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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

สมุทรโฆสชาดก
สุธนชาดก
สัตตธนุชาดก
รัตนปโชตชาดก
สิริวิบุลกิตติชาดก
วิบุลราชชาดก
สิริจุฑามณชาดก
จันทราชชาดก
สุภมิตตชาดก
สิริธรชาดก
ทุลกบัณฑิตชาดก
อาทิตชาดก
ทุกัมมานิกชาดก
มหาสุรเสนชาดก
สุวรรณกุมารชาดก
กนกวรรณราชชาดก
วิริยบัณฑิตชาดก
ธรรมโสณฑกชาดก
สุทัสนชาดก
วัฏฏังคุลีราชชาดก
โปราณกบิลราชชาดก
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ธรรมิกบัณฑิตราชชาดก
จาคทานชาดก
ธรรมราชชาดก
นรชีวชาดก
สุรูปชาดก
มหาปทุมชาดก
ภัณฑาคารชาดก
พหลาคาวีชาดก
เสตบัณฑิตชาดก
ปุปผชาดก
พาราณสิราชชาดก
พรหมโฆสราชชาดก
เทวรุกขกุมารชาดก
สลภชาดก
สิทธิสารชาดก
นรชีวกฐินทานชาดก
อติเทวราชชาดก
ปาจิตตกุมารชาดก
สรรพสิทธิชาดก
สังขปตตชาดก
จันทเสนชาดก
สุวรรณกัจฉปชาดก
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•
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

สิโสรชาดก
วรวงสชาดก
อรินทมชาดก
รถเสนชาดก
สุวรรณสิรสาชาดก
วนาวนชาดก
พากุลชาดก

ปจฉิมภาค มี ๑๑ ชาดก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โสนันทชาดก
สีหนาทชาดก
สุวรรณสังขชาดก
สุรัพภชาดก
มหาสุวรรณกัจฉปชาดก
เทวันธชาดก
สุบินชาดก
สุวรรณวงศชาดก
วรนุชชาดก
สิรสาชาดก
จันทคาธชาดก

ชาดกแทรก มี ๓ ชาดก
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•
•
•

ปญจพุทธพยากรณ
ปญจพุทธศักราชวรรณนา
อานิสงสผาบังสุกุล

ที่มา
พระมหามานะ มุนวิ ํโส (กลมกลาง), ปญญาสชาดกปฐมภาค เรื่องที่ ๑-๗: การตรวจชําระและ
ศึกษาเชิงวิเคราะห, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระมหาธานินทร อาทิตวโร (คํากมล), (ปญญาสชาดกปฐมภาค เรื่องที่ ๘-๒๗: การตรวจ
ชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห, วิทยานิพนธพทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระมหาประสิทธิ์ อหึสโก (ทองปาน), ปญญาสชาดกปฐมภาค เรื่องที่ ๒๘-๔๔: การตรวจ
ชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห, วิทยานิพนธพทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
พระมหาประสานชัย เทวงฺกโร (ตรีพงษศิลป), ปญญาสชาดกปฐมภาค เรื่องที่ ๔๕-๕๐: การ
ตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระมหาอาคม สุมณีโก (แกวใส), ปญญาสชาดกปจฉิมภาค เรื่องที่ ๑ - ๔: การตรวจชําระและ
ศึกษาเชิงวิเคราะห, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗.
พระเมธีสุตาภรณ (เฉลา เตชวนฺโต), ปญญาสชาดกปจฉิมภาค เรื่องที่ ๕ - ๘: การตรวจชําระ
และศึกษาเชิงวิเคราะห, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม (บัวชูกาน), ปญญาสชาดกปจฉิมภาค เรื่องที่ ๙ - ๑๑: การตรวจ
ชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห, วิทยานิพนธพทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

1. สมุทรโฆสชาดก
พระศาสดาประทับอาศัยเมืองสาวัตถีอยูทพี่ ระวิหารเชตวัน ทรงปรารถพระนางยโสธราเทวี
ไดตรัสพระธรรมเทศนานี้ ในวันหนึ่ง พวกภิกษุนั่งสนทนาธรรมกันในโรงธรรมวา พระ
ศาสดาเพื่อจะไดพระนางยโสธราแลว ถึงกับสละรัชสมบัติของพระองค เสด็จไปยังพระนคร
อื่นแสดงศิลปะ ๖๐ อยางที่หาผูเสมอมิไดจนไดพระนางมา ทีนั้นพระศาสดาไดสดับถอยคํา
ของพวกภิกษุ ตรัสวามิใชแตบัดนี้เทานัน้ แมครั้งกอนเพื่อใหไดนางยโสธรามา ก็ละรัชสมบัติ
พรอมทั้งบิดามารดาไปยังนครอื่นเหมือนกัน ทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา ในอดีตในแควากาสี
ไดมีนครชื่อวาพรหมบุรี ในเมืองนั้นมีพระราชานามวาวินททัตครองราชยโดยธรรม มีอัคร
มเหสีพระนามวาเทวธิดา คราวนั้นพระโพธิสัตวจุติจากดาวดึงสมาถือปฏิสนธิในพระครรภ
ของพระเทวี ในขณะประสูตรมหาสมุทรไดกระฉอกกระฉอน เพราะฉะนั้นจึงตั้งพระนามวา
สมุทรโฆษ พระสิริรูปสมบัติของพระองคไดแผไปตลอดชมพูทวีป ในสมัยนั้นยังมีเมืองอีก
เมืองหนึ่งชื่อรัมมบุรี มีพระเจาสีหนรคุตปกครอง มีพระมเหสีพระนามวากนกวดี พระนางมี
พระธิดาพระนามวาวินทุมดี มีสิริโฉมงดงามยิ่งนัก พระธิดาไดฟงถึงรูปสมบัติของพระ
โพธิสัตว ก็มีจติ ปฏิพัทธติดใจ ไปนมัสการเทวสถานเปนประจํา กระทําประทักษิณบูชาแลว
อธิษฐานขอใหบันดาลใหไดพบพระองค แลวจะกระทําการบูชาถวาย คราวนั้นพราหมณ ๔
คน ออกเดินทางจากเมืองรัมมบุรีไปยังคามนิคมเมืองอื่นๆ ก็ลุถึงเมืองพรหมบุรี พวก
พราหมณไดเห็นพระกุมารก็ไดถวายพระพร พอพระองคไดประทับแลวจึงตรัสถามพวก
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พราหมณถึงขาวคราวที่นาสนใจในเมือง นั้น พวกพราหณไดทูลเรื่องราวถวายจนถึงเรื่องของ
พระราชธิดาทีม่ ีสิริโฉม รุงขึ้นเขาเฝาพระราชบิดาพระราชมารดาทูลขอลาไปยังเมืองรัมมบุรี
โดยทูลถึงเรื่องราวของพระราชธิดาที่สิริโฉม จึงใครจะไดเห็นยิ่งนัก ฝายพระบิดามารดาพอ
ฟงคําพระโพธิสัตวตรัสหาม แตจะสงทูตไปขอ พระโพธิสัตวยังทูลขอและลาพระราชบิดา
มารดา ก็พระองคยังเปนผูฉลาดในการดีดพิณ จึงนําพิณออกจากนครไป คืนเดียวก็เดินทางได
๗ โยชน พอสวางก็ถึงเมืองรัมมบุรี รุงขึ้นอีกวันหนึ่งพระธิดาวินทุมดีก็เสด็จไปยังเทวสถาน
ประทับนั่งอยูใ นสํานักพระบิดา ฝายพระโพธิสัตวก็ประดับพระองคพรอมสรรพเสด็จไปยัง
เทวสถานเหมือนกัน พระโพธิสัตวจึงไดยนื ขางพระพักตรพระราชา จึงทรงดีดพิณไดอยาง
ไพเราะจับใจ ทีนั้นพระเจาสีหนรคุตสดับเสียงพิณ แมพระธิดาวินทุมดีพระเทวีก็
ทอดพระเนตรเชนกัน พระราชาเลื่อมใสพระโพธิสัตวทรงพอพระทัยมาก อภิเสก ณ เทวส
ถานนั้นนั่นเอง จากนั้นไดจดั เตรียมบรรณาการมากมายสงทูตไปพรหมบุรี พระเจาวินททัตได
สดับเรื่องแลวก็พอพระทับ ครั้งนั้นพระโพธิสัตวเสวยสุขอยางยิ่งดังทิพสุข หนึ่งปผานไปพระ
โพธิสัตวประสงคจะประพาสอุทยานจึงเสด็จไปกับพระเทวี คราวนั้นยังมีวิทยาธรตนหนึ่ง
เหาะเทีย่ วเลนกับภรรยาตนที่เขาไกรลาส เก็บดอกไมมาประดับตนกับภรรยา คราวนั้นเองยัง
มีวิทยาธรอีกตนหนึ่งที่เขาสุทัศนพรอมกับภรรยาเที่ยวเก็บดอก มณฑารพตางๆ ประดับตน
ตนเองก็ถือพระขรรคเหาะไป พอเห็นวิทยาธรที่อยูเขาไกรลาสเหาะไปอยางนั้นก็รองถามไป
วา เราคือมรณาปต ทานไมรจู ักเราหรือ ? ฝายวิทยาธรที่อยูเขาไกรลาสก็รองทาทาย ทีนั้นทั้งคู
ตางสูรบกันในอากาศ วิทยาธรมรณาภิมุขที่อยูเขาไกรลาสเปนฝายพายแพ มรณาปตไดชัย
ชนะจึงจับเอาภรรยาของเขาไปดวย ทั้งตัวของมรณาภิมขุ เปนรูพรุนดวยพระขรรคเหมือนอาบ
ดวยน้ําครั่ง จึงตกลงทามกลางอุทยานของพระโพธิสัตวพรอมทั้งพระขรรค ฝายพระโพธิสัตว
ประพาสอุทยานแลวก็ประทับอยูที่ปราสาทกลางอุทยาน แลวชวนบุตรปุโรหิตและอํามาตย
ไปเลนในปา ก็ไดพบวิทยาธรแตไกล จึงใหอุมเขาไปปราสามเรียกหมอมารักษา พอหายแลว
วิทยาธรจึงไดถวายพระขรรค พรอมทูลวาพระขรรคมีอานุภาพมาก ถือพระขรรคนี้แลวจะ
เหาะไดเหมือนยืนบนพื้นดินแลวลาไป ครั้งนั้นพระโพธิสัตวจึงเรียกพระเทวีมาชวนไปเที่ยว
ที่ปาหิมพานตจากนั้น ไดเผลอหลับไป ทีนนั้ มีวิทยาธรตนหนึ่งเหาะมา เห็นวานอนหลับจึง
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คอยขโมยพระขรรคหนีไป พอตื่นบรรทมไมเห็นพระขรรคก็เที่ยวหาแตไมพบ พระโพธิสัตว
คิดหาวิธีกลับ ตรัสวาตองขามดวยเรือ มองหาเรือก็ไมพบเห็นขอนไมงวิ้ จึงจับโคน พระเทวี
จับปลาย ทั้งสองพระองคลอยไปถึงกลางมหาสมุทร คลื่นลมแรกกระแทกขอนไมแตก
ออกเปนสองทอน สองกษัตริยพรัดพรากกันไป พระเทวีไดแพจึงถึงฝง คร่ําครวญจนสลบไป
พอฟนมาก็เทีย่ วหารองไหคร่ําครวญไป พระนางตากผาแหงแลวจึงหอเครื่องประดับเดินไป
ตามรอยชางลุถึงเมืองทัททรัฐ จึงเอาเขมาไฟทาพระองคเขาเมือง คราวนั้นมีหญิงชราคนหนึ่ง
พบพระนางจึงไตถามแลวชักชวนใหมาอยูท ี่บานตน รุงขึ้นพระนางถอดธํามรงคสีแดงให
หญิงชราไปขายแกเศรษฐี พอเศรษฐีเห็นเขาก็บอกวาสิ่งนีม้ ีคามากยิ่งนัก นางบอกวาทัง้ เมืองก็
ไมพอ แตขอแคทองเต็มหาเกวียนแลวนํากลับมาใหพระนาง พระนางจึงซื้อทาสขายหญิง ไม
สรางปราสาท จากนั้นสรางศาลาแลวเขียนภาพตั้งแตเทวสถาน เรื่อยมาจนถึงภาพขอนไมงิ้ว
แตกเปนสองทอน ใหเลีย้ งสมณพราหมณมากมาย แลวคอยบอกพวกนางสาวใช ใหสังเกตดู
และบอกกิรยิ าของคนเหลานัน้ ใหทราบ ฝายพระโพธิสัตวถูกคลื่นซัดไปถึงกลางมหาสมุทร มี
คําถามวาทําไมพระโพธิสัตวจึงเสวยทุกขขนาดนี้ ? เพราะครั้งกอนพระองคเปนคนเมือง
พาราณสี ฤดูรอนชวนภรรษาไปอาบน้ํา คราวนั้นมีสามเณรรูปหนึ่งเลนน้ําอยู พายเรือเลนอยู
สองสามีภรรยาชวยกันตีฟองน้ําเกิดเปนคลื่นทําใหเรือลม ทําใหสามเณรจมน้ํา กลัวรองไห
แตไดชว ยขึน้ มา ดวยวิบากนั้นใน ๕๐๐ ชาติจึงเกิดมาเสวยทุกขในทะเล พระโพธิสัตวถูกน้ํา
พัดไปอยูอยางนี้ คราวนั้นมีนางมณีเมขลา ไปเทวสมาคมตลอด ๗ วัน วันที่ ๗ จึงไดมาตรวจดู
ที่ที่ตนดูแล ไดเห็นพระมหาสัตวลอยอยู จึงไปสํานักของทาวสักกะทูลใหทราบ ทาวสักกะ
สดับแลวก็ตําหนินางมณีเมขลา จึงไดไปชวยพระโพธิสัตวขึ้นมาไวบนฝง นางมณีเมขลาทูล
อีกวาวิทยาธรมาขโมยพระขรรคของพระโพธิสัตวไป ทาวสักกะจึงหยิบวชิราวุธลงจากเท
วโลกขวางใหหมุนอยูบนกระหมอมของวิทยาธร วิทยาธรกลัวสั้นสะทานจึงนําพระขรรคไป
คืนพระโพธิสัตว หลังจากรับพระขรรคแลวพระโพธิสัตวเหาะไปที่ฝง มหาสมุทรถึงเมือง
มัททรัฐ คิดวาเราอดขาวมาหลายวันควรจะพักที่เมืองนีก้ อ น จึงลงมาคิดจะถามเรื่องราวของ
พระเทวี แปลงเพศเปนพราหมณเขาเมือง ชาวเมืองเห็นเขาก็บอกถึงศาลาของพระนาง จึงเขา
ไปกินอาหารแลวดูรูปภาพ พอเห็นก็รองไหแลวหัวเราะอีก ทีนั้นพวกสาวใชจึงไปบอกพระ
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เทวี พระนางรีบเสด็จมาเห็นพระโพธิสัตวก็ดีพระทัยอยางยิ่ง จากนั้น ๒-๓ วัน ก็ออกไปถึง
เมืองรัมมทบุรี พระราชาก็ทรงจัดตกแตงพระนครตอนรับการกลับมา อภิเสกในรัชสมบัติ
สวนพระองคก็เขาปาหิมพานตผนวชเปนฤาษีทําฌานสมาบัติไดไปเกิดในพรหมโลก ฝาย
พระเจาวินททัตสดับการมาของพระโพธิสัตวแลวมอบรัชสมบัติให พระองคเองออกไปปา
หิมพานตผนวชเปนฤาษีเจริญฌานสมาบัติแลวเกิดในพรหมโลก ฝายพระโพธิสัตวใหสราง
ศาลาโรงทานที่เมืองพรหมบุรรีบริจาคทาน แมที่เมืองรัมมบุรีก็ใหสรางโรงทานบริจาค พระ
โพธิสัตวครองราชยโดยธรรม ชาวเมืองก็ตงั้ มั่นในศีล ๕ ในคราวหมดอายุขัย ก็ไดบําเพ็ญทาง
สวรรคไวบริบูรณแลว ในตอนจบเทศนาทรงพระกาศอริยสัจ ๔ เมื่อจบอริยสัจ ๔ จึงทรง
ประชุมชาดกวา วิทยาธรผูขโมยพระขรรคคือเทวทัตในบัดนี้ บุตรของปุโรหิตคืออานนท
พุทธอนุชา บุตรของอํามาตยคือราหุลโอรส พระเจาสีหนรคุตคือพระสารีบุตรผูมีปญญา พระ
นางกนกวดีคือพระนางมหาปชาบดีโคตมี กินรทุมราชคือพระโมคคัลลานาะผูมีฤทธิ์ ทาวส
หัสเนตรจอมเทพคืออนุรุทธจักษุทิพย นางมณีเมขลาคืออุบลวรรณา นางวินทุมดีเทวีคอื ยโส
ธราเทวี สวนสมุทรโฆษคือเราสัมมาสัมพุทธเจา
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2. สุธนชาดก
พระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูกระสันรูปหนึง่ เที่ยวบิณฑบาตอยู ได
พบสตรีสาวสวยนางหนึ่งเกิดปฏิพัทธ พอกลับจากบิณฑบาต ก็วางบาตรไวนั่งกมหนาเสียใจ
คราวนั้นพระสหายของทานเห็นจึงถามวาไมสบายอะไร ทานจึงเลาเรื่องใหทราบ พวกภิกษุ
จึงพาทานไปเฝาพระศาสดา พอพระองคตรัสวา ทําไมจึงไดทําอยางนี้ ทั้งที่เธอก็บวชดวย
ศรัทธา ละสมบัติมาบวชในพระศาสดา ยังหวนคืนถึงเรื่องสตรีได และตรัสถึงเรื่องสตรีวา
เปนบอเกิดแหงทุกข ดังเรื่องอดีตที่แมบณ
ั ฑิตในครั้งกอน เพราะสตรีจงึ ไดละทิ้งบิดามารดา
รัชสมบัติ แมชีวิตตนเองก็มิไดคํานึง จนประสบทุกขมากมาย ทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา พระ
เจาอาทิจวงศครองราชยอยูในเมืองอุตตรปญจาลนคร มีพระมเหสีพระนามวาจันทาเทวี สมัย
นั้นพระโพธิสตั วจุติจากดาวดึงสมาถือปฏิสนธิในพระครรภของนาง พระนางก็ประสูตร
พระโอรสมีพระฉวีดงั พระปติมาทอง ก็ในวันที่ประสูตรทั้งสี่ดานของปราสาทไดมีขุมทรัพย
เกิดขึ้นทั้ง ๔ ทิศ เพราะเห็นอัศจรรยนั้นพระราชาจึงขนานพระนามวา สุธนกุมาร ตอมาได
เรียนศิลปธนู มีพละกําลังมาก ก็ในทิศตะวันออกของเมืองอุตตรปญจาละ มีสระอยูสระหนึ่ง
ณ ที่นั้นเปนทีอ่ ยูของพญานาคชื่อทาวชมพูจิต เพราะฉะนั้นนครจึงมีความอุดมสมบูรณมาก
ในครั้งนั้นทางทิศตะวันออกของเมืองอุตตรปญจาละยังมีอีกเมืองหนึ่งชือ่ วา มหาปญจาลนคร
ไดเกิดทุพภิกขภัยแสนสาหัส ชาวเมืองตางขัดสนจนยาก ตางอพยพออกไปทีละ ๑๐๐ ทีละ
๕๐๐ ทีละ ๑,๐๐๐ หนีไปเมืองอุตตรปญจาละมากขึ้น เมือมหาปญจาละจึงมีผูคนรอยหรอลง
ทุกที ในพระนครมีพระราชาพระนามวานันทะครองราชยอยู พระองคไดทรงทราบขาวความ
เดือนรอนผูคนอพยพไป จึงถามพวอํามาตยจนไดความแลว ทราบวาเมืองอุตตรปญจาละอุดม
สมบูรณเพราะพญานาคชมพูจิต จึงมีความประสงคจะฆาพญานาคเสีย จึงคิดหาอุบาย พวก
อํามาตยทูลวาจะฆาดวยคนธรรมดาไมได ตองใชผูมีเวทมนต จึงรับสั่งใหตีกลองปาวประกาศ
ใหชุมนุมพราหมณผูทรงเวทย คัดพราหมณจาก ๑,๐๐๐ ใหเหลือ ๕๐๐ และลดลงมาจนได
พราหมณผูทรงเวทยคนเดียว ทรงสั่งวาหากฆาไดจะยกรัชสมบัติใหครึ่งหนึ่ง พราหมณเองก็มี
วิชาและมีความโลภดวยจึงรับพระดํารัส พราหมณกพ็ อใจในความสําเร็จ สะกดมนตไวแลว
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นอนหลับไป รุงเชาจึงเขาปาหายา ฝายพญานาคออกจากนาคพิภพแปลงเพศเปนพราหมณยนื
อยูริมสระน้ํา คราวนั้นยังมีพรานชื่อบุณฑริก (พรานบุญ) บังเอิญผานไปถึงเขตนัน้ พญานาค
จึงถามไดความวาเปนชาวอุตตรปญจาละ มีความเคารพในตน พญานาคจึงแสดงตนและ
ขอรองใหชวยเหลือ พรานก็เต็มใจชวย พญานาคพอพนจากมนตก็สบายขึ้น คิดถึงการ
ชวยเหลือของพรานจึงนําไปชมนาคพิภพ กาลเวลาผานไป วันหนึ่งพราหมณเขาปาลาสัตว
จนถึงเขตปาหิมพานต พบอาศรมหลังหนึ่ง พระฤๅษีถามความเปนมาก็บอกกลาวเรื่องราว
จากนั้นก็ลาทานเดินทางตอไป คราวนั้นเปนวันพระจันทรเต็มดวงอุโบสถ ธิดาทั้ง ๗ ของ
พระเจาทุมราชแหงเขาไกรลาสพาบริวาร ๑,๐๐๐ มาลงเลนน้ําในสระ นายพรานเห็นนางกินรี
รูปงามนางหนึง่ เพราะไมเคยเห็นมากอนจึงตกตะลึง คิดจะพานางกินรีนนั้ มาถวายพระสุธน
กุมารหวังจะไดบรรณาการ จึงกลับไปถามพระฤาษีวาจะทําอยางไรจึงจะได พระดาบสตอบ
วาตองไดบว งนาคบาส พรานถามวาจะไดบวงจากทีใ่ ด พระฤาษีตอบวาอยูที่นาคพิภพ พราน
พอไดฟงก็ดีใจ ขอลาไปยังสระน้ําแลวระลึกถึงพญานาคชมพูจิตขอบวงนาคบาส พญานาคไม
อาจทานไดจึงมอบใหไป นายพรานออกจากที่ซอนขวางบวงไป บวงมิไดไปคลองนางอื่นๆ
คลองแตมือของนางมโนราหธิดาคนโตเทานั้น นางกินรีทั้งหมดเห็นนายพรานตางกลัว บิน
หนีไป พรานคิดวาจะพาไปถวายพระสุธนกุมาร วันนั้นพระโพธิสัตวทรงชางสมุททกหัตถีที่
สงางามเสด็จออกประพาสอุทยานพรอม ดวยขาราชบริพาร ไดทอดพระเนตรเห็นมโนหรา
ตามมาขางหลัง พอไดเห็นเทานั้นไดเกิดความรักขึ้นมาอยางจับใจ ฝายพระโพธิสัตวไดอยู
รวมกับนางมโนหราอัครมเหสีอยางมีความสุข เมื่อกาลเวลาลวงเลยไป พราหมณผูทรงเวท
คนหนึ่งอยากจะรับใชพระมหากษัตริย จึงเขาไปเสนอตัวรับใช กลาววาหากพระราชบิดาอง
พระองคทิวงคตแลว ตนเองขอเปนปุโรหิตคนตอไป พระมหากษัตริยก็รบั คํา ทีนั้นปุโรหิตที่
เปนบิดาของเขา ไดฟงเรื่องจากคนอื่น จึงผูกใจเจ็บผูกเวรในพระโพธิสัตว ไดยุยงใหแตกกัน
กับพระบิดาวา พระสุธนกุมารจะลอบปลงพระชนมยดึ รัชสมบัติ พระราชามิไดทรงเชือ่ เลย
แตเมื่อกาลเวลาผานไปเมื่อเมืองรอบนอกเกิดกําเริบขึ้น พระราชาเสด็จไปปราบปรามดวย
พระองคเอง แตไมสามารถปราบได เมื่อพบปุโรหิตจึงตรัสถามวิธีที่จะจัดการใหสงบ ปุโรหิต
ไดทีทูลวาใหสงพระโอรสไป พระราชาทัดทานวาพระโอรสไมรูเรื่องการรบ แตไมอาจทาน
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ไดจึงยอมตามคําปุโรหิตสงพระโอรสไป วันนัน้ เองพระราชาอาทิจวงศไดสุบินนิมิตเห็นวา
ลําไสของพระองคออกมาจากพระอุทร พันรอบชมพูทวีปสามรอบแลวกลับเขาไปดังเดิม
ทรงสดุงตื่นบรรทม รับสั่งใหหาปุโรหิตแตเชาเลาสุบินนิมิตใหฟง ปุโรหิตไดทีคิดวาเปนไป
ตามใจมุงหวังของตนแลว วันนี้จะไดจัดการกับพระกุมารเสีย จึงทูลดวยความกระหยิ่มใจวา
สุบินนิมิตนั้นไมดี จะเปนเหตุใหพระเทวี รัชสมบัติ พระโอรส หรือพระองคเองพินาศ
พระราชาไดสดับก็กพระทับตรัสถามวาจะทําอยางไรดี พราหมณทูลวาควรบูชายัญดวย
สิ่งมีชีวิตทุกอยางเคราะหจึงจะหาย พระราชาพอไดสดับก็ใหรับสั่งใหจัดหาใหคบทุกอยาง
เพื่อบูชายัญ ฝายปุโรหิตวายังมีอีกอยางหนึง่ ที่ขาดไปคือกินระ พระราชาตรัสวากินระหาได
ยาก ปุโรหิตทูลวามีอยูก็คือพระสุณิสาของพระองคนั่นเอง พระราชาก็ทรงทัดทานดวยเหตุผล
วาเปนสิ่งที่รักของพระกุมาร พระราชาไมสามารถทัดทานไดจึงทรงนิ่งอยู ปุโรหิตจึงใหทหาร
ไปจับนาง นางจึงใหพระเทวีชวยบอกที่เก็บปกใหแลวสวมปกบินไปยังปาหิมพานต ไปหา
พระกัสสปะฤาษี แจงเรื่องราวตางๆ ใหทราบ และฝากบอกพระสุธนกุมารดวยวา หากเสด็จ
ตามหาใหมอบผากัมพลและธํามรงคเพชรใหเสด็จกลับเสีย เพราะวาหนทางที่จะไปตามหา
นางนั้นมีอันตรายมากมาย แลวมุงหนาไปทางใต เดินทางถึงเขาไกรลาสเขาเฝาพระบิดา คราว
นั้นพระเจาทุมราชไดสดับการมาของธิดาดําริวา ธิดาไปอยูกับมนุษยนาน จะกลับมาอยูกับ
กินนรอีกไมสมควร ควรสรางปราสาทใหนางอยูตางหาก คราวนั้นพระโพธิสัตวปราบปจ
จันตประเทศราบคาบแลว พระมารดาทอดพระเนตรเห็นพระโอรสเสด็จมาตอนรับพระโอรส
สวมกอดกรรแสงรองไห พอพระกุมารถามก็ไดบอกเรื่องราวใหฟง หลังจากไดฟงพระมหา
สัตวปานประหนึ่งใจจะขาด จะออกตามหานางใหได แมพระมารดาจะหามปรามอยางไรก็มิ
อาจทัดทาน พระโพธิสัตวออกจากพระนครไปกับพรานปา ไดเดินทางไปถึงที่อยูของกัสสป
ฤาษีจึงเขาไปถาม พระฤาษีทลู เรื่องราวใหทรงทราบ และมอบผากัมพลแดงธํามรงคให พระ
มหาสัตวพอไดเห็นเทานั้นก็โศกสลดพระทัยประหนึ่งวาไดพบหนา มโนหราอีกครั้ง พระ
ดาบสทูลใหเสด็จกลับ แตพระกุมารตั้งพระทัยเด็ดเดีย่ วทีจ่ ะติดตามนางตอไป พระดาบสเห็น
ถึงความรักมีพลานุภาพจึงบอกตามที่นางมโนหราบอกไวใหทราบโดย ละเอียด พระโพธิสัตว
จึงลาพระฤาษีเดินทาง ไดพบกับสิ่งตางๆ ตามที่นางมโนหราบอกไว นางพอทราบวาพระ
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สวามีมาถึงแลว นางจึงเขาเฝาพระบิดา พระบิดาจึงซักถามเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น แลวถามวา
สวามีของนางเปนเชนไร นางมโนหราก็ทลู ตามความจริงวาสวามีเปนบุรุษผูมีบุญญาธิการ
พระบิดาจึงวาทําไมไมติดตามนางมาเลา พระธิดาทูลวาพระสวามีมาถึงแลว พระเจาทุมราช
แปลกพระทัย เพราะหนทางมานั้นแสนยากยิ่งนัก เมื่อมาแลวใหรีบพามา สาวใชไปเชิญพระ
กุมารเสด็จมา พอพระสุธนกุมารเสด็จมาถึง เหลาวิทยาธรกินนรตางจองมองอยางสนใจ พระ
โพธิสัตวทูลวาใชเวลาถึง ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน จึงมาถึง พระเจาทุมราชตรัสถามถึง
ความสามารถอื่น โดยเฉพาะวิชายิงธนู รับสั่งใหทดลองดวยการใหยิ่งใหทะลุตน ตาล ๗ ตน
กระดานไมมะเดื่อ ๗ แผนซึ่งกวางยาวถึง ๓ ศอก แผนทองแดง ๗ แผน เกวียนบรรทุกทราบ
๗ เลมวางตอกัน พระสุธนกุมารก็ยิ่งไดทะลุ ตรัสทดสอบอีกวานีเ้ ปนแผนหินที่คนตั้งพันจึง
จะยกไดใหพระโพธิสัตวยก แลวใหพระธิดาทั้ง ๗ แตงพระองคเหมือนกันใหนั่งตามลําดับ
พระมหาสัตวตรวจดูแตจํานางไมไดจึงคิดหาวิธี จึงอธิษฐานวาหากมิไดทําผิดในภรรยาผูอื่น
ในที่ไหน ขอใหเทวดาชวยบอกใหทราบดวย รอนถึงทาวสักกะตองลงมาบอกใหทราบวา
หากกินรีนางใดเปนมโนหรา จะแปลงเปนผึ้งบินรอบนางนั้น พระโพธิสัตวจึงทราบวานางคือ
มโนหรา พระเจาทุมราชพอพระทัยจึงจัดพิธีอภิเสกที่พระลานหลวงมอบรัชสมบัติให พระ
โพธิสัตวจึงไดอยูรวมกับมโนหรา ตอมาไดคิดถึงมารดาบิดา รุงเชาจึงเขาเฝา พระบิดามารดา
แจงเรื่องทั้งหมด พระเจาทุมราชก็อํานวยตามไดพากันมายังมนุษยโลกอยูได ๗ วันก็ลากลับ
พระเจาอาทิจวงศไดอภิเสกในรัชสมบัติ สวนพระองคออกผนวชเจริญฌานสมาบัติ ไปเกิดใน
พรหมโลกแลว พระโพธิสัตวทําบุญถวายทาน เลี้ยงมารดาบิดา สิ้นพระชนมไปเกิดในดุสิต
ภพแลว มหาชนตั้งอยูในพระโอวาท จนสิ้นชีพตักษัยไปบังเกิดในสวรรค พระศาสดาครั้นนํา
เทศนานี้มาแลวประชุมชาดก ประกาศอริยสัจแลว พระทีก่ ระสั้นนั้นไดบรรลุโสดาปตติผล
พระศาสดาเมือ่ จะประกาศความนั้นจึงตรัสวา พระเจาอาทิจวงศครั้งนัน้ คือพระเจาสุทโธทนะ
พระนางจันทาเทวีคือพระนางมหามายาเทวี ทุมราชาคือพระสารีบตุ ร ดาบสกัสสปฤาษีคือ
พระมหากัสสปะ นาคราชคือพระมหาโมคคัฟลลานะ พรานบุณฑริกคือพระอานนท ทาว
สักกะคือพระอนุรุทธ ปุโรหิตคือพระเทวทัต มโนหราคือราหุลมารดา ที่เหลือคือเหลาพุทธ
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บริษัท สุธนกุมารคือตถาคตผูเปนเลิศประเสริฐในหมูมนุษย ทานทั้งหลายจงทรงจําชาดก
อยางนี้

3. สัตตธนุชาดก
พระศาสดาประทับอยูที่พระเชตวัน ทรงปรารถการทรมานมารและเสนามาร ภิกษุทั้งหลาย
นั่งประชุมกันในธรรมสภายกเรื่องขึ้นกลาววา พระตถาคตทรงละทิ้งจักรพรรดิราชยที่กําลัง
จะได ออกมหาภิเนษกรมพระองคเดียว ประทับนั่งเหนือวชิรบัลลังก ทรงชํานะมารและพล
มารประมาณ ๓๐ โยชน มิไดตรัสอะไรเลย รบชนะมารซึ่งเนรมิตแขน ๑,๐๐๐ กับทั้งหมูมาร
อันมีรูปรางตางนาสะพรึงกลัว มีมือถืออาวุธตางๆ ทุกตัวตน พระศาสดาชางมีพลานุภาพมาก
พระศาสดาสดับถอยคําจึงตรัสวา มิใชแตบดั นี้เทานัน้ ที่เราบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศน แลวดํารง
ในพุทธภาวะถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ แมในครั้งกอนในคราวที่มีญาณยังไมสุกงอดเต็มที่ ก็ได
ทรมานฆันตารยักษถึงชัยชนะเหมือนกัน ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา ในเมืองพาราณสีพระ
เจาพรหมทัตครองราชย พระองคมีพระมเหสีพระนามวาเกศินี เปนประธานนางสนม
๑๖,๐๐๐ ทั้งหมดไมมีพระโอรสพระธิดาเลย ชาวนครจึงเขาเฝาพระราชาแลวทูลวา ขอใหรีบ
ไดพระโอรสสืบตอรัชสมบัติเถิด พระราชาทรงรับคํา ตรัสเรียกเหลาพระเทวีและนางนักฟอน
รํา ประกาศวาหากใครไดพระโอรสจะมอบรัชสมบัติใหกึ่งหนึ่ง หญิงเหลานั้นตางรับพระดํา
รส ออนวอนเทวดาที่ตนนับถือทําพลีกรรม บรรดานางสนมทั้งหลายก็ยังมิไดมีใครไดราช
โอรสเลย ฝายพระเทวีเปนคนฉลาด ในวันอุโบสถทรงตื่นบรรทมแตเชาสมาทานศีล บริจาค
ทรัพย ๑,๐๐๐ บริจาคทานแกวณิพกยาจกเข็ญใจ แลวเสด็จขึ้นปราสาท ระลึกถึงศีลอธิษฐาน
ใหไดพระโอรสแลวบรรทมหลับไป ขณะนั้นดวยเดชศีล ภพของทาวสักกะก็รอนขึ้นมา ทาว
สักกะทราบเหตุการณโดยละเอียด จึงดําริทจี่ ะประทานพระโอรส เห็นพระโพธิสัตวที่หมด
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อายุขัยจะไปบังเกิดในเทวโลกสูงขึ้น จึงเสด็จไปสูสํานักขอใหถือปฏิสนธิในพระครรภของ
พระนางเกศินี ทราบวาพระโพธิสัตวรับคําจึงมามนุษยโลกเสด็จเขาหองของพระนางกระซิบ
วา ใหพระเทวีตื่นแตเชาสรงพระกายแลวยืนที่หนาตางหันหนาไปทางประตู จะมีเหยีย่ วคาบ
ผลพุทรามาทิ้งตอหนาพระพักตร ใหเสวยผลไมนั้นแลวโยนเมล็ดลงที่พนื้ ลาง ก็จะได
พระโอรส พระนางตื่นบรรทมตกพระทัย ดําริถึงสุบินแลวทรงทําตามที่สุบิน จนถึงเสวย
ผลไมแลวโยนเมล็ดลงที่พื้นลาง ในขณะนัน้ แมมาแกเดินอยูขางลางจึงกินเมล็ดพุทราเสียและ
ตั้งทอง พระเทวีกทรงตั้งครรภจึงทูลใหพระราชาทราบ แมมาไดตกลูกกอน เพราะมีตาสีเขียว
เหมือนแกวมณีจึงตั้งชื่อลูกมาวา มณีกักขิ ฝายพระเทวีกไ็ ดประสูติพระโอรส ในวันที่พระสูติ
พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นไดนําบรรณาการมากมายมาถวาย พระราชาจึงใหหมอทํานาย
นิมิตพยากรณพระลักษณะ พระกุมารมีศิลปธนูไมมีใครในชมพูทวีปเทียมถึง พระราชาจึง
ทรงตั้งพระนามพระโอรสวาสุธนู คราวนั้นบุตรของพระมาตุลานามวาเศวตกุมาร ซึ่งมี
นองสาวชื่อกเรณุวดีมีสิริโฉมงดงาม สมควรแกพระโพธิสัตวเทานั้น เมือ่ เวลาผานไป คราว
พระโพธิสัตวมีพระชนมได ๑๖ พรรษา พระเจาพรหมทัตสิ้นพระชนม ชาวนครตองการจะ
อภิเสกพระกุมารจึงนอมถวายมาสินธพที่ประดับประดาแลว พระโพธิสัตวมิไดทรงรับ แตได
เห็นมามณีกกั ขิก็ใหอํามาตยนําไปประดับแลวนํามาถวาย พอพระโพธิสัตวทรงมาเทานั้น มา
พาพระกุมารไปจนถึงเมืองเศวตนคร ซึ่งมีพระเจาเศวตครองราชย มีพระนางปทุมคัพภาเปน
พระมเหสี พระธิดาพระนามวาจิรปภามีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก มีหญิงคอมสาวใชชื่อนาง
ปทุมา ก็พระราชามีประสงคจะถวายแกเทวินทเทพ จึงใหสรางปราสาท ๗ ชั้นใหพระธิดาอยู
พระมหาบุรุษเปลี่ยนเพศเปนพราหมณเขานคร พวกชาวบานที่คุยกันเปนกลุมพูดถึงนางจิรปา
นั้นทํากรรมใดจึงมีสิริโฉมงดงาม พระโพธิสัตวไดฟงก็คิดหาวิธีที่จะไดเห็นนาง ตกกลางคืน
จึงคิดถึงมา ใหนําไปหานางจิรปภา โดยไดนําเอามาลัยและของหอมไปดวยจนถึงประตูหอง
ของนาง แลดูทางชองกุญแจ ทอดพระเนตรเห็นพระนางบรรทมอยูกับสาวใช เมื่อไดทราบวา
คือพระนางจึงไดเปดประตูเขาไป ทอดพระเนตรตั้งแตพระเศียรจนพระบาทก็มิไดอมิ่ เลย จึง
ลูบไลพระวรกายดวยสุคนธชาติ สวมกุสุมมาลัยและจารึกเปนปริศนาไวที่หลังนางปทุมาสาว
ใช ประดับดวยมาลัยที่เหลือ พอสวางพระนางตื่นบรรทม เห็นรูปปริศนาที่หลังของสาวใช
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และมาลัยเครือ่ งลูบไล คิดวอมรินทราธิบดีคงเสด็จมา จึงนัดแนะกับสาวใชใหคอยกําหนดจับ
ใหได พระโพธิสัตวไดทําเหมือนในวันกอนและออกไปได แตในวันที่ ๔ พระนางไดกระซิบ
กับสาวใชใหจบั ไว พระนางลุกจับที่เอวจึงบอกไปตามความจริงวา พระองคเปนโอรสของ
พระเจาพาราณสีนามวาสุธนุกุมาร พระธิดาไดสดับคํานั้นมีพระทัยยินดีจึงไดอภิรมยกับพระ
กุมาร พระธิดาจึงตกลงพระทับกราบทูลใหพระบิดามารดาฟง พระราชาทรงพิโรธจึงอยาก
ทดลองใหประชุมพระราชานอยใหญ พระราชาจึงตรัสวาอยากชมศิลปของพระ พระ
โพธิสัตว พระโพธิสัตวก็ยิ่งไดทะลุหมด พระเจาเสตราชลุกจากที่นั่งจุมพิตศีรษะและกระทําวิ
วาหมงคลใหในที่นั้น ก็เมื่อกาลผานไป วันหนึ่งพระโพธิสัตวบรรทมอยูกับพระชายา ใกลรุง
ทรงระลึกถึงพระมารดา จึงทูลลาพระบิดามารดาไป วันเดียวเทานั้นก็เดินทางได ๗๐๐ โยชน
คราวนั้นพระเทวีเพราะกําลังความเร็วของมาและลมแดด พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็น
บอกใหมาหยุด มาบอกวาหยุดไมได เพราะดินแดนนี้เปนเขตของฆันตารยักษ ซึ่งเดิมทียักษนี้
ไดบํารุงทาวเวสวรรณดวยการตักน้ําถวายถึง ๓ ป เมื่อครบกําหนดจึงไดทูลขอพรใหได
โอกาสรักษาเขตนี้และสามารถกินมนุษยที่ เขามาได จึงสรางบรรณศาลาอยู ใครเขาไปก็จะ
ถาม ๓ ครั้ง หากไดคําตอบก็จะไมกิน หากไมไดคําตอบครบ ๓ ครั้งจึงจับกิน ยักษนมี้ ี
นองสาวชื่อนางอัญชนวดี ยักษสรางปราสาทใหนางอยูแลวไปชิงพระธิดาจากเมืองตางๆ มา
เปนขารับใช ถึงนางกเรณุวดีก็ถูกชิงมาอยูในที่นั้นดวย สวนตนสรางปราสาทอยูไมไกลนัก
พระองคอยาอยูที่นี้เลย พระโพธิสัตวเห็นศาลาแลว ถามไดความ ตรัสวา ยักษกินไดทุกคน
หรือ มาตอบวามิไดทุกคน พระโพธิสัตวตรัสวา พักที่นเี่ ถิด หากไปตอพระเทวีตอง
สิ้นพระชนมแน มาไมสามารถทัดทานไดจึงลงมาเขาไปที่นั้น พระโพธิสัตวก็ไดใหคําตอบ
เปนระยะทุกครั้ง คราวนั้นในปจฉิมยาม พระเทวีตนื่ บรรทมทูลขอใหพระโพธิสัตวบรรทม
พระองคจะรักษาเวรยามตอ พระเทวีก็ทรงถูกความงวงครอบงําอยางหนัก จึงตอบเสียงคอย
ลงและหลับไป ครั้งที่สามยักษมาถามอีกไมไดยนิ คําตอบจึงคิดวาหลับหมดแลว จึงสงเสียงดัง
ถามวาใคร แลวผลักประตูเขาไปยืนอยู และไดออกไปสูกับยักษบนอากาศ พระกุมารและพระ
เทวีตื่นบรรทมตางตกพระทัย พระมหาสัตวจึงตรัสใหมาระวังบังเหียนไวใหดี ยักษไดยินคิด
วาบังเหียนเปนเหล็ก จึงจับที่บังเหียนอยางแนนหนา ฝายมาแมพยายามดิ้นรนแตก็ไมหลุดพน
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กลับหมดกําลังลง ขณะนั้นยักษจึงขี่มาไปสงใหบริวารรักษาไวอยางดี สองกษัตริยไมไดยนิ
เสียง ก็รองเรียกหาแตไมพบ พบแตรอบเลือดจึงคิดวามาถูกจับไดแลว พระโพธิสัตวปลอด
พระเทวี ตั้งสติเล็งเห็นหมูไมเบื้องหนาเขียวทึบเปนสีเมฆ อาจจะมีมหาสมุทรอยู จึงไปที่นั้น
ผูกธงผาที่ปลายไมใหสัญญาณแกพวกพอคาวาณิชจะไดไปดวยกัน ครานั้นพอคา ๕๐๐ แลน
เรือมาพรอมดวยภัณฑสินคาพบพระโพธิสัตวจึงถาม และใหอาศัยเรือไปดวย เมื่อคราวที่ทั้ง
สองกษัตริยขนึ้ เรือ เรือไดแลนไปดวยกําลังลมแรง ๗ วัน พอคาควบคุมเรือไมไดคิดวาตอง
ตายแนนอน ตางออนวอนเทวดาที่ตนนับถือใหชวยรักษา พระโพธิสัตวกับพระเทววีเห็น
เหตุการณแลว ก็เสวยเนยใสน้ํากรวดจนพอประมาณแลว เอาผาสาฎกชุบน้ํามันพันกาย ขึ้น
เสากระโดงเรือเอาผาผูกสะเอวพระเทวีผูกติดกับแผนกระดานอยางแนนหนา เมื่อเรือเริ่มจม
พระโพธิสัตวเห็นมหาสมุทรแดงฉาน กําหนดทิศที่เมืองพาราณสีตั้งอยู และพระมารดา
กระโดดจากเสากระโดงเรือเลยปลาเตา ตกในที่ประมาณอุสภพหนึ่ง แตดว ยผลกรรมที่สอง
กษัตริยไ ดทํามา แผนกระดานกลับแตกเปนสองเสี่ยง แตละคนไดแผนกระดานคนละครึ่ง
ลอยไป ถูกกระแสน้ําพักไปไดรับทุกขเวทนาอยางหนักทามกลางสมุทร เพราะทํากรรมอะไร
จึงไดเสวยทุกขอยางนี้ ตอบวาในอดีตกาลในเมืองพาราณสี ทั้งสองพระองคเปนสามีภรรยา
กัน วันหนึ่งไปฝงน้ําเลนน้ํา ตอนนั้นมีสามเณรหนุมรูปหนึ่งพายเรือเลนน้ํา สองสามีภรรยา
เห็นเขาอยากจะแกลงเลน จึงตีฟอกระลอกคลื่นใสเรือสามเณรจนสามเณรจมน้ํา แตไดชวย
ขึ้นฝงได เพราะทํากรรมประมาณนี้จึงไดเสวยทุกขใน ๕๐๐ อัตภาพ พระเทวีจิรปภาถูกน้ําพัก
ไปถึงฝงดานหนึ่ง พอขามขึ้นไดไดเดินไปพระองคเดียว คิดถึงพระโพธิสัตวพลางรองไหคร่ํา
ครวญ พระนางคอยคลายความโศกลงจึงเอาภูษาชุบน้ําใหชุม ถอดพระธํามรงคผูกที่ชายผา
เดินไป ทั้งทีไ่ มรูทิศทางเดินไป ๒-๓ วันก็ถึงเมืองอินทปตถ เขาไปภายในเมืองแปลงเพศเปน
หญิงเข็ญใจ ในเมืองนั้นมีเศรษฐีถึงคราวตกยากถือกระเบื้องขอทานเลี้ยงชีพ พระนางถึงบาน
ของเขาขออยูดวย เมื่อไดโอกาสอยูรุงขึ้นจึงถอดพระธํามรงควงหนึ่ง ใหแกผูเฒานําไปขาย
ซื้อทาสทาสีสิ่งของเครื่องใชและไมสรางศาลา เมื่อสรางเสร็จใหเขียนรูปอันวิจิตรไว
ทามกลางถนน ๔ แพรง อันดับแรกนางใหวาดรูปพระราชาทรงมาเหาะ เปดประตูหอง
ทอดพระเนตรจนถึงรูปที่เรือแตก แลวตั้งทานวัตรบริจาคทานแกบุคคลที่สัญจรผานไปมา
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เมื่อเลี้ยงดูจนอิม่ หนําแลวใหดูรูปจิตรกรรมนั้น จึงตั้งชื่อศาลาวา ศาลานางอุมมาทยันตี ถวาย
ทานบริจาคทานรอฟงขาวของพระโพธิสัตวอยู ฝายพระโพธิสัตวถูกคลื่นซัดไปกับแผน
กระดาน ก็ลุถึงทาอัญชนวดีตามลําดับ เมื่อขึ้นฝงไดก็คิดถึงพระชายา ครั้งนั้นนางอัญชนวดี
ยักษิณีเรียกนางกเรณุวดีมาบอกวา ใหไปทาน้ําตักน้ําสรงมา นางพรอมกับขัตติยานีสบิ หกนาง
จึงไปทาน้ํา ตนเองเดินตามหลังพระโพธิสัตวพอเห็นนางจําได ในเวลาที่นางอาบน้ําเสร็จ
กําลังจะไป จึงออกจากดงกลวยมาเรียกนาง นางมองหาดูเห็นจึงถามไดความแลวจึงรองไห
พระกุมารบอกใหนางอยาบอกใคร นางกลับไปเขาปราสาท กลิ่นมนุษยไดติดกายนางไป จึง
ถูกคาดคั้นใหบอกเรื่องราว พอไดฟงวาพระสุธนูเสด็จมา นางอัญชนวดียักษิณีถึงกับเกิดความ
รักอยากจะไดพบหนา จึงเขียนหนังสือใหนางกเรณุวดีไปวาหากพระกุมารฉลาด ก็จะเขา
ใจความและเสด็จมา หากไมรูจะเปนภักษาตอไป นางกเรณุวดีรับหนังสือสงใหพระกุมาร
พระกุมารเขาพระทัยจึงตรัสกะนางกเรณุวดีวาไมมีอะไรนากลัว จึงเขียนรูปตนจับที่พระศอ
ของนางยักษิณี สงใหนางกเรณุวดีไป พอนางไดรับก็ดีใจตระเตรียมการตอนรับ และได
อภิรมยสังวาสกันและกัน เมื่อกาลผานไป วันหนึ่งพระโพธิสัตวก็ระลึกถึงพระมารดา จึงออก
อุบายที่จะไป แตไมมีชางมาที่เปนพาหนะจึงถามนางกเรณุวดี นางตอบวาฆันตารยักษมีมาอยู
พระโพธิสัตวจึงหาอุบายใหนางอัญชนวดีทูลขอมากับพระยายักษ นางอัญชนวดีจึงทนรบเรา
มิไดจึงสงนางกเรณุวดีไปขอ นางกเรณุวดีจงึ บอกมาวาพระสุธนูมาถึงแลว มาดีใจจึงยินยอม
ไปกับนาง พอไดพบกันพระสุธนูกับมาตางดีใจและถามถึงพระเทวีจิรปภา และปรึกษากันจะ
ออกตามหา จึงปรึกษากับนางกเรณุวดีไดความวา จะหลอกมอมเมานางอัญชนวดีในอุทยาน
แลวหนีไปและไดทําอยางนัน้ แลว หนีไปถึงเมืองอินทรปตถ ในคราวนั้นจึงแปลงเพศเปน
พราหมณเขาเมืองไปพักมาภายนอกพระนคร เที่ยวถามชาวนครวา พวกสมณพราหมณ
บัณฑิตประชุมกันที่ไหน ไดความวาประชุมกันที่ศาลาอุมมารยันตีของนางปริพพาชิกานาง
หนึ่ง จึงเสด็จไปที่นั้น ไดทําตามวัตรธรรมเนียมของที่นนั้ เสวยแลวไดทอดพระเนตรรูปเขียน
ตางๆ แลวรองไหหวั เราะ พวกนางสาวใชเห็นกิรยิ านั้นจึงนําเรื่องไปบอกนางปริพพาชิกา
นางรีบมาดูจําไดวาเปนพระสวามี ก็เขาไปกราบแทบพระบาทรองไหคร่ําครวญนานาประการ
ในคราวที่พระมหาสัตวเสด็จไปพระมารดามิไดมีความสุขเลย มีแตความทุกข พระโพธิสัตว
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มาถึงจึงเขาไปถวายบังคมแทบบาทมูลพระมารดากรรแสง พระมารดาก็สวมกอดพิไรรําพัน
วามิไดมีความสุข ทั้งเดินยืนนั่งบรรทม น้ําตาไหลพรากตลอดเวลา บัดนี้กลับมาแลวจึงคลาย
โศกได และไดอภิเสกในกองในรัตนะแกว กาลตอมาพระโพธิสัตวหวนระลึกถึงนางอัญชน
วดีและนางกเรณุวดี จึงเสด็จไปลุถึงเมืองฆันตารยักษ ตรัสกับฆันตารยักษวา นางอัญชนวดี
นั้นไดเปนพระชายาของพระองค แลวจงมอบใหมา ถาไมใหก็เปนการทําผิดศีลธรรมดวย จึง
ใหยกั ษตั้งอยูในศีลธรรมตอไปวา หากรักษาศีลจะไปเกิดในพรหมโลก ตรัสกะยักษวา พระยา
ยักษ ทานนั้นครั้งกอนเปนมนุษย แตเพราะทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต บัดนี้จึงเกิดเปน
ยักษ ดุราย หยาบคาบ จากนีไ้ ปขอทานไดสมาทานสุจริต รักษาศีล ๕ ขอ มหายักษฟง ธรรม
ของพระมหาสัตว เลื่อมใสอยางยิ่ง พระมหาสัตวจึงไดทรมานยักษจนหมดพยศ ใหสมาทาน
ศีล ๕ พานางอัญชนวดีนางกเรณุวดีกลับเมืองพาราณสีใหดํารงตําแหนงใหญ ทําสักการะแม
มามณีกกั ขิ จากนั้นไดเสวยสมบัติครองราชย จนสิ้นอายุขยั ไดเกิดในพรหมโลก พระศาสดา
ครั้นนําอดีตนิทานมา ทรงประชุมชาดกวา พระเจาพรหมทัตคือพระเจาสุทโธทนะ พระเกศินี
เทวีคือพระมหามายาเทวี พระเจาเสตราชคือพระมหาโมคลลัานะ ทาวสักกะคือพระอนุรธุ
พระเจามหาปนาทคือพระสารีบุตร ปทุมคัพภาเทวีคือพระนางปชาบดีโคตมี จิรปภาเทวีคือ
พระยางยโสธรา หญิงคอมสาวใชคืออุบลวรรณาเถรี มามณีกักขิคือมากัณฐกะ นางอัญชนวดี
ยักษิณีคือจันทเถรี นางกเรณุวดีคือสุนทรีภกิ ษุณี ฆันตารยักษคือกาลาวิรยักษ (มาราธิราช)
สวนสุตธนุราชาคือพระโลกนาถสัมมาสัมพุทธเจา ทานทั้งหลายจงทรงจําชาดกอยางนี้

4. รัตนปโชตชาดก
พระศาสดา เมือ่ ประทับอยู ณ พระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูเลี้ยงมารดาเปนเหตุ ตรัสพระ
ธรรมเทศนานี้ ภิกษุนั้นอุปสมบทแลวเทีย่ วบิณฑบาตเลี้ยงมารดา ภิกษุทั้งหลายพากันติเตียน
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วา การที่บรรพชิตเลี้ยงคฤหัสถเปนของไมควร เรื่องนั้นมีความพิสดารเหมือนกับสุวรรณสาม
ชาดกในคัมภีรท ศชาดก ในทีน่ ี้มีความยอดังตอไปนี้ พระบรมศาสดามีดํารัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเธอทัง้ หลายอยาติเตียนภิกษุผูเลี้ยงมารดานี้เลย นักปราชญแตกอ นก็ไดเคยบํารุงเลี้ยง
มารดาดวยเพศบรรพชาเหมือนกันอยางนี้ จึงนําเรื่องราวที่ลวงแลวมาอางดังตอไนปว า ยังมี
พระราชาองคหนึ่งทรงพระนามวามหารถ ณ พระนครชื่อวาเมฆวตี พระอัครมเหศีทรงพระ
นามวาสิริรัตนอาภา คราวนั้นพระบรมโพธิสัตวจุติจากสวรรคชั้นดุสิต ลงมาปฏิสนธิในพระ
ครรภแหงพระอัครมเหสี เมื่อพระอัครมเหสีทรงพระครรภบริบูรณแลว บังเอิญใหพอพระทัย
จะใครประพาสชมสวนราชอุทยาน พระมหารถราชกับพระราชเทวีพรอมดวยเสวกามาตย
ราชบริพารเสด็จไปประพาสยังราช อุทยาน ตั้งแตเวลาเชาจนถึงเวลาค่าํ พระราชากับพระราช
เทวีกไ็ มสามารถจะเสด็จกลับคืนเขายังพระนครได จึงประทับแรมอยู ณ อุทยานนั้นสิ้นราตรี
หนึ่ง คืนวันนัน้ พระราชากับพระราชเทวีบรรทม พระราชเทวีทรงพระสุบินนิมิตวา มีบุรุษผู
หนึ่งผิวกายดําผมแดงนุมหมผาสีแดงมือถือดาบอันคมกลา วิ่งมาแตทิศปราจีน ตรงเขาไปถึงที่
บรรทมพระราชเทวี รวบรัดมวยพระเกศีฉดุ กระชาดลากพระเทวีใหลมลง ตรงเขาควักพระ
เนตรทั้งสองซายขวา แลวเอาดาบฟนทักขิณพาหาใหขาดวิน่ แลวรองรับโลหิตที่ไหลริน
ออกไป มิหนําซ้ําเชื่อดพระอุระทรวงลวงเอาหฤทัยไดแลว ก็บายหนาไปยังปจฉิมทิศ มีหฤทัย
หวาดหวั่นสะดุงตื่นจึงกราบทูลใหพระราชสามีทรงทราบ พระเจามหารถะไดทรงฟงดังนั้น
จึงดํารัสสั่งใหโหรผูทํานาบสุบินพิจารณา เมื่อโหรพิจารณาแลวจึงกราบทูลวา ดวยพระองค
กับพระราชเวทีจักพลัดพรากจากกัน เวลาเย็นวันนี้มหาเมฆจะตั้งขึ้น ฝนจะตกใหญน้ําทวม
ขึ้นมา ทีแรกเพียงขอเทาและเพียงเขาและสะเอวเพียงนอเพียงคอเพียงศีรษะ และทวมทวีขึ้น
ไป ๗ ชั่วลําตาล มหาชนทั้งหลายเห็นน้ําทวมขึ้นมาดังนั้นพากันตกใจกลัวตอมรณภัย ลูก
ระลอกก็พัดพานาวีใหลอยไปตามกระแสน้ํา พระราชเทวีที่ทรงพระครรภแกและเปนหญิง
ขลาดไมอาจจะดํารงกายอยูได ทรงกรแสงน้ําพระเนตรไหลโทรมพระพักตรา เมื่อพระเจา
มหารถราชใหโอวาทปลอบพระราชเทวี ที่นั้นลูกคลื่นใหญพัดกระหน่ําเขามา นาวาก็
แตกแยกออกเปนสองภาค พระราชเทวีมีความกลัวตอมรณะเปนอันมากรองไหพระราชสามี
ชวย สมเด็จพระมหารถราชจึงเปลื้องพระภูษาเฉียงพระองสา ออกผูกองคพระราชเทวีใหมั่น
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กับพระองค คราวนั้นพระภูษาก็หลุดออกจากกัน เปนประหนึ่งแสดงใหเห็นซึ่งกรรมกอน
ของพระองคที่ไดทําไว พระราชากับพระราชเทวีทั้งสองตางก็พลัดลอยไปตามคลื่นแตลําพัง
พระองคเดียว พระราชากับพระราชเทวีไดทํากรรมอะไรไว จึงตองพลัดพรากจากกันดังนี้ คือ
ในชาติกอนพระราชากับพระราชเทวีเสด็จสรงน้ําอยู ณ ฝง คงคาแหงหนึง่ มีสามเณรองคหนึ่ง
พายเรือจะจอดขึ้ยฝงที่ตรงนัน้ พระราชากับพระราชเทวีก็สักยอกโคลงเรือสามเณรเลน
สามเณรกลัวเรือจะลม ก็รองขึ้นดวยเสียงอันดัง ดวยผลกรรมซึ่งพระราชากับพระราชเทวีทรง
ทําแกสามเณรเทานี้ ติดตามมาใหพระราชากับพระราชเทวีตองพลัดพรากจากกัน พระราชเทวี
พลัดพรากจากราชสามี ถูกคลื่นซัดลอยไปถึงเชิงภูเขาจันทบรรพต พระนางเธอก็เสด็จขึ้นจาก
น้ําไดทรงทอดพระเนตรไมเห็นมีผูใดในทีน่ ั้น จึงทรงขยายพระภูษาทรงออกตากครึ่งหนึ่ง
ทรงคลุมพระองคไวครึ่งหนึง่ เมื่อแหงหมดแลวก็ทรงตามปรกติและประทับนั่งอยูใ ตตนไม
แหงหนึ่ง ดวยอํานาจบุญญาธิการของพระมหาสัตวเจา ซึ่งเสด็จอยูใ นพระครรภของพระราช
เทวี บันดาลใหพิภพทาวโกสียเรารอนขึ้นทันใด ทาวสหัสนัยนใครครวญไปก็ทราบเหตุนั้น
ทุกประการ มีเทวโองการตรัสหาตัววิสสกรรมมาสั่งวาจงไปที่ภูเขาจันทบรรพตจงเนรมิตร
สระ น้ําทําใหมีบัวพรอมทั้งหา กับเนรมิตรบรรณศาลาหนึ่งหลังพรอมทั้งเครื่องบริขาร ตบ
แตงสถานที่ใหวิจรควรเปนที่รื่นรมยยินดี วิสสุกรรมเทพบุตรรับเทพยบัญชาแลว จึงลงมา
เนรมิตรสระกับบรรณศาลา และจารึกอักษรไวที่บานประตูบรรณศาลาวา ผูใดตองการบวช
จงถือเอาเครื่องบรรพชิตบริขาร จงอยูใหสาํ ราญในศาลานรี้เทอญ พระเจามหารถราชเมื่อคลื่น
ลมระดมพัดใหลอยไป ไดเสวยทุกขลําบากอันยิ่งใหญลอยไปประมาณเจ็ดวัน จึงกลับคืน
มายังพระนครของพระองคได ฝายพระราชเทวีนนั้ เลาตองทนทุกขอยู ณ จันทบรรพต พระ
นางทรงโศกถึงพระราชาเปนกําลัง วันหนึง่ พระเทวีเสด็จไปตามมรรคตาทอดพระเนตรเห็น
บรรณศาลา ทรงอานพระอักษรแลว ทราบวาทาวโกสียทรงสรางให จึงเสด็จเขาอาศัย
บรรณศาลาทรงบรรพชาเปนดาบสินีอยู ณ ที่นั้น วันหนึ่งเปนเวลาเทีย่ งคืน พระราชเทวีทรง
ประสูติพระโอรสงามปรากฎเหมือนทองคํา ครั้นรุงเชาพระนางสรงน้าํ ชําระองคพระมหา
สัตวแลวใหเสวยกษิรธารา เมื่อจะขนานพระนามพระโพธิสัตวเจาจึงถือเอานิมิต คืนวัน
ประสูตรที่มีแสงแกวสวางทัว่ ไปในปาหิมวันต ถือเอาเหตุนั้นเปนพระนามวารัตนปโชต ครั้น
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ถึงเวลาเชาพระราชเทวีเจาใหพระบรมโพธิสัตวอยูในบรรณศาลา เสด็จสูปาแสวงหาผลไมม
ไดแลวก็กลับมา แตทรงประพฤติอยูดว ยอาการอยางนีจ้ นพระโพธิสตั วมีพระชนมายุได ๕ ป
วันหนึ่งพระบรมโพธิสัตวตรัสถามพระชนนีวาบิดาของตนคือใคร พระราชเทวีจึงเลาความ
เบื้องหลังใหพระมหาสัตวฟง พระมหาสัตวไมอาจกลั้นอยูไดดวยอานุภาพความกตัญู จึงทูล
พระมารดาวา ตั้งแตวนั นี้ตอไปขอใหพระมารดาอยูเฝาศาลา ลูกจะรับอาสาไปหาผลไมมา
เลี้ยงพระมารดาเอง เวลาเชาพระราชเทวีเจาเคยเสด็จปาเพื่อหาผลาผลไมทุกๆ วัน พระมหา
สัตวนั้นออกจากบรรณศาลาคอยดําเนินตามรอยพระบาทพระมารดาไปจนจํามรรคา และทิศ
ที่พระมารดาเสด็จไปไดแมนยํา วันหนึ่งพระราชเทวีเสด็จไปปาแตเชา เก็บผลไมไดเต็ม
กระเชา แลวคิดจะกลับยังบรรณศาลาจึงทรงหยุดอยูใตตน ไทรแหงหนึ่ง พอหายเหนื่อยแลว
จะดําเนินตอไป ขณะนัน้ มียกั ษตนหนึ่งชื่อพลาหกะสิงสูอ ยู ณ ตนไทนนั้ ตรงเขาจับขอพระ
หัตถพระราชเทวีไว พระราชเทวีทอดพระเนตรเห็นรูปยักษก็ตกพระทัยกลัวตัวสั่นคิดถึง
มรณภัย และคิดถึงพระมหาสัตวขึ้นมาก็ทรงโศการ่ําไร คราวนั้นพระบรมโพธิสัตวเจานั่งคอย
ทาพระมารดาอยูในบรรณศาลา แตเวลาเชาจนถึงเวลาเย็นไมเห็นพระมารดากลับมาจึงรําพึง
วาคงจะมีเหตุเปน แน คิดแลวก็รีบออกจากบรรณศาลาเดินเรียกหาพระชนนี เดินรองไหไป
จนบรรลุถึงตนไทรที่ยกั ษจบั พระมารดาไว สวนพระราชเทวีทรงทราบวาพระมหาสัตว
ตามมาหา จึงสงสําเนียงบอกออกไป เมื่อพระมหาสัตวแวะเขาไป จึงเห็นพระมารดานัง่ อยู
ใกลมหายักษ พระมหาสัตวเจาเขาไปนั่งใกลมหายักษแลว ออนวอนวาขอเชิญทานกินเลือด
เนื้อและหัวใจของขาพเจาเถิด ขอไดโปรดปลอยมารดาของขาพเจา มหายักษตอบวา ถาวา
ทานพูดจริงกระนั้น ทานจงผาทรวงลวงหัวใจมาใหเรากินเดี๋ยวนี้ พระมหาสัตวจึงดําริวาเรา
จักไดมดี ที่ไหนเลา คิดแลวก็ตั้งสติระลึกถึงบารมีแหงนหนาขึ้นเพงดูอากาศ แลวจึงตรัสวา
ขาพเจาปรารถนาเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาลภายหนาดวยอํานาจความกตัญู เดชอํานาจ
ความสัจจริงของขาพเจา ขอใหศัสตราวุธอันคมกลา จงบันดาลตกลงมาตรงหนาขาพเจาบัดนี้
ศัสตราอันคมกลาลอยมาแตอากาศตกลงมาเบื้องหนาพระมหาบุรุษชาติ แลวจึงตรัสวา ถาเรา
จะไดเปนพระพุทธเจาในกาล เราขอกราบไหวพระมารดาไปกวาจะสิ้นชีพ ทานจงใหชีวิตแก
มารดาเราดวย แลวพระโพธิสัตวก็ผาอกของพระองคดวยศัสตราควักหัวใจออกมาวางไว ณ
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หัตถเบื้องซาย ดูกรมหายักษเชิญทานกินหัวใจของเราและขอชีวิตของขาพเจาอยาเพิ่งดับสิ้น
ไปกอนเลย เมือ่ ตรัสแลวพระองคก็ประสงคจะใหหวั ใจแกยักษโดยเคารพ จึงยกหัตถขึ้นจบ
แลววางไวบนฝามือยักษประกาศวา เราใหเนื้อหัวใจแกทา นนี้ ใชจะปรารถนาสมบัติบรมจักร
หรือสมบัติอินทรพรหมและพระปจเจกพุทธ ก็หามิได ดวยผลที่ใหเนื้อหัวใจนี้ ขอใหไดตรัส
รูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในกาลภายหนา เราจะรื้อขนนิกรชนใหเต็มนาวาคือสัทธรรม พระ
มหาสัตวตรัสดังนี้แลว ก็บอกใหมหายักษกินเนื้อหัวใจตามแตจะประสงค มหายักษกย็ ินดีจึง
นําพระชนนีมาสงใหแกพระมหาสัตว สวนพระราชเทวีทอดพระเนตรเห็นพระมหาสัตวสลบ
ไปตกพระทับลุกขึ้นประคองพระ หัตถเขาไวกับพระอุระ ทรงโศการ่ําไหดุจประหนึ่งดวง
ฤทัยจะแตกออกเปน ๒ ภาค คราวนั้นพิภพแหงทาวโกสีหก็แสดงอาการรอน ดวยอํานาจ
ความกตัญูของพระมหาบุรษุ เจา ทาวสหัสสนัยนใครคราญดูก็รูเหตุ จึงรีบเสด็จจากทิพย
วิมาน มาประดิษฐานอยูบนอากาศที่ตรงมหายักษอยู ทรงขูตวาดวาวลาหกยักษเจาทํากรรม
หยาบหนักหนา ถาหากวาพระมหาบุรุษจึกไมเปนขึ้นได ณ บัดนี้ เราจักตีศีรษะเจาใหแตก
ออกเปน ๗ ภาคดวยวชิราวุธ วลาหกยักษไดฟงดังนั้น ก็ตกใจกลัวตัวสั่น จึงประคองพระมหา
สัตวแลวชะโลมดวยทิพยโอสถ พระมหาสัตวก็ฟน ขึ้นทันที สมเด็จพระราชเทวีดําริวา เราจะ
ตั้งความสัตยขนึ้ ณ บัดนี้ จึงมีพระเสาวณียว า โอรสของขาพเจานัน้ ตั้งมั่นอยูในความกตัญู
จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในกาลภายหนาจริงๆ ดวยอานุภาพความจริงของขาพเจา ขอให
โอรสไดชีวิตกลับคืนขึ้นมาโดยพลัน เมื่อจบคําสัจจาธิษฐานของราชเทวีครั้งที่หนึ่ง พระมหา
บุรุษก็มีผิวพรรณผองใสคลายกับสีทอง ครั้นจบคําสัจจาธิษฐานคํารบสอง พระมหาบุรุษก็
หายใจเขาออกไดคลอง พลิกพระองคกลับไปมาเบื้องซายขวา ครั้นจบคําสัจจาธฺษฐานคํารบ
สาม พระมหาสัตวก็ไดสติลกุ ขึ้นนั่งแลว เทพยดาทั้งหลายมีสมเด็จทาวสักเทวราชเปน
ประธาน จึงนฤมิตคานหามทองอัญเชิงพระราชเทวีกับพระมหาบุรุษ ใหประทับนั่ง ณ คาน
หามทองนําไปสงถึงเมืองเมฆวดี พระเจามหารถราช เสด็จมาไดทอดพระเนตรทรงจําและ
รําลึกได ทรงพระโสมนัสอภิเษกพระมหาสัตวใหครองราชสมบัติตอไป พระมหาสัตวครั้น
ไดราชาภิเษกเสวยเบญจกามคุณตามสมควรแลว ทรงบําเพ็ญทานสิ้น ๑ เดือน จึงถวายคืนราช
สมบัติแกพระบิดา และถวายบังคมลาไปยังปาพระหิมพานตเพื่อทรงผนวชเปนฤาษี พระ
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ศาสดาทรงนําอดีตนิทานมาแลวจึงประกาศอริยสัจ ในเวลาจบอริยสัจ ภิกษุผูเลีย้ งมารดาได
โสดาปตติผล จึงทรงประชุมชาดกวา พระชนนีก็คือพระนางมหามายา พระบิดาคือพระเจาสุ
ทโธทนะ ทาวสักกเทวราชคือพระอนุรุทธะ วลาหกยักษคือองคุลีมาล พระมหาสัตวรัตนป
โชคคือพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานทั้งหลายจงทรงจําชาดกอยางนี้

5. สิริวิบลุ กิตติชาดก
พระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุเลีย้ งมารดา ตรัสพระธรรมเทศนานี้
ตรัสอีกวา เธอไดตั้งอยูใ นทางที่ตถาคตดําเนินมาแลว เพราะการเลี้ยงบิดามารดาเปนวงศของ
นักปราชญ ที่สละชีพใหบิดามารดาได จึงทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา พระราชาองคหนึ่งทรง
พระนามวายศกิตติ ไดดํารงราชสมบัติ ณ จัปปากนคร พระองคมีพระอัครมเหสีมีนามวาสิริ
มดี เปนยิง่ ใหญกวาสนมนารี ๑๖,๐๐๐ พระเจายศกิตติราชจึงตรัสกับพวกสนมวา ใหชวยกัน
ปรารถนาหาบุตรจงไดทุกๆ คน สนมทั้งหมดก็พากันทําบวงสรวงแกสิ่งที่นับถือ ตั้งแตนั้นมา
พระนางสิริมดีจึงสมาทานอุโบสถศีลตั้งพระหฤทัยปรารถนาซึ่งบุตร พระนางพิจารณาดูศีล
ของพระองคแลวทรงทําความสัจวา ถาศีลของขาพเจาไมขาดไซร ขอใหขาพเจาไดบตุ รสม
ปรารถนา ดวยอํานาจศีลของพระนางสิริมดี จึงทําใหทาวโกสียไดนิมนตพระโพธิสัตวซึ่ง
จวนจะสิ้นอายุแตตองการจะเกิด ในเทวโลกชั้นบนตอไปใหไปถือปฏิสนธิในพระครรภของ
พระสิริมดีราชเทวี คราวนั้น พระนางสิริมดีบรรทมหลับในราตรีทรงสุบินดังนีว้ า มีดาบส
องคหนึ่ง มาแตวิบุลบรรพตโดยทางอากาศ หยิบเอาแกวมณีวางไว ณ ฝาพระหัตถ เมื่อพระ
นางตื่นบรรทมก็ทรงเลาใหพระสวามีฟง พระเจายศกิตติจึงรับสั่งใหพราหมณทํานายพระ
สุบินนี้ ซึ่งพราหมณถวายพยากรณวา พระนางสิริมดีจักไดพระราชโอรสกอปรดวยบุญ
ลักษณะ ครั้นตอมาพระนางสิริมดีก็ทรงพระครรภ ในระหวางแหงกาลนั้นมีพระราชาองค
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หนึ่งนามวาพาเหียรอยูต างรัฐประเทศของ พระเจายศกิตติซึ่งตองการไดเมืองของพระเจายศ
กิตติ ไดยกพลเสนาไปตั้งอยูใ กลเมืองจัมปาก แลวสงทูตใหไปทูลพระเจายศกิตติวา ถาพระ
เจายศกิตติจะใครรบกันก็ใหออกมารบกันนอกเมือง ถาไมคิดจะรบก็มอบเมืองมา เมื่อนั้นพระ
เจายศกิตติไมอยากใหเกิดสงครามจึงไดหนีออกจากเมืองไปอยูปา กันพระนางสิริมดี เมื่อ
เสด็จออกจากเมืองจัมปากไปจนบรรลุถึงไพรสนณใกลภเู ขาเวปุลบรรพต มีบรรณศาลาอัน
ฤาษีองคกอนทิ้งรางไว จึงทรงพาพระราชเทวีเขาไปอาศัยอยูในบรรณศาลานั้น แลวจึงพรอม
กับพระราชเทวีทรงผนวชถือเพศเปนฤาษี คราวเมื่อพระราชาพาเหียรวิลุปราชยกกองทัพมา
ติดเมืองจัมปาก ครั้นเมื่อยึดครองเมืองได และทราบวาพระเจายศกิตติหนีไปแลว จึงประกาศ
ใหทราบวา ถาผูใดนําศีรษะพระเจายศกิตติมาใหเราได จะใหรางวัลแกผูนั้น คราวนั้นมีพราน
ปาผูหนึ่ง ไดฟง คําประกาศนัน้ แลว วันหนึ่งจึงไปแสวงหาเนื้อในปา เดินหาไปไกลจนหลง
ทางไปประมาณ ๗ วัน จนไปพบที่อยูของพระราชฤาษียศกิตติเขาก็จําได เขาไปขออาศัยอยู
ณ ที่นั้นประมาณ ๗ วัน เมื่อจะกลับไปเมืองจึงขอใหพระราชฤาษีชี้ทางกลับให พระราชฤาษี
ยศกิตติจึงชี้ทางใหแตบอกกับพรานปาวาอยาบอกใครวาตัวเองอยู ที่นี่ พรานปาก็รับคํา เมื่อ
กลับถึงเมืองดวยความโลภและความอกตัญู พรานปาจึงนําที่อยูของพระเจายศกิตติไปกราบ
ทูลแกพระเจาพาเหียรเพื่อขอรับ รางวัล พระเจาพาเหียรจึงประทานทรัพยใหนายพราน
พระองคพรอมดวยเสนาทวยหาญใหนายพรานนําเสด็จเพื่อไปตามลําดับ จนบรรลุถึงที่อยู
แหงพระราชฤาษียศกิตติ คราวนั้น พระราชฤาษียศกิตติไดทรงสดับเสียงโกลาหล และ
ทอดพระเนตรพลเสนามามากมาย จึงรูวาพรานปาไดนําพระเจาพาเหียรมาจับตน ตรัสสั่งให
พระนางดาบสินีสิริมดีอยูที่อาศรมนี้ และมอบผากัมพลกับธํามรงคไวให สวนตัวพระองคจะ
ยอมถูกจับ เมื่อพระราชฤาษียศกิตติถูกจับไปแลว ฝายพระนางดาบสินสี ิริมดีทรงพระครรภ
แก พอครบกําหนด พระนางจึงประสูติพระราชโอรสในเวลาเที่ยงคืนวันนั้นเอง พระนาง
ถือเอาพระนามมารดาและพระบิดาประสมกันเขา จึงใหพระนามพระลูกเจาวาสิริวิบลุ กิตติ
พระบรมโพธิสัตว เมื่อเจริญวัยขึ้นตามลําดับ พระองคทรงทําอุปการแกพระมารดาโดยเต็ม
กําลัง คราวหนึ่งพระนางสิรมิ ดีทรงสุบินวาพระนางทรงสรวลเลนกับพระเจายศกิตติ ครั้นตื่น
บรรทมแลวก็ทราบวาฝน มิไดเห็นหนาพระสวามีดังในสุบิน จึงกลับพูนเพิ่มความโศกศัล
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และโทมนัสมากขึ้น จึงไดพร่ําพรรณนาถึงความเศราโศก พระมหาสัตวเจาไดฟงพระมารดา
พรรณนาถอยคําตางๆ ดังนั้นจึงเขาไปกราบไหวแลวถามพระมารดารองไหทําไม พระนางจึง
เลาเรื่องเมื่อครั้งกอนเกาใหพระโพธิสัตวฟง พระมหาสัตวสดับเรื่องราวพระมารดาเลาใหฟง
ดังนั้น จึงบอกพระมารดาวาจะขอไปชวยพระบิดาที่ถูกจับอยู พระนางสิริมดีจึงไดมอบผา
กัมพลกับพระธํามรงคใหแกพระบรมโพธิสัตว ๆ รับเอาสิ่งของแลวจึงกราบลาพระมารดา
ออกจากปาหิมพานต คราวนั้นเปนเวลาเชา พระมหาบุรษุ เจาผูอาบสไดเดินตรงเขาไปยังนคร
เห็นพระราชบิดาอันตองอธิฐานโทษดังนัน้ จึงกระซิบถามมหาชนวา คนที่ตองโทษทัณฑนั้น
คือใคร มหาชนเขาบอกวา ทานผูนี้เดิมเปนเขาของปกครองเมืองนี้ พระมหาบุรุษเจา ไดฟง
มหาชนบอกเลาดังนั้น ก็มนั่ ใจวาเปนบิดาของเราแน แทจริงพระมหาบุรุษทรงพละกําลังมาก
เทากําลังเจ็ดชาง แตทรงจินตนาการวาถากําจัดชิงเอาซึ่งสมบัติเมืองนี้กับทั้งพระราชา ก็
สามารถทําไดไมของขัด แตวาศีลของเราจักพิบัติไป ถาเราทําลายศีลเสียแลว ก็จะไมถึงพระ
สัพพัญุตญาณ ซึ่งเราปรารถนามานานแลว แสดงตนขอตายแทนพระราชบิดาโดยแสดงตัว
เปนพระราชโอรสของพระองคโดยแสดงพระ ธํามรงคและผากัมพล เมื่อพระเจายศกิตติทรง
ทราบชัดวาพระมหาสัตวเปนพระราชโอรสของพระองคแน นอน เมื่อทรงสอนและหาม
ปรามพระมหาสัตว แตไมสามารถหามพระมหาสัตวที่จะตายแทนไดไม พระมหาบุรุษเจาจึง
ไปเฝาพระราชาโกงนั้น เพื่อจะทูลขอเปลี่ยนชีวิตของตนกับพระราชบิดา พระราชาโกงทรง
อนุญาต พระมหาบุรุษดีใจ จึงกลับมายังสํานักพระราชบิดาเพื่อจะใหปลอยพระราชบิดา เมื่อ
เพชฌฆาตปลอยพระบิดาแลวจึงนําพระโพธิสัตวไป เพื่อจะประหารเสียที่ปาชาสําหรับฆาคน
ดวยอํานาจความเมตตาและความกตัญูของพระโพธิสัตวนั้น ดาบของเพชฌฆาตจะตัดศีรษะ
ก็หักเปนจุณไปทันที พวกเพชณฆาตก็ประหลาดใจ ไปกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ
พระราชาทรงพิโรธเปนกําลัง จึงรับสั่งใหชางไปเหยียบเสียบัดนี้ พวกเพชฌฆาตก็พากันไปทํา
ตามรับสั่งนั้น แตชางทําเสียงโกญจนาทแลวหนีไป พระราชาทรงทราบแลวจึงรับสั่งวา ถา
กระนั้นพวกเจาจงเอามันโยนลงไปในหลุมถานเพลิง แตนาอัศจรรยใจดอกปทุมทองอันใหญ
ประมาณเทากงเกวียน แหวนแผนดินผุดขึน้ มารับพระมหาสัตวไว ไฟก็มิไดไหมพระมหา
สัตวแตอยางไร พระเจากูฏราชทรงทราบแลว ทรงพิโรธเปนกําลังรับสั่งวาจงทิ้งในเหวที่ฆา
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โจต พวกเพชฌฆาตก็เอาพระมหาสัตวไปทิ้งในเหวตามรับสั่ง ครั้งนั้นนาคราชขึ้นมาแตนาค
พิภพ ในขณะนั้นแผนดินใหญก็แยกออกไปใหชองแกพระเจากูฏราช พระเจากูฏราชก็จมลง
ไปเกิดในนรกใหญ ในลําดับนั้นนาคราชนําพระมหาสัตวขึ้นจากนาคพิภพ จึงอภิเษกพระ
มหาสัตวใหดํารงราชสมบัติในเมืองจัมปากเสร็จแลว ก็กลับไปยังนาคพิภพของตน เมือ่ พระ
มหาสัตวผานราชสมบัติแลว จึงพรอมดวยพระราชบิดาแวดลอมไปดวยเสนาพลนิกาย เสด็จ
ออกไปยังที่ประทับของพระราชมารดา คราวนั้นพระราชมารดาพระมหาสัตวเสวยทุกข
โทมนัส เพราะพลัดพรากจากพระราชสามี และทั้งมิไดเห็นปยราชโอรส ทรงพระรันทดจน
สิ้นชีพตักษัยอยูในบรรณศาลานั้น พระมหาสัตวเจาเสด็จไปเบื้องหนา ทอดพระเนตรเห็น
บรรณศาลาอันเงียบสงัด พระองครีบทรงเขาไปในบรรณศาลา เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระ
มารดาสิ้นชีพตักษัยแลวก็ทรงเสียพระทับมากจะขอตาย ตามพระมารดาไป พระเจายศกิตติผู
บิดาจึงทรงหามปรามแตไมเปนผล ดวยกําลังพระกตัญูหากเตือนพระทัย จึงเขาไปนอน
หงายอยูภ ายในจิตกาธาร ใหเขายกหีบพระศพพระมารดาขึ้นวางทับ ณ พระอุระ แลวใหเขา
ประชุมเพลิงพรอมกัน คราวนั้นดวยอานุภาพความกตัญูกตเวทิตาคุณพระมหาสัตว เปน
บุพนิมิตวาพระองคจะไดตรัสรูพระสัพพัญุตญาณแนในภายหนา คราวรอนหนอยหนึ่ง
จะตองกายก็หาไม พระบรมโพธิสัตวจึงพรอมกับถวายพระเพลิงพระศพพระมารดาดวย
เครื่องสักการะอัน ยิ่งใหญ เมือ่ พระมหาบุรษุ ทําฌาปนกิจเสร็จแลว เสด็จไปสรางบานหมูหนึ่ง
ไวไกลบรรณศาลา ณ เชิงภูเขาเวปุลบรรพต กําหนดเปนที่อนุสาวรียและทรงใหมีการมหรสพ
เสมอทุกป บานตําบลนั้นครัน้ นานมาจึงปรากฏวาธัมมนิคม พระโพธิสัตวดํารงราชสมบัติ
ครบอายุขัย ก็เสด็จไปยังโลกสวรรค พระศาสดาทรงนําอดีตนิทานมาแลวประกาศอริยสัจ
เมื่อจบอริยสัจ ภิกษุผูเลีย้ งมารดาไดโสดาปตติผล แลวทรงประชุมชาดกวา พระนางสิริมดีคือ
พระนางมหามายา พระเจายศกิตติคือพระเจาสุโธทนะ พระเจากุฏราช (พระราชาโกง) คือ
พระเทวทัต นายโจรฆาฏคือสุนักขัตภิกษุ บริษัทครั้งนั้นคือเหลาบริษัทในครั้งนี้ พระสิริวิบุล
กิตติคือพระโลกนาถเจาตถาคต
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6. วิบุลราชชาดก
พระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทานบารมีของพระองค ตรัสพระธรรม
เทศนานี้ ไดยนิ วา ในวันหนึง่ ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมวา พระตถาคตมีบุญญาธิ
การมาก มีปญญามาก บําเพ็ญบารมีครบแลว ครานั้นพระศาสดาสดับเรื่องนั้นดวยพระโสต
ธาตุอันเปนทิพยเสด็จมาประทับนั่ง แลว ตรัสถามไดความวาตรัสวา ไมนาอัศจรรยเลย มิใช
แตบัดนีเ้ ทานัน้ ที่ตถาคตบําเพ็ญทานบารมี ไมคํานึงถึงบุตรภรรยาสละใหเปนทาสของผูอื่น
แมครั้งกอนก็เหมือนกัน ดังนี้แลว จึงทรงนําพระอดีตนิทานมาตรัสเลาวา อดีตกาลในเมือง
สุจิรวดี ยังมีพระราชาพระนามวาวิบุลราชครองราชยอยู พระองคมีพระเทวีพระนามวาสุนทรี
มีพระราชบุตรีพระนามวาสุจี พระองคใหสรางศาลาโรงทาน ๕ แหง ทุกวันจะพระราชทาน
ทรัพย ๕๐๐,๐๐๐ ถวายทาน พวกมนุษยในชมพูทวีปทั้งสิน้ จึงไมตองทําวาณิชกรรมกสิกรรม
เลย เสวยโภคสมบัติ รื่นเริงบันเทิงทั่วไป พระมหาสัตวมีพระสุจริตธรรม ทั้งที่ถวายทานแลว
ยังมิไดพอพระทัยเพียงแคนนั้ วันหนึ่งดําริวาไดบําเพ็ญทานภายนอกแลว ควรจะบําเพ็ญทาน
ภายใน หากใครมาขอศีรษะก็จะตัดให ขอดวงตาก็จะควักให ขอหัวใจก็จะควักใหทั้งหยด
เลือก ขอเนื้อก็จะตัดให หากใครจะฆา หรือขอใหเปนทาส ก็จะยอมตัวเปนทาส เมื่อดําริอยาง
นี้ ดวยอานุภาพ มหาปฐพีกก็ ระหึ่งดุจพระยาชางสาร เขาสิเนรุโอนเอน มหาสมุทรกระฉอก
กระฉอน มหาเมฆตั้งเคา ใหฝนลูกเห็บตก สายฟามิใชฤดูกาลก็ฟาดฟน เทวดาใหสาธุการ
จนถึงพรหมโลก เกิดโกลาหลเปนอันเดียว ภพของทาวสักกะก็รอนระอุ พระองคทรง
ตรวจสอบดูทราบเหตุ ดําริวาพระราชาเปนหนอพุทธางกูรอยากจะถวายทานภายใน เราจักทํา
ใหสมพระทัย จึงนิรมิตเปนเพศพราหมณหนุมมายังโรงทาน พระราชาเสด็จมาแตเชาถวาย
ทาน ทาวสักกะจึงประคองอัญชลีทูลขอพระเทวี พระราชาไดสดับทรงปติโสมนัสจึงเต็ม
พระทัยใหแกพราหมณ ตรัสเรียกพระเทวีมาแจงเรื่องราวใหทราบวาพราหมณขอพระเทวี
และพระองคกป็ รารถนาพระสัพพัญุตญาณจะสะสมบารมี พระเทวีฟง ดํารัสแลวก็พอ
พระทัยมิไดขดั ของ มีแตจะสงเสริมใหไดบําเพ็ญบารมี พระราชาจับพระเตาทองจับพระหัตถ
พระเทวี หลั่งน้ําทักษิโณทกใหปฐพีเปนพยาน ประทานพระชายาใหแมจะเปนที่รักมาก
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เพียงใด แตมิเทาพระสัพพัญุตญาณรอยพันแสนเทา และมิไดหวัมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
อินทสมบัติ พรหมสมบัติ สาวกสมบัติ ปจเจกพุทธสมบัติ แตหวังพระสัพพัญุตญาณเทานั้น
จากนั้มหาปฐพีไดสะเทือนเลื่อนสั่น ทาวสักกะนําพระเทวีมาซอนดวยอานุภาพ ขณะนั้นจึง
เปลี่ยนเพศเปนพราหมณไปถวายพระพร ทูลขอราชบุตรี พระเจาวิบุลราชก็มิไดคัดคาน เรียก
พระธิดามาแจงใหทราบแลวไดประทนใหไป ดวยประการฉะนี้ ดยยเดชแหงทานจึงมี
อัศจรรยมากมายเกิดขึ้น พระมหาสัตวครั้งประทานแลวก็เกิดปติปรามทย คราวนั้นทาวสักกะ
ไดนําพระธิดาไปซอนไวดว ยอานุภาพ และไดเนรมิตรตนเปนพราหมณอีกคน ถือไมเทา ผม
หงอก หนวดเครายาวรุงรัง ไปประตูพระราชวัง พระราชาไดทอดพระเนตรเห็นไดทรงไต
ถาม จึงทูลวามาทูลขอพระนคร พระมหาสัตวทรงปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง จึงประทานใหไป
ขณะนัน้ ไดจับพระเตาทอง หลั่งน้ําทักษิโณทกถวายทานดวยความเต็มพระทัย ทาวสักกะเห็น
อัศจรรยนั้น จึงดําริวาจักเปนหนอพุทธางกูร จะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแนนอน จึงทูลวา
มิใชพราหมณ เปนทาวสักกะ มาทดลองดูสุจริตกรรมของทาน ดังนีแ้ ลวไดประทานพระชายา
พระธิดาคืน แลวประกาศคุณความดีของพระราชาในทามกลางอากาศแลวหายไป คราวนั้น
พระราชาทรงครองราชยดวยทศพิธราชธรรม บําเพ็ญทานเปนตน ในคราวสิ้นพระชนมายุ ได
เกิดในโลกสวรรค พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานมาตรัสแลว ตรัสวา มิใชแตบัดนี้เทานั้น
แมในครั้งกอน ตถาคตก็ไดถวานทานแลวเหมือนกัน ดังนี้แลวไดทรงประกาศสัจจะ ๔ ใน
คราวจบสัจจะ ทรงประชุมชาดกวา ทาวสักกะในคราวนัน้ ไดเปนพระอนุรุธ พระเทวีสุนทรี
เปนพระนางยโสธรา พระธิดาสุจีเปนกุณฑกเถรี บริษัทครั้งนั้นเปนพุทธบริษัทครั้งนี้ พระเจา
วิบุลเปนพระโลกนาถเจา ทานทั้งหลายจงจําชาดกอยางนี้
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7. สิริจุฑามณชาดก
พระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทานบารมีของพระองค ตรัสพระธรรม
เทศนานี้ ความยอวา ในวันหนึ่งพวกภิกษุประชุมกันในธรรมสภาวา พระศาสดาของเรา
ทั้งหลาย ไมทรงพอพระทัยในทาน ยังถวายทานในคราวเปนพระโพธิสัตว มิไดคํานึงถึงชีวิต
ของพระองค ถวายทานอยางอุกกฤษฐ ในคราวเปนพระพุทธเจา ยังไดประทานอริยมรรคดวย
พระศาสดาเสด็จมาตรัสวา มิใชแตบัดนี้เทานั้น แมในครัง้ กอน ในคราวเปนโพธิสัตวก็ได
ประทานพระกายครึ่งหนึ่งใหเปนทานเหมือนกัน จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา ในอดีตกาล
ในเมืองพาราณสี พระเจาสิริจุฑามณีครองราชย พระองคมีพระอัครมเหสีพระนามวาอทุมาวดี
มีพระราชโอรสพระนามวาจันทกุมาร พระราชาครองราชยโดยธรรม ในประตูนครทัง้ ๔ ใน
กลางพระนครและในประตูพระราชนิเวศน รวมเปน ๖ แหง ไดใหสรางศาลาโรงทานขึ้น ทุก
วันพระองคจะเสด็จถวายมหาทานวันละ ๖๐๐,๐๐๐ ไดยังฝนคือมหาทานใหเปนไป พระราชา
ไดประทานโอวาทแตเชาแกเหลาอํามาตยราชบริพารวา ใหถวายทานตามสบาย รักษาศีล
จนถึงอุโบสถศีล วันหนึ่งใกลรุงพระองคตื่นบรรทมดําริวาอยากถวายทานภายใน หากมียาจก
เข็ญใจมาขอทานภายในเปนพระเนตร เศียร หทัย มังสา โลหิต พระกายครึ่งซีกหรือทั้งหมด
เพื่อพระสัพพัญุตญาณแลวจะประทานใหเขาไป เมื่อดําริอยางนี้ มหาปฐพีที่หนา
๒๔๐,๐๐๐ โยชนไดกระหึ่ม ประดุจพระยาชางสารคําราม เขาสิเนรุโอนออนหันหนาไปทาง
เมืองพาราณสี ดุจหนอหวายถูกไฟลน มหาสาครกระฉอกกระฉอน ฝนลูกเห็บตก สายฟามิใช
ฤดูกาลคะนองรองลั่น ทาวสักกเทวราชทรงปรบพระหัตถเทวดาใหสาธรุการ มหาพรหมให
สาธุการ แตปฐพีจนถึงพรหมโลกไดอึงคนึงเปนอันเดียวกัน คราวนั้นภพพิมานของทาวสักกะ
รอนขึ้น ทรงทราบเหตุ ทรงพอพระทัยวา พระเจาสิริจุฑามณีนี้เปนหนอพุทธางกูร อยากจะ
ถวายทานภายใน อนาคตจะไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงเสด็จไปแปลงเพศเปนพราหมณ
มีกายครึ่งซีกเขาไปนครไปหา จากนั้นพราหมณไดทูลวา มาถึงเมืองนี้เพื่อขอพระวรกายครึ่ง
ซีกเพื่อมาประกอบเขากับของตน พระมหาสัตวไดสดับดังนั้น ก็ทรงโสมนัส สําคัญเหมือนวา
เปนเหมือนความเปนพุทธภาวะ ประกาศไปทั้งนครที่จะสละพระวรกาย ดังนี้แลวจึงประชุม
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อํามาตยชาวนคร ตรัสเรียกพระเทวีพระกุมารมาแลวประทานโอวาท ใหถวายทาน รักษาศีล
เจริญภาวนา เพราะวาวันนี้จะถวายสรีระเปนทาน อภิเสกพระโอรสแลวจึงเสด็จไปสํานัก
พราหมณ พราหมณก็เรงเราใหรีบประทานพระองคจึงประกาศใหเทวดาทั้งหลายทราบ ไดมี
เลื่อยตกลงมาจากนภากาศดังอธิษฐาน ขณะที่ทรงอธิษฐาน ไดมยี ักษสองตนมีเขี้ยวแดง ตา
แดง ขนตัวแดง คิ้วหนวดแดงแทรกแผนดินขึ้นมา มีเขี้ยวเหมือนหมูปา รูปรางนากลัว ถือ
เลื่อยคมกริบปรากฎตัวขึ้นมา พวกมนุษยเห็นเขาตางตกใจกลัวหนีไป ทีนั้นพระราชา
ทอดพระเนตรแลวตรัสวา เราจะประทานกายครึ่งหนึ่งแกพราหมณ จงตัดตั้งแตศีรษะลงมาถึง
เทาเถิด ที่เหลือก็จงกินเสีย ครานั้นยักษทั้งสองรับพระดํารัสเขาไปใกล พระโพธิสัตวจับเลื่อย
ลูบเลื่อยแลวประกาศใหเทวดาทราบ แหงนดูทองฟาประกาศวาการบริจาคนี้ มิไดปรารถนา
มนุษยสมบัติ เทพสมบัติ พรหมสมบัติ จักรวัตติสมบัติ ปจเจกพุทธสมบัติ สาวกสมบัติ แต
ปรารถนาใหเปนปจจัยการบรรลุพระสัพพัญุตญาณ จะไดชว ยสรรพสัตวขามพนสงสารได
คราวนั้นมหาชนตางหมอบลงพรอมกัน สยายผมรองไหคร่ําครวญ ลําดับนั้นยักษจึงผาพระ
เศียร ในเวลานัน้ พระเทวีปทุมาวดีสดับเรื่องไดเสด็จมารองไหคร่ําครวญ จันทกุมารเสด็จมา
จับพระบาทพระบิดารองไห เลื่อยตกลงมาถึงพระนลาฏ โลหิตไหล พอถึงพระนลาฏ พระ
โอษฐ พระมหาสัตวตรัสกับประชาชนวา อยาเศราใจไปเลย ฝายพระนางปทุมาวดีกับเหลา
นางใน หมอบแทบบาทมูลปริเวทนาการ คราวนั้นพระโพธิสัตว เมื่อเลื่อยมาถึงพระศอ ก็
ประสบกับเวทนาอยางแรงกลา ตรัสวา สิริจุฑามณีราชาจะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เห็น
สัตวประสบทุกข ตองพยายามทําสิ่งที่ไดยากดวยความกรุณาใหได ทีนนั้ ยักษ ๒ ตนเอาเลื่อย
ทองผามาจนถึงหัวใจ พระองคก็เสวยเวทนายิ่งนักตรัสวา ทานยักษตัดตอไป คราวนั้นพระ
โลหิตก็ไหลออกจากพระวรกาย เลื่อยถึงทอง สวนลาง พระนางปทุมาวดี พระโอรส ปุโรหิต
อํามาตย มหาชน ทุกคนตางหมอบสิ้นสติไมสมประดี จากนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็น
พระวรกายครึง่ หนึ่งของพระองคประทานใหพราหมณ พราหมณรับไปประกอบกับสรีระ
ของตน ทาวสักกเทวราชไดเนรมิตรใหพระกายของพระโพธิสัตวเปนปกติคลายพระปฏิมา
ทอง ครานั้นทาวสักกะทรงทราบวาพระองคมีอัธยาศัยปราณีตแลวทรงชมเชยและตรัสวา
ขอใหพระองคอยาไดยินดีทาทานเพียงแคนใี้ หทําตอไป พระโพธิสัตวไดชีวิตแลว ทาวสักกะ
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ประทานสาธุการแลวเสด็จกลับเทวโลก ครานั้นพระโพธิสัตวไดถวายทานเจริญฌาน ใน
คราวสิ้นพระชนมายุ ไดบังเกิดในพรหมโลก พระศาสดาครั้นทรงนํานิทานมาแลว ตรัสวา
มิใชแตบัดนี้เทานั้น แมครั้งกอนก็ไดถวายทานเหมือนกัน แลวประชุมชาดกวา พระนางปทุมา
วดีเปนพระนางยโสธรา จันทกุมารเปนพระราหุล ทาวสักกเทวราชเปนพระอนุรุธ ทีเ่ หลือ
เปนพุทธบริษทั สวนสิริจุฑามณีราชาเปนพระโลกนาถ จงทรงจําชาดกไวอยางนี้

8. จันทราชชาดก
จันทกุมารโพธิสัตวเปนบุตรของหัวหนาพอคาในเมืองพาราณสี ไดลาบิดามารดาไปคาขาย
กับพวกพอคาที่เมืองสุวรรณภูมิ ในระหวางทางไดแวะซอพวก หนู คาง ตะกวด และงู ไวเปน
จํานวนมากเพือ่ จะนําไปปลอย ถูกพวกพอคาดวยกันหาม แตก็ไมเชื่อฟง พอเรือเดินทางไปถึง
ภูเขาลูกหนึ่งอยูริ่งฝงมหาสมุทร จึงคิดวาภูเขาอาจจะมีสมณะผูทรงศีลอยูจึงใหจอดเรือ นําเอา
สัตวขึ้นภูเขา เห็นพระเถระรูปหนึ่งกําลังนัง่ เจริญภาวนาอยู จึงเขาไปกราบเรียนถามและรับใช
ดวยการตักน้ําฉันน้ําใชและหาของเคี้ยวของฉัน มาถวาย จากนั้นจึงไดปลอยสัตวทนี่ ําไปดวย
คิดวา ชีวิตของสัตวเหลานั้นจะปลอดภัยเพราะอยูใกลผูมีศีล ตอมาเมื่อเรือแลนไปถึงกลาง
สมุทรก็เกิดพายุขึ้นพัดเรือจนเรือแตก พวกพอคาทั้งหลายจมน้ําตายกลายเปนอาหารของพวก
ปลาและเตาไป สวนจันทกุมารไดปกขึ้นไปบนเสากระโดงเรือแลวกระโดดไปจนขามพนฝูง
ปลา แลววายน้ําตอไป พอดีในวันที่เรือแตกนั้นเปนวันอุโบสถศีล จันทกุมารจึงทําการ
สมาทานอุโบสถศีลขณะที่วา ยน้ําอยูน ั้น ในวันนั้นนางเทพธิดามณีเมขลา มาตรวจดู
มหาสมุทรตามหนาที่ ไดเห็นพระโพธิสัตวกําลังวายน้ําอยูจึงไดชว ยเหลือไวแลวนําไปไวใน
อุทยาน ของชาวสุวรรณภูมิ วันนัน้ เปนวันที่พวกอํามาตยและเสนาบดีทงั้ หลายในเมือง
สุวรรณภูมิไดถวายพระ เพลิงพระศพพระเจาสุวรรณภูมติ ามราชประเพณีเสร็จแลว หลังจากที่
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พระองคไดสวรรคตลงตั้งแตวันที่เรือของจันทกุมารอับปางลง พระราชาองคนั้นไมมพี ระราช
โอรสมีแตพระราชธิดาพระนามวาสิมพลี พวกอํามาตยจงึ ไดปรึกษากันถึงเรื่องผูจะมาสืบ
ทอดพระราชสมบัติ จึงไดทาํ การเสี่ยงปุสสรถ (ราชรถที่ใชเทียมมาแลวปลอยไป ถามาไป
หยุดอยูตรงหนาคนไหน ถือวาผูนั้นเปนผูมีบุญสมควร เปนกษัตริยครองพระนครนัน้ แทน
กษัตริยองคกอน) เพื่อหาผูที่มีคุณสมบัตทิ ี่จะมาเปนกษัตริย ปุสสรถไดไปจอดในอุทยานที่
จันทกุมารพักอยู พวกอํามาตยจึงไดตรวจลักษณะของพระโพธิสัตวแลวจึงเชิญเขาสูพระนคร
แลวทํา พิธีราชาภิเษกและเชิญพระนางสิมพลีราชธิดามาแตงตั้งใหเปนอัครมเหสีของพระ
จันทราช ใหอยูครองราชสมบัติในสุวรรณภูมิสืบตอไป จําเดิมแตกาลที่มหาสัตวไดเสวยราช
สมบัติ ก็ไดทรงบําเพ็ญมหาทานทุกวัน พระเจาจันทราชนัน้ ใหราชบุรุษไปรับบิดามารดามา
จากเมืองพาราณสี ทรงปฏิบัติบิดามารดาเปนนิตยทกุ วันไปมิไดขาด พระจันทราชทรงระลึก
ถึงการกุศลที่พระองคไดปลอยสัตวแลวก็เกิดปติโสมนัส วา โอนาอัศจรรยใจ บุญที่เราทํายอม
ใหผลสําเร็จในทันตาเห็นเทียวหนอ

9. สุภมิตตชาดก
เรื่องยอวาพระเจาสุภมิตรครองราชสมบัติอยูในนครจัมปากะ มีพระมเหสีพระนามวาเกสินี มี
พระราชโอรสสองพระองค มีพระนามวาไชยเสน และไชยทัต อยูมาวันหนึ่งเจาอสุภมิตรผู
เปนพระกนิษฐาของพระเจาสุภมิตร ที่ดํารงตําแหนงอุปราช คิดกบฎจะแยงบัลลังก พระเจา
สุภมิตรกลัวจะเกิดสงครามสรางความเดือดรอนใหพสกนิกรทั้งหลายจึงได พาพระมเหสีพ
และพระราชโอรสทั้ง ๒ ไวที่ฝงขางนี้กอน นําเอาพระนางเกสินีขามไปฝงตรงขาม เสร็จแลว
จึงกลับมารับเอาพระโอรสทั้ง ๒ ในระหวางที่พายเรือกลับมานั่นเองไดมีชาวประมง ๒ คน
ผานมาเห็นพระกุมารทั้ง ๒ จึงไดแบงกันเอาพระกุมารไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม และที่ฝงที่
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พระนางเกสินพี ักอยูก ็มีพอคาสําเภอพรอมดวยบริวาร ๕๐๐ ผานมาพบเขาจึงไดเชิญพระนาง
ไปอยูดว ยในฐานะภรรยาแตดวยความจงรักภักดี ตอพระสวามี ชาวประมงจึงไมสามารถเขา
ใกลตัวพระนางได ฝายเจาสุภมิตรเมื่อไดพลัดพรากจากพระมเหสีและพระราชโอรสทั้ง ๒
แลวก็เสด็จไปดวยความเศราพระทัยจนไปถึงเมืองตักกสิบาเขาพักอยูใ นพระราช อุทยาน
คราวนั้นพระเจาตักกสิลา สวรรคตลวงไปไดเจ็ดวันพอดี พวกอํามาตยพากันถวายพระเพลิง
พระศพแลวจึงไดปรึกษากันเพื่อหาพระราชาองค ใหมเพราะพระราชาของตนไมมีพระราช
โอรส จึงไดตกแตงปุสสรถแลวปลอยออกไป ถาปุสสรถไปหยุดอยูหนาผูใดผูนั้นจึงจะ
สามารถเปนพระราชาได ปุสสรถดังกาวไดไปหยุดอยูทแี่ ผนมงคลศิลาที่พระเจาสุภมิตรพัก
อยู เมื่อปุโรหิตไดเห็นลักษณะของพระเจาสุภมิตรแลวจึงเชิญใหเปนพระราชาใน เมืองตักกสิ
ลา ฝายพระกุมารทั้ง ๒ ที่ชาวประมงพาไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมก็เจริญวัยขึ้น ชาวประมงจึง
พาราชกุมารทั้ง ๒ ไปเมืองตักกสิลาเพื่อถวายเปนชาราชเสวกของพระราชา พระเจาตักกสิลา
จําพระกุมารทัง้ ๒ ไมได แตก็เกิดความสงสัยอยูในพระทัยวาลูกของชาวประมง ๒ คนนี้
หนาตาไมเหมือนเขาเลยจึงทรงดําริไปวา เจาสองคนนี้เหมือนลูกของเรา ถาลูกของเรายังอยู
บัดนี้ก็จกั โตเทากับเจาทั้ง ๒ คนนี้ ฝายพระนางเกสินไี ปอยูกับนายสําเภาจนเวลาลวงไปได
เจ็ดป เปนดวยแรงอธิษฐานของพระนางจึงทําใหนายสําเภอพาพระนางไปเมืองตักกสิลา
กษัตริยทั้ง ๔ จึงไดมาพบกันอีกที่เมืองตักกสิลานี้
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10. สิริธรชาดก
เริ่มเรื่องดวยการอาราธนาของอุบาสกอุบาสิกา สองสามีภรรยาที่เคยเปนจนยากจนมากอนแต
มีความศรัทธาไดทําบุญใหทานมาตลอด และขยันทําการงานจนทําใหมฐี านะดีขึ้น พระผูมี
พระภาคเจาทรงนําเรื่องสิริธรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีในอดีตมาเลาให ฟงวา เศรษฐีนนั้ เปนผู
มีศรัทธาตั้งอยูในศีล ๕ เปนนิตย ไดถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งที่ออกจาก
สมาบัติใหมๆ เมื่อพระปจเจกพุทธเจาหลีกไปแลวพระโพธิสัตวจึงเขาไปเรือน ระลึกถึงทาน
ของตนแลวจึงอธิษฐานวา หากอานิสงสทานของเรามีจริงแลวไซร ขอใหลาภเกิดปรากฎแก
เราในชาตินี้เทอญ ทันใดนัน้ ดายอานุภาพแหงทาน เรือนเกาก็หายไปปราสาททองก็เกิดขึ้นแก
เขาพรอมกับทรัพยสินเงินทองเปน จํานวนมาก พวกมนุษยทั้งหลายพากันมาดูปราสาททอง
ของพระโพธิสัตว ๆ เมื่อจะสรรเสริญทานของตนจึงไดกลาวเปนคาถาวา ทานที่ใหแลวดวย
ศรัทธา ยอมนํามาซึ่งผลเห็นประจักษในปจจุบัน ผลทานนั้นอาจนํามาซึ่งคุณ คือ อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ยสะ กิตติ (เกียรติ) ในภพนีแ้ ละภพหนา เมื่อนําเรื่องในอดีตมาแสดงแลว พระบรม
ศาสดาจึงตรัสพระคาถาวา ทานเปนสิ่งประเสริฐสุดในโลกนี้ ทานอันบุคคลใหแลวยอมนํามา
ซึ่งลาภเปนทีพ่ ึ่ง ทานที่บุคคลใหแลวยอมมีอานิสงส คือ ใหเกียรติคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

11. ทุลกบัณฑิตชาดก
เรื่องทุลกบัณฑิตชาดกมีเนือ้ ความยอวา เมื่อสมัยที่พระพุทธเจาพระนามวามหากัสสปะ
ปรินิพพานไดไมนานมีภิกษุ ๓๓ รูป มีอิริยาบถนาเลื่อมใสเดินทางไปสูจ ินนคร ปุโรหิตของ
พระเจาจินราชเห็นจึงพวกภิกษุเหลานั้นจึงคิดวา ถาภิกษุเหลานี้อยูในพระนคร ลาภสักการะ
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ของตนจะเสื่อมลง จึงเขาไปกราบทูลพระราชาวา ภิกษุเหลานั้นเปนโจรปลอมตัวมา ทําให
พระเจาจินราชเขาพระทัยผิด และรับสั่งใหจบั ภิกษุทั้ง ๓๓ รูปมาประหารชีวิต พระโพธิสัตว
เกิดในตระกูลเศรษฐี ชื่อวาทุลกบัณฑิต เมื่อทุลกบัณฑิตทราบเรื่องนั้นแลวจึงขอเขาเฝา
พระราชาเพื่อขอไถตัวภิกษุ พระราชาทรงอนุญาตแตตองเอาทองคํามาจํานวนเทาตัวคนที่จะ
ไถ ทุลกบัณฑิตรับราชโองการแลวไปนําเอาทองมาไถภิกษุได จํานวน ๓๒ รูป เหลือสามเณร
อยูรูปหนึ่งทองคําไมพอ ทุลกบัณฑิตจึงยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อไถชีวิตของสามเณร
ขณะที่นายเพชฌฆาตกําลังจะประหารชีวิตของพระโพธิสัตวนั้น บิดาก็กลับจากไปคาขาย
มาถึงพอดีจึงไดนําทองคําไปไถตัวลูกชายไว เมื่อพระภิกษุทั้งหมดที่ทุลกบัณฑิตไถชีวติ ก็ได
เจริญสมณธรรมจนบรรลุเปนพระ อรหันต จึงพากันเหาะขึ้นไปเดินจงกรมอยูในอากาศ
พระราชาทอดพระเนตรก็ตกพระทัยกลัววาพวกโจรจะมาฆาตนเอง จึงรับสั่งใหไปตามทุลก
บัณฑิตใหนิมนตทานลงมา เมื่อทุลกบัณฑิตกราบทูลใหทราบวาภิกษุเหลานั้นไมไดเปนโจร
พระราชาจึงเขาพระทัย เมื่อไดฟงพระธรราเทศนาของพระนาคทีปเถระผูเปนพระมุขของ
สงฆแลวจึง เลื่อมใสและใหความเคารพนับถือ

12. อาทิตชาดก
อนุสนธิในเรื่องนี้วา วันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมสภา พากันสรรเสริญ
บามีของพระศาสดาวา พระองคไมอิ่มไมเบือ่ ในทาน พระองคจึงเสด็จมาแลวตรัสถามถึงเรื่อง
ที่ภิกษุสนทนากัน เมื่อพวกภิกษุกราบทูลใหทราบแลวจึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสวา ใน
อดีตพระเจาอาทิตราชผูครองนครเชตุดรดําริจะถวายวัตถุทานตลอดจนอวัยวะภายใน ของ
พระองคเองใหแกยาจกที่มาขอ พระอินทรไดทราบความดําริของพระโพธิสัตวจึงไดแปลงตัว
เปนพราหมณแกมาขอ อาหารกอน เมื่อไดอาหารแลวก็เททิ้งเสียตอหนาพระที่นั่งพูดวา พระ
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เจาอาทิตราชทําไมจึงใหโภชนาหารหยาบๆ ฉะนี้เลา อินทรพราหมณก็ทาํ เสแสรงโกรธทูลตัด
พอดวยถอยคําตางๆ แลวก็ลกุ ไปเสีย พระเจาอาทิตราชทอดพระเนตรเห็นโภชนะซึ่งอินทรพ
ราหมณเททิ้ง และทรงฟงคําตัดพอนั้นก็ไมโกรธ อินทรพราหมณเดินไปสักครูหนึ่งก็แปลงตัว
เปนพราหมณหนุมกลับมาขอเอาพระนาง สังขเทวี พระเจาอาทิตราชจึงพระราชทานใหดว ย
ตรัสวา ดูกอนพราหมณ ๆ ขอสิ่งใดกรับเรา ๆ จะยอมยกใหมิไดยอทอ สิ่งอื่นๆ ที่มีอยู
พราหมณตองการเราจะใหมไิ ดปดบังไวเลย แลวจึงตรัสกับพระราชเทวีวา พระนางผูเ จริญ พี่
ตองการพระโพธิญาณนักทําไฉนดีจึงจะไดเลา พระนางสังขเทวีไดสดับพระราชโองการ
ดังนั้นแลวก็ไมไดสะดุงหวาดหวัน่ อะไร ไดตรัสวา ขออยาไดเกรงใจ พระองคประสงคจะให
ปนแกผูใดก็จงใหเถิด และขอใหพระสวามีอดโทษใหดวย พราหมณหนุมทําทีเปนโกรธฉุด
กระชากพระนางตอหนาพระโพธิสัตว แตพระโพธิสัตวก็ไมโกรธ ในที่สุดพระอินทรจงึ
แสดงตนแลวคืนพระราชเทวีใหพระโพธิสัตวเหมือนเดิม แลวจึงถวายโอวาทแกพระเจาอาทิ
ตราชวา ขอพระองคจงประพฤติธรรมปฏิบัติในพระราชชนกและพระชนนี จงประพฤติธรรม
สังคหวิธีในหมูพาหนะและพลนิกาย จงประทานอภัยในหมูสัตวมีเนื้อและนกเปนตน จง
บําเพ็ญเทวตาพลี และเกื้อกูลสมณพราหมณเนืองนิตยเถิด

13. ทุกัมมานิกชาดก
เรื่องทุกัมมานิกชาดก พระโพธิสัตวเกิดเปนบุตรกุฎมพีอยูในชนบทในนครพาราณสี มีชื่อวา
ทุกัมมานิกะ กอนตายบิดาไดสอนไววา หามนําเอาหญิงทีม่ ีผัว ๓ คนแลวมาเปนภรรยา หาม
คบเปนเพื่อนกับบุรุษที่บวชสึก ๓ หนแลว และหามอยูรับใชพระราชาที่ตดั สินคดีที่ยังไมได
ทําการวินจิ ฉัยใหดกี อน ตอมาพระโพธิสตั วเมื่อจะทดลองคําสอนของบิดา จึงไดคบกับหญิง
คนหนึ่งที่เคยมีผัวมา ๓ คนแลวเปนภรรยา และไดคบกับบุรุษที่บวชแลวสึก ๓ หนเปนเพื่อน
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เมื่อจะลองใจภรรยา พระโพธิสัตวจึงไปนําเอาหงสทองของพระราชามาขังไวในหลุมใตดิน
เอากระเบื้อง ปดไวทําเปนชองพอหายใจได แลวเอาหงสตัวอื่นมาทําเปนอาหารไวรอภรรยา
พอภรรยากลับมา จึงแกลงพูดวา ตนไดนําเอาหงสทองของพระราชามาฆาทําอาหาร ตอมา
พระราชาจึงประกาศใหประชาชนทราบวาหงสของพระองคหายไป ถาใครจับขโมยไดจะ
ไดรับพระราชทานกหาปณะ ๑,๐๐๐ ภรรยาของทุกัมมานิกะอยากไดทรัพย พรอมกับตัวเองก็
มีใจใหกับชายอื่นอยู จึงไปบอกพวกอํามาตยวา ตนเองรูจกั คนขโมยหงสของพระราชาแลว
รับเอากหาปณะไป พวกอํามาตยไปจับตัวพระโพธิสัตวมาแสดงแกพระราชา ในขณะที่ถูก
ทหารจองจํามานั้น เพื่อของพระโพธิสัตวที่เคยบวชแลวสึก ๓ หนก็มาเปนเขาก็ไมมคี วาม
ปรานี กลับออนวอนขอเสื้อผาของทุกัมมานิกะ พระโพธิสัตวก็ให เมื่อพวกอํามาตยนาํ ไปถึง
ทองพระโรง พระราชาทอดพระเนตรเห็นจับรับสั่งใหเอาไปฆาเสียนอกพระนคร ในตอนนั้น
เปนเวลาเย็น ทหารผูรักษาประตูจึงไมเปดประตูใหและติเตียนพระราชาวา เปนคนสะเพรา ยัง
ไมไดวินิจฉัยไตสวนความจริงก็สั่งใหนําคนไปฆาเสียแลว จากนั้นจึงเลานิทานใหพวกอํา
มาตยืฟง นายประตูทั้ง ๔ ทิศก็พูดทํานองเดียวกันจนสวาง พระราชาทอดพระเนตรเห็นวา
พวกอํามาตยยงั ไมไดนําคนรายไปฆาจึงตรัสเรียก มาสอบถามถึงสาเหตุแลวไดสอบถามทุกัม
มานิกะวา ทําไมจึงฆาหงสของพระองค ทุกัมมานิกะทูลตอบวาไมไดฆา แลวบอกความจริง
ทุกอยางใหทรงทราบ เมื่อพระราชาทรงทราบความจริงแลวทรงขอใหทุกัมมานิกะอยูรับใช
ในพระราชวัง แตทุกัมมานิกะไมอยูโดยใหเหตุผลวา กลัวจะถูกพระราชาสั่งฆาอีกเพราะที่
ผานมาพระราชายังไมไดไตสวนสอบถามความ ผิดถูกก็สั่งใหเอาไปประหารเสียแลว
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14. มหาสุรเสนชาดก
เรื่องมหาสุรเสนชาดก เริ่มแรกปรารภการถวายทานของพระเถระรูปหนึง่ ที่บวชในพระ
ศาสนาของพระพุทธเจา พระนามวาโกนาคมน เมื่อใหทานแกหมูภกิ ษุแลวทานจึงเขาไป
บําเพ็ญธุดงคอยูในปาเจริญ วิปสสนา ไมนานทานก็มรณภาพไปอุบัติในพรหมโลก
พระพุทธเจาพระนามวโกนาคมนจึงทรงดําริวา เพราะพรรณนาคุณการถวายอัฏฐบริขาร เธอ
จึงไดความโสมนัสฉะนี้แลวตรัสวา ธรรมดาทานควรใหเพื่อหวังประโยชนแกยาจกทีม่ าขอ
แมโบราณบัณฑิตทั้งหลาย ก็ไดใหศีรษะของตนเองเปนทาน ตรัสแลวก็ทรงดุษณีภาพอยู
พวกภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา จึงไดทรงนําอดีตนิทานมาวา ในอดีตกาลพระเจามหาสุรเสน
ครองราชยในพระนครพาราณสี มีพระอัครมเหสีพระนามวา พระนางวิชุลตาเทวี ไดมีพระ
บรมราโชวาทกับมหาชนทั้งเวลาเชาเวลาเย็นวา พวกทานอยาไดประมาท จงพากันทําบุญ
รักษาศีลบําเพ็ญทานแมพระองคเองรับสั่งใหปลูกโรงทานเสร็จแลว ก็ไดบําเพ็ญทานเปน
จํานวนพระราชทรัพยหลายแสนทุกวัน ถึงวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ทรงรักษาอุโบสถ ตอมา
พระองคทรงคํานึงถึงการบําเพ็ญทานของพระองควา ไดทรงบําเพ็ญแตพาหิรกทานอยางเดียว
ยังไมพอพระทัยในทานนั้น จึงอยากจะบําเพ็ญอัชฌัตติกทานบาง เมื่อทรงคํานึงอยูนนั้ พิภพ
ของทาวสักกะก็แสดงอาการรอนขึ้น ทาวสักกะจึงทรงตรวจดูเหตุการณ ครั้นทราบแลวจึงลง
จากเทวโลกแปลงเปนมาณพคอขาดมาปรากฎตัวขึ้นแลวทูลขอศีรษะ กับพระเจาสุรเสน ๆ
ตัดศีรษะของตนเปนทานแกคนคอขาดซึ่งเปนพระอินทรท่แี ปลงเพศลงมา ภายหลังพระ
อินทรก็ปรากฎตัวและประทานพรใหพระโพธิสัตวมีศรี ษะกลับคืนเหมือน เดิมแลวก็
อันตรธานไป พระผูมีพระภาคจึงมีพระพุทธดํารัสวา เพราะถวายบาตร นรชนยอมเปนผูมี
ปญญา มีกําลังใหญที่จะกาวไปสูคุณเบื้องหนาหาเวรมิได ถึงพรอมดวยอิทธิฤทธิ์ มีเดชานุ
ภาพมากเปนทีร่ ักของหมูชน ถวายผาสังฆาฏิ ยอมเปนผูยา่ํ ยีมารและเสนามารได ถวายผาอุตต
ราสงค พึงชนะขาศึกในสงคราม เปนหัวหนาของปวงชน ภายหลังจะไดเปนพระพุทธเจา
ถวายผาอันตรวาสกพึงเปนผูกลาวซึ่งวินยั ฉลาด ชนะหมูมารไดเปนนิตย เปนตน
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15. สุวรรณกุมารชาดก
เรื่องสุวรรณกุมารชาดก พระโพธิสัตวเกิดเปนโอรสของพระเจามหาภัตราชในเมืองสาวัตถี
เปนผูมีผิวพรรณดุจทอง พระชนกและพระชนนีพรอมดวยพระประยูรญาติจึงไดขนานพระ
นามวาสุวรรณกุมาร พระกุมารเมื่ออายุได ๑๖ พรรษาก็สาํ เร็จศิลปศาสตร ๑๘ สาขา ตอมา
พระโพธิสัตวไดทูลลาพระราชบิดาและพระราชมารดาไปเที่ยวชมมหาสมุทรพรอม กับ
บริวาร ดวยอานุภาพแหงบุญบารมีของพระโพธิสัตวที่ไดอธิษฐาน น้ําในมหาสมุทรก็แข็ง
เหมือนแผนดิน พระโพธิสัตวและบริวารสามารถเดินเที่ยวไปในมหาสมุทรไดตามชอบใจ
และแมน้ําก็แหวกออกทั้งสองฟากเพื่อเปนทางใหพระสุวรรณกุมารเดินเที่ยวชมใต ทอง
มหาสมุทร พวกนาคและเทพยดาทั้งหลายทีร่ ักษามหาสมุทรก็พากันมาบูชาและปองกัน
อันตราย ตางๆ ใหพระกุมารและบริวาร เมือ่ เที่ยวชมมหาสมุทรจนพอพระทัยแลว จึงพา
บริวารเสด็จกลับขึ้นฝง พระผูมีพระภาคไดแสดงบุรพชาติของพระโพธิสัตววา พระสุวรรณ
กุมารไดเกิดเปนบุตรของเศรษฐีในเมืองพาราณสี มีจิตยินดีในการจําแนกแจกทานและได
ถวายบิณฑบาตแกพระภิกษุรูปหนึ่งที่เปน สาวกของพระเจาวิปสสีตลอดอายุ เมื่อสิ้นอายุแลว
ไดไปเกิดในสวรรคเสวยสมบัติทิพย เมื่อสิ้นอายุบนสวรรคก็ลงมาบังเกิดในมนุษยโลก
ทองเที่ยวอยูอยางนี้จนได มาบังเกิดเปนพระสุวรรณกุมารในชาตินี้ เกียรติคุณของพระกุมาร
ขจรกระจายไปจนรูไปถึงพระเจาสิงหล พระเจาสิงหลมีความอิจฉาและถูกความโลภครอบงํา
อยากไดสมบัติของพระกุมารจึงได ยกทัพมาทําสงครามแตก็สูพระโพธิสัตวไมได ในที่สุดก็
ตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวเปนมิตรที่ดีตอกันตลอดไป
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16. กนกวรรณราชชาดก
เรื่องกนกราชชาดก พระเจากนกราชไดปกครองราชสมบัติอยูในนครกนกวดี ในชมพูทวีป
อยูมาสมัยหนึง่ เกิดฝนแลงติดตอกัน ประชาชนถูกทุพภิกขภัยเบียดเบียนอดอยากอาหารลม
ตายเปนจํานวนมาก ทําใหพนื้ ชมพูทวีปฟุง ตระหลบไปดวยกลิ่นซากศพของมนุายประดุจดัง
วาสุสาน ปาชาอั้นนาสะพึงกลัว พระเจากนกราชก็พระราชทานขาวหลวงใหแกพวกอํามาตย
และมหาชนทัง้ หลายทุกวัน ประมาณได ๔ เดือน ขาวเปลือกของหลวงก็หมด แมขา วสาร
สําหรับเปนพระกระยาหารของพระราชาก็หมดเหลืออยูเพียงอาหารมือ้ สุด ทาย พระองคได
ถวายแกพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหมๆ ดวยอานุภาพบุญที่
พระราชาไดถวายบิณฑบาตทําใหเกิดฝนตกลงมาชะลางซากศพทั้ง หลายบนภาคพื้นจน
สะอาดแลวฝนดอกไมก็ตกลงมาประพรมภาคพื้นใหมีกลิ่นหอม จากนัน้ ฝนโภชนาหารตางๆ
ก็ตกลงมา ถัดจากนั้นฝนเสื้อผาอาภรณตางๆ ก็ตกลง และฝนเงินฝนทองก็ตกลงมาตามลําดับ
ทําใหนครกนกวดีอดุ มสมบูรณขึ้นเหมือนเดิม ชาวแวนแควนก็มีความเปนอยูอยางมีความ
สงบสุขตลอดมา ในที่สุดพระศาสดาจึงประกาศผลทานเปนคาถาวา การใหการบริจาค มี
ศรัทธาเปนบุรพภาคเบื้องตน ผูที่บําเพ็ญทานการกุศลนั้น เมื่อมีศรัทธาความเลื่อมใสในกาล
ทั้ง ๓ คือ กาลกอนเมื่อจะบริจาค ขณะเมื่อจะบริจาคอยู ครัน้ บริจาคใหแลว ผูบําเพ็ญทานนั้น
ยอมไดสุขสมบัติ ๓ ประการ คือสุขสมบัติในมนุษย สุขสมบัติในสวรรค สุขสมบัติอยางยิ่ง
คือพระนิพพาน
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17. วิริยบัณฑิตชาดก
เรื่องวิริยบัณฑิตชาดก พูดถึงพระราชาสองพระองคเปนสหายกันคือพระเจาปญจาละใน
นครปญจาละ และพระเจามหารัฏฐราช ในนครมหารัฏฐ ครั้งแรกพระเจาปญจาละไดสงผา
กัมพลสีแดงผืนหนึ่งไปถวายเปนเครื่อง บรรณาการแกพระเจามหารัฏฐราช พระเจามหารัฏฐ
ราชจึงคิดหาสิง่ ที่จะสงไปถวายตอบแทนพระสหาย จึงดําริวาจะสงรัตนะอยางใดอยางหนึ่ง
ไปถวาย แลวดําริวารัตนอันไหนจะมีคามากกวากัน ไดทราบวารัตนอันใดก็ไมมีคาเทากับ
พุทธรัตนะ จึงรับสั่งใหเขียนพระพุทธรูปลงบนแผนทองคําสงไปถวายแกพระสหาย ปกติ
พระเจาปญจาละ เปนมิจฉาทิฏฐิไมนับถือพระรัตนตรัย พอไดเห็นปาฏิหาริยของพระพุทธรูป
ก็เกิดความเลื่อมใส ไดรับสั่งใหสรางพระพุทธรูปไมแกนจันทนแดงขึ้นอีกหนึ่งองค เมื่อสราง
เสร็จแลวจึงใหปาวประกาศใหชาวพระนครพากันเอาทองมาปดพระพุทธ รูป สมัยนั้นพระ
โพธิสัตวบังเกิดเปนคนยากจนชื่อวาวิริยบัณฑิต มีภรรยาชื่อวาสุชาดา และบุตรชื่อวเรวัตต
กุมาร เมื่อวิริยบัณฑิตไดฟงประกาศ ดังนัน้ ก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะปดทองพระ จึงไดไป
ปรึกษากับภรรยา ดวยความจน วิริยบัณฑิตจึงลาภรรยาและบุตรไปเพือ่ จะขายตัวเองใหเปน
ทานแกคนอื่นเพื่อนํา เงินมาซื้อทองคําเปลวปดพระพุทธปฏิมา ภรรยาพอไดฟงดังนัน้ ก็สลด
ใจจึงขอขายตัวเองกับบุตรแทน เมื่อวิริยบัณฑิตไดทองคําแลวจึงเขาไปขอปดทอง แตถูกพวก
อํามาตยหามไวแลวบอกใหวิริยบัณฑิตไปขออนุญาตจากพระราชา พระโพธิสัตวจึงเขาไปเฝา
พระราชาๆ รับสั่งกับวิริยบัณฑิตวา ถาพระพุทธปฏิมาพูดกับเจาๆ ก็จงปดทองเถิด ในขณะทีว่ ิ
ริยบัณฑิตตั้งจิตอธิษฐานอยูต อพระพักตรของพระปฏิมานั้น พวกเทพยดาทั้งหลายทีร่ ักษา
พื้นดินไมสามารถจะทนอยูได ก็เขาสิงอยูในพระพุทธปฏิมา บันดาลใหพระพุทธปฏิมาโยก
คลอนหวั่นไหวประดุจวาทรงพระชนมอยู เปลงพระฉัพพรรณรังสีอันโอภาสแลวตรัสวา
ดูกอนวิริยบัณฑิต ทานจงทํากิจที่ควรแกความสุขของทานเถิด เสียงที่พระพุทธปฏิมาตรัสได
แผไปทั่งทั้งเมืองปญจาลนคร พระโพธิสัตวก็ไดปดทองสมความปรารถนา เมื่อแผนทองไม
พอจึงไดประกาศวาถาใครสามารถทําเนื้องของเขาใหเปนทองได เขาจะมอบใหแกผูนนั้ ดวย
แรงอธิษฐานของพระโพธิสัตว ภพของทาวสักกะก็รอน ทาวสักกะจึงเสด็จแปลงเพศเปนนาย
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ชางทองเดินมาใกลวิริยบัณฑิตๆ จึงไดยอมใหนายชางทองตัดเนื้อของตนทําเปนทองคําปด
พระพุทธรูป และไดตั้งความปรารถนา เปนพระพุทธเจาในอนาคต

18. ธรรมโสณฑกชาดก
เรื่องพระเจาธรรมโสณฑกราช เปนเรื่องเกีย่ วกับพระเจาธรรมโสณฑกราชดําริอยากฟงธรรม
วา ถาประเทศในมณฑลแวนแควนของเราปราศจากธรรมแลวก็ไมมีความหมายอะไร จึงใหตี
กลองประกาศผาผูรูธรรรมและสามารถแสดงธรรมได โดยจะพระราชทานทรัพยจํานวน
๑,๐๐๐ ตําลึงเปนเครื่องบรรณาการ เมื่อไมไดผูแสดงธรรมจึงเพิ่มทรัพยขึ้นตามลําดับคือ
๒,๐๐๐ ตําลึง ๓,๐๐๐ ตําลึง ๔,๐๐๐ ตําลึง จนถึงพันโกฏิตําลึง และเศวรฉัตรและตัวของ
พระองคเอง ก็ยังไมมีใครจะสามารถแสดงธรรมได พระองคจึงสละราชสมบัติใหแกอุปราช
แลวเขาไปสูปา เพื่อแสวงหาผูแสดงธรรม ขณะที่พระเจาธรรมโสณฑกราชเสด็จเขาไปในปา
นั้นอาสนะของทาวสักกเทวราชก็ แสดงอาการรอน เมื่อทาวสักกะตรวจดูรูสาเหตุแลวจึงดําริ
วาจะทําใหพระเจาธรรมโสณฑกราชมี ความเบื่อหนายในสรีรรางกายวามีแตชาติชราพยาธิ
มรณะเบียดเบียน ใหเห็นเปนสิ่งที่ไมเที่ยงมีความแปรปรวนไปอยูเปนนิตยแลวจึงจะแสดง
ธรรม ใหฟง จึงไดแปลงเพศเปนยักษมายืนอยูตรงหนาของพระเจาธรรมโสณฑกราช พระเจา
ธรรมโสณฑกราช เมื่อเห็นยักษไมสะดุงกลัวเดินเขาไปใกลแลวถามวาทานสามารถแสดง
ธรรมให ขาพเจาฟงไดไหม ยักษแปลงจึงตอบวา ไดแตตอ งใหกนิ เนื้อของทานกอนเพราะมี
ความหิวมา พระเจาธรรมโสณฑกราชจึงตอบวา ถาทานกินเนื้อของเราแลวใครจะฟงธรรม
ของทาน การฟงธรรมเปนลากของเรา การไดกินเนื้อของเราเปนลาภของทาน ทานจงทําให
เกิดประโยชนทั้งสองฝายเถิด ยักษแปลงจึงไดเนรมิตภูเขาขึ้นใหพระเจาธรรมโสณฑกราชขึ้น
ไป แลวกระโดดลงมาใหตรงปากของเขาๆ จะแสดงธรรมใหฟงในขณะที่พระเจาธรรม
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โสณฑกราชอยูในอากาศนั่นเอง เมื่อตกลงกันแลวพระเจาธรรมโสณฑกราชจึงขึ้นไปบนภูเชา
กระโดดลงมา ยักษไมสามารถจะทรงอยูในเพศยักษได จึงแสดงตนเปนทาวสักกะเหาะขึ้นไป
รับเอาพระเจาธรรมโสณฑกราชแลวพาเหาะขึ้น ไปบนสวรรคชั้นดาวดึงส แลวจึงแสดงธรรม
ใหฟงโดยตรัสเปนคาถาวา สังขารทั้งหลายเปนของไมเที่ยง มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
เปนธรรมดา เมื่อเกิดขึ้นเปนรูปกายแลวก็ดบั ไปความระงับสังขารเสียไดนั้นเปนความสุข
บุคคลพิจารณาเห็นวาสังขารทั้งปวงไมเทีย่ งดวยปญญาในกานใด ผูพิจารณาเห็นนั้น ก็ยอม
เหนื่อยหนายในทุกขเมื่อนัน้ การที่มีความหนายในทุกขนเี้ ปนหนทางแหงความบริสุทธิ์ เมื่อ
แสดงธรรมใหฟงแลวจึงแสดงทิพยสมบัติในเทวโลกใหพระเจาธรรมโสณฑกรา
ชทอดพระเนตร แลวจึงประทานพรใหพระองคไดเสวยราชยรักษาแวนแควนตลอดกาล แลว
นํามาสงที่เมืองมนุษย

19. สุทัสนชาดก
เรื่องสุทัสสนชาดก เริ่มตนเรื่องตั้งแตพระโพธิสัตวเกิดเปนบุตรของเศรษฐีในสมัย
พระพุทธเจา พระนามวากัสสปะยังทรงพระชนมอยู พระโพธิสัตวไดเห็นพระเถระรูปหนึ่ง
เขาไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาเกิดความ เลื่อมใสจึงไดสรางบรรณศาลา ที่เดินจงกรม ขุด
บอน้ํา ขนทรายมาถมบริเวณและหาธูปเทียนดอกไมมาถวาย ตั้งแตนนั้ มาก็ไดจดั เครือ่ งบริขาร
ตางๆ เชน ไตรจีวร บิณฑบาต เปนตน ไปถวายอยูเปนประจํา ตอมาก็ไปรักษาศีลอุโบสถใน
วัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา อยูเปนนิตย ครั้งถึงคราวสิ้นอายุจตุ ิจากมนุษยโลกแลวจึงไปเกิดในเมือง
สวรรคเสวยทิพย สมบัติ ครั้นจุติจากสวรรคแลวไดบังเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ทรงพระ
นามวาพระเจาสุทัสสนมหาราช เสวยราชสมบัติอยูในกุสาวดีราชธานี พระเจาสุทัสสน
มหาราช บริบูรณไปดวยรัตนะ ๗ ประการ เหมือนกับพระเจาจักรพรรดิ์องคอื่นๆ คือ จัก
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กรัตน (จักรแกว) หัตถีรัตน (ชางแกว) อัสสรัตน (มาแกว) อิตถีรัตน (นางแกว) มณิรัตน (ดวง
แกวมณี) คหบดีรัตน (ขุนคลังแกว) ปรินายกรัตน (ขุนพลแกว) ดวยผลพระกุศลที่พระเจา
สุทัสนมหาราชไดสรางวิหารถวายตั้งแตชาติปางกอน ทําใหพระเจาสุทัสสนมหาราช มีอายุ
ยืนนานและไดเปนอุปราช เปนกษัตริย และเปนพระเจาจักรพรรดิ์ตามลําดับหลายภพหลาย
ชาติ

20. วัฏฏังคุลีราชชาดก
เรื่องวัฏฏังคุลีราชชาดก กลาวถึงการสรางพระพุทธรูปไมแกนจันทนแดงของพระเจาปส
เสนทิโกศลวา สมัยหนึ่งพระพุทธเจาพรอมดวยหมูภ ิกษุเสด็จจาริกไปเพื่อโปรดเวไนยสัตวที่
มาเขาขายคือพระญาณของพระองค พระเจาปสเสนทิโกศลเสด็จไปสูพระเชตวัน ไมเห็นพระ
ศาสดาและภิกษุสงฆจึงเกิดความสลดพระทัยวา ถาวาพระผูมีพระภาคไมประทับอยูเราจะได
อะไรเปนตัวแทนของพระองคเอาไว กราบไหว เมื่อกลับมาจึงดําริวาจะสรางพระพุทธปฏิมา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับมาแลวจึงเขาไปกราบทูลขออนุญาต พระผูมีพระภาคก็ทรง
อนุญาต เมื่อสรางเสร็จแลวก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมา แลวทูล
ถามวาผูไดสรางพระพุทธปฏิมาจะไดผลอานิสงสอยางไร พระศาสดาจึงตรัสบอกอานิสงส
โดยประการตางๆ วา ผูที่ไดสรางพระพุทธปฏิมา จะเปนบุรุษก็ตามสตรีก็ตาม สรางดวยดิน
เหนียวหรือศิลาก็ตาม สรางดวยโลหะและทองแดงก็ตาม สรางดวยไมและสังกะสีดีบกุ ก็ตาม
สรางดวยรัตนะและเงินทองก็ตาม ผูนั้นจักไดอานิสงสพน ที่จะนับจะประมาณ เมื่อพระพุทธ
ปฏิมาประดิษฐานอยูในโลกตราบใด โลกก็ชื่อวาไมวางเปลาจากพระพุทธเจาตราบนัน้ พระ
พุทธปฏิมานี้ไดชื่อวายังพระพุทธศาสนาใหตั้งมั่นถาวร ผูที่ไดสรางก็จะมีแตความสุขเปน
เบื้องหนา แมรารถนาผลอันใดก็จะสําเร็จสมปรารถนา แมแตพระองคเองครั้งเสวยชาติเปน
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พระโพธิสัตวก็ไดทําพระหัตถของพระ พุทธปฏิมาที่หักใหบริบูรณดว ยดินเหนียว อานิสงส
อันนั้นทําใหไปเกิดในเทวโลกเมื่อจุติจากเทวโลกแลวมาเกิดในเมือง มนุษยมพี ระองคุลีเปน
อาวุธชี้ไปทางขาศึกศัตรูๆ ก็ลมเซซสนไปไมสามารถจะสูรบได เมื่อตรัสดังนี้แลวจึงทรง
นําเอาอดีตนิทานมาแสดงในเรื่องวัฏฏังคุลีราชกุมาร ผูมีนิ้วพระหัตถือนั วิเศษสามารถเอาชนะ
ขาศึกไดดว ยการใชน้วิ พระหัตถชี้ ใสขาศึก

21. โปราณกบิลราชชาดก
เรื่องโบราณกบิลราชชาดก เปนเรื่องการแสดงอานิสงสของการสรางพระไตรปฎกวา ผูสราง
จะไดผลอะไรบาง เริ่มเรื่มกลาวถึงพระสารีบุตรเถรี ทูลถามพระผูมีพระภาค พระองค
พรรณนาคุณของพระไตรปฎกวา เมื่อพระองคปรินิพพานแลวพระไตรปฎกจะเปนศาสดา
ของพุทธศาสนิกชนแทนพระองค คําสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธจะไมเลอะเลือน
หายไปเพราะไดจารึกไวเหมือนคนฉลาดฝงขุมทรัพย ไวแลวจารึกอักษรบนเสาศิลาเพื่อเปน
เครื่องหมายใหรูที่ฝงขุมทรัพย ถาเสาไมหายไป ขุมทรัพยก็ไมหายไปเหมือนกัน จากนั้นก็เปน
การบอกอานิสงสวา ผูที่ไดสรางพระไตรปฎกไว จะเขียนเองหรือใชใหคนอื่นเขียนก็ตาม จะ
ไดบุญมากเชนกัน เกิดเปนพระราชาหลายชาติ เกิดเปนพระเจาจักรพรรดิ์หลายชาติ เมื่อจาก
สวรรคแลวก็ไปเกิดเปนเทวดาในชัน้ ตางๆ บนเทวโลกชัน้ ละหลายชาติ จะไมพกิ ลพิการดวย
โรคตางๆ เชน โรคงอยเปลี้ย หูหนวก เตี้ย คอม จะมีสรีรกายดุจสีทองคํา เปนคนวางาย ถา
เปนสตรีก็จะมีผิวพรรณดี รูปรางงดงามจะไดเกิดเปนอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิห์ ลาย
ชาติ เมื่อไดพรรณนาอานิสงสอยางนี้แลวจึงเปนการนําเอาเรื่องในอดีตมาเลาซ้ํา อีก ในเรื่องนี้
บุคคลในเรื่องมีชื่อตรงกับชื่อของพระญาติของพระพุทธเจาองค ปจจุบันทุกคน เชน
พระพุทธเจาทรงพระนามวาปุราณโคดม แตกอนเปนพระราชกุมารพระนามวาสิทธัตถะ พระ
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ราชบิดาทรงพระนามวาพระเจาสุทโธทนะ พระราชมารดา พระชายาของพระราชกุมารก็มีชื่อ
เหมือนกันสวนพระโพธิสัตวเปนอํามาตย แตดว ยอานิสงสที่ไดสรางพระไตรปฎกแลวไดไป
บังเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส ครั้นจุติจากนัน้ แลวมาบังเกิดในราชสกุลของพระเจาอินทรราช
ในกรุงปุราณกบิล พัสดุ มีอานุภาพอันยิ่งใหญกวาคนในพระนคร บริบูรณไปดวยทรัพยและ
บริวารมากมาย

22. ธรรมิกบัณฑิตราชชาดก
เรื่องธรรมิกบัณฑิตราชชาดก กลาวถึงการบริจาคทานของพระเจาธรรมิกบัณฑิตราช จนทาว
สักกเทวราชตองเอาวิมานเสด็จลงมาเชิญขึ้นไปเที่ยวบนสวรรคชั้น ดาวดึงส ทาวสักกะพา
เที่ยวชมเมืองสวรรคจนเปนทีพอพระทัยของพระเจาธรรมิกบัณฑิตฯ ไดตรัสถามถึงผลบุญที่
เทพยดาทั้งหลายบนสวรรควา ในบุรพชาติไดสรางบุญอะไรไว ทาวสักกเทวราชจึงบอกว
เทพยดาทั้งหลายที่ไดวิมานแกวนัน้ บากพวกไดสรางพระพุทธรูป เจดีย วิหาร ศาลา ขุดบอ
ปลูกตนโพธิ์ สรางสะพาน ถวายขาวและน้ําแกพระภิกษุสงฆ กอเจดียทราย ถวายน้าํ มันจุด
ประทีป เปนตน แลวจึงเชิญพระเจาธรรมิกบัณฑิตราชอยูครองทิพยสมบัติในเทวโลก แตพระ
เจาธรรมิกบัณฑิตราชทรงปฏิเสธโดยใหเหตุผลวา เปนวิมานของคนอื่นเหมือนกับการไดของ
ยืมเขามา จึงอําลาทาวสักกะใหทาวักกะนํามาสงในมนุษยโลก เมื่อมหาชนทราบวาพระเจา
ธรรมิกบัณฑิตราชเสด็จมาถึงแลวจึงพากันไปทูลถามถึง ลักษณะของเทวโลกวาเปนอยางไร
พระเจาธรรมิกบัณฑิตราชเมื่อจะบอกจึงตรัสเปนคาถาวา ในดาวดึงสเทวโลกนั้นมีวมิ านที่
ประดับดวยแกวมุกดา วิมานที่ประดับดวยแกวไพฑูริย แกวมณี เปนตน ในรัตนวิมานนั้นๆ มี
หมูนางเทพอัปสรอยูมากมาย เทพบุตรที่มีกุศลที่ไดกระทําไวจึงไดรัตนวิมานนั้นๆ เมื่อพระ
เจาธรรมิกบัณฑิตราชไดพรรณนาทิพยสมบัติในสวรรคใหมหาชนฟงโดย ประการทัง้ ปวง
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แลว จึงประทานโอวาทสั่งสอน ไมใหตั้งอยูในความประมาท ใหพากันถวายทานรักษาศีล
และเจริญเมตตาภาวนาทุกวัน สวนพระองคก็ดํารงอยูในทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ บําเพ็ญ
กุศลอยูจนสิ้นพระชนมชีพ

23. จาคทานชาดก
เรื่องจาคทานชาดก กลาวถึงการถวายผาของพระเจาอชิตมหาราช ผูครองอชิตบุรนคร
เริ่มแรกพระราชาพระราชทานผาแกพระนางกาญจนเทวี อัครมเหสี และนางราชกัญญาทั้ง
๑๖,๐๐๐ นาง แตพระเทวีและนางราชกัญญา ไดเอาผาเหลานั้นถวายพระโมคคัลลานเถระ
เพื่อเปนเครื่องบูชาพระธรรมเทศนา ฝายพระเจาอชิตราชเมื่อไดพระราชทานผาแกพระราช
เทวีและนางราชกัญญาแลวก็ เสด็จไปปราบพระราชอาณาเขตเพื่อทํายุทธสงครามกับเสนา
ของพระราชาผูเปนขาศึก เมื่อศึกสงบแลวจึงเสด็จกลับสูพ ระนคร พระราชเทวีและนางราช
กัญญาทั้งหลายเมื่อทราบขาววาพระราชาเสด็จกลับมาแลว จึงเสด็จไปเฝา พระเจาอชิตราชไม
เห็นผาของพระเทวีและนางราชกัญญาทั้งหลายจึงตรัสถามวา ผาของทานทั้งหลายไปอยูที่
ไหน พระราชเทวีทูลตอบวา ไดเอาบูชาธรรมของพระเถรเจาแลว พระเจาอชิตราชเมื่อได
สดับดังนั้นก็เกิดปติโสมนัส มีพระประสงคจะเฝาพระผูม ีพระภาค จึงใหอํามาตยไปนิมนต
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจึงเสด็จมาสูพระราชนิเวศนพรอมกั้บหมูภิกษุ พระเจาอชิ
ตมหาราชถวายนมัสการพระผูมีพระภาคแลวจึงกราบทูลวา การถวายทาน การบริจาค ควรจะ
ใหอะไร จึงสมควรและมีอานิสงสมาก พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา การใหทานและการ
บริจาคควรใหทรัพยบาง เงินทองบา ผานุงหมบาง จากนัน้ พระองคจึงตรัสถึงอานิสงสของ
การใหทานโดยประการตางๆ เมื่อไดสดับพระธรรมของพระผูมีพระภาคแลว มีจิตเลื่อมใส
ทรงรําพึงวา ชื่อวาทานยอมเปนที่พึ่งของสัตวมีชีวิตทั้งปวง แลวโปรดใหเปดพระคลังผาออก

49

แลวถวายคูผา ๑,๐๐๐ คูแกพระศาสดา พระราชทานแกพระเทวี ๑๐ คู แกนางราชกัญญา
๑๖,๐๐๐ คู พระนางทั้งหลายก็ไดถวายพระผูมีพระภาคอีก เมื่อพระผูมพี ระภาคเสด็จถึงพระเช
ตวันแลวพวกภิกษุพากันสนทนากันเรื่องความ อัศจรรยที่ผาลอยตามพระองคมาถึงพระวิหาร
แลวพระองคเสด็จไปตรัสถามเมื่อ ทราบเหตุแลว พระองคจึงตรัสเรื่องในอดีตใหภิกษุทราบ
โดยยอแลวทรงนิ่ง พวกภิกษุตองการรูรายละเอียดจึงทูลใหพระองคตรัสตอไป พระองคจึง
ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงวา ในอดีตพระโพธิสัตวเกิดเปนมาณพเลีย้ งมารดาอยูในกมลนคร
ของพระเจากมลราช วันหนึง่ พระโพธิสัตวไปปาเห็นพระปจเจกพุทธเจาถูกโจรชิงเอาจีวร จึง
เอาผาสาฎกของตน ๒ ผืนใหเปนผานุงหมถวายแกพระปจเจกพุทธเจา แลวไดตงั้ ความ
ปรารถนาวา ขอใหขาพเจาอยาไดไปบังเกิดในตระกูลทีย่ ากจนขัดสนเลย ขอใหผาทิพยจง
บังเกิดมีแกขาพเจาทั้งในชาตินี้และชาติหนา พระปจเจกพุทธเจาจึงไดอนุโมทนา ในขณะนัน้
ดวยอานุภาพแหงผลทาน ใบไมที่ลมพัดมา ก็เปนผาทิพยบังเกิดขึ้น มาตกลงใกลเทาของพระ
โพธิสัตวเปนผาหลายแสนคู พระโพธิสัตวก็เอาผาทิพยเหลานั้นถวายพระปจเจกพุทธเจาอีก
จนหมดทําใหเกิด แผนดินไหว มีเสียงบันลือลั่นขึ้นไปจนถึงพรหมโลก ทาวสักกะก็ทรงโยน
ผาทิพยลงมาถวายทําสักการบูชาผืนหนึ่ง

24. ธรรมราชชาดก
เรื่องธรรมราชชาดก กลาวถึงศาลาของคนเลี้ยงโค ความยอวา คนเลี้ยงโคคนหนึ่งสรางศศาลา
ไวใกลทาง ครั้งนั้นพระเถระ ๒ รูป คือพระสารีบุตรกับพระอานนท เดินผานมาพบจึงไดเขา
ไปกราบทูลพระผูมีพระภาควา นายโคบาลจะไดผลตอบแทนอยางไร พระองคตรัสวา นาย
โคบาลเมื่อสิ้นอายุแลวจะไดไปเกิดในสวรรคเปนเทพบุตรชื่อวา โคปาลเทพบุตร จักมีนาง
เทพกัญญา ๑,๐๐๐ เปนบริวาร อยูในวิมานทอง มีปริมณฑลได ๑๒ โยชน แลวตรัสวา การที่

50

นายโคบาล จุติแลวไดไปเกิดในเทวโลกนัน้ ไมอัศจรรยเทากับพระเจาธรรมราชในอดีตที่
สรางศาลาไวแลวไดไปเทวโลกทั้งที่เปนมนุษยอยู แลวพระองคก็ทรงนําอดีตนิทานมาตรัส
ใหภกิ ษุฟงวา ในอดีตกาลมีพระราชาพระนามวาธรรมราช ครองราชสมบัติอยูในชมพูทีป
นคร มีพระอัครมเหสีพระนามวาวิมลาเทวี วันหนึ่งพระราชาบรรทมอยูบนพระแทนสิริ
ไสยาสน ทอดพระเนตรดูเศวตฉัตรแลวทรงดําริวา สมบัติเหลานี้ใครใหแกเรา ทรงทราบวา
เปนผลบุญที่ไดสรางไวในปางกอน จึงใครจะสรางศาลาไว จึงไดปรึกษากับพวกอํามาตยราช
บริพารทั้งหลาย แลวใหสรางศาลาขึ้นหนึ่งหลังงดงามดุจสุธรรมาเทพสภาศาลา แลวไดตั้ง
อธิษฐานวา ขอผลอานิสงสของทานที่เราไดบริจาคนี้ จงเปนปจจัยแกธรรมอันจะตรัสรูซึ่ง
พระสัพพัญุตญาณแลวไดทรงบริจาคทาน ในขณะนั้นพิภพของทาวสักกเทวราชแสดง
อาการรอน เมื่อทาวสักกะทราบเหตุแลวจึงเสด็จลงมาจากเทวโลกพรอมดวยกุสุมวิมาน แลว
เชิญพระเจาธรรมราชไปเที่ยวชมเมืองสวรรคและเชื้อเชิญใหเสวยสมบัติ ทิพยอยูใ นเทวโลก
แตพระเจาธรรมราชทรงปฏิเสธแลวใหทาวสักกะลงมาสงที่มนุษยโลก แลวไดใหโอวาทแก
ประชาชนใหตั้งอยูในธรรม กระทําบุญกุศลมีทานเปนตน

25. นรชีวชาดก
เรื่องนรชีวชาดก เปนเรื่องเกีย่ วกับความกตัญูของภิกษุที่เลี้ยงบิดามารดาทําใหภิกษุทั้ง
หลายที่ไมรูตําหนิแลวไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระองคจึงตรัสเรียกภิกษุรูป
นั้นมาถาม เมือ่ รูวาคฤหัสถที่เลี้ยงนั้นเปนบิดามารดา จึงประทานสาธุการพรอมกับตรัสวา
พระองคไมหามภิกษุทเี่ ลี้ยงบิดามารดา เพราะบัณฑิตในอดีตก็เคยทํามากอน จากนั้นพระองค
จึงนําอดีตนิทานมาแสดงวา ในอดีตกาลพระโพธิสัตวบังเกิดเปนคนจนในเมืองพาราณสี ได
ชื่อวานรชีวะ ครั้นเจริญวัยขึน้ ไดเลี้ยงบิดามารดาโดยชอบในกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ
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ตอมาบิดาเสียชีวิตลง เจานรชีวะจึงเลี้ยงแตมารดา ตอมาพระโพธิสัตวไดไปทํานาอยูก ับพวก
คนงานของเศรษฐีคนหนึง่ เพื่อนําคาขางมาเปนคาเลี้ยงดูมารดา เมื่อถึงเวลาขาวกลาออกรวง
จึงชวนมารดาไปดูนา เมื่อไปถึงแลวจึงบอกใหมารดาพักอยูบนโรงนา สวนตัวเองก็ไปเกี่ยว
ขาวในนา ที่ใกลโรงนามีจอมปลวกอยูแ หงหนึ่ง ในจอมปลวกมีงูพิษอาศัยตัวหนึ่ง มันเลื้อย
ออกมาเพื่อไปหาอาหาร ไดขึ้นไปบนโรงนาที่มารดาของเจานรชีวะพักอยู มารดาของเจานร
ชีวะเหยียดเทาไปถูกมันจึงถูกงูกัด นางทนพิษไมไหวจึงรองขอความชวยเหลือแตไมมีใครมา
ชวย นางจึงเสียชีวิตในที่นนั้ รุงเชาเจานรชีวะมาที่โรงนาเพื่อเลี้ยงมารดาตามปรกติ เห็น
มารดานิ่งเฉยจึงตรวจดูตามรางกายบีบนวดที่เทาเห็นรอยเขียวช้ําก็รวู า ถูกงูกัดจึงถือเอาไม
คอนจะไปตีงู เดินดูใกลๆ เห็นงูนอนอยูใ นกองฟามีทอนไมลอมอยู จึงพูดกับงูวา ถาขาจะฆา
เจาก็จะเสียศีล ขอใหเจาเลื้อยไปตามสบายเถิด เจาไดชวี ิตฉันใด ขอใหมารดาของขาจงไดชีวิต
ฉันนั้นเถิด วาแลวก็กลับไปหามารดารองไหคร่ําครวญอยูใกลกับศพของมารดา พรอมกับคํา
ออนวอนเทพยดาและมนุายทั้งหลายใหมาชวยเหลือ ทาวสักกะ จึงแปลงเพศเปนพราหมณทํา
ทีเปนคนหลงทางมาที่โรงนาของเจานรชีวะ แลวถามทางจะไปเมืองพาราณสี กอนจะจากไป
จึงไดถามวาทําไมจึงรองไห เมื่อเจานรชีวะบอกใหทราบแลวไดทําทีเดินไป เจานรชีวะนึกขึน้
ไดวา ธรรมดาพวกพราหมณจะรูจักมนตดจี ึงถามวาทานรูจักมนตไหม ชวยบอกยาที่จะชวย
ใหแมฉนั ฟนดวย พราหมณแปลงบอกวารูจกั มนต แตไมรจู ักยาทีจ่ ะทําใหมีชีวิตคืน เจานร
ชีวะจึงถามตอไปวา ทําอยางไรจึงจะไดยา พราหมณบอกวา ถาไดหวั ใจมนุษยมาทํายาจึงจะ
ชวยได เจานรชีวะจึงบอกวาจะสละชีวติ ของตนแกมารดา ในขณะที่หาศาสตราเอามาเชือด
หัวใจนัน้ หมูเทวดาไดโยนศาสตราลงมาตรงหนาของเจานรชีวะๆ เมื่อจะเชือดเอาหัวใจจึงได
ตั้งความปรารถนาเปนพระพุทธเจาในอนาคตเพื่อจะ ไดนําสัตวใหขามพนจากวัฏฏสงสาร
เมื่อเชือดเอาหัวใจออกมาแลวจึงทําพิธีตามที่พราหมณบอกคือเอาหัวใจใหเขาไป ในปากของ
มารดา ในขณะเดียวกันพราหมณก็รายมนต มารดาของเจานรชีวะก็ไดชีวิตคืนมา เจานรชีวะ
เห็นมารดาฟน คืนมาก็ดีใจจึงไดกลาวคําลามารดาแลวตัวเองก็สิ้น ชีวิต นางเห็นลูกชายตายอ
ยางนั้นก็สงสารลูกรองไหคร่ําครวญแลวไดตั้งสัจอธิษฐาน ขอชีวิตลูกชายคืน พอจบคํา
อธิษฐานเจานรชีวะก็ฟนคืนมาเหมือนนอนหลับแลวตืน่ คนทั้งสองก็มีปติโสมนัสเปนอยาง
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ยิ่ง ทาวสักกะจึงไดปรากฎตัวในอากาศไดใหสาธุการแกพระโพธิสัตววา อีกไมนานทาน
สัตบุรุษจะไดเปนพระพุทธเจา แลวใหโอวาทวา ทานเปนผูถึงพรอมดวยคุณมีความกตัญู
เปนตน ทานเปนเนื้อหนอพระพุทธเจา โลกคือหมูสัตวนี้ ไมมีผูตานทาน ไมมีที่ซอนเรน ไมมี
สรณะที่พึ่ง ทานจงเปนทีพ่ ึ่งของสัตวโลกนี้เถิด

26. สุรูปชาดก
เรื่องสุรูปชาดก เริ่มเรื่องดวยการสนทนาของพวกภิกษุวาพระองคไมอมิ่ ไมเบื่อในทาน ถึงแม
เสด็จออกบวชเปนพระพุทธเจาแลวไดบวชวักกลิไมนานก็ใหตั้งอยูในพระ อรหัต พระองค
เสด็จจากที่สหี ไสยาสนแลวเสด็จไปยังธรรมสภา ตรัสถามภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุกราบทูล
เรื่องที่สนทนากันแลว จึงตรัสวาไมใชเรื่องอัศจรรยเพราะพระองคเปนพระพุทธเจา สวนใน
อดีตที่เปนปุถชุ นไดใหทานบุตร ภรรยา และตนเอง แกผูแสดงธรรมเปนเรื่องอัศจรรยกวา
แลวนําเรื่องในอดีตมาตรัสวา ในอดีตกาลลวงมามีพระราชาพระนามวาสุรูปราชครองราชย
สมบัติอยูในนครอินทปต ถ มีพระมเหสีพระนามวาสุนทรีราชเทวี พระราชบุตรพระนามวา
สุนทรราชกุมาร วันหนึ่งพระองคทรงรําพึงว สรีรรางกายนี้คลายคลายกันกับแสงสวางแหง
พยับแดด ไมมีแกนสารเปรียบเหมือนตนกลวย ทําไฉนจึงจะไดฟงธรรม จึงไดปรึกษากับพวก
อํามาตย พวกอํามาตยกราบทูลวา ตั้งแตเกิดมาก็เคยไดยนิ แตคําวา พระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ แตยงั ไมเคยเห็นเลยแลวพระองคจะไดฟงธรรมแตที่ไหน พระเจาสุรูปราชทรงทอ
พระทัยจึงหาอุบายเพื่อจะไดฟงธรรมดวยการใช ราชบุรุษปาวประกาศวา ผูใดสามารถจะ
กลาวธรรมถวายพระเจาอยูห วั ได เราจะใหทองคํา ๑,๐๐๐ ตําลึงและผอบแกวกับชาง พวกราช
บุรุษทั้งหลายก็ทําตาม ปาวรองอยูจนถึง ๗ ปก็หาคนแสดงธรรมไมได พระเจาสุรูปราชทรง
สลดพระทัยเปนอยางยิ่ง ทรงหมดหวังที่จะไดฟงธรรมจึงประกาศวา เราจักใหทรัพยทกุ สิ่งที่ผู
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แสดงธรรมตองการ เปนตนวาภรรยา บุตร เงิน ทอง ทาสทาสี ชาง มา โค กระบือ ขอแตได
ฟงธรรม ดวยแรงอธิษฐานของพระโพธิสัตวทําใหเกิดแผนดินไหว ภูเขาโอนออนลงมา
ประดุจหนอหวายที่ถูกไฟลวก ทาวสักกเทวราชทรงปรบพระหัตถกกึ กอง เสียงโกลาหลดัง
ไปถึงพรหมโลก ทาวสักกะจึงแปลงเปนยักษลงมายืนอยูต รงหนาพระโพธิสัตว มหาชนเมื่อ
เห็นยักษก็วิ่งหนีเพราะกลัว แตพระโพธิสัตวเขาไปหาแลวตรัสถามถึงสาเหตุที่ยกั ษมา ยักษ
ตอบวา มาเพื่อจะแสดงธรรมใหฟง พระเจาสุรูปราชทรงปตีโสมนัสมากจึงไดตรัสบอกให
ยักษแสดงธรรมใหฟง แตยกั ษบอกวา เดินทางมาไกลและหิวมากขอใหไดกินอาหารกอนจึง
จะแสดงธรรมได พระเจาสุรูปราชจึงสั่งใหจัดอาหารให แตยกั ษไมกินบอกวา ธรรมดายักษ
ตองไดกินเนื้อมนุษยพรอมทั้งเลือดถึงจะถูกใจ ถาพระราชาใหมนุษยทมี่ ีชีวิตได จึงจะแสดง
ธรรมใหฟงได พระโพธิสัตวเจาจึงตรัสตอบวาได จงแสดงธรรมกอนเถิด เมื่อแสดงจบแลว
พระองคจะมอบพระองคให ฝายพระราชเทวีไดสดับคํานัน้ แลว ทรงรําพึงวา จะทําใหความ
ปรารถนาของสวามีใหสําเร็จ แลวเสด็จเขาไปหาพระราชากราบทูลวา พระนางจะสละชีวิต
ของตนแกยักษ พระราชาก็ทรงอนุญาต ฝายยักษก็ตกลง แลวทําทีเหมือนเคี้ยวกินพระเทวีแต
เอามาซอนไวดวยกําลังแหงฤทธิ์ เมื่อเห็นยักษไดกินเนื้อมนุษยสมใจแลวพระเจาสุรปู ราชจึง
บอกใหยักษ แสดงธรรมใหฟง ยักษบอกวายังไมอิ่มแลวขอกินพระราชกุมารอีกองคหนึ่ง
พระราชาก็ทรงให ยักษทําทีกินพระกุมารแลวก็ซอนไวอีก พวกประชาชนพากันวิ่งหนีเพราะ
กลัว ยกเวนพระราชาองคเดียว พระราชาสั่งใหยกั ษแสดงธรรมแตยกั ษบอกวายังไมอมิ่ ขอกิน
อีก พระราชาจึงรักปากวาจะมอบพระองคเองให ยักษรับคําแลวแสดงธรรมใหฟงตามพระ
พุทธลีลา วา ความเศราโศกและความกลัวยอมบังเกิด เพราะความรัก เมือ่ บุคคลพนไปเสียจาก
ความรักแลว ความเศราโสกและความกลัวแตที่ไหนๆ ก็ไมมี ความเศราโศกและความกลัว
ยอมเกิดแตตณ
ั หา เมื่อบุคคลพนไปเสียจากตัณหาแลว ความเศราโศกและความกลัวแตที่
ไหนๆ ก็ไมมี ความเศราโศกและความกลัวยอมเกิดแตความยินดี เมื่อบุคคลพนไปจากความ
ยินดีแลว ความเศราโศกและความกลัวแตที่ไหนๆ ก็ไมมี ความเศราโศกและความกลัวยอม
บังเกิดเพราะความใครปรารถนา เมื่อบุคคลพนไปจากความใครปรารถนาแลว ความเศราโศก
และความกลัวแตที่ไหนๆ ก็ไมมี เมื่อไดฟงธรรมจบพระราชาก็ไดมอบพระองคเองแกยักษ
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ยักษแปลงกลาวชมเชยพระราชาแลวกลาววา พระองคอยากไดพระราชเทวีและพระราชกุมาร
คืนหรือไม พระราชาตรัสตอบวาอยากไดคนื ยักษจึงนําเอาพระราชเวที และพระราชกุมารมา
ถวายใหแกพระราชา แลวเหาะขึ้นไปบนอากาศประกาศตนเองวาเปนทาวสักกเทวราช

27. มหาปทุมชาดก
เรื่องมหาปุทมชาดก ปรารภภิกษุเลี้ยงมารดา ภิกษุทั้งหลายไมทราบจึงไปกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ภิกษุรูปนั้นเลี้ยงคฤหัสถ เมื่อจะทรงยกยองภิกษุผูมีความกตัญูนั้นจึงทรงนําเรื่อง
ในอดีตมาตรัสแกพวก ภิกษุวา ในอดีตพระโพธิสัตวประสูติเปนพระราชโอรสของพระเจาอัง
คเสนราช พระมารดาทรงพระนามวาพระนางสุเมขลาราชเทวี ในพระนครอังควดี ทรงพระ
นามวา มหาปทุมกุมาร ตอมาพระราชาอีกพระองคหนึ่งพระนามวากูฏราช (พระยาโกง) ได
ฟงกิตติศัพทความงามของพระนางสุขเมขลา อยากไดมาเปนภรรยาของตนจึงยกทัพมาทํา
สงคราม พระเจาอัคเสนราชกลัวความพินาศจะเกิดแกมหาชนในแวนแควนจึงไมรับคําทา
ของ พระเจากูฏราช แตพวกอํามาตยไมไดพวกพลเสนาจึงอาสาออกรบแทนพระราชาแตก็
พายแพกลับมา เพราะขาดผูน ําทัพ พระเจาอัคเสนราชรูวาพลเสนาของพระองคพายแพแก
ขาศึกก็เกิดความโทมนัส อยางยิ่ง ไดเขาไปปรึกษาพระนางสุเมขลาราชเทวีวา จะหนีออกจาก
พระนครนี้ขอใหพระนางจงรักษาบุตรในครรภใหดี พระนางสุเมขลาไมยอมอยู ขอเสด็จตาม
พระสวามีดว ยโดยใหเหตุผลวา สตรีแมจะมีพี่นองชายหญิงมากมายแตถาตัวเองเปนหมาย
แลวก็ไมงามไมมี ความสุข เหมือนแมน้ําทีไ่ มมีน้ํา สตรีผูใดเมื่อสามีตกยากก็ตกยากดวย เมื่อ
สามีมั่งมีก็มั่งมีดวย สตรีผูนั้นกระทํากรรมที่สรรเสริญของชนทั้งปวง เทพยเจาทั้งหลายก็ยอม
สรรเสริญสตรีผูนั้น เพราะสตรีผูนั้นกระทํากรรมที่บุคคลกระทําไดยาก ถึงจะไดนงุ แตผายอม
ฝาดอยูเสมอก็ยอม ถาแผนดินยังไมแยกออกจากกันก็จะขอติดตามพระภัสดาไปตราบนั้น
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ความเปนหญิงหมายเปนความทุกขเดือดรอนใจของสตรี ถึงจะมีผูหยิบยกเอาแผนดินปฐพีที่
เต็มไปดวยสมบัตินานาประการมาให แตถาใหพลัดพรากจากภัสดาแลวก็ไมปรารถนา พระ
เจาอัคเสนราชจึงยอมใหพระนางหนีตามออกไปจากพระนครดวย กษัตริยทั้งสองดําเนินไป
จนถึงแมน้ําสายหนึ่ง ทั้งสองเอาไมมามัดเปนแพขามฝงพอแพมาถึงกลางแมน้ําลมมพัดแพ
แตก ทั้งสองพระองคจึงไดแยกจากกัน พระนางสุขเมขลาขึ้นฝงได มองเห็นแตพระสวามีลอย
อยูกลางแมน้ํา พระนางจึงตั้งสัจอธิษฐานใหแมน้ําจับตัวแข็งเหมือนแผนดินเพื่อจะไดเดินลง
ไปรับเอาพระสวามีขึ้นมา ดวยอานุภาพบุญบารมีของพระนางและของพระโพธิสัตว แมน้ํา
ไดแข็งตัวเหมือนแผนดิน พระนางจึงเดินลงไปรับพระภัสดาขึ้นมา พระเจาอังคเสนราชเมื่อ
เห็นพระเทวีแลวทรงดีพระทัย เมื่อขึ้นฝงไดจึงไดกลาวชมเชยพระเทวีที่ไดปลดเปลื้องตนเอง
ใหพนจาก ทุกข จากนั้นทั้งสองพระองคก็ดาํ เนินตอไปมุงหนาไปปาหิมพานต พิภพของทาว
สักกเทวราชแสดงอาการรอน ทาวสักกเทวราชจึงไดตรวจดูสาเหตุเมือ่ ทราบเหตุแลว จึงสั่ง
ใหวษิ ณุกรรมเทพบุตร ลงไปเนรมิตรบรรณศาลาไว ๒ หลังพรอมเครื่องบริขารของบรรพชิต
แลวจารึกอักษรไวที่บานประตูวาเปนศาลา ที่ทาวสักกะประทานไว กษัตริยทั้งสองเดินทาง
มาถึงศาลาอานดูแลวจึงเขาพักอยูใ นศาลาทรงเพศเปน ฤาษีอยูในปานัน้ พระนางสุเมขลา ทํา
หนาที่หาผลไมมาใหพระดาบส ตอมาพระดาบสสิ้นพระชนมดวยโรคาพาธอยางหนึ่ง พระ
นางสุเมขลาโศกเศราเสียใจเปนอยางยิ่งเพราะขาดที่พึ่ง พระนางไดทําฌาปนกิจของพระสวามี
แลวก็อยูคนเดียวตามลําพังจนครรภแกครบถวน แลวไดประสูติพระโอรส ดวยอานุภาพของ
พระโพธิสัตวนั้น บังเกิดมีดอกปทุมทองขนาดใหญเทากงจักรผุดขึ้นมาจากพื้นแผนดิน
รองรับพระบาทของพระโพธิสัตว พระราชเทวีจึงขนานพระนามพระโอรสวมหาปทุมกุมาร
ตอมาเมื่อพระโพธิสัตวเจริญวัยแลวก็ถามพระมารดาวา ใครเปนบิดาของลูก พระนางจึงตรัส
บอกความจริงแกพระโอรส พระกุมารทราบวาพระราชบิดาสิ้นพระชนมแลวก็เศราพระทัย
พูดกับพระมารดาวา ตอไปนี้แมไมตองงออกไปหาผลไมมาเลี้ยงลูกอีก ลูกจะหามาเลี้ยงแม
เอง พระนางไมยอมใหพระโอรสไปเพราะยังเล็กอยู แตเมื่อพระมารดาออกไปหาผลไมแลว
พระกุมารก็สะกดรอยตามไปเพื่อจะไดรูหนทางที่พระมารดาเสด็จไป ถาเกิดมีอันตรายแก
พระมารดา จะไดไปชวยเหลือได อยูมาวันหนึ่งพระนางสุเมขลาถูกอสรพิษกัดที่เทา พระนาง
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ทนพิษไมไหวไดสิ้นพระชนมในที่นนั้ นั่นเอง เจามหาปทุมกุมารรอแมอยูนานกวาปรกติ จึง
ออกติดตามไปดู เห็นแมถูกงูกัดนอนอยูจึงไดคร่ําครวฯบนเพออยูด วยอาการตางๆ จะสละ
อวัยวะตางๆ ในรางกายของตนเพื่อแลกเอาชีวิตของแมกลับมา จนทําใหรอนไปถึงพิภพของ
ทาวสักกะ ทาวสักกะทรงแปลงเปนพราหมณลงมาถึงที่อยูของพระโพธิสัตวในเวลากึ่งราตรี
ทําทีเปนถามชื่อและทางจะไปเมืองพาราณสี พระกุมารก็บอกหนทางแกพราหมณ แลวถามวา
ทานรูจักยาที่จะรักษาแมของฉันไหม แมของฉันถูกงูเหากัด พราหมณตอบวารู ถาไดหัวใจ
ของมนุษยใสเขาไปในปากก็จะทําใหชีวติ ของแมเจาฟน คืนได พระกุมารดีใจเปนอยางยิ่งเมื่อ
ไดฟงดังนั้น จึงไดอธิษฐานขึน้ วาจะเอาหัวใจของตนเองแลกชีวิตของแมเพื่อจะไดตรัสรู เปน
พระพุทธเจาในอนาคต เมื่อเชือดหัวใจเขาปากของมารดาแลว พระมารดาก็ฟนคืนมา ตัวเองก็
สิ้นชีวิตลงเพราะทนความเจ็บปวดไมไหว พระนางสุเมขลาราชเทวี เมื่อเห็นพระราชโอรส
สิ้นพระชนมตอ หนาอยางนัน้ ก็เศราโศกเหลือที่จะพรรณนา พระนางบนเพออยูเหมือนคนบา
เมื่อไดสติแลวพระนางจึงตั้งสัจอธิษฐานของชีวิตพระกุมาร ดวยอานุภาพแหงบุญของพระ
นาง ดวยอานุภาพแหงความกตัญูของพระโพธิสัตวและดวยอานุภาพของพระอินทร พอจบ
คําอธิษฐานพระอินทรก็เอายาทิพยมาโสรจสรงพระโพธิสัตว พระกุมารก็ฟนคืนมา ทั้งสอง
แมลูกก็มีความสุขโสมนัส ทาวสักกเทวราชไดแสดงตนแกคนทั้งสอง ตรัสชมเชยพระ
โพธิสัตวแลวเสด็จไปสูที่อยูข องตน สวนพระโพธิสัตวและพระมารดามีชีวิตอยูมาจนสิ้น
พระชนมายุ แลวก็จุติไปสูสวรรคาลัย

28. ภัณฑาคารชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภกําลังพระปญญาของ
พระองค ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา สุณาหิ เม ตํ มหาราช ดังนี้ ความมีอยูวา วันหนึ่ง ภิกษุ
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ทั้งหลายสนทนากันอยูในโรงธรรมวา ผูมีอายุทั้งหลายนาอัศจรรย พระศาสดามีพระปญญา
มาก แนนหนา วองไว เปนทีร่ าเริง สอดสอง คมกลา ควรแกการบูชาสักการะของเทพยดา
และมนุษยทั้งหลาย ทรงใหเทพยดาและมนุษยทั้งหลายตั้งอยูในพระไตรสรณคมนศีลหา
โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรต อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรต ดังนี้ พระศาสดาทรงสดับ
ถอยคําของภิกษุเหลานั้นดวยทิพยโสต เสด็จออกจากพระคันธกุฎีมายังโรงธรรม ตรัสถามวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
ดวยเรื่องชื่อนี้ ตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ถึงในกาลกอน ตถาคตก็แกปญหา
ดวยปญญาของตน เหลาเทพยดาและมนุษยพากันกระทําสักการะบูชาดังนี้แลว ก็ทรงนิ่งอยู
อันภิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอน จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดงวา ในอดีตกาล พระราชาทรง
พระนามวาโกรพยราช ครองราชยอยูในมิถิลานคร ในแควนวิเทหรัฐ มีพระอัครมเหสีทรง
พระนามวาสุมนราชเทวี พระเจาโกรพยราชนั้น ทรงตั้งอยูในธรรม บําเพ็ญทานรักษาศีล ใน
กาลนั้น พระโพธิสัตวจุติจากดาวดึงสเทวโลก มาถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางสุมน
เทวี จําเดิมแตพระโพธิสัตวถือปฏิสนธิแลวจนครบทศมาส ครั้งนั้น ทาวสักกเทวราชเสด็จมา
ประทับอยูในอากาศ ใตเศวตฉัตรในราตรี ถามปญหากับพระเจาโกรพยราชวา ขาแตมหาราช
พระองคจงทรงฟงปญหาของขาพเจา หนึ่งไมมีสอง สองไมมีสาม สามไมมีสี่ สี่ไมมีหา หาไม
มีหก หกไมมีเจ็ด เจ็ดไมมีแปด แปดไมมีเกา เกาไมมีสิบ และสิบไมมีสิบเอ็ดไดแกอะไร
ปญหาที่ขาพเจาถาม พระองคจงแกโดยเร็วภายในกําหนดเจ็ดป เจ็ดเดือน เจ็ดวัน ถาพระองค
ไมทราบปญหาของขาพเจา พระองคก็จกั สิ้นพระชนม ดังนี้แลว ก็เสด็จกลับยังทิพยสถาน
ของพระองคในทันใดนั่นเอง ฝายพระเจาโกรพยาช แมพระราชดําริอยูจ นสวาง ก็ยังไมทรง
ทราบความหมายของปญหานั้น ครั้นเวลาเชา จึงตรัสถามอํามาตย ผูรักษาเรือนคลัง และ
ผูรักษาพระทวารพระราชมณเฑียร ชนเหลานั้นแมสักคนเดียวก็ไมทราบ พระเจาโกรพยราช
ทรงหวาดหวัน่ วา ความตายจะพึงมีแกเรา ตรัสเรียกพระเทวีมาตรัสถามวา ดูกรเจาผูเจริญ เรา
ไมทราบปญหาที่เทวดามาถาม เจาจงพิจารณาปญหานัน้ เถิด พระเทวีจึงกราบทูลวา ขาแต
เทวราชเจา ไฉนเลย มนุษยทงั้ หลายจะวิสัชนาปญหาของเทพยดาได พระเจาโกรพยราชได
สดับถอยคําของพระเทวีแลว ทรงพิโรธ ตรัสเรียกภัณฑาคาริกอํามาตยมาสั่งบังคับวา แนะ
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ภัณฑาคาริก ทานจงจับพระเทวีไปประหารชีวิตเสีย ภัณฑาคาริกอํามาตยคิดวา เวลานี้สมควร
ที่เราจะบํารุงพระเทวีไวกอน จึงกราบทูลวา ขาแตพระเทวีผูเจริญ จําเดิมแตนี้ไป ขอพระเทวี
จงรักษาชีวิตไวกอน ในวันรุง ขึ้น พระราชเทวีทรงประสูตรเปนพระราชโอรส พระราชกุมาร
มีพระกายดังสีทอง ภัณฑาคาริกอํามาตยไดเห็นพระราชกุมารแลว ใหตั้งอยูในฐานะบุตร ชวย
อุปถัมภพระเทวีและพระราชกุมารดวยขาวและน้ําเปนตน พระราชเทวีนั้น เพราะอาศัย
ภัณฑาคาริกอํามาตยนั้นเลี้ยงพระกุมารจนเติบโต จึงขนานพระนามคลายกับภัณฑาคาริก
อํามาตยนั้นวา ภัณฑาคาริกกุมาร พระราชกุมารีมีชันษาไดเจ็ดปเจ็ดเดือนเจ็ดวัน ในคราวนั้น
ทาวสักกเทวราชลงมราจากเทวโลก ทวงถามปญหากับพระเจาโกรพยราช พระเจาโกรพยราช
จึงตรัสวา ขาแตทาวสักกะผูเจริญ ตั้งแตที่ทา นไดถามปญหากะขาพเจาไว ขาพเจาไดถามขา
ราชบริพารทั้งปวงแลว พวกเขาก็พากันไมทราบทั้งนั้น พรุงนี้ขาพเจาจักถามปญหากะ
ภัณฑาคาริกอํามาตยแตเชาทีเดียว ครั้นยามเชา พระเจาโกรพยราช จึงตรัสถามภัณฑาคาริก
อํามาตยวา ดูกรภัณฑาคาริกอํามาตย ทานเปนที่พึ่งของเรา เพราะทานรูจ ักคนผูมีปญญามาก
ทานจงใหเขาแกปญหา เราจักใหเงินทอง แกวมุกดา แกวไพฑูรย แกวมณี นารีที่ตกแตง
เครื่องประดับพรอมชางรอยชาง มารอยมา รถรอยรถ โครอยโค ทองคําแสนตําลึงแกทาน
และจะใหทานเสวยราชสมบัติกึ่งหนึ่ง ภัณฑาคาริกอํามาตย จึงกราบทูลวา บุตรของหญิงคน
หนึ่ง มีรูปรางงดงามในเรือนของขาพระองค เปนเด็กฉลาด พระเจาโกรพยราชมีพระทัยยินดี
ตรัสวา ทานจงไปถามบุตรของทานวาสามารถจะแกปญหาของเทพยดาไดหรือไม
ภัณฑาคาริกอํามาตยถวายบังคมลาพระเจาโกรพยราช แลวรีบไปยังเรือนแลวถามบุตร พระ
โพธิสัตวไดฟง คําของบิดาแลว มีจิตยินดีรบั วา ตกลง ดังนี้ ฝายมารดากลาวกะบุตรวา ดูกรลูก
รัก เจายังเด็กอยู จะรูจ ักอะไร ถาเจาไมรู ภัยก็จะมีพึงมีแกเจา พระโพธิสัตวจึงพูดกับมารดาวา
ขาแตพระแมเจา ขาพเจาทราบอยู แลวทูลลาพระมารดา ขึ้นหลังคชาธารตัวประเสริฐ มีหมู
อํามาตยแวดลอม มหาชนทั้งหลาย ก็ประโคมดนตรีขึ้นพรอมกัน มหาชนทั้งปวงมีจตุรงค
เสนากองชางกองมากองรถกองเดินเทา เดินไปตามมรรคาดานขางหนาของพระมหา
โพธิสัตว พระมหาโพธิสัตวเสด็จขึ้นคอชางดําเนินไป สวนพระเจาโกรพยราช ทอดพระเนตร
หนทางที่พระมหาโพธิสัตวนั้นจะเสด็จมา เปรียบเหมือนนักเลงสุรากระหายสุรานั่งคอยแตวา
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จะดื่มอยู ฉะนัน้ ครั้งนั้น พระมหาโพธิสัตวเสด็จมาถึงพระทวารพระราชวัง ก็ลงจากหลังชาง
ทูลถามพระราชาวา ขาแตมหาราช ปญหาที่ทาวสักกะถามอยางไร พระเจาโกรพยราชตรัสวา
ดูกรกุมาร เทพยดาถามวา หนึ่งไมมีสอง สองไมมีสาม สามไมมีสี่ สี่ไมมีหา หาไมมหี ก หก
ไมมีเจ็ด เจ็ดไมมีแปด แปดไมมีเกา เกาไมมีสิบ และสิบไมมีสิบเอ็ดไดแกอะไร พระมหา
โพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงสดับคําของขาพระบาท สิ่งซึ่งมีอยูในโลก
นี้จะเสนอดวยภูเขาสิเนรุราชไมมีเลย เหราะเหตุนั้น หนึ่งไมมีสองนั้ จึงไดแก ภูเขาสิเนรุราช
สิ่งที่มีเพียงสอง คือพระจันทรและพระอาทิตย สิ่งที่จะเสมอดวยพระจันทรและพระอาทิตย
ไมมี เหราะเหตุนั้นสองไมมสี ามนั้น จึงไดแก พระจันทรและพระอาทิตย สิ่งที่ชื่อวาสาม คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิ่งที่จะเสมอดวยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไมมี เพราะ
เหตุนั้น สามไมมีสี่นั้น จึงไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทวีปทั้งหลายซึ่งจะเสมอดวย
สิ่งทั้งสี่ คือ ชมพูทวีป ปุพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป และอุตตรกุรุทวีปไมมี เพราะเหตุนั้น
สามไมมีสี่นั้น จึงไดแก ทวีปสี่ หาไมมีหกที่เทพยดาถามนั้น คือ ศีลหา ไมมีสิ่งใดในโลกนี้ที่
จะเปรียบปานได ชนทั้งปวงมีศีลหาประการไว ครั้นจุติจากโลกมนุษยไปแลว ดวยอานุภาพ
ของศีลหาจะไดไปเกิดเปนเทพยดาในดาวดึงสพิภพ เหราะเหตุนั้น หาไมมีหกนั้น จึงไดแก
ศีลมีองคหาประการ หกไมมีเจ็ด คือ กามาพจรเทวโลกทั้งหกชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราชิดา ดาว
ดึงสา ยามา ดุสิตา นิมมานรดี และปรนิมมิตรวสวัตตี ไมมีสิ่งใดจะเสมอเหมือน เพราะเหตุ
นั้น หกไมมีเจ็ดนั้นจึงไดแก กามาพจรหกชัน้ ภูเขาทีว่ งรอเขาพระสุเมรุมีอยูเจ็ดชัน้ ไมมีสิ่งใด
จะเสมอเหมือน เพราะเห็นนัน้ เจ็ดไมมีแปด จึงไดแก เขาสัตตบริภัณฑซึ่งวงรอบแวดลอมเขา
พระสุเมรุอยูเจ็ดชั้นนั้น แปดไมมีเกา คือ ศีลมีองคแปดประการ ไมมีสิ่งใดจะเสมอเหมือน
เพราะเหตุนั้น แปดไมมีเกานัน้ จึงไดแก ศีลแปดประการ เกาไมมีสิบ คือ สภาวธรรมอันใดใน
โลกนี้ซึ่งจะเสมอเหมือนดวยพระโลกุตตรธรรมเกาประการไมมี เพราะเหตุนั้น เกาไมมีสิบ
นั้น จึงไดแก พระนพโลกกุตตรธรรม สิบไมมีสิบเด็ด คือ ศีลสิบประการ ไมมีสิ่งใดในโลกนี้
จะเสมอเหมือน เพราะเหตุนนั้ สิบไมมีสิบเอ็ดนั้น จึงไดแก ศีลสิบประการ พระเจาโกรพย
ราช ไดเห็นอัศจรรยดังนัน้ แลว มีพระทัยยินดี พระราชทานราชสมบัติทั้งสิ้นใหเปนธรรมบูชา
แกพระโพธิสัตว กษัตริยทั้งปวง นําพระธิดาของตนมาถวายพระโพธิสัตว กระทําใหเปน
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ธรรมบูชา เสนาอํามาตย นางสีวิกัญญาและพวกพลนิกายทั้งปวง ก็ถวายเครื่องประดับทอง
เงิน แกวมุกดา แกวมณี และผานุงหมมีประการตางๆ แลวก็ยกทอนผาขึ้นโบกไปมาเสียง
กึกกองไปดวยเสียงดนตรี ตะโพนบัณเฑาะวกลองเล็กใหญ เอิกเกริกไดมีแลว ในขณะนั่นเอง
มหาปฐพีเปนประหนึ่งวาจะแตก ฉะนั้น ชนเหลานั้นทั้งหมด ทําสาธุการดวยขาวตอกและ
ดอกไมหาสีแกพระโพธิสัตวแลว กระทําอัญชลีกรนมัสการ รองถวายชัยมงคลกึกกอง ทาวเท
วินทเทวราช ไดสดับคําวิสัชนาของพระโพธิสัตวนั้นแลว ตรัสวา ดูกรกุมาร แตนี้ไปไมชาเลย
พระราชบิดาก็จะอภิเษกพระองคใหเปนกษัตริย ทาวสุชัมบดีมัฆวานเทวราชครั้นตรัสดังนี้
แลว ประทานพรใหแกพระราชกุมารแลว เสด็จกลับยังเทวสถานเทวโลกแล ในคราวนั้น พระ
เจาโกรพยราช มีรับสั่งใหตระเตรียมพลชางพลมา พลรถ พลเดินเทา ใหไปรับพระราชเทวีเขา
มายังพระราชวัง แลวรอคอยซึ่งการเสด็จมาของพระราชเทวี ครั้นไดเห็นพระราชเทวีเจาเสด็จ
มาถึงแลว ก็มพี ระทัยโสมนัส เพราะเหตุทจี่ ะไดสังผัสถูกตองพระสรีรวรกาย ของพระเทวีซึ่ง
เปนสตรีรัตน จึงเสด็จลุกขึ้นจากราชอาสนเสด็จไปตอนรับพระเทวี แลวตั้งไวในตําแหนง
พระอัครมเหสีดังเดิม แลวทรงแตงตั้งภัณฑาคาริกราชกุมารในตําแหนงกษัตริย ครั้นเสด็จ
พระราชพิธีราชาภิเษกแลว พระมหาโพธิสัตวพระราชทานมหาสมบัติแกภัณฑาคาริกอํามาตย
จําเดิมแตนั้นมา พระมหาโพธิสัตวทรงบันเทิงอยูในทศพิธราชธรรม ทรงบํารุงราษฎร เสวย
ราชสมบัติอยูโดยธรรม กษัตริยทั้งปวงถวายราชสมบัติของตนแกพระโพธิสัตว ตกแตงธิดา
ของตนดวยเครื่องประดับทั้งปวงมาถวายแกพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวประทานโอวาทแก
กษัตริยเหลานัน้ วา จําเดิมแตนี้ไป พวกทานอยาไดประมาท จงรักษาศีลหา เจริญภาวนา สั่ง
สมบุญกุศล อยาเบียดเบียนสัตวมีชีวิต อยาถือเอาทรัพยของผูอื่น อยาเจรจาเท็จ อยาประพฤติ
ลวงภรรยาผูอนื่ อยาดื่มสุราเมรัย จงใหทานสืบๆ ไป ดังนี้ ครั้นสิ้นพระชนมายุแลว ไปบังเกิด
ในเทวโลก เสวยทิพยสมบัตอิ ันประเสริฐ พระศาลดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว
ตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตจะไดเปนผูมปี ญญามาก แตในอัตภาพนี้เทานั้นหามิได ถึงใน
กาลกอน ตถาคตยอมเปนผูม ีปญญามากแลวทรงประกาศอริยสัจสี่ประการ ครั้นจบอริยสัจสี่
ประการ แลวทรงประมวลชาดกวา นางสุมนเทวีในกาลนั้ กลับชาติมาเปนนางมหามายาใน
กาลนี้ พระเจาโกรพยราชในกาลนั้น กลับชาติมาเปนทาวสุทโธทนมหาราชพุทธบิดาในกาลนี้
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ทาวสักกเทวราชในกาลนัน้ กลับชาติมาเปนพระอนุรุทธะผูมีจักษุทพิ ยไมมีผูอื่นจะยิ่งกวาใน
กาลนี้ สวนภัณฑาคาริกอํามาตยในกาลนัน้ กลับชาติมาเปนพระอานนทในกาลนี้ เสนา
อํามาตยราชบริวารในกาลนัน้ กลับชาติมาเปนพุทธบริษทั ในกาลนี้ ภัณฑาคาริกกุมาร
โพธิสัตวผูมีพระบารมีมากกวาชนทั้งปวงในกาลนั้น กลับชาติมาเปนพระสัพพัญูโลกนาถ
ในกาลนี้ ทานทั้งหลาย จงทรงจําชาดกนีไ้ ว ดวยประการฉะนี้

29. พหลาคาวีชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภความกตัญูในพระ
มารดา จึงตรัสคําวา นตฺถิ สจฺจํ สมํ ปฺุญํ ดังนี้ ความมีอยูว า วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนัง่
สรรเสริญความกตัญูของพระผูมีพระภาคเจาอยูใน โรงธรรม พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถาม
วา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุทงั้ หลายกราบทูลวา
ดวยเรื่องชื่อนี้ ตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย เราจะไดเปนกตัญูบคุ คลแตในบัดนี้เทานั้นก็หามิได ถึง
ในกาลกอน เราก็ไดเปนกตัญูบุคคลเหมือนกัน ดังนี้แลว ก็ทรงนิ่งอยู อันภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลวิงวอน จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล ในโกศลรัฐ กุฎมพี
คนหนึ่งมีแมโคตัวหนึ่ง ชื่อพหลาคาวี นางโคพหลาคาวีนนั้ มีลกู นอยอยูต ัวหนึ่ง ในคราวหนึ่ง
นางพหลาคาวีนั้นออกจากคอกโคไปแสวงหาหญิงกับลูกนอยของตนกับฝูงโคทั้งหลาย นาง
โคพหลาคาวีนั้น เขาไปในปาแตตัวเดียว สวนลูกโคไปกับฝูงโค ในกาลนั้น ในปานัน้ มีเสือ
โครงอยูตัวหนึง่ เสือโครงนั้น ไดเห็นนางโคกินหญาอยู คิดวา เราจักจับนางโคตัวนี้กนิ จึงเขา
ไปใกลนางโคนั้น นางโคนั้นเงยหนาขึ้นแลเห็นเสือโครงแลวจึงพูดวา ขาแตเสือโครงผูเปน
ใหญ ทานมาเพื่อตองการอะไร เสือโครงตอบวา ขาจะมาจับเจากินเปนอาหาร นางโคจึงตอบ
วา ขาแตเสือโครงผูเปนใหญ ทนจงงดกินขาพเจาไวกอนเถิด ขาพเจามีลูกนอยอยูตัวหนึ่ง จะ

62

ไปใหลูกกินนมกอนแลวจะมาใหทานกินเปนอาหาร เสือโครงจึงกลาววา ถ้ําคําของเจาจักเปน
จริงไซร ขาจะงดโทษใหเจา นางพหลาคาวีลาเสือโครงไปหาลูก พูดกับลูกวา ลูกรัก เจาจงรีบ
กินนมแมเร็วๆ เถิด แมจะไปใหเสือโครงกินเปนอาหาร ลูกโคนอย จึงถามวา เหตุไฉน แมจึง
มาพูดอยางนี้ แมอยาไปใหเสือโครงกินเลย ลูกจะไปใหเสือโครงกินแทนคุณแม แมโคพูดวา
ลูกรัก แมไดใหปฏิญาณแกเสือโครงไววาจะใหเสือโครงกินแลวจึงมา คําของแมเปนคําจริง
ถึงรางกายของแมจะพินาศไป แมก็จะไมละทิ้งสัจธรรมคําจริง เวลานั้น ลูกโคนอยเดินรองไห
ตามแมไปยืนอยูขางหลัง ไดพูดกับเสือโครงวา ทานเสือโครงผูเปนใหญ ทานจงอนุเคราะห
กินตัวา จงใหชีวิตแกแมขาเถิด เสือโครงพูดวา ขางดโทษใหเจา ขาไมกนิ เจาทั้งสองแลว ดวย
เดชานุภาพแหงสัจจะขันติและกตัญู ภพของทาวสักกเทวราชจึงแสดงอาการรอนขึ้น ทาว
สักกเทวราชทรงอาวัชนาการ ครั้นทราบเหตุนั้นแลว จึงลงมาจากสวรรค เขาไปใกลสัตวทั้ง
สามนั้น แลวพาสัตวทั้งสามนั้นไปยังเทวโลก ประทานทิพยพิมานอันเดียรดาษไปดวยนาง
เทพอัปสรพันหนึ่ง พรั่งพรอมไปดวยโภคสมบัติทิพย กึกกองไปดวยการฟอนรําขับรอง
กึกกองดุริยางดนตรีมีองคหา ประการ เกลื่อนกลาดไปดวยธงชายและธงปฎากเปนอันมาก
สําเร็จไปดวยกามคุณเปนของทิพยใหแกสัตวทั้งสามนัน้ สัตวทั้งสามนั้น ก็สละอัตาพของตน
เสีย แลวไดอัตภาพเปนเทวบุตรในสํานักทาวสักกเทวราชแลวก็เสวยทิพยสุขอยูใน เทวโลก
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระดํารัสเปนตนวา บุญกุศลสวนดีงามซึ่งจะเสมอ
ดวยสัจจะความจริง ขันติความอดทน และกตัญูความรูจ ักคุณที่ผูอื่นกระทําไวแกตนทั้งสาม
ประการนี้ เปนบุญราศีอยางสูงสุดอยางประเสริฐ นี้เปนผลของสัจจะขันติและกตัญญตา พระ
ศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ประมวลชาดกวา ทาวสักกเทวราชกลับชาติมา
เปนพระอนุรทุ ธะในกาลนี้ เสือโครงผูเปนใหญที่เที่ยวไปในปา กลับชาติมาเปนพระเจาสุ
ทโธทนมหาราชพุทธบิดาในกาลนี้ นางพหลาคาวีกลับชาติมาเปนพระนางสิริมหามายาพุทธ
มารดาในกาลนี้ ลูกโคกลับชาติมาเปนพระบรมโลกนาถในกาลนี้ ทานทัง้ หลาย จงทรงจํา
ชาดกนี้ไว ดวยประการฉะนี้
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30. เสตบัณฑิตชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงอาศัยพระนครกบิลพัสดุ ประทับอยูใ นนิโครธาราม ทรงปรารถถึงทาน
บารมี ศีลบารมี กลาวคือการสละชีวิตของพระองคเพื่อประโยชนใหแกพระอานนท จึงตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา อหํ สกฺโกมิ โมเจตุ ดังนี้ ความมีอยูวา ในกาลนัน้ มีพราหมณคนหนึ่ง
ชื่อวาธรรมบาล อยูในนครพาราณสี เลี้ยงหนูเผือกโพธิสัตวไวตัวหนึ่ง มีสีเหมือนสังข หนู
เผือกโพธิสัตวนั้นรักษาศีลหา บางวันรักษาศีลตั้งแตเวลาเชาจนถึงเวลาเที่ยง บางวันรักษาศีล
ตั้งแตเวลาเที่ยงไปจนถึงเวลาเย็น พราหมณธรรมบาลนั้น เดิมเปนทาสของมหาเศรษฐี
พราหมณไดอาศัยหนูเผือกโพธิสัตวนั้นจึงไดทรัพยเปนอันมาก มีทั้งทาสทาสีเงินทอง
บริบูรณมั่งคั่งในกาลนัน้ มหาเศรษฐีเวลาไปสูที่บํารุงของกษัตริย ไดแวะมาเลนกันหนูเผือก
โพธิสัตวที่รักษาศีลหานั้น เลนอยูตั้งแตเวลาเชาจนเวลากลางวันบาง ตั้งแตเวลากลางวันจนถึง
เวลาเย็นบางเปนนิจนิรนั ดรมา เมื่อมหาเศรษฐีเลนอยูไดจับที่ตัวหนูเผือกนั้นแลวเอามือลูก
ศีรษะของหนู เผือกนั้นหยอกเลนอยู หนูเผือกโพธิสัตวนนั้ คิดวา วันนีท้ านเศรษฐีมาเลนกับ
เรา จะทําลายศีลเรา การที่ทานเศรษฐีมาเลนกับเรา ไมสมควร เปนบาป ทานเศรษฐีมาจับเรา
ไวมั่นคง ความเวทนาจะมีแกเรา บาปจะมีแกมหาเศรษฐีนั้น ทานมหาเศรษฐีจะทุบ จะขวาง
ไป ใหตกเหนือภาคพื้น ความเวทนาจะเกิดแกเรา บาปจะมีแกเศรษฐีนั้น เพราะเหตุนั้น ขอ
ทานมหาเศรษฐีอยามาเลนกับเราเลย เราก็จะไมเลนกับทานมหาเศรษฐี อยูมาวันหนึ่ง ทาน
มหาเศรษฐีมาจากที่เฝาบรมกษัตริย พระมหาโพธิสัตวจึงเขาไปใกลกลาววา ขาแตทานมหา
เศรษฐี ขาพเจารักษาศีลหา วันนี้ ทานก็ดี พราหมณกด็ ี อยาไดเลนกับขาพเจาเลย ถาทานเลน
กับขาพเจาแลว บาปเปนอันมากก็จะหลั่งไหลมาถึงทาน ถาทานไมเลนกับขาพเจาแลว บุญ
กุศลเปนอันมากก็จะหลั่งไหลมาถึงทาน ทานก็จะไดประสบหนทางที่จะไปยังสวรรค
พราหมณ ไดฟงวาจานั้นแลว บันดาลความโกรธหนูเผือกโพธิสัตวนั้น จึงบังคับทาสกรรมกร
วา เจาจงจับหนูไปทุบศีรษะ โยนทิ้งเสียทีพ่ ื้นดิน แตทานมหาเศรษฐีกลับไดคิดวา การที่เราจะ
เอาหนูไปขายถึงจะไดทรัพยมามาก สักรอยตําลึง พันตําลึง ก็ไมสมควร เราก็ดี พราหมณก็ดี
ไดเปนผูมีโภคสมบัติมากก็เพราะอาศียหนูนี้ เพราะเหตุนนั้ อุปทวะอันตราย จักบังเกิดมีแกเรา
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เราจะตองไปยังทุคติ ถาเราจะไมกระทําอันตรายแกหนู เราจักไดไปสวรรค จึงรีบลุกขึ้นไปชิง
เอาหนูไดแลว ออกจากเรือนของพราหมณ ไปไดไมไกลก็ลมลง ไดรับทุกขเวทนามาก หนู
เผือกนั้นหลุดไปจากมือทานมหาเศรษฐีแลวก็หนีเขาปาหิมพานตไป สวนพราหมณไดยนิ
เสียงรองครวญครางของทานมหาเศรษฐีแลว ออกจากเรือนไปดู ไดเห็นมหาเศรษฐี ก็ตกใจ
จึงไดเอาน้ําไปรดใหทานมหาเศรษฐี จนทานมหาเศรษฐีไดสติลุกขึ้นนั่งได ก็พาเขาไปพักใน
เรือน ตั้งแตวันที่หนูออกจากเรือนไปแลว พราหมณกใ็ ชทรัพยสินไป ตองขายทาส ขายทาสี
ขายบุตรธิดา ขายภรรยา ขายเรือน ขายผานุงหม ตองนุงผาหมขาด ถือกระเบื้องเทีย่ วขอทาน
ไดความขัดสน เลี้ยงชีวิตดวยความลําบาก ครั้นลวงไปไดปหนึ่ง พระมหาโพธิสัตวคดิ ถึงํา
พราหมณผูเปนนายผูอยูใ นพระนคร จึงออกจากปามาไมเห็นเรือนของพราหมณ ไดเห็น
พราหมณผูมีกลิ่นตัวเหม็น มีกระเบื้องสําหรับขอทาน นอนอยูใตรถคร่ําครา ในเรือนของคน
อื่น ก็มีน้ําตาหลั่งไหลเขาไปจูบเทาพราหมณ แลวปลุกวา ขาแตเจานาย ทานจงลุกขึ้นเถิด
พราหมณไดยนิ ดังนั้นแลวจึงถามวาใคร หนูจึงพูดวา เจานาย ขาพเจาชือ่ วาเสตะ พราหมณลุก
ขึ้น เห็นหนูเผือก ก็จําได แลวระลึกขึ้นมาไดถึงสมบัติของตนก็รองไห หนูเผือกจึงปลอบวา
ขาแตทานมหาพราหมณ ทานอยาคิดไปเลย ทานพึงขายขาพเจา แตอยาขายแกเศรษฐี ทานพึง
พาขาพเจาไปขายในราชสํานักเถิด พอแสงอรุณขึ้นมา พราหมณก็อุมหนูเผือกนั้น เขาไปยัง
พระราชนิเวศน พระราชาทอดพระเนตรเห็นพราหมณแลว ตรัสถามพราหมณวา ทานอยูถึง
แวนแควนไหน จึงไดเอาหนูมาจนถึงที่นี่ ทานอยากจะไดทรัพยสักหมืน่ กหาปณะ หรือสัก
แสนกหาปณะ หรือสักเทาไรหนอ พราหมณจึงกราบทูลวา ขาพระบาทอยากไดโค ๑๐๐ ตัว
ชาง ๑๐๐ เชือก นางทาสีรอยนาง ทาสรอยคน นางกัญญารอยนาง เรือนรอยหลัง และสมบัติ
ทั้งปวงอยางละรอยๆ พระพุทธเจาขา พระราชา ทอดพระเนตรเห็นหนูเผือกนั้นแลว ทรง
บันเทิงพระทัย แลวทรงรับเอาหนูไวโดยเคารพ ทรงจุมพิตที่ทองหนูบาง ที่ศีรษะหนูบา ง จึง
พระราชทานสรรพสมบัติอยางละรอยกับทัง้ เครื่องประดับทั้งปวงแกพราหมณ แลวกระทํา
สักการะใหญแกหนูนั้น ลําดับนั้น พราหมณไดรับสมบัติทั้งปวงไปแลว ก็เปนผูมยี ศใหญดัง
แตกอน หนูนนั้ แสดงธรรมสั่งสอนบรมกษัตริยกับหมูมหาชนใหตั้งอยูในธรรม สวนบรม
กษัตริยก ับทั้งชาวพระนครทั้งปวงตั้งอยูใ นโอวาท บําเพ็ญมหาทานรักษาศีล เพราะเหตุนั้น

65

พระราชาและมหาชน จึงพากันขนานนามหนูเผือกโพธิสัตวนั้นวา ธรรมเสตบัณฑิต หนูเผือก
โพธิสัตวนั้น แสดงธรรมอยูในพระราชสํานักมาสิ้นกาลนาน สวนกษัตริยกับทั้งมหาชน
ตั้งอยูในโอวาทของพระมหาโพธิสัตว ครั้นกระทํากาลกิริยา ไปยังเกิดในเทวโลก สวนพระ
มหาโพธิสัตว ออกจากพระนครไปอยูในหิมวันตประเทศ รักษาศีลหาประการอยูใ นที่รัมณีย
สถาน ครั้นสิ้นอายุแลวก็ไปยังเกิดในเทวโลก พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา
แสดงแลว ทรงประชุมชาดกวา พระราชาในกาลนั้น กลับชาติมาเกิดเปนพระสารีบุตรในกาล
นี้ ทาวสักกเทวราชในกาลนัน้ กลับชาติมาเปนพระอนุรุทธะในกาลนี้ ธรรมปาลพราหมณใน
กาลนั้น กลับชาติมาเปนพระมหากัสสปะในกาลนี้ มหาเศรษฐที่ไดขนหนูไวในกาลนั้น กลับ
ชาติมาเปนพระอัมพัตถเถระในกาลนี้ เทพยดาทั้งหลายในกาลนั้น กลับชาติมาเปนพุทธสาวก
หนูผูทรงศีลชื่อธรรมเสตะในกาลนั้น กลับชาติมาเปนพระสัพพัญูอุดมกวาสัตวสองเทา
ดังนี้

31. ปุปผชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงอาศัยพระนครสาวัตถี ประทับอยูในเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเปนอารามของ
เศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี ทรงปรารภทานบารมีของพระองค ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
อิมินา ตุยฺหํ เปนตน ความมีอยูวา ครั้งนัน้ แล พระเจาปเสนทิโกศล ทรงบูชาพระผูมีพระภาค
เจาดวยธูปเทียนดอกไมและของหอมเปนตน แลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผู
เจริญ กษัตริยก ็ดี พราหมณก็ดี คฤหบดีกด็ ี แพศยก็ดี ศูทรก็ดี มีจิตเลือ่ มใส นิมนตพระสงฆให
สรงน้ําแลว กระทําสักการบูชาจักไดผลอยางไร พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงนําอดีตนิทานมา
แสดงเปนอุทาหรณวา ในอดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามวาวิชยั ครองราชสมบัติโดย
ทศพิธราชธรรมในวิสาลนคร วันหนึ่ง พระเจาวิชัยนั้น เสด็จไปยังมณฑลที่โรงธรรม ครั้งนั้น
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พระพุทธเจาทรงพระนามวาสรณังกร บังเกิดขึ้นในโลก ในกาลนัน้ มีพระภิกษุนามวาอุสภะ
พรอมดวยบริวารของทานไปถึงวิสาลนคร พระเจาวิชัยทรงเลื่อมใส เสด็จไปตอนรับกับทั้ง
บริวารของพระองคื ถวายนมัสการแลว จึงนิมนตพระเถรเจาใหสรงน้ําดวยน้ําหอมสีห่ มอ
เมื่อพระเถรเจาสรงน้ําแลว พระราชาทรงชําระเทาพระเถรเจาแลว ถวายผาคูของพระองค
ถวายเครื่องสักการบูชาทั้งปวง ทรงนิมนตใหพระเณรเจานั่งเหนืออาสน แลวบูชาดวยเครื่อง
สักการะบูชา แลวมอบพระกายถวายตนแลวกระทําความปรารถนาวา ขาพระเถรเจาผูเจริญ
ดวยเดชแหงบุญนี้ ขอใหสรรพสัตวในภพทัง้ ปวง เมื่อไดเห็นขาพเจาแลว จงมีจิตเลื่อมใส ทํา
การบูชามอบกายถวายชีวิต ตัง้ อยูในโอวาทของขาพเจาเถิด พระเถรเจา ไดกระทําอนุโมทนา
แลว พระเจาวิชยราชไดสดับธรรมเทศนาของอุสภเถระแลว ก็เกิดพระปติโสมนัส ถวาย
นมัสการที่เทาพระเถรเจาแลว ในเวลาสิ้นพระชนมายุ ไดไปบังเกิดในวิมานทองอันกวางใหญ
ถึงสิบสองโยชน อันกึกกองไปดวยนางเทพอัปสรนับแสน เสวยทิพยสมบัติอยูในดาวดึงสเท
วโลก ครั้นจุตจิ ากเทวโลกแลว ลงมาถือเอาปฏิสนธิในพระครรภพระนางสิริพันธี พระมเหสี
ของพระเจาสิริพันธราชในสิริพันธนคร เทพยเจาทั้งหลายก็นอมนําเอาน้ําสําหรับสนานเปน
ของหอมสี่หมอเขาไปถวายพระ ราชเทวีเจา ดวยบุญญานุภาพของพระโพธิสัตวเจาที่ไดสรง
น้ําพระภิกษุสงฆกษัตริย รอยเอ็ดพระองค สงราชบรรณาการมาถวายพระเจาสิริพันธราช
ครั้นถวนทศมาส พระราชเทวีเจาก็ประสูตพิ ระราชบุตร เทพยดาทั้งหลายก็ใหสาธุการ
สักการบูชาพระโพธิสัตวเจาดวยทิพพสุคนธวารีและ ทิพพบุบผา ใหสาธุการดวยทิพพภูษา
พวงดอกไมทองพวกดอกไมแกวเจ็ด (ไมสมบูรณ)
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32. พาราณสิราชชาดก
ในพาราณสีราชชาดกนี้ ไมมคี ําปรารภความเบื้องตน ไมมีเรื่องที่เปนปจจุบัน มีแตเรือ่ งที่เปน
อดีต ดังจะกลาวตอไปนี้ ความมีอยูวา ไดดบั มาวา สมัยหนึ่ง ในศาสนาพระกัสสปสัมมาสัม
พุทธเจา ในภัทรกัลปนี้ คราวนั้น มีสตรีผหู นึ่งมีจิตรักใครกับสามี มีจิตบริสุทธิ์ดวยอํานาจ
ความสิเนหาในสามีอยางยิ่ง วันหนึ่ง สตรีผูนั้นบูชาและถวายบิณฑบาตแกภกิ ษุสงสมอี งค
พระพุทธเจาเปนประมุข แลวตั้งความปรารถนาวา ขาพเจาจะเกิดไปในสรรพภพใด ขอให
ขาพเจาพนจากความเปนสตรี สามีนั้นขอใหไดเปนพี่ชาย รักสนิทชิดชมกับขาพเจา อนึ่งเลา
ถาหากวา ขาพเจาทั้งสองจะไปเกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไซร ขอใหขาพเจามีกายติดเนื่อง
เปนอันเดียว แตศีรษะนัน้ ขอใหเปนสองหัว ดังนี้ พระศาสดาทรงทําอนุโมทนาแลว จึงเสด็จ
กลับยังพระวิหารพรอมดวยภิกษุสงฆ แตนั้นมา สตรีผูนั้นกับสามีดํารงงชีพอยูในมนุษยโลก
สิ้นกาลนาน ครั้นสิ่นอายุแลว ดวยบุญกรรมนําไปใหเกิดเปนหงสทอง อาศัยอยูที่สระประทุม
ณ หิมวันตประเทศ หงสทองนั้นมีกายติดกัน แตศีรษะนัน้ เปนสองหัว หงสสองหัวนัน้
ปรองดองเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน จะไปหากินที่ถิ่นใดก็พรอมใจกันไป อยูมาวันหนึ่ง
นายพรานผูหนึ่งเที่ยวไปถึงที่หงสทองอยูน ั้น เห็นหงสทองสองหัวติดกัน นึกอัศจรรยใจ แลว
กลับมาทูลพระเจาพาราณสีใหทรงทราบ คราวนั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชา
พาราณสี พระเจาพาราณสีไดทรงสดับทราบความแลว ทรงประทานทรัพยและเสบียงอาหาร
แกนายพรานแลว ตรัสอยางนี้วา ถาหากวา เจาจักไปนําหงสนั้นมาใหเราได เราจักใหสมบัติ
แกเจามากยิ่งกวานี้ นายพรานถวายบังคมลา ถือเอาเมณฑุสิงคธนูออกจากพระนคร เขาไปใน
หิมวันตประเทศ จับหงสทองสองหัวนนไดดว ยอุบายของตน แลวนํามาถวายเปนบรรณาการ
แดพระเจาพาราณสี พระเจาพาราณสี ครั้นเห็นหงสทองนั้นแลว ทรงยินดีพระหฤทัยประทาน
ทรัพยและบานสวยใหแกนายพราน ทาวเธอทรงรับหงสทองดวยพระหัตถ พระอัครมเหสีอุม
ดวยพระหัตถอันออนนุมประทับยืนอยู ขณะนั้น หัวทั้งสองของหงส เปลงรัศมีดุจทองคําและ
บันสือสําเนียงไพเราะจับใจ พระนางทรงพอพระทัย ฝายพระราชเทวีสดับเสียงอันไพเราะ
รับสั่งใหใสไวในกรงทอง พระราชทานขาวตอกกับน้ําผึง้ ใสถาดทอง ตอมา พระอัครมเหสี
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กราบทูลพระเจาพาราณสีวา ถาหากวา ใครสามารถพรากหงสทองออกเปนสองตัวไดไซร ตัว
หนึ่งจะไดเลี้ยงไวในราชนิเวศน ตัวหนึ่งจะใหไปเลีย้ งไวที่สวนประสมสัตว พระเจาพาราณสี
ทรงมีรับสั่งใหอํามาตยคนหนึ่งผูฉลาดนําหงสทองนั้นไปยัง เรือนของตนเลี้ยงไว อยูมาวัน
หนึ่ง อํามาตยผูนั้นเขาไปเฝาพระราชา กลับจากราชนิเวศนเขาไปใกลหงสทองนั้น เอียงคอ
ของตนเขาไปใหใกลหัวหงสทองหัวหนึ่ง ประหนึ่งวาจะกระซิบที่หู ไมกลาวคําอะไรเลย วาง
นกนั้นแลวผละไปเสีย ฝายอํามาตยผูนั้นรอเวลาอยูสองสามวัน จึงไปเลี้ยงหงสอีกหัวหนึ่ง ทํา
เหมือนที่ทําแลวแกหงสหัวที่หนึ่งนัน้ เพราะเหตุเพียงเทานี้ หงสทองทัง้ สองหัวนั้นจึงเกิด
ทะเลาะกัน ไมสนทนากัน ดาวากันกระพือปกจิกกัน ดวยอํานาจความโกรธแรงกลา สรีระ
แยกออกไปเปนสองสวน อํามาตยผูนั้น นําหงสทองสองหัวไปถวายพระราชา พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นนกสองตัวแลว ทรงพระโสมนัส ประทานทรพยและบานสวนใหแก
อํามาตย แลวมีรับสั่งใหนําหงสตัวหนึ่งไปเลี้ยงไวภายในราชนิเวศน แลวใหนําหงสอีกตัว
หนึ่งไปเลีย้ งไวในสวนประสมสัตว ตรัสถามวา ทานทําอุบายอยางใด จึงใหหงสแยกจากกัน
ออกเปนสองตัวได พระเจาพาราณสีทรงสดับทราบความที่อํามาตยกราบทูลนั้นแลว ไดความ
สลดจิต จึงตรัสวา โอ นาใจหาย หงสทองสองหัวติดกัน เปนสหายรักสนิทมั่นถึงเพียงนี้ เมื่อ
ถูกคนอื่นเขายุใหแตกกันเขา มาถือเอาโทษที่เขายุใหแตกนั้นเปนอารมณ แลวไมเอื้อเฟอซึ่ง
ความรักใครกนั มานานถึงการแตกกันไดจะกลาวไปใยถึง อยางอื่นๆ เลา แมประชาชนทั้งมวล
ถือเอาโทษที่จะแตกราวกันไว ไมพิจารณาแลว ทําไปอาจแตกราวกันไดเหมือนกัน พระราชา
ทําความสลดจิตใหเกิดขึ้นแลวดวยประการฉะนี้ ตั้งแตนั้นมา พระราชาใหจับคนยุแหย ใหไล
ออกไปเสียจากรัฐของพระองค แตโปรดใหยกโทาเสีย ทรงสอนเหลาราชบุรุษวา ถึงแมชีวิต
จะพรากจากกาย บุคคลอยาจึงทําความแตกราวฉาน พึงสํารวมกายวาจาพิจารณาใหถองแท
แลวจึงทํา นักปราชญทั้งหลาย ใครครวญแลวจึงทํา ยังไมไดใครครวญกอนแลวจะไมทํา
บุคคลไมใครครวญไตสวนแลวทําลงไป ยอมจะเดือดรอนในภายหลัง เหมือนหงสทองสอง
หัวติดกัน ถูกอํามาตยผูหนึ่งยุใหแตกกัน ตางถือเอาคําของอํามาตยคนยุ เลยแตกจากกันและ
กันหงสตวั หนึง่ ไดใหเลี้ยงไวภายในวัง หงสตัวหนึ่งใหไปอยูนอกวัง ตางแยกกันไปได
ประจักษแลว ตอแตนั้นมา พระราชาทรงครองราชสมบัติโดยธรรมสม่ําเสมอ ชาวพระนคร
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ไดอยูดว ยความปรองดองกัน มนุษยผูอยูในสกลรัฐ ระงับกายวาจาจิตเรียบรอยดี พระเจา
พาราณสีตั้งพระทัยบําเพ็ญสมติงสบารมีเปนเบื้องหนา เสด็จไปตามกรรมที่ทําไว เคลื่อนจาก
ชาตินั้นแลวดํารงอัตภาพเปนพระเวสสันดร ทรงบบําเพ็ญสัตตสดกมหาทานเสร็จ แลวเสด็จ
ไปอุบัติในดุสติ บุรีเทพยดาในหมื่นจักรวาฬวิงวอนใหจตุ ิ ทรงพิจารณาปญจมหาวิโลกนะ ถือ
ปฏิสนธิในพระครรภแหงพระมหามายา โดยลวงไปสิบเดือน ก็ประสูติจากพระครรภแลว ถึง
ความเปนหนุม ตามลําดับ ครองฆราวาสไดยี่สิบเกาพรรษา ไดพระราชโอรสพระองคหนึ่ง ใน
สมัยเที่ยงคืนวันหนึ่ง มีหมูเทพยดาหมื่นจักรวาฬกับนายฉันนทเปนสหายแวดลอม เสด็จออก
สูมหาภิเนกษกรมณ ทรงบําเพ็ญมหาปธานวิริยะอยูใ นปาอีนนารื่นรมยถึงหกพรรษา ตอนั้น
ไดเสวยมธุปายาสอันนางสุชาดานํามาถวาย แลวเสด็จขึน้ โพธิบัลลังก ตั้งพระพักตรตอ บุรพ
ทิศดํารงจิตโดยสมาธิวตั ร ทรงกําจัดพระยามารทั้งมารพลแลว ไดตรัสรูพระสัพพัุตญาณ
เปนอนันตบริวาร ทรงประทานธรรมเทศนาแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย พระศาสดาครั้น
ทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประมวลชาดกวา นายพรานเนื้อผูเทีย่ วไปในปาในกาลนั้น
กลับชาติมาคือพระฉันนเถระคนเลี้ยงมา หงสทองตัวหนึ่งในกาลนัน้ กลับชาติมาคือพระคิริ
มานนทเถระ หงสทองตัวหนึ่งในกาลนั้น กลับชาติมาคือพระกาลุทายีเถระผูแสดงหนทาง
อํามาตยผูฉลาดในกาลนั้น กลับชาติมาคือพระสารีบุตรเถระผูมีญาณปรากฏแลว บริษัท
ทั้งหลายแมที่เหลือในกาลนัน้ กลับชาติมาคือพุทธบริษัท พระเจาพาราณสีในกาลนั้น กลับ
ชาติมาคือเราพระอภิสัมพุทโธ ขอทานทั้งหลายจงทรงจําชาดกไวดว ย ดวยประการฉะนี้
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33. พรหมโฆสราชชาดก
ในพรหมโฆสราชชาดกนี้ ไมมีคําปรารภความเบื้องตน ไมมีเรื่องที่เปนปจจุบัน มีแตเรื่องที่
เปนอดีต ดังจะกลาวตอไปนี้ ความมีอยูว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีเมืองอยูเมืองหนึ่ง
นามวากุสุมภบุรี เปนเชนไร? เปนเมืองกวางขวางประมาณหลายพันโยชน มีสวนและสระ
โบกขรณีตางๆ เปนที่สําราญรื่นรมย อุดมไปดวยหัยรถคชพาหนะและประกอบดวยนานา
รัตนะ พระราชาทรงพระนามวาพรหมโฆส ครองราชสมบัติอยูในเมืองกุสุมภบุรีนั้น พระ
อัครมเหสีของพระราชาพระนามวาสุนันทาเทวี สมัยหนึง่ พระสัมพุทธเจาทรงพระนามวาปทุ
มุตตระ ไดอุบตั ิแลวในโลก ทรงประทับอยูในเมืองกุสุมภบุรี พระเจาพรหมโฆส ทรง
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆดวยโชนียาหารและปานียาหารประมาณ ไดสิบหก
พรรษา และทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมหาชนดวยสังควัตถุสี่ประการ ประชาชนทั้งปวง ไมมี
โรคภัย เปนสุข พระราชาสมบูรณดวยอเนกธนและธัญญาหาร เวลานัน้ พระราชา ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา แลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงแสดงธรรมเปนนิรันดร
เถิด พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนธรรมาสน แสดงธรรมดวยเสียงอันไพเราะ ปติธรรมได
เกิดขึ้นแลวแกหมูนางสนม เพราะไดฟง ธรรม ครั้นจบธรรมเทศนา เทพยดาและมนุษย
ทั้งหลายแปดสิบพันโกฎิไดบรรลุธรรมภิสมัย ขณะนั้น ภพแหงทาวโกสียแสดงอาการรอน
ทาวสักกเทวราช สอดสองดูก็รูเหตุนนั้ คิดวา พระเจาพรหมโฆสนี้ ครองราสมบัติอยู เราจัก
ไปทดลองดู ตรัสเรียกพระมาตลีมาสั่งวา ทานจงแปลงกายใหเหมือนรูปสุนัข ลงไป
มนุษยโลกกอน แลวเราจักตามไปภายหลัง พระมาตลีรับเทวบัญชาแลวลงมาจากเทวโลก ไป
ถึงเมืองกุสุมภบุรี คนเหลานัน้ ยืนอยูในทามกลางพระนคร สวนมาตลีเทพบุตรบันลือเสียงดัง
กองกังวานขึ้นสามครั้ง แผนดินไหว ชาวนครตกใจ พากันวิ่งหนีไปทางโนนทางนี้ มนุษยบาง
พวกหนีไปซอนอยูตามภูเขาพุมไมบาง ตามชายฝงแมน้ําบาง ลําดับนั้น พระราชาสดับศัพท
โฆาแลว ตกพระทัย เสด็จขึ้นไปประทับอยูบนปราสาทเจ็ดชั้น แลวตรัสถามวา นั่นเสียงอะไร
มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ สุนัขของขาพระบาทหิว ขอพระองคจงประทาน
ขาวสุกเถิด พระราชา สดับเรื่องนั้นแลว บังคับพวกมนุษยแลว มนุษยทั้งหลาย กระทําตาม
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พระดํารัสของพระราชาแลว สุนัขกัดกินขาวสุกนั้นคราวเดียวนั้นเอง ยังไมอิ่ม สุนัขไดทํา
เสียงอุโฆษขึ้น จนครั้งที่สาม มาตลีเทพบุตรทูลวา ขาแตสมมติเทพ สุนับของขาพระบาทหิว
เคี้ยวกินขาวสุกแลวยังไมอิ่ม ในเมืองนี้ มีคนพวกอธรรมอยูมาก พระองคจงประทานคนพวก
อธรรมเหลานี้ คือ คนผูทําลายกุฎวี ิหารและเทวสถาน คนอกตัญู คนไมเคารพรักมารดาบิดา
ครูและพี่นองของตน และไมปกครองบุตร ภรรยา คนผูเบียดเบียนสัวมชี ีวิต และตัดหัวคน
เดินดงชิงเอาทรัพย คนที่นินทาวารายสมณพราหมณ คนที่ไมคบพวกชอทาน สตรีมีครรภทํา
ใหลูกตนไป คนที่เต็มใจยกทีด่ ินใหเขาแลวภายหลังกลับคําเรียกคืนเขาครอบครองเสียเอง คน
ผูใหโภชนะแกภิกษุแลวเอามาบริโภคเสียเอง คนผูขับไลภิกษุไปเสียจากอาสนะ พวกพอคา
พาณิชที่รับเอาทรัพยของเขาไวขายของชํารุงเสียหายใหเขา คนไมยินดีฟงธรรม ไปคิดนึก
การอะๆ อื่นเสีย พระองคจงประทานใหคนพวกนั้นทั้งหมดแกสุนัขกินเสียเถิด พระเจาขา
พระราชาทรงทําเชนนั้นแลว จําเดิมแตนั้นมา พระมหาโพธิสัตบําเพ็ญบุญมีทานและศีลเปน
ตน ประทานโอวามแกมหาชน ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมสม่ําเสมอ เมื่อสิ้นพระชนมายุ
แลว มีสวรรคเปนที่ดําเนินไปขางหนา ชนชาวนครตั้งอยูใ นโอวาทพระโพธิสัตวแลว ไดไป
เกิดในเทวโลก พระศาสดาครั้นทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว จึงประกาศจตุราริยสัจกถาทั้ง
ปวงแลวประชุมชาดกวา ทาวสักกเทวราชในกาลนั้น กลับชาติมาคือพระอนุรุทธะ มาตลีเทว
บุตรในกาลนัน้ กลับชาติมาคือพระอานนทเถระ นางสุนนั ทาเทวีในกาลนั้น กลับชาติมาคือ
นางอุบลวรรณาเถรี มหาชนในกาลนั้น กลับชาติมาคือพุทธบริษัท สวนพระเจาพรหมโฆสใน
กาลนั้น กลับชาติมาคือเราเอง สัมมาสัมพุทธเจา โลกนาถ ขอทานทั้งหลาย จงทรงจําชาดกไว
ดวยประการฉะนี้
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34. เทวรุกขกุมารชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทานบารมีของพระองค ตรัสคํานี้วา
อิมินา จ ปน ภนฺเต ดังนี้ ความมีอยูวา ครั้งนั้น บุรุษคนหนึ่งออกจากบาน ถือเอาดอกไมธงและ
อาหารเชาไปสูพระเชตวัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ยืนอยูที่ควรขางหนึ่ง บูชาพระ
ธรรมดวยดอกไมธงและอาหาร ขณะนัน้ ดอกไมธงและอาหารแตกกระจายออกไปตั้งพน
เกิดขึ้นขึ้นบูชาพระธรรมตรงพระพักตรของพระศาสดา ดวยเดชและดวยกําลังแหงการบูชา
บุรุษนั้นเห็นอัศจรรยแลวเกิดโสมนัส สรรพรัตนะปรากฎขึ้นแลวในบานของตน จึงถือเอา
พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งจนตลอดชีวิต ภิกษุทงั้ หลายนั่งสนทนากันในโรงธรรม พรรณนาอยูวา
ชื่อวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทรงไวซึ่งกําลังคุณมากมาย สัตวทั้งหลายมีเทวดามนุษย
คนธรรพครุฑนาคกินนรและพรหมเปนตน ทําการบูชารัตนตรัยดวยกําลังศรัทธา สมบัติ
ทั้งหลายไดปรากฏเห็นประจักษอยางนี้ สัมปรายภพเปนอยางไร ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
เจา ทรงสดับดวยทิพยโสตเสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวย
เรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชือ่ นี้ จึงตรัสวา ชื่อวาทานอันบุคคลให
แลวดวยศรัทธาจิต ผลอันอุกฤษฏยอมปรากฏในปจจุบันทีเดียว ผลทานเปนของอัศจรรย
นักปราชญแตปางกอน ไดบชู าพระพุทธรูปซึ่งมีญาณยังไมแกกลา ยอมไดสมบัติในปจจุบัน
ดวยกําลังแหงผลบูชา ดังนี้แลว ทรงนิ่งไป อันพระภิกษุทงั้ หลายทูลขอ จึงทรงนําอดีตนิทาน
แสดงวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอดีตการ มีพระราชาองคหนึ่ง ครองราชสมบัติอยูในปุริน
ทนคร คราวนัน้ พระโพธิสัตวไดเกิดในตระกูลคนเข็ญใจ ชื่อวาเทวรุกขกุมาร วันหนึ่ง พระ
โพธิสัตว ลุกขึ้นแตเชา เกี่ยวหญาและหาฟนมาขาย ไดทรัพยมาเลี้ยงชีพ พระโพธิสัตวนั้น
รักษาปญจศีลสมาทานอุโบสถ วันตอมา เขาไปสูปา ไดเห็นตนรัง สงรัศมี ประหนึ่งแสงสุริโย
ทัย พระโพธิสตั วนึกไปวา ไมรังตนนี้สวยงาม ชะรอยอะไรจะมีในที่นี้ จึงเดินเขาไปใชตนรัง
นั้น มองดูที่นั้น ไดเห็นพระพุทธรูป ตบอก ไวพระพุทธรูป กลาววา ขาแตพระโลกนาถผู
เจริญ ผูเปนที่พงกรุณาของโลก ก็แล ครั้นกลาวอยางนี้แลว นําดอกไมทั้งหลายมาบูชา
พระพุทธรูป ฉีกผาหมของตนออกทําเปนวิชนี ปดกวาดภายใตตนรัง ฉีกผาซึ่งไมมีคาของตน
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ออกทําเปนแผนธงบูชาพระพุทธรูปไหวโดยเคารพ ดวยเบญจางคประดิษฐ ทําความ
ปรารถนาวา ดวยบุญกรรมอันนี้ ขอใหขาพเจาพึงไดเปนพระพุทธเจา ผูป ระเสริฐสุดกวา
สรรพสัตว ในกาลหนา ก็ถาเมื่อยังเที่ยวอยูใ นสงสารวัฏ พึงไปเกิดในอุดมตระกูล บริบูรณ
ดวยกําลัง รูปงาม มีปญญา ประเสริฐสุดกวาเหลามนุษย พวกปจจามิตรมีโจรเปนตน อยาไดมี
มาเฉพาะหนาของขาพเจา ขอใหขาลวงพนเวรภัยทั้งมวลเปนบรมสุข คราวนั้น มีหญิงหมาย
คนจนผูหนึ่ง รักษาศีลหา มีอาชีพเกี่ยวหญาหาฟนขายเลี้ยงมารดา ในเวลาตอมาหญิงนั้นกลับ
จากปาเดินมาพบพระพุทธรูป ไดเขาไปนมัสการฉีกผาโพกศีรษะตรงกลางออก บูชา
พระพุทธรูปทอนหนึ่ง ตั้งความปรารถนาวา ดวยการบูชาดวยผานี้ ขอใหขาพเจาพึงไปเกิด
เปนหญิงมีรูปทรงผิวพรรณงาม ดังเทพกัญญา จงไดเปนอัครชายาของชายคนนัน้ ขออยาให
ขาเปนคนเข็ญใจ นับไดแสนแหงชาติ ขอใหไปเกิดในสกุลพราหมณหรือกษัตริยเปนใหญ
กวานรชนทั้งมวล อันมนุษยและเทพยดาทั้งหลายบูชาแลว ผาอาภรณพึงใหเกิดมีร่ําไป กวา
ขาพเจาจะไดถงึ พระนิพพาน ดังนี้แลว ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ ลุกออกจากอาสนะมานั่ง
อยูในทีน่ ั้นนัน่ เอง ลําดับนั้น ดวยเดชแหงบุญแหงชนทั้งสองที่ไดทําไวแลวในปางกอน และ
ดวยอานุภาพกุศลที่ชนทั้งสองไดสรางในปจจุบัน ชนทั้งสองก็ไดเปนสามีภรรยากัน ตาม
ปรารถนา พระศาสดาทรงหมายเอาเรื่องนี้ จึงตรัสสอนพุทธบริษัทสี่อยางนี้วา ชนเหลาใด แม
จะเปนเด็กหนุม สาว สูงอายุ คนพาล บัณฑิต ผูมั่งมีหรือยากจนทั้งมวล ยอมมีความตายเปนไป
ในเบื้องหนา ชนทั้งปวงนัน้ สมาทานศีลหา รักษาไมใหขาด เวนจากปาณาติบาต งดเวน
สิ่งของที่เจาของไมไดให ทุกวันขางขึน้ ขางแรม สิบหาค่ํา แปดค่ํา สิบสี่ค่ํา ชนเหลาใด ทํา
พุทธบูชา ชนเหลานั้น ยอมยินดีในเทวโลก ชนเหลาใด ถวายผาทําเพดานพระพุทธเจดียเปน
ตน ชนเหลานัน้ ยอมจะไดรนื่ รมยในเทววิมาน ดวยผลแหงบุญที่บําเพ็ญแลวนั้น ชนเหลาใด
ไดทําเพ็ญทศทาน คือ ขาว น้ํา ผา ระเบียบดอกไม ของหอม เครื่องยานพาหนะ ที่นั่ง ที่นอน
ประทีป สิบอยางนี้หรือบริจาคแตอยางหนึง่ ก็ดี ชนเหลานั้น ครั้นทําลายขันธแลว จะไดไป
รื่นรมยอยูในเทวโลก จะไดเปนพระอินทรเจ็ดชาติ จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชและ
ประเทศราชถึงพันชาติ จะไมเกิดในอบายภูมิสี่ จะเกิดในมนุษยโลก จะไมเกิดในตระกูลต่ํามี
ทาสทาสีเปนตน ยอมจะเกิดในตระกูลกษัตริยและพราหมณ ดวยอํานาจแหงผลบุญนั้น ถา
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สัตวเดียรัจฉานปรารถนาจะเปนพระพุทธเจาไซร เมื่อไดอัตภาพเปนมนุษยแลว จะบริบูรณ
ดวยลักษณ ๓๒ ประการ ประกอบดวยวิสารทญาณเฉียบแหลม ถาบุญนั้นบกพรอมไป จะ
ไดผลติดตอกอขึ้นใหมในปจจุบัน บุญเกานั้นยังไมสิ้นไปตราบใด อันตรายจักวินาศไปตราบ
นั้น โรค ๙๖ ชนิดภายในมีวรรณโรคเปนตนจักพินาศไป ภัย ๑๐๘ ชนิดมีราชภัยเปนตน จัก
ไมมีมาพองพาน จะเปนอิสรภาพทั่วทุกสถาน ชนทั้งหลาย อันมนุษยและเทพยดาจะบูชาเปน
นิตย จะมีความสุขสบายจิตทุกๆ อิริยาบถ ดวยผลแหงบุญนั้น

35. สลภชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภซึ่งปญหาที่พระองคทรงแกแกกา
และหนอน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา อหํ ชาติโก หุตฺวา ดังนี้ ความมีอยูว า ก็โดยสมัยนั้นแล
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรม นั่งพรรณนาคุณของพระศาสดาวา อาวุโสทั้งหลาย
พระตถาคต มีพระปญญามาก หนักแนน ลึกซึ้ง วองไว แกกลา เบิกบาน โดยที่สุด แมแต
ปญหาของสัตวเดียรัจฉานพระองคทรงพยากรณได พระตถาคตมีพระปญญามากเทียวหนอ
พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร
หนอ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราจะไดวสิ ัชนา
ติรัจฉานปญหาในชาตินี้เทานั้นก็หาไม ถึงในกาลกอน ติรัจฉานปญหาเชนนี้ก็ไดเคยมีมาแลว
ดังนี้แลว อันภิกษุทั้งหลายทูลวิงวอน ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอดีต
กาล พระราชาพระนามวาพรหมทัต ครองราชสมบัติในพาราณสีนคร ก็ในคราวนัน้ พระ
โพธิสัตวอุบัติในกุฎมพิกสกุล เมื่อถวนทศมาส ก็คลอดจากครรภมารดา พระโพธิสัตวเจริญ
วัยขึ้นโดยลําดับ กาลตอมา เมื่อบิดาตายไปแลว ไดทรัพยสมบัติมาก คิดวา เราจะบริจาคทาง
ใหเปนทางไปสูสวรรค แลวบริจาคทานแกยาจกทั้งหลาย ถึงเจ็ดวันแบงทรัพยที่เหลือทั้งหมด
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เปนสองสวน แบงถวายพระราชาสวนหนึ่ง มอบใหแกหมูญาติทั้งปวงเสียสวนหนึ่ง แม
พระองคเองเขาสูปาหิมพานต แลวไปบวชเปนดาบสอยูใ นอาศรมในปาหิมพานตนั้น เลี้ยง
ชีวิตดวยรากไมและผลไม บําเพ็ญกสิณบริกรรมไดฌานอยูสิ้นกาลนาน คราวนั้น มีตนไทร
ใหญตนหนึ่ง ตั้งอยูดานปราจีนทิศแหงอาศรมมีตั๊กแตนตัวใหญตัวหนึง่ ตัวใหญเทาลูกฟก
อาศัยอยูที่ตนไทรใหญนั้น ในคราวนั้น มีนกครุฑตัวหนึ่ง ออกจากภพเทีย่ วไปในสรรพทิศ
ไมไดอาหารกินถึงเจ็ดวัน บินมาถึงมหานิโครธ นั่งจับเจาอยู เห็นตั๊กแตนตัวใหญตวั หนึ่งแลว
คิดวา โอหนอ วันนีเ้ ราไดกนิ อาหารหละ ดังนี้แลว พูดกะตั๊กแตนตัวใหญวา แนะตั๊กแตนตัว
ใหญ เราจะกินตัวทานละ ตัก๊ แตนตัวใหญไดฟงนกครุฑแลวตกใจ คิดวา เราจักทําอุบาย
อยางไร นกครุฑตัวนี้มกี ําลังมาก จักกินเรา ชีวิตของเรายอมไมมี ตั๊กแตนตัวใหญพูดกะนก
ครุฑวา แนะทานมหานกครุฑผูเจริญ ทานรูจักสิ่งใดจึงจะกินเรา ลําดับนั้น นกครุฑไดกลาว
กะตั๊กแตนตัวใหญวา แนะตัก๊ แตนตัวใหญ ตัวทานรูจกั ธรรมหรือ ตั๊กแตนตัวใหญกลาววา
แนะนกครุฑ เรารูจักธรรม นกครุฑกลาววา แนะตัก๊ แตนตัวใหญ ทานรู จงบอกเรา ตั๊กแตนตัว
ใหญขูนกครุฑวา นกครุฑผูเจริญ เราจะถามปญหาสี่ขอ ถาวา ทานรู จงกินเราเถอะ ถาวา ทาน
ไมรู จะกินเราศีรษะของทานจัจกแตกเจ็ดภาค ดังนี้แลว จึงถามปญหา นกครุฑไดวิสัชนาแลว
ครั้งนั้นแล ตั๊กแตนตัวใหญกลาววา นกครุฑผูเจริญ ทานไมรูความหมายหรืออธิบาย แมแตสัก
ขอหนึ่งเลย ทานจะกินเรายังไมได ถาวา ทานจะขืนกินเรา ศีรษะของทานจักแตกออกเจ็ดชิ้น
ถาวา ทานจะกินเราใหได เรามาพากันไปถามพระดาบส พระดาบสพยากรณสมคําของทาน
ทานจงกินเราเถิด ลําดับนั้น นกครุฑตอบวา ดีแลว นกครุฑผูเจริญ เราจักไป ดังนี้แลวก็พากัน
บินไปยังสํานักพระดาบส ยืนอยูที่ควรขางหนึ่ง ตั๊กแตนไดกลาวกะดาบสวา ขาแตพระผูเปน
เจา นกครุฑตัวนี้จะกินขาพเจา แมขาพเจาถามปญหาสี่ขอ นกครุฑไมสามารถแกไดแมสักขอ
เดียว ขาพเจาทั้งสองจึงพากันมา ขอทานชวยวิสัชนาปญหา ทําเนื้อความปญหาใหแจมแจงแก
ขาพเจาทั้งสองดวยเถิด พระดาบสถามวา แนะตัก๊ แตนตัวใหญ ปญหาสี่ขอนั้นทานถามวา
กระไร นกครุฑเขาแกปญหาไดความวาอยางไร ตั๊กแตนตัวใหญจึงบอกอยางนีว้ า ขาแต
พระองคผูเจริญ สภาวะสิ่งหนึ่งงามยิ่ง ไดแก สิ่งอะไร นกครุฑพยากรณวา สภาวะสิ่งหนึ่งชื่อ
วางามยิ่งนั้น ไดแก พระจันทร วันเพ็ญสิบหาค่ํา ดาบสถามวา จริงหรือ เจาครุฑ นกครุฑตอบ
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วา จริง ทานผูเจริญ พระดาบสพูดกะนกครุฑวา แนะนกครุฑ ทานหารูจกั พยากรณปญหาให
ถูกไดไม แลวพยากรณวา แนะนกครุฑ สภาพอันหนึ่งชือ่ วางามยิ่งนั้น ไดแก ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล
๕ ศีล ๘ เหลานี้ มีอยูแกมนุษยพวกใด มนุษยพวกนั้น ชือ่ วางามยิ่งในโลกนี้และโลกหนา
ตั๊กแตนตัวใหญใหสาธุการวา ดีละ กลาวอีกวา ทานผูเจริญ ขาพเจาถามวา สภาพอีนหนึ่งชื่อ
วายาวยิ่ง ไดแก สิ่งอะไร นกครุฑพยากรณวา สภาพอันหนึ่งชื่อวายาวยิง่ นั้น ไดแก หนทางที่
มหาชนเดินไปมาทุกๆ วัน พระดาบสถามวา จริงหรือเจานกครุฑ นกครุฑตอบวา จริง ทานผู
เจริญ แลวเฉลยวา แนะนกครุฑ ทานหารูจกั พยากรณปญหาใหถูกไดไม แลวพยากรณวา ทาน
จงฟง สภาพอันหนึ่งชื่อวายาวยิ่งนั้น ไดแก ธรรม ๒ ประการ คือ สัปปุริสธรรม และอสัปปุ
ริสธรรม ธรรม ๒ ประการนี้ ชื่อวายาวและไกลกัน เหมือนดั่งฝงสมุทร หรือแผนดินกับฟา
ฉะนั้น ชื่อวา สัปบุรุษไกลจากพวกอสัปบุรุษดวยคุณรอยเทา พันเทา แสนเทา แนะนกครุฑ
ทานพูดวา สภาพอันหนึ่งชื่อวายาวยิ่ง ไดแก หนทาง ขอนั้นผิด ตั๊กแตนตัวใหญใหสาธุการ
แลวกลาวอีกวา ทานดาบสผูเจริญ ขาพเจาถามวา สภาพอันหนึ่งชื่อวาละเอียดออนยิ่งนั้น
ไดแก สิ่งอะไร นกครุฑพยากรณวา สภาพอันหนึ่งชื่อวาละเอียดออนยิง่ นั้นไดแก นุนสําลีใย
ดาบสถามวา จริงหรือ เจานกครุฑ นกครุฑตอบวา จริง ทานผูเจริญ ดาบสกลาววา ทานจงฟง
สภาพอันหนึ่งชื่อวาละเอียดออนยิ่งนั้น ไดแก พระโลกุตรธรรมกับปริยัติธรรม พระ
โลกุตรธรรมกับพระปริยัติธรรม สุขุมละเอียดยิ่งกวาสิ่งอื่นทั้งมวล ตั๊กแตนตัวใหญให
สาธุการ แลวกลาวอีกวา ทานดาบสผูเจริญ ขาพเจาถามวา สภาพอันหนึง่ ชื่อวาไมมีสิ่งอื่นยิ่ง
กวา ไดแก สิ่งอะไร นกครุฑพยากรณวา ไดแก มรณธรรมคือความตาย อัสสะปสสาสะของ
สัตวโลกชื่อวา ไมมีสภาพอื่นยิ่งกวา ดาบสถามวา จริงหรือ เจานกครุฑ นกครุฑตอบวา จริง
ทานผูเจริญ ดาบสกลาววา แนะนกครุฑ ทานยอมไมรู สภาพอันหนึ่งชื่อวาไมมีสิ่งอื่นยิง่ กวา
นั้น ไดแก พระอริยสาวกทั้งหลายๆ แรกทําวิปสสนาใหเจริญแลว บรรลุฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่
๔ ที่ ๕ แลวบรรลุโสดาปตติผล สกทามิผล อนาคามิผล และอรหัตผล แลวดับกิเลสไดสิ้นเชิง
สวนนี้เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน ปญจขันธ ๕ คือ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กอง
สังขาร กองวิญญาณ ยอมดับไป อาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนอาทิ ยอมดับไป
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระพุทธสาวกทั้งหลายทานยอมดับปญจขันธ ๕ อยางนี้
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เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน อันนี้แหละชื่อวาสภาพไมมสี ิ่งอื่นยิ่งกวา แนะนกครุฑ คําที่กลาว
วามรณธรรมนั้น ผิด หาถูกไม ลําดับนั้นแล ตั๊กแตนตัวใหญ ไดใหสาธุการ เทพยดาในไพร
สณฑก็ใหสาธุการ ในขณะนัน้ ตั๊กแตนตัวใหญกลาวอยางนี้วา แนะนกครุฑผูเจริญ ปญหาสี่
ขอที่เราถามทาน ทานแกหาถูกไม อันพระดาบสพยากรณก็หาสมคําทานไม ทานยังจะกินเรา
อีกหรือ นกครุฑจึงตอบวา เราไมกินทานละ ลําดับนั้น พระดาบสใหโอวาทแกนกครุฑวา
ตั้งแตนี้ไป ทานจงกินอาหารที่ควรกิน อยากินอาหารที่ไมควรกิน ดังนีแ้ ลวจึงแสดงศีลหาให
ฟง นกครุฑและตั๊กแตนตัวใหญ นมัสการพระดาบส กระทําประทักษิณ ลากลับไปยังที่อยู
ของตนแลวแล พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนามีมาแลว ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไดพยากรณปญหาแกสตั วเดียรัจฉานแตในบัดนี้กห็ าไม แมในกาลกอน การพยากรณ
ดิรัจฉานปญหา ไดมีมาเหมือนกัน ดังนี้แลว จึงทรงประชุมชาดกวา มารดาพระโพธิสัตวใน
ครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระมหามายา บิดาพระโพธิสัตวในครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระเจาสุ
ทโธทนมหาราช พระเจาพาราณสีในครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระอานนทผูเปนพระอนุชา
ตั๊กแตนตัวใหญในครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระสารีบุตร นกครุฑในครัง้ นั้น กลับชาติมาคือ
พุทธบริษัท พระดาบสผูมีผัญญามากในครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระตถาคต ดังนี้

36. สิทธิสารชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยู ณ พระเชตวัน ทรงพระปรารถพระธรรมจักร ตรัสพระธรรม
เทศนานีว้ า ตโต โส สิทฺธิสาโร จ ดังนี้ ความมีอยูวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย นั่งประชุม
พรรณนาโพธิสมภารของพระผูมีพระภาคอยูในโรงธรรมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ไดยนิ วา
พระศาสดา มีพุทธสมภารอันสําเร็จดวยผลแหงพระกุศลพระศาสดาเสด็จออกจากพระคันธ
กุฎี มายังโรงธรรม ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรือ่ งอะไร
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หนอ เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว ดวยเรื่องชื่อนี้ จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ในบัดนี้เทานัน้ ก็หามิได
แมในกาลกอน ในกาลที่ตถาคตยังเปนโพธิสัตวเคยมีสมบัติบริบูรณดวยกุศลวิบากมาแลว
ดังนี้แลว ก็ทรงนิ่งอยู อันภิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอน จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดงวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล พระราชาพระนามวาพรหมทัต ครองราชสมบัติสนเมืองพาราณสี
พระอัครมเหสีของพระเจาพรหมทัตนั้นพระนามวาวิมาลาราชเทวี พระโพธิสัตวจุติจากดุสิต
พิภพมาปฏิสนธิในพระครรภของวิมาลาเทวี เมื่อครบกําหนดทศมาสแลว พระนางวิมาลาก็
ประสูตรพระโอรสผูมีผิวพรรณวรรณะเปนสิริ พระราชบิดามารดาทรงประทานนามวา สิทธิ
สาร พระโพธิสัตวมีบริวารพันหนึ่ง มีปญญามาก กลาหาญ หากลัวผูอนื่ ไม เลนอยูก บั หมูกุ
มารื้งหลาย ดาวาทุบตีเขาเหลานั้น พวกกุมารเหลานั้นรองไหไปบอกแกมารดาบิดา มารดา
บิดาแหงกุมารเหลานั้น พากันไปเฝาพระราชากราบทูลใหทรงทราบ พระราชาทรงทราบเรื่อง
นั้นแลว ทรงกริ้วมากตอสองกุมารนั้น รับสั่งใหขับไลเสีย พระนางวิมาลาเทวีทรงสดับเรื่อง
นั้น ทรงกรรแสงไปเฝาพระราชา ถวายบังคมทูลวิงวอนวา ขาแตสมมติเทพ ราชสมบัติของ
พระองคจักพินาศ พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว มิไดโปรดประภาษประการใดกับพระเทวี
พระสิทธิสารกุมารอภิวนั ทนาบิดามารดาแลว จึงออกจากพระนคร พวกบริวารของพระมหา
โพธิสัตวก็ตามออกไปสงสองกุมารนั้น พระสิทธิสารมหาโพธิสัตว ทรงประทานโอวาทแก
บริวารของพระองค แลวตรัสวา ตั้งแตนี้ ขอทานทั้งหลายจงกลับเถิด ชนเหลานั้น ไหวพระ
มหาโพธิสัตว กลับยังพระนคร มีใจโทมนัส จําเดิมแตนนั้ พระสิทธิสารก็คมนาการไป
ตามลําดับ สิ้นทางไดโยชนหนึ่ง ก็ถึงเมืองมิถิลา ในวันนัน้ พระราชาประชวรพระโรค เสด็จ
ทิวงคตไปไดเจ็ดวัน มหาชนมีอํามาตยเปนตน ไดทําการปลงพระศพแลว ในวันนัน้ พระสิทธิ
สาร ไปยังพระราชอุทยาน นอนเอาผาคลุมศีรษะจนถึงเทาบนหินดาด ลําดับนั้น ชนทั้งปวง
ประชุมกัน ถามปุโรหิตวา ทานอาจารยผูเจริญ พระราชโอรสและราชธิดาของพระราชาพวก
เราหามีไม ก็ใครจักเปนพระราชาของพวกเรา ปุโรหิตจึงพูดขึ้นวา เราทัง้ หลายจักแตงปุสสรถ
ใหงามวิจิตร ยกเอาปญจราชกกุธภัณฑใสไวแลวปลอยไป อํามาตยทั้วปวงฟงคํานัน้ แลว จึง
ประดับปุสสรถดวยสรพาภรณวภิ ูสิต เมื่อไหวอยู กลาวอธิษฐานวา แนะปุสสรถผูเจริญ ใคร
เปนเจานายของพวกเรา มีอยูใ นสกลนคร ปุสสรถ จงไป อํามาตยทั้งปวงปลอยปุสสรถไป
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พวกพนักงานก็ประโคมดนตรีตามไปเบื้องหลัง ปุสสรถนั้น ทําปทักษิณนครแลว ออกจาก
นครตรงไปสูราชอุทยาน ทําปทักษิณมงคลศิลาบัฏแลว ทําอาการเหมือนจะเกยทับพระมหา
โพธิสัตว ปุโรหิต เห็นปุสสรถหยุดอยู จึงดําริวา บุรุษผูนี้ ไมมีบุญ จักหนีไป ถาวา มีบญ
ุ จัก
ไมหนีไป เราจักทดลองดู พนักงานประโคมดนตรีขึ้นพรอมกัน พระมหาโพธิสัตวสดับ
เสียงดนตรี แลวเลิกผาคลุมศีรษะออกแลดูแลวก็นอนทางเบื้องซายอีกตอไป ปุโรหิตเดินเขา
ไปใกลพระมหาโพธิสัตว เลิกผาคลุมเทาออก ตรวจดูปาทลักษณะ เห็นปาทลักษณะแลว จึง
พูดวา ทวีปหนึ่งจงยกไว บุรุษผูนี้ มีบุญอาจจะครองราชสมบัติในทวีปทั้งสี่ได แลวจึงปลุกให
พระโพธิสัตวตื่นขึ้นแจงวา ขาแตนาย ราชสมบัติมาถึงแกทาน ทานจงเปนอิสระของพวกเรา
เถิด พระมหาโพธิสัตว ถามวา พระราชโอรสและราชธิดาของพระราชาไมมีหรือ ปุโรหิต
ตอบวา สมมุตเิ ทพ พระราชโอรสและราชธิดาของพระราชาหามีไม พระมหาโพธิสัตว
ประสงคจะครองราชจึงรับวา ดีละ ดังนี้ อํามาตยทั้งปวงกับพลนิกายทั้งหลาย พากันอุม พระ
โพธิสัตวนั้นขึน้ รถนําไปถึงพระนคร ใหนงั่ บนบรรลังก พรอมกับอภิเษกพระมหาโพธิสัตว
ถวายพระนามวา พระเจาจักรพรรดิราช ลําดับนั้น ยศใหญไดมีแกพระโพธิสัตวแลว สถานที่
ที่พระโพธิสัตวนั้นแลดูหวั่นไหวแลว พระโพธิสัตวไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชแลวทรง
ครองราชสมบัติโดยยุติธรรม พระศาสดา เมื่อจะประกาศความนั้น จึงตรัสวา ตั้งแตพระสิทธิ
สารไดเปนพระราชาจักรพรรดิแลว บริบูรณดว ยแกวเจ็ดประการ ทรงอิทธิใหญ มีบุญมาก มี
ปญญามาก มีลาภและยศมาก มีกําลังและเดชมาก ยอมไดสําเร็จผลดวยบุญกรรมที่ทรงทําไว
บุคคลใด ทรงบุยไวประเสริฐกวานรชน บุคคลนั้น ครองราชยอันไพบูลยโดยธรรม ยินดีสุขที่
ยิ่งกวาสุขทั้งปวง ดวยวิบากสมภารที่มีผลไพบูลย ลําดับนั้น สิทธิสารประเสริฐยิ่งกวาราชา
ทั้งหลาย เปนเทพยิ่งกวาเทพ ที่เปนภุมมเทวดา มีสารถ วรรณะดังทอง มีสุขะ มีพละ มีอายุยืน
แสนป ตอกาลนานมา พระเจาจักรพรรดิ สิ้นพระชนมายุแลว ก็เสด็จไปอุบัติในดุสิตสวรรค
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37. นรชีวกฐินทานชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวัน ทรงพระปรารภกฐินทานแหงพระเจาปเสนทิ
โกศล ตรัสธรรมเทศนานี้วา เย ชนา สุขมิจฺฉนฺตา ดังนี้ ความมีอยูวา คราวเมื่อถึงฤดูฝน ฝาย
พระเจาปเสนทิโกศล มีรับสั่งใหพนักงานเภรีเอากลองไปตีประกาศปาวรองทั่วไปในพระ
นครวา ดูกรชาวนครทั้งหลายผูเจริญ ทานทั้งหลายจงชวยกันปฏิบัตพระภิกษุซึ่งจําพรรษาใน
ระหวางไตรมาส ดวยจตุปจจัยตามที่ไดมา สวนพระองคทรงนิมนตพระกัจจายนเถระ ใหมา
จําพรรษาเปนประธานแกพระสงฆในพรอาราม ครั้นสิ้นไตรมาสแลวทรงซื้อผาขาวบริสุทธิ์
ผืนหนึ่ง เพื่อจะถวายเปนผากฐินแลว เตรียมเครื่องอุปกรณมีเข็มเย็บผาเปนอาทิ และรับสั่งให
จัดแจงเครื่องบริโภคมียาคูและภัตรเปนตน และใหปริชนขนเครื่องสักการะมีประทีปธูปและ
คันธมาลาเปนอาทิแลวนําผาผืน นั้นไปยังพระวิหารมอบถวายเปนกฐินจีวรแกภิกษุสงสมี
พระกัจจายนะเปนประมุข ขณะนั้น ภิกษุสงสประชุมกัน เปลงกรรมวาจา มอบใหพระกัจ
จายนเถระเพื่อครองและกราลผากฐิน ในครั้งนั้น ฝายพระกัจจายนเถระรับผานั้นไว จึงฉีก
และยัอมเสร็จในวันนั้น แลทํากัปปพินทุ ถอนผาจีวรเกา อธิษฐานผาใหม หมออกมานั่งอยูบน
อลงกตมัญจอาสนะ ในคราวนั้น แมพระราชากับราชบริษัท บังเกิดโสมนันสยิ่ง คราวนั้น
พระเถระ แสดงธรรมแกพระราชาและมหาชน เมื่อจบธรรมเทศนาของพระเถระนัน้ แมราช
บริษัททั้งปวง ไดบรรลุมรรคผลมีพระโสตาปตติผลเปนตน เวนแตพระเจาปเสนทิโกศล มี
คําถามวา เพราะเหตุไร พระราชสจึงหาไดบรรลุอัครธรรมไม มีคําตอบวา พระราชาทรง
ปรารถนาเฉพาะพระโพธิธญาณไว เพราะเหตุนั้น จึงมิไดอัครธรรม คราวนั้น ภิกษุทงั้ หลาย
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นาสรรเสริญจริง ไดยนิ วา พระเจาป
เสนทิโกศล ทรงพระราชทานผาพระกฐินแกพระกัจจายนเถระ ฝายราชบริษัททั้งปวง ไดฟง
อานิสงสกฐินจากพระกัจจายนเถระแลว ไดเปนโสดาบันบุคคล พระศาสดา ทรงสดับเรื่องนั้น
แลว เสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ ตรัสวา ชื่อกฐินทาน จะไดมีแตเดี๋ยวนีก้ ็หาไม ถึงใน
กาลกอน เมื่อตถาคตยังเปนพระโพธิสัตวอยู ไดชักชวนนายกุฎมพีผูหนึ่ง ใหถวายพระกฐิน
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แกภกิ ษุสงฆมอี งคพระปทุมุตรพุทธเจาเปนประธาน จึงไดพระสัพพัญุตญาณในกาลบัดนี้
แลวก็ทรงนิ่งอยู อันภิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอน จึงนําอดีตนิทานมาตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในอดีตกาล พระราชาพระนามวาอานันทะ ครองราชสมบัติอยูในนครหงสาวดี
คราวนั้น แมพระโพธิสัตวไดอุบัติในสกุลคนเข็ญใจ ปรากฎนามวา นรชีวะ เลีย้ งดูมารดา
คราวนั้นแมพระโพธิสัตวเทีย่ วทําการรับจางคนอื่นเขาเลีย้ งชีพ เที่ยวไปถึงบานตําบลนั้น
ไดรับจางเฝาไรขาวของกุฎมพี และอาศัยอยูที่บานของกุฎมพีนั้น ครั้นกาลนานมา พระ
โพธิสัตวจึงตักเตือนกุฎมพีผูเปนนายวา คนมั่งมีทรัพยเสมือนเชนตัวทานนี้ ทานอันใดที่มีผล
มาก ทานควรบริจาคทานนัน้ ไวในพระศาสนาของพระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจา ฝายกุฎมพีผู
เปนนาย ไดฟง คําของพระโพธิสัตวนั้นแลวถามวา ทานอะไรจะมีผลมากกวา พระโพธิสัตว
จึงตอบว ชื่อวาทานอันบุคคลถวายแกพระศาสดา มีผลมากยิ่ง ฝายกุฎมพีใครจะถวายผากฐิน
ทาน จึงจัดหาเครื่องสมณบริขารมีฟูกหมอนเปนอาทิซึ่งสมควรแกพระภิกษุสงฆ ลําดับนั้นแล
กุฎมพีผูเปนนายนั้น พรอมดวยนรชีวะและบริษัทของตน ชวยกันขนเครือ่ งกฐินออกไปยัง
สํานักของพระปทุมุตตรพุทธเจา แลวถวายกฐินทานแกพระองค ฝายวานรชีวะ จึงหมอบลง
แทบบาทมูลแหงพระปทุมุตตรสัมพุทธเจา แลวทําความปรารถนาวา ขาแตพระองคผเู จริญ
ดวยกุศลผลบุญที่ขาพระองคไดชักนํากุฎม พีใหถวายผากฐินนี้ ขอใหขา พระองคเปน
พระพุทธเจาองคหนึ่งในกาลภายหนา แมขา พระองค ยังไมไปถึงความเปนพระพุทธเจา ตราบ
ใด ชื่อความเข็ญใจอยาไดมีแกขาพระองคเลย พระเจาขา ลําดับนั้นแล ฝายพระปทุมุตตร
โลกนาถเจา ทรงพยากรณแกนรชีวกุฎมพีนนั้ วา ก็ดวยผลแหงกฐินทานนี้ ทานจักเปนพระ
ศากยมุนใี นอนาคตกาล ความหวังของทานจักสําเร็จสมปรารถนาแล

82

38. อติเทวราชชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงอาศัยเมืองราชคฤหจําพรรษาอยูในพระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภบุรพจริยา
ของพระองค ตรัสพระคาถานี้วา สุจิป ตสฺมึ นคเร จ ดังนี้ ความมีอยูว า แทจริง พระศาสดา
เมื่อทรงอนุญาตผาเพื่อกฐินแกภิกษุทั้งหลายซึ่งมีจีวรอันคร่ําครา ผูมีพรรษาอันอยูแ ลวถวน
ไตรมาส แลวบัญญัติสิกขาบทไว โดยนัยที่พระสังคีติกาจารยไดกลาวแลวในคัมภีรม หาวรรค
ครั้นพระองค ทรงพิจารณาดวยทิพยจักษุญาณอันบริสุทธิ์ ลวงมนุษยไดเห็นทายกผูถวายกฐิน
ทานในพระพุทธเจาแตกอน อันไดซึ่งอานิสงสอันยิ่งใหญในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย จึง
แสดงผลานิสงสอันยิ่งใหญ พระนารถเถรเจา ไดฟงพระพุทธดํารัสอันพรรณนาอานิสงสผลา
แหงกฐินทานนั้น มีจิตอันเต็มไปดวยปติแรงกลา จึงดําริวา เราจักถวายผากฐินแกพระภิกษุ
สงฆ ก็แลเมื่อดําริอยู ไดลุกจากอาสนะตรงไปสูตระกูลญาติ เลาเรื่องนั้นแลว ชักชวนจัดหา
เครื่องอุปการะทั้งหลายทั้งปวง มีเครือญาติแวดลอมไปยังพระอาราม วางผากฐินลงแทบ
บาทมูลแหงพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลอยางนีว้ า ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพเจา
ขอถวายผาเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน เพื่อประโยชนใหเปนผากฐิน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆประมาณ ๕๐๐ รูป ก็เริ่มทําบุรพกิจมีเย็บ
ยอมเปนตนใหผานั้นสําเร็จกิจเปนผากฐิน วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ประชุมสนทนากันในโรง
ธรรมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระนารถเถรเจา เปนผูดํารงตนอยูในสมณเพศ เปนผูมีอธั ยาศัย
ในทานบริจาค ไดสดับวากฐินทานมีผลานิสงสมาก ถวายกฐินทานแกพระภิกษุสงฆมีองค
พระตถาคตเปนประธาน อันนี้เปนเหตุควรอัศจรรยหนอ พระศาสดา ประทับอยูในพระคันธ
กุฎี ไดสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นดวยทิพยโสตญาณ เสด็จออกจากพระคันธกุฎีมานั่งใน
โรงธรรม แลวตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้เธอทั้งหลาย นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย กาที่นารถภิกษุถวายผากฐิน
ทานในกาลนี้ เปนเรื่องไมนาอัศจรรย โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ในกาลกอน ไดบําเพ็ญทาน
กระทํามหาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวารใหเปนที่ดอนแลวถวายกฐินทานแก
พระภิกษุหมู ใหญในครั้งนั้น อัศจรรยมากกวา ดังนีแ้ ลว ก็ทรงดุษณีภาพอันพระภิกษุทงั้ หลาย
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ทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในอดีตกาล พระผูมพี ระภาค
เจาทรงพระนามวาโกณฑัญญะ ไดอุบัตแิ ลวในเมืองรัมมวดีในสารกัป พระพุทธบิดาของ
พระองคทรงพระนามวาอานันทะ พระพุทธมารดาทรงพระนามวาสุชาดา พระอัครมเหสีทรง
นามวาสุบินเทวี พระพุทธโกณฑัญญะนัน้ ครองเรือนอยูหมื่นป แลวเสด็จออกมหาวิเนษ
กรมณดว ยรถ ทรงบําเพ็ญมหาปธานวิรยิ ะอยู ๑๐ เดือน ไดตรัสรูพระสัพพัญุตญาณที่โคน
ตนไมขานาง ปรากฏแลวในโลก มีภิกษุสงฆประมาณแสนโกฏิเปนบริวาร โปรดเวไนยสัตว
ทั้งหลาย ถึงเมืองอัญญวดีนคร ในเมทืองอัญญวดีนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย ไดบังเกิด
เปนพระเจาจักรพรรดิ ทรงพระนามวาวิจิตรราช เปนอิสระ มีอํานาจแผไปในทวีปใหญทั้ง ๔
มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร ครั้นไดทรงทราบวาพระพุทธโกณฑัญญะนั้นเสด็จคมนาการ
มาถึงพระนครของพระองค มีพระหฤทัยประกอบดวยปติโสมนัส เสด็จออกไปตอนรับดวย
ราชบริษัทอันยิ่งใหญ ถวายอภิวาทดวยปญจางคประดิษฐแลว เชิญเสด็จใหเขาสูพระราช
นิเวศนของพระองค แลวทรงถวายมหาทาน เมื่อพระตถาคตเสด็จภัตตกิจแลว ทรงถือพระเตา
ทอง หลั่งน้ําใหตกที่ฝาพระหัตถ ถวายอัญชนราชอุทยานใหเปนนิวาสนสถานแหมูภ กิ ษุสงฆ
ลําดับนั้น พระโกณฑัญญพุทธเจา ทรงจําพรรษากับดวยพระภิกษุสงฆแสนโกฏ พระเจา
จักรพรรดิ ทรงถวายทานเปนนิจนิรนั ดร ครั้นกําหนดถวนไตรมาส พระโกณฑัญญะพุทธองค
ทรงปวารณาพรรษา พระเจาวิจิตรราชจักรพรรดิ มีพระราชประสงคจะทรงบริจาคามหาทาน
อันยิ่งใหญ จึงมีพระราชดํารัสใหปาวรองชาวชมพูทวีปทัง้ สิ้น ที่อยูในทวีปใหญทั้ง ๔ แลวให
ประดับพระนครที่อยูของพระองค ดวยอลังการอันวิจิตรตางๆ และใหประดับตกแตงหนทาง
ที่จะไปยังพระราชอุทยานดวยธงชายและธงแผนผาและ ปลูกตนกลวย ตนออย ทั้งสองขาง
ทาง ตรวบเทาถึงพระนคร อันเปนพระราชนิเวศนสถาน ครั้นวันรุงขึ้นแตเชาทีเดียว เสด็จสรง
สนานพระเศียร ทรงประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ทรงวางคูผาลงในสมุกทองคํา แลวทูน
สมุกดวยพระเศียรของพระองค เสด็จพระราชดําเนินไปโดยมรรคาที่ใหประทับแลวนัน้ แลว
ใหราชบริพารเปนอันมากถือเอาคูผาทั้งหลายคนละคูๆ และเครื่องบูชาสักการะคนละสํารับๆ
ไดถึงพระอารามอันชื่อวาอัญชนอุทยาน ถวายคูผาเพื่อกฐินทางแกหมูภิกษุสงฆ มีพระโกณ
ฑัญญะพุทธองคเปนประมุข แลวทรงเปลงวจืเภทวา ขาพเจา ขอถวายผากฐินนีแ้ กหมู
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พระภิกษุสงฆ ก็แลครั้นทรงเปลงวจีเภท ดังนี้แลว ประทีบยืนอยูที่อนั สมควรขางหนึ่ง อังคาส
ขาวตนและขาวสวยเปนตน แกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธองคเปนประธาน ลําดับนั้น พระ
โกณฑัญญะทศพลพุทธเจา เสด็จประทับนัง่ ในทามกลางหมูภิกษุสงฆพระเถรเจาผูเปน
เสนาบดีในพระภัททา ธิกรรม ยอมกราลผากฐิน ครั้นเสร็จสรรพกิจแลว พระโกณฑัญญะทศ
พลเสด็จประทับบนธรรมาสน ในทามกลางบริษทั ๔ นั่นเอง ลําดับนั้น พระเจาจักรพรรดิ
วิจิตรราช เสด็จเขาไปใกลพระผูมีพระภาคแลวถวายอภิวาทดวยปญจางคประดิษฐ ประคอง
อัญชลี แลวทรงตั้งความปรารถนาวา ดวยการถวายผากฐินนี้ ขอใหขาพเจาไดเปน
พระพุทธเจาในอนาคต ถาขาพเจาไดตรัสรูพระสัพพัญญตญาณในกาลใด จักขนสัตวใหพน
ไปจากวัฏฏสงสาร ในกาลนัน้ ครั้งนั้นแล พระโกณฑัญญะพุทธองค ทรงพิจารณาดูอนาคต ก็
ทรงทราบดวยพุทธจักษุญารปรีชาวาความปรารถนาของบรมกษัตริยนนั้ จักสําเร็จ จึงทรง
พยากรณวา ภิกษุทั้งหลาย ในที่สุดแหงสามอสงไขยแสนกัลป นับแตกัลปนี้ไปในอนาคต
พระเจาจักรพรรดิองคนี้ จักไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวโคดม พระนครที่ประสูติของ
พระองคนั้น จักมีนามวากบิลพัสดุ พระพุทธบิดาทรงพระนามวาสุทโธทนมหาราช พระพุทธ
มารดาจักทรงพระนามวามหามายา รพะมเหสีจักมีนามวายสุนทรา จักมีพระโอรสชื่อวาราหุล
กุมาร จักเปนฆราวาสอยู ๒๙ ป แลวจักเสด็จออกมหาภิเนษกรมณดวยกัณฐกอสสยาน ทรง
กระทํามหาปธานทุกกกิริยาอยู ๖ ป ก็จักไดตรัสรูปรากฎในโลกในวันวิสาขปุณณมีเพ็ญเดือน
๖ จักมีอัครสาวกสององคชื่อวาโกลิตและอุปติสสะ จักมีพุทธอุปฏฐากชื่อวาอานนท จักมี
ภิกษุนีทั้งสอง คือเขมาและอุบลวรรณาภิกษุณีเปนอัครสาวิกา จักมีอบุ าสกมีนามวาอนานถ
บิณฑิกเศรษฐี จักมีมหาอุบาสิกาชื่อวาวิสาขา พระผูมีพระภาคเจา ทรงพยากรณสรรพกิริยา
ของพระเจาจักรพรรดิราชแลว ดวยประการฉะนี้ ครั้งนั้นแล ฝายพระเจาวิจิตรราชโพธิสัตว
ดํารงพระชนมอยูสิ้นกาลนาน ทรงบําเพ็ญมหาทานบริจาคอันยิ่งใหญ เสวยจักรพรรดิสมบัติ
อยู ครั้นสิ้นพระชนมายุ ขึน้ ไปบังเกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติโดยอนุโลมปฏิโลมใน
กามาพจรภพทั้ง ๖ ชั้น บริบูรณดวยสังคีตและดนตรีอันเปนทิพยและประกอบดวจยที่นั่งที่
นอนและยศ อันเปนทิพยเปนตน ดวยอานิสงสผลแหงทานบริจาคนั้น ครั้นสิ้นพระชนมายุ
จุติจากเทวโลกนั้น มาบังเกิดในมหานครชื่อวา กุสาวดี ไดเปนบรมจักรพรรดิราช ทรงพระ
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นามวาอติเทวกษัตริย ครองราชสมบัติอยูในเมืองกุสาวดี โดยยาวได ๑๒ โยชน และกวางได
๗ โยชนเปนประมาณ ก็พระเจาอติเทวบรมกษัตริยน ั้น บริบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ รัตนะ
๗ ประการนั้นคือ จักรแกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ ขุนคลังแกว ๑
ขุนพลแกว ๑ รวม ๗ ประการดวยกัน มีคําถามวา ก็พระเจาจักรอันกรรมอะไรใหแกวรัตนะ
๗ ประการ มีจกั รแกวเปนตน มาบังเกิดขึ้นมีขึ้นแกพระอติเทวบรมจักรนั้น เพราะอานิสงสผล
แหงกรรมอะไร มีคําวิสัชนาวา พระเจาอติเทวราชยอมไดสมบัติแหงพระเจาจักรพรรดิดวย
เหตุอื่นไม ยอมไดเพราะอานิสงสผลที่ไดถวายผากฐินทานแกพระภิกษุสงฆมีพระโกณฑัญ
ญะพุทธองคเปนประธาน

39. ปาจิตตกุมารชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงอาศัยเมืองไพสาลี ปรารภพระนางพิมพาซึ่งออกบรรพชา จึงตรัสพระ
ธรรมเทศนานี้วา ตว ภควา ภูมิปาโล ดังนี้ ความมีอยูว า แทจริงวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่ง
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระนางพิมพาเทวี ครั้นบรรพชาเปน
นางภิกษุณแี ลว ยอมงามกวาผูอื่น ขณะนัน้ พระศาสดา ไดสดับคําของพระภิกษุทั้งหลายดวย
ทิพโสตญาณ จึงเสด็จคมนาการไปสูโรงธรรม แลวตรัสถามวา ภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ ตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย นางพิมพาเทวี จะไดงามดวยเพศบรรพชาแตในกาลบัดนี้กห็ ามิได แมในกาลกอน
นางไดถือเพศบรรพชา ก็งามเหมือนกัน ดังนี้แลว ก็ทรงดุษณีภาพ อันภิกษุทั้งหลายทูล
อาราธนา จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีพระราชาองค
หนึ่ง ทรงพระนามวามหาธรรมราชา ครองราชสมบัติอยูในเมืองพรหมพันธุนคร มีพระอัคร
มเหสีพระนามวาสุวรรณเทวี ในกาลนัน้ พระโพธิสัตว ถือปฏิสนธิในครรภพระอัครมเหสีนั้น
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ครั้นถวนทศมาส พระนางก็ประสูติพระราชโอรส พระประยูรญาติทั้งหลาย ขนานพระนาม
วา ปาจิตตกุมาร ดังนี้ ครั้นพระราชกุมารโพธิสัตวมีพระชนมได ๑๖ ป พระเจามหาธรรมราชา
ในคราวอภิเษก ทรงสงพระราชสาสนไปยังกษัตริยทั้งรอยเอ็ดพระนครวา ควรที่จะสง
พระธิดาของพวกทานมาถวายพระโอรสของเรา พระโพธิสัตวไมแลดู จึงไปแสวงหาภรรยา
ดวยตนเอง พระโพธิสัตวปาจิตตกุมาร ออกจากพระนครไปถึงเมืองพาราณสี ไดอรพิมพกุมา
ริกา วัย ๑๖ ป เปนภรรยา อยูเพลิดเพลินเจริญใจกับดวยนางอรพิมพกุมาริกา อยูมาวันหนึ่ง
พระโพธิสัตวระลึกถึงพระราชมารดาของตน เดินไปโดยลําดับมรรคาวิถี ก็ถึงเมืองพรหม
พันธุนครโดยสุขสวัสดิ์ ในกาลนั้น พระโพธิสัตวกลับจากเมืองพรหมพันธุนครมาถามวา นาง
อนพิมพเทวีไปที่ไหน มารดาของนางอรพิมพาตอบวา นางอรพิมพภรรยาของทาน ถูก
พรหมทัตถุมารนํานางไปแลว พระโพธิสัตวตามไปไดพบนางพรพิมพเทวีนั้น นางอรพิมพ
เทวี รินสุราถวายพรหมทัตกุมาร ครั้นพรหมทัตกุมารเมาหลับอยู นางจึงเอาดาบตัดพระศอ
พรหมทัตกุมารจนสวรรคต แลวพระโพธิสัตวและนางอรพิมพก็เสด็จพากันหนีไป สองภริยา
สามีก็พากันเดินไปโดยลําดับ ครั้งถึงฝงแมน้ําแหงหนึ่ง พระโพธิสัตวพูดกับอรพิมพภรรยาวา
ดูกรเจาผูมีพกั ตรอันเจริญ เรือของเรามิไดมี เราทั้งสองจักขามแมน้ําอยางไรได ดังนีแ้ ลว เห็น
สามเณรนอยองคหนึ่ง พายเรือขามฟากแมน้ํา กลาววา พอเณรชวยสงเคราะหสงใหขา พเจาทั้ง
สองไปถึงฝงดวยเถิด สามเณรกลาววา ดูกรอุปาสก เรือของเราเล็กเทานี้ ขาพเจาสงทานขามที
ละคน แลวก็พายเรือพาพระโพธิสัตวขามฝง แลวก็กลับมารับนางอรพิมพ นางอรพิมพเทวีได
ลงเรือ แตสามเณรไมสงนางอรพิมพขามฝง นางอรพิมพจึงถามวา พอเณรจะพาขาพเจาไป
ขางไหน สามเณรตอบวา ดูกรอุบาสิกา เราจะพาไปเปนภรรยาของเรา ฝายพระโพธิสัตวมิได
เห็นภรรยา จึงปริเทวนาการเหมือนคนบา นางอรพิมพเทวีนั้น ตองพลัดพรากจากสามี เรา
รองไหตามหาสามี เดินไปจนถึงเมืองจัมปากนคร เขาไปวิหารหลังหนึง่ ประคองอัญชลี ตั้ง
สัตยาธิษฐานวา ขาแตพระผูม ีพระภาคเจาผูเจริญ ผูเปนที่พึ่งของสัตวโลก ขอใหนมทั้งสอง
ของขาพเจาจงหายไป แลวเพศชายจงบังเกิดมี ดวยอานุภาพแหงคําอธิษฐานของนางนัน้ นม
ทั้งสองขางก็หายไป เพศชายก็บังเกิดปรากฎขึ้นแกนาง นางจึงเปลี่ยนแปลงชื่อตน ใหชื่อ
ใหมว ปาจิตตกุมาร ตอมา ไดบรรพชาอุปสมบท แลวประกอบดวยความอุตสาหะอยางยิ่ง ได
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เปนพระสังฆราชาปรากฎแลวในทิศทั้งปวง พระปาจิตตสังฆราชา ใหสรางศาลางาม แลวให
จิตกรเขียนรูปภาพไว พระสังฆราชา จัดคนสี่คนใหรักษาศาลา แลวสั่งวา ถาผูใด จะเปนบุรุษ
ก็ตาม สตรีก็ตาม เมื่อไดเห็นรูปภาพที่เขียนไวแลวและรองไห ทานทั้งหลายจงรีบมาบอกเรา
ในคราวนัน้ พระโพธิสัตว เศราโศกอยูสิ้นกาลนาน มาถึงศาลาในเมืองจัมปากนครนั้น เขาไป
ยังศาลา เห็นรูปภาพที่เขียนไวแลว เห็นรูปภาพที่สามีพลัดพรากจากภรรยา หทัยของพระ
โพธิสัตวก็หวัน่ ไหว ในกาลนั้น ชนทั้งสี่คนนําความไปบอกพระสังฆราชา พระสังฆราชาให
พาตัวพระโพธิสัตวเขาไปถามวา ดูกรอุบาสก ทานมารองไหทําไม พระโพธิสัตวจึงบอกวา
ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจาพลัดกันกับภริยา ครั้นมาเห็นรูปภาพที่เขียนไวเปนเรื่องเหมือนกัน
กับเรื่องที่ขาพเจาพลัด กันมา เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรองใหถึงภรรยา พระสังฆราชาจึงวา
ดูกรอุบาสก ถาทานปรารถนาจะพบภรรยา ทานจงบวชในพระพุทธศาสนา บุคคลผูบวชแลว
ดวยความโศก ยอมสําเร็จประโยชน พระโพธิสัตวบวชแลว บรรพชิตทั้งสอง คือ พระ
โพธิสัตวและพระสังฆราชามีรูปเปรียบปานดุจรูปทองคํา จําเดิมแตนั้น บรรพชิตทั้งสอง ก็มี
ความรื่นเริงบันเทิงใจอยูดว ยกัน พระสังฆราชาพูดแกพระโพธิสัตวนั้นวา ทานจงฟงคําของ
เรา ตัวเราคืออรพิมพเทวี ซึ่งเปนภรรยาของทานในกาลกอน เรามาบวชอยูเมืองนี้กน็ านแลว
บัดนี้ เราทั้งสอง พากันลาสิกขาบท พระโพธิสัตวรับแลว พระสังฆราชา เดินเขาไปสูวิหาร
ไหวพระพุทธรูป ทําการอธิษฐานวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอใหนมทั้งสองของขาพเจา
จงปรากฎมีขนึ้ ดุจกาลกอน เพศหญิงของขาพเจา จงปรากฏในกาลนี้ ดวยอานุภาพแหงคํา
อธิษฐานของสังฆราชแลว นมทั้งสองของนางก็กลับมีขนึ้ อีก ฝายพระโพธิสัตว จึงลาสิกขา
เปนคฤหัสถ จําเดิมแตนั้น พระปาจิตตกุมารโพธิสัตว ดํารงราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรม
แลว ทรงบําเพ็ญบุญญาภิสมภารมีทานเปนตน ครั้นสิ้นพระชนม จุตจิ ากอัตภาพนั้น ขึ้นไป
บังเกิดในเทวโลก
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40. สรรพสิทธิชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภคุณวิเศษของพระองค
ตรัสพระธรรมเทศนานีว้ า สุวณฺณโสภาป เปนอาทิ ความมีอยูวา ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาค
เจา เสด็จออกจากพระคันธกุฎีไปสูโรงธรรมประทับนั่งบนรัตนสีหาสน แลวตรัสถามวา ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากัน ดวยเรื่องอะไรไหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
ดวยเรื่องชื่อนี้ จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจะไดเปนผูมีกิจมากเปนตน ในบัดนี้กห็ ามิได
แมครั้งกอน ในกาลเมื่อเราเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว แสวงหาซึง่ โพธิสมภารอยู ก็มี
ศิลปะ ความเฉลียวฉลาด และมีปญญามาก ยอมถึงซึ่งสิ่งเปนที่ชอบใจ กษัตริยทั้งหลายใน
สกลชมพูทวีป ผูมีศิลปะพรอมเพรียงทุกประการจะไดเสมอกับดวยเราผูตถาคตหามิได ดวย
เรา เราไดเปนพระราชโอรสผูประเสริฐกวากษัตริยเหลานั้น บัดนี้ เราไดถึงแลวซึ่งสัพพัญุต
ญาณ ตรัสรูธรรมทั้งปวง เปนผูประเสริฐกวาสรรพสัตวทั้งหลาย มีพระญาณหาที่สุดมิได แลว
ก็นิ่งอยู อันภิกษุเหลานั้นกราบทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในอดีตกาล ยังมีพระราชาทรงพระนามอุสภราช เสวยราชสมบัติในกรุงคิริภชนคร พระองคมี
พระมเหสีทรงพระนามวากุสมุ ภเทวี มีราชธิดาองคหนึ่งทรงพระนามวาสุวรรณโสภา ครั้น
พระราชธิดานัน้ มีพระชนมมายุได ๑๖ พรรษาแลว มีพระรูปโฉมงดงามยิ่งนัก มีคําถามวา
พระราชธิดานัน้ มีพระรูปโฉมงดงามหาสตรีอื่นจะเสมอมิไดนั้นเพราะเหตุอะไร มีคําตอบวา
เพราะเมื่อครั้งบุรพชาติหนหลังพระนางไดรักษาศีล ทั้งมีจิตใจออนโยน เลื่อมใสในคุณพระ
รัตนตรัย ประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญในสกุล ฟงธรรม บริจาคทาน รักษาอุโบสถศีล
เพราะเหตุนั้น พระนางจึงมีพระรูปโฉมอันงดงาม หาสตรีอื่นที่จะเสมอมิได จึงไดมาเกิดใน
ตระกูลที่มีโภคะมาก ไดปรากฎแลวในสกลชมพูทวีป ครั้งนั้น พระราชาทั้งหลายในสกลชมพู
ทวีป ครั้นไดทรงสดับขาวนัน้ แลว ตางมีจติ กระสันต จึงไดรับสั่งใหราชบุรุษจัดแจงเครื่อง
บรรณาการของตน ใหตกแตงชางมาแลว ตางเสด็จขึ้นออกจากพระนครไปยังสํานักพระเจา
อุสุภราช นําเครื่องบรรณาการเขาไปถวาย ลําดับนั้น พระเจาอุสุภราชตรัสวา เชิญเถิด พวก
ทานจงพูดกับธิดาของเราคนละสี่ยาม จําเพาะราตรีเดียว ที่บัณฑิตกําหนดเปนปฐมยาม มัชฌิม
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ยาม และปจฉิมยาม ในทานทั้งหลาย ผูใดพูดกับธิดาของเราในราตรีเดียว เราก็จักใหแกผูนั้น
ในพระราชาเหลานั้น พระราชาองคหนึ่งขึน้ สูปราสาทของพระธิดานัน้ ไดกลาวถอยคําเปนที่
รักกับดวยพระราชธิดา แมเมื่อพระราชาตรัสแลวอยางนีต้ ลอดคืน พระราชธิดามิไดตรัสอยาง
ใดอยางหนึ่ง เมื่อราตรีสวางแลว พระราชานั้นลงจากปราสาท พระราชาเหลานั้น พากันไป
สํานักของพระราชา กราบทูลลาวา ขาแตสมมติเทวดา พระราชธิดาของพระองค มิไดตรัส
อยางใดอยางหนึ่งกับขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย จะขอ
ถวายบังคมลากลับไปยังเมืองของพวกขาพระบาท ในกาลนั้น ในกรุงอลิกนคร ยังมีพระราชา
ทรงพระนามวาวิชัยราช ทรงตั้งอยูในทศพิธราชธรรม พระอัครมเหสีของพระองคทรงพระ
นามวาอุบลเทวี ครั้งนั้น พระโพธิสัตวจุติจากเทวกาย มาปฏิสนธิในพระครรภของพระเทวี
ครั้นครบทศมาสแลว พระโพธิสัตวก็ประสูติจากครรโภทร ลําดับนั้น พราหมณทั้งหลาย
พยากรณวา ขาแตมหาราช พระราชโอรสของพระองคจะเปนผูมีศิลปะ ความตรึกเฉลียว
ฉลาด และจะมีอุบายหลายประการ พระเจาวิชัยราช ครั้นไดทรงสดับคําพยากรณนั้น มีพระ
หฤทัยโสมนัสยินดี ฝายพระราชกุมาร ทรงเจริญวัย มีพระรูปโฉมอันดุดม เปนที่นํามาซึ่ง
ความเลื่อมใสควรทัศนา เปนที่รักใครชอบใจ ถวายบังคมลาพระราชบิดาไปยังเมืองตักกศิลา
เขาไปสูสํานักอาจารยทิศาปาโมกข ศึกษาศิลปวิทยาที่ทาํ ลายอกออก นําเอาจิตออกมาแลว เอา
กลับไปไวอยางเดิมไดอกี เมือ่ เดือนหนึ่งผานไป ก็สําเร็จการศึกษา ลาอาจารยกลับไปยังพระ
นครของพระองค วันรุงขึ้น พระเจาวิชัยราช รับสั่งใหราชบุรุษทั้งหลายเอากลองไปเที่ยวตี
ปาวรองวา พระราชกุมาร ไดสําเร็จวิทยาทั้งปวง เพราะเหตุนั้น พระประยูรญาติทั้งหลายได
ขนานพระนามวาสรรพสิทธิราชกุมาร พระเจาอุสภราช ทรงปรึกษากับพระราชเทวีกุสุมภพ
วา ดูกรเจาผูเจริญ เจาสรรพสิทธราชกุมารนี้ เปนผูวิเศษประเสริฐกวากษัตริยทั้งหลายในสกล
ชมพูทวีป สมควรจะเปนคูครองกับพระราชธิดาของเราได พระราชเทวีนั้น ทรงเห็นชอบดวย
ขณะนัน้ พระเจาอุสภราช ใหเรียกพราหมณทั้งหลาย พาพระโพธิสัตวเสด็จไปดวยราช
บริพารเปนอันมาก ประทับนัง่ บนบัลลังกทอง ฝายพระราชธิดาสุวรรณโสภา ประทับนัง่ บน
บัลลังกทองดานเบื้องซายของพระโพธิสัตว ราวกะนางเทพธิดาชื่อวาสุชาดาประทับนั่งกับ
ทาวสักกเทวราช ฉะนั้น ฝายพระกุสุมภราชมารดา ไดตรัสใหพรวา กุศลผลบุญอันใดอันหนึ่ง
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ของแมก็ดี ของพระราชบิดาก็ดี ที่ไดทําไวแลว ดวยอํานาจกุศลผลบุญทั้งปวงนั้น จงอยาแก
อยาตายเลย ดังนี้ พระโพธิสัตว ไดดํารงราชยในอลิกนคร ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมีประการ
ตางๆ มีทานศีลเปนตน ครั้นเสด็จสวรรคตแลวไดไปบังเกิดในดุสิตสวรรค จุติจากดุสิตพิภพ
แลวไดมาบังเกิดในมนุษยโลก ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏแลวๆ เลา ไดตรัสรูพระปรมาภิเษก
สัมโพธิญาณ พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนามาโปรดประทานฉะนีแ้ ลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระเจาอุสภราช ในกาลนัน้ ไดมาเปนพระเจาสุปปพุทธในครั้งนี้ พระราช
เทวีผูทรงพระนามวากุสุมภะในกาลนัน้ ไดมาเปนพระอัครมเหสีของพระเจาสุปปพุทธะใน
ครั้งนี้ พระเจาวิชัยราชในกาลนั้น ไดมาเปนสมเด็จพระพุทธบิดาทรงพระนามวาสุทโธทนม
หาราชในครั้งนี้ พระอุบลราชเทวีซึ่งเปนพระอัครมเหสีของพระเจาวิชัยราชในกาลนั้น ไดมา
เปนสมเด็จพระพุทธมารดาทรงพระนามวามหามายาในครั้งนี้ พระสุวรรณโสภาราชเทวีซึ่ง
เปนพระอัครมเหสีของพระโพธิสัตวในกาลนั้น ไดมาเปนพระพิมพายโสธราซึ่งเปนมารดา
ของพระราหุลในครั้งนี้ ฝายสรรพสิทธิโพธิสัตวในกาลนั้น ไดมาเปนเราผูตถาคตสัมมาสัม
พุทธเจาผูเปนที่พึ่งแกสัตวโลกทั้งปวง ขอทานทั้งหลาย จงพากันทรงจําชาดกนี้ไว ตามนัยที่
แสดงมานี้เถิด

41. สังขปตตชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภทานบารมีของพระองค จึง
ตรัสพระธรรมเทศนานีว้ า มหาพฺรหฺมา มหิทฺธิกา ดังนี้ ความมีอยูวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระตถาคตเจา บําเพ็ญพระบารมีมี
ปฐมทานเปนอาทิ ไดตรัสรูบรมสัมโพธิญาณ นาอัศจรรย ทานบารมี ยอมเปนปจจัยใหไดซึ่ง
สัพพัญุตญาณอยางยอดเยีย่ ม พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้ เธอ
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ทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ครั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชือ่ นี้ จึง
ตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย พระตถาคตมีอัธยาศัยยินดีในทานมิไดเบื่อหนาย เมื่อยังแสวงหา
โพธิญาณอยูนนั้ ถึงวาจะตองทุกขยากอยางไร ยอมไมละเสียซึ่งทานเลย ดังนี้แลว ทรงนิ่งอยู
อันภิกษุทั้งหลายใครจะฟงทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดงวา ในอดีตกาล
พระราชาพระนามวายสะ ผานราชสมบัติโดยธรรมสม่ําเสมอในโปตบุรีในอสุกรัฐ สมบูรณ
ดวยพลพาหนะ มั่งคั่งไปดวยนานารัตนะ พระราชเทวีมนี ามวาสุตตกิตตี ไดเปนอัครมเหสี
แหงพระเจายสราช คราวนั้น ยังมีพระมหาราชาพระนามวาอังกุระ ครองราชสมบัติในโลมา
นทวีปใกลฝงสมุทร พระอัครมเหสีของพระเจาอังกุระมีนามวาอนังคเสนา พระเจายสราช
และพระเจาอังกุรมหาราชสองพระองคนั้น เปนทองแผนเดียวกัน ดวยวา สุตตกิตตีราชเทวี
เปนกนิษฐภคินีของพระเจาอังกุรมหาราช มีรูปสิริวิลาสทรงปญจกัลยาณีมีศีล พระเจาอังกุร
มหาราชา ไดสง พระกนิษฐภคินีไปถวายพระเจายสราชพรอมดวยนาวาพันหนึ่งอันบรรทุก
เต็ม ไปดวยสัตตรัตนะ กับราชบริวารเปนอันมาก พระสุตตกิตตีราชเทวีนั้น ไดเปนทีโ่ ปรด
ปรานของพระเจายสราชยิ่งนัก พระเจายสราช ทรงเสวยสิริราชสมบัติกับพระสุตตกิตตีเทวี
นั้น ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายจุติจากเทวโลก มาถือปฏิสนธิในพระครรภของ
พระอัครมเหสีของพระเจายสราช ขณะเมือ่ พระโพธิสัตวปฏิสนธินั้น พระราชเทวี มีประสงค
จะบริจาคทรัพยบําเพ็ญทานวัน้ ละหกแสน พระเจายสราชจึงรับสั่งใหสรางโรงทาน ๖ แหง
คือ ที่หนาพระลานหลวง ๑ แหง ทามกลางพระนคร ๑ แหง ใกลพระทวารนคร ๔ แหง พระ
ราชเทวีทรงบริจาคทรัพยวนั ละ ๖ แสน บําเพ็ญทานเปนนิตย พระราชเทวี ทรงพระครรภถวน
กําหนดทศมาสแลว ก็ประสูติพระราชโอรสผูสมบูรณดวยธัญญบุญลักษณะ ผูมีฝาพระหัตถื
ปรากฎเหมือนรูปสังข จึงพระราชทานนามวา มหาสังขปตตกุมาร ฝายพระเจาอังกุรมหาราช
ซึ่งเสวยราชสมบัติในโลมานทวีปกับดวยอนังคเสนาราชเทวี ทรงมีพระราชธิดาองคหนึ่งพระ
นามวารัตนวดี เปนปญจกัลยาณี มีศีล งามดังเทพอัปสรสวรรค พระเจาอังกุรราชบิดา
ทอดพระเนตรพระราชธิดานัน้ เจริญวัย ใครจักประทานแกพระมหาโพธิสัตว จึงใหชา งเขียน
วาดรูปพระราชธิดาลงในแผนทองคํา แลวใหทําธํามรงค ๒ วง ประดับดวยปทมราชวง ๑
ประดับดวยอินทนิลวง ๑ ใหจารึกพระนามพระโพธิสัตวลงไว แลวใหจารึกสุภอักษรโดย
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รีบดวนวา หมอมฉัน จักถวายพระราชธิดากับราชสมบัติแดพระราชโอรสของพระองค ดังนี้
แลว ก็มอบใหราชทูตนําไปถวายพระเจายสราช พระเจายสมหาราช ทรงอานราชสาสนและ
สดับคําที่ราชทูตกราบทูลและทรงทอดพระเนตรรูปสิริแหงรัตน วดีเสร็จแลว ทรงมีพระ
หฤทัยผองแผว แลวประทานพระธํามรงคทั้งคูกับรูปแผนทองคําแดพระโพธิสัตว แลวใหวาด
รูปพระโพธิสัตวลงในพระสุพรรณบัฏ แลวสงใหแกราชทูตของพระเจาโลมานทวีปพรอม
ดวยพันอเนกราชบรรณาการ กาลตอมา พระเจายสราชมีรับสั่งใหพระโพธิสัตวพรอมดวย
มหาชนบริวาร ออกจากนครดวยราชสัมภาระยิ่งใหญ ไปยังเมืองโลมานทวีป พระเจาอังกุร
ราช ทรงทํามงคลวิธีทั้งปวงมีประการมากอยาง แลวเชิญพระมหาโพธิสัตวใหประทับเหนือ
กองแกว แลวอภิเษกใหครองราชสมบัติในโลมานทวีปกับพระรัตนวดี เมื่อเสร็จการ
ราชาภิเษกแลว เทพยดาจึงนําพระเจายสราช ไปสงยังโปตปุรนคร ดวยปุบผวิมานอีก พระ
มหาโพธิสัตวครองราชสมบัติโดยธรรมสม่ําเสมอ ทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน ครั้น
สิ้นพระชนมแลวมีสวรรคเปนไปเบื้องหนา

42. จันทเสนชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเนกขัมมานิสงส ตรัสเทศนาชาดกนี้
วา ปฺจกามคุรํ ชหนฺติ ดังนี้ ความมีอยูว า วันหนึ่ง พระศาสดา ตรัสแกภกิ ษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย รางกายของสรรพสัตวทั้งหลายนี้ เปนของไมมีแกนสาร เปรียบปานวาตน
ละหุง เปรียบดังวาตนกลวยอุปมาดุจฟองน้ํา และอุปมาเชนกับสายฟาแลบ อนึ่ง ชนเหลาใด
ยอมสรางพระพุทธ ปลูกตนมหาโพธิ์ กอพระเจดีย สรางพระวิหาร สรางสะพานเปนตน ชน
เหลานั้น ครั้นทําลายขันธจากโลกนี้ ยอมขึ้นไปบังเกิดในเทวโลก ดังนี้ ก็แล ครั้นตรัสดังนี้
แลว ทรงดุษณีภาพอยู อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสวา ดูกร
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ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีพระราชาองคหนึ่งทรงพระนามวาพรหมทัต เสวยสิริราชสมบัติ
อยูในเมืองพาราณสี พระราชานั้นประกอบดวยศรัทธา ถึงพรอมดวยภาวนา ถวายทาน ทรง
ประกาศแนะนํามหาชนชาวพระนครใหบริจาคทาน ใหกระทําปฏิสังขรณพระอารามอัน
ชํารุดคร่ําครา ใหทําบุญกิริยาวัตถุ ในกาลนั้น พระโพธิสัตว บังเกิดในตระกูลคนเข็ญใจ เปน
คนกําพรา เที่ยวเก็บฟนและผักในปามาขายเลี้ยงชีวิตกับดวยภรรยา ในสมัยหนึ่ง ทุคคตบุรุษ
โพธิสัตวนั้นเขาไปสูปากับภรรยาเพื่อจะเก็บฟนและผักมาขายใน ตลาดเลี้ยงชีวิตของตน วัน
หนึ่งทุคคตบุรษุ นั้นไดเห็นพระพุทธรูปในวิหารอันคร่ําคราหลังหนึ่ง ซึ่งมีพระเศียรพระกรรณ
และพระบาทหักทําลาย เพราะฝนตกเซาะ จึงปรึกษากับภรรยาวาควรเอาดินเหนียวมาขยําทํา
การปฏิสังขรณพระพุทธรูป พระพุทธรูปที่ชํารุดหักพังนั้น ก็กลับบริบูรณเปนปรกติดี ครั้น
เวลาเย็น ยุคคตบุรุษนั้นกลับมาเคหสถาน พูดกะภรรยาวา เราปรารถนาจะปดทอง
พระพุทธรูป ทําไฉน จักไดปดทอง ภริยาจึงพูดกะสามีวา ทานจงพาตัวขาพเจาไปขายในเรือน
ผูมั่งคั่ง แลวถือทรัพยจากเรือนนั้นมาซื้อทองปดพระพุทธรูปตามความปรารถนาเถิด พระ
โพธิสัตว พาภรรยาไปยังสํานักของผูมั่งคั่ง ขายภรรยา แลวรับเอาเงินมาซื้อทองคําเปลวปด
พระพุทธปฏิมากร ก็แล ครั้งทั้งสองปดทองเสร็จแลว มีจติ โสมนัส ตั้งความปรารถนาวา จัก
เปนพระพุทธสัพพัญูในอนาคตกาลภายหนา สวนภรรยาตั้งความปรารถนาวา ขอรัศมี
ทั้งหลายจงปรากฎ ขอใหขาพเจามีสีกายอันงามดุจสีทองคําธรรมชาติ สวางไปในทิศทั้งปวง
ครั้นกาลตอมา ภรรยาของพระโพธิสัตวก็พน จากความเปนทาสี ผัวเมียทั้งสอง ก็มีจิตยินดีใน
การกุศล ระลึกถึงบุญที่ตนไดกระทํากุศลวัตรตราบเทาอายุกาล เมื่อพระโพธิสัตวมีอายุถึง
ปริโยสานที่สุด ก็มเี ทพบุตรนําเอารถมาจากเทวโลกลอยอยูในอากาศ แลวรองเชิญวา ขาแต
มหาบุรุษ ทานจงมาเถิด มาขึน้ รถไปสูเทวโลกของเราทั้งหลาย พระโพธิสัตวจึงถามเทพบุตร
ทั้งหลายวา ขาแตทานทั้งหลายผูเจริญ พระโพธิสัตวทั้งหลายที่มีสมภารอันกอสรางแลว ได
ไปบังเกิดในสวรรคชั้นไหน ครั้นเทพบุตรเหลานั้นบอกวา ในดุสิตเทวพิภพ จึงกลาววา ถา
กระนั้น ทานทัง้ หลายจงนําเราไปในพิภพดุสิตนั้น พระมหาบุรุษ ประหนึ่งวาขึ้นสูรถหลับ
แลวและตื่นขึน้ ไปเกิดในวิมานทองอันสูงได ๑๒ โยชน เกลื่อนกลนไปดวยนางเทพอัปสร
เปนยศบริวาร อันมีในดุสิตเทวสถาน จุติจากดุสิตเทวพิภพนั้นแลว ถือเอาปฏิสนธิในครรภ
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อัครมเหสีแหงพระเจาพรหมทัต พระมารดานั้น ครั้นถวนทศมาส ก็ประสูตรพระโอรส ใน
วันที่พระโพธิสัตวนั้นประสูติหาฝนแกว ๗ ประการ ก็ตกลงที่ลานพระหลวง ประดุจดัง
มหาเมฆ และประดุจดวงพระจันทรและพระอาทิตย ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ในวันถวายพระ
นามโพธิสัตวนั้น พระประยูรญาติ จึงถวายพระนามวาจันทเสนกุมาร พระโพธิสัตวนนั้ เจริญ
วัย มีพระชนมได ๑๖ ป ทรงมีพระลักษณะงดงาม พระเจาพาราณสี ทอดพระเนตรเห็นรูป
สมบัติของพระโพธิสัตวปโยรสของพระองค ปรารถนาจะอภิเษกพระโอรสในสิริราชสมบัติ
จึงสงอํามาตยทั้งหลายวา พระยาทั้งรอยเอ็ดพระนครจงประดับตกแตงธิดาของตนๆ สงมา
พระยาทั้งรอยเอ็ด ไดทราบราชสาสนของพระเจาพรหมทัตนั้น ตางก็ประดับตกแตงธิดาของ
ตนๆ สงไปยังสํานักของพระเจาเมืองพาราณสี เมื่อพระจันทเสนราชกุมารโพธิสัตว ตรวจดู
ซึ่งพระธิดาของพระยารอยเอ็ด มิไดเปนที่พอพระทัยของกุมารนั้นแมแตสักองคหนึ่ง จึงถวาย
บังคมลาพระราชบิดามารดาเที่ยวเลือกหาภรรยาดวยพระองคเอง แลวออกจากพระนคร
พาราณสีไป ก็ลุถึงเมืองอัมพังคนคร พระเจาอัมพังคราช ครองราชยในอัมพังคนคร ทรงมีธิดา
องคหนึ่งนามวาอุบลวาเทวี นางมีพระรูปลักษณะอันอุดม เปรียบดังนางเทพอัปสร ดวย
อานุภาพแหงบุญที่นางไดปด ทองพระพุทธปฏิมากร และปฏิสังขรณพระพุทธรูปในศาสนา
พระเวสสภูสมั มาสัมพุทธเจา ผูหญิงที่พระรูปเชนกับพระนางนั้นไมมี รัศมีกายของนางนั้น
โอภาสสวางไป ครั้งพระนางมีพระชนมได ๑๖ ป พระราชบิดาก็ใหสรางปราสาท ๗ ชั้นแลว
ใหพระราชธิดาของพระองคขึ้นอยูเบื้องบนปราสาท อยูมาวันหนึ่ง นางอุบลวาราชกุมารี
บรรทมอยูบนพระที่สิริไสยาสน ถูกอํานาจกิเลสทําใหเรารอน ครั้นเวลากึ่งราตรี เสด็จลุกขึ้น
ทรงพระกันแสงร่ําไห แลวกลับบรรทมอีก พระเจาอัมพังคราช ไดทรงสดับดังนั้น จึงทรงดําริ
วา ธิดาของเรารองไห ชะรอยจะเปนเพราะประสงคจะมีสามี จึงมีรับสั่งใหเหลาอํามาตยไป
ปาวรองพระยารอยเอ็ดพระนครวา ถาผูใดเปนผูมีกําลังมาก สามารถมีศิลปศาสตรไดฝกหัด
แลว ผูนั้น จงถือเอาธนูไปยิงรูปนกยูงยนต รูปนกยูงยนตประกอบดวยจักรและยนต ตกลงมา
พระเจาอัมพังคราชจะยกพระราชธิดาใหแกผูนั้น ผูนั้นจตงพาพระธิดานั้นตามความปรารถนา
หลีกไป พระโพธิสัตวจันทเสนกุมารนั้น ไดฟงดังนัน้ ถือธนูเขาไปเฝาพระราชา ถวายบังคม
พระเจาอัมพังคราช ขึ้นธนูดีดสาย เสียงสายธนู บรรลือลั่นทั่วทั้งพระนคร พระจันทเสนกุมาร
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โพธิสัตวนั้น ยิงรูปนกยูงยนตกับทั้งจักรไป รูปนกยูงยนตกับทั้งจักรก็ตกลงแลวแล พระเจา
อัมพังคราช ทอดพระเนตรเห็นดังนั้น มีพระหฤทัยโสมนัส จึงสวมกอดจันทเสนราชกุมาร
โพะสัตวแลวจุมพิตเศียรเกลา ตรัสวา ทานจงเปนบุตรเราเถิด บุรุษผูใดผูหนึ่งที่จะประเสริฐ
เสมอดวยทานนี้มิไดมี ธิดาของเราสมควรแกทานผูเดียว เราจักกระทําการอภิเษกยกธิดาของ
เราใหแกทาน ดังนี้ พระราชาทรงกระทํามังคลาภิเษก พระราชทานพระธิดาแกจันทเสนกุมาร
พระโพธิสัตวจันทเสนกุมาร ขึ้นอยูบนปราสาท ๗ ชั้น เสวยสิริสมบัติเปนมหัศจรรยกบั ดวย
นางอุบลวาราชธิดา ดุจสมเด็จอัมรินทราเสด็จอยูใ นทามกลางเทพบริษัทมีนางสุชาดาเทพรัตน
กัญญา เปนประธานเสวยทิพยโภชนาหาร ฉะนั้น พระโพธิสัตวจันทเสนกุมาร ครั้นพระราช
บิดาสิ้นพระชนม อันอํามาตยทั้งหลายพรอมใจกันใหครองสิริราชสมบัติในเมืองพาราณสี
ทรงปกครองประชาชนดวยการยกเลิกราชทัณฑ ทรงสงเคราะหประชาชนดวยสังควัตถุ ๔
ประการ ทรงบําเพ็ญทานทุกวัน รักษาอุโบสถศีลในวันปกขอุโบสถ รักษาศีล ๕ อยูมาวัน
หนึ่ง พระโพธิสัตวเสด็จประทับนั่งเหนือสยนอาสนแลว ทรงพระดําริวา บัดนี้ ชาติธรรม ชรา
ธรรม พยาธิธรรม มาถึงแลว มรณธรรมก็จักมาถึงเรา ดังเรามีความสลด ราชสมบัติอัน
มากมาย ที่จะตามบุคคลผูไปยังปรโลกมิไดมี โดยที่สุดแมแตรางกายของตน สัตวโลกก็
จําตองจะทิ้งไว จะพาไปก็มไิ ด ก็จําตองละสิ่งของทั้งปวงไปเปนธรรมดา ประโยชนอะไรของ
เรา ดวยการอยูค รองราชสมบัติ เราจะบวช ดังนี้แลว จึงทรงมอบราชสมบัติใหแกพระอัคร
มเหสีของพระองคแลว ละกามคุณ ๕ ถวายบังคมลาพระชนนีเขาไปสูหมิ วันตประเทศ
ถือบรรพาเพศเปนดาบส อยูในหิมวันตประเทศ เจริญพรหมวิหาร ๔ ไดญานสมาบัติแลว
ครั้นสิ้นชีพทําลายขันธ ไดเขาถึงพรหมโลก
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43. สุวรรณกัจฉปชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภมังสทานของพระองค จึง
ตรัสเทสนาชาดกนีว้ า อภิฺเญยฺยํ อภฺญาตํ ดังนี้ ความมีอยูวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย นั่ง
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย โอทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา
มิไดมีความเบือ่ หนายในทานบารมี ในอุปทานบารมีและในทานปรมัตถบารมี ลําดับนั้น พระ
ศาสดาไดทรงสดับถอยคําดวยทิพพโสต เสด็จมายังโรงธรรม ตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรือ่ งอะไรหนอ ครั้นภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ ตรัส
วา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมิไดมีความเบื่อหนายในทานบารมีเปนตน แตในกาลนี้เทานัน้ หา
มิได แมในกาลกอน ตถาคตก็มิไดเบื่อหนายในทานบารมีเปนตนเหมือนกัน ดังนี้แลว ก็ทรง
ดุษณีภาพ เมื่อพระภิกษุทั้งหลายใครจะทราบ ไดพากันกราบทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องใน
อดีตมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามวาพรหมทัตเสวยราช
สมบัติอยูในเมืองพาราณสี ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเตา อยูในทามกลาง
มหาสมุทร เตาโพธิสัตวนั้น มีวรรณดังสีทองธรรมชาติ มีตัวกวางและยาวประมาณ ๒๐ วา
เทากัน และมีนามวา สุวรรณกัจฉปะ เพราะมีวรรณเสมอดวยทอง เที่ยวหาอาหารอยูใ น
มหาสมุทร อาศัยเชิงบรรพตอันมีอยูทีเกาะใหญเปนนิวาสถาน ครั้นนั้น พอคาประมาณ ๕๐๐
คน ออกจากเมืองพาราณสี สําเภาแลนไปได ๗ วัน ถูกคลืน่ ใหญลมจัด จมลงในทามกลาง
มหาสมุทร พอคาทั้งปวง พากันรองไหปริเวทนาการ สงเสียงดังและกราบไหวบนบานเทวดา
อารักษตางๆ ฝายเตาทองโพธิสัตว โผลขึ้นมาจากมหาสมุทร แลไปเห็นพวกพอคารองไหปริ
เทวนาการอยู บังเกิดความกรุณาเปนกําลัง ไปสูสํานักพอคาทั้งหลายแลว ใหพอคาทั้งหลาย
ขึ้นบนหลังตน พาขามสมุทรไปโดยลําดับจนถึงเกาะใหญ พอคาทั้งหลายลงจากหลังเตาทอง
พระโพธิสัตว มิไดบริโภคอาหารเลยถึง ๗ วัน พากันนอนออนเพลียอยูบ นหาดทราย เตาทอง
โพธิสัตวนั้น คืดวา เราจักใหเนื้อของเราเปนทานแกพวกพอคาเหลานี้ ดังนี้ ลําดับนัน้ พวก
พอคาทั้งหลาย ยกมือขึ้นไหวเตาทองโพธิสัตวแลวพูดวา ขาแตเตาทองผูเปนใหญ อุปการคุณ
เปนอันมากทีท่ านไดกระทําแลว ขาพเจาทั้งหลาย จักฆาทานไดอยางไร เตาทองโพธิสัตวนั้น
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จึงคลานขึ้นไปบนบรรพต ครั้นถึงยอดภูเขาแลวหยุดพักอยู แลวตั้งความปรารถนาเปนพระ
สัพพัญุพุทธเจาภายในแหงจิตของตนวา หมูเทพยดาทั้งหลายผูเจริญ อันสิงสถิตอยูในที่นี้
ขอจงมาอนุโมทนามังสทานของขาพเจา ขาพเจาจักใหชวี ิตของขาพเจาเปนทาน ขาพเจาจักได
เปนพระพุทธเจาในอนาคต ดังนี้แลว ทําการอธิษฐานวา ถาวาขาพเจาจักไดเปนพระพุทธเจา
ไซร ขอกระดูกอกของขาพเจาจงแตกทําลาย เลือดและเนื้อของขาพเจาจงเปนกอนนอยกอน
ใหญเปนสวนๆ กัน แตกระดองของขาพเจา อยาเพิ่งแตกทําลาย กระดูกหลังนั้น จงเปนนาวา
พาพอคาทั้ง ๕๐๐ คน ใหพนจากความตาย ดังนี้แลว ทําตนใหตกจากบรรพต ลงไปกระทบ
เชิงภูเขาเสียงดังสนั่น กระดูกอกก็แตกทําลาย เลือดเนื้อก็บงั เกิดเปนกอนนอยใหญ แต
กระดองมิไดแตกทําลาย เตาทองโพธิสัตวนั้น เมื่อสิ้นชีวติ แลวก็ไปบังเกิดในดุสิตเทวพิภพ ที
นี้ พวกพอคาไดฟงเสียงกึกกองดังสนั่นหวัน่ ไหว ดูไปเห็น ตางคนก็ประหารอกของตนร่ํา
รองไหปริเทวนาการ พากันกราบทูลถึงคุณของเตาทองโพธิสัตวนั้น ลําดับนั้น พอคาซึ่งเปน
หัวหนา กลาวกะมหาชนทั้งหลายวา ดูกรทานทั้งหลายผูเจริญ เตาทองตัวนี้ ไดใหเนื้อของตน
เปนทานแกเราทั้งหลาย เราทั้งหลายไมปรารถนาจะฆาทาน เราทั้งหลายจงพากันจัดแจงสีไฟ
ใหติดขึน้ ปงเนื้อเตานั้นเคี้ยวกินเปนอาหาร แลวเก็บเอาเนื้อที่เหลืออยูส ําหรับเปนเสบียงเลี้ยง
ตนไปบริโภคไปจนกวาจะ ถึงเมืองพาราณสี พอคาเหลานั้นพรอมกันกระทําการตามถอยคํา
ของพอคาผูใหญ ลําดับนั้น พอคาเหลานั้น เอากระดองเตากระทําเปนเรือ แลวกระทํากิจการ
ทั้งปวงดวยกระดูกอก พากันขึ้นเรือกระดองเตานั้นแลวก็บายหนาเรือไปเฉพาะเมืองพาราณสี
เมื่อถึงที่ใด ก็จอดที่นั้นตามปรารถนา ไดบริโภคเนื้อเตาเปนเสบียงมาเดือนหนึ่งก็ถึงเมือง
พาราณสีแลว ทั้งหมดกลาวสรรเสริฐคุณของเตาโพธิสัตวแกชาวพระนครทั้งหลาย มหาชน
ทั้งปาง ไดฟงดังนั้นก็พากันสรรเสริญชมเชยคุณของเตาทองโพธิสัตวนั้น ตลอดไปทั่วพระ
นครราชอาณาเขต ในกาลนัน้ พระเจาพรหมทัตไดทอดพระเนตรเห็นกระดูกหลังเตาทอง
อันมีวรรณเสมอดวยทองคํา ทรงพระปรีดาโสมนัส ไดทรงฟงคุณของเตาทองนั้น ทองดําริวา
สัตวผูนี้มิใชสตั วอื่น คงจักเปนหนอพุทธางกูร ดังนี้แลว มีรับสั่งใหประดิษฐานกระดอง
เตาทองนั้นไวที่อันสมควรแกพระนครดานทักษิณ กระดองเตาทองโพธิสัตวนั้นประดิษฐาน
อยู ดุจสุวรรณบรรพตตลอดกาลนาน
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44. สิโสรชาดก
พระศาสดาเมือ่ ทรงเขาไปประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภกรรมของพระองค จึง
ตรัสเทศนาชาดกนีว้ า อโห วิปตฺติ เม ทุกฺขํ ดังนี้ ความมีอยูวา สมัยหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่ง
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงดูเถิด แมแตองคพระ
ผูมีพระภาคเจา ผูเปนบุคคลผูล้ําเลิศ กรรมวิบากยังตามทันซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา สมัยเมื่อ
พระพุทธองคจะเสด็จพระนิพพาน น้ําในแมน้ํากกุธานทีกลับเปนน้ําขุน มัวไป เรื่องน้ําใส
กลายเปนขุนขน ดุจเจือระคนไปดวยเปลือกตมนั้นจักมีแจงในคัมภีรพทุ ธวิบาก ดังนีแ้ ล ตรัส
อีกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขวิบาก จะไดตามทันตถาคตแตในกาลนี้เทานั้นก็หามิได ถึงใน
กาลกอน ก็ไดตามทั้น เราก็ไดรับทุกขเวทนา ดังนีแ้ ลว ทรงดุษณีภาพ อันภิกษุทั้งหลายได
กราบทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเสวยพระชาติ
เปนพระราชาทรงพระนามสิโสรราช เสวยราชสมบัติอยูใ นอนันตนคร พระองคมีพระอัคร
มเหสีทรงนามวาอนันตเทวี พระอัครมเหสีนั้นทรงเปนทีร่ ักเจริญพระราชหฤทัย เปนใหญกวา
พระสนมนารีถึงหกหมื่นหกพันนาง พระเจาสิโสรราชโพธิสัตวนั้น ทรงบริบูรณไปดวยจตุ
รงคเสนา ทรงมหิทธิศักดานุภาพอันไพศาล แผไปในทัว่ ชมพูทวีป ประดุจดังวาบรม
จักรพรรดิ ฉะนั้น อยูมาวันหนึ่ง พระเจาสิโสรราชโพธิสัตวนั้น ในเวลาราตรี ทรงพระสุบิน
นิมิตประหลาดเห็นยอดปราสาทหักตกลงมาที่พื้นดิน ตืน่ จากนิทรารมณ ก็มีพระทัยอันสะดุง
หวั่นหวาด เสด็จประทับนั่งอยูจนสวาง จึงทรงดําริวา ยอดปราสาทนี้ ก็บริบูรณดี เหตุไฉน จึง
หักตกลงมาได ครั้นรุงเชา พระเจาสิโสรราช มีพระราชดํารัสใหเรียกพราหมณทั้งหลายเขามา
เฝา แลวตรัสถามพราหมณณเหลานั้น พราหมณทั้งหลาาย ทูลถวายพยากรณวา ขาแตสมมติ
เทวราช บาปเคราะหจักมาใหโทษแกพระองค กําหนดอีก ๗ วัน พระเสารเทพบุตร จักเสด็จ
มารวมราศีทับลัคนาของพระองค จักกระทําใหพระองคกมั ปนาทหวัน่ ไหวระส่ําระสายจากที่
อยู ดุจกําลังลมอันเกิดแตธรณี ฉะนัน้ พระองคอยาไดทรงสําคัญพระองควา ขึ้นชื่อวา
พระราชา เปนผูมีเดชานุภาพอันยิ่งใหญ ขอพระองคจงใหจัดการบัตรพลีพรอมดวยเครื่อง
สักการบูชาสําหรับไวกระทํา พลีกรรมรับพระเสารเทวา อันจะเสด็จมาในวันที่ ๗ นับแตวนั นี้
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ไป ถาพระองคกระทําการสักการบูชา รับพระเสารเทพบุตรแลว พระเสารเทพบุตรนั้น จักให
คุณแกพระองค พระองคจักมีความสุขสําราญสิ้นกาลนาน พระพุทธเจาขา พระเจาสิโสรราช
ไดทรงสดับคําพยากรณของพราหมณเหลานั้นแลว ก็ทรงพระพิโรธ ไมเชื่อคําวิงวอนของ
พราหมณเหลานั้น ทรงมีรับสั่งใหหาเสนาบดียุทธนาธิการเขาไปเฝา แลวตรัสสั่งวา ดูกรทาน
ผูเจริญ จําเดิมแตวนั นี้ไปถึงวันที่ ๗ ทานจงวางพลรบเตรียมไวที่ประตูพระนครทั้ง ๔ ทิศ
ประตูละพันคนๆ ในเบื้องบนปราสาท ๗ ชั้น จงวางนักรบไวใหอยูพทิ ักษรักษาชั้นละรอย
คนๆ เปนกําหนด ถาทานทั้งหลายเห็นพระเสารมาในกาลใด จงรุมกันฟนแทงฆาจับพระเสาร
นั้นเสียในกาลนั้น ผูกมัดดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ แลวนํามาแสดงแกเราใหจงได ครั้นถึง
วันที่ ๗ พระเสารเทวราช จรมาทับลัคนของพระองค ในกาลนั้น พระเจาสิโสรราชมีพระพระ
หฤทียกัมปนาทหวาดหวั่นเหมือนคนบา ทอดพระเนตรเห็นพลรบที่อยูรักษาบนปราสาท ทรง
พระพิโรธ ไลฟนพลรบเหลานั้น บางพวกตองทุกขเวทนา พลรบที่เหลือทั้งปวงนั้นไม
สามารถที่จะหามได พากันถอยลงหนีไป พระเจาสิโสรราช ทรงฟาดฟนพลรบทั้งหลาย ดวย
พระแสงขรรค เสด็จลงจากปราสาท ๗ ชั้น ก็ขึ้นทรงอาชาไนย รีบควบขับมาไป ดวยวา เมื่อ
พระเคราะหใหโทษอยู อาชาไนยก็ไมสามารถที่จะเหาะไปให ตองพาพระเจาสิโสรราชไปใน
มรรคาดวยกําลังแรงของตนไป ครั้นรุงเชา พระเจาสิโสรราชและอาชา หมดแรง เพราะมิได
บริโภคโภชนาหาร พระเจาสิโสรราชนั้น จูงอาชาดําเนินไป ถึงทุงนาขาวลาสีที่ชายปา ในกาล
นั้น มีบุรุษคนหนึ่ง เปนผูรักษาไรขาวสาลี ใสอาหารลงในกระบายแลว เอาไปวางไวที่คันนา
เดินไปในที่สดุ แหงปลายนาไลขับฝูงนก มีสุนัขตัวหนึ่ง มาคาบเอากระบายภัตรของชาวนา
นั้นหนีไป พระเจาสิโสรราชจูงอาชามาถึงที่นั้น บุรุษผูรักษานาขาวสาลี กลับมาไมเห็น
กระบายภัตรแลไปเห็นมงกุฎ เหมือนกระบายของตน จึงเขาไปโบยตีทมิ่ แทงดวยประฏัก
บริภาษดวยคําหยาบคายวา ดูกรโจรชั่วราย เหตุไฉน เอ็งจึงลักภัตรของเราไปกิน แลวเอา
กระบายของเราครอบหัว พระเจาสิโสรราชโพธิสัตว ตรัสวา ดูกรบุรุษผูเจริญ เรานี้มิไดเปน
โจร นี้มิใชกระบาย มันเปนมงกุฎ เหตุไฉน ทานมากลาวตูดังนี้ บุรษุ ผูรักษาขาวสาลีไดฟง
ดังนั้น บริภาษวา อายโจรผูราย เอ็งจะมาเถียงขาทําไม เอ็งจะไดมงกุฎมาแตไหน พระ
โพธิสัตวสืโสรราช ตรัสวา ดูกรพอนี้เปนมงกุฎของเรา ทานจงเอาไปเถิด เราขอแตชีวิตไว
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เทานั้น บุรุษชาวนา คอนคลายความโกรธ ปลอยพระราชาไป กลาวกําชับวา แตนี้ไป เอ็งจง
รีบไป ถาเอ็งขีนมาอีก เอ็งจะตองถึงแกความตาย ดังนีแ้ ลว ขับไลพระโพธิสัตวสโสรราชไป
เสีย

45. วรวงสชาดก
ในวรวังสชาดกนี้ ไมมีคําปรารภความเบื้องตน ไมมีเรื่องที่เปนปจจุบนั มีแตเรื่องที่เปนอดีต
ดังจะกลาวตอไปนี้ ความมีอยูวา ในอดีตกาล มีกษัตริยทรงพระนามวาพระเจาวงศาธิปติราช
เสวยราชสมบัติอยูในภูสานคร ทรงตั้งพระนางวงศสุริยาราชเทวีไวในตําแหนงอัครมเหสี ให
เปนใหญกวาพระสนม ๑๖,๐๐๐ คน พระมเหสีเปนที่รักใครพอพระทัยของทาวเธอเปนอัน
มาก ในกาลนัน้ พระเมตไตรยบรมโพธิสัตวเจาไดจุตจิ ากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในพระครรภ
ของพระ มเหสีนั้น ครั้นครบถวนทศมาสแลว พระนางเจาก็ประสูติพระราชกุมารมีพระ
ฉวีวรรณประดุจสีทอง สมบูรณดวยบุญลักษณะอันประเสริฐ ทรงถวายพระนามพระราช
กุมารนั้นวา วงศสุริยามาศกุมาร หลังจากนัน้ พระโพธิสัตวเจาของเราทั้งหลาย ไดมาปฏิสนธิ
ในพระครรภรว มพระมารดาเดียวกัน ประสูติจากพระครรภแลว มีพระฉวีวรรณประดุจสีทอง
พระประยูรญาติทั้งหลายจึงถวายพระนามวา วรวงศราชกุมาร พระราชกุมารทั้งสองเปนผูมี
ความจงรักภักดีในพระราชบิดา เปรียบเหมือนอํามาตยขาบาทมูลิกาทั้งปวง มิไดมีความ
ประมาท ทรงหมั่นไปทําราชกิจจนพระราชบิดามีพระทัยโปรดปรานมาก แตพระเจาวงศาธิ
ปติราชบรมกษัตริย มีพระมเหสีนอยองคหนึ่งทรงพระนามวากาไวยเทวี พระนางกาไวยเทวีมี
พระราชโอรสองคหนึ่งทรงพระนามวา ไวยทัตกุมาร ไวยทัตกุมารนัน้ เปนคนมีสันดาน
กระดางหยาบชาทารุณ วายากสอนยากไมเอาใจใสในราชการ ชอบขมเหงชาวเมืองใหไดรับ
ความเดือดรอน ดวยเหตุนั้น ชาวเมืองจึงมาพันมาประชุมที่ลานพระหลวง แลวรองประกาศ
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ใหพระเจาวงศาธิปติราชบรมกษัตริยทราบ พระเจาวงศาธิปติราชบรมกษัตริยทราบแลวทรง
พิโรธมาก จึงตรัสวา ไวยทัตกุมารเปนคนพาล จะรักษาวงศตระกูลไวไมได พระนางกาไวย
เทวีไดสดับดังนั้น จึงหาอุบายกลั่นแกลงใหพระโพธิสัตวทั้งสองใหพน ไปจากเมือง เพื่อให
พระราชโอรสของตนไดครองราชสมบัติ วันหนึ่ง พระนางไดเรียกพระกุมารทั้งสองใหเขามา
ในหอง พูดคุยทําความสนิทสนม ๒-๓ วันแลว ไดยกโทษวา พระกุมารทั้งสองไดทําการขม
เหงตนในเวลากลางวัน ความทราบถึงพระกรรณของพระราชา จึงรับสั่งเพชฌฆาตพาพระ
กุมารทั้งสองไปประหารชีวติ เสีย พระราชเทวีทรงสดับขาววา พระโอรสทั้งสองของตนกําลัง
จะถูกประหารชีวิต จึงใชใหนางปริจาริกานําทองคํา ๑,๐๐๐ ตําลึงไปถายตัวมาจากเพชฌฆาต
พระราชทานอาหาร ขนม แกวแหวนและมณีดวงหนึ่งมีราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตําลึง แลว
สงไปในประเทศอื่น พระกุมารทั้งสองไดเดินทางมาจนถึงตนไทรตนหนึ่งในเวลาเย็น จึง
เปลื้องพระภูษาปูลงบนพื้นแลวบรรทมหลับไปจนใกลรุง ก็สดุงตื่นขึ้นมา ทรงแกหออาหาร
ออกมา มองหนากันและกันนึกถึงพระมารดาอยู ดวยอํานาจแหงบุญญาธิการที่พระกุมารทั้ง
สองกระทําไว ในกาลนัน้ จึงมีพระยาไกสองตัวๆ หนึ่งสีดาํ ตัวหนึ่งสีขาวอาศัยอยูบนตนไทร
นั้น บรรดาพระยาไกทั้งสองนั้น พระยาไกสีขาวมาถึงกอนจึงนอนที่สูง พระยาไกสีดํามาที
หลังจึงนอนอยูที่ต่ํา ถึงเวลาปจฉิมยามพระยาไกสีขาวก็ขันขึ้น พระยาไกสีดําไดฟงเสียงขัน
จึงถามวา เจาไกพาลคุณวิเศษของเจามีอยูหรือ จึงไดมาดูหมิ่นเรา ขึ้นไปนอนโปรยขีต้ ีนลงมา
รดหัวเราได พระยาไกสีขาวตอบวา เจาไกสีดําราวกะโจรเรามาถึงกอนก็นอนที่สูง เจามาถึงที
หลังก็นอนที่ตา่ํ จะมาโกรธเราเพราะเหตุอะไร คุณวิเศษของเรามีแน ผูใดกินเนื้อหัวใจของเรา
เมื่อเวลาเราตาย ผูนั้นจะไดเปนพระเจาบรมจักรพรรดิราช แลวถามพระยาไกสีดําวา คุณวิเศษ
ของเจามีอยูหรือ พระยาไกสีดําจึงตอบวา ผูใดไดกินเนือ้ หัวใจเรา ผูนั้นสามารถจะยกหลัก
ศิลาขึ้นแลวฆายักษใหตายเปนบรมกษัตริยไ ด ไกทั้งสองนั้นบันดาลโทสะตีกันจนถึงสิ้นชีวิต
พลัดตกยังพื้นปฐพี พระราชกุมารไดฟงเสียงไกวิวาทกัน จึงปรึกษากันวา ไกทั้งสองเปน
เทวดามาชวยสงเคราะหเราแนแลว ก็ติดไฟปงไกทั้งสองตัวนั้น พระเชษฐาเสวยเนื้อหัวใจไก
สีขาว สวนพระอนุชาเสวยเนือ้ หัวใจไกสีดาํ สมัยนั้น มีกษัตริยผูครองอัยมาศนครซึ่งเสด็จ
ทิวงคตไดประมาณ ๗ วัน แตทาวเธอไมมพี ระราชโอรสและพระราชธิดาที่จะสืบขัตติย
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สันตติวงศเลย พวกราชบุรุษจึงปรึกษากันวา สมควรจะเสี่ยงบุศยราชรถแสวงหาทานผูม ีบุญที่
สมควรจะปกครองราชสมบัติ จึงจัดุศยราชรถแลวเสี่ยงสัตยาธิษฐานวา ขอใหบุศยราชรถจง
ไปถึงสํานักทานผูมีบุญ แลวปลอยไป บุศยราชรถบายหนาออกนอกพระนคร แลนไปถึงศาลา
ที่พระราชกุมารทั้งสองบรรทมอยู แลวจอดเอางอนจรดแทบพระบาทของพระเชษฐราชกุมาร
พวกราชบุรุษจึงพากันเขาไปอุมพระเชษฐกุมารขึ้นวางบนราชรถ พาไปยังพระราชวังแลวให
บรรทมเหนือพระแทนสิริไสยาสนบนปรางคปราสาท เมื่อพระเชษฐราชกุมารตื่นจากพระ
บรรทมแลว พวกอํามาตยราชปุโรหิตาจารยทั้งปวงจึงกราบทูลเรื่องในพระนครทั้งหมดให
ทรง ทราบ แลวกราบบังคมทูลใหทรงรับราชสมบัติในพระนครนั้น พระวงศสุริยามาศบรม
โพธิสัตวเจาจึงมีพระดํารัสวา พวกทานไปพาแตเรามา ก็นองชายของเราไปไหนเลา ราชบุรุา
เหลานั้นกราบทูลว พระกนิษฐาของพระองคทรงบรรทมอยูบนศาลานัน้ พระพุทธเจาขา ทรง
พระพิโรธวา เราทั้งสองคนพี่นองปราศจากพระนคร พลัดพรากพระมารดาบิดาไดรว มสุข
รวมทุกขกันมา เหตุไฉนทานทิ้งนองเราเสีย ไมพามาดวยเลา เมื่อพระวรวงศหุมารตื่นพระ
บรรทมแลว ไมเห็นพระเชษฐาก็ออกจากศาลาเที่ยวคนหาจนหลงทางไมรูวาจะไปแหงหน
ตําบลใด ดี พอเวลาสายัณหสมัยก็เสด็จมาถึงบานเศรษฐแหงหนึ่ง จึงเขาไปขออาหารกะนาง
ทาสีของโลภันธเศรษฐี รับภาชนะใสอาหารแลวนั่งในทีน่ ั่งสุดขางหนึง่ เปลื้องแกวมณี
ออกวางบนภาชนะ แลวเสวยพระกระยาหารดวยแสงแหงมณี นางทาสีเห็นดังนั้นจึงบอกแก
โลภันธเศรษฐี สวนโลภันธเศรษฐีเปนคนโลภ จึงเรียกทาสกรรมกรมาเปนอันมากสั่งใหจับ
พระโพธิสัตวไปโบยตี หาวาเปนโจรลักเอาแกวมณีของตนมา จึงชิงเอาแกวมณีนั้นไวแลวผูก
คอพระโพธิสัตวพาไปดวยโซมอบใหแกทาสไป พระโพธิสัตวเจาไดเสวยทุกขเวทนาอด
อยากอาหารไดรับความลําบากเปนอันมาก ในกาลนัน้ ยังมีธิดาของเศรษฐีนั้นคนหนึง่ ชื่อวา
คารวี ไดเห็นพระโพธิสัตวเจาเสวยทุกขเวทนาเหลือเกิน จึงเกิดความสงสารสิเนหารักใคร
ดวยอํานาจที่ไดเคยอยูรว มกันมาแตปางกอน จึงไปหาบิดาแลวออนวอนวา ขาแตพอ พออยาก
ทําบาปกรรมเลย จงปลอยบุรุษนั้นไปเสียเถิด เศรษฐีผูเปนบิดาไดฟงวาจาของนางแลวก็ดาวา
นางอยางมากมาย นางคารวีจึงกลับไปใชใหนางทาสีคนสนิทนําทรัพยไปจางวานทางที่
ควบคุมใหแก พระโพธิสัตวืออกจากเครื่องพันธนาการ ทาสนั้นรับสินบนแลวแกพระ
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โพธิสัตวออกจากเครื่องพันธนาการ นางจึงสงขาวปลาอาหารหวานคาวไปใหพระโพธิสัตว
ตอมา โลภันธเศรษฐีปรารถนาจะไปคาขาย จึงพาพระโพธิสัตวไปดวย นางคารวีขอติดตาม
ไปดวย เศรษฐีจึงพาธิดาลงเรือสําเภอไปดวย แลวใหพระโพธิสัตวถือธงโบกบนหัวเรือ พอ
พระโพธิสัตวโบกธงขึ้น เรือสําเภาก็เคลื่อนออกจากที่ คนทั้งปวงไดเห็นพระโพธิสัตวก็เกิด
โสมนัสยินดีปรีดา เรือสําเภอแลนไปในมหาสมุทรอยูนานหลายวัน ก็มาถึงทาของนครหนึ่ง
ชื่อวา ขุรนคร (พระนครมีสระน้ํากรด) ก็ ในพระนครนัน้ มีสระใหญ มีเสาเขื่อนเปนศิลาอยูใน
สระนั้นและมียักษสิงอยู มีอักษรจารึกไวทศี่ ิลานั้นวา ผูใดถอนหลักศิลาขึ้นไดกไ็ ดพระขรรค
และสามารถจะฆายักษใหญได ผูนั้นจะเปนผูมีบุญมาก ในพระนครนัน้ ครั้นครบ ๓ ป น้ําใน
สระใหญนั้นจะเกิดเปนกรด มียักษเกิดจากเสาเขื่อนศิลานั้นมากินกษัตริยที่ครองราชสมบัติ
ในพระนครนัน้ เสียประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเมื่อมีกษัตริยครองราชสมบัติได ๓ ป ยักษ
นั้นจะมาจับกินเสีย เปนเชนนี้เปนลําดับมา ในขณะนัน้ ก็มีกษัตริยพ ระองคหนึ่งทรงพระนาม
พระเจาภูสาราช ครองราชสมบัติอยูในนครนั้น โลภันธเศรษฐีจึงใหคนเชิญเครื่องราช
บรรณาการพรอมทั้งพระโพธิสัตวไปถวาย พระองค พระเจาภูสาราชทอดพระเนตรเห็นรูป
สมบัติของพระมหาโพธิสัตวเจาแลวกเกิด ความเลื่อมใส มีพระราชดํารัสวา เจายังหนุม นอย
รูปรางงดงามนัก เจามาทําโจรกรรมเชนนีไ้ มละอายหรือ พระโพธิสัตวจึงทูลวา ขาพระองค
ไมไดเปนโจร แกวมณีดวงนีพ้ ระมารดาของขาพระบาทประทานให เศรษฐีนี้มาแยงชิงเอาไป
แลวกลาวคําเท็จใสโทษขาพระบาท พระเจาภูสาบรมกษัตริยไดสดับประวัติจึงตรัสวา เรา
สําคัญวาเจาเปนเด็กโจร ไมทราบเลยวาเจาเปนวงศกษัตริย เปนเนื้อหนอพระชินสีหส ัพพัญู
พุทธเจา เจาจงไปอานอักษรที่จารึกไวทเี่ สา ฆายักษเสียใหไดแลวจงครองราชสมบัติเถิด พระ
โพธิสัตวเจาไปที่ใกลเสาอานอักษรจารึกทราบความแลว รําพึงในใจวา เราจักถอนเสานี้ขึ้น
ไดพระขรรคแลวจะฆายักษเสีย ทันใดนั้นพระเจาภูษาบรมกษัตริยมีรบั สั่งใหโลภัรธเศรษฐี
นําเอาแกวมณีมาพระ ราชทานแกพระมหาโพธิสัตวเจา พระมหาโพธิสัตวเจาไดแกวมณีแลว
ก็บังเกิดปติยินดีเปนอันมาก พระเจาภูสาบรมกษัตริย โปรดเกลาใหพระโพธิสัตวืเจาสระสรง
วารี แลวใหตกแตงดวยอลังการทั้งปวง ทรงชุบเลี้ยงพระมหาโพธิสัตวเจาดุจดัจพระโอรสอัน
เกิดจากพระอุระ ครั้นถึงวันที่เจ็ด บรรดาชนทั้งหลาย ก็พากันมายืนประชุมกันอยูใ นพืน้ ที่มี
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พื้นเสมอกันปรารถนาจะดูยกั ษกนิ พระบรม กษัตริย พระเจาภูสาบรมกษัตริย จึงตรัสใหทหาร
เปนอันมากเขาถอนหลักศิลา พวกทหารทัง้ สิ้นเหลานั้นไมสามารถจะถอนหลักศิลาขึ้นได ก็
พากันลมสลบไปทุกคน พระเจาภูสาบรมกษัตริยเกิดความหวาดพระทัยเปนอยางยิ่ง จึง
วิงวอนพระโพธิสัตวใหจงถอนหลักศิลานั้น พระโพธิสัตวเขาไปใกลเสาแลว จึงตัง้
สัตยาธิษฐานวา ขาแตหมูเทพเจาผูเจริญทั้งหลาย ถาขาพเจาจักไดเปนพระสัพพัญูพทุ ธเจา
ในอนาคตกาลไซร พอขาพเจาเอามือไปแตะตองเสาศิลาเขาแลว ขอใหเสาศิลานั้นหลุดถอด
ขึ้นไดโดยงายดายเถิด ดังนี้แลว จึงระลึกถึงพระบารมีทั้งหลายวา ขอทานบารมี สีลบารมี
เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี
และอุเบกขาบารมี ทั้งปวงจงมาแวดลอมขาพเจาชวยกันรบกับยักษเถิด วาแลวก็เขาไปถอน
เสาศิลาขึ้นไดโดยสุขสวัสดิ์ แลวไดพระขรรคเลมหนึ่งที่โคนเสาศิลานั้น พระโพธิสัตวฉวย
พระขรรคไดแลว ก็โยนเสาศิลาลงในน้ํา เสาศิลาก็เปลงเสียงดังเหมือนเสียงคั่วขาวตอกแลว
ยอยละเอียด พระเจาภูสาบรมกษัตริยจ ึงตรัสวา การที่ทานทําใหสําเร็จไปแลวนีเ้ ปนชิ้นแรก
ยังจะมียักษเปนดอกปทุมชาติผุดขึ้นมาตอภายหลัง พระมหาโพธิสัตวเจาจึงตั้งสัตยาธิษฐานวา
ถาเราเปนผูมีบุญจะไดเปนกษัตริยในพระนครนี้ เราจะโยนแกวมณีลงไปในน้ําขอแกวมณีที่
เราโยนไปแลวอยาไดจมเลย ครั้นอธิษฐานแลวก็โยนแกวมณีลงไป แกวมณีก็ไมจมน้ํา กลับ
ลอยอยูเหนือน้าํ พระมหาโพธิสัตวเจา ก็ถือพระขรรคลงไปในสระนัน้ มีแกวมณีเปนอันมาก
ก็แวดลอมพระมหาโพธิสัตวประดิษฐานอยู สวนยักษกเ็ ปนดอกปทุมชาติผุดขึ้นมา พระมหา
โพธิสัตวเจาก็ฟาดดอกปทุมชาติดวยพระขรรค ดอกปทุมชาติก็ปรากฎเปนยักษถึงความตาย
เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย ก็เกิดความโสมนัส บรรลือเสียงสรรเสริญอยูกึกกอง พากันอวย
ชัยมงคลแกพระมหาโพธิสัตวเจา พระเจาภูสาบรมกษัตริยก็เขากอดแลวตรัสวา เจาใหชีวติ แก
เราๆ จะใหนางมกุฎเทวีผูเปนราชธิดาของเราแกเจา เราจะกระทําการอภิเษกมอบราชสมบัติ
ใหแกเจา พระมหาโพธิสัตวจึงทูลวา ขาพระบาทมีชายาชือ่ นางคารวี ซึ่งเปนธิดาของโลภันธ
เศรษฐีอยูแ ลวพระเจาขา พระบรมกษัตริยต รัสวา เจาวามีชายาอยูแ ลว แตเราก็จะยกมงกุฎเทวี
ธิดาของเราใหแกเจา ทั้งสองนางนี้จงมีความเสนหารักใครกันใหเหมือนพี่นองรวมพระครรภ
มารดา เดียวกัน จงชวยกันปฏิบัติสามีเถิด บรมกษัตริยโปรดใหกระทําการมงคลอยูถึงเจ็ดวัน
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แลวทรงสถาปนาพระโพธิสัตวขึ้นครองราชสมบัติ กิตติศัพทของพระโพธิสัตวก็ไดฟุงขจร
ไปวา มีบรมกษัตริยทรงพระนามวาพระเจาวรวงศ ปรากฎวาเปนผูมีบุญ ฆายักษผแู ข็งกระดาง
ตาย ไดครองราชสมบัติแลว อยูมาวันหนึ่งเวลาเที่ยงวัน พระเจาวรวงศบรมโพธิสัตวเจาทรง
หวนระลึกถึงพระเชษฐาของพระองค ครั้นรุงขึ้นก็ไปเฝาพระสัสสุรราช ขอถวายบังคมลาไป
เที่ยวแสวงหาพระเชษฐา แลวทรงอุมนางคารวีขึ้นบนตักถือเอาแกวมณีเหาะขึ้นไปบนอากาศ
พอถึงเวลาสายัณหสมัยไดเห็นศาลาพระดาบสในปาใหญ ทั้งสองผัวเมียก็เหาะลงไป ไหวพระ
ดาบส พระดาบสถามวา ทานทั้งสองมาจากไหน จึงตอบวา ขาพเจาทั้งสองมาจากขุรนคร จะ
ขออาศัยอยูในสํานักนี้สักหนอย แตพออรุณขึ้นมาแลวก็จะลาไป พระดาบสถามวา ขุรนครอยู
ไกลเหลือเกินไฉนทานจึงมาไดวนั เดียว ขาพเจามาทางอากาศดวยอานุภาพแกวมณี พระ
ดาบสไดฟงแลวคิดวา เมื่อทั้งสองนอนหลับแลวเราจะขโมยแกวมณี ขโมยแกวมณีไดแลวก็
เหาะไปบนอากาศ พระมหาโพธิสัตวเจาตืน่ แลวไมเห็นแกวมณี และไมเห็นพระดาบสอยูใน
ศาลาจึงปลุกนางคารวีขึ้นบอกวา พระดาบสลักเอาแกวมณีของเราหนีไปแลว พระวรวงศ
โพธิสัตวเจา ปริเทวนาการแลวก็จูงพระหัตถพระราชเทวีจากไปโดยไมทราบวาทิศไหนเปน
ทิศ นอยใหญ ไดเขาไปพักทีต่ นไทรใหญตน หนึ่ง ซึ่งเปนที่อยูของพระยายักษ ในขณะนั้น
พระยายักษไดเห็นกษัตริยทั้งสองจึงวิ่งมาอยางเร็ว พระโพธิสัตวเห็นยักษแลวก็ฉวยเอาพระ
หัตถเทวีลุกขึน้ หนีไป ยักษก็ไลเหยียบตนไมใหญนอยหักทําลายติดตามมา ครั้นถึงมหาสมุทร
ก็พากันลงไปทันที ครั้งนั้น ไดเกิดมีพายุใหญ มหาเมฆก็ตั้งขึ้น ฝนก็ตกลงมาทองฟาอากาศก็
เกิดมืดมนอนธการทั่วไป กษัตริยทั้งสองถูกคลื่นในมหาสมุทรซัดเอาจนเหนื่อยพระกายออน
กําลัง ก็พลัดพรากจากกัน ตางคนตางลอยไปจนเวลาแสงสวางอรุณขึ้นมา พอเวลารุงเชาคลื่น
ก็ซัดพระโพธิสัตวเจาไปถึงฝง พระโพธิสัตวขึ้นจากฝงแลว ก็เที่ยวคนหาพระราชเทวีตามหาด
ทราย ก็ไมพบพระราชเทวี แลวเสด็จสัญจรไปในปานอยใหญถึง ๗ วัน ก็ถึงพระนครหนึ่งชื่อ
วา อัยมาศนคร ฝายดาบสที่ลักแกวมณีไปนัน้ ไดเหาะขึ้นไปสูงเกินประมาณถูกลมกรดพัดเอา
ศีรษะขาดตกลงในที่ใกลพระนครอัย มาศกับทั้งแกวมณี พวกพอคาเก็บแกวมณีไดเอาไป
ถวายพระเจาวงศสุริยมาศ ทาวเธอก็ใหนําไปประดิษฐานไวในโรงทาน สวนพระโพธิสัตวเจา
ไดเห็นโรงทานแลวก็จะเขายังโรงทานเที่ยวดูภาพที่เขา เขียนไว พอไดเห็นรูปภาพพี่นอ ง
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บรรทมหลับอยูบนศาลาในหองที่สามแลว ไมสามารถจะดํารงพระกายอยูได ก็ถึงวิสัญญีภาพ
ลมลง พวกราชบุรุษมาพบเขาจึงพาเขาไปหาพระเจาวงศสรุ ิยามาศ ฝายพระเจาวรวงศผูเปน
กนิษฐา ไดเห็นพระเจาวงศสุริยามาศผูเปนพระเชษฐาแลว ก็เขากอด แลวทูลความเปนไป
ทั้งหมดเริ่มตั้งแตตองเปนคนกําพรา เดินไปจนถึงบานโลภันธเศรษฐี ถูกโลภันธเศรษฐีชิง
แกวมณีไป แลวโบยตีเอา ในขณะเดียวกันนั้น นางคารวีวายน้ําอยูกลางมหาสมุทรถึงสามวัน
แลว ก็ลอยไปถึงฝง จึงขึ้นฝงเที่ยวตามหาพระสามี นางปราศจากผานุงจึงกลัดใบไมทาํ เปน
ผานุง ในกาลนั้น มีนายพรานปาคนหนึ่ง เที่ยวยิงเนื้อในปามาขายเลี้ยงชีวิต ไดเห็นนางแลวจึง
คิดวา นางภูตผีปศาจนี้มาไลเนื้อของเราใหหนีไป เราจะยิงมันเสีย จึงชักธนูจะยิงนาง นางเกิด
ความกลัวจึงหามนายพรานวา ฉันหลงทางมาจากเมืองพอ ลุงจะยิงฉันทําไม พรานปาจึงถาม
วา เจาเปนหญิงเหตุไฉนจึงเที่ยวมาในปาแตคนเดียว นางก็ไดตอบวา ฉันสองผัวเมียถูกยักษ
ตามมาจึงวายน้ําหนี อยูในพระมหาสมุทรจนพลัดกัน พรานปาจึงใหผา อาบน้ําแกนาง แลวพา
ไปบาน ฝายภรรยาของพรานปาชื่อวานางพันทุสา ไดเห็นนางมากับสามีก็เกิดริษยาคิดในใจ
วา สามีไปเปนผัวเมียกันกับอีนางคนนี้ทิ้งไวในปาชานานจนทองแก เมื่อสามีเลาเหตุการณ
ทั้งหมดใหฟงก็หายโกรธ ตอมา พระเทวีกป็ ระสูติพระราชโอรสภายใตเรือนนั้น แลวนําเอา
แกวมณีซึ่งมีตดิ ตัวอยูผูกไวทพี่ ักหัตถเพื่อทําขวัญ ฝายภรรยาของนายพรานปาพอทราบวา
พระเทวีประสูติพระราชโอรส ก็บันดาลความโทสะขึ้นอีก ลงจากเรือนแลวชิงเอาพระราช
โอรสไปทิ้งเสียใกลโรงทาน พอวันรุงขึ้น กษัตริยทั้งสองไดเสด็จขึ้นคอชางพระองคละเชือก
เสด็จเลียบพระนครไปทางโรงทานนั้น พวกราชบุรุษเห็นเด็กจึงนํามาใหทอดพระเนตร พระ
เจาวรวงศทอดพระเนตรเห็นแกวมณีที่ผูกไวที่พระหัตถ ก็ทรงทราบวาเปนพระโอรสของ
พระองค ฝายพระเจาวงศสุริยามาศก็ไดใหเขียนเรื่องราวของพระกนิษฐาและพระเทวีไว ที่
ศาลาเพื่อตามหานองสะใภ พระเทวีผานไป ดูภาพแลวสลบอยูที่ศาลานั้น พวกราชบุรุามาพบ
เขาจึงนําไปกราบทูลใหพระเจาวรวงศทราบ ทาวเธอจึงเสด็จมารับพระเทวีเขาพระราชวัง
ตอมา ทรงพระลึกไดวา พระองคและเชษฐาไดจากพระมารดามาถึง ๓ ปแลว จึงพรอมกันจัด
ทัพเพื่อเขาเฝาพระมารดา ในวันที่ ๗ ก็จัดทัพเสร็จ จึงพากันเสด็จออกจากเมือง ไปถึงเมือง
ของพระชนกพระชนนีแลว จึงสงสาสนไปถึงพระชนกใหยกราชสมบัติให ฝายพระไวยทัต
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กุมารผูเปนกระกนิษฐาตางพระมารดาไดขนั อาสาออกรบ จึงถูกพระเจาวรวงศไสชางเขารบ
แลวตัดพระเศียรตกลงเหนือพื้นพสุธา พระเจาวรวงศชนะสงครามแลว ก็คอยทาพระเชษฐา
อยู ณ คายพัก พระเจาวงศาธิปติราชทรงตกแตงพระเจาวรวงศราชบุตรผูนองอภิเษกให
ครองราช สมบัติ พระเจาบรมวรวงศบรมโพธิสัตวเจาเสด็จสถิตอยูในราชสมบัติแลว ทรง
กระทําการตอบแทนพระคุณพระเจาวงศสุริยมาศผูเชษฐา สงเสด็จกลับไปยังอัยมาศนครแลว
ก็ครองราชสมบัติอยูโดยธรรมจนทรงพระชราภาพ เกิดความสังเวช ยกราชสมบัติใหพระราช
โอรสแลว เสด็จออกจากพระนครไปบวชเปนบรรพชิต บําเพ็ญสมณธรรมอยูจนพระชนมายุ
สองพันพรรษา ก็เสด็จทิวงคตไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก

46. อรินทมชาดก
พระบรมศาสดาทรงสําราญพระอิริยาบถอยูที่พระเชตวัน ทรงปรารภทานบารมีของพระองค
จงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา สุปุณฺณมโนรถฺ เปนตน ความวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายไดนั่ง
สนทนากันในธรรมสภาวา ทานผูมีอายุนาอัศจรรยหนอ สมเด็จพระบรมศาสดาพระองคไม
อิ่มดวยทาน สวนในกาลเมื่อพระองคเปนพระบรมโพธิสัตวอยู ก็ใหทานเปนการใหญแลวมา
ในกาลเมื่อพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา พระองคกย็ งั ไดพระราชทานพระอริยมรรคเปน
ทานอยูในกาลบัดนี้ แลวพากันนั่งสรรเสริญพระพุทธคุณมีประการตางๆ สมเด็จพระบรม
ศาสดาไดทรงสดับการสนทนาของพระภิกษุทั้งหลายดวยทิพพโสตญาณแลว จึงเสด็จมา
ประทับ ณ ธรรมสภา แลวตรัสถามถึงเรื่องที่พระภิกษุทั้งหลายสนทนากัน ครั้นทรงทราบ
แลว จึงตรัสวา เราดํารงอยูในอัตภาพของพระพุทธเจาไมอิ่มดวยทานในชาตินี้ ไมนาอัศจรรย
แมในชาติที่ผานมาเราดํารงอยูในอัตภาพของปุถุชนก็ไมอิ่มดวยทานเหมือนกัน พระภิกษุ
ทั้งหลายสนใจจะฟงเรื่องนัน้ จึงอาราธนาใหทรงเลาใหฟง จึงทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา ใน
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อดีตกาล มีพระราชาพระองคหนึ่งทรงพระนามวาอรินทมราช ครองสมบัติอยูในสุจริ วดีมหา
นคร พระอัครมเหสีของพระเจาอรินทมราชนั้นทรงพระนามวา สุวณ
ั ณคัพภา พระนางสุวัณณ
คัพภานั้นเปนที่โปรดปรานของพระเจาอรินทมราชมาก ครั้งนั้นพระเจาอรินทมราชโปรดให
สรางโรงทานไว ๖ แหง คือ ที่ริมประตูพระนคร ๔ แหง ที่ทามกลางพระนคร ๑ แหง ที่ริม
ประตูพระราชนิเวศน ๑ แหง แลวพระราชทานมหาทานสิ่นพระราชทรัพยวนั ละ ๖ แสนทุก
วัน ทรงใหฝนคือการบริจาคทางตกลงปกคลุมชมพูทวีปทัง้ สิ้น วันหนึ่ง ทาวเธอตื่นพระ
บรรทมในเวลาใกลรุงทรงพระจินตนาการถึงทานของพระองคก็ บังเกิดพระปรีดาปราโมชวา
เราไดใหทานภาพนอกอยูเปนนิรันดร เราปรารถนาจะใหทานภายในตอบาง ขอยาจกที่มาขอ
อยาไดขอทานภายนอกเลย จงขอแตทานภายในเทานั้นเถิด แลวทรงดําริตอไปว ถามีใครมา
ขอหัวใจเรา เราก็จะฉีกอกแลวหยิบเนื้อหัวใจที่หยาดโลหิตกําลังไหลอยูอ อกให และถามีใคร
มาขอดวงตา เลือด เนื้อ หรือรางกายทั้งสิ้น เราก็จะใหเหมือนกัน ถามีใครมาขอวาทานจงเปน
ทาสของเรา เราก็จะยกตนใหเปนทาน อีกประการหนึ่ง ถามีผูมาขอราชสมบัติของเรา เราก็จะ
ใหราชสมบัตแิ กผูนั้น หรือถามีผูมาขอสิ่งใดๆ กับเรา เราก็จะใหทั้งหมด เมื่อพระมหา
โพธิสัตวทรงพระจินตนาการอยูอยางนั้น ภพของทาวสักกเทวราชก็สาํ แดงอาการรอนขึ้น
ทาวเธอทรงพิจารณาดูจนรูเรื่องถองแทแลว จึงเสด็จลงมาจากเทวโลกในวันนั้น เนรมิตตน
เปนพราหมณชรามีมือถือไมเทา มีกายสั่นยกพระหัตถขวาขึ้น ประกาศความชนะวา ขอพระ
มหาราชเจาจงชนะ พระมหาโพธิสัตวไดเห็นพราหมณนนั้ แลวก็มีพระทัยเต็มไปดวยพระ
กรุณาจึงตรัส วา ทานมหาพราหมณมาถึงที่นี้ดวยมีประสงคสิ่งใด เมื่อพราหมณกลาววา ขา
พระบาทเปนผูช ราทุพลภาพ ขอพรองคทรงอนุเคราะหพระราชทานพระราชทรัพยแกขา พระ
บาทสัก ๑,๐๐๐ ตําลึงเถิด จึงตรัสวา เราจักใหทรัพย ๑,๐๐๐ ตําลึงแกทาน ในขณะนัน้ ทาว
สักกเทวราชรับพระราชทานทรัพยแลว ก็ทําอาการเหมือนออกไปแลวก็กลับมาอีก แลวกราบ
ทูลวา ขาพระบาทขอถวายทรัพยนี้คืนไวแกพระองค พระมหาโพธิสัตวจึงตรัสวา เราจะรักษา
ไวให เมื่อพราหมณกลาววา เมื่อใดกิจของขาพระบาทมี ขาพระบาทจักมารับเอาทรัพยนั้น
แลวก็คืนทรัพยใหพระมหาโพธิสัตวไป กาวออกจากที่นนั้ แลวก็อันตรธานหายไป ทาวสักก
เทวราชก็เนรมิตตนเปนพราหมณืหนุมเขามาหาพระมหาโพธิสัตวอีก พระมหาโพธิสัตวเจา
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เห็นพราหมณหนุมแลวจึงตรัสถามวา ทานมาจากที่ไหน เมื่อพราหมณกลาววา ขาพระบาท
เปนพรามหมณขัดสน ขอพระองคจงพระราชทานสมบัติแกขาพระองคเถิด จึงตรัสวา เราจะ
ใหทานไดตามความปรารถนา แลวตรัสวา ทานมาขอสิ่งใดกับเรา เราจะใหสิ่งนั้นแกทา น เรา
มิไดหวั่นไหวเลย ของสิ่งใดของเราที่มีอยู เราไมปดบังซอนเรนหวงแหนเลย ใจของเรายินดี
อยูในการบริจาค ความปรารถนาของเราเต็มบริบูรณดีแลว เราคิดไววา จะใหดวงตา หัวใจ
เนื้อ เลือด รางกายกึ่งหนึ่งและรางกายทั้งหมด จะใหตนเปนทาส หรือมีใครมาขอราชสมบัติ
เราก็จะใชราชสมบัติทั้งหมด เราคิดไวอยางนี้ จนถึงเวลาใกลรุงวันนี้ เมือ่ พระมหาโพธิสัตว
เจาตรัสอยางนี้ บรรดาอํามาตยราชเสวกก็มาประชุมกัน จนเกิดเสียงบันลือลั่นทั่วไปทั้งพระ
นคร เพื่อไมใหพระเจาอรินทมราชทรงบริจาคราชสมบัติ แตเมื่อพระเจาอรินทมราชทรง
บริจาคราชสมบัติอยูนั้นแกพราหมณ ชาวพระนครก็เกิดความหวาดเสียว สะดุงขลาด เกิดขน
พองสยองเกลา พากันแตกตืน่ ตกใจ เมทนีดลก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหวกึกกองไปทัว่ ทั้งพระ
นคร พระเจาอรินทมราชพระราชทานราชสมบัติของพระองคแลว ก็บงั เกิดพระปรีดา
ปราโมทยทรงยกอัญชลีขึ้นนมัสการทานบริจาคของพระองคแลว เปลงอุทานวา เราไดให
ทานนี้ดแี ลวโดยแท ดังนีแ้ ลวจึงโปรดใหนาํ เอารถเทียมดวยมามาตระเตรียมไว ทรงตกแตง
พระวรกายปรารถนาจะออกจากพระนคร จึงลามหาชนแลวใหพระราชเทวีขึ้นบนรถกอน
สวนพระองคขึ้นภายหลัง เสด็จออกจากพระนครทางประตู ดานทิศตะวันตกแลว ชาวพระ
นครทั้งสิ้นตางก็พากันร่ํารอง เหลานางสนม พระราชกุมาร พอคา พราหมณ ชาวชนบท ชาว
นิคม พลชาง พลมา นายสารถี และพลเดินเทาทั้งปวงก็มาประชุมกัน สวนพระมหาโพธิสัตวื
เจาเห็นมหาชนติดตามมา จึงเปลื้องเครื่องประดับออกพระราชทาน แลวตรัสวา ทานทั้งหลาย
อยาเศราโศกร่าํ ไรเลย เพราะการบริจาคเชนนี้เปนธรรมดาของเรา แลวประทานโอวาทวา
สังขารทั้งปวงเปนสภาวะธรรมไมเที่ยงแท ไมยั่งยืน ไมคงทนถาวรเลย แตถาทานทั้งหลายยัง
มีความรักในเราแลว ทานทั้งหลายจงใหทาน จงรักษาศีล จงเจริญภาวนาเถิด ทรงสั่งสอน
มหาชนใหตั้งอยูในความไมประมาทแลว ก็ทรงใหมหาชนกลับไป สวนพระองคไดขับราช
รถไปตลอดทาง เมื่อเสด็จไปในระหวางทาง ทาวสักกเทวราชก็ออกจากพระนคร สละเพศ
เปนพราหมณหนุมตามพระมหาโพธิสัตวไปทูลขอรถเทียมมานั้น พระมหาโพธิสัตวเจาก็มี
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พระทัยยินดีเสด็จลงจากรถ แลวใหพระราชเทวีลงจากรถมาแลวตรัสวา เราไมไดใหรถนี้เพื่อ
ตองการยศ เราไมไดปรารถนาจะไปเกิดในตระกูลสูง ไมไดปรารถนาทรัพยสมบัติ ไมได
ปรารถนายศ ความประพฤติในการจําแนกแจกทานนีเ้ ปนของธรรมดาของสัตบุรุษทั้งหลาย มี
มาแตโบราณ เพราะเหตุนี้แหละใจของเราจึงยินดีในทาน ครั้นตรัสแลวก็พระราชทานรถ
เทียมมาแกพราหมณ สวนทาวสักกเทวราชรับรถเทียมมาแลว ก็อันตรธานหายไป จําเดิมแต
นั้น พระมหากษัตริยทั้งสองพระองคก็ทรงพระดําเนินเสด็จไป พระบาทของบรมกษัตริยทั้ง
สองพระองคก็แตก พระราชเทวีทอดพระเนตรเห็นบรมกษัตริยออนกําลังลงแลว สวนพระ
นางเจาก็ทรงพระครรภหนัก ก็ทรงกันแสงดวยความที่พระนางเจาประกอบไปดวยจริยาวัตร
ในพระราชสามี มีความจงรักภักดีในพระราชสามีเปนกําลัง และมีพระทัยเต็มไปดวยความ
กรุณา ในขณะนั้น ทาวสักกเทวราชก็ไดสละเพศเปนพราหมณ เนรมิตตนเปนพราหมณชรา มี
มือไมเทาทําตัวสั่นดังกอนแลวติดตามพระมหาโพธิสัตวไป ทูลออนวอนวา ขอพระมหาราช
เจาจงหยุดกอน ขอพระองคจงพระราชทานกหาปณะแกขาพระบาทเถิด พระมหากษัตริยเจา
จําพราหมณนนั้ ได จึงตรัสวาดูกอนพราหมณ ทานจงอดโทษอยาไดโกรธเราเลย ตัวเรากับ
พระราชเทวีจกั เปนทาสทาสีของทาน เมื่อพราหมณทูลวา ขาพระบาทไมมีความประสงคจะ
ใหพระองคทั้งสองเปนทาสาทาสีของขาพระบาท จึงตรัสวา มหาพราหมณ ถาพระนัน้ ทาน
พาเราไปขายเถิด เมื่อพราหมณทูลวา ขาพระบาทไมสามารถจะขายพระองคได ขอพระองค
จงพระราชทานกหาปณะ ๑,๐๐๐ แกขาพระบาทโดยเร็วเถิด จึงตรัสวา ดีแลวมหาพราหมณ
เราจะขายตัวเราเองกับพระราชเทวีไดแลว จะใหกหาปณะ ๑,๐๐๐ แกทาน ดังนีแ้ ลว จึงพากัน
ไปหาพราหมณผูมีทรัพยในนครอินทปตถ ขายพระราชเทวีแลวตรัสวา เจามีพักตรอนั เจริญ
เจาจงทํางานในบานนี้เถิด พราหมณนนั้ ก็ใหทรัพยแกพระมหาสัตวหารอยกหาปณะ พระ
โพธิสัตวเจาทรงรวบรวมทรัพยซึ่งเปนคาตัวของพระองคหารอยกหาปณะ และคาตัวของพระ
ราชเทวีหารอยกหาปณะไดแลว จึงกลาววา ดูกอนมหาพรหมณผูเจริญ ดวยผลทานอันนี้
ขอใหสัตวทั้งหลายทั้งสิ้นอยาไดวิปโยคพลัดพราคจากกันและ กันเลย แลวก็ใหกหาปณะพัน
หนึ่งแกพราหมณ พราหมณทาวสักกะรับเอากหาปณะทัง้ สิ้นแลวก็อันตรธานหายไป จําเดิม
แตนั้น พระมหาโพธิสัตวกท็ รงรักษาประตูอยูที่บานของพราหมณนั้น ตอมา พระเทวีก็ได
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คลอดพระโอรสที่บานของนางพราหมณี แตพระโอรสไดเสียชีวิจลง นางพราหมณีไดยิน
เสียงกันแสงของพระเทวีแลว จึงขับไลใหออกจากบานนั้นในกลางดึก พระเทวีจึงไปหาพระ
มหาโพธิสัตวแลวเลาเรื่องทัง้ หมดใหฟง พระมหาโพธิสัตวเมื่อพาพระโอรสไปยังปาชาเพื่อ
จะฝง ก็มีบุญมาเตือนสติใหคดิ ชวยพระโอรส จึงตั้งจิตอธิษฐานวา ขอหมูเทพทั้งหลายจงมา
ประชุมกัน ขาพเจาปรารถนาจะชวยลูก ขาพเจาจําไดวา ขาพเจาไมเคยฆาสัตว ไมเคยลัก
ทรัพย ไมเคยลวงเกินภรรยาคนอื่น ไมเคยพูดโปปดหลอกลวง ไมเคยดื่มสุราเมรัยเลย ขาพเจา
ใหทานยอมขายตนและภรรยาเพื่อเปนทาสคนอื่นดวยจิตบริสุทธิ์ ดวยการกลาวคําสัตวนี้
ขอใหบุตรของขาพเจาจงฟน คืนชีพในวันนี้เถิด ในทันใดนั้นเอง พระโอรสก็ฟนคืนชีพขึ้นมา
อยางนาอัศจรรย พระเทวีจึงใหพระโอรสดื่มน้ํานมจากถัน ในขณะนัน้ ก็เกิดเหตุนาอัศจรรย
ทาวสักกะเทวราชมีจิตเลื่อมใส เสด็จลงมาประดิษฐานอยูในอากาศ ทรงรุงเรืองอยูดวยพระ
สรีระอันเปนทิพย จึงทําใหปาชาสวางไสวเปนอันเดียวกัน แลวทรงประกาศใหพระอรินทม
ราชและพระราชเทวีรูวาตนเปนทาวสักกะ ทรงพากษัตริยท ั้งสองพรอมทั้งพระราชโอรส
กลับมายังสุจิรวดีมหานครในวันนั้น พอราตรีสวาง จึงทรงคืนราชสมบัติใหพระอรินทมราช
และพระราชเทวีแลวก็อันตรธานหายไป จําเดิมแตกาลนั้นมา พระมหาโพธิสัตวเจากับพระ
ราชเทวีก็ทรงบําเพ็ญบุญกุศลมีทานเปนตน ครั้นสิ้นพระชนมายุแลวก็ไปบังเกิดในเทวโลก
สมเด็จพระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมในชาติกอน เราก็ไดใหมหาทานอยางนี้ ดังนีแ้ ลว ทรงประชุมชาดกวา ทัาวสักก
เทวราชในกาลนั้นเปนพระอนุรุทธะในกาลนี้ นางสุวัณณคัพภาในกาลนั้นเปนนางยโสธราใน
กาลนี้ ราชบุตรในกาลนั้นเปนพระราหุลในกาลนี้ พระเจาอมรินทมราชในกาลนัน้ เปนเราซึ่ง
เปนสัมมาสัมพุทธโลกนาถในกาลนี้ ดังนีแ้ ล
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47. รถเสนชาดก
ในรถเสนชาดกนี้ ไมมีคําปรารภความเบื้องตน ไมมีเรื่องที่เปนปจจุบนั มีแตเรื่องที่เปนอดีต
ดังจะกลาวตอไปนี้ ความวา กาลครั้งหนึ่ง ในศาสนาของพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา มี
เศรษฐีคนหนึ่งชื่อวานันทะ อยูในบานสมิทธคาม เปนคนมีทรัพยสมบัติมาก แตไมมีบตุ รและ
ธิดาเลย ดวยเหตุนี้ เขาจึงถือกลวยสิบสองผลทูนศีรษะของตนไปยังพระอาราม ประสงคจะ
ถวายพระพุทธเจา จึงรําพึงในใจวา เราทําการบูชาพระกัสสปสัมพุทธเจา เราจะปรารถนาให
ไดบุตร ในอนาคตกาล เราจักไดบุตรและธิดาเปนอันมาก ตอมา ภรรยาเศรษฐีก็ตั้งครรภ ใน
ไมชาก็คลอดธิดาถึงสิบสองคน ในกาลนั้นธิดาเหลานั้นยังเปนเด็กเที่ยวไปเลนไป จนภายหลัง
ทรัพยสมบัติเงินทองในเรือนของเศรษฐีก็ยอ ยยับไป ทาสีทาสาก็พากันลมตายไป นันทเศรษฐี
กับภรรยาก็กลายเปนคนยากจนเข็ญใจ สวนเศรษฐีกย็ ังตองหาขาวตมและขาวสวยมาเลี้ยงธิดา
ตอไปอีก ตอมา อาหารมีขาวตมและขาวสวยเปนตนก็หมดไป ดวยเหตุนี้ เศรษฐีจึงโกรธแลว
พาธิดาทั้งสิบสองคนขึ้นเกวียน ขับเกวียนไปปลอยเสียในปา แลวขับเกวียนกลับมายัง
เคหสถานของตน ไดทราบวา ในชาติปางกอนนันทเศรษฐีไดถือเอาทรัพยสมบัติมีทองและ
เงินเปนตนของธิดา เหลานั้นไปในเวลาบริโภคอาหาร แลวไมไดใหคนื ดวยเหตุวิบากของ
กรรมเกาที่ติดตามมา เศรษฐีจึงไดกลายเปนคนอนาถา ถูกธิดาทั้งสิบสองคนบีบคั้น ในกาล
นั้น ธิดาทั้งสิบสองคนจึงเที่ยวหาบิดาอยูในปา ไมชาก็ไปถึงสวนของสันธมารยักษิณี เวลานั้น
นางสันธมารยักษิณเี ขาไปในสวนไดเห็นธิดาสิบสองคนแลว มีจิตรักใครจึงพาไปเลี้ยงไว
เหมือนนองหมดทั้งสิบสองคน คราวหนึ่งธิดาผูเปนพี่ใหญไดเห็นนางสันธมารยักษิณีกินเนื้อ
มนุษย จึงบอกนองทุกคนวา พวกเราพากันมาอยูในสํานักของนางยักษ นองทั้งปวงไดฟงแลว
ก็กลัว จึงพากันหนีไปทั้งสิบสอง ภายหลังนางสันธมารยักษิณเี ขาไปในสวนไมเห็นธิดาทั้ง
สิบสองคนก็ออกเที่ยวตาม หา ธิดาทั้งสิบสองคนหนีไปไดไมไกลนักก็เขาไปอยูใ นทองชาง
นางสันธมารยักษิณตี ามหาไมเห็นจึงถามชาง เมื่อชางตอบวา เราไมเห็น จึงกลับไปในสวน
ธิดาทั้งสิบสองคนจึงออกจากทองชาง นางสันธมารยักษิณีก็ตามมาอีก จึงพากันเขาทองมา
บาง ทาองโคบาง พอนางสันธมารยักษิณถี ามสัตวตัวไหนวา เห็นธิดาทั้งสิบสองคนไหม สัตว
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ทั้งหมดตางตอบวา ไมเห็น นางจึงกลับไป ไดทราบวา ในชาติปางกอน เมื่อนางสิบสองคน
เปนเด็กกําลังเลนอยู ไดจับเอาลูกสุนัขเล็กๆ ไปทิ้งไวในปาถึงสิบสองตัว กรรมที่เปนบางนี้ได
ใหผลแกนางสิบสองคนถึงหารอยชาติ ดวยกรรมที่เปนบาปนั้น นางสิบสองคนจึงไดเที่ยวไป
ในปาในประเทศนั้นโดยลําดับจนถึงกุตารนคร ที่นครนั้นมีตนไทรตนหนึ่งอยูริมฝงสระของ
พระนคร นางสิบสองไดเห็นตนไทรแลว จึงพากันขึน้ ไปนั่งอยูบนตนไทรนั้น เวลานั้น พระ
เจารถสิทธิ์ครองราชสมบัติอยูในกุตารนคร ไดพระราชทานหมอน้ําทองแกนางทาสีคอมคน
หนึ่ง เพื่อใชสําหรับตักน้ําสรงมาถวาย นางทาสีคอมถือหมอน้ําทองไปถึงสระนั้นแลว ไดเห็น
ฉายรัศมีของนางสิบสองสองสวางมาถึงตน นางเกิดความโกรธจึงทุบหมอน้ําทองทิ้งเสีย แลว
กลับมา พระเจารถสิทธิ์ไมเห็นหมอน้ําทองคํา จึงพระราชทานหมอน้ําเงินใหแกนางทาสีคอ ม
นางทาสีคอมถือหมอน้ําเงินไปเห็นอาการอยางนั้นอีก ก็เกิดความโกรธ จึงทุบหมอน้ําเงินทิ้ง
เสียอยางนัน้ แลวก็กลับมา พระเจารถสิทธิ์ไมเห็นหมอน้าํ เงิน ก็พระราชทานหมอน้ําทําดวย
หนัง นางถือหมอน้ําหนังไปถึงสระน้ําอีก เห็นอาการอยางนั้นก็เกิดความโกรธทุบหมอหนัง
เสียอยางนัน้ อีก แตหมอน้ําทําดวยหนังจึงไมแตก นางทาสีคอมจึงตองตักน้ําไป นางสิบสอง
คนเห็นอาการนั้นจึงหัวเราะตบมือขึ้น นางทาสีคอมเงยหนาขึ้น เห็นนางสิบสองคนอยูบนตน
ไทรมีรัศมีงดงาม จึงกลับมากราบทูลใหพระเจารถสิทธิ์ทราบวา ตนไดเห็นนางฟาอยูบนตน
ไทร พระเจารถสิทธิ์ไดฟงแลว ก็เสด็จออกจากพระนครดวยจตุรงคเสนา ทอดพระเนตรเห็น
นางสิบสองคนแลว ก็มีพระทัยยินดีมาก พระเจารถสิทธิ์โปรดใหนางสิบสองคนนั้นนัง่ บนวอ
แลวใหประโคมเภรีดุริยางคดนตรีฟอนรําขับรอง รับขึ้นไปยังปราาสาท ตั้งไวในที่เปนอัคร
มเหสีเปนที่รักของพระองคทั้งสิบสองนาง อูมาภายหลัง นางสันธมารยักษิณไี ดทราบวา นาง
สิบสองคนไดเปนมเหสีของพระเจารถสิทธิ์ จึงออกจากคชปุรนครรีบไปยังกุตารนคร เห็นตน
ไทรริมฝงสระก็ขึ้นบนตนไทร ยืนอวดรูปรางที่สวยงามดุจนางฟาอยู เวลานั้นนางคอมไปตัก
น้ําสรงยังสระนั้น ไดเห็นรัศมีของนางสันธมาร มองขึ้นไปขางบน เห็นนางแลว จึงรีบไปทูล
พระเจารถสิทธิ์ใหทรงทราบ พระเจารถสิทธิ์ไดฟงแลวก็ออกจากพระนคร เสด็จไปยังที่นั้น
ไดทอดพระเนตรเห็นนางสันธมารแลว ทรงมีพระทัยยินดี จึงตรัสเรียกนางลงมา นางสัน
ธมารไดฟงแลวก็ลงมาจากตนไทร พระเจารถสิทธิ์ใหนั่งบนวอทองพาไปใหอยูทามกลาง
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ปราสาท ตั้งใหเปนอัครมเหสีผูใหญ นางสันธมารนั้นเปนที่รักของพระองคเปนอันมากเพราะ
นางสันธมารมีรูปรางงดาม กวาอัครมเหสีเกาของพระเจารถสิทธิ์ทั้งสิบสองนาง ก็วิบากกรรม
เกาของนางสิบสองมาถึงแลว ไดทราบวา ในชาติปางกอน นางทั้งสิบสองนี้เคยเปนนาง
ทาริกา พากันไปเลนที่ริมฝงน้ํา ไดจับปลาสิบสองตัวมาวางไวที่บนบก นองคนเล็กไดแทงตา
ของปลาตัวหนึ่งขางหนึ่ง พีส่ าวอีก ๑๑ คนแทงตาของปลา ๑๑ ตัวทั้ง ๒ ขาง เลิกเลนแลวจึง
ไดปลอยไป ดวยวิบากกรรมนั้นนางสันธมารยักษิณีจึงแกลงหาเลสลวงวาตนกําลังเปนไข
เมื่อพระเจารถสิทธิ์ตรัสถามวานางสันธมารตองการอะไร จึงทูลวา ขาแตสมมติเทวราชเจา
เวลานี้หมอมฉันถูกความทุกขครอบงําเหลือเกิน ถาโปรดเกลาใหหมอมฉันควักลูกตานางสิบ
สองเสียได จะเปนที่สบายอารมณเปนอันมาก พระเจารถสิทธิ์ไดฟงดังนั้นแลว จึงใหตรัส
เรียกนางสิบสองมาเฝา แลวบังคับใหนั่งเรียงลําดับกันตามคําสั่งของนางสันธมาร เวลานั้น
นางสันธมารจึงลุกขึ้นจากทีน่ อน แลวควักลูกตานางสิบสอง ในขณะทีโ่ ลหิตกําลังหลั่งไหล
อยู ก็สงลูกตานั้นไปใหนางกังรีธิดาของตนเก็บรักษาไว พระเจารถสิทธิ์เมื่อไมเห็นนางสิบ
สอง จึงทรงเสวยทุกขเวทนาไมสบายพระทียเลย นางสิบสองไดเสวยทุกขเวทนาอันเปนผล
กรรมที่ตนทําไวแตในอดีตชาติแลว พี่สาวทั้ง ๑๑ คนไดความลําบากมากกวา เพราะถูกควัก
ลูกตาทั้งสองขาง แตนองสาวสุดทองยังแลเห็น เพราะยังมีตาเหลืออยูขางหนึ่ง ในขณะที่เสวย
ทุกขเวทนา นองสาวสุดทองไดเจริญภาวนาวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา
อยูมาไมชานาน พี่สาวทั้งสิบเอ็ดคนก็ตั้งครรภ แตนองสาวคนสุดทองยังไมตั้งครรภ ในขณะ
นั้น ภพทาวสักกเทวราชก็แสดงอาการรอน ทาวสักกเทวราชทรงรําพึงอยู จึงรูเหตุนนั้ วา นาง
สิบสองเกิดความลําบากหาทีพ่ ึ่งมิได แลวทรงหาบุตรซึ่งสมควรแกนางนัน้ ไดเห็นพระ
โพธิสัตวเจามีพระชนมายุจะสิ้นอยูแลว ปรารถนาจะไปเกิดยังเทวโลกสูงขึ้นไป จึงเสด็จไปยัง
สํานักพระโพธิสัตวเจา แลวตรัสวา ทานควรจะไปเกิดยังมนุษยโลก พระมหาโพธิสัตวเจาได
ฟงแลวกลาววา การที่หมอมฉันจะไปเกิดในมนุษยโลกมีอานิสงสเพียงใด ทาวสักกเทวราช
ตรัสวา ทานจะไดไปสรางบารมี จะไดเปนที่พึ่งแกมหาชน ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเจาก็จุติ
จากเทวโลก ลงมาถือปฏิสนธิในกุจฉิประเทศของนองคนสุดทอง พระเจารถสิทธิ์สั่งให
อํามาตยขุดอุโมงค จับนางสิบสองขังไวในอุโมงคแลวใหปดอุโมงคเสีย ครั้งนั้น พระ
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โพธิสัตวเจาจําเดิมแตพระองคเกิดมา ก็ไดบรรเทาทุกขของนางสิบสองใหเบาบางลง เมื่อ
ครรภถวนทศมาส นางสิบเอ็ดคนก็คลอดบุตร อาหารที่จะกินก็ไมมี นางเหลานั้นจึงฉีกเนื้อ
บุตรแบงกันกิน นางเหลานัน้ กินเนื้อบุตรเลี้ยงตนมาทุกวันๆ เหมือนนางยักษ อยูมาภายหลัง
นองสุดทองตั้งครรภถวนทศมาสแลว ก็คลอดพระมหาโพธิสัตว มีรูปทรงเปลงปลั่งดังสีทอง
นางเหลานั้นจึงตั้งนามวา รถเสนกุมาร ตอมา พระโพธิสัตวเจาจึงถามมารดาวา แมสถานที่นี้
เปนอะไร มารดาบอกวา ที่นี้เปนอุโมงค พระเจารถสิทธิ์ใหขุดไวใหแมกับญาติของเจาเขามา
อยูในอุโมงคนี้ พระโพธิสัตวเจาไดฟงดังนัน้ แลว จึงมีหทัยหวั่นไหวเกิดความทุกขรําพึงวา
มารดากับญาติของเราเปนคนอนาถา เปนคนกําพราไดความลําบากนัก พระสัพพัญุตญาณ
ก็สองสวางไปดวยพระรัศมีทั่วทั้งอุโมงค พระมหาโพธิสัตวเจาไดเห็นแลวก็บังเกิดความ
โสมนัส เทพยดาที่รักษาประตูอุโมงคก็ปดประตูอุโมงคไว พระมหาโพธิสัตวเจาขึ้นไปเบื้อง
บนประตูอุโมงค แลวทําการอธิษฐาน แลขึ้นไปบนอากาศ ออนวอนใหทาวสักกเทวรานําเอา
ผามาให ทาวสักกเทวราชแลลงมาทราบวา เวลานี้พระโพธิสัตวเจาไปบังเกิดในโลกมนุษย
แลว ก็ถือเอาเครื่องประดับ ผาอันงาม และพวงมาลัยทิพยมาให แลวสอนใหรูอุบายในการ
เลนการพนันตางๆ พระมหาโพธิสัตวเจาก็ถือเอาเครื่องประดับผาอันงามและพวงมาลัยทิพย
มาให แกมารดาและหมูญาติในอุโมงค แลวไหวลามารดา ออกจากอุโมงคแลดูไปทัว่ ทิศได
เห็นบรรณศาลาที่มนุษยเลนอยู กุฎมพีเหลานั้นเปนพวกเลี้ยงโคไดเห็นพระมหาโพธิสัตวเจา
แลวก็ชวนให เลนดวยกัน เมือ่ พระมหาโพธิสัตวเจาถามวา ขาแตพ่เี ราจะเลนที่ไหน พวกเขา
จึงบอกใหไปเลนที่สนามชนไก แลวก็พาไปที่สนามชนไก ครั้นนั้นพระมหาโพธิสัตวเจาจึง
กลาววา ถาขาแพพี่ทั้งหลายขาจะใหทองและแกว ถาพี่ทั้งหลายแพจงใหหอขาวแกขาสิบสอง
หอ พวกเลี้ยงโคเลนชนไกกนั แพพระมหาโพธิสัตวืเจาหลายครั้ง จึงใหหอขาวแกพระมหา
โพธิสัตวเจาสิบสองหอ แลวพระมหาโพธิสัตวเจาถือเอาหอขาวสิบสองหอไปใหมารดาและ
ญาติรับประทาน แลวแสดงธรรมใหมารดาฟงวา ญาติทงั้ หลายจงพากันฟงธรรม ความสุขที่
จะเสมอเหมือนดวยธรรมไมมี ขุมทรัพยที่จะเสมอเหมือนดวยธรรมนัน้ ไมดี โลกที่จะเสมอ
ดวยธรรมนัน้ ไมมี สัตวโลกทั้งหลายที่เสวยสุขสบาย ยอมถึงคือรักษาไวซึ่งธรรมอันประเสริฐ
ของสัตว บรรดาญาติทั้งหลายกับมารดาไดฟงธรรมแลว มีจิตปราโมทย พากันซองเสียง
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สาธุการดวยสําเนียง แสดงความเคารพในธรรม พระมหาโพธิสัตวจึงถามมารดาวา บิดาของ
ฉันชื่ออะไร มารดาตอบวาบิดาเจาชื่อพระเจารถสิทธิ์ รถเสนกุมารดูวิบากกรรมของญาติ
ทั้งหลายแลว จึงลามารดาไปหาพวกเลี้ยงโคเลนชนไกไดความชนะจนปรากฎทั่วไป พระเจา
รถสิทธิ์ไดยินคําเลี่ยงลือ จึงรับสั่งใหราชบุรุษใหไปพาตัวมาเขาเฝา อํามาตยทั้งหลายก็รีบพา
กันออกไปหารถเสนกุมารไปเขาเฝา รถเสนกุมารไปเฝาแลวกระทําสีหนราทดุจพระยา
ราชสีห พระเจารถสิทธิ์ตรัสวา พอกุมารเจาจงเลนสกากับเรา พระมหาโพธิ์สัตวเจาทูลวา ขา
พระบาทแพจะถวายตัวแกพระองค พระองคเลนแพจงพระราชทานหอขาวแกขาพระบาทสิบ
สองหอ พระเจารถสิทธิ์ไดสดับแลว ก็ทรงเลนสกากับรถเสน เลนครั้งแรกก็แพ ครั้งที่สองก็
แพ จึงพระราชทานหอขาวใหแกรถเสนกุมารสิบสองหอ รถเสนกุมารถวายบังคมทูลลาแลวก็
ไปหามารดาใหขาวสิบสองหอแกมารดาและญาตๆ กินกัน ครั้นรุงขึ้นอีกวันหนึ่ง พระเจารถ
สิทธิ์ทรงระลึกถึงรถเสนกุมาร จึงเรียกอํามาตยมาสั่งวา เจาจงไปพากุมารมาหาเรา อํามาตยก็
ทําตามรับสั่ง บรมกษัตริยทอดพระเนตรเห็นรถเสนกุมารแลว ตรัสวา วันนีเ้ จาจงมาบน
ปราสาทเถิด รถเสนกุมารไดยินแลวก็ขึ้นไปบนปราสาท พระเจารถสิทธิ์ไดเห็นกุมารรูปงาม
เสมอดวยเรือนทองเปนที่รกั เจริญใจแลว จึงตรัสวา มารดาของเจาชื่ออะไร พระโพธิสัตวเจา
ทูลวา มารดาและญาติของขาพระบาทเปนนางสิบสองคน บิดาของขาพระบาททรงพระนาม
วา พระเจารถสิทธิ์ มารดาและญาติของตนเปนอัครมเหสี ในขณะนั้น นางสันธมารยักษิณไี ด
ยินดังนั้น ก็รวู า ตนจะตองตาย จึงเกิดทุกข ทําอุบายเปนไขเสวยความทุกขเวทนา รําพึงในใจ
วาจะทําอุบายอะไรดี จึงเรียกอํามาตยมา แลวใชใหไปทูลบรมกษัตริยว า พระราชเทวีประชวร
เปนไขหนัก พระเจารถสิทธิ์โปรดใหหาหมอในพระนครมารักษา โรคของนางก็ไมหาย ครั้น
ชาวพระนครมาประชุมกันแลว จึงตรัสวา ทานทั้งหลายใครอาสาเราไปนําเอายาที่คชปุรนคร
มาได เราจะใหทองใหเงิน ทานทั้งหลายบรรดาที่เปนมนุษย ถามีใครมีความเพียรไปนําเอายา
ที่คชปุรนครมาไดเราจะตั้งใหเปนเสนาบดี ผูใหญ นางสันธมารทูลวา ขอพระองคจงโปรดให
รถเสนกุมารผูเปนราชบุตรไปจึงจะได พระเจารถสิทธิ์จึงตรัสกับพระราชบุตรวา เจาจงไป
นําเอายาที่มีอยูใ นคชปุรนคร มารักษาโรคนางสันธมาร รถเสนกุมารทูลวา ขอพระบาทเคยได
ปฏิบัติมารดาและญาติของขาพระบาทอยูทกุ วันๆ พวกเขาจึงไดมีชวี ิตอยูจนบัดนี้ ขาพระบาท
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ไปคชปุรนคร ใครจะชวยปฏิบัติรักษามารดาและญาติของขาพระบาทได พระเจารถสิทธิ์ตรัส
วา บิดาใหมีผคู อยปฏิบัติรักษามารดาและญาติของเจาเอง อยาคิดวิตกเลย พระมหาโพธิสัตว
เจาบังคมลา แลวไปยังโรงเลีย้ งมา ไดอัศวราชอาชาไนยทีช่ อบใจมาหนึง่ ตัว ตั้งชื่อวา เจาพาชี
แลวผูกอัศวราชนั้น ตกแตงดวยเครื่องประดับทั้งปวงแลว ขึ้นขับขี่บนอากาศแลวลงมาใหมา
บริโภคอาหารในปาหิมพานตแลว จึงขึ้นไปบนอากาศอีกแลวลงมายังโลกมนุษย เปลื้อง
เครื่องแตงพาชีลงแลวขึ้นไปบนปราสาทของนางสันธมาร นางสันธมารไดเห็นแลวพระราช
กุมารแลวจึงเจรจาวา เจาเปนที่พึ่งที่อาศัยของแมจงเห็นแกแมอนุเคราะหแมเถิด ครั้นพระ
โพธิสัตวเจาไปหามารดา ไหวลามารดาแลวพูดวา แมกบั ญาติของฉันจงอยูไปพรางฉันจะไป
เก็บยาที่คชปุรนคร นางสันธมารแตงสาสนใหพระมหาโพธิสัตว พระมหาโพธิสัตวรับผูกไว
ที่คอมาพาชี แลวขึ้นไปบนปราสาทแตงกายเสร็จแลว ขึ้นอัศวราชขึ้นเหาะไปดวยอานุภาพ
พาชีอัศวราช ไดเห็นอาสรมพระฤาษีก็ลงจากอากาศเขายังพระอาศรม ปลอยมาและวางเครื่อง
แตงมาไวใกลพระอาศรมพระฤาษีแลวก็หลับไป พระฤาษีไดยินมาจึงคิดวา นีเ่ สียงอะไร จึง
ออกมาดู ก็เห็นมา จึงเขาไปดูใกลๆ เห็นหนังสือผูกอยูทคี่ อมา จึงแกออกอานดู ไดทราบวา
พระเจารถสิทธิ์นี้หลงรักนางสันธมาร ใชลูกของตนไปเมืองยักษจะใหยกั ษกนิ แตกุมารนี้ควร
จะเปนผัวนางกังรีธิดาของนางสันธมารจึงเขียนสาสนเปลี่ยนถอย คําเสียใหม ผูกไวทคี่ อมา
ตามเดิม แลวปลุกรถเสนกุมารใหลุกขึ้น ถามวา ทานชื่ออะไร บิดามารดาของทานชื่ออะไร
กุมารบอกวา บิดาของขาพเจาทรงพระนามวา พระเจารถสิทธิ์ มารดาของขาพเจา คือนางสิบ
สอง เปนอัครมเหสีของพระเจารถสิทธิ์นั้น ขอรับ ครั้งนั้น พระมหาโพธิสัตวเจาผูกเครื่องแตง
มา แลวลาพระฤาษีขี่มาขึ้นบนอากาศเหาะไปดวยอานุภาพมาพาชี เห็นแวนแควนของมาร
แลว ขณะนัน้ โยธามารทั้งหลายก็มาทางอากาศ พาชีแผดเสียงดังสนัน่ ทองฟาอากาศบางแหง
ก็เปนควัน บางแหงก็รุงเรืองประดุจเปลวไฟ พวกมารกับเสนามารไดยนิ เสียงกึกกองแลวพา
กันกลัวกันตกละตึง ในขณะนั้น พาชีก็พาพระมหาโพธิสัตวเจาไปถึงเสนามาร พระโพธิสัตว
เจาก็แกสาสนที่ผูกคอมานั้นทิ้งลงไป ณ พืน้ ดิน เสนามารทั้งหลายไดเห็นอักษรแลวจึงไปแจง
ความนั้นใหนางกังรีทราบ นางกังรีจึงไปหาพระมหาโพธิสัตวืเจาไดอภิเษกครองสมบัติเสวย
ราชสมบัติอยูใน คชปุรนครเจ็ดเดือนบริบูรณ วันหนึ่ง พระเจารถเสนลงจากปราสาทไปหา
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นางกังรีแลว ถามนางบริวารทั้งหลายวา ตนไมชื่อวาตนบุนนากและตนคิรีบุนนากมีอยูแหงใด
ทรงทราบแลวจึงอธิษฐาน แลวกระทําเสียงสาธุการ พุทธบุนนาก พุทธคิรีบุนนาก ดังนี้ ทันใด
นั้น เทพยดาทัง้ หลาย ไดยินพระมหาโพธิสัตวเจาก็กระทําเสียงสาธุการอันกึกกองโกลาหลวา
ทานจะไดตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ พระมหาโพธิสัตวเจายื่นพระหัตถไปเก็บผลไมไดแลวก็
มีหทัยยินดี จึงใหเสนาตรวจตราพลนิกายเสร็จแลว เมื่อถึงประตูใหยักษพันหนึ่งเปดให แลวก็
ขึ้นยังปราสาทเสด็จประทับนั่งบนรัตนบัลลังก พระเจารถเสนจึงบอกนางกังรีเทวีวา เจาจง
บังคับใหพวกนิกายทั้งปวงเลนการมหรสพ นางกังรีเทวีก็บังคับใหพวกพลนิกายเลนมหรสพ
กัน พระเจารถเสนจึงออกอุบายใหนางกังรีดื่มน้ําสุราบานเปนที่สบายใจ แตพระองคืหาดื่มไม
สวนนางกังรีเทวีดื่มน้ําเมาแลวก็ลมลงบนที่ไสยาสน จึงบอกพระมหาโพธิสัตวเจาวา ลูกตา
นางสิบสองเธอแขวนไวที่ขางบนครัวไฟ พระมหาโพธิสัตวเจาจึงถามวา ยาที่จะทําลูกตาขึ้น
สวางมีหรือไม นางกังรีทูลวา ยาหอหนึ่งที่แขวนอยูน ั้นเปนยาทิพยสําหรับรักษาลูกตา พระ
มหาโพธิสัตวเจาไดฟงแลวก็เกิดพระทัยโสมนัสรําพึงวาเราจะไดเห็นพระ พักตรพระมารดา
แลว พอนางกังรีหลับไปแลว ก็ฉวยเอายาเหลานั้นขึ้นยังพาชีหนีไปในเวลาเที่ยงคืน จนถึง
เมืองกุตารนคร สวนนางสันธมารเห็นพระโพธิสัตวแตทไี่ กล ก็ไปสูปราสาทเสียใจจนหทัย
แตกออกไป ๗ เสี่ยงทํากิริยาตายไป พระโพธิสัตวถือเอายาทิพยเขาไปที่อุโมงคใสตาแหง
มารดาและญาติทั้งหลาย ตาแหงมารดาและญาติก็กลับสวางขึ้น พระเจารถสิทธิ์จึงตั้งนางสิบ
สองไวในอัครมเหสี มีสมาคมเปนสุขยิ่งใหญดวยนางทั้งสิบสองนั้น ตอมาพระเจารถสิทธิ์จึง
ทรงอภิเษกพระรถเสนราชบุตรไวในราชสมบัติ พระเจารถเสนก็ดํารงสิริราชสมบัติโดย
ทํานองคลองธรรม ทรงอุปถัมภแกมหาชนจําเดิมแตเสวยราชยมา สมเด็จพระบรมศาสดาทรง
แสดงธรรมอยางนี้แลว จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ในชาติปางกอน เมื่อเราบําเพ็ญโพธิสมภาร
เราก็ไดมีความกตัญูกตเวทีแกมารดาและญาติแลว
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48. สุวรรณสิรสาชาดก
สมเด็จพระบรมศาสดาจารย เมื่อเสด็จประทับอยู ณ เมืองสาวัตถี ทรงพระปรารภปาฏิหาริย
ของพระองค ตรัสแลวซึ่งพระธรรมเทศนานี้วา หาหา ตาต ปยปุตฺต เปนตน ความพิสดารวา
วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายไดนั่งสนทนากันในธรรมสภาวา พระศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อทรง
ทําการตอบแทนคุณของพระพุทธบิดา ไดทรงทํายมกปาฏิหาริยแลว แมของพระมารดา
พระองคก็ไดทรงทําแลวเหมือนกัน สมเด็จพระศาสดาไดทรงสดับการสนทนาของพระภิกษุ
ทั้งหลายดวยทิพพโสตญาณแลว จึงเสด็จมาประทับ ณ ธรรมสภา แลวตรัสถามถึงเรื่องที่
พระภิกษุทั้งหลายสนทนากัน ครั้นทรงทราบแลว จึงตรัสวา เราทําการตอบแทนคุณของพระ
มารดา เฉพาะในชาตินี้เทานัน้ ก็หามิได แมในชาติที่ผานมาเราก็ไดทําแลว พระภิกษุทงั้ หลาย
สนใจจะฟงเรือ่ งนั้นจึงอาราธนาใหทรงเลาใหฟง จึงทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา ในกาลเปน
อดีตที่ลวงมาแลว มีพระราชาองคหนึ่งทรงพระนามวาพรหมทัต ไดครองราชยในเมือง
พาราณสี มีผัวเมียสองคนชื่อจัณฑาลบัณฑิตเหมือนกัน เปนคนอนาถา อาศัยอยูในบาน
จัณฑาลภายนอกพระนคร ครั้นนั้น พระโพธิสัตวเจาไดเกิดเปนเทพบุตร เสวยสมบัตอิ ยูใน
ดาวดึงสพิภพ ถวนคํารบถึงอายุขัย จึงจุติมาถือปฏิสนธิในครรภนางจัณฑาลบัณฑิต เมื่อเวลา
พระโพธิสัตวเจาเสด็จลงถือปฏิสนธินางจัณฑาลบัณฑิตฝนไปวา กบตัวหนึ่งเหาะขึ้นไปบน
อากาศกลืนกินดวงจันทรแลวลงมาลูบคลําสะดือของนาง นางจัณฑาลบัณฑิตตื่นตกใจกลัวมี
กายสั่นระรัว คิดวา ฝนนัน้ จะใหผลอยางไร เราจะไปถามหมอดูใหรูวา ดีหรือราย จึงออกจาก
เรือนเดินทางไปตามทาง พบชายเกะกะคนหนึ่งที่กลางทาง ชายนั้นถามวา เจาจะไปไหน นาง
บอกวา จะไปหาหมอทายฝน ชายนัน้ ถามวา เจาฝนวาอยางไร นางก็เลาใหฟงทั้งหมด ชายคน
นั้นจึงงทายฝนนั้นวา ฝนของเจานั้นจะไดบตุ รไมมีกายมีแตหัว เปนผูที่มีบุญและมีปญญามาก
จะเปนทีพ่ ึ่งของเจาได นางจึงเดินไปยังที่ๆ พราหมณแกผทู ํานายฝนพักอยู ไดฟงคําทํานาย
เหมือนครั้งแรก จึงลากลับเรือน เมื่อนางมีครรภไดหาเดือนสามีก็ตาย พบครบสิบเดือนก็
คลอดบุตร ในเวลาจะคลอด ความปริวิตกไดเกิดขึน้ แกพระโพธิสัตววา ถาเราจะออกจากทอง
ไปเหมือนทารกอื่น มารดาของเราเปนคนอนาถาจะลําบากดวยตองตมน้ํารอนใหอาบ ตองหา
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น้ําเย็นมาให เพราะฉะนัน้ เราจะซอนกายเสีย ใหเห็นปรากฎแตหัวออกจากทองมารดา คิดแลว
ก็อธิษฐานวา ดวยกุศลที่ไดสั่งสมมานี้ก็ดี ดวยอธิษฐานบารมีและสัจจะบารมีนี้กด็ ี ขอใหกาย
ของขาพเจาจงเขาไปปรากฎอยูในหัวเถิด ในขณะที่อธิษฐาน สรีระรางกายอันงามดุจสีทอง
ปรากฎอยูในทองมารดา ก็หายเขาไปอยูในหัวอันงามดุจสีทอง จริงอยู ความประสงคของ
พระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลายยอมสําเร็จไดตามที่ปรารถนา เมื่อพระโพธิสัตวอธิษฐานให
กายเขาไปอยูในหัวแลว ก็คลอดออกมาจากครรภมารดา นางเห็นลูกมีแตหัวก็ละอายแก
มหาชนคนที่คนุ เคยกัน จึงซอนเลี้ยงหัวนั้นไวแตในหอง ไมใหใครเห็น พอเวลาเชา นางกิน
ขาวเสร็จแลว อาบน้ําใหลูกแลว ก็วางศีรษะไวในหองหนึง่ ปลอยโคและกระบือไปกินหญา
แลวตามไปเลีย้ งดูจนเย็น จึงตอนกลับมาบาน ตรวจนับความเรียบรอยแลวจึงขึ้นเรือนไปหา
ลูก ครั้นวันรุงขึ้น นางกินขาวเสร็จแลวก็ใหลูกกินนม อาบน้ําแลวก็แบกถุงผาขึ้นบา ปลอยโค
และกระบือไปกินหญา แลวตามไปเลี้ยงดู ฝายพระโพธิสัตวออกจากหัวทอง กวาดเรือนหุง
ขาวตมแกงตักน้ําไวคอยทามารดาแลวก็กลับเขาไปในหัวดังเกา พอมารดากลับมาจากเลี้ยงโค
และกระบือ แลวปลดถุงผาลงจากบา เห็นขาว แกง และน้าํ ทาแลวคิดวา แปลกจริง ใครกันที่
ไดตกแตงไวใหเรา นั่งบริโภค แลวก็ยกศีรษะบุตรวางไวที่ตักถามวา ใครหนอไดจดั แจงสิ่ง
เหลานี้ไวใหแม พระโพธิสัตวตอบวา ลูกจัดไวเอง จึงชมเชยพระโพธิสตั ว พูดเลนกับบุตร
แลวหลับไป วันรุงขึ้นอีก พระโพธิสัตวไดบอกแกมารดาวา ขาแตแม ลูกไดเห็นแมไดรบั
ความทุกขลําบากนัก ลูกจะไปเลี้ยงโคใหแตเชา แมอยูบานเถิด ครั้นแมถามวา ลูกรักเจาไมมี
กาย มีแตหวั จะไปเลี้ยงโคไดอยางไรกัน จึงตอบวา ถาแมยอม ก็จงนําหัวลูกวางในถาดแลว
วางไวที่โคนไมเถิด พอนางทําอยางนั้น ถาดนั้นไดกลายเปนทองดวยอานุภาพของพระ
โพธิสัตว พระโพธิสัตวมีอายุได ๗ ขวบ คืนวันหนึ่งเมื่อตืน่ นอนจึงคิดวา เรามาเกิดในตระกูล
คนเข็ญใจ มารดาก็อนาถาเยียวยารักษาชีวติ โดยฝดเคือง ทํานาก็ลําบาก เราจะทําการคาขายมา
เลี้ยงแม แลวบอกแกมารดา มารดาถามวา ลูกจะทําการคาอยางไร คราวนั้น มีพอคาเรือหารอย
พูดกันวาจะแตงเรือไปคาขายที่เมืองสุวรรณภูมิ พระโพธิสัตวไดฟงขาวจึงถามมารดาวา แม
ในบานเรามีหลักทรัพยอะไรอยูบาง มารดาตอบว ไมมี จึงบอกแมวา วันนี้ใหแมไปหานาย
บานแลวยืมทอง ๕๐๐ บาทมาใหลูก ลูกจะนําไปทําทุนคาขาย มารดาพูดวา ลูกจะไปคาขาย
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อยางไรได เราเปนคนจนอนาถาไรญาติ จะไปยืมทองเขาไดอยางไร ทําอยางไรเจาของทอง
เขาจึงจะเชื่อเรา พระโพธิสัตวจึงกลาววา แมไปเถิดนายบานเห็นหนาแมแลวก็จะใหยมื เอง
นางจึงไปหานายบาน นายบานเห็นแลวดวยอานุภาพของพระโพธิสัตว ก็เกิดจิตเมตตาทักทาย
วา เจามาหาเราทําไม นางจึงบอกวา ลูกฉันใชใหฉนั มายืมทอง ๕๐๐ บาทเพื่อไปคาขาย เมื่อ
ไดกําไรแลวจะเอามาคืน พอนางออกปากคําเดียวนายบานก็หยิบทอง ๕๐๐ ลิ่มสงให นางรับ
แลวก็ลากลับเรือนแลวเลาใหลูกฟงวา นายบานเขาอุดหนุนเรามาก พระโพธิสัตวตั้งความ
กตัญูไวเบื้องหนาสรรเสริญนายบานแลวบอกกับแมวา ลูกจะไปคาขายกับพวกพอคาทาง
เรือ มารดาไมอยากใหลูกไปจึงปรามวา ลูก ในชาตินี้เจาเกิดมามีรางกายก็ไมสมบูรณ ไมมีกาย
ไมมีนิ้วมือนิ้วเทา มีแตหวั เทานั้นจะไปคาขายไดอยางไรกัน มหาสมุทรก็กวางใหญไมมี
ขอบเขต ไมมีสิทธิ์จะขามได มีแตอันตรายมากมาย เจาอยาไปเลย ครั้นวันที่ ๗ พวกพอคาหา
รอยก็เตรียมสินคาพากันลงเรือ พระโพธิสัตวจึงออนวอนมารดาวา แมจงพาลูกไปหาพวก
พอคา เอาลูกกับทองมอบใหเขาเถิด มารดาไมสามารถหามปรามไดก็พาไปหาพวกพอคา
ทั้งหลาย ดวยอานุภาพของพระโพธิสัตว พอพวกพอคาเห็นมารดาของพระโพธิสัตวแลวก็
เกิดความดีใจมาก จึงถามวา แมมาแตที่ไหน แมมาธุระอะไร นางบอกวา ลูกใชใหมาหา
พอคาถามวา มาทําไม นางจึงบอกวา ลูกเขาอยากจะไปคาขายกับพวกทานทั้งหลายดวย พอคา
ถามวา ลูกทานอายุเทาไร นางบอกวา ๗ ป จึงทักทวงกันวา ลูกของทานยังเด็กอยู นางก็ออน
วอนพอคาไปถึงสองสามครั้ง เมื่อพวกพอคาถามวา ลูกทานชื่ออะไร นางจึงบอกวา ลูกของ
ฉันไมมีกาย มีแตหวั จึงชื่อวาสุวรรณสิรสา พวกพอคาเห็นดังนั้นก็หวั เราะเยาะเยยกัน แลว
ถามวา ไมมีกายมีแตหัว จะคาขายอยางไรได นางฟงแลวเสียใจยืนรองไหอยู พวกพอคาเห็น
นางรองไหอยูก ็มีความกรุณาจึงใหลูกของนางไปดวย นางกลับมาแลวจึงพาลูกรักกับถุงทอง
ของกินลงไปมอบใหแกนายเรือ พวกพอคาเห็นพระโพธิสัตวมีแตหวั งามดุจทองก็เลื่อมใสดี
ใจมาก พระโพธิสัตวก็อําลาแม นางสอนพระโพธิสัตววา ลูกอยาประมาทเลย จงสวัสดีมีชัย
ไดลาภมากและมีความสุขเถิด พระโพธิสัตวรับพรแลวก็ลงไปในเรือ เรือแลมไปได ๗ วันก็
ถึงเกาะทราย พระโพธิสัตวแลเห็นทรายงามดังสีทองก็จะอยูที่นเี้ ลย จึงบอกกับนายเรือวา ผม
จะอยูทเี่ กาะแหงนี้ ทานจงพาผมไปไวที่เกาะทรายนีเ้ ถิด พวกพอคาจึงบอกวา พอคาที่ไหนกัน
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จะไปทีน่ ั้น แลวเจาจะอยูคนเดียวไดอยางไรเลา นายสําเภาหามปรามวา เจาไมมีกายไมมีมื้อ
เทามีแตหวั เทานั้น ใครจะทําเรือนใหเจาอยู ใครจะหาขาวใหเจากิน เจาจะตองรับทุกขเวทนา
ตากแดดตากลงเปนอันมาก พระโพธิสัตวก็ยืนยันทีจ่ ะอยูใหได นายสําเภาวา ถาอยางนั้นก็
ตามใจเจา จึงพาสุวรรณสิรสรกับถุงทองไปวางไวที่เกาะนั้น พรอมกับพืชพันธุตางๆ แลวทําที่
อยูใหพระโพธิสัตว วางไวแลวก็กลับไปในเรือของตน พอพวกพอคาไปแลว พระโพธิสัตวก็
ออกจากหัวของพระองค แลวเอาพันธุพืชเหลานั้นเพาะลงในที่ตางกัน ดวยอานุภาพของพระ
โพธิสัตว พืชเหลานั้นไดงอดงามมีผลดก ครั้งนั้น ยังมีธดิ าพระยานาค ๒ นาง ชื่อนางปญจปา
ป และนางปทาริกา อําลามารดาออกจากนาคพิภพ ขึ้นมาที่เกาะนั้น นางนาคทั้งสองเห็นฟก
แฟงแตงน้ําเตา ก็เขาเก็บหักเลนตามสบายใจ พระมหาโพธิสัตวเห็นนางนาคทั้งสองแลว จึง
เขาไปถามวา เจามาหักทําลายพืชพันธุของเราทําไม นางไดยินก็ตกใจกลัวจึงตอบวา ขาไมรูวา
เปนของเจาจึงไดหกั ทําลาย เพราะแตกอนขามาที่นี่ก็ไมเห็นเจา พึ่งมาเห็นวันนี้ เจาเปนพระ
อินทรหรือพระพรหม พระโพธิสัตวคิดวา ถาเราตอบวา เราเนพระอินทร เปนเทวดา หรือเปน
ทาวมหาพรหม นางก็จะเชื่อ แตจะจริงเปนคําอุดมเลิศประเสริฐที่สุด จึงกลาววา ขาเปนลูก
ของนางจัณฑาลอยูบานจัณฑาลคาม มาเห็นเกาะนี้แลวสบายใจจึงไดมาพักอยู นางนาคไดฟง
แลวจึงกลาววา ทานอยาโกรธขาเลย ขาจะใหเงินทองตอบแทน พอพระโพธิสัตวอนุญาตแลว
นางนาคทั้งสองก็ลากลับไปนาคพิภพ นางจึงเลาเรื่องทั้งหมดใหบิดาฟง พระยานาคไดฟงจาก
นางแลวจึงพูดวา ถาเจางสองจะไมใหอะไรตอบแทน เจาจะตองไดรับโทษหนัง จะตองไป
เกิดเปนทาสเขา เหตุนั้นเจาทัง้ สองจงเอาแกว ๗ ประการ แลเงินทอง ๑๗๘ โกฏิไปใหเขาเสีย
ครั้นธิดาทั้งสองไดรับอนุญาตจากบิดามารดาแลว จึงนําสิ่งของเขาไปหาสุวรรณสิรสากุมาร
แลวทักทายวา พี่มาที่นี่ทําไม มาดวเยหตุอะไร มาอยูคนเดียว หรือวามีคนอื่มมาดวย พระ
โพธิสัตวจึงเลาเรื่องราวทั้งหมดใหนางทั้งสองฟง นางทั้งสองไดฟงทั้งหมดแลวก็ลากลับไป
นาคพิภพ ครั้นพวกพอคาทัง้ หลายพากันมาถึงเมืองหนึ่งในสุวรรณภูมปิ ระเทศ จําหนายสินคา
หมดแลว เรือแลนออกจากทามาถึงที่อยูของพระโพธิสัตว ขณะนั้นนายสําเภาคิดวา พระ
โพธิสัตวเจา สุวรรณสิรสากุมารเห็นจะตายเสียแลวเพราะตากแดดตากลมและอดอาหารโดย
ไมตอง สงสัย จึงขึ้นไปบนเกาะเห็นพืชพันธุทั้งหลายมีสีเขียวชะอุม ขณะนั้นพระโพธิสัตว
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เห็นเรือก็หายกายเขาไปในหัว พอเรือมาถึงเกาะนัน้ นายสําเภอก็ลุกจากอาสนะลงจากเรือ เมื่อ
จะไปหาพระโพธิสัตว จึงชวนพวกพอคาเปนอันมากเขาไปหาแลวถามวา เจาสุวรรณสิรสา
กุมาร เจาไมมโี รคไมมีภัยไมมีอะไรเบียดเบียนอยูสุขสบายในทีน่ ี้ ดวยวิธีหาเชากินค่ําหรือ
อยางไร ใครปฏิบัติเจา ใครหาขาวใหเจากิน ใครหาน้ําทาฟนไฟใหเจาใช สุวรรณสิรสากุมาร
จึงตอบวา ขาแตนายสําเภอ ขพาเจาอยูคนเดียวปราศจากโรค ภัย อุปทวะ สุขสบาย เลี้ยงตนได
ดวยบุญ แลวถามพวกพอคาวา ทานทั้งหลายขายสินคาหมดแลวหรือ นายสําเภอตอบวา เรา
ขายหมดแลว บัดนี้ จะกลับไปบานเมืองของเรา เจาจะไปกับเราหรือไม พระโพธิสัตวตอบวา
ขาพเจาคิดถึงแม อยากจะกลับไปกับทานทั้งหลาย กรุณาสั่งพวกพอคาใหขนทรัพยสมบัติ
เหลานี้ไปดวย นายสําเภาจึงถามวา เจาไดสิ่งของเหลานี้มาจากไหน เมื่อพระโพธิสัตวตอบวา
นางนาคขนมาให จึงสั่งใหพวกพอคาทั้งหลายใหชว ยขนเงินทองแกวแหวนทั้งปวงลงเรือ
และพากุมารลงเรือไปดวย พระโพธิสัตวบอกวา ฟกแฟงแตงน้ําเตาเหลานี้ขาปลูกไว ขอให
ทานทั้งหลายเก็บเอาไปเถิด พวกพอคาทั้งหลายก็พากันขนลงเรือมาดวย เมื่อเรือแลนมาถึงทา
บาน พระสุวรรณสิรสากุมารจึงพูดกับนายสําเภาวา ขอทานไดโปรดเมตตาสั่งพวกพอคาของ
ทานใหชว ยไปบอกกับมารดาของพระผมดวย นายสําเภอไดทําอยางนัน้ แลว พอพวกพอคา
ไปถึงเรือนของพระโพธิสัตว บอกขาวที่สุวรรณสิรสากุมารกลับมาแลว นางจัณฑาลบัณฑิตก็
ดีใจ จึงออกมาตองรับ พาพระโพธิสัตวกลับเรือน แลวถามวา เจาไปไดเงินทองเหลานีม้ าจาก
ไหน พระโพธิสัตวตอบวา นางนาคใหมา นางจึงถามวา เจาไดดว ยอานิสงสอะไร แลวพระ
โพธิสัตวก็เลาเรื่องราวทั้งหมดใหฟง พอนางจัณฑาลบัณฑิตไดฟงเรื่องราวทั้งหมดแลวนางก็
นําทองหารอยบาทไปคืนให แกนายบาน ครั้นพระโพธิสัตวอายุได ๑๖ ป ก็เกิดปรารถนาจะ
ไดพระราชธิดามาเปนภรรยา ในกาลนัน้ มีพระเจาแผนดินองคหนึ่งไดครองเมืองพาราณสี
ปรารถนาจะอภิเษกพรหมทัตกุมารราชบุตร จึงใหไปขอพระราชธิดาพระยามัทราฐมีนามวา
พิมพา เชิญมาอภิเษกกับพรหมทัตกุมาร มอบราชสมบัติให แลวทรงตัง้ นางพิมพาใหเปนอัคร
มเหสี เปนใหญกวานางสนมทั้งปวง พระนางพิมพาอยูรว มกับพระสวามี จึงไดพระราชบุตรี
๓ นางชื่อวา สุวรรณเทวีนาง ๑ สุวรรณจันทานาง ๑ สุวรรณคันธานาง ๑ ราชธิดาทั้ง ๓ นั้น มี
อายุเรียงกันคือ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ป ครั้งนั้น พระโพธิสัตวนอนหลับกอนเที่ยงคืนแลวตืน่ ขึ้นมา จึง
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ตรึกตรองวา ทําอยางไร เราจึงจะไดนางกุมารีที่มีบุญมาก อุดมดวยรูป บริบูรณดวยลักษณะ
๖๔ ประการ ประดับดวยเบญจกัลยาณี เมือ่ ตรึกตรองแลว พอรุงเชาจึงออนวอนมารดาวา ลูก
อยากจะไดนางกุมารีที่มีบุญ มารดาก็หามวา เราเปนคนอนาถา จะหานางกุมารีที่มีบุญมาจาก
ไหนกัน แลวเจาก็ไมมกี ายมีแตหวั จะทําอะไรกับภรรยาได พระโพธิสตั วกลาววา ไดฟงมาวา
บรรดาราชธิดาของพระเจาพรหมทัตทั้ง ๓ นางนั้ นางสุวรรณคันธานองคนสุดทอง ทรงมีรูป
งาม นาเลื่อมใส ประกอบดวยเบญจกัลยาณี ลูกอยากไดนางมาเปนภรรยา แมจงไปหา
ขาราชการ มีเสนาบดีเปนตนแลววานใหเขาไปขอใหแกลูก ถาลูกไดนางก็จะมีชวี ิตอยู ถา
ไมได ลูกจะตาย นางจัณฑาลบัณฑิต สังเกตกิริยาของลูกชายแลวไมสบายใจเลย จึงกลาววา
แมจะไปหามหาอํามาตยวานใหเขาไปชวยทูลขอกับพระเจาแผนดินดู เมื่อพระโพธิสัตวดีใจ
อยู นางก็ไปยังเมืองพารารสี เขาไปในพระนคร ก็เขาไปหามหามาตยในเรือน ออนวอนวา
ทานโปรดกรุณาขาพเจา ชวยไปทูลขอราชธิดาใหลูกขาพเจาดวยเถิด มหาอํามาตยตอบวา ขา
เกรงพระราชอาญาไมสามารถจะขอราชธิดาใหลูกเจาได แลวนางกไปวิงวอนเสนาบดีใหไป
ขอพระราชธิดาให แตก็ถูกตอบปฏิเสธกลับมาอีก แลวนางก็ไปหาทานเสนาบดีอีกคนหนึ่ง
เพื่อที่จะใหทานไปทูลขอพระราชธิดาใหกบั ลูกชายของตน อํามาตยผูนนั้ ก็รับรองแลวเขาไป
ในพระราชนิเวศน แลวทูลวา ไดมีหญิงทุคคตะคนหนึ่งเปนแมของสุวรรณสิรสากุมารวานให
ขาพระองคมาทูลขอ พระสุวรรณคันธาราชธิดา พระเจาขา ระเจาพาราณสีไดทรงสดับแลว
ทรงกริ้วมาก ตรัสวา สุวรรณสิรสากุมารนี้เปนลูกหญิงเข็ญใจชาติทุคคตะ วานใหทา นมาขอ
ราชธิดาของเรา มันมีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีบญ
ุ มาจากไหนกัน เราจะทดลองดูวา ถาไมมบี ุญก็จะ
ใหฆาเสีย ถามีบุญก็จะยกให จึงตรัสวา ถาสุวรรณสิรสากุมารมีบุญ มีฤทธิ์ สามารถสราง
สะพานเงินและสะพานทองตั้งแตเรือนของตน มาถึงพระราชนิเวศนของเราได เราจะใหธดิ า
ถาไมสามารถสรางได เราก็จะใหราชอาญาแทน แลวตรัสสั่งเสนาบดีใหไปบอกแกนาง
จัณฑาลบัณฑิต พระโพธิสัตวพอไดฟง ก็ดใี จมาก นอนคิดวา ความปรารถนาของเราสําเร็จ
แลว ทําอธิษฐานบารมีวา เราปรารถนาเปนพระพุทธเจาโดยสัจจะ ขอใหสะพานเงินและ
สะพานทองจงเกิดมีตั้งแตเรือนของเราไปถึงปราสาทของพระเจา แผนดินเถิด ดวยอานุภาพ
ของพระโพธิสัตว ก็รอนถึงภพแหงสมเด็จอมรินทร ทาวเธอจึงสั่งใหทานวิสสุกรรมเนรมิต
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สะพานเงินและสะพานทองใหเสร็จ พอรุงเชาพระเจาพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นสะพานเงิน
และสะพานทองแลว ตรัสวา สุวรรณสิรสากุมารนั้นมีบุญหนักหนา แลวตรัสถามวา เจาทั้ง
สามผูใดอยากไดสุวรรณสิรสากุมารเปนสามีบาง เราจะแตงงานให และแลวก็ทรงจัดการ
แตงงานใหกับสุวรรณสิรสากุมารกับนางสุวรรณคันธาธิดาของ พระองค ครั้นวันรุงขึน้ พระ
เจาพรหมทัตเสด็จประทับ ณ ทองพระโรง ครั้งนั้น มีเสนาบดีชื่อวานันทไปเขาเฝา เพอที่จะ
ทูลใหขับไลสุวรรณสิรสากุมารออกจากวัง เพราะไมมกี าย มีแตหัว ทําใหราชสํานักเสื่อมเสีย
พระเจาพรหมทัตก็ทรงเห็นตรงกับนันทเสนาบดีนั้น ในทันใดนั้นเอง ก็รอนถึงทาวสักก
เทวราชตองเสด็จลงมายังโลกมนุษย ประทับยืนอยูบนอากาศแลวตรัสถามปญหา ๔ ขอ คือ
๑. สิ่งที่ไมแกไมตายเปนหนุม อยูเสมอไดแกอะไร ๒. คนที่เรียกกันวาพระราชานั้นเพราะ
ธรรมอะไร ๓. ที่เรียกกันวารถนั้นไดแกสิ่งอะไร ๔. สิ่งอะไรที่รุงเรืองอยูในโลกนี้และโลก
อื่น แลวตรัสวา เราใหเวลาทาน ๗ วัน วันที่ ๗ เราจะกลับมา ถาเจาแกไมได เราจะตีหัวเจาให
แตกดวยฆอนเหล็กอันลุกเปนเปลวไฟนี้ แลวก็หายไป ครั้นรุงเชา พระราชาจึงตรัสถามวา
ทานทั้งหลายใครคิดอธิบายปญหาไดบาง นางพิมพาเทวีไดทูลวา สุวรรณสิรสากุมารเปนคน
ที่มีบุญมาก เห็นจะฉลาดสามารถแกปญหานี้ได แลวใหไปตามสุวรรณสิรสากุมารมาเขาเฝา
พอไดฟงปญหาทั้ง ๔ ขอแลว พระโพธิสัตวก็เปลงวาจาวา ดูกอนชาวพระนครทั้งปวง เรามี
นามวาสุวรรณสิรสา จะทําอุปการะตอพระสัสสุราช เราจะเหาะขึ้นไปในอากาศ จะกลาว
แกปญหาและเลนคลีกับทาวสักกเทวราช ทานทั้งหลายจงดูรูไวเถิด ดังนี้แลว สั่งใหนาง
สุวรรณคันธาถือภาชนะทองกลับมาสูปราสาทถอดรูปกายออกจากหัว แลวเหาะขึ้นไปใน
อากาศ เฝาทาวสักกเทวราชแลว กราบทูลวา พระองคตองการถามปญหาอะไรก็จงถามเถิด
แลวทาวสักกเทวราชก็ถามขอที่ ๑ พระมหาโพธิสัตวตอบปญหาขอที่ ๑ วา ตัณหาและราคะ
ซึ่งมีตัณหานัน้ เปนมูล ยอมถึงแลวซึ่งความไมแก กิเลสมีโลภเปนตนก็ไมรูจักเสื่อม อนึ่งความ
 หาขอที่ ๑ แลวก็ทรงปรบมือให พระ
ตระหนีก่ ็ไมรจู ักตาย ทาวสักกเทวราชไดสดับการแกปญ
มหาโพธิสัตวตอบปญหาขอที่ ๒ วา ผูใดทีโ่ ลกสมมุติแลววาเปนพระราชา ก็เพราะทรงถือเอา
โดยวิเศษดวยสังคหวัตถุ ๔ และราชธรรา ๑๐ ประการ แลวอธิบายวา พระเจาแผนดิน
พระองคใดยอมทําใหมหาชนยินดีดว ยสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือดวยการทํารุงกสิกรรม ดวย
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การเลี้ยงคนตามคุณวุฒิ ดวยการใหกูยืมพระราชทรัพยคิดดอกเบี้ยพอควรเอาไปลงทุนหา
กําไรได พระเจาแผนดินนั้นเรียกวาเปนพระราชา อนึ่งพระเจาแผนดินพระองคใดยอมทํา
มหาชนใหยนิ ดีดวยราชธรรม ๑๐ ประการ คือบําเพ็ญทานเปนปกติ ดวยทรงดํารงอยูในศีล
ดวยบริจาคชวยเหลือในการใหญๆ ดวยความซื่อตรง ดวยความออนโยน ดวยคอยกําจัดความ
ชั่วในพระองคดวยทรงพระพิโรธนอย ดวยไมผิดราชประเพณี พระเจาแผนดินพระองคนั้น
เรียกวาพระราชา แลวตอบปญหาขอที่ ๓ วา เรือนรถที่มีกง มีลอ มีเพลา ประกอบดวยดุม
งอน และเชือกเขาดวยกันจึงเรียกวา รถ ถามีอยางเดียวเชน กง เปนตน จะเรียกวา รถ ไมได
แตเรือนรถที่ประชุมพรอมกันดวยสัมภาระครบจึงเรียกวา รถ โดยอธิบายวา เหมือนกายสัตว
ทั้งหลายประชุมดวยอาการ ๓๒ เปนอยางยิ่งจึงเรียกวา กายรถ แลวตอบปญหาขอที่ ๔ วา ชน
พวกใดเกิดแลวในตระกูลอันมั่งมีและใหทานดวยศรัทธา รักษาศีลเจริญภาวนา ละเสียซึ่งทั้ง
เวรทั้งหา ชนเหลานั้นเรียกวา รุงเรืองในโลกหนา เมื่อพระมหาโพธิสัตวเจาไดตอบปญหาทั้ง
๔ ขอจบแลว เทวดาทั้งหลายก็โปรยปรายทิพยรัตนบุปผาสักการบูชาและสาธุการกัน ทาว
สักกะโยนลูกคลีตไี ปในอากาศโตกันไปโตกันมา เลนอยูสักครูหนึ่งก็หายตัวไป พระมหา
โพธิสัตวเจาก็ลงมาจากอากาศเขาไปนั่งอยูใ กลพระเจาพรหมทัต พระเจาพรหมทัตเห็น
สุวรรณสิรสากุมารมีรูปกายผองใสดังเนื้อทอง ก็ทรงเลื่อมใสดีใจ แลวทรงตั้งนางสุวรรณ
คันธาในตําแหนงอัครมเหสี ซึ่งเปนใหญกวานางสนมนักฟอนทั้งหลาย พระโพธิสัตวก็ได
พระนามใหมวา สุวรรณสิรสาบรมกษัตริย ปรากฏพระนามทั่วไปในสกลชมพูทวีป ตั้งแตนั้น
มา พระโพธิสัตวไดรับสั่งใหสรางศาลาโรงทาน ๖ แหง พระราชทานแกยาจก วณิพก คน
กําพรา และคนอนาถาทั้งหลาย ทรงบําเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเปนตน สิ้นพระชนมแลวก็ไป
เกิดในดุสิตเทวโลก สมเด็จพระบรมศาสดาทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลายเราไดเปนมนุษยอัศจรรยแตชาตินเี้ ทานั้นหามิได ถึงในชาติกอนเราก็เปนมนุษย
อัศจรรยมาแลว ดังนีแ้ ล

127

49. วนาวนชาดก
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสําราญพระอิริยาบถอยูที่พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภนางจิญจ
มาณวิกาผูนําไมมาประกบทองใหดูเหมือนมีครรภ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา ตาตตวมสิ
กลิปุตฺต เปนตน ความวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายไดนั่งสนทนากันในธรรมสภาวา นางจิญจ
มาณวิกานําไมมาประกบทองใหดูเหมือนมีครรภ แลวกลาวกับประชาชนวาตนไดมีครรภกับ
พระศาสดา เพื่อใหพระศาสดาเสื่อมจากลาภสักการะ แตก็ไมสามารถทําใหพระศาสดาเสื่อม
จากลาภสักการะ ดวยอุบายนั้นได ตนเองกลับถูกธรณีสูบลงไปในนรกแลว สมเด็จพระบรม
ศาสดาไดทรงสดับการสนทนาของพระภิกษุทั้งหลายดวยทิพพโสตญาณแลว จึงเสด็จมา
ประทับ ณ ธรรมสภา แลวตรัสถามถึงเรื่องที่พระภิกษุทั้งหลายสนทนากันครั้นทรงทราบแลว
จึงตรัสวา นางจิญจมาณวิกานั้นประทุษรายเราดวยมารยา เฉพาะในชาตินี้เทานั้นก็หามิได แม
ในชาติที่ผานมา เธอก็ไดมีความริษยาประทุษรายเรา เพราะไดฟงกิตติคณ
ุ บุญญาธิการอันจะ
เกิดขึ้นแกเรา อยางนี้เหมือนกัน พระภิกษุทั้งหลายสนใจจะฟงเรื่องนัน้ จึงอาราธนาใหทรงเลา
ใหฟง จึงทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา ในกาลเปนอดีตที่ลวงมาแลว มีพระราชาองคหนึ่งทรง
พระนามวาโกมลราช ทรงครองราชสมบัติอยูในโกฏิมหานคร พระองคืทรงมีพระอัครมเหสี
๒ พระองค พระองคแรกทรงพระนามวา วลิกาเทวี พระองคที่สองทรงพระนามวา กัณหลิมา
เทวี พระเทวีทงั้ สองมีพระลักษณะอุดมนาทัสนายิ่งนัก ดุจนางเทพกัญญาทีเดียว ในกาลนั้น
พระโพธิสัตวไดจุติจากเทวโลก ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีพระองคที่
หนึ่ง ในเดือนเดียวกันนั้น พระอัครมเหสีพระองคที่สองก็ทรงตั้งครรภเหมือนกัน อาการแพ
ทองไดเกิดกับพระอัครมเหสีทั้งสอง คือ พระอัครมเหสีพระองคที่หนึ่งทรงปรารถนาจะเสด็จ
ประพาสปา ทั้งปรารถนาจะไปในประเทศตางๆ สวนพระอัครมเหสีพระองคที่สอง
ปรารถนาจะเสวยเนื้อที่ทาดวยเลือดสดๆ ในทามกลางราชพิธี ทาวโกมลราชไดทรงสดับ
ความแพทองของพระอัครมเหสีทั้งสองดังนั้น จึงรับสั่งใหหาพราหมณผูทายนิมิตมาเฝา ทรง
กระทําสักการะแกพราหมณนั้นเปนอันมาก ทรงเลาความปรารถนาของพระอัครมเหสีทั้ง
สองใหฟง แลวตรัสถามวา ดูกอนพราหมณ บุตรทั้งสองของเราที่อยูในครรภของพระอัคร
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มเหสีทั้งสองนั้น จะมีลักษณะบุญญาธิการตางกันอยางไร พราหมณผทู ายนิมิตจึงทํานายวา
พระโอรสของพระมเหสีที่หนึ่ง เปนคนมีบญ
ุ มีปญญา ฉลาดสามารถในศิลปะทั้งปวง สวน
พระโอรสของพระมเหสีที่สอง เปนคนมีบญ
ุ นอย ทั้งไมฉลาดสามารถในศิลปะทั้งปวง ฝาย
พระนางกัณหลิมาเทวีไดสดับดังนั้น จึงคิดหาอุบายวา เราควรจะฆาบตรของนางวลิกาเทวีเสีย
บุตรของเราจึงจะไดครองราชสมบัติ ดังนี้แลว จึงเรียกทาสีคนสนิทของพระนางวลิกาเทวี
มาแลวสั่งวา เมื่อพระนางวลิกาเทวีประสูติพระโอรสแลว เจาจงนําพระโอรสนั้นใสในหีบ
แลวนําไปฝงไวที่โคนไมจนั ทนแดง เราจะใหทรัพยแกเจา เมื่อพระนางวลิกาเทวีประสูติ
พระโอรสแลว ทาสีคนสนิทของพระนางวลิกาเทวีกไ็ ดทาํ อยางนั้น แลวเอาผาเปอนโลหิตพัน
กับไม เขามาหาพระนางวลิกาเทวีแลวทูลวา พระโอรสของพระแมเจาเปนไม เจาคะ พระ
นางวลิกาเทวีทอดพระเนตรแลวก็กันแสง รําพัน ในเวลาเย็น พระเจาโกมลเสด็จยาตราทัพ
กลับมา รีบเสด็จขึ้นไปบนปราสาท ไดทรงทราบวา พระโอรสของพระนางวลิกาเปนทอนไม
ทรงพิโรธเปนอยางมาก จึงรับสั่งใหเพชฌฆาตนําพระนางวลิกาเทวีไปประหารเสียทีน่ อก
เมือง ฝายพระนางกัณหลิมาเทวีทอดพระเนตรเห็นดังนัน้ แลว จึงทูลขออภัยโทษใหเหลือเพียง
ใหนําพระนางวลิกาเทวีฝากใหเปนคนตักน้าํ ของ หญิงแมครัว พระนางวลิกาเทวีกเ็ ปนนาง
ทาสีตั้งแตน้นั มา ในกาลนัน้ รุกขเทวดาผูสงิ อยู ณ ตนไมจันทนแดงนัน้ ไดเห็นนางทาสีนําหีบ
มาฝงไวที่โคนไมจันทนแดงนั้น จึงขุดขึ้นมาเปดดู พบพระราชกุมามีพระฉวีวรรณเหมือน
ทอง พิจารณาดูก็รูวาพระราชกุมารเปนหนอเนื้อพุทธางกูร จึงนํามาเลีย้ งไวดวยน้ํานมอันเปน
ทิพย ฝายพระนางกัณหลิมาเมื่อจะทรงประสูติพระโอรส ลมกัมมัชวาตไดปนปวนแลว ดวย
อานุภาพของเทวดาผูรักษาพระนคร ซึ่งโกรธที่พระนางกัณหลิมาเทวีกลั่นแกลงพระนางวลิกา
เทวี ครรภจึงหลงอยูถึง ๗ วัน ตองไปกราบวิงวอนพระนางวลิกาเทวี แลวนําน้ําลางพระบาท
ของพระนางวลิกาเทวีมารดพระเศียร จึงประสูติพระโอรสโดยสวัสดี พระเจาโกมลทรง
ถือเอาพระนามของพระกัณหลิมาเทวีกับพระนางวลิกาเทวี แลวขนานพระนามพระโอรสนั้น
วา กัณหวลิกุมาร เมื่อกัณหวลิกุมารมีพระชนมายุได ๑๖ พรรษา พระเจาโกมลก็ทรงสถาปนา
ใหขึ้นเถลิงราชสมบัติ ฝายพระโพธิสัตวพระโอรสของพระนางวลิกาเทวีตองพลัดพราก
พระชนนี เพราะกรรมในอดีตชาติที่พระโพธิสัตวเคยเปนเด็กหนุมผูเทีย่ วไปในปากับ มารดา
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บิดา ไดเห็นฟองไขไกปาฟองหนึ่งจึงหยิบเอาไป นางไกปาเห็นแลวจึงผูกเวรไววา ในอนาคต
ขอใหเราไดทาํ ใหทารกนั้นพลัดพรากจากมารดาบิดา และทําใหทารกนัน้ ตาย นางไกปาผูก
เวรแลวก็สิ้นใจมาเกิดเปนนางกัณหลิมาเทวี เพราะกรรมนั้น พระโพธิสัตวจึงถูกนางกัณหลิมา
เทวีพยายามฆา และตองพลัดพรากจากมารดาบิดา แตพระองคอันรุกขเทวดาตั้งชื่อใหวา
วัณณาวนกุมาร เลี้ยงดุไว เมือ่ มีพระชนมายุได ๗ ขวบ ถามถึงพระชนกและพระชนนีกับรุกข
เทวดา ทราบเรื่องแลวปรารถนาจะไปชวยแมทํางานเพื่อทดแทนบุญคุณ จึงลารุกขเทวดาไป
เรียนศิลปะกับพระดาบสจนชํานาญดี เมื่อมีพระชนมายุได ๘ ขวบ จึงลาพระดาบสไปหาพระ
ชนกพระชนนี ในระหวางทางไดลงดื่มน้ําในสระที่กาลยักษสิงอยู ถูกยักษถามถึงธรรมและ
อธรรม จึงแสดงธรรมใหยกั ษและยักษิณีฟง อันยักษและยักษิณีเลื่อมใสใหสาธุการแลวบอก
ใหเดินไปทางทิศตะวันตก จะเจอกับเมืองที่วางจากกษัตริยมา ๗ วัน กําลังหาผูสมควรมาเปน
กษัตริยครองเมือง พระโพธิสัตวืไดเดินทางไปอยางนัน้ แลว สมัยนั้น พวกราชบุรุษปรึกษากัน
วา สมควรจะเสี่ยงบุศยราชรถแสวงหาทานผูมีบุญที่สมควรจะปกครองราชสมบัติ จึงจัดบุศย
ราชรถแลวเสี่ยงสัตยาธิษฐานวา ขอใหบุศยราชรถจงไปถึงสํานักทานผูมีบุญ แลวปลอยไป บุ
ศยราชรถบายหนาออกนอกพระนคร แลนไปกระทําประทักษิณพระโพธิสัตว แลวจอดเอา
งอนจรดแทบพระบาทอยู พวกราชบุรุษจึงพาพระโพธิสัตวขึ้นบนราชรถพาไปยังพระราชวัง
แลวสถาปนาใหขึ้นปกครองราชสมบัติเปนกษัตริยใ นพระนครนั้น พระเทวีก็ทรงโปรดปราน
พระโพธิสัตวเปนดุจพระโอรสของตน ตอมา พราหมณปโุ รหิตคิดวา พระราชานี้ยังหนุม ไม
คูควรกับพระราชินี เราตางหากที่สมควร ดังนี้แลว จึงลวงใหชมเมือง พาขึ้นคอไปบนเขาสูง
แลวโยนลงไปในเหว แตในเหวนัน้ มีตนรังใหญมีกิ่งกานสาขารองรับพระโพธิสัตวไว พระ
โพธิสัตวจึงไมไดบอันตรายใดๆ เลย ถามวา เพระาเหตุไร พระโพธิสัตวจึงถูกพราหมณลวง
ขึ้นไปบนภูเชาแลวทิ้งในเหว ตอบวา เพราะกรรมที่พระโพธิสัตวเคยเกิดเปนนายโคบาลตอน
โคทั้งหลายไปกินหญา ไดเห็นกบตัวหนึ่งจึงจับมันโยนลงไปในเหวแลวหัวเราะเลนโดย
อาการที่รื่นเริง กบนั้นไดมาเกิดเปนพราหมณปุโรหิตเพราะเวรนัน้ พราหมณปุโรหิตเห็นพระ
โพธิสัตวจึงโกรธยิ่งนัก ลวงขึ้นไปบนภูเชาแลวทิ้งในเหวดังกลาว พระโพธิสัตวขณะอยูที่ปาก
เหว ก็ไมสามารถกําหนดทิศทางได จึงเดินไปเรื่อยๆ จนถึงสระโบกขรณี ไดลงไปดื่มน้ํา
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อาบน้ําในสระนั้น แลวเก็บเงาบัวกินเปนอาหาร แตในสระนั้น มีพระยากินนรกับบุตรธิดาเคย
พากันมาเลน อาบน้ํากันอยูป ระจํา ในเวลากลับไป พระยากินนรจึงสั่งใหยกั ษประมาณ ๕๐๐
ตนดูแลสระนัน้ ไว พวกยักษเห็นพระโพธิสัตวทําอยางนัน้ แลว จึงจับพระโพธิสัตวโบยตีแลว
ขังไว พระยากินนรทราบเรื่องจึงโกรธมากสั่งใหยกั ษประหารพระโพธิสัตวดวยทอน เหล็ก
ฝายพระโพธิสัตวตองถูกโบยตี และถูกขังไวในกรงเหล็กนั้นถึง ๓ ป ทั้งไมไดบริโภคอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งเลย ก็ไมไดทํากาละกิรยิ า เพราะเหตุทพี่ ระโพธิสัตวไดดื่มน้ําในสระ
โบกขรณี น้ําในสระโบกขรณีไดรักษาพระชนมชีพไวได ทั้งสรีระกายที่ถูกโบยตีก็มไิ ดบอบ
ช้ําดวยอํานาจที่ดื่มน้ําในสระโบกขรณีนนั้ ถามวา เพราะกรรมอะไร พวกยักษจึงพากัน
ประหารพระโพธิสัตวตองถูกโบยตี แลวใหขังไวในกรงเหล็กถึง ๓ ป ทั้งไมไดบริโภคอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งเลย ตอบวา เพราะกรรมที่พระโพธิสัตวเคยเกิดเปนคฤหบดี ไดมอบบุตร
ของตนคนหนึง่ แกภกิ ษุแลวขอใหบรรพชาเปนสามเณร แตสามเณรนัน้ เกียจครานไมศึกษา
เลาเรียน ภิกษุผูเปนอาจารยจงึ พามาหาบิดามารดา แลวเลาความประพฤติของสามเณรให
คฤหบดีฟง คฤหบดีจึงอนุญาตใหดาวา เฆี่ยนตีได แลวอยใหสามเณรนัน้ ฉันอาหาร จนกวาจะ
ประพฤติตนตามที่อาจารยสั่งสอน เพราะเวรนั้น พระโพธิสัตวจึงถูกพวกยักษทุบตี และขังไว
ในกรงเหล็กใหอดอาหารนานถึง ๓ ป ตอมา พระยากินนรเกิดนิมติ อยากฟงธรรม รูวาพระ
โพธิสัตวสามารถแสดงธรรมได จึงใหปลอยตัว ครั้นไดฟง อานิสงสของศีล ๕ ที่พระ
โพธิสัตวแสดงแลว ก็เกิดความเลื่อมใส จึงยกธิดาของตนใหกับพระโพธิสัตว พระโพธิสัตว
จึงพาภรรยากลับมายังเมืองของพระนางภัจจาที่ตนถูกพราหมณปุโรหิต พาไปโยนลงเหว
พระนางภัจจาก็ไดอภิเษกพระโพธิสัตวกับภรรยาขึ้นครองราชยที่แควนกาสีนั้น หลังจากนั้น
พระโพธิสัตวไดตามหาพระชนนีจนพบ แลวยกทัพมารบกับพระยากัณหวลินองตางมารดา
จนชนะแลว ก็ทรงอภิเษกพระเจาโกมลราชกับพระนางวลิกาเปนอัครมเหสีที่หนึ่ง และพระ
นางภัจจาเปนอัครมเหสีที่สองแทนพระนางกัณหลิมาเทวีที่พระเจาโกมลทรง สั่งประหารชีวติ
ไปใหครองราชยในเมืองโกฏินครนั้นแล สวนพระองคพรอมทั้งพระมเหสีก็ไดยกทัพกลับไป
ครองราชสมบัติที่แควนกาสีดัง เดิม
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50. พากุลชาดก
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสําราญพระอิริยาบถอยูที่พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพระเทวทัต
เปนเหตุ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา สุนขทาส วจนํ เปนตน ความวา วันหนึ่ง ภิกษุทงั้ หลาย
ไดนั่งสนทนากันในธรรมสภาวา พระเทวทัตทําความเพียรตะเกียกตะกายเพื่อจะฆาพระผูมี
พระภาคเจา แตก็ไมสามารถที่จะฆาพระพุทธองคได มาบัดนี้พระเทวทัตนั้นก็ถึงความพินาศ
ฉิบหายไปเอง สมเด็จพระบรมศาสดาไดทรงสดับการสนทนาของพระภิกษุทั้งหลายดวย
ทิพพโสตญาณแลว จึงเสด็จมาประทับ ณ ธรรมสภา แลวตรัสถามถึงเรื่องที่พระภิกษุทั้งหลาย
สนทนา ครั้นทรงทราบแลว จึงตรัสวา พระเทวทัตทําความเพียรตะเกียกตะกายเพื่อจะฆาเรา
แตก็ไมสามารถที่จะฆาได ตองถึงความพินาศฉิบหายไปเอง เฉพาะในชาตินี้เทานั้นก็หามิได
แมในชาติที่ผานมาเธอก็ไดเปนเชนนี้มาแลว พระภิกษุทงั้ หลายสนใจจะฟงเรื่องนั้นจึง
อาราธนาใหทรงเลาใหฟง จึงทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา ในกาลเปนอดีตที่ลวงมาแลว มี
พระราชาพระองคหนึ่งทรงพระนามวาพรหมทัต ทรงครองราชสมบัติอยูในเมืองพาราณสี
ครั้งนั้น มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อวาโภควุฒิ ไดตั้งบานเรือนอยูในทิศตะวันออกแหงเมืองพาราณสี
เธอมีทรัพยสมบัติประมาณ ๗ โกฏิ และมีบริวารมากมาย แตไรบุตร ฝายบิดาของเศรษฐีนั้น
ตายไปแลวเกิดเปนพระอินทรอยูในภพดาวดึงส ขณะนัน้ โภควุฒิเศรษฐีมีอายุได ๔๐ ป ได
กลายเปนคนยากจนลง วันหนึ่ง บิดาที่เปนพระอินทรไดรําพึงขึ้นวา เศรษฐีบุตรของเราที่อยู
ในมนุษยโลกเปนอยางไรหนอ บุตรของเรานี้จะดํารงวงศตระกูลไวไมได ตระกูลของเราจะ
เสื่อมสูญเสีย เราจะตองปลูกหนอตระกูลของเราขึ้นใหสบื ตอประเวณีเชื้อสายตอไป เมื่อ
พิจารณาเลือกหาผูที่มีบุญญาธิการ ก็ไดเห็นพระโพธิสัตวซึ่งกําลังจะสิ้นอายุสังขาตจุตอิ ยูแลว
จึงไปยังสํานักของพระโพธิสัตว แลวเชิญวา ขอทานจงไดไปเกิดในภรรยภรรยาของโภควุฒิ
เศรษฐีเถิด พระโพธิสัตวรับคํา แลวลงไปถือปฏิสนธิในครรภภรรยาของโภควุฒิเศรษฐี ใน
เวลากึ่งราตรีทพี่ ระโพธิสัตวปฏิสนธินั้น ภรรยาของโภควุฒิไดฝนวา มีตนจําปาตนหนึ่ง
ประดิษฐานเอารากหยั่งลงในอางทอง ๒ ใบ ตั้งเรียงกันอยูในทามกลางเรือน เมื่อกาลผานไป
ได ๑๐ อางทองใบที่หนึ่งก็แตกทําลาย สวนอางทองใบทีส่ อง เมื่อกาลเวลาผานไปได ๑๕ ป ก็

132

แตกทําลายอีก แตตนจําปานัน้ กลับพุงสูงขึ้นไปในอากาศ แลววกกลับมาประดิษฐานอยู ณ
ทามกลางพระนคร แลวแตกกิ่งกานสาขาสวยงามยิ่งนัก นางตื่นมาตอนเชาจึงไปยังสํานักของ
พราหมณผูทํานายความฝน แลวเลาความฝนนั้นใหฟง พลางถามวา ความฝนนั้นจะมีเหตุราย
หรือดีประการใด พราหมณผทู ํานายความฝนพิจารณาแลวจึงทํานายวา ทานจะไดบุตรที่มี
บุญญาธิการมาก แตเมื่อบุตรนั้นอายุได ๑๐ ป มารดาจักถึงความตาย ตอมาเมื่อบุตรนั้นอายุได
๑๕ ป บิดาก็จกั ตาย แตตอไปภายหนา บุตรของทานจักไดครองราชสมบัติเปนอิสรภาพใน
เมืองพาราณสีนี้ ภรรยาของโภควุฒิเศรษฐีไดฟงคําทํานายแลว มีความโสมนัสยินดีเปนอยาง
ยิ่ง จึงลาพราหมณผูทํานายฝน กลับมาเลาเรื่องที่พราหมณทํานายใหสามีฟงทั้งหมด พอถวนท
สมาส นางก็คลอดบุตรเปนชายสีผิวพรรณดุจทองคําธรรมชาติ จึงตั้งชื่อบุตรนั้นวา พาหุล
กุมาร เมื่อพาหุลกุมารอายุได ๑๐ มารดาก็ตาย แลวขึ้นไปเกิดในวิมานทองในดาวดึงสเทว
พิภพ เมื่อพาหุลกุมารอายุได ๑๕ ป เศรษฐีผเู ปนบิดาก็เกิดพยาธิปวยไขไดรับทุกขเวทนา
เพราะพยาธิบีบคั้น จึงเรียกบุตรนั้นเขามาใกลแลวสั่งวา ถาพอตายแลว เจาอยารีบเผาซากศพ
ของบิดาเสียทีเดียวเลย แตเจาจงนําซากศพของพอไปนอนหงายไวในปาชา แลวตั้งอางน้ําไว
ในที่ใกลซากศพนั้น เพราะพอตั้งใจจะใหเนื้อในรางกายเปนทานแกสัตวทั้งหลาย เมื่อสัตวทั้ง
ปวงกินเนื้อหมดเหลือแตกระดูกแลว จงเอากระโหลกศีรษะของพอมาเก็บรักษาไว ถาเจาจะ
ไถนาหวานขาวในทีใ่ ด เจาจงเอาเชือกผูกกระโหลกศีรษะของพอลากไปที่นั้น ถากระโหลก
ศีรษะของพอมิไดติดของอยูใ นที่นั้น เจาจงอยาทําไรไถนาในที่นนั้ เลย ถากระโหลกศีรษะ
ของพอติดของอยูที่ใด เจาจงไถนาหวานขาวลงในนัน้ เถิด ครั้นสั่งบุตรแลว ก็ตายไปเกิดใน
ดาวดึงสเทวพิภพเหมือนกัน ฝายพาหุลกุมาร ครั้นบิดาตายแลวก็ทําตามคําสั่งของบิดาทุก
ประการ แลวนํากระโหลกศีรษะของบิดามาเก็บรักษาไว เมื่อมีอายุได ๑๖ ปจึงคิดจะไป
แสวงหาสัตวสักตัวหนึ่งมาเลี้ยงไวเปนเพือ่ น เขาเที่ยวหาสัตวที่จะมาเลี้ยงไวเปนเพือ่ น จึงเดิน
มาถึงเรือนหญิงหมายคนหนึง่ ฝายหญิงหมายนั้นเลีย้ งนางสุนัขไวตวั หนึง่ นางสุนัขนั้นตกลูก
ออกมา ๓ ตัว ตัวหนึ่งสีขาว ตัวหนึ่งสีเหลือง ตัวหนึ่งสีแดง พาหุลกุมารนั้นไปถึงเรือนหญิง
หมาย ไดเห็นลูกสุนัขเหลานั้น จึงขึ้นไปหาหญิงหมายแลวพูดวา กระผมเปนคนกําพราไมมี
ญาติ มารดาก็ตายแลว กระผมเปนคนตัวคนเดียวจริงๆ ไมมีใครเปนเพือ่ นเลย คุณแมจงขาย
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ลูกสุนัขใหกับกระผมสักตัวหนึ่งเถิด กระผมจะซื้อไวเปนเพื่อน หญิงหมายไดฟงแลวมีความ
สงสารจึงพูดวา เราไมขายเอามูลคา เจาตองการตัวไหนก็จับเอาไปตามความปรารถนาเถิด แต
เจาตองรับแมเปนแมบุญธรรม พาหุลกุมารรับคําแลวก็จับเอาลูกสุนัขตัวสีขาว แลวลาหญิง
หมายพาลูกสุนัขไปเลี้ยงไวที่เรือนของตน เมื่อถึงฤดูฝน พาหุลกุมารไดใชเชือกผูกกระโหลก
ศีรษะของพอลากไปในทีน่ นั้ ๆ กระโหลกศีรษะของพอไดไปติดของอยูในทีด่ อนสูงขึ้นไปถึง
๑๐๐ วา เขาจึงนํากระโหลกศีรษะของพอขึน้ หิ้งบูชา แลวลงมือแผวถางที่นาในทีน่ ั้น เมื่อเวลา
ผานไป ๓ วัน ภพของทาวสักกะไดเกืดรอนขึ้น ทาวสักกะจึงพิจารณาจนรูวาหนอเนื้อ
พุทธางกูรกําลังลําบาก ตองการผูชวยเหลือ จึงทรงพาบริวารเสด็จลงมาชวยแผวถางจนเสร็จ
แลวเขียนปายปกไววา ทาวสักกะลงมาชวยแผวถาง แลวพาบริวารเสด็จกลับไปยังภพของ
พระองค พาหุลกุมารโพธิสัตวซึ่งมีสุนัขเปนเพื่อน ไดทาํ นาจนไดผลผลิตมากมายดวย
อานุภาพแหงกระโหลกศีรษะของพอ ตอมา ปรารถนาจะรักษาศีลอุโบสถ จึงชําระตนให
สะอาดแลวสมาทานศีลอุโบสถทั้งแปดขอ ตอมา ไดพิจารณาเห็นศีลของตนบริสุทธิ์ ก็เกิดปติ
โสมนัสยิ่งนัก แตเมื่อมองไปรอบขางก็เกิดความปริวิตกวา เราควรจะหาภรรยามาไวเพือ่
ชวยเหลือกันในยามปวยไข ดวยอานุภาพแหงศีลและความปรารถนาของพาหุลกุมาร
โพธิสัตว ภพของทาวสักกะไดเกิดรอนขึน้ ทาวสักกะพิจารณาอยู ก็รวู า หนอเนื้อพุทธางกูร
กําลังจะหาภรรยามาไวเพื่อชวยเหลือกันในยามปวยไข จึงสงเทพธิดาตนหนึ่งซึ่งจวนจะสิ้น
อายุในสวรรค ไปบังเกิดในครรภของพระมเหสีของพระยาสัตตกุฎราชผูครองเมืองสัตตกุฎ
นคร ซึ่งเปนเมืองขึ้นของเมืองพาราณสีนั้น พระยาสัตตกุฏราชนั้นมีพระมเหสี ๗ พระองค แต
ละพระองคมพี ระธิดาพระองคละ ๑ พระองครวมพระธิดาทั้งหมดจึงมี ๗ พระองคดวยกัน
แตฝายนางเทพธิดาที่จุติจากเทวโลกนั้นไดมาเกิดในครรภของพระมเหสีคนที่ หนึ่ง ครั้นพอ
อายุได ๑๖ ป มีรูปทรงสัณฐานผิวพรรณงดงามอุดมอยางยิ่ง เมื่อทาวสักกเทวราชสองทิพ
เนตรเห็นแลว จึงเสด็จลงจากเทวโลก เสด็จไปยังสํานักของพระยาสัตตกุฏราช ประดิษฐาน
อยูในอากาศ แลวแสดงรูปสิริใหเห็นปรากฎ ตรัสวา เรามาหาทานเพื่อจะขอธิดาทานหนึ่ง
ทานจงใหธิดาคนที่เกิดจากพระมเหสีที่หนึง่ แกเราเถิด เราจะพาเอาไปใหแกมาณพหนอเนื้อ
พุทธางกูรผูมีบุญญาธิการยิ่งใหญ เพราะตอไปมาณพหนอเนื้อพุทธางกูรนั้น จะไดครองราช
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สมบัติในเมืองพาราณสีนี้ จักไดเปนพระราชามีบุญญาธิการล้ําเลิศ ธิดาของทานนั้นก็จักได
เปนอัครมเหสี พระยาสัตตกุฏราชไดฟงนัน้ ก็ประคองอัญชลีมีพระหฤทัยโสมนัสกราบทูลวา
ขาแตทาวมฆวานเทวราช ขอพระองคเปนทีพ่ ึ่งของขาพเจา จงพาธิดาของขาพเจาไปตามพระ
ประสงคที่ไดทรงเห็นชอบ แลวจงทรงประกอบใหเปนคุณประโยชนนั้นเถิด ทาวสักก
เทวราชไดรับอนุญาตแลว ก็เขาอุมราชธิดานั้นเหาะมาทางอากาศ พามาถึงที่นาของพากุล
กุมารโพธิสัตวแลว จึงเนรมิตไขฟองหนึ่งใหญประมาณเทาผลฟก มีสัณฐานภายในออนนุม
ภายในของไขนั้นบริบูรณดว ยอาภรณเครื่องประดับแลชิน้ โภชนาหารตางๆ อันเปนทิพย เมื่อ
ราชธิดานั้นปรารถนาสิ่งใดก็ไดสิ่งนั้นสมปรารถนา ฝายพาหุลกุมารไดยนิ เสียงลูกสุนัขเหาอยู
มิไดหยุด นึกประหลาดใจยิง่ นัก จึงลงมาจากเรือนกระทอมเดินไปดู ก็เห็นไขวางอยูทนี่ ั้น จึง
หยิบไขนั้นมาเก็บไวบนเรือนกระทอม สวนธิดาที่อยูในไขนั้น เมื่อพากุลกุมารไปแลวก็ออก
จากไขจึงทําการชําระลางถูเก็บกวาด ทําเรือนกระทอมเปนอันดี แลวจัดตกแตงโภชนาหาร
พรอมทั้งคาวหวานตั้งไวแลว ก็กลับเขาไปอยูในไขตามเดิม ฝายพากุลกุมารทํานาอยูพ อเย็น
ลงจึงเดินกลับมาในกระทอมก็เห็นโภชนาหารที่นาง จัดเตรียมวางไว จึกนึกวา ใครหนอ
จัดแจงโภชนาหารไวใหเรา ครั้นรุงเชา พากุลกุมารตื่นขึน้ มาบวนปากลางหนาแลว เปดปรตู
ไวแลวก็ไปทํานาในทีน่ าของตน ฝายราชธิดาก็ออกจากไขเห็นวาพากุลกุมารไปนาแลวจึงทํา
การเก็บกวาดและตกแตง โภชนาหารดุจกาลกอน ครั้นรูวาพากุลกุมารออกไปซอนภายนอก
นางจึงคิดวา ตอไปภายหนา เราก็คงเปนภรรยาของพากุลกุมารโดยแท พากุลกุมารคงจักได
เปนพระราชาครองเมืองพาราณสี ตัวเราก็จดั ไดเปนอัครมเหสีคูราชาภิเษก นางคิดแลวก็
มิไดกลั้บเขาไปอยูในฟองไขของตนอีกเลย พากุลกุมารเปนนางนั่งอยูเปนปกติแลว จึงขึ้นไป
ปดประตูเรือนแลวถามวา เจามีชื่อวาอะไร มาแตไหน เปนหญิงมนุษยหรือเปนยักษิณี หรือ
เปนเทพธิดาองคใด เหตุไฉนจึงไดมาอยูในที่นี้ เทพธิดาตอบวา ขาพเจาเปนธิดาของพระยา
สัตตกุฎราช ทาวสหัสนัยผูมอี ํานาจพาขาพเจามาเพื่อจะปฏิบัติทาน ทาวสักกเทวราชไดใหไข
ฟองนี้ไว เพื่อสําหรับไดซอนเรนหนีภยั พากุลกุมารไดฟง แลว จึงหยิบเปลือกไขมาดูแลวสง
ใหนาง นางรับเปลือกไขแลวก็เอาไปเก็บไว ตั้งแตนั้นมา ทั้งสองก็อยูรวมกันเปนสามีภรรยา
และราชธิดานัน้ ก็ไดชื่อวานางสุขุมาอัณฑา เพราะเหตุที่นางไดอาศัยอยูในฟองไข ฝาย
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ชาวบานที่คุนเคยกับพากุลกุมารมาแตกอนพากันไปเที่ยวไปมาอยูในที่ นั้น เห็นสองสามี
ภรรยาอยูก ินดวยกัน ก็พูดกันวา พากุลกุมารเปนคนทุคคตะ ยากจนหาทีพ่ ึ่งมิไดกลับมาไดเมีย
รูปรางดุจนางเทพธิดาในสวรรค พากุลกุมารนี่มีบุญเปนอัศจรรยหนอ จนเลื่องลืมไปตอลดตํา
บน ฝายกํานันขุนสวยผูเก็บสวยในบานตําบลนั้น เมื่อไดฟงจากลูกบานของตน จึงออกจาก
บานตรงไปยังที่นาของพากุลกุมาร ครั้นเปนนางรูปทรงสัณฐานงามอุดม และประกอบไป
ดวยลักษณะสิริวิลาส มีผิวพรรณอันงามบริสุทธิ์สะอาด ดุจดังนางเทพอัปสรในสวรรค
บริบูรณไปดวยลีลาจารวัตรอนดีจึงคิดวา เราจะเขาเฝาพระราชาในเมืองพาราณสี แลวกราบ
ทูลใหทรงทราบ ฝายพระเจาพาราณสีไดทรงสดับคําที่กํานันกราบทูลแลว ปรารถนาจะได
นางมาเปนพระมเหสี จึงโปรดใหสงคําสั่งไปถึงพากุลกุมารนั้นวา ใหพากุลกุมารหาไกตัว
หนึ่งมาชนกับไกหลวง ถาไกของพากุลกุมารแพไกหลวง เขาจะตองนําเอาภรรยาของตนมา
แทนเงินคาเดิมพันของไกทแี่ พ พระเจาพาราณสีไดทรงสดับอุบายแลวจึงตรัสวา พากุลกุมาร
ทานจงหาไกตวั หนึ่งไปชนกับไกหลวงของพระราชาในวันพรุงนี้ พากุลกุมารไดฟงแลวจึงเขา
ไปบอกกับภรรยาวา พระราชามีพระบัญชาใหราชบุรุษมาบอกใหพี่หาไกไปชนกับไกของ
พระราชาในวัน พรุงนี้ นางสุขุมาอัณฑาจึงลวงไปในกระเปาะฟองไขที่ทา วสักกะประทานให
แลวจับไกตัวหนึ่งมาสงให พรอมกลาววา ขาแตสามี ทานจงนําไกตัวนีไ้ ปชนกับไกพระราชา
และใหพรวา ขอใหทานมีชยั ชนะเถิด พากุลกุมารรับไกแลวมีจิตชืน่ ชมโสมนัส จึงอุมไกเขา
ไปเฝาพระราชา พระเจาพาราณสีมีพระราชดํารัสวา เราพากันไปทีห่ นาพระลานทอง
สนามหลวงเถิด ทานจงไปนําไกที่จะชนมาอํามาตยไดไปนําไกชนที่มีขนาดใหญมาตัวหนึ่ง
ไกนั้นสูงใหญกวาไกของพากุลกุมาร ครั้นปลอยไกนนั้ พระเจาพาราณสีตรัสวา ถาหากไก
ของทานแพไกของเรา ทานจงใหภรรยาของทานแกเรา แลวมีรับสั่งใหปลอยไกทั้งสองลงใน
สังเวียนที่ชนไก พากุลกุมารปลอยไกของตนลงไป ฝายไกของพระราชาก็ถูกปลอยไกลงไป
พรอมกัน ฝายไกทิพยนั้นขันและปรบปกยืนอยู ฝายไกหลวงมิไดปรบปกและมิไดขนั เลย
ขณะไกทั้งสองตางเขาจิกกันพัลวันไปมานัน้ ไกทิพยไดลงเดือยแทงลูกตาทั้งสองของไก
หลวง แลวตีเตะเอาแขงและปกทั้งสองขางของไกหลวงหักทันที ไกหลวงก็พายแพไกของพา
กุลกุมารไป ครั้นไกมีชัยแลว พากุลกุมารจึงทูลลาเพื่อที่จะไปบอแกภรรยา พระเจาพาราณสี
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นั้นปรึกษากับกํานันวา เราจะคิดอุบายอยางไรอีก กํานันทูลวา ใหพากุลกุมารหามาตัวหนึ่งมา
วิ่งแขงกับมาของหลวงในวันพรุงนี้ พระราชาไดทรงสดับเชนนั้นแลว เห็นชอบดวยจึงรับสั่ง
ใหราชบุรุษผูห นึ่งไปบอกพากุลกุมาร พากุลกุมารจึงบอกแกนางสุขุมาอัณฑาผูเปนภรรยา
นางสุขุมาอัณฑาจึงลวงลงไปในกระเปาะฟองไขที่ทาวสักกะประทานให แลวจับเอามาตัว
หนึ่ง ซึ่งมีรูปงามออกมาแลวมอบใหแกพากุลกุมาร พากุลกุมารก็ขึ้นขี่อาชาตรงไปเฝาพระเจา
พาราณสี ฝายอํามาตยรับพระราชโองการแลวตรงไปยังโรงมาหลวงเลือกไดตวั หนึง่ พระเจา
พารารสีมีรับสั่งใหสารถีขึ้นขี่อาชาตัวนั้น แลวใหพากุลกุมารขึ้นขี่มาที่นํามาวิ่งแขงขัน ฝายมา
ทิพยมีกําลังวองไวรวดเร็วยิ่งนักก็เปนฝายชนะอีก พากุลกุมารจึงทูลลาพระราชากลับเพื่อไป
บอกแกภรรยาของตน ฝายพระเจาพาราณสีก็ปรึกษากับกํานันอีกวา จะออกอุบายอยางไรดี
กํานันไดทูลวา ใหบอกพากุลกุมารใหหาชางมาชนกับชางหลวงในวันพรุงนี้ พระราชา
เห็นชอบแลว จึงรับสั่งใหพากุลกุมารหาชางมาชนกับชางหลวง ฝายพากุลกุมารไดฟงแลวจึง
บอกแกภรรยา ภรรยาจึงไปยังที่เปนที่เก็บฟองไขลวงลงไปในกระเปาะฟองไขที่ทาวสักกะ
ประทานให แลวนําเอาคชสารตัวหนึ่งออกมาจากกระเปาะไข คชสารนั้นมีอวัยวะทั้งปวงอัน
ขาวลวน มีงาทั้งสองอันงอนงามดูชดชอย มีเล็บเทาทั้งหมดแดงดุจน้ําครั่ง ประกอบดวยกําลัง
อันแกลวกลาสามารถ นางมอบใหแกพระโพธิสัตวแลวพระโพธิสัตวก็จับงากุญชรชาตินําไป
เฝาพระราชา เพื่อที่จะชนชางกับชางหลวง ฝายพระราชาใหนําเอาชางเชือกหนึ่งมาซึง่ ตัวใหญ
สูงกวาของชางพระโพธิสัตว แลวใหนําชางทั้งสองไปชนกันที่สนามหนาพระลานหลวง
ปลอยชางทั้งสองออกไปสูกนั ชางทิพยนั้นมีรางกายเล็กกว แตมีกําลังอันแกลวกลาสามารถ
เปนฝายชนะอีก พระโพธิสัตวจึงทูลลากลับเพื่อบอกแกภรรยา ฝายพระราชาออกอุบายกับ
กํานันอีก กํานันจึงทูลวา ควรใหตมน้ํารอนใหเดือดพลานใสลงในอางแลวบังคับใหพากุล
กุมารเอามือ จุม ลงในอางน้ํารอนนั้น ถาพากุลกุมารขัดรับสั่งไมทําตาม ก็จะตองรับพระราช
อาชญาอันสาหัส พระเจาพาราณสีเห็นชอบดวย จึงมีรับสั่งใหไปบอกพากุลกุมารมาเฝาแลว
ใหพากุลกุมารทําตามอยางทีบ่ อก พากุลกุมารไดรับฟงเชนนั้นแลวจึงบอกแกภรรยา ภรรยา
จึงไปงที่เก็บฟองไข ตั้งสัตยาธิษฐานแลวนําเอาผลหมากผลหนึ่งออกจากฟองไข แลวสงให
พระโพธิสัตวพรอมกลาววา ทานจงเอาผลหมากนีไ้ ปเฝาพระราชา ถาพระราชาทรงบังคับให
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ทํากิจการอันใด จงเอาผลหมากนี้เขาในปากกอนแลวจึงกระทําซึ่งกิจการนั้น ทานอยาสดุง
กลัวภัยแตอยางใดเลย พากุลกุมารจึงไปเฝาพระราชาแลวจึงสั่งใหพากุลกุมารนั้นเอามือจุมลง
ไปใน อางน้ํานั้น ถาทานไมทําตามคําเราเราจะใหลงอาชญาทานถึงสาหัส พากุลกุมารจึงใส
ผลหมากเขาไปในปากตั้งสัตยาธิษฐาน เอามือจุมลงในอางน้ํารอนนั้น น้ํารอนนั้นได
กลายเปนน้ําเย็น เขาลงไปในอางอาบน้ําดําเกลาแลว จึงขึน้ จากอางมาถวายบังคมพระราชานั่ง
อยู พระเจาพาราณสีเห็นแลวก็มีความประหลาดพระทัยมาก ฝายพากุลกุมารไดทูลลากลับไป
ยังที่นาของตน พระเจาพาราณสีไดปรึกษากับกํานันอีกวา เราจะทําประการอยางใดดีจึงจะให
สามีภรรยาทั้งสองมันพลัดพรากจากกันได กํานันทูลวา พระองคควรใหตกแตงภัตตาหารอัน
หมดจดสะอาดดวย ควรใหตกแตงขาทนียะและโภชนียาหารอันเจือดวยฟองไข แลวเชิญ
คฤหบดีทั้งหลายมีเศรษฐีเปนตนใหมาบริโภคพรอมกับกับพากุลกุมาร พากุลกุมารนัน้ ก็
บริโภคขาทนียะและโภชนียาหารอันเจือไปดวยฟองไข เมื่อบริโภคแลวภรรยาพากุลกุมารก็
จักเกิดความเดือดรอนหนีไป แลวผัวเมียทั้งสองนั้นก็ตองพลัดพรากจากกัน พระเจาพาราณสี
เห็นดวย จึงใหเชิญอิสรชนทั้งหลายมีเศรษฐีเปนตนมาพรอมกับพากุลกุมาร ฝายพากุลกุมาร
มิไดรูวาโภชนาหารนั้นเจือไปดวยฟองไข เมื่อบริโภคแลวนางสุขุมาอัณฑาก็ใหมกี ายและจิต
อันหวัน่ ไหวเรารอน ไมสามารถที่จะนั่งนอนใหเปนสุขได จึงเที่ยวเดินไปเดินมาตลอดที่นา
แลวเรียกสุนัขนั้นใหเขามาใกลๆ สั่งความใหไปบอกแกสามีวา เรามีหทัยรอนกระวนกระวาย
นัก ไมสามารถที่จะอยูในทีน่ ี้ได จึงสงแหวนหัว ๓ วงใหแกลูกสุนัขขาว แลวบอกวาเราจะขอ
ลาไปบานเมืองของเรา ฝายพากุลกุมารบริโภคแลวก็กลับมายังที่นาของตน เมื่อไมเห็นนางสุขุ
มาอัณฑา จึงถามลูกสุนัขขาว ลูกสุนัขขาวนัน้ ก็บอกความตามที่นางสั่งไว แลวคาบเอาแหวน
หัว ๓ วงมาสงใหแกพระโพธิสัตว ร่ํารองไหรําพันพิลาปอยูอยางนัน้ จนสิ้นกําลังหยัง่ ลงสู
ความหลับ ครั้นรุงเชาจึงไปหามารดาเลี้ยงผูที่ใหลูกสุนัข พรอมกับสุนัขสหายของตน แลวเลา
เหตุการณตั้งแตเบื้องตนใหฟง แลวพักในเรือนนั้นคืนหนึง่ รุงเชาอําลามารดาเลี้ยงจึงเอา
แหวน ๓ วงนัน้ ผูกขอดชายผาแลว มีสุนัขเปนเพื่อน ทั้งสองผิดหนาเฉพาะทิศตะวันตกตรงไป
ครั้นถึงแมน้ําใหญก็พาสุนัขขามแมน้ําไปดวยกัน แมน้ํานั้นใหญกวางประมาณ ๑๐ โยชน แต
เปนแมน้ําตื้นบางแหง บางแหงก็ลึก เพราะเหตุนี้ แมน้ํานัน้ จึงมีนามวาอุตตานา เขาขามแมน้ํา
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นั้นอยูประมาณสามคืนสามวันจึงถึงฝง ฝายสุนัขนั้นพยายามตามเจาของมิไดหยุดยั้งยืนอยูใน
ที่แหงใดแหงหนึ่ง ก็มีกายอันเหน็ดเหนื่อยทุพลภาพสิ้นกําลัง พอถึงฝงก็มีหทัยอันเหีย่ วแหง
ตายอยูที่นนั้ พระโพธิสัตวืเห็นสุนัขตาย ก็ไมสามารถที่จะอดกลั้นความโศกไวได ก็รอ งไห
ฝายหมูญาติทงั้ หลายของพากุลกุมารซึ่งตายไปอุบัติบังเกิดในดาวดึงสพิภพนัน้ อยู เห็นพากุล
กุมารจึงลงมาจากเทวโลก เนรมิตรอัตภาพเปนแรงบินไปสูสํานักพากุลกุมารกลาววา ทานจง
ใหเนื้อสุนัขนัน้ เปนอาหารแกเราเถิด เราจะชี้บอกทางแกทาน พากุลกุมารก็อนุญาตใหเนื้อ
สุนัขนั้นเปนอาหารแกแรงไป แลวพาพระโพธิสัตวไปสิ้นระยะทางได ๗ โยชน จึงกระทํา
อาการวาตายอยูในทางนั้น เทวบุตรผูเปนญาติอีกองคหนึ่ง จึงลงมาจากเทวโลกเนรมิตกาย
เปนกาเขาไปหาพระโพธิสตั ว แลวกลาววา ทานใหแรงที่ตายนั้นแกเราเถิด เราจะบอกหนทาง
ไปใหแกทาน พระโพธิสัตวจึงอนุญาตใหเนื้อแรงนั้นแกกาไป กาเทวบุตรนั้นก็พาพระ
โพธิสัตวไประยะทาง ๗ โยชนแลวก็ทําเปนตายอยูใ นทีน่ ั้น ทาวมฆวานสักกเทวราชก็ลงมา
จากสวรรค เนรมิตกายใหมีรศั มีพรอมพรายประหนึ่งวาหิ่งหอย ไปสูสํานักพระโพธิสัตว แลว
บอกวาภรรยาของทานเขาสั่งไววา ใหเราบอกทางแกทานไปยังเมืองสัตตกุฏนคร แลวพาพระ
โพธิสัตวไปอีก ๗ โยชนก็ถึงฝงสระโบกขรณะสระหนึ่ง ในสระนัน้ เต็มไปดวยดอกประทุม
ดอกโกมุทและดอกอุบลทั้งหลาย ที่บริเวณสระนั้นประดับไปดวยตนไมทั้งหลายอันมีดอก
และผลตางๆ กัน ในสระนัน้ มีกลิ่นอันหอมฟุงดวยสุคนธชาติ ที่ขอบสระนั้นแวดลอมไปดวย
ตนอโสกพฤกษทั้งปวง เมื่อทาวสักกเทวราชพาพระโพธิสัตวพากุลกุมารไปถึง จึงใหพระ
โพธิสัตวเขาไปอยู ณ ตําหนักหลวงนั้น วันรุงขึ้นทาสี ๓ คนจะพากันมาตักน้ําในสระนี้ ฝาย
นางสุขุมาอัณฑาเทวีนนั้ เมื่อไปดวยอานุภาพแหงเทวดาถึงเมืองสัตตกุฎนครแลวจึงไปเฝา
พระราชบิดาและ พระราชมารดา ในกาลครัน้ นั้น พระเจาสัตตกุฏราชเห็นพระราชธิดาจึงถาม
วา เจาไปอยูกนิ กับสามีของเจาแลวเหตุไฉนจึงกลับมาหาบิดาเลา หรือตัวเจามีทกุ ขรอนจึงมา
หาบิดาในกาลนี้ นางสุขุมาอัณฑาเทวีกราบทูลวา พาหุลกุมารเปนสามีของหมอมฉัน บิดา
มารดาและญาติสักคนหนึ่งก็ไมมีเลย เปนผูอนาถาทํานาเลี้ยงชีพอยูแตผเู ดียว เพราะเปนเหตุที่
ยากจน พระเจาพาราณสีผูมีจิตมีบาปจึงทําการเบียดเบียนประการตางๆ พระเจาสัตตกุฏราช
ไดฟงประพฤติเหตุแลว จึงมีพระราชดํารัสสั่งทาสี ๓ คนวา พวกเจาจงไปนําเอาน้ําในสระ
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โบกขรณีมาใหธิดาเรา ทาสีทั้ง ๓ ไปยังสระโบกขรณีตกั น้ําในสระนัน้ มาแลว ฝายพากุลกุมาร
เห็นพวกทาสี ๓ คนนั้นมาจึงถามวา ทานทัง้ หลายพามาตักน้ําเพื่อใครกัน จงบอกเราไดไหม
นางทาสีบอกวา พระสัตบุรุษพระราชธิดานายของเรากลับมา พวกเราตักเพื่อจะใหพระราช
ธิดานั้นสรงและสนานและสระพระเศียร พากุลกุมารไดฟงก็มีความโสมนัส เมื่อพระ
โพธิสัตวชวยยกหมอจึงนําเอาแหวนใสลงในหมอน้ําแลว ทาสีเหลานั้นก็เอาหมอน้ํานัน้ ไป
ในขณะที่พระราชธิดาสรงสนานอยู แหวนก็ตกลงจากหมอ พระราชธิดาดูแหวนก็รูวา สามี
ของเราตามมาถึงแลว ครั้นรุงขึ้นพระเจาสัตตกุฏราชก็อภิเษกชนทั้งสองใหปกครองราช
สมบัติเปน กษัตริยสืบสันติวงศในสัตตกุฏนครนั้น ฝายพากุลกุมารเสวยราชสมบัติได ๓ วันก็
คิดถึงพระราชสในเมืองพาราณสีขึ้นมา ปรารถนาจะไปดูหนาพระราชาผูลามกนั้นมากในกาล
นั้น จึงเขาเฝาเพื่อทูลลา ฝายกํานันคนพาลเห็นพากุลกุมารจึงทูลใหพระเจาพาราณสีรบี ไปจับ
พากุลกุมารฆา เสีย แลวเอาเมียมาตั้งเปนนางอัครมเหสี แตดวยอานุภาพแหงเสียงสายธนูของ
พากุลกุมาร พระเจาพาราณสีและกํานันก็ตกจากหลังคชสารตายอยูกับพื้น ในกาลนัน้ ชาว
นครพาราณสีก็พรอมใจกันเชื้อเชิญพระโพธิสัตวและพระราชเทวีใหขึ้นประทับ ณ หลังคช
สารไปยังเมืองพาราณสี ตั้งพิธีราชาภิเษกใหกษัตริยทั้งสองครองราชอาณาจักรแลวถวายพระ
นามวา พระเจาพากุลราช ทาวเธอดํารงราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรม แลวพระราชทาน
โอวาทสั่งสอนแนะนําและแสดงธรรมเทศนา ทรงสงเคราะหมหาชนดวยสังคหวัตถุ ๔
ประการ แลวสรางโรงทาน ๖ แหง ทรงบริจาคพระราชทรัพยวนั ละ ๖ แสน พรอมดวยพระ
ราชเทวีสุขุมาอัณฑา ครั้นสิ้นพระชนมชีพก็ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสภพ สมเด็จพระบรมศาสดา
ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา พระเทวทัตนั้นไดพยายามฆาพระตถาคต แต
บัดนี้เทานัน้ ก็หาไม แมในชาติกอน เธอก็ไดพยายามฆาพระตถาคตมาแลว

