมฉันไป   
      หมอมฉันจักกลับไปทํากุศลใหมากในหมูมนุษย ดวยการบริจาคทาน การ   
      ประพฤติสมํ่าเสมอ ความสํารวม และการฝกอินทรีย (เพราะ) บุคคล   
      ทําบุญแลว ยอมไดรับความสุข และยอมไมเดือดรอนในภายหลัง.   
 [๕๙๘] ทานมาตลีเทพสารถี  ไดแสดงสถานท่ีอยูของทวยเทพผูมีกรรมอันงาม   
      และสถานท่ีอยูของสัตวนรกผูมีกรรมอันลามกแกเรา ช่ือวา  เปนผูมี   
      อุปการะมากแกเรา.   
 [๕๙๙] พระเจาเนมิราชพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ ผูทรงสงเคราะหชาวเมือง   
      มิถิลา คร้ันตรัสพระคาถาน้ีวา  ผมหงอกงอกข้ึนบนศีรษะของเราแลว   
      ยอมนําความหนุมไป  เทวทูตปรากฏแลว สมัยนี้เปนกาลสมควรท่ีเรา   
      จะบวชดังนี้แลว ทรงบริจาคทานเปนอันมาก ทรงเขาถึงความเปนผูสํารวม   
      ในศีล.   
                      จบ เนมิราชชาดกท่ี ๔   
                         มโหสถชาดก   
                พระมโหสถบัณฑติทรงบําเพ็ญปญญาบารมี   
 [๖๐๐] ดูกรพอมโหสถ พระเจาพรหมทัตตผูครองกรุงปญจาละ เสด็จยาตราทัพมา   
      พรอมดวยกองทัพทุกหมูเหลา  กองทัพของพระเจาปญจาลราชนั้นพึง   
      ประมาณไมได มีกองชางโยธา กองราบ ลวนแตฉลาดในสงครามท้ังปวง   
      สามารถจะนําขาศึกมาได มีเสียงอ้ืออึง ยังกันและกนัใหรูดวยเสียงกลอง   
      และเสียงสังข มีวิทยาทางโลหธาตุ มีเคร่ืองประดับครบครัน ธงทิว    
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      สลอนเกล่ือนกลนดวยชางประมาณมิได สมบูรณดวยคนมีศิลป กองทัพ   
      นั้นต้ังม่ันอยูดวยทหารผูแกลวกลา กลาวกันวาในกองทัพนี้ มีราชบุรุษ   
      ๑๐ นาย เปนผูฉลาด มีปญญากวางขวาง มีการประชุมปรึกษากันในท่ีลับ   
      พระชนนขีองพระเจาปญจาลราชเปนท่ี ๑๑ ยอมทรงส่ังสอนชาวปญจาล   
      นครที่นั้น ในชนเหลานี้ กษัตริยรอยเอ็ดพระนครผูเรืองยศ ตามเสดจ็   
      พระเจาปญจาลราช ถูกชิงแวนแควน  กลัวภยัจึงตกอยูในอํานาจของ   
      ชาวปญจาลนคร เปนผูสามารถทําตามท่ีพระราชารับส่ัง ไมมีความปรารถนา   
      ก็จําตองกลาวคําเปนท่ีรัก ตองตามเสดจ็พระเจาปญจาลราช เปนผูมีอํานาจ   
      มากอน ไมปรารถนากต็องอยูในอํานาจของพระเจาปญจาลราช มิถิลานคร   
      อันแวดลอมดวยกองทัพนั้น  เปนสามช้ัน ราชธานีของชาววิเทหรัฐ   
      ถูกขุดเปนคูโดยรอบ  ดูกรพอมโหสถ  กองทัพท่ีแวดลอมโดยรอบ   
      มิถิลานครน้ัน ปรากฏเหมือนดาวบนทองฟา พอจงรูวา จักมีความพน   
      ไดอยางไร.   
 [๖๐๑] ขอเดชะ ขอเชิญพระองคทรงเหยียดพระบาทตามพระสําราญ เชิญเสวย   
      และร่ืนรมยอยูในกามสมบัติเถิด  พระเจาพรหมทัตตจะตองละกองทัพ   
      ชาวปญจาลนครเสด็จหนีไป พระเจาขา.   
 [๖๐๒] พระราชามีพระราชประสงคจะทรงทําสัมพันธมิตรกับพระองค  จะพระ   
      ราชทานรัตนะท้ังหลายแกพระองคตั้งแตนี้ไป  ราชทูตท้ังหลายผูมีวาจา   
      ไพเราะ  กลาวคําท่ีนารัก  จงคุมเคร่ืองบรรณาการแตปญจาลนครมายัง   
      กรุงมิถิลานคร จงกลาววาจาอันออนหวาน เปนวาจาที่นายินดี ปญจาล   
      นครกับวิเทหรัฐท้ังสองนั้น จงเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั.   
 [๖๐๓] ดูกรอาจารยเกวัฏ  ทานไดพบกับมโหสถเปนอยางไรหนอ  เชิญกลาว   
      ตอไปเถิด มโหสถกับทานตางงดโทษกนัแลวกระมัง มโหสถยินดีแลว   
      กระมัง.   
 [๖๐๔] ขาแตพระจอมประชาชน บุรุษช่ือมโหสถเปนคนเลว ไมนาช่ืนชม   
      เปนคนกระดาง ไมใชสัตบุรุษ ไมกลาวขอความอะไรๆ เหมือนคนใบ   
      และคนหนวกฉะน้ัน พระเจาขา.    
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[๖๐๕] บทมนตนี้อันมโหสถบุตรของเราเห็นแลวโดยแท คนอ่ืนก็เห็นไดโดยงาย   
      ขอความอันดี อันนรชนผูมีความเพียรเห็นแลว ความจริง กายของเรา   
      ก็หวั่นไหว  ใครจักละแควนของตนไปสูเง้ือมมือของผูอ่ืนเลา.   
[๖๐๖] ก็ความคิดของเราท้ังหกคนผูเปนบัณฑิต มีปญญากวางขวางสูงสุด สมเปน   
      อันหนึ่งอันเดียวกนั   ดกูรมโหสถ แมเธอก็จงลงมติวาไปหรือไมไป   
      หรือวาจะอยูในท่ีนี้.   
[๖๐๗] ขาแตพระราชา พระองคจงทรงทราบพระเจาจุลนี้พรหมทัตต ทรงมีอานุภาพ   
      มาก มีพลมาก ปรารถนาเพื่อปลงพระชนมพระองค ดจุนายพรานฆาเนื้อ   
      ดวยนางเนือ้ฉะน้ัน ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อ  ยอมกลืนเบ็ดท่ีคด   
      อันปดไวดวยเหยื่อ มันยอมไมรูจักความตายของตน ฉันใด  ขาแต   
      พระราชา พระองคทรงปรารถนากาม ยอมไมทรงทราบพระราชธิดาของ   
      พระเจาจุลนี เหมือนปลาไมรูจักความตายของตนฉะนั้น  ถาพระองค   
      จะเสด็จไปยังปญจาลนคร จักตองทรงละเสียทันที ภัยใหญจกัถึงแก   
      พระองค  เหมือนภยัคือความตายถึงแกมฤคผูตามไปถึงทางท่ีประตูบาน   
      ฉะนั้น ขอเดชะ.   
[๖๐๘] พวกเราทั้งนั้น ซ่ึงกลาวถึงเหตุท่ีจะใหไดรัตนะอันสูงสุดในสํานัก เจาเปน   
      คนเขลา บาน้ําลาย  เจาเปนบุตรคฤหบดถืีอหางไถเจริญมาต้ังแตเยาว   
      เจาจะรูเหตุท่ีใหไดรัตนะเหมือนคนอ่ืนเขาละหรือ.   
[๖๐๙] ทานท้ังหลายจงไสคอมโหสถน่ี  ซ่ึงเขาพูดเปนอันตรายแกการไดรัตนะ   
      ของเรา  ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา.   
[๖๑๐] แตนั้นมโหสถบัณฑติ ไดหลีกไปจากราชสํานัก ของพระเจาวิเทหราช   
      ท่ีนั้นไดเรียกนกสุวบัณฑิตช่ือมาธุระผูเปนทูตมาส่ังวา ดูกรนกผูมีขนปก   
      เขียวผูสหาย  เจาจงมากระทําความขวนขวายเพื่อเรา นางนกสาลิกาท่ี   
      เขาเล้ียงไวใกลท่ีบรรทมของพระเจาปญจาลราชมีอยู ก็นางนกสาลิกานั้น   
      เปนผูฉลาดในส่ิงท้ังปวง เจาจงถามนางนกสาลิกานั้นโดยพิสดาร นางนก   
      สาลิกานั้นรูความลับทุกอยางของพระเจาปญจาลราช และของเกวัฏ   
      พราหมณผูโกสิยโคตร  นกสุวบัณฑิตช่ือมาธุระ มีขนปกเขียว รับคํา    
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      มโหสถบัณฑิต แลวไดไปสูสํานักนางนกสาลิกา แตนั้น นกมาธุรสุว   
      บัณฑิตคร้ันไปถึงแลว ไดถามนางนกสาลิกาผูมีกรงอันงาม พูดเพราะวา   
      เธอสบายดีอยูในกรงงามแลหรือ เธอมีความผาสุกในเพศแลหรือ เธอ   
      ไดขาวตอกกับน้ําผ้ึงในกรงงามของเจาและหรือ.   
      นางนกสาลิกาตอบวา ดกูรสุวบัณฑิตผูสหาย ฉันมีความสุขดี ฉัน   
      สบายดี อนึ่ง ฉันไดขาวตอกกับน้ําผ้ึงเพียงพอ ดกูรสหาย ทานมาแตไหน   
      หรือใครใชใหมา กอนแตนี้เราไมเคยเห็นทานหรือไมเคยไดยินเลย.   
[๖๑๑] ฉันเปนผูท่ีเขาเล้ียงอยูใกลท่ีบรรทมบนปราสาท ของพระเจาสีวิราช   
      พระราชาพระองคนั้นทรงต้ังอยูในธรรม โปรดใหปลอยสัตวท้ังหลายผูถูก   
      ขังอยูจากที่ขังนั้นๆ  นางนกสาลิกาตัวหนึ่งพูดออนหวาน เปนภรรยา   
      ของฉัน  เหยีย่วไดฆานางนกสาลิกานัน้เสียในหองท่ีบรรทม ตอหนา   
      ของฉันผูอยูในกรงงามซ่ึงเห็นอยู ฉันรักใครตอเธอจงึมาในสํานักของเธอ   
      ถาเธอพึงใหโอกาส เราท้ังสองก็จะไดอยูรวมกนั.   
[๖๑๒] ก็นกแขกเตาพึงรักใครกับนางนกแขกเตา และนกสาลิกาก็พึงรกัใครกับ   
      นางนกสาลิกา  การท่ีนกแขกเตาจะอยูรวมกันกับนางนกสาลิกาจะเปน   
      เชนไร.   
[๖๑๓] เออก็ ผูใดใครในกามกับนางจณัฑาล ผูนั้นท้ังหมดยอมเปนเชนกับนาง   
      จัณฑาลนัน้ บุคคลไมเปนเชนเดยีวกันในเพราะกามยอมไมมี พระชนนี   
      ของพระเจาสีวี พระนามวาชัมพาวดีมีอยู พระนางเปนจัณฑาล ไดเปน   
      พระมเหสีท่ีรักของพระเจาวาสุเทพกัณหโคตร นางกนินรีช่ือรัตนวดี   
      มีอยู แมนางกินนรีนัน้กร็วมรักกับดาบสช่ือวัจฉะ  มนุษยไดรวมอภิรมย   
      กับนางเนือ้ก็มี  มนุษยหรือสัตวตางกันเพราะกามยอมไมมี เอาเถอะ   
      ดูกรนางนกสาลิกาผูพูดเพราะ เราจักไปละ เพราะถอยคําของเธอเปน   
      เหตุใหรูประจักษ เธอดหูม่ินฉันนกั.   
[๖๑๔] ดูกรมาธุรสุวบัณฑิต สิริยอมไมมีแกผูดวนได ใจเร็ว เชิญทานอยู ณ ท่ีนี ้  
      จนกวาจะไดเหน็พระราชา  จนไดฟงเสียงตะโพนและอานุภาพของ   
      พระราชา.    
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[๖๑๕] เสียงอันเซ็งแซนี้ ฉันไดฟงมาแลวภายนอกชนบทวา พระราชธิดาของ   
      พระเจาปญจาลราช มีพระฉวีวรรณดังดาวประกายพฤกษ  พระเจาปญ   
      จาลราช จักพระราชทานพระราชธิดานัน้แกชาวแควนวิเทหะ คือ จกัมี   
      การอภิเษกระหวางพระเจาวิเทหราชกับพระราชธิดานัน้.   
[๖๑๖] ดูกรมาธุระ วิวาหมงคลของเหลาชนผูเปนขาศึก จงมีเหมือนกับพระเจา   
      ปญจาลราช จักทรงทําววิาหมงคลพระราชธิดากับพระเจาวิเทหราช พระ   
      ราชาผูเปนจอมทัพแหงชาวปญจาลนคร จักทรงนําพระเจาวเิทหราชมาแลว   
      แตนั้น จักทรงรับส่ังใหปลงพระชนมเสีย พระเจาวิเทหราชไมไดเปนพระ   
      สหายของพระปญจาลราช.   
[๖๑๗] เอาเถิด  เธอจงอนุญาตใหฉันไปประมาณสัก ๗ ราตรี เพียงใหฉันได   
      กราบทูลพระเจาสีวิราช ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญวา ฉันไดการอยูในสํานัก   
      ของนางนกสาลิกาแลว.   
[๖๑๘] เอาเถิด ฉันอนุญาตใหทานไปประมาณ ๗ ราตรี ถาทานไมกลับมายังสํานัก   
      ของฉันโดย ๗ ราตรี ฉันจะสําคัญตัวฉันวาหยั่งลงแลว สงบแลว ทาน   
      จักมาในเม่ือเราตายแลว.   
[๖๑๙] ลําดับนัน้แล นกมาธุรสุวบัณฑิตบินไปแลว ไปบอกถอยคําของนางนก   
      สาลิกานี้แกมโหสถบัณฑิต.   
[๖๒๐] บุรุษพงึไดบริโภคสมบัติในเรือนของผูใด  ควรกระทําประโยชนใหแก   
      ผูนั้นแท.   
[๖๒๑] ขาแตพระจอมประชาชน  เอาเถิด ขาพระองคจกัไปสูพระนครอันนา   
      ร่ืนรมยของพระเจาปญจาลราชกอน เพือ่สรางนิเวศนถวายพระองคผูทรง   
      พระนามวาวิเทหราชผูเรืองยศ  ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย  คร้ัน   
      ขาพระองคสรางนิเวศนถวายพระองคเสร็จแลว  พึงสงขาวมากราบทูล   
      พระองคไดเม่ือใด เชิญพระองคเสด็จไปเม่ือนั้น.   
[๖๒๒] ลําดับนั้น  มโหสถบัณฑิตไดไปสูพระนครอันนาร่ืนรมยของพระเจา   
      ปญจาลราชกอน เพื่อสรางนิเวศนถวายพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ คร้ัน   
      สรางนิเวศนถวายพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศเสร็จแลว ภายหลังจึงสงทูต    
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      ไปทูลพระเจาวิเทหราชผูครองกรุงมิถิลาวา ขาแตพระมหาราชเจา เชิญ   
      พระองคเสด็จมาบัดนี้เถิด พระราชนิเวศนท่ีสรางเพื่อพระองคสําเร็จแลว   
      ขอเดชะ.   
[๖๒๓] ลําดับนั้น  พระราชาพรอมดวยจตุรงคเสนาไดเสดจ็ไปสูนครอันม่ังค่ัง   
      ท่ีมโหสถบัณฑิตสรางไวในแควนกัปปละ เพ่ือทอดพระเนตรพาหนะอัน   
      หาท่ีสุดมิได.   
[๖๒๔] ลําดับนั้น พระเจาวเิทหราช  เสด็จไปถึงแควนกปัปละแลว ทรงสง   
      พระราชสาสนไปถวายพระเจาพรหมทัตตวา  ขาแตพระมหาราชเจา   
      หมอมฉันมาเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค พระเจาขา ขอได   
      โปรดพระราชทานพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองค  ซ่ึงประดับดวยเคร่ือง   
      อลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง ใหเปนมเหสี   
      ของหมอมฉัน ณ บัดนี้เถิด พระเจาขา.   
[๖๒๕] ดูกรพระเจาวเิทหราช แมพระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคไมเสด็จ   
      มาราย เชิญพระองคทรงหาพระฤกษอาวาหมงคลไว หมอมฉันจะถวาย   
      ราชธิดาผูประดับดวยเคร่ืองอลังการลวนแตทองคํา หอมลอมดวยหมูนาง   
      ขาหลวงแกพระองค พระเจาขา.   
[๖๒๖] ลําดับนั้น พระเจาวเิทหราชไดทรงหาพระฤกษ คร้ันหาพระฤกษไดแลว   
      ทรงสงพระราชสาสนไปถวายพระเจาพรหมทัตตวา ขอพระองคทรงพระ   
      ราชทานพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองค ซ่ึงประดับดวยเคร่ืองอลังการลวน   
      แตทองคํา หอมลอมดวยหมูนางขาหลวง ใหเปนมเหสีของหมอมฉัน   
      ณ บัดนีเ้ถิด พระเจาขา.   
[๖๒๗] หมอมฉันจะถวายพระราชธิดาผูงดงามท่ัวองค อันประดับดวยเคร่ือง   
      อลังการลวนดวยทองคํา หอมลอมดวยหมูขาหลวง ใหเปนมเหสีของ   
      พระองค ณ บัดนี้.   
[๖๒๘] กองชาง กองมา กองรถ กองพลราบ อันเปนกองทัพสวมเกราะตั้งอยู   
      จุดคบเพลิงสวางไสว บัณฑิตท้ังหลายยอมสําคัญอยางไรกันหนอ.   
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[๖๒๙] กองชาง กองมา กองรถ กองพลราบ อันเปนกองทัพสวมเกราะตั้งอยู   
      จุดคบเพลิงสวางไสว ดกูรมโหสถบัณฑิต กองทัพเหลานี้จักทําอะไรหนอ.   
[๖๓๐] ขาแตพระมหาราชเจา  พระเจาจุลนีพรหมทัตตมีพลนิกายมาก  รักษา   
      พระองคไว จะทรงประทุษรายตอพระองค  รุงเชาจักรับส่ังใหปลง   
      พระชนมพระองค.   
[๖๓๑] หทัยของเราส่ัน  และปากของเราแหงผาก เราเปนเหมือนถูกไฟไหมท่ี   
      กลางแดด ไมถึงความเยน็ใจ เตาของชางทองรุงเรืองอยูภายในไมปรากฏ   
      ในภายนอก ฉันใด แมหทัยของเราก็รุงเรืองอยูในภายใน ไมปรากฏ   
      ในภายนอก ฉันนั้น.   
[๖๓๒] ขาแตพระจอมขัตติยราช พระองคเปนผูประมาทเปนไปลวงความคิด มี   
      ความคิดอันทําลายเสียแลว  บัดนี้แล  อาจารยท้ัง ๔ ผูเปนบัณฑิตมี   
      ความคิด จงปองกันพระองคเถิด  พระองคไมทรงกระทําตามคําของ   
      ขาพระบาท ผูเปนอํามาตยใครประโยชนแสวงหาความเก้ือกูล ทรงยินดี   
      ดวยปติอันเศราหมองของพระองค ดังเนื้อตกลงในหลุมลอ ฉะนั้น ปลา   
      อยากกนิของสดคือเหยื่อ ยอมกลืนเบ็ดท่ีคดอันปดไวดวยเหยื่อ มันยอม   
      ไมรูจักความตายของตน ฉันใด ขาแตพระราชา พระองคทรงปรารถนา   
      กามยอมไมทรงทราบ พระราชธิดาของพระเจาจุลนี เหมือนปลาไมรูจัก   
      ความตายของตน ฉันนัน้ ถาพระองคจะเสด็จไปยังปญจาลนคร จักตอง   
      ทรงละเสียทันที ภยัใหญจักถึงแกพระองคเหมือนภยั คือความตายถึง   
      แกมฤคผูตามไปถึงทางท่ีประตูบาน  ขาแตพระจอมประชากร  บุรุษผูไม   
      ประเสริฐพึงเปนเหมือนงูอยูในพกกดัเอา นักปราชญไมพึงทําไมตรีกับ   
      บุรุษเชนนัน้ เพราะการสังคมกับบุรุษช่ัว นําทุกขมาใหโดยแท ขาแต   
      พระจอมประชากร  บุรุษผูมีศีล  เปนพหูสูตพึงรูคุณแหงไมตรีใด   
      นักปราชญพึงกระทําไมตรีกับบุรุษเชนนั้นเทานั้น เพราะการสังคมกับ   
      สัปบุรุษ นําความสุขมาใหโดยแท.   
[๖๓๓] ขาแตพระราชา พระองคไดตรัสถึงเหตุท่ีจะใหไดรัตนะอันสูงสุดในสํานกั   
      ขาพระบาท ทรงเปนผูเขลา บาน้ําลาย ขาพระบาทเปนบุตรคฤหบดถืีอ    
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      หางไถเจริญมาแตยังเยาว จะรูเหตุท่ีจะใหไดรัตนะเหมือนคนอ่ืนๆ เขา   
      อยางไรเลา ทานท้ังหลายจงไสคอมโหสถบัณฑิตนี้ ซ่ึงเขาพูดเปนอันตราย   
      แกการไดรัตนะของเรา ใหหายไปเสียจากแวนแควนของเรา.   
[๖๓๔] ดูกรมโหสถ  บัณฑติท้ังหลายยอมไมท่ิมแทงเพราะโทษท่ีลวงไปแลว   
      เจาจะท่ิมแทงเราเปนดังมาท่ีเขาผูกไวถูกท่ิมแทงดวยประตักทําไม ถาเห็น   
      วาเราจะพนภัยไดหรือเหน็วาเราจะปลอดภัยได ขอเจาจงส่ังสอนเราโดย   
      ความสวัสดีนั้นแล เจาจะท่ิมแทงเราเพราะโทษท่ีลวงไปแลวทําไม.   
[๖๓๕] ขาแตพระบรมกษัตริย กรรมของมนุษยอันเปนไปลวงแลวทําไดยาก มี   
      ความยินดไีดยาก เปนแดนเกิด ขาพระบาทไมสามารถจะปลดเปล้ือง   
      พระองคได ขอพระองคไดโปรดทรงทราบเถิด พระเจาขา ชางท้ังหลาย   
      ผูมีฤทธ์ิ มียศสามารถเหาะไปไดทางอากาศ  เปนชางเกิดในตระกูลชาง   
      ฉัททันต หรือในตระกูลชางอุโบสถของพระองคมีอยู แมชางเหลานัน้   
      พึงพาพระองคไปได มาทั้งหลายผูมีฤทธ์ิ มียศสามารถเหาะไปไดทาง   
      อากาศ  เปนมาเกิดในตระกูลพระยามาวลาหกของพระองคมีอยู แมมา   
      เหลานั้นพงึพาพระองคไปได นกท้ังหลายผูมีฤทธ์ิ มียศสามารถบินไปได   
      ทางอากาศของพระองคมีอยู แมนกเหลานั้นก็พึงพาพระองคไปได ยักษ   
      ท้ังหลายผูมีฤทธ์ิ  มียศสามารถเหาะไปไดทางอากาศของพระองคมีอยู   
      แมยักษเหลานั้นก็พึงพาพระองคไปได ขาแตพระบรมกษัตริย กรรมของ   
      มนุษยอันเปนไปลวงแลวทําไดโดยยาก มีความยนิดไีดยาก เปนแดน   
      เกิด ขาพระบาทไมสามารถจะปลดเปล้ืองพระองค โดยทางอากาศได   
      พระเจาขา.   
[๖๓๖] บุรุษผูยังมองไมเหน็ฝงในมหาสมทุร ยอมไดท่ีพาํนักในประเทศใด เขา   
      ยอมไดความสุขในประเทศน้ัน ฉันใด ทานมโหสถ ขอทานไดเปนท่ี   
      พึ่งของขาพระเจาท้ังหลาย และของพระราชาฉันนั้นเถิด  ทานเปนผู   
      ประเสริฐสุดกวาพวกขาพเจาเหลามนตรี ขอทานชวยปลดเปล้ืองเรา   
      ใหพนจากทุกขดวยเถิด.    
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[๖๓๗] ทานอาจารยเสนก กรรมของมนุษยอันเปนไปลวงแลวทําไดยาก มีความ   
      ยินดีโดยยาก เปนแดนเกดิ ขาพเจาไมสามารถจะชวยปลดเปล้ืองทานได   
      ทานจงรูเอาเองเถิด.   
[๖๓๘] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเหน็ภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถาม   
      ทานอาจารยเสนก เวลานี้ทานจะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไร.   
[๖๓๙] เราท้ังหลายจงเอาไฟเผาเสียต้ังแตประตู  หรือจงจบัมีดฆากันและกัน   
      ละชีวิตเสียฉับพลัน อยาใหพระเจาพรหมทัตตฆาเราท้ังหลายใหลําบาก   
      นานเลย.   
[๖๔๐] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเห็นภัยใหญนัน่หรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามทาน   
      อาจารยปุกกุส ณ บัดนี้ เวลานี้ทานจะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไร.   
[๖๔๑] เราท้ังหลายควรกนิยาพิษตาย ละชีวิตเสียฉับพลัน  อยาใหพระเจา   
      พรหมทัตตฆาเราท้ังหลายใหลําบากนานเลย.   
[๖๔๒] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเหน็ภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามทาน   
      อาจารยกามินท ณ บัดนี้ เวลานี้ทานจะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไร.   
[๖๔๓] เราท้ังหลายพึงเอาเชือกผูกหรือพึงโดดลงบอใหตายเสีย อยาใหพระเจา   
      พรหมทัตตฆาเราท้ังหลายใหลําบากนานเลย.   
[๖๔๔] ทานจงฟงคํานี้ของขาพเจา ทานเหน็ภัยใหญนั่นหรือ บัดนี้ขาพเจาขอถามทาน   
      อาจารยเทวินท ณ บัดนี้ เวลานี้ทานจะสําคัญส่ิงท่ีควรทําอยางไร.   
[๖๔๕] เราท้ังหลายจงเอาไฟเผาเสียต้ังแตประตู หรือ จงจบัมีดฆากันและกัน   
      ละชีวิตไปเสียฉับพลัน ถาทานมโหสถไมสามารถจะชวยปลดเปล้ืองเรา   
      ท้ังหลายไดโดยงาย.   
[๖๔๖] บุคคลแสวงหาแกนแหงตนกลวยยอมหาไมได ฉันใด เราท้ังหลาย   
      แสวงหาอุบายเคร่ืองพนจากทุกข กย็อมไมประสบปญหานั้น  ฉันนั้น   
      บุคคลแสวงหาแกนแหงไมงิ้ว  ยอมหาไมได ฉันใด เราท้ังหลาย   
      แสวงหาอุบายเคร่ืองพนจากทุกข กย็อมไมประสบปญหานั้น  ฉันนั้น   
      การอยูของชางท้ังหลายในสถานท่ีไมมีน้ํา  ช่ือวาอยูในท่ีมิใชประเทศ    
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      เพราะชางเหลานั้นอยูในสถานท่ีอันไมมีน้ํา ช่ือวามิใชประเทศ ยอมตก   
      อยูในอํานาจของปจจามิตรเร็วพลัน ฉันใด แมการท่ีเราท้ังหลายอยูในท่ี   
      ใกลของมนุษยช่ัว เปนคนพาลหาความรูมิได ก็ช่ือวาอยูในสถานท่ีมิใช   
      ประเทศ ฉันนั้น หทัยของเราส่ัน และปากของเราก็แหงผาก เราเปน   
      เหมือนถูกไฟไหมท่ีกลางแดด ไมถึงความเยน็ใจ เตาของชางทองรุงเรือง   
      อยูภายใน ไมปรากฏในภายนอก ฉันใด แมหทัยของเราก็รุงเรืองอยูใน   
      ภายใน ไมปรากฏในภายนอก ฉันนัน้.   
[๖๔๗] ลําดับนั้น มโหสถบัณฑิตมีปญญาเห็นประโยชน เห็นพระเจาวิเทหราช   
      ทรงไดรับทุกข จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจาพระองคอยาทรงกลัวเลย   
      ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยางทรงกลัวเลย ขาพระบาท   
      จักชวยปลดเปล้ืองพระองคผูดุจดวงจันทรอันราหูจับแลว ขาแตพระ   
      มหาราชเจา  พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ   
      พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจกัชวยปลดเปล้ือง พระองคผูดุจชาง   
      จมอยูในหลม ขาแตพระมหาราชเจา พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาแต   
      พระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจักชวย   
      ปลดเปล้ืองพระองคผูดุจติดอยูในตะกรา ขาแตพระมหาราชเจา พระองค   
      อยาทรงกลัวเลย ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยางทรงกลัวเลย   
      ขาพระบาทจักชวยปลดเปล้ืองพระองคผูดุจนกติดอยูในกรง ขาแตพระ   
      มหาราชเจา พระองคอยาทรงกลัวเลย  ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ   
      พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจกัชวยปลดเปล้ือง  พระองคผู   
      ดุจปลาติดอยูท่ีขาย  ขาแตพระมหาราชเจา พระองคอยาทรงกลัวเลย   
      ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระบาทจะ   
      ชวยปลดเปล้ืองพระองคผูมีพลและพาหนะคุมกันอยู  ขาแตพระมหาราช   
      เจา พระองคอยากลัวเลย ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ พระองคอยา   
      ทรงกลัวเลย ขาพระบาทจักขับไลกองทัพของพระเจาปญจาลราชใหหนไีป   
      ดุจไลกาและเหยีย่วใหหนีไปดวยกอนหิน ปญญาของขาพระบาท หรือ   
      อํามาตย เชนกับขาพระบาท ซ่ึงมิไดชวยปลดเปล้ืองพระองคผูตกอยูใน   
      ท่ีคับขันใหพนทุกข จะมีประโยชนอะไร.    
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[๖๔๘] ดูกรคนหนุมๆ ท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงลุกข้ึนมา จงชวยกันเปดประตู   
      อุโมงค และประตูหองติดตอเคร่ืองยนต พระเจาวิเทหราชจักเสดจ็ไป   
      ทางอุโมงค พรอมดวยอํามาตยท้ังหลาย.   
[๖๔๙] พวกคนรับใชของมโหสถบัณฑิต  ไดฟงคําของมโหสถแลวชวยกันเปด   
      ประตูอุโมงค และถอดลูกดานประกอบดวยเคร่ืองยนต.   
[๖๕๐] เสนาเดินไปกอน มโหสถเดินไปขางหลัง พระเจาวิเทหราชอันอํามาตย   
      แวดลอม เสร็จดําเนินไปทามกลาง.   
[๖๕๑] พระเจาวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงคแลว เสด็จข้ึนสูเรือ มโหสถบัณฑิต   
      รูวาพระเจาวิเทหราชเสด็จข้ึนเรือแลว ไดถวายอนุศาสนวา  ขอเดชะ   
      พระองคผูจอมประชากร พระเจาจุลนี เปนพระสัสสุระของพระองค   
      พระนางนนัทาเทวนีี้  เปนพระสัสสุของพระองค  การปฏิบัติพระราช   
      มารดาของพระองค ฉันใด การปฏิบัตินัน้ขอจงมีแดพระสัสสุของพระองค   
      ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ อนึ่ง พระภาดารวมพระอุทรพระชนนี   
      เดียวกันโดยตรง พระองคทรงรักใคร ฉันใด พระปญจาลจันทราชกุมาร   
      พระองคกค็วรทรงรักใคร ฉันนั้น พระนางปญจาลจนัทีราชบุตรี ของ   
      พระเจาพรหมทัตต ท่ีพระองคทรงปรารถนานี้ ขอพระองคทรงรักใครใน   
      พระนางของพระองค พระนางจักเปนพระมเหสีของพระองค  อยาทรง   
      ดูหม่ิน.   
[๖๕๒] ดูกรมโหสถ เจาจงรีบข้ึนเรือ จะยนือยูท่ีฝงทําไมหนอ เราท้ังหลายพน   
      จากทุกขไดโดยยาก  จงไปกัน ณ บัดนีเ้ถิด.   
[๖๕๓] ขาแตพระมหาราชเจา การท่ีขาพระองคเปนนายกของเสนาจะทอดท้ิง   
      กองทัพเอาแตตัวรอด นีไ้มสมควร  ขอเดชะ  พระองคผูเปนจอมทัพ   
      ขาพระบาทจักนํามาซ่ึงกองทัพ  ท่ีพระองคทรงละท้ิงไวในปญจาลนคร   
      และส่ิงของท่ีพระเจาพรหมทัตตพระราชทาน พระเจาขา.   
[๖๕๔] ดูกรบัณฑิต เจามีเสนานอย  จักขมพระเจาพรหมทัตตผูมีเสนามากได   
      อยางไร  เจาไมมีกําลัง จกัลําบาก เพราะพระเจาพรหมทัตตมีกําลัง.   
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[๖๕๕] ถาบุคคลผูมีความคิด  ถึงจะมีเสนานอย  ก็เอาชนะบุคคลผูมีเสนามาก   
      แตไมมีความคิดได  พระราชาพระองคเดียวทรงฉลาดในอุบาย ยอมทรง   
      เอาชนะ พระราชาท้ังหลายผูไมทรงฉลาดในอุบายได  ดังอาทิตยอุทัย   
      กําจัดความมืดสงแสงสวางจา ฉะนั้น ขอเดชะ.   
[๖๕๖] ดูกรทานอาจารยเสนก  การอยูรวมกับบัณฑิตท้ังหลายเปนสุขดหีนอ   
      เพราะวามโหสถบัณฑิต  ชวยปลดเปล้ืองเราท้ังหลายผูตกอยูในเง้ือมมือ   
      ของศัตรูได เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกถูกขังอยูในกรง และ   
      เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยปลาอันติดอยูในแห ฉะนั้น.   
[๖๕๗] ขาแตพระมหาราชา บัณฑิตท้ังหลายเปนผูนําความสุขมาใหอยางแทจริง   
      เทียว มโหสถบัณฑิตชวยปลดเปล้ืองเราท้ังหลายผูตกอยูในเง้ือมมือของ   
      ศัตรูได เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกท่ีถูกขังอยูในกรง และ   
      เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงปลาอันติดอยูในแห ฉะนั้น ขอเดชะ.   
[๖๕๘] พระเจาจุลนีผูมีกําลังมาก ทรงรักษาอยูตลอดราตรีท้ังส้ิน คร้ันอรุณข้ึน   
      ไดเสด็จถึงเมืองอุปการ  พระเจาปญจาลราชทรงพระนามวาจุลนีผูมีกําลัง   
      มาก เสด็จข้ึนชางพระท่ีนั่งตัวประเสริฐ เปนชางมีกาํลังอายุ ๖๐ ป ได   
      รับส่ังกับเสนาของทาวเธอ ทาวเธอทรงสวมเกราะแกวมณี พระหตัถ   
      จับศร ไดตรัสกะทวยหาญผูรับใชซ่ึงชํานาญในศิลป คือ ธนู ยิงแมนยํา   
      ยิงขนทรายไมพลาด ซ่ึงประชุมกันอยู.   
[๖๕๙] วาทานท้ังหลาย จงไสชางพลาย มีกําลังอายุ ๖๐ ปไป ชางท้ังหลาย   
      จงย่ํายเีมืองท่ีพระเจาวิเทหราชรับส่ังใหสรางไว  ลูกศรอันขาวเชนเข้ียวงา   
      ปลายแหลมคม สามารถแทงทําลายกระดูกได  เกล้ียงเกลาเหลานี้   
      จงตกลงดวยกําลังธนู พวกทหารรุนหนุม สวมเกราะลวนแกลวกลา มี   
      อาวุธประกอบดวยดามอันวิจิตร ฝูงชางใหญแลนมาจงเปนผูหันหนาสู   
      ชางท้ังหลาย  หอกท้ังหลายท่ีขัดดวยน้าํมันแลวมีแสงเปนประกายวะวับ   
      ดังดาวประกายพฤกษมีแสงต้ังรอย  เม่ือพวกทหารของเราลวนมีกําลัง   
      อาวุธสวมสังวาลคือเกราะ ไมลาหนใีนสงครามเชนนี้ พระเจาวิเทหราช   
      จักพนไปที่ไหน หากจะเปนเหมือนนกบินไปในอากาศไดกจ็ะพนไปได    
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      อยางไร ทหารของเราลวนแตเปนชายฉกรรจประมาณ ๓๙,๐๐๐  ซ่ึงเรา   
      เท่ียวไปท่ัวแผนดนิ ไมเห็นทหารอ่ืนใดเทียมทัน  สามารถตัดศีรษะขาศึก   
      เอามาคนละศีรษะได อนึง่ ชางพลายท้ังหลายอันประดับแลว เปนชางมี   
      กําลังอายุ ๖๐ ป เหลาทหารหนุมๆ มีผิวพรรณดังทองคํางดงามอยูบนคอ   
      ทหารท้ังหลายมีเคร่ืองประดับสีเหลือง นุงผาสีเหลือง งดงามอยูบนคอ   
      ชาง ดังเทพบุตรในนนัทนวัน ฉะนั้น  ดาบท้ังหลายมีสีดังปลาสลาด   
      ขัดถูดวยน้าํมัน แสงวาบวับ อันทหารผูแกลวกลาทําสําเร็จแลว มี   
      คมเสมอคมนัก สงแสงจดัปราศจากสนมิ ทําดวยเหล็กกลา ม่ันคง อัน   
      เหลาทหารผูมีกําลังเช่ียวชาญในการฟนดาบถือเปนคูมือ ดาบท้ังหลาย   
      ลวนแตดามทองคําประกอบดวยฝกสีแดง กวดัแกวงไปมา ยอมงดงาม   
      ดังสายฟาแวบวาบอยูในระหวางกอนเมฆ ฉะนั้น  เหลาทหารดาบผู   
      แกลวกลาสวมเกราะ กวดัแกวงอยูในอากาศ ฉลาดในการใชดาบและ   
      โลห ฝกมาอยางชํานาญสามารถจะตัดคอชางใหขาดตกลง (ดูกรพระ   
      เจาวิเทหราช เม่ือกอน) พระองคอันเหลาทหารเชนนีแ้วดลอมแลว   
      (แตบัดนี้) การท่ีพระองคจะพนไปจากท่ีนี้ยอมไมมี.   
[๖๖๐] พระองคทรงดวนไสชางพระท่ีนั่งตัวประเสริฐมาทําไมหนอ พระองคมี   
      พระหฤทัยอันราเริงเสด็จมา คงจะทรงเขาพระทัยวาทรงเปนผูไดประโยชน   
      แลว ขอพระองคทรงลดแลงธนูนั่นเสียเถิด ทรงท้ิงลูกธนูเสียเถิด ทรง   
      เปล้ืองเกราะอันงดงามปานดังแกวไพฑูรยนั้นออกเสียเถิด พระเจาขา.   
[๖๖๑] เจาเปนผูมีสีหนาอันผองใส และกลาวถอยคําเคยยิม้แยม ความถึงพรอม   
      แหงผิวพรรณเชนนีย้อมมีในมรณกาล.   
[๖๖๒] ขาแตพระขัตติยราช  พระดํารัสท่ีพระองคตรัสคุกคามไรประโยชนเสีย   
      แลว พระองคเปนผูมีพระดําริกระจายไปท่ัวแลว พระองคไมสามารถ   
      จะจับ พระราชาของขาพระองคไดหรอกดังมาสินธพอันมากระจอกไลไม   
      ทัน ฉะนั้น พระราชาของขาพระองคพรอมดวยอํามาตยราชบริษัท   
      เสด็จขามแมน้ําไปแลวแตวานนี้ ถาพระองคจักเสดจ็ติดตามไป พระองค    
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      ก็จักตก คือถึงความพินาศในระหวาง เปรียบเหมือนกาบินไลติด   
      ตามพระยาหงส จักตองตกลงในระหวาง ฉะนั้น.   
[๖๖๓] สุนัขจิง้จอก เปนสัตวต่ําชากวามฤค เห็นดอกทองกวาวดวยแสงจันทร   
      ก็สําคัญวาช้ินเนื้อ เขาลอมตนอยู คร้ันเม่ือราตรีลวงไปแลว เม่ือพระ   
      อาทิตยข้ึนแลว สุนัขจ้ิงจอกซ่ึงเปนสัตวต่ําชากวามฤค ไดเหน็ดอก   
      ทองกวาวบานแลว เปนสัตวหมดความหวังฉันใด ขาแตพระราชา   
      พระองคทรงลอมพระเจาวิเทหราช ก็จักทรงหมดความหวังเสดจ็กลับไป   
      เปรียบเหมือนสุนัขจ้ิงจอกลอมตนทองกวาวหมดความหวังกลับไป ฉะนั้น.   
[๖๖๔] เจาท้ังหลายจงชวยกนัตัดมือ เทา ห ูและจมูกของมโหสถ ผูปลอยให   
      พระเจาวิเทหราชศัตรูของเราซ่ึงตกอยูในเง้ือมมือไปเสีย เจาท้ังหลายจง   
      เสียบมโหสถ ผูปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของเรา ซ่ึงตกอยูในเง้ือมมือ   
      ไปเสียในหลาวแลวจงยางมันใหรอน เหมือนดังยางเนื้อฉะน้ัน บุคคล   
      แทงหนังววัลงบนแผนดนิ หรือบุคคลเก่ียวหนังราชสีหหรือเสือโครงฉุด   
      มาดวยขอฉันใด  เราจกัใหเจาท้ังหลายชวยกันท่ิมแทงมโหสถ ผู   
      ปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของเราซ่ึงตกอยูในเง้ือมมือไปฆาเสียดวยหอก   
      ฉันนั้น.   
[๖๖๕] ถาพระองครับส่ังใหตัดมือ เทา หู และจมูกของขาพระองค พระเจา   
      วิเทหราชก็จักรับส่ังใหตัดพระหัตถเปนตน ของพระปญจาลจันทราชโอรส   
      ฉันนั้น  ถาพระองครับส่ังใหตัดมือ เทา หู  และจมูกของขาพระองค   
      พระเจาวิเทหราชก็จักรับส่ังใหตัดพระหัตถเปนตนของพระปญจาลจันที   
      ราชธิดา  ฉันนั้น   ถาพระองครับส่ังใหตัดมือ เทา หู  และจมูกของขา   
      พระองค  พระเจาวิเทหราชก็จักรับส่ังใหตัดพระหัตถเปนตนของพระ   
      นางนันทาเทวีอัครมเหสี ฉันนั้น  ถาพระองครับส่ังใหตัดมือเทา หแูละ   
      จมูกของขาพระองค  พระเจาวิเทหราชก็จักรับส่ังใหตัดพระหัตถเปน   
      ตนของพระราชบุตร ราชบุตรีและพระมเหสีแหงพระองค ฉันนั้น   
      ถาพระองครับส่ังใหเสียบเน้ือของขาพระองคในหลาว แลวยางใหรอน   
      พระเจาวิเทหราช ก็จักรับส่ังใหเสียบเนื้อของพระปญจาลจันทราชโอรส    
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      ในหลาว  แลวยางใหรอน ฉันนั้น ถาพระองครับส่ังใหเสียบเนื้อของ   
      ขาพระองคในหลาว  แลวยางใหรอน  พระเจาวิเทหราชก็จักรับส่ังให   
      เสียบเนื้อของพระปญจาลจันทีราชธิดา แลวยางใหรอน ฉันนั้น ถาพระ   
      องครับส่ังใหเสียบเน้ือของขาพระองคในหลาว  แลวยางใหรอน  พระเจา   
      วิเทหราชก็จักรับส่ังใหเสียบเนื้อพระนางนันทาเทวอัีครมเหสี  แลวยาง   
      ใหรอน ฉันนั้น ถาพระองครับส่ังใหเสียบเนื้อของขาพระองคในหลาว   
      แลวยางใหรอน  พระเจาวิเทหราชก็จักรับส่ังใหเสียบเน้ือของพระราช   
      บุตรพระราชบุตรีและพระมเหสีของพระองค แลวยางใหรอน ฉันนัน้   
      ถาพระองคจักรับส่ังใหท่ิมแทงขาพระองคดวยหอก  พระเจาวิเทหราชก็   
      จักรับส่ังใหท่ิมแทงพระปญจาลจันทราชโอรสดวยหอก ฉันนั้น ถาพระ   
      องคจักรับส่ังใหท่ิมแทงขาพระองคดวยหอก พระเจาวิเทหราชก็รับส่ังให   
      ท่ิมแทง พระปญจาลจันทีราชธิดาดวยหอก ฉันนัน้ ถาพระองคจักรับ   
      ส่ังใหท่ิมแทงขาพระองคดวยหอก  พระเจาวิเทหราชก็จักรับส่ังใหท่ิมแทง   
      พระนางนนัทาเทวีอัครมเหสีดวยหอก  ฉันนั้น ถาพระองครับส่ังให   
      ท่ิมแทงขาพระองคดวยหอก  พระเจาวิเทหราชก็จักรับส่ังใหท่ิมแทง   
      พระราชบุตร พระราชบุตรีและพระมเหสีของพระองค ฉันนั้น ขอความ   
      ดังกราบทูลมาอยางนี้  อันขาพระองคท้ังสอง คือพระเจาวิเทหราชกับ   
      ขาพระองค  ไดปรึกษาตกลงกันไวแลวในท่ีลับ โลหนักประมาณ ๑๐๐   
      ปะละ อันชางหนังทําสําเร็จแลว ดวยมีดของชางหนังยอมชวยปองกนั   
      ตัวเพ่ือหามลูกศรทั้งหลาย ฉันใด ขาพระองค เปนผูนําความสุขบรรเทา   
      ทุกขถวายพระเจาวิเทหราชผูเรืองยศ กจ็ําตองทําลายลูกศรคือพระดําริของ   
      พระองค  ดวยโล  คือความคิดของขาพระองค ฉันนั้น ขอเดชะ.   
[๖๖๖] ขาแตพระมหาราช เชิญพระองคทอดเนตรพระราชนิเวศนอันวางเปลา   
      ของพระองค ขาแตบรมกษัตริย นางสนม กุมารท้ังหลาย และ   
      พระราชชนนีของพระองค ขาพระองคใหนําออกทางอโุมงค นําไป   
      ถวายพระเจาวิเทหราชแลว พระเจาขา.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 164 
[๖๖๗] เชิญพวกเจาจงไปสูราชนิเวศนของเรา แลวตรวจตราดู คําของมโหสถนี้   
      จริงหรือเท็จอยางไร.   
[๖๖๘] ขาแตพระมหาราชา มโหสถกราบทูลวา ฉันใด คํานั้นเปนจริง ฉันนั้น   
      พระราชนิเวศนทุกแหงวางเปลา ดุจท่ีลงกินของฝูงกา ขอเดชะ.   
[๖๖๙] ขาแตพระมหาราชา พระนางเจานันทาเทวี ทรงโฉมงดงามท่ัวสรรพางค   
      มีพระโสณีงาม ดังแผนทองคําธรรมชาติ มีปกติตรัสดวยพระสําเนยีง   
      อันออนหวาน ดังเสียงลูกหงสเสด็จไปทางอุโมงคนี้แลว  ขาแตพระ   
      มหาราชา พระนางนนัทาเทวีทรงโฉมงดงามท่ัวสรรพางค  ทรงพระภษูา   
      โกสัย  มีพระสรีระเหลืองอราม  มีสายรัดพระองคงดงามดวยทองคํา   
      ขาพระองคนําออกไปแลวจากอุโมงคนี้  พระนางนนัทาเทวีมีพระบาทแดง   
      สดใส ทรงโฉมงดงาม มีสายรัดพระองค แกวมณีแกมสุวรรณ ดวง   
      พระเนตรดังตานกพิราบ มีพระสรีระงดงาม พระโอฐแดงดังผลตําลึงสุก   
      สะโอดสะอง  มีบ้ันพระองคเล็กเรียวดงัเถานาคลดา  อันเกิดดีแลว   
      และกาญจนไพรที มีพระเกสายาวดํา มีปลายชอนข้ึนเล็กนอย มีดวง   
      พระเนตรเข่ือง ดังดวงตาของลูกเนื้อทรายอันเกดิดแีลว และดุจเปลว   
      เพลิงในฤดูเหมันต  พระนางนันทาเทว ียอมงดงามดวยเสนพระโลมา   
      เล็กๆ ดังแมน้ําใกลภูผาอันดาดาษไปดวยไมไผเล็กๆ ฉะนั้น พระ   
      นางมีพระเพลางามดังงวงอัยรา  มีพระถันยุคลดังคูผลมะพลับทองงาม   
      เปนท่ีหนึ่ง พระสัณฐานสันทัด ไมสูงนัก ไมต่ํานกั มีพระโขนงพอ   
      งาม ไมมากนัก ขาแตพระองคผูมีพาหนะสมบูรณดวยสิริ พระองคคง   
      ทรงยินดี ดวยการทิวงคตของพระนางเจานันทาเทวีเปนแน ขาพระองค   
      และพระนางเจานันทาเทวี ก็จกัไปสูสํานักยมราชเปนแน.   
[๖๗๐] มโหสถ ไดปลอยพระเจาวิเทหราชศัตรูของเรา ซ่ึงตกอยูในเง้ือมมือ   
      เรา ทําเลหกลอันเปนทิพย หรือวาไดทําอุบายบังตา.   
[๖๗๑] ขาแตพระมหาราชา บัณฑิตท้ังหลายในโลกนี้ ยอมทําเลหกลอันเปน   
      ทิพยโดยแท บัณฑิตผูมีความรูเหลานั้น ยอมปลดเปล้ืองตนได เหลา   
      ทหารรุนหนุมเปนคนฉลาด เปนทหารขุดอุโมงคของขาพระองคมีอยู    
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      พระเจาวิเทหราชเสด็จไปยังพระนครมิถิลา โดยทางท่ีทหารเหลานัน้ทําไว   
      พระเจาขา.   
[๖๗๒] ขาแตพระมหาราชา เชิญพระองคทอดพระเนตรอุโมงคซ่ึงสรางไวดแีลว   
      งามรุงเรืองดวยระเบยีบแหงกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และ   
      กองพลราบ ซ่ึงสําเร็จดีแลวเถิด พระเจาขา.   
[๖๗๓] ดกูรมโหสถ เปนลาภของชนชาววเิทหรัฐหนอ  บัณฑิตท้ังหลายเชนนี้   
      ยอมอยูในเรือน ในแวนแควนของผูใด เปนลาภของผูนั้น เหมือนเจา   
      ฉะนั้น.   
[๖๗๔] เราจะใหเคร่ืองเล้ียงชีพ การบริหาร เบ้ียเล้ียง และบําเหน็จเพิ่มข้ึน   
      สองเทา และใหโภคสมบัติอันไพบูลยอีก เจาจงใชสอยและจงร่ืนรมย   
      อยูในกามเถิด เจาอยากลับไปหาพระเจาวิเทหราชเลย  พระเจาวิเทหราช   
      จะทรงทําประโยชนอะไร.   
[๖๗๕] ขาแตพระมหาราชา  ผูใดพึงสละทานผูชุบเล้ียงตนเพราะเหตุแหงทรัพย   
      ผูนั้นยอมถูกตนเองและคนอ่ืนติเตียนไดท้ังสองฝาย พระเจาวิเทหราชยัง   
      ทรงพระชนมอยูเพยีงใด ขาพระองคไมพึงอยูในแวนแควนของผูอ่ืนเพียง   
      นั้น ขาแตพระมหาราชา ผูใดพึงสละทานผูชุบเล้ียงตน เพราะเหตุแหง   
      ทรัพย  ผูนัน้ยอมถูกตนเองและคนอ่ืนติเตียนไดท้ังสองฝาย  พระเจา   
      วิเทหราชยงัดํารงพระชนมอยูเพยีงใด ขาพระองคไมพงึเปนราชบุรุษของ   
      พระราชาอ่ืนเพียงนั้น ขอเดชะ.   
[๖๗๖] ดกูรมโหสถ เราจะใหทองพันแทง บาน ๘๐ หลังในแควนกาสีแกทาน   
      เราจะใหทาสี ๔๐๐ คน ภรรยา ๑๐๐ คนแกทาน จงพากองทัพท้ังปวง   
      ไปโดยสวสัดี.   
[๖๗๗] พวกเจาจงใหอาหารแกชางและมาเพิ่มข้ึนเปนสองเทา เพียงใด จงเล้ียงดู   
      กองรถและกองราบใหอ่ิมหนําดวยขาวและนํ้า เพียงนัน้.   
[๖๗๘] ดกูรมโหสถบัณฑิต ทานจงพาเอากองชาง กองมา กองรถ กองราบไป   
      พระเจาวิเทหราช จงทอดพระเนตรทานผูไปถึงมิถิลานคร.   
[๖๗๙] เสนา คือ กองชาง กองมา กองรถ กองราบ ปรากฏมากมาย เปน    
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      จตุรงคินีท่ีนากลัว บัณฑติท้ังหลายจะสําคัญอยางไรหนอ.   
[๖๘๐] ขาแตพระมหาราชา ความยินดีอยางสูงสุด จักปรากฏแดพระองค มโหสถ   
      พากองทัพท้ังปวงมาถึงแลวโดยสวัสดี.   
[๖๘๑] คน ๔ คน  นําคนตายไปท้ิงไวในปาชาแลวกลับไป ฉันใด พวกเราทิ้ง   
      เจาไวในกปัปลรัฐแลว กลับมาในท่ีนี้ กฉั็นนั้น เม่ือเปนเชนนัน้ เจา   
      เปล้ืองตนพนมาไดเพราะเหตุอะไร เพราะปจจยัอะไร  หรือเพราะผล   
      อะไร.   
[๖๘๒] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริยจอมวิเทหรัฐ  ขาพระองคปองกันกลศึกท่ี   
      พวกนั้นกดีกันไว  ดวยกลศึกท่ีขาพระองคคิดแลว ขาพระองคปองกัน   
      ความลับท่ีพวกนั้นปรึกษากันไว  ดวยความลับท่ีขาพระองคคิดไว (ใช   
      แตเทานั้น) ขาพระองคยังไดชวยปองกนัพระราชาไว ดังสาครกั้นลอม   
      ชมพูทวีปไว ฉะนั้น พระเจาพรหมทัตตทรงพระราชทานทองคําพันแทง   
      บาน ๘๐ หลังในแควนกาสี ทาสี ๔๐๐ คน และภรรยา ๑๐๐ คน แก   
      ขาพระองค ขาพระองคไดพากองทัพท้ังปวงมาถึง ณ ท่ีนี้โดยสวสัดีแลว   
      พระเจาขา.   
[๖๘๓] ดกูรทานอาจารยเสนก การอยูรวมกบับัณฑิต เปนสุขดีหนอ เพราะวา   
      มโหสถบัณฑิต  ปลดเปลื้องเราท้ังหลายผูตกอยูในเง้ือมมือของศัตรูได   
      เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกท่ีถูกขังอยูในกรง  และเปรียบ   
      เหมือนบุคคลชวยปลอยปลาอันติดอยูในแห ฉะน้ัน.   
[๖๘๔] ขาแตพระมหาราชา ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวา บัณฑิตท้ังหลาย เปน   
      ผูนําความสุขมาให มโหสถบัณฑิตปลดเปล้ืองพวกเราผูตกอยูในเง้ือมมือ   
      ของศัตรูได เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยฝูงนกท่ีขังอยูในกรง และ   
      เปรียบเหมือนบุคคลชวยปลอยตัวติดอยูในแห ฉะนั้น.   
[๖๘๕] ชาวเมืองผูนับวาเกดิในแควนมคธ จงดีดพณิท้ังปวง จงตีกลองเล็กกลอง   
      ใหญและมโหรทึก จงพากันโหรองบันลือเสียงใหเซ็งแซ.   
[๖๘๖] พวกนางสนม พวกกมุาร พวกพอคา และพวกพราหมณตางก็นาํเอา   
      ขาวน้ําเปนอันมากมาใหแกมโหสถบัณฑิต พวกกองชาง พวกกองมา    
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      พวกกองรถ พวกกองราบ  ตางก็นําเอาขาวน้ําเปนอันมากมาใหแก   
      มโหสถบัณฑิต  ชาวชนบทและชาวนคิมประชุมพรอมกัน ตางนําเอา   
      ขาวน้ําเปนอันมากมาใหมโหสถบัณฑิต ชนเปนอันมากไดเห็นมโหสถ   
      บัณฑิตกลับมา ตางก็พากันเล่ือมใส คร้ันมโหสถบัณฑิตมาถึงมิถิลานคร   
      พากนัยกธงข้ึนโบกอยูไปมา.   
                     จบ  มโหสถชาดกท่ี ๕.   
                       ๖. ภูริทัตชาดกท่ี ๖   
                 พระเจาภูริทัต ทรงบําเพ็ญศีลบารมี   
[๖๘๗] รัตนะอยางใดอยางหน่ึง มีอยูในนเิวศนของทาวธตรฐ รัตนะท้ังหมดนัน้   
      จงมาสูพระราชนิเวศนของพระองค  ขอพระองคจงทรงพระกรุณาโปรด   
      ประทานพระราชธิดาแกพระราชาของขาพระองคเถิด พระเจาขา.   
[๖๘๘] พวกเราไมเคยทําการวิวาหกับนาคท้ังหลาย ในกาลไหนๆ เลย พวกเรา   
      จะทําการววิาหอันไมสมควรนั้นไดอยางไรเลา.   
[๖๘๙] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวามนุษย พระองคจําตองทรงสละพระชนมชีพ   
      หรือแวนแควนเสียเปนแน เพราะเม่ือนาคโกรธแลว คนท้ังหลาย เชน   
      พระองคจะมีชีวิตอยูนานไมได ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคเปน   
      มนุษยไมมีฤทธ์ิ มาดูหม่ินพระยานาคธตรฐผูมีฤทธ์ิ ผูเปนบุตรของทาว   
      วรุณนาคราช เกิดภายใตแมน้ํายมุนา.   
[๖๙๐] เราไมไดดูหม่ินทาวธตรฐผูเรืองยศ  ก็ทาวธตรฐเปนใหญกวานาคแมท้ัง   
      หมด ถึงจะเปนพระยานาคผูมีอานุภาพมาก ก็ไมสมควรกะธิดาของเรา   
      เราเปนกษตัริยของชนชาววิเทหรัฐ  และนางสมุททชาธิดาของเราก็เปน   
      อภิชาต.   
[๖๙๑] พวกนาคเหลากัมพลอัสสดรจงเตรียมตัว จงไปบอกใหนาคท้ังปวงรูกัน   
      จงพากันไปเมืองพาราณสี แตอยาไดเบียดเบียนใครๆ เลย.   
[๖๙๒] นาคท้ังหลาย จงแผพังพานหอยอยูท่ีบานเรือน  ในสระนํ้า ท่ีทางเดิน    
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      ท่ีทาง ๔ แพรง บนยอดไม และบนเสาระเนียด แมเราก็จะนิรมิตตัว   
      ใหใหญขาวลวน  วงลอมเมืองใหญดวยขนดหาง ยังความกลัวใหเกดิ   
      แกชนชาวกาสี.   
[๖๙๓] นาคท้ังหลายไดฟงคําของทาวธตรฐแลว แปลงเพศเปนหลายอยาง พา   
      กันเขาไปยงัพระนครพาราณสี แตมิไดเบียดเบียนใครๆ เลย แผพังพาน   
      หอยอยูท่ีบานเรือน ในสระน้ํา ท่ีทางเดิน ท่ีทาง ๔ แพรง บนยอดไม   
      พวกสตรีเปนอันมากไดเห็นนาคเหลานั้น แผพังพานหอยอยูตามที่ตางๆ   
      หายใจฟูๆ ก็พากันครํ่าครวญ  ชาวเมืองพาราณสีมีความสะดุงกลัว   
      เดือดรอนก็พากันไปประชุมกอดอกรองทุกขวา ขอพระองคจงทรงพระ   
      ราชทานพระราชธิดาแกพญานาคเถิด พระเจาขา.   
[๖๙๔] ทานช่ืออะไร มีนัยนตาแดง อกผาย นั่งอยูทามกลางปาอันเต็มไปดวย   
      ดอกไม สตรี ๑๐ คนเปนใคร ทรงเคร่ืองประดับลวนแตทองคํา นุงผา   
      งาม ยืนเคารพอยู ทานเปนใคร มีแขนใหญ รุงเรืองอยูในทามกลางปา   
      เหมือนไฟอันลุกโชนดวยเปรียง ทานคงเปนผูมีศักดิ์ใหญ คนใดคนหน่ึง   
      เปนยกัษหรือเปนนาคผูมีอานุภาพมาก.   
[๖๙๕] เราเปนนาคผูมีฤทธ์ิเดช ยากท่ีใครๆ จะลวงได ถาแมเราโกรธแลว พึง   
      ขบชนบทท่ีเจริญใหแหลกไดดวยเดช มารดาของเราช่ือสมุททชา บิดา   
      ของเราช่ือวาธตรฐ เราเปนนองของสุทัสสนะ คนท้ังหลายเรียกเราวา   
      ภูริทัต.   
[๖๙๖] ทานเพงดูหวงน้ําลึกวนอยูทุกเม่ือ นากลัวหวงน้ําน้ันเปนท่ีอยูอันรุงเรือง   
      ของเรา ลึกหลายรอยช่ัวบุรุษ ทานอยากลัวเลย จงเขาไปยังแมน้ํายมุนา   
      เปนแมน้ํามีสีเขียวไหลจากกลางปา กึกกองดวยเสียงนกยูงและนกกระ   
      เรียน เปนท่ีเกษมสําราญของผูมีอาจารวัตร.   
[๖๙๗] ดูกรพราหมณ ทานพรอมดวยบุตรและภรรยา ไปถึงนาคพิภพแลว เรา   
      จะบูชาทานดวยกามท้ังหลาย ทานจกัอยูเปนสุข.   
[๖๙๘] แผนดนิมีพื้นอันราบเรียบ ประกอบดวยตนกฤษณาเปนอันมาก ดารดาษ   
      ดวยหมูแมลงคอมทอง มีหญาเขียวชะอุมงามอุดม หมูไมอันนาร่ืนรมย    
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      สระโบกขรณีท่ีสรางไวสวยงาม ระงมดวยเสียงหงส มีดอกปทุมรวงหลน   
      อยูเกล่ือนกลาด มีปราสาท ๘ มุม มีเสาพันเสาอันขัดเกลาดีแลวทุกเสา   
      สําเร็จดวยแกวไพฑูรย เรืองจรูญดวยเหลานางนาคกัญญา พระองคเปน   
      ผูบังเกิดในวิมานทิพยอันกวางใหญ  เปนวิมานเกษมสําราญร่ืนรมย มี   
      สุขหาอันใดจะเปรียบปานมิได ดวยบุญของพระองค พระองคเหน็จะ   
      ไมทรงหวงัวิมานของพระอินทร เพราะฤทธ์ิอันยิ่งใหญไพบูลยของพระ   
      องคนี้ ก็เหมือนของทาวสักกะผูรุงเรือง ฉะนั้น.   
[๖๙๙] อานุภาพของคนรับใชช้ันผูใหญ ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของทาวสักกเทว   
      ราชผูรุงเรือง ใครๆ ไมพึงถึงแมดวยใจ.   
[๗๐๐] เราปรารถนาวิมานของเทวดาท้ังหลาย ผูตั้งอยูในความสุขนั้น จึงไป   
      รักษาอุโบสถอยูบนจอมปลวก.   
[๗๐๑] ขาพระองคพรอมดวยบุตรเขาไปสูปาแสวงหาเนื้อ ญาติเหลานั้นไมรูวา   
      ขาพระองคตายหรือเปน ขาพระองคขอทูลลาพระภูริทัตผูเรืองยศ  โอรส   
      แหงกษัตริยแควนกาสี พระองคทรงอนุญาตแลว ขาพระบาทก็จะไดไป   
      เยี่ยมญาติ.   
[๗๐๒] การท่ีทานไดมาอยูในสํานักของเรานี้ เปนความพอใจของเราหนอ แต   
      วากามารมณเชนนี้ เปนของหาไมไดงายในมนุษย ถาทานไมปรารถนา   
      จะอยู เราจะบูชาทานดวยกามารมณท้ังหลาย เราอนุญาตใหทานไปเยี่ยม   
      ญาติไดโดยสวัสดี.   
[๗๐๓] ดูกรพราหมณ  เม่ือทานทรงทิพยมณีนี้อยู ยอมไดปศุสัตวและบุตรท้ัง   
      หลายตามปรารถนา ทานจงถือเอาทิพยมณีไป ปราศจากโรคภัยเปนสุข   
      เถิด.   
[๗๐๔] ขาแตภูริทัต พระดํารัสของพระองคหาโทษมิได ขาพระองคยินดียิ่งนกั   
      ขาพระองคแกแลวจักบวช ไมปรารถนากามท้ังหลาย.   
[๗๐๕] ถาหากพรหมจรรยมีการแตกหัก กิจท่ีตองทําดวยโภคทรัพยท้ังหลายเกดิ   
      ข้ึน ทานอยาไดมีความหวั่นใจ ควรมาหาเรา เราจะใหทรัพยแกทาน   
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      มากๆ.   
[๗๐๖] ขาแตพระภูริทัต พระดํารัสของพระองคหาโทษมิได ขาพระองคยินดยีิ่ง   
      นัก ขาพระองคจักกลับมาอีก ถาจักมีความตองการ.   
[๗๐๗] พระภริูทัตตรัสดํารัสนี้แลว จึงใชใหนาคมาณพ ๔ ตนไปสงวา ทาน   
      ท้ังหลายจงมา เตรียมตัวพาพราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว นาคมาณพ   
      ๔ ตนท่ีภูริทัตตรัสใชใหไปสง ฟงรับส่ังของภูริทัต เตรียมตัวแลว พา   
      พราหมณไปสงใหถึงโดยเร็ว.   
[๗๐๘] แกวมณีท่ีสมมติกันวาเปนมงคล เปนของดี เปนเคร่ืองปล้ืมร่ืนรมยใจ   
      เกิดแตหิน สมบูรณดวยลักษณะ ท่ีทานถืออยูนี้ใครไดมาไว.   
[๗๐๙] แกวมณีนี้ พวกนางนาคมาณวิกาประมาณพนัหนึ่งลวนมีตาแดง แวด   
      ลอมอยูโดยรอบในกาลวนันี้ เราเดินทางไปไดแกวมณีนั้นมา.   
[๗๑๐] แกวมณีอันเกดิแตหนินี้ ท่ีหามาไดดวยดี อันบุคคลเคารพบูชา ประดับ   
      ประดาเกบ็รักษาไวดวยดีทุกเม่ือ ยังประโยชนท้ังปวงใหสําเร็จได เม่ือ   
      บุคคลปราศจากการระวังในการเก็บรักษา  หรือในการประดับประดา   
      แกวมณีอันเกิดแตหนินี้ ท่ีบุคคลหามาไดโดยไมแยบคาย ยอมเปนไป   
      เพื่อความพินาศ คนผูไมมีกุศลไมควรประดับแกวมณีอันเปนทิพยนี้ เรา   
      จักใหทองคํารอยแทง ขอทานจงใหแกวมณนีี้แกเราเถิด.   
[๗๑๑] แกวมณีของเรานี้ ไมควรแลกเปล่ียนดวยโคหรือรัตนะ เพราะแกวมณี   
      อันเกิดแตหิน บริบูรณดวยลักษณะ เราจึงไมขาย.   
[๗๑๒] ถาทานไมแลกเปล่ียนแกวมณดีวยโคหรือรัตนะ เม่ือเชนนั้น ทานจะ   
      แลกเปล่ียนแกวมณดีวยอะไร เราถามแลว ขอทานจงบอกความขอนั้น   
      แกเรา.   
[๗๑๓] ผูใดบอกนาคใหญผูมีเดช ยากท่ีบุคคลจะลวงเกนิได เราจะใหแกวมณี   
      อันเกิดแตหิน อันรุงเรืองดวยรัศมี.   
[๗๑๔] ครุฑผูประเสริฐหรือไรหนอ  แปลงเพศเปนพราหมณมาแสวงหานาค   
      ประสงคจะนําไปเปนอาหารของตน.   
[๗๑๕] ดูกรพราหมณ เรามิไดเปนครุฑ เราไมเคยเห็นครุฑ เราเปนผูสนใจดวย    
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      งูพิษ ชนท้ังหลายรูจักเราวาเปนหมองู.   
[๗๑๖] ทานมีกําลังอะไร มีศิลปอะไร ทานเปนผูทรงไวซ่ึงผลอันพิเศษในอะไร   
      จึงไมยําเกรงนาค.   
[๗๑๗] ครุฑมาบอกวิชาหมองูอยางสูง แกฤาษีโกสิยโคตรผูอยูในปา ประพฤติ   
      ตบะอยูส้ินกาลนาน  เราเขาไปหาฤาษีตนหน่ึงซ่ึงนับเขาในพวกฤาษผูี   
      บําเพ็ญตนอาศัยอยูในระหวางภูเขา ไดบํารุงทานโดยเคารพ มิไดเกยีจ   
      ครานท้ังกลางคืนกลางวนั  ในกาลนั้น ทานบําเพ็ญวตัรและพรหมจรรย   
      เปนผูมีโชค เมื่อไดสมาคมกับเรา จึงสอนมนตทิพยใหแกเราดวยความ   
      รัก  เราทรงไวซ่ึงผลอันวเิศษในมนตนัน้ จึงไมกลัวตอนาค  เราเปน   
      อาจารยของพวกหมอฆาพิษ  ชนท้ังหลายรูจกัเราวาอาลัมพายน.   
[๗๑๘] เราท้ังหลายจงรับแกวไวสิ ดูกรพอโสมทัต เจาจงรูไว เราท้ังหลายอยา   
      ละสิริอันมาถึงตนดวยทอนไมตามชอบใจสิ.   
[๗๑๙] ขาแตพอผูเปนพราหมณ ภูริทัตนาคราชบูชาคุณพอผูไปถึงท่ีอยูของตน   
      เพราะเหตุไร คุณพอจึงปรารถนาประทุษรายตอผูกระทําดีเพราะความหลง   
      อยางนี้ ถาคุณพอปรารถนาทรัพย ภูริทัตนาคราชก็คงจักให คุณพอไป   
      ขอทานเถิด ภูริทัตนาคราชคงจักใหทรัพยเปนอันมากแกคุณพอ.   
[๗๒๐] ดูกรโสมทัต  การกินของท่ีถึงมือ  ถึงภาชนะ หรือท่ีตั้งอยูเบ้ืองหนา   
      เปนความประเสริฐ ประโยชนท่ีเหน็ประจักษ อยาไดลวงเราไปเสียเลย.   
[๗๒๑] คนประทุษรายมิตร สละความเก้ือกูล จะตองหมกไหมอยูในนรกอัน   
      รายแรง  แผนดินยอมสูบผูนั้น หรือเม่ือผูนั้นมีชีวิตอยูก็ซูบซีด ถา   
      คุณพอปรารถนาทรัพย ภูริทัตนาคราชก็คงจักให ผมเขาใจวา คุณพอ   
      จักตองไดประสบเวรท่ีตนทําไวในไมชา.   
[๗๒๒] พราหมณท้ังหลายบูชายัญแลว ยอมบริสุทธ์ิได เราจักบูชามหายัญ ก็จกั   
      พนจากบาปดวยการบูชายัญอยางนี้.   
[๗๒๓] เชิญเถิด ผมจะขอแยกไป ณ บัดนี ้ วันนี้ผมจะไมขออยูรวมกบัคุณพอ   
      จะไมขอเดนิทางรวมกับคุณพอผูทํากรรมหยาบอยางนี้สักกาวเดียว.   
[๗๒๔] โสมทัตผูไดยินไดฟงมามาก คร้ันกลาวกะบิดา และประกาศกะเทวดา    
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      ท้ังหลายอยางนี้แลว กห็ลีกไปจากท่ีนัน้   
[๗๒๕] ทานจงจับเอานาคใหญนั่น จงสงแกวมณีนัน้มาใหเรา นาคใหญนั่นมี   
      รัศมีดังสีแมลงคอมทอง ศีรษะแดง ตัวปรากฏดังกองปุยนุน นอนอยู   
      บนจอมปลวกน่ัน ทานจงจับเอาเถิดพราหมณ.   
[๗๒๖] อาลัมพายนเอาทิพยโอสถทาตัว  และรายมนตทําการปองกันตัวอยางนี้   
      จึงสามารถจับพญานาคนัน้ได.   
[๗๒๗] เพราะไดทอดพระเนตรเห็นขาพระองคผูใหสําเร็จ ส่ิงท่ีนาใครท้ังปวงมา   
      เฝาแลว อินทรียของพระแมเจาไมผองใส พระพักตรพระแมเจาก็เกรียม   
      ดํา  เพราะทอดพระเนตรเห็นขาพระองคเชนนี้ พระพกัตรพระแมเจา   
      เกรียมดํา เหมือนดอกบัวอยูในมือถูกขยี้ ฉะนัน้.   
[๗๒๘] ใครวาลวงเกินพระแมเจาหรือ หรือพระแมเจามีเวทนาอะไร เพราะ   
      ทอดพระเนตรเห็นขาพระองคผูมาเฝา พระพักตรของพระแมเจาเกรียมดํา   
      เพราะเหตุไร.   
[๗๒๙] พอสุทัสสนะลูกรักเอย แมไดฝนเห็นลวงมาเดือนหนึ่งแลววา (มี) ชาย   
      มาตัดแขนของแมดูเหมือนขางขวา พาเอาไปท้ังท่ีเปอนเลือด เม่ือแม   
      กําลังรองไหอยู ตั้งแตแมไดฝนเหน็แลว เจาจงรูเถิดวาแมไมไดความสุข   
      ทุกวันทุกคืน.   
[๗๓๐] แตกอนนางกัญญาท้ังหลาย  ผูมีรางกายอันสวยสดงดงาม ปกคลุมดวย   
      ตาขายทอง พากันบําเรอภูริทัตใด บัดนีภู้ริทัตนั้นยอมไมปรากฏ  แต   
      กอนเสนาท้ังหลายผูถือดาบอันคมกลา  งามดังกรรณิการ พากันหอม   
      ลอมภูริทัตใด บัดนีภู้ริทัตนั้นยอมไมปรากฏ เอาละเราจักไปยังนิเวศน   
      แหงภูริทัตเดี๋ยวนี้ จกัไปเยี่ยมนองของเจา ผูตั้งอยูในธรรม สมบูรณ   
      ดวยศีล.   
[๗๓๑] ภริยาท้ังหลายของภริูทัต เห็นพระมารดาของภูริทัตเสด็จมา ตางพากัน   
      ประคองแขนครํ่าครวญวา ขาแตพระแมเจา หมอมฉันท้ังหลายไมทราบ   
      เกลา ลวงมาเดือนหนึ่งแลววา ภูริทัตผูเรืองยศ โอรสของพระแมเจา   
      ส้ินชีพเสียแลวหรือวายังดํารงชนมอยู.    
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[๗๓๒] เราไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขส้ินกาลนาน ดังนางนกพลัดพราก   
      จากลูกเหน็แตรังเปลา  เราไมเห็นภูริทัต จักตรอมตรมดวยทุกขส้ิน   
      กาลนาน ดงันางหงสขาวพลัดพรากจากลูกออน เราไมเห็นภูริทัต จัก   
      ตรอมตรมดวยทุกขส้ินกาลนาน ดังนางนกจากพรากในเปอกตมอันไมมี   
      น้ําเปนแน เราไมเห็นภูริทัตจักตรอมตรมดวยความโศก เปรียบเหมือน   
      เบาของชางทอง เกรียมไหมในภายใน ไมออกไปภายนอก ฉะนัน้.   
[๗๓๓] บุตรธิดาและชายาในนิเวศนของภริูทัต ลมนอนระเนระนาด ดังตนรัง   
      อันลมฟาดหักลง ฉะนัน้.   
[๗๓๔] อริฏฐะและสุโภคะ  ไดฟงเสียงอันกึกกองของบุตรธิดาและชายาของ   
      ภูริทัตเหลานั้นในนิเวศนของภูริทัต  จึงวิ่งไปในระหวาง ชวยกันปลอบ   
      มารดาวา ขาแตพระแมเจา จงเบาพระทัยอยาเศราโศกไปเลย เพราะวา   
      สัตวท้ังหลายยอมมีความตายและความเกิดข้ึนเปนธรรมดาอยางนี้ การ   
      ตายและการเกิดข้ึนนี้ เปนความแปรของสัตวโลก.   
[๗๓๕] ดกูรพอสุทัสสนะ ถึงแมรูวาสัตวท้ังหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ก็แตวา   
      แมเปนผูอันความเศราโศกครอบงําแลว ถาเม่ือแมไมไดเห็นภูริทัตคืน   
      วันนี้ เจาจงรูวา แมไมไดเห็นภูริทัต เหน็จะตองละชีวติไปแน.   
[๗๓๖] ขาแตพระแมเจา จงเบาพระทัย อยาเศราโศกไปเลย ลูกท้ัง ๓ จกัเท่ียว   
      แสวงหาภริูทัตไปตามทิศนอยทิศใหญ ท่ีภูเขา ซอกเขา บาน และ   
      นิคมแลวจกันําทานพีภู่ริทัตมา  พระแมเจาจักไดทรงเห็นทานพี่ภูริทัตมา   
      ภายใน ๗ วัน.   
[๗๓๗] นาคหลุดพนจากมือ ไปฟุบลงท่ีเทาของทานคุณพอ มันกัดเอากระมัง   
      หนอ คุณพออยากลัวเลย จงถึงความสุขเถิด.   
[๗๓๘] นาคตวันี้ ไมสามารถจะทําความทุกขอะไรๆ แกเราเลย หมองูมีอยู   
      เทาใด กไ็มดียิ่งไปกวาเรา.   
[๗๓๙] คนเซอะอะไรหนอ แปลงเพศเปนพราหมณมาทารบในท่ีประชุมชน ขอ   
      บริษัทจงฟงเรา.    
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[๗๔๐] ดกูรหมองู ทานจงตอสูกับเราดวยนาค เราจักตอสูกับทานดวยลูกเขียด   
      ในการรบของเราน้ัน เราทั้งสองจงมาพนันกันดวยเดมิพัน ๕๐๐๐.   
[๗๔๑] ดูกรมาณพ เราเทานัน้เปนคนม่ังค่ังดวยทรพัย ทานเปนคนจนใครจะ   
      เปนคนรับประกันทาน และอะไรเปนเดมิพันของทาน เดิมพันของเรามี   
      และคนรับประกันเชนนัน้ก็มี ในการรบของเราท้ังสอง เราท้ังสองมา   
      พนันกนัดวยเดิมพัน ๕๐๐๐.   
[๗๔๒] ดกูรมหาบพิตรผูทรงเกียรติ เชิญสดับคําของอาตมภาพ ขอความเจริญจง   
      มีแกมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงรับประกันทรัพย ๕๐๐๐ ของอาตมภาพ   
      เถิด.   
[๗๔๓] ขาแตดาบส หนี้เปนของบิดา หรือวาเปนหนี้ท่ีทานทําเอง เพราะเหตุไร   
      ทานจึงขอทรัพยมากมายอยางนี้ตอขาพเจา.   
[๗๔๔] เพราะนายอาลัมพายน ปรารถนาจะตอสูกับอาตมภาพดวยนาค อาตมภาพ   
      จักใหลูกเขียดกัดนายอาลัมพายน ดกูรมหาบพิตรผูผดุงรัฐ  ขอเชิญ   
      พระองคผูมีหมูทหารดาบเปนกองทัพเสด็จไปทอดพระเนตรนาคในวันนี้.   
[๗๔๕] ขาแตดาบส เราไมไดดูหม่ินทานโดยทางศิลปศาสตรเลย ทานมัวเมา   
      ดวยศิลปศาสตรมากไป ไมยําเกรงนาค.   
[๗๔๖] ดูกรพราหมณ  แมอาตมาก็ไมไดดหูม่ินทานในทางศิลปศาสตร แตวา   
      ทานลอลวงประชาชนนักดวยนาคอันไมมีพิษ ถาชนพึงรูวานาคของทาน   
      ไมมีพิษ เหมือนอยางอาตมารูแลวทานก็จะไมไดแกลบสักกํามือหนึง่เลย   
      จักไดทรัพยแตท่ีไหนเลาหมองู.   
[๗๔๗] ทานผูนุงหนังเสือพรอมท้ังเล็บ เกลาชฎารุมราม  เหมือนคนเซอะ   
      เขามาในประชุมชน ดหูม่ินนาคเชนนีว้าไมมีพษิ ทานเขามาใกลแลวก็   
      จะพึงรูวานาคนั้นเต็มไปดวยเดช เหมือนของนาคอันสูงสุด ขาพเจาเขา   
      ใจวานาคตัวนี้จกัทําทานใหแหลกเปนเหมือนเถาไปโดยฉับพลัน.   
[๗๔๘] พิษของงูเรือน งูปลา งูเขียว พึงมี แตพิษของนาคมีศีรษะแดง ไมมี   
      เลยทีเดยีว.    
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[๗๔๙] ขาพเจาไดฟงคําของพระอรหันตท้ังหลายผูสํารวม ผูมีตบะมาวา ทายก   
      ท้ังหลายใหทานในโลกนี้แลวยอมไปสูสวรรค ทานมีชีวิตอยู จงใหทาน   
      เสียเถิด ถาทานมีส่ิงของท่ีควรจะให นาคน้ีมีฤทธ์ิมาก มีเดช ยากท่ี   
      ใครๆ จะกาวลวงได เราจะใหนาคนั้นกดัทาน มันกจ็ักทําทานใหเปน   
      เถาไป.   
[๗๕๐] ดกูรสหาย แมเราก็ไดฟงคําของพระอรหันตท้ังหลายผูสํารวม ผูมีตบะมา   
      วา ทายกท้ังหลายใหทานในโลกนี้แลว ยอมไปสูสวรรค ทานนั่นแหละ   
      เม่ือมีชีวิตอยู จงใหทานเสีย ถาทานมีส่ิงของท่ีควรจะให ลูกเขียดช่ือ   
      วาอัจจิมุขีนี้ เต็มดวยเดชเหมือนของนาคอันสูงสุด เราจักใหลูกเขียดนั้น   
      กัดทาน ลูกเขียดนั้นจกัทําทานใหเปนเถาไป นางเปนธิดาของทาวธตรฐ   
      เปนนองสาวตางมารดาของเรา นางอัจจมุิขีผูเต็มไปดวยเดช เหมือน   
      ของนาคอันสูงสุดนั้นจงกัดทาน.   
[๗๕๑] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจกัหยดพิษลงบนแผนดิน มหาบพติรจง   
      ทรงทราบเถิด ตนหญาลดาวัลย และตนยาทั้งหลาย พึงเหี่ยวแหงไป   
      โดยไมตองสงสัย.   
[๗๕๒] ดูกรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจกัขวางพิษข้ึนไปบนอากาศ มหาบพิตรจง   
      ทราบเถิดวา ฝนและนํ้าคางจะไมตกตลอด ๗ ป   
[๗๕๓] ดกูรมหาบพิตร ถาอาตมภาพจกัหยดพิษลงในน้ํา มหาบพิตรจงทราบ   
      เถิด สัตวน้าํมีประมาณเทาใด ท้ังปลาและเตากพ็ึงตายหมด.   
[๗๕๔] น้ําท่ีโลกสมมติวาสามารถลอยบาปได มีอยูท่ีทาปยาคะ ภูตผีอะไรฉุดเรา   
      ลงสูแมน้ํายมุนาอันลึก.   
[๗๕๕] นาคราชใด เปนใหญในโลก เรืองยศ พันเมืองพาราณสีไวโดยรอบ   
      เราเปนลูกของนาคราชผูประเสริฐนั้น ดูกรพราหมณ นาคท้ังหลายเรียก   
      เราวา สุโภคะ.   
[๗๕๖] ถาทานเปนโอรสของนาคราชผูประเสริฐ ผูเปนพระราชาของชนชาวกาสี   
      เปนอธิบดอีมร พระชนกของทานเปนคนใหญคนโตผูหนึ่ง และพระชนนี   
      ของทาน ก็ไมมีใครเทียบเทาในหมูมนุษย ผูมีอานภุาพมากเชนทาน   
      ยอมไมสมควรจะฉุดแมคนเพียงเปนทาสของพราหมณใหจมน้ําเลย.    
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[๗๕๗] เจาแอบตนไมยิงเนื้อซ่ึงมาเพ่ือจะดืม่น้ํา เนื้อถูกยิงแลวรูสึกไดดวยกําลัง   
      ลูกศร จึงวิง่หนีไปไกล เจาไปพบมันลมอยูในปาใหญ จึงแลเนื้อหาบ   
      มาถึงตนไทรในเวลาเย็น  อันกึกกองไปดวยเสียงรองของนกแขกเตา   
      และนกสาลิกา มีใบเหลืองเกล่ือนกลนไปดวยยานไทร มีฝูงนกดุเหวา   
      รองอยูระงม นาร่ืนรมยใจ ภูมิภาคเขียวไปดวยหญาแพรกอยูเปนนติย   
      พี่ชายของเราเปนผูรุงเรืองไปดวยฤทธ์ิและยศ  มีอานภุาพมากอัน   
      นางนาคกญัญาท้ังหลายแวดลอม ปรากฏแกเจาผูอยูท่ีตนไทรนั้น ทาน   
      พาเจาไปเล้ียงดู บํารุงบําเรอดวยส่ิงท่ีนาใครทุกอยาง เปนคนประทุษราย   
      ตอทานผูไมประทุษราย เวรนั้นมาถึงเจาในท่ีนีแ้ลว เจาจงเหยียดคอออก   
      เร็วๆ เถิด เราจักไมไวชีวติแกเจา เราระลึกถึงเวรท่ีเจาทําตอพี่เรา จัก   
      ตัดศีรษะเจาเสีย.   
[๗๕๘] พราหมณผูทรงเวทย ๑ ผูประกอบในการขอ ๑ ผูบูชาไฟ ๑ ดวยฐานะ ๓   
      ประการนี้  พราหมณเปนผูท่ีใครๆ ไมควรจะฆา.   
[๗๕๙] เมืองของทาวธตรฐอยูภายใตแมน้ํายมุนา จดหิมวนัตบรรพต ซ่ึงต้ังอยู   
      ไมไกลแมน้ํายมุนาลวนแลวไปดวยทองคํางามรุงเรือง พี่นองรวมทอง   
      ของเรา ลวนเปนคนมีช่ือลือชา อยูในเมืองนั้น ดูกรพราหมณ พีน่อง   
      ของเราเหลานั้นจักวาอยางไร เจาจักตองเปนอยางนัน้.   
[๗๖๐] ขาแตพี่สุโภคะ ยัญและเวทยท้ังหลายในโลกที่พวกพราหมณประกอบ   
      ข้ึน  ไมใชเปนของเล็กนอย เพราะฉะน้ัน  ผูติเตียนพราหมณซ่ึงใครๆ   
      ไมควรติเตียน  ช่ือวายอมละท้ิงทรัพย  เคร่ืองปล้ืมใจและธรรมของ   
      สัตบุรุษเสีย.   
[๗๖๑] พวกพราหมณถือการทรงไตรเพท พวกกษัตริยปกครองแผนดนิ  พวก   
      แพศยยึดไถนา และพวกศูทรยึดการบําเรอวรรณะท้ัง ๔ นี้ เขาถึงการ   
      งานตามท่ีอางมาเฉพาะอยาง ๆ นั้นกลาวกันวา มหาพรหมผูมีอํานาจจัดไว.   
[๗๖๒] พระพรหมผูสรางโลก ทาววรุณ ทาวกุเวร ทาวโสมะ พระยายม   
      พระจันทร พระวายุ พระอาทิตย แมทานเหลานี้ ก็ลวนบูชายัญมามาก    
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      แลว และบูชาส่ิงท่ีนาใครทุกอยางแกพราหมณผูทรงเวทย  ทาวอรชนุ   
      และทาวภมีเสน มีกําลังมาก มีแขนนับพัน ไมมีใครเสมอในแผนดนิ   
      ยกธนูได ๕๐๐ คัน  ก็ไดบูชาไฟมาแตกอน.   
[๗๖๓] ดกูรพ่ีสุโภคะ ผูใดเล้ียงพราหมณท้ังหลายมานานดวยขาว  และน้ําตาม   
      กําลัง ผูนั้นมีจิตเล่ือมใสอนุโมทนาอยู ไดเปนเทพเจาองคหนึ่ง.   
[๗๖๔] พระเจามุจลินทสามารถบูชาเทวดาคือไฟ ผูกินมาก มีสีไมทราม ให   
      อ่ิมหนําดวยเนยใส ทรงบูชายัญวิธีแกเทวดา คือไฟผูประเสริฐแลวได   
      ไปบังเกิดในทิพยคติ.   
[๗๖๕] พระเจาทุทีป มีอานุภาพมาก มีอายยุนื ๑๐๐๐ ป  มีพระรูปงามนาดูยิ่ง   
      นัก  ทรงละแวนแควนอันไมมีท่ีสุดพรอมท้ังเสนาเสด็จออกผนวชแลว   
      ไดเสด็จสูสวรรค.   
[๗๖๖] ขาแตพี่สุโภคะ พระเจาสาครราช  ทรงปราบแผนดินอันมีสาครเปน   
      ท่ีสุด รับส่ังใหตั้งเสายัญอันงานยิ่ง ลวนแลวดวยทอง  ทรงบูชาไฟ   
      แลวไดเปนเทพเจาองคหนึ่ง แมน้ําคงคา และมหาสมุทร เปนท่ีส่ัง   
      สมนมสม  ยอมเปนไปดวยอานภุาพของผูใด ผูนั้น คือ พระเจา   
      อังคโลมบาท  ทรงบําเรอไฟแลวเสด็จไปเกิดในพระนครของทาว   
      สหัสสนัยน.   
[๗๖๗] เทวดาผูประเสริฐมีฤทธ์ิมาก  มียศ  เปนเสนาบดีของทาววาสวะใน   
      ไตรทิพย กําจัดมลทินดวยโสมยาควิธี (บูชาดวยการดื่มน้ําโสม) ได   
      เปนเทพเจาองคหนึ่ง.   
[๗๖๘] เทวดาผูประเสริฐ มีฤทธ์ิ เรืองยศ สรางโลกนี้โลกหนา แมน้ําภาคีรถี   
      ขุนเขาหิมวันตและเขาวชิฌะ ไดบูชาไฟมากอน ภูเขามาลาคิริ ขุนเขา   
      หิมวันต  ภเูขาวิชฌะ ภูเขาสุทัศนะ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ   
      ภูเขาเหลานี้ และภูเขาใหญอ่ืนๆ กลาวกนัวาพวกพราหมณผูบูชายัญได   
      กอสรางทําไว.   
[๗๖๙] ชนท้ังหลายเรียกพราหมณผูทรงเวทย ผูเขาถึงคุณแหงมนต  ผูมีตบะ   
      ในโลกน้ีวา ผูประกอบในการขอ มหาสมุทรซัดทวมพราหมณนั้น ผู    
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      กําลังตระเตรียมน้ําอยูท่ีฝงมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ําในมหาสมุทร   
      จึงดื่มไมได.   
[๗๗๐] วัตถุท่ีควรบูชา  คือพวกพราหมณเปนอันมากมีอยูในแผนดนิของ   
      ทาววาสวะ  พราหมณท้ังหลายมีอยูในทิศบูรพา ทิศปจจิมทิศ ทักษณิ   
      และทิศอุดร ยอมยังปติและโสมนัสใหเกิด.   
[๗๗๑] ดูกรพออริฏฐะ ความกาลีคือความปราชัยของนักปราชญท้ังหลาย กลับ   
      เปนความมีชัยของคนโงเขลาผูทรงเวทย ไตรเพทเปนเหมือนอาการของ   
      พยับแดด เพราะเปนของไมเห็นเสมอไป มีคุณทางหลอกลวง พาเอา   
      คนมีปญญาไปไมได ไตรเพทมิไดมีเพือ่ปองกันคนผูประทุษรายมิตร ผู   
      ลางผลาญความเจริญเหมือนไฟท่ีคนบําเรอแลว ยอมปองกันคนโทสจริต   
      ทํากรรมช่ัวไมได ถาคนทั้งหลายจะเอาไมท่ีมีอยูในโลกท้ังหมด พรอม   
      ท้ังทรัพยสมบัติของตน คลุกกับหญาใหไฟเผา  ไฟอันมีเดชไมมีใคร   
      เทียมเผาส่ิงนั้นหมดก็ไมอ่ิม  ใครจะพึงทําใหไฟซ่ึงรูรสสองอยางใหอ่ิมได   
      นมสดแปรไปไดเปนธรรมดา คือ แปรเปนนมสม  แลวเปนเนยขน   
      ฉันใด ไฟก็มีความแปรเปนธรรมดา ฉันนั้น ไฟประกอบดวยความเพียร   
      (ในการสีไฟ) จึงจะเกดิได ไมเคยไดเหน็ไฟเขาไปอยูในไมแหง และ   
      ไมสด คนสีไฟไมสี ไฟกไ็มเกิด ไฟยอมไมเกิดเพราะไมมีคนทําใหเกิด   
      ถาแหละไฟพึงอยูภายในไมแหงและไมสด ปาท้ังหมดในโลกก็จะพึงแหง   
      ไป และไมแหงกจ็ะพึงลุกโพลง ถาคนทําบุญไดโดยเอาไมและหญาให   
      ไฟกิน คนเผาถาน คนหุงเกลือ พอครัว และคนเผาศพ ก็พึงทําบุญได   
      ถาแมพราหมณเหลานี้ทําบุญไดเพราะการเล้ียงไฟ  เพราะเรียนมนต   
      เพราะเล้ียงไฟใหอ่ิมหนํา ในโลกนี้ใครๆ ผูเอาของใหไฟกินจะช่ือวาทํา   
      บุญหาไดไม  เพราะเหตุอยางไรเลา เพราะไฟเปนผูอันโลกยําเกรง   
      รูรสสองอยาง  พึงกนิไดมากท้ังของไมมีกล่ินอันไมนาฟูใจ คนเปน   
      อันมากไมชอบ พวกมนษุยละเวน และเปนของไมประเสริฐ คน   
      บางพวกนบัถือไฟเปนเทวดา สวนพวกมิลักขุนับถือน้ําเปนเทวดา   
      ท้ังหมดนีพู้ดผิด ไฟและน้ําไมใชเทพเจาตนใดตนหนึง่ โลกบําเรอไฟ    
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      ซ่ึงไมมีอินทรีย ไมมีกายที่จะรูสึกได สองแสงสวาง เปนเคร่ืองทําการ   
      งานของประชาชน  เม่ือยังทําบาปกรรมอยู จะพึงไปสุคติไดอยางไร   
      พวกพราหมณผูตองการเล้ียงชีวิตในโลกนี้กลาววา  พระพรหมครอบงํา   
      ไดท้ังหมด และวาพระพรหมบําเรอไฟ พระพรหมมีอานุภาพกวาทุกส่ิง   
      และมีอํานาจไมมีใครสราง กลับไปไหวไฟท่ีตนสรางเพื่อประโยชนอะไร   
      คําของพวกพราหมณนาหัวเราะเยาะ ไมควรแกการเพงเล็ง ไมเปนความ   
      จริง  พวกพราหมณในปางกอนกอข้ึนไว เพราะเหตุแหงสักการะ   
      พราหมณเหลานั้น เม่ือลาภและสักการะเกิดข้ึน จึงรอยกรองยัญพิธีวา   
      เปนธรรมสงบระงับ ดวยการฆาสัตวบูชายัญ พวกพราหมณถือการทรง   
      ไตรเพท พวกกษัตริยปกครองแผนดิน พวกแพศยยึดการไถนา และ   
      พวกศูทรยดึการบําเรอ วรรณะท้ัง ๔ นี้  เขาถึงการงานตามท่ีอางมา   
      เฉพาะอยาง ๆ นั้น กลาวกันวา มหาพรหมผูมีอํานาจจดัไวถาคํานี้พึง   
      เปนคําจริงเหมือนดังท่ีพวกพราหมณกลาวไว คนท่ีไมใชกษัตริยไมพึงได   
      ราชสมบัติ  ผูท่ีไมใชพราหมณไมพึงศึกษามนต คนนอกจากแพศยไม   
      พึงทําการไถเลย  และพวกศูทรกไ็มพงึพนจากการรับใชผูอ่ืน เพราะคํานี้   
      เปนคําไมจริง เปนคําเท็จ พวกคนหาเล้ียงทองกลาวไว คนไมมีปญญา   
      หลงเช่ือ บัณฑิตท้ังหลายยอมเห็นดวยตนเอง  เพราะพวกกษัตริย   
      ยอมเก็บสวนจากพวกแพศย พวกพราหมณถือศาตราเท่ียวฆาสัตว เพราะ   
      เหตุไร พระพรหมจึงไมทําโลกอันแตกตางกันเชนนัน้ใหตรงเสีย  ถา   
      แหละพระพรหมเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกท้ังปวง เปนเจาชีวิตของ   
      หมูสัตว ทําไมจึงจัดโลกท้ังปวงใหมีความทุกข ทําไมจึงไมทําโลกท้ังปวง   
      ใหมีความสุข ถาแหละพรหมนั้นเปนใหญ เปนผูเจริญในโลกท้ังปวง   
      เปนเจาชีวติของหมูสัตว เหตุไรจึงทําโลกโดยไมเปนธรรม คือ มารยา   
      และเจรจาคําเท็จ มัวเมา ถาแหละพระพรหมนั้นเปนใหญ เปนผูเจริญ   
      ในโลกท้ังปวง เปนเจาชีวิตของหมูสัตว ก็ช่ือวาเปนเจาชีวิตอยุติธรรม   
      เม่ือธรรมมีอยู พรหมนัน้ก็จัดโลกไมเท่ียงธรรม ตั๊กแตน ผีเส้ือ งู   
      แมลงภู หนอน และแมลงวัน ใครฆาแลวยอมบริสุทธ์ิ ธรรมเหลานี้   
      ไมใชของพระอริยะ เปนธรรมผิดๆ ของชาวกัมโพชรัฐเปนอันมาก.    
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[๗๗๒] ถาแหละคนฆาเขาแลวยอมบริสุทธ์ิ และผูถูกฆายอมเขาถึงแดนสวรรค   
      พวกพราหมณก็พึงฆาพวกพราหมณดวยกันเสียซิ หรือพึงฆาพวกท่ีหลง   
      เช่ือถอยคํา ของพราหมณดวยกันเสียซิ พวกเนื้อ ปศุสัตวและโคตัว   
      ไหนๆ ไมไดออนวอนเพือ่ใหฆาตนเลย  ลวนแตดิ้นรนตองการมีชีวติอยู   
      ในโลกน้ี ชนท้ังหลายยอมนําเอาสัตวและปศุสัตวเขาผูกท่ีเสายัญ พวก   
      คนพาลยอมยื่นหนาเขาไปท่ีเสาบูชายัญเปนท่ีผูกสัตว ดวยการพรรณนา   
      ตางๆ วา เสายัญนี้จะใหส่ิงท่ีนาใครแกทานในโลกหนา จะเปนของ   
      ยั่งยืนในสัมปรายภพ ถาวาบุคคลพึงไดแกวมณี สังข มุกดา ขาวเปลือก   
      ทรัพย เงิน ทองท่ีเสายัญ ในไมแหงและไมสดไซร อนึ่ง เสายัญ   
      จะพึงใหส่ิงท่ีนาใครท้ังปวงในไตรทิพยได พราหมณเทานั้นพึงบูชายัญ   
      ผูท่ีไมใชพราหมณกจ็ะไมพึงใหพราหมณบูชายัญอะไรๆ เลย  แกวมณี   
      สังข มุกดา ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง จักมีท่ีเสายัญ  ท่ีไมแหง   
      ท่ีไมสดท่ีไหน  เสายัญจะพึงใหส่ิงท่ีนาใครท้ังปวงในไตรทิพยท่ีไหน   
      พราหมณเหลานี้เปนคนโออวด หยาบชา โงเขลา โลภจัด ยื่นหนา   
      เขาไปดวยการพรรณนาตางๆ วา จงถือเอาไฟมา และจงใหทรัพยแก   
      เรา แตนั้นทานใหส่ิงท่ีนาใครท้ังปวงแลว จักมีความสุข พวกท่ีโกนผม   
      โกนหนวดและตัดเล็บพาพระราชา หรือมหาอํามาตยเขาไปยังโรงบูชาไฟ   
      ยื่นหนาเขาไปดวยการพรรณนาตางๆ ยอมถือเอาทรัพยดวยเวท พวก   
      พราหมณผูโกหก พอหลอกลวงไดคนหนึ่ง ก็มาประชุมกินกันเปนอัน   
      มากเหมือนฝูงกาตอมนกเคา หลอกเอาจนเกล้ียงแลว เก็บไวท่ีบริเวณ   
      บูชายัญ พวกพราหมณลวงผูนั้นไดคนหน่ึงอยางนี้แลว ก็พากันมาเปน   
      อันมาก ใชความพยายามลอหลอกพรรณนา ดวยส่ิงท่ีไมแลเห็นปลน   
      เอาทรัพยท่ีแลเห็นไป เหมือนพวกราชบุรุษ ท่ีพระราชาสอนใหเกบ็สวย   
      เก็บเอาทรัพยของพระราชาไป ฉะนั้น ดูกรอริฏฐะ พราหมณเชนนัน้   
      เปนเหมือนโจร ไมใชสัตบุรุษเปนผูควรจะฆาเสีย แตไมมีใครฆาในโลก   
      พวกพราหมณกลาววา ไมทองหลางเปนแขนขวาของพระอินทร จงึตัด   
      เอาไมทองหลางมาใชในยัญนี้ ถาคํานั้นเปนคําจริง พระอินทรกแ็ขนขาด    
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      ทําไมพระอินทรจึงชนะพวกอสูรดวยกําลังแขนนั้นได คํานั้นเปนคําเท็จ   
      พระอินทรยังมีแขนพรอม เปนเทวดาช้ันดีเลิศ ไมมีใครฆาได กําจดั   
      อสูรได  มนตของพราหมณเหลานีเ้หลวเปลา หลอกลวงกันใหเห็น   
      ไดเฉพาะในโลกนี้ ภูเขามาลาคิรี ขุนเขาหิมวันต ภูเขาวิชฌะ ภูเขา   
      สุทัศน ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ ภูเขาเหลานี้และภูเขาใหญอ่ืนๆ   
      ท่ีกลาวกันวา พวกพราหมณผูบูชายัญกอสรางไว ท่ีกลาวกันวาพวก   
      พราหมณผูบูชายัญเอาอิฐเชนใดมาสรางภูเขา อิฐเชนนั้นก็ไมใชธรรม   
      ชาติของภูเขา ภูเขาเปนอยางอ่ืน ไมหวัน่ไหว เหน็ไดชัดๆ วาเปนหนิ   
      ไมใชอิฐเปนหินมานมนาน เหล็กและโลหะยอมไมเกิดในอิฐ ท่ีพวก   
      พราหมณสรรเสริญยัญกลาวไววา ผูบูชายัญกอสรางไว ชนท้ังหลายเรียก   
      พราหมณผูทรงเวท ผูเขาถึงคุณแหงมนต ผูมีตบะในโลกนี้วา ผูประกอบ   
      ในการขอ  มหาสมุทรซัดทวมพราหมณนั้นผูกําลังตระเตรียมน้ําอยูท่ีฝง   
      มหาสมุทร เพราะเหตุนั้น  น้ําในมหาสมุทรจึงดื่มไมได แมน้ําพัดเอา   
      พราหมณผูเรียนเวท ทรงมนต ไปเกนิกวาพนั เหตุไรน้ําในแมน้ําจงึมี   
      รสไมเสีย มหาสมุทรเทานั้นดื่มไมได บอน้ําท้ังหลายในมนุษยโลกน้ี ท่ี   
      เขาขุดไวเกิดเปนน้ําเค็มก็มี  แตไมใชเค็มเพราะทวมพราหมณตาย  น้ํา   
      ในบอเหลานั้นดื่มไมได เปนน้ํารูรสสองอยาง คร้ันคร้ังดึกดําบรรพตัง้แต   
      ปฐมกัป ใครเปนภรรยาใคร ใครไดใหมนุษยเกิดข้ึนกอน โดยธรรม   
      แมนั้นใครๆ ไมเลวไปกวาใคร ทานกลาวจําแนกสวนไวอยางนี้ แม   
      ลูกคนจัณฑาลก็พึงเรียนเวท สวดมนตได (ถา) เปนคนฉลาดมีความคิด   
      หัวของเขาก็ไมพึงแตกเจ็ดเส่ียง มนตเหลานี้พวกพรหมสรางไวเพื่อฆา   
      ตน เปนการสรางแตปาก เปนการสรางยดึถือไวดวยความโลภ เปล้ือง   
      ไดยาก เขาถึงคลองดวยคําของพวกพราหมณผูแตงกาพยกลอน จิตของ   
      พวกคนโง ยังหลงในทางลุมๆ ดอนๆ คนไมมีปญญาเช่ือเอาจริงจัง   
      ราชสีห  เสือโครง เสือเหลือง มีกําลังอยางลูกผูชาย พราหมณไมมี   
      กําลังเชนนั้นเลย ความเปนมนุษยของพราหมณเหลานั้น พึงเห็นเหมือน   
      ของโค  ชาติของพราหมณเหลานัน้เทานั้นไมมีใครเสมอ ส่ิงอ่ืนๆ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 182 
      เสมอกันหมด ถาแหละพระราชาทรงชํานะหมูศัตรูไดโดยลําพังพระองค   
      เอง  ประชาราษฎรของพระราชานั้นพึงมีสุขอยูเสมอ มนตของกษัตริย   
      และไตรเพทเหลานี้ มีความหมายเสมอกัน ถาไมวนิจิฉัยความแหงมนต   
      และไตรเพทนั้นกไ็มรูเหมือนทางท่ีน้าํทวม  มนตของกษัตริยและไตรเพท   
      เหลานี้มีความหมายเสมอกนั ลาภ ไมมีลาภ ยศ และไมมียศ ท้ังหมด   
      เทียว เปนธรรมดาของวรรณท้ัง ๔ นั้น พวกคฤหบดีใชคนจํานวนมาก   
      ใหทําการงานในแผนดิน เพราะเหตุแหงทรัพยและขาวเปลือก ฉันใด   
      แมพวกพราหมณผูทรงไตรเพทก็ฉันนัน้ ยอมใชคนเปนจํานวนมากให   
      ทําการงานในแผนดิน ในวันนี้ พราหมณเหลานัน้เสมอกันกับคฤหบดี   
      มีความขวนขวายประกอบในกามคุณเปนนิตย  ใชคนเปนจํานวนมากให   
      ทําการงานในแผนดินเหมือนกัน พราหมณเหลานั้นเปนผูรูรสสองอยาง   
      หาปญญามิได.   
[๗๗๓] กระบวนกลอง ตะโพน สังข บัณเฑาะว และมโหรทึกของใคร มา   
      ขางหนา ทําใหพระราชาจอมทัพทรงหรรษา ใครมีสีหนาสุกใสดวยแผน   
      ทองคําอันหนา มีพรรณดังสายฟา ชันษายังหนุมแนน สอดสวมแลงธนู   
      รุงเรืองดวยสิริมาอยูนั่นเปนใคร ใครมีพักตรผองใสเพียงดังทอง เหมือน   
      ถานไฟไมตะเคียนซ่ึงลุกโชนอยูท่ีปากเบา รุงเรืองดวยสิริมาอยู ใครนั่น   
      มีฉัตรทองชมพูนุชมีซ่ีนาร่ืนรมยใจสําหรับกันรัศมีพระอาทิตย  รุงเรือง   
      ดวยสิริมาอยู ใครนั่นมีปญญาประเสริฐ มีพัดวาลวิชนอียางดีเยี่ยม อัน   
      คนใชประคอง ณ เบ้ืองบนเศียรท้ังสองขาง คนท้ังหลายถือกําหางนกยูง   
      อันวิจิตรออนสลวย  มีดามลวนแลวดวยทองและแกวมณี จรลีมาท้ัง   
      สองขาง  ขางหนาของใคร กุณฑลอันกลมเกล้ียง มีรัศมีดังสีถานไม   
      ตะเคียนซ่ึงลุกโชนอยูท่ีปากเบา งดงามอยูท้ังสองขาง ขางหนาของใคร   
      เสนผมของใครตองลมอยูไหวๆ ปลายสนิท ละเอียดดํา งามจดนลาต   
      ดังสายฟาพุงข้ึนจากทองฟา ใครมีเนตรซายขวากวางและใหญ งาม มี   
      พักตรผองใส ดังคันฉองทอง ใครมีโอฐสะอาดเหมือนสังขอันขาวผอง   
      เม่ือเจรจา (แลเห็น) ฟนขาวสะอาดงามดังดอกมณฑารพตูม ใครมีมือ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 183 
      และเทาท้ังสองมีสีเสมอดวยน้ําคร่ัง ตั้งอยูในท่ีสบาย มีริมฝปากเปลง   
      ปล่ังดั่งผลมะพลับ งามดังดวงอาทิตย ใครนั่นมีเคร่ืองปกคลุมขาวสะอาด   
      ดังหนึ่งตนสาละใหญดอกสะพร่ังขางเขาหิมวันตในฤดูหิมะตก งามปาน   
      ดังพระอินทรอันไดชัยชนะ ใครนัน่นั่งอยูทามกลางบริษัท คลองพระ   
      แสงขรรคครํ่าทองวิจิตรดวยดามแกวมณีท่ีอังสา  ใครนั่นสวมสุวรรณ   
      ปาทุกาอันวิจิตร เย็นเรียบรอย สําเร็จเปนอันดี ขาพเจาขอนอบนอม   
      ตอผูแสวงหาคุณอันใหญ.   
[๗๗๔] ผูท่ีมาเหลานี้  เปนนาคท่ีมีฤทธ์ิ เรืองยศ เปนลูกแหงทาวธตรฐ  เกิด   
      แตนางสมุททชา นาคเหลานี้มีฤทธ์ิมาก.   
                       จบ ภูริทัตชาดกท่ี ๖   
                        ------------   
                         ๗. จันทกุมาร   
                 พระจันทกุมาร ทรงบําเพ็ญขันติบารมี   
[๗๗๕] พระราชาพระนามวาเอกราช เปนผูมีกรรมอันหยาบชา อยูในพระนคร   
      ปุบผวดี ทาวเธอตรัสถามขัณฑหาลปุโลหิต ผูเปนเผาพันธุพราหมณ เปน   
      คนหลงวา ดูกรพราหมณ ทานเปนผูฉลาดในธรรมวินยั ขอจงบอกทาง   
      สวรรคแกเราเหมือนอยางนรชนทําบุญแลวไปจากภพนี้สูคติภพ  ฉะนั้น   
      เถิด.   
[๗๗๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐ นรชนใหแลวซ่ึงทานอันลวงลํ้าทาน ฆาแลว   
      ซ่ึงบุคคลอันไมพึงฆา ช่ือวาทําบุญแลว ยอมไปสูสุคติ ดวยประการฉะนี้.   
[๗๗๗] ก็ทานอันลวงลํ้าทานนั้นคืออะไร และคนจําพวกไหน เปนผูอันบุคคล   
      ไมพึงฆาในโลกนี้ ขอทานจงบอกขอนัน้แกเรา เราจักบูชายัญ จักใหทาน.   
[๗๗๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ยัญพึงบูชาดวยพระราชโอรส พระราชธิดา   
      พระมเหสี ชาวนิคม โคอุสุภราช มาอาชาไนยอยางละ ๔ ขาแต   
      พระองคผูประเสริฐ ยัญพึงบูชาดวยหมวด ๔ แหงสัตวท้ังปวง.    
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[๗๗๙] ในพระราชวังมีเสียงระเบ็งเซ็งแซเปนอันเดยีวนาหวาดกลัว เพราะไดฟง   
      คําวา พระกุมารกุมารีและพระมเหสีจะตองถูกฆา.   
[๗๘๐] เจาท้ังหลายจงไปทูลพระกุมารท้ังหลาย คือ พระจันทกุมาร พระสุริยกุมาร   
      พระภัททเสนกุมาร พระสุรกุมาร และพระวามโคตตกุมารวา ขอทาน   
      ท้ังหลายจงอยูเปนหมูกนัเพื่อประโยชนแกการบูชายญั.   
[๗๘๑] เจาท้ังหลายจงไปทูลพระกุมารท้ังหลาย คือ พระอุปเสนากุมารี พระ   
      โกกิลากุมารี พระมุทิตากุมารีและพระนันทากุมารีวา ขอทานท้ังหลายจง   
      อยูเปนหมูกัน  เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ.   
[๗๘๒] อนึ่ง เจาท้ังหลายจงไปทูลพระนางวิชยา พระนางเอราวดี พระนางเกศินี   
      และพระนางสุนันทา  ผูเปนมเหสีของเรา ประกอบดวยลักษณะอัน   
      ประเสริฐวา  ขอทานท้ังหลายจงอยูเปนหมูกัน  เพื่อประโยชนแกการ   
      บูชายัญ.   
[๗๘๓] เจาท้ังหลายจงไปบอกคฤหบดีท้ังหลาย คือ ปุณณมุขคฤหบดี ภทัทิย   
      คฤหบดี สิงคาลคฤหบดี และวฑัฒคฤหบดีวา ขอทานท้ังหลายจงอยู   
      เปนหมูกนั เพื่อประโยชนแกการบูชายญั.   
[๗๘๔] คฤหบดีเหลานั้น เกล่ือนกลนไปดวยบุตรภรรยา มาพรอมกัน ณ ท่ีนั้น   
      ไดกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ขอพระองคทรงกระทําขาพระองคทุก   
      คนใหเปนคนมีแหยม หรือขอจงทรงประกาศขาพระองคท้ังหลายใหเปน   
      ขาทาสเถิด พระเจาขา.   
[๗๘๕] เจาท้ังหลายจงรีบนําชางของเรา คือ ชางอภยังกร ชางนาฬาคิรี ชาง   
      อัจจุคคตะ (ชางวรุณทันตะ) ชางเหลานัน้จักเปนไปเพือ่ประโยชนแก   
      การบูชายญั เจาท้ังหลายจงรีบไปนํามาซ่ึงมาอัสดรของเรา คือ มาเกศี   
      มาสุรามุข มาปุณณมุข มาวินัตกะ มาเหลานั้นจักเปนไปเพื่อประโยชน   
      แกการบูชายัญ  เจาท้ังหลายจงรีบไปนาํมาซ่ึงโคอุสุภราชของเรา คือ   
      โคยูถปติ โคอโนชะ โคนสิภะ โคควัมปติ จงตอนโคเหลานั้นท้ังหมด   
      เขาเปนหมูกัน เราจกับูชายัญ จักใหทาน อนึ่ง จงตระเตรียมทุกส่ิงให   
      พรอม วันพรุงนี้ เม่ือพระอาทิตยข้ึน เราจักบูชายัญ เจาท้ังหลายจงนาํ    
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      เอาพระจันทกุมารมา จงร่ืนรมยตลอดราตรีนี้ เจาท้ังหลายจงตั้งไวแม   
      ทุกส่ิง วันพรุงนี้ เม่ือพระอาทิตยข้ึน เราจักบูชายัญ เจาท้ังหลายจงไป   
      ทูลพระกุมาร ณ บัดนี้ วันนี้เปนคืนท่ีสุดแล.   
[๗๘๖] พระราชมารดาเสด็จมาแตพระตําหนัก ทรงกรรแสงพลางตรัสถามพระ   
      เจาเอกราชนั้นวา พระลูกรัก ไดยนิวา พอจักบูชายัญดวยพระราชบุตร   
      ท้ัง ๔ หรือ.   
[๗๘๗] เม่ือตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคน หมอมฉันก็สละ หมอมฉันบูชายัญ   
      ดวยบุตรท้ังหลายแลวจักไปสูสุคติสวรรค.   
[๗๘๘] ลูกเอย  พออยาเช่ือคํานั้น ขาวท่ีวาสุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญนั้น   
      เปนทางไปนรก ไมใชทางไปสวรรค ดูกรลูกโกญฑัญญะ พอจงใหทาน   
      อยาไดเบียดเบียนสัตวท้ังปวงเลย นีเ่ปนทางไปสูสุคติ ทางไปสูสุคติ   
      มิใชเพราะเอาบุตรบูชายญั.   
[๗๘๙] คําของอาจารยท้ังหลายมีอยู  หมอมฉันจักฆาจนัทกุมารและสุริยกุมาร   
      หมอมฉันบูชายัญดวยบุตรท้ังหลายอันสละไดยากแลว จักไปสูสุคติ   
      สวรรค.   
[๗๙๐] แมพระเจาสวัสดพีระราชบิดา ไดตรัสถามพระราชโอรสของพระองคนั้น   
      วา  ลูกรัก ทราบวา พอจกับูชายัญดวยโอรสท้ัง ๔ หรือ.   
[๗๙๑] เม่ือตองฆาจันทกุมาร บุตรแมทุกคนหมอมฉันกส็ละ หมอมฉันบูชายัญ   
      ดวยบุตรท้ังหลายแลว จกัไปสูสุคติสวรรค.   
[๗๙๒] ลูกเอย  พออยาเช่ือคํานั้น ขาวท่ีวา สุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญ   
      ทางนั้นเปนทางไปนรก ไมใชทางไปสวรรค ดูกรลูกโกญฑัญญะ พอจง   
      ใหทาน อยาไดเบียดเบียนสัตวท้ังปวงเลย นี่เปนทางไปสูสุคติ ทางไป   
      สูสุคติมิใชเพราะเอาบุตรบูชายัญ.   
[๗๙๓] คําของอาจารยท้ังหลายมีอยู  หมอมฉันจักฆาจนัทกุมารและสุริยกุมาร   
      หมอมฉันบูชายัญดวยบุตรท้ังหลายอันสละไดยากแลว จักไปสูสุคติ   
      สวรรค.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 186 
[๗๙๔] ดูกรลูกโกญฑัญญะ พอจงใหทาน อยาไดเบียดเบียนสัตวท้ังปวงเลย   
      พอจงเปนผูอันพระราชบุตรหอมลอม รักษากาสิกรัฐและชนบทเถิด.   
[๗๙๕] ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน   
      ขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหติเถิด พระเจาขา ถึง   
      แมขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะเล้ียงชางและมา   
      ใหเขา  ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย  โปรด   
      พระราชทานขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด   
      พระเจาขา ถึงแมขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขน   
      มูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย  โปรด   
      พระราชทานขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด   
      พระเจาขา ถึงแมขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขน   
      มูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย  โปรด   
      พระราชทานขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิต ตามท่ี   
      พระองคมีพระประสงคเถิด พระเจาขา ถึงแมขาพระองคท้ังหลายจะถูก   
      ขับไลจากแวนแควน ก็จกัเท่ียวภกิขาจารเล้ียงชีวิต.   
[๗๙๖] เจาท้ังหลายพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต ยอมกอทุกขใหเกดิแกเรานักแล   
      จงปลอยพระกุมารท้ังหลายไป ณ บัดนี้  เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายญั.   
[๗๙๗] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียววา  การบูชายัญนี้ทําไดยาก ให   
      ยินดไีดแสนยาก บัดนี้ พระองคทรงกระทํายัญท่ีขาพระองคตระเตรียม   
      ไวแลวใหกระจัดกระจายเพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และ   
      ชนเหลาใดใหผูอ่ืนบูชายัญก็ดี  อนึ่ง ชนเหลาใด  อนโุมทนามหายญั   
      เชนนี้ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี ชนเหลานั้นท้ังหมดยอมไปสูสุคติ.   
[๗๙๘] ขอเดชะ เหตุไร ในกาลกอน พระองคจึงรับส่ังใหพราหมณกลาวคําเปน   
      สวัสดีแกขาพระบาทท้ังหลาย มาบัดนี้ จะรับส่ังฆาขาพระบาทท้ังหลาย   
      เพื่อตองการบูชายัญ โดยหาเหตุมิไดเลย ขาแตพระราชบิดา เม่ือกอน   
      ในเวลาท่ีขาพระบาทยังเปนเด็ก พระองคมิไดทรงฆาและมิไดทรงรับส่ัง   
      ใหฆา บัดนี้ ขาพระบาททั้งหลาย  ถึงความเจริญวยัเปนหนุมแนนแลว    
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      มิไดคิดประทุษรายพระองคเลย เพราะเหตุไร จึงรับส่ังใหฆาเสีย ขาแต   
      พระมหาราชา ขอพระองคทรงทอดพระเนตรขาพระบาทท้ังหลาย ผูข้ึน   
      คอชาง ข่ีหลังมา ผูกสอดเคร่ืองรบ ในเวลาท่ีรบมาแลวหรือเม่ือกําลัง   
      รบ ก็บุตรท้ังหลายเชนดงัขาพระบาทท้ังหลาย  ยอมไมควรจะฆาเพือ่   
      ประโยชนแกการบูชายัญเลย ขาแตพระราชบิดา เม่ือเมืองชายแดนหรือ   
      เม่ือพวกโจรในดงกําเริบ เขายอมใชคนเชนดังขาพระบาทท้ังหลาย แต   
      ขาพระบาทท้ังหลายจะถูกฆาใหตายโดยมิใชเหตุ  ในมิใชท่ี ขอเดชะ   
      แมนกเหลาไร ๆ เม่ือทํารังแลวยอมอยู ลูกท้ังหลายเปนท่ีรักของแมนก   
      เหลานั้น สวนพระองคไดตรัสส่ังใหฆาขาพระบาทท้ังหลาย เพราะเหตุไร   
      ขอเดชะ  อยาไดทรงเช่ือขัณฑหาลปุโรหิต ขัณฑหาลปุโรหิตไมพึงฆา   
      ขาพระองค  เพราะวาเขาฆาขาพระองคแลว  กจ็ะพึงฆาแมพระองคใน   
      ลําดับตอไป  ขาแตพระมหาราชา  พระราชาท้ังหลายยอมพระราชทาน   
      บานอันประเสริฐ  นิคมอันประเสริฐ แมโภคะ แกพราหมณนัน้  อนึง่   
      พวกพราหมณ  แมไดขาวน้ําอันเลิศในตระกูล บริโภคในตระกูล  ยงั   
      ปรารถนาจะประทุษรายตอผูใหขาวน้ําเชนนั้นอีก เพราะพราหมณเหลานั้น   
      โดยมากเปนคนอกตัญู  ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลาย   
      เสียเลย  โปรดพระราชทานขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของขัณฑ   
      หาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจําดวย   
      โซใหญ กจ็ะเล้ียงชางและมาใหเขา  ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค   
      ท้ังหลายเสียเลย  โปรดพระราชทานขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของ   
      ขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจํา   
      ดวยโซใหญ ก็จะขนมูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค   
      ท้ังหลายเสียเลย  โปรดพระราชทานขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของ   
      ขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจํา   
      ดวยโซใหญ ก็จะขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองค   
      ท้ังหลายเสียเลย  โปรดพระราชทานขาพระองคท้ังหลายใหเปนทาสของ   
      ขัณฑหาลปุโรหิต ตามท่ีพระองคมีพระราชประสงคเถิด พระเจาขา    
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      ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลายจะถูกขับไลจากแวนแควน   ก็จักเท่ียว   
      ภิกขาจารเล้ียงชีวิต.   
[๗๙๙] เจาท้ังหลายพร่ําเพออยูเพราะรักชีวิต ยอมกอทุกขใหเกดิแกเรานักแล   
      จงปลอยพระกุมารท้ังหลายไป ณ บัดนี้  เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายญั.   
[๘๐๐] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียว  การบูชายัญนี้ทําไดยาก ให   
      ยินดไีดแสนยาก บัดนี้ พระองคทรงกระทํายัญท่ีขาพระองคตระเตรียมไว   
      แลวใหกระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และ   
      ชนเหลาใดใหผูอ่ืนบูชายัญก็ดี  อนึ่ง ชนเหลาใด  อนโุมทนามหายญั   
      เชนนี้ของบุคคลผูบูชายัญอยูก็ดี ชนเหลานั้นยอมไปสูสุคติ.   
[๘๐๑] ขาแตพระราชา ถาชนท้ังหลายบูชายญัดวยบุตรท้ังหลาย จุติจากโลกน้ี   
      แลวยอมไปสูเทวโลกดังไดยินมาไซร พราหมณจงบูชายัญกอน พระองค   
      จักทรงบูชายัญในภายหลัง ถาชนท้ังหลายบูชายัญดวยบุตรท้ังหลาย  จุติ   
      จากโลกนีแ้ลวยอมไปสูเทวโลกดังไดยนิมาไซร ขัณฑหาลพราหมณผูนี้   
      แล  จงบูชายัญดวยบุตรท้ังหลายของตน ถาวาขัณฑหาลพราหมณรูอยู   
      อยางนี้  เหตไุรจึงไมฆาบุตรท้ังหลาย  ไมฆาคนท่ีเปนญาติทุกคนและ   
      ตนเองเลา ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ดี และชนเหลาใดใหผูอ่ืนบูชายัญก็ดี   
      อนึ่ง ชนเหลาใด  อนุโมทนามหายัญเชนนี้ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี   
      ชนเหลานัน้ยอมไปสูนรกท้ังหมด.   
[๘๐๒] ไดยนิวา พอเจาเรือนและแมเจาเรือนท้ังหลาย  ผูรักบุตร ซ่ึงมีอยูใน   
      พระนครนี ้ไฉนจึงไมทูลพระราชา  อยาใหทรงฆาพระราชบุตรอันเกดิ   
      แตพระอุระ ไดยินวา พอเจาเรือนและแมเจาเรือนท้ังหลาย  ผูรักบุตร   
      ซ่ึงมีอยูในพระนครนี้  ไฉนจึงไมทูลทัดทานพระราชา อยาใหทรงฆา   
      พระราชบุตรอันเกิดแตพระองค เราปรารถนาประโยชนแกพระราชาดวย   
      ทําประโยชนแกชาวชนบทท้ังปวงดวย  ใครๆ จะมีความแคนเคืองกับ   
      เราไมพึงมี ชาวชนบทไมชวยกราบทูลใหทรงทราบเลย.   
[๘๐๓] ดูกรแมเจาเรือนท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา   
      และวิงวอนขัณฑหาลพราหมณวา ขอจงอยาฆาพระราชกุมารท้ังหลาย    
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      ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห ดูกรแมเจาเรือนท้ังหลาย ขอทาน   
      ท้ังหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา  และวิงวอนขณัฑหาลพราหมณวา   
      ขอจงอยาฆาพระราชกุมารท้ังหลาย ผูเปนท่ีเพงท่ีหวงัของโลกท้ังปวง.   
[๘๐๔] ไฉนหนอ เราพึงเกดิในตระกูลนายชางรถ ในตระกูลปุกกุสะ หรือพึง   
      เกิดในหมูพอคา พระราชาก็ไมพึงรับส่ังใหฆาในการบูชายัญวันนี้.   
[๘๐๕] เจาผูมีความคิดแมท้ังปวง จงไปหมอบลงแทบเทาของผูเปนเจาขัณฑหาละ   
      เรียนวา เรามิไดเหน็โทษเลย ดูกรแมเจาเรือนแมท้ังปวง เจาจงไป   
      หมอบลงแทบเทาของผูเปนเจาขัณฑหาละเรียนวา  ขาแตทานผูเจริญ   
      ถาเราท้ังหลายไดประทุษรายอะไรในทาน ขอทานจงอดโทษเถิด.   
[๘๐๖] พระเสลาราชกุมารีผูควรการุญ  ทรงเห็นพระภาดาท้ังหลายอันเขานํามา   
      เพื่อบูชายญั  ทรงครํ่าครวญวา ดังไดสดับมา พระราชบิดาของเราทรง   
      ปรารถนาสวรรค รับส่ังใหตั้งยัญข้ึน.   
[๘๐๗] พระวสุลราชนัดดา กล้ิงไปกล้ิงมาเฉพาะพระพักตรพระราชากราบทูลวา   
      ขอเดชะ ขาพระบาทยังเปนเด็ก ไมถึงความเปนหนุม ขอพระองค   
      ไดทรงโปรด อยาไดฆาพระบิดาของขาพระบาทเลย.   
[๘๐๘] ดกูรวสุละ นั่นพอเจา  เจาจงไปพรอมกับบิดา เจาพรํ่าเพออยูใน   
      พระราชวงั ยอมใหเกิดทกุขแกขานกั จงปลอยพระราชกุมารท้ังหลาย   
      ณ บัดนี้ เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ.   
[๘๐๙] ขาพระองคไดทูลไวแลวในกาลกอนเทียว  การบูชายัญนี้ทําไดยาก ให   
      ยินดไีดแสนยาก บัดนี้ พระองคทรงกระทํายัญท่ีขาพระองคตระเตรียม   
      ไวแลวใหกระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหลาใดบูชายัญเองก็ด ีและ   
      ชนเหลาใดใหผูอ่ืนบูชายัญก็ดี อน่ึง ชนเหลาใด อนโุมทนามหายญั   
      เชนนี้ ของบุคคลผูบูชาอยูก็ดี ชนเหลานั้นท้ังหมดยอมไปสูสุคติ.   
[๘๑๐] ขาแตสมเด็จพระเอกราช ขาพระบาทตระเตรียมยญัแลวดวยแกวทุกอยาง   
      ตบแตงไวแลวเพื่อพระองค ขอเดชะ เชิญเสด็จออกเถิด พระองคทรง   
      บูชายัญแลวเสด็จสูสวรรค จักทรงบันเทิงพระหฤทัย.    
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[๘๑๑] หญิงสาว ๗๐๐ คน ผูเปนชายาของจันทกุมาร ตางสยายผมแลวรองไห   
      ดําเนินไปตามทาง  สวนพวกหญิงอ่ืนๆ ออกแลวดวยความเศราโศก   
      เหมือนเทวดาในนันทวนั ตางก็สยายผมรองไหไปตามทาง.   
[๘๑๒] พระจนัทกุมารและพระสุริยกุมาร  ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด   
      ประดับกณุฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน  ถูกราชบุรุษนําไปเพื่อ   
      บูชายัญของสมเด็จพระเจาเอกราช  พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร   
      ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด ประดับกุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณ   
      แกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไปทําความเศราพระหฤทัยใหแกพระชนนี   
      พระจันทกมุารและพระสุริยกุมาร  ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด   
      ประดับกณุฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจนัทน  ถูกราชบุรุษนําไป   
      ทําความเศราใจใหแกประชุมชน  พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร   
      เสวยกระยาหารอันปรุงดวยรสเนื้อ ชางสนานสระสรงพระกายใหดแีลว   
      ประดับกณุฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจนัทน ถูกราชบุตรนําไป   
      บูชายัญของพระเจาเอกราช  พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย   
      กระยาหารอันปรุงดวยรสเน้ือ  ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับ   
      กุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน ถูกราชบุรุษนําไป ทําความ   
      เศราพระหฤทัยใหแกพระชนนี  พระจนัทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย   
      กระยาหารอันปรุงดวยรสเน้ือ  ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับ   
      กุณฑล ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน  ถูกราชบุรุษนําไป ทําความ   
      เศราใจใหแกประชุมชน  ในกาลกอน พวกพลชางยอมตามเสด็จ   
      พระจันทกมุารและพระสุริยกุมาร ผูเสดจ็ข้ึนคอชางตัวประเสริฐ วันน้ี   
      พระจันทกมุารและพระสุริยกุมารท้ังสองพระองคเสดจ็ดําเนนิดวย   
      พระบาทเปลา  ในกาลกอน พวกพลมายอมตามเสด็จพระจันทกุมารและ   
      พระสุริยกมุาร ผูเสด็จข้ึนหลังมาตัวประเสริฐ วันนี้ พระจันทกุมารและ   
      พระสุริยกมุารท้ังสองพระองคเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา ในกาล   
      กอน พวกพลรถยอมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผูเสด็จ   
      ข้ึนทรงรถอันประเสริฐ วันนี้ พระจนัทกุมารและพระสุริยกุมารท้ังสอง    
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      พระองคเสด็จดําเนนิดวยพระบาทเปลา ในกาลกอน พระจันทกุมารและ   
      พระสุริยกมุาร  ราชบุรุษเชิญเสด็จออกดวยมาท้ังหลายอันตบแตงเคร่ือง   
      ทองวันนี้ ท้ังสองพระองคตองเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา.   
[๘๑๓] นกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร   
      ณ ท่ีนั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวยพระราชโอรส ๔   
      พระองคนกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจงบินไปทางทิศบูรพาแหง   
      ปุบผวดีนคร ณ ท่ีนั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญดวย   
      พระราชธิดา ๔ พระองค นกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจงบินไปทางทิศ   
      บูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ท่ีนั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรงบูชายัญ   
      ดวยพระมเหสี ๔ พระองค นกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจงบินไปทาง   
      ทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ท่ีนั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะทรง   
      บูชายัญดวยคฤหบดี ๔ คน นกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจงบินไป   
      ทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ท่ีนัน้ พระเจาเอกราชผูหลงใหล จะ   
      ทรงบูชายัญดวยชาง ๔ เชือก นกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจงบิน   
      ไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ท่ีนั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล   
      จะทรงบูชายัญดวยมา ๔ ตัว  นกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจงบินไป   
      ทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ท่ีนัน้ พระเจาเอกราชผูหลงใหล  จะ   
      ทรงบูชายัญดวยโคอุสุภราช ๔ ตัว นกเอย ถาเจาปรารถนาเน้ือ เจาจง   
      บินไปทางทิศบูรพาแหงปุบผวดีนคร ณ ท่ีนั้น พระเจาเอกราชผูหลงใหล   
      จะทรงบูชายัญดวยสัตวท้ังปวงอยางละ ๔.   
[๘๑๔] นี่ปราสาทของทานลวนดวยทองคํา เกล่ือนกลนดวยพวงมาลัย  บัดนี้   
      พระลูกเจาท้ัง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นีเ่รือนยอดของทาน   
      ลวนดวยทองคํา เกล่ือนกลนดวยพวงมาลัย  บัดนี้ พระลูกเจาท้ัง ๔   
      พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่พระอุทยานของทาน มีดอกไมบาน   
      สะพร่ังตลอดกาลท้ังปวง นาร่ืนรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาท้ัง ๔ พระองค   
      ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นีป่าอโศกของทาน มีดอกบานสะพร่ังตลอดกาล   
      ท้ังปวง นาร่ืนรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาท้ัง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อ    
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      จะฆา นี่ปากรรณิการของทาน  มีดอกบานสะพร่ังตลอดกาลท้ังปวง   
      นาร่ืนรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจาท้ัง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา   
      นี่ปาแคฝอยของทาน  มีดอกบานสะพร่ังตลอดกาลท้ังปวง นาร่ืนรมยใจ   
      บัดนี้ พระลูกเจาท้ัง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นี่สวนมะมวงของ   
      ทาน  มีดอกบานสะพร่ังตลอดกาลท้ังปวง นาร่ืนรมยใจ บัดนี้ พระลูกเจา   
      ท้ัง ๔ พระองคถูกเขานําไปเพื่อจะฆา  นีส่ระโบกขรณขีองทาน ดารดาษ   
      ไปดวยดอกบัวหลวงและบัวขาบ  มีเรือทองอันงดงามวิจิตรดวยลาย   
      เครือวัลย เปนท่ีร่ืนรมยเปนอันดี บัดนี้ พระลูกเจาท้ัง ๔ พระองคถูก   
      เขานําไปเพื่อจะฆา.   
[๘๑๕] นี่ชางแกวของทาน ช่ือเอราวัณ เปนชางงามมีกําลัง บัดนี้ พระลูกเจา   
      ท้ัง ๔ นั้นถูกเขานําไปเพือ่จะฆา นี่มาแกวของทาน เปนมามีกีบไมแตก   
      เปนมาวิ่งไดเร็ว บัดนี้ พระลูกเจาท้ัง ๔ นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆา นีร่ถ   
      มาของทาน  มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกา  เปนรถงดงามวิจติร   
      ดวยแกว พระลูกเจาเสดจ็ไปในรถนี้ ยอมงดงามดังเทพเจาในนันทวัน   
      บัดนี้ พระเจาลูกท้ัง ๔ นัน้ถูกเขานําไปเพื่อจะฆา อยางไร พระราชาผู   
      หลงใหล จึงจักทรงบูชายัญดวยพระราชโอรส ๔ พระองค ผูงามเสมอ   
      ดวยทอง มีพระกายไลทาดวยจุรณแกนจันทน อยางไร พระราชาผูหลง   
      ใหล จึงจกัทรงบูชายัญดวยพระราชธิดา ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง   
      มีพระวรกายไลทาดวยจรุณแกนจันทน อยางไร พระราชาผูหลงใหล   
      จักทรงบูชายัญดวยพระมเหสี ๔ พระองค ผูงามเสมอดวยทอง มีพระวร   
      กายไลทาดวยจุรณแกนจันทน อยางไร พระราชาผูหลงใหล  จึงจกับูชายัญ   
      ดวยคฤหบดี ๔ คน  ผูงดงามเสมอดวยทอง มีรางกายไลทาดวยจุรณ   
      แกนจันทน คามนิคมท้ังหลายจะวางเปลา ไมมีมนุษย กลายเปนปาใหญ   
      ไป ฉันใด เม่ือพระราชารับส่ังใหเอาพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารบูชา   
      ยัญ พระนครปุบผวดีก็จกัรางวางเปลา ไมมีมนุษย กลายเปนปาใหญไป   
      ฉันนั้น.   
[๘๑๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขาพระบาทจักเปนบา มีความเจริญถูกขจัด   
      แลว มีสรีระเกลือกกล้ัวดวยธุลี ถาเขาฆาจันทกุมาร ลมปราณของขา    
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      พระบาทกจ็ะแตกทําลาย ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขาพระบาทจักเปนผู   
      มีความเจริญถูกขจัดแลว มีสรีระเกลือกกล้ัวดวยธุลี ถาเขาฆาสุริยกุมาร   
      ลมปราณของขาพระบาทก็จะแตกทําลาย.   
[๘๑๗] สะใภเราเหลานี้ คือ นางฆัฏฏิกา นางอุปรักขี นางโปกขรณี และ   
      นางคายิกา  ลวนกลาววาจาเปนท่ีรักแกกันและกันเพราะเหตุไร  จึงไม   
      ฟอนรําขับรองใหจันทกมุารและสุริยกมุาร ร่ืนรมยเลา ใครอ่ืนท่ีจะเสมอ   
      ดวยนางท้ัง ๔ นั้นไมมี.   
[๘๑๘] ดูกรเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกดิมีแกเรา ในเม่ือจนัท   
      กุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา  แมของเจาจงไดประสบความโศกเศราใจ   
      ของเรานี้ ดูกรเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกิดมีแกเรา ใน   
      เม่ือสุริยกมุารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา แมของเจาจงไดประสบความโศก   
      เศราใจของเราน้ี ดูกรเจาขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอมเกดิมี   
      แกเรา ในเม่ือจันทกุมารถูกเขานําไปเพือ่จะฆา ภรรยาของเจาจงประสบ   
      ความโศกเศราใจของเรานี้ ดูกรขัณฑหาละ ความโศกเศราใจใดยอม   
      เกิดมีแกเรา ในเม่ือสุริยกมุารถูกเขานําไปเพื่อจะฆา ภรรยาของเจาจง   
      ไดประสบความโศกเศราใจของเรานี้  ดกูรเจาขัณฑหาละ เจาไดใหฆา   
      พระกุมารทั้งหลายผูไมคิดประทุษราย  ผูองอาจดังราชสีห แมของเจาจง   
      อยาไดเหน็พวกลูกๆ และอยาไดเหน็สามีเลย ดูกรเจาขัณฑหาละ เจา   
      ไดใหฆาพระกุมารท้ังหลาย  ผูเปนท่ีมุงหวังของโลกท้ังปวง  แมของเจา   
      จงอยาไดเห็นพวกลูกๆ และอยาไดเหน็สามีเลย ดูกรเจาขัณฑหาละ   
      เจาไดใหฆาพระกุมารท้ังหลาย  ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีห   
      ภรรยาของเจา จงอยาไดเห็นพวกลูกๆ และอยาไดเหน็สามีเลย  ดูกรเจา   
      ขัณฑหาละ เจาไดใหฆาพระกุมารท้ังหลาย  ผูเปนท่ีมุงหวังของโลก   
      ท้ังปวง  ภรรยาของเจาจงอยาไดเห็นพวกลูกๆ และอยาไดเห็นสามีเลย.   
[๘๑๙] ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน   
      ขาพระองคท้ังหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหติเถิด พระเจาขา    
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      ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะเล้ียงชางและมา   
      ใหเขา  ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย  โปรดพระ   
      ราชทานขาพระองคท้ังหลาย  ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด   
      พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะขน   
      มูลชางใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย  โปรด   
      พระราชทานขาพระองคท้ังหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปุโรหิตเถิด   
      พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลายจะถูกจองจําดวยโซใหญ ก็จะ   
      ขนมูลมาใหเขา ขอเดชะ อยาไดทรงฆาขาพระองคท้ังหลายเสียเลย   
      โปรดพระราชทานขาพระองคท้ังหลาย ใหเปนทาสของขัณฑหาลปโุรหิต   
      ตามท่ีพระองคมีพระประสงคเถิด พระเจาขา ถึงแมวาขาพระองคท้ังหลาย   
      จะถูกขับไลจากแวนแควน   ก็จักเท่ียวภกิขาจารเล้ียงชีวิต ขอเดชะ หญิง   
      ท้ังหลายผูปรารถนาบุตร แมจะเปนคนยากจน  ยอมวอนขอบุตรตอ   
      เทพเจา หญิงบางพวกละปฏิภาณแลว ไมไดบุตรก็มี  หญิงเหลานั้นยอม   
      กระทําความหวังวา ขอลูกท้ังหลายจงเกิดแกเรา แตนัน้ขอหลานจงเกิด   
      อีก  ขาแตพระองคผูประเสริฐ  พระองครับส่ังใหฆาขาพระองคท้ังหลาย   
      เพื่อตองการทรงบูชายัญ โดยเหตุอันไมสมควร ขาแตสมเด็จพระบิดา   
      คนท้ังหลายเขาไดลูกเพราะความวิงวอนเทพเจา ขอพระองคอยารับส่ังให   
      ฆาขาพระองคท้ังหลายเลย  อยาทรงบูชายัญนี้ดวยบุตรท้ังหลายท่ีไดมา   
      โดยยากเลย พระเจาขา ขาแตสมเด็จพระบิดา คนท้ังหลายเขาไดบุตร   
      เพราะความวิงวอนเทพเจา ขอพระองคอยารับส่ังใหฆาขาพระองคท้ัง   
      หลายเลย พระเจาขา ขอไดทรงพระกรุณาโปรด อยาไดพรากขาพระองค   
      ท้ังหลายผูเปนบุตรท่ีไดมาดวยความยากจากมารดาเลย พระเจาขา.   
[๘๒๐] ขาแตพระมารดา พระมารดายอมยอยยับ เพราะทรงเล้ียงลูกจนัทกุมาร   
      มาดวยความลําบากมาก ลูกขอกราบพระบาทพระมารดา ขอพระราชบิดา   
      จงทรงไดปรโลกอันสมบูรณเถิด เชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูก แลว   
      ประทานพระยุคลบาทใหลูกกราบไหว ลูกจะจากไป ณ บัดนี้  เพื่อ   
      ประโยชนแกยัญของสมเด็จพระราชบิดาเอกราช เชิญพระมารดาทรง    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 195 
      สวมกอดลูก แลวประทานพระยุคลบาทใหลูกกราบไหว ลูกจะจากไป ณ   
      บัดนี้  ทําความโศกเศราพระทัยใหพระมารดา เชิญพระมารดาทรงสวม   
      กอดลูก แลวประทานพระยุคลบาทใหลูกกราบไหว ลูกจะจากไป ณ   
      บัดนี้ ทําความโศกเศราใจใหแกประชุมชน.   
[๘๒๑] ดูกรลูกโคตมี มาเถิด เจาจงรัดเมาลีดวยใบบัว จงประดับดอกไมอัน   
      แซมดวยกลีบจําปา นี่เปนปกติของเจามาเกากอน มาเถิด เจาจงไลทา   
      เคร่ืองลูบไล คือ จุรณจันทนแดงของเจาเปนคร้ังสุดทาย  เจาลูบไลดวย   
      จุรณจันทนแดงนัน้ดแีลว ยอมงดงามในราชบริษัท มาเถิด เจาจงนุงผา   
      กาสิกพัสตรอันเปนผาเนือ้ละเอียดเปนคร้ังสุดทาย เจานุงผากาสิกพสัตร   
      นั้นแลว  ยอมงดงามในราชบริษัท เชิญเจาประดับหัตถาภรณอันเปน   
      เคร่ืองประดับทองคําฝงแกวมุกดาและแกวมณี เจาประดับดวยหัตถา   
      ภรณนัน้แลว ยอมงดงามในราชบริษัท.   
[๘๒๒] พระเจาแผนดนิผูครองรัฐ ผูเปนทายาทของชนบท เปนเจาโลกองคนี้   
      จักไมทรงยังความสิเนหาใหเกดิในบุตรแนละหรือ.   
[๘๒๓] ลูกท้ังหลายเปนท่ีรักของเรา อนึ่ง แมเจาท้ังหลายผูเปนภรรยากเ็ปนท่ีรัก   
      ของเรา แตเราปรารถนาสวรรค เหตุนัน้จึงไดใหฆาลูกท้ังหลาย.   
[๘๒๔] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอจงทรงพระกรุณาโปรดรับส่ังใหฆาขาพระ   
      บาทเสียกอน ขอความทุกขอยาไดทําลายหทัยของขาพระบาทเลย พระ   
      ราชโอรสของพระองคเปนสุขุมาลชาติ ประดับแลวงดงาม ขาแตเจาชีวิต   
      ขอไดโปรดฆาขาพระบาทเสียกอน ขาพระบาทจักเปนผูมีความเศราโศก   
      กวาจนัทกมุาร ขอพระองคจงทรงทําบุญใหไพบูลย ขาพระบาทท้ังสอง   
      จะเท่ียวไปในปรโลก.   
[๘๒๕] ดูกรจนัทาผูมีตางาม เจาอยาชอบใจความตายเลย เม่ือโคตมีบุตรผูอันเรา   
      บูชายัญแลว พี่ผัว นองผัวของเจาเปนอันมาก จกัยังเจาใหร่ืนรมยยินดี.   
[๘๒๖] เม่ือพระราชาตรัสอยางนี้แลว  พระนางจนัทาเทวีก็รํ่าตีพระองคดวยฝา   
      พระหัตถ ทรงรําพันวา ไมมีประโยชนดวยชวีิต เราจกัดื่มยาพิษตายเสีย   
      ในท่ีนี้ พระญาติ พระมิตรของพระราชาพระองคนี้ ผูมีพระทัยดี ซ่ึงจะ    
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      กราบทูลทัดทานพระราชาวา อยาไดรับส่ังใหฆาพระราชโอรสอันเกิดแต   
      พระอุระเลย ยอมไมมีแนแทเทียว พระญาติ พระมิตรของพระราชาพระ   
      องคนี้ ผูมีพระทัยดี ซ่ึงจะกราบทูลทัดทานพระราชาวา อยาไดรับส่ังให   
      ฆาพระราชโอรส อันเกิดแตพระองคเลย ยอมไมมีเปนแนแทเทียว บุตร   
      ของขาพระบาทเหลานี้ ประดับพวงดอกไม สวมกําไลทองตนแขน ขอ   
      พระราชาจงเอาบุตรของขาพระบาทเหลานั้นบูชายัญ แตขอพระราชทาน   
      ปลอยโคตมีบุตรเถิด ขาแตพระมหาราชา ขอจงทรงตัดแบงขาพระบาท   
      ใหเปนรอยสวนแลว  ทรงบูชายัญในสถานท่ีเจ็ดแหง  อยาไดทรงฆา   
      พระราชบุตรองคใหญ ผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดังราชสีหเลย  ขา   
      แตพระมหาราชา ขอจงตัดแบงขาพระบาทใหเปนรอยสวนแลว  ทรง   
      บูชายัญในสถานท่ีเจ็ดแหง  อยาไดทรงฆาพระราชบุตรองคใหญผูเปนท่ี   
      มุงหวังของโลกท้ังปวงเลย.   
[๘๒๗] เคร่ืองประดับเปนอันมากลวนแตของดีๆ คือ มุกดา มณี แกวไพฑูรย   
      เราใหแกเจา เม่ือเจากลาวคําดี นี้เปนของท่ีเราใหแกเจาคร้ังสุดทาย.   
[๘๒๘] เม่ือกอน  พวงมาลาบานเคยสวมท่ีพระศอของพระกุมารเหลาใด วันนี้   
      ดาบท่ีเขาลับคมดีแลว จกัฟนท่ีพระศอของพระกุมารเหลานั้น เม่ือกอน   
      พวงมาลาอันวิจิตรเคยสวมท่ีพระศอของพระกุมารเหลาใด วันนี้ ดาบ   
      อันเขาลับคมดีแลว จกัฟนท่ีพระศอของพระกุมารเหลานั้น ไมชาแลว   
      หนอ ดาบจักฟนท่ีพระศอของพระราชบุตรท้ังหลาย ก็หทัยของเราจะไม   
      แตก  แตจะตองมีเคร่ืองรัดอยางม่ันคงเหลือเกิน  พระจันทกุมารและ   
      พระสุริยกมุาร ทรงผาแควนกาสีอันสะอาดประดับกณุฑลไลทากฤษณา   
      และจุรณแกนจันทน เสดจ็ออกเพื่อประโยชนแกการบูชายัญของพระ   
      เจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผาแควนกาสีอัน   
      ขาวสะอาด ประดับกณุฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เพื่อ   
      ประโยชนแกการบูชายัญของพระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระ   
      สุริยกุมาร  ทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาดประดับกณุฑลไลทากฤษณา   
      และจุรณแกนจันทน  เสด็จออกทําความเศราพระหฤทัยแกพระชนนี    
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      พระจันทกมุารและพระสุริยกุมารทรงผาแควนกาสีอันขาวสะอาด ประดับ   
      กุณฑลไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน เสด็จออกทําความเศราใจให   
      แกประชุมชน พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกระยาหารอัน   
      ปรุงดวยรสเนื้อ  ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกณุฑลไลทา   
      กฤษณาและจุรณแกนจันทน  เสด็จออกเพ่ือประโยชนแกการบูชายัญของ   
      พระเจาเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวยพระกระยาหาร   
      อันปรุงดวยรสเน้ือ  ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกุณฑล   
      ไลทากฤษณาและจุรณแกนจันทน  เสด็จออกกระทําความเศราพระทัยใหแก   
      พระชนนี  พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวยพระกระยาหารอัน   
      ปรุงดวยรสเนื้อ  ชางสนานสระสรงพระกายดีแลว ประดับกณุฑลไลทา   
      กฤษณาและจุรณแกนจันทน  เสด็จออกกระทําความเศราใจใหแกประ   
      ชุมชน.   
[๘๒๙] เม่ือเขาตกแตงเคร่ืองบูชายัญทุกส่ิงแลว  เม่ือพระจันทกุมารและพระ   
      สุริยกุมารประทับนั่ง เพือ่ประโยชนแกการบูชายัญ พระราชธิดาของ   
      พระเจาปญจาลราช  ประนมอัญชลีเสด็จดําเนินเวียนในระหวางบริษัท   
      ท้ังปวง ทรงกระทําสัจจกริิยาวา ขัณฑหาละผูมีปญญาทราม ไดกระทํา   
      กรรมอันช่ัว ดวยความสัจจริงอันใด ดวยสัจจวาจานี้ ขอใหขาพระเจา   
      ไดอยูรวมกับพระสวามี  อมนุษยเหลาใดมีอยูในท่ีนี้ ยักษ สัตวท่ีเกดิ   
      แลวและสัตวท่ีจะมาเกิดก็ดี ขอจงกระทําความขวนขวายชวยเหลือ   
      ขาพเจา ขอใหขาพเจาไดอยูรวมกับพระสวามี เทวดาท้ังหลายท่ีมาแลว   
      ในท่ีนี้ ปวงสัตวท่ีเกิดแลวและสัตวท่ีจะมาเกิด ขอจงคุมครองขาพเจา   
      ผูแสวงหาท่ีพึ่ง ผูไรท่ีพึ่ง ขาพเจาขอวิงวอนทานท้ังหลาย ขออยาให   
      พวกขาศึกชนะพระสวามีของขาพเจาเลย.   
[๘๓๐] ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับเสียงครํ่าครวญของพระนางจันทานั้นแลว   
      ทรงกวัดแกวงฆอน ยังความกลัวใหเกดิแกพระเจาเอกราชนั้นแลว ได   
      ตรัสกะพระราชาวา พระราชากาลี จงรูไว อยาใหเราตีเศียรของทานดวย   
      ฆอนเหล็กนี้ ทานอยาไดฆาบุตรองคใหญผูไมคิดประทุษราย ผูองอาจดัง    
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      ราชสีห พระราชกาลี ทานเคยเห็นท่ีไหน คนผูปรารถนาสวรรค ฆา   
      บุตร ภรรยา เศรษฐี และคฤหบดี ผูไมคิดประทุษราย.   
[๘๓๑] ขัณฑหาลปุโรหิตและพระราชา ไดฟงพระดํารัสของทาวสักกะ ไดเหน็   
      รูปอันอัศจรรยแลว ใหเปล้ืองเคร่ืองพันธนาการของสัตวท้ังปวง เหมือน   
      ดังเปล้ืองเคร่ืองพันธนาการของคนผูไมมีความช่ัว  เม่ือสัตวท้ังปวงหลุด   
      พนจากเคร่ืองจองจําแลว ผูท่ีประชุมอยู ณ ท่ีนัน้ในกาลนั้นทุกคน เอา   
      กอนดินคนละกอนทุมลง การฆาซ่ึงขัณฑหาลปุโรหติไดมีแลว  ดวย   
      ประการดงันี้.   
[๘๓๒] คนผูกระทํากรรมช่ัวฉันใดนัน้แลว ตองเขานรกท้ังหมด คนทํากรรมช่ัว   
      แลว ไมพึงไดจากโลกนี้ไปสูสุคติเลย.   
[๘๓๓] เม่ือสัตวท้ังปวงหลุดพนจากเคร่ืองจองจําแลว ผูท่ีมาประชุมกนัอยู ณ ท่ี   
      นั้น ในกาลนั้น คือพระราชาท้ังหลาย ประชุมกันอภิเษกจันทกุมาร เม่ือ   
      สัตวท้ังปวงหลุดพนจากเคร่ืองจองจําแลว ผูท่ีมาประชุมกันอยู ณ ท่ีนั้น   
      ในกาลนัน้  คือ เทวดาท้ังหลายประชุมพรอมกันอภเิษกพระจันทกมุาร   
      เม่ือสัตวท้ังปวงหลุดพนจากเคร่ืองจองจําแลว ผูท่ีมาประชุมพรอมกัน   
      ณ ท่ีนั้น ในกาลนั้น คือ เทพกัญญาท้ังหลาย ประชุมพรอมกันอภเิษก   
      พระจันทกมุาร เม่ือสัตวท้ังปวงหลุดพนจากเคร่ืองจองจําแลว ผูท่ีประชุม   
      พรอมกัน ณ ท่ีนั้น ในกาลนั้น คือ พระราชาท้ังหลายประชุมพรอมกัน   
      ตางแกวงผาและโบกธง เม่ือสัตวท้ังปวงหลุดพนจากเคร่ืองจองจําแลว ผู   
      ท่ีมาประชุมพรอมกัน ณ ท่ีนั้นในการนัน้ คือ ราชกัญญาท้ังหลาย ประชุม   
      พรอมกันตางก็แกวงผาและโบกธง เม่ือสัตวท้ังปวงหลุดพนจากเคร่ือง   
      จองจําแลว ผูท่ีมาประชุมพรอมกัน ณ ท่ีนั้น ในกาลนัน้ คือ เทพบุตร   
      ท้ังหลาย ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง เม่ือสัตวท้ังปวงหลุด   
      พนจากเคร่ืองจองจําแลว ผูท่ีมาประชุมพรอมกัน ณ ท่ีนั้น ในกาลนัน้   
      คือ เทพกญัญาท้ังหลาย ประชุมพรอมกันตางแกวงผาและโบกธง เม่ือ   
      สัตวท้ังปวงหลุดพนจากเคร่ืองจองจําแลว  ชนเปนอันมากตางก็ร่ืนรมย   
      ยินดี  พวกเขาไดประกาศความยินดีในเวลาท่ีพระจนัทกุมารเสด็จเขาสู    
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      พระนคร และไดประกาศความหลุดพนจากเคร่ืองจองจําของสัตวท้ังปวง.   
                      จบ จันทกุมารชาดกท่ี ๗   
                    ๘. มหานารทกสัสปชาดก   
             พระมหานารทกัสสปะ ทรงบําเพญ็อุเบกขาบารมี   
[๘๓๔] พระมหากษัตริยทรงพระนามวาอังคต เปนพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ   
      ทรงมีพระราชยาน พระราชทรัพยมากมาย ทรงมีพลนกิายเหลือท่ีจะนับ   
      ก็คืนหนึ่งในวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ขณะปฐมยาม พระองคประชุมเหลา   
      อํามาตยราชบัณฑิต ผูถึงพรอมดวยการศึกษาเลาเรียน  เฉลียวฉลาด   
      ผูท่ีทรงเคยรูจัก ท้ังอํามาตยผูใหญอีก ๓ นาย  คือ วิชยอํามาตย ๑   
      สุนามอํามาตย ๑  อลาตอํามาตย ๑  แลวตรัสถามตามลําดับวา  ทาน   
      ท้ังหลายจงกลาวไปตามความพอใจของตนๆ วา ในวนัเพ็ญเดือน ๑๒   
      เชนนี้ พระจันทรแจมกระจาง  กลางคืนวันนี้ เราท้ังหลายพึงยังฤดเูชนนี้   
      ใหเปนไปดวยความยินดอีะไร.   
[๘๓๕] ลําดับนั้น อลาตเสนาบดีไดกราบทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ ขาพระ   
      พุทธเจาท้ังหลาย  พึงจดัพลชาง พลมา พลเสนา จะนําชายฉกรรจ   
      ออกรบ พวกใดยังไมมาสูอํานาจ ขาพระพุทธเจาท้ังหลายก็จะนํามาสู   
      อํานาจ  นี่เปนความเหน็ของขาพระพทุธเจา เราท้ังหลายจะไดชัยชนะ   
      ผูท่ีเรายังไมชนะ (ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงร่ืนรมยดวยการรบ  นีเ้ปน   
      เพียงความคิดของขาพระพุทธเจา).   
[๘๓๖] สุนามอํามาตยไดฟงคําของอลาตเสนาบดีแลว  ไดกราบทูลวา ขาแต   
      พระมหาราชา พวกศัตรูของพระองคมาสูพระราชอํานาจหมดแลว ตาง   
      พากันวางศาตรา  ยอมสวามิภกัดิ์แลวท้ังหมด วนันี้เปนวันมหรสพ   
      สนุกสนานยิ่ง  การรบขาพระพุทธเจาไมชอบใจ  ชนท้ังหลายจงรีบนํา   
      ขาวน้ํา และของควรเค้ียวมาเพ่ือพระองคเถิด ขอเดชะ ขอพระองคจง   
      ทรงร่ืนรมย ดวยกามคุณ และในการฟอนรําขับรองการประโคมเถิด    
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      พระเจาขา.   
[๘๓๗] วิชัยอํามาตยไดฟงคําของสุนามอํามาตยแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระ   
      มหาราชา  กามคุณทุกอยางบําเรอพระองคอยูเปนนิตยแลว  การทรง   
      เพลิดเพลินดวยกามคุณท้ังหลาย พระองคทรงหาไดโดยไมยากเลย ทรง   
      ปรารถนาก็ไดทุกเมื่อ การร่ืนรมยกามคุณท้ังหลายนี้ ไมใชเปนความคิด   
      ของขาพระบาท วนันี้ เราท้ังหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ   
      ผูเปนพหูสูต รูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ซ่ึงทานจะพึงกําจัดความ   
      สงสัยของพวกเราดีกวา.   
[๘๓๘] พระเจาอังคติราชไดทรงสดับคําของวิชัยอํามาตยแลว ไดตรัสวา  ตามท่ี   
      วิชัยอํามาตยพูดวา วนันี ้เราท้ังหลายควรพากันเขาไปหาสมณะหรือ   
      พราหมณผูเปนพหูสูต รูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณ ซ่ึงทานจะพึง   
      กําจัดความสงสัยของพวกเราดกีวานัน้ แมเราก็ชอบใจ ทานท่ีอยู ณ ท่ีนี้   
      ทุกทานจงลงมติวา  วันนี ้เราท้ังหลายควรจะเขาไปหาใครผูเปนบัณฑิต   
      รูแจงอรรถธรรม ผูแสวงหาคุณซ่ึงทานพึงกําจดัความสงสัยของพวกเรา   
      ได.   
[๘๓๙] อลาตเสนาบดี ไดฟงพระราชดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว ได   
      กราบทูลวา  มีอเจลกท่ีโลกสมมติวาเปนนักปราชญอยูในมฤคทายวนั   
      อเจลกผูนีช่ื้อวาคุณะ ผูกสัสปโคตรเปนพหูสูตร พูดจาไพเราะ เปนเจา   
      หมูเจาคณะ ขอเดชะ เราท้ังหลายควรเขาไปหาเธอ เธอจักกําจัดความ   
      สงสัยของเราท้ังหลายได.   
[๘๔๐] พระราชาไดทรงสดับคําของอลาตเสนาบดีแลว ไดตรัสส่ังสารถีวา เรา   
      จะไปยังมฤคทายวัน ทานจงนํายานเทยีมมามาท่ีนี่.   
[๘๔๑] พวกนายสารถีไดจัดพระราชยาน อันลวนแลวไปดวยงา มีกระพองเปน   
      เงิน  และจดัรถพระท่ีนั่งรองอันขาวผุดผอง ดังพระจนัทรในราตรีท่ี   
      ปราศจากมลทินโทษ  มาถวายแกพระราชา รถนั้นเทียมดวยมาสินธพ   
      ส่ีตัว ลวนมีสีดังดอกโกมุท เปนมามีฝเทาเร็วดังลมพดั วิ่งเรียบ ประดับ   
      ดวยดอกไมทอง พระกลด ราชรถมา และวีชนี ลวนมีสีขาว พระ    
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      เจาวิเทหราชพรอมดวยหมูอํามาตย เสด็จออกยอมงดงามดังพระจนัทร   
      หมูพลราชบริพารผูกลาหาญข่ีบนหลังมาถือหอกดาบตามเสด็จ  พระเจา   
      วิเทหราชมหากษัตริยพระองคนั้น เสด็จถึงมฤคทายวันโดยครูเดียว เสด็จ   
      ลงจากราชยานแลวทรงดาํเนินเขาไปหาคุณาชีวก  พรอมดวยหมูอํามาตย   
      ก็ในกาลนัน้  มีพราหมณและคฤหบดีมาประชุมกันอยูในพระราชอุทยาน   
      นั้น  พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พระราชามิใหลุกหนีไป.   
[๘๔๒] ลําดับนั้น พระราชาเสด็จเขาไปประทับนั่งเหนืออาสนะ อันปูลาดดวย   
      พระยีภู่มีสัมผัสออนนิ่ม ณ สวนขางหนึ่ง   แลวไดทรงปราศรัยไตถาม   
      ทุกขสุขวา ผูเปนเจาสบายดีอยูหรือ ลมมิไดกําเริบเสียดแทงหรือ  ผู   
      เปนเจาเล้ียงชีวิตโดยไมฝดเคืองหรือ ไดบิณฑบาตพอเยียวยาชีวิตใหเปน   
      ไปอยูหรือ ผูเปนเจามีอาพาธนอยหรือ จักษุมิไดเส่ือมไปจากปกติหรือ.   
[๘๔๓] คุณาชีวกทูลปราศรัยกับพระเจาวิเทหราชผูทรงยินดีในวินยัวา ขาแต   
      พระมหาราชา ขาพระพทุธเจาสบายดีอยูทุกประการ  บานเมืองของ   
      พระองคไมกําเริบหรือ   ชางมาของพระองคหาโรคมิไดหรือ  พาหนะยัง   
      พอเปนไปแหละหรือ  พยาธิไมมีมาเบียดเบียนพระสรีระของพระองค   
      แลหรือ.   
[๘๔๔] เม่ือคุณาชีวกทูลปราศรัยแลว ทันทีนั้น พระราชาผูเปนจอมทัพทรงใคร   
      ธรรมไดตรัสถามอรรถธรรมและเหตุวา  ทานกัสสปะ นรชนพึงประพฤติ   
      ธรรมในมารดาและบิดาอยางไร  พึงประพฤติธรรมในอาจารยอยางไร พึง   
      ประพฤติธรรมในบุตรและภรรยาอยางไร  พึงประพฤติธรรมในวุฒบุคคล   
      อยางไร  พงึประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณอยางไร พึงประพฤติ   
      ธรรมในพลนิกายอยางไร  และพึงประพฤติธรรมในชนบทอยางไร ชน   
      ท้ังหลายประพฤติธรรมอยางไร  ละโลกน้ีไปแลวจึงไปสูสุคติ สวนคน   
      บางพวกผูไมตั้งอยูในธรรม ไฉนจึงตกลงไปในนรก.   
[๘๔๕] คุณาชีวกกัสสปโคตร  ไดฟงพระดาํรัสของพระเจาวิเทหราชแลว ได   
      กราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคทรงสดับทางท่ีจริงแทของ   
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      พระองค ผลแหงธรรมท่ีประพฤติแลวเปนบุญเปนบาปไมมี ขอเดชะ   
      ปรโลกไมมี  ใครเลาจากปรโลกน้ันมาในโลกนี้ ปูยาตายายไมมี มารดา   
      บิดาจักมีท่ีไหน ข้ึนช่ือวาอาจารยไมมี ใครจักฝกผูท่ีฝกไมได สัตวเสมอ   
      กันหมด ผูประพฤติออนนอมตอทานผูเจริญไมมี  กําลังหรือความเพยีร   
      ไมมี บุรุษผูมีความหม่ันจักไดรับผลแตท่ีไหน  สัตวท่ีเกิดตามกนัมา   
      เหมือนเรือนอยหอยทายเรือใหญ  สัตวยอมไดส่ิงท่ีควรได ในขอนัน้   
      ผลทานจักมีแตท่ีไหน  ผลทานไมมี ความเพียรไมมีอํานาจ ทานคนโง   
      บัญญัติไว คนฉลาดรับทาน คนโงสําคัญตัววาฉลาด เปนผูไมมีอํานาจ   
      ยอมใหทานแกนักปราชญท้ังหลาย.   
[๘๔๖] รูปกายอันเปนท่ีรวม ดิน น้ํา ลม ไฟ สุข ทุกขและชีวิต ๗ ประการน้ี   
      เปนของเท่ียง ไมขาดสูญ ไมกําเริบ รูปกาย ๗ ประการน้ี ของสัตว   
      เหลาใด  ช่ือวาขาดไมมี ผูท่ีถูกฆาหรือถูกตัด หรือเบียดเบียนใครๆ   
      ไมมี  ศาตราท้ังหลายพึงเปนไปในระหวางรูปกาย ๗ ประการนี้ ผูใด   
      ตัดศีรษะของผูอ่ืนดวยดาบอันคม ผูนั้นไมช่ือวาตัดรางกายเหลานั้น ใน   
      การทําเชนนั้น  ผลบาปจะมีแตท่ีไหน สัตวทุกจําพวกทองเท่ียวอยูใน   
      วัฏสงสาร ๘๔ มหากัป ยอมบริสุทธ์ิไดเอง เม่ือยังไมถึงกาลนั้น แมจะ   
      สํารวมดวยดีก็บริสุทธ์ิไมได เม่ือยังไมถึงกาลนั้น แมจะประพฤติความดี   
      มากมาย กบ็ริสุทธ์ิไมได ถาแมกระทําบาปมากมาย กไ็มลวงขณะนั้น   
      ไป ในวาทะของเราท้ังหลาย ความบริสุทธ์ิยอมมีไดโดยลําดับเม่ือถึง   
      ๘๔ กัป พวกเราไมลวงเลยเขตอันแนนอนนั้น เหมือนคล่ืนไมลวงเลย   
      ฝงไป ฉะนั้น.   
[๘๔๗] อลาตเสนาบดีไดฟงคําของคุณาชีวกกัสสปโคตรแลว ไดกลาวข้ึนวา ทาน   
      ผูเจริญกลาว ฉันใด คํานัน้ขาพเจาชอบใจ ฉันนัน้ แมขาพเจาก็ระลึกชาติ   
      หนหลังของตนไดชาติหนึ่ง คือในชาติกอน ขาพเจาเกิดในเมืองพาราณสี   
      อันเปนเมืองม่ังค่ัง เปนนายพรานฆาโค ช่ือปงคละ  ขาพเจาไดทําบาป   
      กรรมไวมาก ไดฆาสัตวท่ีมีชีวิต คือ กระบือ สุกร แพะ เปนอันมาก   
      ขาพเจาจุตจิากชาตินัน้แลว มาเกดิในตระกูลเสนาบดีอันบริบูรณนี้    
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      บาปไมมีผลแน ขาพเจาจงึไมตองไปนรก.   
[๘๔๘] คร้ังนัน้ ในมิถิลานครนี้ มีคนเข็ญใจเปนทาสเขาผูหนึ่ง ช่ือวีชกะ   
      รักษาอุโบสถศีล ไดเขาไปยังสํานักของคุณาชีวก ไดฟงคําของกัสสป   
      คุณาชีวก และอลาตเสนาบดีกลาวกนัอยู ถอนหายใจฮึดฮัด รองไห   
      น้ําตาไหล.   
[๘๔๙] พระเจาวิเทหราช ไดตรัสถามนายวีชกะนัน้วา  สหายเอย เจารองไห   
      ทําไม เจาไดฟงไดเห็นอะไรมาหรือ  เจาไดรับทุกขเวทนาอะไร จงบอก   
      ใหเราทราบ.   
[๘๕๐] นายวชีกะไดฟงพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว ไดกราบทูลวา ขา   
      พระองคไมมีทุกขเวทนาเลย ขาแตพระมหาราชา ขอไดทรงพระกรุณา   
      ฟงขาพระพุทธเจา  แมขาพระพุทธเจาก็ยังระลึกถึงความสุขสบายของตน   
      ในชาติกอนได คือ ในชาติกอน  ขาพระพุทธเจาเกิดเปนภาวเศรษฐี   
      ยินดใีนคุณธรรม อยูในเมืองสาเกต ขาพระพุทธเจานัน้อบรมตนดีแลว   
      ยินดใีนการบริจาคทานแกพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีการงานอัน   
      สะอาด ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบาปกรรมท่ีตนกระทําแลวไมไดเลย ขา   
      แตพระเจาวิเทหราช ขาพระพุทธเจาจุตจิากชาตนิัน้แลว มาเกดิในครรภ   
      ของนางกมุภทาสีหญิงขัดสนในมิถิลามหานครนี้ จําเดิมแตเวลาท่ีเกดิ   
      แลว ขาพระพุทธเจากย็ากจนเร่ือยมา  แมขาพระพุทธเจาจะเปนคนยาก   
      จนอยางนี้ ก็ตั้งม่ันอยูในความประพฤติชอบ  ไดใหอาหารกึ่งหนึ่งแก   
      ทานท่ีปรารถนา ไดรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ทุกเม่ือ   ไม   
      ไดเบียดเบียนสัตวและไมไดลักทรัพยเลย กรรมท้ังปวงท่ีขาพระพทุธเจา   
      ประพฤติดแีลวนั้น ไรผลเปนแน ศีลนีเ้ห็นจะไรประโยชน  เหมือน   
      อลาตเสนาบดีกลาว   ขาพระพุทธเจากาํเอาแตความปราชัยไว เหมือน   
      นักเลงผูมิไดฝกหดัฉะน้ันเปนแน สวนอลาตเสนาบดียอมกําเอาแตชัย   
      ชนะไว  ดงันักเลงผูชํานาญการพนัน ฉะนั้น  ขาพระพุทธเจาไมเหน็   
      ประตูอันเปนเหตุไปสูสุคติเลย ขาแตพระราชา เพราะเหตุนั้น ขา   
      พระพุทธเจาไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกแลว จึงรองไห.    
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[๘๕๑] พระเจาอังคติราชทรงสดับคําของนายวีชกะแลว ไดตรัสวา ประตูสุคติ   
      ไมมี ยังสงสัยอยูอีกหรือวีชกะ ไดยินวา สุขหรือทุกขสัตวยอมไดเอง   
      แนนอน สัตวท้ังปวงหมดจดไดดวยการเวียนเกิดเวยีนตาย เม่ือยังไม   
      ถึงเวลาอยารีบดวนไปเลย เม่ือกอนแมเราก็เปนผูกระทําความดี ขวน   
      ขวายในพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย อนุศาสนราชกิจอยูเนืองๆ งด   
      เวนจากความยินดใีนกามคุณตลอดกาลประมาณเทานี.้   
[๘๕๒] ทานผูเจริญ เราท้ังหลายจะไดพบกนัอีก ถาเราท้ังหลายจักมีการสมาคม   
      กัน (เม่ือผลบุญไมมี จะมีประโยชนอะไรดวยการพบทาน) พระเจา   
      วิเทหราชคร้ันตรัสดังนี้แลว ก็เสดจ็กลับไปยังพระราชนิเวศนของ   
      พระองค.   
[๘๕๓] ตั้งแตรุงสวาง พระเจาอังคติราชรับส่ังใหประชุมเหลาอํามาตย ในท่ี   
      ประทับสําราญพระองค แลวตรัสวา จงจัดกามคุณท้ังหลายเพื่อเราไวใน   
      จันทกปราสาทของเราทุกเม่ือ  เม่ือขอราชการลับและเปดเผยเกิดข้ึน   
      ใครๆ อยาเขามาหาเรา อํามาตยผูฉลาดในราชกิจ ๓ นาย คือ วิชย   
      อํามาตย ๑  สุนามอํามาตย ๑  อลาตเสนาบดี ๑  จงนั่งพิจารณาขอ   
      ราชการเหลานั้น  พระเจาวิเทหราชคร้ันตรัสดังนี้แลว  จึงตรัสวา ทาน   
      ท้ังหลายจงใสใจกามคุณใหมาก ไมตองขวนขวายในพราหมณ คฤหบดี   
      และกิจการอะไรเลย.   
[๘๕๔] ตั้งแตนั้นมาจนถึงวนัท่ี ๑๔  ราชกญัญาพระนามวารุจา ผูเปนพระธิดาท่ี   
      โปรดปรานของพระเจาวิเทหราช  ไดตรัสกะพระพีเ่ล้ียงวา ขอทาน   
      ท้ังหลายชวยประดับใหฉันดวย  และหญิงสหายท้ังหลายของเรากจ็ง   
      ประดับ พรุงนี้ ๑๕ คํ่า เปนวันทิพย ฉันจะไปเฝาพระชนกนาถ พระ   
      พี่เล้ียงท้ังหลายไดจัดมาลัย  แกนจันทน  แกวมณี สังข แกวมุกดา   
      และผาตางๆ สี อันมีคามาก  มาถวายแกพระนางรุจาราชกัญญา หญิง   
      บริวารเปนอันมาก  หอมลอมพระนางรุจาราชธิดาผูมีพระฉววีรรณงาม   
      ผุดผอง ประทับนั่งอยูบนต่ังทอง งามโสภาราวกะนางเทพกัญญา.    
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[๘๕๕] ก็พระนางรุจาราชธิดานั้น ประดับดวยเคร่ืองสรรพาภรณ เสด็จไป ณ   
      ทามกลางหญิงสหาย  เพยีงดังสายฟาแลบออกจากเมฆ เสด็จเขาสู   
      จันทกปราสาท  พระราชธิดาเสด็จเขาไปเฝาพระเจาวิเทหราช ถวาย   
      บังคมพระชนกนาถ ผูทรงยินดใีนวินัย แลวประทับอยู ณ ตั่งอันวิจติร   
      ดวยทองคําสวนหนึ่ง.   
[๘๕๖] ก็พระเจาวิเทหราช  ทอดพระเนตรเห็นพระนางรุจาราชธิดาผูประทับอยู   
      ทามกลางหญิงสหาย ซ่ึงเปนดังสมาคมแหงนางเทพอัปสร จึงตรัสถาม   
      วา ลูกหญิงยังร่ืนรมยอยูในปราสาทและยังประพาสอยูในอุทยาน เลนน้ํา   
      ในสระโบกขรณีเพลิดเพลินอยูหรือ เขายังนําของเสวยมากอยางมาให   
      ลูกหญิงเสมอหรือ  ลูกหญิงและเพื่อนหญิงของลูก ยงัเก็บดอกไมตางๆ   
      ชนิดมารอยพวงมาลัย  และยังชวยกนัทําเรือนหลังเล็กๆ เลนเพลิด   
      เพลินอยูหรือ ลูกหญิงขาดแคลนอะไรบาง เขารีบนําส่ิงของมาใหทันใจ   
      ลูกอยูหรือ ลูกรักผูมีพักตรอันผองใส จงบอกความชอบใจแกพอเถิด   
      แมส่ิงนั้นจะเสมอดวงจันทร พอก็จักใหเกิดแกลูกจนได.   
[๘๕๗] พระนางรุจาราชธิดา ไดสดับพระดาํรัสของพระเจาวิเทหราชแลว กราบ   
      ทูลวา ขาแตพระมหาราชา กระหมอมฉันยอมไดส่ิงของทุกๆ อยางใน   
      สํานักของทูลกระหมอม พรุงนี้ ๑๕ คํ่า เปนวันทิพย  ขอราชบุรุษ   
      ท้ังหลายจงนําพระราชทรัพยพันหนึ่งมาให  กระหมอมฉันจักใหทานแก   
      วณพิกท้ังปวงตามท่ีใหมาแลว.   
[๘๕๘] พระเจาอังคติราชไดสดับพระดํารัสของพระนางรุจาราชธิดา แลวตรัสวา   
      ลูกหญิงทําทรัพยใหพินาศเสียเปนอันมาก หาผลประโยชนมิได ลูกหญิง   
      ยังรักษาอุโบสถศีล ไมบริโภคขาวน้ําเปนนิตยอยู ลูกหญิงไมบริโภค   
      ขาวน้ําเปนนิตย บุญไมมี  แมวีชกบุรุษไดฟงคําของคุณาชีวกกัสสปโคตร   
      ในกาลนัน้ แลวถอนหายใจฮึดฮัก รองไหน้ําตาไหล ลูกหญิงรุจาเอย   
      ตราบเทาท่ีลูกยังมีชีวิตอยู อยาอดอาหารเลย ปรโลกไมมี ลูกหญิงจะ   
      ลําบากไปทําไม ไรประโยชน.    
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[๘๕๙] พระนางรุจาราชธิดาผูมีพระฉวีวรรณงดงาม ทรงทราบกฎธรรมดาในอดีต   
      ๗ ชาติ ในอนาคต ๗ ชาติ ไดสดับพระดํารัสของพระเจาวิเทหราชแลว   
      กราบทูลพระชนกนาถวา  แตกอนกระหมอมฉันไดฟงมาเทานั้น กระ   
      หมอมฉันเห็นประจักษเองขอนี้วา ผูใดเขาไปเสพคนพาล ผูนั้นก็เปน   
      พาลไปดวย ผูหลงอาศัยคนหลง ยอมถึงความหลงยิ่งข้ึน อลาตเสนาบดี   
      และนายวชีกะสมควรจะหลง.   
[๘๖๐] ขอเดชะ สวนพระองคมีพระปรีชา ทรงเปนนักปราชญ ทรงฉลาดรูซ่ึง   
      อรรถ จะทรงเปนเชนกับพวกคนพาล เขาถึงซ่ึงทิฏฐิอันเลวไดอยางไร   
      ก็ถาสัตวจะบริสุทธ์ิไดดวยการทองเท่ียวไปในสังสารวัฏ  การบวชของ   
      คุณาชีวกกไ็มมีประโยชน  คุณาชีวกเปนคนหลงงมงาย ยอมถึงความ   
      เปนคนเปลือย เหมือนต๊ักแตนหลงบินเขากองไฟ ฉะนั้น คนเปนอัน   
      มากผูไมรูอะไร ไดฟงคําของกัสสปคุณาชีวกวา ความหมดจดยอมไมมี   
      ไดดวยสังสารวัฏ ก็เช่ือม่ันเสียกอนทีเดยีว จึงพากนัปฏิเสธกรรมและ   
      ผลของกรรม โทษคือความฉิบหายท่ียดึไวผิดในเบ้ืองตน ก็อยากท่ีจะ   
      เปล้ืองไดเหมือนปลาติดเบ็ด ยากท่ีจะเปล้ืองตนออกจากเบ็ดได ฉะนั้น.   
[๘๖๑] ขาแตพระราชา กระหมอมฉันจักยกตัวอยางมาเปรียบถวายเพื่อประโยชน   
      แกทูลกระหมอม บัณฑิตท้ังหลายในโลกนี้ บางพวกยอมรูเนื้อความได   
      ดวยอุปมา เปรียบเหมือนเรือของพอคา บรรทุกสินคาหนักเกินประมาณ   
      ยอมนําสินคาอันหนักยิ่งจมลงในมหาสมุทร ฉันใด นรชนส่ังสมบาป   
      กรรมทีละนอยๆ ก็ยอมพาเอาบาปอันหนักยิ่งไปจมลงในนรก  ฉันนัน้   
      ทูลกระหมอมเพคะ อกุศลอันหนักของอลาตเสนาบดียังไมบริบูรณกอน   
      อลาตเสนาบดียังส่ังสมบาปอันเปนเหตุใหไปสูทุคติอยู ขอเดชะ การท่ี   
      อลาตเสนาบดีไดรับความสุขอยูในบัดนี้ เปนผลบุญท่ีตนไดทําไวแลว   
      ในปางกอนนั่นเอง บุญของอลาตเสนาบดีนั้นจะหมดส้ิน  อลาตเสนาบดี   
      จึงมายินดใีนอกุศลกรรมอันไมใชคุณ  หลีกละทางตรงเดินไปตามทาง   
      ออม  นรชนส่ังสมบุญไวแมทีละนอยๆ ยอมไปสูเทวโลก เหมือน   
      วีชกบุรุษผูเปนทาสยินดใีนกรรมอันงาม ยอมมุงไปสูสวรรคได เปรียบ    
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      เหมือนตาช่ังท่ีกําลังช่ังของ ยอมตํ่าลงขางหนึ่ง เม่ือเอาของหนักออกเสีย   
      ขางท่ีต่ําก็จะสูงข้ึน  ฉะนั้น นายวีชกะผูเปนทาส เหน็ทุกขในตนวนันี้   
      เพราะไดเสพบาปกรรมท่ีตนกระทําไวในปางกอน บาปของเขาจะหมด   
      ส้ิน  เขาจึงมายินดใีนวินัยอยางนั้น ทูลกระหมอมอยาคบหากัสสป   
      คุณาชีวก ทรงดําเนินทางผิดเลย เพคะ.   
[๘๖๒] ขาแตพระราชบิดา บุคคลคบคนเชนใดๆ เปนบุรุษผูมีศีลหรืออสัตบุรุษ   
      ผูไมมีศีล เขายอมตกอยูในอํานาจของผูนั้น บุคคลกระทําคนเชนใดให   
      เปนมิตร และเขาไปคบหาคนเชนใด  แมเขาก็ยอมเปนเชนคนนัน้ เพราะ   
      การอยูรวมกันยอมเปนเชนนั้นได  ผูเสพยอมติดนิสัยผูท่ีตนเสพ ผู   
      ติดตอยอมติดนิสัยผูท่ีตนติดตอ  เหมือนลูกศรอาบยาพิษยอมเปอนแลง   
      ฉะนั้น นกัปราชญไมควรเปนผูมีคนลามกเปนสหาย เพราะกลัวจะแปด   
      เปอน  การเสพคนพาล  ยอมเปนเหมือนบุคคลเอาใบไมหอปลาเนา   
      แมใบไมกมี็กล่ินเหม็นฟุงไป ฉะนั้น สวนการคบหาสมาคมกับนักปราชญ   
      ยอมเปนเหมือนบุคคลเอาใบไมหอของหอม แมใบไมก็มีกล่ินหอมฟุงไป   
      ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน บัณฑิตรูความเปนบัณฑิตของตนดังใบไมสําหรับ   
      หอ จึงไมคบหาสมาคมอสัตบุรุษ คบหาสมาคมสัตบุรุษ อสัตบุรุษยอม   
      นําไปสูนรก สัตบุรุษยอมใหถึงสุคติ.   
[๘๖๓] แมกระหมอมฉันก็ระลึกชาติท่ีตนไดทองเท่ียวมาแลวได ๗ ชาติ และ   
      ระลึกชาตท่ีิตนจุติจากชาตินี้แลวจักไปเกิดในอนาคตอีก ๗ ชาติ ขาแต   
      พระจอมประชาชน ชาติท่ี ๗ ของกระหมอมฉันในอดีต กระหมอมฉัน   
      เกิดเปนบุตรนายชางทองในแควนมคธราชคฤหมหานคร  กระหมอมฉัน   
      ไดคบหาสหายผูลามก ทําบาปกรรมไวมาก เท่ียวคบชูภรรยาของชายอ่ืน   
      เหมือนจะไมตาย กรรมนั้นยังไมใหผล เหมือนไฟอันเถาปกปดไว ใน   
      กาลตอมาดวยกรรมอ่ืนๆ กระหมอมฉันนั้น ไดเกดิในวังสรัฐเมือง   
      โกสัมพี เปนบุตรเดียวในสกุลเศรษฐีผูสมบูรณ ม่ังค่ัง มีทรัพยมากมาย   
      คนท้ังหลายสักการะบูชาอยูเปนนิตย ในชาตินั้น กระหมอมฉันไดคบหา   
      สมาคมมิตรสหายผูยินดใีนกรรมอันงาม ผูเปนบัณฑิต เปนพหูสูต เขา    
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      ไดแนะนําใหกระหมอมฉันรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ตลอด   
      ราตรีเปนอันมาก กรรมนัน้ยังไมใหผล ดังขุมทรัพยท่ีฝงไวใตน้ํา คร้ัน   
      ภายหลังบรรดาบาปกรรมท้ังหลาย ปรทารกกรรมอันใดท่ีกระหมอมฉัน   
      ไดกระทําไวในมคธรัฐ ผลแหงกรรมนั้นมาถึงกระหมอมฉันแลว เหมือน   
      ดื่มยาพษิอันรายแรง ฉะนั้น ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉัน   
      จุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแลว ตองหมกไหมอยูในโรรุวนรกส้ินกาลนาน   
      เพราะกรรมของตน กระหมอมฉันระลึกถึงทุกขท่ีไดเสวยในนรกน้ัน   
      ไมไดความสุขเลย กระหมอมฉันยังทุกขเปนอันมากใหส้ินไปในนรกนั้น   
      นานป  แลวเกดิเปนลาถูกเขาตอนอยูในภินนาคตมหานคร.   
[๘๖๔] กระหมอมฉัน (เม่ือเกิดเปนลา) ตองพาลูกผูดีท้ังหลายไปดวยหลังบาง   
      ดวยรถบาง นั่นเปนผลแหงกรรม คือ การท่ีกระหมอมฉันคบชูภรรยา   
      ของผูอ่ืน ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติเปน   
      ลานั้นแลว ไปบังเกิดเปนลิงในปาใหญ ถูกนายฝูงผูคะนองขบกัดลูก   
      อัณฑะ นัน่เปนผลแหงกรรม คือ การท่ีกระหมอมฉันคบชูภรรยาของ   
      ผูอ่ืน  ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุตจิากชาติเปนลิง   
      นั้นแลว ไดเกิดเปนโคในทสันนรัฐ ถูกเขาตอน  มีกาํลังแข็งแรง   
      กระหมอมฉันตองเทียมยานอยูส้ินกาลนาน นั่นเปนผลของกรรม คือ   
      การท่ีกระหมอมฉันคบชูภรรยาของผูอ่ืน ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ   
      กระหมอมฉันจุติจากชาตเิปนโคนั้นแลว มาบังเกดิเปนกระเทยในตระกูล   
      ท่ีมีโภคสมบัติมากในแควนวัชชี จะไดเกิดเปนมนษุยยากจริงๆ  นัน่   
      เปนผลแหงกรรม คือ การท่ีกระหมอมฉันคบชูภรรยาผูอ่ืน ขาแตพระ   
      องคผูครองวิเทหรัฐ กระหมอมฉันจุติจากชาติเปนกระเทยนั้นแลว ได   
      ไปบังเกิดเปนนางอัปสรในนันทวัน ณ ดาวดึงสพภิพ มีวรรณนาใคร มี   
      ผาและอาภรณอันวิจิตร สวมกุณฑลแกวมณี เปนผูฉลาดในการฟอนรํา   
      ขับรอง เปนบาทบริจาริกาของทาวสักกะ ขาแตพระองคผูครองวิเทหรัฐ   
      เม่ือกระหมอมฉันอยูในดาวดึงสพภิพนั้น ระลึกชาตแิมในอนาคตไดอีก   
      ๗ ชาติ ท่ีกระหมอมฉันจตุิจากดาวดึงสพิภพนัน้แลว จักไปเกิดตอไป    
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      กุศลท่ีกระหมอมฉันกระทําไวในเมืองโกสัมพีตามมาใหผล กระหมอมฉัน   
      จุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษย ขาแต   
      พระมหาราชา  กระหมอมฉันเปนผูอันชนท้ังหลายสักการบูชาแลวเปน   
      นิตยตลอด ๗ ชาติ กระหมอมฉันไมพนจากความเปนหญิงตลอด ๖ ชาติ   
      ขาแตพระองคผูประเสริฐ ชาติท่ี ๗ กระหมอมฉันจักไดเกดิเปนเทวดา   
      ผูชาย  เปนเทพบุตรผูมีฤทธ์ิมาก เปนผูสูงสุดในหมูเทวดา แมวันนี ้  
      นางอัปสรท้ังหลายก็ยังรอยดอกไมเปนพวงมาลัยอยูในนันทวัน  เทพบุตร   
      พระนามวาชวะสามีของกระหมอมฉัน ยังรับพวงมาลัยอยู ๑๖ ป ใน   
      มนุษยนี้ราวครูหนึ่งของเทวดา ๑๐๐ ปในมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของ   
      เทวดาดังท่ีไดกราบทูลใหทรงทราบมานี้  กรรมท้ังหลายยอมติดตามไป   
      ทุกๆ ชาติ แมตั้งอสงไขย ดวยวากรรมจะเปนกรรมดหีรือกรรมช่ัวก็ตาม   
      (ยังไมใหผลแลว) ยอมไมพินาศไป.   
[๘๖๕] ชายใดปรารถนาเปนบุรุษทุกๆ ชาติไป ก็พึงเวนภรรยาผูอ่ืนเสีย เหมือน   
      บุคคลลางเทาสะอาดแลวเวนเปอกตม ฉะนั้น หญิงใดปรารถนาเปนบุรุษ   
      ทุกๆ ชาติไป ก็พึงยําเกรงสามี เหมือนนางเทพอัปสรผูเปนบาทบริจาริกา   
      ยําเกรงพระอินทร ฉะนัน้ ผูใดปรารถนาโภคทรัพย อายุยศและสุขอัน   
      เปนทิพย ก็พึงเวนบาปท้ังหลายประพฤติแตสุจริตธรรม ๓ อยาง  สตรี   
      ก็ตาม บุรุษก็ตาม  ควรเปนผูไมประมาทดวยกาย วาจา ใจ มีปญญา   
      เคร่ืองพิจารณาเพื่อประโยชนของตน  นรชนเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้   
      ท่ีเปนคนมียศ  มีโภคทรัพยบริบูรณทุกอยาง นรชนเหลานั้นไดส่ังสม   
      กรรมดีไวในปางกอนแลวโดยไมตองสงสัย สัตวท้ังปวงลวนมีกรรมเปน   
      ของตัว ขาแตพระองคผูประเสริฐ  ขอพระองคทรงพระราชดําริดวย   
      พระองคเถิด ขาแตพระจอมชน พระสนม (ผูทรงโฉมงดงาม) ปาน   
      ดังนางเทพอัปสรผูประดับประดาคลุมกายดวยรางแหทองเหลานี ้พระ   
      องคทรงไดมาเพราะผลแหงกรรมอะไร พระนางรุจาราชกัญญา ทรงยัง   
      พระเจาอังคติราชพระชนกนาถใหทรงยินดี พระราชกุมารีผูมีวัตรอันดีงาม    
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      ทรงกราบทูลทางสุคติแกพระชนกนาถ ดังหนึ่งบอกทางใหแกคนหลงทาง   
      และไดทรงกราบทูลขอธรรมถวายโดยนัยตางๆ ดังนีแ้ล ฯ   
[๘๖๖] ในกาลนั้น นารทมหาพรหมตรวจดชูมพูทวีป ไดเห็นพระเจา   
      อังคติราชผูทรงมีความเห็นผิด จึงมาจากพรหมโลกถึงถ่ิน   
      มนุษย ลําดับนั้น นารทมหาพรหมไดยืนอยูท่ีปราสาทเบ้ือง   
      พระพักตรแหงพระเจาวิเทหราช ก็พระนางรุจาราชธิดาเห็น   
      นารทฤาษีนั้นมาถึง จึงนมัสการ ฯ   
[๘๖๗] คร้ังนัน้ พระราชาทรงหวาดพระทัย เสด็จลงจากราชอาสน   
      เม่ือจะตรัสถามนารทฤาษี ไดตรัสพระดํารัสนี้วา ทานมี   
      ผิวพรรณงามดังเทวดา สองรัศมีสวางจาไปท่ัวทิศดังพระจันทร   
      ทานมาจากไหนหนอ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกนามและ   
      โคตรแกขาพเจา คนในมนุษยโลกยอมรูจักทานอยางไรหนอ ฯ   
[๘๖๘] อาตมภาพมาจากเทวโลกเด๋ียวนี้เอง สองรัศมีสวางจาไป   
      ท่ัวทิศดังพระจันทร มหาบพิตรตรัสถามแลว อาตมภาพ   
      ขอถวายพระพรนามและโคตรใหทรงทราบ คนท้ังหลายเขา   
      รูจักอาตมภาพโดยนามวานารทะ และโดยโคตรวากัสสปะ ฯ   
[๘๖๙] สัณฐาณของทานและการท่ีทานเหาะไปและยืนอยูบนอากาศได   
      นาอัศจรรย ดูกรทานนารทะ ขาพเจาขอถามเน้ือความนี้   
      กะทาน เออเพราะเหตุอะไรทานจึงมีฤทธ์ิเชนนี้ ฯ   
[๘๗๐] คุณธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ๑ ธรรม ๑ ทมะ ๑   
      จาคะ ๑ อาตมภาพไดทําไวแลวในภพกอน เพราะคุณธรรม   
      ท่ีอาตมภาพเสพมาดีแลวนั้นแล อาตมภาพจึงไปไหนๆ ได   
      ตามความปรารถนา เร็วทันใจ ฯ   
[๘๗๑] เม่ือทานบอกความสําเร็จแหงบุญ ช่ือวาทานบอกความ   
      อัศจรรย ถาแลเปนจริงอยางทานกลาว ดูกรทานนารทะ   
      ขาพเจาขอถามเน้ือความนี้กะทาน ขาพเจาถามแลว ขอทาน   
      จงพยากรณใหดี ฯ   
[๘๗๒] ขอถวายพระพร ขอใดพระองคทรงสงสัย เชิญมหาบพิตร   
      ตรัสถามขอนั้นกะอาตมภาพเถิด อาตมภาพจะถวายวิสัชนา   
      ใหมหาบพิตรทรงส้ินสงสัย ดวยนยั ดวยญายธรรม และ   



      ดวยเหตุท้ังหลาย ฯ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 211 
[๘๗๓] ดกูรทานนารทะ ขาพเจาขอถามเน้ือความนี้กะทาน ทานถูก   
      ถามแลว อยาไดกลาวมุสาแกขาพเจา ท่ีคนเขาพูดกนัวา   
      เทวดามี มารดาบิดามี ปรโลกมีนั้น เปนจริงหรือ ฯ   
[๘๗๔] ท่ีคนเขาพูดกันวาเทวดามี มารดาบิดามี และปรโลกมนีั้น   
      เปนจริงท้ังนั้น แตนรชนผูหลงงมงายใครในกามท้ังหลาย   
      จึงไมรูปรโลก ฯ   
[๘๗๕] ดูกรทานนารทะ ถาทานเช่ือวาปรโลกมีจริง สถานท่ีอยู   
      ในปรโลกของเหลาสัตวผูตายไปแลวกต็องมี ขอทานจงให   
      ทรัพย ๕๐๐ กหาปณะแกขาพเจาในโลกนี้ ขาพเจาจะใชให   
      ทานพันหนึ่งในปรโลก ฯ   
[๘๗๖] ถาอาตมภาพรูวามหาบพิตรทรงมีศีล ทรงรูความประสงค   
      ของสมณพราหมณ อาตมภาพก็จะใหมหาบพิตรทรงยืมสัก   
      หารอย แตมหาบพิตรหยาบชา ทรงจุติจากโลกนี้แลว จะ   
      ตองไปอยูในนรก ใครจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลกเลา   
      ผูใดในโลกนี้เปนผูไมมีศีลธรรม ประพฤติช่ัว เกยีจคราน   
      มีกรรมอันหยาบชา บัณฑิตท้ังหลายยอมไมใหหนี้ในผูนั้น   
      เพราะจะไมไดทรัพยคืนจากคนเชนนัน้ สวนบุคคลผูขยัน   
      หม่ันเพยีร มีศีล รูความประสงค คนท้ังหลายรูแลว ยอม   
      เอาโภคทรัพยมาเช้ือเชิญเอง ดวยคิดวา ผูนี้ทําการงานเสร็จ   
      แลว พึงนํามาใชให ฯ   
[๘๗๗] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จไปจากท่ีนีแ่ลว จักทอด   
      พระเนตรเห็นพระองคเองอยูในนรกน้ัน ซ่ึงถูกฝูงการุม   
      ยื้อแยงฉุดคราอยู ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก   
      กะมหาบพติรผูตกอยูในนรก ถูกฝูงกา ฝูงแรง ฝูงสุนัข   
      รุมกัดกิน ตัวขาดกระจัดกระจาย เลือดไหลโทรม ฯ   
[๘๗๘] ในโลกันตนรกนั้นมืดท่ีสุด ไมมีพระจันทรและพระอาทิตย   
      โลกันตนรกมืดต้ืออยูทุกเม่ือ นากลัว กลางคืนกลางวันไม   
      ปรากฏ ผูตองการทรัพยคนไรเลา จะพึงเท่ียวไปในสถานท่ี   
      เชนนั้นได ฯ   
[๘๗๙] ในโลกันตนรกนั้นมีสุนัข ๒ เหลา คือ ดางเหลา ๑ ดํา   



      เหลา ๑ ลวนมีรางกายกํายําลํ่าสันแข็งแรง ยอมพากันมา   
      กัดกนิผูท่ีจตุิจากมนษุยโลกนี้ ไปตกอยูในโลกันตนรก ดวย   
      เข้ียวเหล็ก ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่ง    
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      ในปรโลก กะมหาบพิตรผูตกอยูในนรก ถูกสุนัขอันทารุณรายกาจ นํา   
      ทุกขมาให รุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.   
[๘๘๐] และในนรกอันรายกาจ  พวกนายนิรยบาลชื่อกาลูปกาละ ผูเปนขาศึก   
      พากันเอาดาบและหอกอันคมกริบมาท่ิมแทงนรชนผูกระทํากรรมช่ัวไวใน   
      ภพกอน ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผูถูก   
      ท่ิมแทงท่ีทอง ท่ีสีขาง พระอุทรพรุนวิ่งวุนอยูในนรก ตัวขาดกระจัด   
      กระจายเลือดไหลโทรมได.   
[๘๘๑] ในโลกันตนรกนั้น มีหาฝนตางๆ ชนิด คือ หอก ดาบ แหลม หลาว   
      มีประกายวาวดังถานเพลิง ตกลงบนศีรษะ  สายอัสนศิีลาอันแดงโชน   
      ตกตองสัตวนรกผูมีกรรมหยาบชา และในนรกนัน้มีลมรอนยากท่ีจะทน   
      ได สัตวในนรกน้ัน ยอมไมไดรับความสุขแมแตนอย ใครเลาจะพงึไป   
      ทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซ่ึงทรงกระสับกระสายวิง่ไป   
      มาหาท่ีซอนเรนมิได.   
[๘๘๒] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผูถูกเทียมใน   
      รถวิ่งไปวิง่มา ตองเหยยีบแผนดินอันลุกโพลง ถูกแทงดวยประตักอยูได.   
[๘๘๓] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซ่ึงทนไมได   
      วิ่งไปข้ึนภเูขาอันดาดไปดวยขวากกรด ลุกโชนนาสยดสยองอยางยิง่ ตัว   
      ขาดกระจดักระจายเลือดไหลโทรมได.   
[๘๘๔] ใครเลา จะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซ่ึงตองวิ่งข้ึน   
      เหยยีบถานเพลิงกองเทาภูเขา ลุกโพลงนากลัว มีตวัถูกไฟไหมทนไม   
      ไหว รองครวญครางอยูได.   
[๘๘๕] ตนง้ิวสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยหนามเหล็กคมกริบ กระหายเลือดคน   
      หญิงผูประพฤติลวงสามี  และชายผูหากระทําชูภรรยาผูอ่ืน  ถูกนาย   
      นิรยบาลผูทําตามส่ังของพระยายม  ถือหอกไลท่ิมแทงใหข้ึนตนง้ิวนั้น   
      ใครเลาจะไปทวงทรัพยจํานวนนั้น กะมหาบพิตร ซ่ึงตองข้ึนตนง้ิวใน   
      นรกเลือดไหลเปรอะเปอน มีกายเหี้ยมเกรียมหนังปอกเปก กระสับ   
      กระสาย เสวยเวทนาอยางหนัก ใครเลาจะไปขอทรัพยจํานวนเทานั้น    
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      กะพระองคผูหอบแลวหอบอีก อันเปนโทษของบุรพกรรม หนังปอกเปก   
      เดินทางผิดได.   
[๘๘๖] ตนง้ิวสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยใบเหล็กคมกริบดงัดาบ กระหายเลือดคน   
      ใครเลาจะไปทวงทรัพยพันหนึ่งในปรโลก  กะมหาบพิตรซ่ึงข้ึนอยูบน   
      ตนง้ิวนัน้ กาวไปเหยียบใบเหล็กอันคมดังดาบ ก็ถูกใบง้ิวอันคมนัน้   
      บาด มีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได.   
[๘๘๗] ใครเลาจะไปทวงทรัพยจํานวนนั้น กะมหาบพิตรซ่ึงเดินหนีออกจากขุม   
      นรกไมงิ้ว มีใบเปนดาบ ไปพลัดตกลงในแมน้ําเวตรณีได.   
[๘๘๘] แมน้ําเวตรณี น้ําเปนกรด เผ็ดรอน ยากท่ีจะขามได ดาดาษไปดวย   
      บัวเหล็ก มีใบคมกริบไหลอยู ใครเลาจะไปทวงทรัพยนั้นกะมหาบพิตร   
      ซ่ึงมีตัวขาดกระจัดกระจาย เปรอะเปอนไปดวยโลหติ  ลอยอยูใน   
      เวตรณนีทีนั้น หาท่ีเกาะมิได.   
[๘๘๙] ขาพเจาแทบจะลมเหมือนตนไมท่ีถูกตัด ขาพเจาหลงสําคัญผิดจึงไมรูจัก   
      ทิศ ทานฤาษี ขาพเจาไดฟงคาถาภาษิตของทานแลวยอมรอนใจ เพราะ   
      กลัวมหาภยั ทานฤาษี ขอทานจงเปนท่ีพึ่งของขาพเจา ดังหนึ่งน้ําสําหรับ   
      แกกระหายในเวลารอน เกาะเปนท่ีอาศัยในหวงมหาสมุทร และประทีป   
      สําหรับสองสวางในท่ีมืดฉะน้ันเถิด  ทานฤาษี ขอทานจงสอนอรรถและ   
      ธรรมแกขาพเจา  ในกาลกอนขาพเจาไดกระทําความผิดไวสวนเดยีว   
      ขาแตทานนารทะ ขอทานจงบอกทางบริสุทธ์ิแกขาพเจา โดยท่ีขาพเจา   
      จะไมพึงตกไปในนรกดวยเถิด.   
[๘๙๐] พระราชา ๖ พระองคนี้ คือ ทาวธตรฐ ทาวเวสสามิตระ ทาวอัฏฐกะ   
      ทาวยมทัตติ ทาวอุสสินนระ ทาวสีวิราชและพระราชาพระองคอ่ืนๆ   
      ไดทรงบํารุงสมณพราหมณท้ังหลายแลวเสด็จไปยังสวรรค ฉันใด ดูกร   
      มหาบพิตรผูเปนพระเจาแผนดิน แมมหาบพิตรก็ฉันนัน้ จงทรงเวน   
      อธรรม แลวทรงประพฤติธรรม ราชบุรุษท้ังหลายจงถืออาหารไปประกาศ   
      ภายในพระราชนิเวศน และภายในพระนครวา ใครหวิ ใครกระหาย    
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      ใครปรารถนามาลา ใครปรารถนาเคร่ืองลูบไล ใครไมมีผานุงหม   
      จักนุงหมผาสีตางๆ ตามปรารถนา ใครตองการรม ใครตอง   
      การรองเทา อยางเนื้อออนอยางดี ราชบุรุษท้ังหลายจงประกาศ   
      ดังนี้ในพระนครของพระองคท้ังเวลาเยน็และเวลาเชา มหา   
      บพิตรอยาไดใชคนแกเฒา และโคมาอันแกชราเหมือนดังกอน   
      และจงทรงพระราชทานเคร่ืองบริหาร แกบุคคล ท่ีเปนกําลังเคย   
      กระทําความดีไวเทาเดิมเถิด ฯ   
[๘๙๑] มหาบพิตรจงทรงสําคัญพระวรกายของพระองควาเปนดังรถ อัน   
      มีใจเปนนายสารถี กระปร้ีกระเปรา (เพราะปราศจากถ่ินมิทธะ)   
      อันมีอวิหิงสาเปนเพลาท่ีเรียบรอยดี มีการบริจาคเปนหลังคา   
      มีการสํารวมเทาเปนกง มีการสํารวมมือเปนกระพอง มีการ   
      สํารวมทองเปนน้ํามันหยอด มีการสํารวมวาจาเปนความเงียบ   
      สนิท มีการกลาวคําสัตยเปนองครถอันบริบูรณ มีการไมกลาว   
      คําสอเสียดเปนการเขาหนาไมสนิท มีการกลาวคําออนหวาน   
      เปนเคร่ืองรถอันเกล้ียงเกลา มีการกลาวพอประมาณเปนเคร่ือง   
      ผูกรัด มีศรัทธาและอโลภะเปนเคร่ืองประดับ มีการถอมตน   
      และกราบไหวเปนกูบ มีความไมกระดางเปนงอนรถ มีการสํา   
      รวมศีลเปนเชือกขันชะเนาะ มีความไมโกรธเปนอาการไม   
      กระเทือน มีกุศลธรรมเปนเศวตรฉัตร มีพาหุสัจจะเปนสาย   
      ทาบ มีการตั้งจิตม่ันเปนท่ีม่ัน มีความคิดเคร่ืองรูจักกาลเปนไม   
      แกน มีความแกลวกลาเปนไมคํ้า มีความประพฤติถอมตนเปน   
      เชือกขันแอก มีความไมเยอหยิ่งเปนแอกเบา มีจิตไมหดหูเปน   
      เคร่ืองลาด มีการเสพบุคคลผูเจริญเปนเคร่ืองกําจัดธุลี มีสติของ   
      นักปราชญเปนปฏัก มีความเพยีรเปนสายบังเหยีน มีใจท่ีฝก   
      ฝนดีแลวเชนดังมาท่ีหดัไวเรียบเปนเคร่ืองนําทาง ความ   
      ปรารถนาและความโลภเปนทางคด สวนความสํารวมเปนทาง   
      ตรง ขอถวายพระพร ปญญาเปนเคร่ืองกระตุนเตือนมา ในรถ   
      คือพระวรกายของมหาบพิตรท่ีกําลังแลนไปในรูป เสียง กล่ิน   
      รส พระองคนั้นแลเปนสารถี ถาความประพฤติชอบและความ   
      เพียรม่ันมีอยูดวยยานน้ี รถนั้นจะใหส่ิงท่ีนาใครทุกอยาง จะ   



      ไมนําไปบังเกิดในนรก ฯ    
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[๘๙๒] อลาตเสนาบดีเปนพระเทวทัตต สุนามอํามาตยเปนพระภัททชิ   
      วิชยอํามาตยเปนพระสารีบุตร วีชกบุรุษเปนพระโมคคัลลานะ   
      สุนักขัตตะเปนลิจฉวีบุตร คุณาชีวกเปนอเจลก พระนางรุจา   
      ราชธิดาผูทรงยังพระราชาใหเล่ือมใส เปนพระอานนท พระเจา   
      อังคติราชผูมีทิฐิช่ัวในกาลนั้นเปนพระอุรุเวลกัสสปะ มหา   
      พรหมโพธิสัตวเปนเราตถาคต ทานท้ังหลายจงทรงชาดกไว   
      ดวยประการฉะนี้แล ฯ   
                    จบมหานารทกสัสปชาดกท่ี ๘   
                      ----------------   
                         ๙. วิธุรชาดก   
[๘๙๓] เธอมีผิวพรรณเหลือง ซูบผอม ถอยกําลัง เม่ือกอนรูปพรรณ   
      ของเธอมิไดเปนเชนนี้เลย ดูกรพระนองวิมลา พี่ถามแลว   
      ขอเธอจงบอก เวทนาในรางกายของเธอเปนเชนไร ฯ   
[๘๙๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมหมูนาค ช่ือวาความอยากไดโนน   
      อยากไดนี่ เขาเรียกกนัวาเปนธรรมดาของหญิงท้ังหลายใน   
      หมูมนุษย ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดในหมูนาค หมอมฉัน   
      ปรารถนาดวงหทัยของวธุิรบัณฑิต ท่ีบุคคลนํามาไดโดยชอบ   
      เพคะ ฯ   
[๘๙๕] ดูกรพระนองวิมลา เธอปรารถนาหทัยของวิธุรบัณฑิต ดังจะ   
      ปรารถนาพระจันทร พระอาทิตย หรือลม เพราะวาวธุิร   
      บัณฑิตยากที่บุคคลจะเหน็ได ใครจกันาํวิธุรบัณฑิตมาใน   
      นาคพิภพนี้ได ฯ   
[๘๙๖] ขาแตสมเด็จพระบิดา เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจึงทรง   
      ซบเซา พระพักตรของสมเด็จพระบิดา เปนเหมือน   
      ดอกปทุมท่ีถูกขยําดวยมือ ขาแตสมเด็จพระบิดาผูเปนใหญ   
      เปนท่ีเกรงขามของศัตรู เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจงึทรง   
      เปนทุกขพระหฤทัย อยาทรงเศราโศกไปเลย เพคะ ฯ   
[๘๙๗] อิรันทดีลูกรัก ก็พระมารดาของเจา ปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต    
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      เพราะวิธูรบัณฑิต ยากท่ีบุคคลจะเห็นได ใครจักนําวธูิรบัณฑิต มาใน   
      นาคพิภพนี้ได.   
[๘๙๘] เจาจงไปเท่ียวแสวงหาสามี ซ่ึงสามารถนําวิธูรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้   
      ก็นางนาคมาณวิกานั้นไดสดับพระดํารัสของพระบิดาดังนีแ้ลว เปนผูมี   
      จิตชุมดวยกิเลส  ออกเท่ียวแสวงหาสามีในคืนนัน้.   
[๘๙๙] คนธรรพ รากษส นาค กินนร หรือมนุษยผูฉลาดสามารถ จะให   
      ส่ิงท่ีนาใครท้ังปวงได คนไหนก็ตามท่ีจักเปนสามีของเราตลอดกาลนาน.   
[๙๐๐] ดูกรนางผูมีนัยนตาหาท่ีติมิได เธอจงเบาใจเถิด เราจักเปนสามีของเธอ   
      จักเปนผูเล้ียงดูเธอ เพราะปญญาของเราอันสามารถจะนําเนื้อดวงใจของ   
      วิธูรบัณฑติมาให  จงเบาใจเถิด เธอจกัเปนภรรยาของเรา.   
[๙๐๑] นางอิรันทดีผูมีใจกําหนัดรักใคร เพราะเคยรวมอภิรมยกนัมาในภพกอน   
      ไดกลาวกบัปุณณกยกัษวา มาเถิดทาน เราจักไปในสํานักพระบิดาของ   
      ดิฉัน พระบิดาของดิฉันจักตรัสบอกเน้ือความนั้นแกทาน.   
[๙๐๒] นางอิรันทดีประดับประดานุงผาเรียบรอย ทัดทรงดอกไมประพรมดวย   
      จุรณแกนจนัทน จูงมือปุณณกยกัษเขาไปสูสํานักแหงพระบิดา.   
[๙๐๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาหมูนาค ขอพระองคไดทรงโปรดสดับถอย   
      คําของขาพระองค ขอพระองคจงทรงรับสินสอดตามสมควร ขาพระองค   
      ปรารถนาพระนางอิรันทดี ขอพระองค ไดทรงพระกรุณาใหขาพระองค   
      ไดอยูรวมกับพระนางอิรันทดีเถิด ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอได   
      ทรงพระกรุณารับสินสอดนั้น คือ ชาง ๑๐๐ มา ๑๐๐ รถเทียมมา ๑๐๐   
      เกวยีนบรรทุกของเต็ม ลวนแกวตางๆ ๑๐๐ ขอไดโปรดพระราชทาน   
      พระราชธิดาอิรันทดีแกขาพระองคเถิด พระเจาขา.   
[๙๐๔] ขอทานจงรออยูจนเราไดปรึกษาหารือกับบรรดาญาติ มิตร และเพื่อนท่ี   
      สนิทเสียกอน กรรมท่ีกระทําดวยการไมปรึกษาหารือ ยอมเดือดรอน   
      ในภายหลัง.   
[๙๐๕] ลําดับนั้น ทาววรุณนาคราชเสด็จเขาไปยังนิเวศน ตรัสปรึกษากับพระชายา   
      เปนพระคาถา ความวา ปุณณกยกัษ มาขอลูกอิรันทดีกะเรา เราจะให    
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      ลูกอิรันทด ีซ่ึงเปนท่ีรักของเรา แกปุณณกยักษนั้น เพราะไดทรัพยเปน   
      จํานวนมากหรือ.   
[๙๐๖] ปุณณกยักษไมพึงไดลูกอิรันทดีของเราเพราะทรัพย เพราะส่ิงท่ีปล้ืมใจ   
      แตถาปุณณกยักษ  ไดหทัยของวิธูรบัณฑิตนํามาในนาคพิภพนี้โดยชอบ   
      ธรรม เพราะความชอบนัน่แลเขาจะพึงไดลูกสาวของเรา  หมอมฉัน   
      ปรารถนาทรัพยอ่ืนยิ่งไปกวาหทัยของวิธูรบัณฑิตหามิได.   
[๙๐๗] ลําดับนั้น ทาววรุณนาคราชเสด็จออกจากนิเวศน แลวตรัสเรียกปุณณ   
      กยักษมาตรัสวา  ทานไมพึงไดลูกอิรันทดีของเราเพราะทรัพย  เพราะ   
      ส่ิงปล้ืมใจ ถาทานไดหทัยของวิธูรบัณฑิตนํามา  ในนาคพิภพนี้โดย   
      ชอบธรรม ทานจะพึงไดลูกสาวของเรา เราปรารถนาทรัพยอ่ืนยิ่งไปกวา   
      หทัยของวธูิรบัณฑิตหามไิด.   
[๙๐๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ในโลกนี้ คนบางพวกยอมเรียกคนใดวา   
      เปนบัณฑติ คนพวกอ่ืนกลับเรียกคนนัน้นั่นแลวาเปนพาล ในเร่ืองนี้   
      คนท้ังหลายยังกลาวแยงกันอยู ขอไดตรัสบอกแกขาพระองค พระองค   
      ทรงเรียกใครวาเปนบัณฑิต.   
[๙๐๙] บัณฑิตช่ือวาวิธูระ  ผูทําการส่ังสอนอรรถธรรมแกพระเจาธนญชัย   
      โกรพยราช  ถาทานไดฟงไดยินมาแลว ทานจงไปนําบัณฑิตนัน้มา   
      คร้ันทานไดมาโดยธรรมแลว อิรันทดีธิดาของเราจงเปนภรรยาของทาน   
      เถิด.   
[๙๑๐] ฝายปุณณกยักษ ไดสดับพระดํารัสของทาววรุณนาคราชดังนี้แลว ยินดี   
      ยิ่งนัก ลุกข้ึนแลว ไปส่ังบุรุษคนใชของตนผูอยูในท่ีนั้นวา เจาจงนาํ   
      มาอาชาไนยท่ีประกอบไวแลวมา ณ ท่ีนี้ มาสินธพอาชาไนยนัน้ มีหู   
      ท้ังสองประดับดวยทองคํา กีบหุมดวยแกวแดง มีเคร่ืองประดับอกลวน   
      แลวดวยทองชมพูนุทอันสุกใส.   
[๙๑๑] ปุณณกยักษผูประดับประดาแลว แตงผมและหนวดดแีลวข้ึนมาอันเปน   
      ยานพาหนะของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว ปุณณกยกัษนัน้    
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      กําหนดัแลวดวยกามราคะ ปรารถนา   
      นางอิรันทดีนาคกัญญา ไปทูลทาวกุเวรเวสสวัณผูเรืองยศ   
      ซ่ึงเปนใหญแหงหมูยักษวา ภพนาคนั้นเขาเรียกช่ือวาโภควดี   
      นครบาง วาสนครบาง หิรัญญวดีนครบาง เปนเมืองท่ี   
      บุญญกรรมนิรมิต ลวนแตทองคํา สําเร็จแกพระยานาคผู   
      บริบูรณดวยโภคทรัพยทุกอยาง ปอมและเชิงเทิน สรางโดย   
      สัณฐานคออูฐ ลวนแลวดวยแกวแดงและแกวลาย ในนาค   
      พิภพนั้น มีปราสาทลวนแลวดวยหนิ มุงดวยกระเบ้ืองทอง   
      ในนาคพภิพนั้น มีไมมะมวง ไมหมากเมา ไมหวา ไม   
      ตีนเปด ไมจิก ไมการะเกต ไมประยงค ไมราชพฤกษ   
      ไมมะมวงหอม ไมชะบา ไมยางทราย ไมจําปา ไม   
      กากระทิง มะลิซอน มะลิลา และไมกะเบา ตนไมใน   
      นาคพิภพเหลานี้มีกิ่งติดตอกันและกัน งามยิ่งนัก ในนาค   
      พิภพนั้น มีตนอินทผาลัม อันสําเร็จดวยแกวอินทนิล   
      มีดอกและผลลวนไปดวยทองเนืองนิตย ทาววรุณนาคราชผูมี   
      ฤทธ์ิมาก เปนผูผลุดข้ึนเกิดอยูในนาคพิภพนัน้ มเหษีของ   
      พระยานาคราชน้ัน กําลังรุนสาว ทรงพระนามวาวิมลา   
      มีพระรูปพระโฉมอันประกอบดวย ศิริงดงามดังกอนทองคํา   
      สะโอดสะองดังหนอเถาจิงจอดํา พระถันท้ังคูมีสัณฐานดัง   
      ผลมะพลับ นาดูยิ่งนัก พระฉววีรรณแดงดังน้ําคร่ัง เปรียบ   
      เหมือนดอกกรรณีการอันแยมบาน เปรียบดังนางอัปสรผูอยู   
      ในสวรรคช้ันไตรทศ หรือเปรียบเหมือนสายฟาอันแลบ   
      ออกจากกลีบเมฆ ขาพระองคผูเปนใหญ พระนางวิมลาน้ัน   
      ทรงแพพระครรภ ทรงปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต   
      ขาพระองค จะถวายดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต แกทาววรุณ   
      นาคราชและพระนางวิมลา เพราะการนําดวงหทัยของวิธุร   
      บัณฑิตไปถวายแลว ทาววรุณนาคราชและพระนางวิมลา   
      จะพระราชทาน พระนางอิรันทดีราชธิดาแกขาพระองค ฯ   
[๙๑๒] ปุณณกยักษนั้น ทูลลาทาวกุเวรเวสสวัณผูเรืองยศ เปนใหญในหมูยักษ  
      แลวไปส่ังบุรุษคนใชของตนผูอยูในท่ีนั้นวา  เจาจงนาํมาอาชาไนยท่ีประ 



      กอบแลวมา ณ ท่ีนี้ มาสินธพน้ันมีหูท้ังสองประดับดวยทองคํา กีบหุม 
      ดวยแกวแดง เคร่ือง ประดับอกลวนดวยทองคําชมพนูุทอันสุกใส ปุณณกยกัษ    
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      ผูประดับประดาแลว แตงผมและหนวดดีแลว ข้ึนมาอันเปนยานพาหนะ 
      ของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว ฯ   
[๙๑๓] ปุณณกยักษนั้น ไดเหาะไปสูกรุงราชคฤหอันนาร่ืนรมยยิ่งนกั   
      เปนนครของพระเจาอังคราช อันพวกขาศึกไมกลาเขาใกล   
      มีภักษาหาร และขาวน้ํามากมาย ดังมสักกสารภพของทาว   
      วาสวะ เปนนครกึกกองดวยหมูนกยูงและนกกะเรียน   
      อ้ืออึงดวยฝูงนกตางๆ ชนิด เปนท่ีเสพอาศัยของฝูงทิชาชาติ   
      มีนกตางๆ สงเสียงรองอยูอึงม่ี ภูมิภาคราบเรียบ ดารดาษ   
      ไปดวยบุปผชาติดังขุนเขาหิมวันต ปุณณกยักษนั้น ข้ึนสู   
      วิบุลบรรพตอันเปนภูเขาศิลาลวน เปนท่ีอาศัยอยูของหมู   
      กินนรเท่ียวแสวงหาแกวมณีดวงประเสริฐอยู ไดเห็นดวง   
      แกวมณีนัน้ ณ ทามกลางยอดภูเขา ฯ   
[๙๑๔] ปุณณกยักษ คร้ันเหน็ดวงแกวมณมีีรัศมีอันผุดผอง เปน   
      แกวมณีอันประเสริฐสุด สามารถจะนําทรัพยมาใหไดดังใจ   
      ปรารถนา รุงโรจนชัชวาลยดวยหมูแกวบริวารเปนอันมาก   
      สวางไสวดังสายฟาในอากาศ ปุณณกยกัษไดถือเอาแกวมณี   
      ช่ือมโนหรจนิดาอันมีคามาก มีอานุภาพมาก เปนผูมีวรรณะ   
      ไมทราม ข้ึนหลังมาสินธพอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลาง   
      หาว ฯ   
[๙๑๕] ปุณณกยักษไดเหาะไปยังอินทปตตนคร ลงจากหลังมาแลว   
      เขาไปสูท่ีประชุมของชาวกุรุรัฐ ไมกลัวเกรงพระราชา ๑๐๑   
      พระองค ท่ีประชุมพรอมเพรียงกนัอยู ณ ท่ีนั้น กลาว   
      ทาทายดวยสะกาวา บรรดาพระราชาในราชสมาคมน้ี พระองค   
      ไหนหนอจะทรงชิงเอาแกวอันประเสริฐ ของขาพระองคได   
      หรือวาขาพระองคจะพึงชนะพระราชาพระองคไหน ดวย   
      ทรัพยอันประเสริฐ อนึ่ง ขาพระองคจะชิงเอาแกวอัน   
      ประเสริฐยิง่ กะพระราชาพระองคไหน หรือพระราชา   
      พระองคไหน จะทรงชนะขาพระองคดวยทรัพยอันประเสริฐ ฯ   
[๙๑๖] ชาติภูมิของทานอยูในแวนแควนไหน ถอยคําของทานนี้   
      ไมใชถอยคําของชาวกุรุรัฐเลย ทานมิไดกลัวเกรงเราท้ังปวง   



      ดวยรัศมีแหงผิวพรรณ ทานจงบอกช่ือและพวกพองของทานแกเรา ฯ    
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[๙๑๗] ขาแตพระราชา ขาพระองคเปนมาณพกจัจายนโคตร ช่ือวาปุณณกะ   
      ญาติและพวกพองของขาพระองค อยูในนครกาลจัมปาก แควนอังคะ   
      ยอมเรียกขาพระองคอยางนี้ ขาแตพระองคผูประเสริฐ  ขาพระองคมา   
      ถึงในเมืองนี้ดวยตองการจะเลนพนันสะกา.   
[๙๑๘] พระราชาผูทรงชํานาญการเลนสะกา เม่ือชนะทาน จะพงึนําเอาแกวเหลา   
      ใดไป แกวเหลานั้นของมาณพมีอยูหรือ แกวของพระราชามีอยูเปน   
      จํานวนมาก ทานเปนคนเข็ญใจจะมาพนันกะพระราชาเหลานั้นไดอยางไร.   
[๙๑๙] แกวมณีของพระองคดวงนี้ ช่ือวาสามารถ นําทรัพยมาใหไดดงัใจ   
      ปรารถนา  นักเลงเลนสะกาชนะขาพระองคแลว พึงนาํแกวมณีดวง   
      ประเสริฐสามารถนําทรัพยมาใหไดดังใจปรารถนา  และมาอาชาไนยเปน   
      ท่ีเกรงขามของศัตรูนี้ไป.   
[๙๒๐] ดูกรมาณพ แกวมณีดวงเดยีวจักทําอะไรได อนึ่ง มาอาชาไนยตัวเดียว   
      จักทําอะไรได แกวของพระราชามีเปนอันมาก มาอาชาไนยท่ีมีกําลัง   
      รวดเร็วดังลมของพระราชามีมิใชนอย.   
                       (นี้) ช่ือโทหฬกัณฑ   
[๙๒๑] ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาประชาชน  ขอพระองคทรงทอดพระเนตร   
      ดูแกวมณขีองขาพระองคดวงนี้ รูปหญิงและรูปชาย รูปเนื้อและรูปนก   
      ปรากฏเปนหมูๆ อยูในแกวมณีดวงนี้ พระยานาคและพระยาครุฑ   
      ก็ปรากฏอยูในแกวมณดีวงนี้ เชิญพระองคทอดพระเนตรส่ิงท่ีนาอัศจรรย   
      อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณดีวงนี้  พระเจาขา.   
[๙๒๒] ขอเชิญทอดพระเนตรจตุรงคินีเสนา คือ กองชาง  กองมา  กองรถ   
      และกองเดนิเทาอันสวมเกราะ อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงน้ี   
      เชิญทอดพระเนตรพลทหารท่ีจัดไวเปนกรมๆ คือกรมชาง  กรมมา   
      กรมรถ กรมราบ  อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้.   
[๙๒๓] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันสมบูรณดวยปอม มีกําแพง และคาย   
      เปนอันมาก มีถนนสามแพรง ส่ีแพรง มีพื้นราบเรียบ อันธรรมดา   
      สรางสรรคไวในแกวมณีดวงน้ี ขอเชิญทอดพระเนตรเสาระเนียด เสา    
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      เข่ือน  กลอน  ประตู  ซุมประตู  และประตู อันธรรมดาสรางสรรคคไว   
      ในแกวมณดีวงนี้.   
[๙๒๔] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงนกนานาชนิดมากมาย ท่ีเสาคาย และหนทาง   
      คือ ฝูงหงษ  นกกะเรียน นกยูง นกจากพราก และนกเขา อันธรรมดา   
      สรางสรรคคไวในแกวมณีดวงน้ี ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันเกล่ือน   
      กลนไปดวยฝูงนกตางๆ คือ นกดุเหวาดํา ดุเหวาลาย ไกฟา นกโพรดก   
      เปนจํานวนมาก อันธรรมดาสรางสรรคคไวในแกวมณีดวงนี้.   
[๙๒๕] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันแวดลอมไปดวยกําแพงทอง เปนนคร   
      นาอัศจรรยขนพองสยองเกลา เขาชักธงข้ึนประจําลาดดวยทรายทอง   
      นาร่ืนรมย อันธรรมดาสรางสรรคคไวในแกวมณดีวงนี้ ขอเชิญทอดพระ   
      เนตรรานตลาดอันบริบูรณดวยสินคาตางๆ เรือน  ส่ิงของในเรือน   
      ถนนซอย  ถนนใหญ อันธรรมดาสรางสรรคคจัดไวเปนสวนๆ ในแกว   
      มณีดวงนี้.   
[๙๒๖] ขอเชิญทอดพระเนตรโรงขายสุรา นักเลงสุรา พอครัว โรงครัว พอคา   
      และหญิงแพศยา  อันธรรมดาสรางสรรคคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญ   
      ทอดพระเนตรชางดอกไม  ชางยอม ชางปรุงของหอม ชางทอผา   
      ชางทอง และชางแกว อันธรรมดาสรางสรรคคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอ   
      เชิญทอดพระเนตรชางของหวาน ชางของคราว นักมหรสพ บางพวก   
      ฟอนรําขับรอง บางพวกปรบมือ บางพวกตีฉ่ิง อันธรรมดาสรางสรรคค   
      ไวในแกวมณีดวงนี้.   
[๙๒๗] ขอเชิญทอดพระเนตรกลอง  ตะโพน สังข บัณเฑาะว มโหรทึก และ   
      เคร่ืองดนตรีทุกอยาง อันธรรมดาสรางสรรคคไวในแกวมณีดวงน้ี ขอเชิญ   
      ทอดพระเนตรเปงมาง กงัสดาล พิณ การฟอนรําขับรอง เคร่ืองดนตรี   
      ดีดสีตีเปา อันเขาประโคมครึกคร้ืน อันธรรมดาสรางสรรคคไวในแกวมณี   
      ดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรนักกระโดด นักมวยปลํ้า นักเลนกล   
      หญิงงาม  ชายงาม คนเฝายาม และชางตัดผม อันธรรมดาสรางสรรคค   
      ไวในแกวมณีดวงนี้.    
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[๙๒๘] แทจริง ในแกวมณีดวงน้ี มีงานมหรสพอันเกล่ือนกลน   
      ไปดวยชายหญิง ขอเชิญทอดพระเนตรพื้นท่ีเปนท่ีเลน   
      มหรสพบนเตียงท่ีซอนกนัเปนช้ันๆ อันธรรมดาสรางสรรคไว   
      ในแกวมณดีวงนี้ เชิญทอดพระเนตรเถิด ขอเชิญทอด   
      พระเนตรพวกนักมวยซ่ึงกําลังตอยกันในสนามมวย ท้ังผูชนะ   
      และผูแพ อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้ ฯ   
[๙๒๙] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตางๆ เปนอันมากท่ีเชิงภูเขา คือ   
      ราชสีห เสือโครง ชาง หมี หมาใน เสือดาว แรด   
      โคลาน กระบือ ละม่ัง กวาง เนื้อทราย ระมาศ ววั   
      สุกรบาน ชะมด แมวปา กระตาย และกระแต ซ่ึงมีอยู   
      มากมายหลายหลาก ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อตางๆ ซ่ึง   
      มีอยูเกล่ือนกลาด อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงน้ี ฯ   
[๙๓๐] ในแกวมณีดวงนี้ มีแมน้ําอันมีทาอันรายเรียบลาดดวยทราย   
      ทอง มีน้ําใสสะอาดไหลไปไมขาดสาย เปนท่ีอยูอาศัยแหง   
      ฝูงปลา อนึ่ง ในแมน้ํานี ้มีฝูงจรเข มังกร ปลาฉลาม   
      เตา ปลาสลาด ปลากระบอก ปลากด ปลาเคา ปลา   
      ตะเพยีน ทองเท่ียวไปมา ขอเชิญทอดพระเนตรขอบ   
      สระโบกขรณี อันกอสรางดวยแผนแกวไพฑูรย เกล่ือน   
      กลนไปดวยฝูงนกตางๆ ดารดาษไปดวยหมูไมนานาชนิด   
      อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณดีวงนี้ ฯ   
[๙๓๑] ขอเชิญทอดพระเนตร สระโบกขรณใีนแกวมณีดวงน้ี อัน   
      ธรรมดาจัดสรรไวเรียบรอยดีท้ัง ๔ ทิศ เกล่ือนกลนดวยฝูง   
      นกตางชนดิ เปนท่ีอยูอาศัยของปลาใหญๆ ขอเชิญทอด   
      พระเนตรแผนดินอันมีน้าํลอมโดยรอบ เปนกณุฑลแหง   
      สาคร ประกอบดวยทิวปา (เขียวขจี) อันธรรมดาสรางสรรค   
      ไวในแกวมณีดวงนี้ ฯ   
[๙๓๒] เชิญทอดพระเนตรบุรพวิเทหทวีป อมรโคยานทวปี อุตตรกุรุทวปี  
        และชมพทูวีป ขอเชิญทอดพระเนตรส่ิงอัศจรรย อันธรรมดาสรางสรรค 
        ไวในแกวมณดีวงนี้ พระเจาขา ขอเชิญทอดพระเนตรพระจันทรและ 
        พระอาทิตย อันเวียนรอบสิเนรุบรรพต สองสวางไปท่ัวทิศ ๔ ทิศ ขอเชิญ 



        ทอดพระเนตรส่ิงอัศจรรย อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณดีวงนี้   
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      ขอเชิญทอดพระเนตรสิเนรุบรรพต หมิวันตบรรพต สมุทรสาคร พื้น 
      แผนดินใหญ และทาวมหาราชทั้ง ๔ อันธรรมดา  สรางสรรคไวในแกวมณ ี
      ดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรพุมไมในสวนแผนหินและเนินหินอันนา 
      ร่ืนรมย เกล่ือนกลนไปดวยพวกกินนร อันธรรมดาสรางสรรคไวใน 
      แกวมณีดวงน้ี ขอเชิญทอดพระเนตรสวนสวรรค คือ ปารุสกวัน  
      จิตตลดาวนั  มิสสกวัน และนันทนวนั ท้ังเวชยนัปราสาท อันธรรมดา   
      สรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสุธรรมเทวสภา 
      ตนปาริจฉัตตกพฤกษอันมีดอกแยมบาน และพระยาชางเอราวัณซ่ึงมีอยู 
      ในดาวดึงสพิภพ อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงน้ี ขอเชิญทอด 
      พระเนตรเถิดพระเจาขา ขอเชิญทอดพระเนตรดูเหลานางเทพกัญญาอัน 
      ทรงโฉมลํ้าเลิศ ดังสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ เท่ียวเลนอยูใน 
      นันทนวันนั้น  อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณดีวงนี้ ขอเชิญทอด 
      พระเนตรเถิดพระเจาขา ขอเชิญทอดพระเนตรเหลาเทพกัญญาผูประเลา 
      ประโลมเทพบุตรอภิรมยเหลาเทพกัญญาอยูในนันทนวันนั้น อันธรรมดา 
      สรางสรรคไวในแกวมณีดวงน้ี พระเจาขา ฯ   
[๙๓๓] ขอเชิญทอดพระเนตรปราสาทมากกวาพันในดาวดึงสพภิพ  พืน้ลาดดวย 
        แผนแกวไพฑูรย มีรัศมีรุงเรือง อันธรรมดาสรางสรรคไวในแกวมณีดวงนี้  
        ขอเชิญทอดพระเนตรสวรรคช้ันดาวดงึส ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ัน 
        นิมมานรดี และช้ันปรนมิมิตวสวัสดี อันธรรมดาสรางสรรคไวใน 
        แกวมณีดวงนี้  ขอเชิญทอดพระเนตรสระโบกขรณีในสวรรคช้ันนัน้ๆ  
        อันมีน้ําใสสะอาด ดารดาษไปดวยมณฑาลกะ ดอกปทุมและอุบล ฯ   
[๙๓๔] ลายขาว ๑๐ แหงอันนาดูนาร่ืนรมยใจ ลายเหลืองออน ๒๑  แหง ลาย 
        เหลืองขม้ิน ๑๔ แหง ลายสีทอง ๒๐ แหง ลาย  สีน้าํเงิน ๒๐ แหง  
        ลายสีแมลงคอมทอง ๓๐ แหง มีปรากฏอยูในแกวมณีดวงนี้ ในแกว 
        มณีดวงนีมี้ลายดํา ๑๖ แหง  และลายแดง ๒๕ แหง อันเจือดวยดอก 
        ชะบา วจิติรดวยนิลุบล ขาแตพระมหาราชาผูสูงสุดกวาปวงชน ขอ 
        เชิญทอดพระเนตรแกวมณีดวงนี้ อันสมบูรณดวยองคท้ังปวง มีรัศมี   
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      รุงเรืองผุดผองอยางนี้ ผูใดจักชนะขาพระองคดวยการเลนสะกา แกว   
      มณีดวงนี้ ช่ือมณีกณัฑ จกัเปนสวนคาพนันของผูนั้น.   
                                                (นี้) ช่ือมณิกณัฑ   
[๙๓๕] ขาแตพระราชา กรรมในโรงเลนสะกาสําเร็จแลว เชิญพระองคเสด็จไป   
      ทรงเลนสะกา แกวมณเีชนนี้ของพระองคไมมี เราพึงชนะกนัโดยธรรม   
      อยาชนะกนัโดยไมชอบธรรม ถาขาพระองคจักชนะพระองคไซร ขอ   
      พระองคอยาไดทรงทําใหเนิ่นชา.   
[๙๓๖] ขาแตพระเจาสุรเสนปญจาลราชผูปรากฏ พระเจามัจฉราช และพระ   
      เจามัททราช ท้ังพระเจาเกกกราช พรอมดวยชาวชนบท ขอจงทรง   
      ทอดพระเนตรดูขาพเจาท้ังสองจะสูกนัดวยสะกา กษัตริยกด็ี พราหมณ   
      ก็ดี ไมไดทําสักขีพยานไวแลวยอมไมทํากิจอะไรๆ ในท่ีประชุม.   
[๙๓๗] พระราชาของชาวกุรุรัฐ และปุณณกยักษผูมัวเมาในการเลนสะกา เขาไป   
      สูโรงเลนสะกาแลว พระราชาทรงเลือกไดลูกบาศกท่ีมีโทษ ทรงปราชัย   
      สวนปุณณกยักษชนะ พระราชาและปุณณกยักษท้ังสองนั้น เม่ือเจา   
      พนักงานเอาสะกามารวมพรอมแลว ไดเลนสะกากันอยูในโรงสะกาน้ัน   
      ปุณณกยกัษไดชัยชนะพระราชาผูแกลวกลาประเสริฐกวานรชน  ทาม   
      กลางพระราชา ๑๐๑ พระองคและพยานท่ีเหลือ  เสียงบันลือล่ันไดมีข้ึน   
      ในสนามสะกานัน้ ๓ คร้ัง.   
[๙๓๘] ขาแตพระมหาราชา เราท้ังสองผูพยายามเลนสะกา ความชนะและความ   
      แพยอมมีแกคนใดคนหน่ึง ขาแตพระจอมชน ขาพระองคชนะพระองคดวย   
      ทรัพยอันประเสริฐแลว  ขาพระองคชนะแลว ขอพระองคทรงพระราช   
      ทานเสียเร็วๆ เถิด.   
[๙๓๙] ดกูรทานกัจจานะ ชาง มา โค แกวมณี กณุฑล และแกวอันประ   
      เสริฐกวาทรัพยท้ังหลายมีอยูในแผนดินของเรา ทานจงรับเอาเถิด เชิญ   
      ขนเอาไปตามปรารถนาเถิด.   
[๙๔๐] ชาง มา โค แกวมณี กณุฑล  และแกวอ่ืนใด ท่ีมีอยูในแผนดิน   
      ของพระองค  บัณฑิตมีนามวาวิธูระ  เปนแกวอันประเสริฐกวาทรัพย    
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      เหลานั้น ขาพระองคชนะพระองคแลว โปรดพระราชทานวิธูรบัณฑติแก   
      พระองคเถิด.   
[๙๔๑] วิธูรบัณฑิตนัน้เปนตัวของเรา เปนท่ีพึ่ง เปนคติ เปนเกาะ เปนท่ีเรน   
      และเปนท่ีไปในเบ้ืองหนาของเรา  ทานไมควรจะเปรียบวิธูรบัณฑิตนั้น   
      กับทรัพยของเรา วิธูรบัณฑิตนั้นเชนกับชีวิตของเรา คือ เปนตัวเรา.   
[๙๔๒] การโตเถียงกันของขาพระองคและพระองค จะพึงเปนการชานาน ขอ   
      เชิญเสด็จไปถามวิธูรบัณฑิตกันดกีวา ใหวิธูรบัณฑตินั้นแลชี้แจงเนือ้   
      ความนั้น วิธูรบัณฑิตจกักลาวคําใด คํานั้นจงเปนอยางนั้นแกเราท้ังสอง.   
[๙๔๓] ดูกรมาณพ ทานพูดจริงแททีเดยีว และไมผลุนผลัน เราไปถาม   
      วิธูรบัณฑติกันเถิดนะ เราท้ัง ๒ คน จงยินดีตามคําท่ีวธูิรบัณฑิตพูดนั้น.   
[๙๔๔] เทวดาทั้งหลายยอมรูจักอํามาตยในแควนกุรุรัฐ ช่ือวาวิธูระ เปนผูตั้งอยู   
      ในธรรม จริงหรือ  การบัญญัติช่ือวาวิธูระในโลกน้ัน ทานเปนอะไร   
      คือ เปนทาส หรือเปนพระประยูรญาติของพระราชา.   
[๙๔๕] ในหมูนรชน ทาสมี ๔ จําพวก คือ ทาสครอกจําพวก ๑ ทาสไถ   
      จําพวก ๑ ทาสที่ยอมตัวเปนขาเฝาจําพวก ๑ ทาสเชลยจําพวก ๑ แม   
      ขาพเจาก็เปนทาสโดยกําเนิดแททีเดียว ความเจริญกต็าม ความเส่ือมก็   
      ตาม จะมีแกพระราชา แมขาพเจาจะไปยังท่ีอ่ืนก็คงเปนทาสของสมมติ   
      เทพนั่นเอง ดูกรมาณพ พระราชาเม่ือจะทรงพระราชทานขาพเจาใหเปน   
      คาพนันแกทาน ก็พึงทรงพระราชทานโดยธรรม.   
[๙๔๖] วนันี้ ความชนะไดมีแกขาพระองคเปนคร้ังท่ี ๒  เพราะวาวิธูรบัณฑิตผู   
      เปนปราชญอันขาพระองคถามแลว ไดช้ีแจงปญหาแจมแจง พระราชา   
      ผูประเสริฐ ไมทรงต้ังอยูในธรรมหนอ ไมทรงยอมใหวิธูรบัณฑิตแกขา   
      พระองค.    
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[๙๔๗] ดูกรกจัจานะ ถาวิธูรบัณฑิตช้ีแจงปญหาแกเราท้ังหลายอยางนี้วา เราเปน   
      ทาส เราหาไดเปนญาติไม ทานจงรับเอาวิธูรบัณฑิตผูเปนทรัพยอันประ   
      เสริฐกวาทรัพยท้ังหลาย พาไปตามท่ีทานปรารถนาเถิด.   
                        (นี้) ช่ืออักขกณัฑ   
[๙๔๘] ทานวธูิรบัณฑิต คฤหัสถผูอยูครองเรือน จะพึงมีความประพฤติอันปลอด- 
      ภัยไดอยางไร จะพึงมีความสงเคราะหไดอยางไร จะพงึมีความไมเบียด   
      เบียนไดอยางไร  และอยางไรมาณพจึงจะช่ือวามีปกตกิลาวคําสัตย   
      จากโลกนีไ้ปยังโลกหนา แลวจะไมเศราโศกไดอยางไร.   
[๙๔๙] วิธูรบัณฑิตผูมีคติ มีความเพยีร มีปญญาเห็นอรรถธรรมอันสุขุม กําหนด   
      รูธรรมท้ังปวง ไดกราบทูลพระราชาในโรงธรรมสภาน้ันวา ผูครองเรือน   
      ไมควรคบหญิงสาธารณะเปนภรรยา ไมควรบริโภคอาหารมีรสอรอยแตผู   
      เดียว ไมควรซองเสพถอยคําอันใหติดอยูในโลก ไมใหสวรรคนิพพาน   
      เพราะถอยคําเชนนั้นไมทําใหปญญาเจริญ  ผูครองเรือนพึงเปนผูมีศีล   
      สมบูรณดวยวัตร ไมประมาท มีปญญาเคร่ืองสอดสองเหตุผล มีความ   
      ประพฤติถอมตน ไมเปนคนตระหน่ีเหนียวแนน เปนผูสงบเสงี่ยม กลาว   
      ถอยคําจับใจ ออนโยน ผูครองเรือน พึงเปนผูสงเคราะหมิตร จําแนก   
      แจกทาน รูจักจัดทํา พึงบํารุงสมณพราหมณดวยขาวน้ําทุกเม่ือ ผูครอง   
      เรือนพึงเปนผูใครธรรม จําทรงอรรถธรรมท่ีไดสดับมาแลว หม่ันไตถาม   
      พึงเขาไปหาทานผูมีศีลเปนพหูสูตโดยเคารพ คฤหัสถผูครองเรือน จะพึงมี   
      ความประพฤติอันปลอดภัยไดอยางนี้ จะพึงมีความสงเคราะหไดอยางนี้   
      จะพึงมีความไมเบียดเบียนกันไดอยางนี้ และมาณพพึงปฏิบัติอยางนี้   
      จึงจะช่ือวามีปกติกลาวคําสัตย จากโลกนี้แลวไปยังโลกหนาจะไมเศรา   
      โศกไดดวยอาการอยางนี้ พระเจาขา.   
                      (นี้) ช่ือฆราวาสปญหา   
[๙๕๐] เราจกัไปกันเดีย๋วนี้แหละ พระเจาแผนดิน ผูเปนอิสราธิบดี ทรงพระ-   
      ราชทานทานใหแกขาพเจาแลว  ขอทานจงปฏิบัติประโยชนแกขาพเจา   
      ธรรมนี้เปนของเกา.    
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[๙๕๑] ดูกรมาณพ ขาพเจายอมรูวา ขาพเจาเปนผูอันทานไดแลว ขาพเจาเปน   
      ผูอันพระราชา ผูเปนอิสราธิบดีพระราชทานแกทานแลว แตวาขาพเจา   
      ขอใหทานพักอยูในเรือนสัก ๓ วัน ขอใหทานยับยั้งอยู ตลอดเวลาท่ี   
      ขาพเจาส่ังสอนบุตรภรรยากอน.   
[๙๕๒] คําท่ีทานกลาวนัน้ จงมีแกขาพเจาเหมือนอยางนัน้ ขาพเจาจะพักอยู   
      ๓ วัน ตั้งแตวันนี้ ทานจงทํากิจในเรือนท้ังหลาย ทานจงส่ังสอนบุตร   
      ภรรยาเสียแตวันนี้ ตามท่ีบุตรภรรยาของทานจะพึงมีความสุขไดภายหลัง   
      ในเม่ือทานไปแลว.   
[๙๕๓] ปุณณกยักษผูมีสมบัตินาใครมากมาย กลาววาดลีะ แลวหลีกไปพรอม   
      กับวิธูรบณัฑิต เปนผูมีมรรยาทอันประเสริฐสุด เขาไปภายในบานของ   
      วิธูรบัณฑติ อันบริบูรณดวยชางและมาอาชาไนย.   
[๙๕๔] ปราสาทของพระมหาสัตวมีอยู ๓ คือ โกญจาปราสาท ๑ มยูรปราสาท ๑   
      ปยเกตปราสาท ๑ ในปราสาทท้ัง ๓ นั้น พระมหาสัตวไดพาปุณณกยกัษ   
      เขาไปยังปราสาท อันเปนท่ีนาร่ืนรมยยิ่งนัก มีภักษาหารบริบูรณ มีขาว   
      น้ําเปนอันมาก ดังหนึ่งสักกสารวิมานของทาววาสวะ ฉะนั้น.   
[๙๕๕] นารีท้ังหลายผูประดับประดางดงาม ดังเทพอัปสรในเทวโลก ฟอนรํา   
      ขับรองเพลงอันไพเราะจับใจ กลอมปุณณกยกัษอยูในปราสาทนั้น พระ   
      มหาสัตวผูรักษาธรรม รับรองปุณณกยกัษดวยนางบําเรอท่ีนายินดี ท้ังขาว   
      และน้ํา แลวคิดถึงประโยชนสวนตน ไดเขาไปในสํานักของภรรยาใน   
      กาลนั้น ไดกลาวกะภรรยาผูลูบไลดวยจรุณจันทนและของหอม มีผิว   
      พรรณผุดผองดุจแทงทองชมพูนุทวา ดูกรนางผูเจริญ ผูมีดวงตาอนังดงาม   
      มานี่เถิด จงเรียกบุตรธิดามาฟงคําส่ังสอน นางอโนชาไดฟงคําของสามี   
      แลว ไดกลาวกะลูกสะใภผูมีเล็บแดง มีตาอันงามวา ดกูรเจาผูมี   
      ผิวพรรณดงัดอกนิลุบล  เจาจงไปเรียกบุตรและธิดาของเราผูแกลวกลา   
      สามารถเหลานั้นมา.   
[๙๕๖] พระมหาสัตวผูรักษาธรรม ไดจุมพติบุตรธิดาผูมาแลวนั้นท่ีกระหมอม   
      ไมหวัน่ไหว คร้ันเรียกบุตรธิดามาพรอมแลวไดกลาวส่ังสอนวา พระ    
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      ราชาในพระนครอินทปตนี้ พระราชทานพอใหแกมาณพแลว พอพึงมี   
      ความสุขของตนเองไดเพยีง ๓ วนั ตั้งแตวันนีไ้ป พนจากนั้นไป พอ   
      ก็ตองเปนไปในอํานาจของมาณพน้ัน เขาจะพาพอไปตามที่เขาปรารถนา   
      ก็พอมาเพ่ือส่ังสอนลูกท้ังหลาย พอยังไมไดทําเคร่ืองปองกันใหแกลูกท้ัง   
      หลายแลว จะพึงไปไดอยางไร ถาวา พระราชาผูปกครองกุรุรัฐ ผูมีพระ   
      ราชสมบัติอันนาใครเปนอันมาก ทรงตองการกัลยาณมิตร จะพึงตรัสถาม   
      ลูกทั้งหลายวา เม่ือกอนเจาท้ังหลายยอมรูเหตุเกาๆ อะไรบาง พอของ   
      เจาท้ังหลายไดพรํ่าสอนอะไรไวในกาลกอนบาง ถาแหละ พระราชาจะพึง   
      มีพระราชโองการตรัสวา เจาท้ังปวงเปนผูมีอาสนะเสมอกันกับเราใน   
      ราชสกุลนี้ มนุษยคนไร ซ่ึงจะมีชาติสกลุสมควรกับพระราชาไมมี ลูกท้ัง   
      หลายพึงถวายบังคมกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระ   
      องคอยาไดรับส่ังอยางนัน้เลยพระเจาขา เพราะขอนี้มิใชธรรมเนียม ขอ   
      เดชะ ขาพระองคท้ังหลายมีชาติต่ําตอย ไมสมควรมีอาสนะเสมอดวย   
      พระองคผูสูงศักดิ์ เหมือนสุนัขจ้ิงจอกผูมีชาติต่ําตอย จะพึงมีอาสนะ   
      เสมอดวยพระยาไกรสรราชสีหอยางไรได พระเจาขา.   
                          จบลักขกัณฑ   
[๙๕๗] วิธูรบัณฑิตนัน้ มีความดําริแหงใจอันไมหดหู ไดกลาวกะบุตรธิดา ญาติ   
      มิตรและเพื่อนท่ีสนิทวา ดูกรลูกรักท้ังหลาย ลูกท้ังหลายจงมานั่งฟงราช   
      วัสดีธรรม อันเปนเหตุใหบุคคลผูเขาไปสูราชสกุลไดยศ.   
[๙๕๘] ผูเขาไปสูราชสกุล พระราชายังไมทรงทราบความสามารถยอมไมไดยศ   
      ราชเสวกไมควรกลาเกินไป ไมควรขลาดเกินไป ควรเปนผูไมประมาทใน   
      กาลทุกเม่ือ เม่ือใดพระราชาทรงทราบความประพฤติปกติ ปญญา และ   
      ความบริสุทธ์ิของราชเสวกนัน้ เม่ือนัน้ ยอมทรงวางพระทัยและไมทรง   
      รักษาความลับ.    
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[๙๕๙] ราชเสวกอันพระราชาไมตรัสใช ไมพึงหวัน่ไหวดวยอํานาจฉันทาคติ   
      เปนตน ดังตราชูท่ีบุคคลประคองใหมีคันเสมอเที่ยงตรง ฉะนั้น ราช   
      เสวกนัน้พงึอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงต้ังใจกระทําราชกิจทุกอยาง   
      ใหเสมอตนเสมอปลาย เหมือนตราชูท่ีบุคคลประคองใหมีคันเสมอเท่ียง   
      ตรงด ีฉะนั้น ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.   
[๙๖๐] ราชเสวกตองเปนคนฉลาดในราชกจิ  อันพระราชาตรัสใชกลางวันหรือ   
      กลางคืนกต็าม ไมพึงหวาดหวัน่ในการกระทําราชกิจนั้นๆ ราชเสวกน้ัน   
      พึงอยูในราชสํานักได ทางใดท่ีเขาตกแตงไวเรียบรอยดี สําหรับเสดจ็   
      พระดําเนนิถึงพระราชาทรงอนุญาต  ราชเสวกก็ไมควรเดินโดยทางนั้น   
      ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได.   
[๙๖๑] ราชเสวกไมพึงบริโภคสมบัติท่ีนาใคร ทัดเทียมกบัพระราชาในกาลไหนๆ   
      ควรเดินหลังในทุกส่ิงทุกอยาง ราชเสวกน้ันพึงอยูในราชสํานักได ราช   
      เสวกไมควรใชสอยประดับประดาเส้ือผา มาลา เคร่ืองลูบไล ทัดเทียม   
      กับพระราชา ไมพึงประพฤติอากัปกิริยา หรือพูดจาทัดเทียมกับพระราชา   
      ควรทําอากัปกิริยาเปนอยางหนึ่ง ราชเสวกน้ันพึงอยูในราชสํานักได.   
[๙๖๒] เม่ือพระราชาทรงพระสําราญอยูกับหมูอํามาตย อันพระสนมกํานัลในเฝา   
      แหนอยู เสวกามาตยเปนคนฉลาด ไมพงึกระทําการทอดสนิทในพระ   
      สนมกํานลัใน ราชเสวกไมควรเปนคนฟุงซาน ไมคนองกายวาจา มี   
      ปญญาเคร่ืองรักษาตน สํารวมอินทรีย สมบูรณดวยการต้ังใจไวดี ราช   
      เสวกนัน้พงึอยูในราชสํานักได.   
[๙๖๓] ราชเสวกไมควรเลนหัว เจรจาปราศัยในท่ีลับกับพระสนมกํานลัใน ไม   
      ควรถือเอาทรัพยจากพระคลังหลวง ราชเสวกน้ันพึงอยูในราชสํานักได   
      ราชเสวกไมพึงเห็นแกการหลับนอนมากนัก ไมพึงดื่มสุราจนเมามาย   
      ไมพึงฆาเนื้อในสถานท่ีพระราชทานอภัย ราชเสวกน้ันพึงอยูในราชสํานัก   
      ได ราชเสวกไมพึงข้ึนรวมพระต่ัง ราชบัลลังก พระราชอาสน เรือ    
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      และรถพระท่ีนั่ง ดวยอาการทนงตนวาเปนคนโปรดปราน ราชเสวกน้ัน   
      พึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกตองเปนผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณา  ไม   
      ควรเฝาใหไกลนักใกลนกั ควรยนืเฝาพอใหทาวเธอทอดพระเนตรเห็น   
      ถนัด  ในสถานท่ีท่ีพอจะไดยินพระราชดํารัสเบ้ืองพระพักตรของพระราชา   
      ราชเสวกไมควรทําความวางใจวา พระราชาเปนเพื่อนของเรา พระราชา   
      เปนคูกันกบัเรา พระราชาท้ังหลายยอมทรงพระพิโรธไดเร็วไวเหมือน   
      นัยนตาอันผงกระทบ ราชเสวกไมควรถือตัววาเปนนกัปราชญราชบัณฑิต   
      พระราชาทรงบูชา ไมควรเพ็ดทูลถอยคําหยาบคายกะพระราชาซ่ึงประทับ   
      อยูในราชบริษัท.   
[๙๖๔] ราชเสวกผูไดรับพระราชทานพระทวารเปนพิเศษ ก็ไมควรวางใจใน   
      พระราชาท้ังหลาย พึงเปนผูสํารวมดํารงตนไวเพียงดงัไฟ ราชเสวกนั้น   
      พึงอยูในราชสํานักได พระเจาอยูหัวจะทรงยกยองพระราชโอรส หรือ   
      พระราชวงศดวยบาน  นคิม  แวนแควน  หรือชนบท ราชเสวกควร   
      นิ่งดูกอน ไมควรเพ็ดทูลคุณหรือโทษ.   
[๙๖๕] พระราชาจะทรงปูนบําเหน็จรางวลัใหแกกรมชาง กรมมา กรมรถ กรม   
      เดินเทา ตามความชอบในราชการของเขา ราชเสวกไมควรทัดทานเขา   
      ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกผูเปนนกัปราชญ พึงโอนไป   
      เหมือนคันธนู และพึงไหวไปตามเหมือนไมไผ ไมควรทูลทัดทาน   
      ราชเสวกนั้นพึงอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูมีทองนอยเหมือน   
      คันธนู  พึงเปนผูไมมีล้ินเหมือนปลา พึงเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ   
      มีปญญาเคร่ืองรักษาตน แกลวกลา ราชเสวกน้ันพึงอยูในราชสํานักได.   
[๙๖๖] ราชเสวกไมพึงสัมผัสหญิงนัก ซ่ึงเปนเหตุใหส้ินเดช ผูส้ินเดชยอมได   
      ประสบโรคไอมองครอ ความกระวนกระวาย ความออนกําลัง ราชเสวก   
      ไมควรพูดมากเกินไป ไมควรนิ่งทุกเม่ือ เม่ือถึงเวลาพึงเปลงวาจาพอ   
      ประมาณ ไมพรํ่าเพร่ือ  เปนคนไมมักโกรธ ไมกระทบกระเทียบ เปน    
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      คนพูดจริง ออนหวาน ไมสอเสียด ไมควรพูดถอยคําเพอเจอ ราช   
      เสวกนัน้พงึอยูในราชสํานักได.   
[๙๖๗] ราชเสวกพึงเล้ียงดูมารดาบิดา พึงประพฤติออนนอมตอผูเจริญในสกุล   
      มีวาจาออนหวาน กลาววาจากลมเกล้ียง ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํา   
      นักได ราชเสวกพึงเปนผูไดรับแนะนําดีแลว มีศิลปะ ฝกฝนแลว เปน   
      ผูทําประโยชน  เปนผูคงท่ี  ออนโยน ไมประมาท สะอาดหมดจด   
      เปนคนขยนั ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงเปนผูมี   
      ความประพฤติออนนอม  มีความเคารพยําเกรงในทานผูเจริญ  เปนผู   
      สงบเสง่ียม  มีการอยูรวมเปนสุข  ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํานกัได   
      ราชเสวกพึงเวนใหหางไกลซ่ึงทูตท่ีสงมาเกี่ยวดวยความลับ พึงดูแลแต   
      เจานายของตน ไมควรพดู (เร่ืองลับ) ในสํานักของพระราชาอ่ืน.   
[๙๖๘] ราชเสวกพึงเขาหาสมาคมกะสมณะและพราหมณ  ผูมีศีลเปนพหูสูต   
      โดยเคารพ ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกเม่ือไดเขาหา   
      สมาคมกะสมณะและพราหมณ ผูมีศีลเปนพหูสูตแลว พึงสมาทาน   
      รักษาอุโบสถศีล  โดยเคารพ ราชเสวกนั้นควรอยูในราชสํานักได   
      ราชเสวกพึงบํารุงเล้ียงสมณะและพราหมณผูมีศีล เปนพหูสูต ดวยขาว   
      และน้ํา ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํานกัได ราชเสวกผูหวังความเจริญ   
      แกตน  พึงเขาไปสมาคมคบหากะสมณะและพราหมณผูมีศีล เปน   
      พหูสูต มีปญญา.   
[๙๖๙] ราชเสวกไมพึงทําทาน ท่ีเคยพระราชทาน ในสมณพราหมณใหเส่ือมไป   
      อนึ่ง เห็นพวกวณพิกซ่ึงมาในเวลาพระราชทาน ไมควรหามอะไรเลย   
      ราชเสวกพึงเปนผูมีปญญา สมบูรณดวยความรู ฉลาดในวิธีจัดราชกิจ   
      รูจักกาล รูจักสมัย ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึง   
      เปนคนขยนัหม่ันเพียร ไมประมาท มีปญญาสอดสองพิจารณาในการงาน   
      ท่ีตนพึงทํา จัดการงานใหสําเร็จดวยดี ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํานัก   
      ได.    
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[๙๗๐] อนึ่ง ราชเสวกพึงไปตรวจตราดูลานขาวสาลีปศุสัตวและนาเสมอๆ พึง   
      ตวงขาวเปลือกใหรูประมาณแลว ใหเก็บไวในฉาง พึงนับบริวารชนใน   
      เรือนแลว ใหหุงตมพอประมาณ ไมควรต้ังบุตรธิดา พี่นอง หรือวงศญาติ   
      ผูไมตั้งอยูในศีลใหเปนใหญ เพราะคนเหลานั้นเปนคนพาล ไมจัดวา   
      เปนพี่นอง คนเหลานั้น เปนเหมือนคนท่ีตายไปแลว แตเม่ือเขาเหลานั้น   
      มาหาถึงสํานัก  ก็ควรใหผานุงผาหมและอาหาร  ควรตั้งพวกทาสหรือ   
      กรรมกร ผูตั้งม่ันอยูในศีล เปนคนขยันหม่ันเพยีร ใหเปนใหญ.   
[๙๗๑] ราชเสวกพึงเปนผูมีศีล ไมโลภมาก พึงประพฤติตามเจานาย ประพฤติ   
      ประโยชนแกเจานาย  ท้ังตอหนาและลับหลัง ราชเสวกน้ันควรอยูใน   
      ราชสํานักได  ราชเสวกพึงเปนผูรูจักพระราชอัธยาศัย และพึงปฏิบัติ   
      ตามพระราชประสงค ไมควรประพฤติขัดตอพระราชประสงค ราชเสวก   
      นั้นควรอยูในราชสํานักได ราชเสวกพึงกมศีรษะลงชําระพระบาท ใน   
      เวลาผลัดพระภษูาทรง และในเวลาสรงสนาน แมจะถูกกร้ิวก็ไมควร   
      โกรธตอบ ราชเสวกน้ันควรอยูในราชสํานักได.   
[๙๗๒] บุรุษผูหวังความเจริญแกตน พึงกระทําอัญชลีในหมอน้ํา และพงึกระทํา   
      ประทักษณินกแอนลม อยางไรเขาจักไมพึงนอบนอม  พระราชาผูเปน   
      นักปราชญสูงสุด  พระราชทานสมบัติอันนาใครทุกอยางเลา  เพราะ   
      พระราชาทรงพระราชทานท่ีนอน ผานุงผาหม ยวดยาน  ท่ีอยูอาศัย   
      บานเรือน  ยังโภคสมบัตใิหตกท่ัวถึง  เหมือนมหาเมฆยังน้ําฝนใหตก   
      เปนประโยชนแกหมูสัตวท่ัวไป ฉะนัน้ ดูกรเจาท้ังหลาย นี้ช่ือวาราชวัสดี   
      เปนอนุศาสนสําหรับราชเสวก นรชนประพฤติตาม ยอมยังพระราชาให   
      โปรดปราน และยอมไดการบูชาในเจานายท้ังหลาย.   
                        (นี้) ช่ือราชวสัดี   
[๙๗๓] วิธูรบัณฑิตผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณา  คร้ันพรํ่าสอนหมูญาติอยางนี้แลว   
      หมูญาติมิตรหอมลอมเขาไปเฝาพระราชา ถวายบังคมพระยุคลบาทดวย    
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      เศียรเกลา และทําประทักษิณทาวเธอ แลวประคองอัญชลีกราบบังคม   
      ทูลวา ขาแตพระองคผูทรงปราบศัตรู  มาณพนี้ปรารถนาจะทําตามความ   
      ประสงค  จึงจะนําขาพระองคไป   ขาพระองคจะกราบทูลประโยชน   
      แหงญาติท้ังหลาย ขอเชิญพระองคทรงสดับประโยชนนั้น ขอพระองค   
      ไดทรงพระกรุณาเอาพระทัยใสดูแลบุตรภรรยาของขาพระองค ท้ังทรัพย   
      อยางอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในเรือน  โดยท่ีหมูญาติของขาพระองคจะไมเส่ือมใน   
      ภายหลัง ในเม่ือขาพระองคถวายบังคมลาไปแลว ความพลาดพล้ังของ   
      ขาพระองคนี้ เหมือนบุคคลพลาดลมบนแผนดนิ ยอมกลับต้ังอยูบน   
      แผนดินนัน้เอง ฉะนัน้ ขาพระองคยอมเห็นโทษนี้.   
[๙๗๔] ทานไมอาจจะไปนัน่แลเปนความพอใจของเรา เราจะส่ังใหฆาตัดออกเปน   
      ทอนๆ แลวหมกไวใหมิดชิดในเมืองนี ้ทานอยูในท่ีนีแ้หละการทําดงั   
      นี้เราชอบใจ  ดูกรบัณฑิตผูมีปญญาอันสูงสุด กวางขวางดุจแผนดนิ   
      ทานอยาไปเลย.   
[๙๗๕] ขอใตฝาละอองธุลีพระบาท อยาทรงต้ังพระราชหฤทัยไวในอธรรมเลย   
      ขอจงทรงประกอบพระองคไวในอรรถและในธรรมเถิด  กรรมอันเปน   
      อกุศลไมประเสริฐ บัณฑติติเตียนวา ผูทํากรรมอันเปนอกุศลพึงเขาถึง   
      นรกในภายหลัง นี่ไมใชธรรมเลย ไมเขาถึงกิจท่ีควรทํา ขาแตพระจอม   
      ประชาชน ธรรมดานายผูเปนใหญของทาส  จะทุบตีก็ได  จะเผากไ็ด   
      จะฆาเสียกไ็ด ขาพระองคไมมีความโกรธเลย และขาพระองคขอกราบ   
      ทูลลาไป.   
[๙๗๖] พระมหาสัตวนัน้มีเนตรท้ังสองนองดวยน้ําตา กาํจัดความกระวนกระวาย   
      ในหทัยแลว สวมกอดบุตรผูใหญ แลวเขาไปยังเรือนใหญ.   
[๙๗๗] บุตรพนัหนึ่ง ธิดาพนัหนึ่ง ภรรยาพันหนึ่ง และทาสเจ็ดรอย ในนิเวศน   
      ของวิธูรบัณฑิต ตางประคองแขนท้ังสองรองไหครํ่าครวญ กล้ิงเกลือก    
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      กลับทับกนัไป เหมือนปาไมรังถูกลมพัดลมระเนระนาดทับกันไป ฉะนั้น   
      พระสนมกํานัล พระราชกุมาร พวกพอคา ชาวนา  และพราหมณท้ัง   
      หลาย ตางก็มาประคองแขนรองไหครํ่าครวญอยูในนิเวศนของวิธูรบณัฑิต   
      พวกกองชาง  กองมา กองรถ กองเดินเทา ... ชาวชนบทและชาวนคิม   
      ตางมาประชุมประคองแขนรองไหครํ่าครวญอยูในนิเวศนของวิธูรบณัฑิต   
      ภรรยาพันหนึ่งและทาสีเจ็ดรอย ตางพากันประคองแขนรองไหครํ่าครวญ   
      วา  เพราะเหตุไร  ทานจึงจักละดิฉันท้ังหลายไป พระสนมกํานัล   
      พระราชกมุาร  พอคา ชาวนาและพราหมณท้ังหลาย ... พวกกองชาง   
      กองมา กองรถ กองเดินเทา ... ชาวชนบท  และชาวนิคม  ตางมา   
      ประชุมประคองแขนรองไหครํ่าครวญวา  เพราะเหตุไร  ทานจึงจักละ   
      ขาพเจาท้ังหลายไป.   
[๙๗๘] พระมหาสัตว  กระทํากิจท้ังหลายในเรือนส่ังสอนคนของตน  คือ มิตร   
      สหาย คนใช บุตร ธิดา ภรรยา และพวกพอง จัดการงาน บอก   
      มอบทรัพยในเรือน ขุมทรัพย และการสงหนี้เสร็จแลว ไดกลาวกะ   
      ปุณณกยกัษวา ทานไดพกัอยูในเรือนของขาพเจา ๓ วันแลว กิจท่ีจะพึง   
      ทําในเรือนของขาพเจาทําเสร็จแลว อนึ่ง บุตรและภรรยาขาพเจาได   
      ส่ังสอนแลว ขาพเจายอมทํากิจตามอัธยาศัยของทาน.   
[๙๗๙] ดูกรมหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจท้ังปวง ถาแลทานส่ังสอนบุตร ภรรยา   
      และคนอาศัยแลว เชิญทานมารีบไปในบัดนี้ เพราะในทางขางหนายัง   
      ไกลนัก ทานอยากลัวเลย จงจับหางมาอาชไนย การเหน็ชีวโลกของทาน   
      นี้ เปนการเห็นคร้ังท่ีสุด.   
[๙๘๐] ขาพเจาจักสะดุงกลัวไปทําไม เพราะขาพเจาไมมีกรรมช่ัวทางกาย  ทาง   
      วาจาและทางใจ อันเปนเหตุใหไปสูทุคติ.   
[๙๘๑] พญามาน้ัน  นําวิธูรบัณฑิตเหาะไปในอากาศกลางหาวไมกระทบท่ีกิ่งไม   
      หรือภูเขา วิ่งเขาไปสูกาฬคีรีบรรพตโดยฉับพลัน.    
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[๙๘๒] ภรรยาพันหนึ่ง และทาสีเจ็ดรอยประคองแขนรองไหครํ่าครวญวา ยกัษ   
      แปลงเพศเปนพราหมณมาพาเอาวิธูรบณัฑิตไป พระสนมกํานัลใน   
      พระราชกมุาร  พอคา  ชาวนาและพราหมณ ... กองชาง  กองมา   
      กองรถ กองเดินเทา ... ชาวชนบท และชาวนิคมตางมาประชุมพรอมกัน   
      ประคองแขนท้ังสองรองไหครํ่าครวญวา ยักษแปลงเพศเปนพราหมณมา   
      พาเอาวิธูรบัณฑิตไป ภรรยาพันหนึ่งและทาสีเจ็ดรอย  ตางประคองแขน   
      รองไหครํ่าครวญวา  วิธูรบัณฑิตนั้นไปแลว ณ ท่ีไหน พระสนมกํานัลใน   
      พระราชกมุาร พอคา  ชาวนาและพราหมณ ... กองชาง  กองมา   
      กองรถ  กองเดินเทา ... ชาวชนบท และชาวนิคม  ตางมาประชุม   
      พรอมกันประคองแขนรองไหครํ่าครวญวา วิธูรบัณฑิตไปแลว ณ   
      ท่ีไหน.   
[๙๘๓] ถาทานวิธูรบัณฑิต  จักไมมาโดย ๗ วัน  ขาพระพุทธเจาจักพากันเขา   
      ไปสูกองไฟ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ไมมีความตองการดวยชีวิต.   
[๙๘๔] กว็ิธูรบัณฑิตเปนผูฉลาดเฉียบแหลม สามารถแสดงประโยชน และมิใช   
      ประโยชนแจงชัด มีปญญาเคร่ืองพิจารณา  คงจะเปล้ืองตนไดโดยพลัน   
      ทานท้ังหลายอยากลัวไปเลย วธูิรบัณฑติปลดเปล้ืองตนแลว ก็จักรีบ   
      กลับมา.   
                      (นี้) ช่ืออันตรเปยยาล   
[๙๘๕] ปุณณกยักษนั้น ไปยนืคิดอยูบนยอดกาฬคีรีบรรพต ความคิดยอมเปน   
      ความคิดสูงๆ ต่ําๆ  ประโยชนอะไรๆ  ดวยความเปนอยูของวิธูร   
      บัณฑิตนี้ หามีแกเราไม เราจักฆาวิธูรบณัฑิตนี้เสีย แลวนําเอาแต   
      ดวงใจไปเถิด.   
[๙๘๖] ปุณณกยักษนั้นมีจิตประทุษรายลงจากยอดเขาไปสูเชิงเขา วางพระมหา   
      สัตวไวในระหวางภูเขา ชําแรกเขาไปภายในภูเขานัน้ จับพระมหาสัตว   
      เอาศีรษะลงเบ้ืองตํ่า ขวางลงไปท่ีพื้นดนิท่ีไมมีอะไรกีดกั้น.    
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[๙๘๗] วิธูรบัณฑิตผูเปนอํามาตยประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ เม่ือถูกหอยศรีษะ   
      ลงในเหวอันชัน เปนท่ีนากลัว  นาสยดสยอง นาหวาดเสียวมาก   
      ไมสะดุงกลัว  ไดกลาวกะปุณณกยักษวา ทานเปนผูมีรูปดังผูประเสริฐ   
      แตหาเปนคนประเสริฐไม คลายจะเปนคนสํารวม แตไมสํารวม กระทํา   
      กรรมอันหยาบชาไรประโยชน สวนกุศลแมแตนอยหนึ่งยอมไมมีในจิต   
      ของทาน  ทานจะโยนขาพเจาลงในเหวประโยชนอะไร ดวยการตายของ   
      ขาพเจา จะพึงมีแกทานหนอ วันนี้  ผิวพรรณของทานเหมือนของ   
      อมนุษย ทานจงบอกขาพเจา ทานเปนเทวดาช่ืออะไร.   
[๙๘๘] ขาพเจาเปนยักษช่ือปุณณกะ และเปนอํามาตยของทาวกุเวร ถาทานคง   
      ไดฟงมาแลว พญานาคใหญนามวาวรุณ ผูครอบครองนาคพิภพมีรูป   
      งามสะอาด สมบูรณดวยผิวพรรณและกําลัง ขาพเจารักใครอยากไดนาง   
      นาคกัญญานามวาอิรันทดีธิดาของพญานาคนั้น  ดกูรทานผูเปนปราชญ   
      เพราะเหตุแหงนางอิรันทดีผูมีเอวอันงามนารักนั้น ขาพเจาจึงตกลงใจจะ   
      ฆาทาน.   
[๙๘๙] ดูกรยกัษ ทานอยาไดมีความลุมหลงนักเลย สัตวโลกเปนอันมากฉิบหาย   
      แลวเพราะความถือผิด เพราะเหตุไร ทานจึงทําความรักใครในนางอิรันทดี   
      ผูมีเอวอันงามนารัก  ทานจะมีประโยชนอะไรดวยความตายของขาพเจา   
      เชิญทานจงบอกเหตุท้ังปวงแกขาพเจาดวย.   
[๙๙๐] ขาพเจาปรารถนาธิดาของพญาวรุณนาคราช  ผูมีอานุภาพมาก ขาพเจา   
      ช่ือวาเปนผูรับอาสาญาติของนางอิรันทดีมา ญาติเหลานั้นไดสําคัญขาพเจา   
      วา ถูกความรักใครครอบงําโดยสวนเดยีว เหตุนัน้ พญาวรุณนาคราช   
      ไดตรัสกะขาพเจาผูทูลขอนางอิรันทดนีาคกัญญาวา เราท้ังหลายพึงใหธิดา   
      ของเรา ผูมีรางกายอันสลวย มีเนตรงามอยางนาพิศวง ลูบไลดวยจรุณ   
      แกนจันทน ถาทานพึงไดดวงหทัยของวิธูรบัณฑิตนํามาในนาคพภิพนี้โดย   
      ธรรม เพราะความดีความชอบน้ี ทานก็จะไดธิดาของเรา เราท้ังหลายมิ   
      ไดปรารถนาทรัพยอ่ืนยิง่ไปกวานั้น ดกูรทานอํามาตย ขาพเจาไมไดเปน    
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      คนหลง ทานจงฟงใหทราบเร่ืองอยางนี ้อนึ่ง ขาพเจามิไดมีความถือผิด   
      อะไรๆ เลย เพราะดวงหทัยของทาน ท่ีขาพเจาไดไปโดยชอบธรรม   
      ทาววรุณนาคราชและพระนางวิมลา จะประทานนางอิรันทดีนาคกัญญาแก   
      ขาพเจา เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงพยายามเพ่ือจะฆาทาน ขาพเจามี   
      ประโยชนดวยการตายของทาน  จึงจะผลักทานใหตกลงในเหวนี้ ฆา   
      เสียแลวนําเอาดวงหทัยไป.   
[๙๙๑] จงวางขาพเจาลงโดยเร็วเถิด ถาทานมีกิจท่ีจะตองทําดวยหทัยของขาพเจา   
      ขาพเจาจะแสดงสาธุนรธรรมท้ังปวงนี้แกทานในวันนี้.   
[๙๙๒] ปุณณกยักษนั้น  รีบวางวิธูรบัณฑติอํามาตยผูประเสริฐที่สุดของชาว   
      กุรุรัฐลงบนยอดเขา เห็นวิธูรบัณฑิตผูมีปญญาไมทรามนั่งอยู จึงถามวา   
      ทานอันขาพเจายกข้ึนจากเหวแลว วันนี้ขาพเจามีกจิท่ีจะตองทําดวยหทัย   
      ของทาน ทานจงแสดงสาธุนรธรรมท้ังหมดนั้นแกขาพเจาในวนันี้.   
[๙๙๓] ขาพเจาอันทานยกข้ึนจากเหวแลว ถาทานมีกิจท่ีจะตองทําดวยหทัยของ   
      ขาพเจา ขาพเจาจะแสดงสาธุนรธรรมท้ังหมดนีแ้กทานในวันนี้.   
[๙๙๔] ดูกรมาณพ ทานจงเดินไปตามทางที่ทานเดินไปแลว ๑  จงอยาเผาฝามือ   
      อันชุม ๑  อยาไดประทุษรายในหมูมิตร ในกาลไหนๆ ๑ อยาตกอยูใน   
      อํานาจของหญิงอสติ ๑.   
[๙๙๕] บุคคลช่ือวา เปนผูเดนิไปตามทางที่ทานเดินไปแลวอยางไร บุคคลช่ือวา   
      เผาฝามืออันชุมอยางไร บุคคลเชนไรชื่อวาประทุษรายมิตร หญิงเชนไร   
      ช่ือวาอสติ ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกเนื้อความนัน้.   
[๙๙๖] ผูใดพึงเช้ือเชิญคนท่ีไมคุนเคยกนั  ไมเคยพบเห็นกนัแมดวยอาสนะ   
      บุรุษพึงกระทําประโยชนแกบุคคลนั้นโดยแท  บัณฑิตท้ังหลายกลาวบุรุษ   
      นั้นวา ผูเดนิไปตามทางที่ทานเดินแลว  บุคคลพึงอยูในเรือนของผูใด   
      แมคืนเดยีว  ไดขาวน้ําดวย ไมควรคิดรายแกผูนัน้แมดวยใจ  ผูคิดราย   
      ตอบุคคลเชนนั้น  ช่ือวาเผาฝามืออันชุม  และช่ือวาประทุษรายมิตร   
      บุคคลนั่งหรือนอนท่ีรมเงาของตนไมใด  ไมควรหกัรานกิ่งของตนไมนั้น    
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      เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนช่ัวชา หญิงท่ีสามียกยองอยางดี ถึงแกให   
      แผนดินนีอั้นบริบูรณดวยทรัพย  ไดโอกาสแลวพึงดหูม่ินสามีนั้นได   
      บุคคลไมควรตกอยูในอํานาจของหญิงเหลานั้น   ผูช่ือวาอสติ บุคคลช่ือ   
      วาเดนิไปตามทางท่ีทานเดินแลวอยางนี้  ช่ือวาเผาฝามืออันชุมอยางนี้   
      ช่ือวาตกอยูในอํานาจของหญิงผูช่ือวาอสติอยางนี้ ช่ือวาประทุษรายมิตร   
      อยางนี้ ทานจงเปนผูตั้งอยูในธรรม จงละอธรรมเสีย.   
                     (นี้) ช่ือสาธุนรธรรมกัณฑ   
[๙๙๗] ขาพเจาไดอยูในเรือนทานตลอด ๓ วัน  ท้ังเปนผูท่ีทานบํารุงดวยขาว   
      และน้ํา ทานเปนผูพนจากขาพเจา ขาพเจาขอปลอยทาน ดูกรทานผูมี   
      ปญญาอันสูงสุด  เชิญทานกลับไปเรือนของทานตามปรารถนาเถิด   
      ความตองการของตระกูลพญานาคจะเส่ือมไปก็ตามที เหตุท่ีจะใหได   
      นางนาคกญัญา ขาพเจาเลิกละ ดูกรทานผูมีปญญา เพราะคําสุภาษติ   
      ของตนน่ันแล ทานจึงพนจากขาพเจาผูจะฆาทานในวันนี้.   
[๙๙๘] ดูกรปุณณกยกัษ  เชิญทานนําขาพเจาไปในสํานกัของพอตาของทาน   
      จงประพฤติประโยชนในขาพเจา แมขาพเจาก็อยากเห็นทาววรุณผูเปน   
      อธิบดีของนาคและวิมานของทาวเธอ ซ่ึงขาพเจาไมเคยเหน็.   
[๙๙๙] คนมีปญญา ไมควรจะดูส่ิงท่ีไมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกนรชนนั้น   
      เลย ดูกรทานผูมีปญญาอันสูงสุด เออก็ เพราะเหตุอะไรหนอ ทานจึง   
      ปรารถนาจะไปยังท่ีอยูของศัตรูเลา.   
[๑๐๐๐] แมขาพเจาก็รูชัด  ซ่ึงขอท่ีผูมีปญญาไมควรเห็นส่ิงท่ีไมเปนไป เพื่อ   
       ประโยชนเกื้อกูลแกนรชนนั้นแนแท แตขาพเจาไมมีความช่ัวท่ีกระทําไว   
       ในท่ีๆ ไหนเลย เพราะฉะนั้น ขาพเจาจงึไมรังเกียจความตายอันจะมา   
       ถึงตน.   
[๑๐๐๑] ดกูรบัณฑิต  เชิญเถิด ทานกับขาพเจามาไปดูพภิพของพญานาคราช   
       ซ่ึงมีอานุภาพหาทีเ่ปรียบมิได  เปนท่ีอยูอันมีการฟอนรําขับรองตาม    
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       ปรารถนา  เหมือนนฬิิญญราชธานีเปนท่ีประทับอยูของทาวเวสสุวรรณ   
       ฉะนั้น  นาคพิภพนัน้ เปนท่ีไปเท่ียวเลนเปนหมูๆ ของนางนาค   
       กัญญา ตลอดวันและคืนเปนนิตย  มีดอกไมดารดาษอยูมากมายหลาย   
       ชนิด สวางไสวดังสายฟาในอากาศ บริบูรณดวยขาวและนํ้า เพรียบ   
       พรอมดวยการฟอนรําขับรองและการประโคม พรอมมูลไปดวยนางนาค   
       กัญญาท่ีประดับประดาสวยงาม งามสงาไปดวยผานุง ผาหมและเคร่ือง   
       ประดับ.   
[๑๐๐๒] ปุณณกยักษนั้น  เชิญใหวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ นั่ง   
       เหนืออาสนะขางหลัง  ไดพาวิธูรบัณฑติผูมีปญญาไมทรามเขาไปสูภพ   
       ของพญานาคราช  วิธูรบัณฑิตไดสถิตอยูขางหลังแหงปุณณกยักษ  จน   
       ถึงพิภพของพญานาคซ่ึงมีอนุภาพหาที่เปรียบมิได ก็พญานาคทอด   
       พระเนตรเห็นลูกเขยผูมีความจงรักภักดี  ไดตรัสทักทายปราศรัยกอนที   
       เดียว.   
[๑๐๐๓] ทานไดไปยังมนุษยโลก เท่ียวแสวงหาดวงหทัยของบัณฑิตกลับมาถึงใน   
       นาคพิภพนี้ดวยความสําเร็จหรือ หรือวาทานไดพาเอาบัณฑิตผูมีปญญา   
       ไมต่ําทรามมาดวย.   
[๑๐๐๔] ทานผูนี้แหละ คือวธูิรบัณฑิตท่ีพระองคทรงปรารถนานั้นมาแลว พระเจา   
       ขา ทานวธูิรบัณฑิตผูรักษาธรรม  ขาพระพุทธเจาไดมาแลวโดยธรรม   
       เชิญใตฝาละอองธุลีพระบาท  ทอดพระเนตรวิธูรบัณฑิต  ผูจะแสดง   
       ธรรมถวายดวยเสียงอันไพเราะ เฉพาะพระพักตร ณ บัดนี้ การสมาคม   
       ดวยสัปบุรุษท้ังหลาย ยอมเปนเหตุนําความสุขมาใหโดยแท.   
                     (นี้) ช่ือวากาลาคิรีกัณฑ   
[๑๐๐๕] ทานเปนมนุษย มาเห็นพภิพของนาคท่ีตนไมเคยเห็นแลว เปนผูถูกภัย   
       คือความตายคุกคามแลว เปนผูไมกลัว และไมอภิวาท อาการเชนนี้ด ู  
       เหมือนจะไมมีแกผูมีปญญา.    
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[๑๐๐๖] ขาแตพญานาคราช  ขาพระองคเปนผูไมกลัวและไมเปนผูอันภัยคือ   
       ความตายคุกคาม  นักโทษประหารไมพึงกราบไหวเพชฌฆาต  หรือ   
       เพชฌฆาตก็พึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ นรชนจะ   
       พึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขาจะพึงให   
       บุคคลผูท่ีตนจะฆากราบไหวตนอยางไรเลา  กรรมนั้นยอมไมสําเร็จ   
       ประโยชนเลย พระเจาขา.   
[๑๐๐๗] ดูกรบัณฑิต คํานัน้ถูกอยางท่ีทานพูด  ทานพดูจริง  นักโทษประหารไม   
       พึงกราบไหวเพชฌฆาต  หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนกัโทษประหารกราบ   
       ไหวตน อยางไรหนอ นรชนพึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน   
       และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูท่ีตนจะฆากราบไหวตนอยางไร   
       เลา  กรรมนั้นยอมไมสําเร็จประโยชนเลย.   
[๑๐๐๘] ขาแตพญานาคราช  วิมานของฝาพระบาทนี้เปนของไมเท่ียง แตเปน   
       เชนกับของเท่ียง ฤทธ์ิ ความรุงเรือง พระกําลังกาย  พระวิริยภาพ   
       และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ไดมีแลวแกฝาพระบาท ขาพระองคขอ   
       ทูลถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาท วมิานนี้ทรงไดมาอยางไรหนอ วิมาน   
       นี้ฝาพระบาททรงไดมาเพราะอาศัยอะไร หรือเปนของเกิดข้ึนตามฤดูกาล   
       ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาท้ังหลายถวายแกพระองค ขาแต   
       พญานาคราช  ขอฝาพระบาทตรัสบอกเน้ือความนี้แกขาพระองค ตาม   
       ท่ีฝาพระบาทไดวิมานมาเถิด พระเจาขา.   
[๑๐๐๙] วิมานนี้ เราจะไดมาเพราะอาศัยอะไรก็หามิได เกดิข้ึนตามฤดูกาลก็หามิได   
       เรามิไดกระทําเอง แมเทวดาท้ังหลายก็มิไดให แตวมิานนี้เราไดมาดวย   
       บุญกรรมอันไมลามกของตนเอง.   
[๑๐๑๐] ขาแตพญานาคราช  อะไรเปนวัตรของฝาพระบาท และอะไรเปน   
       พรหมจรรยของฝาพระบาท ฤทธ์ิ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระ   
       วิริยภาพ และการเสด็จอุบัติในนาคพภิพ ท้ังวิมานใหญของฝาพระบาท   
       นี้ เปนผลแหงกรรมอะไรอันฝาพระบาททรงประพฤติดีแลว.    
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[๑๐๑๑] เราและภรรยาเม่ือยังอยูในมนุษยโลก เปนผูมีศรัทธา เปนทานบดี ใน   
       คร้ังนั้น เรือนของเราเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณท้ังหลาย และเรา   
       ไดบํารุงสมณพราหมณใหอ่ิมหนําสําราญ  เราท้ังสองไดถวายทาน คือ   
       ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล เคร่ืองประทีป ท่ีนอนที่พักอาศัย ผา   
       นุงผาหม ผาปูนอน ขาวและนํ้าโดยเคารพ  ทานท่ีไดถวายโดยเคารพ   
       นั้นเปนวตัรของเรา  และการสมาทานวัตรนั้นเปนพรหมจรรยของเรา   
       ดูกรทานผูเปนปราชญ ฤทธ์ิ ความรุงเรือง กําลังกาย ความเพยีร   
       การเกิดในนาคพิภพ และวิมานใหญของเรานี้เปนวบิากแหงวัตรและ   
       พรหมจรรยนั้น อันเราประพฤติดีแลว.   
[๑๐๑๒] ถาวิมานน้ี ฝาพระบาททรงไดดวยอานุภาพแหงทานอยางนี้ ฝาพระบาทก็   
       ช่ือวาทรงทราบผลแหงบุญ  และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ   
       เพราะผลแหงบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประมาท   
       ประพฤติธรรม ตามท่ีจะไดทรงครอบครองวิมานนี้ตอไปฉะน้ันเถิด พระ   
       เจาขา.   
[๑๐๑๓] ดกูรบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ ไมมีสมณพราหมณท่ีเราจะพึงถวายขาวและ   
       น้ําเลย เราถามแลวขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกเรา ตามท่ีเราจะพึง   
       ไดครอบครองวิมานตอไปเถิด.   
[๑๐๑๔] ขาแตพระยานาคราช ก็นาคท้ังหลายท่ีเปนพระโอรส พระธิดา พระชายา   
       ท้ังพระญาติ พระมิตร และขาเฝาของฝาพระบาท ซ่ึงเกิดในนาคพภิพนี้   
       มีอยู  ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประทุษรายในนาคมีพระโอรสเปนตน   
       เหลานั้น ดวยพระกายและพระวาจาเปนนิตย  ฝาพระบาททรงรักษา   
       ความไมประทุษรายดวยพระกายและพระวาจาอยางนี ้ฝาพระบาททรง   
       สถิตอยูในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุ แลวจักเสด็จไปสูเทวโลกอันสูง   
       กวานาคพภิพ.   
[๑๐๑๕] ทานเปนอํามาตยของพระราชาผูประเสริฐสุดพระองคใด พระราชาผู    
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       ประเสริฐสุดพระองคนัน้ พรากจากทานแลว ยอมจะเศราโศกแนแท   
       ทีเดียว คนท่ีถูกความทกุขครอบงําก็ด ีคนผูปวยหนกัก็ดี ไดสมาคม   
       กับทานแลวพึงไดความสุข.   
[๑๐๑๖] ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทตรัสธรรม ของสัตบุรุษท้ังหลาย ซ่ึงเปน   
       บทอันแสดงประโยชนอยางลํ้าเลิศ ท่ีนักปราชญประพฤติดีแลวโดยแท   
       ก็คุณวิเศษของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองค ยอมปรากฏในเม่ือมี   
       ภยนัตรายเชนนี้แหละ พระเจาขา.   
[๑๐๑๗] ขอทานจงบอกแกเรา ปุณณกยักษนี้ไดทานมาเปลาๆ หรือ ขอทาน   
       จงบอกแกเรา ปุณณกยกัษนี้ชนะในการเลนสะกาจึงไดทานมา ปุณณก   
       ยักษนี้กลาววา  ไดมาโดยธรรม  ทานถึงเง้ือมมือของปุณณกยกัษนีไ้ด   
       อยางไร.   
[๑๐๑๘] ปุณณกยักษนี้ เลนสะกาชนะพระราชาของขาพระองคผูเปนอิสราธิบดีใน   
       อินทปตนครนั้น  พระราชาพระองคนัน้อันปุณณกยกัษชนะแลว ไดทรง   
       พระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระองคเปนผูอันปุณณกยักษ   
       นี้ไดมาแลวโดยธรรม มิใชไดมาโดยกรรมอันสาหัสพระเจาขา.   
[๑๐๑๙] ในกาลนั้น  พระยานาคผูประเสริฐ ทรงสดบัคําสุภาษิตของวิธูรบัณฑิต   
       ผูเปนปราชญแลวทรงช่ืนชมโสมนัส มีพระทัยเต็มต้ืนดวยปติ ทรงจูงมือ   
       วิธูรบัณฑติผูมีปญญาไมทราม เสด็จเขาไปในท่ีอยูของพระชายา ตรัสวา   
       ดูกรพระนองวิมลา เพราะเหตุใด พระนองจึงดูผอมเหลืองไป  เพราะ   
       เหตุใด พระนองจึงไมเสวยกระยาหาร ก็คุณงามความดีของวิธูรบัณฑิต   
       ผูท่ีพระนองตองประสงคดวงหทัย เปนผูบรรเทาความมืดของโลกท้ังปวง   
       เชนนี้นัน้ของเราไมมี ผูนี้คือวิธูรบัณฑติมาถึงแลวจะทําความสวางไสวให   
       แกพระนอง เชิญพระนองต้ังหทัยฟงถอยคําของทาน การท่ีจะไดเห็น   
       ทานอีกเปนการหาไดยาก.    
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[๑๐๒๐] พระนางวิมลา ทอดพระเนตรเห็นวิธูรบัณฑิต ผูมีปญญากวางขวางดัง   
       แผนดินนัน้แลว มีพระทยัยินดีโสมนัส ทรงยกพระองคุลีท้ัง ๑๐ ข้ึน   
       อัญชลี และตรัสกะวิธูรบัณฑิตผูเปนนักปราชญประเสริฐสุดของชาวกุรุ   
       รัฐวา ทานเปนมนษุยมาเห็นพภิพของนาคท่ีตนไมเคยเหน็ เปนผูถูกภยั   
       คือความตายคุกคาม เปนผูไมกลัว และไมอภิวาท อาการเชนนี้ดเูหมือน   
       จะไมมีแกผูมีปญญา.   
[๑๐๒๑] ขาแตพระนางเจานาคี  ขาพระองคเปนผูไมกลัว และไมเปนผูอันภัยคือ   
       ความตายคุกคาม  นักโทษประหารไมพึงไหวเพชฌฆาต  หรือเพชฌฆาต   
       ก็ไมพึงใหนักโทษประหารกราบไหวตน อยางไรหนอ นรชนจะพึงกราบ   
       ไหวบุคคล ผูท่ีปรารถนาจะฆาตน และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงให   
       บุคคลผูท่ีตนจะฆากราบไหวตนอยางไรเลา  กรรมนั้นยอมไมสําเร็จ   
       ประโยชนพระเจาขา.   
[๑๐๒๒] ดกูรบัณฑิต คํานัน้ถูกอยางท่ีทานพูด  ทานพดูจริง  นักโทษประหารไม   
       พึงกราบไหวเพชฌฆาต  หรือเพชฌฆาตก็ไมพึงใหนกัโทษประหารกราบ   
       ไหวตน อยางไรหนอ นรชนจะพึงกราบไหวบุคคลผูปรารถนาจะฆาตน   
       และผูปรารถนาจะฆาเขา จะพึงใหบุคคลผูท่ีตนจะฆากราบไหวอยางไรเลา   
       กรรมนั้นยอมไมสําเร็จประโยชนเลย.   
[๑๐๒๓] ขาแตพระนางเจานาคกัญญา  วมิานของพระองคนี้เปนของไมเท่ียง แต   
       เปนเชนกบัของเท่ียง ฤทธ์ิ ความรุงเรือง พระกําลังกาย  พระวิริยภาพ   
       และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพไดมีแลวแกฝาพระบาท ขาพระองคขอทูล   
       ถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาท วิมานน้ีฝาพระบาทไดมาอยางไรหนอ   
       วิมานนี้ฝาพระบาทไดมาเพราะอาศัยอะไร หรือเปนของเกิดข้ึนตาม   
       ฤดูกาล  ฝาพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาท้ังหลายถวายฝาพระบาท   
       ขาแตพระนางเจานาคกญัญา  ขอฝาพระบาทตรัสบอกเน้ือความนีแ้ก   
       ขาพระองค ตามท่ีฝาพระบาทไดวิมานมาเถิด พระเจาขา.    
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[๑๐๒๔] วิมานน้ี ฉันจะไดมาเพราะอะไรก็หามิได เกิดข้ึนตามฤดูกาลก็หามิได   
       ฉันมิไดกระทําเอง แมเทวดาท้ังหลายก็หามิไดให แตวิมานนี้ฉันไดมา   
       ดวยบุญกรรมอันไมลามกของตนเอง.   
[๑๐๒๕] ขาแตพระนางเจานาคี  อะไรเปนวัตรของฝาพระบาท และอะไรเปน   
       พรหมจรรยของฝาพระบาท ฤทธ์ิ ความรุงเรือง พระกําลังกาย พระ   
       วิริยภาพ และการเสด็จอุบัติในนาคพภิพ ท้ังวิมานอันใหญของฝาพระบาท   
       นี้ เปนผลแหงกรรมอะไร อันฝาพระบาททรงประพฤติดีแลว พระเจาขา.   
[๑๐๒๖] ฉันและพระสวามีของฉัน   เปนผูมีศรัทธา เปนทานบดีในครัง้นั้น   
       เรือนของฉันเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณท้ังหลาย และฉันไดบํารุง   
       สมณพราหมณใหอ่ิมหนําสําราญ  ฉันและพระสวามี เม่ือยังอยูในมนุษย   
       โลกน้ัน ไดถวายทาน คือ ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล เคร่ือง   
       ประทีป ท่ีนอน ท่ีพักอาศัย ผานุงผาหม ผาปูนอน ขาวและน้ํา   
       โดยเคารพ  ทานท่ีฉันไดถวายโดยเคารพนั้น เปนวัตรของฉัน  และการ   
       สมาทานวัตรนั้นเปนพรหมจรรยของฉัน  ดูกรทานผูเปนปราชญ ฤทธ์ิ   
       ความรุงเรือง กําลังกาย ความเพยีร การเกิดในนาคพภิพ และวิมาน   
       ใหญของเรานี้ เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยนัน้ อันเราประพฤติ   
       ดีแลว.   
[๑๐๒๗] ถาวมิานนี้ฝาพระบาท ทรงไดดวยอานภุาพแหงทานอยางนี ้ฝาพระบาท   
       ก็ช่ือวาทรงทราบผลแหงบุญ  และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ   
       เพราะผลแหงบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอพระบาททรงเปนผูไมประมาท   
       ประพฤติธรรมตามท่ีจะไดทรงครอบครองวิมานนี้ตอไปฉะนั้นเถิด พระ   
       เจาขา.   
[๑๐๒๘] ดูกรบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ ไมมีสมณพราหมณท่ีเราจะพึงถวายขาวและ   
       น้ําเลย ฉันถามแลวขอทานจงบอกเนือ้ความนั้นแกฉัน ตามท่ีฉันจะพึง   
       ไดครอบครองวิมานตอไปเถิด.   
[๑๐๒๙] ขาแตพระนางเจานาคี ก็นาคท้ังหลายที่เปนพระโอรส พระธิดา พระ   
       สวามี ท้ังพระญาติพระมิตร และขาเฝาของฝาพระบาทซ่ึงเกิดในนาคพิภพ    
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       นี้  มีอยู  ขอฝาพระบาททรงเปนผูไมประทุษรายในนาคมีพระโอรสเปน   
       ตนเหลานัน้ ดวยพระกายและพระวาจาเปนนิตย  ฝาพระบาทจงทรง   
       รักษาความไมประทุษรายดวยพระกายและพระวาจาอยางนี้ ฝาพระบาท   
       ทรงสถิตอยูในวิมานนีต้ลอดพระชนมายุแลว จักเสด็จไปสูเทวโลกอัน   
       สูงกวานาคพิภพนี้ พระเจาขา.   
[๑๐๓๐] ทานเปนอํามาตยของพระราชาผูประเสริฐสุดพระองคใด พระราชาผูประ   
       เสริฐสุดพระองคนั้น พรากจากทานแลว ยอมจะทรงเศราโศกแนแท   
       ทีเดียว คนผูถูกความทกุขครอบงําก็ด ีคนผูปวยหนกัก็ดี ไดสมาคม   
       กับทานแลว พึงไดความสุข.   
[๑๐๓๑] ขาแตพระนางเจานาคี ฝาพระบาทตรัสธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย ซ่ึง   
       เปนบทอันแสดงประโยชนลํ้าเลิศ ท่ีนักปราชญประพฤติดีแลวโดยแท   
       ก็คุณวิเศษของบุคคลผูมีปญญาเชนขาพระองค ยอมปรากฏในเม่ือมีภัย   
       อันตรายเชนนี้แหละ พระเจาขา.   
[๑๐๓๒] ขอทานจงบอกแกฉัน ปุณณกยกัษนี้ไดทานมาเปลาๆ หรือ ขอทานจง   
       บอกแกฉัน ปุณณกยักษนี้ชนะในการเลนสะกาจึงไดทานมา ปุณณกยักษ   
       นี้กลาววาไดมาโดยธรรม  ทานถึงเง้ือมมือของปุณณกยักษนี้ไดอยางไร.   
[๑๐๓๓] ปุณณกยักษนี้ เลนสะกาชนะพระราชาของขาพระองคผูเปนอิสราธิบดีใน   
       อินทปตนครนั้น  พระราชาพระองคนัน้อันปุณณกยกัษชนะแลว ไดทรง   
       พระราชทานขาพระองคแกปุณณกยักษนี้ ขาพระองค เปนผูอันปุณณก   
       ยักษนี้ไดมาแลวโดยธรรม มิใชไดมาดวยกรรมอันสาหัส พระเจาขา.   
[๑๐๓๔] ทาววรุณนาคราช ตรัสถามปญหากะวิธูรบัณฑติ ฉันใด แมพระนาง   
       วิมลานาคกัญญา ก็ตรัสถามปญหากะวิธูรบัณฑิต  ฉันนั้น วิธูรบัณฑิต   
       ผูเปนปราชญ อันทาววรุณนาคราชตรัสถามแลว ไดพยากรณปญหาให   
       ทาววรุณนาคราชทรงยินดี ฉันใด วิธูรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ แมพระ   
       นางวิมลานาคกัญญาตรัสถามแลว ก็พยากรณใหพระนางวิมลานาคกัญญา   
       ทรงยินดี ฉันนั้น วิธูรบัณฑิตผูเปนนักปราชญ ทราบวาพระยานาคราชผู   
       ประเสริฐ และพระนางนาคกัญญาท้ังสองพระองคนัน้ ทรงมีพระทัย    
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       ช่ืนชมโสมนัส ไมคร่ันคราม ไมกลัว ไมขนพองสยองเกลา ไดกราบ   
       ทูลทาววรุณนาคราชวา ขาแตพระยานาคราช ฝาพระบาทอยาทรงพระวิตก   
       วา ทรงกระทํากรรมของคนผูประทุษรายมิตร และอยาทรงพระดําริวาจัก   
       ฆาบัณฑิตนี้ ขอฝาพระบาททรงกระทํากิจดวยเนื้อหทัยของขาพระองค   
       ตามท่ีฝาพระบาททรงพระประสงคเถิด ถาฝาพระบาทไมทรงสามารถจะฆา   
       ขาพระองค ขาพระองคจะทําถวายตามพระอัธยาศัยของฝาพระบาทเอง   
       พระเจาขา.   
[๑๐๓๕] ปญญาน่ันเอง เปนหทัยของบัณฑิตท้ังหลาย เราท้ังสองนั้นยนิดีดวย   
       ปญญาของทานยิ่งนกั ปุณณกยกัษจงไปสงทานใหถึงแควนกุรุรัฐในวันนี้   
       ทีเดียว.   
[๑๐๓๖] ปุณณกยักษนั้น ไดนางอิรันทดนีาคกัญญาแลว มีใจช่ืนชมโสมนัส   
       ปติปราโมทย  ไดกลาวกะวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐวา   
       ขาแตทานวิธูรบัณฑิต  ทานไดทําใหขาพเจามีความพรอมเพรียงกันกับ   
       ภรรยา ขาพเจาจะทํากิจตอบแทนทาน ขาพเจาจะใหแกวมณีดวงนีแ้ก   
       ทาน และจะนําทานไปสงใหถึงแควนกุรุรัฐในวันนีที้เดียว.   
[๑๐๓๗] ดกูรกัจจานะ ทานจงมีความไมตรีสนิทสนมกับภรรยาท่ีนารัก อันไมมี   
       ใครทําใหแตกแยกตลอดไป ทานจงเปนผูมีจิตเบิกบาน มีปติโสมนัส   
       ทานไดใหแกวมณีแกขาพเจา ขอจงนาํขาพเจาไปยังอินทปตนครดวยเถิด.   
[๑๐๓๘] ปุณณกยักษนั้น เชิญวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐผูมีปญญา   
       ไมทราม ใหข้ึนนั่งบนอาสนะขางหนาของตน ข้ึนมาอาชาไนยเหาะไป   
       ในอากาศกลางหาว  ปุณณกยักษนั้นไดนําวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุด   
       ของชาวกรุุรัฐไปถึงอินทปตนครเร็วยิง่กวาใจของมนุษยพึงไป.   
[๑๐๓๙] อินทปตนครปรากฏอยูโนน  และปามะมวงอันนาร่ืนรมยก็เหน็อยูเปน   
       หยอมๆ ขาพเจาเปนผูมีความพรอมเพรียงกับภรรยา และทานกไ็ดถึงท่ี   
       อยูของตนแลว.   
[๑๐๔๐] ปุณณกยักษผูมีวรรณะ วางวิธูรบัณฑิตผูประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ ลงใน   
       ทามกลางธรรมสภา  แลวข้ึนมาอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลางหาว    
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       พระราชาทอดพระเนตรเห็นวิธูรบัณฑตินั้น  ทรงพระปรีดาปราโมทยเปน   
       อยางยิ่ง เสด็จลุกข้ึน สวมกอดวิธูรบัณฑิตดวยพระพาหาท้ังสอง ไม   
       ทรงหวั่นไหว ทรงเช้ือเชิญใหนั่งเหนืออาสนะทามกลางธรรมสภา ตรง   
       พระพักตรของพระองค.   
[๑๐๔๑] ทานเปนผูแนะนําเราท้ังหลาย เหมือนนายสารถีนําเอารถท่ีหายแลวกลับ   
       มาได ฉะนั้น ชาวกุรุรัฐท้ังหลายยอมยนิดี เพราะไดเห็นทาน ฉันถาม   
       แลว ขอทานจงบอกเนื้อความน้ันแกฉัน ทานหลุดพนจากมาณพมาได   
       อยางไร.   
[๑๐๔๒] ขาแตพระองคจอมประชาชน ผูทรงแกลวกลา ประเสริฐกวานรชน   
       บุรุษท่ีฝาพระบาทตรัสเรียกมาณพนั้น ไมใชมนุษย เปนยักษช่ือปุณณกะ   
       พระเจาขา ฝาพระบาททรงเคยไดยินชือ่มาแลว ก็ปุณณกยักษนั้น เปน   
       อํามาตยของทาวกุเวรุราชพระยานาคทรงนามวา วรุณผูครองนาคพิภพ มี   
       พระกายใหญโตสะอาด ทรงสมบูรณดวยวรรณะและกําลัง ปุณณกยกัษ   
       รักใครนางนาคกัญญานามวาอิรันทดี พระธิดาของพระยานาคราชนั้น จึง   
       ตกลงใจจะฆาขาพระองค เพราะเหตุแหงนางอิรันทดีผูมีเอวบางรางนอย   
       นารักใคร แตปุณณกยักษเปนผูพรอมเพรียงกับภรรยา สวนขาพระองค   
       เปนผูอันพระยานาคทรงอนุญาตใหมา และปุณณกยกัษใหแกวมณมีาดวย.   
[๑๐๔๓] มีตนไมตนหนึ่ง เกดิริมประตูวังของเรา ลําตนประกอบดวยปญญา กิ่ง   
       แลวดวยศีล ตนไมนั้นต้ังอยูในอรรถและธรรม มีผลเต็มไปดวยเบญจ   
       โครส ดารดาษไปดวยชาง มาและโค เม่ือมหาชนทําการบูชาตนไมนั้น   
       เลนเพลินอยูดวยการฟอนรํา ขับรองและดนตรี มีบุรุษมาใหเสนาท่ียืน   
       แวดลอมตนไมนั้นใหหนีไปแลวถอนตนไมไป ตนไมนั้นกลับมาต้ังอยูท่ี   
       ประตูวังของเราตามเดิม วิธูรบัณฑิตเชนกับตนไมใหญนี้ กลับมาสูท่ีอยู   
       ของตนแลว ทานท้ังหลายจงกระทําการเคารพนบนอบแกตนไม คือ   
       วิธูรบัณฑตินี้เถิด ขอเชิญอํามาตยผูมีความปล้ืมใจ ดวยยศท่ีไดเพราะ   
       อาศัยเราทุกๆ ทานเทียว จงแสดงจิตของตนใหปรากฏในวันนี้ ทาน   
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       ท้ังหลายจงกระทําบรรณาการใหมาก  จงทําการเคารพนบนอบแกตนไม   
       คือ วิธูรบัณฑิตนี้ สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีถูกผูกไวและท่ีถูกขังไว  ซ่ึง   
       มีอยูในแวนแควนของเรา จงปลอยไปใหหมด วิธูรบัณฑิตนีห้ลุดพน   
       จากเคร่ืองผูก ฉันใด สัตวเหลานัน้ก็จงหลุดพนจากเคร่ืองผูก ฉันนั้น   
       พวกชาวไรชาวนา จงหยุดพักเลนมหรสพตลอดเดือนหนึ่งนี้ ขอเชิญ   
       พราหมณท้ังหลายมาบริโภคขาวอันเจอืดวยเนื้อ พวกนักเลงสุราจงเวน   
       การเท่ียวดื่มสุรา เอาหมอใสใหเต็มปร่ี  ไปนั่งดื่มท่ีรานของตนๆ พวก   
       หญิงแพศยาท่ีอาศัยอยูตามถนนใหญ  จงเลาโลมชายท่ีมีความตองการ   
       เปนนิตย อนึ่ง ราชบุตรท้ังหลายจงจัดการรักษาในแวนแควนใหเขมแข็ง   
       โดยมิไดเบียดเบียนกนัและกันได  ทานท้ังหลายจงกระทําการเคารพ   
       นบนอบแกตนไม คือ วธูิรบัณฑิตนี้.   
[๑๐๔๔] พระสนมกํานัลใน พวกราชกุมาร พวกพอคาชาวนา และพราหมณ   
       ท้ังหลาย ไดนําขาวและน้ําเปนอันมากมาใหแกวิธูรบัณฑิต พวกกองชาง   
       กองมา  กองรถ และกองเดินเทาไดนําขาวและน้ําเปนอันมากมาให   
       แกวิธูรบัณฑิต ชาวชนบท และชาวนคิม พรอมเพรียงกัน ไดนําเอา   
       ขาวและน้าํเปนอันมากมาใหแกวิธูรบัณฑิต  คนเปนอันมาก เม่ือ   
       วิธูรบัณฑติมาถึงแลว ไดเห็นวิธูรบัณฑิตมาแลว  ตางก็มีจิตโสมนสั   
       พากันโบกผาขาว โหรองข้ึนเสียงอึงม่ี ดวยประการฉะนี้แล.   
                       จบ วิธูรชาดกที่ ๙   
                 พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมี   
[๑๐๔๕] ดูกรผุสดผูีมีรัศมีแหงผิวพรรณอันประเสริฐ ผูมีอวัยวะสวนเบื้องหนา   
       งาม  เธอจงเลือกเอาพร ๑๐ ประการในปฐพีซ่ึงเปนท่ีรักแหงหฤทัยของ   
       เธอ.   
[๑๐๔๖] ขาแตทาวเทวราช ขาพระบาทขอนอบนอมแดพระองค ขาพระบาทไดทํา   
       บาปกรรมอะไรไวหรือ ฝาพระบาทจงึใหขาพระบาทจุติจากทิพยสถานที่นา   
       ร่ืนรมย ดจุลมอัดตนไมใหญใหหักไป ฉะนั้น.    
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[๑๐๔๗] บาปกรรมเธอมิไดทําไวเลย และเธอไมเปนท่ีรักของเราก็หาไม แตบุญ   
       ของเธอส้ินแลวเหตุนัน้ เราจึงกลาวกะเธออยางนี้ ความตายใกลเธอ   
       เธอจักตองพลัดพรากจากไปจงเลือกรับเอาพร ๑๐ ประการนี้แตเราผูจะให.   
[๑๐๔๘] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาสัตวท้ังปวง ถาฝาพระบาทจะประทานพร   
       แกขาพระบาทไซร ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใหขาพระบาทพึงเกดิใน   
       พระราชนเิวศนของพระเจาสีวิราช ขาแตทาวบุรินททะ ขอใหขาพระบาท   
       (๑) พึงเปนผูมีจักษดุําเหมือนตาลูกมฤคี (มีอายุ ๑ ขวบป) ซ่ึงมีดวงตา   
       ดํา  (๒) พงึมีขนค้ิวดํา  (๓) พึงเกดิในราชนิเวศนนั้นมีนามวาผุสดี   
       (๔) พึงไดพระราชโอรสผูใหส่ิงอันประเสริฐ ผูประกอบเก้ือกูลในยาจก   
       มิไดตระหนี่ ผูอันพระราชาทุกประเทศบูชา  มีเกียรติยศ  (๕) เม่ือ   
       ขาพระบาททรงครรภขออยาใหอุทรนนูข้ึน พึงมีอุทรไมนูน เสมอดัง   
       คันศรท่ีนายชางเหลาเกล้ียงเกลา  (๖) ถันท้ังคูของขาพระบาทอยายอยยาน   
       ขาแตทาววาสวะ  (๗) ผมหงอกก็อยาไดมี  (๘) ธุลีก็อยาไดตดิในกาย   
       (๙) ขาพระบาทพงึปลอยนักโทษที่ถึงประหารได  (๑๐) ขาแตพระองค   
       ผูเจริญ ขอขาพระบาทพึงไดเปนอัครมเหสีท่ีโปรดปรานของพระราชาใน   
       แวนแควนสีวี  ในพระราชนิเวศนอันกึกกองดวยเสียงรองของนกยูง   
       และนกกระเรียน พร่ังพรอมดวยหมูวรนารี เกล่ือนกลนไปดวยคนเตี้ย   
       และคนคอม อันพอครัวชาวมคธเล้ียงดูกึกกองไปดวยเสียงกลอน และ   
       เสียงบานประตูอันวจิิตร มีคนเชิญใหดื่มสุราและกินกับแกลม.   
[๑๐๔๙] ดูกรนางผูงามท่ัวสรรพางคกาย พร ๑๐ ประการ เหลาใดท่ีเราใหแกเธอ   
       เธอจักไดพร ๑๐ ประการเหลานั้น ในแวนแควนของพระเจาสีวิราช.   
[๑๐๕๐] คร้ันทาววาสวะมฆวาสุชัมบดีเทวราชตรัสอยางนี้แลว ก็โปรดประทานพร   
       แกพระนางผุสดีเทพอัปสร.   
                      (นี้) ช่ือวาทสพรคาถา    
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[๑๐๕๑] พระนางผุสดีเทพอัปสรจุติจากดาวดึงสเทวโลกน้ัน  มาบังเกดิในสกุล   
       กษัตริย  ไดทรงอยูรวมกบัพระเจาสญชยัในพระนครเชตุดร  พระนาง   
       ผุสดีทรงครรภถวนทสมาส เม่ือทรงทําประทักษณิพระนคร ประสูติเรา   
       ท่ีทามกลางถนนของพวกพอคา ช่ือของเรามิไดเนื่องแตพระมารดา และ   
       มิไดเกดิแตพระบิดา เราเกิดท่ีถนนแหงพอคา เพราะฉะน้ัน เราจึงช่ือ   
       วา  เวสสันดร เม่ือใด เรายังเปนทารก มีอายุ ๔ ขวบแตเกิดมา   
       เม่ือนั้น  เราน่ังอยูในปราสาทคิดจะบริจาคทานวา  เราจะพึงใหหทัย   
       ดวงตา  เนื้อ  เลือด และรางกาย  เม่ือใครมาขอเรา เราก็ยินดีให   
       เม่ือเราคิดถึงการบริจาคทานอันเปนความจริง หฤทัยก็ไมหวัน่ไหวมุงม่ัน   
       อยูในกาลนั้น ปฐพีมีสิเนรุบรรพตและหมูไมเปนเคร่ืองประดับ ไดหวัน่   
       ไหว.   
[๑๐๕๒] พราหมณท้ังหลาย ผูมีขนรักแรดกและมีเล็บยาว  ฟนเขลอะ มีธุลีบน   
       ศีรษะ เหยยีดแขนขางขวาจะขออะไรฉันหรือ.   
[๑๐๕๓] ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคท้ังหลายทูลขอรัตนะเคร่ืองใหแวนแควน   
       ของชาวสีพีเจริญ ขอไดโปรดพระราชทานชางตัวประเสริฐ ซ่ึงมีงาดุจ   
       งอนไถอันมีกําลังสามารถเถิด พระเจาขา.   
[๑๐๕๔] เราจะใหชางพลายซับมันตัวประเสริฐ ซ่ึงเปนชางราชพาหนะอันสูงสุด   
       ท่ีพราหมณท้ังหลายขอเรา เรามิไดหวัน่ไหว.   
[๑๐๕๕] พระราชาผูผดุงรัฐสีพีใหเจริญรุงเรือง มีพระหฤทัยนอมไปในการบริจาค   
       เสด็จลงจากคอชางพระราชทานแกพราหมณท้ังหลาย.   
[๑๐๕๖] เม่ือบรมกษัตริยพระราชทานชางตัวประเสริฐ (แกพราหมณท้ัง ๘) แลว   
       ในกาลนัน้ ความนาสพงึกลัวขนพองสยองเกลาไดเกิดมี  เมทนดีลก็   
       หวั่นไหว  เม่ือบรมกษัตริยพระราชทานชางตัวประเสริฐ  ในกาลนัน้   
       ไดเกดิมีความนาสพึงกลัวขนพองสยองเกลา ชาวพระนครกําเริบ ในเม่ือ   
       พระเวสสันดรผูยังแวนแควนของชาวสีพีใหเจริญพระราชทานชางตัวประ   
       เสริฐ ชาวบุรีก็เกล่ือนกลน เสียงอันกกึกองก็แผไปมากมาย.    
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 [๑๐๕๗] คร้ังน้ัน เม่ือพระเวสสันดรพระราชทานชางตัวประเสริฐแลว เสียงอ้ืออึง   
       นากลัวเปนอันมากกเ็ปนไปในนครนัน้  ในกาลนั้นชาวนครก็กําเริบ   
       คร้ังนั้น  ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญรุงเรืองพระราชทาน   
       ชางตัวประเสริฐแลว เสียงอ้ืออึงนากลัวเปนอันมากกเ็ปนไปในนครนั้น.   
 [๑๐๕๘] พวกคนท่ีมีช่ือเสียง  พระราชบุตร พวกพอคาชาวนา พวกพราหมณ   
       กองชาง กองมา กองรถ กองราบ ชาวนิคม ชาวสีพท้ัีงส้ินมาประชุม   
       พรอมกัน พวกเหลานั้นเห็นพวกพราหมณนําพระยาชางไป ก็กราบทูล   
       แดพระเจากรุงสัญชัยวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ แวนแควนของ   
       พระองคถูกกําจัดแลว  เหตุไรพระเวสสันดรของพระองค จึงพระราชทาน   
       ชางตัวประเสริฐของชาวเราท้ังหลาย  อันชาวแวนแควนสักการะบูชา   
       ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยากุญชรของชาวเราท้ัง   
       หลายอันมีงางอนงามแกลวกลา  สามารถรูจักเขตแหงยุทธวิธีทุกอยาง   
       เปนชางเผือกขาวผอง  ประเสริฐสุด ปกคลุมดวยผากมัพลเหลือง   
       กําลังซับมัน  สามารถย่ํายีศัตรูได ฝกดีแลว พรอมท้ังวาลวิชนีมีสีขาว   
       เชนดังเขาไกรลาศ ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยา   
       ชางราชพาหนะซ่ึงเปนยานช้ันเลิศ เปนทรัพยอยางประเสริฐ พรอมท้ัง   
       ฉัตรขาว เคร่ืองลาด หมอชาง และคนเล้ียงชางแกพวกพราหมณ.   
 [๑๐๕๙] พระเวสสันดรราชโอรสนั้นควรจะพระราชทาน ขาว น้ํา ผานุงผาหม   
       และท่ีนั่งท่ีนอน  ส่ิงของเชนนี้แลสมควรจะพระราชทาน สมควรแก   
       พวกพราหมณ ขาแตพระเจาสัญชัย ไฉนพระเวสสันดรราชโอรส ผู   
       เปนพระราชาโดยสืบพระวงศของพระองค  ผูผดุงสีพีรัฐ จึงทรงพระ   
       ราชทานพระยาคชสารไป ถาพระองคจักไมทรงทําตามถอยคําของชนชาว   
       สีพี  ชนชาวสีพีก็เห็นจกัทําพระองคพรอมดวยพระราชโอรสไวในเงื้อม   
       มือ.   
 [๑๐๖๐] ถึงชนบทจะไมมี และแมแวนแควนจะพินาศไปก็ตามเถิด เราก็ไมพึง   
       ขับไลพระราชบุตรผูไมมีโทษจากแวนแควนของตนตามคําของชาวสีพี   
       เพราะพระราชบุตรเกิดจากอกของเรา ถึงชนบทจะไมมี  และแม    
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       แวนแควนจะพินาศไปก็ตามเถิด เรากไ็มพึงขับไลพระราชบุตรผูไมมีโทษ   
       จากแวนแควนของตน ตามคําของชาวสีพี เพราะพระราชบุตรเกิดแต   
       ตัวเรา อนึง่ เราไมพึงประทุษรายในพระราชบุตรนั้น เพราะเธอมีศีล   
       และวัตรอันประเสริฐ แมคําติเตียนจะพึงมีแกเรา และเราจะพึงประสบ   
       บาปเปนอันมาก เราจะใหฆาพระเวสสันดรบุตรของเราดวยศาตราอยางไร   
       ได.   
 [๑๐๖๑] พระองคอยาไดรับส่ังใหฆาพระเวสสันดรนั้นดวยทอนไมหรือศาตราเลย   
       ท้ังพระเวสสันดรนั้นก็ไมควรแกเคร่ืองพันธนาการ  แตจงทรงขับไล   
       พระเวสสันดรนั้นเสียจากแวนแควน จงไปอยูท่ีเขาวงกตเถิด.   
 [๑๐๖๒] ถาความพอใจของชาวสีพีเชนนี้  เราก็ไมขัด  ขอเธอจงไดอยูและ   
       บริโภคกามท้ังหลาย ตลอดคืนนี้ ตอเม่ือส้ินราตรีแลว พระอาทิตยข้ึน   
       แลว  ชาวสีพีจงพรอมเพรียงกันขับไลเธอเสียจากแวนแควนเถิด.   
 [๑๐๖๓] ดกูรนายนกัการ ทานจงลุกข้ึน จงรีบไปทูลพระเวสสันดรวา ขอเดชะ   
       ชาวสีพี ชาวนิคม พวกคนท่ีมีช่ือเสียง พระราชบุตร พอคา ชาวนา   
       พราหมณาจารย พากนัโกรธเคืองมาประชุมกันอยูแลว  กองชาง กองมา   
       กองรถ กองเดินเทา ท้ังชาวนิคมและชาวสีพีท้ังส้ินมาประชุมกันแลว   
       เม่ือส้ินราตรีนี้ พระอาทิตยข้ึนแลว  ชาวสีพีจะพรักพรอมกันขับไล   
       พระองคจากแวนแควน.   
 [๑๐๖๔] นายนักการนัน้ เม่ือไดรับพระราชดํารัสส่ัง จึงสวมสอดเคร่ืองประดับมือ   
       นุงหมเรียบรอย ประพรมดวยจุรณจันทน ลางศีรษะในนํ้า สวมกุณฑล   
       แกวมณแีลว รีบเขาไปยงับุรีอันนาร่ืนรมย เปนท่ีประทับอยูของพระ   
       เวสสันดร  ไดเหน็พระเวสสันดรทรงพระสําราญอยูในพระราชวังของ   
       พระองคอันเกล่ือนกลนไปดวยหมูอํามาตย ปานประหน่ึงทาววาสวะแหง   
       ไตรทศ.   
 [๑๐๖๕] นายนักการนัน้ คร้ันรีบไปในพระราชนิเวสนนัน้แลว ไดกราบทูลพระ   
       เวสสันดรวา ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขาพระบาทจะกราบทูลความ   
       ทุกขแดพระองค  ขออยาไดทรงกร้ิวขาพระบาทเลย นายนกัการนัน้    
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       ถวายบังคมแลวพลางครํ่าครวญกราบทูลพระราชาวา  ขาแตพระมหาราช   
       พระองคทรงชุบเล้ียงขาพระบาท ทรงนํามาซ่ึงรสท่ีนาใครทุกอยาง ขาพระ   
       บาทจะกราบทูลความทุกขแดพระองค  เม่ือขาพระบาทกราบทูลขาวสาร   
       เร่ืองทุกขรอนนั้นแลว   ขอพระยุคลบาทจงยังขาพระบาทใหเบาใจ   
       ขอเดชะ  ชาวสีพี ชาวนคิม  คนท่ีมีช่ือเสียง พระราชบุตร พอคา   
       ชาวนา พราหมณาจารยพากันโกรธเคืองมาประชุมกนัอยูแลว  กองชาง   
       กองมา กองรถ กองเดินเทา ท้ังชาวนิคมและชาวสีพท้ัีงส้ิน มาประ   
       ชุมกันอยูแลว เม่ือส้ินราตรีนี้ พระอาทิตยข้ึนแลว ชาวสีพี  จะพรัก   
       พรอมกันขับไลพระองคจากแวนแควนพระเจาขา.   
 [๑๐๖๖] ดกูรนายนกัการ เพราะเหตุไรชาวสีพีจึงโกรธเรา ขอทานจงบอกความ   
       ช่ัวแกเรา ผูไมเห็นความเดือดรอนใหแจงชัดดวย  เหตุไรเขาจึงขับไลเรา.   
 [๑๐๖๗] พวกคนท่ีมีช่ือเสียง  พระราชบุตร พอคา ชาวนา พราหมณาจารย   
       พวกกองชาง  กองมา กองรถ กองเดินเทาพากันติเตียนเพราะพระ   
       ราชทานพระยาชางพระท่ีนั่งตน เหตนุั้นเขาจึงขับไลพระองค พระเจาขา.   
 [๑๐๖๘] เราจะใหหทัย  ใหจักษุ เงิน ทอง แกวมุกดา แกวไพฑูรย หรือ   
       แกวมณี เปนทรัพยภายนอกของเรา จะเปนอะไรไป เม่ือยาจกมาถึง   
       เราเห็นแลว ก็จงใหแขนขวาแขนซาย ไมหวัน่ไหวเลย  ใจของเรา   
       ยินดใีนทาน ชาวสีพีท้ังปวงจงขับไล  จงฆาเราเสีย หรือจะตัดเราให   
       เปนเจ็ดทอนก็ตามเถิด  เราจักไมงดการใหทานเลย.   
 [๑๐๖๙] ชาวสีพีและชาวนคิมประชุมกันกลาวอยางนี้วา พระเวสสันดรผูมีวัตรงาม   
       จงเสด็จไปสูอารัญชรคีรีทางฝงแมน้ํา โกนติมาราตามทางท่ีพระราชาผูถูก   
       ขับไลเสด็จไปนั้นเถิด.   
 [๑๐๗๐] เราจกัไปตามทางท่ีพระราชาผูมีโทษเสด็จไป ขอใหทานท้ังหลายจงงดแก   
       เราคืนและวันหนึ่งพอใหเราไดใหทานกอนเถิด.   
 [๑๐๗๑] พระราชาตรัสตักเตือนพระมัทรีผูมีความงาม ท่ัวสรรพางควาทรัพยอยาง   
       ใดอยางหนึ่งท่ีพี่ใหแกพระนองนาง  และส่ิงของท่ีควรสงวนอันเปนของ    
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       พระนองนาง คือ เงิน ทอง แกวมุกดา หรือแกวไพฑรูย มีอยูเปน   
       อันมาก และทรัพยฝายพระบิดา ของพระนองนาง ควรเก็บไวท้ังหมด.   
 [๑๐๗๒] พระนางมัทรีราชบุตรีผูมีความงามท่ัวสรรพางคไดทูลถาม พระเวสสันดร   
       นั้นวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ หมอมฉันจะเก็บไวท่ีไหน หมอมฉัน   
       ทูลถามแลว ขอพระองคไดโปรดตรัสบอกเน้ือความน้ันเถิด.   
 [๑๐๗๓] ดกูรพระนองมัทรี พึงใหทานในทานผูมีศีลตามสมควร เพราะท่ีพึ่งของ   
       สัตวท้ังปวงยิ่งไปกวาทานไมมี.   
 [๑๐๗๔] ดูกรพระนองมัทรี  เธอพึงเอาใจใสในลูกท้ังสอง  ในพระชนนีและ   
       พระชนกของพ่ี  อนึ่ง ผูใดพึงตกลงปลงใจวาจะเปนพระสวามีพระ   
       นองนางเธอพึงบํารุงผูนั้นโดยเคารพ ถาไมมีใครมาตกลงปลงใจเปน   
       พระสวามีพระนองนาง เพราะพระนองนางกับพี่จะตองพลัดพรากจากกัน   
       พระนองนางจงแสวงหาพระสวามีอ่ืนเถิด อยาลําบากเพราะจากพ่ีเลย.   
 [๑๐๗๕] เพราะวาพีจ่ักตองไปสูปาท่ีนากลัว อันเกล่ือนกลนไปดวยสัตวราย   
       เม่ือพี่คนเดียวอยูในปาใหญ ชีวิตกน็าสงสัย.   
 [๑๐๗๖] พระนางมัทรีราชบุตรีผูมีความงามท่ัวสรรพางค ไดกราบทูลพระเวสสันดร   
       วา ไฉนหนอพระองคจึงตรัสเร่ืองท่ีไมเคยมี  ไฉนจึงตรัสเร่ืองลามก   
       ขาแตพระมหาราช ขอท่ีพระองคจะพึงเสด็จแตพระองคเดียวนั้น ไมใช   
       ธรรมเนียม  ขาแตพระมหากษัตริยแมหมอมฉันก็จะตามเสด็จไป  ตาม   
       ทางท่ีพระองคเสด็จ  ความตายกับพระองคหรือเปนอยูเวนจากพระองค   
       ความตายกับพระองคนัน่แลประเสริฐกวา  เปนอยูเวนจากพระองคจะ   
       ประเสริฐอะไร กอไฟใหลุกโพลง มีเปลวเปนอันเดยีวกันต้ังอยูแลว   
       ความตายในไฟท่ีลุกโพลง  มีเปลวเปนอันเดยีวกันนั้นประเสริฐกวา   
       เปนอยูเวนจากพระองคจะประเสริฐอะไร  นางชางติดตามพระยาชางผู   
       อยูในปา เท่ียวไป ณ ภูเขาและท่ีหลม  ท่ีเสมอและไมเสมอ  ฉันใด   
       หมอมฉันจะพาลูกท้ังสองติดตามพระองคไปเบ้ืองหลัง  ฉันนั้น หมอม   
       ฉันจันเปนผูอันพระองคเล้ียงงาย  จกัไมเปนผูอันพระองคเล้ียงยาก.    
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 [๑๐๗๗] เม่ือพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารท้ัง ๒ นี้  ผูมีเสียงอันไพเราะ   
       พูดจานารัก  นั่งอยูท่ีพุมไมในปา จกัไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือ   
       พระองคทรงทอดพระเนตรเห็น พระกุมารท้ัง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ   
       พูดจานารัก  เลนอยูท่ีพุมไมในปา จกัไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือ   
       พระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะพูดจา   
       นารัก ณ อาศรมรัมณียสถาน จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือพระ   
       องคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารท้ัง ๒ นี้ ผูมีเสียงอันไพเราะ  พูดจา   
       นารัก เลนอยู ณ อาศรมอันเปนท่ีร่ืนรมย   จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ   
       เม่ือพระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารท้ัง ๒ นี้  ทรงมาลาประดับ   
       พระองค ณ อาศรมรัมณยีสถาน ก็จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ  เม่ือ   
       พระองคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ เลนอยู ณ อาศรมอัน   
       เปนท่ีร่ืนรมย  ก็จกัไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือใด พระองคไดทอด   
       พระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ พระองค  ทรงมาลา ฟอนรําอยู ณ   
       อาศรมรัมณียสถาน เม่ือนั้นจักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ  เม่ือใด พระ   
       องคทอดพระเนตรเห็นพระกุมารท้ัง ๒ พระองค ทรงมาลา ฟอนรําเลน   
       อยู ณ อาศรมอันเปนท่ีร่ืนรมย เม่ือนัน้ จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ   
       เม่ือใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวยัลวง   
       ๖๐ ป เท่ียวอยูในปาตัวเดียว เม่ือนั้นจกัไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ  เม่ือ   
       ใด  พระองคไดทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวยัลวง ๖๐ ป   
       เท่ียวไปในปาเวลาเย็น ในเวลาเชา เม่ือนั้น จักไมทรงระลึกถึงราช   
       สมบัติ เม่ือใด กุญชรชาติมาตังคะ มีวยัลวง ๖๐ ป เดนินําหนาโขลง   
       หมูชางพังไป สงเสียงรองกองโกญจนาท พระองคไดทรงสดับเสียงรอง   
       ของชางท่ีบันลือกองอยูนั้น  เม่ือนัน้ จกัไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ   
       เม่ือใด พระองคไดทรงสดับเสียงรองของชางท่ีบันลือกองอยูนั้น เม่ือนั้น   
       จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็น   
       ลําเนาปาสองขางทาง และส่ิงท่ีใหความนาใคร ในปาอันเกล่ือนกลนไป   
       ดวยเนื้อราย เม่ือนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือใด พระองค    
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       ไดทอดพระเนตรเห็นเนือ้อันเดินมาเปนหมูๆ หมูละ ๕ ตัว  และได   
       ทอดพระเนตรเห็นพวกกินนรท่ีกําลังฟอนอยู เม่ือนัน้ จักไมทรงระลึกถึง   
       ราชสมบัติ เม่ือใด พระองคไดทรงสดับเสียงกึกกองแหงแมน้ํา อันมี   
       น้ําไหลหล่ัง และเสียงเพลงขับของพวกกนินร เม่ือนั้นจักไมทรงระลึก   
       ถึงราชสมบัติ เม่ือใด พระองคไดทรงสดับเสียงรองของนกเคาท่ีเท่ียว   
       อยูตามซอกเขา เม่ือนั้น จกัไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือใด พระองค   
       จักไดทรงสดับเสียงแหงสัตวรายในปา คือ ราชสีห เสือโครง แรด   
       และววัลาน เม่ือนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือใด พระองค   
       ไดทอดพระเนตรเห็นนกยูง อันแวดลอมไปดวยนางนกยูง รําแพนหาง   
       จับอยูเปนกลุมบนยอดภเูขา  เม่ือนั้น  จกัไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ   
       เม่ือใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนกยูง มีขนปกงามวิจิตรหอมลอม   
       ดวยนางนกยูงท้ังหลายรําแพนหางอยู เม่ือนั้น จักไมทรงระลึกถึงราช   
       สมบัติ  เม่ือใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีคอเขียว มีหงอน   
       แวดลอมดวยนางนกยูงฟอนอยู เม่ือนัน้  จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ   
       เม่ือใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีดอกบาน มีกล่ินหอม   
       ฟุงไปในฤดูเหมันต เม่ือนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ เม่ือใด   
       พระองคไดทอดพระเนตรเห็นแผนดินอันเขียวชะอุม  ดารดาษไปดวย   
       แมลงคอมทองในเดือนฤดูเหมันต เม่ือนั้น จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ   
       เม่ือใด พระองคไดทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีดอกบานสะพร่ัง คือ   
       อัญชันเขียวท่ีกําลังผลิยอดออน ตนโลท และบัวบกมีดอกบานสะพรั่ง   
       มีกล่ินหอมฟุงไปในฤดเูหมันต เม่ือนัน้  จักไมทรงระลึกถึงราชสมบัติ   
       เม่ือใด พระองคไดทรงทอดพระเนตรเห็นหมูไมมีดอกบานสะพร่ัง และ   
       ปทุมชาติอันมีดอกรวงหลนในเดือนฤดูเหมันต เม่ือนั้น จักไมทรง   
       ระลึกถึงราชสมบัติ.   
                        จบกัณฑหิมพานต   
 [๑๐๗๘] สมเด็จพระนางผุสดีราชบุตรีผูเรืองยศ ไดทรงสดับคําท่ี พระราชโอรส   
       และพระสุณิสาพรํ่าสนทนากัน ทรงครํ่าครวญละหอยไหวา เรากินยาพษิ    
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       เสียดีกวา เราโดดเหวเสียดีกวา เอาเชือกผูกคอตายเสียดีกวา เหตุไฉน   
       ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด  เหตุไฉน   
       ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด  ผูเปนปราชญ   
       เปร่ือง เปนทานบดี ควรแกการขอ ไมตระหนี่ เหตุไฉน ชาวนครสีพี   
       จึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมีโทษผิด  อันทาวพระยาบูชา   
       ผูมีเกียรตยิศ เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรัก   
       ผูไมมีโทษผิด ผูเล้ียงดูมารดาบิดา ประพฤติถอมตนตอผูใหญในราช   
       สกุล เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะใหขับไลเจาเวสสันดรลูกรักผูไมมี   
       โทษผิด ผูเกื้อกูลแกพระเจาแผนดนิ แกเทพเจา แกพระประยูรญาติ   
       และมิตรสหาย ผูเกื้อกลูท่ัวรัฐสีมามณฑล.   
 [๑๐๗๙] ชาวนครสีพีจะใหขับพระราชโอรสผูไมมีโทษผิดเสีย รัฐสีมามณฑลของ   
       พระองคกจ็ะเปนเหมือนรังผ้ึงราง  เหมือนผลมะมวงหลนลงบนดิน   
       ฉะนั้น  พระองคอันพวกอํามาตยละท้ิงแลว จกัตองลําบากอยูพระองค   
       เดียว เหมือนหงสมีขนปกหลุดลําบากอยูในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนัน้   
       ขาแตมหาราช เพราะฉะนั้น เกลากระหมอมฉันขอกราบทูลพระองควา   
       ประโยชนอยาไดลวงพระองคไปเสียเลย  ขอพระองคอยาทรงขับไล   
       พระราชโอรสผูไมมีความผิด เพราะถอยคําของชาวนครสีพีเลย.   
 [๑๐๘๐] เราทําความยําเกรงตอพระราชประเพณี จึงขับไลพระราชโอรสผูเปนธง   
       ของชาวสีพี เราจําตองขับไลลูกของตน ถึงแมจะเปนท่ีรักยิ่งกวาชีวิต   
       ของเรา.   
 [๑๐๘๑] แตปางกอนยอดธงเคยแหตามเสด็จพระเวสสันดร ดังดอกกรรณิการบาน   
       วันนีพ้ระเวสสันดรจะเสด็จแตพระองคเดียว แตปางกอนยอดธงเคยแห   
       ตามเสด็จพระเวสสันดรดังปากรรณิการ  วันนี้พระเวสสันดรจะเสดจ็   
       แตพระองคเดียว แตปางกอนกองทหารรักษาพระองคเคยตามเสด็จพระ   
       เวสสันดรเหมือนดอกกรรณิการบาน  วนันี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต    
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       พระองคเดียว  แตปางกอนกองทหารรักษาพระองคเคยตามเสด็จพระ   
       เวสสันดร เหมือนปากรรณิการ  วนันีพ้ระเวสสันดรจะตองเสด็จแต   
       พระองคเดียว  แตปางกอนกองทหารรักษาพระองคใชผากัมพลเหลือง   
       เมืองคันธาระ  มีสีเหลืองเรืองรองเหมือนหิ่งหอย  เคยตามเสด็จพระ   
       เวสสันดร วันนีพ้ระเวสสันดรจะเสดจ็แตพระองคเดยีว  แตปางกอน   
       พระเวสสันดรเคยเสดจ็ดวยชางพระท่ีนั่ง วอและรถทรง วันนี้จะเสด็จ   
       ดําเนินดวยพระบาทอยางไร  แตปางกอนพระเวสสันดรเคยลูบไลองค   
       ดวยจุรณแกนจันทน ปลุกปล้ืมดวยการฟอนรําขับรอง วันนีจ้ักทรงแบก   
       หนังเสืออันหยาบ  ขวานและหาบเคร่ืองบริขารไปไดอยางไร  พระ   
       เวสสันดรเม่ือเขาไปอยูในปาใหญไฉนจะไมตองขนเอาผายอมน้ําฝาดและ   
       หนังเสือไปดวย พระเวสสันดร เม่ือเขาไปอยูปาใหญ ไฉนจะไมตอง   
       ใชผาคากรอง พวกคนท่ีเปนเจานายบวช จะทรงผาคากรองไดอยางไร   
       หนอ เจามัทรีจักนุงหมผาคากรองไดอยางไร แตปางกอนเจามัทรีเคยทรง   
       แตผากาสิกพัสตร ผาโขมพัสตรและผาโกทุมพรพัสตร เม่ือตองทรงผา   
       คากรองจักกระทําอยางไร  เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม  แตปางกอน   
       เคยเสด็จดวยคานหาม  วอและรถทรง วันนีจ้ะเสดจ็เดินทางดวย   
       พระบาทไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม มีฝาพระหัตถอันออนนุม   
       ไมเคยทํางานหนักเคยต้ังอยูในความสุข   วันนีจ้ะเสด็จเดนิทางดวย   
       พระบาทไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางสวยงาม มีฝาพระบาทอันออนนุม   
       ไมเคยเสดจ็ดําเนนิดวยพระบาทเปลา  ตั้งอยูในความสุข  ทรงสวม   
       รองเทาทองเสด็จดําเนนิ  วันนี้จะเสดจ็เดินทางดวยพระบาทไดอยางไร   
       เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม ทรงศิริ แตกอนเคยเสด็จดําเนินขางหนา   
       นางขาหลวงจํานวนพัน   วันนีจ้ะเสดจ็เดินปาพระองคเดียวไดอยางไร   
       เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม ขวัญออน พอไดยินเสียงสุนัขเหาหอนก็   
       สะดุง วนันี้จักเสดจ็เดนิปาไดอยางไร เจามัทรีผูมีรูปรางอันสวยงาม   
       ขวัญออน ไดสดับเสียงนกฮูกคํารามรอง ก็กลัวตวัส่ัน เหมือนนางวารุณี   
       วันนีจ้ะเสด็จเดนิปาไดอยางไร  เม่ือเกลากระหมอมฉันมาสูนิเวศนอัน   
       วางเปลานี้ จักเศรากําสรดระทมทุกขส้ินกาลนาน ดงัแมนกถูกพรากลูก    
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       เห็นแตรังอันวางเปลาฉะน้ัน เม่ือเกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักท้ังสอง   
       ก็จักซูบผอมเหมือนแมนกถูกพรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนัน้   
       เม่ือเกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักท้ังสอง ก็จักวิ่งพลานไปตามท่ีนั้นๆ   
       ดังแมนกถูกพรากลูกเหน็แตรังอันวางเปลา  ฉะนั้น  เม่ือเกลากระ   
       หมอมฉันมาสูนิเวศนอันวางเปลานี้ จกัเศรากําสรดระทมทุกขส้ินกาล   
       นาน ดังนางนกออกถูกพรากลูกเหน็แตรังอันวางเปลา ฉะนั้น  เม่ือ   
       เกลากระหมอมฉันไมเห็นลูกรักท้ังสองก็จักซูบผอม ดังนางนกออกถูก   
       พรากลูกเห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น เม่ือเกลากระหมอมฉันไมเห็น   
       ลูกรักท้ังสอง  ก็จักวิ่งพลานไปตามท่ีนั้นๆ ดังนางนกออกถูกพรากลูก   
       เห็นแตรังอันวางเปลา ฉะนั้น  เม่ือเกลากระหมอมฉันมาสูนิเวศนอัน   
       วางเปลานี้ ก็จักเศรากําสรดระทมทุกขส้ินกาลนานเปนแนแท เหมือน   
       นางนกจากพรากซบเซาอยูในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนัน้ เม่ือเกลากระ   
       หมอมฉันไมเห็นลูกรักท้ังสอง ก็จักซูบผอมเปนแนแท เหมือนนางนก   
       จากพรากในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น เม่ือเกลากระหมอมฉันไมเหน็   
       ลูกรักท้ังสอง ก็จักวิ่งพลานไปตามท่ีนั้นๆ เปนแนแท เหมือนนางนก   
       จากพรากในหนองอันไมมีน้ํา ฉะนั้น ก็เม่ือเกลากระหมอมฉันพรํ่าเพอ   
       ทูลออนวอนอยูอยางนี้ ถาพระองคยังจะทรงใหขับไลพระเวสสันดรเสีย   
       จากแวนแควน เกลากระหมอมฉันเหน็จักตองสละชีวติเปนแน.   
 [๑๐๘๒] นางสนมกํานัลในของพระเจาสีวิราชทุกถวนหนา ไดยินคํารําพันของ   
       พระนางผุสดีแลว ก็พากนัมาประชุมประคองแขนท้ังสองข้ึนรํ่าไห พระ   
       โอรส พระธิดา และพระชายา ในนิเวศนของพระเวสสันดร  นอน   
       กอดกันสอ้ืนไห  ดังหมูไมรังอันถูกพายุพัดลมระเนนระนาดแหลกราน   
       ฉะนั้น พวกชาววัง พวกเด็กๆ พอคาและพวกพราหมณ  ในนิเวศน   
       ของพระเวสสันดรตางกป็ระคองแขนทั้งสองครํ่าครวญ  พวกกองชาง   
       กองมา กองรถและกองเดินเทา ในนิเวศนของพระเวสสันดร ตางก็   
       ประคองแขนท้ังสองครํ่าครวญ คร้ันเม่ือส้ินราตรีนั้น พระอาทิตยข้ึน   
       แลว  พระเวสสันดรเสดจ็มาสูโรงทาน เพื่อทรงทานโดยรับส่ังวา    
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       ทานท้ังหลายจงใหผาแกผูตองการ จงใหเหลาแกพวกนักเลงเหลา จงให   
       โภชนะแกผูตองการโภชนะโดยท่ัวถึง และอยาเบียดเบียนพวกวณพิกผู   
       มาในท่ีนีอ้ยางไร จงเล้ียงดูพวกวณิพกใหอ่ิมหนําดวยขาวและน้ํา พวก   
       เขาไดรับบูชาแลวกจ็งไป คร้ังนั้น เสียงดังกึกกองโกลาหลนาหวาดเสียว   
       เปนไปในพระนครนั้นวา  ชาวพระนครสีพีจะขับไลพระเวสสันดร   
       เพราะทรงบริจาคทาน ขอใหพระองคไดทรงบริจาคทานอีกเถิด.   
 [๑๐๘๓] เม่ือพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสดจ็ออก วณิพกเหลานั้นเปน   
       ดังคนเมา คนเหนด็เหนือ่ย ลงนั่งปรับทุกขกันวา ทานผูเจริญท้ังหลาย   
       ชาวนครสีพีพากันขับไลพระเวสสันดรผูไมมีผิดเสียจากแวนแควน  ก็   
       เปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมท่ีใหผลตางๆ เสีย ฉะนั้น  ทานผู   
       เจริญท้ังหลาย ชาวนครสีพีพากันขับไลพระเวสสันดรผูไมมีความผิดเสีย   
       จากแวนแควน ก็เปรียบเหมือนชวยกนัตัดตนไมอันทรงผลตางๆ ฉะนั้น   
       ทานผูเจริญท้ังหลาย ชาวนครสีพีพากนัขับไลพระเวสสันดรผูไมมีความ   
       ผิดเสียจากแวนแควน กเ็ปรียบเหมือนชวยกันตัดตนไมอันใหส่ิงท่ีตอง   
       การทุกอยาง  ฉะนั้น ทานผูเจริญท้ังหลาย  ชาวนครสีพีพากันขับไล   
       พระเวสสันดรผูไมมีความผิดเสียจากแวนแควน ก็เปรียบเหมือนชวย   
       กันตัดตนไมอันนํารสที่ตองการทุกอยางมาให ฉะนัน้ เม่ือพระมหาราชา   
       ผูผดุงสีพีรัฐจะเสด็จออกท้ังคนแก  เดก็ และคนปานกลางตางพากนั   
       ประคองแขนท้ังสองรองไหครํ่าครวญ เม่ือพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐจะ   
       เสด็จออก พวกโหรหลวง  พวกขันที  มหาดเล็กและเด็กชายตางก็   
       ประคองแขนท้ังสองรองไหครํ่าครวญ เม่ือพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐจะ   
       เสด็จออก แมหญิงท้ังหลายท่ีมีอยูในพระนครนั้น ตางก็รองไหครํ่าครวญ   
       สมณพราหมณและวณพิก ตางก็ประคองแขนรองไหครํ่าครวญวา ทาน   
       ผูเจริญท้ังหลาย  ไดยินวา เปนการไมยตุิธรรมเลย เพราะเหตุพระ   
       เวสสันดรทรงบําเพ็ญทานอยูในพระราชวังของพระองค จําตองเสด็จออก   
       จากแวนแควนของพระองค เพราะถอยคําของชาวสีพี พระเวสสันดร   
       ทรงประทานชางเจ็ดรอยเชือก ประดบัดวยเคร่ืองอลังการทุกอยาง อันมี    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 261 
       สายรัด มีท้ังกูบและสัปคับทอง มีนายควาญถือหอกซัดและขอข้ึนคอ   
       ประจํา  แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค  พระเวสสันดร   
       พระราชทานมาเจ็ดรอยตัว อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง เปน   
       มาสินธพชาติอาชาไนย เปนมาฝเทาเร็ว มีนายสารถีถือทวนและธนูข้ึน   
       ข่ีประจํา  แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค  พระเวสสันดร   
       พระราชทานรถเจ็ดรอยคัน อันผูกสอดเคร่ืองรบปกธงไชยครบครัน หุม   
       ดวยหนังเสือเหลืองและเสือโครง ประดับดวยเคร่ืองอลังการทุกอยาง   
       มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูข้ึนขับข่ี แลวเสด็จออกจากแวนแควนของ   
       พระองค พระเวสสันดรพระราชทานสตรีเจ็ดรอยคน นั่งประจําอยูใน   
       รถคันละคน สอดสวมสรอยสังวาลตบแตงดวยเคร่ืองทอง มีเคร่ือง   
       ประดับ ผานุง ผาหม และเคร่ืองอาภรณลวนแตสีเหลือง มีดวงตา   
       กวาง ใบหนายิ้มแยม ตะโพกงาม เอวบางรางนอย แลวเสด็จออกจาก   
       แวนแควนของพระองค พระเวสสันดรพระราชทานแมโคนมเจ็ดรอยตัว   
       พรอมดวยภาชนะเงินสําหรับรองน้ํานมทุกๆ ตัว แลวเสด็จออกจาก   
       แวนแควนของพระองค  พระเวสสันดรพระราชทานทาสีเจ็ดรอยและ   
       ทาสเจ็ดรอย แลวเสดจ็ออกจากแวนแควนของพระองค พระเวสสันดร   
       พระราชทานชาง มา รถ และนารี อันประดับประดาอยางสวยงาม   
       แลวเสด็จออกจากแวนแควนของพระองค ในกาลนัน้  ไดมีส่ิงท่ี   
       นากลัวขนพองสยองเกลา เม่ือพระเวสสันดรพระราชทานมหาทานแลว   
       แผนดินกห็วั่นไหว  คร้ังนั้นไดมีส่ิงท่ีนากลัว ขนพองสยองเกลา   
       พระเวสสันดรทรงประคองอัญชลี เสด็จออกจากแวนแควนของพระองค.   
 [๑๐๘๔] คร้ังน้ัน เสียงดังกกึกองโกลาหลนาหวาดเสียวเปนไปในพระนครนั้นวา   
       ชาวนครสีพีขับไลพระเวสสันดร เพราะบริจาคทาน ขอใหพระองคทรง   
       บริจาคทานอีกเถิด.   
 [๑๐๘๕] เม่ือพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสดจ็ออก วณิพกเหลานั้นเปน   
       ดังคนเมา คนเหนด็เหนือ่ย นั่งลงปรับทุกขกัน.    
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 [๑๐๘๖] พระเวสสันดร กราบทูลพระเจาสัญชัยผูประเสริฐธรรมิกราชวา ขอเดชะ   
       ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดเนรเทศขาพระองคเถิด ขาพระองคจะ   
       ไปยังภเูขาวงกต ขาแตพระมหาราช สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีมีมาแลว   
       ท่ีจะมีมา  และท่ีมีอยู ยังไมอ่ิมดวยกามเลย  ก็ตองไปสูสํานักของ   
       พญายม ขาพระองคบําเพ็ญทานอยูในปราสาทของตน ยังช่ือวาเบียด   
       เบียนชาวนครของตน จะตองออกจากแวนแควนของตน เพราะถอย   
       คําของชาวสีพี ขาพระองคจักตองไดเสวยความลําบากนั้นๆ ในปาอัน   
       เกล่ือนกลนดวยพาลมฤค เปนท่ีอยูอาศัยของแรด และเสือเหลือง   
       ขาพระองคจะทําบุญท้ังหลาย เชิญพระองคประทับจมอยูในเปอกตมเถิด   
       พระเจาขา.   
 [๑๐๘๗] ขาแตพระแมเจา ขอไดทรงโปรดอนุญาตขาพระองค ขาพระองคขอบวช   
       ขาพระองคบําเพ็ญทานอยูในปราสาทของตน  ยังช่ือวาเบียดเบียนชาว   
       นครของตน จะตองออกจากแวนแควนของตน เพราะถอยคําของชาว   
       สีพี จักตองไดเสวยความลําบากนั้นๆ ในปาอันเกล่ือนกลนดวยพาลมฤค   
       เปนท่ีอาศัยของแรดและเสือเหลือง  ขาพระองคจะกระทําบุญท้ังหลาย   
       จะไปสูเขาวงกต.   
 [๑๐๘๘] ลูกเอย แมอนุญาตใหลูก  การบวชของลูกจงสําเร็จ  สวนแมมัทรีผูมี   
       ความงาม ตะโพกผ่ึงผาย เอวบางรางนอย จงอยูกับลูกๆ เถิด จักทํา   
       อะไรในปาได.   
 [๑๐๘๙] ขาพระองคไมพยายามจะนําแมซ่ึงนางทาสีไปสูปา โดยเขาไมปรารถนา   
       ถาเขาปรารถนาจะตามไป (ก็ตามใจ) ถาเขาไมปรารถนา ก็จงอยู.   
 [๑๐๙๐] ลําดบันั้น พระมหาราชาเสด็จดําเนินไปทรงวิงวอนพระสุณิสาวา ดูกร   
       แมมัทรี ผูมีรางกายอันชะโลมจันทน  เจาอยางไดทรงธุลีละอองเลย   
       แมมัทรีเคยทรงผากาสี อยาไดทรงผาคากรองเลย การอยูในปาเปนความ   
       ลําบาก ดูกรแมมัทรี ผูมีลักขณาอันงาม เจาอยาไปเลยนะ.    
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 [๑๐๙๑] พระนางมัทรีราชบุตรีผูงามท่ัวพระวรกาย ไดกราบทูลพระสัสสุระนั้นวา   
       ความสุขอันใดจะพึงมีแกเกลากระหมอมฉัน โดยวางเวนพระเวสสันดร   
       เกลากระหมอมฉันไมพงึปรารถนาความสุขอันนั้น.   
 [๑๐๙๒] พระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐ ไดตรัสกะพระนางมัทรีนั้นวา  เชิญฟงกอน   
       แมมัทรี สัตวอันจะรบกวนยากท่ีจะอดทนได มีอยูในปาเปนอันมาก   
       คือ เหลือบ ตั๊กแตน ยุง และผ้ึงมันจะพึงเบียดเบียนเธอในปานั้น   
       ความทุกขอยางยิ่งนัน้จะพึงมีแกเธอ เธอจะตองไดพบสัตวท่ีนากลัวอ่ืนๆ   
       ซ่ึงอาศัยอยูใกลแมน้ํา เชนงูเหลือมเปนสัตวไมมีพิษ แตมันมีกําลังมาก   
       มันรัดมนษุย หรือแมเนือ้ท่ีมาใกลๆ ดวยลําตัว เอามาไวในขนดหางของ   
       มัน เนื้อรายอยางอ่ืนๆ เชนหมีมีขนดํา คนท่ีมันพบเห็นแลว หนีข้ึน   
       ตนไมก็ไมพน ควายเปล่ียวขวดิเฝออยู เขาท้ังคูปลายคมกริบ เท่ียวอยู   
       ในถ่ินนี้ ใกลฝงแมน้ําโสตุมพะ ดกูรแมมัทรี เธอเปรียบเหมือนแมโค   
       รักลูก เหน็ฝูงเนื้อและโคถึกอันทองเท่ียวอยูในปา จกัทําอยางไร ดกูร   
       แมมัทรี  เธอไดเห็นทะโมนไพรอันนากลัวท่ีประจวบเขาในหนทางท่ี   
       เดินไดยาก ความพร่ันพรึงจักตองมีแกเธอ เพราะไมรูจักเขต  เม่ือ   
       เธออยูในพระนคร ไดยนิเสียงสุนัขเหาหอน ยอมสะดุงตกใจ เธอไป   
       ถึงเขาวงกตจักทําอยางไร เม่ือฝูงนกพากันจับเจาในเวลาเท่ียง ปาใหญ   
       เหมือนสงเสียงกระหึ่ม เธอปรารถนาจะไปในปาใหญนั้นทําไม.   
 [๑๐๙๓] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูมีความสวยงามท่ัวพระวรกาย ไดกราบทูลพระ   
       เจาสัญชัยนั้นวา พระองคทรงพระกรุณาตรัสบอกส่ิงท่ีนากลัว อันมีอยูใน   
       ปา แกเกลากระหมอมฉัน เกลากระหมอมฉันจักยอมทนตอสูส่ิงนากลัว   
       ท้ังปวงนัน้ ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแน   
       นอน เกลากระหมอมฉันจักแหวกตนเปง คา หญาคมบาง แฝก   
       หญาปลอง หญามุงกระตาย ไปดวยอก เกลากระหมอมฉันจักไมเปน   
       ผูอันพระเวสสันดรนําไปไดยาก    อันวากุมารียอมไดสามีดวยวัตรจริยา   
       เปนอันมาก คือ ดวยการอดอาหาร ตรากตรําทอง ดวยการผูกคาดไม    
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       คางโค ดวยการบําเรอไฟ และดวยการดาํน้ํา ความเปนหมาย เปน   
       ความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉัน   
       จักไปแนนอน ชายใดจบัมือหญิงหมายผูไมปรารถนาฉุดคราไป ชายน้ัน   
       เปนผูไมควรบริโภคของท่ีเปนเดนของหญิงหมายนั้นโดยแท  ความเปน   
       หมายเปนความเผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลา   
       กระหมอมฉันจักไปแนนอน ชายอ่ืนใหทุกขมากมายมิใชนอย ดวยการ   
       จับผมเตะถีบจนลมลงท่ีพื้นดิน แลวไมหลีกหนี ความเปนหมายเปนความ   
       เผ็ดรอนในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจกัไป   
       แนนอน พวกเจาชูผูตองการหญิงหมายท่ีมีผิวพรรณผุดผอง ใหของเล็ก   
       นอยแลว สําคัญตัววาเปนผูมีโชคดี ยอมฉุดคราหญิงหมายผูไมปรารถนา   
       ไป ดังฝูงกากลุมรุมนกเคาแมว ฉะนั้น ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอน   
       ในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน   
       อันวาหญิงหมายแมจะอยูในตระกูลญาติ อันเจริญรุงเรืองไปดวยเคร่ือง   
       ทอง จะไมไดรับคําติเตียน  ลวงเกินจากพี่นองและเพื่อนฝูงก็หาไม   
       ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอนในโลก  ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ   
       เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน แมน้ําไมมีน้ํากเ็ปลาดาย แวนแควน   
       ไมมีพระราชาก็เปลาดาย  แมหญิงเปนหมายก็เปลาดาย ถึงแมหญิงนั้น   
       จะมีพีน่องต้ังสิบคน ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอนในโลก  ขาแต   
       พระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน อันวาธงเปน   
       เคร่ืองหมายแหงรถ ควนัเปนเคร่ืองปรากฏแหงไฟ พระราชาเปนสงา   
       ของแควน ภัสดาเปนสงาของหญิง  ความเปนหมายเปนความเผ็ดรอน   
       ในโลก ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ เกลากระหมอมฉันจักไปแนนอน   
       หญิงจนผูทรงเกียรติยอมรวมสุขทุกขของสามีท่ีจน หญิงม่ังค่ังผูทรงเกียรติ   
       ยอมรวมสุขทุกขของสามีท่ีม่ังคั่ง  เทพเจายอมสรรเสริญหญิงนั้นแล   
       เพราะเจาหลอนทํากิจท่ีทําไดยาก เกลากระหมอมฉันจักบวชติดตามพระ   
       สวามีไปทุกเม่ือ แมเม่ือแผนดินยังไมทําลาย ความเปนหมายเปนความ   
       เผ็ดรอนของหญิง  เกลากระหมอมฉันวางเวนพระเวสสันดรเสียแลว    
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       ไมพึงปรารถนาแมแผนดินอันมีสาครเปนขอบเขต ทรงไวซ่ึงเคร่ืองปล้ืมใจ   
       เปนอันมาก บริบูรณดวยรัตนะตางๆ เม่ือสามีตกทุกขแลว หญิงเหลาใด   
       ยอมหวังสุขเพื่อตน หญิงเหลานั้นเลวทรามหนอ  หัวใจของหญิงเหลานั้น   
       เปนอยางไรหนอ เม่ือพระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐเสด็จออกแลว เกลา   
       กระหมอมฉันจักขอติดตามพระองคไป เพราะพระองคทรงประทานส่ิงท่ี   
       นาปรารถนาท้ังปวงแกเกลากระหมอมฉัน.   
 [๑๐๙๔] พระมหาราชาไดตรัสกะพระนางมัทรีผูมีความงามท่ัวพระวรกายวา  ดูกร   
       แมมัทรีผูมีศุภลักษณ พอชาลีและแมกณัหาชินาลูกรักท้ังสองของเธอนี้   
       ยังเปนเดก็ เจาจงละไปไวเถิด พอจะรับเล้ียงดูเดก็ท้ังสองนั้นไวเอง.   
 [๑๐๙๕] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูมีความงามท่ัวพระวรกาย ไดกราบทูลพระเจา   
       สญชัยนั้นวา เทวะพอชาลีและแมกณัหาชินาท้ังสอง เปนลูกสุดท่ีรัก   
       ของเกลากระหมอมฉัน ลูกทั้งสองนั้น จักยังหัวใจของเกลากระหมอม   
       ฉันผูมีชีวติอันเศราโศกใหร่ืนรมยในปานั้น.   
 [๑๐๙๖] พระมหาราชาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ไดตรัสกะพระนางมัทรีนัน้วา เดก็   
       ท้ังสองเคยเสวยขาวสาลีอันปรุงดวยเนือ้สะอาด เม่ือตองเสวยผลไม   
       จักทําอยางไร เด็กท้ังสองเคยเสวยในถาดทองหนักรอยปละ อันเปน   
       ของประจาํราชสกุล เม่ือตองเสวยในใบไม จักทําอยางไร  เด็กท้ังสอง   
       เคยทรงภษูาแควนกาสี ภูษาโขมรัฐและภษูาโกทุมพรรัฐ เม่ือตองทรงผา   
       คากรอง  จักทําอยางไร  เด็กท้ังสองเคยไปดวยคานหาม วอและรถ   
       เม่ือตองเดนิดวยเทาเปลา จักทําอยางไร เด็กท้ังสองเคยบรรทมในเรือน   
       ยอดมีบานหนาตางปดสนิท ไมมีลม เม่ือตองบรรทมท่ีโคนไม จักทํา   
       อยางไร เด็กท้ังสองเคยบรรทมบนพรหมอันปูลาดไวอยางวิจิตรบนบัลลังก   
       เม่ือตองบรรทมเคร่ืองลาดหญา จักทําอยางไร เดก็ท้ังสองเคยลูบไลดวย   
       กฤษณา และจันทนหอม เม่ือตองทรงละอองธุลี จักทําอยางไร เดก็   
       ท้ังสองเคยต้ังอยูในความสุข มีผูพัดวีใหดวยแสจามรีและหางนกยูง   
       ตองถูกเหลือบและยุงกดั จักทําอยางไร.    
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 [๑๐๙๗] พระนางมัทรีราชบุตรี ผูมีความงามท่ัวพระวรกาย ไดกราบทูลพระเจา   
       สญชัยนั้นวา เทวะพระองคอยาไดทรงปริเวทนา  และอยาไดทรงเสีย   
       พระทัยเลย เกลากระหมอมฉันท้ังสองจักเปนอยางไร เด็กท้ังสองกจ็ัก   
       เปนอยางนั้น พระนางมัทรีผูมีความงามท่ัวพระวรกาย คร้ันกราบทูลคํานี้   
       แลวเสด็จหลีกไป พระนางผูทรงศุภลักษณ ทรงพาพระโอรสและพระ   
       ธิดาเสด็จไปตามทางท่ีพระเจาสีพีเคยเสด็จ.   
 [๑๐๙๘] ลําดบันั้น พระเวสสันดรขัตติราช คร้ันพระราชทานทานแลว ทรง   
       ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดา และทรงกระทําประทักษณิแลว   
       เสด็จข้ึนทรงรถพระท่ีนั่งอันเทียมดวยมาสินธพ ๔ ตัว  ทรงพาพระโอรส   
       พระธิดาและพระชายาเสด็จไปสูภูเขาวงกต.   
 [๑๐๙๙] ลําดบันั้น พระเวสสันดรราช เสด็จเขาไปท่ีหมูชนเปนอันมาก ตรัส   
       บอกลาวา เราขอไปละนะ ขอญาติท้ังหลายจงเปนผูไมมีโรคเถิด.   
 [๑๑๐๐] เม่ือพระเวสสันดรเสด็จออกจากพระนคร  ทรงเหลียวมาทอดพระเนตร   
       แมคร้ังนัน้ แผนดนิอันมีขุนเขาสิเนรุและราวปาเปนเคร่ืองประดับก็   
       หวั่นไหว.   
 [๑๑๐๑] เชิญดูเถิดมัทรี ท่ีประทับของพระเจาสีพีราชปรากฏเปนรูปอันนาร่ืนรมย   
       สวนมณเฑียรของเราเปนดังเรือนเปรต.   
 [๑๑๐๒] พราหมณท้ังหลายไดตามพระเวสสันดรนั้นไป เขาไดขอมากะพระองค   
       พระองคอันพราหมณท้ังหลายทูลขอแลว  ทรงมอบมา ๔ ตัว ใหแก   
       พราหมณ ๔ คน.   
 [๑๑๐๓] เชิญเถิดมัทรี ละม่ังทองรางงดงาม ใครๆ ไมเห็น เปนดังมาท่ีชํานาญนํา   
       เราไป.   
 [๑๑๐๔] ตอมาพราหมณ คนท่ีหาในท่ีนั้นไดมาขอราชรถกะพระองค พระองคทรง   
       มอบรถใหแกเขา และพระทัยของพระองคมิไดยอทอเลย.   
 [๑๑๐๕] ลําดบันั้น พระเวสสันดรราชใหคนของพระองคลงแลว ทรงปลอบให   
       ปลงพระทัยมอบรถมาใหแกพราหมณผูแสวงหาทรพัย.    
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 [๑๑๐๖] ดูกรมัทรี เธอจงอุมกัณหาน้ีผูเปนนองจะเบากวา พี่จักอุมชาลี เพราะ   
       ชาลีเปนพีค่งจะหนัก.   
 [๑๑๐๗] พระราชาทรงอุมพระโอรส สวนพระราชบุตรีทรงอุมพระธิดา ทรงยินดี   
       รวมกันดําเนิน ตรัสปราศรัยดวยน้ําคําอันนารักกะกันและกนั.   
                        (นี้) ช่ือทานกณัฑ   
 [๑๑๐๘] ถามนุษยบางพวกเดินมาตามทางหรือเดินสวนทางมา  เราจะถามมรรคา   
       กะพวกเขาวา ภูเขาวงกตอยูท่ีไหน พวกเขาเห็นเราในระหวางมรรคาน้ัน   
       จะพากันครํ่าครวญดวยความกรุณา ระทมทุกข ตอบเราวา เขาวงกตยัง   
       อยูอีกไกล.   
 [๑๑๐๙] คร้ังน้ัน  พระกุมารท้ังสองทอดพระเนตรเห็นตนไมอันมีผลในปาใหญ   
       ทรงพระกรรแสงเหตุประสงคผลไมเหลานั้น หมูไมสูงใหญดังจะเห็น   
       พระกุมารทั้งสองทรงพระกรรแสง จึงนอมกิ่งลงมาเองจนใกลจะถึงพระ   
       กุมารท้ังสอง  พระนางมัทรีผูงดงามท่ัวพระวรกาย ทอดพระเนตรเห็น   
       เหตุอัศจรรยไมเคยมี นาขนพองสยองเกลานี้ จึงซองสาธุการวา นา   
       อัศจรรย ขนลุกขนพองไมเคยมีในโลกหนอ ดวยเดชแหงพระเวสสันดร   
       ตนไมนอมกิ่งลงมาเองได.   
 [๑๑๑๐] เทพเจาท้ังหลายมาชวยยนมรรคาใหกษัตริยท้ัง ๔ เสด็จถึงเจตรัฐ โดยวนัท่ี   
       เสด็จออกนั่นเอง เพื่ออนุเคราะหพระกุมารท้ังสอง.   
 [๑๑๑๑] กษัตริยท้ัง ๔ พระองคนั้น ทรงดําเนินส้ินมรรคายืดยาว เสดจ็ถึงเจตรัฐ   
       อันเปนชนบทเจริญม่ังค่ัง มีมังสะและขาวดีๆ เปนอันมาก.   
 [๑๑๑๒] สตรีชาวนครเจตรัฐ เห็นพระนางมัทรีผูมีศุภลักษณเสด็จมา ก็พากันหอม   
       ลอมกลาวกันวา  พระแมเจานี้เปนสุขุมาลชาติหนอ  มาเสด็จดําเนนิ   
       พระบาทเปลา เคยทรงคานหามสีวกิามาศ และราชรถแหหอม วันนี้   
       พระนางเจามัทรีตองเสด็จดําเนินในปาดวยพระบาท.   
 [๑๑๑๓] พระยาเจตราชท้ังหลายไดทัศนาเห็นพระเวสสันดร ตางก็ทรงกรรแสง   
       เขาไปเฝา กราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคทรงพระ   
       สําราญไมมีโรคาพาธแลหรือ พระองคไมมีความทุกขแลหรือ พระราชบิดา    
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       ของพระองคหาพระโรคาพาธมิไดแลหรือ  ชาวนครสีพีก็ไมมีทุกขหรือ   
       ขาแตพระมหาราชา พลนิกายของพระองคอยู ณ ท่ีไหน  กระบวนรถ   
       ของพระองคอยู ณ ท่ีไหน  พระองคไมมีมาทรง ไมมีรถทรง เสด็จ   
       ดําเนินมาส้ินทางไกล พวกอมิตรมาย่ํายีหรือจึงเสดจ็มาถึงทิศนี้.   
 [๑๑๑๔] สหายท้ังหลายเอย ขาพเจามีความสุข ไมมีโรคาพาธ ขาพเจาไมมีความ   
       ทุกข  อนึง่ พระราชบิดาของเราก็ทรงปราศจากพระโรคาพาธ และ   
       ชาวสีพีกสุ็ขสําราญดี เพราะขาพเจาไดใหพระยาเศวตกุญชรคชาธารอัน   
       ประเสริฐสุด มีงางอนงามดังงอนไถ มีกําลังแกลวกลาสามารถ รูเขต   
       ชัยภูมิแหงสงครามท้ังปวง อันลาดดวยผากัมพลเหลือง เปนชางซับมัน   
       อาจย่ํายีศัตรูได มีงางาม พรอมท้ังพัดวาลวิชนี เปนชางเผือกขาวผอง   
       ดังเขาไกรลาส พรอมท้ังเศวตฉัตรและเคร่ืองปูลาด  ท้ังหมอชางและ   
       ควาญชาง  เปนยานอันเลิศ เปนราชพาหนะ เราไดใหแกพราหมณ   
       เพราะเหตุนั้น ชาวนครสีพีพากันโกรธเคืองขาพเจา  ท้ังพระราชบิดาก็   
       ทรงกร้ิวขับไลขาพเจา ขาพเจาจะไปเขาวงกต สหายท้ังหลาย ขอทาน   
       ท้ังหลาย จงใหขาพเจาทราบโอกาสอันเปนท่ีอยูในปาเถิด.   
 [๑๑๑๕] ขาแตพระมหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว พระองคมิไดเสด็จมารายเลย   
       พระองคผูเปนอิสราธิบดีเสด็จมาถึงแลว ขอจงตรัสบอกพระประสงคส่ิง   
       ซ่ึงมีอยูในพระนครนี้ ขาแตพระมหาราช ขอเชิญเสวยสุธาโภชนาหาร   
       ขาวสาลี ผักดอง เหงามัน  น้ําผ้ึง และเนื้อ พระองคเสด็จมาถึง   
       เปนแขกท่ีขาพระองคท้ังหลายสมควรจะตอนรับ.   
 [๑๑๑๖] ส่ิงใดอันทานท้ังหลายใหแลว ส่ิงนั้นท้ังหมดเปนอันขาพเจารับไวแลว   
       บรรณาการเปนอันทานท้ังหลายกระทําแลวทุกอยาง  พระราชาทรงพิโรธ   
       ขาพเจา ขาพเจาจะไปยังเขาวงกต ดูกรสหายท้ังหลาย ขอทานท้ังหลาย   
       จงใหขาพเจาทราบโอกาสอันเปนท่ีอยูในปานั้นเถิด.   
 [๑๑๑๗] ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ  เชิญเสด็จประทับ ณ เจตรัฐนี้กอนเถิด   
       จนกวาชาวเจตรัฐจักไปเฝาพระเจาสีพรีาช เพื่อทูลขอใหพระองคทรง   
       ทราบวา พระมหาราชาผูผดุงสีพีราชไมมีโทษ  ชาวเจตรัฐท้ังหลายไดท่ี    
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       พึ่งแลว มีความปรีดาจะพากันแหหอมแวดลอมพระองคไป ขาแตบรม   
       กษัตริย  ขอพระองคทรงทราบอยางนี้เถิด.   
 [๑๑๑๘] การไปเฝาพระเจาสีพีราช เพื่อทูลขอใหพระองคทรงทราบวา เราไมมีโทษ   
       ทานท้ังหลายอยาชอบใจเลย ในเร่ืองนั้นแมพระราชาก็ไมทรงเปนอิสระ   
       เพราะถาชาวนครสีพีท้ังพลนิกาย  และชาวนิคมโกรธเคืองแลว ก็   
       ปรารถนาจะกําจัดพระราชาเสีย เพราะเหตุแหงขาพเจา   
 [๑๑๑๙] ขาแตพระองคผูผดุงรัฐ ถาพฤติการณนัน้เปนไปในรัฐนี้ ชาวเจตรัฐขอ   
       ถวายตวัเปนบริวาร เชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรัฐนี้ทีเดยีว รัฐนี้   
       ก็ม่ังค่ังสมบูรณ ชนบทก็เพียบพูนกวางใหญ  ขาแตสมมติเทพ ขอ   
       พระองคทรงปลงพระทัยปกครองราชสมบัติเถิด พระเจาขา.   
 [๑๑๒๐] ขาพเจาไมมีความพอใจ ไมตกลงใจ เพื่อจะปกครองราชสมบัติ ทาน   
       เจตบุตรท้ังหลาย ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ผูถูกขับไลจากแวนแควน   
       ชาวพระนครสีพี ท้ังพลนิกาย  และชาวนิคม คงไมยนิดีวา  ชาวเจตรัฐ   
       ราชาภิเษกขาพเจา ผูถูกขับไปจากแวนแควน  แมความไมเบิกบานใจ   
       พึงมีแกทานท้ังหลาย เพราะเหตุแหงขาพเจาเปนแน  อนึ่ง ความบาด   
       หมางและความทะเลาะกับชาวสีพี  ขาพเจาไมชอบใจ  ใชแตเทานัน้   
       ความบาดหมางพึงรุนแรงข้ึน สงครามอันรายกาจก็อาจมีได คนเปนอัน   
       มากพึงฆาฟนกันเอง เพราะเหตแุหงขาพเจาผูเดยีว ส่ิงใดอันทาน   
       ท้ังหลายใหแลว ส่ิงนัน้ท้ังหมดเปนอันขาพเจารับไวแลว บรรณาการเปน   
       อันทานท้ังหลายกระทําแลวทุกอยาง พระราชาทรงพิโรธขาพเจา ขาพเจา   
       จะไปยังเขาวงกต ขอทานท้ังหลายจงใหขาพเจาทราบโอกาสเปนท่ีอยูใน   
       ปานั้นเถิด.   
 [๑๑๒๑] เชิญเถิด ราชฤาษีท้ังหลายผูทรงบูชาไฟ มีพระทัยต้ังม่ันประทับอยู ณ   
       ประเทศใด  ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจักกราบทูลประเทศนั้นใหทรงทราบ   
       เหมือนอยางผูฉลาดในหนทาง ฉะนั้น ขาแตพระมหาราชา โนนภูเขา   
       ศิลาชื่อวาคันธมาทน  อันเปนสถานท่ีท่ีพระองคพรอมดวยพระโอรส   
       พระธิดาและพระชายาสมควรจักประทับอยู พระเจาขา.    
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 [๑๑๒๒] พระยาเจตราชท้ังหลายก็ทรงกรรแสง พระเนตรนองดวยอัสสุชล กราบ   
       ทูลพระเวสสันดรใหทรงสดับวา ขาแตพระมหาราชา จากนี้ไป ขอ   
       เชิญพระองคทรงบายพระพักตรไปทางทิศอุดร  เสด็จสัญจรตรงไปยัง   
       สถานท่ีท่ีมีภูเขานั้น ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ  ลําดับนั้นพระองค   
       จักทรงเหน็ภูเขาเวปุลบรรพต  อันดาดาษไปดวยหมูไมนานาพรรณ มีเงา   
       รมเย็น  เปนท่ีร่ืนรมยใจ ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ  พระองคเสด็จ   
       ลวงเลยเวปุลบรรพตนั้นแลว ถัดนั้นไป จักไดทรงเหน็แมน้ําอันมีนาม   
       วาเกตุมดีเปนแมน้ําลึก ไหลมาจากซอกเขา เกล่ือนกลนไปดวยฝูงปลา   
       หลากหลาย  มีทาน้ําราบเรียบดี มีน้ํามาก  พระองคจะไดสรงสนาน   
       แลเสวยในแมน้ํานั้น  ปลุกปลอบพระราชโอรส และพระราชธิดา ให   
       สําราญพระทัย  ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ ถัดนั้นไป พระองคจะ   
       ไดทรงเหน็ตนไทรอันมีผลหวานฉํ่า อยูบนยอดเขาอันเปนท่ีร่ืนรมย มี   
       เงารมเย็น เปนท่ีเบิกบานใจ ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ ถัดนั้นไป   
       พระองคจะไดทรงเห็นภเูขาศิลาช่ือวานาลิกบรรพต  อันเกล่ือนกลนไป   
       ดวยฝูงนกนานาชนิด เปนท่ีชุมนุมแหงหมูกินนร ทางทิศอีสาณแหง   
       นาลิกบรรพตนั้น มีสระน้ําช่ือวามุจลินทดาดาษไปดวยบุณฑริกบัวขาว   
       และดอกไมมีกล่ินหอมหวน เชิญพระองคผูเปนดังพระยาราชสีหมีความ   
       จํานงเหยือ่ เสด็จเขาไปยังไพรสณฑวนสถาน อันเปนภูมิภาคเขียวชอุม   
       ดังเมฆอยูเปนนิตย สะพรั่งไปดวยไมมีดอกและไมมีผลท้ังสองอยางใน   
       ไพรสณฑนั้น มีฝูงวหิคมากมายตางๆ สี มีเสียงเสนาะกลมกลอม   
       ตางสงเสียงประสานกนัอยูบนตนไมอันเผล็ดดอกตามฤดูกาล พระองค   
       เสด็จถึงซอกเขาอันเปนทางเดินลําบาก เปนแดนเกดิแหงแมน้ําท้ังหลาย   
       จะไดทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณี อันดาดาษไปดวยสลอดและกุมน้ํา   
       มีหมูปลาหลากหลายเกลื่อนกลน มีทาราบเรียบ มีน้ํามากเปยมอยูเสมอ   
       เปนสระส่ีเหล่ียม  มีน้ําจดืดีปราศจากกล่ินเหม็น พระองคควรทรงสราง   
       บรรณศาลาทางทิศอีสาณ แหงสระโปกขรณีนั้น คร้ันทรงสรางบรรณ-  
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       ศาลาสําเร็จแลว ควรทรงบําเพ็ญเพียรเล้ียงพระชนมชีพ ดวยการเท่ียว   
       แสวงหามูลผลาหาร.   
                      (นี้) ช่ือวนปเวสนกัณฑ   
 [๑๑๒๓] พราหมณ ช่ือวาชูชกอยูในเมืองกลิงครัฐ ภรรยาของพราหมณนั้นเปนสาว   
       มีช่ือวาอมิตตตาปนา ถูกพวกผูหญิงในบานนั้น  ซ่ึงพากันไปตกัน้ําท่ีทา   
       น้ํามารุมกนัดาวาอยางอึงม่ีวา มารดาของเจาคงเปนศัตรูแน และบิดาของ   
       เจาก็คงเปนศัตรูแนนอน จึงไดยกเจาซ่ึงยังเปนสาวรุนดรุณี ใหแก   
       พราหมณชราเห็นปานนี ้ไมเกื้อกูลเลยหนอ พวกญาติของเจาแอบปรึกษา   
       กันยกเจาผูยังเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้  เปนความ   
       ช่ัวหนอ ท่ีพวกญาติของเจาแอบปรึกษากัน ยกเจาผูยังเปนสาวรุนๆ   
       ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี้  เปนความลามกมากหนอ ท่ีพวกญาติ   
       ของเจาแอบปรึกษากัน ยกเจาผูยังเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็น   
       ปานนี้หนอ ไมนาพอใจเลยหนอ ท่ีพวกญาติของเจาแอบปรึกษากนั   
       ยกเจาซ่ึงเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี ้เจาคงไมพอใจอยู   
       กับผัวแก การท่ีเจาอยูในเรือนของพราหมณเฒา  เจาตายเสียดกีวาอยู   
       ดูกรแมคนงามคนสวย  มารดาและบิดาของเจาคงหาชายอ่ืนใหเปนผัว   
       ไมไดแน  จึงยกเจาซ่ึงยังเปนสาวรุนๆ ใหแกพราหมณเฒาเห็นปานนี ้  
       เจาคงจักบูชายัญไวไมดีในดิถีท่ี ๙  คงจักไมไดทําการบูชาไฟไว เจาคง   
       จักดาสมณพราหมณผูมีพรหมจรรยเปนเบ้ืองหนา ผูมีศีล เปนพหสููต   
       ในโลกเปนแน  เจาจึงไดมาอยูในเรือนของพราหมณแกแตยังสาวรุนๆ   
       อยางนี้ การท่ีถูกงูกัดก็ไมเปนทุกข การท่ีถูกแทงดวยหอกก็ไมเปนทุกข   
       การท่ีไดเห็นผัวแกนัน้แลพึงเปนทุกขดวย เปนความรายกาจดวย  การ   
       เลนหัวยอมไมมีกับผัวแก  การร่ืนรมยยอมไมมีกับผัวแก  การเจรจา   
       ปราศรัยยอมไมมีกับผัวแก  แมการกระซิกกระซ้ีกไ็มงาม แตเม่ือใด   
       ผัวหนุมเมียสาวเยาหยอกกันอยูในท่ีลับ เม่ือนั้น ความเศราทุกอยางท่ี   
       เสียดแทงหทัยอยูยอมพนิาศไปส้ิน เจายังเปนสาวรูปสวย พวกชายหนุม    
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       ปรารถนายิ่งนัก เจาจงไปอยูเสียท่ีตระกูลญาติเถิด พราหมณแกจกัให   
       เจาร่ืนรมยไดอยางไร.   
 [๑๑๒๔] ดูกรทานพราหมณ ฉันจักไมไปตักน้ําท่ีแมน้ําเพือ่ทานอีกตอไป เพราะ   
       พวกหญิงชาวบานมันรุมดาฉัน  เหตุท่ีทานเปนคนแก.   
 [๑๑๒๕] เธออยาไดทําการงานเพ่ือฉันเลย อยาไดตักน้ํามาเพ่ือฉันเลย ฉันจัก   
       ตักน้ําเอง เธออยาโกรธเลย.   
 [๑๑๒๖] ฉันไมไดเกดิในสกลุท่ีใชสามีใหตักน้ํา ทานพราหมณขอจงรูอยางนี้วา   
       ฉันจักไมอยูในเรือนของทาน ถาทานจักไมนําทาสหรือทาสีมาใหฉัน   
       ทานพราหมณจงทราบอยางนี้วา ฉันจักไมอยูในสํานักของทาน.   
 [๑๑๒๗] ดกูรพราหมณี ศิลปกรรมหรือทรัพยและขาวเปลือกของฉันไมมี  ฉัน   
       จักนําทาสหรือทาสีมาใหเธอแตท่ีไหน ฉันจักบํารุงเธอ เธออยาโกรธเลย.   
 [๑๑๒๘] มานีเ่ถิด  ฉันจักบอกใหแกทานตามคําท่ีฉันไดฟงมา พระเวสสันดรราช   
       ฤาษีประทับอยู ณ เขาวงกต ทานพราหมณจงไปทูลขอทาสและทาสีกะ   
       พระองคเถิด เม่ือทานทลูขอแลว พระองคจักพระราชทานทาสและทาสี   
       แกทาน.   
 [๑๑๒๙] ฉันเปนคนชราทุพลภาพ ท้ังหนทางก็ไกลเดนิไปไดยาก เธออยารําพัน   
       ไปเลย  อยาเสียใจเลย ฉันจักบํารุงเธอ เธออยาโกรธเลย.   
 [๑๑๓๐] คนขลาดยังไมทันถึงสนามรบ ไมทันไดรบกย็อมแพ ฉันใด ทาน   
       พราหมณยังไมทันไดไปก็ยอมแพ ฉันนั้น ถาทานพราหมณจักไมนําทาส   
       หรือทาสีมาใหฉัน ขอทานจงทราบไวอยางนี้วา ฉันจักไมอยูในเรือนของ   
       ทาน ฉันจกักระทําอาการไมพอใจใหแกทาน ขอนั้นจกัเปนความทุกข   
       ของทาน ในคราวมหรสพซ่ึงมีในตน ฤดูนักขัตฤกษ ทานจักไดเหน็ฉัน   
       ผูแตงตัวสวยงาม ร่ืนรมยอยูกับชายอ่ืนๆ ขอนั้นจักเปนทุกขของทาน   
       ดูกรทานพราหมณ เม่ือทานซ่ึงเปนคนแกรําพนัอยู เพราะไมเห็นฉัน   
       รางกายท่ีงอก็จักงอยิ่งข้ึน ผมท่ีหงอกก็จักหงอกมากข้ึน.   
 [๑๑๓๑] ลําดบันั้น พราหมณตกใจกลัว ตกอยูในอํานาจของนางพราหมณี ถูก   
       กามราคะบีบค้ัน ไดกลาวกะนางพราหมณีวา ดูกรนางพราหมณี เธอจง    
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       ทําเสบียงเดินทางใหฉัน ท้ังขนมงา ขนมเทียน สตูกอน สตูผง   
       และขาวผอก เธอจงจัดใหดีๆ ฉันจักนาํพระพี่นองสองกุมารมาใหเปน   
       ทาส พระกุมารท้ังสองนั้นเปนผูไมเกียจคราน  จักบําเรอเธอท้ังกลางคืน   
       กลางวัน.   
 [๑๑๓๒] พราหมณชูชกผูเปนเผาพันธุแหงพรหม สวมรองเทาแลวพรํ่าส่ังเสียตอ   
       ไป  กระทําประทักษณิภรรยา  สมาทานวัตร  มีหนานองดวยน้ําตา   
       หลีกไปสูนครอันเจริญรุงเรืองของชาวสีพี เท่ียวแสวงหาทาสทาสี.   
 [๑๑๓๓] พราหมณชูชกไปในนครนั้นแลว ไดถามประชาชนท่ีมาประชุมกันอยู   
       ในท่ีนั้นๆ วา พระเวสสันดรราชประทับอยู ณ ท่ีไหน เราท้ังหลาย   
       จะไปเฝาพระองคผูบรมกษัตริย ณ ท่ีไหน ชนท้ังหลายผูมาประชุมกันอยู   
       ณ ท่ีนั้นไดตอบพราหมณนั้นวา ดกูรทานพราหมณ พระเวสสันดรบรม   
       กษัตริย  ถูกพวกทานเบียดเบียน เพราะทรงใหทานมากไป ตองทรงพา   
       พระราชโอรสพระราชธิดา และพระอัครมเหสีไปประทับอยู ณ เขาวงกต.   
 [๑๑๓๔] พราหมณนัน้ผูมีความติดใจในกาม ถูกนางพราหมณีตกัเตือน ไดเสวย   
       ทุกขเปนอันมากในปาอันเกล่ือนกลนไปดวยสัตวราย เปนท่ีเสพอาศัยแหง   
       แรดและเสือเหลือง แกถือไมเทาสีเหมือนผลมะตูม อีกท้ังเคร่ืองบูชาไฟ   
       และเตาน้าํ เขาไปสูปาใหญ โดยทางท่ีไดทราบขาวซ่ึงพระหนอกษตัริย   
       ผูประทานตามประสงค เม่ือพราหมณนั้นเขาไปสูปาใหญถูกสุนขัลอมไล   
       ตาแกรองเสียงขรม เดินหลงทางหางออกไปไกล  ลําดับนั้น พราหมณ   
       ผูโลภในโภคะ ไมมีความสํารวม (ถูกสุนัขลอมไล) หลงทางท่ีจะไปสู   
       เขาวงกต (และน่ังอยูบนตนไม) ไดกลาวคาถาเหลานีว้า.   
 [๑๑๓๕] ใครเลาหนอจะพึงบอกพระราชบุตรพระนามวา เวสสันดรผูประเสริฐ   
       ทรงชํานะความตระหนีอั่นใครใหแพไมได ทรงใหความปลอดภยัในเวลา   
       มีภัยแกเราได พระองคเปนท่ีพึ่งของพวกยาจก ดังธรณีเปนท่ีพึ่งของสัตว    
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       ท้ังหลายฉะน้ัน ใครจะพึงบอกซ่ึงพระเวสสันดรมหาราชผูเปรียบเหมือน   
       แมธรณีแกเราได พระองคเปนท่ีไปเฝาของพวกยาจก ดังสาครเปนท่ี   
       ไหลไปรวมแหงแมน้ําท้ังหลายฉะน้ัน  ใครจะพึงบอกซ่ึงพระเวสสันดร   
       มหาราช ผูเปรียบเหมือนสาครแกเราได พระองคเปนดังสระน้ํา มีทา   
       อันงามราบเรียบ ลงดื่มไดงาย มีน้ําเย็นเปนท่ีร่ืนรมยใจ ดาดาษไปดวย   
       บุณฑริกบัวขาบ สะพร่ังดวยเกสรบัว ใครจะพึงบอกซ่ึงพระเวสสันดร   
       มหาราชผูเปรียบเหมือนสระน้ําแกเราได ใครจะพึงบอกซ่ึงพระเวสสันดร   
       มหาราช  ผูเปรียบเหมือนตนโพธ์ิใบท่ีเกิดอยูใกลทาง  มีเงารมเย็นนา   
       ร่ืนรมยใจ เปนท่ีพักอาศัยของคนเดินทาง ผูเม่ือยลาเหน็ดเหนื่อยมาใน   
       เวลารอน แกเราได ใครจะพึงบอกซ่ึงพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบ   
       เหมือนตนไทรท่ีเกิดอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนาร่ืนรมยใจ  เปนท่ีพกั   
       อาศัยของคนเดินทาง  ผูเมื่อยลาเหนด็เหน่ือยในเวลารอน  แกเราได   
       ใครจะพึงบอกพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบเหมือนตนมะมวงท่ีเกิดอยู   
       ใกลทาง มีเงารมเย็นนาร่ืนรมยใจ เปนท่ีพักอาศัยของคนเดินทาง ผูเม่ือย   
       ลาเหน็ดเหน่ือยมาในเวลารอน แกเราได ใครจะพึงบอกซ่ึงพระเวสสันดร   
       มหาราช ผูเปรียบเหมือนตนรังท่ีเกดิอยูใกลทาง  มีเงารมเย็นนาร่ืนรมย   
       ใจ เปนท่ีพักอาศัยของคนเดินทาง ผูเม่ือยลาเหนด็เหนื่อยมาในเวลารอน   
       แกเราได ใครจะพึงบอกซ่ึงพระเวสสันดรมหาราช ผูเปรียบเหมือนตนไม   
       ใหญท่ีเกดิอยูใกลทาง มีเงารมเย็นนาร่ืนรมยใจ เปนท่ีพักอาศัยของคน   
       เดินทาง ผูเม่ือยลาเหนด็เหน่ือยมาในเวลารอน แกเราได ก็เม่ือเราเขา   
       ไปในปาใหญ เพอรําพันอยูอยางนี้  ผูใดจะพึงบอกวา เรารู ผูนั้นยัง   
       ความยินดใีหเกดิแกเรา เม่ือเราเขาไปในปาใหญเพอรําพันอยูอยางนี้   
       ผูใดพึงบอกท่ีประทับของพระเวสสันดรวา เรารูจัก ผูนั้นประสบบุญ   
       เปนอันมาก ดวยวาจาคําเดียวนั้น.   
 [๑๑๓๖] นายเจตบุตรเปนพรานเท่ียวอยูในปา ไดตอบแกชูชกนั้นวา ดูกรพราหมณ   
       พระหนอกษัตริย  ถูกพวกทานรบกวน เพราะทรงบําเพ็ญทานอยางยิ่ง    
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       จึงถูกเนรเทศจากแควนของพระองคมาประทับอยู ณ เขาวงกต  ดูกร   
       พราหมณ  พระหนอกษตัริยถูกพวกทานรบกวน เพราะทรงบําเพ็ญทาน   
       อยางยิ่ง ตองทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมาประทับอยู ณ เขา   
       วงกต ทานผูมีปญญาทราม ทําแตกิจท่ีไมควรทํา ยงัออกจากแวนแควน   
       ตามมาถึงปาใหญ เท่ียวแสวงหาพระราชบุตรดุจนกยางเท่ียวหาปลาอยูใน   
       น้ําฉะน้ัน  แนะพราหมณ เราจักไมใหชีวิตแกเจาในท่ีนี้ ลูกศรที่เราจะยิง   
       นี้แหละ จกัดื่มเลือดเจา ดูกรพราหมณ เราจักตัดหัวของเจา เชือด   
       เอาหัวใจพรอมท้ังไสพุง แลวจกับูชาปนถสกุณยัญพรอมดวยเนื้อของเจา   
       ดูกรพราหมณ  เราจกัเชือดหัวใจของเจา  ยกข้ึนเปนเคร่ืองเซนสรวง   
       พรอมดวยเนื้อ มันขน และมันในสมองของเจา ดูกรพราหมณ ขอนั้น   
       จักเปนยญัท่ีเราบูชาดีแลว เซนสรวงดแีลว ดวยเนื้อของเจา เจาจกันาํ   
       พระมเหสีและพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรไปไมได.   
 [๑๑๓๗] ดูกรเจตบุตร  จงฟงเรากอน พราหมณผูเปนทูต เปนคนหาโทษมิได   
       เพราะเหตุนั้นแล คนท้ังหลายยอมไมฆาทูต นี้เปนธรรมเนียมสืบเนื่อง   
       มาแตโบราณ ชาวสีพีทุกคนยินยอมแลว พระบิดาก็ทรงปรารถนาจะพบ   
       พระราชบุตรและพระมารดาของพระราชบุตรนั้น ทรงทุพพลภาพ พระเนตร   
       ท้ังสองของพระมารดานั้นจักขุนมัวในไมชา เราเปนทูตท่ีชาวสีพเีหลานั้น   
       สงมา  ดูกรเจตบุตร จงฟงเรากอน เราจกันําพระราชบุตรเสด็จกลับ   
       ถาเจารู จงบอกหนทางแกเรา.   
 [๑๑๓๘] ดูกรพราหมณ ทานเปนทูตท่ีรักของพระเวสสันดรผูเปนท่ีรักของขาพเจา   
       ขาพเจาจะใหเตาน้าํผ้ึง และขาเนื้อยางเปนบรรณาการแกทาน และ   
       จักบอกประเทศท่ีพระเวสสันดรหนอกษัตริยผูใหสําเร็จความประสงคประ   
       ทับอยูแกทาน.   
                       (นี้) ช่ือชูชกบรรพ    
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 [๑๑๓๙] ดูกรมหาพราหมณ  นั่นภูเขาคันธมาทนอันลวนแลวดวยหิน  พระ   
       เวสสันดรเจา พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศนัก   
       บวชอันประเสริฐ  ทรงขอสําหรับสอยผลไม เคร่ืองบูชาไฟและชฎา   
       ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน  ทรงบูชาไฟ ประทับอยู   
       ณ อาศรมใด เม่ือทานบายหนาเดินทางไปทางทิศอุดร จะไดเหน็อาศรม   
       นั้น  นั่นหมูไมเขียวชะอุม ทรงผลตางๆ ยอมปรากฏ ดังภูเขาอัญชน   
       บรรพตเขียวชะอุม  มียอดสูงตระหงาน  คือ ไมตะแบก หูกวาง   
       ไมตะเคียน  ไมรัง ไมตะครอ ไมยางทราย ยอมหวั่นไหวไปตามลม   
       ดังมาณพดื่มสุราคราวเดียวก็ซวนเซไปมาอยูฉะนัน้  ทานไดฟงเสียงฝูง   
       นกอันจับอยูบนกิ่งไมปานดังเสียงเพลงขับทิพย คือ นกโพรดก นก   
       ดุเหวา นกกระจง  พลางสงเสียงรองบินจากตนไมโนนมาสูตนไมนี้   
       ท้ังหมูไมท่ีตองลมพัดสะบัดกิ่งและใบเสียดสีกันคลายกับจะเรียกคนผู   
       กําลังเดินไปใหหยดุ และเหมือนดังชักชวนคนผูจะผานไปใหยินดช่ืีนชม   
       พักผอน พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี   
       ทรงเพศเปนพราหมณ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เคร่ืองบูชาไฟและชฎา   
       ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ   
       อาศรมใด เม่ือทานบายหนาเดนิไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนัน้.   
 [๑๑๔๐] ในบริเวณอาศรมนัน้ มีหมูไมมะมวง มะขวิด ขนุน ไมรัง ไมหวา สมอ   
       พิเภก สมอไทย มะขามปอม ไมโพธ์ิ ไมพุทรา มะพลับทอง ตนไทร   
       และมะสัง มะซางหวาน และมะเดื่อ มีผลสุกแดงเร่ือๆ อยูในท่ีต่ําๆ   
       คลายงาชาง กลวยหอม ผลจันทน มีรสหวานเหมือนน้ําผ้ึง รวงผ้ึงไม   
       มีตัว มีในท่ีนั้น คนเอ้ือมมือปลิดมาบริโภคไดเอง ในบริเวณอาศรมนั้น   
       มีตนมะมวง  บางตนออกชอแยมบาน บางตนมีดอกและใบรวงหลน   
       ผลิผลดาษด่ืน บางอยางยังดิบ บางอยางสุกแลว ผลมะมวงดิบและสุก    
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       ท้ังสองอยางนั้น มีสีดังหลังกบ อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น บุรุษยนื   
       อยูในภายใตก็เก็บมะมวงสุกกินได ผลมะมวงดิบและสุกท้ังหลายมีสี   
       สวย กล่ินหอมและรสอรอยท่ีสุด  เหตุการณเหลานี้เปนท่ีนาอัศจรรย   
       แกขาพเจาเหลือเกิน ถึงกับขาพเจาออกอุทานวา อือๆ ท่ีประทับอยู   
       ของพระเวสสันดรนั้น เปนดังท่ีประทับอยูของทวยเทพ ยอมงดงาม   
       ปานดวยนันทวนั ตนตาล ตนมะพราว และอินทผลัม ท่ีมีอยูในปา   
       ใหญมีดอกเรียงรายกันอยู เหมือนพวงมาลัยเขารอยไว หมูไมเหลานั้น   
       ยอมปรากฏดังยอดธงชัย ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมูไมตางๆ พันธุ คือ   
       ไมมูกมนั โกฐ สะคาน แคฝอย ไมบุนนาค บุนนาคเขา และไม   
       ทรึก มีดอกบานสะพร่ังสีตางๆ กัน เหมือนหมูดาวเร่ือเรืองอยูบน   
       นภากาศฉะนั้น อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น มีไมราชพฤกษ ไมมะเกลือ   
       กฤษณา รักดํา ตนไทรใหญ ไมรังไก ไมประดู มีดอกบานสะพร่ัง   
       ในบริเวณอาศรมนั้นมีไมมูกหลวง ไมสน ไมกะทุม ไมชอ ไมตะแบก   
       นางรัง ลวนมีดอกเปนพุมพวงดังลอมฝาง บานในท่ีไมไกลตออาศรมน้ัน   
       มีสระโบกขรณี ณ ภูมิภาคอันนาร่ืนรมยใจ ดาดาษไปดวยดอกปทุมชาติ   
       และอุบล ดังสระโบกขรณีในสวนนนัทวันของทวยเทพฉะน้ัน อนึง่ ณ   
       ท่ีใกลสระโบกขรณีนัน้  มีฝูงนกดุเหวาเมารสดอกไม สงเสียงไพเราะ   
       จับใจ ทําปานั้นใหดังอึกทึกกกึกอง ในเม่ือคราวหมูไมผลิดอกแยมบาน   
       ตามฤดูกาลรสหวานดังน้ําผ้ึงรวงหลนจากเกสรดอกไมมาคางอยูบนใบบัว   
       ยอมช่ือวาน้ําผ้ึงใบบัว (ขัณฑสกร) อนึ่ง ลมทางทิศทักษิณและทางทิศ   
       ประจิมยอมพัดมาท่ีอาศรมน้ัน  อาศรมเปนสถานท่ีเกล่ือนกลนไปดวย   
       ละอองเกสรปทุมชาติ ในสระโบกขรณีนั้น มีกระจับขนาดใหญๆ ท้ัง   
       ขาวสาลีออน บางแกบางลมดาษอยูบนภาคพ้ืน และในสระโบกขรณีนั้น   
       น้ําใสสะอาดมองเห็นฝูงปลา เตาและปูเปนอันมาก สัญจรไปมาเปนหมูๆ   
       รสหวานปานนํ้าผ้ึงยอมไหลออกจากเหงาบัว รสมันปานนมสดและเนยใส    
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       ยอมไหลออกจากสายบัว  ปานั้นมีกล่ินหอมตางๆ ท่ีลมรําเพยพัดมา   
       ยอมหอมฟุงตระหลบไป ปานั้นเหมือนดังจะชวนเชิญคนท่ีมาถึงแลวให   
       เบิกบาน ดวยดอกไมและกิ่งไมท่ีมีกล่ินหอม  แมลงภูท้ังหลายตางก็บิน   
       วอนวูบันลือเสียงอยูโดยรอบ ดวยกล่ินดอกไม อนึ่ง ท่ีใกลอาศรมนั้น   
       ฝูงวิหคเปนอันมากมีสีตางๆ กัน บันเทิงอยูกับคูของตนๆ รํ่ารองขาน   
       ขันแกกันและกัน มีฝูงนกอีกส่ีหมูทํารังอยูใกลสระโบกขรณี คือ หมู   
       ท่ี ๑ ช่ือวานันทิกา ยอมรองทูลเชิญพระเวสสันดรเจา ใหช่ืนชมยินดี   
       อยูในปานี้ หมูท่ี ๒ ช่ือวา ชีวปุตตา ยอมรํ่ารองถวายพระพรให   
       พระเวสสันดรพรอมดวยพระราชธิดาและพระอัครมเหสี จงมีพระชนม   
       ยืนนานดวยความสุขสําราญ หมูท่ี ๓ ช่ือวาชีวปุตตาปยาจโน ยอมรํ่ารอง   
       ถวายพระพรใหพระเวสสันดรพรอมท้ังพระราชโอรสพระราชธิดาและ   
       พระอัครมเหสี ผูเปนท่ีรักของพระองคจงทรงพระสําราญ มีพระชนมายุ   
       ยืนนาน ไมมีขาศึกศัตรู หมูท่ี ๔ ช่ือวา ปยาปุตตาปยานันทา ยอมรํ่ารอง   
       ถวายพระพรใหพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสี จงเปนท่ีรัก   
       ของพระองค ขอพระองคจงเปนท่ีรักของพระราชโอรสพระราชธิดาและ   
       พระอัครมเหสี ทรงช่ืนชมโสมนัสตอกันและกัน ดอกไมท้ังหลายยอมต้ัง   
       เรียงรายกันอยู  เหมือนพวงมาลัยท่ีเขารอยไว  หมูไมเหลานั้นยอม   
       ปรากฏดังยอดธงชัยมีดอกสีตางๆ กัน ดังนายชางผูฉลาดเก็บมารอยกรอง   
       ไว พระเวสสันดรเจา พรอมดวยพระราชโอรสพระธิดาและพระมเหสี   
       ทรงเพศเปนพราหมณ ทรงขอสําหรับสอยผลไม เคร่ืองบูชาไฟและชะฎา   
       ทรงนุงหมหนังสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟประทับอยู ณ   
       อาศรมใด เม่ือทานบายหนาไปทางทิศอุดร จะไดเหน็อาศรมนั้น.   
 [๑๑๔๑] เออ ก็ขาวสตูผงอันระคนดวยน้ําผ้ึง และขาวสตกูอนมีรสหวานอรอยของ   
       ลุงนี้ อันนางอมิตตดาจัดแจงใหแลว ลุงจะแบงใหแกเจา.   
 [๑๑๔๒] ขาแตทานพราหมณ จงเอาไวเปนสะเบียงทางของทานเถิด ขาพเจาไม   
       ปรารถนาสะเบียงทาง ขอเชิญทานจงรับน้ําผ้ึงกับขาเนื้อยางจากสํานักของ    
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       ขาพเจานี้ เอาไปเปนสะเบียงทางอีกดวย และขอทานจงไปตามสบายเถิด   
       หนทางนี้เปนทางเดินไดคนเดียว ตรงล่ิวไปถึงอาศรมของอจุตฤาษี แม   
       อจุตฤาษีอยูในอาศรมนัน้ฟนเขลอะ มีผมเกลือกกล้ัวดวยธุลี ทรงเพศ   
       เปนพราหมณ มีขอสําหรับสอยผลไม เคร่ืองบูชาไฟและชะฎา นุงหม   
       หนังเสือ นอนเหนือแผนดิน บูชาไฟ ลุงไปถึงแลว เชิญถามทานเถิด   
       ทานจักบอกหนทางใหแกลุง   
 [๑๑๔๓] ชูชกผูเปนเผาพันธุแหงพราหมณ ไดฟงคําของเจตบุตรดังนี้แลว มีจิต   
       ยินดีเปนอยางยิ่ง  กระทําประทักษณิเจตบุตรแลว ไดเดินทางตรงไป   
       ณ สถานท่ีอันอจุตฤาษสีถิตอยู.   
                       จบ จุลวนวรรณนา   
 [๑๑๔๔] ชูชกพราหมณภารทวาชโคตรนัน้ เม่ือเดินไปตามทางท่ีเจตบตุรพรานปา   
       แนะให กไ็ดพบอจุตฤาษี คร้ันแลวไดเจรจาปราศรัยกับอจุตฤาษี ไตถาม   
       ถึงทุกขสุขวา พระคุณเจาไมมีโรคาพาธเบียดเบียนหรือ เปนสุขสบาย   
       ดีหรือ เยยีวยาอัตภาพดวยการแสวงหาผลไมสะดวกหรือ มูลมันผลไม   
       มีมากหรือ เหลือบ ยุง และสัตวเล้ือยคลานทีจะมีนอยกระมัง ในปา   
       อันเกล่ือนกลนไปดวยเนือ้ราย ไมมีกลํ้ากลายเขามารบกวนแหละหรือ.   
 [๑๑๔๕] ดกูรพราหมณ เราไมมีโรคาพาธเบียดเบียน เราเปนสุขสบายดี เยียวยา   
       อัตภาพดวยการแสวงหาผลไมสะดวกดี มูลมันผลไมก็มีมาก  อนึ่ง   
       เหลือบ ยงุ และสัตวเล้ือยคลานก็นอย  ในปาอันเกล่ือนกลาดไปดวย   
       เนื้อราย  ไมมีกลํ้ากลายมารบกวนเราเลย เม่ือเรามาอยูในอาศรมส้ิน   
       จํานวนปเปนอันมาก  เราไมรูสึกถึงความอาพาธอันไมเปนท่ีร่ืนรมยใจ   
       เกิดข้ึนเลย ดูกรมหาพราหมณ ทานมาดีแลว อนึ่ง ทานมิไดมาราย   
       ดูกรทานผูเจริญ เชิญทานเขาไปภายใน เชิญลางเทาท้ังสองของทาน   
       ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง ผลหมากเมา มีรสหวานคลายนํ้าผ้ึง    
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       เชิญทานเลือกบริโภคแตผลท่ีดีๆ  แมน้ําฉันก็เย็นสนิทเรานํามาจาก   
       ซอกเขา ดูกรมหาพราหมณ ถาทานจํานงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด.   
 [๑๑๔๖] ส่ิงใดอันพระคุณเจาใหแลว ส่ิงนั้นท้ังหมดขาพเจารับไวแลว บรรณาการ   
       อันพระคุณเจากระทําแลวทุกอยาง ขาพเจามาแลว เพื่อจะเยี่ยมเยยีน   
       พระเวสสันดรราชฤาษี ราชโอรสของพระเจากรุงสัญชัย ซ่ึงพลัดพราก   
       จากชาวสีพีมาชานาน ถาพระคุณเจาทราบสถานท่ีประทับ โปรดแจงแก   
       ขาพเจาดวยเถิด.   
 [๑๑๔๗] ทานมานี่เพื่อเปนศรีสวัสดิ์ เพื่อมาเยี่ยมเยยีนพระเวสสันดรเจาก็หาไม   
       เราเขาใจวาทานปรารถนา (จะมาขอ) พระอัครมเหสีผูเคารพนบนอบ   
       พระราชสวามีไปเปนภรรยา หรือมิฉะนั้นทานก็ปรารถนา (จะมาขอ)   
       พระกณัหาชินาราชกุมารีและพระชาลีราชกุมารไปเปนทาสทาสี หรือไมก็   
       มาเพื่อจะนําเอาพระมารดาและพระราชกุมารกุมารีท้ังสามพระองคไปจาก   
       ปา ดูกรพราหมณ โภคสมบัติทรัพยและขาวเปลือกของพระองคมิไดมี.   
 [๑๑๔๘] ขาพเจาเปนผูท่ีทานยังไมสมควรจะโกรธเคือง เพราะขาพเจามิไดมาเพื่อ   
       ขอทาน การพบเห็นอริยชนเปนความด ีการอยูรวมกบัอริยชนเปนสุขทุก   
       เม่ือ พระเวสสันดรสีพีราชเสด็จพลัดพรากจากชาวสีพีมา ขาพเจายงัมิได   
       เห็นเลย ขาพเจามาเพ่ือจะเยีย่มเยียนพระองค ถาพระคุณเจาทราบสถาน   
       ท่ีประทับ โปรดแจงแกขาพเจาดวยเถิด.   
 [๑๑๔๙] ดกูรมหาพราหมณ นั่นภูเขาคันธมาทนอันลวนแลวดวยหิน พระเวสสัน   
       ดรเจา  พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศนักบวช   
       อันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม  เคร่ืองบูชาไฟและชะฎา ทรง   
       นุงหมหนงัเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ   
       อาศรมใด  เม่ือทานบายหนาเดนิไปทางทิศอุดร  จะไดเห็นอาศรมนัน้   
       นั่นหมูไมเขียวชะอุม  ทรงผลตางๆ ปรากฏดังภูเขาอัญชนบรรพตเขียว   
       ชะอุม  มียอดสูงตระหงาน  คือ ไมตะแบก หูกวาง ไมตะเคียน   
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       ไมรัง ไมตระครอ ไมยางทรายยอมหวัน่ไหวไปตามลม ดังมาณพดืม่   
       สุราคราวเดียวก็ซวนเซไปมาอยู ฉะนัน้ ทานจะไดฟงเสียงฝูงนกอันจับ   
       อยูบนกิ่งไม ปานดังเสียงเพลงทิพย  คือ  นกโพรดก  นกดุเหวา   
       นกกระจง สงเสียงรองบินจากตนไมโนนมาสูตนไมนี้  ท้ังหมูไมท่ีตอง   
       ลมพัดสะบัดกิ่งและใบเสียดสีกัน  คลายกับจะเรียกคนผูกําลังเดินทางไป   
       ใหหยุด และเหมือนดังชักชวนผูจะผานใหยินดีช่ืนชมพักผอน พระเวส   
       สันดรเจา  พรอมดวยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี  ทรงเพศเปน   
       นักบวชอันประเสริฐ  ทรงขอสําหรับสอยผลไม เคร่ืองบูชาไฟและใสชะฎา   
       ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู ณ   
       อาศรมใด เม่ือทานบายหนาเดนิทางไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น   
       ท่ีภูมิภาคอันนาร่ืนรมยใจ มีดอกกุมตกอยูเร่ียราด พืน้แผนดินเขียวชะอุม   
       ไปดวยหญาแพรก ณ ท่ีนั้นไมมีธุลีฟุงขึ้นเลย หญานัน้มีสีเขียวคลายขน   
       คอนกยูงเปรียบดวยสัมผัสแหงสําลี หญาท้ังหลายโดยรอบ ยาวไมเกิน   
       ๔ องคุลี ตนมะมวง ตนชมพู ตนมะขวิดและมะเดื่อ มีผลสุก  อยู   
       ในท่ีต่ําๆ  ปาไมนั้นเปนท่ีใหเจริญความยินดี  เพราะมีหมูไมผลบริโภค   
       ไดเปนอันมาก  น้ําใสสะอาดกล่ินหอมดี สีดังแกวไพฑูรย เปนท่ีอยู   
       ของฝูงปลา ไหลหล่ังมาในปานั้น ภูมิภาคอันนาร่ืนรมยใจ ในท่ีไมไกล   
       อาศรมนั้น  มีสระโบกขรณีดารดาษไปดวยปทุมชาติและอุบล  เหมือน   
       ดังท่ีมีอยูในนันทวันของทวยเทพ  ดูกรพราหมณในสระนั้นมีอุบลชาติ   
       สามชนิด คือ เขียว ขาวและแดง งามวิจติรมากมาย.   
 [๑๑๕๐] ในสระนั้นมีปทุมชาติดาษดืน่  สีขาวดังผาโขมพัสตร  สระน้ันช่ือวา   
       มุจลินท ดารดาษไปดวยอุบลขาว จงกลณี และผักทอดยอด อนึ่งเลา   
       ปทุมชาติในสระน้ันมีดอกบานสะพร่ังปรากฏหากําหนดประมาณมิได บาง   
       ก็บานในคิมหันตฤดู  บางก็บานในเหมันตฤดูปรากฏเหมือนต้ังอยูใน   
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       น้ําลึกประมาณเพียงเขา ปทุมชาติอันงามวิจิตรชูดอกสะพร่ัง สงกล่ินหอม   
       ฟุงตระหลบไป หมูภมรโผผินบินวอนเสียงวูๆ อยูโดยรอบเพราะกล่ิน   
       หอมแหงบุปผชาติ.   
 [๑๑๕๑] ดกูรพราหมณ อนึง่เลา ท่ีใกลขอบสระนั้นมีตนไมหลากหลายข้ึนออก   
       สะพร่ัง คือ ตนกระทุม ตนแคฝอย และตนทองหลาง ผลิดอกออก   
       สะพร่ัง ไมปรู ไมทราก ตนปาริชาตก ดอกบานสะพรั่ง ตนกากะทิง   
       ตนไมเหลานี้มีอยูท่ีสองฟาก  ปากสระมุจลินท  ตนซึก ตนแคขาว   
       บัวบก สงกล่ินหอมฟุงไป ตนคณฑีสอ  ตนคณฑีเขมา และตนประดู   
       มีอยู ณ ท่ีใกลสระน้ัน  ดอกสะพร่ัง ตนมะคําไก ไมมะทราง ตนแกว   
       ตนมะรุม  การเกต  กรรณิการ  และชะบา  ไมรกฟา  ไมอินทนิล   
       ไมสะทอน  และทองกวาวมีดอกแยมบานผลิดอกออกยอดพรอมๆ กัน   
       รุงเรืองงาม ไมมะร่ืน  ไมตีนเปด กลวย ตนคําฝอย  นมแมว   
       คนทา  ประดูลาย ตนสลอด มีดอกบานสะพร่ัง ตนมะไฟ ตนง้ิว   
       ไมชางนาว พุดขาว กฤษณา  โกฐเขมา โกฐสอ  มีดอกบานสะพร่ัง   
       ตนไมในบริเวณสระนัน้มีท้ังออนและแก  ตนตรงไมคดงอดอกบานต้ัง   
       อยูสองขางอาศรมโดยรอบเรือนไฟ.   
 [๑๑๕๒] อนึง่ พรรณไมเปนอันมาก  เกิดข้ึนใกลขอบสระนั้น  คือ ตระไคร   
       ถ่ัวเขียว ถ่ัวราชมาส สาหราย สันตะวา น้ําในสระนัน้ถูกลมรําเพยพัด   
       เกิดเปนละลอกกระทบฝง มีหมูแมลงบินวูวอนเคลาเอาเกสรดอกไมท่ี   
       แยมบาน สีเสียดเทศ เตาราง ผักบุงรวม มีมากในท่ีตางๆ ดูกร   
       พราหมณ ตนไมท้ังหลายดารดาษไปดวยกลวยไม  กล่ินแหงบุปผชาติ   
       ดังกลาวแลวนั้น  หอมตระหลบอยู ๗ วัน  ไมพลันหาย บุปผชาติ   
       เกิดอยูเรียงรายสองฝงสระมุจลินท ปานั้นดารดาษไปดวยตนราชพฤกษ   
       ยอมงดงาม  กลีบดอกราชพฤกษนั้นหอมตระหลบอยูกึ่งเดือนไมเลือน   
       หาย  คัญชันเขียว  อัญชันขาว กุมแดง ดอกบานสะพรั่ง ปานั้น   
       ดารดาษไปดวยอบเชยและแมงรักเหมือนดังจะใหคนเบิกบานใจ ดวย   
       ดอกไมและก่ิงไมอันมีกล่ินหอม เหลาภมรโผผินบินวอนเสียงวูๆ อยู    
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       โดยรอบ เพราะกล่ินหอมแหงบุปผชาติ ดูกรพราหมณ ณ ท่ีใกลสระน้ัน   
       มีฟกแฟง แตงน้ําเตา ๓ ชนิด ชนิดหนึง่ผลโตเทาหมอ อีกสองชนิด   
       ผลโตเทาตะโพน.   
 [๑๑๕๓] อนึ่ง  ท่ีใกลสระน้ันมีผักกาด กระเทียม หอม  เปนอันมาก ตนเตาร้ัง   
       ตั้งอยูสลางดังตนตาล อุบลเขียวมีเปนอันมาก ข้ึนอยูริมน้ําพอเอ้ือม   
       เด็ดได มลิวัน มนตําเลีย หญานาง อบเชย  อโศก  เทียนปา   
       ดอกเข็ม  หางชาง อังกาบ กากะทิง กะลําพัก ทองเครือ  ดอก   
       แยมบานสะพร่ังข้ึนขนาน  ตนชุมแสงข้ึนแซงแซกคัดเคาและชะเอม   
       มะลิซอน หงอนไก เทพทาโร แคฝอย ฝายทะเล กรรณิการ ดอก   
       เบงบานงาม ปรากฏดังตาขายทองเปรียบดวยเปลวไฟ บุปผชาติท่ีเกิด   
       บนบกและท่ีเกิดในน้ํา ปรากฏมีในสระน้ันทุกอยาง สระมุจลินทมีน้ํามาก   
       เปนท่ีร่ืนรมย ดวยประการฉะน้ี.   
 [๑๑๕๔] อนึ่ง  ในสระน้ันมีปลาซ่ึงวายอยูในนํ้ามากมาย  คือ ปลาตะเพียน   
       ปลาชอน ปลาดุก จระเข ปลาฉลาม ณ ท่ีใกลสระน้ัน มีชะเอมตน   
       ชะเอมเครือ กํายาน ประยงค เนรภูสี แหวหมู สัตตบุษ สมุลแวง   
       พิมเสน สามสิบ และกฤษณา เถากะไดลิง  มีมากมาย  บัวบก   
       โกฐขาว กระทุมเลือด ตนหนาด ขม้ิน แกวหอม หรดาล คําคูน   
       สมอพิเภก ไครเครือ พิมเสน และรางแดง.   
 [๑๑๕๕] อนึ่ง ในปานั้นมีสัตวหลายจําพวก คือ ราชสีห เสือโครง ยักษิณี   
       หนาฬา ชางพัง ชางพลาย เนื้อทราย เนือ้ฟาน ละม่ัง นางเห็น   
       หมาจิ้งจอก หมาไน บาง กระรอก จามรี ชะนี ลิงลม คาง ลิง   
       ลิงจุน กวาง กระทิง หมี วัวเถ่ือน มีมากมาย แรด หมู พังพอน   
       งูเหา มีอยูท่ีใกลสระน้ัน เปนอันมาก กระบือ หมาไน หมาจิ้งจอก   
       กิ้งกา จะกวด เหี้ย เสือดาว เสือเหลือง มีอยูโดยรอบ กระตาย   
       แรง ราชสีห และเสือปลา มีอยูมากหลาย มีสกุณชาตมิากมาย คือ   
       นกกวัก นกยูง หงสขาว ไกฟา ไกปา ไกเถ่ือน นกหัสดีลิงค   
       รํ่ารองหากันและกัน นกยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก นกตอยตีวดิ    
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       นกกะเรียน เหยี่ยวดํา เหยี่ยวแดง นกชอนหอย นกพริก นกคับแค   
       นกแขวก นกกด นกกระเต็นใหญ นกนางแอน นกคุม นกกะทา   
       นกกระทุง นกกระจอก นกกระจาบ นกกระเตน็นอย นกกางเขน   
       นกการเวก นกแอนลม นกเงือก นกออก สระมุจลินท เกล่ือนกลน   
       ไปดวยฝูงนกนานาชนิด กึกกองไปดวยเสียงสัตวตางๆ.   
 [๑๑๕๖] อนึ่ง  ท่ีใกลสระน้ัน มีนกมากมาย มีขนปกงามวิจิตร มีเสียงไพเราะ   
       เสนาะโสต ยอมปราโมทยอยูกับคูเคียงสงเสียงกูกองรองหากันและกัน   
       อนึ่ง  ท่ีใกลสระน้ัน มีฝูงสกุณาทิชาชาติสงเสียงรองไพเราะไมขาดสาย   
       มีตางามประกอบดวยเบาตาขาว มีขนปกขนหางงามวิจิตร อนึ่ง ท่ีใกล   
       สระน้ันมีฝูงนกยูง  สงเสียงรองไพเราะไมขาดสาย  มีสรอยคอเขียว   
       สงเสียงรองหากันและกัน ไกเถ่ือน ไกฟา นกเปลา นกนางนวล   
       เหยีย่วดํา เหยีย่วนกเขา นกกาน้าํ นกแขกเตา นกสาลิกา อนึ่ง   
       ท่ีใกลสระน้ัน มีนกเปนอันมาก เปนพวกๆ คือ เหลือง แดง ขาว   
       นกหัสดีลิงค   พระยาหงสทอง นกกาน้าํ นกแขกเตา นกดุเหวา   
       นกออก  หงสขาว  นกชอนหอย นกเคาแมว  หาน นกยาง   
       นกโพระดก นกตอยตวีดิ นกพิราบ หงสแดง  นกจากพราก   
       นกเปดน้ํา นกหัสดีลิงค สงเสียงรองนาร่ืนรมยใจ เหลาสกุณาทิชาชาติ   
       ดังกลาวแลว ตางก็สงเสียงรองกูกองหากันท้ังเชาและเยน็เปนนิรันดร   
       อนึ่ง ท่ีใกลสระน้ันมีสกุณาทิชาชาติมากมายสีตางๆ กัน ยอมบันเทิง   
       อยูกับคูเคียง สงเสียงกูกองรองเขาหากนัและกนั อนึ่ง ท่ีใกลสระน้ัน   
       มีสกุณาทิชาชาติ มากมายสีตางๆ กัน ทุกๆ ตัวตางสงเสียงอันไพเราะ   
       ระงมไพร ท่ีใกลสองฝงสระมุจลินท อนึ่ง ท่ีใกลสระนั้นมีสกุณาทิชาชาติ   
       ช่ือวาการเวกมากมาย ยอมปราโมทยอยูกับคูเคียง สงเสียงกูกองรองหา   
       กันและกนั อนึ่ง ท่ีใกลสระน้ันมีสกณุาทิชาชาติช่ือวาการเวก ทุกๆ   
       ตัวตางสงเสียงอันไพเราะระงมไพร  อยูท่ีสองฝงสระมุจลินท ปานัน้   
       เกล่ือนกลาดไปดวยเนื้อทรายและเนื้อฟาน เปนสถานท่ีเสพอาศัยของ    
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       ชางพลายและชางพัง  ดาษด่ืนไปดวยเถาวัลยนานาชนิด  และเปนท่ี   
       อาศัยของฝูงชมด อนึ่ง ท่ีปานั้น มีธัญญาชาติมากมาย คือ หญากับแก   
       ลูกเดือย ขาวสาลี ออย  มิใชนอยเกิดเองในท่ีไมไดไถ  ทางนี้เปน   
       ทางเดินไดคนเดยีว เปนทางตรงไปจนถึงอาศรม คนผุไปถึงอาศรมของ   
       พระเวสสันดรนั้นแลว  ยอมไมมีความหิวกระหายหรือความไมยนิด ี  
       พระเวสสันดรเจาพรอมดวยพระโอรสพระธิดา และมเหสี ทรงเพศนัก   
       บวชอันประเสริฐ ทรงขอสําหรับสอยผลไม  เคร่ืองบูชาไฟและชะฎา   
       ทรงนุงหมหนังเสือ บรรทมเหนือแผนดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู   
       ณ อาศรมใด เม่ือทานบายหนาไปทางทิศอุดรจะไดเห็นอาศรมนั้น.   
 [๑๑๕๗] ชูชกผูเปนเผาพันธุแหงพราหมณ  คร้ันไดสดับถอยคําของอจุตฤาษี   
       กระทําประทักษณิ มีจิตช่ืนชมโสมนัส อําลามุงหนาไปยังสถานท่ีประ   
       ทับของพระเวสสันดร.   
                       จบ มหาวนวรรณนา   
 [๑๑๕๘] ดูกรพอชาลี  เจาจงลุกข้ึนยืนเถิด การมาของพวกยาจกในวันนีป้รากฏ   
       เหมือนการมาของพวกยาจกคร้ังกอนๆ  พอเห็นเหมือนดังพราหมณ   
       ความช่ืนชมยินดีทําใหพอเกษมศานต์ิ.   
 [๑๑๕๙] ขาแตพระชนกนาถ  แมเกลากระหมอมฉันก็เห็นผูนั้นปรากฏเหมือน   
       พราหมณ  ดูเหมือนเปนคนเดินทาง จกัเปนแขกของเราท้ังหลาย.   
 [๑๑๖๐] พระองคไมมีโรคาพาธหรือหนอ พระองคทรงพระสําราญดีหรือ ทรง   
       เยียวยาอัตภาพดวยการแสวงหาผลาหารสะดวกหรือ  ท้ังมูลมันผลไมมี   
       มากหรือ เหลือบ ยุง และสัตวเล้ือยคลาน มีนอยแลหรือ ในปา   
       อันเกล่ือนกลนไปดวยพาลมฤค ไมมีมาเบียดเบียนแลหรือ.   
 [๑๑๖๑] ดูกรพราหมณ เราทั้งหลายไมมีโรคาพาธเบียดเบียน อนึ่ง เราทั้งหลาย   
       เปนสุขสําราญดี เราเยียวยาอัตภาพดวยการหาผลหารสะดวกดี ท้ังมูล   
       มันผลไมก็มีมาก ท้ังเหลือบยุงและสัตวเล้ือยคลานก็มีนอย  อนึ่ง  ใน   
       ปาอันเกล่ือนกลนไปดวยพาลมฤค ก็ไมมีมาเบียดเบียนแกเรา เม่ือพวก    
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       เรามาอยูในปามีชีวิตอันตรมเกรียมมาตลอด ๗ เดือน เราเพ่ิงเห็นทาน   
       ผูเปนพราหมณบูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ถือไมเทาสีดังผลมะตูม   
       และลักจัน่น้ํานี้เปนคนแรก ดูกรพราหมณ  ทานมาดีแลว อนึ่ง ทาน   
       มิไดมาราย ดูกรทานผูเจริญ  เชิญทานเขามาภายในเถิด เชิญทานลาง   
       เทาของทานเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง ผลหมากเมา   
       มีรสหวานปานนํ้าผ้ึง เชิญเลือกฉันแตผลท่ีดีๆ เถิดทานพราหมณ แม   
       น้ําฉันนี้ กเ็ย็นสนิท เรานํามาแตซอกเขา ดูกรพราหมณ  ก็ทาน   
       จํานงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด  ดังเราขอถาม ทานมาถึง ปาใหญ   
       เพราะเหตุการณอะไรหนอ เราถามแลว ขอทานจงบอกความนัน้แกเรา   
       เถิด.   
 [๑๑๖๒] หวงน้ํา (ในปญจมหานที) เต็มเปยมตลอดเวลาไมเหือดแหง  ฉันใด   
       พระองคมีพระหฤทัยเต็มเปยมไปดวยศรัทธา ฉันนั้น เกลากระหมอมฉัน   
       กราบทูลขอแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาพระราชทานสองปโยรสแก   
       ขาพระองคเถิด.   
 [๑๑๖๓] ดูกรพราหมณ  เรายอมให มิไดหวั่นไหว ทานจงเปนใหญพาเอาลูก   
       ท้ังสองของเราไปเถิด พระราชบุตรีมารดาของลูกท้ังสองนี้ เสด็จไปปา   
       แตเชาเพื่อแสวงหาผลไม จักกลับจากการแสวงหาผลไมในเวลาเยน็   
       ดูกรพราหมณ  เชิญทานพักอยูราตรีหนึ่ง แลวจึงไปในเวลาเชา ดูกร   
       พราหมณ  ทานจงพาเอาลูกรักท้ังสอง  อันประดับดวยดอกไมตางๆ   
       ตกแตงดวยของหอมนานา พรอมดวยมูลมันและผลไมหลายชนดิไปเถิด.   
 [๑๑๖๔] ขาแตพระองคผูจอมทัพ ขาพระองคไมชอบใจการพักอยู  ขาพระองค   
       ยินดจีะไป  แมอันตรายจะพึงมีแกขาพระองค ขาพระองคขอทูลลาไป   
       ทีเดียว  เพราะวาธรรมดาสตรีเหลานี้  เปนผูไมสมควรแกการขอ  ยอม   
       ทําอันตรายตอบุญของทายก และลาภของยาจก ยอมรูมารยา  ยอมรับ   
       ส่ิงท้ังปวงโดยขางซาย เม่ือฝาพระบาททรงบําเพ็ญทานดวยพระราชศรัทธา   
       ฝาพระบาท  อยาไดทรงเห็นพระมารดาของ พระปโยรสท้ังสองเลย    
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       ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ  พระมารดาของพระปโยรสนั้นพึงกระทํา   
       แมอันตรายได ขาพระองคขอทูลลาไปทีเดียว  ขอพระองคจงตรัสเรียก   
       พระลูกแกวท้ังสองนั้นมา อยาใหพระลูกแกวท้ังสองไดทันเห็นพระชนนี   
       เลย เม่ือพระองคทรงบําเพ็ญทานดวยพระราชศรัทธา บุญยอมเจริญดวย   
       อาการอยางนี้ ขอพระองคตรัสเรียกพระลูกแกวท้ังสองน้ันมาอยาให   
       พระลูกแกวท้ังสองไดทันเห็นพระชนนีเลย ขาแตพระราชา พระองค   
       ทรงประทานทรัพย  คือพระโอรสพระธิดาแกยาจกเชนขาพระองคแลว   
       จักเสด็จไปสวรรค.   
 [๑๑๖๕] ถาทานไมปรารถนาจะเห็นภริยาของเราผูมีวัตรอันงาม ทานกจ็งทูลถวาย   
       ชาลีกัณหาชินาท้ังสองนี้  แกพระเจาสัญชัยมหาราชผูพระอัยยกา ทาวเธอ   
       ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารท้ังสองนี้  ผูมีเสียงไพเราะ กลาววาจานารัก   
       จะทรงปล้ืมพระหฤทัยปรีดาปราโมทย จักพระราชทานทรัพยแกทานเปน   
       อันมาก.   
 [๑๑๖๖] ขาแตพระราชบุตร ขอพระองคทรงฟงขาพระองค ขาพระองคกลัวตอ   
       การท่ีจะถูกหาวาฉกชิงเอาไป  สมเด็จพระเจาสญชัยมหาราชจะลงพระ   
       ราชอาชญาขาพระองค คือ จะพึงทรงขายหรือใหประหารชีวิต ขาพระ   
       องคจะขาดท้ังทรัพยท้ังทาสและจะพึงถูกนางพราหมณี  ผูเปนเผาพนัธุ   
       พราหมณติเตียนได.   
 [๑๑๖๗] พระมหาราชทรงสถิตในธรรม ทรงผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ไดทอดพระเนตร   
       เห็นสองพระกุมารนี้ผูมีเสียงไพเราะ กลาววาจานารัก ไดพระปติโสมนัส   
       แลว จกัพระราชทานทรัพย แกทานเปนอันมาก.   
 [๑๑๖๘] พระองคทรงพรํ่าสอนขาพระองค ส่ิงใดๆ ขาพระองคจักทําส่ิงนั้นๆ ไมได   
       ขาพระองคจักนําสองพระกุมารไปเปนทาสรับใชของนางพราหมณี.   
 [๑๑๖๙] ลําดบันั้น พระกุมารท้ังสอง คือ พระชาลี และพระกณัหาชินา ได   
       สดับคําของชูชก ผูหยาบชา ตกพระทัยกลัว จึงพากนัเสด็จวิ่งหนไีป   
       ในท่ีนั้นๆ.    
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 [๑๑๗๐] ดูกรพอชาลีลูกรัก มานี่เถิด ลูกทัง้สองจงยังบารมีของพอใหเต็ม จง   
       ชวยโสรจสรงหทัยของพอใหเย็นฉํ่า จงทําตามคําของพอ ขอเจาท้ังสอง   
       จงเปนดังยานนาวาของพอ  อันไมหวัน่ไหวในสาครคือภพ พอจักขาม   
       ซ่ึงฝงคือชาติ จักยังสัตวโลกพรอมท้ังทวยเทพใหขามดวย ดูกรลูกกณัหา   
       มานี่เถิด เจาเปนธิดาท่ีรัก ทานบารมีก็เปนท่ีรักของพอ จงชวยโสรจ   
       ทรงหทัยของพอใหเย็นฉํ่า ขอจงทําตามคําของพอ ขอเจาท้ังสองจงเปน   
       ยานนาวาของพอ อันไมหวั่นไหวในสาครคือภพ พอจักขามซ่ึงฝง คือ   
       ชาติจักชวยสัตวโลกพรอมท้ังทวยเทพใชขามดวย.   
 [๑๑๗๑] ลําดบันั้น พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ทรงพาพระกุมารท้ังสอง   
       คือ พระชาลีและพระกณัหาชินา  มาพระราชทานใหเปนปุตตกทานแก   
       พราหมณ ลําดับนั้น พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ทรงพาพระ   
       กุมารท้ังสอง คือ พระชาลี และพระกณัหาชินา มาพระราชทานให   
       แกพราหมณ  มีพระหฤทัยช่ืนบานในปุตตกทานอันอุดม  ในครั้งนัน้   
       เม่ือพระเวสสันดรราชฤาษี พระราชทานพระกุมารท้ังสอง ก็บังเกิดมี   
       ความบันลือล่ันนาสพงึกลัว ขนพองสยองเกลา เมทนีดลก็หวั่นไหว   
       พระเวสสันดรเจาผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ทรงประคองอัญชลี พระราชทาน   
       สองพระกุมารผูเจริญดวยความสุขใหเปนทานแกพราหมณ ก็บังเกิดมี   
       ความบรรลือล่ัน นาสพึงกลัวขนพองสยองเกลา.   
 [๑๑๗๒] ลําดบันั้น พราหมณผูหยาบชานัน้ เอาฟนกัดเถาวัลยใหขาดแลว เอา   
       มาผูกพระหัตถ พระกุมารท้ังสองฉุดกระชากลากมา แตนั้นพราหมณ   
       นั้นจับเถาวัลยถือไมเทาทุบตีพระกุมารท้ังสองนําไป เม่ือพระเวสสันดร   
       สีพีราช กําลังทอดพระเนตรอยู.   
 [๑๑๗๓] ลําดบันั้น สองพระกุมารพอหลุดพนจากพราหมณก็รีบวิ่งหนีไป พระ   
       เนตรท้ังสองนองไปดวยน้ําอัสสุชล พระชาลี ชะเงอมองดูพระบิดา   
       ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดา พระวรกายส่ันระริกดงัใบโพธ์ิ   
       ทรงถวายบังคมพระยุคลบาท พระบิดาแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระ   
       ชนกนาถ ก็พระมารดาเสด็จออกไปปา และพระบิดาทอดพระเนตร    
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       เห็นแตกระหมอมฉัน ขาแตพระชนกนาถ ขอพระองคทรงทอด   
       พระเนตรเกลากระหมอมฉันท้ังสองอยูกอน  จนกวาเกลากระหมอมฉัน   
       ท้ังสองไดเห็นพระมารดา ขาแตพระชนกนาถ พระมารดาเสด็จออกไป   
       ปา  ขอพระบิดาทอดพระเนตรเห็นกระหมอมฉันท้ังสองอยูกอน ขาแต   
       พระชนกนารถ  ขอพระองคอยาเพิ่งพระราชทานเกลากระหมอมฉันท้ัง   
       สอง จนกวาพระชนนีของเกลากระหมอมฉันจะเสด็จกลับมา เม่ือนั้น   
       พราหมณนี้ จักขายหรือจักฆาก็ตามปรารถนา พราหมณผูหยาบชานี้   
       ประกอบดวยบุรุษโทษ ๑๘ ประการ คือมีเทาคดทูตะแคง ๑ เล็บเนา ๑   
       ปลีนองยอยยาน ๑ ริมฝปากบนยาว ๑ น้ําลายไหลยืด ๑ เข้ียวงอก   
       ออกเหมือนเข้ียวหมู ๑ จมูกหักฟุบ ๑ ทองพลุยดังหมอ ๑ หลังคอม ๑   
       ตาขางหนึง่เล็กขางหนึ่งใหญ ๑ หนวดแดง ๑ ผมบางเหลือง ๑ หนัง   
       ยนเปนเกลียว ตวัตกกระ ๑ ตาเหลือง ๑ คดสามแหง คือ ท่ีสะเอว   
       หลังและคอ ๑ ขากาง ๑ เดินดังกฏะกฏะ ๑ ขนตามตัวยาวและหยาบ ๑   
       นุงหมหนงัเสือเปนอมนษุยนากลัวเหลือเกิน เปนมนษุยหรือยักษมีเนื้อ   
       และเลือดเปนเคร่ืองบริโภค ออกจากบานมาสูปา  มาขอทรัพยคือบุตร   
       กะพระองค ลูกทั้งสองกําลังถูกพราหมณปศาจนําไป ขาแตพระชนกนาถ   
       กระไรหนอฝาพระบาททรงน่ิงเฉยอยูได  พระหฤทัยของพระชนกนาถ   
       ปานดังหนึ่งหิน หรือดังวายึดม่ันดวยพดืเหล็ก พระองคชางไมทรงรูสึก   
       ถึงลูกท้ังสอง ซ่ึงถูกพราหมณผูแสวงหาทรัพยหยาบคาย ผูกมัด แก   
       เฆ่ียนตีลูกท้ังสอง เหมือนนายโคบาลตีโคฉะนั้น  ขอใหนองกัณหาจง   
       อยู ณ ท่ีนีแ้หละ เธอไมรูจักความทกุขอะไรๆ เม่ือเธอไมเห็นพระ   
       มารดาก็จะครํ่าครวญหาเหมือนลูกเนื้อท่ียังดื่มนมพลัดจากฝูง ไมเหน็แม   
       ก็จะรํ่าไหครํ่าครวญ ฉะนั้น.   
 [๑๑๗๔] ทุกขนี้ไมใชทุกขท่ีแทจริงของลูก  เพราะทุกขเชนนี้อันลูกผูชายพึงไดรับ   
       สวนทุกขอันใดที่ลูกจกัไมไดเห็นพระมารดา ทุกขนัน้ของลูกเปนทุกขยิ่ง    
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       กวาทุกข  ท่ีถูกตาพราหมณเฆ่ียนตีทุกขนี้ไมใชทุกขท่ีแทจริงของลูก   
       เพราะทุกขเชนนี้อันลูกผูชายพึงไดรับ สวนทุกขอันใดท่ีลูกจักไมไดเห็น   
       พระบิดา  ทุกขนั้นของลูกเปนทุกขยิ่งกวาทุกขท่ีถูกตาพราหมณเฆ่ียนตี   
       พระมารดาจักเปนกําพราเสียแนแท เม่ือไมไดทรงเหน็กัณหาชินากมุารี   
       ผูมีดวงตางาม  ก็จักทรงกรรแสงไหหาตลอดราตรีนาน  พระบิดาจกัเปน   
       กําพราเสียเปนแนแทเม่ือไมไดทรงเหน็กัณหาชินากมุารีผูมีดวงตางาม ก็   
       จักกรรแสงไหหาตลอดราตรีนาน พระมารดาจักเปนกําพราเสียแนแท   
       เม่ือไมไดทรงเห็นกณัหาชินากุมารี ผูมีดวงตางาม กจ็ักทรงกรรแสงไห   
       อยูในอาศรมชานาน พระบิดาจกัเปนกาํพราเสียแนแท เม่ือไมไดทรง   
       เห็นกณัหาชินากุมารีผูมีดวงตางาม กจ็กัทรงกรรแสงไหอยูในอาศรม   
       ชานาน  พระมารดาจกัเปนกําพราเสียแนแท จักทรงกรรแสงไหอยู   
       ตลอดราตรีนาน  ทรงระลึกถึงเราท้ังสอง  ตลอดคร่ึงคืนหรือตลอดคืน   
       จักทรงซูบซีดเหี่ยวแหงไป เหมือนแมน้ํานอยในฤดแูลงเหือดแหงไป   
       ฉะนั้น พระบิดาจกัเปนกาํพราเสียแนแท ทรงกรรแสงไหอยูตลอด   
       ราตรีนาน ทรงระลึกถึงเราท้ังสองตลอดคร่ึงคืนหรือตลอดคืน ก็จักทรง   
       ซูบซีดเหี่ยวแหงไป เหมือนแมน้ํานอยในฤดแูลงเหอืดแหงไป ฉะนั้น   
       รุกขชาติเหลานี้มีตางๆ พันธุ คือ ตนหวา ตนยางทราย กิ่งหอยยอย   
       เราเคยเลนมาแตกาลกอน  วันนี้เราท้ังสองจะตองละรุกขชาติเหลานั้น   
       ซ่ึงเราเคยเก็บดอกและผลเลนมาชานาน รุกขชาติท่ีมีผลตางๆ ชนิด คือ   
       โพธ์ิใบ ขนุน ไทร และมะขวิด ท่ีเราเคยเลนมาในกาลกอน  วันนี้   
       เราท้ังสองจะตองละรุกขชาติท่ีเราเคยเก็บผลกินมาชานาน นี่สวน นี่   
       สระนํ้าเยน็ใส เราเคยเท่ียวเลนเคยลงทรงสนานมาแตกาลกอน  วนันี้   
       เราท้ังสองจะตองละสวนและสระน้ันไป บุปผชาติตางๆ ชนิดบนภ ู  
       เขาโนน เราเคยเก็บมาทัดทรงในกาลกอน วนันี้เราจะตองละบุปผชาติ   
       เหลานั้นไป นี่ตุกตาชาง ตุกตามา ตุกตาวัว พระบิดาทรงปนเพื่อให   
       เราท้ังสองเลน เราเคยเลนมาในกาลกอน  วันนี้เราท้ังสองจะตองละ   
       ตุกตาเหลานั้นไป.    
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 [๑๑๗๕] สองพระกุมารอันชูชกกําลังพาไป ไดกราบทูลส่ังพระบิดาดังนี้วา ขาแต   
       พระชนกนาถ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาตรัสบอกพระมารดาวา ลูก   
       ท้ังสองไมมีโรค และขอพระองคจงทรงพระสําราญ ตุกตาชาง ตุกตามา   
       ตุกตาววั เหลานี้ของกระหมอมฉัน ขอพระองคโปรดประทานแกพระเจา   
       แม  ความโศกเศราจะพินาศเพราะตุกตาเหลานั้น และพระมารดาได   
       ทอดพระเนตรเห็นตุกตาชาง ตุกตามา และตุกตาวัว  ของลูกเหลานัน้   
       จักห้ําหั่นความโศกใหเส่ือมหาย.   
 [๑๑๗๖] ลําดบันั้น พระเวสสันดรขัตติยราช คร้ันทรงบําเพ็ญทานแลว เสด็จ   
       เขาบรรณศาลาทรงกรรแสงพิลาปวา วันนี้ลูกนอยท้ังสองจะหวิขาวอยาก   
       น้ําอยางไรหนอ จะตองเดินทางไกล  รองไหสะอึกสะอ้ืน เวลาเย็น   
       บริโภคอาหาร ใครจะใหอาหารแกลูกทัง้สองนั้น วันนีลู้กนอยทั้งสอง   
       จะหวิขาวอยากน้ําอยางไรหนอ  จะตองเดินทางไกลรองไหสะอึกสะอ้ืน   
       เวลาเยน็เปนเวลาบริโภคอาหาร  ลูกท้ังสองเคยออนกะมัทรีผูมารดาวา   
       ขาแตพระเจาแม ลูกทั้งสองหิวแลว ขอพระเจาแมจงประทานแกลูกท้ัง   
       สอง ลูกทั้งสองไมมีรองเทา จะเดินทางเทาเปลาอยางไรได ลูกท้ังสอง   
       จะเม่ือยลา มีบาทาฟกบวม ใครจะจูงมือลูกท้ังสองเดินทาง อยางไรหนอ   
       พราหมณนั้นชางรายกาจไมละอาย  เฆ่ียนตีลูกท้ังสองผูไมประทุษรายตอ   
       หนาเรา  แมตกเปนทาสีเปนทาสของเรา  หรือคนรับใชใครท่ีมีความ   
       ละอายจักเฆ่ียนตีคนท่ีต่าํทรามแมเชนนั้นได พราหมณชางดาชางตีลูกรัก   
       ท้ังสองของเราผูมองเห็นอยูซ่ึงเปนเหมือนดังปลาติดอยูท่ีปากลอบปากไซ   
       ฉะนั้น.   
 [๑๑๗๗] เราจกัถือธนูดวยมือขวา  หรือจักเหน็บพระขรรคไวขางซายไปนําเอาลูก   
       ท้ังสองของเรามา เพราะลูกท้ังสองถูกเฆ่ียนตีเปนทุกขหนัก การท่ีลูก   
       นอยท้ังสองตองเดือดรอนเปนทุกขแสนสาหัสไมใชฐานะ  ก็ใครเลารู   
       ธรรมของสัตบุรุษแลวใหทาน ยอมเดือดรอนในภายหลัง.   
 [๑๑๗๘] ไดยนิวา นรชนบางพวกในโลกนี้ พูดความจริงไวอยางนี้วา ลูกคนใด   
       ไมมีมารดาของตน ลูกคนนั้นเปนเหมือนไมมีบิดา นองกัณหามานี่เถิด    
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       เราท้ังสองจักตายดวยกนั เราท้ังสองจะเปนอยูทําไมไมมีประโยชน พระ   
       บิดาผูเปนจอมประชานกิร ประทานเราท้ังสองแกพราหมณ ผูแสวงหา   
       ทรัพย เปนคนรายกาจเหลือเกิน แกเฆี่ยนตีเราท้ังสอง  เสมือนนาย   
       โคบาลประหารโค ฉะนัน้ รุกขชาติเหลานี้มีตางๆ พันธุ คือ ตนหวา   
       ตนยางทราย กิ่งหอยยอย เราเคยเลนมาแตกาลกอน วนันี้เราท้ังสอง   
       จะตองละรุกขชาติเหลานั้น ซ่ึงเคยเก็บดอกและผลเลนมาชานาน รุกข   
       ชาติท่ีมีผลตางๆ ชนิด คือ โพธ์ิใบ ขนุนไทร และขวดิ ท่ีเราเคยเลน   
       ในกาลกอน วันนี้เราท้ังสองจะตองละรุกขชาติท่ีเราเคยเก็บผลกินมาชา   
       นาน นี่สวน นี่สระนํ้าเยน็ใส  เราเคยเที่ยวเลนเคยลงสรงสนานมาแต   
       กาลกอน  วันนี้เราท้ังสองจะตองละสวนและสระเหลานั้นไป บุปผชาติ   
       ตางๆ ชนิด บนภูเขาโนน เราเคยเก็บมาทัดทรงในกาลกอน วันนี้เรา   
       จะตองละบุปผชาติเหลานั้นไป นี้ตุกตาชาง ตุกตามา ตุกตาววั พระ   
       บิดาทรงปน เพื่อใหเราทั้งสองเลน เราเคยเลนในกาลกอน  วันนี้เรา   
       ท้ังสองจะตองละตุกตาเหลานั้นไป.   
 [๑๑๗๙] พระกุมารท้ังสอง คือ พระชาลีและกัณหาชินา อันชูชกพราหมณนําไป   
       พอหลุดพนจากมือพราหมณ ตางก็รีบวิ่งหนไีปในสถานท่ีนั้นๆ.   
 [๑๑๘๐] ลําดบันั้น พราหมณนั้นจับเถาวลัยถือไมเทา ทุบตีพระกุมารทั้งสองนําไป   
       เม่ือพระเวสสันดร สีพีราชกําลังทอดพระเนตรเหน็อยู.   
 [๑๑๘๑] พระกัณหาชนิาไดกราบทูลพระบิดาวา ขาแตพระบิดา พราหมณนี้ทุบตี   
       ลูกดวยไมเทา ดังวาทุบตีทาสีผูเกิดในเรือนเบ้ีย  ขาแตพระบิดา  ก็   
       พราหมณนี้คงไมใชพราหมณท้ังหลาย  ผูตั้งอยูในธรรม คงเปนยักษแปลง   
       เพศเปนพราหมณ  นําเอาลูกท้ังสองไปเพ่ือจะกินเปนอาหาร ลูกท้ังสอง   
       ถูกพราหมณปศาจกําลังนําไป ขาแตพระบิดา ชางกระไรเลย พระองค   
       ทรงนิ่งเฉยอยูได.   
 [๑๑๘๒] เทาของเราท้ังสองนี้เล็กเปนทุกข  ท้ังหนทางกไ็กลยากท่ีจะเดนิไปได   
       เม่ือพระอาทิตยคลอยลงตํ่า พราหมณเลาก็เรงเราท้ังสองใหรีบเดิน   
       ขาพเจาท้ังสอง ขอครํ่าครวญกราบไหวเทพเจาท้ังหลายผูสิงสถิตอยู ณ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 293 
       ภูเขาลําเนาไพร ในสระน้ํา และบอน้ําอันมีทาราบเรียบดวยเศียรเกลา   
       ขอเทพเจาผูสถิตอยู ณ ปาหญาลดาวัลย  และตนไมท่ีเปนโอสถ บน   
       ภูเขา  ท่ีปาไม จงชวยกราบทูลพระชนนีวา ขานอยท้ังสองนี้ไมมีโรค   
       พราหมณนี้นําเอาขาท้ังสองไป อนึ่ง ขอทานท้ังหลายจงกราบทูลพระเจา   
       แมมัทรีชนนีของขานอยท้ังสองวา ถาพระแมเจาปรารถนาจะเสดจ็   
       ติดตามมา ก็พึงรีบเสด็จติดตามขานอยท้ังสองมาเร็วพลัน ทางนี้เปนทาง   
       เดินคนเดยีวตัดตรงไปยงัอาศรม พระมารดาพึงเสดจ็ไปตามทางน้ันก็จะ   
       ทันไดเหน็ลูกท้ังสองโดยเร็วพลัน โอหนอ พระเจาแมผูทรงเพศตาปสินี   
       ทรงนํามูลผลาหารมาจากปา ไดทรงเหน็อาศรมอันวางเปลา  ก็จักทรงมี   
       ทุกข พระมารดาเท่ียวแสวงหามูลผลาหารจนลวงเวลา คงไดมาไมนอย   
       คงไมทรงทราบวา ลูกท้ังสองถูกพราหมณผูแสวงหาทรัพยหยาบชาราย   
       กาจผูกมัดเฆ่ียนตีดังหนึ่งนายโคบาลทุบตีโค ฉะนั้น เออก็วันนี้ลูกท้ังสอง   
       พึงไดเห็นพระมารดาเสด็จกลับมาจากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็น   
       พระมารดาพึงประทานผลไมอันเจือดวยน้ําผ้ึงแกพราหมณ ในกาลนั้น   
       พราหมณนี้หิวกระหาย ไมพึงเรงใหเราท้ังสองเดินนกั เทาท้ังสองของเรา   
       ฟกบวมหนอ พราหมณก็เรงใหเรารีบเดิน พระกุมารทั้งสองทรงรักใคร   
       ในพระมารดา ทรงกรรแสงพิลาปอยู ณ ท่ีนั้น ดวยประการดังนี้.   
                      (นี้) ช่ือทารกบรรพ.   
 [๑๑๘๓] เทวดาเหลานั้นไดฟงสองพระกุมารทรงพิลาปรํ่ารําพันแลว จงึไดกลาวกะ   
       เทพบุตรท้ัง ๓ วา ทานท้ัง ๓ จงแปลงเพศเปนสัตวดรุายในปา คือ   
       เปนราชสีห ๑ เสือโครง ๑ เสือเหลือง ๑ อยาใหพระราชบุตรีเสด็จ   
       กลับจากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็นได ทานท้ังหลายอยาใหสัตว   
       รายในปาอันเปนแวนแควนของพวกเรา เบียดเบียนพระราชบุตรีได ถา   
       ราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง  พึงเบียดเบียนพระนาง ผูทรง   
       ศุภลักษณ พระชาลีกุมารก็ไมพึงมี พระกณัหาชินากมุารีจะพึงมีแตท่ีไหน   
       พระนางผูสมบูรณดวยลักขณาจะพึงเส่ือมเสียโดยสวนท้ังสอง คือ พระ    
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       ภัศดาและพระลูกรัก เพราะฉะน้ัน ทานท้ังหลายจงกระทําอารักขาใหดี.   
 [๑๑๘๔] เสียมของเราหลนลงแลว และตาเบ้ืองขวาของเราก็เขมนอยูริกๆ ตนไม   
       ท้ังหลายที่เคยมีผล ก็กลายเปนไมมีผล ทิศท้ังปวงกทํ็าใหเราฟนเฟอน   
       ลุมหลง เม่ือเรากลับบายหนามาสูอาศรมในเวลาเย็น เม่ือพระอาทิตยจะ   
       อัศดงคต ๓ สัตวรายก็ปรากฏยืนขวางทาง  พระอาทิตยก็คลอยลงตํ่า   
       และอาศรมก็ยังอยูไกลหนอ  ก็มูลผลาผลอันใดท่ีเราจักนําไปแตปานี้   
       พระเวสสันดรและลูกนอยท้ังสองพึงเสวยมูลผลาผลนั้น โภชนะอ่ืนไมมี   
       พระจอมกษัตริยนั้นจกัประทับอยูในบรรณศาลาพระองคเดียว  คงทรง   
       ปลอบประโลมใหลูกนอยท้ังสองผูกระหายหวิใหยนิดี คอยทอดพระเนตร   
       ดูเราผูยังไมมาถึงเปนแนแท  ลูกนอยท้ังสองของเราผูกําพรายากไร ใน   
       เวลาเยน็อันเปนเวลาดื่มนม  จักคอยดืม่น้ํานม  ดังลูกเนื้อท่ีกําลังดืม่นม   
       ฉะนั้น เปนแนแท  ลูกนอยท้ังสองของเราผูกําพรายากไร ในเวลาเยน็   
       อันเปนเวลาด่ืมน้ํา ก็จกัคอยดื่มน้ํา ดังลูกเนื้อท่ีกําลังกระหายน้ํา ฉะนั้น   
       เปนแนแท ลูกนอยท้ังสองของเราผูกําพรายากไร คงจะยนืคอยตอนรับ   
       เรา เหมือนหนึ่งลูกโคออนคอยชะแงหาแม ฉะนั้น เปนแนแท ลูก   
       นอยท้ังสองของเราผูยากไร คงจะยืนคอยตอนรับเราเสมือนหนึ่งหงสซ่ึง   
       ตกอยูในเปอกตม ฉะนัน้ เปนแน ลูกนอยท้ังสองของเราผูยากไร คง   
       จะคอยตอนรับเราอยูในท่ีใกลๆ อาศรม หนทางท่ีจะไปก็มีอยูทางเดียว   
       ท้ังเปนทางเดินไปไดคนเดียว โดยขางหน่ึงมีสระ อีกขางหนึ่งมีบึง เรา   
       ไมเห็นทางอ่ืนซ่ึงเปนทางไปยังอาศรมได ขาแตพระยามฤคราชผูมีกําลัง   
       มากในปาใหญ  ดิฉันขอนอบนอมตอทานท้ังหลาย  ทานท้ังหลายเปน   
       พี่นองของดิฉันโดยธรรม ดิฉันขอออนวอน ขอทานทั้งหลายจงให   
       หนทางแกดิฉันเถิด ดิฉันเปนภรรยาของพระราชบุตรผูมีสิริ ผูถูกขับไล   
       จากสีพีรัฐ ดิฉันมิไดดูหม่ินพระราชสวามีพระองคนัน้เลย เหมือนดัง   
       นางสีดาคอยอนุวัตรตามพระรามราชสวามี  ฉะนัน้ ขอทานท้ังหลายจง   
       หลีกทางใหดิฉัน  แลวกลับไปพบลูกนอยของทานในเวลาออกหาอาหาร   
       ในเวลาเยน็ สวนดิฉันกจ็ะพึงไดกลับไปพบเห็นลูกนอยท้ังสอง คือ    
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       พอชาลีและแมกณัหาชนิา อนึ่ง มูลมันผลไมนี้ก็มีอยูมาก และท่ีเปน   
       ภักษาก็มีไมนอย  ดิฉันขอแบงใหทานทั้งหลายก่ึงหนึ่ง ดิฉันออนวอน   
       แลว  ขอทานท้ังหลายจงใหทางแกดิฉันเถิด พระมารดาของเราท้ังหลาย   
       เปนพระราชบุตรี และพระบิดาของเราท้ังหลายก็เปนพระราชบุตร ทาน   
       ท้ังหลายจึงช่ือวาเปนพีน่องของดิฉันโดยธรรม ดิฉันออนวอนแลว ขอ   
       ทานท้ังหลายจงหลีกทางใหดิฉันเถิด.   
 [๑๑๘๕] เทพเจาท้ังหลายผูแปลงกายเปนพาลมฤค ไดฟงพระวาจาอันไพเราะ นา   
       กรุณาเปนอันมาก ของพระนางผูรําพันวิงวอนอยู ไดพากันหลีกจากทาง   
       ไป.   
 [๑๑๘๖] พระลูกนอยท้ังสองพระขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยยืนคอยตอนรับแมอยู   
       ท่ีตรงนี้ ดงัหนึ่งลูกโคออนยืนคอยชะแงหาแม ฉะนัน้ พระลูกนอยท้ัง   
       สองขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยยนืคอยตอนรับแมอยูตรงนี้ เหมือนดัง   
       หงสติดอยูในเปอกตม ฉะนั้น พระลูกนอยท้ังสองขมุกขมอมไปดวยฝุน   
       เคยยนืคอยตอนรับแมอยูใกลๆ อาศรมท่ีตรงนี้ พระลูกนอยท้ังสองเคย   
       ราเริงหรรษาวิ่งมาตอนรับแม  ราวกับจะทําใหหทัยของแมหวั่นไหว   
       เหมือนลูกเนื้อเหน็แมแลวยกหูชูคอวิ่งเขาไปหาแมราเริงหรรษาวิ่งไปมา   
       รอบๆ ฉะนั้น  วนันี้แมมิไดเหน็พระลูกนอยท้ังสอง  คือ พอชาลีแม   
       กัณหาชินานั้นเหมือนอยางเคย แมละลูกนอยท้ังสองไวออกไปหาผลไม   
       ดังแมแพะและแมเนื้อละลูกนอยๆ ไปหากิน  ดังปกษีละท้ิงลูกนอยไป   
       จากรัง หรือดังนางราชสีหผูตองการอาหาร  ละลูกนอยไวออกไปหากิน   
       ฉะนั้น วนันี้แมไมเห็นพระลูกนอยท้ังสอง คือ พอชาลีและแมกณัหา   
       ชินาเหมือนอยางเคย นี้เปนรอยเทาวิ่งไปมาของพระลูกนอยท้ังสอง ดุจ   
       รอยเทาของชางท้ังหลายท่ีเชิงเขา นีก่องทรายท่ีลูกนอยท้ังสองขนมากอง   
       เลน เร่ียรายอยู ณ ท่ีใกลๆ  อาศรม วันนี้แมไมเห็นลูกนอยท้ังสอง   
       คือ พอชาลีและแมกณัหาชินาเหมือนอยางเคย พระลูกนอยท้ังสองเคย   
       ขมุกขมอมดวยทรายและฝุนวิ่งเขามาลอมแมอยูรอบขาง วันนีแ้มมิได   
       เห็นพระลูกนอยท้ังสองนั้น เม่ือกอนพระลูกนอยท้ังสองเคยตอนรับแม    
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       ผูกลับมาจากปาแตไกล วันนีแ้มไมเหน็ลูกนอยท้ังสอง คือ พอชาลีแม   
       กัณหาชินาเหมือนอยางเคยวันกอนๆ  พระลูกนอยท้ังสองคอยแลดูแม   
       อยูแตไกล เหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อทรายคอยชะแงหาแม ฉะนั้น วันนี้   
       แมไมไดเห็นพระลูกนอยท้ังสองนั้นเลย เออก็นี่ผลมะตูมสุกสีดังทอง   
       เปนเคร่ืองเลนของลูกนอยท้ังสอง (ไฉน) จึงมาตกกล้ิงอยูท่ีนี่ วนันีแ้ม   
       มิไดเหน็พระลูกนอยท้ังสอง คือ พอชาลีแมกัณหาชินาเหมือนอยางเคย   
       ก็ถันท้ังสองของแมนี้เต็มไปดวยน้ํานม และอุระประเทศของแมดงัหนึ่ง   
       วาจะแตกทําลาย  วันนี้แมไมไดเห็นพระลูกนอยท้ังสอง คือพอชาลี   
       แมกณัหาชินาเหมือนอยางเคย  ใครเลาจะคนชายพกแม  ใครเลาจะ   
       เหนีย่วถันท้ังสองของแม วันนีแ้มไมไดเห็นพระลูกนอยท้ังสอง คือ   
       พอชาลีแมกัณหาชนิาเหมือนอยางเคย  เวลาเย็นพระลูกนอยท้ังสอง   
       ขมุกขมอมไปดวยฝุน เคยว่ิงเขามาเกาะท่ีชายพกแม  วันนีแ้มไมไดเห็น   
       พระลูกนอยท้ังสอง เม่ือกอนอาศรมนีป้รากฏแกเราดังวามีมหรสพ วันนี้   
       เม่ือแมมิไดเห็นพระลูกนอยท้ังสองนัน้  อาศรมเหมือนดังจะหมุนเวียน   
       นี่อยางไรอาศรมจึงปรากฏแกเราดเูงียบสงัดจริงหนอ แมฝูงกาปาก็มิได   
       สงเสียงรอง ลูกนอยท้ังสองของแม จักตายเสียแลวเปนแนแท นี่   
       อยางไรอาศรมจึงปรากฏแกเราดูเงียบสงัดจริงหนอ แมฝูงนกก็มิไดสง   
       เสียงรอง พระลูกนอยท้ังสองของแม จักตายเสียแลวเปนแนแท.   
 [๑๑๘๗] นี่อยางไรฝาพระบาทจงึทรงนิ่งอยู  เออก็ใจของหมอมฉันเหมือนดังฝน   
       เห็นสุบินในเวลาราตรี แมฝูงกาปาก็มิไดสงเสียงรอง  พระลูกนอยท้ัง   
       สองของหมอมฉันคงจกัตายเสียแลวเปนแนแท นี่อยางไรฝาบาทจึงทรง   
       นิ่งอยู แมฝูงนกก็มิไดสงเสียงรอง พระลูกนอยท้ังสองของหมอมฉัน   
       คงจักตายเสียแลวเปนแนแท ขาแตพระลูกเจา เหลาเนือ้รายในปาหรือ   
       ในทุงกวาง  มาเค้ียวกินพระลูกนอยท้ังสองของหมอมฉันเสียแลวหรือ   
       ไฉน  หรือวาใครมานําเอาพระลูกนอยท้ังสองของหมอมฉันไป  หรือ   
       ฝาพระบาททรงสงพระลูกนอยท้ังสองซ่ึงกําลังชางพูดจานารักใครไปเปน   
       ทูต หรือวาเขาไปหลับอยูในบรรณศาลา หรือพระลูกนอยท้ังสองของ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หนาท่ี 297 
       เรานั้นเท่ียวเลนคะนองออกไปในภายนอก เสนพระเกศาพระหัตถและ   
       พระบาทซ่ึงมีลายตาขายของพระลูกนอยท้ังสองนัน้ มิไดปรากฏเลย หรือ   
       วานกท้ังหลายมาโฉบเฉี่ยวเอาไป หรือวาใครนําเอาพระลูกนอยท้ังสอง   
       ของหมอมฉันไป.   
 [๑๑๘๘] ความทุกขท่ีหมอมฉันมิไดเห็นพระลูกนอยท้ังสอง  คือ ชาลีและกัณหา   
       ชินาในวนันี้นั้น เปนทุกขยิ่งกวาการถูกขับไลจากแวนแควน เปรียบ   
       เหมือนแผลที่ถูกแทงดวยลูกศร ฉะนัน้  ก็การท่ีหมอมฉันมิไดเห็นพระ   
       ลูกนอยท้ังสอง ท้ังฝาพระบาทก็มิไดตรัสกับหมอมฉันนี้ เปนลูกศร   
       เสียบแทงหฤทัยของหมอมฉันซํ้าสอง  หฤทัยของหมอมฉันหวัน่ไหว   
       ขาแตพระราชบุตร ถาคืนวันนี้ฝาพระบาทมิไดตรัสกับหมอมฉัน พรุงนี้   
       เชาฝาพระบาทก็นาจะไดทอดพระเนตรหมอมฉัน  ผูปราศจากชีวิตตาย   
       เสียเปนแน.   
 [๑๑๘๙] เจามัทรีมีรูปงามอุดม เปนราชบุตรีผูมียศ ไปแสวงหามูลผลาหารต้ังแต   
       เชา ไฉนหนอ จึงกลับมาจนเวลาเย็น.   
 [๑๑๙๐] ฝาพระบาทไดทรงสดับมิใชหรือ ซ่ึงเสียงบันลือแหงราชสีห และเสือ   
       โครง ท้ังเสียงสัตวจตุบาทและฝูงนก สงเสียงคํารามรองสนั่นเปนอัน   
       เดียวกัน  ตางก็มุงมาเพ่ือจะด่ืมน้ํายังสระนี้  บุพพนิมิตไดเกดิมีแก   
       หมอมฉันผูกําลังเท่ียวอยูในปาใหญ เสียมพลัดตกจากมือของหมอมฉัน   
       และกระเชาท่ีหาบอยูกพ็ลัดตกจากบา  ทีนั้นหมอมฉันก็หวาดกลัวเปน   
       กําลัง  จึงกระทําอัญชลีนอบนอมทิศท่ัวทุกแหง  ขอความสวัสดพีึงมีแต   
       ท่ีนี้  ขอพระลูกเจาของเราท้ังหลาย อยาไดถูกราชสีหหรือเสือเหลือง   
       เบียดเบียนเลย หมี สุนขัปา หรือเสือดาว อยามากลํ้ากรายพระลูกนอย   
       ท้ังสองของขาเลย ๓ สัตวรายในปา คือ ราชสีห เสือโครง และเสือ   
       เหลืองยืนขวางทางหมอมฉันเสีย เหตุนั้น หมอมฉันจึงกลับมาจนพลบคํ่า.   
 [๑๑๙๑] ตัวเราเปนผูไมประมาท  หม่ันปฏิบัติพระสวามีบํารุงพระลูกนอยท้ังสอง   
       ทุกวันคืน ดังอันเตวาสิกปฏิบัติอาจารย ฉะนั้น  ตวัเรามุนชฎาเปน    
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       พรหมจาริณี นุงหมหนังอชินะ เท่ียวแสวงหามูลผลาหารในปาทุกวนัคืน   
       เพราะความรักพระลูกท้ังสองเทียวนะพระลูก นี่ขม้ินสีดังทอง ท่ีแมหา   
       มาบดไวสําหรับใชเพื่อเจาท้ังสองอาบน้ํา นี่ผลมะตูมสุกสีเหลือง แมหา   
       มาใหเพื่อลูกท้ังสองเลน อนึ่ง แมไดสรรหาผลไมสุกอ่ืนๆ ท่ีนาพอใจ   
       มาเพื่อใหลูกทั้งสองเลน นี้เปนของเลนของลูกรักท้ังสอง ขาแตพระ   
       จอมกษัตริย  นี่เหงาบัวพรอมท้ังฝกและหนอแหงอุบลและกระจบัอัน   
       คลุกเคลาดวยน้ําผ้ึง เชิญพระองคทรงเสวยพรอมพระโอรสพระธิดาเถิด   
       ขอพระองคทรงโปรดประทานดอกปทุมแกพอชาลี สวนดอกโกมุทขอ   
       ไดโปรดประทานแกกณัหากุมารี พระองคจะไดทอดพระเนตรพระกุมาร   
       ประดับประดาดวยดอกไมฟอนรําอยู ขอไดโปรดตรัสเรียกสองพระราช   
       บุตรมาเถิด แมกณัหาชนิาจะไดมานี่ ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขอ   
       พระองคทรงสดับพระสุรเสียงอันไพเราะออนหวานของแมกณัหาชินา   
       ขณะเขาสูอาศรม เราท้ังสองถูกเนรเทศจากแวนแควน เปนผูมีสุขและ   
       ทุกขเสมอกัน  เออกพ็ระองคไดทรงเหน็พระราชบุตรท้ังสอง คือ พอ   
       ชาลีแมกณัหาชินาบางหรือ ชรอยวาหมอมฉันไดสาปแชง สมณพราหมณ   
       ผูประพฤติพรหมจรรย มีศีล เปนพหูสูต ในโลก วนันี้หมอมฉันจึงไม   
       ไดเหน็พระลูกนอยท้ังสอง คือ พอชาลีและแมกัณหาชินา.   
 [๑๑๙๒] หมูนี้นี่ก็ตนหวา  นี่ตนยางทรายท่ีทอดกิ่งคอมลงมา เปนรุกขชาติตางๆ   
       พันธุ ท่ีสองพระกุมารเคยวิ่งเลน แมมิไดเหน็สองพระกุมารนั้น หมูนี้   
       นี่กโ็พธ์ิใบ ตนขนุน ตนไทร  ตนมะขวิด เปนไมมีผลนานาชนิดท่ี   
       พระกุมารทั้งสองเคยมาวิ่งเลน แมมิไดเห็นสองพระกมุารนั้น หมูไม   
       เหลานี้ตั้งอยูดุจอุทยาน  นี่ก็เปนแมน้ําเย็นซ่ึงสองพระกุมารเคยมาเลน   
       แมมิไดเหน็สองพระกุมารนั้น รุกขชาติท่ีทรงดอกตางๆ มีอยูบนภูเขาน้ี   
       ท่ีสองพระกุมารเคยทัดทรงเลน แมมิไดเหน็สองพระกุมารนั้น รุกขชาติ   
       ท่ีทรงผลตางๆ มีอยูบนภูเขานี้ ท่ีสองพระกุมารเคยมาเสวย แมมิได   
       เห็นสองพระกุมารนัน้ เหลานี้เปนตุกตาชาง ตุกตามา  ตุกตาววั ท่ี   
       พระกุมารทั้งสองเคยมาเลน แมมิไดเหน็สองพระกุมารนั้น.    
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 [๑๑๙๓] เหลานี้เปนตุกตาเนือ้ทรายทองตัวเล็กๆ ตุกตากระตาย ตุกตานกเคา   
       ตุกตาชะมด เปนอันมากท่ีพระกุมารท้ังสองเคยเลน แมมิไดเหน็พระ   
       กุมารท้ังสองนั้น เหลานีตุ้กตาหงส  เหลานี้ตุกตานกกะเรียน ตุกตา   
       นกยูงมีแววหางงามวิจิตร ท่ีสองพระกุมารเคยมาเลน แมมิไดเห็นพระ   
       กุมารท้ังสองเลย.   
 [๑๑๙๔] พุมไมเหลานี้มีดอกบานทุกฤดูกาล ท่ีสองพระกุมารเคยมาเลน แมมิได   
       เห็นพระกมุารท้ังสองนั้น สระโบกขรณีนี้นาร่ืนรมย เพรียกไปดวย   
       เสียงนกจากพรากมาคูขัน ดาดาษไปดวยมณฑา ปทุมและอุบล ท่ีสอง   
       พระกุมารเคยมาเลน แมมิไดเหน็พระกมุารท้ังสองนั้น.   
 [๑๑๙๕] ฟนฝาพระบาทก็มิไดหัก น้ําก็มิไดตัก แมไฟก็มิไดติด เพราะเหตุไร   
       หนอ พระองคจึงทรงหงอยเหงาซบเซาอยู ท่ีรักกับท่ีรักประชุมพรอมกัน   
       อยูยอมหายความทุกขรอน แตวนันีห้มอมฉันมิไดเหน็พระกุมารทั้งสอง   
       คือ พอชาลีและแมกณัหาชินา.   
 [๑๑๙๖] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเห็นพระลูกรักท้ังสองของเรา   
       ผูใดมานําเอาพระลูกรักท้ังสองนั้นไป  หรือวาพระลูกรักท้ังสองนัน้ตาย   
       เสียแลว  แมฝูงกาปาก็มิไดขานขัน พระลูกนอยท้ังสองของหมอมฉัน   
       ตายเสียแลวเปนแน  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเหน็   
       พระลูกรักท้ังสองของเรา ผูใดมานําเอาพระลูกรักท้ังสองนั้นไป หรือวา   
       พระลูกรักท้ังสองนั้นตายเสียแลว แมฝูงนกก็มิไดขานขัน พระลูกนอย   
       ท้ังสองของหมอมฉันตายเสียแลวเปนแน.   
 [๑๑๙๗] พระนางมัทรีทรงปริเทวนา พลางเท่ียววิ่งคนหาตลอดซอกบรรพตและ   
       ปาชัฏ  ในบริเวณเขาวงกตนั้น  แลวเสดจ็กลับมายังพระอาศรม ทรง   
       กรรแสงอยูในสํานกัของพระราชสวามี ทูลครํ่าครวญวา ขาแตพระองค   
       ผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเหน็พระลูกรักท้ังสองของเรา  ผูใดมานําเอา   
       พระลูกรักท้ังสองนั้นไป หรือวาพระลูกรักท้ังสองนั้นตายเสียแลว  แม   
       ฝูงกาปากมิ็ไดขานขัน  พระลูกนอยท้ังสองของหมอมฉันตายเสียแลว   
       เปนแน ขาแตพระองคผูสมมติเทพ หมอมฉันมิไดเหน็พระลูกรักท้ัง    
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       สองของเรา ผูใดมานําเอาพระลูกท้ังสองนั้นไป หรือวาพระลูกรักท้ังสอง   
       นั้นตายเสียแลว  แมฝูงนกก็มิไดขานขัน พระลูกนอยท้ังสองของ   
       หมอมฉันตายเสียแลวเปนแน  พระนางมัทรีผูทรงพระรูปพระโฉมอัน   
       อุดม เปนพระราชบุตรีผูมียศเที่ยวไปท่ีโคนตนไม ท่ีบริเวณภูเขา และ   
       ในถํ้ามิไดทรงพบเห็นสองพระกุมาร จงึทรงประคองพระพาหากรรแสง   
       รํ่าไหครํ่าครวญ ลมสลบลงท่ีพื้นพสุธา ณ ท่ีใกลบาทมูลของพระเวสสันดร   
       นั้นแล.   
 [๑๑๙๘] พระเวสสันดรราชฤาษี ทรงวักน้าํประพรมพระนางมัทรีราชบุตรี ผูลมสลบ   
       ลง ณ ท่ีใกลบาทมูลของพระองคนั้น คร้ันทรงทราบวา พระนางฟน   
       พระองคดแีลว จึงไดตรัสบอกเน้ือความน้ี กะพระนางในภายหลังวา   
       ดูกรมัทรีฉันไมปรารถนาจะแจงความทุกขแกเธอแตแรกกอน  พราหมณ   
       แกเปนยาจกผูยากจนมาสูท่ีอยูของฉัน  ฉันไดใหลูกท้ังสองแกพราหมณ   
       นั้นไป ดกูรมัทรี เธออยากลัวเลย จงดีใจเถิด ดูกรมัทรี เธอจงดู   
       ฉันเถิด จงอยาดูลูกทั้งสองเลย อยากรรแสงไหไปนกัเลย เราเปนผู   
       ไมมีโรค ยังมีชีวิตอยู  คงจักไดพบเหน็ลูกท้ังสองท่ีพราหมณนําไปเปน   
       แนแท สัปบุรุษเห็นยาจกมาถึงแลวพึงใหบุตร ปศุสัตว ธัญชาติ   
       และทรัพยอยางอ่ืนในเรือนเปนทานได ดูกรมัทรี ขอเธอจงอนุโมทนา   
       ปุตตทานอันสูงสุดของเรา.   
 [๑๑๙๙] ขาแตพระองคผูประเสริฐ หมอมฉันขออนุโมทนาปุตตทานอันอุดมของ   
       ฝาพระบาท ฝาพระบาททรงพระราชทานปุตตทาน อันอุดมแลว จงยัง   
       พระหฤทยัใหเล่ือมใส ขอจงทรงบําเพญ็ทานยิ่งๆ ข้ึนไปเถิด ขาแต   
       พระองคผูเปนใหญของประชุมชนในหมูมนุษย ซ่ึงมักเปนคนตระหนี่   
       เหนยีว ฝาพระบาทพระองคเดียวผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ ไดทรงบําเพ็ญ   
       ปยปุตตทานแกพราหมณแลว.   
 [๑๒๐๐] ปฐพกี็บันลือล่ันเสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพยสายฟาแลบอยูแปลบ   
       ปลาบโดยรอบ เสียงสะทานปรากฏ ดงัหนึ่งวาเสียงภูเขาถลมทลาย.    
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[๑๒๐๑] เทพเจาสองหมู ผูสิงสถิตอยูท่ีนารทบรรพต  ถวายอนุโมทนาแก   
       พระหนอทศพลเวสสันดรนั้นวา พระอินทร พระพรหมทั้งทาวเวสสวัณ   
       มหาราช  และเทพเจาชาวดาวดึงสสวรรค  พรอมดวยพระอินทรทุก   
       ถวนหนา ยอมถวายอนุโมทนาพระนางเจามัทรีผูทรงพระรูปพระโฉมอัน   
       อุดม เปนพระราชบุตรีผูมียศทรงถวายอนุโมทนาปุตตทาน อันอุดมของ   
       พระเวสสันดร ของพระเวสสันดรราชฤาษี ดวยประการฉะน้ีแล.   
                       (นี้) ช่ือมัทรีบรรพ   
[๑๒๐๒] ลําดบันั้น  เม่ือราตรีส้ินไป  พระอาทิตยอุทัยข้ึนมา  เวลาเชาทาว   
       สักกเทวราชทรงแปลงเพศเปนอยางพราหมณ  ไดปรากฏแกสองกษัตริย   
       นั้น.   
[๑๒๐๓] พระคุณเจาไมมีโรคาพาธหรือหนอ พระคุณเจาทรงพระสําราญดีหรือ   
       ท้ังมูลมันผลไมมีมากหรือ  เหลือบยุงและสัตวเสือกคลานมีนอยแล   
       หรือ ในปาอันเกล่ือนกลนไปดวยพาลมฤคไมมีมาเบียดเบียนแลหรือ.   
[๑๒๐๔] ดกูรพราหมณ เราทั้งหลายไมมีโรคาพาธเบียดเบียน อนึ่งเราท้ังหลาย   
       เปนสุขสําราญดี เราเยียวยาอัตภาพดวยการหาผลาหารสะดวกดีท้ังมูลมัน   
       ผลไมก็มีมาก เหลือบ ยงุ สัตวเสือกคลานก็มีนอย อนึ่ง ในปาอัน   
       เกล่ือนกลนไปดวยพาลมฤค ก็ไมมีมาเบียดเบียนแกเราเม่ือพวกเรามา   
       อยูในปา มีชีวิตอันตรมเตรียมมาตลอด ๗ เดือน เราพึงเห็นทานผูเปน   
       พราหมณบูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ถือไมเทาสีดังผลมะตูม และ   
       ลักจั่นน้ํานี้เปนคนท่ีสอง ดูกรพราหมณ ทานมาดแีลว อนึ่งทานมิใช   
       มาราย ดูกรทานผูเจริญ เชิญทานเขาไปภายในเถิด เชิญลางเทาของ   
       ทานเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง ผลหมากเมา มีรส   
       หวานปานน้ําผ้ึง เชิญเลือกฉันแตผลท่ีดีๆ เถิดทานพราหมณ  แมน้าํ   
       ฉันนี้ก็เยน็สนิท เรานํามาแตซอกเขา  ดูกรพราหมณ ถาทานจํานงหวัง   
       ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด ดังเราขอถามทานมาถึงปาใหญเพราะเหตุการณ   
       อะไรหนอ เราถามแลวขอทานจงบอกความนัน้แกเราเถิด.    
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[๑๒๐๕] หวงน้ํา (ในปญจมหานที) เต็มเปยม  ไมมีเวลาเหือดแหงฉันใด   
       พระองคมีพระหฤทัยเต็มไปดวยศรัทธา ฉันนั้น เกลากระหมอมฉัน   
       กราบทูลขอแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาพระราชทานพระมเหสี แก   
       เกลากระหมอมฉันเถิด.   
[๑๒๐๖] ดูกรพราหมณ เรายอมใหมิไดหวัน่ไหว ทานขอส่ิงใดเราก็จะใหส่ิงนั้น   
       เราไมซอนเรนส่ิงท่ีมีอยู ใจของเรายินดีในทาน.   
[๑๒๐๗] พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐ  ทรงกุมหัตถพระนางมัทรี จับเตาน้าํหล่ัง   
       อุทกวารีพระราชทานพระนาง  ใหเปนทานแกพราหมณ ขณะนัน้   
       เม่ือพระมหาสัตวทรงบริจาคพระนางมัทรีใหเปนทานเกิดความอัศจรรยนา   
       สยดสยองโลมชาติก็ชูชัน เมทนีดลกก็มัปนาทหวัน่ไหว พระนางเจา   
       มัทรีมิไดมีพระพักตรเงางอด มิไดทรงขวยเขิน และมิไดทรงกรรแสง   
       ทรงเพงดพูระราชสวามีโดยดุษณภีาพ โดยทรงเคารพเช่ือถือวา ทาวเธอ   
       ทรงทราบซ่ึงส่ิงอันประเสริฐ.   
[๑๒๐๘] เม่ือตถาคตเปนพระเวสสันดร  บริจาคชาลีกัณหาชินาซ่ึงเปนธิดาและ   
       พระมัทรีเทวี ผูเคารพยําเกรงในพระราชสวามี มิไดคิดเสียดายเลย   
       เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณเทานั้น บุตรท้ังสองเปนท่ีเกลียดชังของเราก็   
       หามิได พระมัทรีเทวีไมเปนท่ีรักของเราก็หามิได แตสัพพัญุตญาณ   
       เปนท่ีรักของเรา ฉะนั้นเราจึงไดใหของอันเปนท่ีรัก.   
[๑๒๐๙] ขาพระบาทเปนพระมเหสีของพระองค ตั้งแตยังแรกรุนสาว พระองค   
       ก็เปนเจาเปนใหญในขาพระบาท พระองคปรารถนาจะพระราชทานขา   
       พระบาทแกผูใด ก็พึงพระราชทานไดทรงปรารถนาจะขายหรือจะฆา ก็   
       พึงทรงขายทรงฆาได.   
[๑๒๑๐] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงทราบชัดซ่ึงความทรงดําริของสองกษัตริยแลว   
       จึงตรัสชมดังนี้วาอันวาขาศึกท้ังมวลลวนเปนของทิพย (อันหามเสียซ่ึง   
       ทิพสมบัติ) และเปนของมนุษย (อันหามเสียซ่ึงมนุษยสมบัติ) พระ   
       องคทรงชนะไดแลวปฐพีก็บันลือล่ัน  เสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพย   
       สายฟาแลบอยูแปลบปลาบโดยรอบ เสียงสะทานปรากฏดังหนึ่งวาเสียง    
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       ภูเขาถลมทลาย  เทพเจาสองหมูผูสิงสถิตอยูท่ีนารทบรรพตถวาย   
       อนุโมทนาแกพระหนอทศพลเวสสันดรนั้นวา พระอินทร พระพรหม   
       ทาวประชาบดี จันทเทพบุตร พระยม ท้ังทาวเวสสวณัมหาราช และ   
       เทพเจาท้ังปวงยอมถวายอนุโมทนาวา พระเวสสันดรบรมกษัตริย ทรง   
       กระทํากรรมท่ีทําไดยาก เม่ือคนดีท้ังหลายใหส่ิงท่ีใหไดยาก  กระทํา   
       กรรมท่ีทําไดยาก คนไมดียอมทําตามไมได เพราะวาธรรมของสัตบุรุษ   
       ท้ังหลายอันอสัตบุรุษตามไดโดยยาก เพราะฉะน้ัน  ตอจากนี้ คติของ   
       สัตบุรุษและของอสัตบุรุษ  ยอมตางกนั อสัตบุรุษ ยอมไปนรก   
       สัตบุรุษมีสวรรคเปนท่ีไป การท่ีพระองคเสด็จมาอยูในปา ไดพระราช   
       ทานสองพระราชกุมารและพระมเหสีใหเปนทานนี้ ช่ือวาเปนยานอัน   
       ประเสริฐ ไมเปนยานกาวลงสูอบายภูมิ ขอปุตตทารมหาทานของพระ   
       องคนั้น จงเผล็ดผลในสรวงสวรรค.   
[๑๒๑๑] ขาพเจาขอถวายพระนางเจามัทรีพระมเหสี ผูงามท่ัวสรรพางค คืนให   
       พระคุณเจา  พระองคเทานั้นเปนผูสมควรแกพระมัทรี  และพระมัทรีก็   
       คูควรกับพระราชสวามี น้ํานมและสังขท้ังสองนี้มีสีเสมอกัน  ฉันใด   
       พระองคและพระมัทรีกมี็พระหฤทัยเสมอกัน   ฉันนั้น ท้ังสองพระองค   
       เปนกษัตริยสมบูรณดวยพระโคตร เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายพระชนนี   
       และชนกทรงถูกขับไลจากแวนแควน มาอยูในอาศรมราวปา บุญท้ังหลาย   
       ท่ีพระองคกระทํามาแลวฉันใด ขอพระองคทรงใหทานกระทําบุญอยูรํ่าไป   
       ฉันนั้น.   
[๑๒๑๒] ขาแตพระราชฤาษ ีหมอมฉันเปนทาวสักกะจอมเทพ มาในสํานักของ   
       พระองค ขอพระองคจงทรงเลือกเอาพร หมอมฉันขอถวายพร ๘ ประ   
       การแกพระองค.   
[๑๒๑๓] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญแหงสรรพสัตว ถาพระองคจะประสาทพระ   
       พรแกหมอมฉันไซร ขอใหพระบิดาจงมารับหมอมฉัน  ขอพระบิดาพึง   
       ทรงตอนรับหมอมฉันผูออกจากปานี้  ไปถึงเรือนของตนดวยราชอาสน   
       พรนี้เปนท่ี ๑ เปนพรทีห่มอมฉันปรารถนา อนึ่ง ขอใหหมอมฉันไม    
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       พึงพอใจซึ่งการฆาคน แมผูนั้นจะเปนนักโทษถึงประหารชีวิตกระทําผิด   
       อยางรายกาจ  ขอใหหมอมฉันพึงปลอยใหพนจากการถูกประหารชวีิต   
       พรนี้เปนท่ี ๒ เปนพรทีห่มอมฉันปรารถนา อนึ่ง ขอใหประชาชนท้ังปวง   
       ท้ังแกเฒา เด็ก และปานกลาง  พึงเขามาอาศัยหมอมฉันเล้ียงชีวิต   
       พรนี้เปนท่ี ๓ เปนพรทีห่มอมฉันไมพงึคบหาภรรยาผูอ่ืน พึงพอใจแต   
       ในภรรยาของตน ไมพึงลุอํานาจแหงหญิงท้ังหลาย พรนี้เปนท่ี ๔ เปน   
       พรท่ีหมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ขาแตทาวสักกะ ขอใหบุตรของหมอม   
       ฉัน  ผูพลัดพรากไปนัน้ พึงมีอายุยนืนาน พึงครองซ่ึงแผนดินโดย   
       ธรรมเถิด พรนี้เปนท่ี ๕ เปนพรที่หมอมฉันปรารถนา อนึ่ง ตั้งแต   
       วันท่ีหมอมฉันกลับคืนถึงพระนครเม่ือราตรีส้ินไป พระอาทิตยอุทัยข้ึนมา   
       แลว ขอใหอาหารอันเปนทิพยพึงปรากฏ พรนี้เปนท่ี ๖ เปนพรที่หมอม   
       ฉันปรารถนา อนึ่งเม่ือหมอมฉันใหทานอยู ขอไทยธรรมอยาไดหมดส้ิน   
       ไป เม่ือกําลังให ขอใหหมอมฉันทําจิตใหผองใส คร้ันใหแลวขอให   
       หมอมฉันไมพึงเดือดรอนใจในภายหลัง พรนี้เปนท่ี ๗ เปนพรที่หมอมฉัน   
       ปรารถนา อนึ่ง เม่ือลวงพนจากอัตภาพนี้ไป ขอใหหมอมฉันครรไลยัง   
       โลกสวรรค ใหไดไปถึงช้ันดุสิต อันเปนช้ันวิเศษ คร้ันจุติจากช้ันดสิุต   
       นั้นแลว พงึมาสูความ เปนมนุษย แลวไมพึงเกิดตอไป พรนี้เปนท่ี   
       ๘ เปนพรท่ีหมอมฉันปรารถนา.   
[๑๒๑๔] คร้ันทาวสักกะจอมเทพทรงสดับพระดํารัสของ พระมหาสัตว เวสสันดร   
       นั้นแลว ไดตรัสดังนี้วาไมนานนักดอก สมเด็จพระบิดาบังเกิดเกลาของ   
       พระองค จักเสด็จมาทรงเยี่ยมพระองค คร้ันตรัสพระดํารัสเทานี้แลว   
       ทาวสุชัมบดีมฆวาฬเทวราช ทรงพระราชทานพรแกพระเวสสันดรแลว   
       ไดเสด็จกลับไปยังหมูสวรรค.   
                       (นี้) ช่ือสักกบรรพ   
[๑๒๑๕] นัน่หนาของใครหนองามยิ่งนกั ดังทองคําอันนายชางหลอมดวยไฟสุกใส   
       หรือดังแทงทองคําอันละลายควางท่ีปากเบา ฉะนัน้เด็กท้ังสองคนนี้มี    
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       อวัยวะคลายคลึงกัน มีลักษณะคลายคลึงกันคนหนึ่งคลายคลึงพอชาลี   
       คนหน่ึงเหมือนแมกัณหาชินา ท้ังสองคนมีรูปเสมอกัน ดังราชสีหออก   
       จากถํ้าทอง ฉะนั้นเด็กสองคนนี้ปรากฏเหมือนดังหลอดวยทองคําเทียว.   
[๑๒๑๖] ดกูรภารทวาชพราหมณ ทานนําเด็กสองคนน้ีมาจากไหนหนอ ทานมา   
       จากไหน ลุถึงแวนแควนของเราในวนันี้.   
[๑๒๑๗] ขาแตพระเจาสญชัยสมมติเทพ กมุารท้ังสองนี้มีผูใหแกขาพระองคดวย   
       ความพอใจ ตั้งแตวันท่ีขาพระองคไดสองกุมารนี้มา คืนวันนี้เปนคืนท่ี ๑๕   
[๑๒๑๘] ทานมีถอยคําดูดดืม่เพียงไร จึงไดเด็กสองคนนีม้า  ทานควรทาํใหเรา   
       เช่ือโดยเหตุท่ีชอบใครใหลูกนอยทั้งหลาย อันเปนอุดมทาน ใหทานน้ัน   
       แกทาน.   
[๑๒๑๙] พระองคใดเปนท่ีพึง่ของเหลายาจกผูมาขอ  ดังธรณีเปนท่ีพึ่งของสัตว   
       ท้ังหลาย พระองคนั้น คือ พระเวสสันดรราช ซ่ึงเสด็จไปอยูปา ได   
       พระราชทานพระราชโอรส และพระราชธิดาแกขาพระองค พระองคได   
       เปนท่ีรับรองของเหลายาจกผูมาขอ เหมือนสาครเปนท่ีรับรองแหงแมน้ํา   
       ท้ังหลาย ซ่ึงไหลลงไป ฉะนั้น พระองคนั้น คือ พระเวสสันดรราช   
       ซ่ึงเสด็จไปอยูปาไดพระราชทานพระราชโอรส และพระราชธิดาแกขา   
       พระองค.   
[๑๒๒๐] ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย พระราชาผูยังทรงครองเรือนอยู เปนผูมีศรัทธา   
       ทรงกระทํากรรมไมสมควรหนอ พระเวสสันดรถูกขับไลออกไปอยูปา   
       พึงพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาอยางไรหนอ ทานผูเจริญ   
       ท้ังหลายมีประมาณเทาใด ซ่ึงมาประชุมกันอยูในสมาคมนี้ จงพิจารณา   
       เร่ืองนี้ พระเวสสันดรราชประทับอยูในปา อยางไรจะพระราชทาน   
       พระราชโอรส และพระราชธิดาเลา พระองคควรจะพระราชทานทาส   
       ทาสี มา แมมาอัศดร รถ ชางกุญชร ทําไมจึงพระราชทานพระราชกมุาร   
       ท้ังสองเลา.   
[๑๒๒๑] ขาแตสมเด็จพระอัยกา ทาส มา แมมาอัศดร รถ และชางกุญชรตัว   
       ประเสริฐ ในเรือนของผูใดไมมี ผูนั้นจะพึงใหอะไร พระเจาขา.    
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[๑๒๒๒] ดูกรพระหลานนอย ปูสรรเสริญทานแหงบิดาของเจานั้น ปูไมไดติเตียน   
       เลย หฤทัยแหงบิดาของเจาเปนอยางไรหนอ เพราะใหเจาท้ังสองแก   
       พราหมณแลว.   
[๑๒๒๓] ขาแตพระอัยกามหาราช พระบิดาของเกลากระหมอม พระราชทานเกลา   
       กระหมอมท้ังสองแกพราหมณแลว ไดทรงสดับถอยคํารํ่าพิลาป ท่ีพระ   
       นองกัณหาไดกลาวแลว.   
[๑๒๒๔] ทรงมีพระหฤทัยเปนทุกขและเรารอน  มีดวงพระเนตรแดงดังหนึ่งดาว   
       โรหิณี และมีพระอัสสุชลหล่ังไหล.   
[๑๒๒๕] พระนองกัณหาชินาไดกราบทูลสมเด็จพระบิดาดังนี้วา  ขาแตพระบิดา   
       เจาขา พราหมณนีเ้ฆ่ียนตีเกลากระหมอมฉันดวยไมเทา ดังเฆ่ียนตีหญิง   
       ทาสีอันเกดิในเรือนเบ้ีย  พระบิดาเจาขา  ผูนี้ไมใชพราหมณเปนแน   
       พราหมณท้ังหลายยอมต้ังอยูในธรรม ยกัษแปลงเพศเปนพราหมณมานํา   
       เอาเกลากระหมอมฉันท้ังสองไปเพ่ือจะกิน พระบิดาเจาขา เกลากระ   
       หมอมฉันท้ังสองถูกปศาจนําไป ไฉนพระบิดาจึงทรงนิ่งดูดายเสียเลาหนอ   
       เพคะ.   
[๑๒๒๖] มารดาของเจาท้ังสองเปนพระราชบุตรี  และบิดาของเจาท้ังสองเปน   
       ราชบุตร แตกอนเจาท้ังสองเคยข้ึนตักของปู บัดนี้เหตุไร จึงยืนอยู   
       หางไกลเลาหนอ.   
[๑๒๒๗] พระมารดาของเกลากระหมอมท้ังสองเปนพระราชบุตรี และพระบิดาของ   
       เกลากระหมอมท้ังสองเปนพระราชบุตร แตบัดนี้เกลากระหมอมท้ังสอง   
       เปนทาสของพราหมณ เพราะฉะน้ัน เกลากระหมอมท้ังสองจึงยืนอยู   
       หางไกล พระเจาขา.   
[๑๒๒๘] หลานท้ังสองอยาไดชอบกลาวอยางนั้นเลย หทัยของปูกําลังเรารอน   
       กายของปูเหมือนดังถูกยกข้ึนไวบนจิตกาธาน หลานรักท้ังสองยังความ   
       เศราโศกใหแกปูยิ่งนกั ปูจักถายหลานท้ังสองดวยทรัพย หลานท้ังสอง   
       จักไมตองเปนทาส ดูกรพอชาลี บิดาของเจาท้ังสองไดตีราคาเจาท้ังสอง    
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       ไวเทาไรใหแกพราหมณ หลานท้ังสองจงบอกแกปูตามจริงเถิด พนกังาน   
       ท้ังหลายจงใหพราหมณรับเอาทรัพยไปเถิด.   
[๑๒๒๙] ขาแตสมเด็จพระอัยกา พระบิดาทรงตีราคาเกลากระหมอมฉันมีคาทองคํา   
       พันแทง ทรงตีราคาพระนองกัณหาชินาผูมีพระพักตรอันผองใส ดวย   
       สัตวพาหนะมีชางเปนตนอยางละรอยๆ แลวไดพระราชทานแกพราหมณ.   
[๑๒๓๐] เหวยพนักงาน เองจงลุกข้ึนรีบไปนําทาส ทาสี ชาง โค และโค   
       อุสภราช อยางละรอยๆ กับทองคําพันแทง เอามาใหแกพราหมณเปน   
       คาถายพระหลานรักท้ังสอง.   
[๑๒๓๑] ลําดบันั้น พนกังานรีบไปนําทาส ทาสี ชาง โค และโคอุสภราช   
       อยางละรอยๆ กับทองคําพันแทงเอามาใหแกพราหมณ เปนคาถาย   
       สองพระกุมาร.   
[๑๒๓๒] พนกังานไดใหทาส ทาสี ชาง โค และโคอุสภราช แมมาอัศดร รถ   
       และเคร่ืองใชสอยทุกอยางๆ ละรอยๆ กับทองคําพันแทง แกพราหมณ   
       ผูแสวงหาทรัพย ผูขอเกินประมาณ  หยาบชา เปนคาถายพระกุมาร   
       ท้ังสอง.   
[๑๒๓๓] กษัตริยท้ังสอง คือ พระเจาสญชัยและพระราชเทวี ทรงถายพระกุมาร   
       ท้ังสองแลว รับส่ังใหพนักงานสรงสนานและใหพระกุมารท้ังสองเสวย   
       เสร็จแลว ทรงประดับประดาดวยอาภรณท้ังหลาย แลวทรงอุมข้ึนให   
       ประทับบนพระเพลา พระกุมารท้ังสองทรงสรงสนานพระเศียรแลวทรง   
       พระภษูาอันสะอาด ประดับดวยสรรพาภรณ พระราชาผูพระอัยกา ทรง   
       อุมพระชาลีข้ึนประทับบนพระเพลา แลวตรัสถาม พระกุมารท้ังสอง   
       ทรงประดบักุณฑล อันมีเสียงดังกอง นาเพลิดเพลินใจ ทรงประดับ   
       พวงมาลัยและสรรพาลังการแลว พระราชาทรงอุมพระชาลีข้ึนประทับบน   
       พระเพลา แลวไดตรัสถามวา ดูกรพอชาลี พระชนกชนนีท้ังสองของ   
       หลานรัก ไมมีโรคดอกหรือ  แสวงหาผลาหารเล้ียงชนมชีพสะดวก   
       แหละหรือ มูลผลาหารมีมากแหละหรือ เหลือบ ยุงและสัตวเสือกคลานมี    
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       นอยแหละหรือ ในปาอันเกล่ือนกลนไปดวยสัตวราย ไมมีมาเบียดเบียน   
       แหละหรือ.   
[๑๒๓๔] ขอเดชะ พระชนกชนนีของเกลากระหมอมท้ังสองพระองค นั้นไมมีโรค   
       อนึ่ง ทรงแสวงหามูลผลาหารเล้ียงพระชนมชีพไดสะดวก มูลผลาหารมี   
       มาก เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานกมี็นอย ในปาอันเกล่ือนกลน   
       ไปดวยสัตวราย ไมมีมาเบียดเบียนพระชนกชนนีท้ังสอง พระชนนขีอง   
       เกลากระหมอมฉัน ทรงขุดรากบัว เงาบัว มันออน ทรงสอย ผลพุทรา   
       ผลรกฟา มะตูม  นํามาเล้ียงพระชนกและเกลากระหมอมฉันท้ังสอง   
       พระชนนทีรงนําเอาเงาไมและผลไมใดๆ มาจากปา  พระชนกและ   
       เกลากระหมอมฉันท้ังสองมารวมพรอมกันเสวยเงาไม และผลไมนัน้ๆ   
       ในเวลากลางคืน ไมไดเสวยในเวลากลางวันเลย พระชนนีของเกลา   
       กระหมอมท้ังสองผูเปนสุขุมาลชาติ  ตองเท่ียวแสวงหาผลไม มีพระ   
       ฉวีวรรณผอมเหลือง เพราะลมและแดด เหมือนดอกปทุม อันถูกขยํา   
       ดวยมือ ฉะนั้น เม่ือพระชนนีเสด็จเท่ียวไปในปาใหญ ซ่ึงเปนปา   
       อันเกล่ือนกลนไปดวยสัตวราย  เปนท่ีอาศัยแหงแรดและเสือเหลือง   
       พระเกสาของพระองคอันมีสีดังปกแมลงภู  ถูกกิ่งไมเปนตนเกี่ยวให   
       กระจุยกระจาย พระชนนีทรงขมวดมุนพระเมาลี ทรงไวซ่ึงเหง่ือไคลท่ี   
       พระกัจฉะประเทศ (ทรงเพศเปนดาปสินีอันประเสริฐ ทรงถือไมขอ   
       ทรงเคร่ืองบูชาไฟ และมุนพระเมาลี) ทรงพระภูษาหนังสัตว บรรทม   
       เหนือปถพี ทรงบูชาไฟ.   
[๑๒๓๕] บุตรทั้งหลายเกดิข้ึนมาแลว ยอมเปนท่ีรักของมนุษยในโลก พระอัยกา   
       ของเราไมทรงเกิดพระสิเนหาในพระโอรสเสียเลยเปนแน.   
[๑๒๓๖] ดูกรพระหลานนอย จริงทีเดยีว การท่ีปูใหขับไลพระบิดาของเจาผูไมมี   
       โทษ เพราะถอยคําของชาวสีพีท้ังหลายนั้น ช่ือวาปูไดทํากรรมอันช่ัวชา   
       และช่ือวาทํากรรมเคร่ืองทําลายความเจริญ ส่ิงใดๆ ของปูมีอยูในนคร   
       นี้ก็ดี ทรัพยและธัญชาติท่ีมีอยูก็ดี ปูขอยกใหแกพระบิดาของเจาท้ังส้ิน   
       ขอใหเวสสันดรจงมาเปนพระราชาปกครองในสีพีรัฐเถิด.    
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[๑๒๓๗] ขอเดชะ สมเด็จพระชนกของเกลากระหมอมฉัน  คงจักไมเสด็จมาเปน   
       พระราชาของชาวสีพี เพราะถอยคําของเกลากระหมอมฉัน ขอให   
       สมเด็จพระอัยกาเสด็จไป  ทรงอภิเษกพระบิดาของเกลากระหมอมฉัน   
       ดวยราชูปโภค เองเถิดพระเจาขา.   
[๑๒๓๘] ลําดบันั้น พระเจาสญชัยไดดํารัสส่ังเสนาบดีวา กองทัพ คือ พลชาง   
       พลมา พลรถ พลเดินเทา จงผูกสอดอาวุธ (จงเตรียมใหพรอมสรรพ)   
       ชาวนิคม  พราหมณและปุโรหิตท้ังหลาย จงตามเราไป ถัดจากนั้น   
       พวกโยธีหกหม่ืนผูมีสงางาม พรอมสรรพดวยเคร่ืองอาวุธยุทธภณัฑ   
       ประดับดวยผาสีตางๆ กนั จงตามมาเร็วพลัน พวกโยธีผูพรอมสรรพ   
       ดวยเคร่ืองอาวุธยุทธภณัฑ ประดับดวยผาสีตางๆ กนั คือ พวกหนึง่   
       แตงผาสีเขียว พวกหนึ่งแตงผาสีเหลือง พวกหนึ่งแตงผาสีแดง พวก   
       หนึ่งแตงผาสีขาว จงตามมาเร็วพลัน ภูเขาคันธมาทนอันมีในปาหมิพานต   
       สะพร่ังไปดวยคันธชาติ ดารดาษดวยพฤกษานานาชนิด เปนท่ีอาศัยอยู   
       แหงหมูสัตวใหญๆ  และมีตนไมเปนทิพยโอสถ ยอมสวางไสวและ   
       หอมไปท่ัวทิศ ฉันใด เหลาโยธีท้ังหลาย ผูพรอมสรรพดวยเคร่ือง   
       อาวุธยุทธภัณฑ จงตามมาเร็วพลัน กจ็งรุงเรืองและมีเกียรติฟุงขจรไป   
       ฉันนั้น ถัดจากนัน้ จงจดัชางท่ีสูงใหญหม่ืนส่ีพัน มีสายรัดประคนทอง   
       มีเคร่ืองประดับและเคร่ืองปกคลุมศีรษะอันขจติดวยทอง มีนายควาญชาง   
       ถือโตมร และขอข้ึนข่ีคอประจําเตรียมพรอมสรรพ ประดับประดาอยาง   
       สวยงาม จงตามมาเร็วพลัน ถัดจากนั้น จงจัดมาสินธพชาติอาชาไนย   
       อันมีฝเทาจัดหม่ืนส่ีพนั  พรอมดวยนายควาญมาประดบัประดาดวย   
       อลังการ ถือแสและเกาทัณฑ ผูกสอดเคร่ืองรบข้ึนประจําหลัง จงตาม   
       มาเร็วพลัน ถัดจากนัน้จงจัดกระบวนรถรบหม่ืนส่ีพัน  มีกํากงอันหุม   
       ดวยเหล็กเรือนรถวิจิตรดวย  และจงยกธงข้ึนปกบนรถนั้นๆ พวก   
       นายขมังธนูผูยิงไดแมนยํา เปนคนคลองแคลวในรถทั้งหลายจงเตรียม   
       โลห เกราะและเกาทัณฑไวใหเสร็จ  พลโยธีเหลานี ้จงตระเตรียมให   
       พรอมรีบตามมา.    
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[๑๒๓๙] เวสสันดรโอรสของเรา จักเสด็จมาโดยมรรคาใดๆ ตามมรรคาน้ันๆ   
       จงใหโปรยขาวตอก ดอกไม มาลัย ของหอมและเคร่ืองลูบไล และ   
       จงใหตั้งเคร่ืองบูชาอันมีคารับเสด็จ ในบานหนึ่งๆ จงใหตั้งหมอสุราเมรัย   
       รับไว บานละรอยๆ รายไปตามมรรคาท่ีเวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จ   
       มา จงใหตั้งมังสาหารและขนม เชน ขนมแตกงา ขนมกุมมาส อัน   
       ปรุงดวยเนื้อปลา  รายไปตามมรรคาท่ีเวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา   
       จงใหตั้งเนยใส น้ํามัน นมสม นมสด ขนมท่ีทําดวยขาวฟางและ   
       สุราเปนอันมาก  รายไปตามมรรคาท่ีเวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา   
       ใหมีพนักงานวิเศษท้ังครัวหวานและครัวคาว จดัต้ังไวเล้ียงประชาชนท่ัว   
       ไป ใหมีมหรสพฟอนรําขับรองทุกๆ อยาง เพลงปรบมือ กลองยาว   
       ชางขับเสภาอันบรรเทาความเศราโศก พวกมโหรีจงเลนดนตรีดีดพิณ   
       พรอมท้ังกลองนอยกลองใหญ เปาสังข ตีกลองหนาเดียว ตะโพน   
       บัณเฑาะว สังข จะเข กลองใหญ กลองเล็ก รายไปตามมรรคาท่ี   
       เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา.   
[๑๒๔๐] กองทัพของสีพีรัฐเปนกองทัพใหญ อันจัดเปนกระบวนต้ังไวเสร็จแลว   
       นั้น มีพระชาลีราชกุมารเปนผูนําทาง ไดยาตราไปยังเขาวงกต ชางกญุชร   
       ตัวประเสริฐมีอายุ ๖๐ ป มีสายรัดประคนทอง ผูกตกแตงไว บันลือ   
       กองโกญจนาทกระหึ่มอยู เหลามาอาชาไนยยอมแผดเสียงดังสน่ัน เสียง   
       กงรถดังกกึกอง ธุลีละอองฟุงตระหลบนภากาศ กองทัพของสีพีรัฐอัน   
       จัดเปนกระบวนยาตราไปเปนกองทัพใหญ สามารถจะทําลายลางราช   
       ดัสกรได มีพระชาลีราชกุมารเปนผูนําทาง  ไดยาตราไปยังเขาวงกต   
       พระเจาสญชัยพรอมดวยราชบริพารเหลานั้นเสด็จเขาปาใหญ ซ่ึงมีตนไม   
       มีกิ่งกานมาก มีน้ํามาก ดารดาษไปดวยไมดอกและไมผลท้ังสองอยาง   
       ในปาใหญนั้น ฝูงวิหคเปนอันมากหลากๆ สี มีเสียงกลมกลอมหวาน   
       ไพเราะเกาะอยูบนตนไมอันเผล็ดดอกตามฤดูกาล รองประสานเสียง   
       เสียงระเบงเปนคูๆ พระเจาสญชัยพรอมท้ังราชบริพารเหลานั้น เสดจ็   
       ไประยะทางไกลลวงหลายวันหลายคืน จึงบรรลุถึงประเทศที่พระเวส -  
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       สันดรประทับอยู.   
                     (นี้) ช่ือมหาราชบรรพ.   
[๑๒๔๑] พระเวสสันดรไดทรงสดับเสียงกกึกองแหงกองพลเหลานั้น กต็กพระทัย   
       กลัวเสด็จข้ึนภูเขา ทรงหวาดกลัวทอดพระเนตรดูกองพลเสนา ตรัสวา   
       ดูกรมัทรี เชิญมาดูซิ เสียงอันกึกกองเชนใดในปา มาอาชาไนยสงเสียง   
       รองกึกกอง เห็นปลายธงปลิวไสว  นายพรานไพรท้ังหลายขึงขายลอม   
       ฝูงเนื้อในปา ไลตอนใหตกลงในหลุม แลวไลท่ิมแทงดวยหอก เลือก   
       เอาแตตัวพีๆ ฉันใด เราทั้งสองก็ฉันนัน้ เปนผูไมมีโทษผิด ถูกขับไล   
       จากแวนแควนมาอยูในปา  ยอมเปนผูตองตกอยูในเงื้อมมือของพวก   
       อมิตรเปนแน ดูเอาเถิดซ่ึงบุคคลผูประหารคนไมมีกําลัง.   
[๑๒๔๒] พวกอมิตรไมพึงย่ํายีพระองค เปรียบเหมือนไฟในหวงน้ํา  ฉะนั้น ขอ   
       พระองคจงระลึกถึงขอนั้นแหละ แตนีไ้ปจะพึงมีแตความสวัสดีโดยแท.   
[๑๒๔๓] ลําดบันั้น พระเวสสันดรราชเสด็จลงจากภเูขาแลวประทับนั่งในบรรณ   
       ศาลา ทรงทําพระมนัสใหม่ันคง.   
[๑๒๔๔] พระบิดาดํารัสส่ังใหกลับรถ ใหประเทียบกระบวนทัพไวแลวเสด็จเขาไป   
       หาพระราชโอรสผูประทับอยูในปาเดยีวดาย เสดจ็ลงจากคอชางพระท่ีนั่ง   
       ตน ทรงเฉวียงพระอังสาประนมพระหัตถ แวดลอมดวยหมูอํามาตย   
       เสด็จเขาไปเพื่อทรงอภิเษกพระราชโอรส ณ ท่ีนั้น ทาวเธอไดทอดพระ   
       เนตรเห็นพระราชโอรสทรงเพศบรรพชิต นั่งเขาฌานอยูในบรรณศาลา   
       ไมหวัน่ไหวแนวแน ไมมีภัยแตไหน.   
[๑๒๔๕] ก็พระเวสสันดรและพระนางเจามัทรี  ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาผูมี   
       ความรักในบุตรกําลังเสด็จมา ทรงตอนรับถวายอภิวาท ฝายพระนางเจา   
       มัทรี ทรงซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทพระสัสสุระกราบทูลวา ขาแต   
       พระสมมติเทพ เกลากระหมอมฉันมัทรีผูสะใภของพระองค ขอถวาย   
       บังคม ณ พระยุคลบาทของพระองค พระเจาสญชัยทรงสวมกอดสอง   
       กษัตริยประทับทรวง ฝาพระหัตถลูบพระปฤษฎางคอยูไปมา ณ อาศรมนั้น.    
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[๑๒๔๖] ดูกรพระลูกรัก  ลูกทั้งสองไมมีโรคาพาธหรือหนอ ลูกท้ังสองสําราญดี   
       หรือ ท้ังมูลมันผลไมมีมากหรือ เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานมี   
       นอยแลหรือ ในปาอันเกลื่อนกลนไปดวยพาลมฤค ไมมีมาเบียดเบียน   
       แลหรือ.   
[๑๒๔๗] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ชีวิตของขาพระบาทท้ังสองยอมเปนไปตามมี   
       ตามได ขาพระบาทท้ังสองเปนอยูอยางฝดเคือง ชีวติเปนอยูไดดวยการ   
       เท่ียวแสวงหามูลผลาผล ขาแตพระมหาราช นายสารถีทรมานมาใหหมด   
       ฤทธ์ิ ฉันใด ขาพระบาททั้งสองยอมเปนผูถูกทรมานใหหมดฤทธ์ิ ฉันนั้น   
       ความส้ินฤทธ์ิยอมทรมานขาพระบาททั้งสอง ขาแตพระมหาราช เม่ือ   
       ขาพระบาทท้ังสองผูถูกเนรเทศโศกเศราอยูในปาเนืองนิตย เนื้อหนงัก็   
       ซูบซีด เพราะมิไดเห็นพระชนกชนนี.   
[๑๒๔๘] ทายาทผูมีมโนรถยังไมสําเร็จของฝาพระบาทผูจอมสีพีรัฐ คือ ชาลีและ   
       กัณหาชินา ท้ังสองตกอยูในอํานาจของพราหมณผูมุทะลุหยาบชา มัน   
       ตอนตีเอาชาลีกัณหาชนิาท้ังสองนั้นเหมือนดังโค ถาพระองคทรงทราบ   
       หรือทรงไดสดับขาวลูกท้ังสองของพระราชบุตรีนั้น ขอไดทรงพระกรุณา   
       ตรัสบอกแกขาพระบาทโดยเร็วพลัน ดงัหมอรีบพยาบาลคนท่ีถูกงูกัด   
       ฉะนั้นเถิด.   
[๑๒๔๙] กุมารท้ังสองนั้น คือ ชาลีและกัณหาชินา พอไดใหทรัพยแกพราหมณ   
       ถายมาแลว ดูกรลูกรัก อยากลัวไปเลย จงเบาใจเถิด.   
[๑๒๕๐] ขาแตสมเด็จพระบิดา ฝาพระบาทไมมีโรคาพาธหรือหนอ ทรงพระสําราญ   
       ดีหรือ พระจักษุแหงพระชนกชนนีของขาพระบาท ยังไมเส่ือมเสีย   
       แหละหรือ.   
[๑๒๕๑] ดกูรลูกรัก พอไมมีโรคาพาธ และสบายดี อนึ่ง จกัษุแหงมารดาของ   
       เจาก็ไมเส่ือมเสีย.   
[๑๒๕๒] ยวดยานของฝาพระบาทไมทรุดโทรมหรือ พลพาหนะยังใชไดคลองแคลว   
       หรือ ชนบทเจริญดีอยูหรือ ฝนไมแลงหรือ พระเจาขา.    
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[๑๒๕๓] ยวดยานของเราไมทรุดโทรม พลพาหนะยังใชไดคลองแคลว ชนบท   
       เจริญดี และฝนไมแลง.   
[๑๒๕๔] เม่ือสามกษัตริยทรงสนทนากันอยูอยางนี้ พระมารดาผูเปนราชบุตรี ไม   
       ทรงฉลองพระบาท เสดจ็ดําเนนิไปปรากฏที่ปากทวารเขา ก็พระเวสสันดร   
       และพระมัทรี   ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาผูมีความรักในบุตรกาํลัง   
       เสดจ็มา ทรงตอนรับถวายอภวิาท ฝายพระนางเจามัทรี ทรงซบเศียร   
       เกลาอภิวาทแทบพระบาท พระสัสสุกราบทูลวา  ขาแตพระแมเจา   
       เกลากระหมอมฉันมัทรีผูสะใภ ขอถวายบังคมพระยคุลบาทของพระแม   
       เจา.   
[๑๒๕๕] กพ็ระโอรสท้ังสองผูเสด็จมาโดยสวัสดีแตท่ีไกล  ทอดพระเนตรเห็น   
       พระนางเจามัทรี ก็ครํ่าครวญวิ่งเขาไปหา ดังหนึ่งลูกโคนอยวิ่งเขาหาแม   
       ฉะนั้น  สวนพระนางเจามัทรีพอทอดพระเนตรเห็นพระโอรสท้ังสองผู   
       เสด็จมาโดยสวัสดี แตท่ีไกล  ทรงส่ันระรัวไปทัว่พระกาย เหมือน   
       แมมดท่ีผีสิง ฉะนั้น น้ํานมก็ไหลออกจากพระถันท้ังคู.   
[๑๒๕๖] เม่ือพระญาติท้ังหลายมาพรอมกนัแลว ขณะนัน้ไดเกิดเสียงสนั่นกึกกอง   
       ภูเขาท้ังหลายส่ันสะทาน  แผนดนิไหวสะเทือน ฝนตกลงเปนทอธาร   
       คร้ังนั้น พระเวสสันดรราชไดสมาคมรวมดวยพระญาติ คือ พระราชา   
       พระเทวี พระโอรส พระสุณิสา และพระราชนัดดาท้ังสองพระองค   
       พระญาติท้ังหลายมาประชุมพรักพรอมกันแลว ณ กาลใด  ในกาลนั้น   
       ไดเกดิความอัศจรรยนาขนพองสยองเกลา ประชาราษฎรท้ังปวงพรอมใจ   
       กัน  ประนมอัญชลีถวายบังคมพระมหาสัตว ครํ่าครวญวิงวอนพระเวส   
       สันดรและพระนางเจามัทรี  ในปาอันนาหวาดกลัววา  พระองคเปน   
       พระราชาผูเปนใหญแหงขาพระบาทท้ังหลาย  ขอท้ังสองพระองคทรง   
       พระกรุณาโปรดรับเสวยราชสมบัติเปนพระราชาแหงขาพระบาทท้ังหลาย   
       เทอญ.   
                      (นี้) ช่ือฉขัตติยบรรพ.    
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[๑๒๕๗] ฝาพระบาท  ชาวชนบทและชาวนิคม  พรอมใจกันเนรเทศขาพระบาท   
       ผูครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรม จากแวนแควน.   
[๑๒๕๘] ดกูรพระลูกรัก จริงทีเดียว การท่ีพอขับไลลูกผูไมมีโทษผิดออกไปจาก   
       แวนแควน เพราะถอยคําของชาวสีพีนัน้ ช่ือวาพอไดทํากรรมอันช่ัวชา   
       และช่ือวาพอไดทํากรรมเคร่ืองทําลายความเจริญ.   
[๑๒๕๙] ข้ึนช่ือวาบุตร ควรชวยปลดเปล้ืองความทุกขของมารดาบิดาและพ่ีนอง   
       ท่ีเกิดข้ึน เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึง แมดวยชีวิตของตน (ขาแต   
       พระมหาราชา เวลานี้เปนเวลาสมควรท่ีจะสรงสนาน ขอเชิญทรงชําระ   
       พระสรีระมลทินเถิด พระเจาขา).   
[๑๒๖๐] ลําดบันั้น พระเวสสันดรบรมกษตัริย ทรงชําระพระสรีระมลทิน คร้ัน   
       แลวไมทรงเพศดาบส.   
[๑๒๖๑] พระเวสสันดรบรมกษัตริย  สระพระเกศาแลว ทรงเศวตพัสตรอัน   
       สะอาด  ทรงประดับดวยเคร่ืองราชปลันทนาภรณทุกอยาง  ทรงสอด   
       พระแสงขรรคอันทําใหราชปจจามิตรเกรงขาม เสด็จข้ึนทรงพระยา   
       ปจจยนาคเปนพระคชาธาร คร้ังนั้น เหลาสหชาติโยธาหาญท้ังหกหม่ืน   
       สวมสอดสรรพาวุธและประดับสรรพาภรณลวนดวยทอง  เปนสงางาม   
       นาดู ตางช่ืนชมยินดี แวดลอมพระมหากษัตริยผูเปนจอมทัพ ลําดับนั้น   
       เหลาพระสนมกํานัลของพระเจาสีพีมาประชุมพรอมกัน  เชิญพระมัทรี   
       ใหโสรจสรงดวยสุคนธวารี แลวทูลถวายพระพรวา ขอพระเวสสันดร   
       จงทรงอภบิาลรักษาพระแมเจาของพระชาลี และพระกณัหาชินาท้ังสอง   
       พระองคจงทรงบํารุงรักษาพระแมเจาตอไป  อนึ่ง ขอพระเจาสญชัย   
       มหาราช จงทรงคุมครองรักษาพระแมเจายิ่งข้ึนไป เทอญ.   
[๑๒๖๒] ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริยและพระมัทรี กลับมาไดดํารงในสิริราช   
       สมบัตินี้ตามเดิมแลว ทรงระลึกถึงความลําบากขณะที่เสด็จไปประทับอยู   
       ในปาในกาลกอน  จึงรับส่ังใหนํากลองนันทเภรีไปตีประกาศท่ีเวิ้งวาง   
       หวางเขาวงกต อันเปนรัมณียสถาน กพ็ระเวสสันดรบรมกษัตริยและ   
       พระมัทรี กลับมาไดดํารงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแลว พระมัทรี    
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       ผูสมบูรณดวยลักขณา  ทรงระลึกถึงความลําบากขณะท่ีเสด็จไปประทับ   
       อยูในปาในกาลกอน  คร้ันไดทรงประสบพระโอรสพระธิดา ก็มีพระทัย   
       ปราโมทย เกิดโสมนัส  ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริยและพระมัทรีผูมี   
       ลักขณา  กลับมาไดดํารงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแลว ทรงระลึกถึง   
       ความลําบากขณะท่ีเสด็จไปประทับอยูในปาในกาลกอน  และไดมาอยูรวม   
       กับพระโอรสและพระธิดา จึงมีพระหฤทัยช่ืนชมยนิดีปติโสมนัส.   
[๑๒๖๓] ดูกรลูกรักท้ังสอง ในกาลกอน คือ เม่ือพราหมณนําลูกท้ังสองไป แม   
       มีความปรารถนาลูกท้ังสอง  แมจึงไดบําเพ็ญวัตรนี้ คือ แมบริโภค   
       อาหารวันละคร้ัง นอนเหนือพ้ืนแผนดินเปนนิตย วตัรของแมนั้นสําเร็จ   
       แลวในวนันี้ เพราะไดพบพระลูกท้ังสองแลว ดูกรลูกรักท้ังสอง ขอ   
       ความโสมนัสอันเกิดจากแมและแมท่ีเกดิจากพระบิดา  จงคุมครองลูก   
       อนึ่งเลา ขอพระเจาสญชัยมหาราช  จงทรงอภิบาลรักษาลูก บุญกุศล   
       อยางใดอยางหนึ่ง ท่ีแมก็ดี พระบิดาของลูกก็ดี กระทําแลวมีอยู ดวย   
       บุญกุศลท้ังหมดนัน้ ขอใหลูกจงเปนผูไมแกตาย.   
[๑๒๖๔] พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยพระภูษาอยางใด สมเด็จพระผุสดีสัสสุ   
       ราชเทวีกท็รงจัดพระภษูาอยางนัน้ คือ พระภษูากัปปาสิกพัตร โกสัย   
       พัตร โขมพัตร และโกทุมพรพัตร สงไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา   
       พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยเคร่ืองประดับอยางใด  พระสัสสุผุสดี   
       ราชเทวี  ก็ทรงจัดเคร่ืองประดับอยางนั้น คือ พระธํามรงคสุวรรณรัตน   
       สรอยพระศอนพรัตน สงไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา พระนาง   
       มัทรีจะทรงงดงามดวยเคร่ืองประดับอยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรง   
       จัดเคร่ืองประดับอยางนัน้  คือ พระวลัยสําหรับประดับตนพระพาหา   
       พระกุณฑลสําหรับประดับพระกรรณ  สายรัดพระองคฝงแกวมณตีาบ   
       เพชร ไปประทานแกพระมัทรีราชสุณิสา พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวย   
       เคร่ืองประดับอยางใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรงจัดเคร่ืองประดับอยาง   
       นั้น คือ ดอกไมกรองเคร่ืองประดับพระเมาฬี เคร่ืองประดับพระนลาต   
       และเคร่ืองประดับฝงแกวมณีสีตางๆ กนั  ไปประทานแกพระมัทรีราช    
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       สุณิสา พระนางมัทรีจะทรงงดงามดวยเคร่ืองประดับอยางใด พระผุสดี   
       สัสสุราชเทวี ก็ทรงจดัเคร่ืองประดับอยางนั้น คือ เคร่ืองประดับพระถัน   
       เคร่ืองประดับพระอังษา  สอ้ิงเพชร ฉลองพระบาทสงไปประทานแก   
       พระมัทรีราชสุณิสา เคร่ืองประดับท่ีสมเด็จพระนางผุสดีสงไปประทาน   
       นั้นมีท้ังท่ีตองรอยดวยเชือก ท้ังท่ีไมตองรอยดวยเชือก  สมเด็จพระ   
       ผุสดีทรงตรวจดูเคร่ืองประดับพระนางมัทรี  ทรงเห็นท่ีใดยังบกพรองก็   
       รับส่ังใหนํามาประดับเพิ่มเติมจนเต็ม  พระนางมัทรีราชบุตรีทรงงดงาม   
       ยิ่งนัก  ดังนางเทพกัญญาในนันทวัน พระนางมัทรีราชบุตรีสระพระเกศา   
       แลวทรงเศวตพัสตร ประดับดวยอาภรณท้ังปวง ทรงงดงามยิ่งนกั ดงั   
       นางเทพอัปสรในดาวดึงส  วันนั้น พระนางมัทรีราชบุตรีทรงงดงามนา   
       พิศวง  ดังตนกลวยอันเกดิในสวนจิตตลดาถูกลมรําเพยพัดไหวไปมา   
       ฉะนั้น พระนางมัทรีราชบุตรี  ทรงมีไรพระทนตแดงดังผลตําลึงสุกงาม   
       ยิ่งนัก มีพระโอษฐแดงดงัผลไทรสุก งดงามยิ่งนกั ปานดังกินรีมีขน   
       ปกงามวิจติร บินรอนอยูในอากาศ ฉะนั้น.   
[๑๒๖๕] เหลาพนักงานตกแตงตรุณหัตถี มีวัยปานกลาง  อันเปนชางพระท่ีนั่ง   
       ตนตัวประเสริฐอดทนตอหอกซัดและลูกศร  มีงางอนงามดังงอนรถ มี   
       กําลังกลาหาญ เสร็จแลวใหนํามาประเทียบเกยคอยรับเสด็จ  สมเด็จ   
       พระมัทรี เสด็จข้ึนประทับบนหลังตรุณหัตถี อันมีวยัปานกลาง เปน   
       ชางพระท่ีนั่งตนตัวประเสริฐ อดทนตอหอกซัดและลูกศร มีงางอนงาม   
       ดังงอนรถ มีกําลังกลาหาญ.   
[๑๒๖๖] เนื้อประมาณเทาใดท่ีมีอยูในปาท้ังปวง ณ เขาวงกตนัน้ เนื้อประมาณ   
       เทานั้น  ไมเบียดเบียนกนัและกนัดวยเดชของพระเวสสันดร  นก   
       ประมาณเทาใดท่ีมีอยูในปาท้ังปวง ณ เขาวงกตนัน้ นกประมาณเทานั้น   
       ไมเบียดเบียนกนัและกนัดวยเดชของพระเวสสันดร เนื้อประมาณเทาใด   
       ท่ีมีอยูในปาท้ังปวง ณ เขาวงกตนัน้   มาประชุมในที่เดียวกัน ในเมื่อ   
       พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จกลับ นกประมาณเทาใดท่ีมี   
       อยูในปาท้ังปวง ณ เขาวงกตนัน้  มาประชุมในท่ีเดยีวกัน  ในเม่ือ    
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       พระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสด็จกลับ  เนื้อประมาณเทาใด   
       ท่ีมีอยูในปาท้ังปวง ณ เขาวงกตนัน้ เนื้อประมาณเทาน้ันตางพากนัมีทุกข   
       เพราะจะตองพลัดพรากจากพระเวสสันดร  มิไดสงเสียงรองอันไพเราะ   
       เหมือนกาลกอน ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญจะเสดจ็กลับ   
       นกประมาณเทาใด ท่ีมีอยูในปาท้ังปวง ณ เขาวงกตนั้น นกประมาณ   
       เทานั้น ตางพากันมีทุกข เพราะจะตองพลัดพรากจากพระเวสสันดร   
       มิไดสงเสียงอันไพเราะเหมือนในกาลกอน ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุง   
       สีพีรัฐใหเจริญ จะเสด็จกลับ.   
[๑๒๖๗] ราชวิถีท่ีจะเสดจ็พระราชดําเนินนั้น ประชาราษฎรชวยกันตกแตงราบร่ืน   
       งามวิจิตร ลาดดวยดอกไม ตั้งแตเขาวงกตท่ีพระเวสสันดรราชประทับ   
       อยู  ตราบเทาถึงพระนครเชตุดร ลําดับนั้น เหลาอํามาตยสหชาติโยธา   
       หาญท้ังหกหม่ืน แตงเครื่องพรอมสรรพงามสงานาดู พากันตามเสด็จ   
       แวดลอมโดยรอบ ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับ   
       พระนคร พระสนมกํานลัใน พระกุมารท่ีเปนพระประยูรญาติ และบุตร   
       อํามาตย พวกพอคาและพราหมณท้ังหลาย พากนัตามเสด็จแวดลอม   
       โดยรอบ ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร   
       กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ กองพลเดินเทา พากันตามเสด็จ   
       แวดลอมโดยรอบ ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับ   
       พระนคร  ชาวชนบทและชาวนิคม พรอมใจกันมาประชุมแวดลอมอยู   
       โดยรอบ ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร   
       เหลาโยธาสวมหมวกแดง สวมเกราะหนัง ถือธนู ถือโลหดั้ง เดิน   
       นําหนา ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จกลับพระนคร.   
[๑๒๖๘] กษัตริยท้ังหกพระองคนั้น เสด็จเขาสูพระนครอันนาร่ืนรมย มีปอม   
       ปราการและทวารเปนอันมาก  บริบูรณดวยขาวน้ํา บริบูรณดวยการ   
       ฟอนรําขับรองท้ังสองอยาง ชาวชนบทและชาวนิคมตางช่ืนชมยนิดี มา   
       ประชุมพรอมกัน ในเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญเสด็จมาถึง   
       เม่ือพระมหาสัตวผูพระราชทานทรัพยเสด็จมาถึงแลว  ชาวชนบทและ   
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       ชาวนิคมตางเปล้ืองผาโพกออกโบกสะบัดอยูไปมา พระองครับส่ังใหนํา   
       กลองนันทเภรีไปตีประกาศในพระนคร  รับส่ังใหประกาศปลดปลอย   
       สัตวท้ังหลายจากเคร่ืองจองจํา.   
[๑๒๖๙] ขณะเม่ือพระเวสสันดรผูผดุงสีพีรัฐใหเจริญ เสด็จเขาพระนครแลว ทาว   
       สักกเทวราชทรงบรรดาลฝนเงินใหตกลงในขณะนั้น ลําดับนั้น พระ   
       เวสสันดรบรมกษัตริยผูมีพระปญญา ทรงบําเพ็ญทานแลว คร้ันสวรรคต   
       พระองคกไ็ดเสด็จเขาถึงสวรรค ฉะนี้แล.   
                       (นี้) ช่ือนครกณัฑ.   
                   จบ มหาเวสสันตรชาดกท่ี ๑๐.   
                      จบ มหานิบาตชาดก.   
                           จบชาดก   
                        ------------   


