๕. เวสสันตรปญหา ๗๒
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระโพธิสัตวทั้งหมดยอมใหบุตรและภริยา หรือ
วาพระโอรสและพระเทวี อันพระราชาเวสสันดรเทานัน้ ทรงบริจาคแลว?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระโพธิสัตวทั้งปวง ยอมใหบุตรและภริยา ไมแตพระราชา
เวสสันดรองคเดียวเทานั้น."
ร. "พระผูเปนเจา เออก็ พระโพธิสัตวเหลานั้น ยอมใหโดยความอํานวยตามแหงบุตรและภริยา
นั้นหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ภริยาอํานวยตาม ก็แตทารกทั้งหลายคร่ําครวญแลว เพราะความเปนผูยัง
เล็ก; ถาทารกเหลานั้น พึงรูโดยความเปนประโยชนก็จะอนุโมทนา จะไมรําพันเพอ."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน กิจที่ยากอันพระโพธิสัตวกระทําแลวคือ พระโพธิสัตวนนั้ ไดใหบุตร
ทั้งหลาย อันเกิดแตอกเปนที่รักของตนแกพราหมณ เพื่อประโยชนแกความเปนทาส. กิจที่กระทํายาก
กวานัน้ ที่สองแมนี้ อันพระโพธิสัตวกระทําแลว คือ พระโพธิสัตวเห็นบุตรทั้งหลาย อันเกิดแตอกเปนที่รัก
ของตนยังเล็กอยู อันพราหมณนั้นผูกดวยเถาวัลยแลวหวดดวยเถาวัลยก็เพิกเฉยได กิจที่กระทํายาก
กวานัน้ ที่สามแมนี้ อันพระโพธิสัตวกระทําแลว คือ พระโพธิสัตวนั้น ผูกทารกทั้งหลายซึ่งหลุดจาก
เครื่องผูกดวยกําลังของตน ถึงความครั่นครามแลวดวยเถาวัลยไดใหแลวอีกทีเดียว. กิจที่กระทํายาก
กวานัน้ ที่สแี่ มนี้ อันพระโพธิสัตวกระทําแลว คือ ครั้นเมื่อทารกทั้งหลายรําพันเพอวา 'พระบิดา
พราหมณนี้เปนยักษ นําหมอมฉันไปเพื่อจะเคี้ยวกิน' พระโพธิสัตวนนั้ ก็ไมไดตรัสปลอบวา 'พออยา
กลัวเลย.' กิจที่กระทํายากกวานั้นที่หา แมนี้ อันพระโพธิสัตวกระทําแลว คือ ชาลีกุมารกันแสงฟุบอยูที่
พระบาท ทูลวิงวอนวา 'อยาเลย พระบิดา ขอพระองคใหนางกัณหาชินา อยูเถิด หมอมฉันผูเดียวจะไป
ดวยยักษ, ยักษจงเคี้ยวกินหมอมฉัน' แมอยางนัน้ พระโพธิสัตวก็ไมทรงยอมรับ. กิจที่กระทํายากกวา
นั้นที่หกแมนี้ อันพระโพธิสัตวกระทําแลว คือ เมื่อชาลีกุมารบนรําพันวา 'พระบิดา พระหฤทัยของ
พระองคแข็งเสมอหินแท ๆ , เพราะวาพระองคทอดพระเนตรเห็นหมอมฉันทั้งสองถึงแลวซึ่งทุกข ยักษ
นําหมอมฉันทัง้ สองไปในปาใหญอันไมมีมนุษย ก็ไมตรัสหาม' พระโพธิสัตวนนั้ ก็ไมไดกระทําความ
การุญ. กิจทีก่ ระทํายากกวานั้นที่เจ็ดแมนี้ อันพระโพธิสัตวกระทําแลว คือ ครั้นเมื่อทารกทั้งหลายอัน
พราหมณนาํ ไปลับแลว หทัยแหงพระโพธิสัตวผูกรอบเกรียมพรั่นพรึงนั้น ไมแตกโดยรอยภาค หรือพัน
ภาค; ประโยชนอะไรดวยมนุษยผูอยากไดบุญ ยังบุคคลอื่นใหถึงทุกข, มนุษยผูอยากไดบุญ ควรจะให
ตนเองเปนทานมิใชหรือ?"

ถ. "ขอถวายพระพร เพราะความที่กิจซึ่งกระทํายากเปนของอันพระโพธิสัตวกระทําแลว
กิตติศัพทของพระโพธิสัตวฟุงไปแลวในโลก ทั้งเทวดาและมนุษยตลอดหมื่นโลกธาตุ, เทวดายอม
สรรเสริญตลอดเทวพิภพ อสูรทั้งหลายยอมสรรเสริญตลอดอสูรพิภพ ครุฑทั้งหลายยอมสรรเสริญ
ตลอดครุฑพิภพ นาคทั้งหลายยอมสรรเสริญตลอดนาคพิภพ ยักษทั้งหลายยอมสรรเสริญตลอดยักษ
พิภพ; สืบ ๆ มาโดยลําดับ กิตติศัพทของพระโพธิสัตวนนั้ มาถึงสมัยลัทธิของเราทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้,
เราทั้งหลายนัง่ สรรเสริญคอนไดถึงทานนัน้ วา 'การบริจาคบุตรและภริยาเปนอันพระโพธิสัตวใหดีแลว
หรือใหชั่วแลว.'
อีกประการหนึง่ กิตติศัพทนนั้ แล ของพระโพธิสัตวทั้งหลายผูมีปญญาละเอียดรูวิเศษรูแ จง
ยอมใหเนือง ๆ ซึ่งคุณสิบประการ, คุณสิบประการเปนไฉน? คือ ความเปนผูไมโลภหนึ่ง ความเปนผูไม
มีอาลัยหนึ่ง ความบริจาคหนึ่ง ความละหนึ่ง ความเปนผูไมเวียนมาหนึ่ง ความเปนผูสุขุมหนึ่ง ความ
เปนผูใหญหนึง่ ความเปนผูอันบุคคลรูตามโดยยากหนึ่ง ความเปนผูอันบุคคลไดโดยยากหนึ่ง ความ
เปนผูมีธรรมรูแลวหาผูอนื่ เชนเดียวกันไมไดหนึ่ง; กิตติศัพทนขี้ องพระโพธิสัตวทั้งหลายผูมีปญญา
ละเอียดรูวิเศษรูแ จง ยอมใหเนือง ๆ ซึ่งคุณสิบประการเหลานี้แล."
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ บุคคลใดยังผูอื่นใหลําบากแลวใหทาน, ทานนัน้ ของบุคคลนั้น มีสุข
เปนวิบาก ใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรคบางหรือหนอ?"
ถ. "ขอถวายพระพร เหตุอะไรอันบรมบพิตรจะพึงตรัส"
ร. "เชิญเถิด ขอพระผูเปนเจาอางเหตุ."
ถ. "ขอถวายพระพร สมณะหรือพราหมณไร ๆ ในโลกนี้ เปนผูมีศีลมีธรรมอันงาม, หรือถึงพยาธิ
อันใดอันหนึ่ง; ผูใดผูหนึ่งใครตอบุญ จึงใหสมณพราหมณนั้นขึ้นสูย าน แลวสงใหถงึ ประเทศที่ปรารถนา
; สุขหนอยหนึง่ มีกรรมนั้นเปนเหตุ พึงเกิดแกบุรษุ นั้น กรรมนั้นใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรคไดบาง
หรือหนอ?"
ร. "ไดซิ อะไรทีพ่ ระผูเปนเจาจะพึงกลาวเลา, บุรุษนัน้ พึงไดยาน คือ ชาง ยาน คือ มา ยาน คือ
รถ ยานสําหรับไปในทางบก ยานสําหรับไปในทางน้ํา ยานสําหรับกันฝน หรือยาน คือ มนุษย, ยานอัน
สมควรแกบุรษุ นัน้ ยานอันเหมาะแกบุรษุ นั้น พึงเกิดทุกภพ ๆ, อนึ่ง ความสุขทั้งหลายอันสมควรแกบุรุษ
นั้น พึงเกิดแกเขา ๆ พึงไปสูสคุ ติแตสุคติ, เพราะผลอันหลั่งไหลมาแตกรรมนั้นนั่นเทียว บุรุษนั้นพึงขึน้ สู
ยานสําเร็จดวยฤทธิ์ ใหถึงนคร คือ นิพพานอันตนปรารถนาแลว."
ถ. "ถาอยางนัน้ ทานที่บุรษุ นั้นใหแลวดวยอันยังบุคคลอื่นใหลําบาก เปนของมีสุขเปนวิบาก ให
เปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรค.

ขอถวายพระพร บุรุษนั้นยังชนทั้งหลายผูเนื่องดวยกําลังใหลําบากแลว เสวยสุขเห็นปานนี้
ดวยทานไรเลา.
ขอถวายพระพร บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุอันยิ่งแมอนื่ อีก: พระราชาองคใดองคหนึ่งในโลกนี้
ทรงบริจาคทานดวยการใหเก็บซึ่งธรรมิกพลีจากชนบท แลวยังพระราชอาชญาใหเปนไป, พระราชานัน้
พึงเสวยสุขหนอยหนึ่งดวยเหตุนั้น ทานนั้นใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรคบางหรือหนอแล?"
ร. "ไดซิ ใครจะพึงกลาวคาน, พระราชานัน้ พึงไดสุขตั้งแสนเปนอเนกดวยเหตุนั้น คือ เปน
พระราชายิ่งกวาพระราชาทัง้ หลาย เปนเทพดายิ่งกวาเทพดาทั้งหลาย เปนพรหมยิ่งกวาพรหมทั้งหลาย
เปนสมณะยิ่งกวาสมณะทั้งหลาย เปนพราหมณยิ่งกวาพราหมณทั้งหลายเปนพระอรหันตยิ่งกวาพระ
อรหันตทั้งหลาย."
ถ. "ถาอยางนัน้ ทานที่พระราชานั้นทรงบริจาคแลว ดวยการใหผูอนื่ ลําบาก เปนของมีสุขเปน
วิบาก ใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรคซิ. ขอถวายพระพร พระราชานั้นเสวยสุขเพราะยศอันยิ่งเห็น
ปานนี้ดวยวิบากแหงทานทีพ่ ระองคบีบคั้นชนบทดวยพลีแลว ทรงบริจาคแลวไรเลา."
ร. "ทานยิ่งอันพระเวสสันดรราชฤษีทรงบริจาคแลว คือ เธอไดพระราชทานพระเทวีของ
พระองค เพื่อประโยชนแกความเปนภริยาแหงชนอื่น. ไดพระราชทานพระโอรสทั้งหลายของพระองค
เพื่อประโยชนแกความเปนทาสแหงพราหมณ. ขึ้นชื่อวา ทานยิ่ง อันนักปราชญ ทั้งหลายนินทาแลว ติ
เตียนแลวในโลก. เปรียบเหมือนเพลาแหงเกวียนยอมหักดวยภาระยิ่ง เรือยอมจบดวยภาระยิ่ง โภชนะ
ยอมนอมไปสูค วามไมเสมอดวยบริโภคยิ่ง ขาวเปลือกยอมฉิบหายดวยฝนยิ่ง บุคคลยอมถึงความสิ้นไป
แหงโภคทรัพยดวยการใหยิ่ง วัตถุทั้งปวงยอมไหมดวยความรอนยิ่ง บุคคลเปนบาดวยความกําหนัดยิ่ง
บุคคลถูกฆาดวยความประทุษรายยิ่ง บุคคลยอมถึงความพินาศดวยความหลงยิ่ง บุคคลยอมเขาถึง
ความถูกจับวาเปนโจรดวยความโลภยิ่ง บุคคลยอมผิดดวยพูดพลามนัก แมนา้ํ ยอมทวมดวยอันเต็มยิ่ง
อสนีบาตยอมตกดวยลมยิ่ง ขาวสุกยอมลนดวยไฟยิ่ง บุคคลยอมไมเปนอยูน าน ดวยความกลาหาญ
เกินนัก; ขึ้นชื่อวา ทานยิ่ง อันนักปราชญทั้งหลายนินทาแลว ติเตียนแลวในโลก ฉันนัน้ นัน่ แล. ทานยิ่ง
อันพระราชาเวสสันดรทรงบริจาคแลว ผลหนอยหนึ่งอันบุคคลไมพึงปรารถนาในทานยิ่งนัน้ ."
ถ. "ขอถวายพระพร ทานยิ่งอันนักปราชญทั้งหลายพรรณนาชมเชยสรรเสริญแลวในโลก, ชน
ทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ใหทานเชนใดเชนหนึ่ง, ชนผูใ หทานยิ่ง ยอมถึงความสรรเสริญในโลก. ราก
ไมในปาเปนราวกะทิพยที่บคุ คลถือเอาแลว ดวยความเปนของนาเลือกสรรยิ่ง อันบุคคลนั้นจะไมใหแก
ชนทั้งหลายอืน่ ผูยนื อยูแ ลวในหัตถบาสบางหรือ? ยาเปนของกําจัดความเบียดเบียน กระทําที่สุดแหง
โรคทั้งหลาย ดวยความทีแ่ หงยาเปนของเกิดยิ่ง ไฟยอมไหมดวยความโพลงยิ่ง น้ํายอมยังไฟใหดบั ดวย
ความเปนของเย็นยิ่ง ดอกบัวยอมไมติดเปอนดวยน้ําและเปอกตม ดวยความทีแ่ หงดอกบัวเปนของ

หมดจดยิ่ง แกวมณีใหผลอันบุคคลพึงปรารถนา ดวยความทีแ่ หงแกวมณีมีคุณยิ่ง เพชรยอมตัดแกว
มณี แกวมุกดาและแกวผลึก ดวยความเปนของคมยิ่ง แผนดินยอมทรงไว ซึ่งคนและนาคเนื้อนก
ทั้งหลาย ซึ่งน้ําและศิลาภูเขาตนไมทั้งหลาย ดวยความเปนของใหญยงิ่ สมุทรมิไดเต็มลน ดวยความ
เปนของใหญยิ่ง เขาสิเนรุเปนของไมหวั่นไหวดวยความเปนของหนักยิง่ อากาศไมมที ี่สุด ดวยความเปน
ของกวางยิ่ง พระอาทิตยกาํ จัดเสียซึ่งหมอก ดวยความเปนของสวางยิ่ง ราชสีหเปนสัตวมีความกลัวไป
ปราศแลว ดวยความเปนสัตวมีชาติยิ่ง คนปล้ํายอมยกขึ้นซึ่งคนปล้าํ คูตอสูไดโดยพลัน ดวยความเปนผู
มีกําลังยิ่งพระราชาเปนอธิบดี ดวยความเปนผูมีบุญยิ่ง ภิกษุเปนผูอนั นาคและยักษมนุษยเทพดา
ทั้งหลายพึงนมัสการ ดวยความเปนผูมีศลี ยิ่ง พระพุทธเจาเปนผูไมมีใคร ๆ เปรียบ ดวยความที่พระองค
เปนผูเลิศยิ่งฉันใด; ชื่อทานยิ่ง อันนักปราชญทั้งหลายพรรณนา ชมเชยสรรเสริญแลวในโลก, ชน
ทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ใหทานเชนใดเชนหนึ่ง, ชนผูใ หทานยิ่ง ยอมถึงความสรรเสริญในโลก ฉันนัน้
นั่นเทียวแล. พระราชาเวสสันดรเปนผูอันบัณฑิตทั้งหลายพรรณนา ชมเชยสรรเสริญบูชายกยองแลว
ดวยทานยิ่งในหมื่นโลกธาตุ ดวยทานยิ่งนัน้ นัน่ แล พระราชาเวสสันดรจึงเปนผูตรัสรูแลวเลิศในโลกทั้ง
เทวโลก ณ กาลนี.้ ครั้นเมื่อทักขิเณายยบุคคลมาถึงเขาแลว ทานที่ควรตั้งไวไมควรให มีอยูในโลกหรือ
ขอถวายพระพร?"
ร. "ทานทั้งหลายสิบเหลานี้ มิใชของสมมติวาทานในโลกมีอยู, บุคคลใดใหทานทั้งหลาย
เหลานั้น บุคคลนั้นเปนผูมกั ไปอบาย; ทานทั้งหลายสิบเปนไฉน? ทาน คือ น้ําเมา บุคคลใดใหทานนัน้
บุคคลนั้นเปนผูมักไปอบาย;ทาน คือ มหรสพ ทาน คือ สตรีทาน คือ โคผู ทาน คือ จิตรกรรม ทาน คือ
ศัสตรา ทาน คือ ยาพิษ ทาน คือ เครื่องจํา ทาน คือ ไกและสุกร ทาน คือ การโกงดวยอันชั่งและโกง
ดวยอันนับ มิใชของสมมติวา ทานในโลก บุคคลใดใหทานนั้น บุคคลนั้นมักไปอบาย. ทานทั้งหลายสิบ
เหลานีแ้ ล มิใชของสมมติวาทานในโลก, บุคคลใดยอมใหทานทั้งหลายเหลานัน้ บุคคลนั้นเปนผูมกั ไป
อบาย."
ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพไมไดทูลถามทานซึ่งมิใชของสมมติวาทานนั้น. อาตภาพทูล
ถามถึงทานนีต้ างหากวา ครั้นเมื่อทักขิเณยยบุคคลมาถึงเขาแลว ทานซึ่งควรตั้งไวไมควรให มีอยุในโลก
หรือ?"
ร. "ครั้นเมื่อทักขิเณยยบุคคลมาถึงเขาแลว ทานซึ่งควรตั้งไวไมควรให ไมมีในโลก; ครั้นเมื่อ
ความเลื่อมใสแหงจิตเกิดขึน้ แลว ชนทั้งหลายบางพวก ยอมใหโภชนะแกทักขิเณยยบุคคล บางพวกให
วัตถุเครื่องปกปด บางพวกใหทนี่ อน บางพวกใหที่พักอาศัย บางพวกใหเครื่องลาดและผาสําหรับหม
บางพวกใหทาสและทาสี บางพวกใหนาและที่ดิน บางพวกใหสัตวสองเทาและสัตวสี่เทา บางพวกให
รอย พัน แสน กหาปณะ บางพวกใหราชสมบัติใหญ บางพวกแมชวี ิตก็ยอมให."

ถ. "ขอถวายพระพร ถาวาบุคคลทั้งหลายบางพวก แมชวี ิตก็ยอมให, เพราะเหตุไร ครั้น
พระโอรสและพระเทวี อันพระเวสสันดรก็ทรงบริจาคดีแลว บรมบพิตรจึงยังพระเวสสันดรผูทานบดีหนัก
ยิ่ง ใหไปรอบแลวเลา?"
ขอถวายพระพร ปกติของโลก ความสั่งสมของโลก มีอยูบางหรือวา 'บิดาเปนหนี้เขา หรือทํา
การอาศัยเลี้ยงชีพ ยอมไดเพื่อเพาะปลูกหรือซื้อขายซึ่งบุตร?"
ร. "มีซิ พระผูเปนเจา บิดาเปนหนี้เขา หรือทําการอาศัยเลี้ยงชีพ ยอมไดเพื่อจะเพาะปลูกหรือ
ซื้อขายซึ่งบุตร."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาวาบิดาเปนหนี้เขา หรือทําการอาศัยเลี้ยงชีพ ยอมไดเพื่อจะเพาะปลูก
หรือซื้อขายซึ่งบุตร, พระเวสสันดรเมื่อยังไมไดสัพพัญุตญาณ เปนผูวุนวายแลว ถึงทุกขแลว จึงได
เพาะปลูกและซื้อขายซึ่งพระโอรสและพระเทวี เพื่ออันไดเฉพาะซึ่งทรัพย คือ ธรรมนั้น. เพราะเหตุนั้น
ทานที่พระเวสสันดรทรงบริจาคแลวนัน่ แล เปนอันทรงบริจาคแลว, กิจที่พระเวสสันดรทรงทําแลวนัน่ แล
เปนอันทรงทําแลว.
ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตรไมทรงเลื่อมใสตอพระเวสสันดรผูทานบดีดวยทานนั้นเพื่ออะไร?"
ร. "ขาพเจาไมติเตียนทานของพระเวสสันดรผูทานบดีดอก, ก็แตพระเวสสันดรควรจะทรง
บริจาคพระองคแทนพระโอรสและพระเทวีแกผขู อทั้งหลาย."
ถ. "ขอซึ่งพระเวสสันดร พึงทรงบริจาคพระองคทานแทนพระโอรสและพระเทวีแกผขู อทั้งหลาย
เปนกิจอันสัตบุรุษไมควรทําเลย; อันที่จริง ขอซึ่งพระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสและพระเทวีนั้น แก
ผูขอทั้งหลาย เปนกิจของสัตบุรุษทั้งหลาย.
ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนบุรษุ ผูหนึ่ง พึงใหนําน้าํ ควรดื่มมา บุคคลใดใหโภชนะแกบุรุษนัน้
บุคคลนั้นนาจะเปนผูกระทํากิจของบุรษุ นัน้ บางหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมเปนอยางนั้นเลย บุคคลนั้นใหสิ่งที่เขาใหนํามา จึงจะเปนผูมีชื่อวากระทํากิจของเขา."
ถ. "ครั้นเมื่อพราหมณทูลขอพระโอรสและพระเทวี พระเวสสันดรจึงพระราชทานพระโอรสและ
พระเทวี ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร หากวาพราหมณพึงทูลขอพระสรีระแหงพระเวสสันดร, เธอก็คงไมทรงรักษา
พระองคทานไว และคงไมทรงหวาดหวัน่ ไมทรงยินดี, พระสรีระที่พระราชทานแลวแกพราหมณนนั้ คง
เปนอันทรงบริจาคแลวแท.
ขอถวายพระพร หากวาใคร ๆ เขาไปเฝาพระเวสสันดรผูทานบดีทูลขอดวยคําวา 'ขอพระองค
ทาน พึงเขาถึงซึ่งความเปนทาสแหงขาพระองค,' พระสรีระที่พระราชทานแลวแกผขู อนั้น พึงเปนของที่

ทรงบริจาคแลวแท, เธอพระราชทานแลวไมทรงเดือดรอน. เพราะกายของพระเวสสันดรเปนของทัว่ ไป
แกสัตวเปนอันมาก เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อสุก เปนของทั่วไปแกสัตวเปนอันมาก.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนตนไมเผล็ดดอกออกผลแลว เปนของทั่วไปแกนกตาง ๆ ฉันใด,
พระกายของพระเวสสันดรเปนของทัว่ ไปแกสัตวเปนอันมาก ฉันนั้นแล. เพราะเหตุไร? เพราะวาพระ
เวสสันดรทรงปริวิตกวา "เมื่อเราปฏิบัติอยางนี้ จักถึงสัมมาสัมโพธิญาณ."
ขอถวายพระพร บุรุษไมมที รัพย ตองการดวยทรัพย เที่ยวแสวงหาทรัพย ยอมไปสูทางที่ถึง
ทรัพย ทางที่เปนหลักฐานแหงทรัพย ทางที่จะไดบําเหน็จเครื่องยินดี, ยอมกระทําการคาขายในทางน้ํา
ทางบก ยอมยินดีทรัพยดวยกายวาจาใจ ยอมพยายามเพื่อไดเฉพาะซึ่งทรัพยฉันใด; พระเวสสันดรผู
ทานบดี ผูไมมที รัพย ทรงบริจาคของควรสงวน ทาสีทาส ยานพาหนะ สมบัติทั้งสิ้น พระโอรส พระเทวี
และพระองคเอง แกผูขอทั้งหลาย เพื่ออันไดเฉพาะซึ่งรัตนะ คือ สัพพัญุตญาณโดยความเปนทรัพย
แหงพระพุทธเจา แลวทรงแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณอยางเดียว ฉันนั้นนั่นแล.
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง อมาตยอยากไดตรา ทรัพยควรสงวนเงินทองอันใดอันหนึ่ง
เปนเหตุใหไดตรามีอยูในเรือน ใหของนัน้ ทั้งหมดแลว พยายามเพื่ออันไดเฉพาะซึ่งตรา ฉันใด; พระ
เวสสันดรผูทานบดี ทรงบริจาคทรัพยเปนภายนอกภายในนัน้ ทั้งสิ้น และทรงบริจาคแมพระชนมชีพ ก็
ยอมแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณอยางเดียวฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง ความปริวิตกอยางนีไ้ ดมีแลวแดพระเวสสันดรผูทานบดีวา
'พราหมณนนั่ ยอมขอสิ่งใด เราเมื่อใหสิ่งนั้นนัน่ แหละแกพราหมณนนั้ จึงเปนผูชื่อวากระทํากิจแหงผูขอ
,' พระเวสสันดรนั้น จึงไดพระราชทานพระโอรสและพระเทวีแกพราหมณนั้น ดวยประการอยางนี.้
ขอถวายพระพร พระเวสสันดรผูทานบดี ไมไดพระราชทานพระโอรสและพระเทวีแกพราหมณ
ดวยความที่พระโอรสและพระเทวีเปนที่เกลียดชังเลย ไมไดพระราชทานพระโอรสและพระเทวี ดวย
ความเปนผูไ มอยากทรงเห็น ไมไดพระราชทานพระโอรสและพระเทวี ดวยทรงพึงวา 'บุตรและภริยา
ของเรามากเกิน เราไมสามารถจะเลี้ยงดูเขา' และจะทรงระอา จึงพระราชทานพระโอรสและพระเทวี
ดวยความเปนผูทรงปรารถนาจะนําออกเสีย ดวยทรงรําพึงวา 'บุตรและภริยาไมเปนที่รักแหงเรา' ก็หา
ไม; เมื่อเปนเชนนีแ้ ล พระเวสสันดรไดทรงสละบุตรทานอันบวร เปนของอันบุคคลไมพึงชั่ง เปนของ
ไพบูล ไมมที านอื่นจะยิ่งกวา มีราคาสูง เปนของทีย่ ังใจใหเจริญเปนที่รักเสมอดวยชีวติ เห็นปานนีแ้ ก
พราหมณ เพราะเหตุแหงพระสัพพัญุตญาณ เพราะความทีแ่ หงรัตนะ คือ สัพพัญุตญาณอยาง
เดียวเปนที่รัก.
ขอถวายพระพร แมคํานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูเทพดาลวงเทพดาทรงภาสิตแลว ในจริยา
ปฎกวา:-

"บุตรทั้งสอง ไมเปนที่เกลียดชังแหงเรา, นางมัทรีเทวี ก็ไม
พึงเปนที่เกลียดชังแหงเรา, สัพพัญุตญาณ เปนที่รักของเรา,
เพราะเหตุนั้น เราจึงไดใหบุตรและภริยาเปนที่รักของเรา."
ขอถวายพระพร บรรดาพระโอรสและพระเทวีนนั้ พระเวสสันดรทรงสละบุตรทานแลวเสด็จเขา
สูบรรณศาลาบรรทม, ความโศกมีกําลังเกิดขึ้นแลวแดเธอ ผูถึงแลวซึ่งความทุกข เพราะความรักยิง่ ,
หทัยวัตถุของเธอเปนของเรารอน, ในเมื่อพระนาสิกของเธอไมพอ เธอจึงทรงระบายลมอัสสาสะ
ปสสาสะซึ่งเรารอนดวยพระโอฐ, พระอัสสุของเธอกลายเปนธารพระโลหิต ไหลออกแลวแตพระเนตรทั้ง
สอง. พระเวสสันดรไดทรงสละบุตรทานแกพราหมณโดยยาก ดวยทรงดําริวา 'หนทางทานของเรา อยา
ฉิบหายเสียเลย.'
อีกประการหนึง่ พระเวสสันดรไดทรงสละพระโอรสทั้งสองแกพราหมณ อาศัยอํานาจแหง
ประโยชนทั้งสอง, ประโยชนทั้งสองเปนไฉน? คือ เธอทรงดําริวา 'หนทางทานของเรา จักไมเปนของ
เสื่อมรอบประการหนึ่ง, ในเมื่อลูกนอยทั้งสองของเราถึงแลวซึ่งความลําบากดวยรากไมผลไมในปา
พระอัยกาจักทรงเปลื้องเหตุ แตความลําบากนี้เสีย ประการหนึ่ง.' แทจริง พระเวสสันดรยอมทรงทราบ
วา 'ทารกทั้งสองของเรา อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส, และพระอัยกาจักทรงไถ
ทารกทั้งสองนี้, เมื่อเปนเชนนี้ ความกลับไปพระนคร จักมีแมแกเราทั้งหลาย.' พระเวสสันดรได
พระราชทานพระโอรสทั้งสองแกพราหมณ อาศัยอํานาจแหงประโยชนทั้งสองนี้แล.
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง พระเวสสันดรทรงทราบอยูวา 'พราหมณนแี้ ล เปนคนแก
เจริญวัย เปนผูใหญทุรพล เปนคนหลังโกง มีไมเทาจองไปขางหนา มีอายุสิ้นแลว มีบุญนอย, พราหมณ
นี้ จะไมสามารถเพื่อจะใชสอยทารกทั้งสองนี้ ดวยความใชสอยอยางทาส.' ก็บุรุษพึงอาจหรือ? เพื่อจะ
ถือเอาซึ่งพระจันทรและพระอาทิตยนี้ ผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ โดยกําลังเปนปกติ
แลวเก็บไวในกระบุงหรือในหีบกระทําไมใหมีรัศมี แลวใชสอยดวยการใชสอยอยางภาชนะ."
ร. "ไมอาจเลย."
ถ. "ขอถวายพระพร พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดร ผูมีสวนเปรียบดวยพระจันทรและพระ
อาทิตยในโลกนี้ อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนั้นนั่นเทียวแล.
บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุอันยิ่งแมอื่นอีก: อันใคร ๆ ไมอาจพันแกวมณีของพระเจาจักรพรรดิ ซึ่ง
เปนของงาม มีชาติเปนแกวแปดเหลี่ยม อันกระทําบริกรรมดีแลว ยาวไดสี่ศอก กวางเทาดุมเกวียนดวย
ผาเกาแลว เก็บไวในตะกราแลว ใชสอยดวยความใชสอยอยางเครื่องลับศัสตรา ฉันใด; พระโอรสทั้ง
สองของพระเวสสันดร ผูมีสวนเปรียบดวยแกวมณีแหงพระเจาจักรพรรดิในโลก อันใคร ๆ ไมอาจใช
สอยดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนั้นนัน่ เทียวแล.

บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุอันยิ่งแมอื่นอีก: พญาชางผูประเสริฐตระกูลอุโบสถ มีมันแตกทั่วโดย
สวนสาม มีอวัยวะทั้งปวงขาว มีอวัยวะตั้งลงเฉพาะเจ็ด สูงแปดศอก สวนยาวใหญเกาศอก นํามาซึง่
ความเลื่อมใสนาดู อันใคร ๆ ไมอาจปดดวยกระดงหรือขัน เชนลูกโคอันใคร ๆ ไมอาจขังรักษาไวในศอก
ฉะนัน้ ฉันใด; พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดร ผูมีสวนเปรียบดวยพญาชาง ตระกูลอุโบสถในโลก
อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนั้นนั่นเทียวแล.
บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุอันยิ่งแมอื่นอีก: พญาเขาหิมพานตซึ่งสูงหารอยโยชน ยาวและกวาง
สามพันโยชนในอากาศ ประดับดวยยอดแปดหมื่นสี่พนั เปนแดนเกิดกอนแหงแมนา้ํ ใหญหา รอย เปนที่
อยูแหงหมูภูตใหญ ทรงไวซงึ่ ของหอมมีอยางตาง ๆ ประดับพรอมดวยรอยแหงโอสถทิพย สูงปรากฏ
ราวกะวลาหกในอากาศ ฉันใด; พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดร ผูมีสวนเปรียบดวยพญาเขาหิม
พานตในโลก อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนั้นนั่นเทียวแล.
บรมบพิตรจงทรงสดับเหตุอันยิ่งแมอื่นอีก: กองไฟใหญโพลิงอยูเบื้องบนยอดเขา ยอมปรากฏ
ในทีไ่ กล ฉันใด, พระเวสสันดรผูราวกะกองไฟใหญโพลงอยูบนยอดเขา ปรากฏในทีไ่ กล ฉันนัน้ นัน่ แล,
พระโอรสทั้งสองของเธออันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส.
บรมบพิตรจงทรงสดับเหตุอันยิ่งแมอื่นอีก: ในเมื่อลมพัดตรงพัดไปอยูในสมัยดอกนาคบานใน
หิมวันตบรรพต กลิ่นดอกไมยอมฟุงไปสิ้นสิบโยชนสิบสองโยชน ฉันใด, เออก็ กิตติศัพทของพระ
เวสสันดรระบือไปแลว และกลิ่นคือศีลอันประเสริฐของเธอฟุงไปแลว ในพิภพแหงเทวดา อสูร ครุฑ
คนธรรพ ยักษ รากษส มโหรคะ กินนร และพระอินทรอนั เปนระหวางนั้น โดยพันโยชน จนถึงอกนิฏฐ
พิภพ, ดวยเหตุนั้น พระโอรสทั้งสองของเธอ อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนั้น
นั่นเทียวแล.
ขอถวายพระพร พระชาลีกุมารอันพระเวสสันดรผูพระบิดาทรงพร่ําสอนแลววา "แนะพอ
พระอัยยกาของเจาเมื่อจะพระราชทานทรัพยแกพราหมณไถเจาทั้งสองไว จงพระราชทานทองคําพัน
ตําลึงแลวไถเจาไว, เมื่อไถนางกัณหาชินา จงพระราชทานสวิญญาณกทรัพยอยางละรอย คือทาสรอย
หนึ่ง ทาสีรอยหนึ่ง ชางรอยหนึ่ง มารอยหนึ่ง โคนมรอยหนึ่ง โคผูรอยหนึ่ง ทองคํารอยหนึ่ง แลวไถไว;
หากวาพระอัยยกาของเจา ทรงรับเจาทั้งสองไวเปลาแตมอื พราหมณดวยพระราชอาชญาหรือพระ
กําลัง, เจาทั้งสองอยาทําตามพระกระแสแหงพระอัยยกาเลย, แตจงไปกับพราหมณ" ทรงพร่ําสอน
อยางนีแ้ ลวสงไป. แตนั้นพระชาลีกมุ ารเสด็จไปแลวเปนผูอันพระอัยยกาตรัสถามแลวไดกราบทูลวา
"พระบิดาไดพระราชทานกระหมอมฉัน ผูมีราคาพันตําลึงทองคําแกพราหมณ, อนึง่ พระราชทาน
นางกัณหาชินาแกพราหมณ ดวยรอยแหงชางฉะนี.้ "

ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาวิสัชนาดีแลวขายคือความเห็น พระผูเปนเจา
ทําลายดีแลว, ปรัปปวาททั้งหลาย พระผูเปนเจาย่ํายีดีแลว, สมัยลัทธิของตนพระผูเปนเจาสําแดงดีแลว
, พยัญชนะพระผูเปนเจาชําระดีแลว, เนื้อความพระผูเปนเจาจําแนกดีแลวขอวิสัชนานั้นสมอยางนัน้ ,
ขาพเจายอมรับองอยางนั้น."

