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นิทานเวตาลเรื่องที่   ๑  
 ในกรุงพาราณสีมีพระราชาทรงศักดิ์ใหญครองราชยสมบตัิ ทรงนามพระประตาปมกุฏุ มีราชบุตร 
ทรงนามวัชรมกุุฏ มีเรื่องดังตอไปนี ้

 เชาวันหนึ่ง พระวัชรมุกุฏกับสหาย ช่ือพุทธิศริระ พากันขี่มาออกเท่ียวลาเนื้อในปา พุทธิศริระ 
เปนบุตรของประธาน คือหัวหนาอํามาตยในพระนครนั้น ชายหนุมทั้งสองขี่มาไปในปา พบสระใหญ
สระหนึ่งมีกําแพงลอมรอบริมสระเปนที่รมรื่นตลบดวยกลิ่นดอกไม ฝูงนกคือหงสแลนกจากพรากเปนตน 
ลงลอยอยูในสระ ในหมูดอกบัวอันชูกานขึ้นมาพนน้ําเปนที่ชวนชม แมลงภูท้ังหลายพากันรอนอยูเหนือ
น้ํา แลกินรสดอกบัวในสระนั้น พระราชบุตรแลสหาย ไมเคยไปพบสระนั้นในปาตางก็พิศวงจึงลงจาก
หลังมา ผูกมาไวแทบใตตนไม แลวเดินเขาไปริมสระชําระพระพักตรและหัตถ แลวก็เขาไปในศาลพระ
มหาเทพซึ่งอยูใกลฝงสระ ตางคนกระทําการนอบนอมแลสวดมนต  

            สักครูหน่ึงมีหญิงสาวเปนอันมาก หอมลอมดวยทาสีพากันมาที่ริมสระฟากโนน ครั้นมาถึง
ก็ยืนสนทนาแลสํารวลกนัอยูที่ขอบสระ บางนางก็ลงอาบน้ํา แตนางผูเปนหัวหนาคือพระราชบุตรีนั้นมิได
ลงสระน้ํา เสด็จเดินเที่ยวเลนใตรมไมกับนางอีกคนหนึ่งหางฝูงนางออกไป  

            ฝายพระราชบุตรปลอยใหพุทธิศริระนั่งสวดมนตอยูในศาลพระมหาเทพคนเดียว พระองค
เสด็จออกจากศาลเดินเดี่ยวไปในหมูไม มิชาพระราชบุตรแลพระราชธิดาก็สบพระเนตรกัน นางสะดุง
เหมือนหนึ่งตกพระหฤทัย พระราชบุตรทรงใฝฝนในทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นนาง แลตรัสออกมาวา 
"กามเทพเอย เหตุไรทานจึงมารบกวนเราเชนนี้" พระราชธิดาไดยิน ทรงยิ้มหยุดยืนดูกิริยาพระราชบุตร 
เพราะเธอตกประหมามิรูจะกลาวแลทําประการใดได นางนิ่งดูอยูครูหน่ึงก็ทําการเหมือนพิโรธตรัสแก
หญิงสหายซึ่งแสรงหันหลังเก็บดอกมะลิวา เหตุไรจึงปลอยใหชายหนุมมายืนจองดูนางอยูเชนนี้ ฝายหญิง
สหายเมื่อไดยินดังนั้น ก็หันมากลาวคําเกรี้ยวกราดขับไลใหพระราชบุตรไปเสียจากที่ แลใหพาความ
ละลาบละลวงไปเสียดวย มิฉะนั้นจะเรียกทหารมาจับตัวท้ิงลงไปในสระใหสมแกโทษ ฝายพระราชบุตร
ยืนตกตะลึงดนูาง มิไดยินคําที่หญิงสหายกลาวขู นางทั้งสองเห็นดังนั้นก็พากันเดินหางออกไป  

             ครั้นถึงขอบสระฟากขางโนน     พระราชธิดาก็เหลียวดูวาชายหนุมผูตกประหมายังนิ่ง
อยูกับที่หรือทําอยางไรตอไป ครั้นเห็นพระราชบุตรยังยืนจองดูอยู นางก็ทรงยิ้มแลวเสด็จลงไปที่ขอบสระ 
เก็บดอกบัวดอกหนึ่งชูข้ึนไหวฟาแลวเอาเสียบเกศาแลวทัดที่กรรณ แลวกัดดวยทนต แลวทิ้งลงเหยยีบดวย
บาท แลวกลับหยิบขึ้นปกที่อุระ ครั้นทําเชนนี้แลวนางก็เสด็จไปขึ้นยานกลับคืนสูนิเวศนแหงนาง 
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 ฝายพระราชบุตร ครั้นนางไปแลวก็เรารอนในพระหฤทัย  กลับไปยังศาลพระมหาเทพ   พบพุทธศิ
ริระเดินออกมาจากศาล   พระราชบุตรก็รับส่ังวา  “สหายเอย ขาไดเห็นนางหนึ่งงามนัก จะเปน นาง
ดนตรีของพระอินทรในสวรรค หรือจะเปนนางมาจากทะเลหรือธิดาแหงนาคราช หรือบุตรีพระราชาใน
แผนดิน ก็หาทราบไม"   พุทธิศริระผูจะเปนอํามาตยมีปญญาในภายหนาทูลวา "พระองคจงกลาวโฉม
หนานางใหขาพเจาฟงเถิด"    พระราชบุตรตรัสวา  "พักตรนางเหมือนพระจันทรยามเพ็ญ ผมเหมือนหมู
ผึ้งอันเกาะหอยอยูบนชอดอกไม ปลายขนงยาวจรดถึงกรรณ โอษฐมีรสเหมือนจันทรามฤต เอวเหมือนเอว
สิงห ทรงดําเนินเหมือนราชหงส กลาวเทียบเครื่องแตงกายนางคือสีขาว กลาวเทียบฤดูนางคือวสันตฤดู 
กลาวเทียบ ดอกไมนางคือพุทธชาด กลาวสําเนียงนางคือนกกาเหวา กลาวความหอมนางคือชะมดเชียง 
กลาวความงามนางคือพระศรี กลาวความเปนนางคือความรัก ถาขามิไดนางมา ขาจะไมทรงชีวิตไปเปน
อันขาด ขาไดตกลงในใจเชนนี้แลว"  

          พุทธิศริระไดฟงพระราชบุตรตรัสดังนั้น ก็มิไดรอนใจ เกรงจะปลงพระชนมลงในกลางปา 
เพราะเคยไดยินพระราชบุตรตรัสอยางเดียวกันทุกครั้งที่ไดเห็นนางงาม มิไดคิดวาจะเปนไปลึกซ้ึงยิ่งกวา
คราวกอนๆ พุทธิศริระจึงทูลวา ถาไมข้ึนมาเดี๋ยวนี้คงจะค่ําอยูกลางปาไมกลับถึงนครไดในเวลาอันควร 
พุทธิศริระกลาวดังนั้นแลว เจาแลขาก็ชวนกันขึ้นมาหันกลับเขาเมือง  

      ในเวลาเดินทางอยูประมาณ ๓ ช่ัวโมงนั้น ชายหนุมทั้งสองเกือบจะมิไดสนทนากันเลย พระวัชร
มุกุฏนิ่งนึกถึงนางมิไดรับส่ังประการใด เมื่อพุทธิศรริะทูลอะไรก็ตองทูลดังๆถึงสามสี่ครั้ง จึงจะตรัสตอบ
คําเดียวหรือสองคําเปนอยางมาก ฝายพุทธิศริระเมื่อเห็นพระราชบุตรนิ่งอยูดังนั้น ก็มิไดทูลอันใดตอไป 
คิดในใจวาถาพระราชบุตรอยากไดความเห็นแลความแนะนําก็ใหหารือมาเถิด  

        พุทธิศริระคิดดังนี้ เพราะดําเนินความคิดตามวิธีของบิดาผูเปนอํามาตยมีปญญา ซ่ึง มิไดให
ปญญาแกผูใดที่มิไดขอนั้นเปนอันขาด ถึงแมผูท่ีขอปญญาบางทีก็ไดเห็นส่ิงตรงกันขาม อันผูฉลาดไม
เรียกวาปญญาเปนอันขาด 

 ฝายพุทธิศริระ เมื่อข่ีมานิ่งๆ เวลานั้นก็ตรึกตรองขอความลึกลับอันหนึ่ง ซึ่งขึ้นตนไวแตเวลาเชา
เพราะชายหนุมคนน้ีมีวิธีฝกฝนปญญาใหคมกลา คือเมื่อตื่นขึ้นเชาก็คิดตั้งปญหาถามตัวเองขอหนึ่งซึ่งมี
ใจความลึกลับ แลตรึกตรองตอบปญหานั้นทุกขณะ ที่มีเวลาวาง ขอความที่ลึกลับแลละเอียด ถาเกี่ยวกับ
ปญหานั้นก็นําเอามาตรึกตรองจนสิ้นเชิง แลเมื่อไดทําเชนนี้มาสองสามปก็ควรเปนที่เชื่อไดวา ชายหนุม
คนนี้มีปญญารุงโรจนมาก 
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 ครั้นกลับถึงวังในตอนค่ํา พระราชบุตรก็บรรทมกระสับกระสายอยูตลอดคืน แลเปนเชนนั้น
ตลอดวันรุง ครั้นวันที่สองถึงแกประชวรมีอาการเปนไข การเขียนการอานการกินการนอนก็งดหมด 
ราชการซ่ึงพระราชบิดามอบเฉพาะพระองคก็งด การอื่นๆ ก็งด เพราะรับสั่งวาจะส้ินพระชนมอยูแลว 
ครั้นพระชนมยังไมสิ้นก็ทรงเขียนรูปนางงามผูเก็บดอกบัวมาทําแปลกๆ จนฝงอยูในพระหฤทัย กลาวกัน
วาเขียนเหมือนอยางที่สุด ครั้นเขียนแลวก็บรรทมพิศดูรูป ดวยพระเนตรอันฉํ่าดวยน้ํา อีกครูหนึง่ลกุทะลึง่
ข้ึนฉีกรูปนั้นเสีย แลวชกพระเศียรประหนึ่งวาพระเศียรไดกระทําความผิดเปนขอใหญ แลวก็เขียนรูปนาง
อีกรูปหนึ่งงามยิ่งกวารูปกอน 

 อีกวันสองวัน พระราชบุตรตรัสใหเรียกพุทธิศริระเขาไปเฝา พุทธิศริระทราบอยูหลายวันแลววา
คงจะเรียก ครั้นเขาไปเฝาถึงที่บรรทม เห็นพระราชบุตรพระพักตรเผือดแลทรงบนวาปวดพระเศียร 
พุทธิศริระทราบอยูแลววาจะรับส่ังเรื่องอะไร แตยังไมกลารับส่ังเพราะราชบุตรแลสหายคนนี้ไดสนทนา
เรื่องผูหญิงหลายครั้งแลว พระราชบุตรตรัสครั้งไร พุทธิศริระก็ย้ิมเยยแลกลาวลบหลูหญิงอยางเรี่ยวแรง
แลยังกลาวติเตียนชายท่ีหลงรักหญิงอยางเรี่ยวแรงยิ่งไปกวาติเตียนหญิงเสียอีก เหตุดังนี้พระราชบุตรจึง
อํ้าอ้ึงยังไมกลาวเรื่องที่อยูในพระหฤทัย พุทธิศริระรูทีแลอยากใหตรัสออกมาจึงทูลวา 

 "โรคชนิดนี้ตองเสวยยาขมแลอดของแสลงใหจริง มิฉะนั้นโรคไมบรรเทาได" 

 พระราชบุตรไดฟงพุทธิศริระสําแดงความรอนใจ ดังนั้นก็ส้ินความอ้ําอ้ึง พระหัตถจับมือพุทธิศริ
ระน้ําพระเนตรตกตรัสวา  

            "ชายใดเขาเดินในทางแหงความรักชายนั้นจะรอดชีวิตไปมิได หรือถายังไมส้ินชีวิต ชีวิตก็
มิใชอ่ืน คือความทุกขท่ียืดยาวออกไปนั้นเอง" พุทธิศริระทูลวา "พระองครับสั่งถูกเปนแนแลว กวีโบราณ
ยอมกลาววา วิถีแหงความรักนั้นไมมีตนแลไม 

มีปลาย บุรุษพึงตรึกตรองใหถองแทแลวจึงวางเทาลงในวิถีน้ัน ผูมีปญญารูส่ิงทั้งสามคือความใคร หญิง
หน่ึง กระดานสกาหนึ่ง การดื่มน้ําเมาหนึ่ง อาจใหผลแกคนในทางที่ไมอาจทํานายได เหตุดังนั้นวิธีที่จะ
ปฏิบัติการท้ังสามสิ่งนี้ดีท่ีสุดก็คือไมปฏิบัติเสียเลย กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือเวนใหขาด แตวิธีของโลกนี้ ถา
ไมมีวัวตัวเมียก็ตองรีดนมตัวผูแทน" คําสอนของผูมีปญญา กลาวเชนนี้ จะแปลวากระไรก็ตาม พระราช
บุตรยอมจะทรงเห็นวาเปนคําสอนที่กลาวชาไปไมทันกาลเสียแลว เธอนิ่งอยูครูหนึ่งจึงตรัสวา "ขาได
ยางเทาเดินทางนั้นเสียแลว ที่สุดแหงทางจะเปนความทุกขหรือความสุขก็ตามบุญตามกรรม" ตรัสดังนั้น
แลวก็ทรงถอนใจใหญ ฝายพุทธิศริระเห็นพระราชบุตรมีอาการดังนั้น ก็คิดสงสารจึงทูลถามวา "นางนั้น
คือนางซึ่งพบที่สระในปานั้นหรือ" พระราชบุตรพยักพระพักตร พุทธิศริระทูลถามวา "เมื่อนางจะไปนั้น
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นางไดกลาวอะไรแกพระองคหรือเปลา หรือพระองคไดกลาวอะไรแกนางบาง" พระราชบุตรตรัสวา 
"ไมไดกลาวอะไรแกกันเลย" พุทธิศริระกลาววา "ถาเชนนั้นก็ยากที่สุดที่จะไดนางมา" พระราชบุตรตรัส
วา "ถาเชนนั้นขาก็ใกลเวลาตาย แลชีวิตเปนความทกุขตั้งแตบัดนี้ไปจวบเวลาขาดลมหายใจ" 

 พุทธิศริระคิดขัดใจที่พระราชบุตรพูดนอกเรื่อง เพราะการกลาวถึงความตายไมใชทางที่จะไดนาง
มาเปนอันขาด พุทธิศริระนิ่งอยูครูหนึ่งจึงทูลถามวา "นางไมไดใหสัญญาอะไรบางหรือ พระองคจงเลาให
ขาพเจาฟงใหละเอียด คนไขท่ีบอกอาการโรคครึ่งๆ กลางๆ ไมมีประโยชนเลย" ครั้นพุทธิศริระทูลดังนั้น 
พระราชบุตรก็ตรัสเลาตั้งแตตนจนปลาย กลาวโทษพระองคเองที่ตกตะลึงแลสะทกสะทานมิไดกลาวอัน
ใดแกนาง ในที่สุดเลาถึงกิริยาที่นางเก็บดอกบัวมาทําทาตางๆ พุทธิศริระไดยินดังนั้น ก็นิ่งตรองอยูสักครู
หน่ึงแลวทูลพระราชบุตร สําแดงคุณชั่วแหงแหงความสะทกสะเทิ้นในขณะที่อยูใกลหญิง ถาพระราช
บุตรจะเปนผูมีความสุขตองสําแดงพระองคเปนคนกลาในคราวหนาท่ีพบนางจึงจะสําเร็จประสงค พระ
ราชบุตรตรัสสัญญา           

 วาถาไดพบนางก็จะเปนคนกลาตามคําสอนนั้น แตเมื่อไมพบจะกลาอยางไรได พุทธิศริระกลาว
วา "พระองคจงสงบลงบางเถิด ขาพเจารูช่ือนางแลที่อยูของนางแลว เมื่อนางเก็บดอกบัวข้ึนชไูหวไปในฟา
นั้น คือนางสําแดงความยินดีตอเทวะที่ไดอํานวยใหนางไดพบพักตรอันประเสริฐของพระองค" 

 พระราชบุตรไดทรงฟงก็ยิ้มออกมาได แลยิ้มครั้งแรกในเวลาหลายวัน พุทธิศริระทูลตอไปวา 
"เมื่อนางยกดอกบัวข้ึนทัดหูนั้น เปนที่หมายใหทราบวานางเปนชาวเมืองกรรณาฏกะ แลเมื่อนางกัด
ดอกบัวดวยทนตนั้นนางทําสัญญาณใหทรงทราบวานางเปนราชธิดาทาวทันตวัต พระองคยอมทราบวา 
ทาวทันตวัตนี้เปนอริใหญของพระราชบิดาแหงพระองค ไมมีทาทางจะปรองดองกันไดเปนอันขาด" พระ
ราชบุตรไดยินดังน้ัน ก็ครางดวยความเศราพระหฤทัย พุทธิศริระกลาวตอไปวา "เมื่อนางเหยียบดอกบัว
นั้น นางใหเครื่องหมายวานางชื่อปทมาวดี แลเมื่อนางเอาดอกบัวปกท่ีอุระนั้นเปนที่หมายวา พระองคสิง
อยูในหฤทัยแหงนาง" พระวัชรมุกุฏไดทรงฟงดังนั้นก็ผุดลุกขึ้นดวยความยินดี อาการไขก็เปลื้องปลดไป
ทันที ทรงกําลังกระปรี้กระเปราเหมือนแตกอน ตรัสชมความรอบรูของพุทธิศริระ พลางรับสั่งออนวอน
ใหชวยทูลขออนุญาตพระราชบิดาไปยังนครอันเปนที่อยูแหงนางนั้น 

 ฝายพุทธิศริระโดยความภักดีตอราชบุตร ก็เขาไปทูลพระราชาธิบดีวา พระราชบุตรไมใครทรง
สบาย ควรเสด็จเที่ยวในประเทศตางๆ เพราะพระกายตองการเปลี่ยนน้ําพระหฤทัยตองการเปลี่ยนที่อยู 
ครั้นพระราชบิดาประทานอนุญาตแลว พระวัชรมุกุฏก็หยุดพักอยูริมทาง แลวพุทธิศริระก็แตงตัวเปนคน
เดินทางขึ้นมาไปหลายวัน ถึงนครกรรณาฏกะก็หยุดพักอยูริมทาง แลวพุทธิศริระก็นําพระราชบุตรออก
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เท่ียวถามหาหญิงผูมีปญญาโดยอธิบายวาตองการจะใหดูเคราะหในอนาคต แลชี้แจงตอพระราชบุตรอีก
ข้ันหนึ่งวาหญิงเอาใจใสตอกิจการในอนาคตนั้น ยอมจะเอื้อเฟอตอกิจการปจจุบัน ดวยเหตุดังนั้นควรสืบ
หาหญิงหมอดูเปนผูชวยใหสําเร็จกิจอันประสงค  

 พุทธิศริระเที่ยวถามอยูครูหนึ่ง มีผูช้ีหญิงแกผูหนึ่งซ่ึงนั่งปนฝายอยูหนากระทอม พุทธิศริระจึง
เขาไปหาหญิงแกน้ัน กระทําการเคารพเปนอันดีแลวพูดวา "ขาพเจาเปนพอคามาจากเมืองไกลสองคน
ดวยกัน สินคาของเราตามมาขางหลัง เราลวงหนามากอนเพื่อจะหาที่พัก ถามารดายอมใหเราพักในเรือนนี ้
เราคงจะอยูเปนสุขแลใหเงินแกมารดาโดยอัตราอันสูง" ฝายหญิงแกนั้นนอกจากเปนหมอดู ยังเปนผูรู
ลักษณะคนอีกดวย ครั้นเห็นเคาหนาชายหนุมทั้งสองก็ชอบ เพราะคิ้วกวางแลปากมีลักษณะวาไมตระหนี ่
จึงตอบพุทธิศริระวา "กระทอมนี้เหมือนหนึ่งเรือนของทาน เชิญมาพักอยูใหสบายเถิด" พูดเทานั้นแลวก็
พาชายหนุมทั้งสองเขาไปในเรือน กลาวติเตียนความรุงรังของตนเองแลวเชิญใหชายท้ังสองพักผอนกาย
อยูในเรือนนั้น สักครูหนึ่งหญิงแกกลับมายังหองซึ่งชายหนุมท้ังสองพัก พุทธิศริระจึงถามวา "มารดาอยู
ที่น้ีมีความสุขอยูหรือ ญาติวงศสหายอยูพรอมกันหรืออยางไร แลมารดาหากินทางไหน" หญิงแกตอบวา 
"ลูกชายของขาเปนคนใชสนิทของทาวทันตวัตผูเปนพระราชาของเรา ขาเปนนางนมของนางปทมาวดี
พระราชธิดาองคใหญ ครั้นขาแกชราก็มาอยูในเรือนนี้ ไมตองกังวลการหากิน เพราะพระราชาประทาน
ทุกอยาง ขาไปในวังเฝาพระราชบุตรีวันละครั้ง นางเปนหญิงงามอยางประหลาด เปนคนดีมีปญญาหา
เสมอมิได"  

พระวัชรมุกุฏพักอยูที่เรือนหญิงแก อันเปนนางนมของพระราชธิดาหลายวัน แลกระทําใหนางนมเอื้อเฟอ
รักใครดวยความไมตระหนี่ ดวยวาจาออนหวานและดวยรูปสมบัติของพระองค ครั้นคุนเคยแลรูใจกนัมาก
ข้ึน พระวัชรมุกุฏก็ตรัสถึงพระราชธิดา แลกลาวแกหญิงนางนมวา เมื่อไปเฝานางปทมาวดีคราวหนา
ขอใหชวยถือหนังสือไปถวายฉบับหนึ่งจะไดหรือไม นางนมมีความยินดี เพราะเปนธุระของนางนมที่
จะตองยินดีตามแบบนทิานชนิดนี้ จึงกลาวแกพระวัชรมุกุฏวา "ลูกเอย ไมจําเปนจะตองคอยถึงพรุงนี้ เจา
จงเขียนหนังสือเถิด มารดาจะถือไปเดี๋ยวน้ี" พระวัชรมุกุฏพระองคสั่นดวยความยินดี รีบเสด็จไปหาพุทธศิ
ริระ ซึ่งนั่งอานหนังสืออยูนอกเรือน แลวรับสั่งบอกวา นางนมรับแลวที่จะถือหนังสือไปถวายพระราช
ธิดา ปญหายังมีแตเพียงวาจะเขียนหนังสืออยางไรจึงจะดี จะผูกประโยคแลใชศัพทช้ันไหนจึงจะถูกพระ
หฤทัยนาง จะใชศัพทเรียกนางวา "แกวตาแหงตู" จะเบาไป แลศัพท "โลหิตในตับแหงขา" จะหนักไป
ดอกกระมัง อน่ึงการแตงหนังสือสําคัญเชนนั้นจะทําใหแลวเร็วทันในวันนั้นก็ยาก เปนเรื่องที่หนักพระ
หฤทัยอยู ฝายพุทธิศริระเมื่อไดยินดังนั้นก็ทูลวา อยาใหทรงเดือดรอนเลย จะทําถวายใหเสร็จ แลวพุทธศิริ
ระก็ไปหยิบเครื่องเขียนมานั่งเขียนอยูครูหนึ่ง ครั้นสําเร็จแลวก็พับหนังสือนั้นปดผนึก เขียนรูปดอกบัวลง
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บนหลังผนึกดอกหนึ่ง แลวสงถวายพระราชบุตร พระราชบุตรก็นําหนังสือนั้นไปสงใหหญิงแกนางนม
ถือไปถวายพระราชธิดา 

 นางนมไดรับหนังสือแลวก็รีบเขาวังไปที่ตําหนักพระราชบุตรีตามเคย ฝายนางปทมาวดีครั้นเห็น
นางนมเขาไปเฝา ก็ตรัสเรียกใหนั่งแลสนทนาดวย นางนมพูดถึงเรื่องอ่ืนๆ อยูสักครูจึงจึงทูลวา "เมื่อนาง
ยังอยูในความเปนเด็กออน ขาไดเลี้ยงดูนางมาดวยความภักดี บัดนี้เทพดาใหรางวัลแกขาดวยประทาน
ความงาม ความไมมีโรค แลความดีแกนางในเวลาที่ทรงจําเริญเพียงนี้ หัวใจของขาจะใครเห็นความสุข
ของนางยิ่งๆ ข้ึนไปตราบชีวิตขาหาไม นางจงทรงอานหนังสือนี้ซึ่งมาจากชายหนุมงามที่สุด แลดีท่ีสุดซึ่ง
ขาไดเคยเห็นเปนขวัญตา"  

 พระราชธิดาทรงรับหนังสือไปทอดพระเนตรดอกบัวบนหลังผนึก แลวทรงเปดออกอานพบ
อินทรวิเชียรฉันทดังนี้     

   o ไดเห็นพระเพ็ญโฉม  ดุจโสมสวางหน  

  ราดเรากําเดาดล    จิตเดอืดบเหือดลง  

   o ศรทรงอนงคแผลง  พิษแสรงจะเสียบองค  

  ปกในหฤทัยตรง   อุระแคนเพราะแสนคม  

   O วันพบประสบพักตร  ศุภลักษณมโนรมย  

  อ่ิมใจจะใครชม    บมิพริบกระหยิบตา  

   O เพ็ญโสมบเพ็ญศรี  ดุจนี้ ณ เวหา  

  แสงสองบผองปรา-   กฎอยางพระนางนวล  

      o งอนงามอรามโรจน  ฉวิโชติประชันชวน  

  แขงขันพระจันทรบวรณ   ศศิแนจะแพนาง  

      o ยามยลพิมลโฉม  อุระโหมพระเพลิงพลาง  

  รอนรักตระหนักกลาง   จิตขาศิขาดูร  

      o นางกลับและลับเนตร  ก็เทวศทวีคูณ  
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  เรารอนบผอนภูล   พิษรักประจักษแด  

      o คิดไปก็ใจหาย  เพราะกระตายจะหมายแข  

  เวียนหวังระวังแล   ศศิไซรบไยดี  

      o อานางสอางรัตน  วรขัติยนารี  

  โปรดดวยอํานวยชี   วะบตัดสลัดตูฯ 

 พระราชธิดาทรงอานหนังสือตลอดแลวก็สําแดงอาการพิโรธ ตรัสแกนางนมดวยสําเนียงอันขุน
แคนวา "นี่แกเปนอะไรไปจึงบังอาจนําหนังสือนี้มาให คนโงที่เขียนหนังสือนี้ แตงฉันทไมเปนก็แคนจะ
แตงกับเขาดวย คนแตงฉันทเลวๆ เชนนี้ยังอาจมาแตงถวายพระราชธิดา อยากรูวาเรียนหนังสือมาแต
สํานักไหนจึงเลวถึงเทานี้" นางตรัสพลางทรงฉีกหนังสือตอนที่วา "ศศิไซรบไยดี" สงใหนางนมแลวตรัส
วา "แกจงนําเอาคําตอบนี้ไปใหชายท่ีแตงฉันทไมเปน แลตัวแกเองจงอยาทําเอื้อมอาจถือหนังสือเขามา
เชนนี้อีกเปนอันขาด"  

       หญิงแกนางนมไดฟงพระราชธิดากริ้วถึงเพียงนั้นก็เสียใจรีบกลับไปบาน พบพระราชบุตรตาม
ทางก็เลาใหฟงทุกประการ พระราชบุตรไดทรงฟงแลอานคําตอบแลวก็เสียพระหฤทัยยิ่งนัก เมื่อทรง
ดําเนินกลับนั้นทรงคิดถึงวิธีทําลายชีวิตตนเองหลายอยาง เชน กระโดดน้ํา ผูกคอตนเองแขวน แทงอก
ตนเอง เปนตน ยังไมทนตกลงวาอยางไหนจะดีก็พอถึงท่ีพัก พบพุทธิศริระนั่งอยูหนาเรือน ก็ตรัสเลาให
ฟงแลทรงสําแดงความเสียใจยิ่งนัก  

             พุทธิศริระนิ่งฟงตลอดแลวทูลวา "พระองคอยาเพอตีตนเองกอนไข จงทรงตรึกตรอง
ใจความที่นางตรัสใหถองแทกอน ตอไปขางหนาเมื่อพระองคไดสมาคมกับหญิงมากๆ แลว จะทรงทราบ
วาเมื่อหญิงกลาววาไมไยดีนั้นแปลวายินดี เพราะฉะนั้นตามที่เราทํามาเพียงนี้นับวาสําเร็จดังหมาย อนึ่ง
เมื่อนางทรงถามวาพระองคทรงเรียนหนังสือจากสํานักไหนนั้น ถาจะแปลเปนภาษาผูชายแปลวาทานคือ
ใคร" 

            พระวัชรมุกุฏไดทรงฟงดังนั้นก็ยินดี ครั้นวันรุงขึ้นก็ทรงบอกนางนมวา พระองคเปน
ยุพราชกรุงพาราณสีใหนางนมเขาไปทูลพระราชธิดาเถิด ฝายนางนมไดทราบดังนั้นก็ดีใจ แตกลาววา
ทราบมาแตแรกแลว เชาวันนั้นก็เขาไปในวังเฝาพระราชธิดาทูลวา  
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 "พระยุพราชซึ่งนางไดทําใหมีใจใฝฝนตั้งแตวันที่ไดเห็นกันริมสระ เมื่อวันขึ้น ๕ คํ่า เดือนกอน
นั้น เสด็จมาที่เรือนขาพเจาแลใหขาพเจามาทูลวาพระองคเสด็จมาแลว นางทํากิริยาเปนสัญญาณที่ริมสระ
อยางไร ก็จงทําตามสัญญาณนั้นเถิด พระราชบุตรองคนี้ทรงศักดิ์สมควรแกนางแท นางจงฟงคําขาพเจา
เถิด"  

 นางปทมาวดีไดทรงฟงดังนั้นก็สําแดงความโกรธยิ่งกวาครั้งกอน นางเสด็จลุกไปเอากระแจะ
จันทนละเลงบนพระหัตถทั้งสองพระหัตถแลวตบเขาที่แกมนางนมทั้งสองแกม ตรัสวา "แกจงรีบไปจาก
วังนี้โดยเร็ว มิฉะนั้นจะตองรับโทษยิ่งกวานี้ แกจําไมไดหรือวาขาหามไมใหเอาเรื่องนี้มาพูดตอไปเปนอัน
ขาด" นางนมอกจากวังกลับไปทูลพระวัชรมุกุฏ ตางคนเสียใจที่ไปหลงเชื่อพุทธิศริระ   ครั้นเลาความให
พุทธิศริระฟง พุทธิศริระก็ทูลพระราชบุตรวา "พระองคอยาทรงตกใจ การที่พระราชธิดาเอากระแจะ
จันทนทาแกมนางนมดวยนิ้ว ๑๐ น้ิวน้ัน หมายความวากลางคืนยังมีแสงพระจันทรอยูอีก ๑๐ คืน เมื่อพน 
๑๐ คืนไปแลว นางจะออกมาพบพระองคในที่มืด พระองคจงหักความกระวนกระวายในพระหฤทัยคอย
ไปอีก ๑๐ วันเถิด"  

 พุทธศริระทูลแปลกิริยาแหงพระราชธิดาแลว ก็ทูลตอไปวานางองคน้ีเห็นจะฉลาดเกินที่จะเปน
ความสุขแกสามี เพราะฉะนั้นพระราชบุตรควรหยุดยั้งชั่งพระหฤทัยดู แตในขณะที่ยังมีเวลาจะถอน
พระองคได คําตักเตือนอันนี้ พระวัชรมุกุฏไมทรงฟงเลย  

 ครั้นพนกําหนด ๑๐ วันไปแลว ชายหนุมท้ังสองก็ใหนางนมเขาไปเฝาพระราชธิดา คราวนี้นาง
เอาหญาฝรั่นทานิ้วพระหัตถ ๓ นิ้วแลวประไวบนแกมนางนม ครั้นนางนมกลับมาเลา พุทธิศริระก็อธิบาย
วา นางขอผลัดอีก ๓ วัน เพราะยังประชวรพระโรคลําดับเดือน วันที่ส่ีเปนวันนัดใหเสด็จ ครั้นวันที่ส่ีนาง
นมเขาไปเฝาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้พระราชธิดากริ้วมาก  เสด็จทรงฉุดตัวนางนมไปที่ประตูดานตะวันตก
ทรงผลักใหออกประตูนั้น แลตรัสวาถากลับเขาไปอีกจะตีดวยแส  

 ครั้นนางนมกลับไปเลาใหพุทธิศริระฟง พุทธิศริระอธิบายวา พระราชธิดาเชิญพระราชบุตรให
เสด็จไปพรุงนี้เวลากลางคืน แลใหเขาทางประตูดานตะวันตก ครั้นเวลากลางคืนวันรุงขึ้น พุทธิศริระทูล
เตือนพระวัชรมุกุฏใหเตรียมพระองค พระวัชรมุกุฏไมตองใหมีใครเตือน กําลังแตงพระองคอยูแลว 
แทจริงแตงพระองคอยูหลายชั่วโมงจึงเสร็จ ครั้นแลวก็เสด็จออกมาถามพุทธิศริระวา ใชไดหรือยัง   
พุทธิศริระทูลตอบวางามมาก แลวทูลเตือนอีกครั้งหนึ่งวา สังเกตเห็นนางฉลาดเกินไป ถาจะไดเปนเมีย
เห็นจะไมมีสุขอยางเมียโงๆ  
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ครั้นเวลาเที่ยงคืน ชายหนุมทั้งสองก็พากันออกเดินไปยังประตูดานตะวันตกแหงพระราชวัง ครั้นถึง
ประตูเห็นปดงับแง พุทธิศริระก็ยองเขาไปดูเห็นนายประตูนั่งหลับอยู แลเห็นหญิงคนหนึ่งมีผาคลุมหัวยืน
คอยอยูขางใน พุทธิศริระก็ยองกลับไปทูลพระราชบุตร พระราชบุตรก็เสด็จยองเขาประตูไป พุทธิศริระ
คอยอยูสักครูหน่ึงก็กลับไปที่พัก ฝายพระราชบุตรครั้นเขาไปในประตูแลว หญิงท่ียืนคอยอยูก็จับพระ
หัตถแลทําสัญญาณใหเดินเบาๆ แลวนําไปตามทางมืด บางแหงจุดไฟริบหรี่ สักครูหน่ึงไปถึงบันไดศิลาก็
พากันขึ้นไปบนตําหนักพระราชธิดา พระวัชรมุกุฏเสด็จออกจากที่มืดเขาไปที่สวางก็มัวพระเนตรอยูครู
หน่ึง ประเดี๋ยวทอดพระเนตรดูรอบหองเปนท่ีงดงามแตงดวยเครื่องบํารุงความสําราญตางๆ กลิ่นควันเผา
เครื่องหอมแลกลิ่นดอกไมหอมตลบไปทั้งหอง ตะเกียงเงินซึ่งจุดดวยนํ้ามันหอมก็สงกลิ่นอันพึงสูดดม 
ขางหนึ่งมีดอกไมกองรอบเตียงลาดผาขาวปกดวยเสนทอง โรยดวยดอกพุทธชาดซึ่งเก็บใหมๆ อีกขาง
หน่ึงมีภาชนะรองหีบหมากแลขวดน้ําดอกไมเทศ มีถาดรองเครื่องหอมตางๆ แลภาชนะรองเครื่องหวาน
หลายอยาง มีนางกํานัลคอยรับใชประจําที่ บางก็มีหนาที่อานกาพยกลอน บางก็มีหนาท่ีฟอนรําแลบรรเลง
ดนตรี รวมความวาเครื่องสําราญตาสําราญใจมากอยางมีอยูในหองนั้น  

สักครูหน่ึงพระราชธิดาเสด็จเขามาเปลื้องผาคลุมพระพักตรออกสําแดงพระองคใหเห็น พระวัชรมุกุฏ
สะดุงดวยความยินดี นางเชิญพระราชกุมารใหน่ัง ทรงชโลมพระองคดวยกระแจะจันทน แลโปรยน้ํา
กุหลาบถวาย แลวทรงโบกพัดอันทาํดวยขนนกยูงมีดามทอง พระวัชรมุกุฏตรัสแกนางวา  

 "พระหัตถอันออนของนางนี้ไมสมควรจะโบกพัด นางจงหยุดเสียเถิด ขาไดเห็นนางก็มีความเอิบ
อ่ิมในใจ แมไมตองพัดก็เย็นพออยูแลว นางจงประทานพัดใหขาเถิด" นางปทมาวดีย้ิมพลางทูลวา 
"พระองคทรงอุตสาหเขามาถึงที่น้ี เปนพระเดชพระคุณนักหนา สมควรขาพเจาจะปฏิบัติพระองคดวย
ความกตัญู" ขณะนั้นนางกํานัลคนโปรดเขามารับพัดไปถวายอยูงาน ทูลวา " หนาที่ปฏิบัติของขาพเจา 
สองพระองคจงทรงสําราญเถิด"  

 เวตาลเลามาถึงเพียงนี้ก็หยุดพักครูหนึ่ง แลวเลาตอไปวา "ครั้นเวลารุงเชา นางปทมาวดกีซ็อนพระ
ราชกุมารไวในที่ลับ ครั้นกลางคืนก็ทรงสําราญอยางคืนกอน พระราชกุมารมีความสุขจะหาเสมอมิได 
โลกใหญกวางก็ทรงลืมหมด คงเหลืออยูแตโลกในตําหนักนางเทานั้น ฝายนางปทมาวดีเปนหญิงเฉลียว
ฉลาด เมื่อไดสามีที่ปญญาออนก็ยิ่งผูกรักแนนขึ้น ดังคําโบราณกลาววา คนตรงกันขามในเชิงปญญายอม
ลอใจกัน ในชั้นตนนางตั้งแตงใหพระสวามีเปนคนปราดเปรื่องโดยอธิบายวาน้ํานิ่งไหลลึก เมื่อพระราช
กุมารไมใครตรัสก็นึกวาคงจะมีความคิดรุงโรจนน่ิงไวในพระหฤทัย คนมีค้ิวกวางแลโคงงามเชนนี้จะไม
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ฉลาดอยางไรได คนมีหนวดนาดูเชนนั้นคงจะตองเปนผูมีใจโอบเอื้ออยูเอง คนมีตาเชนพระราชกุมารจะ
ไมเปนคนกลานั้นไมได นางปทมาวดีหลงคิดดังนี้ในชั้นตน  

 ครั้นตอมาก็เห็นพระสามีฉลาดเฉลียวนอยลง แตความเสนหาของนางมิไดลดหยอน กลับจะมาก
ข้ึน เปนตนมาวาเมื่อสอนใหทรงทองกาพยกลอน เธอจําไมใครได นางก็ทรงพระสรวลเห็นนาเอ็นดู เม่ือ
เธอพูดสันสกฤตผิดไวยากรณก็ เ ห็นน ารัก เมื่ อ เธอสบถก็ เ ห็นไพเราะ  
             ตอ ๆ มานางก็สงสัยวาจะมีใครอีกคนหนึ่ง ซ่ึงลวงรูกับพระสวามีในเรื่องลอบรักกับนางนี ้
แตนางก็มิไดทูลถามตรงๆ เปนแตสังเกตวาจาที่ตรัสแลทูลไลเลียงออมคอม จนในที่สุดวัชรมุกุฏทรงเลา
ใหนางฟงถึงพุทธิศริระผูมีปญญา เริ่มแตความเห็นทับถมหญิงท้ังหลายตลอดจนแปลกิริยาตางๆ ที่นางได
ทําเปนเครื่องสัญญาณ ในท่ีสุดความเห็นของพุทธิศริระวา นางฉลาดเกินท่ีจะเปนเมีย ซึ่งเปนความสุขแก
ผัวน้ันก็ตรัสเลาดวย  

 นางปทมาวดีทรงคิดในใจวา "ถาเราไมแกแคนชายคนนั้นได ขอใหเราเกิดเปนลาของคนทําสวน
ในชาติหนาเถิด" ทรงคิดดังนี้แลว นางก็ตรัสชมความฉลาดของพุทธิศริระยกขึ้นไปถึงฟา ตรัสวาทรงรูสึก
บุญคุณของชายผูนั้นที่ไดชวยใหนางถึงความสุข แลสําแดงประสงคจะใครพบพุทธิศริระสักครั้งหนึ่งๆ
 ฝายพระวัชรมุกุฏเสด็จซอนอยูในนิเวศนนางประมาณเดือนหนึ่งก็รําลึกถึงโลกภายนอก เธอเสวย
มากไป ไมไดออกขี่มาลาเนื้อบอยๆ เหมือนแตกอนก็เกิดไมสบาย พระพักตรและพระเนตรเหลือง มี
อาการหาวดังซึ่งคนตับพิการมักจะเปน   บางเวลากป็วดพระเศียรแลเสวยอาหารไมได จะซอนอยูกไ็มเปน
สุข 

 

…………………………. 
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นิทานเวตาลเรื่องที่ ๒ 
 

 ฝายพระวิกรมาทิตย ครั้นเวตาลหลุดลอยไปแลวก็ยืนตะลึงนิ่งอยูครูหน่ึง จึงหันพระพักตรพาพระ
ราชบุตรดําเนินไปยังตนอโศก ครั้นถึงก็ปนขึ้นไปปลดเวตาลลงมาบรรจุลงยามแบกดําเนินกลับมา เวตาลก็
เลาเรื่อง ซึ่งกลาววาเปนเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งดังนี้  
           ในเมืองโภควด ี มีพระราชกุมารองคหนึ่งซ่ึงขาพเจาจะกลาวไดวาทรงเกียรติคุณ แลทรงศักดิ์
ประดุจดังพระราชบุตรแหงพระองคซ่ึงตามเสด็จอยู ณ บัดนี้ เวตาลทูลดังนั้น ประสงคจะทูลพระราชา
ทางออมแตพระราชามิไดรับสั่งประการใดเพราะไมโปรดการยอ แตถาจําเปนใครจะตองยอใครแลว พระ
วิกรมาทิตยโปรดใหยอพระองคเอง ไมตองใหยอผานคนอื่น พระหฤทัยในขอนี้เนาวรัตนกวียอมทราบ แล
ใชเปนหลักในการยอพระเกียรติ     แลใชการยอพระเกียรติเปนหลักแหงความมั่งคั่งของเจาบทเจากลอน
ท้ังเกานั้น 
 เวตาลเลาตอไปวา พระราชกุมารองคนั้นทรงนาม พระรามเสน เปนพระราชบุตรของพระราชา  
ธิบดี ซ่ึงขาพเจาจําตองกลาววาผิดกับพระองคมาก เพราะพระราชาองคน้ันโปรดเขาปาลาเนื้อ โปรดเลน
สกา โปรดบรรทมกลางวัน เสวยน้ําจัณฑกลางคืน โปรดความสําราญซึ่งเปนไปในทางกาม ประกอบดวย
คุณชั่วหลายอยาง คุณดีหายากแตเปนที่รักท่ีนับถือของพระราชบุตรแลธิดา เพราะเธอทรงเอาใจใสท่ีจะให
เปนเชนนั้น เธอไมวางลงเปนบัญญัติมาแตสวรรควาจะมีเหตุอันควรก็ดี มิมีก็ดี ลูกจําเปนตองรักพอใหเตม็
ความรักซึ่งมีในใจ มิฉะนั้นก็ตองตกนรก ไมเหมือนพอแมบางคนซึ่งถือตัววาทรงคุณธรรมอันดี แตใชลูก
วิ่งตามหลังประหนึ่ง...  
       เวตาลพูดไมทันขาดคํา พระวิกรมาทิตยทรงพิโรธเปนกําลังก็เอ้ือมพระหัตถไปขางหลัง จับแขน
เวตาลเต็มกํากระชากดวยกําลังแรง เวตาลรองโอยๆ เหมือนหนึ่งเจ็บปวดมาก แตถาจะสังเกตก็เหมือน
แกลงรองเปนเชิงเยาะเยย ไมใชรองดวยเจ็บ เพราะเมื่อพระราชาหยุดกระชาก เวตาลก็กลาวตอไปดวย
สําเนียงแจมใสวา 
 พอทั้งหลายแบงเปนสามประเภท      แลถาจะกลาวการจําแนกประเภทแหงแมก็ฉันเดียวกัน พอ
ประเภทท่ีหนึ่ง เปนคนชนิดท่ีกลาวไดโดยอุปมาวา มีอกกวางสามศอก มีใจกวางตามขนาดแหงอก พอ
ชนิดนี้เปนคนใจดี ชอบสนุก เอาใจลูก มักจะจน แตลูกรักเหมือนเทวดา พอประเภทที่สองอกกวางเพียง
ศอกคืบ มีใจแคบเขามาตามสวนแหงอก พอชนิดนี้ถาไดยินขาพเจาพูดดังท่ีพระองคไดยินอยูเดี๋ยวนี้ก็คง
คิดในใจวาอายตัวนี่มันพูดถูก กูจะจําคําของมันเปนคติ ลองดูวาจะเปนผลอยางไรบาง        คิดดังนั้นแลวก็
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กลับไปบาน ปฏิบัติการเอาใจลูกเปนขนานใหญ  แตไมชาก็กลับเปนอยางเกาเพราะความเที่ยงในใจไมมี   
พอประเภทที่สามเปนคนอกกวางศอกเดียวไมมีเศษ สมมุติเปนที่สุดแหงความแคบ แลใจก็ไดขนาดกับอก  
           พระองคผูเปนพระราชาธิบดีอันสูงสุด เปนตัวอยางพออกศอกเดียวคือประเภทที่สามนี้ เมื่อยัง
ทรงพระเยาว พระองคทรงเรียนวิชาซึ่งมีผูสั่งสอนถวาย เชน ความรูที่วาไมเรียวเปนตนไมซึ่งคนอาจปน
ขึ้นไปไดถึงสวรรคเปนตน ครั้นพระองคทรงชนมายุถึงมัชฌิมวัย ก็ทรงใชความรูที่เรียนมาในเบื้องตน 
ทรงปลูกไมเรียวสําหรับใหพระราชบุตรปนขึ้นไปสูทิพยโลก พระองคจะสอนอะไรตนเองก็สอนไมได 
กอนท่ีหนวดแหงพระองคงอกงามเปนชอ ครั้นเมื่องอกงามแลวใครจะสอนอะไรพระองคก็ไมได
เหมือนกัน ถาใครเพียรจะทําใหพระองคเปลี่ยนความเห็น พระองคก็กลาวคําท่ีกวีโงๆ กลาวไววา 
  อะไรใหมมิใชความจริงแน  ความจริงแทเกิดใหมเกิดไดหรือ  
              อะไรใหมไมจรงิทุกสิ่งคือ   อะไรจริงใชช่ือวาใหมเอย ฯ 

 แตพระองคก็เปนประโยชนแกโลกเหมือนสิ่งอื่นๆ ในแผนดิน เมื่อทรงชนมายุก็อยูเหมือนอูฐซึ่ง
รับใชการ เมื่อสิ้นชนมายุแลว เถาแลถานอัฐิแหงพระองคก็ประสมธาตุอยางเดียวกับเถาแลถานอัฐิแหงผูมี
ปญญา  
           พระราชาทรงจับยามกระชาก เวตาลรองเหมือนเจ็บ ครั้นพระราชาทรงหยุดกระชาก มันก็
หัวเราะแลวทูลตอไปวา ขาพเจากลาวตรงไปตรงมามิไดออมคอม เพราะถาไมพูดตรง จะตองพูดยืดยาวจึง
จะไดความเทาที่พูดนี้ บัดนี้จะทูลเลาเรื่องตอไปวา 
 ครั้นพระราชากรุงโภควดีเปนอากาศปนกับอากาศไปแลว พระรามเสนก็ไดรับราชสมบัติเปน
มรดกสืบไป พระรามเสนมีนกแกวตัวหนึ่ง ซึ่งไดรับเปนมรดกจากพระราชบิดา นกแกวตัวน้ีเปนมรดกมี
คายิ่งทรัพยสินเงินทองทั้งหลาย มีช่ือวา จุรามัน พูดสันสกฤตคลองราวกับบัณฑิต รูศาสตรทั้งหลาย แลมี
ความคิดราวกับเทวดา เวนแตถาเทวดาจะไมมีความคิดแลวก็จนใจอยู นกจุรามันนี้เปนที่ปรึกษาของ
พระราชาองคใหมในกิจสวนพระองคแลราชการบานเมืองท่ัวไป 
 วันหนึ่งพระราชาตรัสแกนกจุรามันวา "เจามีความรูทุกอยาง เจาจงบอกแกขาวาขาจะหานางไดท่ี
ไหนผูจะเปนคูสมควรแกขาทุกประการ คัมภีรศาสตรกลาววา ชายจะมีเมียไมควรเลือกหญิง ในสกุลซึ่ง
กลาวตอไปนี้ แมสกุลจะมั่งคั่งดวยโค ดวยแพะ ดวยแกะ ดวยทองแลดวยธัญญาหารก็ตองหาม ถาเปน
สกุลซึ่งไมกระทําการบูชาตามบัญญัติ ในคัมภีรศาสตร หรือเปนสกุลซึ่งไมมีลูกชาย หรือเปนสกุลซึ่งไมมี
ใครเคยเรียนพระเวท หรือเปนสกุลซึ่งคนมีขนขึ้นมากตามกาย หรือเปนสกุลซึ่งมีโรคติดตอกันมาแตปูแล
บิดา ชายจะเลือกภริยาควรเลือกนางซ่ึงมีกายไมมีตําหนิ ซึ่งมีนามไพเราะ ซ่ึงเดินงามเหมือนชางออนอายุ 
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ซึ่งมีฟนแลผมพอดีทั้งขนาดแลปริมาณ ซึ่งมีกายอันออนนุม คัมภีรศาสตรกลาวเชนนี้ เจาจะเห็นนางที่
ไหนสมควรแกขาบาง" 
 นกจุรามันทูลตอบวา "ขาแตพระราชา ในเมืองมคธมีพระราชาทรงนาม ทาวมคเธศวร มีพระราช
ธิดาทรงนาม จันทราวดี นางนี้จะไดกับพระองคเปนแน นางประกอบดวยความรูแลงดงามนกั มฉีวเีหลอืง
แลนาสิกเหมือนดอกงา ชงฆเรียวเหมือนตนกลวย เนตรใหญเหมือนใบบัว ค้ิวจดกรรณทั้งสองขาง ริม
พระโอษฐเหมือนใบมะมวงออน พักตรเหมือนจันทรเพ็ญ สําเนียงเหมือนนกกาเหวา กร ยาวถึงเขา ศอ
เหมือนคอนกเขา เอวเหมือนเอวสิงห เกศาหอยยาวถึงเอว ทนตเหมือนเมลด็แหงผลทับทิม ดําเนินเหมือน
ชางเมามัน"  
           พระรามเสนไดทรงฟงนกจุรามันชมโฉมนางดังนั้นก็เปนที่พอพระราชหฤทัย เราทานทั้งหลาย
จะตองคิดวาพระรามเสนเปนแขก อาจเห็นงามในทางซึ่งเราทานเห็นนาเกลียดเปนท่ีสุด อนึ่งนกจุรามัน
เปนนกแขกแลวมิหนําซ้ําพูดสันสกฤตคลองดวย เหตุดังนั้นความเปรียบของนกคงจะผิดกับความเปรียบ
ของทานแลขาพเจา ซึ่งไมใชนกแลพูดสันสกฤตไมเปน 
 จะอยางไรก็ตามคําชมโฉมของนกนั้น กระทําใหพระรามเสนคิดใครจะไดนางเปนชายาแตยังไม
แนในพระหฤทัยทีเดียว จึงตรัสเรียกพระราชครูไทวะจินตกะเขาไปเฝาตรัสถามวา "ขาจะไดใครเปนเมีย" 
พระราชครูตรวจตําราแมนยําแลวทูลวา "นางที่จะเปนพระราชชายาทรงพระนาม นางจันทราวดี ไมชาคง
จะไดมีการวิวาหะพระองคกับนางองคน้ัน" พระราชาไดทรงฟงก็ยินดี แมไมเคยทรงเห็นนางก็เกิดรักแล
ใครเปนกําลัง จึงทรงจัดใหพราหมณคนหนึ่งเปนทูตไปเฝาทาวมคเธศวร ขอพระราชธิดา ทรงสัญญาแก
พราหมณน้ันวา ถาจัดการสําเร็จจะประทานรางวัลใหสมกับความชอบ คําที่ทรงสัญญานี้เสมอกับทําใหปก
งอกบนหลังพราหมณ มีคํากลาววาไมเคยมีใครเดินทางเร็วเทาพราหมณคนนั้น 
 ฝายพระราชธิดาทาวมคเธศวรมีนกขุนทองตัวหนึ่งพูดสันสกฤตคลองไมหยอนกวานกแกวของ
พระรามเสน นกขุนทองนั้นเปนนางนกชื่อโสมิกา มีความรูอยูในใจหลายรอยเลมสมุด จะหานกไหนทรง
ความรูเชนนั้นไมมี ถาจะเวนก็มีแตนกแกวของพระรามเสนกระมัง พระองคทรงทราบวาในกาลโบราณ 
คนมีความรูทําสัตวพูดไดแลเขาใจภาษามนุษย แมภาษาสันสกฤตซึ่งใชไวยากรณยากที่สุด นกก็พูดไดไม
พลาดพลั้ง ดังนกชื่อจุรามัน แลนางนกชื่อโสมิกานี้เปนตัวอยาง 
 การทําใหนกพูดไดน้ี กลาวกันวาเปนความคิดของนักปราชญคนหนึ่งซึ่งผาลิ้นนกออกใหเปนสอง
ภาค แลวเปลี่ยนรูปสมองดวยวิธีผูกรัดหัวกะโหลกเบื้องหลัง จนหัวกะโหลกเบื้องหลังยื่นออกมา ทําให
เกิดมันสมอง จนถึงรูคิดแลพูดไดเปนภาษาคน การท่ีนักปราชญคิดทําใหนกรูประสาเชนนี้ก็มีคุณดบีาง แต
มีคุณชั่วมาก เหมือนความคิดนักปราชญท้ังปวง คือเมื่อนกมีความคิดแลพูดไดแลวก็คิดอยางฉลาดแลพูด
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อยางดี คําที่กลาวลวนเปนคําสัตย ครั้นมนุษยพูดเหลวไหล ปราศจากสัตย นกก็พูดติเตียนจนมนุษยเบ่ือ
ความสัตยเขาเต็มที่ ก็ทิ้งวิชาทําใหนกพูดไดนั้นเสีย ความรูจึงเสื่อมดวยประการเชนนี้ ในปจจุบันถา
นกแกวแลนกขุนทองยังพูดได ก็พูดเหลวๆ เพราะความจําอยางเดียว ไมใชพูดดวยรูคิดอยางแตกอน 
มนุษยไมตองเดือดรอนดวยความสัตยแหงนกอีกตอไป 
 วันหนึ่งนางจันทราวดีพระราชกุมารี ทรงนั่งตรัสกับนางนกในที่รโหฐาน ขอความที่ตรัสนั้นไม
เปนขอความแปลก เพราะหญิงสาวในยุคทั้งหลายเมื่อพูดกับผูที่ไวใจสนิท จะเปนเรื่องใหชวยพยากรณ
การภายหนาก็ตาม ใหทํานายฝนก็ตาม จะหารือความในใจก็ตาม ใจความที่พูดนั้นอยาง เดียวกันหมด จะ
พูดเรื่องอ่ืนเปนไมมี เรื่องท่ีพูดนั้น เรื่องที่พูดนั้นพระองคควรทราบไดดวยไมตองถามวาอะไร พระวิกรมา
ทิตยทรงนิ่งอยู เวตาลก็กลาวตอไปวา 
 วันหนึ่งนางจันทราวดีพระราชกุมารี ทรงนั่งตรัสกับนางนกในที่รโหฐาน ขอความที่ตรัสนั้นไม
เปนขอความแปลก เพราะหญิงสาวในยุคทั้งหลายเมื่อพูดกับผูที่ไวใจสนิท จะเปนเรื่องใหชวยพยากรณ
การภายหนาก็ตาม ใหทํานายฝนก็ตาม จะหารือความในใจก็ตาม ใจความที่พูดนั้นอยาง เดียวกันหมด จะ
พูดเรื่องอ่ืนเปนไมมี เรื่องที่พูดนั้น เรื่องที่พูดนั้นพระองคควรทราบไดดวยไมตองถามวาอะไร พระวิกร-
มาทิตยทรงนิ่งอยู เวตาลก็กลาวตอไปวา 
 นางจันทราวดีตรัสวนเวียนสักครูหน่ึง ก็ไปถึงปญหาซ่ึงไดตรัสถามแลวในเดือนนั้นประมาณรอย
ครั้งวา ชายท่ีสมควรเปนสามีแหงนางมีหรือไม นางนกทูลวา "ขาพเจามีความยินดีท่ีจะทูลใหทรงทราบ
ไดในวันนี้ อันท่ีจริงความมิดเมี้ยนในใจแหงเราผูเปนหญิง..." นกทูลยังไมทันขาดคํา นางจันทราวดีชิง
ตรัสวา "เจาจงหยุดแสดงธรรมในทันที มิฉะนั้นเจาจะตองกินขาวกับเกลือแทนขาวกับไข" 
 เวตาลกลาวตอไปวา พระองคยอมทราบวานกขุนทองชอบกินขาวกับไข ไมชอบขาวกับเกลือ เมื่อ
นางจันทราวดีตรัสขูดังนั้นนกก็งดการสําแดงปญญา ซึ่งอาจเปนประโยชนแกมนุษยท่ีไดสดับตอๆ กันมา 
นกทูลวา "ขาพเจาเห็นการภายหนาไดถนัด พระรามเสนพระราชาธิบดีครองกรุงโภควดี จะเปนพระราช
สามีแหงนาง นางจะเปนความสุขแกพระรามเสน ดังซ่ึงพระรามเสนจะเปนความสุขแกนาง เธอเปนชาย
หนุมงดงาม ม่ังคั่งดวยทรัพยสมบัติ มีหฤทัยเผื่อแผแกคนอื่น สนุกงาย ไมฉลาดเกิน แลไมมีโอกาสจะเปน
คนเจ็บไดเลย"  
           พระราชธิดาไดฟงดังนั้น แมไมเคยไดเห็นพระรามเสนก็บังเกิดความรักใคร กลาวสั้นๆ 
พระราชาหนุมและพระนารีสาวตางก็เปนปฏิพัทธกันอยูไกลๆ แตเพราะเหตุที่พระแลนางอยูในตําแหนง 
สูงสมควรกัน ความรักอยูหางๆ จึงสําเร็จไดดังประสงค 
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 เมื่อพราหมณซึ่งพระรามเสนใหเปนทูตไปกลาวขอนางนั้น ไปถึงกรุงมคธ ทาวมคเธศวรก็ทรง
รับรองเปนอันดี แลตรัสอวยพระราชธิดาแกพระรามเสน ทรงแตงใหพราหมณในกรุงมคธไปกรุงโภควดี
เปนทางจําเริญไมตรี แลวตรัสใหเตรียม การมงคล ฝายพระรามเสนเมื่อทรงทราบขาวดี ก็แชมชื่นในพระ
หฤทัย ประทานรางวัลแกพราหมณกรุงมคธเปนอันมาก ครั้นถึงวันฤกษดีก็ออกจากกรุงโภควดี แวดลอม
ดวยพหลแสนยากร รอนแรมไปในปาจนถึงกรุงมคธ ก็เขาเฝาทาวมคเธศวร กระทําการเคารพแลแสดง
ไมตรีอันดี  
           ครั้นถึงฤกษงามยามบุญ ทาวมคเธศวรก็จัดการวิวาหะพระราชธิดา มีการเลี้ยงดอูยางใหญ มกีาร
ตกแตงดวยโคมไฟแลจุดดอกไมเพลิง มีการสวดรองตามซ่ึงบัญญัติไวในพระเวท มีการแหแลการดนตรี มี
เสียงดังเอ็ดไปทั้งพระนคร ครั้นพิธีวิวาหะสําเร็จแลว นางจันทราวดีลางขมิ้นจากพระหัตถแทบจะยังไม
ทันหายเหลือง พระรามเสนก็ทูลลาทาวมคเธศวรพานางกลับกรุงโภควดี 
 นางจันทราวดีจะจากพระราชบิดาแลบานเมืองไปก็มีความสรอยเศราจึงตองพาโสมิกา คือนาง
นกขุนทองไปดวย ไปตามทาง นางเลาถึงนกแลความฉลาดของนกถวายพระสามี แลท้ังทูลวานกเปนผู
กลาวพระนามพระราชาใหนางทราบกอนที่ไดยินทางอื่น  
           ฝายพระรามเสนไดทรงฟงก็เลาถึงจุรามันนกแกวของพระองค ทรงชี้แจงความฉลาดแลความรู
ของนกนั้น รวมทั้งขอที่พูดสันสกฤตคลองนั้นดวย  
           พระราชินีไดฟงดังนั้นก็ทูลพระราชาวา "เมื่อนกสองตัวของเราวิเศษถึงปานนี้ก็ควรจะเลี้ยงใน
กรงเดียวกันแลใหวิวาหะกันโดยคนธรรพลักษณะ นกทั้งสองจะไดเปนสุข" พระราชินีไดวิวาหะใหมๆ ก็
ใครจะจัดการวิวาหะใหคูอื่นบาง ตามซึ่งมักจะเปนไปโดยมากในหมูหญิงสาวซ่ึงไดผัวใหมๆ  
           พระราชาตรัสวา นางตรัสถูกแลว ถานกทั้งสองไมมีคูจะมีสุขอยางไรได การที่ตรัสอยางนี้
เพราะพระองคกําลังเพลินในการมีคู ยอมจะนึกตามอารมณของผูมีเมียใหมวานอกจากคนมีเมียแลว ไมมี
ใครมีความสุขเปนอันขาด ความทุกขจะเกิดแกผูมีเมียนั้นไมอาจมีไดในโลก 
 ครั้นสององคเสด็จถึงกรุงโภควดีแลว ก็ตรัสใหเจาพนักงานยกกรงใหญมาตั้งจําเพาะพระพักตร 
ทรงจับนกปลอยเขาไปในกรงทั้งสองตัว ฝายนกจุรามันเกาะอยูบนคอนเอียงคอดูนกขุนทอง นางโสมิกา
นกขุนทองจับอยูอีกคอนหนึ่ง ยกหนาชูปากขึ้นไปบนฟาโดยกิริยาดูหมิ่นแลวกระโดดไปเกาะคอนอื่นที่
หางออกไป  
           นกแกวน่ิงดูอยูครูหนึ่งก็พูดภาษาสันสกฤตวา "นางนกขุนทอง เจาคงจะกลาวดอกกระมังวา เจา
ไมอยากไดคู" นางนกขุนทองตอบในภาษาเดียวกันวา "ทานเดาเห็นจะไมผิด" นกแกว "เพราะเหตุไรเจา
จึงไมอยากมีคู" นกขุนทอง "เพราะใจของขาเปนอยางนั้น" นกแกว "นี่พูดอยางผูหญิงทีเดียว ขาจะขอยืม
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คําพระราชาของขามากลาววา ที่อธิบายเชนนี้เปนปญญาหญิง คือไมใชปญญาแลไมใชอธิบายเลย เจาจะ
พูดใหแจมแจงกวานี้สักหนอยจะไดหรือไม หรือรังเกียจท่ีจะพูดใหผูอ่ืนเขาใจ" 
 นกขุนทองโกรธจนแทบจะลืมไวยากรณสันสกฤต ตอบวา "ขาไมรังเกียจเลย ขาจะบอกใหแจม
แจงที่สุด บางทีจะแจมแจงเกินความพอใจของเจา พวกเจาซึ่งเปนเพศชายยอมประกอบขึ้นดวยความบาป 
ความโกง ความลอหลอก ความเห็นแกตัว ความปราศจากธรรมในใจ คลองในการทําลายพวกเราซึ่งมีเพศ
เปนหญิง เพื่อความสําราญของพวกเจา"  
           พระราชาตรัสแกพระราชินีวา "นางนกตัวน้ีกลาหาญ พูดจาไมเกรงใจใครเลย" นกแกวทูล
พระราชาวา "พระองคจงถือวาคําที่นางนกกลาวนั้นเหมือนหนึ่งลมซึ่งเขากรรณนี้ไปออกกรรณโนนเถิด 
(แลวเหลียวไปพูดกับนกขุนทองวา) นางนกขุนทอง พวกเจานั้นถาไมไดประกอบขึ้นดวยความลอหลอก 
แลความคดในใจแลความไมรู ก็ประกอบขึ้นดวยอันใดเลา พวกเจามีปรารถนาอยูอยางเดียวแตจะไมใหมี
ชีวิตเปนเครื่องสําราญไดในโลกนี้เปนอันขาด"  
           พระราชินีทูลพระราชาวา "นกของพระองคตัวนี้ พูดจากาวราว ไมยําเกรงใครเลย" นกขุนทอง
ทูลพระราชินีวา "คําท่ีขาพเจากลาวนั้นอาจนําพยานมาสําแดงได" นกแกวทูลพระราชาวา ขาพเจาอาจนํา
นิทานมาเลาใหผูหญิงเห็นจริงได"  
           พระราชาแลพระราชินีไดทรงฟงดังนั้น ก็ตกลงกันใหนกท้ังสองนําหลักฐานมาสําแดง เปน
พยานคําท่ีกลาว พระราชินีขอใหนกขุนทองแสดงกอน พระราชายอมตกลง นางนกขุนทองกลาวดังนี้ 
 
นิทานของนกขุนทอง  
           เมื่อกอนที่ขาพเจามาเปนขาพระองคนั้น ขาพเจาเคยอยูกับ นางรัตนาวดี ธิดาพอคาผูมั่งคั่งดวย
ทรัพยสมบัติ นางรัตนาวดีเปนหญิงนารักนาชมทุกประการ (นกขุนทองกลาวเทานั้นก็รองไห พระราชินี
ทรงสงสารก็รับสั่งปลอบโยนเปนอันดี นกก็เลาตอไปวา)  
           ใน เมืองอิลาบุรี มีพอคามั่งมีคนหนึ่ง ไดความเดือดรอนเพราะไมมีบุตร พอคาจึงทําโยคะคอือด
ขาวเปนตน แลทั้งเที่ยวไปในบุณยสถานตางๆ เพ่ือจะขอลูก เมื่ออยูบานก็อานปุราณะแลใหทานแก
พราหมณ ดวยประสงคอันนั้น  
           ตอมาพระผูเปนเจาโปรดประทานใหมีบุตรชายมาเกิดคนหนึ่ง พอคายินดีก็มีงานสมโภชลูกชาย
ใหญโต ใหทานแกพราหมณผูสวดกลอนยอ แลพราหมณอ่ืนๆ เปนอันมาก ผูที่จนก็ไดรับเงินแจกแล
เสื้อผา ผูท่ีหิวก็ไดรับแจกอาหารแลของอื่นๆ เปนอันมาก  
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           พอคาทํานุบํารุงเลี้ยงบุตรชายมาจนอายุไดหาขวบก็หาผูมาสอนใหอานหนังสือ ครั้นโตขึ้นอีกก็
สงใหไปอยูกับครูผูมีชื่อวามีความรูแลส่ังสอนดี บุตรชายโตขึ้นมีรูปสมบัติดูไมได เคาหนาเหมือนลิง ขา
เหมือนขานกกระเรียน หลังโกงเหมือนหลังอูฐ พระองคคงจะทราบภาษิตโบราณวา ถาพบคนขาเขยกให
เชื่อใจไดวาพบความคด ๓๒ ขอ ถาพบคนตาบอดขางหนึ่ง พบความคด ๘๐ ขอ ถาพบคนหลังกุงใหสวด
มนตออนวอนพระมเหศวรใหคุมครองตน  
           บุตรชายพอคานั้น เมื่อไปเรียนหนังสือกับครูก็มิไดไปถึงครู ไปเที่ยวแวะเลนเบี้ยกับเพื่อนที่เปน
พาลดวยกัน ตางคนมีใจชั่วและประพฤติทุจริตตางๆ เมื่อพบผูหญิงก็เขาเกี้ยวชักชวนในเชิงกาม และ
กระทําการลามกจนบิดาเสียใจเปนโรคหนักอยูหนอยหนึ่ง ก็ถึงแกความตาย 
 ครั้นบิดาสิ้นชีวิตแลว บุตรชายไดรับมรดกก็จายทรัพยเปลืองไปในการพนันแลบํารุงความชั่ว ไม
ชาทรัพยมรดกซึ่งไดรับเปนอันมากนั้นก็สิ้นไปจนไมมีอะไรเหลือ ครั้นทรัพยของตนหมดก็ทําลายทรัพย
เพ่ือนบานจนในที่สุดเขาจับไดวาเปนขโมย เผอิญหลบหลีกไดไมถูกประหารชีวิตตามอาญาเมือง จนใน
ที่สุดกลาวลบหลูเทวดาวาใหแตโชคราย แลวหนีออกจากเมืองไปเดินปาอยูพักหนึ่ง ถึงเมืองซึ่งเปนที่อยู
แหง เหมคุปต เศรษฐีผูบิดานางรัตนาวดี ไดยินชื่อเหมคุปตก็นึกขึ้นไดวาเมื่อบิดาของตนยังมีชีวิตอยูนั้น 
ไดทําการคาขายติดตอ จึงเขาไปหาเหมคุปต แจงความวาตนเปนบุตรแหงพอคาที่ไดเคยคาขายติดตอกัน 
บัดนี้บิดาสิ้นชีวิตเสียแลว พูดเทานั้นก็รองไหร่ําไรไปเปนอันมาก  
           ฝายเหมคุปต ครั้นไดยินแลเห็นชายหนุมแตงกายทรุดโทรมดังนั้น ก็ประหลาดใจแลคิดสงสาร 
จึงปลอบโยนซักถามวาเหตุไฉนจึงเปนเชนนี้ ชายหนุมหลังโกงเหมือนอูฐตอบวา ขาพเจาจัดสินคาบรรทุก
เรือไปคาขายในเมืองอื่น ครั้นขายของหมดแลว ขาพเจาซื้อสินคาเมืองนั้น บรรทุกเรือจะกลับไปขายใน
เมืองของขาพเจา แลนใบไปในกลางทะเล ถูกพายุใหญเปนอันตรายในทะเลทั้งเรือแลสินคา ขาพเจาเกาะ
กระดานลอยไปคนเดียว เผอิญยังไมถึงเวลาสิ้นชีวิต จึงรอดขึ้นฝงไดแลเดินทางมา จนถึงเมืองนี้ ขาพเจา
ไมมีหนาจะกลับไปเมืองของตนได เพราะสิ้นทรัพยแลวก็ไมมีใครนับถือ ผูที่เปนศัตรูก็มีแตจะดาวาขมขี่
ตางๆ บิดามารดาของขาพเจาก็สิ้นชีวิตเสียนานแลว ขาพเจาไมรูจะหันหนาไปหาใคร ทั้งนี้ก็เปนผลแหง
กรรมซึ่งกระทําไวแตปางกอน พูดเทานั้นแลวก็รองไหร่ําไรไป 
 ฝายเหมคุปตเศรษฐีไดยินชายหลังอูฐรองไหเลาเรื่องใหฟงดังนั้นก็เกิดสงสารเปนกําลัง จึงตอนรับ
เลี้ยงดูใหชายหลังอูฐอาศัยอยูในบานของตน ชายช่ัวเห็นทางจะไดดีดวยทําดีก็ขืนใจปฏิบัติเปนคนดี จน
เหมคุปตไวใจใหมีสวนในการคาขาย ชายหนุมก็ยิ่งแสรงทําดีจนเหมคุปตไวใจแลเอ็นดูยิ่งขึ้น 
 วันหนึ่งเหมคุปตตรึกตรองในใจวา เรานี้มีความรอนใจมาหลายปแลวเพราะบกพรองใน
ครอบครัว เพื่อนบานของเราก็ซุบซิบนินทาเรามาชานาน บางก็พูดออมคอม บางก็พูดตรงๆ วา ธรรมดา
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คนมีลูกสาว เมื่อลูกอายุถึง ๗ ขวบ ๘ ขวบ พอก็ตองจัดการใหมีผัว เพราะธรรมศาสตรบัญญัติอยางนั้น แต
บุตรสาวเหมคุปตเศรษฐีน้ีพนอายุที่ควรแตงงานมาหลายป จนบัดนี้อายุถึง ๑๓ หรือ ๑๔ ป นางเปนคนราง
ใหญรูปอวบ ดูเหมือนหญิงอายุ ๓๐ ปที่มีผัวแลว แตบิดาก็ยังหาจัดการใหมีผัวไม บิดาจะกินแลนอนเปน
สุขอยางไร การที่ปลอยใหเปนเชนนี้ยอมเปนที่ครหา เปนโทษโดยคดีโลกแลคดีธรรม แมญาติวงศท่ี
สิ้นชีวิตไปแลวยอมไดทุกขเพราะเหตุที่ญาติในมนุษยโลกปลอยลูกสาวไวมิใหมีผัวจนปานนี้ ขอตเิตยีนขอ
นี้ก็ทําใหเราเดือดรอนมาชานานแลวแตเรามิรูจะแกไขอยางไรได บัดนี้พระผูเปนเจาโปรดใหเราสิ้นทุกข 
จึงบันดาลใหชายหนุมนี้มาถึงบานเรา เขาก็เปนคนดี ปฏิบัติอยูในคลองธรรมเปนที่ชอบใจเรา จําเราจะยก
ลูกสาวใหแกชายหนุมนี้ตามโอกาสที่พระผูเปนเจาประทานแกเรา เราจะชกัชาตอไปไมควร เพราะส่ิงใดที่
จะทําไดในวันนี้ สิ่งนั้นเปนดีที่สุด พรุงนี้จะเปนอยางไรเราทราบไมได 
 เหมคุปตตรึกตรองตกลงใจดังนี้แลว ก็ไปพูดกับภริยาวา ความเกิด ๑ การวิวาหะ ๑ ความตาย ๑ 
ทั้ง ๓ อยางนี้ยอมเปนไปแลวแตเทวดาจะบัญญัต  ิ เราตองการใหลูกหญิงของเราไดผัวที่เกิดในสกุลดี เปน
ผูมั่งมี เปนผูมีรูปงาม เปนคนฉลาด แลเปนผูมีความสัตย แตเราจะหาชายหนุมเชนนั้นไมได เจากลาววาถา
เจาบาวขาดคุณดีเหลานี้ การวิวาหะก็จะไมเปนผลดังประสงค แตถาจะไมใหลูกมีผัวไซร เราจะเอาเชือกผกู
คอลูกเราถวงลงในคูนี้ก็ไมได เหตุดังนั้น ถาเจาเห็นวาบุตรพอคาซึ่งขาไดรับเขาไวเปนสหายในการคาขาย
ของขานี้ เปนคนดี ควรจะใหลูกสาวเราได เราจะรีบจัดการวิวาหะโดยเร็ว 
 ภริยาเหมคุปตไดยินสามีพูดดังนั้นก็ดีใจ เพราะชายหนุมหลังอูฐไดลอลวงใหลุมหลงอยูแลว นาง
จึงตอบสามีวา เมื่อพระผูเปนเจาชี้ทางใหเห็นชัดอยูเชนนี้ ถาเราไมทําตามก็คือขืนคําเทพยดา เรามิไดไป
เท่ียวแสวงหาที่ไหน เจาบาวก็มีมาเอง เหตุดังนั้นเราไมควรจะชักชาไปเลย ทานจงรีบจัดการเถิด 
 สามีภริยาปรึกษากันเชนนี้แลวก็เรียกบุตรสาวเขาไปหา นางนั้นงามสมควรเปนที่รักของคนธรรพ 
นางมีเกศายาวอันเปนสีมวงออน เพราะแสงแหงความเปนสาว เปนมันเหมือนปกแมลงภู ขนงบริสุทธิ์แล
ใสเหมือนโมรา แกวประพาฬอันเกิดแตทะเลนั้น เมื่อเทียบกับริมฝปากแหงนาง แกวประพาฬก็มีสีเผือด
ไป ทนตของนางเสมอกับไขมุก ภาคตางๆ ในกายนางลวนประกอบขึ้นสําหรับเปน ที่รักท้ังนั้น เมื่อใครได
เห็นเนตรแหงนาง ก็ใครจะเห็นอีก แลเห็นอยูเสมอไป ใครไดยินเสียงนางก็ใครจะไดยินดนตรีนั้นอยูเสมอ 
ความดีของนางเสมอกับความงาม เปนที่รักของบิดามารดาแลญาติพี่นองทั่วไป เพ่ือนฝูงของนางจะหาที่ติ
นางก็มิได ถาขาพเจาจะเลาคุณความดีของนางก็คงไมมีเวลาสิ้นสุดได นกขุนทองเลามาเพียงนี้ก็รองไหร่ํา
ไรอยูครูหน่ึงจึงเลาตอไป 
 เมื่อบิดามารดาเรียกนางรัตนาวดีมาบอกความประสงคใหทราบ นางก็ตอบวาแลวแตบิดามารดา 
เพราะนางไมใชหญิงชนิดที่เกลียดอะไรไมเกลียดเทาชายที่พอแมบัญชาใหรัก อันที่จริงขาพเจาทราบวา
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นางจะดูชายหนุมที่จะเปนเจาบาวก็ดูไมไดเต็มตา เพราะความขี้ริ้วของชายนั้น แตไมชาความชางพูดของ
เจาบาวก็ทําใหนางเกิดความนิยมขึ้นทีละนอย แลท้ังนางรูสึกคุณชายหนุมที่อุตสาหเอาใจใสเอ้ือเฟอตอ
บิดามารดา นับถือความประพฤติของชายหนุมซึ่งแสรงทําดี สงสารดวยตกยาก จนในที่สุดก็ลืมความขี้ริ้ว
ของชายนั้น  
           เมื่อกอนการวิวาหะ นางไดสัญญาในใจไววา เม่ือแตงงานแลว แมหนาที่แหงภริยาจะไมเปนท่ี
ชอบใจเพียงไร นางก็จะอุตสาหปฏิบัติใหถูกตองตามหนาท่ี ครั้นแตงงานแลว ความไมพอใจในหนาท่ีนั้น
หามีไม นางกลับรักสามีเสียอีก สวนความขี้ริ้วของสามีนั้นไมเปนเหตุใหนางเกลียดชัง อันที่จริงกลับจะ
รักยิ่งขึ้นเพราะความขี้ริ้วน้ัน  
           ความรักนี้เปนของนาพิศวงมาก เปนแสงฟาฉายความสุขลงมายังแผนดินอันมืดแลเต็มไปดวย
ความซึมเซา เปนมนตรซึ่งทําใหเรารําลึกถึงความมีชาติที่สูงกวานี้ เปนความสุขในขณะนี้แลเปนทางพาให
คิดถึงสุขในเบื้องหนา ทําใหความขี้ริ้วกลับเปนความงาม ทําใหความโงกลายเปนความฉลาด ทําใหความ
แกเปนความหนุม ทําใหบาปเปนบุญ ทําใหความซึมเซาเปนความแชมชื่น ทําใหใจแคบเปนใจกวาง ความ
รักนี้เปนโอสถอยางเอก ชักใหความตรงกันขามมาเดินลงรอยเดียวกัน 
 นกขุนทองกลาวดังนี้ พลางแลดูนกแกว นกแกวกลาววา ถาเอาคําโบราณมาพูดนอยกวานี้จะเปน
การสําแดงความคิดตนเองมากขึ้น การท่ีจําเอาคําเกาๆ มากลาวเชนนี้ ไมเปนไปตามทํานองผูมีปญญาเลย 
นกขุนทองกลาวตอไปวา คําโบราณกลาววา เสือจะกลายเปนลกูแกะนั้นยังไมเคยมี เหตุดังนั้นถึงชายหนุม
หลังอูฐจะไดแสรงประพฤติเปนคนดีอยูคราวหนึ่งก็หาดีไดจริงไม  
           อยูมาวันหนึ่ง ชายหนุมรําลึกในใจวา ผูมีปญญายอมเอาตัวออกหางจากความเหนี่ยวรั้งแหง
ครอบครัว แลปลดตัวจากความรักลูกรักเมียแลรักบาน คิดดังนี้ชายหนุมจึงกลาวแกภริยาวา ขาไดจากเมือง
มาอยูในเมืองเจานี้ก็หลายปแลว ไมไดขาวคราวญาติพี่นองในเมืองขาเลย ใจขาจึงเศรา เจาจงกลาวแกแม
ของเจา ขออนุญาตใหขากลับไปบานเมือง แลถาเจาจะใครไปดวยก็ได นางรัตนาวดีไดยินสามีวาดังนั้น ก็
รีบไปบอกมารดาตามคําซึ่งสามีกลาว มารดาไดทราบก็ไปแจงแกเหมคุปต เหมคุปตตอบอนุญาต ใหบุตร
เขยกลับบานเมืองไดตามใจ แลถาบุตรีจะยอมไปกับสามีก็อนุญาต ครั้นตกลงกันดังนี้แลว เหมคุปตเศรษฐี
ก็ใหทรัพยสินแกบุตรเขยเปนอันมาก ทั้งใหแกบุตรสาวอีกสวนหนึ่ง แลจัดทาสีใหไปดวยคนหนึ่ง บุตร
เขยแลบุตรสาวก็ลาออกเดินทางเขาปาไป 
 ฝายชายหนุมหลังอูฐ พาภริยาเดินทางไปหลายวัน นิ่งตรึกตรองไมใครจะตกลงในใจวาจะทําวิธี
ใดจึงจะท้ิงภริยาเสียได การที่จะพาไปยังเมืองของตนนั้นไมไดเปนอันขาด เพราะเมื่อไปถึงเมืองเขา นางก็
จะจับเท็จท้ังปวงได อน่ึงชายหลังอูฐอยากไดนางเปนภริยาก็เพราะอยากไดทรัพยสมบัติ ไมอยากไดตวันาง
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เอง ครั้นเมื่อพนตาพอแมมาเชนนี้ก็คิดหาทางจะทิ้งนางเสียแตตรึกตรองอยูหลายวัน จนไปถึงปาเปลี่ยวก็
หยุดพักแลวบอกแกนางวาตําบลนั้นโจรผูรายชุกชุม นางจงปลดเครื่องประดับกายทั้งปวงซ่ึงมีคาเปนอัน
มากออกใหสามีซอนไวในไถ ครั้นนางทําตามแลวชายสามีก็ลอทาสีไปหางที่ซ่ึงภริยานั่งคอยอยู แลวเอา
มีดเชือดคอทาสี ทิ้งศพไวเปนอาหารสัตวในปา แลวกลับไปหาภริยา ลอใหเดินไปใกลเหว แลวผลักตกลง
ไปในเหว เผอิญกนเหวนั้นมีกิ่งไมแลใบไมรองอยูมากนางจึงไมสิ้นชีวิต 
 ฝายชายหลังอูฐครั้นผลักภริยาลงเหวแลวก็รวบรวมทรัพยสมบัติท้ังปวงออกเดินทางไปสูเมอืงของ
ตน ไมชามีชายอีกคนหนึ่งเดินมาในปาเปลี่ยว ไดยินเสียงคนรองไหก็หยุดยืนฟงแลนึกในใจวา ปานีเ้ปลีย่ว
นักหนา เหตุใดมีคนมารองไหอยูในดงชัฏ ครั้นยืนฟงอยูครูหน่ึงแลวก็เดินไปในทางซึ่งไดยินเสียงรองไห 
ครั้นไปถึงเหวก็หยุดชะโงกดูเห็นผูหญิงรองไหอยูกนเหว ชายนั้นก็ปลดผาโพกแลสายรัดตัวออกตอกัน
เปนสายยาวหยอนลงไปในเหว รองใหนางเอาปลายผาผูกตัวเขาแลวฉุดขึ้นมาได แลถามนางวาเกิดเหตุ
อยางไรจึงเปนเชนนี้  
           นางรัตนาวดีตอบวา ขาพเจาเปนบุตรีเหมคุปตพอคาเศรษฐีใหญในกรุงจันทปุระ ขาพเจา
เดินทางมากับสามี พบโจรมีกําลังชวยกันฆาทาสีของขาพเจาเสียแลวมัดสามีขาพเจาพาตัวไป แลเมื่อได
ปลดเครื่องประดับกายของขาพเจาออกหมดแลวก็ผลักขาพเจาตกอยูในเหวนี้ ขาพเจาไมทราบวาสามีจะ
เปนตายประการใด แลสามีขาพเจาก็ไมทราบวา ขาพเจายังอยูหรือสิ้นชีวติแลว  
           ชายเดินปาไดฟงนางเลาดังนั้นก็เชื่อแลพานางไปเมืองจันทปุระสงยังบานบิดา เม่ือนางไปถึง
บานบิดาก็เลาเรื่องอยางเดียวกับที่เลาใหชายเดินทางฟง 
 เหมคุปตเศรษฐีไดยินเรื่องก็สงสารบุตรี จึงกลาวปลอบโยนวา "ลูกเอย เจาอยารอนใจไปเลย ผัว
ของเจายังคงมีชีวิตอยูเปนแน ธรรมดาโจรยอมจะแยงชิงทรัพยสมบัติของผูอ่ืน ไมแยงชิงชีวิตผูไมมีทรัพย
เหลือ เหตุดังนี้เมื่อไรพระผูเปนเจาโปรด ผัวของเจาก็จะกลับมาเมื่อนั้น จงตั้งใจคอยไปเถิด"  
           เหมคุปตกลาวปลอบบุตรีฉะนี้พลางจัดเครื่องประดับกายอันหาคามิไดใหแกบุตรีเปนอันมาก 
ทั้งบอกกลาวญาติพ่ีนองแลมิตรทั้งปวงใหมาเยี่ยม แลปลอบโยนชี้แจงแกนางรัตนาวดีโดยนัยเดียวกัน แต
นางก็มิไดวายเศรา เพราะเรื่องในใจผิดกับเรื่องท่ีเลาบอกแกบิดาแลญาติมิตรท้ังนั้น 
 จะกลาวถึงชายหลังอูฐ เมื่อผลักภริยาตกแหวแลว ก็รวบรวมของมีราคาทั้งหลายรีบไปยังเมืองของ
ตน เพ่ือนฝูงท้ังปวงก็ชวยกันตอนรับเปนอันดี เพราะเหตุที่มีทรัพยเปนอันมาก เพื่อนนักเลงก็พากันมา
กลุมรุม ชวนเลนชวนกินอยางแตกอน การพนันแลการเสพยเครื่องมึนเมาตางๆ ก็กลับทํา ตามเดิม โทษ
ทั้งหลายก็กลับเกิด ทรัพยสินทั้งหลายก็เปลืองไป ในที่สุดก็หมดลงอีกครั้งหนึ่ง ชนทั้งหลายที่เปนสหาย
ในการทําชั่วแลเปนมิตรในการชวยกันกินกันเลนตางก็ชักหางออกไป  
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           ในท่ีสุดเมื่อชายหลังอูฐสิ้นทรัพยแนแลวก็ไมมีใครคบคาสมาคม เมื่อไปถึงบานผูที่เคยเปนมิตร
เขาก็ปดประตูเสีย หรือมิฉะนั้นขับไลไมใหเขาเรือน ชายหลังอูฐส้ินปญญาก็กระทําโจรกรรม จนเขาจบัได
ก็ถูกเฆี่ยนตีลงโทษเปนสาหัส ครั้นจะอยูในเมืองของตนตอไปไมได ก็หนีออกจากเมืองอีกครั้งหนึ่ง เดิน
ไปในปา พลางคิดในใจวา เราจะตองกลับไปหาพอตาเลานิทานใหฟงวา บัดนี้นางรัตนาวดีคลอดบุตรเปน
ชายคนหนึ่งแลว เราจึงไปหาพอตาเพื่อจะบอกขาวอันควรยินดีนี้ใหพอตาทราบ เราอาจจะไดทรัพยสมบัติ
อีกเพราะการไปบอกขาวนี้ 
 ชายหลังอูฐคิดดังนั้นแลว ก็ตั้งหนาเดินไปเมืองจันทปุระ ตรงไปบานเหมคุปตเศรษฐี ครั้นไปถึง
ประตูบานก็ตกใจเปนกําลัง เพราะเห็นนางรัตนาวดีภริยาลงจากเรือนวิ่งออกมารับ ในชั้นตนคิดวาผี เพราะ
นึกวานางคงจะตายอยูในเหวนั้นเอง เม่ือคิดดังนี้ก็กลัวจึงหันหลังจะวิ่งหนี ตอนางตะโกนเรียก จึงหยุดยืน
ลังเลดวยเขาใจวานางคงจะกลับไปเลาเรื่องใหบิดาฟงตลอด เมื่อเหมคุปตมาพบเขาก็จะคงจับตัวลงโทษ
เปนแน  
           ฝายรัตนาวดีเห็นสามียืนลังเล มีสีหนาอันซีดดวยความกลัวเชนนั้น ก็กลาวแกสามีวา "ทานอยา
สะดุงตกใจไปเลย ขาพเจามิไดเลาความจริงแกบิดาดอก ขาพเจาไดเลาวาเราเดินทางไปกลางปา พบโจรหมู
หน่ึงมีกําลังมาก โจรฆาทาสีของขาพเจาเสีย แยงเครื่องประดับจากกายขาพเจาหมด แลวผลักขาพเจาตกลง
ในเหวแลทั้งมัดทานพาตัวไป เมื่อทานพบกับบิดาขาพเจา ทานจงเลาเรื่องใหตรงกัน เราทั้งสองก็จะกลับ
ไดความสุขเหมือนเดิม ทานจงระงับความรอนใจเสียเถิด ขาพเจาดูอาการแหงทานเห็นวาทานจะไดทุกข
มานักหนา เสื้อผาแลรางกายจึงขะมุกขะมอมเหมือนเชนที่เห็นอยูนี้ ทานจงตามขาพเจาขึ้นมาบนเรือนแล
ผลัดเสื้อผาโสมมนี้ สวมเส้ือผาที่ดีแลกินอาหารซึ่งประกอบดวยรสท้ังหก ทานจงถือวาเหยาเรือนแล
สมบัติเหลานี้เปนทาน แลตัวขาพเจาคือทาสีผูจะปฏิบัติทานใหไดความสุขทุกประการ" 
 ชายหลังอูฐไดฟงภริยากลาวดังนั้น แมตัวจะเปนผูมีใจบึกบึน ก็บังเกิดใจออนแทบจะรองไห จึง
ตามภริยาขึ้นไปบนเรือน ครั้นถึงหองนางก็ลางเทาให แลจัดใหอาบน้ําชําระกาย แตงเครื่องนุงหมอยางดีมี
คาแลวนําเอาอาหารมาใหกิน  
           ครั้นเหมคุปตเศรษฐีและภริยากลับมาถึงบาน นางรัตนาวดีก็พาสามีไปหาแลเลานิทานใหฟงวา 
ฝูงโจรไดปลอยชายสามีกลับมาแลว เหมคุปตแลภริยาไดฟงก็ดีใจ จัดการใหบุตรเขยอยูกินมีตําแหนงใน
ครอบครัวอยางแตกอน  
           ชายหนุมหลังอูฐไดกินอยูมีความสุข ก็พักอยูกับพอตา ๒-๓ เดือน ระหวางนั้นประพฤติตัวเปน
คนดี มีใจโอบออมอารีตอภริยา ผูท่ีไมรูเรื่องไมมีใครสงสัยวาจะเปนคนชั่วราย แตการกระทาํดนีัน้เปนการ
ขืนนิสัย จะทําไดอยางมากก็พักหนึ่งเทานั้น ไมชาก็คบกับโจรในเมืองนั้น นัดหมายกันเขา ปลนบานเหม
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คุปตเศรษฐี ครั้นถึงวันนัดเวลาเที่ยงคืน นางรัตนาวดีกําลังหลับสนิท ชายหลังอูฐก็เอามีดแทงนางตาย แลว
เปดประตูรับพวกโจรเขาไปในเรือน ชวยกันฆาเหมคุปตแลภริยาตาย แลวชวยกันขนทรัพยสมบัติลวนแต
ที่มีราคาออกจากเรือนไป 
 นางนกขุนทองเลามาเพียงนี้ ก็รองไหสะอึกสะอื้นอยูครูหน่ึงจึงกลาวตอไปวา  
           เม่ือชายหลังอูฐเดินผานกรงขาพเจา เวลาจะออกจากบานหนีไปนั้น มันแลดูขาพเจาแลหยุดยืน
จับประตูกรง จะ เปดจับขาพเจาออกมาหักคอ เผอิญหมาเหาขึ้นมันตกใจก็รีบหนีไป ขาพเจาจึงรอดชีวิตอยู
ได นางนกขุนทองรองไหสะอึกสะอื้นอยูอีกครูหนึ่งจึงทูลพระมเหสีวา เรื่องนี้ขาพเจายินดวยหู รูดวยตามา
เอง แลเปนเรื่องที่ทําใหขาพเจาไดความทุกข ในเวลายังออนอายุ จึงเปนเหตุใหขาพเจารังเกียจชายทัง้หลาย 
จะขออยูไมมีคูไปจนสิ้นชีวิต พระองคจงทรงดําริวา นางรัตนาวดีไมไดทําความผิดอะไรเลย ยังเปนไดถึง
เพียงนั้นเพราะผูชายยอมมีน้ําใจเปนโจรทั้งหมด แลผูหญิงซ่ึงยอมเปนมิตรกับชายนั้นเสมอกับเอางูเหามา
เลี้ยงไวบนอก  
           นางนกขุนทองทูลพระมเหสีเชนนี้แลวก็หันไปพูดกับนกแกววา นี่แนะเจานกแกว ขาไดเลา
เรื่องเปนพยานคําของขาแลว ขาไมมีอะไรจะพูดอีก นอกจากจะกลาววาผูชายทั้งปวงเปนจําพวกคดโกง
ลอลวงผูอ่ืน เห็นแกตัวแลมีใจบาปหยาบรายหาท่ีสุดมิได  
           นกแกวทูลพระราชาวา พระองคจงฟงเถิด เมื่อหญิงกลาววาไมมีอะไรจะพูดที่เปนขอสําคัญจะ
อยูในคําแถมทั้งนั้น แลคําแถมยอมจะยาวกวาคําพูดท่ีพูดมาแลวหลายสิบเทา นางนกตัวนี้ก็ไดพูดมาจน
นาจะเบื่อเต็มทีอยูแลว แตอยางนั้นยังนับวาพึ่งจะขึ้นตนเทานั้น พระราชาตรัสวาเจามีเรื่องอะไรจะนํามา
กลาวเปนพยานคําติเตียนหญิง เจาก็จงเลาไปเถิด นกแกวกลาววา ขาพเจาจะเลาเรื่องซึ่งเกิดแตเมื่อขาพเจา
ยังออนอายุ แลทําใหขาพเจาทําความตกลงในใจวาจะอยูไมมีคูไปตราบจนวันตาย 
 นางนกขุนทองเลามาเพียงนี้ ก็รองไหสะอึกสะอื้นอยูครูหน่ึงจึงกลาวตอไปวา  
           เม่ือชายหลังอูฐเดินผานกรงขาพเจา เวลาจะออกจากบานหนีไปนั้น มันแลดูขาพเจาแลหยุดยืน
จับประตูกรง จะ เปดจับขาพเจาออกมาหักคอ เผอิญหมาเหาขึ้นมันตกใจก็รีบหนีไป ขาพเจาจึงรอดชีวิตอยู
ได นางนกขุนทองรองไหสะอึกสะอื้นอยูอีกครูหนึ่งจึงทูลพระมเหสีวา เรื่องนี้ขาพเจายินดวยหู รูดวยตามา
เอง แลเปนเรื่องที่ทําใหขาพเจาไดความทุกข ในเวลายังออนอายุ จึงเปนเหตุใหขาพเจารังเกียจชายทัง้หลาย 
จะขออยูไมมีคูไปจนสิ้นชีวิต พระองคจงทรงดําริวา นางรัตนาวดีไมไดทําความผิดอะไรเลย ยังเปนไดถึง
เพียงนั้นเพราะผูชายยอมมีน้ําใจเปนโจรทั้งหมด แลผูหญิงซ่ึงยอมเปนมิตรกับชายนั้นเสมอกับเอางูเหามา
เลี้ยงไวบนอก  
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           นางนกขุนทองทูลพระมเหสีเชนนี้แลวก็หันไปพูดกับนกแกววา นี่แนะเจานกแกว ขาไดเลา
เรื่องเปนพยานคําของขาแลว ขาไมมีอะไรจะพูดอีก นอกจากจะกลาววาผูชายทั้งปวงเปนจําพวกคดโกง
ลอลวงผูอ่ืน เห็นแกตัวแลมีใจบาปหยาบรายหาท่ีสุดมิได  
           นกแกวทูลพระราชาวา พระองคจงฟงเถิด เมื่อหญิงกลาววาไมมีอะไรจะพูดที่เปนขอสําคัญจะ
อยูในคําแถมทั้งนั้น แลคําแถมยอมจะยาวกวาคําพูดท่ีพูดมาแลวหลายสิบเทา นางนกตัวนี้ก็ไดพูดมาจน
นาจะเบื่อเต็มทีอยูแลว แตอยางนั้นยังนับวาพึ่งจะขึ้นตนเทานั้น พระราชาตรัสวาเจามีเรื่องอะไรจะนํามา
กลาวเปนพยานคําติเตียนหญิง เจาก็จงเลาไปเถิด นกแกวกลาววา ขาพเจาจะเลาเรื่องซึ่งเกิดแตเมื่อขาพเจา
ยังออนอายุ แลทําใหขาพเจาทําความตกลงในใจวาจะอยูไมมีคูไปตราบจนวันตาย 
 พอแมอีกประเภทหนึ่ง ทําผิดในทางที่ระมัดระวังลูกสาวนอยไป คือไมระมัดระวังเสียเลย ปลอย
ใหลูกนั่งเลนอยูเปลาๆ ไมมีอะไรทําเสมอกับฝกหัดใหขี้เกียจ แลเพาะพืชความชั่ว ปลอยใหคบกับคนซ่ึงมี
ความคิดบาป คือใหโอกาสใหปฏิบัติเปนโทษ หญิงสาวซ่ึงบิดามารดาปลอยตามอําเภอใจเชนนี้ มักจะเดิน
เขาสูบวงซึ่งผูมีเจตนาชั่ววางดักไวแลประพฤติตัวเปนโทษดวยประการตางๆ เพราะความไมระมดัระวังตวั
แล เพราะความลอลวงของพวกมีเจตนาชั่ว อันเปนชนจําพวกซึ่งมีความเพียรย่ิงกวาผูมีเจตนาดี ก็บิดา
มารดาซึ่งมีปญญานั้นควรทําอยางไรเลาจึงจะหลีกทางทั้งสองนี้ได  
           ธรรมดาบิดามารดาผูมีปญญายอมเอาใจใสสังเกตนิสัยบุตรของตน แลดําเนินการระมัดระวัง
ตามนิสัยซึ่งมีในตัวบุตร ถาลูกสาวมีนิสัยดีอยูในตัว บิดามารดาที่ฉลาดก็คงจะวางใจปลอยใหดําเนินความ
ประพฤติตามใจในเขตอันควร ถาบุตรสาวมีนิสัยกลาแข็ง บิดามารดาก็คงจะแสดงกิริยาประหนึ่งวา
ไววางใจในบุตร แตคงจะลอบระมัดระวังอยูเสมอ 
 นกแกวแสดงวิธีเลี้ยงลูกสาวถวายพระราชารามเสนเชนนี้ตอไปอีกครูหนึ่งจึงเลาถึงนางศิริชัยวา 
นางนั้นเปนคนสูง คอนขางจะอวน รูปทรงดี ครอบงําน้ําใจตนเองไมใครได นางมีเนตรใหญแลหลังตา
กวาง มือมรีูปอันดีแตไมเล็ก ฝามือมีไอรอนแลเปนเหงื่ออยูเสมอๆ เสียงคอนขางแหลมแลบางทีฟงเหมือน
เสียงผูชาย ผมดําเปนมันเหมือนขนนกกาเหวา ผิวเหมือนดอกพุทธชาด ลักษณะเหลานี้เปนลักษณะซึ่งคน
โดยมากมักจะแลดู แตนางจะเปนคนงามก็ไมเชิง ไมงามก็ไมเชิง กลาวไดวาอยู ในระหวางคนสวยแลคนขี้
ริ้วอันเปนความดีแกตัวหญิง เพราะความอยูกลางๆ น้ีสําคัญอยู หญิงท่ีงามนักอยาวาแตใครแมนางสีดายัง
ถูกทศกัณฐลักพาไป 
           นกแกวกลาวตอไปวา แตถึงกระนั้นขาพเจาก็จําตองกลาววา หญิงงามมักจะมีธรรมในใจ
มากกวาหญิงขี้ริ้ว หญิงงามไดรับชักชวนจูงใจไปในทางชั่วแตมีความหยิ่งเปนเครื่องตอสูปองกันตัวได 
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เพราะความหยิ่งนั้นทําใหหญิงงามสัญญาในใจตัวเองวา จะไดรับชักโยงไปในทางเดียวกันบอยๆ 
เพราะฉะนั้นถึงจะไมยอมไป ในคราวนี้ก็ไมส้ินโอกาสที่จะไดรับเชื้อเชิญตอไป  
           กลาวอีกนัยหน่ึงหญิงงามไมเดินทางชั่วเพราะมีความหยิ่งในใจวา จะเดินเมื่อไหรก็เดินได สวน
หญิงขี้ริ้วนั้นจําเปนตองชักโยงคนอื่น ไมใชมีคนอื่นมาชักโยง เมื่อตนโยงแลวตนก็ตองตามและเมื่อความ
โยงสําเร็จดวยความตาม ฉะนี้ ความหยิ่งแลความมุงหมายของหญิงขี้ริ้ว ก็ยอมสมหวังดวยความตาม ไมใช
ดวยตอสูความชักโยง 
 เราทานอานถอยคําของนกจุรามันมาเพียงนี้ก็ตองพิศวง วานกแกวพูดดังนั้นหมายความวาอยางไร 
ถาตรึกตรองดูสัก ๕ นาที ก็คงจะเห็นพรอมกันหมดวา นกแกวหมายความวาอยางไรเหลือที่จะรูได ท่ีเปน
ดังนี้เห็นจะเปนเพราะเวลาผิดกันประมาณ ๒๐๐ ป อยางหนึ่ง เพราะจุรามันเปนนกทานแลขาพเจาเปนคน
อยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งเพราะนกจุรามันเปนนกพูดสันสกฤตจึงเหลือที่ทานแลขาพเจาจะเขาใจได  
           นกจุรามันกลาวตอไปวา ขาพเจาไดกลาวแลววา หญิงขี้ริ้วมักมีใจเห้ียมโหดกวาหญิงงาม เหตุ
ดังนั้นเมื่อหมายอยางไรก็ยอมจะสมหมายบอยกวากัน ผูมีปญญาในโลกธรรมกลาวภาษิตที่เปนความจริง
ไววา "ชายรักหญิงงาม บูชาหญิงขี้ริ้ว" แลเมื่อถามวาเหตุใดจึงบูชาหญิงขี้ริ้ว ก็มีคําตอบวา เพราะหญิงขี้
ริ้วไมชวยแสดงทาทางวาคิดถึงตัวเองยิ่งกวาคิดถึงเรา  
           สวนนางศิริชัยน้ัน ก็ใชความงามซึ่งมีสวนนอยนั้นเปนเครื่องลอใหชายตามตอมไดมาก แตใช
ความไมสงบเสงี่ยมเปนเครื่องลอไดมากกวา แลใชความมีทรัพยของบิดาเปนเครื่องลอไดมากที่สุด นาง
ชัยศิริไมมีความเขินขวยเสียเลย ไมยอมใหมีชายตามนอยกวาคราวละครึ่งโหลเปนอันขาด นางรื่นรมยใน
การรับแขกชายหนุมๆ เหลานั้นติดตอกันไปตามเวลานัด บางคราวกําหนดเวลาใหสั้น สําหรับจะไดไลคน
เกา ใหมีท่ีวางสําหรับคนใหม ถาชายคนไหนบังอาจแสดงกิริยาวาจาหวงหึงหรือติเตียนวิธีของนางก็ตาม 
ชายนั้นจะถูกเชิญใหทราบประตูทางออกโดยเร็ว 
 ครั้นนางชัยศิริมีอายุ ๑๓ ป มีชายหนุมคนหนึ่งกลับจากเมืองไกล ชายหนุมคนนี้เปนลูกพอคาซึ่งมี
เคหสถานอยูในที่ใกล แลบิดาเปนเพื่อนกับสาครทัตบิดานางชัยศิริ ชายหนุมนั้นชื่อ ศรีทัต ไปคาขายเมือง
ไกลหลายป แลไดเคยรักนางชัยศิริมาแตนางยังเปนเด็ก ครั้นกลับมาถึงเมืองของตนก็เห็นสิ่งท้ังปวงเปนท่ี
แชมชื่นไปหมด ตั้งแตลุงขี้เหนียวโทโสรายไปจนหมาแกที่เหาอยูในลานบานก็เห็นนารัก คนท่ีจาก
บานเมืองไปชานาน เม่ือแรกกลับมาถึง ใจคอมกัเปนเชนนี้  
           สวนนางชัยศิริน้ัน ศรีทัตแลไมเห็นวาไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก แลมิไดเปลี่ยนไปในทางที่
ดีข้ึนเลย จมูกนางโตออกไปก็ไมเห็น หลังตากวางออกไปแลหนาขึ้นก็ไมเห็น กิริยากระดางขึ้นก็ไมเห็น 
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เสียงแข็งขึ้นกวาแตกอนก็ไมไดยิน ไมไดสังเกตวานางชํานาญการติแลชมเครื่องแตงตัวชาย ไมสังเกตวา
นางชอบคนชํานาญเพลงดาบ แลชอบคนรบเกงบนหลังมาแลชาง  
           ขอความเหลานี้ศรีทัตไมเห็น จึงไปกลาวแกบิดาของตน ในเรื่องท่ีจะใครไดนางชัยศิริเปนภริยา 
ครั้นบิดาอนุญาตแลวไมทันไดกลาวแกสาครทัต ก็ตรงไปกลาวแกตัวนางทีเดียว แตนางชัยศิริเปนหญิง
ชนิดใหม ที่ไมตองการความเห็นบิดาในเรื่องท่ีจะเลือกผัว ครั้นศรีทัตไปกลาวดังนั้น นางก็ทําทีเหมือน
หน่ึงตกลง ทําใหชายหนุมคนนั้นยินดีโลดโผนอยูหนอยหนึ่งแลวก็บอกใหรูวา นางชอบใจศรีทัตในทาง
เปนเพื่อน แตถาเปนผัวจะเกลียดที่สุด 
 นกจุรามันกลาวตอไปวา ความรูสึกซึ่งหญิงมีตอชายนั้นมีสามอยาง อยางที่ ๑ คือความรัก อยางที่ 
๒ คือความเกลียด อยางที่ ๓ คือความเฉยๆ ไมรักไมเกลียด ความรูสึกประเภทที่ ๑ คือ ความรักนั้นออน
ที่สุดแลเคลื่อนงายที่สุด หญิงอาจจะตกสูความรักงายเทาตกจากความรัก อธิบายวาประเดี๋ยวอยางนั้น 
ประเดี๋ยวอยางนี้ จะเอาแนไมได สวนความเกลียดนั้นเปนของคูกันกับความรัก ชายมีปญญาอาจเปลี่ยน
ความเกลียดใหเปนความรักไดเสมอ แล ความรักซึ่งเกิดแตความเกลียดนั้นมักจะอยูทนกวาความรักลวน 
สวนความเฉยๆ คือความไมเกลียดไมรักนั้น ชายผูชํานาญในลีลาศาสตรยอมเปลี่ยนความเฉยๆ ใหเปน
ความเกลียดไดเสมอ แลเมื่อเปลี่ยนเปนความเกลียดแลว ก็อาจเปลี่ยนเปนความรักไดอีกชั้นหนึ่ง ดังนี้
ประเภทความรูสึกท้ัง ๓ ก็ลงรอยเดียวกัน  
           เวตาลเลามาเพียงนี้ ก็ทูลถามพระวิกรมาทิตยวา ตามที่ขาพเจาเลาถึงนกขุนทองแลนกแกวมา
เชนนี้ พระองคทรงเห็นวานกตัวไหนกลาวความจริงในสันดานมนุษยลึกซึ้งกวากัน  
แตอุบายของเวตาลที่จะทําใหพระราชาตรัสตอบปญหานั้นไมสําเร็จ พระวิกรมาทิตยทรงรูทีก็น่ิง รีบทรง
ดําเนินไป เวตาลเห็นไมสมประสงคก็เลานิทานตอไปวา 
 ฝายศรีทัตเม่ือไดทราบวานางชัยศิริไมยอมเปนภริยาก็เดือดรอนในใจเปนกําลัง กําหนดใจจะ
กระโดดน้ําตาย จะกระโดดจากยอดเขาแลทําอะไรตางๆ ท่ีแปลกแลโง รวมท้ังการออกปาเปนโยคีดวย 
ครั้นตรึกตรองอยูชานานวาจะทําอยางไหนจึงจะดีที่สุดก็เห็นวาจะทําสิ่งโงๆเหลานั้นก็ลวนแตไมดีทั้งนั้น 
เพราะการกระโดดน้ําตายก็ดี การกระโดดจากยอดเขาก็ดี การออกปาเปนฤาษีก็ดี ไมเปนวิธีท่ีจะไดนาง
ชัยศิริมาเปนภริยาทั้งนั้น ครั้นมีเวลาตรึกตรองมากๆ เขาก็ไดความคิดซึ่งใครๆ เขารูกันมาชานานแลววา 
ขันติเปนธรรมะประเสริฐ จึงบังคับตัวเองใหตั้งอยูในขันติ ไมชานานก็สําเร็จประสงค แตความสําเร็จ
ประสงคนั้นเปนโทษแกศรีทัตเปนอันมาก ดังจะเห็นไดภายหลัง  
           ฝายนางชัยศิริเมื่อตกลงใจแนนอนแลววา จะไมรับศรีทัตเปนสามี ก็ย่ังยืนในใจอยูพักหนึ่งไมสู
ชาก็เปลี่ยนใจใหมตามเคย ศรีทัตไดทราบวานางยินยอมก็ดีใจโลดโผน เรียกตัวเองวาบุรุษผูมีความสุข
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ที่สุดในโลก แลทั้งกระทําบูชาแกสินบนเทวดาที่โปรดบันดาลใหนางเปลี่ยนใจมายอมเปนภริยาตน แลทั้ง
ทําอะไรที่แปลกอีกหลายอยาง ซึ่งคนที่ไมบาหรือไมดีใจเหลือเกินคงไมทําเปนอันขาด ตอมาไมชาศรีทัต
แลนางชัยศิริก็แตงงานกันตามธรรมเนียม 
 ฝายนางชัยศิริเมื่อไดทํางานมงคลกับศรีทัตแลวไมชาก็เบื่อจนเกลียดสามีเพราะเปนนิสัยของนางที่
จะเปนเชนนั้น ครั้นเกลียดสามีเชนนี้แลวก็หันไปใครครวญหาชายหนุมเสเพลคนหนึ่งซ่ึงไมเคยรักนางเลย 
ศรีทัตผูสามีย่ิงสําแดงเสนหาตอนาง นางก็ย่ิงสําแดงความขึ้งโกรธ เมื่อสามีหยอกเยาก็ทําใหเกิดหมั่นไส 
เมื่อพูดลอก็เห็นไมขัน ครั้นหญิงสหายชวยกันวากลาวทัดทานมิใหนางสําแดงกิริยาเปนอริตอสามี นางก็
กลับแสดงกิริยาขุนเคือง เมื่อสามีนําเครื่องประดับกายมาใหเปนของกํานัลนางก็ปดเสีย หันหนีพลางกลาว
วาบา นางออกจากเรือนไปเที่ยวอยูที่อ่ืนวันยังค่ํา แลวพูดแกเพื่อนหญิงซ่ึงอายุรุน ราวคราวกันวา ความ
เปนสาวของขานี้ผานพนไปทุกๆ วัน ขาไมไดรับความสําราญอันควรจะไดรับตามวัยของขานี้เลย ความ
สนุกในโลกนี้มีอยางไรขาก็หารูรสไม  
           ครั้นกลับไปถึงบาน นางก็ข้ึนไปแอบมองอยูบนชองหนาตาง เมื่อเห็นชายเสเพลซึ่งเปนที่ใฝฝน
เดินมาตามถนน นางก็เรียกหญิงสหายใหไปเชื้อเชิญขึ้นมาบนเรือน ครั้นหญิงสหายไมทําตามดวยความ
กลัวภัยจากศรีทัตผูสามี นางก็โกรธแลมีอาการกระสับกระสาย บอกตัวเองวาไมรูจะพูดวากระไร ไมรูจะ
ทําอะไร ไมรูจะไปไหนจึงจะถูกใจตัว จะกินก็ไมได จะนอนก็ไมหลับ จะรอนก็ไมสบาย จะหนาวก็ไม
สบาย อะไรๆ ก็ไมถูกใจท้ังนั้น  
           นางชัยศิริกระสับกระสายอยูเชนนี้หลายวันจึงตกลงในใจวาถาขืนอยูหางชายเสเพลซึ่งเปนที่รัก 
ก็ไมมีความสุขไดเปนอันขาด คืนหนึ่งครั้นสามีหลับสนิท นางก็ลุกจากที่นอนยองออกจากเรือนเดินไป
ตามถนนมุงหนาไปยังเรือนชายเสเพล ขณะนั้นมีโจรคนหนึ่งเดินมาตามทางเห็นนางชัยศิริเดินไปก็นึกใน
ใจวา หญิงคนนี้ประดับกายดวยเครื่องทองคําแลเพชรพลอย จะเดินไปไหนในเวลาเที่ยงคืน จําเราจะสะกด
รอยไป เมื่อไดทีจะไดแยงเอาของเหลานั้น คิดดังนี้โจรก็เดินตามมิใหนางรูตัว 
 ฝายนางชัยศิริครั้นไปถึงเรือนชายเสเพลก็ข้ึนบันไดไปพบชายเจาของเรือนนอนอยูหนาประต ูนาง
คิดวาชายคนนั้นนอนหลับดวยความเมา แตอันที่จริงชายคนนั้นสิ้นชีวิตเสียแลว เพราะไดถูกขโมยแทง
กอนที่นางไปถึงไมสูชานัก  
           ฝายนางชัยศิริเมื่อเห็นชายหนุมนอนอยูดังนั้น นางก็นั่งลงขางตัว จับส่ันจะใหตื่นก็ไมตื่น นาง
เชื่อแนวาเปนโดยพิษความเมา นางก็เอามือชอนศีรษะขึ้นกอดรัดสําแดงเสนหาตางๆ  
           ขณะนั้น ปศาจตนหนึ่งนั่งอยูบนตนไมหนาบันไดเรือนชายหนุม ครั้นเห็นนางไปนั่งกอดรัด
สําแดงเสนหาตอศพดังนั้น ปศาจก็เห็นสนุก จึงโดดลงจากตนไมตรงเขาสิงในศพชายหนุม ศพนั้นกต็ืน่ขึน้
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จากความตายเหมือนคนตื่นจากความหลับ แลวกระหวัดรัดกายนางเหมือนหนึ่งเสนหา นางชัยศิริยินดีใน
ความเลาโลมของปศาจก็กมหนาเขาไปหาหนาศพ ปศาจไดทีก็กัดจมูกนางแหวงไปทั้งชิ้น แลวออกจาก
ศพกลับขึ้นไปนั่งหัวเราะอยูบนตนไมตามเดิม  
           ฝายนางชัยศิริเมื่อจมูกแหวงไปเชนนั้น ก็ตกใจเปนกําลัง แตไมส้ินสติ นางจึงนั่งตรึกตรองอยู
กับท่ีครูหนึ่ง แลวรีบออกเดินกลับไปบาน ครั้นถึงบานก็ตรงเขาไปในหองซึ่งสามีนอนอยู ปดประตูหอง
แลวก็เอามือกุมจมูกรองครวญคราง ไดยินไปตลอดจนถึงเพื่อนบาน  
           ญาติพี่นอง แลเพื่อนบานไดยินเสียงโวยวาย คิดวาเกิดเหตุใหญโตก็พากันมาชวยเปนอันมาก 
ครั้นไปถึงเรือนศรีทัตแลภริยาก็เขาไปถึงประตูหอง เสียงนางรองอยูในหอง แตประตูหองนั้นปด คน
ทั้งหลายก็พังประตูเขาไปเห็นนางชัยศิริเอามือกุมจมูกเลือดไหล ศรีทัตทํากิริยางุมงามไมปรากฏวาจะทํา
อะไรแน  
           ครั้นญาติแลเพ่ือนบานไปถึงพรอมกัน แลเห็นนางชัยศิริจมูกแหวงดังนั้นก็กลาวแกศรีทัตวา เจา
นี้เปนคนชั่วรายนักหนา ไมมียางอาย ไมมีกรุณาแลไมยําเกรงกฎหมายบานเมืองเลย เจากัดจมูกนางเสีย
เชนนี้ดวยเหตุไร 
 ฝายศรีทัตเมื่อไดยินดังนั้น ก็รูสึกวาถูกกลภริยาจึงกลาวแกตนเองวา บุรุษไมควรวางความเชื่อใน
คนซึ่งเปลี่ยนใจหนึ่ง งูดําหนึ่ง ศัตรูซึ่งถืออาวุธหนึ่ง แลควรระวังภัยอันเกิดแตความประพฤติแหงหญิง ใน
โลกนี้ไมมีอะไรซึ่งกวีปริยายไมได ไมมีอะไรซึ่งโยคีไมรู ไมมีคําพลามคําใดซึ่งคนเมาไมพูด ไมมีเขต
ตรงไหนซึ่งเปนที่สุดแหงมารยาหญิง เทวดานั้นมีความรูมากก็จริงอยู แตไมรูลักษณะชั่วแหงมา ไมรู
ลักษณะแหงอัสนีในหมูเมฆ ไมรูความประพฤติแหงหญิง ไมรูโชคของชายในภายหนา ก็เมื่อเทวดายังไมรู
เชนนี้ เราผูเปนคนจะรูไดอยางไรเลา  
           ศรีทัตกลาวเชนนี้แลวก็รองไหแลสาบานตอหนาตนแมงลัก(ตุลสิ) แลส่ิงซึ่งเปนที่นับถือทั้งปวง 
วามิไดทําผิดเชนที่ถูกกลาวหานั้นเลย ถาพูดไมจริงขอใหเสียโค แลขาวสาลีแลทองจนสิ้นไปเถิด คําท่ี
ศรีทัตกลาวเชนนี้หามีใครเชื่อไม  
           ฝายพอคาผูเปนบิดานางชัยศิริ ครั้นเห็นเหตุเกิดแกลูกสาวดังนั้น ก็รีบไปฟองตอผูบังคับการ
ตํารวจ ผูบังคับการตํารวจก็ใชคนไปจับศรีทัต สงไปใหตุลาการชําระ ตุลาการก็ชําระไตสวนเสรจ็แลวกพ็า
ตัวโจทกจําเลยไปยังที่เฝาพระราชา เผอิญเปนเวลาซึ่งพระราชามีพระราชประสงคจะลงโทษแกใครสักคน
หน่ึงใหเปนตัวอยางแกคนทําผิดซึ่งเผอิญมีมากในเวลานั้น พระราชาทรงทราบเรื่อง จึงตรัสใหนางชัยศิริ
ทูลใหการตามที่เกิดโดยสัตยจริง นางก็ช้ีที่จมูกแหวงแลวทูลวา ขาแตพระมหาราชา เรื่องสัตยจริงปรากฏ
อยูในที่ซ่ึงควรมีจมูกติดอยูนี้ 
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 พระราชาไดฟงคําใหการซึ่งทรงเห็นแจมแจงดังนั้น ก็ตรัสใหจําเลยใหการ จําเลยทูลวา จมูกนาง
จะขาดไปดวยเหตุอันใดขาพเจาไมทราบเลย ขาพเจานอนหลับอยู ตื่นขึ้นในเวลาเที่ยงคืนก็เห็นนางเปนอยู
เชนนี้ พระราชาไดทรงฟงก็ตรัสวา ถาจําเลยไมรับเปนสัตยจะตัดแขนขวาเสีย ครั้นยังไมรับก็ตรัสวาจะตัด
แขนซายดวย ครั้นศรีทัตไมรับทั้งไมขอประทานโทษ ก็ทรงพิโรธเปนกําลัง ตรัสถามศรีทัตวา คนใจ
เห้ียมโหดอยางเจานี้จะทําอยางไรจึงจะสมแกโทษ ศรีทัตทูลวา พระองคทรงดําริอยางไร ก็โปรดอยางนั้น
เถิด พระราชายิ่งทรงกริ้ว ก็ตรัสใหพาศรีทัตไปเสียบไวทั้งเปน ราชบุรุษไดฟงก็เขาจับตัวศรีทัตจะพาไป
ลงโทษตามรับสั่ง  
           ฝายขโมยซึ่งทราบเหตุแตตนจนปลายนั้น ตามเขาไปฟงชําระอยูดวย ครั้นไดยินคําตัดสิน
ลงโทษคนไมมีความผิด ก็เกิดยุติธรรมขึ้นในใจ จึงวิ่งแหวกคนเขาไปรองทูลพระราชาวา พระมหากษัตริย
จงทรงฟงขาพเจากอน พระองคเปนพระราชาธิบดี มีหนาที่ยกยองคนดีแลลงโทษคนชั่ว อยาเพิ่งประหาร
ชีวิตชายคนนี้ พระราชาไดทรงฟงดังนั้น ก็ตรัสใหขโมยเลาเรื่องถวายแตตามสัตยจริง ขโมยทูลวา ขาพเจา
เปนขโมย แลชายคนนี้ไมมีความผิด พระองคจะลงโทษคนผิดตัวอยูแลว ขโมยก็เลาเรื่องถวายแตตนจน
ปลายเวนแตขอที่ตนไปแทงชายเสเพลตายนั้นหาไดทูลไม 
 พระราชาไดทรงฟงตลอด ก็ตรัสส่ังราชบุรุษวาเจาจงไปตรวจศพชายซึ่งเปนที่รักของหญิงนี้ ถา
พบจมูกหญิงในปากคนตาย คําของขโมยผูมาเปนพยานนี้ก็เปนความจริง แลชายผูผัวนี้ก็เปนคนไมมีโทษ 
ราชบุรุษไดฟงรับสั่งดังนั้นก็ไปตรวจศพชายหนุมตามรับส่ัง ไมชาไดจมูกนางกลับมาทูลวา ไดคนจมูกพบ
ในปากแหงศพสมดังคําซึ่งขโมยทูล พระราชาทรงทราบดังนั้นก็ตรัสใหศรีทัตพนโทษ แลรับสั่งใหเอาดิน
หมอประสมน้ํามันทาหนานางชัยศิริ ทั้งโกนผมแลคิ้วจนเกลี้ยงแลวใหเอาตัวข้ึนขี่ลาหันหนาไปขางหาง 
ใหจูงลาเที่ยวประจานรอบพระนครแลวใหขับนางไปสูปา เมื่อทรงตัดสินลงโทษดังนี้แลว ก็ประทาน
หมากพลูแลส่ิงอ่ืนๆ แกศรีทัตแลขโมย รวมทั้งพระราโชวาทยืดยาว ซึ่งคนทั้งสองไมตองการนั้นดวย  
           นกจุรามันกลาวตอไปวา หญิงประกอบขึ้นดวยคุณชนิดที่ขาพเจาเลานิทานเปนตัวอยางมานี้ คํา
โบราณกลาววา ผาเปยกยอมจะดับไฟ อาหารชั่วยอมจะทําลายกําลัง ลูกชายชั่วยอมจะทําลายสกุล แล
เพ่ือนที่โกรธยอมจะทําลายชีวิต แตหญิงนั้นยอมจะทําทุกขใหแกผูอ่ืนทั้งในคราวรักแลคราวเกลียด จะทํา
อะไรๆ ก็คงจะเปนไปในทางที่ทําความเดือดรอนใหแกเราทั้งนั้น อนึ่ง ความงามของนกปรอดอยูใน
สําเนียง ความงามของชายขี้ริ้วอยูในวิชา ความงามของโยคีอยูในความไมโกรธ ความงามของหญิงอยูใน
สัตย แตหญิงมีความงามจะหาที่ไหนจึงจะพบไดเลา อน่ึงพระนารทเปนผูฉลาดโดยมายาในหมูฤาษี หมา
จิ้งจอกในหมูสัตว กาในหมูนก ชางตัดผมในหมูคน หญิงในโลก นกแกวกลาวตอไปวา เรื่องท่ีขาพเจาทูล
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มานี้เปนเรื่องท่ีขาพเจายินดวยหูรูดวยตามาเอง ในเวลานั้นขาพเจายังเปนนกออน แมกระน้ันยังทําให
ขาพเจากําหนดใจมาจนบัดนี้วา หญิงทั้งหลายเกิดมาสําหรับทําลายความสุขแหงเราเทานั้น 
 เวตาลเลาตอไปวา เมื่อนกขุนทองแลนกแกวเลานิทานมาแลวเชนนี้ ก็เกิดทุมเถียงกันเปนขนาน
ใหญ นกขุนทองก็กลาวติเตียนชายแลยกยอหญิง นกแกวก็กลาวยกยอชายแลติเตียนหญิงอยางรายแรงจน
นางจันทราวดีพระมเหสีทรงพิโรธนกแกวตรัสวา ผูที่ดูหมิ่นหญิงมีแตพวกท่ีสมาคมกับพวกต่ําชา หาความ
เท่ียงธรรมในใจมิได อนึ่งนกจุรามันควรละอายคําตนเองที่กลาวติเตียนหญิง เพราะแมของนกจุรามันก็
เปนนกตัวเมยีเหมือนกัน  
           ฝายพระราชารามเสน เมื่อไดยินนกขุนทองก็กริ้ว แลตรัสสําแดงพิโรธจนนกขุนทองเกาะคอน
รองไห ประกาศวาชีวิตไมพึงสงวนเสียแลว เวตาลกลาวตอไปวา พูดสั้นๆ เจาสององคแลนกสองตัวก็ทุม
เถียงคัดคานขัดคอกัน หญิงจะชั่วกวาชาย หรือชายจะชั่วกวาหญิงก็ไมตกลงกันได ถาหากพระองคเสด็จ
อยูในที่น้ันดวย ปญหาก็คงจะไดรับคําตัดสินท่ีถูกตอง เพราะพระองคทรงปญญารอบรู อาจชี้แจงขอความ
ชนิดนี้ใหแจมแจงได อันท่ีจริงตามเรื่องที่ขาพเจาเลาถวายเปนปญหาเชนนี้ พระองคคงจะไดทรงดําริ
แนนอนในพระหฤทัยแลววา ใครจะชั่วกวาใคร ขาพเจาเองตรึกตรองในใจมาชานาน ก็ยังไมทราบได
แนนอนจนบัดนี้  
           พระวิกรมาทิตยตรัสตอบวา หญิงยอมจะชั่วกวาชายอยูเอง ชายนั้นถึงจะชั่วปานใดก็ยังรูผิดรูถูก
อยูบาง หญิงนั้นไมรูเสียเลยทีเดียว  
           เวตาลหัวเราะดวยเสียงอันดังแลวตอบวา พระองคทรงเห็นเชนนั้นเพราะเปนชายดอกกระมัง 
ขาพเจามีความยินดีที่ไดฟงดําริแหงพระองค เพราะพระดํารินั้นเปนเหตุใหขาพเจาจะไดกลับไปอยูตน
อโศกเดี๋ยวนี้ เวตาลพูดเทานั้น แลวก็ลอยออกจากยามหัวเราะกองฟากลับไปหอยหัวอยูยังตนอโศก
ตามเดิม 
 

............................................................................ 



นิทานเวตาลเรื่องที่ ๓ 
 

 พระวิกรมาทิตย ครั้นเวตาลหลุดลอยไปแลว ไดสติก็เสด็จหันกลับพาพระราชบุตรทรงดําเนินกลับไปยัง
ตนอโศก ครั้นถึงก็เสด็จปนขึ้นไปปลดเวตาลลงมาใสลงในยามอยางเกา เสด็จออกทรงดําเนินไปไดหนอยหน่ึง 
เวตาลก็เลาเรื่องซ่ึงกลาววาเปนเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งดังนี้  
            ในกาลกอนมีเมืองงามชื่อ โศภาวดี พระราชาทรงนาม รูปเสน มีขาใชใกลชิดชื่อ สุรเสน เปนผูมี
กําลังแลปญญา วองไวชํานาญในการรบยิ่งนัก สุรเสนคนนี้แตเดิมก็เปนทหารธรรมดาแตดวยความกลาแลความ
ฉลาด ปฏิบัติการในหนาที่หาผูเสมอมิได จึงไดเลื่อนตําแหนงขึ้นไปโดยลําดับ ในที่สุดเปนแมทัพในกรุงโศภาวด ี
บานใกลเมืองเคียงพากันกลาวเลื่องชื่อลือฤทธิ์ทั่วไป 
 ฝายสุรเสนเมื่อไดรับตําแหนงแมทัพแลว ก็มิไดเวนวางการงานในหนาที่เหมือนอยางขาราชการบาง
จําพวก ซึ่งเมื่อพระราชาทรงแตงตั้งใหเปนใหญแลวก็ละเวนราชการ เพ่ือจะไดมีเวลาทําพลีกรรม สนองคณุเทพย
ดาที่บันดาลใหตนไดเปนใหญ  
            สุรเสนเห็นวาการบันดาลใหตนเปนใหญน้ัน ถาจะจําแนกออกเปนหุน พระราชาคงจะถือหุนมากกวา
ผูอ่ืน แลการทําพลีกรรมถวายพระราชา ก็คือการปฏิบัติราชการที่ทรงมอบหมายใหเปนไปดังพระราชประสงค 
สวนเทพยดานั้นหากจะมีหุนอยูบางก็เปรียบเหมือนหุนที่ไมไดจดทะเบียน แตการบวงสรวงอาจมีไดบางในเวลา
ท่ีวางราชการ 
 กลาวการปฏิบัติหนาที่ สุรเสนเปนผูกลาใชความเห็นของตนแลแบบฉบับการสงครามซึ่งบัณฑิตแล
พราหมณผูมิไดเปนนักรบ บังอาจแตงขึ้นไวเปนตําราใชสืบกันมาแตโบราณนั้น สุรเสนแมทัพนํามาใชเปนหลัก
แตที่เห็นใชได แลใชความคิดแลความชํานาญของตนเปนบรรทัดทางเดิน รูจักเลือกที่รบ รูจักใชทหาร รูจักรักษา
ลําเลียงของตนในขณะที่ตัดลําเลียงขาศึก เมื่อเห็นธนูท่ีทหารใชอยูนั้นใชไดไมวองไวก็คิดเปลี่ยนเสียใหมกอนที่
จะตองเปลี่ยนเพราะแพ เมื่อเห็นดามดาบจับไมถนัด แมดามจะไดเคยใชกันมาแลวตั้งพันป แลคนทั้งหลายคิดวา
เปนดามดีท่ีสุดเพราะอายุ สุรเสนแมทัพก็กลาเปลี่ยนเสียไมเกรงพวกไมใชนักรบคือบัณฑิตแลพราหมณติเตียนวา
ไมถูกตองตามคัมภีรศาสตร   อน่ึง สุรเสนไดจัดทหารถือศรไฟขึ้นหมูหนึ่งซึ่งเมื่อใชตอสูทัพชางของขาศึกก็มีชัย
รอบขาง แมพระอังคารผูเปนเจาแหงการรบก็ตองชมวาด ี
 วันหนึ่งสุรเสนแมทัพน่ังวาราชการอยูหนาจวน มีทนายเขาไปบอกวา มีชายถืออาวุธคนหนึ่งมาจะขอเขา
รับราชการ แมทัพไดทราบจึงพาตัวเขาไปซักถามตามธรรมเนียม  ชายผูน้ันแสดงตัววา ช่ือ วีรพล เปนคน
ชํานาญอาวุธ   มีช่ือเสียงวากลาแลซ่ือสัตยปรากฏทั่วไปในภารตวรรษ (คืออินเดีย) สุรเสนแมทัพเคยไดยินคนชม
ตัวเองดังนี้นับครั้งไมถวน มิไดเชื่อคําท่ีกลาว แตอยากจะแสดงใหชายถืออาวุธนั้นรูตัวละอายแกใจวาตนไมรูจัก
ใชอาวุธเลย จึงบอกวาใหชักดาบออกสําแดงความสามารถใหปรากฏเถิด 



 ฝายวีรพลไดยินดังนั้นก็นึกรูในใจแมทัพ แตมิไดหวาดหวั่น เอามือขวาชักดาบออกแกวงเหนือศีรษะ
เหมือนจักรยนตซึ่งหมุน ๑,๒๐๐ รอบตอนาที มือซายยื่นเหยียดออกไป มือขวาหวดดวยดาบเต็มกําลัง ตัดเล็บ
น้ิวกอยแหงมือซายขาดตกอยูกับพ้ืน การตัดเล็บใหขาดไปดวยดาบซึ่งฟาดเต็มแรงนั้น ถานิ้วพลอยติดไปดวยก็
นับวางายแลนับวาตัดเล็บสําเร็จเหมือนกัน ถาตัดไปทั้งมือยิ่งงายหนักเขา แลการตัดเล็บก็เปนอันไดตัด แตวีรพล
ตัดเล็บครั้งนั้น มิไดถูกนิ้วแลเนื้อเปนเหตุใหเลือดตกแมแตหยดหนึ่งเลย 
            สุรเสนแมทัพเห็นดังนั้นก็ชอบใจ จึงสนทนากับวีรพลถึงวิธียุทธ วีรพลช้ีแจงแสดงความเห็นมีหลักฐาน
ม่ันคง ปรากฏวามิใชแตรอบรูตําราซ่ึงบัณฑิตแลพราหมณผูไมเคยรบแตงไวเปนแบบฉบับการรบ ถึงแม
ขอบกพรองในตําราโบราณเหลานั้นก็รูดวย เมื่อเปนดังนั้นสุรเสนแมทัพก็เห็นไดวา วีรพลน้ันมิใชคนสามัญเลย
จึงพาเขาเฝาทาวรูปเสน ทูลใหทราบทุกประการ 
 ทาวรูปเสนเปนพระราชาที่คิดมากตรัสนอย ครัน้ไดยินแมทัพทูลตลอดแลว ก็ตรัสถามวีรพลวา  

"ขาควรใหเบี้ยเลี้ยงแกเจาวนัละเทาไหร"     วีรพลทูลวา  
"ถาประทานเบี้ยเลีย้งแกขาพเจาเปนทองคําวันละ ๑,๐๐๐ ทีนาระ จึงจะพอเปนคาใชสอยของขาพเจา"  
ทาวรูปเสนตรสัถามวา 
  "เจามีทหารมาดวยกี่กองทพั จึงตองใชทองคํามากถึงวันละเทานั้น" 
   วีรพลทลูวา ขาพเจาไมมีกองทัพมาดวย มีแตครอบครวัของขาพเจา ซ่ึงมีจํานวนคอื ที่หนึ่งตัวขาพเจา 

ท่ีสองภรยิาของขาพเจาคนหนึ่ง ท่ีสามบุตรชายคนหนึ่ง ทีส่ี่บุตรหญิงคนหนึ่ง ท่ีหาไมมี"  
            คนทั้งหลายท่ีอยูในที่เฝาไดยนิดงันั้น ตางคนกย้ิ็มแลหัวเราะ พระราชาทรงนิ่งอยูครูหน่ึง แลวตรัสให
วีรพลออกไปจากที่เฝา 
 เวตาลกลาวแกพระวิกรมาทติยตอไปวา  

"พระองคคงไดทรงสังเกตแลววา ในหมูมนุษยพวกพระองคน้ัน คนมากมักจะเชื่อราคาคนๆ เดียว ตาม
ประมาณที่คนนั้นกําหนด ถาใครตั้งราคาตนเองสูง คนอื่นๆ คงจะพูดกันวา  คนนี้คงจะมีคุณวิเศษอะไรสักอยาง
หนึ่งซึ่งยังไมปรากฏแกเรา เพราะเราเปนผูไมมีความรู   ดังนี้ถาพระองคทรงบอกแกคนทั้งหลายวา พระองคมี
ความกลา มีความฉลาด พระหฤทัยดี แลแมจะตรัสวาพระองครูปงาม ไมชาก็จะมีผูเชื่อวาจริง แลเมื่อมีคนเชื่อเสีย
แลว พระองคจะกลับทําอยางไรใหปวงชนทราบไดวา พระองคไมกลา ไมฉลาด ไมมีพระหฤทัยดี แลไมทรงรูป
งามนั้น จะทรงทําไดดวยยากที่สุด อน่ึง..."  

พระราชาเหลียวไปตรัสแกพระราชบุตรวา    
"อยาฟงมัน อยาฟงมัน (แลวตรัสแกเวตาล)   นี่แนะ เจาตัวชางพูด ถาคนพากันนับถือธรรมเลอะเทอะอ

ยางท่ีเจาวานี้ไปดวยกันหมด ความสงบเสงี่ยม ความปราศจากโออวด ปราศจากความเห็นแกตัวฝายเดียวแลคุณ
ความดีอ่ืน ๆ  อีกมากมาย จะมิสูญสิ้นไปหรือ" 



 เวตาลตอบวา     "ขาพเจาไมทราบ แลไมใสใจที่จะใหคุณเหลานั้นคงมีไปในโลก แตขาพเจาอาจกลาวได
วา ขาพเจาไดเคยสิงซากศพมนุษยมาชานาน ไดเปลี่ยนจากศพนี้ไปอยูศพโนนบอยๆ จนไดความรูสําคัญขอหน่ึง 
คือ ผูมีปญญายอมจะรูจักตนเอง ไมขุนของในใจเกินไปในเวลาที่ตกอับ หรือรื่นรมยเกินไปในเวลาที่ชะตาขึ้น 
เพราะรูตัววาไมไดประดิษฐตัวข้ึนเองยิ่งกวาไดประดิษฐเสื้อผาที่ไปจางเขาทํามาให สวนคนโงนั้น เมื่อเอาตัวไป
เทียบกับคนโงกวาก็ยินดีเบิกบานจนเกินเหต ุหรือเมื่อเทียบตัวเองกับคนที่โงหยอนกวา ก็กระดากเดือดรอนในใจ 
เพราะรูวาเขาโงนอยกวาตัว ความกระดากนี้ เรียกวาความปราศจากโออวด ความสงบเสงี่ยม หรือจะเรียกวาวา
กระไรอีกก็ยังจะได  
            สวนตัวขาพเจานั้น เมื่อไดเขาสิงซากศพไมวาจะเปนศพชาย ศพหญิงหรือศพเด็ก ขาพเจาคงจะรูสึกวา
ขาพเจาควรถอมตัวเปนอันยิ่ง เพราะรูวาเหยาท่ีอาศัยของขาพเจานั้นเปนที่สํานักของสัตวชาติที่จองหองที่สุด แล
เจาของเดิมเพิ่งทิ้งเหยาไปยังไมทันชาเลย อน่ึง..."  
            พระราชาทรงพิโรธรับสั่งวา    "เอ็งอยากจะใหขาเอาตัวเอ็งฟาดลงกับพื้นดินหรือ"  
 เวตาลบนอุบอิบ เปนทํานองวาการแสดงปญญาใหคนโงฟงไมมีประโยชนแลวเลานิทานตอไปวา 
 ทาวรูปเสนไดทรงฟงคําวีรพลทูลดังนั้น ก็ทรงนิ่งตรึกตรอง ตั้งปญหาถามพระองคเองวา เหตุใดชายคน
น้ีจึงตีราคาความรับใชของตนแพงเชนท่ีกลาว แลวทรงพระดําริวา การตีราคาสูงเชนนี้คงจะเปนดวยมีคุณวิเศษ
ความดีอยางเอก ซึ่งอาจจะเห็นไดภายหลัง เมื่อทรงนึกดังนั้นแลวก็นึกตอไปวา ถาประทานคาจางมากมายตามที่
วีรพลทูลไซร ความมีใจใหญของพระองคคงจะใหผลประโยชนแกพระองคในวันหนา  
          เมื่อทรงตรึกตรองเห็นเชนนี้ จึงรับสั่งเรียกวีรพลกลับเขาไปหนาพระท่ีนั่งแลวรับสั่งเรียกชาวคลังมา
ส่ังวา จงจายทองคําใหแกวีรพลวันละ ๑,๐๐๐ ทีนาระ แลวตรัสใหวีรพลอยูรับราชการตอไป 
 ฝายวรีพลนั้นมีคําเลากนัวา เมื่อไดรับพระราชทานสินจางมากถึงเพียงนั้นก็ไดใชทรพัยของตนในทางที่ดี
ท่ีสุด ในเวลาเชาทุกวันไดเอาทรัพยท่ีไดในวันกอนมาแบงออกเปนสองสวน  
            สวนหนึ่งแจกจายใหแกพราหมณแลปโุรหิต สวนที่เหลือน้ันแบงออกอีกเปนสองภาค ภาคหนึ่งแจกแก
ไวราค ีคือคนขอทานซึ่งประกาศตวัวานับถือพระวิษณุเปนเจา แลสันยาส ี (ผูนับถอืพระศิวะเปนเจา) ซึ่งเปนผูมี
กายอันชโลมดวยเถาถาน แลปกปดกายดวยทอนผาซึ่งจะมิดชิดก็ไมมดิได แลพากนัยื่นศรีษะซึ่งมุนเหมือนเชือก
แนนกันเขาไปรับแจกที่ประตู สวนทรัพยที่ยังเหลืออยูจากที่แจกแลวน้ัน วรีพลใหมผีูจัดประกอบอาหารอันมีรส 
แลเมื่อไดเลี้ยงคนขัดสนอาหารทั้งหลายจนอิ่มหนําสําราญทั่วกันแลว วีรพลแลบุตรภรยิาจึงกินแลวแตจะมีเหลือ 
 การจําหนายทรัพยทุกๆ วันเชนนี้มีคํากลาวสืบกันมาวาเปนวิธีดีนัก แตพวกที่กลาววาดีนั้น พราหมณแล
ปุโรหิตคงจะเปนผูกลาวนําหนา ไวราคีแลสันยาสีเปนพวกที่รองลงมา แลพวกยาจกที่ไดรับเลี้ยงทุกๆ วันก็คงจะ
กลาวชมวิธีจําหนายทรัพยชนิดนั้นดวย ชนพวกอื่นๆ ท่ีพลอยชมวาดีไปดวยก็จะมีบางดอกกระมัง แตที่จะเปนวิธี
ดีจริงหรือไมน้ันเปนขอที่นาพิศวง  



            ในเวลาค่ําคืนวีรพลถืออาวุธเขาไปยืนอยูใกลแทนท่ีบรรทมทุกคืน เมื่อใดพระราชาตื่นบรรทมขึ้น ตรัส
ถามวาใครอยูที่นั่น วีรพลก็ทูลตอบทันทีวา   “ขาพเจาวีรพลอยูน่ี ถามีโองการตรัสส่ังประการใด ขาพเจาพรอม
ท่ีจะปฏิบัติตามพระราชประสงค"  
            ทาวรูปเสนตื่นบรรทมขึ้นแลตรัสถามครั้งใด ก็ไดทรงยินวีรพลทูลตอบเชนนั้นเสมอจนแทบจะเบื่อ 
บางคราวถึงทรงอยากใหมีเหตุอันใด ที่จะไดทรงใชวีรพลใหเห็นความสามารถ บางคืนทาวรูปเสนมีรับส่ังใหทํา
อะไรที่แปลกที่สุดเพื่อทดลองใจ เพราะ คําโบราณยอมกลาววาจะลองใจขาใหใชทั้งในทางที่ควรแกเวลา แลไม
ควรแกเวลา ถาทําตามโดยเต็มใจ จงทราบวาเปนขาที่ดี ถาโตตอบ จงไลเสียโดยเร็ว การทดลองใจขาดวยประการ
ท่ีกลาวนี้ คงจะไดรูจริงเสมอกับการทดลองใจเมียดวยความยากจนของผัว หรือทดลองญาติแลเพื่อนดวยขอให
ชวยธุระ 
 โดยประการที่กลาวมานี้ วีรพลอยูยามรักษาพระราชาคืนยังรุง แลที่ทําเชนนั้นก็เพ่ือสินจางที่ได
พระราชทาน แลนอกจากเวลาอยูยามนั้น จะดื่มแลกินก็ดี นั่งนอนเดินยืนก็ดี จะไดลืมหนาท่ีเปนผูเฝารักษา
พระราชานั้นหามิได การท่ีทําเชนนั้นก็ชอบดวยธรรมเนียม เพราะถาชายคนหนึ่งขายชายอีกคนหนึ่ง ชายคนที่
สองเปนผูถูกขาย แตถาขาเขาไปรับใชนายก็คือขาขายตัวเอง แลเมื่อชายใดเปนขาตองอาศัยผูอ่ืนแลวความสขุจะมี
กระไรได ธรรมดาคนจะมีปญญาฉลาดเฉลียวแลมีความรูปานใดก็ตาม ถามีนายแลอยูตอหนานาย ก็ยอมจะนิ่ง
เหมือนคนใบ แลมีความสะทกสะทานอยูเปนปกติ ตอเมื่ออยูพนหนานายไปจึงจะคอยผอนกายไดบาง เหตุ
ดังนั้นปราชญผูมีปญญายอมกลาววา การรับใชใหถูกตองทุกประการนั้น ยากยิ่งกวาฝกฝนความรูในทางธรรม 
 คืนหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมขึ้น ไดยินเสียงหญิงโหยไหคร่ําครวญอยูในปาชาท่ีใกลพระราชวัง 
พระราชาตรัสถามวาใครอยูยาม วรีพลทูลตอบตามเคย จงึรับส่ังวา    

“เจาจงไปดูวามีหญิงมารองไหคร่ําครวญอยูทําไม เมื่อไดความแลวจงรีบกลับมาโดยเรว็"     
วีรพลไดฟงรับสั่งดังนั้นก็รีบไปทําตาม  ฝายพระราชา ครั้นวีรพลไปแลว ก็ทรงเครื่องดําคลุมพระองค

รีบตามวีรพลไป เพื่อจะทอดพระเนตรความกลาของชายผูน้ัน อีกครูหน่ึง วีรพลไปถึงปาชาไดเห็นหญิงงามผู
หนึ่งฉวีเหลืองออน ประดับกายดวยเพชรพลอยตั้งแตศีรษะถึงเทา มือหน่ึงถือเขา มือหนึ่งถือสรอยคอ ประเดี๋ยวก็
ยางเทาเตนไปมา ประเดี๋ยวก็โดด ประเดี๋ยวก็วิ่งไปรอบๆ ประเดี๋ยวก็ทอดตัวลงพาดบนดิน เอามือตีศีรษะตนเอง 
รองไหคร่ําครวญ แตจะหาน้ําตามิได  

วีรพลเห็นดังนั้น ไมทราบวานางคือนางฟาผูเกิดจากเกษียรสมุทรแลเปนที่รักของชาวฟาทั่วไป จึงถามวา 
 “นางคือใคร มาตีตัวรองไหคร่ําครวญเชนนี้เพราะทุกขอันใด”   
 นางตอบวา  "ขาคือราชลักษมี"   
วีรพลถามวาเหตุใดนางจึงโศกฉะนี้เลา 



 นางจึงกลาวชีแ้จงใหวรีพลฟงวา ในพระราชวังแหงพระราชานั้น มีผูกระทําการลามกอยางท่ีกระทํากัน
เปนปกตใินหมูชนซึ่งเปนศทูรมีวรรณะต่ํา เหตุฉะนั้นความเสื่อมจะมีมาสูพระราชฐาน อันเปนที่ซ่ึงนางเคยอยูมา 
แลจะตองละทิง้ไปในบัดนี้ อีกประมาณเดือนหนึ่งพระราชาจะประชวรหนักถึงสิ้นพระชนม นางมีความเสียใจจึง
รองไห นางอยูมาในราชสํานกัไดนําความสขุมาใหมาก เหตุดังนั้นจึงเสยีใจหนกั ท่ีทราบวาคําทํานายของนางจะ
ไมเปนไปจริงมิไดเลย 
 วีรพลถามวา   "ภัยที่นางกลาวนี้ จะหาทางปองกันเพื่อรักษาชีวิตพระราชาไวใหยั่งยืนรอยปไมไดหรือ" 
นางตอบวา   "ทางปองกันมีอยูท่ีอาจทําได คือ ตั้งแตนี้ไป ทางตะวันออกไกลประมาณ ๓ โกศ มีศาลพระเทวี
ศาลหนึ่ง ถาทานตัดศีรษะบุตรของทานดวยมือทานเอง นําถวายเปนเครื่องบูชาพระเทวี พระราชาจะทรงพระชน
มายุยืนยาวไปชั่วกาลนาน จะมีภัยอันใดมาพองพานนั้นหาไม"  
            นางราชลักษมีกลาวเชนนั้นแลวก็อันตรธานหายไป ฝายวีรพลเมื่อไดรับความรูเชนนี้แลว ก็มิไดกลาว
ประการใด หันกลับรีบเดินไปสูบานแหงตน พระราชาก็ทรงพระดําเนินลอบตามไปมิใหวีรพลรูตัว ได
ทอดพระเนตรกิริยาแลทรงฟงคําพูด ทราบแจงในพระหฤทัยทุกประการ  
            ฝายวีรพลเมื่อออกจากปาชาแลวก็รีบเดินไปปลุกภริยาขึ้นเลาความใหฟงทุกประการ กลาวความ
ประพฤติระหวางสามีกับภริยา ปราชญผูเปนกวีโบราณแสดงไววา 
    ๏ นางใดฟงสามี  เชื่อถือดีดวยวาจา  
             อีกทั้งกริิยา    โอนออนรับเพราะนับถือ  
               ๏ นางนัน้ไดช่ือวา  ภรยิาที่ดีคือ  
              เกียรติ์เฟองเลือ่งบรรลือ   ไดช่ือวาชายจริงฯ 
 ดังนี้    เมื่อนางไดฟงถอยคําสามีแลวกร็ีบปลุกลูกชายขึน้  ฝายลูกหญงิเมื่อไดยนิปลกุพี่ชายก็พลอยตื่น
ข้ึนดวย วีรพลก็พาเมียแลลกูเดินไปสูศาลพระเทว ี 
            เมื่อเดินไปตามทางวีรพลกลาวแกเมียวา  "ถาเจายินยอมใหลูกชายของเจาโดยเต็มใจ ขาผูเปนสามีจะ
ทําลายชวีิตเดก็นั้นถวายเปนเครื่องบูชาพระเทว ีเพื่อความยืนพระชนมแหงพระราชาผูเปนเจาของเรา"  
            นางตอบวา "พอแลแม บุตรแลธดิา พี่นองแลวงศญาติทั้งปวงในเวลานี้นับวาขาพเจาไมมีเสียแลว 
ขาพเจามีทานผูเดยีวเปนผูแทนพอแมลูกแลพี่นอง คัมภีรศาสตรยอมกลาววา ภรยิานัน้จะบริสุทธิด์วยทําทานแก
นักบวช หรือดวยกระทําการบูชายัญก็หาไม นางใดปฏิบตัิสามีดวยดี นางนั้นไดช่ือวาเปนผูครองธรรม แมสามี
จะเปนผูงอยเปลี้ยเสียขา เปนผูเสียมือ หรอืใบ หูหนวก ตาบอดตาเดยีว เปนกุดถังหรือหลังคอม ภริยาก็จําตอง
ปฏิบัติดวยดีทัง้นั้น คําโบราณกลาวความจริงไววา 
   ๏ ใครมีบุตรวางายกายปราศจากไข  มีหทัยเสาะหาวิชาขลัง  
            ท้ังมีเพ่ือนฉลาดเฉลยีวชวยเหนี่ยวรั้ง   มีเมียฟงถอยคําประจําใจ  



 
             ผูน้ันดีมีบญุอาจจุนค้ํา     โลกใหจําเรญิสุขปลดทุกขได  
             ชนทั้งหลายคลายรอนหยอนแยงภยั   เพราะเขาใหความสุขปราศจากทุกขเจยีวฯ  
              ๏ อนึ่งบาวเกยีจครานการรบัใช   พระราชาเปนใหญใจขีเ้หนียว  
             อีกเพื่อนใจไมจริงพิงขางเดียว    เมียเดด็เดีย่วไมฟงคําบังคับ  
             ท้ังสี่น้ีปลดสุขพาทุกขสู     เหมือนศัตรูเขามาเวลาหลับ  
             จักปองกันฉนัใดไมระงับ    เหลือจักรับจกัรบจกัหลบลีฯ้" 
 นางกลาวแกสามีดังนี้แลว ก็หันไปกลาวแกบุตรวา "ลูกเอย ถาเรายอมสละหัวของเจาเปนเครื่องบูชาพระ
เทวี ชีวิตแหงพระราชาจะรอดได แลบานเมืองจะดํารงสุขสืบไป"  
            ลูกชายไดฟงแมกลาวดังนั้น แมยังออนอายุ ยังกลาวตอบดังซ่ึงเราทานไมนาจะเชื่อวาเด็กพูดได แตพึง
ระลึกวาในสมัยโนน แมแตนกแกวนกขุนทองยังพูดสันสกฤตไดคลองดีกวาทานแลขาพเจาเหลือจะพรรณนา 
เด็กคนนั้นเปนคนแลวมิหนําซํ้ากลาวกันวาเปนเด็กฉลาดนักดวย เหตุดังนั้นการที่พูดเพียงเทานี้ไมประหลาด
อะไร ถาประหลาดก็ประหลาดดวยพูดนอยไปเสียอีก 
            ลูกชายกลาววา  "ขาแตนางผูเปนมารดา    ขาพเจาเห็นวาเราจะรีบเรงใหการอนันีเ้ปนไปโดยเรว็ เพราะ
เหตุวา ประการที่ ๑    ขาพเจาผูบุตรจําตองเชื่อฟงคําสั่งของมารดา    ประการที่ ๒ ขาพเจาจําตองยังความเจริญให
มีแกพระราชาผูเปนเจาของขาพเจา    ประการที่ ๓ ถาชีวิตแลรางกายของขาพเจาเปนประโยชนแกพระเทวี ก็ไม
มีทางใดท่ีขาพเจาจะใชชีวิตแลรางกายของขาพเจาใหดีย่ิงไปได" 
 เวตาลเลามาถงึเพียงนี ้จึงกลาวแกพระราชาวิกรมาทิตยวาพระองคจงประทานอภยัแกขาพเจา ท่ีไดนําเอา
คําพูดคนเหลานั้นมากลาวยืดยาว เด็กเล็กๆ ซ่ึงกําลังจะถกูเชือดคอนั้น พดูจาราวกับอาจารยธรรมศาสตร ฟงอยู
คอนขางจะแปลกสักหนอย  
            เวตาลเลาเรื่องตอไปวา เมื่อเด็กไดกลาวแกมารดาแลวก็เหลียวไปกลาวแกบดิาวา  

"ขาแตทานบิดา ผูใดไดกระทําการเปนคุณประโยชนแกนายของตน ชีวิตของผูนั้นนบัวาไมเปลืองไป
เปลา แลเพราะเหตุท่ีไดใชชีวิตในทางที่เกดิประโยชน ผูน้ันก็คงจะไดรบัรางวลัในโลกหนา ๆ ตอไป"  
            ฝายลูกหญิง เมื่อไดยินบดิามารดาแลพี่ชายพดูกนัมาเพียงนี้กก็ลาวสอดขึน้บางวา  

"ถามารดาวางยาพิษใหลูกหญิงกลืน ถาบิดาขายลกูชายของตน ถาพระราชายดึถือเอาหลักทรพัยสมบัติ
ท้ังปวงของประชาราษฎรไปเปนประโยชนแกพระองคเอง ดังนี้ใครจะไดอะไรเปนทีพ่ึ่งพํานักเลา" 
 ลูกหญิงพูดดังนี้ไมมีใครฟง คนทั้งส่ีก็พากันเดินไปจนถึงศาลพระเทวี พระราชาก็เสด็จดอมตามไปจน
ตลอดทาง อีกครูหนึ่งไปถึงศาลพระเทวี เปนเรือนหองเดียวมีชาลารอบ ขางหนามีเรือนหลังใหญซึ่งคนอาจเขา
ไปนั่งไดหลายรอยคน หนาเทวรูปนองไปดวยเลือดอันไหลจากสัตวมีชีวิต ซึ่งมีผูไดฆาเพ่ือการบูชาในศาลนี้ 



เทวรูปนั้นดําใหญ มีกร ๑๐ กร หัตถขวาหัตถหนึ่งถือหอกแทงอสูรช่ือมหิษ หัตถซายหัตถหน่ึงถือหางงูแลผมแหง
มหิษ แลงูน้ันกัดหนาอกอสูร กรอ่ืนๆ ถืออาวุธตางๆ เงื้องาอยูเหนือพระเศียร แลที่ขางบาทนั้นมีสิงหยืนพิงอยูตัว
หนึ่ง  
            ฝายวีรพลเมื่อไปถึงศาล ก็พนมมือนมัสการแลกลาวคําวิงวอนพระเทวีวา  

"ขาแตพระเทวีเปนเจา ขาพเจาจะประหารชีวิตลูกชายถวายเปนเครื่องบูชาพระองค ขอพระองคจง
อํานวยใหพระราชาทรงชนมายุยืนยาวไปจวบพันปเถิด โอพระมารดา พระองคจงทําลายศัตรูของพระราชาเสีย
เถิด จงทรงฆาแลทําใหศัตรูเหลานั้นเปนเถาถานไปใหสิ้น หรือไลมันไปเสียใหสิ้น  พระองคจงตัดมันท้ังหลาย
ใหเปนทอนแลเสวยเลือดมัน พระองคจงลางแลทําลายมันเสียดวยวัชระ ดวยโตมร ดวยขรรค ดวยจักร ดวยบาศ
อันเปนอาวุธของพระองค" 
 วีรพลกลาวดังนั้นแลว ก็บอกใหลูกชายคุกเขาลงตรงหนาเทวรูปแลวฟนดวยดาบถูกคอขาด หัวกระเด็น
ไปกลิ้งอยูบนพื้นชาลาแลวโยนดาบขวางไปไกลตัว ฝายลูกหญิงเมื่อเห็นพ่ีชายคอขาดกระเด็นไปดังนั้น ก็วิ่งเขา
ไปฉวยเอาดาบเชือดคอตนเองสิ้นไปชีวิตลงไปอีกคนหนึ่ง นางผูเปนมารดาเห็นลูกชายแลลูกหญิงสิ้นชีวิตลงไป
ดังนั้น เหลือที่จะสะกดใจไวได ก็วิ่งไปหยิบดาบฟนคอตนเองตายลงไปอีกเปน ๓ ศพดวยกัน 
            ฝายวีรพลเมื่อเห็นดังนั้น จึงกลาวแกตนวา  

"ลูกเราก็ตายหมดแลว กูจะอยูรับใชพระราชาไปทําไมเลา เมื่อไดทองคําเปนรางวัลจากพระราชาก็ไมมี
ลูกจะรับชวงตอไปอีกแลว"     คิดดังนี ้วีรพลก็เอาดาบฟนคอตนเองลมลงขาดใจตาย 
 ฝายทาวรูปเสนพระราชาทรงแอบดู ทอดพระเนตรเห็นหัว ๔ หัว ขาดจากตัว ๔ ตัว กลิ้งอยูหนาศาล
ดังนั้น ก็ทรงสลดพระหฤทัย ทรงคํานึงวา "พอแมลูกทั้ง ๔ น้ีไดสละชีวิตไปแลวเพื่อประโยชนแกเรา โลกนี้กวาง
ใหญก็จริง แตหาคนที่ซ่ือสัตยกลาหาญถึงเพียงนี้หาไมได ใครบางจะสละชีวิตเชนนี้เพ่ือสนองคุณพระราชา แต
มิไดบอกกลาวโออวดใหใครทราบเลย อํานาจแลความเปนพระราชาของเรานี้ ถาจะยั่งยืนอยูไดดวยตองทําลาย
ชีวิตคนถึงปานนี้ ก็สิ้นความสําราญแลเปนบาป มิไดผิดอะไรกับถูกแชง เราคงจะครองราชัยไปก็หายุติธรรม
มิได"  
            พระราชาทรงดําริเชนนี้แลว ก็ทรงหยิบดาบขึ้นจะประหารชีวิตพระองคเอง แตเทวรูปพระเทวีทรงยึด
พระหัตถไว รับส่ังหามมิใหพระราชาประหารพระองคเอง แลใหทรงขอพรแลวแตพระประสงค ฝายทาวรูปเสน
เมื่อพระเทวีตรัสใหขอพรดังนั้น ก็ทูลขอใหประทานคืนชีวิตวีรพลแลลูกเมีย ในพริบตาเดียว พระเทวกีท็รงไดน้าํ
อมฤตจากบาดล ทรงพรมศพทั้งส่ีศพนั้น หัวกับตัวก็กลับมาติดกัน คืนชีวิตขึ้นมาทั้งสี่คน  
            ทาวรูปเสนก็ตรัสใหคนทั้งสี่เดินตามเสด็จกลับพระราชวัง อยูมาไมชา ทาวรูปเสนก็แบงราชสมบัติ
ประทานใหวีรพลครอบครองตามสมควร 
 เวตาลเลามาเพยีงนี้ก็หยุดอยูครูหนึ่ง แลวทลูพระวิกรมาทติยวา    



"ขาซึ่งไมเสียดายชีวิตตนเอง ในการรักษาชีวิตเจานั้นเปนขาที่มีความสุข แลเจาซึ่งอาจตัดรกรากแหง
ความใครเปนใครอยู แลความจําเริญในราชสมบัติไดน้ันเปนเจาซึ่งมีความสุข ๓ เทา  ดูกรพระราชา ขาพเจาขอ
ทูลถามพระองคสักขอหนึ่งวา บรรดาคนทั้งหานั้น คนไหนจะโงที่สุด"  

พระวิกรมาทิตยไดทรงฟงก็แสดงอาการพิโรธ เพราะความถูกพระหฤทัยในเรื่องความซื่อตอหนาท่ี ใน
เรื่องความรักกันในเหลาบุตรแลสามีภรรยา ในเรื่องผูนอยฟงคําผูใหญ ในเรื่องคนมีใจใหญแลใจมั่นคงเหลานั้น
กลับกระจัดกระจายไปหมดเพราะเวตาลกลับกลาววาเปนความโงเสียแลว แลเพราะเหตุที่กริ้วดังนั้นจึงรับส่ังดวย
สําเนียงโกรธวา  
            “อายผี ถาคําที่เอ็งกลาววาคนไหนโงท่ีสุดนั้นหมายความวา คนไหนมีน้ําใจควรเปนที่นับถือที่สุด กูจะ
ตอบไดทันทีวาคือทาวรูปเสนผูเปนพระราชา” 
 เวตาลถามวา      “เหตุไรจึงทรงเห็นอยางนัน้”      

พระวิกรมาทิตยตรัสวา   “เอ็งเปนผีปญญาตัน ไมอาจเขาใจได วีรพลน้ันมีหนาท่ีจะสละชีวิตของตน
ใหแกเจา ซึ่งมีกรุณาใหลาภถึงเพียงนั้น บุตรชายของวีรพลจะขืนคําบิดานั้นไมไดเปนอันขาด แลสวนหญิงเมื่อ
ใครฆากันที่ไหนใหเห็นเปนตัวอยางก็ตองฆาตัวเองเปนธรรมดาตามนิสัยผูหญิง แตทาวรูปเสนนั้นทรงสละราชัย
ของพระองคเพื่อประโยชนแกวีรพลผูเปนขา แลไมตีราคาชีวิตของพระองค แลราชสมบัติซึ่งเปนของชวนให
อยากมีชีวิต ย่ิงกวาราคาทอนฟางทอนหนึ่งเลย เหตุดังนั้นกูจึงเห็นวาการที่พระราชาทรงกระทํานั้น เปนบุญแล
ควรสรรเสริญยิ่งกวาผูอ่ืน" 

เวตาลหัวเราะตอบวา  “ดูกรพระราชา แมพระองคมีแขนแลขาอยางหนุมาน พระองคก็จะตองเบื่อปน
ตนไมสูงโนนบางดอกกระมัง”    

พูดเทานั้นแลว เวตาลก็ออกจากยามลอยหัวเราะกองฟาคืนไปหอยอยูยังตนอโศกตามเดิม พระวิกรมา
ทิตยกับพระราชบุตร ก็หันพระพักตรทรงดําเนินกลับไปตนอโศกอีกครั้งหนึ่ง 
 

……………………. 
 

 



นิทานเวตาล เร่ืองที่ ๔ 
 

 พระวิกรมาทิตยเสด็จไปถึงตนอโศก ทรงปนขึ้นไปปลดเวตาลลงมาบรรจุยาม แลวทรงดําเนินพาพระ
ราชบุตรไปไดหนอยหนึ่ง เวตาลก็เลานิทานซ่ึงกลาววาเปนเรื่องจริงเรื่องที่ ๔ ดังนี้  
        มีพอคาไมสําคัญคนหนึ่งชื่อ หิรัณยทัตต    มีบุตรีงามชื่อ นางมัทนเสนา  มีหนาเหมือนพระจันทรเพ็ญ 
ผมเหมือนเมฆ ตาเหมือนตาชะมด ค้ิวเหมือนธนูที่ข้ึนสายแลว จมูกเหมือนปากนกแกว คอเหมือนคอนกเขา ฟน
เหมือนเมล็ดแหงผลทับทิม ริมฝปากสีแดงเหมือนผลน้ําเตา เอวออนเหมือนเอวเสือ มือแลเทาเหมือนดอกไมออน 
ผิวเหมือนมะลิ มีลักษณะเปนนางงามตามเคยมิใหขาดไดโดยประเพณี ใชแตเพียงนั้น ยังงามขึ้นทุกวันๆ จน
พระจันทรแลเมฆ แลตาชะมด แลธนูที่ข้ึนสายพานแลว ฯลฯ จะแพหมด 
 ครั้นนางมีอายุสมควรจะมีเรือน บิดามารดาหารือกันแลตรึกตรองถึงการวิวาหบุตรี ชนท้ังหลายใน
แวนแควนแหงพระราชาทรงนาม วีรวรกษัตริย ครอง กรุงมัทนบุร ี ตางเลื่องลือกันไปวา  หิรัณยทัตตมีลูกสาว
งามจับใจเทวดา  บุรุษ แลมุนีท้ังปวง    ชายทั้งหลายที่ใครไดภริยางาม   ตางก็ไปหาชางเขียนมาวาดรูปตน แลว
สงรูปนั้นไปยังบานหิรัณยทัตต หิรัณยทัตตก็สงรูปทั้งหมดใหบุตรีตรวจ ดูวาจะชอบเจาของรูปคนไหน แตนาง
มัทนเสนาเปนคนเลือกโนนเลือกนี่แลเปลี่ยนใจงายๆ เหมือนกับนางงามอื่นๆ มากดวยกัน ครั้นบิดาบอกใหเลือก
สามีในหมูคนที่สงรูปมานั้น นางก็ตอบวาไมชอบใจใครเลย แลขอใหบิดาเลือกคนอื่นที่มีรูปดีมีคุณดี แลว
มิหนําซํ้าใหมีความคิดดีอีกดวย 
 เวตาลกลาววา พระองคทรงปญญาสามารถยอมจะทรงทราบวาชายรูปงามนั้นก็หายากอยูแตก็พอหาได 
ชายทรงคุณดีก็หาไมงาย แตก็คงจะพอหาได สวนชายรูปงามที่ทรงคุณดีนั้น ถาจะมีในโลกก็คงจะนับใหถวนได
ดวยนิ้วมือสิบนิ้ว แตที่จะหาเอาความคิดดีเขามาประสมอีกอยางหนึ่งนั้นถาจะหาเข็มในมหาสมุทรก็เห็นจะยาก
งายปานกัน  
      วันหนึ่งเมื่อเวลาลวงไปแลวชานาน มีชายสี่คนมาจากสี่เมืองไปที่เรือนหิรัณยทัตต เพื่อจะขอบุตรีเปน
ภริยา หิรัณยทัตตกลาววา ถาคนทั้งสี่มีคุณดีอยางไรก็จงแสดงใหปรากฏเถิด ในสวนรูปนั้นก็เห็นไดอยูแลววาไม
เลวทราม แตจะตองการรูวามีวิชาอะไรบาง 
 ชายคนที่ ๑    ตอบวา "ขาพเจามีความรูในพระศาสตรหาผูเสมอมิได สวนรูปกายของขาพเจานั้น ทาน
เห็นอยูแลววายอมเปนท่ีพึงใจสตรี"  
 ชายคนที่ ๒   กลาววา    “ขาพเจามีความรูในการยิงธนูไมมีท่ีเปรียบ ขาพเจาอาจแผลงศรไปฆาสัตว
ท่ีขาพเจาไมเห็น แลหมายยิงไดดวยเสียงที่ไดยินเทานั้น ความมีรูปงามของขาพเจาทานก็เห็นอยูแลว”  



 ชายคนที่ ๓      กลาววา “ขาพเจารูภาษาสัตวนํ้าแลสัตวบก ภาษานกแลภาษามฤค จะหาคนมีกําลัง
เสมอขาพเจาหามิได ความงามของขาพเจายอมประจักษแกตาทานอยูแลว”  
 ชายคนที่ ๔ กลาววา    “ขาพเจามีวิธีทอผาชนิดหนึ่ง ซึ่งจะแลกทับทิมได ๕ เม็ด แลเม่ือไดขายผาผืน
หนึ่งไดทับทิมมาแลว ขาพเจาแบงทับทิมเม็ดหนึ่งใหแกพราหมณเปนทาน เม็ดที่ ๒ ถวายเปนเครื่องบูชาเทวดา 
เม็ดที่ ๓ ขาพเจาเก็บไวประดับตัวเอง เม็ดท่ี ๔ ใหภริยาประดับกาย เม็ดที่ ๕ ขาพเจาขายไดเงินตรามาแลว
จําหนายในการเลี้ยงแขก ความรูขาพเจามีเชนกลาวนี้ แลไมมีผูอ่ืนมีวิชาเชนขาพเจาเลย ความมีรูปงามของ
ขาพเจายอมแจงแกตาทานอยูแลว” 

 ฝายหิรัณยทัตต เมื่อไดฟงคําชายทั้งสี่คน ก็น่ิงตรึกตรองวา    “ปราชญยอมกลาววาส่ิงใดๆ ก็ดี ถามาก
เกินไปก็ไมดีเลย นางสีดามีความงามมากจนราวัณลักพาหนี ทาวมหาพลีใหทานมากเกินไปจนกลับเปนทาว
แทตยที่จน ปราศจากความมั่งคั่ง ลูกสาวของเรางามเกินไป จะปลอยใหไมมีสามีอยูน้ันไมได คนสี่คนนี้จะยก
นางใหแกคนไหนดี”  
 หิรัณยทัตตคิดยังไมตกลงในใจ จึงไปหาลูกสาวเลาความใหฟงแลวถามวา นางจะเห็นควรใหบิดายก
นางใหแกชายคนไหน นางมิรูวาจะกลาวประการใด ก็กมหนานิ่งอยู 
 หิรัณยทัตตจึงตรึกตรองตอไปวา    "ชายที่รูศาสตรนั้นเปนพราหมณ ชายที่แผลงศรไปถูกสัตวท่ีไดยิน
แตเสียงนั้นเปนกษัตริย แลชายที่รูวิชาทอผานั้นเปนศูทร แตชายที่เขาใจภาษาสัตวนั้นเปนคนวรรณะเดียวกับเรา 
ผูน้ันเราจะยกลูกสาวให"  
          หิรัณยทัตตตริตรองในใจดังนี้แลว ก็จัดการเตรียมวิวาหบุตร ี 
 ระหวางนั้นเปนฤดูวสันต นางมัทนเสนาออกไปเดินชมดอกไมอยูในสวน เผอิญเมื่อนางออกไปนั้นมี
ชายคนหนึ่งชื่อโสมทัตต  เปนบุตรของธรรมทัตตไปเที่ยวเดินเลนในปาจะกลับบาน ก็ผานสวนที่นางมัทนเสนา
เดินลงไปเดินเที่ยวอยู  
 โสมทัตตเห็นนางก็งวยงงหลงใหลในรูปนาง จึงกลาวแกเพื่อนวา      
 "เพ่ือนเอย ถาขาไดนางคนนี้ ขาจะมีความจําเริญในชีวิตนี้ ถาไมได ความเกิดมาแลอยูในโลกก็จะ
เปลืองเวลาเปลา"  
 เมื่อพูดดังนี้แลว โสมทัตตเกรงนางจะพนไปเสีย จึงเดินเขาไปใกลนางโดยมิไดตั้งใจจะละลาบละลวง  
 แตเมื่อเขาไปใกลตัวนางแลวไซร โสมทัตตกุมสติไวไมมั่นเหลือที่จะอดกลั้นได ก็ตรงเขาไปจับมือ
นางแลวกลาววา     "ขามีความรักนางเหลือที่จะทรงสติไวได ถานางไมรักขา ขาจะตองทอดท้ิงชีวิตเสียในบัดนี้"  
 นางมัทนเสนาตอบวา      "ขอทานอยาสละชีวิตเสียเลย เพราะการฆาตัวตายเปนอกุศล ขาพเจาจะ
พลอยไดบาปถูกลงโทษเพราะชวยทําใหเลือดตก จะไดความเดือดรอนทั้งโลกนี้แลโลกหนา" 



 โสมทัตตตอบวา      "คํากลาวออนหวานของนางแทงหัวใจขาทะลุเสียแลว แลความรูสึกวาจะตองพน
ไปจากนางเผากายขาใหไหมเปนจุณไป ความทรงจําแลปญญาเครื่องรูก็สลายไปดวยทุกขอันนี้ แลความรักเกิน
ประมาณทําใหขาไมรูสึกผิดแลชอบ แตถานางจะใหสัญญาแกขาสักขอหนึ่ง ขาคงจะมีชีวิตตอไปได"  
 นางตอบวา        "กลียุคมาถึงเปนแนเสียแลว แลตั้งแตข้ึนตนกลียุคมา ความเท็จเกิดในโลกมากขึ้น แล
ความจริงลดนอยลงไป คนใชลิ้นกลาววาจาที่เกลี้ยงเกลาแตใชใจเปนที่เลี้ยงมายา ศาสนาสลายไป ความชั่วชา
ทารุณเกิดมากขึ้น แลแผนดินก็ใหพืชผลนอย พระราชาทรงเรียกคาปรับจากราษฎร พราหมณประพฤติไปในทาง
ละโมบ บุตรไมฟงคําแหงบิดา พี่นองไมไวใจกันเอง ไมตรีสิ้นไปในหมูมิตร ความจริงไมมีในใจผูเปนนาย บาว
เลิกการรับใช ชายท้ิงเสียซึ่งคุณแหงชาย แลหญิงก็สิ้นความอาย อีก ๕ วันตั้งแตน้ีไปจะถึงวันวิวาหของขาพเจา 
ถาทานไมฆาตัวตาย ขาพเจาสัญญาวา ในวันนั้นขาพเจาจะไปหาทานกอนแลวจึงจะกลับไปอยูกับสามี"  
 เราทานในสมัยน้ี เมื่อไดยินคํานางมัทนเสนากลาวยืดยาวถึงเหตุการณที่เปนไปในกลียุค ก็นาจะพิศวง
วาเหตุใดจึงตองจาระไนมากมายถึงเพียงนั้น อันท่ีจริงนางตองการจะกลาวนิดเดียววา นางตองสละความอายดวย
กลัวจะพลอยไดบาปเพราะเปนเหตุใหโสมทัตตฆาตัวตาย 
 สวนนางมัทนเสนาเมื่อไดกลาวคํามั่นดังนั้น แลไดสบถเชิญพระคงคาเปนพยานแลวก็กลับบาน 
โสมทัตตก็แยกทางไป 
 ครั้นถึงกําหนดการวิวาห หิรัณยทัตตพอคาก็จายเงินตราเปนอันมากในการเลี้ยงแลหาของใหเจาบาว 
หนุมสาวทั้งคูถูกทาขมิ้นท่ัวตัว แลในคืนกอนวิวาหนั้นถูกฟงดนตรีที่ใชเสียงมาก ทั้งถูกชโลมดวยน้ํามันทั้งตัว ยัง
เจาบาวจะถูกโกนผมอีกเลา แหซึ่งพาเจาบาวไปสงบานเจาสาวนั้นครึกครื้นมากมาย ถนนสวางไปดวยคบเพลิง
ซ่ึงคนถือชูไป แลดอกไมเพลิงก็จุดตลอดทาง ชาง อูฐ แลมาซึ่งแตงเครื่องอยางงามก็เดินไปตามระยะ แลกวาจะ
แหไปถึงบานเจาสาว ก็มีเด็กซนและชายหนุมชั่วตาย เพราะถูกดอกไมเพลิงหรือถูกชางเหยียบ หรือเพราะเหตุ
อ่ืนๆ ตั้ง ๕ คน ๖ คน เพราะแหกลางคืนเชนนั้นยอมจะมีเหตุเสมอ  
 ครั้นเจาบาวไปถึงบานเจาสาว ก็กระทําการวิวาหตามที่บัญญัติไวในคัมภีรแลวก็มีการเลี้ยงอยาง
ฟุมเฟอย จนแขกที่นั่งลงกินเลี้ยงนั้นไมมีใครบนวากระไรสักคนเดียว  
 ครั้นเสร็จพีธีวิวาหแลว สามีก็พานางมัทนเสนาผูภริยาไปสูเรือนแหงตน เมื่อวันลวงไปหลายวันแลว
ภริยาแหงนองสุดทอง แลภริยาแหงพี่หัวปของเจาบาวก็ชวยกันฉุดคราพาเจาสาวไปสงตัว แลใหนั่งอยูบนที่นอน
ของเจาบาวซึ่งแตงดวยดอกไมสด  
 ครั้นผูสงตัวออกจากหองไปแลว สามีก็เขาเลาโลมภริยา นางใชมือท้ังสองผลักตัวสามีไวใหหาง แลว
เลาเรื่องที่ไดสัญญาแกโสมทัตตไวตามจริงทุกประการ 



  เจาบาวไดฟงดังนั้นก็ตอบวา    "สิ่งทั้งหลายคนอาจรูไดดวยคําพูด คําพูดนั้นเปนฐานที่ตั้งแหงส่ิง
ท้ังหลาย แลสิ่งทั้งหลายยอมออกจากคําพูด เหตุดังนั้นผูทําคําพูดใหเปนเท็จ ก็ทําใหสิ่งทั้งหลายเปนเท็จไปหมด 
ถาเจาอยากจะไปหาเขากอน ก็จงไปเถิด"  
 เราทานอานคําพูดของเจาบาวนี้ ก็นาจะเห็นแปลก แตไมจําเปนจะตองเพียรเขาใจคําของเขาเลย 
 ฝายนางมัทนเสนา เมื่อไดรับอนุญาตจากสามีแลวก็ลุกขึ้นรีบเดินไปสูเรือนโสมทัตต ท้ังที่ยังแตงกาย
เต็มยศอยู ครั้นเดินไปตามถนน กลางทางพบโจรคนหนึ่ง โจรเห็นนางแตงกายดวยเครื่องประดับอันมีคาเดินมา
คนเดียวดังนั้นก็ยินด ีจึงตรงเขาไปถามวา  
 "นางเดินถนนมืดเชนนี้ในเวลาเที่ยงคืน แลแตงกายดวยผางดงามแลเครื่องเพชรพลอยมีคาเชนนี้เพ่ือจะ
ไปไหน"  
 นางตอบวา     "ขาจะไปเรือนแหงชายที่รัก"  
 โจรถามวา     "ตามทางที่เดินมานี้ใครเปนผูคุมครองรักษานาง"  
 นางตอบวา   "ผูปกครองของขาคือกามเทพ คือเด็กหนุมงามซ่ึงแผลงศรเพลิง ทําใหเกิดแผลคือความ
รักขึ้นในใจแหงชนทั้งหลายในสามโลก คือรติบด ีผูมีนกกาเหวาแลแมลงภูแลลมโชยไปเปนเพื่อน"  
 นางกลาวเชนนั้นแลวก็เลาเรื่องตามจริงตลอด แลวกลาวสัญญาแกโจรวา    "ทานอยาทําลายเพชร
พลอยเครื่องประดับของขาเลย ขาใหสัญญาแกทานวา เมื่อขากลับมา ขาจะใหสิ่งของเหลานี้แกทานหมด"  
 โจรไดฟงดังนั้นก็นึกในใจวา การที่จะทําลายเครื่องประดับของนางเสียในทันทีหาประโยชนมิได 
เพราะนางไดสัญญาแลววาจะใหดวยความเต็มใจ เหตุดังนั้นโจรจึงยอมใหนางไปตามอัชฌาสัยแลวนั่งลงคอยแล
คํานึงในใจตามความคิดซ่ึงดูราวกับฉลาด แตเขาใจยากวาเกี่ยวของกับเรื่องอยางไร  
 แตคนผูนั้นเปนโจร เราเทาที่เปนสาธุชนจะเห็นแนวความคิดของเขาอยางไรได 
 โจรนั่งคํานึงวา  " กูเห็นประหลาดนักที่ทานผูเลี้ยงกูมาแตเมื่อกูยังอยูในครรภมารดานั้น เมื่อกูมี
กําเนิดแลวแลไดรับความสําราญเพราะของดีท้ังปวงอันมีอยูในโลกบัดนี้ ทานผูนั้นก็หาตามมาดูแลรักษากูไม                           
กูไมรูวาผูน้ันยังจะหลับหรือตายเสียแลว แลกูจะยอมกลืนยาพิษยิ่งกวาที่จะยอมขอเงิน หรือขอความกรุณาอยาง
อ่ืนจากชายผูใด เพราะ ของ ๖ อยางนี้เปนเครื่องชักจูงใหชายเปนคนต่ําชาคือ ไมตรีกับคนไมมีสัตย ๑ หัวเราะไม
มีเหตุ ๑ ทะเลาะกับผูหญิง ๑ รับใชนายที่ไมมีคุณดีพอควรเปนนาย ๑ ข่ีลา ๑ พูดภาษาซึ่งไมใชสันสกฤต ๑ อน่ึง
ส่ิงทั้ง ๕ นี้ เทวดาจารึกลงไวในโฉลกของเราในเวลาที่เราเกิด คือ อายุ ๑ กรรม ๑ ทรัพย ๑ วิชาศาสตร ๑ เกียรติ ๑ 
กูในเวลานี้ก็ประกอบการดีแลว แลธรรมดาคน ตราบใดมีธรรมอันดีอยูเบื้องบน ตราบนั้นคนท้ังหลายยอมเปน
ขาปฏิบัติตามใจทุกประการ ตอเมื่อความประพฤติธรรมหยอนลงไป ชนทั้งปวงแมแตมิตรก็ยอมจะคิด
ประทุษราย"  



 ในขณะที่โจรนั่งตรึกตรองเชนนี้อยูริมทางเดิน นางมัทนเสนารีบไปถึงเรือนโสมทัตตพอคาหนุม 
โสมทัตตหลับอยู นางก็ปลุกใหตื่นขึ้น โสมทัตตรูสึกตัวเห็นนางก็ตกใจโจนจากที่นอนมีอาการสั่นกลัวแลถามวา 
  "นางเปนเทพธิดา เปนนางสิทธา หรือเปนนางนาค ขอนางจงแจงแกขาโดยตรงวานางเปนอะไร แลมา
โดยประสงคอันใด ขาจะปฏิบัติตามใจนางทุกประการ" 
 นางมัทนเสนาตอบวา    "ขาพเจาเปนมนุษย ช่ือมัทนเสนา ธิดาหิรัณยทัตตผูเปนพอคา ทานจําไมได
หรือวาเมื่อวานซืนเมื่อพบกันในสวน ทานไดถือมือขาพเจาไวแลวกลาววา ถาขาพเจาไมใหคํามั่นแกทานวา จะ
มาหาทานกอนจึงกลับไปอยูกับสามีชองขาพเจา ทานก็จะทําตัวทานเองใหตายไป" 
 โสมทัตตถามวา     "นางไดบอกใหสามีทราบเรื่องนี้หรือเปลา"    นางตอบวา "ขาพเจาไดเลาใหฟง
จนตลอด สามีของขาพเจารอบรูเหตุการณปนอันด ียอมใหขาพเจามา"  
 โสมทัตตไดยินดังนั้น ก็กลาวดวยเสียงซ่ึงสอน้ําใจอันเหี่ยวแหงวา   
 "การเรื่องนี้จะเปรียบก็ เหมือนมุกดา ซึ่งไมมีเรือนอันงาม เหมือนอาหารขาดฆี (ฆตํ ฆฤต เปรียง คือ
เนยที่ไดละลายไฟแลว)      เหมือนขับกลอนไมมีเพลง ลวนแตแปลกธรรมดาทั้งนั้น   อนึ่งเสื้อผาที่ไมสะอาด 
ยอมทําใหความงามของผูแตงเส่ือมไป อาหารช่ัวทําใหหยอนกําลัง เมียทุศีลเปนเครื่องกวนผัวใหตายจาก ลูกชาย
ท่ีมีนิสัยต่ําชาเปนเครื่องทําความฉิบหายใหเกิดแกสกุล อสูรท่ีโกรธยอมจะฆาชีวิตผูอ่ืน แลหญิงไมวาเพราะรัก
หรือเกลียด ยอมจะเปนเหตุแหงความทุกขเสมอ เพราะหญิงไมพาความคิดท่ีอยูในใจมาสูลิ้น แมสิง่ทีอ่ยูท่ีลิน้แลว
ก็ไมพูดออกมา แลเมื่อทําอะไรคงจะไมบอกใครเปนอันขาด พระผูเปนเจาทรงสรางหญิงมาเปนสัตวประหลาด
ในโลก"  
 โสมทัตตกลาวดังนั้นแลว ก็กลาวแกนางตอไปวา    "นางจงกลับไปบานเสียเถิด นางเปนภริยาชายอื่น 
ขาไมมีจิตผูกพันกับนาง"  
 ฝายนางมัทนเสนาเมื่อโสมทัตตกลาวดังนั้น ก็รีบออกจากเรือนโสมทัตตเดินทางคืนไปสูเรือนสาม ี
เมื่อพบโจรตามทางนางก็เลาเรื่องใหฟง แลยอมจะใหเครื่องแตงกายแกโจรตามสัญญาแตโจรไมรับ กลับชมใหญ 
แลวเชิญใหนางกลับบาน  
 ครั้นไปถึงบานนางก็เลาใหสามีฟงทุกประการ แตเขาสิ้นรักนางเสียแลว แลกลาววา " พระราชาก็ดี ผู
เปนนายก็ดี ผูเปนภริยาก็ดี ผมของคนก็ดี เล็บก็ดี เมื่ออยูผิดที่ไปแลวก็ไมนาดูเลย อน่ึงนกกาเหวางามเพราะเสียง 
คนขี้ริ้วงามเพราะความรู โยคีงามเพราะไมถือโทษผูอ่ืน แลหญิงงามเพราะความบริสุทธิ์"  
 เวตาลเลามาเพียงนี ้ก็เปลี่ยนเสียงกลับทูลถามพระราชาในขณะที่ทรงฟงเพลินอยูวา  
 "แลชายท้ัง ๓ คนนั้น คนไหนมีธรรมดีกวาคนอื่น" 
 พระราชาไมทันยั้งพระโอษฐ ตรัสตอบวา    "โจรดีกวาคนอื่น"    
 เวตาลถามวา   "เพราะเหตุไรจึงทรงเห็นอยางนั้น"      



 พระราชาตรัสวา  "เพราะเหตุวาชายผูเปนผัวนั้นเมื่อเห็นเมียรักคนอื่นเสียแลว ถึงแมความรักนั้นไม
เปนเหตุใหเสียความบริสุทธิ์ก็ยอมจะสิ้นเสนหาอยูเอง โสมทัตตน้ันไมกลาทํารายนาง เพราะกลัวพระราชาจะ
ลงโทษภายหลัง หาใชเปนดวยเหตุอื่นไม สวนโจรน้ันโจรกรรมเปนเครื่องหากิน เปนผูไมกลัวกฎหมายอยูแลว 
การที่โจรยอมใหนางไปโดยดีน้ัน หาใชเปนดวยกลัวภัยอันใดไม เหตุดังนั้นโจรจึงดีกวาคนอื่น" 
 เวตาลหัวเราะแลวกลาววา    "นิทานจบเพียงนี้"   แลวก็ออกจากยามลอยหัวเราะไปในฟามืด 
พระราชาแลพระราชบุตรก็ยืนตะลึงจองพระเนตรกันอยู พระราชาตรัสแกพระราชบุตรวา  
 "คราวหนาถาอายตัวน่ันมันตั้งปญหาถามขา ขาอนุญาตใหเจาทําละลาบละลวงตอขา คือใหจับแขนขา
บีบใหรูตัวกอนที่ขามีเวลาตอบมันได ถาไมเชนนั้นเราทั้ง ๒ จะไมมีเวลากระทํากิจอันนี้ใหสําเร็จได"  
 พระราชบุตรรับคําพระราชบิดา แตไมนึกวาวิธีปองกันอยางใหมนั้นจะไดผลดงัหวงั ครัน้สององคทรง
ดําเนินกลับไปถึงตนอโศก ไดยินเสียงเวตาลหัวเราะกองอยูบนตนไม  พระราชบิดาก็ทรงปนขึ้นไปปลดลงมา
ตามเคย และมันก็เลานิทานอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกลาววาเปนเรื่องจริงตามเคยเหมือนกัน 
 

……………………………….. 



นิทานเวตาล เรื่องที่ ๕  

 เวตาลเริ่มดวยสําเนียงโอนออนวา  ขาแตพระราชาผูประเสริฐ พระองคทรงปญญายิ่งลนหาผู
เสมอมิไดในสามภพก็จริง แตหมาซึ่งเปนสัตวสี่เทายังรูพลาดแลลมในเวลาเหยียบที่ลื่นฉันใด ผูเปน
ปราชญแมปญญาจะทึบเพียงไร.... พระราชาทรงจับยามกระชาก เวตาลแกลงรองครวญครางเหมือนหนึ่ง
ไดความเจ็บปวด ครั้นหยุดรองก็เลาตอไปดวยสําเนียงแจมใสวา 
 ในเมืองชื่อ มาลยะ ตั้งอยูแถบฝงเหนือแหง ภารตะวรรษ (คืออินเดีย) มีกรุงชื่อ จันทรอุทัย 
พระราชาทรงนาม รันธีระ เปนกษัตริยคลายกับกษัตริยอ่ืนอีกหลายองคซึ่งเปนคนครึ่งเทวดา  
 เมื่อยังหนุม พระองคเปนชายชนิดที่เรียกสรรพรสิก เปนผูยินดีในรสทั้งปวง โปรดเสวยของมี
โอชะแปลกๆ ทั้งชนิดที่ตองเคี้ยวแลไมตองเคี้ยว ท้ังที่เปนอาหารแลไมเปนอาหาร ท้ังที่มีเยื่อและไมมีเยื่อ 
สวนของเสวยที่ไมตองเคี้ยวนั้น โปรดเสวยคราวหนึ่งมีปริมาณมากๆ แลซ้ําถี่ดวย อน่ึงเธอโปรดฟงดนตรี
แลทอดพระเนตรนางระบํา ทรงหมกไหมใฝฝนในกามคุณยิ่งกวาทรงแสวงความรู หรือทําบุญตอเทวดา
หรือสนทนากับคนฉลาด ครั้นพระชนมายุพน ๓๐ ปไปแลว ก็กลับพระองคเปนคนละคน ทรงละเวนการ
คะนองยินดีในรูปรสกลิ่นเสียง ทรงประกอบราชกิจเปนอยางดี ไมชานักก็ไดพระนามวาเปนพระราชาผู
เลิศ จะหาพระมหากษัตริยดีเสมอนั้นยาก 
  การที่เปนดังนี้ก็เปนที่นาสรรเสริญเพราะพระราชาซึ่งเปนผูแทนพระพรหมอยูในโลกนี้ โดยมาก
มักจะทรงยินดีในการกินแลดื่ม ทั้งทรงรื่นเริงในการระบําบําเรอ บูชากามเทพตลอดชีวิต 
 ในหมูขาราชการของพระรันธีระ มีบุรุษผูหน่ึงชื่อ คุณศังกร รับราชการในตําแหนงธรรมาธิการ
ของพระนคร  
 คุณศังกรน้ีเปนคนแปลกเหลา เพราะเปนคนฉลาดดวย ซ่ือแลมียุติธรรมดวย การตัดสินคดียอมทํา
โดยระมัดระวัง ในเวลาที่กินขาวเย็นแลวเสมอกับที่ยังไมไดกิน ถามีผูมาติดสินบน แมสินบนนั้นจะทําให
ความเจริญเกิดในครอบครัวก็ยังไมรับ ถาคนจนมาตองคดี ก็มักจะไดรับสิ่งซ่ึงคนจนไมใครไดรับ คือ
ความกรุณา ถาคนมั่งมีมาเปนความก็ไมจําเปนจะถูกลงโทษเพราะมั่งมี เพื่อใหปรากฏวาธรรมมาธิการแล
ธรรมศาสตรมิไดนับถือบุคคลผูใดเลย เมื่อน่ังบนบัลลังกวาความ ก็มิไดใชวาจาทารุณดุดาลูกความที่กลาว
ตอบไมได แลไมถือวาผูใดอุกอาจลวงเกินในเวลาที่หาใครทําเชนนั้นไม  
 ชนท้ังหลายในกรุงจันทรอุทัย พากันรักแลนับถือคุณศังกร แตความรักแลความนับถือนั้น จะได
เปนเครื่องปองกันมิใหโจรกรรมเกิดแทบทุกวันก็หามิได จนประชาชนในกรุงจันทรอุทัยไมรูจะปองกัน
รักษาทรัพยของตนอยางไร ในท่ีสุดพวกพอคาซ่ึงถูกโจรภัยย่ิงกวาคนพวกอื่น พากันไปรองทุกขตอคุณ
ศังกร กลาววา 



  “ขาแตทานผูเปนเสาแหงกฎหมาย พวกเราถูกพวกโจรกระทําการขมเหงจนสิ้นทรัพยไปเปนอัน
มาก เราจะอยูในกรุงนี้ตอไป ก็ไมอาจอยูไดเสียแลว”     คุณศังกรตอบวา  

 “ส่ิงใดเกิดแลว ส่ิงนั้นยอมเกิดแลว เราจะแกสิ่งที่เกิดแลวใหกลับไมเกิดนั้นแกไมได แตในภาย
หนาเราจะมิใหทานตองรับความเดือดรอนอันนี้จะจัดการแกไขมิใหพวกโจรเปนภัยแกทานอีกได” 
 เมื่อไดกลาวเชนนี้แลว คุณศังกรก็เรียกเจาหนาที่ผูอยูใตบังคับมาสั่งใหเพิ่มจํานวนกันขึ้น แลให
ชวยกันระวังรักษาการณ ช้ีแจงวิธีการใหแยกกันเฝารักษายามกลางคืน ใหเปดทะเบียนจดชื่อแลตําแหนงที่
พํานักของคนเขาออกในกรุงนอกกรุง ใหจัดหาผูชํานาญการสะกดรอยเทา จัดเปนหมูเปนกอง แมโจรจะ
สวมเกือกโจร  (ซึ่งมักจะทําดวยดวยทอนแลเศษหนัง มีนิ้วอยูขางสนหรือมีวิธีลอลวงอยางอื่น) ก็อาจ
สะกดรอยตามไปจนจับตัวได  

 อนึ่งคุณศังกรส่ังอนุญาตตอกองตระเวนวา ถาพบขโมยกําลังกระทําโจรกรรมก็ใหประหารชีวิต
ไดดวย ไมตองตั้งปญหาสักคําเดียว  

 ดังนี้คนเปนอันมาก ก็ชวยกันตระเวนรักษาถนนในพระนครเพื่อปองกันโจรผูรายมิใหกําเริบ แต
โจรกรรมก็มิไดสงบไปเลย ชาวกรุงจันทรอุทัยยังเสียทรัพยเพราะขโมยอยูเนืองๆ แทบไมเวนคืน อยูมาไม
ชาพวกพอคาก็นัดกันไปประชุมเฉพาะหนาคุณศังกร แลวกลาววา 
 “ขาแตทานผูเปนอวตารแหงยุติธรรม ทานไดเปลี่ยนเจาพนักงานเปนอันมากแลว ทานไดจางคน
ยามเพิ่มขึ้นมากแลว แลทานไดจัดการตระเวนมากขึน้แลว แตจํานวนโจรจะลดลงไปก็หามิได โจรกรรม
ยังเกดิอยูอยางเกานั้นเอง” 
 คุณศังกรไดฟงดังนั้น ก็พาพวกพอคาเขาไปเฝาพระราชาในพระราชวงั แลบอกใหถวายเรื่องราว
บังคมทูลแทบฝาพระบาทพระมหากษัตริย ฝายพระราชาเมื่อไดทราบดังนั้น ก็ตรัสปลอบโยนพวกพอคา
เปนอันดี แลวรับสั่งวา  
 “พวกเจาจงวางใจเถิด  คืนวนันี้เราจะจัดการอยางใหม แลถาเทพเจาทรงกรณุาใหการเปนไปดัง
หมาย พวกเจาก็คงจะสิ้นเดือดรอนในครั้งนี้”     

 ตรัสดังนัน้แลวกร็ับสั่งใหพอคาท้ังหลายทลูลาจากที่เฝา   เวตาลกลาวตอไปแกพระกรมาทิตยวา 
พระองคคงจะไดเคยฟงคํากวีโบราณกลาวไววา 
    ธรรมดาคนเขลาเบาจิตคดิมชิอบ  
                 ยอมเกิดกอปรดวยความมริูบังคับยับยั้งใจ  
                 ออกแลนไปตัง้แตสุดทางขางที่เปนตน  
                 วิ่งตะบันไปจนสุดหนปลายขางโนน  



                 ครั้นถึงที่สุดแหงปลายโพนแลวไซร  
                 จะแลนตอไปก็มิรอด เพราะเปนทางบอดอยูเพียงนั้น  
                  ทั้งใจก็เตนแลเสนก็ส่ันเพราะเหน็ดเหนื่อย  
                 ปญญาก็เฉื่อยเพราะลาแลชา เพราะแลนนั้นเอง  
                  ปราชญในเพรงทานจึงไมสรรเสรญิ  
                 ผูท่ีแลนเรว็เพลินตั้งแตตนจนปลาย  
                 ปราศความหมายวาจะทําฉนัใดในเมือ่สุดทางแลว  
                 ผิยังคลาดแคลวความประสงคมุงมาด  
                 จะเหาะเหินเดนิอากาศก็เหาะไมเปน  
                 ดังฤาจะมยิากล้ําลําเค็ญเข็ญขร  
                  ประหนึ่งวาตองพิษศรแหลมเสี้ยม  
                 เห้ียมทุกขท่ีอัดอ้ันตนหฤทัย  
                 เยียใดจะเสร็จหวังดังปรารถนาพอเอยฯ 

 พระรันธีระเปนพระราชาซึ่งประชาชนนับถือวาเปนพระมหากษัตริยผูธํารงธรรมทุกประการแลว 
ยังไมพอพระหฤทัย  ยังอยากจะกระทําใหเลิศกวานั้นไปอีก ถึงทอดพระองคลงประกอบกิจซึ่งไมพึงทรง
กระทําเองเลย 

 ในคืนนั้น พระราชาทรงปลอมพระองคโดยวิธีผัดพระพักตรดวยผงสีที่ทําใหพระฉวีผิดไป ปน
หนวดเหนือพระโอษฐตั้งขึ้นไปเกือบถึงพระเนตร แลแสกหนวดที่คางเอาปลายปดไปทางพระกรรณทั้ง
สองขาง ทั้งเอาขนหางมาผูกพระนาสิกรั้งไปขางหลังใหแนนจนเปลี่ยนรูปไปเหมือนจมูกคนอื่น เมื่อแตง
พระพักตรดังนี้แลวก็คลุมพระองคดวยเส้ือผาเนื้อหยาบ รัดสะเอวแลขัดกระบี่  พระกรสอดโลพรอมแลว 
ก็เสด็จออกจากพระราชวังพระองคเดียว มิไดตรัสใหใครทราบ 
 ช่ัวโมงหนึ่งก็มิไดพบปะใคร ครั้นทรงเดินเขาไปในตรอกแหงหนึ่ง หลังหมูบานซึ่งเปนที่อยูแหง
พอคา ไดทอดพระเนตรเห็นหมาตัวหนึ่งซึ่งปรากฏเหมือนหมาไมมีที่อาศัย หมานั้นนอนอยูขางฝาเรือน
แหงหนึ่ง พระราชาทรงเดินเขาไป พอใกลเขาไปก็มีชายคนหนึ่งลุกทะลึ่งขึ้นจากที่มืด ซ่ึงไดน่ังเปนที่กําบัง
อยู แลวถามวา  
 “น่ันใคร”     พระรันธีระตอบตรัสตอบวา    “ขาเปนขโมย    เจาเปนอะไร”   

 
 



ชายผูน้ันตอบวา    “ขาก็เปนขโมยเหมือนกัน มาเราจงไปดวยกันเถิด แตเจาเปนอะไร เปนขโมย
ผูดีหรือขโมยไพร”  พระราชาตรัสตอบวา   “คนหากินอยางเดียวกันตองตั้งพิธีเอาใจกันสักหนอยจึง
จะตองตําราโจร เวลานี้พระจันทรก็จะขึ้นอยูแลว  ถาระวังไมดีตุลาการไดตัวเราไปชําระ เวลาถูกจับกับ
เวลาแขวนคอของเราจะไมหางกันกี่มากนอย"   โจรกลาววา  “เจาจงสงบลิ้นของเจาเสียบางเถิด เราจะได
ลงมือทําการดวยกัน” 
 ดังนั้นพระราชาแลโจรก็พากันไปตามทาง พบพวกโจรแอบซุมดอมมองอยูตามถนนเปนอันมาก 
แตดวยเหตุที่กําบังดี ผูที่ไมรูรองรอยก็หาพบปะพวกเหลานั้นไม  โจรบางคนก็ซุมเลี้ยงสุรากัน   บางพวกก็
ทํารายชีวิตเจาของทรัพย   บางพวกก็ทาตัวดวยน้ํามันแลทาขอบตาดวยเขมา  แลวทองมนตรที่จะทําให
ตาสวางเห็นไดไกลในเวลามืด  บางพวกก็ฝกซอมวิชาซึ่งไดเรียนรูเนื่องมาจากเทวดาผูถือหอกทองคือ 
พระกรรติเกยะ (สกันทะ) ผูเปนเจาแหงโจรกรรม แลเปนผูท่ีไดแสดงตําราชื่อเจาริยวิทยาแกชายผูหนึง่ชือ่ 
ยุคาจารย  เปนแบบฉบับสําหรับสั่งสอนศิษยสืบมา  
 โจรบางพวกฝกฝนวิชาซึ่งกลาวในตําราทั้ง ๔ อยาง   สําหรับการทําทางเขาไปในเรือนคือ (๑) 
เจาะผนังเอาอิฐดินสุกออกทีละแผน ๆ     (๒)  เจาะผนังตึกซึ่งกอดวยอิฐดินดิบ เมื่อกําแพงนั้นออนดวย
ความชื้น หรือแหงเกราะดวยแสงแดด หรือดวยใชน้ําเกลือ    (๓) เทแลสาดน้ําราดผนังดิน   (๔) เจาะฝาไม  
 อนึ่งลูกแหงพระสกันทะเหลานั้นเจาะฝาเปนรูปดอกบัว  รูปพระอาทิตย   รูปพระจันทรขางขึ้น 
รูปทะเลสาบ  แลรูปหมอน้ํา ตามวิธีท่ีบัญญัติไวในคัมภีร  แลทาน้ํามันวานยาเปนเครื่องกําบังตัวมิใหใคร
เห็น แลปองกันอาวุธมิใหถูกกาย 
 ครั้นพระราชาแลโจรผูเปนสหาย กระทําโจรกรรมไดทรัพยมีราคาจนเต็มยามแลว โจรจึงกลาวแก
พระราชาวา     “นี่แนะสหาย เราไดทรัพยมากแลว บัดนี้เราจะกลับไปที่ซอนของเรา อันเปนที่ซ่ึงพวกเรา
คอยการเลี้ยงเหลาอยูแลว”   
 พระราชาทรงไดยินก็ยินดีในพระหฤทัย ทรงตั้งจํานงจะตามไปดูความลับของซองโจรใหได 
พระราชาแลโจรก็พากันไปตามทางที่จะกลับไปซอง ไดพบรูหนูรูหน่ึงตามทาง พระราชาทรงแสดงความ
ยินดีท้ังในวาจาอาการ  (เพราะการพบรูหนูถือกันวาเปนเครื่องสงโชคดี) โจรเห็นดังนั้นก็เปนท่ีพอใจ 
และเชื่อวาพระราชาเปนโจรอีกคนหนึ่งจริง   จึงสอนใหผิวพระโอษฐแลกลาวคําอาณัติสัญญาณตามวิธี
โจรในซองของตน แลท้ังสัญญาวาจะยอมใหรับสวนแบงแหงทรัพยที่หาไดในคืนนั้นดวย 
 ครั้นไปถึงประตูกรุง โจรก็เคาะติด ๆ  กันสองหน    มีผูเปดประตูใหทันที โจรก็พาสหายใหมเดิน
ไปจนใกลจะถึงเขาเตี้ยแหงหนึ่งหางกําแพงเมืองประมาณ   ๒  โกศ   ครั้นไปถึงปามืดกอนถึงเขา โจรก็
ยืนนิ่งอยูครูหนึ่ง แลวเอานิ้วใสปากผิวติด ๆ  กันสองครั้ง  ดังกองไปในปาเงียบ  คอยอยูครูหนึ่งไดยิน
เสียงตอบสัญญาณเหมือนนกเคาแมวรอง โจรก็ตอบสัญญาณอีกครั้งหนึ่งดวยเสียงรองเหมือนหมาใน  



 ในทันใดน้ัน   คนถืออาวุธประมาณ  ๖ คนก็ทะลึ่งขึ้นจากที่กําบังแลหญารกเพื่อจะรับสัญญาณอีก
ครั้งหนึ่ง   โจรก็ใหสัญญาณ  แลพระราชาก็ทําตามที่โจรสอนไวแลวพากันผานเลยไป  คนถืออาวุธซ่ึง
เปนกองรักษาของโจรก็กลับหายไปในที่รกนั้นเอง  
 ฝายพระราชานั้นทรงสังเกตจําสัญญาณเหลานี้ไวหมด   ท้ังทรงสังเกตทางเดินแลจําที่หมายไวทุก
ประการ   แลเมื่อเขาปาแลวยังไดทรงถากตนไมใหรูทางไวอีกชั้นหนึ่ง  ครั้นเดินไปไดครูใหญ ๆ ถึงเชิง
หนาผา    โจรก็เดินเขาไปทํากิริยาเคารพตอหนาผานั้น แลวเดินไปถึงท่ีวางแหงหนึ่งในที่ใกล เลิกหญาขึ้น
แหงหนึ่งก็เห็นฝาปดปากหลุม   โจรแลพระราชาก็ชวยกันเปดฝานั้นขึ้น เห็นแสงสวางขางใน แลไดยิน
เสียงคนเปนอันมากพูดกันอยูขางลาง   โจรกลาวแกพระราชาใหตามลงไปในหลุม แลวก็ถือยามลงไป
กอนตามบันไดไมไผ พระราชาก็เสด็จตามลงไป ครั้นถึงพ้ืนลางเห็นเปนหองใหญมีคบไฟจุดปกอยูเปน
ควันตลบไปทั้งนั้น 
 เมื่อลงไปในที่สวางใตดินเชนนี ้ภายหลังท่ีเดินไปในปามืดก็ทําใหพระราชาทรงนึกถึงกรุงบาดาล 
ซ่ึงทรงไดยินพระราชมารดากลาวถึงแตพระองคยังเยาวพระชนม สวนบนพื้นถ้ํานั้นปูดวยพรมตั้งแตอยาง
ดีท่ีสุดจนอยางเลวที่สุดปะปนกัน มีถุงยามอาวุธแลทรัพยที่กระทําโจรกรรมมาไดแลเครื่องดื่มเครื่องกิน
ตาง ๆ วางเรียงรายไป  
 โจรพาพระราชาเดินผานหองนี้ไปเขาอีกหองหนึ่ง พบโจรเปนอันมากเตรียมตัวสําหรับความ
สําราญ แลการเลี้ยงในเวลากลางคืน บางคนก็เปลี่ยนเสื้อซึ่งเปอนเปรอะเพราะเที่ยวซอกซอน บางคนก็
ลางเลือดจากมือแลเทาของตน บางคนก็หวีผมซึ่งมากไปดวยฝุน บางคนก็ทาตัวดวยน้ํามันมะพราวอันอบ
แลวใหหอม ลวนเปนคนจําพวกหยาบชาทารุณแสนสาหัสทั้งนั้น บางคนชํานาญการแทงคนดวยอาวุธ
แหลมซึ่งหอยอยูกับเอว บางคนเปนผูวางยาพิษฆาคนดวยยาซ่ึงใสถุงเล็กแขวนอยูท่ีแขนซาย บางคนก็
ชํานาญการอยางอื่นซ่ึงมีที่หมายใหเห็นไดบาง ไมมีบาง 
 พระราชาเสด็จไปในที่ประชุมคนเหลานี้ ใหคิดยินดีที่ไดปลอมพระองคอยางสนิท ไมมีใครใน
หมูโจรที่จําพระองคได แมขาราชการแลพวกที่รับจางเปนผูตรวจการรักษาพระนคร ซึ่งที่จริงเปนโจรแล
มาอยูในชุมชนโจรคืนนั้น ก็จําพระราชาไมได พระราชาไดทอดพระเนตรเห็นขาราชการผูเปนกอง
ตระเวนปองกันโจรกลับเปนโจรอยูในสํานักโจรดังนั้น ถาไมทรงสงสัยอยูกอนก็ทรงทราบไดในเวลานั้น
วาเหตุใดโจรกรรมจึงไมสงบไปเลยในพระนคร  
 ฝายโจรซ่ึงเปนสหายพาพระราชาเขาไปในซองโจรคืนนั้น ปรากฏจากอาการที่หมูโจรตอนรับวา
เปนนายซอง นายโจรบอกใหคนทั้งหลายคํานับเพื่อนโจรที่มาใหม แลวไตถามแลตอบกันถึงความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จของคนทั้งหลายซึ่งออกทําการในคืนนั้น 



 ไมชาก็พากันไปในหองเลี้ยง ตางคนตางนั่งลงตามที่ของตน กินอาหารดื่มสุราแลบริโภคสิ่งอื่นๆ 
ตามสมัครแลสบาย ครั้นเมื่อไดเลี้ยงแลรื่นเริงกันแลวสองสามชั่วโมง คบไฟตามที่อยูน้ันก็หมดไป แล
ความงวงก็เกิดแกคนพวกนั้น จนถึงคนที่งวงยากที่สุดก็งวง ตางคนตางเอนตัวลงนอนเกะกะกันไป บางก็
หมผาแลเอาผาคลุมศีรษะหลับ บางคนนั่งพิงโงกนไปขางหนึ่ง มีอาการแนน่ิง ดวยพิษฝนแลกัญชาเหมือน
หนึ่งไมรูสึกอะไรเลย  
 อีกสักครูหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งเดินเขามาในหอง เปนบาวรับใชของพวกโจรเหลานั้น แลพระราชา
ไดทอดพระเนตรเห็นหญิงนั้นกอนเวลาที่กลาวนี้ไม ครั้นเขามาเห็นพระราชา หญิงนั้นจําไดก็กลาวา  
 “น่ีเหตุไรพระองคจึงเสด็จเขามาอยูในหมูคนทําบาปเชนนี้ พระองคจงรีบเสด็จหนีไปเสียโดยเร็ว
เถิด ถาไมเชนนั้นคนเหลานี้ตื่นขึ้นก็คงจะประหารชีวิตพระองคเสียเปนแน”   พระราชาตรัสตอบวา  
 “เราไมรูจักทาง เจาจงนําเราไปเถิด”    หญิงนั้นก็ออกนําพระราชาใหเสด็จหนี พระองคทรงกาว
หลีกไปในเหลาคนที่นอนกรนเกะกะกันไปรอบขาง ทรงยองดวยพระบาทอันเบาเหมือนตีนเสือปลาจนถึง
บันไดที่ทรงปนขึ้นไปเปดฝาหลุม ดวยกําลังทั้งหมดที่มีในพระองค แลวเสด็จขึ้นจากปากหลุม แลกระทํา
ท่ีสังเกตไว แลวปดฝาหลุมแลเอาแผนหญาคลุมเสียตามเดิม 
 ครั้นพระราชาเสด็จกลับถึงวัง พอเปลื้องเครื่องปลอมพระองค ทรงเครื่องราชาภรณตามเคยเสร็จ
ยังมิทันไร พวกพอคาในพระนครก็ประชุมกันเขาไปเฝาอีกครั้งหนึ่ง พวกพอคาเหลานั้นกราบทูลวา ใน
กลางคืนมีโจรกรรมใหญๆ มากรายไปกวาท่ีเคย แลเลาเรื่องความเสียทรัพยถวาย แลวทูลวา  
 “ขาแตพระองคผูเปนมุกดาแหงยุติธรรม เมื่อวานนี้เอง พระองคทรงปลอบโยนพวกเรา โดย
สัญญาวาจะทรงใชวิธีใหมปองกันเรือน แลท่ีเก็บสมบัติของเรามิใหโจรเขามารบกวนได แตท่ีจริงเมื่อคืน
น้ีเราเสียทรัพยไปเพราะโจร ย่ิงกวาที่ไดเปนมาแลวในคืนใด ๆ เสียอีก"  
 พระราชารับสั่งวา ใหพวกพอคาออกจากที่เฝาไปเถิด ทรงสาบานวาครั้งนี้ ถาทรงทําลายพวกโจร
ท่ีกระทําบาปหยาบชาทารุณเหลานั้นไมได ก็จะสละชีวิตพระองคเอง  
 พระราชาตรัสสัญญาแกพวกพอคาดังนั้นแลว ก็ทรงกําหนดการในพระหฤทัยมิไดแพรงพรายให
ใครรู แตตรัสสั่งทหารธนูพวกหนึ่งใหเตรียมตัวไวสําหรับราชการลับ ครั้นขาราชการที่ไดทรงพบในซอง
โจรมาเขาเฝา หรือไดทอดพระเนตรเห็นในที่ใด ก็ตรัสใหลอบจับเอาตัวไปประหารชีวิตเสียในท่ีลับ 
เพราะเหตุวาคนที่ตายแลวน้ันผิดกับเวตาลในขอที่นําเอาอะไรไปเที่ยวเลาไมได 
 ครั้นเวลากลางคืน พระราชาทรงประมาณวาถึงเวลาที่พวกโจรเที่ยวกระทําลักชิงปลนสะดมเสร็จ
แลว คงจะคืนไปยังซองของตนเพื่อการเลี้ยงแลการสําราญอยางแตกอนๆ จึงทรงถืออาวุธออกนําหนาพล
ออกจากพระนครไปยังหนาผา ซึ่งอยูในปารกที่เปนทางเขาไปสูซองแหงโจร แตพวกโจรนั้นเมื่อโจรคน
ใหมหลบหนีไปแตตอนกลางคืน ก็เกิดความสงสัยจึงเท่ียวสืบรูตัววาอาจมีภัยมาในคืนนั้น ครั้นจะแยกกัน



หลบหนีไปในตอนกลางวันก็กลัววา ทหารของพระราชาจะเที่ยวตามพบเปนหมูเล็กหมูนอย จะรวบรวม
กันตอสูไมได ครั้นถึงกลางคืนจะแยกกันหนีก็ยังกลัว เพราะรูวารุงเชาคงจะถูกจับ 
 ฝายนายโจรเปนผูมีความคิดในทางที่จะสูทางเดียว ครั้นภัยจะมาถึงดังนี้ ก็ชักชวนพวกพองให
ประชุมกันตอสู แลสัญญาวาถาพวกโจรทําตาม ก็คงจะสูทหารพระราชาไดดังหวัง  
 พวกโจรรูวานายเปนคนกลาก็มีความนับถือ ครั้นกลาวชักนําดังนั้นก็เชื่อแลสัญญาวาจะกระทํา
ตามทุกประการ ครั้นเวลาค่ํา นายโจรก็ประชุมตรวจตราพลโจร ตรวจธนูแลศรแลอาวุธอ่ืนๆ แลวพูดเอา
ใจแลนําออกเดินไปจากถ้ํา จัดใหพลเขาซุมอยูริมทาง ตนเองปนขึ้นไปบนแผนผาที่สูงเพื่อจะไดเห็นศัตรู
มาแตไกล คนอื่นๆ ก็กมหูลงฟงที่แผนดิน เพ่ือจะไดรูตัวเม่ือมีอริเขามาใกล  
 ครั้นพระจันทรข้ึน พวกโจรที่ซุมคอยดูอยู ก็เห็นพระราชาทรงนําทหารรีบเดินไปโดยมิได
ระมัดระวัง เพราะพระราชาทรงประมาทวาพวกโจรกําลังหลับเพราะเลี้ยงดูกันตามเคย แลคงจะทรงจับ
โจรไดในถ้ําใตดิน เพราะความประมาทของคนพาลพวกนั้น ดังนั้นพระราชาเองกลับเปนผูประมาทเสียที
แกโจร เพราะเมื่อพระองคทรงนําพลไปถึงที่โจรซุม นายโจรก็ปลอยใหเดินถลําเขาไปจนพอดี จึงให
สัญญาณใหพวกท่ีซุมอยูโจนขึ้นจากที่ซอนพรอมกัน เขาตีพลพระราชาโดยที่มิทันรูกัน ทหารหลวงก็พา
กันแตกตื่นกระจัดกระจาย พากันหนีไมเปนกระบวน ฝายพระราชาเมื่อเห็นเสียทีก็เสด็จหนีกับเขาดวย แต
นายโจรวิ่งตามไปรองวา  

“โหเหา   ทานผูมีชาติเปนนักรบก็หนีการรบดวยหรือ” 
 พระราชาทรงไดยินดังนี้ ก็เสด็จหยุดยืนประจันหนานายโจร  ทั้งสองชักดาบออกตอสูกันเปน
สามารถ    พระราชาเปนผูชํานาญเพลงดาบยิ่งนัก   แตนายโจรก็ชํานาญเสมอดวยพระองค ตางคนตาง
เริ่มการตอสูดวยวิธีท่ีคนชํานาญเพลงดาบยอมกระทํา คือกมตัวลงจนเกือบจะเปนกอนกลม ๆ  โจนไปเปน
วงรอบ ๆ    ตางคนตางจองดูตากัน   ค้ิวขมวดแลริมฝปากทําอาการแสดงความดูหมิ่นปฏิปกษ แลทั้งโจน
ไปมาโดยระยะที่คํานวณวาจะไดเปรียบขาศึก   กระโดดเขาไปราวกับกบกระโดด กระโดดกลับออกราว
กับลิง   แลเคาะโลดวยดาบเปนจังหวะเร็ว แลดังประหนึ่งเสียงกลอง 
 พระราชาเห็นไดที ทรงโจนเขาไปเอาดาบฟาดขานายโจร   พรอมกับที่ทรงตวาดดวยเสียงอันดัง 
นายโจรโดดขึ้นสูงจากดิน พระแสงดาบก็หวดไปใตขาโจรเปลาๆ ไมเปนอันตรายแกโจรเลย  ในทันใด
น้ัน นายโจรแกวงดาบเหนือศีรษะสามรอบแลวฟาดลงมารวดเร็วดังหนึ่งสายฟา  หมายเฉวียงบาพระราชา 
พระราชาทรงรับดวยโล อาวุธโจรไมถูกตองพระองค  แตถึงกระนั้นก็ซวนเซไปดวยกําลังโจร   พระราชา
แลโจรตอสูซึ่งกันและกัน ตางรุกแลรับ ตางก็โจมฟนแลปองปดจนเหนื่อยออนแลแขนชาไปทั้งสองฝาย 
ฝมืออาวุธแลกําลังกายแลความกลาก็เสมอกัน ไมมีไดเปรียบเสียเปรียบกันอยูชานาน จนนายโจรเหยียบ



หินซ่ึงกลิ้งไดพลาดลมลง พระราชาก็ทรงโจนเขาจับนายโจรมัดมือไขวหลัง ทรงผลักไสใหโจรเดินเขาสู
พระนคร โดยที่ใชปลายพระแสงดาบเปนเครื่องบังคับ สวนพลโจรน้ันครั้นนายลมลงก็พากันวิ่งหนีไปส้ิน 
 ครั้นรุงเชา พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรนายโจรที่คุมขังไว รับส่ังใหคุมตัวออกมาอาบน้ํา
ชําระกายหมดแลวใหแตงเสื้อผาอยางดี แลวใหข้ึนนั่งบนหลังอูฐมีผูจูงไปตระเวนรอบพระนคร มีผูรอง
ปาวนําหนาไปดังนี ้ 
 “ชนท้ังหลายจงฟงพระราชโองการซึ่งโปรดใหเรามาปาวรอง คน ๆ นี้คือโจรซึ่งลอบลัก
ปลนสะดมชาวกรุงจันทรอุทัย  ใหชนทั้งหลายชวนกันมาประชุมเย็นวันนี้ในที่วางหนาประตูนครดาน
ทะเล   เพื่อจะไดรูโทษแหงการประกอบกรรมเปนบาป   แลดูตัวอยางซึ่งจะทําใหคนท้ังหลายระวังตัว
กลัวผิด”  

 พระราชาไดตรัสสั่ง  แลวใหประหารชีวิตโจรดวยวิธีเอาตัวข้ึนตีตะปูมือแลเทาใหกางอยูท้ังสี่แล
ตัวตรง สิ่งใดโจรอยากกินใหปอนใหกินเพื่อชีวิตจะไดยาวแลทนทุกขอยูไดนาน  เมื่อใกลจะตายใหหลอม
ทองคําเทลงไปในคอ   จนกวาทองคําจะลนแลแตกออกมาตามคอแลภาคอื่นๆ ในตัวโจร  
 ครั้นเวลาเย็น ผูคุมก็พาตัวโจรไปประหารชีวิตโดยวิธีที่กลาวนั้น เผอิญกระบวนแหนักโทษผาน
ไปทางเรือนแหงเศรษฐีผูหน่ึง ซ่ึงมีทรัพยมากลนพนประมาณ เศรษฐีผูน้ันมีลูกสาวเปนที่รักชื่อ นางโศภน ี 
นางเปนผูอยูในวัยเยาวคือดอกไมประกอบดวยความงามทุกประการ แลงามขึ้นทุกเวลาทุกขณะ นางนี้บิดา
ไดสงวนไวมิใหชายเห็น จะออกนอกกําแพงสวนก็ไมได เพราะนางนมซึ่งเปนผูที่ชาวบานใกลเคียงพากัน
นับถือวา เปนผูฉลาดรูการลวงหนานั้น ไดทํานายไวในขณะที่นางนมจะตายวา นางโศภนีนี้จะเปน
นางงามซึ่งคนชมทั่วพระนคร จะไมไดสามีโดยวิวาหะแตจะเปนหมายสตี  (คือแมหมายซึ่งฆาตัวตายใน
กองเพลิงเผาศพผัว)  
 ตั้งแตนั้นมาเศรษฐีผูบิดาก็ระวังรักษาบุตรีเหมือนหนึ่งเก็บมุกดาไวในหีบ แลกําหนดทางแหงชีวิต
ของลูกสาวไวโดยหวังวาจะใหเปนไปตลอดอายุ คือไมใหเกี่ยวของพัวพันกับชายเปนอันขาด แตการ
กําหนดทางแหงชีวิตลวงหนาชานานเชนนั้น ปราชญผูเปนกวีโบราณกลาวกลอนไวเปนเครื่องจูงปญญาวา 
  อันวิถีชีวิตเดินผิดงาย   แมนผิดหมายอาจถลํานําสูเถิน  
 ใครกําหนดลวงหนาชาเหลือเกิน   ถึงคราวเดินอาจผิดที่คิดไว  
 ปญญาเราแคคืบสืบไมออก   เหลือจะบอกลวงหนาชา ๆ ได  
 อันวิถีชีวิตคิดอยางไร    จักแจงใจขางหนาอนาคตฯ 

 คํากลอนท่ีมีคติเปนเชนนี้   เศรษฐีผูเปนบิดานางโศภนีคงจะไมเคยรู   มิฉะนั้นกวีผูกลาวกลอน
น้ันกลาวทีหลัง หรือกลาวเพ่ือประโยชนแกตัวกวีเอง  มิไดเกี่ยวแกผูอ่ืนนอกจากผูท่ีไดฟงกลอน
โดยเฉพาะก็เปนได  



 ความจริงจะอยางไรก็ตาม แตเศรษฐีบิดาไดกําหนดการไวจะใหเปนไปตลอดชีวิตลูกสาว แลตัว
เศรษฐีเองก็กลาวใหคนท้ังหลายทราบแนนอนวา ถาบุตรีสิ้นชีวิตบิดาจะมีชีวิตอยูตอไปไมไดเปนอันขาด 
ความคิดอันนี้มั่นในใจเศรษฐีจนไดกําหนดตําแหนง แลวิธีฆาตัวตายไวเสร็จ แต ศรคือผลแหงกรรมปาง
กอน อาจตามขึ้นไปถูกแรงซึ่งรอนอยูเหนือเมฆ อาจตามลงไปถูกตัวหนอนซึ่งซอนอยูในดิน แลอาจแทรก
นํ้าลงไปถูกปลาในทองมหาสมุทร ฉันใดเลามนุษยจะหนีพนได 
 ในเย็นวันที่จะประหารชีวิตนักโทษนั้น เผอิญเกิดไฟไหมข้ึนในบานเศรษฐีภาคที่เปนท่ีอยูแหง
หญิง หญิงทั้งหลายรวมทั้งนางโศภนีก็ตองหนีออกจากหองที่อยูภาคในบาน มาพักอยูที่หองริมถนน แล
ในถนนมีคนแนนไปทั้งนั้น เสียงคนแจจันพูดกันไปตามทางในพระนคร มีคํากลาวบอกกันวาโนนแนโจร
ซ่ึงไดลอบลักปลนสะดมคนทั้งหลายในพระนคร โจรจงสะทกสะทานลาญใจเถิด พระราชามีรับส่ังจะให
ประหารชีวิตอยูแลว ในเชิงรูปงามก็ดี มีทรงโออาก็ดี มีกําลังความกลาก็ดี จะหาใครในกรุงจันทรอุทัยย่ิง
นายโจรไปนั้นหาไมได  
 เมื่อนายโจรไดแตงกายดวยเครื่องแตงงดงามดังนั้น  แมกระบวนแหเปนเครื่องอุจาดก็จริง แต
นายโจรก็ยังมีทรวดทรงอาการประหนึ่งพระราชบุตรขี่อูฐไปดวยทาทางงดงาม ผิวหนามิไดเสีย แลดวย
ความไวตัว     จะไดยินคําเยาะเยยของประชาราษฎรก็แทบไมไดยิน แมชาวพระนครทั้งหมดจะพากัน
แตกตื่นกระสับกระสาย แลคลั่งเพราะจับโจรไดจะประหารชีวิต   นายโจรมีกิริยาเพิกเฉยมิไดพลอย
กระสับกระสายไปดวย แตครั้นเมื่อไดยินคนกลาวใหสะทกสะทานริมฝปากโจรก็ขยับ  ตามีแสงเหมือน
แสงไฟดวยความโกรธ หวางคิ้วก็มุน 
 ขณะนัน้นางโศภนรีองกรีดขึ้นที่หนาตางที่แอบดูอยู  นายโจรผานหนาตางไปหนาเสมอกับหนา
นาง แลอยูหางกับแกมอันซีดไมกี่คืบ  นางไดเห็นลกัษณะงามของนายโจร แลในขณะที่นายโจรแสดงเคา
หนาโกรธนั้น นางรูสึกสะดุงเหมือนหนึ่งรูสึกถูกสายฟา ในทันใดนั้นนางโศภนีกว็ิ่งไปหาบิดา บอกวา  
 “บิดาจงรีบไปโดยเร็วแลขอโทษใหพระราชาปลอยโจรนัน้เถดิ”  
 เศรษฐีบิดาตกใจเพราะคําท่ีบุตรีกลาว ตอบวา  
 “โจรคนนัน้ไดเปนหัวหนาทําการขโมยทกุประเภททั่วพระนคร แลบัดนี้ทหารศรของพระราชามี
ชัยจับตวัมาไดก็โปรดใหลงอาญาตามควรแกโทษ พอเปนอะไรจะเขาไปทูลขอใหทรงปลอยโจรนีไ้ด”  
 นางโศภนแีสดงอาการทุกข ซึ่งดูประหนึ่งจะทําใหคลั่งไคล ตอบบิดาวา  
 “ถาบิดาจะทลูขอโทษใหพระราชาปลอยโจรนัน้ไดดวยยอมถวายสมบตัิทั้งหลาย ของเรา บิดาจง
สละทรัพยทั้งหมดถวายเสียเถิด ถาขาพเจาไมไดนายโจรนั้นมา ขาพเจาจําตองสละชวีิต”  
 นางกลาวแกบดิาฉะนีแ้ลว ก็ชักผาคลุมศรีษะรองไหลั่นไปทั้งตัวราวกบัหัวใจจะแตกลงไปกับที ่ 
 



 ฝายเศรษฐีผูบิดาเมื่อไดเห็นลูกสาวมีอาการดังนั้น แลรูใจวาถาไมสมประสงค นางก็จะสละชีวิต
ลงไปจริงดังกลาวแลทั้งทราบวาตัวเศรษฐีเอง เมื่อส้ินบุตรีแลวก็จะทนรักษาชีวิตตอไปไมไดเพราะเหตุ
ความโศกเดือดรอน ดวยประการฉะนี้ เศรษฐีจึงรีบเขาเฝาพระราชาทูลดวยสําเนียงอันสั่นเพราะเศราวา  
 ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ขาพเจาขอถวายทรัพยเปนเงินตราสี่แสน แลขอประทานโทษนายโจร
ใหหลุดพนพระราชอาชญาเสียเถิด”  
  พระราชาแปลกพระหฤทัย ทรงคิดวาคนบาหลุดเขาไปในพระราชวัง ทรงตริตรองวาจะลงพระ
ราชอาชญานายประตู ดวยวิธีตัดศีรษะเสียบหรือผาอก หรือจะทําอยางไหนดี ยังไมทันตกลงในพระราช
หฤทัย แตครั้นทรงสังเกตกิริยาอาการตอไป ก็ไมทรงเห็นไดวาเศรษฐีเปนบา ครั้นทูลวิงวอนอีก ก็รับส่ัง
ตอบวา  
 “โจรคนนี้ ไดทําการปลนสะดมยองเบาฉกชิงวิ่งราวทุกประเภทโจรกรรม แลไดทําท่ัวพระนคร 
ผูมีทรัพยไดรบัทุกขเพราะโจรนี้ทั่วหนา อนึ่งโจรนี้ไดทํารายทหารของเราจนยอยยับ การที่จะขอใหปลอย
ไปใหพนโทษนั้น ปลอยมิไดเปนอันขาด”  
 เศรษฐีไดฟงรับสั่งดังนั้น ควรจะเห็นไดแลววาจะทูลขอตอไปก็ไมมีประโยชนแตยังไมหยุดราํพัน
วิงวอนท้ังน้ําตา ดวยทรัพยสินบนดวยเรื่องลูกสาวจะสละชีวิต แลดวยขอที่ตัวเองจะตองตายไปตามกนัแต
ก็ไมมีประโยชนท้ังนั้น ครั้นเห็นไดแนวาถึงจะอยางไร พระราชาก็ไมโปรด เศรษฐีจึงออกจากที่เฝาร่ําไห
ไปสูเรือนของตน เลาความใหบุตรีฟงวา  
 “ลูกเอย พอไดพยายามทุกลูทางแลว พระราชาก็ไมโปรดตามที่เราประสงค มาเราจงตายไป
ดวยกันเถิด”  
 ฝายเจาพนักงานผูคุมเมื่อไดพานายโจรตระเวนรอบกรุงแลว ก็พาไปนอกประตูพระนคร แลว
จัดการลงโทษตามพระราชกําหนด นายโจรทนเจ็บปวดดวยความม่ันคง ในใจปราศจากอาการแสดงทุกข 
แตเมื่อมีผูเลาใหฟงถึงนางโศภนี นายโจรอดใจไวไมไดก็รองไหขึ้นดวยเสียงอันดัง แสดงความเศรา
สงสารประหนึ่งหัวใจจะแตกออกไป อีกครูหนึ่งก็หยุดรองไหกลับหัวเราะดวยสําเนียงอันดัง ประหนึ่งอยู
ในที่รื่นเริงดวยการเลี้ยง คนท้ังหลายที่ประชุมดูการประหารชีวิตอยูน้ันพากันแปลกใจที่นายโจรหัวเราะ
เหมือนหนึ่งเห็นอะไรสนุก แลเมื่อหัวเราะในเวลาที่เหล็กแหลมกําลังแทงเขาไปในเนื้อจนคนดูพากันเสียว
ไสเชนนั้น ใครเลยจะเห็นเหตุที่ควรรื่นรมย  



 ฝายนางโศภนผีูไดมีคูแลวโดยใจนึก ครั้นนายโจรผูสามโีดยววิาหะอันมไิดกระทํานั้นสิ้นชีวิตไป
แลว นางกก็ลาวแกตัวเองตามคติโบราณ ซ่ึงกวแีตงไวดังนี้  
   ผมขนคนในกาย    มีประมาณหมายประมวลเปน  
  สามสิบหาลานเสน    อาจจะนับถวนจํานวนม ี 
   หญิงใดไดเผาตัว   เมื่อ ณ เผาผวัจะไดด ี 
  สามสิบหาลานป    นับฉนําซึ่งจะถึงฟา  
   ฉันใดคนคลองงู   ดึงประจากรกูข้ึ็นมา  
  ฉันนั้นนางเหนี่ยวสา    มีมิใหตกนรกแรง  
   แมนเขาเนาขุมทุกข   เพลิงก็รอนรกุแลลุกแดง  
  ถูกมัดรดัรึงแทง     พิษจะเปรียบแหลนก็แสนอนั  
   เดือดรอนเหลอืผอนพัก   โทษจะหนักนกัสํานักทณัฑ  
  เหตุหยาบบาปในบรรพ    ทุกขะเหลือรอนก็ออนเพลยี  
   ผัวเปนเชนนี้ไซร   อาจจะคืนไดเพราะคุณเมีย  
  เผาตวัเพลิงผวัเลีย    ตายจะเปนบณุยะจนุผวั  
   หนาที่แหงหญิงหมาย   กาละผวัตายก็เผาตัว  
  ในใจไปคิดกลวั     ธรรมะจารีบมเียง  
   ตราบใดหญิงยงัขาด   ใจบอาจคํานึงเกรง  
  กริ่งกลวัเผาตวัเอง    พรอมกะศพผวัเพราะมวัมน  
   ตราบนัน้แมนเกิดใหม   คงจะไมใชมนษุยชน  
  จักมีสี่ตีนตน     ยอมจะต่าํตอยมินอยเลย ฯ  

 นางโศภนีกลาวแกตัวเองดังนี้แลว ก็กําหนดใจจะเผาตนในกองเพลิงเผาศพสามีผูมิใชผัว เพ่ือจะ
ใหนายโจรไดความสุขในโลกหนา นางกําหนดใจดังนั้นแลวก็แสดงความกลาดวยวิธีเผานิ้วดวยคบเพลิง 
จนนิ้วนั้นไหมเปนถานไปทันที แลวนางก็ลงลางกายชําระมลทินในแมนํ้า การเตรียมทําพิธีเผาตัวนั้น  
 นางจัดใหมีผูขุดหลุมๆ หนึ่ง แลวเอากิ่งไมสดเรียงเปนตาราง บนตารางวางฟนแลเชื้อเพลิง คือ 
ปอ ชันแลฆีเปนตน เมื่อจัดตารางเผาศพแลว ก็เอาศพนายโจรมาชโลมน้ํามันใหสะอาด แตงเครื่องเสื้อผา
ใหม เอาวางบนกองเชื้อเพลิง นางโศภนีกลาววิงวอนเทพเจา ขอใหนางกับสามีไดอยูเปนสุขดวยกันใน
สวรรค มีนางระบําเปนผูปฏิบัติดวยดี โดยจํานวนปเทากับรัชกาลแหงพระอินทร ๑๔ องค หรือเทากับ
จํานวนผมในเศียรแหงนาง ครั้นเสร็จวิงวอนแลวนางก็ใหเครื่องประดับกาย แลขาวปลากระยาหาร
แจกจายในหมูมิตร แลวเอาดายพันขอมือทั้งสองขาง เอาหวีใหมปกในผม แลทาหนาผากดวยแปงสี แลว



เอาขาวสารแลเบี้ยผูกท่ีปลายผาอันเปนเครื่องปกคลุมกาย ครั้นเสร็จแลวนางเดินประทักษิณศพเจ็ดรอบ 
แลยื่นขาวสารแลเบี้ยใหแกผูที่ยืนอยูในที่ใกลในเวลาประทักษิณนั้น ครั้นเสร็จประทักษิณแลว นางก็ข้ึน
น่ังบนกองฟนท่ีพรอมดวยเชื้อไฟ เอาศีรษะแหงนายโจรวางหนุนตักนางแลวสั่งใหจุดไฟขึ้น คนที่อยู
ใกลๆ ก็ชวยกันจุดไฟขึ้นหลายแหง แลวตีกลองแลเปาสังขเสียงสนั่นไป มีผูเอาฟางโยนเติมเขาไปในกอง
เพลิงท้ังเทชันและน้ํามันเนยลงไปในกองไฟอีกเปนอันมาก แตความตายของนางโศภนีน้ันเปนสหมรณะ
ยอมจะตายเปนสุขเสมอแลเมื่อไดจุดไฟขึ้นแลวผูใดจะไดเห็นกายนางเขยื้อนก็ไมมีแทจริงดูเหมือนจะตาย
ไปกอนท่ีเปลวไฟจะถึงตัว 
 ฝายเศรษฐีผูเปนบิดานั้น เมื่อบุตรีถึงแกความตายแลว ก็จัดใหชางเหล็กทําเหล็กคมขึ้นอันหนึ่งรูป
เหมือนพระจันทรครึ่งซีก คมเหมือนมีดโกนแลพอดีกับคอของตน ปลายสองขางมีโซรอยยาวพอเทายัน
ได ตัวเศรษฐีน่ังลงหลับตา แลวใหมีผูเอาดินจากแมน้ําไวตรณีมาถูตัวใหบริสุทธิ์แลรายมนตรอันควรแก
พิธีแลว ก็เอาเทายันปลายโซหงายคอกระแทกไปดวยกําลังแรงศีรษะก็ขาดตกกลิ้งอยูกับพ้ืน 
 เวตาลเลามาจนถึงเพียงนี้ก็หยุดนิ่งอยูครูหนึ่ง มีอาการเหมือนดังตรึกตรองถึงความสุขซึ่งเศรษฐี
ยอมจะไดรับ เพราะการสละชีวิตตนโดยประการซึ่งเลามานี้ ตรงนี้พระธรรมธวัชพระราชบุตร ทูลถาม
พระราชาวา นายโจรหัวเราะดวยเหตุใด พระราชาไมทันคิด ทรงตอบพระราชบุตรวา  

 “หัวเราะเยาะหญิงสาวที่บาเหลือเกินนั้นแหละ”   เวตาลกลาววา  

 “ขาพเจาขอบพระคุณพระองคที่ทรงปลอยขาพเจาจากยามอันเปนท่ีไมมีสุขนี้อีกครั้งหนึ่ง แต
ความเขาใจของพระองควานายโจรหัวเราะเยาะนางโศภนีนั้นผิดเสียอีกแลว  ถาขาพเจาไมทูลอธิบาย
เสียกอนจึงกลับคืนไปยังตนอโศก  พระราชบุตรก็จะทรงเขาใจผิดวาเหตุใดนายโจรผูกลาจึงรองไห และ
เหตุใดจึงหัวเราะในขณะที่บุคคลไมพึงหัวเราะเลยเปนอันขาด  เพราะฉะนั้นขาพเจาจะทูลช้ีแจงเสียกอน
จึงจะทูลลาไป”     

“เหตุท่ีนายโจรรองไหนั้น เพราะไมเห็นทางอันใดท่ีจะสนองคุณนาง ในขอท่ีนางเต็มใจสละสิ่งซ่ึง
พึงสงวนท้ังหลายเพื่อจะชวยชีวิตนายโจร  แลการตันความคิดเชนนี้เปนเหตุใหเศราโศก   แลวนายโจร
กลับคิดเห็นแปลกที่สุดท่ีนางมาเริ่มรักในเวลาท่ีชีวิตของนายโจรจวนจะสิ้นอยูแลว อน่ึงเทพยดา
อํานวยการบางอยางในการที่แปลกเหลือมนุษยจะเขาใจได เปนตนอํานวยทรัพยมากมายแกคนตระหนี่ซ่ึง
ไมรูจักใชทรัพยใหเปนประโยชนได หรืออํานวยปญญาแกคนมีสันดานชั่ว ซ่ึงเม่ือมีปญญาแลวก็ใชในทาง
ท่ีผิด หรืออํานวยเมียงามใหแกคนโงซ่ึงไมรูจักปกปกรักษาได หรืออํานวยฝนในที่ซ่ึงดาดดวยหินคือเขา
เปนตน อันไมเปนทําเลซึ่งพืชพันธุจะงอกไดเลย นายโจรคิดถึงความแปลก ๆ เชนนี้ จึงหัวเราะในเวลาที่
ไมนาจะหัวเราะ” 



 “พระองคไดทรงตอบปญหาเนื่องในเรื่องท่ีขาพเจาเลาถวายนี้แลว  แมทรงตอบอยางเขลา ๆ  ก็
เปนเหตุใหขาพเจาจะไดกลับคืนไปยังตนอโศกตามคําสัญญาที่มีไวตอกัน  แตกอนที่ขาพเจาจะไปนั้น 
ขาพเจาขอกลาววา มนุษยอาจหัวเราะแลรองไห  รองไหแลหัวเราะไดดวยเหตุทุกอยางในโลก  ตั้งแต
ความตายแหงเพื่อนบานซึ่งมักจะไมเกี่ยวอะไรกับตัวเลย  จนถึงความตายของตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับตัวเปน
อันมาก สวนขาพเจานั้นมีธรรมดาเปนผูหัวเราะเห็นขันทุกอยางทุกเวลา เพราการหัวเราะยอมชวยให
มันสมองมีอาการฉับไว ชวยใหปอดมีกําลังขึ้น ชวยใหเคาหนางดงามทวีข้ึน แล....ทูลลาที” 

 ครั้งนี้พระราชาทรงรูแลววาเวตาลจะหนี จึงทรงปลดยามจากพระอังสาเอาลงไวใตพระกร ทรง
หนีบไวแนนแตก็ไมมีประโยชนอะไร เวตาลหลุดจากยามโดยงายตามเคย แลลอยหัวเราะกองฟากลับไป
ยังตนอโศกตามเดิม 
 

…………………………….. 
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นิทานเวตาล  เรื่องที ่๖  
 

 ครั้นพระวกิรมาทิตยเสด็จกลับถึงตนอโศก ทรงปนขึน้ไปปลดเวตาลลงมามัดลงยามตามเคย แลทรง
พาพระราชบุตรออกเดินไปหนอยหนึ่ง เวตาลก็เลาเรื่องท่ีกลาววาเปนเรือ่งจริงอีกเรื่องหนึ่งดังนี ้ 
 เหนือฝงอันงามแหงแมนํ้ายมุนา มีกรุงชื่อ ธรรมสถล ในกรุงธรรมสถลมีพราหมณคนหนึ่งชื่อ เกศวะ 
เปนคนมีบญุ ปกติเปนผูทําตบะแลบูชายญั ณ ฝงแมน้ํา เทวรูปที่ใชบูชาก็ปนเองดวยดินเหนียว หาเที่ยวซื้อจาก
ผูทําขายไม 
 พราหมณผูน้ีเปนผูมีความรูเมื่ออายุมาก เมื่อยังเด็กเปนผูไมมีเพียรในทางเลาเรียน ใชเวลาเมื่อยังเปน
หนุมในการบชูากามเทพแลนางรตี มใิครสรางความมวัเมาในกาม เปนเหตุบิดามารดามีเรื่องรอนใจบอย ๆ 
 วันหนึ่งเกศวะกระทําผิดใหเปนเครื่องขุนใจบิดามารดาเปนขอใหญ บิดามารดาจึงติเตียนกลาวแสดง
โทษแหงความประพฤติของบุตรอยางรนุแรง เกศวะแคนใจก็หลบหนีออกจากหมูบานของตนไปจนเขาละแวก
อ่ืน พบตนไมใหญก็ข้ึนไปซอนตัวอยูบนตนไมใหญ แลใตตนไมนัน้มีเทวรูป ปญจานน คือ รูปพระอิศวร ๕ 
พักตร คนทั้งหลายในละแวกนั้นนับถือวาศักดิ์สิทธิย์ิ่งนกั เทวรูปนั้นมผีูเฝาระวังรกัษาเพื่อการหากนิของเขา แต
เวลานั้นเผอญิผูเฝาไมอยู เกศวะอยูบนตนไมเห็นเทวรูปตั้งอยูขางลางก็เกิดความคิดลามก จึงถายปสสาวะรดลง
มาบนเทวรูป แลวลงจากตนไมผลักเทวรูปกลิ้งตกลงในสระซึ่งอยูขางหนานั้น 
 รุงเชาผูเฝาเทวรูปไปถึงท่ีตนไม ไมพบเทวรูปซึ่งเคยเปนเครื่องหากินของตนก็เดือดรอน ตีโพยตีพาย
กลับไปบาน แลประกาศใหฝูงชนทราบ ไมชาชาวบานกอ็อกเกรียวกราวชวยกันออกตามเทวรูปที่หายแลโจษจัน
แซไปในหมูบาน ในขณะนัน้บิดามารดาของเกศวะเทีย่วตามหาบุตรทีห่ลบหายไป ครั้นไปถามหาคนหนุมซึ่งมี
ลักษณะอยางนั้น ๆ ก็มีคนกลาววาจําไดวา เมื่อวันกอนมคีนหนุมเชนทีว่าไปนั่งอยูบนตนไมอันเปนท่ีสํานักของ
เทวรูปปญจานน รุงขึ้นก็ทราบกันวาเทวรูปหายไป 
 ตอมาไมนานเกศวะกลับเขามาในหมูบาน ชาวบานท้ังหลายพากันชี้เปนนิ้วเดียวกันวา คนนี้คงจะ
ขโมยเทวรูป เกศวะเห็นจะปฏิเสธไมไหวก็รับเปนสัตยแลชี้ใหคนในสระซึ่งทิ้งเทวรูปลงไว ท้ังบอกคนเหลานั้น
วาไดถายปสสาวะรดเสียแลว คนท้ังหลายไดฟงดังนั้นก็กลาวเปนเสียงเดียวกันวา เกศวะกระทําบาปมีโทษใหญ
หลวง มนุษยไมจําตองลงโทษ เพราะพระปญจานนคงจะลงโทษถึงส้ินชีวิตทันทีไมตองสงสัยเลย 
 เกศวะไดทราบวาพระผูเปนเจาจะลงโทษถึงดังนั้นก็ตกใจกลัวเปนกําลัง กลับเปนคนวางายสอนงาย 
เชื่อถอยมารดาตั้งแตนั้นมา แลพากเพียรเรียนรูจนไดช่ือวาเปนผูมีวิชายิ่งยวดในชนบท มีคํากลาววาชะรอยจะ
เปนเพราะเกศวะกลับตัวไดในทันที พระปญจานนจึงไมประหารชีวิต เพราะกรรมที่กระทําบนตนไมครั้งนั้น 
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 ตั้งแตเกศวะกลับตัวไดแลว ก็จําเริญในวิชาสามารถทุกประการจนมีเหยาเรือนเปนหลักแหลง   
ภายหลังมีบุตรชื่อ มธุมาลต ี   เปนหญิงงามนัก มีคําถามวาเทวดาไดสิ่งใดมาจากไหน จึงปนหนาคนไดงามถึง
เทานั้น ไดแบงเอาภาคอันงามที่สุดในพระจันทรมาหรือ จึงทําใหมีรอยแหวงซ่ึงคนอาจเห็นไดในดวงเดือน นาง
มธุมาลตีมีตาเหมือนนิโลตบลซ่ึงบานเต็มที่ มีแขนเหมือนกานบัว มีผมยาวหอยเหมือนความมืดแหงกลางคืน  
 ครั้นนางงามผูมีอายุสมควรวิวาหะ มารดาบิดาแลพี่ชายก็ชวยกันเปนทุกขดวยการหาคู เพราะปราชญ
ยอมกลาววา 
 "ลูกหญิงซึ่งมีอายุควรมีคูไมมีคู ยอมเปนเชนกอนอุบาทวหอยอยูเหนือหลังคาเรือน"   แล  "พระราชา ๑ 
หญิง ๑  ไมเลื้อย ๑   ยอมรักที่จะดูแลสิ่งที่อยูใกล"      แล    "ใครบางไมเคยไดทุกขเพราะหญิง เหตุวาหญิงนั้น    
ผูใดจะบังคับใหอยูในถอยคําก็บังคับไมได  แมจะบังคับดวยใหของที่ชอบใจ หรือบังคับดวยความกรุณาหรือ
บังคับดวยนิติธรรม หรือบังคับดวยการลงโทษ  ก็บังคับไมไดทั้งนั้น     เพราะหญิงไมรูจักผิดแลชอบ" 
 วันหนึ่งพราหมณเกศวะไปจากบาน เพ่ือชวยการแตงงานบุตรของพราหมณไปบานอุปชฌายเพื่อ
การศึกษา 
 แลในระหวางท่ีบิดาแลบุตรไมอยูบานนั้น มีชายคนหนึ่งมาที่บานของพราหมณ นางพราหมณีภริยา
เกศวะเขาใจวาชายคนนั้นเปนคนมีคุณดี เพราะเหตุมีรูปงามจึงบอกยกลูกสาวให ฝายพราหมณเกศวะนั้นไปพบ
พราหมณหนุมคนหนึ่งเปนที่ชอบใจ ก็บอกยกลูกสาวให แลสวนบุตรชายนั้นไปพบชายเพื่อนเรียนคนหนึ่งที่บาน
อุปชฌาย ก็ยกนองสาวใหเหมือนกัน 
 ตอนั้นมาบิดาแลบุตรก็พาชายหนุมคนละคนมายังบานตน ครั้นถึงบานพบชายหนุมอีกคนหนึ่งที่นาง
พราหมณียกลูกสาวให ชายหนุมท้ัง  ๓  คน น้ันเสมอกันในวิชา ในคุณดี ในรูป แลในอายุ จึงเกิดปญหายุงยากขึ้น
ในทันที 
 ชายทั้งสามตางคนรองทุกข คนหนึ่งวามาถึงเรือนกอน คนหนึ่งวาบิดานางเปนผูยกให แลบิดายอมเปน
ใหญในครอบครัว อีกคนหนึ่งรองทุกขวากระไรไมมีใครจําได ปรากฏแตวาตัวเปนคนที่ควรไดนางเทานั้น คน
ท้ังสามรองขอความเปนธรรม แลความเปนธรรมตามความเห็นของชายหนุมคนหนึ่ง ๆ ก็คือใหนางแกตัวจึงเปน
อันกลาวไดวาธรรมะในเวลานั้นแยกไดเปนสามแพรง เพราะชายหนุมสามคน 
 ฝายพราหมณเกศวะผูบิดาครั้นเกิดเหตุเชนนี้ ก็รําพึงวา "เจาสาวคนเดียว เจาหนุมสามคนเชนนี้จะทํา
อยางไรหนอ จะยกใหคนไหน จะไมยกใหสองคนไหนจึงจะถูกตองตามธรรมนิยม   เราผูบิดามารดาแลพี่ชายก็
ใหคําตกลงแกเขาทั้งสามแลวคนละคน เหตุประหลาดเผอิญเปนไปเชนนี้ จะทําอยางไรดี"  
 พราหมณเกศวะอ้ําอ้ึงอยูชานาน ไมตกลงในใจวากระไร หารือกับภริยาแลบุตรก็ไมไดประโยชน
เพราะคนทั้ง ๒ ก็ไมรูจะวากระไรเหมือนกัน 
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 สวนชายหนุมทั้ง ๓ คนนั้น เมื่อบิดานางยังไมตัดสินวากระไรก็พากันนั่งนิ่งดูเดือนเพ็ญ คือหนาแหง
นางจนไมกระพริบตา ดูประหนึ่งจะประพฤติตัวเปน จโกระ คือนกซึ่งกลาวกันวากินแสงจันทรเปนอาหาร 
 พราหมณเกศวะตรึกตรองอยูชานาน นึกวาเห็นชองที่พอจะแกปญหาไดจึงกลาวแกชายทั้งสามวา 
จะตองตัดสินดวยวิธีใหสําแดงความรูประชันกัน ใครยกเอาภาษิตซึ่งกวีผูมีเกียรติแตงไวแตโบราณมากลาวให
ดีกวาคนอื่น คนนั้นจะไดรับรางวัลคือลูกสาวพราหมณ 

 ชายหนุมคนที ่๑ ไดยินดังนัน้ กลาวภาษิตของกวโีบราณโดยที่ไมตองตรึกตรองวา  
     ชายหาญเห็นไดเมื่อ         สงคราม นั้นเนอ  
   ความซื่อสอถนัดยาม             สงหนี้  
   เห็นมิตรคิดเห็นความ            จริงเมื่อ  
   ทุกขแล เมียสัตยชัดชื่อช้ี       เมื่อไขไรสินฯ 

ชายหนุมคนท่ี ๒ ยกภาษติขึ้นกลาววา  

 ๏  หญิงใด     (๑) อยูในเหยาแหงพอก็จริงอยูแหล แตมิฟงบังคับ      (๒) มีกําชับใจตัวมัวแตเที่ยวรื่นเริงเชิง
สนุกทุกเบื้อง   (๓) ปลดเปลื้องผาคลุมหนาตอหนาชาย     (๔) หลับราวตายมิวายงวง     (๕) ด่ืมเหลาลวงลําคอ  (๖) 
พอใจอยูหากจากสามี     สตรีนั้นปราศจากธรรมนําจิตชอบประกอบดวยใจบาปหยาบยิ่ง จริงแล ฯ  

 ชายหนุมคนที่ ๓ กลาวภาษิตซึ่งอางวาเปนของโบราณวา 

   ๏ ใครจะไวใจอะไรตามใจเถิด   แตอยาเกิดไวใจในสิ่งหา  
  หนึ่งอยาไวใจทะเลทุกเวลา    สองสัตวเขี้ยวเล็บงาอยาวางใจ  
  สามผูถืออาวุธสุดจักราย     ส่ีผูหญิงทั้งหลายอยากรายใกล  
  หามหากษัตริยทรงฉัตรชัย    ถาแมนใครประมาทอาจตายเอย ฯ  

 พราหมณเกศวะไดฟงดังชายหนุมสามคนทองภาษิตซึ่งกลาววาเปนของโบราณก็จับใจแกทั้งหมด ไมรู
วาชอบภาษิตไหนมากกวาอีกสองภาษิต กทํ็าใหอํ้าอ้ึงไปอีก คราวนี้ไมใชตรกึตรองวาควรยกลูกสาวใหชายคน
ไหน ตรึกตรองวาควรยกใหภาษิตบทไหน เปนเรื่องนึกถึงคําพูด ไมใชนึกถึงคน จึงลังเลไปอีกทางหนึ่ง 
 ขณะนั้นมีงูพิษตัวหน่ึงมาตัดปญหาที่มีในใจพราหมณเกศวะ     พราหมณยังตรึกตรองรวนเรในใจ  พองู
เลื้อยเขามากัดลูกสาวตาย คนท้ังหกก็รองไหตีโพยตีพายเพราะทุกขสามัญ 
 ครั้นไดสติ  ก็วิ่งตามหมอแลแมมด  รวมท้ังคนฉลาดทั้งปวงที่ประกาศตัววาเรียกพิษงูออกจากกายผูถูก
กัดได    คนเหลานั้นเมื่อไดมาพบศพนางมธุมาลตีแลว   ตางคนก็ส่ันศีรษะ  คนหนึ่งกลาววา คนที่ถูกงูกัด ๕ คํ่า 
๖ คํ่า ๘ คํ่า ๙ คํ่า แล ๑๔ คํ่า น้ันไมมีรอด     อีกคนหนึ่งกลาววา คนท่ีถูกงูกัดวันเสารแลวันอังคารตองตายเสมอ 
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คนที่ ๓   กลาววา คนที่ถูกงูกัดจะตายหรือไมก็แลวแตวาพระจันทรสถิตราศีไหนในเวลาที่ถูกกัด   คนที่ ๔ กลาว
วาผูใดถูกงูกัดที่ตา หู ลิ้น จมูก ริมฝปากลาง แกม คอ แลทอง คนนั้นตองตาย  คนที่ ๕ กลาววา แมพระพรหมก็
ไมอาจแกนางนี้ใหคืนชีวิตได 
 ครั้นหมอท้ังหลายกลับไปหมดแลว พราหมณเกศวะก็จัดการเผาศพลูกสาวแลวกลับบาน ฝายชายหนุม
สามคนนั้นกลาวแกกันวา 
 "เราทั้ง  ๓ คนหัวอกอันเดียวกัน  ไดทุกขอยางเดียวกัน ซ่ึงเกิดเพราะเหตุเดียวกัน  เราจะตองเที่ยวไปหา
ความสขุที่อ่ืน แลในการหาความสุขไมมีทางใดดีกวาทางที่พระอินทรผูเปนเจาแหงสวรรคกลาวไวคือ 

   ๏   ชายใดไมเที่ยวเทียวไป   ทุกแควนแดนไพร        
  มิอาจประสบพบสุข  
   ๏   ชายใดอยูเหยาเนาทุกข  ไมดนซนซุก               
 ก็ช่ือวาชั่วมัวเมา  
 ๏  จงจรเที่ยว            เทียวบทไป  
 พงพนไพร                   ไศละลําเนา  
    ๏  ด้ัน บถเดิน          เพลินจิตเรา  
 แบงทุกเบา                  เชาวนะไวฯ  
    ๏  ชายหาญชาญเชี่ยวเทียวไพร  สองขาพาไป                
 บมัวบเมาเขลาขลาด  
           ๏  ขาเขาคือกิ่งพฤกษชาติ  ชอชูดูดาษ                  
 และดกดวยดอกออกระดะ  
           ๏ ไปชาเปนผลปนคละ  โต ๆ  โอชะ                  
 รสาภิรสหมดมวล  
           ๏  โทษหลายกลายแกแปรปรวน  เจือจุนคุณควร              
 เพราะเหตุที่เที่ยวเทียวเดิน 
  ๏ จงจรเที่ยว                เทียวบทไป  
 พงพนไพร     ไศละดําเนิน  
  ๏ ดุมบถดวน                ชวนจิตเพลิน  
 ใดบมิเกิน                    เชิญบทจร ฯ  
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  ๏ เชิญคะนึงพระทินกร   ฤาหลับฤานอน             
 ธเดินและดนบนสวรรค  
  ๏  เธอมีความสุขทุกวัน หมื่นกัปแสนกลัป           
 บออนบเปลี้ยเพลียองค  
  ๏  จงจรเที่ยว                เทียวบทไป  
 ต้ังจิตใน                     ไพรพนพง  
  ๏  ดูทินกร                   จรจิรยง  
 แสนสุขทรง                 ทุกขะบมี ฯ 

 ชายหนุมทั้งสามตกลงใจวาจะออกเที่ยวดนดั้นไปตามบุญตามกรรม  ดังนี้แลวชายคนที่ ๑ ก็เก็บ
กระดูกแหงนางรวมเขาเปนหอขึ้นหอยบา แลวประพฤติตัว เปนไวเศษิก  ถือศีลเวนบาปใหญทั้ง ๘ อยาง คือ 
กินกลางคืน ๑   ฆาชีวิต ๑   กินผลไมเกิดบนตนยางหรือกินฟกทอง หรือหนอไมไผ ๑  กินน้ําผึ้งหรือเนื้อสัตว ๑ 
ลักทรัพยของผูอ่ืน ๑  ขมขืนหญิงมีสามี ๑   กินดอกไมหรือเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑  บูชาเทวดาในศาสนาอื่น ๑  
 สวนการปฏิบัติดวยดีชายผูเปนไวเศษิกยอมตั้งใจมั่นวาการไมทํารายคนแลสัตวอ่ืนเปนทางเวนท่ีชอบ 
แมผูทําความผิดก็ไมควรเอาชีวิต อน่ึงศีลทั้ง ๕ คือไมกลาวเท็จ ไมกินเนื้อสัตว ไมขโมย ไมดื่มน้ําเมา ไมมีภริยา 
น้ันตองถือมั่นเปนนิตย ทรัพยทั้งหลายจะมีไมได เวนแตผาพันกาย ผาเช็ดปาก ภาชนะสําหรับรับทานคืออาหาร 
แลแสสําหรับกวาดดิน ดวยเกรงจะเหยียบสิ่งมีชีวิตเทานั้น    อนึ่งอาจารยไวเศษิกสอนใหศิษยไมไวใจในทางที่
นอกลัทธิของตน ใหกลัวความทุกขในภพหนา ใหรับทานจากผูอ่ืนไมเกินที่จะพอเปนอาหารชั่ววันเดียว ไมกิน
อาหารท่ีเกี่ยวกับชีวิตสัตวแลใหทําคุณตอคนท้ังหลาย 
 ชายหนุมคนที่ ๑ เมื่อเปนไวเศษิกแลวฉะนี้ก็เพียรจะลืมความรักท่ีเคยมี เพียรจะลืมนางที่หนีตายไป 
กลาวแกตัวเองวา 
  “ที่เราไดเคยนึกวา หญิงอาจใหความสุขไดนั้นไมใชเหตุอ่ืน เปนดวยความทะนงแลความนึกถึงตัวเอง
ฝายเดียว เราไดเคยคิดวา ริมฝปากของนางเหมือนผลไมสุก อกเหมือนบัวตูม พระจันทรยอมจะซีดเพราะเพียร
จะเอาอยางแสงหนาแหงนาง  ฯลฯ   เชนนี้ก็เพราะหลง บัดนี้ใจเราออกหากจากโลกไปแลว ถาเราไดเห็นนางอีก 
เราก็คงจะกลาววานี่หรือรูปที่ชายหลงใหล ส่ิงนี้ไมใชอื่นไกลคือตะกราซึ่งมีหนังหุมภายนอก ขางในคือกระดูก
เลือดเนื้อแลสิ่งโสโครกทั้งหลายเทานั้น ธรรมดาคนหลงเมื่อเห็นสิ่งประกอบขึ้นดวยของสกปรกก็เรียกวาหนา 
แลพิศชมดูดดื่มราวกับคนขี้เมากินเหลา เราไมควรยินดียินราย  ในรางกายอันเต็มไปดวยเลือดแลเนื้อ  หนาที่
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เราคือเขาหาพระผูเปนเจา ผูเปนตนเหตุแหงสังขาร เลิกเอาใจใสในสิ่งทั้งหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความสําราญ
หรือเรารอน" 
 ชายหนุมคนท่ี ๒ นั้น กวาดเอาเถาถานท่ีเผาศพนางรวมกันเปนหอแลวก็ออกพาเขาปา ทําตัวเปน 
วานปรัสถ  ตามบัญญัติของพระมนู แมอายุยังไมสมควรก็ทําจนได 
 พระมนูบัญญัติไวในธรรมศาสตรวา เมื่อชายผูเปนพอบาน รูสึกวากลามเนื้อของตนออนเทบิทาบ ผมก็
หงอก แลท้ังไดเห็นลูกแหงลูกของตนก็ถึงเวลาที่ควรออกปา ใหพาเอาไฟสําหรับบูชา (อัคนีโหตร) ของตนกับ
เครื่องใชในการบูชาไฟไปดวยกับตน แลเมื่อถึงปาที่สงัดแลวก็ใหอยูสํารวมอินทรียในที่น้ัน ใหกินของสะอาด
ซ่ึงเปนอาหารฤาษี คือมูลผลาหารตางๆ แลใหกระทําการบูชาทั้ง ๕ คือ (๑) สอนพระเวท (บูชาพระเวท) (๒) เซน
ดวยขนมแลน้ํา (บูชาบิดร) (๓) เผาของในไฟ (บูชาเทวดา) (๔) ใหอาหารเปนทาน (บูชาสัตวทั้งหลาย) (๕) 
ตอนรับแขก (บูชาคน) แลใหนุงหนังหรือเปลือกไม ใหอาบน้ําเชาเย็น ใหผมแลหนวดเล็บงอกไมมีกําหนด ให
นอนกลิ้งเกลือกไปมาบนแผนดิน หรือยืนเขยงบนนิ้วหัวแมเทาตลอดวัน หนารอนใหผิงไฟ ๕ กอง คือไฟลอม
ตัว ๔ กอง ไฟบนหัวคือพระอาทิตยกองหนึ่ง  หนาฝนใหตากฝน   หนาหนาวใหใชผาเปยก แลทรมานตัวอยาง
อ่ืนๆ อีกมาก  
 ชายหนุมคนที่ ๓ น้ันบวชเปนโยคีเที่ยวเรรอนไปในที่ตางๆ แลปฏิบัติตนตามควรแกโยคีทุกประการ 
 วันหนึ่งโยคีไปถึงบานแหงหนึ่ง ก็แวะเขาไปเพื่อจะขออาหาร ชายเจาของบาน ครั้นเห็นโยคีก็ตอนรับ
เปนอันดี แลเชิญใหรับเลี้ยงอาหารในบาน ครั้นเตรียมอาหารพรอมเสร็จ เจาของบานก็เชิญโยคีไปยังที่กินอาหาร 
แลเมื่อไดลางมือลางเทาแลว ก็กลาวแกโยคีวา 
 "ธรรมดาเจาของบานจะขับใหแขกที่มาถึงในตอนเย็นไปพนบานนั้นทําไมได แขกมาถึงเพราะพระ
อาทิตยที่กลับจากทางเดินนั้นเปนผูใหมา และแมจะมาตามควรแกฤดูหรือมิควรก็ดี เจาของบานจะใหเขาพัก
อยูในบานโดยที่มิเลี้ยงดูนั้นมิได ขาพเจาไมอาจกินอาหารอันอรอยไดกอนที่ไดเชิญแขกใหกิน เพราะการเลี้ยง
แขกใหอ่ิมหนําสําราญนั้นยอมนําทรัพย นําเกียรติ นําความมีอายุยืนมาสูเจาของบาน แลทั้งเตรียมที่ในสวรรค
ไวใหดวย" 
 เจาของบานกลาวดังนี้แลว ภริยาก็นําอาหารมาเลี้ยง คือขาวแลถั่วกับน้ํามันแลเครื่องเทศตาง ๆ ซ่ึง
ผสมกันหุงในหมอเหนือไฟซึ่งใชฟนอันสะอาด  
 ครั้นเลี้ยงอาหารไดครึ่งหนึ่งยังไมสําเร็จการกิน ภริยาเจาของบานจะยกอาหารมาเพิ่มเติม ทารกผูเปน
บุตรรองไหดวยเสียงอันดังแลวเขายึดผามารดาไว ไมใหยกอาหารไปตั้ง มารดาจะหามก็ไมหยุดยิ่งรองแลยิ่งยึด
ผาดึงไว มารดาขัดใจก็วางเครื่องเลี้ยงลงแลวจับตัวลูกโยนเขาไปในกองไฟ ทารกกไ็หมเปนจุณไป 

 ฝายโยคีเมื่อเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่ง เจาของบานจึงถามวา 
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 "เหตุใดอาจารยจึงไมกินเลา" โยคีตอบวา "ขาพเจาเปนแขกมารับเลี้ยงของทาน แตขาพเจาไมอาจกิน
อาหารไดในที่เลี้ยงของคนที่ประพฤติราวกับรากษส คําโบราณยอมกลาววา คนที่สํารวมความยินดียินรายไมได
น้ัน มีชีวิตปวยการเปลา" 
 " แล  พระราชาโง ๑ ผูเยอหยิ่งเพราะมีทรัพยมาก ๑ เด็กออนแอ ๑ ทั้งสามนี้ประสงคส่ิงซึ่งไมอาจ
ไดมาดังประสงค"  
 " แล พระราชายอมทําลายศัตรูแมเมื่อกําลังหนี ชางแมเพียงกระทบ แลงูแมเพียงหายใจรด ก็ยอม
นํามาซึ่งความตาย คนใจบาปแมกาํลังหวัเราะก็อาจทาํลายผูอ่ืนได" 
 ฝายเจาของบานเมื่อไดยินดังนี้ก็ย้ิม แลวลกุไปหยิบสมุดเลมหนึ่งมาจากที่ซึ่งซอนไวคือบนขื่อ    
สมุดนั้นคือตําราสังชวีนวีิทยา คือวิชาชุบคนตายใหคืนชวีิต 
 ครั้นหยิบหนังสือลงมาแลว ชายเจาของหนังสือก็กางตําราออกทําพธิีชุบลูกใหคืนเปน ไมชาเด็กก็
กลับมารองไหเสียงดังอยูอยางเกา 
 ชายผูเปนบิดาจึงกลาววา   "บรรดาของมีคาทั้งหลายจะหาสิ่งใดมีคาเกินวชิานั้นหาไดไม ทรัพยอ่ืนๆ 
อาจถูกขโมยลกั หรือลดนอยลงไปดวยการจับจาย แตวิชานัน้ไมมีความตายแลยิ่งจายมากก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 
วิชานี้จะแบงใหแกใครใหเปลืองไปก็ไมได แลขโมยจะลักก็ลักไมได" 
 ฝายโยคีเมื่อไดเห็นอัศจรรยดงันั้น ก็นึกในใจวา     "ถาเราไดสมุดเลมนี ้เราก็อาจชุบนางผูเปนที่รัก
ของเราใหคืนชีวิตมาดังเกา แลวเราจะเลิกประพฤติอยางไมสบายตางๆ ดังซึ่งเราทําอยูเดี๋ยวนี้"  
 โยคีตรึกตรองดังนี้แลวก็กลบันั่งลงกนิอาหารแลคางอยูในเรือนนัน้ ครั้นเวลากลางคนืเม่ือไดเลีย้งกนั
อีกมื้อหนึ่งแลว ตางคนกไ็ปยังที่นอนของตน โยคีนอนแลวระวังตัวไมยอมใหหลับ จนเวลาเทีย่งคนื เห็นวาคน
ท้ังหลายคงจะหลับสนิทแนแลว โยคีกล็ุกขึ้นยองเขาไปในหองนอนเจาของบาน ลักหยิบเอาสมุดตําราสังชีวนลีง
มาจากขื่อไดแลวก็ลอบออกจากบานหนีไปในเวลากลางคืน รีบเดนิตรงไปยังปาชาที่เผาศพนางผูเปนที่รกั เผอิญ
พบชายหนุมอีกสองคนกลับมาอยูในท่ีเดียวกัน ตางคนตางเลาความเปนไปแหงตนแลตนสูกนัฟงอยู ครั้นชายทั้ง
สองนั้นเห็นโยคีก็จําไดจึงรองทักขึ้นวา  
 " ทานเอย ทานไดไปเที่ยวในโลกแลวไดความรูอันใดซึ่งจะเปนประโยชนแกเราทั้งสามบางหรือเปลา" 
ชายผูเปนโยคตีอบวา 
 " ขาพเจาไดเรียนวชิาชุบคนตายใหคืนชีวติได"      ชายสองคนตอบวา 
        "ถาทานมวีิชาเชนนั้น ทานจงชุบนางผูเปนที่รักของเราใหคืนชีวิตมาเถิด" 
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 ชายผูเปนโยคีก็จัดการตั้งพิธีชุบนาง เริ่มการรายมนตร ซ่ึงทําใหฟาแลอากาศเต็มไปดวยสิ่งซึ่งนา
หวาดเสียว คือภูตผีมีรางกายเปนที่พึงแสยง สําแดงอาการใหเห็นปรากฏตาง ๆ ท้ังตลบไปดวยเสียงไมพึงฟง คือ
เสียงหมาหอน เสียงนกฮูกแลสัตวอ่ืนๆ ชายทั้งสามก็แทงตัวเองใหเลือดตกเปนเครื่องบูชานางจัณฑี แลวกลาว
สรรเสริญวา 
 "ขาแตพระแมผูเปนเจาแหงสากลโลก พระองคเปนผูกระทําความสําเร็จใหเกิดตามความประสงค
ของชนทั้งหลาย ขาพเจาขอถวายเลือดจากกายของขาพเจาเปนเครื่องบูชาพระองค ขอพระองคจงโปรดอนุกูล
ขาพเจา" 
        ชายทั้งสามกลาวอยางขางบนแลวก็เชือดเนื้อเผาไฟบูชาอีกชั้นหนึ่ง แลวกลาววา  
 "ขาแตพระเทวี ขอพระองคจงโปรดใหนางผูเปนที่รักของขาพเจาคืนชีวิตมาเถิด ขอพระองคจงโปรด
กรุณาขาพเจาตามสวนแหงความจงรัก ซึ่งเปนเหตุใหขาพเจาถวายเนื้อของตนเปนเครื่องบูชานั้นเถิด ขาพเจา
ขอถวายนมัสการพระองคดวยความนับถือแทจริง   โอม" 
 เมื่อไดกลาวสรรเสริญแลบูชานางจัณฑีดวยเลือดแลเนื้อของตนดังนั้นแลว ชายทั้งสามก็ชวยกันรวม
เถาแลอัฐิแหงนางซึ่งชายคนท่ี ๑ แลคนที่ ๒ ไดเก็บรักษาไวนั้นใหเปนกองเดียวกัน ชายคนที่ ๓ ผูเปนเจาของ
ตําราก็รายมนตรจนเกิดไอสีขาวขึ้นมาจากดิน แลวเกิดเปนรูปลอยอยู  แลวเกิดความดูด ดูดเอาเถาแลอัฐิซึ่งกอง
อยูนั้นเขาไปในรูป   อีกครูหนึ่งก็เกิดเปนนางมธุมาลตีชีวิตคืนมาอยางเดิม  แลนางขอใหชายทั้งสามพาไปสงยัง
เรือนบิดา  
 ฝายชายทั้งสามเมื่อนางคืนชีวิตแลว ก็วิวาทแยงชิงนาง ตางคนกลาววาตนควรจะไดนางเปนภริยาโดย
ความชอบธรรม 
 ชายคนที่ ๑ กลาววานางคืนชีวิตมาไดก็เพราะกระดูกที่เขาไดรักษาไว ชายคนที่ ๒ กลาววาเพราะเถา
ถานตางหาก ชายคนที่ ๓ หัวเราะเยาะคนทั้งสองวากระดูแลเถาถาน ถาไมไดตั้งพิธีแลรายมนตรตามตําราจะมี
ชีวิตมาอยางไรได 
 ชายทั้งสามทุมเถียงกัน ไมมีใครยอมใคร จึงพากันไปหาบัณฑิตผูปราดเปรื่องใหตัดสินก็ไมมีใคร
ตัดสินได สวนพระราชานั้น ใครบางนึกวาจะไดปญญาจากพระราชา ใครบางไปหาพระราชาในขณะที่ตองการ
พบผูเฉลียวฉลาด สวนตัวขาพเจา (เวตาล) นี้ พิศวงวา พระองคผูทรงนามวิกรมาทิตยเปนพระราชาผู
ประกอบดวยปญญายิ่งมหากษัตริยท้ังปวง พระองคจะตัดสินไดบางกระมังวา นางนั้นควรเปนของชายคนไหน
โดยทางที่ชอบ 
 พระวิกรมาทติยกําลังขุนพระหฤทัยในขอที่เวตาลกลาวดูหมิ่นปญญาพระราชาทั้งปวง ครั้นเวตาลทูลใหตัดสินก็
ตรัสออกมาวา 
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 "เอ็งมันโง ไมรูจักอะไร ชายคนที่ ๒ สิควรไดนางเปนภริยา"  
 เวตาลถามวา     "เพราะเหตุใดจึงทรงตัดสินอยางนั้น"  
 ตรัสตอบวา        "เพราะเขาเปนผูเก็บเถาถานไว" 
 เวตาลกลาววา     "ถาชายคนที่ ๑ ไมไดเก็บกระดูกไวบริบูรณ นางจะคืนชีวิตมาอยางไรได และชายคน
ท่ี ๓ ไมไดเรียนวิชาสังชีวนีรูรายมนตร แลตั้งพิธีถูกตองตามตํารา การชุบนางก็ไมอาจทําได ชายคนที่ ๒ เก็บไว
แตเถาถาน จะไดเปรียบชาย ๒ คนอยางไรไมเห็นเหตุ แตพระราชาปญญาลึกล้ําเห็นจะทรงอธิบายไดดอก
กระมัง" 
 พระราชาทรงตวาดวา    
 "เอ็งโงแลวยังดื้อดวย  ชายคนที่ ๑ นั้นเก็บกระดูกของนางรักษาไว จึงอยูในตําแหนงเสมอ
ลูก ไมควรไดนางเปนภริยา   ชายคนที่ ๓ ไดชุบนางใหคืนชีวิตคือใหชีวิตแกนางจึงอยูในตําแหนงบดิา 
ไมควรไดนางเปนภรรยา สวนชายคนที่ ๒ นั้นเปนแตเพียงเก็บเถาถานไว จึงควรไดเปนผัวนาง 
คําอธิบายเชนนี้จะทะลุความโงของเอ็งเขาไป ทําใหเอ็งเขาใจไดหรือยัง" 
 เวตาลตอบวา  
 "ความโงของขาพเจาทะลุแลว แตของพระองคนั้นยัง จึงเปนเหตุใหขาพเจาไดกลับไปแขวนตัวอยูยังตนอโศก
ในบัดนี้" 
 ครั้นเวตาลหัวเราะกองฟาลอยไปแลว พระวิกรมาทิตยกับพระราชบุตรก็เสด็จกลับไปยังตนอโศก 
พระราชาทรงปนขึ้นไปปลดเวตาลมาใสยามก็ทรงรําพึงวา 
 "ถาเรานั่งลงวางอายตัวนี้ไวกับดินใหมันพูดไปจนส้ินฤทธิ์ของมัน บางทีจะสําเร็จได เมื่อเราเดินพลาง 
คิดพลางนั้นคงจะเหนื่อยเกินไปจนทําใหเสียทีมันร่ําไป" 
 ทรงคิดดังนี้ก็เอายามวางลงยังพื้นดิน ทรงนั่งลงขางๆ แลวเอาเชือกผูกยามลามกับผารัดสะเอวแนน
หนา รับส่ังใหพระราชบุตรทําอยางเดียวกัน เวตาลรูดังนั้นก็รองทุกขวา ผิดระเบียบสัญญา พระราชาทรงตอบวา 
สัญญาไมไดกลาววาเดินหรือน่ัง เวตาลสาบานวาจะไมอาปากพูดอะไรอีกจนคําเดียว แตไมชาก็อดไมได เอยเลา
เรื่องขึ้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกลาววาเปนเรื่องจริงตามเคย 

 



นิทานเรื่องที่  ๗ 
 
             พระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังตนอโศก  เห็นเวตาลอยูที่นั่น ก็จับมันเหวี่ยงขึ้นบา แลว
เดินทางกลับไปทางเดิม ระหวางที่เดินทางมาเงียบ ๆ เวตาลก็กลาวขึ้นวา  

"อารยบุตรโปรดฟงหนอย   ขามีนิทานเรื่องหนึ่งจะเลาใหพระองคฟง  เผื่อพระองคจะได
คลายความเหน็ดเหนื่อยลงบาง"  
            มีเมืองเมืองหนึ่งตั้งอยูบนฝงทะเลตะวันออกชื่อ เมืองตามรลิปติ นครแหงนั้นมีพระราชา
ปกครองทรงนามวาพระเจาจัณฑสิงห ผูทรงหันพระพักตรจากภรรยาของผูอ่ืน แตไมเคยหันพระ
พักตรหนีจากสนามรบ พระองคทรงกวาดตอนทรัพยสมบัติของอริราชศัตรู แตไมเคยแตะตอง
ทรัพยสินของแวนแควนที่เปนเพื่อนบาน  
            ครั้งหนึ่งมีเจาราชปุฏ  (ชนพวกหนึ่งซึ่งอางตนเปนราชบุตร  โดยกลาววาตนสืบเชื้อสายมาจาก
พระเจาแผนดินองคหนึ่งในสมัยโบราณ) แหงแควนแดกขาน ช่ือวาสัตตวศีล เดินทางมาถึงหนาประตู
พระราชวัง และประกาศตนเองใหรูวาเปนผูยากไรแสนเข็ญ โดยฉีกเสื้อผาขี้ริ้วที่สวมใสอยูตอหนา
พระราชา    พระราชาจึงโปรดใหเขาเปนผูรับอนุเคราะหโดยมีฐานะเปนขาไทและอยูรับใชพระเจา
แผนดินมาหลายป แตก็หาเคยไดบําเหน็จรางวัลแมแตครั้งเดียวไม  เขาจึงกลาวแกตัวเองดวยความ
นอยใจวา "ถาเราเกิดในตระกูลกษัตริยจริง ไฉนจึงยากจนถึงเพียงนี้เลา ดู ๆ ไป ความยากจนนี้ก็ใหญ
หลวงเกินทน แตเหตุใดทาวธาดาพรหมจึงสรางใหเราเปนคนทะเยอทะยานใหญหลวงนัก เพราะถึงแม
เราจะรับใชพระราชาองคนี้มาอยางขยันขันแข็ง และบริวารของเราก็เชนเดียวกัน ตางก็เดือดรอนหิว
โหยเหมือนกันกับเรา แตพระราชาสิจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไมเห็นเราอยูในสายตาเลย"  
            ระหวางที่เขารําพึงรําพันดวยความนอยใจนั้น วันหนึ่งพระราชาเสด็จเขาไปลาสัตว มีทหารมา
และทหารเดินเทาแวดลอมเปนพลนิกายขบวนใหญ เขาไปสูปาใหญอันอุดมดวยสัตวปา มีเสวกผูต่ํา
ตอยวิ่งนําหนา มือถือไมทอนหนึ่ง หลังจากที่พระราชาไลลาสัตวอยางสนุกสนานมาไดพักหนึ่งก็แล
เห็นหมูปาตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากพุมไมตัดไปขางหนาก็ทรงควบมาติดตามไปจนกระทั่งถึงปาสูงอัน
รกชัฏและชุมชื้นรมเย็น  หมูปาตัวนั้นก็หายไป พระราชารูสึกเหนื่อยออนและเมื่อยลา หลงทางกับขา
ราชบริพารไปแตพระองคเดียว มีเสวกผูวิ่งนําหนามาพระที่นั่งเทานั้นที่อยูเปนเพื่อน ตางคนตางก็หิว
โหยเต็มทีและกระหายน้ําจนคอแหงผาก พระราชาแลดูเสวกผูต่ําตอยซ่ึงอุตสาหวิ่งมาอยางเต็มที่ทั้ง ๆ 
ที่มาพระที่นั่งวิ่งเร็วราวกับลมพัด พระราชาตรัสถามดวยความเมตตาวา    "เจาจําทางที่เรามาไดไหม"  
            เสวกไดฟงก็คุกเขาลงกับพื้นประสานมืออัญชลีดวยความนอบนอมตอบวา  
            "ขาพระบาทจําทางไดดี แตพระองคทรงเหน็ดเหนื่อยเต็มที นาจะพักอยูที่นี่กอน เพราะตอนนี้
ดวงอาทิตยยังแผดแสงแรงกลานัก อยาเพิ่งเสด็จไปเลย"  
            พระราชาไดยินดังนั้น ก็ตรัสแกชายหนุมอยางออนโยนวา  



            "เอาเถิด    เราจะพักอยูที่นี่กอน แตขากระหายน้ําเต็มที   ถาเจารูวามีน้ําอยูที่ไหนก็หามาใหขา
กินเถอะ"  
            "ขาพระบาทจะไปเดี๋ยวนี้"     เสวกทูลรับอาสาทันที จัดแจงปนขึ้นไปบนตนไมสูงตนหนึง่ มอง
ไปเบื้องหนาก็แลเห็นแมน้ําสายหนึ่งอยูไมไกลก็ปนกลับลงมากราบทูลใหพระราชาทราบ และนําทาง
ไปจนถึงแมน้ํานั้น เมื่อไปถึงก็เอาอานมาลง    ปลอยใหมากินน้ําและนอนเกลือกกลิ้งไปมา จากนั้นก็
หาหญาออนมาใหมันกินอยางอิ่มหนํา   ทําใหมันสดชื่นขึ้นมาก สวนพระราชาก็เสด็จลงอาบน้ําใน
แมน้ํานั้น เสวกก็ควักผลอามลกะ(มะขามปอม)  จากกระเปาสองสามผลถวายใหทอดพระเนตร เมื่อ
พระราชาเห็นผลอามลกะก็ประหลาดพระทัย ถามวาเขาเอามาจากไหน เสวกก็คุกเขาลงแบมือที่มีผลอา
มลกะวางอยูสองสามผล กราบทูลวา  
            "พระเจาขา  เมื่อสิบปมาแลว   ขาพระบาทยังชีพติดตอกันมานานดวยผลอามลกะเชนนี้ ขา
พระบาทไดปรนนิบัติพระราชาองคหนึ่งดวยความภักดี แตพระองคก็มิไดพระราชทานอะไรใหเลย ขา
พระบาทตองดํารงชีพแบบฤๅษี    กินแตผลอามลกะเพื่อยังชีพไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้น"  
            พระราชาไดฟงก็ตรัสวา    "อยางนี้นี่เลา เจาจึงสมกับชื่อของเจาวา สัตตวศีล"   ทรงตื้นตัน
พระทัยดวยความสงสาร  รําพึงในพระทัยวา    "ชางนาอายนักที่พระราชาไมไดสอดสองทุกขสุขของ
บาวไพรเชนนั้น ไมรูวาใครเดือดรอนแคไหน จะชวยไดอยางไร ชางนาอายนักที่พวกขุนนางวางน้ํา
ทั้งหลายก็เอาแตเสพสุขเฉพาะตน แมจะรูวาคนทุกขยากลําเค็ญเปนใครก็เงียบเฉย หาไดกราบทูลพระ
เจาแผนดินใหทราบไม" พระราชาคิดดังนั้นแลวก็เห็นใจเสวกผูต่ําตอยยิ่งนัก อยางไรก็ดี ดวยความหิว
โหย พระองคก็จําตองหยิบเอาผลอามลกะไปเสวยสองผล หลังจากเสวยเสร็จและดื่มน้ําแลว ก็นอน
พักผอนเอาแรงชั่วระยะหนึ่งพรอมดวยเสวกผูนั้น  
            ครั้นตื่นขึ้น เสวกก็เอามาทรงมาถวาย พระราชาเสด็จขึ้นมาเดินทางตอไป มีเสวกวิ่งนําหนาเพื่อ
นําทางเสด็จ แมพระราชาจะเมตตาโปรดใหเขาขึ้นขี่มาตัวเดียวกับพระองค แตเขาก็เจียมตนไมยอม
ตามพระประสงค ในที่สุดพระราชาก็เสด็จกลับคืนพระนคร และพบกองทหารของพระองคมารอรับ
อยูแลว พระราชาโปรดใหประกาศเกียรติคุณของเสวกผูภักดีเปนเลิศ และประทานทรัพยศฤงคารเปน
อันมากแกเขา พรอมดวยที่ดินหมูบานอันเปนสวยเลี้ยงชีวิตอยางอุดมสมบูรณ เปนการตอบแทน
บุญคุณที่เขามีตอพระองคเปนอันมาก สัตตวศีลจึงกลายเปนคนร่ํารวยมั่งคั่งตั้งแตนั้น และยังคง
ปรนนิบัติพระราชาอยูเหมือนเดิม  
            วันหนึ่งพระราชาจัณฑสิงหทรงมอบงานสําคัญใหแกสัตตวศีลโดยสั่งใหเดินทางไปยังเกาะ
ลังกา เพื่อเจรจาสูขอพระราชธิดาของกษัตริยพระองคนั้น เสวกหนุมออกเดินทางโดยเรือเดินทะเล 
สัตตวศีลกระทําบวงสรวงแกทวยเทพผูคุมครองตน แลวออกเดินเรือไปกับพราหมณคณะหนึ่งซึ่ง
พระราชาทรงแตงตั้งใหรวมทางไปดวย เมื่อเรือแลนไปไดครึ่งทางก็มีธงผุดขึ้นจากทะเลเปนที่อัศจรรย
แกทุกคนในเรือลํานั้น ธงนี้สูงเดนจนยอดแตะกลมเมฆ ประดับดวยทองคําและเครื่องหมายเหมือนธง
ทั้งหลายที่พลิ้วสะบัดอยูในายลม ในขณะนั้นเองกําแพงเมฆก็ตั้งขึ้นในทองฟา เกิดสายฝนถั่งเทลงมา



อยางหนัก และพายุพัดกระหน่ํารุนแรง จนทําใหเรือถูกบังคับใหแลนเขาสูธงทองนั้นดวยอํานาจของ
ลมและฝน และถูกผูกติดกัน มีลักษณาการดังควาญชางบังคับใหผูกขาติดกับเสาตะลุงฉะนั้น และทั้ง
ธงทั้งเรือก็คอย ๆ จมลงในมหาสาครอันบาคลั่ง  
            บรรดาพราหมณที่อยูในเรือตางก็ตื่นตระหนกตกใจกลัวตาย และตะโกนรองเรียกใหพระเจา
จัณฑสิงหชวย เมื่อสัตตวศีลไดยินเสียงพราหมณรองก็คิดถึงพระราชาผูเปนนาย ดวยความภักดี จึงถือ
ดาบมือหนึ่ง พันอาภรณเขากับตนอยางทะมัดทะแมง กระโจนลงไปในเกลียวคลื่นเพื่อติดตามหมา
สาเหตุแหงภัยพิบัติ โดยดําน้ําลงไปตรงที่ธงผุดขึ้นมา และในทันทีที่เขาจมลงไป เรือลํานั้นก็ถูก
กระแสน้ําและลมพัดพาไปไกล ทําใหเรือเควงควางไปมาครูหนึ่งแลว ก็พาเอาทุกคนจมหายไปในทะเล
ลึก สูปากของอสูรทะเลที่กําลังกระเหี้ยนกระหือรือคอยทีอยู  
            สวนสัตตวศีลเมื่อจมลงไปในทองทะเล รูสึกตัววาตกลงมาในนครแหงหนึ่งอันงดงามโอฬาร 
ไมแลเห็นทะเลอยูที่ใดเลย เมื่อแลดูรอบ ๆ ก็พบกับภาพอันวิจิตรสุดบรรยาย คือปราสาทราชวังที่
หลังคาเปนทองกระทบแสงอาทิตยเปนประกายวูบวาบ ตั้งอยูบนเสาอันเรียงรายเปนแถวทําดวยเพชร
มณีระยิบระยับไปทั่ว มีอุทยานแหงหมูไมและดอกไมบานสะพรั่งใกลกับทะเลสาบซึ่งมีน้ําใสกระจาง
ราวกับแผนแกว ที่ทะเลสาบมีบันไดแกวมณีสีตาง ๆ ทอดลงสูผืนน้ําและในทะเลสาบนั้นเองมีเทวาลัย
ของพระทุรคาเทวีตั้งโดดเดนเปนสงาราวกับภูผาพระสุเมรุ มีกําแพงหินสีงามและธงทิวเพชรพลอย
เรียงรายอยูโดยรอบ สัตตวศีลเขาไปสูตีรถะของพระเทวี กระทําการบูชาดวยใจศรัทธา กลาวโศลกเทวี
มาหาตมยันถวายบทหนึ่ง และนั่งพักดวยความรูสึกงงงวยราวกับตกอยูในความฝน  
            ในระหวางนั้น มีเทพอัปสรตนหนึ่งเปดทวารเทวาลัยเขามา แผรัศมีสวางโชติชวงตรงหนาเทวรู
ปพระเทวี นางมีเนตรยาวเรียวราวกับกลีบบัวอินทีวร(บัวสายสีน้ําเงินชนิดหนึ่ง) มีพักตรเอิบอิ่มเชนสม
บูรณจันทร มียิ้มอันงามละมุนดังดอกไม มีสรีระอันแบบางละไมราวกับแทงเทียนที่หลอหลอมขึ้นมา
จากใยรากพลับพลึง จะเปรียบความงามของนางโดยสวนรวมก็คลายกับสระโบกขรณีที่เคลื่อนไหวได
นั่นเอง นางเดินผานฝูงนางบริวารเขาไปสูพระวิมาน(สวนลึกที่สุดในเทวาลัย เปนที่สถิตของเทวรูป) ที่
สถิตของเทวรูปและที่ที่สถิตของหัวใจสัตตวศีลในขณะเดียวกัน เมื่อนางกระทําการบูชาพระเทวีแลวก็
ออกมาจากพระวิมาน แตหาไดออกจากหัวใจของชายหนุมไม นางเขาไปสูที่วางภายนอกวิหาร สัตตว
ศีลก็ติดตามนางไป พออกมาพนเทวาลัยชายหนุมก็แลเห็นนครอีกแหงหนึ่งปรากฏตรงหนา งามโออา
คลายกับอุทยายอันเปนที่รวมแหงความบันเทิงทั้งหลาย เมื่อเขาไปสูอุทยานสุตตวศีลก็แลเห็นนางนั่ง
อยูบนแทนซึ่งประดับประดาดวยเพชรพลอย เขาจึงตามเขาไปและนั่งลงเคียงขางนาง นัยนตาจับจอง
แตใบหนาของนางดวยความเสนหาเปนลนพน ราวกับบุรุษที่ปรากฏในภาพวาดมีลักษณะแนวนิ่ง
ฉะนั้น เพียงแตมีแขงขาอันสั่นเทิ้มและโลมาอันชูชันเพราะความปรารถนานางอยางแรงกลา เมื่อนาง
แลเห็นวาเขามองนางดวยความหลงใหลก็ยิ้มและพยักหนาใหบริวารของนางถอยออกไป นางผูบริวาร
ทั้งหลายจึงกลาวแกชายหนุมวา  



            "ทานมาสูที่นี่ในฐานะอาคันตุกะของเรา    ฉะนั้นจงมีใจรื่นเริงตอทุกสิ่งที่นายหญิงของพวกขา
จะเสนอแกทานเถิด   จงลุกขึ้นไปอาบน้ําใหสะอาดแลวมาบริโภคอาหาร"  
            เมื่อชายหนุมไดฟงดังนั้นก็รูสึกชื่นมื่นขึ้น คอยลุกขึ้นอยางมีเรี่ยวแรง เดินไปยังสระน้ําที่นาง
เหลานั้นชี้ให และในขณะที่เขาดําลงไปในสระนั้น ก็โผลขึ้นแลดูโดยรอบดวยความอัศจรรยใจอยางยิ่ง 
เพราะปรากฏวาเขาโผลขึ้นมากลางสระในสวนขวัญของพระราชาจัณฑสิงหแหงนครตามรลิปติ และ
ทันทีที่แลเห็นเขาก็ตองอุทานออกมาวา  
            "อะโห นี่มันเรื่องอะไรกัน เดี๋ยวนี้เราอยูในอุทยานหลวง แตเมื่อตะกี้เราอยูในนครอันงาม
โอฬารนี่ ความรื่นรมยที่มีอยูที่นั่นหายไป กลายเปนความโศกเศราแสนศัลยที่นี่เพราะตองแยกจากนาง
มา แตนี่ก็มิใชความฝน เพราะเราเห็นทุกอยางในสภาพของคนที่ตื่นแลวแท ๆ บัดนี้ความจริงก็แจมแจง
แลววา เราถูกนางในบาดาลแหงนั้นหลอกเหมือนอายโงตนหนึ่งนั่นเอง"  
            คิดดังนี้แลว สัตตวศีลก็ออกเดินทองเที่ยวไปในสวนอยางไรจุดหมาย มีลักษณเหมือนคนบา มี
ความเสียใจอยางลึกซึ้งที่ตองพรากจากนางมาโดยไมมีทางจะไดพบกันอีก เดินพลางร่ําไหดวยใจ
รันทดผิดหวัง  
            บรรดาผูรักษาอุทยานแลเห็นชายหนุมเดินกระเซอะกระเซิงอยูในสวนมีรางกายอันเรี่ยราดดวย
เกสรดอกไมสีเหลืองเต็มไปทั่วเชนนั้น ก็รีบพากันไปกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ พระราชาจัณฑ
สิงหไดฟงก็งุนงงในพระทัยยิ่งนัก เสด็จมาดวยพระองคเอง แลเห็นเสวกของพระองคตกอยูในสภาพที่
นาสงสารเชนนั้นก็ทรงปลอบดวยความปรานี ตรัสแกเขาวา  
            "เพื่อนรักของขา นี่มันเรื่องอะไรกันเลา ชวยเลาใหขาฟงทีสิ ขาใชใหเจาเดินทางไปทําธุระในที่
หนึ่ง แตเจากลับไปอีกที่หนึ่ง ลูกศรของเจาพลาดที่หมายเสียแลวหรือ"  
            เมื่อสัตตวศีลไดฟงรับสั่งเชนนั้น ก็กราบทูลเรื่องราวที่เปนมาทั้งหมดใหพระราชาฟง พระราชา
ไดฟงก็ฉงนพระทัยยิ่งนัก รําพึงแกตนเองวา  
            "ชางประหลาดอะไรอยางนี้ ชายคนนี้เปนวีรบุรุษอยางไมตองสงสัย เขาถูกความรักหลอกเลน
จนหัวปน แตจะวาไปขากลับยินดีดวยซํ้าเพราะขาไดโอกาสที่จะปลดเปลื้องหนี้แหงบุญคุณที่เขามีตอ
ขาเสียที"  
            ดังนั้นพระราชวีระจึงกลาวแกเขาวา "เจาจงหยุดเศราโศกเสียทีเถิด ขาจะพาเจากลับไปทางเดิม
เพื่อไปสูนางอสุรีที่เจารักดวยตัวของขาเอง" เมื่อปลอบโยนดังนี้แลวก็รับสั่งใหเขาไปอาบน้ําและกิน
อาหาร เปนการพักผอนเอาแรงไว  
            วันรุงขึ้น พระราชาทรงมอบราชอาณาจักรแกเหลาเสนาบดีใหชวยดูแล แลวเสด็จลงเรอืแลนใบ
ไปในทะเลพรอมดวยสัตตวศีลซ่ึงเปนผูนําทาง ทันทีที่เรือมาถึงครึ่งทาง สัตตวศีลก็แลเห็นคันธงมหัศ
จรรยผุดขึ้นจากน้ําทะเลพรอมดวยผืนธงอันสงางามเหมือนที่เคยเห็นเมื่อครั้งกอน จึงกราบทูล
พระราชาวา  



            "นั่นไงละพระเจาขา เสาธวัชอันยิ่งใหญ เครื่องหมายแหงสมบัติอันหาคามิไดผงาดโดเดนอยูใน
ทะเลอยางสงางาม ขาพระบาทจะกระโดลงตรงนั้น ตอจากนั้นพระองคโปรดกระโดดตามขาพระบาท 
ดําดิ่งลงไปตามเสาธงนี่แหละ"  
            ขณะที่สัตตวศีลกราบทูลอยูนั้น   เรือก็แลนเขาไปใกลเสาธงทอง เปนเวลาเดียวกบัทีเ่สาธงกาํลงั
เริ่มจะจมลง     สัตตวศีลรีบกระโดดลงไปเปนคนแรก   พระราชาเปนคนที่สองที่กระโดดตามลงไป 
ในไมชาก็ปรากฏวาทั้งสองคนลงมาถึงนครอันโอฬารพรอมกัน   พระราชาทรงตื่นพระทัยเปนลนพน
ตอภาพที่ปรากฏเฉพาะหนา หลังจากเสด็จเขาไปบูชาเทวรูปพระแมเจาปารวตีแลว ก็เสด็จกลับมานั่ง
ขางสัตตวศีล  
            ระหวางนั้นเองในทามกลางแสงทองระยิบระยับ นางโฉมงามก็ปรากฏรางแวดลอมดวยบริวาร
จํานวนมาก สัตตวศีลแลเห็นก็รีบกราบทูลละล่ําละลักวา นั่นแหละคือนางยอดดวงใจของตน พระราชา
ทอดพระเนตรแลวรูสึกวา ถึงนางจะงามเพียงไร แตหาไดผูกมัดพระองคใหคลั่งไคลไดไม ดวงหทัย
ของพระองคมีแตความวางเปลา หาไดมีเยื่อใยจตอนางแมแตนอย นางโฉมงามแลเห็นพระราชาผูสงา
งาม ประกอบดวยลักษณะมหาบุรุษอันเดนชัดเชนนั้นก็ประหลาดใจรําพึงแกตนเองวา  
            "ใครหนอชางงามสงาถึงเพียงนี้"  
            แลวนางก็กลับเขาไปในเทวาลัย กระทํานมัสการเทวรูปพระเทวี และอธิษฐาน ฝายพระราชามี
ความรูสึกดูหมิ่นตอนาง ไมตองการจะเห็นนางอีก จึงพาสัตตวศีลเดินเขาไปพักผอนในสวน ในเวลา
ไมนานนักนางแทตย(จากศัพทไทตย หมายถึงอสูรพวกหนึ่ง ซ่ึงเปนบุตรของพระกัศปเทพบิดรกับ
ชายาองคหนึ่งคือนางทิติ) โฉมงามกลับออกมาจากพระวิมาน หลังจากที่ไดอธิษฐานขอสามีที่ดีตอพระ
เทวีแลว นางเรียกบริวารคนหนึ่งเขามาและกลาววา "เพื่อนเอย ไปหาดูสิวา ชายผูงามสงาเปนมหาบุรุษ
ที่ขาเห็นเมื่อตะกี้เปนใคร แลวเชิญใหเขาเขามาเพื่อเราจะไดตอนรับเขาใหสมเกียรติ เราจะตองตอนรับ
เขาใหดีเพราะเขาเปนวีรบุรุษผูยิ่งใหญ สมควรจะไดรับการตอนรับเปนพิเศษ"  
            เมื่อนางบริวารไดรับคําสั่งเชนนั้นก็รีบติดตามจนพบพระราชาอยูในสวนกําลังกมลงกระทํา
อัญชลีอยางนอบนอม และนําสารของผูเปนายมากราบทูลใหทรงทราบ พระราชาผูวีระกลับตรัสอยาง
ไมแยแสดวยเสียงอันเหยียดหยามวา "สวนนี้ก็ใหความรื่นรมยแกขาเพียงพอแลว ขาจะปรารถนาความ
บันเทิงอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลา"  
            เมื่อนางบริวารนําความกลับมาแจงแกนางอสูรผูเปนนาย นางก็คิดในใจวาพระราชาองคนี้ไม
ไยดีตอเรา เพราะถือวาพระองคมีเกียรติยศสูงสงยิ่งกวาเรา ถากระไรเราควรถวายการตอนรับอยาง
วิเศษสุดแกพระองคดีกวา ดังนั้นนางแทตยจึงออกมาหาพระราชาดวยตนเองที่อุทยาน และคิดวา
พระราชาองคนี้ถูกสงมาใหเปนสวามีของนางดวยผลบุญที่นางไดบูชาพระทุรคาเทวีนั่นเอง ขณะเมื่อง
นางยตรกายเขามานั้น บรรดารุกขชาติตางก็ใหเกียรติแกนางโดยคอมกิ่งลงต่ํา หมูมวลปกษินชาติก็รอง
เพลงอยางไพเราะ และลดาวัลยก็กวัดไกวไปมาตามสายลมออนรําเพย ปรายโปรยเกสรกุสุมรสลงสู



รางของนางมิขาดสาย เมื่อนางดําเนินเขามาใกลวีรกษัตริย ก็กมลงถวายความเคารพอยางนอบนอม 
เชิญชวนใหพระองคทรงรับไมตรีของนาง  
            พระราชาไดฟงก็ทรงชี้ไปที่สุตตวศีล และตรัสแกนางวา  
            "ขาเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อถวายการบูชาแดองคพระทุรคาตามที่ชายคนนี้เชิญชวน ขาก็ไดบูชา
พระเทวีแลวดวยธวัชอันงาม หลังจากนี้แลวก็หมดภาระของขา เจายังมีอะไรจะมาเสนอขาอีก"  
            เมื่อนางไดฟงดังนั้นก็กลาววา "ถากระนั้นก็ทรงมาเถิด ขาจะพาพระองคไปยังนครแหงที่สอง
ของขา ซ่ึงนับไดวาเปนสิ่งมหัศจรรยที่สุดในสามโลกนี้"  
            เมื่อไดฟงนางกลาวจบ พระราชาก็สรวลเสียงกึกกอง ตรัสวา  
            "โอะโอ เรื่องนั้นนะหรือ ชายคนนี้ไดเลาใหขาฟงหมดแลว ถึงเรื่องวังอันมหัศจรรยพรอมดวย
ทะเลสาบที่นาลงไปอาบของเจานั่นแหละ"  
            นางโฉมงามไดฟงก็กลาววา "อารยบุตร ขออยาตรัสอยางนั้น ขามิไดมีเจตนาจะหลอกลวง
พระองคเลย ใครเลาจะกลาหลอกลวงบุคคลที่นานับถืออยางพระองคได ขาเปนดั่งทาสของทานทั้ง
สองอยูแลว จะเกรงอะไรอีก ขอเชิญเสด็จมากับขาเถิด"  
            พระราชาไดฟงก็ทรงตกลง พาสัตตวศีลไปดวยพระองค เสด็จตามนางงามเขาไปสูวังชั้นใน
ของนาง เมื่อเปดประตูเขาไปสูวังอันงาม ก็ทอดพระเนตรเห็นสวนขวัญอันงดงามสุดพรรณนา 
ดารดาษไปดวยพฤกษชาติซ่ึงมีดอกบานตระการตาทุกหนทุกแหง นครภายในแหงนี้มลังเมลืองไปดวย
แสงทองแสงแกวระยิบระยับไปหมด ราวกับยอดภูผาพระสุเมรุอันเปนที่ตั้งแหงเมืองฟา นางแทตยเชญิ
ชวนใหพระราชาประทับบนบรรยงกรัตนาสนที่รจิตไวอยางสุดบรรเจิด และถวายการตอนรับดวย
อรรฆยะ (การตอนรับผูเปนแขกดวยการมอบเมล็ดขาว หญาทูรวะ ดอกไม และน้ํา ใหแกแขกผูมา
เยือน) และทูลพระราชาวา  
            "โอ นโรดม ขานี้เปนธิดาของอสุรกาลเนมี(นามอสูรหรือรากษสตนหนึ่ง เปนลูกของอสูรวิโรจ
นะ  ผูเปนหลานของพญายักษ หิรัณยกศิปุ ถูกพระนารายณฆาดวยจักรสุทรรศน) ผูทรงกิตติคุณอัน
ประเสริฐแหงเหลาอสูรทั้งหลาย แตพอของขาละโลกไปสูสวรรคแลว โดยอาญาของพระวิษณุ(หรือ
พระนารายณ เปนเทพสูงสุดองคหนึ่งในจํานวนสามองค ซ่ึงประกอบดวยเทพอีกสองคคือ พระศิวะ
(อิศวร) และพระพรหม) ผูเปนพระจักรี(ผูทรงจักร (ช่ือสุทรรศน)เปนอาวุธ หมายถึงพระวิษณุ หรือ
พระนารายณ) และนครแฝดที่ทรงแลเห็นนี้ ขาไดรับมรดกมาจากบิดาของขา เปนนครอันเลิศที่
รังสรรคดวยฝมือของพระวิศวกรรมัน(หรือวิศวกรรม)(เทพผูเปนนายชางใหญแหงสวรรค) ผูใดอยูใน
ปุระนี้จะปรารถนาอะไรก็จะไดดังใจ เปนที่ซ่ึงความชราและความตายมิอาจมาเยี่ยมกรายเลย มาบัดนี้
ขามีความนับถือพระองคดุจดังพอของขา ตัวขาและพระนครทั้งสองนี้เปนของใตฝาพระบาทแลว"  
            กลาวแลวนางก็คุกเขาลงกราบแทบบัวบาทของพระราชาแสดงการถวายตัว พระราชาจึงตรัส
แกนางวา "ถาเปนดั่งที่เจาพูด ขาก็ขอมอบเจาไวแกเพื่อนขาคือ สัตตวศีลผูนี้ ผูซ่ึงขารักเหมือนญาติ
สนิท"  



            เมื่อพระราชาผูทรงสิริดังพระทุรคาเทวีในรางมนุษยตรัสถอยคํานี้ นางก็เขาใจและยอมรับฟง
โดยดี ดวยประการฉะนี้ สัตตวศีลก็ไดบรรลุจุดสุดยอดแหงความปรารถนาคือ ไดนางผูเปนยอดดวงใจ 
และไดเปนราชันครองนครทั้งสองดวยในขณะเดียวกัน พระราชาจึงตรัสแกเขาวา  
            "แนะ เจาเพื่อนยาก บัดนี้ขาก็ไดใหส่ิงที่เจาปรารถนาแลวเปนเครื่องตอบแทนผลอามลกะที่เจา
เคยใหขากินผลหนึ่งในสมัยกอน แตขาก็ยังเปนหนี้เจาอยู ขายังไมไดใหรางวัลแกเจาเปนอยางที่สอง"  
            เมื่อพระราชาจัณฑสิงหกลาวแกสัตตวศีลผูยืนกมศีรษะอยูดังนั้นแลว ก็หัสมาตรัสแกนางแทต
ยาสุรีวา  
            "ทีนี้เจาจงแสดงหนทางที่จะนําขากลับพระนครเถิด"  
            นางอสูรไดฟงดังนั้นก็ถวายกระบี่เลมหนึ่งแกพระราชาพรอมทั้งแนะนําวา "กระบี่วิเศษนี้ช่ือ
ปราบสกลทิศ ไมมีใครเอาชนะได พระองคจงเอาติดตัวไปพรอมดวยผลไมนี้ซ่ึงมีคุณอันเลิศ ซ่ึงเมื่อ
พระองคไดเสวยแลวจะสามารถเอาชนะความแกและความตายได"  
            พระราชาทรงทราบวิถีที่นางกลาวเปนนัยดังนั้นแลว ก็กระโจนลงสูบึงใหญตามที่นางชี้ให และ
ส่ิงที่เกิดตามมาก็คือ พระองคไดผุดขึ้นในนครของพระองคเองราวปาฏิหาริย สวนสัตตวศีลมิได
ติดตามไป เพราะไดเปนราชาครองสองพระนคร ณ บาดาล พรอมดวยนางอสุรีโฉมงาม มีความสุขอยู
ในแดนทิพยแหงนั้นชั่วกาลนาน  
            "ขาแตเทวบุตร" เวตาลกลาวหลังจากนิทานจบลงแลววา "ขายังสงสัยอยูวาใครกันแนระหวาง
บุรุษทั้งสองนั้นที่กลาหาญที่สุดในการโจนลงทะเล"  
            เมื่อเวตาลตั้งปุจฉาดังนี้ พระราชาตริวกรมเสนผูทรงเกรงคําสาปของเวตาลก็กลาววา  
            "ถาจะใหขาตอบ ขาก็ตองบอกวา สัตตวศีลนั่นแลคือคนที่กลาหาญที่สุด เพราะเขากระโจนลง
สูสมุทร ทั้ง ๆ ที่ไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้น เขาไมรูถึงเหตุการณ และมิไดมีความหวังใด ๆ เลย สวน
พระราชานั้นทรงทราบดีอยูแลววาอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อดําลงไปใตน้ําเพื่อหาอะไรที่นั่น และพระองคก็
มิไดตกหลุมรักนางแทตยาสุรี เพราะพระองคหาไดมีความปรารถนานางแตประการใดไม"  
            ฝายเวตาลเมื่อไดยินพระราชาตรัสดังนั้นเปนการละเมิดกติกา ก็หายแวบไปจากอังสาของ
พระราชา กลับไปสูตนอโศกตามเดิม พระราชาก็เสด็จกลับไปยังที่นั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาตัวมันมา
ใหไดดังนี้เพราะบุรุษผูมีความรับผิดชอบตองานที่ตนทํา ยอมไมละทิ้งไปกอนที่งานของตนจะสําเร็จ
ลงตามสัญญา 
 

………………………………………….. 
 



นิทานเรื่องที่ ๘ 
  

      ครั้นพระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปจับเวตาลที่ตนอโศกมาแลวก็พาดมันไวบนบา เดิน
กลับไปทางเดิมเพื่อจะไปพบโยคีศานติศีลที่ปาชา แตขณะที่เดินมาในความเงียบนั้นเอง เวตาลก็กลาว
ขึ้นวา     "แนะ ราชะหนทางยังอีกไกล เพื่อจะใหพระองคลืมภาระอันหนักนี้ โปรดเตรียมสดับปญหา
ของขาเถิด"  
 แตโบราณกาล   ยังมีทองถิ่นหนึ่งเปนสมบัติของตระกูลพราหมณในแควนอังคะ เรียกวา 
หมูบานพฤกษฆัฏ ในหมูบานดังกลาวนี้มีพราหมณที่ร่ํารวยคนหนึ่งมีช่ือวา   วิษณุสวามิน พราหมณผู
นี้มีภรรรยาซึ่งอยูในตระกูลทัดเทียมกับตนดวยชาติกําเนิด นางพราหมณีไดใหกําเนิดบุตรชายสามคน
ซ่ึงมีความเปนผูดีหัวสูงเชนเดียวกัน ในกาลตอมาเมื่อเด็กทั้งสามเติบโตเปนหนุมก็เปนที่ภาคภูมิใจของ
บิดามารดามาก  
            วันหนึ่งเมื่อพราหมณกําลังจะกระทํายัชญพิธี(พิธีบวงสรวง) ก็เรยีกบุตรชายทั้งสามเขา
มาและสั่งใหทั้งสามคนออกไปเที่ยวหาเตาทะเลที่ชายหาด เมื่อไปถึงฝงทะเลมนิานกพ็บเตาตัวหนึ่ง 
พราหมณผูพีใ่หญก็กลาวแกนองชายทั้งสองวา  
           "พวกเจาคนหนึง่คนใดในสองคนจงแบกเตาเอาไปใหทานพอทํายัชญพิธเีถิด ขาคงจะ
แบกมันไปไมไดเพราะมนัลืน่ดวยตะไครน้ํา"  
            เมื่อพี่ชายใหญกลาวดังนี้ นองทั้งสองก็กลาววา "ถาพีล่ังเลใจ ไมกลาแบกมันไป ทําไม
พวกขาจะตองแบกไปเลา"  
            พี่ชายใหญไดฟงก็กลาววา  
           "เจาทั้งสองจะตองเอาเตานี้ไป ถาเจาไมทํา เจาก็จะไดช่ือวา ขัดยัชญพิธีของพอ ทําใหไม
สําเร็จ ทั้งเจาและทานพอกจ็ะตกนรกดวยกันทั้งคูแน ๆ"  
            เมื่อเขาบอกแกนองทั้งสองดังนี ้คนทั้งสองกลับหัวเราะเยาะและกลาววา "ถาพีรู่หนาที่
ของพวกเราดังนี้แลว ทําไมไมรูตวัเองวาพีก่็ตองทําหนาที่เชนเดยีวกัน"  
            พี่ชายใหญจึงกลาววา    "ขาเปนผูดีในการกิน และขาไมคิดวาจะแตะตองเจาเตาตวันี้ 
มันนาขยะแขยงสิ้นดี"  
            นองคนกลางไดฟงจึงพดูวา    "ถาเชนนั้นขาก็เปนผูดีที่สุด เพราะขาเปนผูทีรู่ดีที่สุดใน
เรื่องของเพศอนัละเอียดออน"  
            เมื่อไดฟงดังนีพ้ี่ชายใหญก็กลาววา  "ถากระนั้นกใ็หเจานองเลก็นี่แหละนําเตานี้ไป"  
            นองคนสุดทองไดยนิก็ขมวดคิ้วดวยความไมพอใจ กลาวแกพี่ชายท้ังสองวา "เจาคนโง 
ขาเปนผูดีเรื่องเตียงนอน เพราะฉะนัน้ขานีแ่หละเปนผูดมีากที่สุด"  



            ทั้งสามพี่นองตางก็ทะเลากนัเพราะความหยิ่งลําพองในตัวเอง ดังนั้น คนทั้งสามจึงละ
จากเตาทะเล เดินทางเขาไปในเมืองวิฏังกปุระ ซ่ึงมีพระเจาแผนดนิชื่อ พระเจาประเสนชิตปกครองอยู 
เพื่อจะใหตัดสินกรณีพพิาทของตน  
            เมื่อสมุหราชมนเทียรขานชื่อเรยีบรอยแลว พี่นองทั้งสามก็เขาเฝาพระเจาแผนดิน และ
บรรยายเรื่องราวใหทรงทราบอยางละเอียด    พระราชาฟงเรื่องราวแลวก็ตรัสวา     "คอยอยูที่นีแ่หละ 
ขาจะใหเจาไดพิสูจนตัวเองเสียกอน"    ชายท้ังสามก็ตกลงและนั่งรออยู ณ ทีน่ั้น  
        ขณะนั้นเปนเวลาทีพ่ระราชาจะเสวยภัตตาหารมือ้กลางวัน จึงเรียกใหชายทั้งสามเขามารวม
โตะเสวยซึ่งมอีาหารอันโอชะปรุงแลวอยางดีที่สุด สงกลิ่นหอมฟุงยัว่ยวนจมูก ประกอบดวยรสตาง ๆ 
ถึง หารส    พราหมณผูเปนพี่ใหญแลเห็นแลวก็ไมยอมกิน กลบัเชิดหนาอยางหยิ่งจองหองและ
ขยะแขยง พระราชาจึงตรัสถามวา   "อาหารบนโตะเสวยนีล้วนแตของดีวิเศษทั้งสิ้น เหตุใดเจาจึงไม
ยอมกิน" พราหมณไดฟงก็ทลูตอบวา  
        "ขาพระบาทสังเกตเห็นวา อาหารนี้มกีลิน่ตุ ๆ ราวกับกลิ่นซากศพ ดังนั้นขาพระบาทจึงไม
อาจเขาไปเฉียดใกลอาหารพวกนี ้ไมวามันจะอรอยสักแคไหนก็ตาม"  
        พระราชาจึงตรัสถามผูที่นั่งลอมรอบโตะนั้นวารูสึกอยางไร คนเหลานั้นไดฟงรับสั่งก็ทูลวา 
"กระยาหารนี้คือขาวขาวหอมโดยธรรมชาติ ไมมีตําหนิอะไรเลย"   แตพราหมณผูหยิ่งในความเปน
ผูดีอยางยิ่งยวดในการกินก็ยังไมยอมแตะตอง นั่งทําจมูกยนอยู พระราชาทรงดําริวาเรื่องนี้สมควรจะ
สืบสวนใหรูเท็จจริง มนตรีจึงทูลวา ขาวเสวยนี้เปนขาวที่ปลูกในสาลีเกษตรซึ่งอยูใกลกับฆาฏ(ที่เผา
ศพโดยมากอยูใกลฝงแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เชน แมน้ําคงคา เปนตน) อันเปนที่เผาศพของคนในหมูบานแหง
หนึ่ง พระราชาไดฟงก็ประหลาดพระทัยมาก ทรงพอพระทัยอยางยิ่ง ตรัสแกพราหมณวา  "ตัวทานนี้
มีความรูในโภชนศาสตรยิ่งนัก ทานเปนคนเกง หาไดยาก จงเลือกกินอาหารอยางอื่นตามใจชอบเถิด"  
        หลังจากการกินเลี้ยงสิ้นสุดลง  พระราชาก็ปลอยใหพราหมณกลับไปยังที่พักของตน และ
สงหญิงงามที่สุดคนหนึ่ง งามเพริศพริ้งทั้งสรรพางคหาที่เปรียบมิได ตกแตงรางกายดวยปลันธาภรณ
อันแพรวพราวดวยมณีจินดาคาควรเมือง สงไปประทานแกพราหมณคนรองผูเปนเอตทัคคะในกาม
ศาสตร นางผูเปรียบดังผูจุดไฟของกามเทพ และเปนผูที่มีพักตรอันงามดังดวงศศีในยามเที่ยงคนื มาสู
หองของพราหมณโดยมีสาวสรรกํานัลนางแวดลอมเปนบริวาร  
         เมื่อนางผูงามบรรเจิดมาถึงหองพกัของพราหมณหนุมผูเลิศในโลกยิวิสัย พราหมณแลเห็นก็
แสดงอาการเหมือนจะเปนลม เอามือซายปดจมกูไวและตะโกนบอกแกเสวกผูติดตามนางมาวา  
         "เอานางคนนี้ออกไปใหพน   ขนืชักชาอยูขาตองตายแน คนอะไรมีกลิ่นตวัเหม็นราวกับ
แพะ"  



         ราชเสวกไดฟงก็ตกใจ มีความประหลาดใจเปนลนพน รีบพานางโฉมงามกลับไปเฝา
พระราชา กราบทูลเรื่องราวใหทรงทราบ พระราชาจึงสงคนนําคําสั่งไปแจงใหบุรุษที่คลื่นไสนั้นมา
เฝา ตรัสวา  "เจาจงบอกขามาซิวา หญิงงามที่ขาสงไปใหเจามีกลิ่นกายเหม็นไดอยางไร นางเปนคน
สะอาด หมั่นชําระลางรางกายเสมอ และประทิ่นกายดวยของหอม เชน ผลจันทนแดง ผงการะบูน ผง
ยาดํา(กฤษณา) และเครื่องหอมนานาชนิด ซ่ึงนางสรรหามาจากทั่วโลก อยางนี้ยังจะมีกลิ่นเหม็น
เหมือนแพะอีกหรือ"  
          ถึงแมพระราชาจะอางเหตุผลอยางไร ๆ ชายผูคลื่นไสกไ็มยอมเชื่อ พระราชาทรงคํานึงวา
เรื่องนีน้าจะมคีวามเรนลับแอบแฝงอยู จึงซักถามนางงามดวยวธิีตาง ๆ ในที่สุดนางก็ยอมรับวา เมื่อยัง
เยาววยันางพรากจากครอบครัวไปอยูที่อ่ืน และนางถูกเลีย้งมาดวยนมแพะ  
          เมื่อพระราชาไดประจักษความจริงดังนี้ ทรงพิศวงในความรูแจงอันเรนลับของพราหมณ
หนุมเปนอันมาก จากนี้ทรงสืบสวนถึงความมหัศจรรยของพราหมณผูเปนนองสุดทองวา เขามี
ความรูสึกซึ้งเกี่ยวกับเตียงนอนอยางไร พระราชาโปรดใหนําเตียงนอนพิเศษสุดตัวหนึ่งมาปูลาดดวย
เสื่อเจ็ดชั้นสลับกับฟูก มีผาปูที่นอนอันนิ่มละมุนละไม ปูทับดานบน เมื่อตกแตงเรียบรอยแลว ก็
นําไปใหพราหมณหนุมนอนในหองไสยาอันโออา  
         เมื่อเวลาผานไปครึ่งยาม พราหมณหนุมก็ผุดลุกขึ้นนั่งเอามือทั้งสองบีบที่สีขาง และเปลง
เสียงรองครวญครางดวยความเจ็บปวด บริพารของพระราชาซึ่งเฝาดูอยูในที่นั้น แลเห็นเหตุการณก็เขา
ไปประคองจึงแลเห็นเครื่องหมายคด ๆ งอ ๆ เปนผื่นแดงที่สีขางของชายหนุมราวกับเปนเสนขนที่ฝง
แนนลงไปในเนื้อ  เมื่อคนเหลานั้นกลับไปทูลพระราชา พระราชก็ตรัสแกคนเหลานั้นวา  

"พวกเจาไปดูสิวามีอะไรอยูในเสื่อหรือไม"    
คนเหลานั้นจึงชวยกันดูอยางพินิจพิเคราะหตั้งแตเสื่อผืนลางที่สุดของเตียง ไลขึ้นมาทีละชั้น

จนครบเจ็ดชั้น ในที่สุดก็พบขนเสนหนึ่งอยูกลางฟูช้ันลางที่สุดจึงหยิบเอามาแสดงแกพระราชา และ
นําตัวพราหมณผูรูความลับเกี่ยวกับเตียงนอนมาเฝาดวย และเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นอาการ
เจ็บปวดของพราหมณ อันเกิดจากขนเสนหนึ่งจากเสื่อช้ันลางสุดเขาไปฝงตัวใตผิวหนังของเขาก็ยิ่ง
ฉงนสนเทหพระทัยนัก  ทรงใชเวลาทั้งคืนเฝาขบคิดเรื่องปริศนาจนรุงสวางก็ไมอาจจะคนควาหา
คําตอบได  
         เชาวันรุงขึ้น พระราชาเสด็จออกทองพระโรง ประทานรางวัลใหแกพราหมณทั้งสามคน
นั้น คือเหรียญทองสามแสนเหรียญใหไปแบงกัน เพราะบุรุษทั้งสามนัน้เปนอัจฉริยบุคคลซึ่งหาไดยาก
ยิ่ง และบรุุษทัง้สามนั้นก็ไดอยูในวังของพระเจาแผนดิน มีความสุขสบายตามอัตภาพวิสัย แตคนทัง้
สามจะคิดสักนิดหนึ่งก็หาไมวาเขาไดทําบาปตอพอของเขาโดยทําใหสวนหนึ่งในยชัญพธิีตองขาดไป 
เพราะเขามิไดเอาเตาไปใหพอทําพิธีนัน่เอง สวนเตาทะเลซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเขาไดมีชีวิตอันผาสุก
นั้น เขาลมืมันสิ้น  



       เมื่อเวตาลเลานิทานจบลง ก็ทลูถามพระเจาตรวิกิรมเสนวา "โอ ราชัน ขามีคําถามอันชวนให
สงสัยไมหายและไมอาจจะหาคําตอบได ฉะนั้นโปรดทรงชี้แนะดวยเถดิวา ในจํานวนบุรษุอัจฉริยสาม
คนนั้นใครเปนคนเกงที่สุด  และใครเกงเปนรองตามอนัดับลงมา"  
       พระราชาไดฟง ลืมคิดถึงคําสัญญาที่ตกลงไวแกเวตาล ตรัสดวยความรูสึกสวนตวัวา  
       "นองสุดทอง คนท่ีตองเจ็บปวดเพราะเสนผมนั่นตางหากที่ควรนับวาเกงท่ีสุด เพราะเปน
พยานที่สําคัญท่ีสุด สวนพี่ชายอีกสองคนนั่นอาจจะไดระแคะระคายมาจากคนอื่นแลวก็ได ขาจึงวาไม
สูจะอัศจรรยอะไรนัก"  
           "อยางนั้นหรือพระเจาขา"      เวตาลยิ้มอยางเจาเลห    
 "ถากระนั้นก็โปรดเสดจ็กลับมารับขาอีกก็แลวกัน" กลาวจบเวตาลก็อันตรธานไปจากบาของ
พระราชา หายแวบกลับไปทีต่นอโศกตามเดิม 
 

………………………………………… 
 



นิทานเรื่องที่  ๙ 
 

 เมื่อเวตาลหนไีปแลวพระเจาตรวิิกรรมเสนก็ตองเสด็จกลับไปยังตนอโศทีร่างเวตาลแขวนอยู 
ทรงดึงมนัลงมาพาดไวที่บา เสด็จกลับไปตามทางเดินมุงหนาไปยังสุสานผีดิบทีโ่ยคีเฒาคอยอยู 
ขณะที่ดําเนินไปเงียบ ๆ     เวตาลก็เอยขึน้วา    

"จะรีบเสด็จไปไย ที่หมายยงัอยูอีกไกล ฟงนิทานกนัดีกวา ขาจะเลาถวายเอง โปรดทรงสดับ
เถิด"  
        ในแควนอวันตียังมีพระนครแหงหนึ่งซึ่งทวยเทพไดลงมาสรางไวตั้งแตสมัยตนอายุของโลก 
มีความไพศาลสุดประมาณดังประกายรัศมีของพระศิวะผูเปนเจา เมืองนี้เปนที่รื่นรมย  และมีความ
เจริญยิ่งนัก  เฉกเชนพระกายของพระมหาเทพ(นามหนึ่งของพระศิวะ) ที่ประดับดวยสังวาลงูที่แผ
พังพาน และมีอังคารเปนเครื่องลูบไล(มีรางกายชโลมดวยเถากระดูก  เปนลักษณะของพระศิวะใน
ตอนที่ลงมาใชปาชาเปนที่พํานัก) เมืองนี้มีช่ือวา ปทมาวดี ในกฤตยุค  (ยุคที่ ๑ ของโลกเปนสมัยที่คน
มีศีลธรรมเต็มรอย)   ช่ือโภควดี ในสมัยเตรตายุค (หรือไตรดายุค เปนยุคที่ ๒ ของโลก เมื่อศีลธรรม
ของคนลดลงไป ๑ สวนใน ๔ สวน) ช่ือหิรัณยวดีในสมัยทวาปรยุค  (ยุคที่ ๓ ของโลก เมื่อศีลธรรม
ของคนลดลงไป ๒ ใน ๔) และในยุคปจจุบันคือกลียุค(ยุคสุดทายของโลก ศีลธรรมของคนลดลงไป 
๓ สวนใน ๔ สวน)นี้  มีช่ือวา  อุชชยินี     เมืองนี้มีพระราชาปกครองชื่อ พระเจาวีรเทพ และมีมเหสีช่ือ 
ปทมาวดี     ทั้งสองพระองคนี้เสพสุขอยูดวยกันชานานแตหาไดมีโอรสไม  พระราชาจึงพาพระมเหสี
เสด็จไปยังฝงของสระมันทากินี (ช่ือสระแหงหนึ่งในปาหิมพานต) และกระทําความเพียรอันอุกฤษฏ
เพื่อใหพระเจาโปรดปรานประทานโอรสให และหลังจากที่ทรงบําเพ็ญตบะมาชานานแลวทําพิธีสระ
สนานและสวดมนตรสรรเสริญพระเปนเจาแลว   วันหนึ่งก็มีเสียงลอยมาจากสวรรค เปนเสียงแหง
องคพระภูเตศวร(เปนฉายาของพระศิวะ แปลวา ผูเปนใหญเหนือภูตพรายทั้งหลาย) ผูทรงยินดีใน
ตบะกรรมที่กษัตริยทั้งสองบําเพ็ญถวายวา  
            "ดูกอนราชะ ขาจะใหพรแกเจา นับแตนี้ไปเจาจะมีโอรสองคหนึ่ง มีความแกลวกลา
สามารถเปนยอดชายในแผนดิน จะไดเปนหัวหนาครอบครัวตอไป และเจาจกัไดธดิาองคหนึ่งซึ่งมีสิริ
โฉมงามหาใครเปรียบมไิด เปนความงามทีแ่มนางอัปสรสวรรคกย็ังไดอาย"  
            เมื่อพระราชาวรีเทพไดฟงเสยีงสวรรคบนัลือเชนนี ้ทรงปลาบปลื้มพระทัยเปนอันมาก 
พาพระมเหสีเสด็จกลับพระนคร เมื่อภารกิจไดบรรลุผลสําเร็จแลว  



 
        จากนั้นพระองคก็ไดพระโอรสองคแรกมีนามวา ศูรเทพ และพระนางปทมาวดีก็ประสูติธิดา
องคหนึ่ง พระบิดาจึงตั้งชื่อนางวา อนงครตี 1   อันมีความหมายวา   "เปนที่ยินดีของกามเทพ"  และ
เมื่อนางเจริญวัยขึ้น  พระราชาผูเปนชนกก็เตรียมการหาคูใหนางเพื่อจะไดชายที่เหมาะสมเปนคูครอง 
โดยสั่งใหศิลปนเดินทางไปวาดภาพพระราชาทุกองคบนพื้นพิภพมาใหนางเลือกดู ปรากฏวานางมิได
พอใจรูปชายใดเลย พระราชาจึงพูดกับนางดวยน้ําเสียงอันออนโยนวา  

"ลูกเอย พอไมสามารถจะหาชายคนใดที่คูควรกับลูกไดอีกแลว เราคงจะตองประกาศเชิญ
พระราชาและเจาชายทั้งหลายมาใหลูกเลือกเสียแลว การไดพบตัวจริงของชายอาจทําใหลูกตัดสินได
งายเขาก็ได"  
         เจาหญิงไดฟงพระบิดากลาวดังนั้นจึงทลูตอบวา     "เพคะ ทานพอ ลูกกระดากใจที่จะเลอืก
สามีเองยิ่งนัก แตจะอยางไรก็ตาม ลูกจะแตงงานกับผูชายรูปงามที่มีความรูในศิลปศาสตรอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น ลูกไมปรารถนาชายอืน่นอกจากทีว่านีเ้ปนอันขาด"  
          เมื่อพระราชาไดทราบความประสงคของเจาหญิงอนงครตีเชนนั้น ก็สงคนไปสืบเสาะหา
บุรุษที่มีคุณสมบัติดังกลาว ในที่สุดก็ไดชายหนุมจากแควนเดกขานมาสี่คน เปนชายงาม กลาหาญและ
รูศิลปศาสตร ชายเหลานี้เดินทางมาก็เพราะไดทราบขาวโจษจันกันนั่นเอง ชายทั้งสี่ไดรับการตอนรับ
จากพระราชาเปนอยางดี และตางคนตางก็แสดงวัตถุประสงคที่จะใหนางเลือกตนเปนคูดวยกันทั้งนั้น  
          คนที่หนึ่งกลาววา    "ตัวขาเปนศูทร ช่ือ ปญจาผฏุฏกิะ ขามีความสามารถในการตัดเยบ็
เสื้อผาอยางงามวันละหาชุด   ชุดที่หนึ่งขาถวายแดพระผูเปนเจา   ชุดทีส่องใหแกพราหมณ  ชุดที่สาม
ขาเอาไวใชเอง   ชุดที่ส่ีจะใหแกภรรยาของขา  ซ่ึงก็ควรจะเปนเจาหญิงองคนี้ ชุดที่หาสําหรับขายเพื่อ
เอางินมาซื้ออาหารและสุรากิน ขามีศิลปะอยางนีจ้ึงสมควรทีจ่ะไดนางเปนภรรยาใชหรือไม"  
            เมื่อชายคนที่หนึ่งกลาวจบลง ชายคนที่สองก็ประกาศตนวา "ขาเปนไวศยะมีช่ือวา 
ภาษชยะ   ขารูภาษาสัตวและนกทั้งปวง จงยกเจาหญิงใหแกขาเถิด"  
            ชายคนที่สองกลาวจบลง คนที่สามก็กลาวขึ้นวา    "ขาเปนกษัตริยมีช่ือวา ขัฑคธร 
ไดรับการยกยองจากคนทั้งหลายวาเปนผูทรงพลัง ไมมีใครอีกแลวในโลกนี้ที่จะรูศิลปะในการใชดาบ
ยิ่งไปกวาขา โอ ราชะ โปรดทรงยกนางใหแกขาเถิด"  
            เมื่อไดฟงขายคนที่สามวาดังนั้น ชายคนที่ส่ีก็ลุกขึ้นประกาศวา   "ขาเปนพราหมณ มี
ช่ือวา ชีวทัตต และขามีความรูศิลปะอันเลิศคือ สามารถชวยคนและสัตวที่ตายไปแลวใหกลับมีชีวิตได 
ดังนั้นขอใหพระธิดาคนงามแตงงานกับขาเถอะ เพราะขาเปนผูที่มีศิลปะเลิศกวาใครทั้งหมด"  
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            เมื่อไดฟงบรุุษทั้งสี่อางสรรคณุของตัวจบลง พระราชาวรีเทพพรอมดวยเจาหญิงราช
ธิดาซึ่งประทบัอยูเคียงขาง ตางก็เห็นพองตองกันวา คนทั้งสี่นั้นตางกม็ีรูปงามราวเทพ และนุงหม
ดวยพัสตราภรณอันงามยิ่งเหมือนกันทั้งสิ้น ไมอาจจะตดัสินไดวาใครดกีวาใคร จึงตางนิ่งอึ้งอยู  
            เวตาลเมื่อไดเลานิทานจบลงแลว กก็ลาวแกพระราชาตรวิิกรมเสน ดวยการคะยั้นคะยอ
ใหตอบปญหา โดยกลาววา "โอ มหาราช โปรดบอกขาหนอยไดไหมวา ชายคนใดในสี่คนนี้สมควร
จะไดแตงงานกับเจาหญิงอนงครตี"  
            พระราชาไดฟงก็ตรัสแกเวตาลวา  
            "อายเจาเลห เจาพยายามหลอกลอใหขาพูดหลายครั้งหลายหนแลว ขาก็เผลอตอบปญหา
ของเจาทุกที เพราะมันมีแงมีมุมท่ีตัดสินไดยาก ขาจึงตองแสดงความคิดใหเจาฟง แตวาคราวนี้ขา
เห็นวาปญหาของเจามันแสดงความโงเซอะของเจาแท ๆ เจาไมเห็นหรือวาหญิงในวรรณะใดก็ตองหา
สามีในวรรณะใดก็ตองหาสามีในวรรณะนั้นเทานั้น นางกษัตริยก็ตองแตงงานกับกษัตริยดวยกัน จะ
ไปแตงกับชายวรรณะอื่นไดอยางไร ก็ชายท้ังสี่นั้นตางก็อยูในวรรณะแตกตางกัน ชายตัดเสื้ออยูใน
วรรณะศูทร  ชายคนที่รูภาษาสัตวเปนคนในวรรณะไวศยะ  ชายคนที่รูมตรชวยชุบชีวิตคนตายให
ฟนเปนวรรณะพราหมณ คงเหลืออยูคนเดียวคือ ขัฑคธร ท่ีเปนวรรณะกษัตริย เพราะฉะนั้นคนที่จะ
แตงงานกับเจาหญิงไดก็ตองเปนขัฑคธร เทานน"  
           "โอ ราชะ"    เวตาลกลาวอยางโลงอก  "ขอบพระทัยที่ชวยตอบปญหาของขา แตเห็นที
พระองคจะตองติดตามขาอีกแลวพระเจาขา" กลาวจบเวตาลก็ผละจากบาของพระราชา และหายไปใน
ความมืดของราตรี พระราชาตองเสด็จกลับไปที่ตนอโศกอีกครั้งหนึ่ง เพราะขึ้นชื่อวา ความทอถอย
หมดอาลัยหาไดมีอยูในบุคคลผูวีระไม เพราะจิตใจของเขาไมเคยเปดเพื่อความออนแอเลย 
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นิทานเรื่องที   ๑๐ 
 

  ดังนั้น พระเจาตรวิกรมเสนจึงไดเสดจ็กลบัไปที่ตนอโศกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจับตัวเวตาล เมื่อ
จับไดแลวก็ทรงเหวีย่งขึ้นบนพระอังสา เสด็จมุงหนาไปยังที่นัดพบกบัโยคโีดยไมปริปากใด ๆ เลย 
เวตาลเห็นพระราชาทรงเงยีบอยูก็กลาวขึ้นวา  
       "ราชะ ตอนนีพ้ระองคก็เหนด็เหนื่อยมาแลวมากเต็มท ีดังนั้นขาจะเลานิทานสนุก ๆ ใหฟงสัก
เรื่องหนึ่ง  เพือ่จะไดขับไลความเหน็ดเหนือ่ยใหประลาตนาการไป โปรดฟงเถดิ"  
      แตปางบรรพยงัมีพระเจาแผนดินองคหนึ่ง ทรงนามวา วีรพาหุ เปนผูทีม่ีความกลาหาญอยาง
ยอดยิ่ง คําสั่งของพระองคนัน้เปนสิ่งศักดิสิ์ทธิ์ที่พระราชาทุกแวนแควนจะตองรับไวเหนือเศียรเกลา 
ทรงครองราชย ณ นครอันโออา ช่ือนครอนงคปุระ ในนครนี้มเีศรษฐผีูหนึ่งอาศัยอยูช่ือ อรรถทัตต ไว
ศยบดี(หัวหนาพอคา) ผูนี้มีบตุรชายผูหนึ่งชือ่  ธนทัตต และมีบุตรหญิงผูเปนรัตนะแหงสตรีทั้งหลาย
มีช่ือวา มัทนเสนา  
    วันหนึ่ง ขณะที่นางมัทนเสนากําลังเลนอยูกับเพื่อน ๆ ในสวน ชายหนุมบุตรชายวาณิชช่ือ
ธรรมทัตต ซ่ึงเปนสหายของพี่ชายของนางผานมาเห็นเขา ก็ตะลึงในความงามอันกอปรดวยเสนหอัน
ลึกล้ําของนาง ผูมีอกอันเต็มอิ่ม มีคอเปนสามปลองราวกับริ้วคลื่นในทะเลสาบ และมีเอวอันบางสลวย
รับกับสะโพกอันกลมกลึง ชายหนุมมองนางดวยความรักอันรุนแรงราวกับถูกศรกามเทพพรั่งพรูเขาสู
หัวใจ พลางรําพึงในใจวา  
 "อนิจจาเอย หญิงผูนี้ ชางงามจับใจจริงหนอ ใครเลาจะรูวา นางนั้นคือเหยื่อซ่ึงกามเทพสงมา
ใหเราตองหลงใหลเพอคลั่งเหมือนคนขาดสติ และศรอันอันคมกลานี้สิหนอที่ผาหัวใจของเราจนแยก
เปนเสี่ยง ๆ อยางไมเวทนาปรานี" เมื่อรําพึงดังนี้ ชายหนุมก็หยุดยืนจองดูนางสายตาไมกระพริบจน
เวลาอันยาวนานผานไป มีอาการดังนกจากพราก(นกจักรวาก, บางทีเรียกเปดแดงหรือเปดพกราหมณ 
ตอนกลางคืน นกชนิดนี้จะแยกกันหาอาหารคนละฝงแมน้ําและรอบงเรียกหากันตลอดคืน) ที่โหยหา
คูของมันฉะนั้น  
            ในที่สุดนางมัทนเสนาก็กลับเขาบานของนาง ทิ้งใหธรรมทัตตเฝาแลตามดวยความเสห
หาอาลัย เมื่อนางลับสายตาไปแลว ความทุกขก็กลับมาสุมอก ทําใหรอนรุมในใจเหลือที่จะทนทาน 
ขณะนั้นดวงอาทิตยก็คอยกลอยต่ําลงทางทิศตะวันตกเหมือนกับวายังอาลัยที่จะมิไดพบเห็นเธออีก 
สวนดวงศศี เมื่อถึงเวลาดอกบัวกุมุทเริ่มขยายกลีบแบงบานในราตรี แลวก็คอยเคลื่อนขึ้นสูขอบฟา 
เปลงรัศมีสีนวลใยแผซานไปทั่วนภดล เหมือนจะชวยปลอบใจที่รุมรอนของชายหนุมใหบรรเทาลง  
            ธรรมทัตตกลับไปบาน ใจยังคิดถึงนางอยูตลอดเวลา นอนพลิกกระสับกระสายอยูไปมา
บนเตียง ถึงแมวามิตรสหายและญาติพี่นองจะซักไซไตถามสาเหตุเพียงไรเขาก็ไมยอมตอบ หัวใจ
ปนปวนเพราะฤทธิ์กามเทพ ตกถึงเวลากลางคืนชายหนุมก็เคลิ้มหลับไปดวยความออนเพลีย แตใจที่



คิดถึงนางอยูมิวายทําใหฝนเห็นนางผูเปนที่รักอีก ถึงเวลาเชาเขาตื่นขึ้นรีบแตงตัวใหงดงามออกไปดัก
ดูนางที่สวนอีก พยายามแอบแฝงมิใหใครเห็น พอถึงเวลา นางก็เขามาในสวน ชายหนุมแลเห็นก็ดีใจ
แทบจะวิ่งเขาไปกอดนาง เขาพร่ํารําพันตอนางดวยถอยคําอันออนหวาน แสดงความรักที่เขามีตอนาง
อยางเหลือลน แตนางตอบดวยความไมยินดียินรายวา  
        "ขาเปนหญิงที่มีคนมั่นหมายแลว  บิดาของขาไดยกขาใหเปนคูหมั้นของหนุมพอคาคนหนึ่ง
ช่ือสมุทรทัตต และขากําลังจะแตงงานกับเขาภายในเร็ววันนี้    ฉะนั้นทานจงกลับไปเสียเถิด และอยา
ใหใครเห็น เดี๋ยวจะเกิดความเดือดรอนเปลา ๆ "  

แตธรรมทัตตกลาวแกเธออยางหนักแนนวา "ชางมันเถอะ อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด ขาจะมี
ชีวิตอยูโดยปราศจากเจาไมไดหรอก"  
      เมื่อบุตรีไวศยะไดฟงดังนั้นกต็กใจ กลวัวาเขาจะใชกําลังบังคับนาง จึงกลาววา  
     "ขาขอแตงงานกอน และขอใหพอของขาไดปลื้มใจที่ลูกจะไดเปนฝงเปนฝาตามความมาดหมาย
ของทานกอนเถอะ  หลังจากนั้นขาจะกลับมาหาทานเพราะความรักของทานไดชนะใจของขาแลว"  
       เมื่อธรรมทัตตไดฟงดังนี้ กก็ลาววา  
       "ขาไมอยากจะกอดผูหญิงทีถู่กชายอื่นกอดเสียแลวดอก ก็ภมรไหนเลาจะปรารถนาดอกบัวที่
ผึ้งตัวอ่ืนย่ํายีเสียแลวเลา"  
       นางไดฟงก็ตอบวา  "ถาอยางนัน้ ขาจะรีบมาหาทานในทนัทีทีแ่ตงงานเสร็จ หลังจากนัน้ขา
จึงจะตามสามไีป"  
       แมนางจะสัญญาดังนี้ ชายหนุมกย็ังไมยอมปลอยนางไปจนกวานางจะทําใหเขาเชื่อใจดวยการ
ปฏิญญาสาบานเสียกอน จนเมื่อนางยอมกระทําแลว เขาจึงปลอยนางไป และนางก็กลับไปเรือนดวย
ความวิตก  
       เมื่อวันที่กําหนดวาฤกษดีมาถึง และงานพิธีสมรสไดผานไปแลว นางมันทเสนาก็เดินทางไป
บานสามี ใชเวลารื่นรมยอยูดวยเขาและพักผอนกับเขาดวยเวลาอันสมควร อยางไรก็ดีนางพยายาม
ผลักออมกอดของเขาใหหลุดพน และแสดงอาการเฉยเมย ครั้นเมื่อสามีซักถามสาเหตุ นางก็น้ําตาไหล
อาบแกมนิ่งอยู เขาจึงคิดในใจวา    

"วาตามจริงนางคงไมรักเราหรอก" และกลาวแกเธอวา "แมงาม ถาเจาไมรักขา ขาก็ไมรักเจา
เหมือนกัน ไปสิ ที่รัก ไปหาชายคนที่เจารักเถิด ไมวาจะเปนชายใดก็ตามที"  
         เมื่อไดยนิสามีพูดดังนี ้มัทนเสนาก็กลาวออมแอมดวยความละอายวา  
         "ขารักทานยิ่งกวาชีวิตของขาเสียอีก อยาทําหนาบึ้งตึงอยางนั้นสิ สัญญาแกขาวาทานจะไม
เอาโทษ และสาบานใหขาฟงกอนสิ สวามีของขา แลวขาจะเลาใหฟง"  
            เมื่อนางกลาวดังนี ้สามีของนางก็จําตองยอมรับเงื่อนไขอยางไมเต็มใจนัก นางจงึกลาว
ตอไปดวยความละอาย รนัทด และหวาดกลัววา  



"มีชายหนุมคนหนึ่งชื่อธรรมทัตต เปนเพื่อนของพี่ชายขา   เขาแลเห็นขานั่งอยูแตลําพังในสวน จึง
เขามาหาและระบายความในใจวาเขาตกหลุมรักขาอยางถอนตัวไมขึ้น และเมื่อเขาทําทาจะปลกุปล้าํขา
ดวยกําลัง   ขาก็กลัววาการทําเชนนั้นจะทําใหพอตองไดรับความอับอาย และสูญเสียผลบุญในการ
จัดใหลูกสาวไดแตงงานเปนฝงเปนฝา และเพื่อไมใหมีขาวนินทาวารายในภายหลัง   ขาจึงตกลงทํา
สัตยสาบานแกชายผูนั้นวา   "เมื่อขาแตงงานแลว ขาจะมาหาเขาครั้งหนึ่งกอนที่จะตามสามีไป" 
เพราะฉะนั้นขาจึงตองรักษาสัจจะที่ใหไวแกเขา ขาแตสวามี อนุญาตใหขาไปเถิด ขาจะไปหาเขาเพียง
ครั้งเดียวเทานั้น แลวจะกลับมาหาทาน   ทั้งนี้เพราะขาไมอาจจะตระบัดสัตยตอใครได ตั้งแตขายัง
เปนเด็กแลว"  
            สมุทรทัตตไดฟงก็รูสึกปวดแปลบในหัวใจเหมือนถูกสายฟาฟาดในทนัทีทันใด รูสึก
เปนพันธะผกูพันที่เขาไดใหนางไวอยางหลีกเลี่ยงไมได เขารําพึงอยูในใจวา  
        "โธเอย นางมรีักตอชายอื่นเสียแลว นางจะตองไปแนนอน เราจะทําใหนางตองเสียคําพูดได
อยางไร สูปลอยนางไปดีกวา  เราจะกระเหี้ยนกระหืออยากจะไดนางไวเปนภรรยาดวยประโยชนอัน
ใด"  
         เมื่อไตรตรองดังนีแ้ลว เขาก็ปลอยในางไปตามปรารถนา  นางก็ลกุขึ้นและเดินออกจาก
บานสามีไป  
        ในขณะนั้นดวงจันทรอันมีรัศมีเย็นก็โผลพนแนวไศลขึ้นมา แสงจันทรจับพุมไมใบหญาแล
เห็นตะคุม ๆ ดอกบัวกุมุทก็แยมกลีบสลับสลางแลสะพรั่งในบึง ขณะที่นางกาวเดินไปขางหนาอยาง
ใจลอย ก็ไดยินเสียงฝเทาวิ่งไลมาขางหลัง และมีมือยื่นมาควาชายเสื้อของเธอไว นางเหลียวกลับไป
ดวยความตกใจก็พบโจรผูหนึ่ง มันตะคอกถามวา 

 "เจาเปนใคร ออกมาเดินกลางค่ํากลางคืนอยางนี้จะไปไหน"  
          นางมัทนเสนาไดฟงโจรตะคอกก็ตวัส่ันดวยความกลัว แข็งใจตอบวา   "มันเรื่องอะไร
ของเจา ปลอยขาไปเถอะ ขามีงานสําคัญจะตองทําที่นี่"  
        จรไดฟงก็กลาววา   "ขาเปนโจร ขาจะปลอยเจาไปไดอยางไร"  
       ไดยินดังนี้ นางก็ออนวอนวา  
        "ปลอยขาไปเถอะ ขามีเครื่องประดับติดตัวราคาไมนอย ขาจะใหเจาทั้งหมด"  
        "นางรูปสวย"     โจรพูดพลางจับตาดูนางไมวางตา  "ขาจะปรารถนาอันใดกับเครื่องประดับ
นี้เลา    ถาขาจะตองการก็มีแตตัวเจาเทานั้นดอก วาที่จริงขาก็ไมเคยเห็นผูหญิงสวยอยางนี้มากอน ดู
หนาเจาสิงามเปลงปลั่งเปนนวลใยราวแกวมุกดา ผมดําเหมือนนิลมณี เอวเหมือนเพชรรัตน(ตนฉบับ
ใชคําวา "วชร" จะแปลวา เพชร หรือสายฟาก็ได) แขนขาก็งามดังทองศฤงคี และเทาแดงงามราวแกว
ทับทิม(ปทมราค) อยางนี้ขาไมปลอยใหหลุดมือไปหรอก"  



      เมื่อโจรกลาวดังนี้ นางมัทเสนาก็จําตองเลาความจริงใหมันฟงโดยตลอด และกลาววิงวอนวา       
"ขออภัยเถอะ ขามีพันธะจะตองปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวตอเขา แตเมื่อเสร็จธุระแลว ขาจะรีบกลับมา
หาทาน ถาทานจะรออยูที่นี่กอน เชื่อขาเถอะ ขาไมเคยผิดสัญญาตอใครหรอก"  
      เมื่อโจรไดยนิดังนั้นกป็ลอยตัวนางไป เพราะเชื่อวานางคงพูดความจรงิ เมื่อนางไปแลวเขาก็
นั่งคอยอยู ณ ที่นั้นโดยหวังวานางจะตองกลับมา  
        ฝายนางเมื่อละจากโจรแลวกร็ีบเดินทางมาหาธรรมทัตตไวศยบุตร เมื่อเขาแลเห็นนางออกมา
จากปากถ็ามนางวาเกดิอะไรขึ้น เมื่อไดฟงเรื่องราวแลวกไ็ตรตรองอยูช่ัวขณะหนึ่ง จึงกลาววา  
         “ขาดีใจที่เจารักษาคําพูดอยางแทจริง แตวาขาจะทําอะไรกับหญิงผูเปนภรรยาของชายอืน่ 
ฉะนั้นจงกลับไปตามทางที่เจามานั่นแหละ กอนทีใ่ครจะมาเห็นเจาเขา"  
         เมื่อเขาสั่งใหนางกลับ นางกก็ลาววา "ก็ได" และละทีน่ั้นกลบัไปหาโจร ซ่ึงกําลังคอยนาง
อยู ณ ที่เดิม โจรแลเห็นนางกลับมาก็กลาววา "เกดิอะไรขึ้นกับเจาเมื่อเจาไปถึงทีน่ั่น"  
         นางมัทนเสนาก็เลาความจริงโดยตลอดวาเหตุใดพอคาหนุมจึงปลอยใหนางกลับมา โจรได
ฟงก็กลาววา  
         “จงกลับไปหาสามีของเจาเถดิ ขาเห็นใจในความสัตยซ่ือของเจาที่มีตอขาแลว ขาไมหนวง
เจาไวใหเสียเวลาหรอก เอาเครื่องประดับของเจาไปดวย"  
            ดังนั้นโจรก็ปลอยนางไป และเปนเพื่อนตามไปสงนางจนถึงบานของสามีและดีใจทีต่น
มิไดกระทําใหนางตองเสียเกยีรต ินางอําลาโจรแลวแอบเขาไปในบานอยางเงียบ ๆ และตรงไปหาสามี
ของนาง เลาเรือ่งใหฟงโดยตลอดมิไดปดบงั แมความจริงขอหนึ่งขอใด สวนสมุทรทตัตไดเห็นภรรยา
ของตนเปนผูบริสุทธิแ์ละรกัษาวาจาสัจไวอยางมั่นคงดงันี้ ก็รับนางไวดวยความยนิดี และครองคูอยู
ดวยกันดวยความสุขตั้งแตนัน้มา  
            เมื่อเวตาลเลานิทานจบลงกถ็ามพระราชาวา  

"โอ ราชะ ขอไดบอกขาสิวาในจํานวนบรุษุสามคนนั้น ใครเปนคนที่ใจกวางที่สุด อยาลืมนะ 
ถาพระองครูแลวไมตอบ พระเศียรของพระองคจะตองแตกเปนรอยเส่ียง"  
         พระเจาตรวิิกรมเสนไดฟงเวตาลพูดดังนั้น ก็ตรัสทําลายความเงียบขึ้นวา  
         ในจํานวนบุรษุทัง้สามคนนั้น ขาเห็นวาโจรนัน่แล เปนคนที่ใจกวางอยางแทจริง ที่เหลอือีก
สองคน คนหนึ่งเปนสามีของนาง เขาปลอยนางไปดวยความจําใจ เพื่อใหนางรักษาวาจาสัจไว โดยที่
เขายังมีจิตประหวัดวานางจะตองเสียตัวแกชายอ่ืน สวนไวศบุตรชื่อธรรมทัตตนั้นเลา เขาปลอยให
นางเปนอิสระเพราะเขารักนางดวยตัณหามาแตแรก เมื่อตณัหาเบาบางลงแลว เขามิไดจริงจงัอะไรตอ
นางอีก โจรนัน่สิ เปนคนราย ทํามาหากินดวยความทุจรติ หากินอยูในความมืด คอยแสวงหาเหยื่อ 
เขาเปลอยนางไปและไมเอาเครื่องประดับของนางเลย เพราะเห็นใจวานางเปนคนด"ี  
           



  เมื่อเวตาลไดฟงดังนัน้ก็สงเสียงหัวเราะ ไมกลาวประการใด ละพระอังสาของพระราชา 
แลวลอยกลับไปสูตนอโศกตามเดิม สวนพระราชาผูมีความเพยีรไมทอถอย ก็สูเสดจ็ติดตามเวตาลไป
โดยไมลังเลพระทยั มีความมุงมั่นที่จะจับตัวเวตาลมาอกีครั้งหนึ่ง 
 

………………………………………. 
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