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นิทานเวตาล (เวตาลปญัจวงิศติ) 
 



2 

ค าน า 

 

แมจ้ะมกีารเลา่นิทานเวตาลสู่กนัฟงัมาไมต่ํา่กว่าพนัปี ท ัง้โดยปากต่อปากและลายลกัษณอ์กัษร แต่มนักลบั

มชีีวติชีวาอยู่ในความรูส้กึนึกคิดของผูค้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะตวัเวตาลผูม้ีบุคลกิโดดเด่นดา้นความเจา้เล่หแ์สน

กล และช่างพูดช่างเจรจา ‚เวตาล‛ น่าจะเป็นปีศาจจาํนวนไมก่ี่ตนในโลกนี้ทีผู่ค้นเกลยีดและกลวัไมล่ง 

 

ในแวดวงวรรณกรรม เรื่องปรมัปราเรื่องนี้ กลายเป็นตวัอย่างอา้งองิของวชิาการวรรณกรรมสมยัใหมแ่ทบ

ทกุครัง้ทีม่กีารกลา่วถงึงานเขยีนแบบเรื่องซอ้นเรื่อง หรอื Metafiction 

 

งานเขยีนแบบ Metafiction ตลอดจนทฤษฎคีวามรูเ้กี่ยวกบัเรื่องนี้  เป็นผลจากการที่นกัวรรณกรรม

ตะวนัตกเบื่อหน่ายกบัวรรณกรรมสจันิยมเหมือนจริง ที่ครอบงาํวฒันธรรมวรรณกรรมตะวนัตกมาตัง้แต่

คริสตศ์ตวรรษที่ ๑๘ การคน้พบทฤษฎเีรื่องซอ้นเรื่องเมือ่ช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ ๒๐ จงึเป็นปรากฏการณ์ที่น่า

ตื่นเตน้ดใีจเป็นอย่างยิง่สาํหรบันกัเขยีนสมยัใหม่ 

 

สาํหรบัโลกตะวนัออก รูปแบบเรื่องซอ้นเรื่องมมีานานตัง้แต่ผูค้นาํเริ่มรูจ้กัการสือ่สารกนัดว้ย ‚เรื่องเลา่‛ ก็

ว่าได ้เรื่องรูปแบบนี้ เป็นผลผลติของการสื่อสารแบบมุขปาฐะ จากนิยาย นิทานเรื่องเดี่ยว แก่นเดยีว ก็แตกแยก

ย่อยออกไปเป็นหลาย ๆ เรื่อง แลว้แต่จะแพร่กระจายออกไปกวา้งขวางเพยีงไหน โดยที่ ‛แก่นเรื่อง‛ จะคงเดมิ 

เปลีย่นไปก็แต่องคป์ระกอบแวดลอ้ม เช่น ชื่อตวัละคร ฉาก เหตุการณ์ สญัลกัษณ์ เท่านัน้ ในเชิงวชิาการ เรื่อง

ซอ้นเรื่องจงึถอืเป็นพฒันาข ัน้สูงทีสุ่ดของนทิานชาวบา้น 

 

วรรณคดีอินเดยีโบราณ ท ัง้ที่เขยีนโดยภาษาบาลแีละสนัสกฤต ปรากฏรูปแบบการเขยีนชนิดเรื่องซอ้น

เรื่องอยู่จาํนวนมาก เรื่องเอกส่วนใหญ่คือคมัภรีศ์าสนาหรืออรรถกถาธรรม อนัมแีก่นแกนว่าดว้ยความด ีความ

งาม ความจรงิ การหลุดพน้ ถงึข ัน้ ‚สจัจะ‛ ทีไ่มอ่าจมอีะไรมาส ัน่คลอนได ้นิทานย่อย ๆ จาํนวนมากทีเ่กิดขึ้น

ภายใตเ้รื่องเอกเหลา่นี้ จงึมสี่วนเสรมิใหแ้ก่นของเรื่องเอกคมชดักาวววาวและหนกัแน่นน่าเชื่อถอืยิง่ขึ้น 

 

ในระดบัของการเลา่เรื่อง นิทานทีซ่อ้นเขา้ไปในโครงเรื่องใหญ่จะทาํใหเ้รื่องในโครงเรื่องใหญ่เขา้ใจงา่ยขึ้น 

ผูแ้ต่งจะใชก้ลวธิใีหต้วัละครในเรื่องใหญ่เป็นผูเ้ลา่เรื่อง มกีารผูกปมปรศินา ต ัง้ปญัหา สุดทา้ยจะเฉลยปญัหา และ

ชี้ทางเลอืก 

 

น่าอศัจรรยท์ีน่ิทานเวตาลเป็นไดท้ ัง้รากเหงา้ และพฒันาการข ัน้สูงสุดของเรื่องเลา่แนวนี้ 
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นิทานเวตาล เป็นวรรณกรรมสนัสกฤตโบราณ เรื่อง ‚เวตาลปญัจวงิศติ‛ หรือนิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง ซึง่

ถกูเลา่โดยกวชีื่อ ศิวทาส และไดถ้กูเลา่ขานกนัต่อมากว่า ๒,๕๐๐ ปีลว่งมาแลว้ 

 

นิทานเรื่องเวตาลนี้  เดมิไดเ้รียบเรียงเป็นรอ้ยกรอง ชื่อ 

ลลิติเพชรมงกุฎ โดยเจา้พระยาพระคลงั (หน) แต่ถอดมาเพยีง

เรื่องแรกเท่านัน้ ในภายหลงัพระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมืน่พทิยา

ลงกรณ์ (พระบวรวงษเ์ธอ พระองคเ์จา้รชันีแจ่มจรสั) หรือ 

น.ม.ส. ไดท้รงแปลจากฉบบัทีแ่ปลเป็นภาษาองักฤษของริชารด์ 

ฟรานซสิ เบอรต์นั จาํนวน ๙ เรื่อง และจากสาํนวนแปลของ ซี.

เอช. ทอวน์ีย ์อกี ๑ เรื่อง ทาํใหฉ้บบัภาษาไทยของ น.ม.ส. มี

นิทานเวตาลท ัง้หมด ๑๐ เรื่อง  สาระบนัเทิงจากนิทานเวตาล

ฉบบันี้อาจเหน็ไดจ้ากการทีม่ผูีจ้ดัรายการโทรทศันน์าํไปสรา้งเป็น

ละครจนไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อหลายปีก่อน ต่อมา 

ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิ์ศรี แยม้นดัดา ไดแ้ปลจากตน้ฉบบัเดิม 

ซึง่เป็นภาษาสนัสกฤตอกัษรเทวนาครี จนครบ ๒๕ เรื่อง และภายหลงัวรรณกรรมเรื่องนี้ก็ไดร้บัการแปลแปลงใน

หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึ้นในวงกวา้ง จนกระท ัง่เวตาลไดก้ลายเป็นอีกหนึ่งตวัละครที่คนไทย

รูจ้กักนัเป็นอย่างด ี

 

เวตาลปญัจวงิศต ิโดย ดร.ศกัดิ์ศร ีแยม้นดัดา เลม่นี้ กลา่วไดว้่าเป็นนิทานเวตาลฉบบัสมบูรณ์ของบรรณ

พภิพไทย เพราะท่านแปลจากตน้ฉบบัด ัง้เดมิทีพ่มิพด์ว้ยอกัษรเทวนาคร ีครบท ัง้ ๒๕ เรื่อง 

 

ดว้ยเหตนุี้  นอกจากความบนัเทงิแลว้ สิง่ทีน่ิทานเวตาลฉบบัสมบูรณ์จะใหแ้ก่ผูอ่้าน จงึลกึไปถงึโลกทศัน์

และชวีทศันอ์นิเดยีด ัง้เดมิ นบัเป็นหนทางยอ้นกลบัสู่การศึกษา ‚รากเหงา้แห่งวถิตีะวนัออก‛ ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

Dhammaintrend                       
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เวตาล 

 

เวตาล เป็นอมนุษยจ์าํพวกหนึ่ง คลา้ยคา้งคาวผี ในปรมัปราคติของฮินดู ดาํรงอยู่เป็นภูตที่อาศยัใน

ซากศพผูอ้ื่นในตอนกลางวนั ศพเหล่านี้อาจใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อการเดินทาง เพราะขณะที่เวตาลอาศยัอยู่นัน้ 

ซากศพจะไม่เน่า แต่เวตาลอาจออกจากศพเพื่อหากินในตอนกลางคืน ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ.๒๕๔๒ กลา่วไวว้า่ ‚เวตาล คอื ผจีาํพวกหนึ่ง ชอบสงิอยู่ในป่าชา้‛ 

 

ตามตาํนานของชาวฮนิดู กลา่วว่าเวตาลนัน้เป็นวญิญาณรา้ยทีว่นเวยีนอยู่ตามสุสาน และคอยเขา้สงิอยู่ใน

ซากศพต่างๆ มนัจะทาํรา้ยมนุษยท์ีเ่ขา้ไปรบกวน เวตาลจะทาํใหม้อืและเทา้ของเหยือ่ถกูเขา้สงิหนัไปขา้งหลงัเสมอ 

เวตาลยงัทาํใหผู้ค้นเป็นบา้ ฆ่าเดก็ และแทง้ลูก แต่เวตาลยงัมขีอ้ด ีคอืมนัจะคอยดูแลหมูบ่า้นของมนัเอง 

 

เวตาลมนียันต์าเป็นสลีานแกมเขยีว มเีสน้ผมตัง้ชนัท ัง้ศีรษะ มอืขวาถอืไม เ้ทา้ มอืซา้ยถอืหอยสงัข ์ขณะ

เมือ่มาปรากฏตวัจะนุ่งห่มเสื้อผา้สเีขยีวท ัง้ชุด นัง่มาบนเสลีย่ง บางคราวก็ขีม่า้ มภีูตบริวารถอืคบเพลงิแวดลอ้ม

โดยรอบ และส่งเสยีงโห่รอ้งกกึกอ้ง 

 

เวตาลนัน้เป็นวญิญาณรา้ย คอยทาํรา้ยบคุคลทีลู่กหลานไมย่อมทาํพธิศีพใหพ้่อแม ่ดว้ยเหตนุี้ พวกเขาจงึ

ถกูกกัอยู่ในแดนสนธยา ระหว่างการดาํรงอยู่ดว้ยชวีติ และการดาํรงอยู่หลงัมชีวีติ (หลงัความตาย) ปิศาจเหลา่นี้

อาจไดร้บัอามสิดว้ยเครื่องเซ่นหรือถกูขบัใหต้กใจดว้ยมนตร ์เวตาลอาจหลุดพน้จากสภาพปิศาจไดห้ากการทาํพธิี

ศพของตน แต่เมือ่เป็นปิศาจแลว้ ก็ไมส่ามารถพน้จากกฎแห่งเวลาและเทศะ พวกมนัจะความรูป้ระหลาดเกี่ยวกบั

อดีต ปจัจุบนั และอนาคต และหย ัง่รูถ้งึใจคน ดงันัน้หมอผีจาํนวนมากจีงพยายามด ัน้ดน้เสาะหาเวตาล และ

ควบคุมเอาไวใ้ชเ้ป็นทาส 

 

รูปเคารพของเวตาลที่ใชเ้ป็นรูปบูชามกัทาํดว้ยหนิทาสแีดง บนส่วนยอดของแท่งหนิแกะสลกัเป็นรูปหนา้

คน 

มตีาํนานเลา่ว่า คร ัง้หนึ่งโยคีกราบทูลใหพ้ระเจา้วิกรมาทิตยไ์ปจบัเวตาล ซึง่อาศยัอยู่บนตน้ไมใ้นใจกลาง

สุสาน วธิเีดยีวทีจ่ะจบัเวตาลไดก้็คอื ตอ้งทาํอย่างเงยีบๆ และหา้มปรปิากพูดสิง่ใด มฉิะนัน้เวตาลจะหนกีลบัไปได ้

 

อย่างไรก็ตาม ทกุครัง้ทีพ่ระเจา้วกิรมาทติยจ์บัเวตาลได ้มนัจะหลอกลอ่พระองคโ์ดยเลา่นิทานใหฟ้งัเรื่อง

หนึ่ง ซึง่จะจบดว้ยคาํถาม และพระองคก์็อดรนทนไม่ได ้ตอ้งตอบคาํถามนัน้ทกุคร ัง้ไป ทาํใหเ้วตาลหนีกลบัไปยงั

ตน้ไมไ้ดด้งัเดมิ เรื่องราวเกี่ยวกบัเวตาลนัน้รวบรวมไวเ้รยีกว่า ‚เวตาลปญัจวิงศติ‛ (หรอื นิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง) 

รวมอยู่ใน หนงัสอืกถาสรติสาคร ของนกัปราชญอ์นิเดยีชื่อโสมเทวะ 



5 

เรื่องย่อนิทานเวตาล 

 

ณ ฝัง่แม่นํา้โคทาวรี มพีระมหานครแห่งหนึ่งต ัง้อยู่นามว่า ประดิษฐาน ที่เมอืงนี้ ในสมยับรรพกาลมี

พระราชาธบิดอีงคห์นึ่ง ทรงนามวา่ ตรวิกิรมเสน ไดค้รองราไชศวรรยม์าดว้ยความผาสุก 

 

ต่อมาไดม้นีกับวชชื่อ ศานติศีล ไดน้าํผลไมม้าถวายพระองคม์ไิดข้าด ซึง่ภายหลงัพระองคไ์ดพ้บว่ามอีญั

มณีอนัมีค่าอยู่ภายใจผลไมน้ ัน้ พระราชาทรงถามถึงเหตุผลที่ทาํเช่นนัน้ โยคีศานติศีลจึงใชเ้ล่หค์ารมขอให ้

พระราชาตรวิกิรมเสนช่วยนาํ เวตาล มาใหต้นเพือ่จะประกอบมหายชัญพธิ ี

 

พระราชาผูม้สีจัจะเป็นม ัน่ ไดไ้ปนาํเวตาลมาใหโ้ยคีเจา้เลห่ ์แต่เวตาลก็พยายามหน่วงเหนี่ยวดว้ยการเล่า

นิทานท ัง้สิ้น ๒๔ เรื่องดว้ยกนั ซึ่งแต่ละเรื่องจะมคีาํถามใหพ้ระราชาทรงตอบ โดยมขีอ้แมว้่า หากพระราชาเอ่ย

ปากพูดเวตาลก็จะกลบัไปสู่ทีเ่ดมิ และเวตาลสาปวา่ หากพระราชาทราบคาํตอบแลว้ไมต่อบ พระเศียรของพระองค์

จะตอ้งแตกเป็นเสีย่ง ๆ 

 

และก็เป็นดงันัน้ทุกครัง้ ที่พระราชาตอบคาํถามของเวตาล เวตาลก็จะหายกลบัไปสู่ตน้ไมท้ี่สิงที่เดิม 

พระราชาก็จะเสด็จกลบัไปเอาตวัเวตาลทุกครัง้ไป จนเรื่องสุดทา้ยพระราชาไม่ทราบคาํตอบ ก็ทรงเงยีบไม่พูด 

เวตาลพอใจในตวัพระราชามาก เพราะเป็นพระราชาผูไ้ม่ย่อทอ้ ผูม้คีวามกลา้หาญ ทาํใหเ้วตาลบอกความจริงใน

ความคดิของโยคเีจา้เลห่ ์ว่าโยคนี ัน้แทจ้รงิแลว้ ตอ้งการตาํแหน่งราชาแห่งวทิยาธร โดยจะเอาพระราชาเป็นเครื่อง

สงัเวยในการทาํพธิ ีและอธบิายถงึวธิกีาํจดัโยคเีจา้เลห่ ์

 

เมือ่พระราชาเสด็จมาถงึโยคีตามที่นดัหมายไว ้ก็ปรากฏว่าโยคีไดเ้ตรียมการทาํอย่างที่เวตาลไดบ้อกกบั

พระราชาไว ้พระราชาจงึแกไ้ขโดยทาํตามอุบายที่เวตาลไดบ้อกไว ้พระราชาจงึไดต้าํแหน่งราชาแห่งวทิยาธร และ

เวตาลไดบ้อกกบัพระราชาตรวิกิรมเสนว่า ‚ตาํแหน่งนี้ไดม้าเพราะความดขีองพระองค ์ตาํแหน่งนี้จะคอยพระองค์

อยู่หลงัจากที่ทรงเสวยสุขในโลกมนุษยจ์นสิ้นอายุขยัแลว้ ขา้ขอโทษในกาลที่แลว้มาในการที่ย ัว่ยวนประสาท

พระองค ์แต่ก็ไม่ทรงถอืโกรธต่อขา้ บดันี้ขา้จะถวายพรแก่พระองค ์ขอทรงเลอืกอะไรก็ไดต้ามใจปรารถนาเถดิ ‛ 

พระราชาก็ตรสัว่า ‚เพราะเหตุที่เจา้ยนิดต่ีอขา้ และขา้ก็ยนิดีในความมนีํา้ใจของเจา้เช่นเดยีวกนั พรอนัใดที่ขา้จะ

ปรารถนาก็เป็นอนัสมบูรณ์แลว้ ขา้เพยีงแต่อยากจะขออะไรสกัอย่างเป็นทีร่ะลกึระหว่างขา้กบัเจา้ นัน่ก็คอืนิทานที่

เจา้ยกปญัหามาถามขา้ถงึยี่สบิสี่เรื่อง และคาํตอบของขา้ก็ใหไ้ปแลว้เช่นเดยีวกนั แลครัง้ทีย่ี่สบิหา้คือวนันี้ถอืเป็น

บทสรุป แสดงอวสานของเรื่อง ขอใหน้ิทานชดุนี้จงมเีกยีรตแิพร่กาํจายไปในโลกกวา้ง‛ 
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เวตาลก็สนองตอบว่า ‚ขอจงสาํเร็จ โอ ราชะ บดันี้จงฟงัเถดิ ขา้จะกลา่วถงึคุณสมบตัทิีด่เีด่นของนิทานชดุ

นี้  สรอ้ยนิทานอนัรอ้ยรดัเขา้ดว้ยกนัดงัสรอ้ยมณีสายนี้  ประกอบดว้ยยี่สบิสี่เ รื่องเบื้องตน้ แลมาถงึบทที่ยี่สบิหา้ 

อนัเป็นบทสรุปส่งทา้ย นบัเป็นปริโยสาน นิทานชุดนี้จงเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของเวตาลปญัจวงิศต ิ (นิทานยี่สบิหา้

เรื่องของเวตาล) จงมเีกยีรตยิศบนัลอืไปในโลก และนาํความเจรญิมาสู่ผูอ่้านทกุคน ใครก็ตามทีอ่่านหนงัสอืแมแ้ต่

โศลกเดยีว หรือเป็นผูฟ้งัเขาอ่านก็เช่นเดยีวกนั จกัรอดจากคาํสาปท ัง้มวล บรรดาอมนุษยท์ ัง้หลาย มยีกัษ ์เวตาล 

กษุมาณฑ ์แมม่ด หมอผแีละรากษส ตลอดจนสตัวโ์ลกประเภทเดยีวกนันี้ จงสิ้นฤทธิ์เดชเมือ่ไดย้นิใครอ่านนิทาน 

อนัศกัดิ์สทิธิ์นี้‛ 

 

เมือ่พระราชาตริวกิรมเสนไดเ้ป็นจอมราชนัแห่งวิทยาธรท ัง้โลกและสวรรคแ์ลว้ ภายหลงัก็เกิดความเบื่อ

หน่าย หนัไปบาํเพญ็ทางธรรมจนบรรลคุวามหลดุพน้ 
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เริ่มเรื่อง 

 

โอม ขอชยัชนะจงมแีด่พระคเณศ พระผูซ้ึ่งขณะฟ้อนราํ ไดย้งัปวงดาราใหพ้ร ัง่พรูลงจากฟากฟ้าราวกบั

สายธารแห่งบปุผามาลยั ดว้ยแรงลมเป่าจากปลายงวงของพระองคแ์มเ้พยีงเลก็นอ้ย 

 

ณ ฝัง่แม่นํา้โคทาวรี มพีระมหานครแห่งหนึ่งต ัง้อยู่นามว่า ประดิษฐาน ที่เมอืงนี้ ในสมยับรรพกาลมี

พระราชาธิบดอีงคห์นึ่ง ทรงนามว่า ตริวิกรมเสน ไดค้รองราไชศวรรยม์าดว้ยความผาสุก พระองคเ์ป็นราชโอรส

ของพระเจา้วกิรมเสนผูท้รงเดชานุภาพเทยีมทา้ววชัรนิทร ์

 

ทกุ ๆ วนั เมือ่พระราชาเสดจ็ออกว่าราชการ ณ ทอ้งพระโรงธารคาํนลั จะมนีกับวชชื่อ ศานติศีล เขา้มา

เฝ้าถวายความเคารพ แลว้ถวายผลไมผ้ลหนึ่ง และทุก ๆวนั พระราชาก็ไดป้ระทานผลไมน้ ัน้แก่ขุนคลงัผูอ้ยู่

ใกลช้ดิใหเ้อาไปเก็บไว ้ดว้ยประการฉะนี้แล กาลเวลาก็ผ่านไปนบัสบิปี 

 

อยู่มาวนัหนึ่ง เมือ่โยคศีานตศีิลเขา้มาเฝ้าถวายผลไมเ้ช่นเคย แลว้ทูลลากลบัไป พระราชาทรงยืน่ผลไมน้ ัน้

แก่ลงิตวัหนึ่งซึง่ทรงเลี้ยงไวใ้นตาํหนกั และหนีคนเลี้ยงเขา้มาวิง่เลน่อยู่ในทอ้งพระโรง ลงิรบัผลไมแ้ลว้เอาเขา้ปาก

ขบกดั ทาํใหเ้ปลอืกผลไมฉี้กออก ทนัใดนัน้เพชรมณีอนังามและมค่ีาหามไิดก้็ร่วงตกลงมาเป็นประกายระยบิระยบั 

พระราชาทรงหยบิมณีเมด็นัน้ขึ้นมาพจิารณาและตรสัแก่โกศาธบิดวีา่ 

 

‚นี่แนะขนุคลงั เจา้จาํไดไ้หมว่าขา้เคยมอบผลไมข้องโยคใีหแ้ก่เจา้ทกุ ๆ วนั ป่านนี้ก็คงจะมจีาํนวนมากโข

อยู่ เจา้เอาไปเก็บไวท้ีไ่หนเลา่‛ 

 

ไดฟ้งัรบัส ัง่ดงันัน้ ขนุคลงัก็เกิดความตระหนกเป็นลน้พน้ อกึอกักราบทูลว่า ‚ขา้แต่มหบิาล ขอทรงอภยั

ดว้ยเถิด ขา้พระบาทคิดว่าเป็นผลไมธ้รรมดาก็เลยไม่ไดเ้อาใจใส่ ไดร้บัมาครัง้ใดก็โยนเขา้ไปในหนา้ต่าง

ทอ้งพระคลงั ป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไมท่ราบ ขา้พระองคข์อเปิดประตูคลงัดูก่อน‛ โกศาธบิดกีราบทูลแลว้รบีวิง่มา

ทีพ่ระคลงั เปิดประตูออกดูภายในครู่หนึ่งก็รบีกลบัมาทูลวา่ 

 

‚โอ นฤบด ีผลไมด้งักลา่วนัน้เป่ือยเน่าไปหมดแลว้ เหลอืแต่เมลด็คอื ดวงแกว้มณีกองเป็นภูเขาเลากาเต็ม

ไปหมด ส่องแสงระยบิระยบัไปท ัง้หอ้งพระเจา้ขา้‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัดงันัน้ก็ตรสัวา่ 
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‚สมบตัขิองขา้ในทอ้งพระคลงัก็มมีากมายเหลอืที่จะคณานบั ขา้จะปรารถนาอะไรกบัอนรรฆมณีเหล่านัน้ 

ขา้ขอมอบใหแ้ก่เจา้ท ัง้หมด จงเอาไปเถดิ‛ 

 

วนัรุ่งขึ้น เมือ่เสดจ็ออกทอ้งพระโรง ทอดพระเนตรเหน็โยคศีานตศีิลเขา้มาเฝ้า จงึตรสัวา่ 

 

‚ดูก่อนมนุี ท่านมาหาเราทกุวนั เอามณีจนิดาค่าควรเมอืงนบัไมถ่ว้นมาใหแ้ก่เรา ท่านมคีวามประสงคอ์ะไร 

จงบอกมาตามจรงิ ถา้ท่านยงัไมบ่อกเรา วนันี้ เราก็จะไมร่บัผลไมจ้ากท่าน‛ 

 

 โยคไีดฟ้งัก็ตอบวา่ 

 

 ‚ขา้พเจา้กาํลงัจะประกอบมหายญัพธิอีนัสาํคญัยิง่อย่างหนึ่ง ซึง่จะทาํสาํเร็จไมไ่ดเ้ลย ถา้ไมไ่ดบ้รุุษสุดกลา้

หาญอย่างท่านมาช่วยเหลอื ขอทรงเมตตาเถดิ โอ ราชะ‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัก็ตรสัวา่ 

 

‚ท่านโยค ีขา้ยนิดจีะช่วยเหลอืท่านทกุอย่าง จะใหท้าํอะไรก็บอกมาเถดิ‛ 

 

‚โอ วศิามบด ีขา้พเจา้ยนิดนีกั‛ โยคีศานตศีิลกลา่ว ‚ขา้พเจา้จะรอพระองคอ์ยู่ที่สุสานนอกเมอืงเมือ่ถงึ

ขา้งแรมคนืแรกแห่งกาฬปกัษ ์พระองคจ์งมาพบขา้พเจา้ในเวลาคํา่ทีบ่รเิวณใตต้น้ไทรเถดิ อย่าทรงลมืเป็นอนัขาด‛ 

 

พระราชาทรงยนิยอม ตรสัวา่ ‚เอาเถดิ ขา้จะไปตามนดั‛ 

 

โยค ีเมือ่ไดร้บัคาํสญัญาของพระราชา ก็ทูลลากลบัไปดว้ยความยนิด ี

 

ฝ่ายพระราชาผูม้หาวรีะ คร ัน้ถงึวนัแรมแรกก็เสด็จออกจากวงั ทรงแต่งพระองคอ์ย่างรดักุม โพกพระ

เศียรดว้ยผา้สดีาํ ทรงเลาะเรน้ไปตามทางโดยไม่มผูีพ้บเห็น จนกระท ัง่บรรลุถงึสุสานนอกเมอืงตามที่นดัหมาย 

บริเวณนัน้มดืดว้ยเงาแมกไม ้ปรากฏเพยีงตะคุ่ม ๆ ในทีสุ่ดก็มาถงึทีใ่กลจ้ติกาธานอนัสว่างวอมแวมดว้ยไฟทีเ่ผา

ไหมซ้ากอสุภอยู่ บางส่วนก็เหลอืเพยีงโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะเรี่ยรายอยู่ ทาํใหเ้กิดความสะพรึงกลวัแก่ผู ้

ไดพ้บเห็นยิ่งนกั ณ ที่น ัน้มพีวกภูตและเหล่าเวตาลลอยอยู่เกลือ่น บา้งก็ยื้อแย่งกินศพอนัชวนใหส้ะอดิสะเอียน

เหยีนราก เสยีงหมาไนหอนโหยหวนอยู่ในทีใ่กลเ้คียงเหมอืนเสยีงปีศาจมาหลอกหลอน รวมแลว้ความสยดสยอง

ท ัง้หลายทีป่รากฎก็เป็นประดุจการมาเยอืนของพระไภรวะ (พระศิวะหรอืพระอศิวร ปางดุรา้ย) นัน่เทยีว 



9 

 

จากนัน้พระราชาทรงคน้หาสาํนกัของโยคศีานตศีิลจนพบทีใ่ตต้น้ไทรใหญ่ อนัมรีากยอ้ยระยา้ จงึเสดจ็เขา้

ไปหา ตรสัวา่ 

 

‚ขา้มาแลว้ ท่านโยคจีะใหข้า้ทาํอะไรเลา่‛ 

 

เมือ่โยคเีหน็พระราชาเสดจ็มาตามสญัญาก็ดใีจ กลา่วว่า 

 

‚โอ ราชะ ขา้พเจา้เหน็แลว้จากพระเนตรของพระองคว์่า ทรงมเีมตตาต่อขา้พเจา้ ทรงฟงัเถดิ ถา้พระองค์

เสดจ็จากนี่ไปทางทศิใตไ้มไ่กลนกั จะทรงพบตน้อโศกตน้หนึ่ง บนกิ่งอโศกมศีพชายคนหนึ่งแขวนอยู่ ขอใหน้าํศพ

นัน้มาใหข้า้พเจา้ นัน่แหละคอืงานทีข่า้พเจา้ตอ้งการจะใหพ้ระองคช่์วยเหลอื โอ มหาวรีะ‛ 

 

ทนัททีี่วรีกษตัริยผู์ม้ ัน่คงต่อคาํสญัญาไดย้นิถอ้ยคาํดงักล่าว ก็ทรงกล่าวแก่โยคีว่า ‚ขา้จะทาํตามคาํของ

ท่าน‛ แลว้เสดจ็ไปทางทศิใต ้ครู่หนึ่งก็มาถงึทีอ่นัอยู่ไมไ่กลจากกองไฟทีใ่กลจ้ะมอด แลเหน็ตน้อโศกอยู่บรเิวณนัน้ 

บนกิ่งอโศกมศีพชายผูห้นึ่งแขวนอยู่ราวกบัหอ้ยลงมาจากบ่าของอสุรกาย พระราชาทรงปีนตน้อโศกขึ้นไปปลดเอา

ศพลงมาอย่างยากเยน็และเหวีย่งมนัลงบนพื้นดนิ ทนัททีีร่่างนัน้กระทบแผ่นดนิมนัก็หวดีรอ้งราวกบัเจบ็ปวดเต็มที ่

พระราชาทรงคิดว่าร่างนัน้มชีีวติ ก็ปีนลงมาจากตน้อโศกเขา้ประคองเอาไว ้ทรงนวดเฟ้นร่างนัน้ดว้ยความกรุณา

เพือ่ใหค้ลายเจ็บ ทนัใดนัน้ศพก็กรีดเสยีงหวัเราะเยอืกเยน็ราวกบัเสยีงภูตผ ีพระราชาทรงทราบไดท้นัทวี่าศพนัน้

ถกูเวตาลสงิอยู่ จงึถามมนัว่า ‚เจา้หวัเราะอะไร อย่ามวัชกัชา้อยู่เลย รบีไปกนัเถอะ‛ ทนัใดนัน้เอง ศพทีเ่วตาลเขา้

สงิ ก็ลอยกลบัขึ้นไปหอ้ยอยู่บนกิ่งอโศกตามเดมิ พระราชาเหน็ดงันัน้ ก็รีบปีนขึ้นไปดงึเอาศพนัน้ลงมาแลว้เหวีย่ง

ขึ้นบ่า เสดจ็ไปอย่างรวดเร็ว ขณะทีเ่สดจ็มาตามทาง เวตาลในร่างของศพทีพ่าดบา่อยู่ก็กลา่วแก่พระราชาวา่ 

 

‚โอ ราชนั ขา้จะเลา่นิทานสนุก ๆ ใหฟ้งัสกัเรื่องหนึ่ง ระหว่างทางจะไดไ้มเ่บือ่ โปรดทรงสดบัเถดิ และเมือ่

ฟงัแลว้อย่าไดต้รสัอะไรเลย‛ 
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นิทานเรื่องที่ ๑ 

ปญัญาแหง่พทุธิศรรีะ 

 

แต่โบราณกาล มเีมอืงหนึ่งชื่อพาราณส ีอนัเป็นทีก่ลา่วกนัว่าเป็นทีป่ระทบัของพระศิวะผูเ้ป็นเจา้เพราะเมอืง

นี้ เป็นที่อยู่ของผูบ้ริสุทธิ์ในศาสนา ซึ่งเปรียบเหมอืนภูเขาไกรลาสอนัเป็นที่ชุมนุมของทวยเทพ แม่นํา้คงคาอนั

ศกัดิ์สิทธิ์มนีํา้เป่ียมฝัง่ตลอดกาลไหลเลยีบพระนครนี้  ทาํใหดู้เสมอืนสรอ้ยแกว้มณีอนับรรเจิดที่คลอ้งเอาไว ้

โดยรอบ 

 

ที่พระนครพาราณสนีี้  มพีระราชาองคห์นึ่งทรงนามว่า พระเจา้ประตาปมกุฏปกครองอยู่ พระองคเ์ป็นผู ้

เลศิดว้ยเดชานุภาพ สามารถปราบปรามเหลา่อรริาชศตัรูไดร้าบคาบราวกบักองอคันีทีเ่ผาผลาญป่าใหญ่ใหว้อดวาย 

ฉะนัน้พระองคม์รีาชโอรสองคห์นึ่งชื่อ วชัรมกฏุ ผูท้รงโฉมอนังามยอดยิง่เพยีงดงัจะเยย้กามเทพใหไ้ดอ้าย เจา้ชาย

มสีหายผูห้นึ่งชื่อ พทุธิศรรีะ ซึง่ทรงรกัและตรีาคาคุณค่าของเขาเท่ากบัชวีติของพระองคน์ ัน่เทยีว แลพทุธศิรรีะนัน้

เป็นบตุรมนตรผูีใ้หญ่ของพระราชา 

 

สมยัหนึ่ ง เจ า้ชายกับพระสหายพากัน

แสวงหาความบนัเทงิสุขโดยการขีม่า้ประพาสป่าไล่

ลา่สงิโตอย่างสนุก ทรงยงิธนูตดัสรอ้ยคอของสหีะ

เหล่านั้น อนัมีลกัษณะดงัแสจ้ามรีของมนัขาด

กระจุย ในทีสุ่ดเสดจ็มาถงึป่าใหญ่แห่งหนึ่งทีน่ ัน้มี

ความงดงามรื่นรมยร์าวกบัอทุยานของกามเทพ มี

เสยีงนกดุเหว่าวเิวกแว่วอ่อนหวาน ผสมผสานมา

กบัสายลมที่แผ่วรําเพยมาจากแนวพฤกษอ์นัมี

ดอกบานสะพรัง่ทุกกิ่งกา้นกวดัไกวไปมา ระหว่าง

ทวิไมอ้นัคดโคง้ในเบื้องหนา้เป็นทะเลสาบซึ่งมนีํา้

อนัใสเขยีวดงัมรกตและมรีะลอกนอ้ย ๆ วิง่ไลก่นั

เขา้สู่ฝัง่มิไดข้าด กลางบึงใหญ่มีกอบวัอนัสลบั

สลา้งดว้ยสสีนัวรรณะต่าง ๆ อย่างงดงาม ณ ทีน่ ัน้ 

เจา้ชายทอดพระเนตรเห็นนารีนางหนึ่งมีรูปโฉม

งดงามดงัเทพอปัสร ลงเล่นนํา้อยู่พรอ้มดว้ยคณา

นางผูเ้ป็นบริวาร นางมพีกัตรอ์นังามดงัสมบูรณ
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จนัทร ์อนัทาํใหเ้ศวโตตบล (บวัสายสขีาว) ท ัง้หลายตอ้งไดอ้าย เพยีงไดแ้ลเหน็นางครัง้แรก เจา้ชายหนุ่มก็รูส้กึ

เหมอืนว่านางไดค้ร่าเอาดวงหทยัของพระองคไ์ปเสยีแลว้ดว้ยเสน่หอ์นัลกึซึ้งของนาง แลนางนัน้กาํลงัเพลดิเพลนิ

อยู่ดว้ยการเลน่นํา้จนมทินัระวงัอาภรณท์ีห่ลดุร่วงจากอรุะ ขณะที่เจา้ชายและสหายกาํลงัจอ้งดูนางอยู่ 

 

ดว้ยความสงสยัว่านางเป็นใครนัน้ ก็พอดนีางเหลอืบมาเห็นเขา้ นางเมนิหนา้หนีดว้ยความอาย แต่แลว้

กลบัแสดงท่าทเีป็นนยั ๆ ใหท้ราบว่านางเป็นใครมาจากไหน นางเด็ดดอกบวัออกจากมาลาที่สวมศีรษะนางดอก

หนึ่งเอาทดัหูไว ้นิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แลว้เอาดอกบวัออกจากหู บดิใหเ้ป็นรูปเครื่องประดบัอย่างหนึ่งทีเ่รยีกว่า ทนัตบตัร 

(แผ่นฟนัเป็นรูปอาภรณ์ชนิดหนึ่ง) จากนัน้นางหยบิดอกบวัอกีดอกหนึ่งขึ้นวางบนศีรษะ และเอามอืปิดอรุะไวต้รง

หวัใจนาง เจา้ชายมองดูอากปักริิยาของนางอย่างไม่เขา้ใจ แต่สหายผูเ้ป็นบตุรมนตรีเขา้ใจโดยตลอด นางโฉมงาม

นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ขึ้นจากนํา้แวดลอ้มดว้ยบรวิารเดนิทางกลบัไปยงันวิาสสถานของนาง 

 

เมือ่นางเขา้ในบา้นก็ลม้ตวัลงบนทีน่อน มใีจอนัเตน้ระทกึคดิถงึเจา้ชายดว้ยความสงสยัว่าพระองคจ์ะเขา้ใจ

สญัญาณของนางหรือไม่ ส่วนเจา้ชายวชัรมกุฏ เมือ่มไิดเ้หน็นางอกีแลว้ก็เปรียบเหมอืนวทิยาธรที่สิ้นไรซ้ึ่งมนตร์

วเิศษ เมือ่เสด็จกลบัถงึพระนครก็มแีต่จิตประหวดัคิดถงึนางอยู่มรูิว้าย ทรงตกอยู่ในอารมณ์รนัทด มแีต่ความ

เศรา้สรอ้ยอาวรณห์าแต่นางผูเ้ดยีว วนัหนึ่งบตุรมนตรเีขา้มาเฝ้าและสนทนากนัดว้ยเรื่องต่าง ๆ พทุธศิรรีะบตุรมน

ตร ีไดถ้ามเจา้ชายผูเ้ป็นสหายว่ามคีวามคดิอย่างไรเรื่องนางงามทีพ่บทีท่ะเลสาบ ในความคดิของตนเหน็ว่านางนัน้

อาจจะตดิต่อไดง้า่ยกว่าทีค่ดิเพราะทกุอย่างไมม่ปีญัหาอะไรเลย 

 

เจา้ชายไดฟ้งัก็พลุง่ขึ้นมาวา่ ‚เจา้พูดไดอ้ย่างไรวา่เขา้หาไมย่ากเลย ขา้ไมรู่จ้กัแมแ้ต่ชื่อของนาง ทีซ่ึง่นางอยู่ 

หรอืแมแ้ต่หวันอนปลายตนีของนางท ัง้สิ้น เจา้ช่างกวนโมโหขา้เสยีจรงิ‛ 

 

เมือ่เจา้ชายตรสัดงันี้  พทุธิศรีระก็ถงึกบัอา้ปากคา้ง กลา่วว่า ‚อะไรนะ พระองคไ์ม่ทราบไดอ้ย่างไรในเมือ่

นางใหส้ญัญาณออกโจ่งแจง้อย่างนัน้ ก็เมื่อนางเอาดอกบวัทดัที่หู นางหมายจะบอกพระองคว์่ า ‘ฉนัอยู่ในแว่น

แควน้ของพระราชานาม กรรโณตบล’ (ผูม้ดีอกกบวัประดบัทีหู่) เมือ่นางบดิกลบับวัเป็นอาภรณ์ทนัตบตัร นาง

หมายความว่า ‘จงรูเ้ถดิว่าฉนัเป็นลูกของทนัตแพทยท์ีเ่มอืงนัน้’  การทีน่างหยบิดอกบวัขึ้นชูบนศีรษะว่า นางชื่อ 

ปทัมาวดี และการที่นางเอามอืทาบหทยัประเทศก็หมายความว่า พระองคส์ถติอยู่ในหวัใจของนางแลว้นัน่เอง 

พระองคไ์ม่รูห้รือว่าพระราชากรรโณตบลนัน้เป็นกษตัริยแ์ห่งแควน้กลงิคะ และมพีระสหายที่โปรดปรานคนหนึ่ง

เป็นหมอฟนัชื่อสงครามวรรธน ์ก็ชายผูน้ี้แหละมลูีกสาวชื่อ ปทัมาวด ีผูเ้ป็นมกุดาแห่งโลกท ัง้สาม และบดิาของนาง

ตรีาคานางเท่ากบัชวีติของเขานัน่เทยีว 
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เรื่องราวเหลา่นี้ขา้พเจา้ทราบจากคาํคนเขาพูดกนัมานานแลว้ เพราะฉะนัน้ขา้พเจา้จงึตคีวามหมายของนาง

ไดถ้กูตอ้งไมว่า่นางจะแสดงท่าทอีย่างไร 

 

เมือ่ราชบตุรไดฟ้งัคาํเฉลยอนัแจ่มแจง้ของบตุรมนตรดีงันี้ ก็มใีจปลอดโปร่งสิ้นความกงัวลวติก มใีบหนา้

อนัแช่มชื่นขึ้นทนัท ีและเหน็โอกาสทีจ่ะไปหานางอนัเป็นทีร่กัไดโ้ดยงา่ย จงึจดัการเสดจ็อกีคร ัง้หนึ่งพรอ้มดว้ยบตุร

มนตรี โดยแสรง้ทาํเป็นว่าจะไปล่าสตัวแ์ลว้มุ่งไปหานางโดยทนัทตีามเสน้ทางเดิม พอมาถงึกลางทาง เจา้ชายก็

กระตุน้มา้เผ่นโผนไปดว้ยความเร็วจนขา้ราชบริพารตามไม่ทนั แลว้มุ่งหนา้ไปยงัแควน้กลงิคะพรอ้มดว้ยบุตร

มนตรตีามเสดจ็อย่างใกลช้ดิ ณ ทีน่ ัน้ชายหนุ่มท ัง้สองก็มุง่ไปยงัพระนครของพระราชากรรโณตบล แลว้สบืเสาะจน

พบคฤหาสนห์ลงังามของทนัตแพทยผู์ย้ิ่งใหญ่ เจา้ชายและพระสหายแวะเขา้ไปสู่บา้นของหญิงชราผูห้นึ่งซึ่งอยู่

ใกลเ้คยีงกบัคฤหาสนน์ัน้ พทุธศิรรีะจดัการใหห้ญา้ใหน้ํา้แก่มา้ท ัง้สองตวั แลว้เอาไปซ่อนในทีล่บัตา จากนัน้ก็กลา่ว

แก่หญงิชราต่อพระพกัตรข์องเจา้ชายว่า ‚คุณแม ่ท่านเคยรูจ้กัหมอฟนัชื่อสงครามวรรธนบ์า้งหรอื‛ 

 

พอนางไดฟ้งัถอ้ยคาํดงันัน้ ก็กล่าวแก่ชายหนุ่มอย่างอ่อนนอ้มว่า ‚แม่รูจ้กัเขาดทีเีดยีว ก็แม่นี่แหละเคย

เป็นแมน่มของเขา เดีย๋วนี้ เขาใหแ้มเ่ป็นคนดูแลลูกสาวของเขาแลว้ แต่แมก่็ไมไ่ดเ้ขา้ไปทีบ่า้นใหญ่นัน่หรอก เพราะ

ไม่มเีสื้อผา้ด ีๆ จะแต่ง มแีต่ชุดปอน ๆ นี่จะใส่ไปก็อายเขา ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอา้ยลูกชายชาติช ัว่ มนัเล่นการ

พนนัหมดเนื้อหมดตวั ไมม่อีะไรเหลอือกีแลว้ มนัเหน็เสื้อผา้สวย ๆ ของแมม่อียู่ มนัก็ขนเอาไปจนหมด‛ เมือ่บตุร

มนตรีไดฟ้งัดงันัน้ก็ยนิด ีแลเหน็ช่องทางโดยตลอด จงึถอดสรอ้ยสงัวาลออกมอบใหน้างพรอ้มดว้ยของขวญัอกี

หลายอย่าง ทาํใหน้างปลาบปลื้มเป็นอนัมาก บตุรมนตรเีหน็ไดโ้อกาสจงึกลา่วแก่นางว่า 

 

‚คุณแม่จงเป็นแม่ของพวกเราเถดิ ตอนนี้ฉนัมคีวามลบัอย่างหนึ่งทีจ่ะบอกคุณแม่ และขอใหคุ้ณแม่ช่วย

สงเคราะหด์ว้ย ใหคุ้ณแมไ่ปหานางปทัมาวด ีลูกหมอฟนัและกลา่วแก่นางว่า เจา้ชายทีเ่จา้เหน็ทีท่ะเลสาบนัน้ บดันี้

มาถงึแลว้ และเพราะความรกัของเขาทีม่ต่ีอเจา้อย่างท่วมทน้ เขาจงึรบีใหแ้มม่าบอกเจา้‛ 

 

เมือ่หญงิชราไดฟ้งัดงันัน้ก็ตอบตกลง เพราะไดล้าภสกัการมาไวแ้ลว้อย่างเต็มที ่รบีกระวกีระวาดเขา้ไปพบ

นางปทัมาวดใีนปราสาท และกลบัมาในเวลาเพยีงช ัว่ครู่ เจา้ชายและพระสหายเหน็นางกลบัมาก็ถามเรื่องราวโดย

ทนัท ีนางไดฟ้งัก็ตอบว่า ‚แม่ไปพบนางอย่างลบั ๆ และแจง้ข่าวแก่นางว่าเจา้มาถงึแลว้ พอนางฟงัจบก็ด่าขา้ยก

ใหญ่ มหินาํซํา้ยงัตบหนา้ขา้ท ัง้สองขา้งขา้งละทดีว้ยฝ่ามอืทีท่าดว้ยการบูร แลว้ไลข่า้กลบัมา นางทาํใหข้า้ตอ้งรอ้งไห ้

ดว้ยความเสยีใจเพราะถกูดูหมิน่อย่างคาดไมถ่งึ นี่ไงละ่ ลูกเอย๋ รอยทีน่างตบขา้ยงัเป็นผืน่หา้นิ้วอยู่เลยเหน็ไหม‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งัดงันี้  เจา้ชายก็รูส้กึเป็นทกุขเ์พราะความผดิหวงัยิ่งนกั แต่บตุรมนตรีผูฉ้ลาดไดก้ลา่วปลอบโยน

ว่า ‚อย่าทรงเศรา้โศกไปเลยพระเจา้ขา้ ที่นางทาํอย่างนี้ เป็นแต่เพยีงปริศนาเท่านัน้หรอก การทีน่างบริภาษแม่เฒ่า
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และตบหนา้ท ัง้สองแกม้ดว้ยมอืทาการบูรท ัง้สบินิ้วเป็นรอยสขีาวอย่างนัน้ก็เพราะนางตอ้งการจะตอบเป็นนยั ๆ ว่า

ใหพ้ระองคท์รงรออกีสบิวนัขา้งขึ้น เพราะระหวา่งนี้ เป็นวนัทีฤ่กษไ์มด่ี‛ 

 

หลงัจากที่บุตรมนตรีกล่าวปลอบโยนเจา้ราชบุตรดงันี้แลว้ บุตรมนตรีก็ออกไปตลาด แอบเอาเครื่อง

ทองหยองออกขายอย่างลบั ๆ เอาเงนิมาใหแ้มเ่ฒ่าไปทาํอาหารอย่างดเีลศิมากินกนัท ัง้สามคน หลงัจากนัน้เมือ่รอ

มาครบสบิวนั บุตรมนตรีก็ส่งแม่เฒ่าไปพบนางปทัมาวดอีกีเพือ่ดูว่านางจะว่าอย่างไร ฝ่ายหญิงชราหลงัจากที่ถูก

ปรนเปรอดว้ยเหลา้ยาปลาป้ิงและอาหารนานารสอย่างอิ่มหมพีมีนัแลว้ก็มกีาํลงัใจยอมช่วยเหลอืเต็มที ่นางเดนิทาง

ไปหานางปทัมาวดอีกีครัง้เพือ่เอาใจแขกท ัง้สอง นางไปแลว้มชิา้ก็กลบัมากลา่วแก่ชายท ัง้สองวา่ ‚แมไ่ปมาแลว้ และ

ไมท่นัไดพู้ดอะไร แต่นางกลบัเยาะเยย้แมว่่าทาํเป็นแมส่ือ่ดนีกั นางเอามอืทีท่าชาดมาแปะหนา้อกขา้เป็นรอยนิ้วมอื

สามนิ้ว ขา้จงึกลบัมายงัเจา้พรอ้มดว้ยรอยนิ้วมอืของนางนี่แหละ‛ 

 

เมือ่บุตรมนตรีไดฟ้งัและพเิคราะหด์ว้ยความฉลาดก็ทูลเจา้ชายใหส้งบพระทยั และไตร่ตรองในปริศนา

ของนาง ซึง่ตนเหน็ว่าไมล่ี้ลบัอะไรเลย ‚นางตอ้งการจะบอกใหท้ราบว่า นางยงัไมว่่างทีจ่ะพบใครในสามวนันี้ ‛ บตุร

มนตรเีฉลยปญัหาอย่างม ัน่ใจ 

 

หลงัจากนัน้อกีสามวนั พทุธศิรรีะก็ส่งหญงิเฒ่าไปหานางปทัมาวดอีกี คราวนี้นางปทัมาวดตีอ้นรบัขบัสูเ้ป็น

อย่างด ีปรนเปรอดว้ยอาหารอนัเอมโอชและสุราอย่างด ีหญงิชราเพลดิเพลนิอยู่ทีค่ฤหาสนต์ลอดวนั จนกระท ัง่ถงึ

เวลาเยน็นางจงึลากลบับา้น ขณะนัน้ปรากฏเสยีงอื้ อองึในทอ้งถนนหนา้คฤหาสนเ์สยีงคนรอ้งเอะอะว่า ‚ระวงัดว้ย 

มชีา้งบา้หลุดจากเสาตะลุงวิง่มาทางนี้  มนักระทบืคนตายไปหลายคนแลว้ หนีเร็ว ‛ นางปทัมาวดไีดย้นิดงันัน้จงึ

กลา่วแก่หญงิชราว่า ‚แม่อย่าออกไปทางถนนใหญ่เลย อนัตรายเปลา่ ๆ เราจะใหแ้ม่นัง่ในกระเชา้แลว้ค่อยหย่อน

เชือกลงไปจากหนา้ต่างดกีว่า พอลงไปถงึสวนแลว้ก็ปีนตน้ไมอ้อกไปที่กาํแพง แลว้ขา้มกาํแพง ลงไปโดยไต่ลง

ตน้ไมอ้กีตน้หนึ่ง ถงึทางลดัแลว้แมก่็กลบัไปบา้นเถดิ‛ หลงัจากกลา่วดงันี้แลว้ นางปทัมาวดกี็ใหห้ญงิชราลงไปนัง่

ในกระเชา้ เอาเชอืกพนัแน่นหนา แลว้ก็ค่อยหย่อนนางลงทางหนา้ต่าง เมือ่ลงไปถงึสวนแลว้ก็ใหน้างทาํตามทีบ่อก

จนหญงิเฒ่ากลบัสู่บา้นดว้ยความปลอดภยั เมือ่นางกลบัมาบา้นแลว้ก็เลา่เรื่องท ัง้หมดใหช้ายหนุ่มท ัง้สองฟงั บตุร

มนตรีไดฟ้งัดงันัน้ก็กลา่วแก่เจา้ชายว่า ‚ความปรารถนาของพระองคถ์งึความสาํเร็จแลว้ เพราะฟงัจากถอ้ยคาํแม่

เฒ่านี่ นางปทัมาวดไีดแ้นะหนทางใหพ้ระองคไ์ปสู่บา้นของนางแลว้ เพราะฉะนัน้จงเสด็จไปเถดิ ไปเสยีวนันี้ เลย 

เวลายํา่คํา่ ไปตามหนทางทีน่างชี้แนะไวแ้ลว้นัน่แหละ‛ 

 

เมือ่บตุรมนตรีกลา่วดงันี้  เจา้ราชบตุรก็เดนิทางไปพรอ้มดว้ยบตุรมนตรีลดัเลาะมาจนถงึแนวกาํแพงบา้น

นางตามที่หญงิชราบอกไว ้ที่ตรงนัน้มเีชอืกผูกกระเชา้หย่อนลงมาจากหนา้ต่าง ทีข่อบหนา้ต่างแลเหน็สาวใชก้าํลงั

เยี่ยม ๆ มอง ๆ เหมอืนนางกาํลงัคอยหาเจา้ชายอยู่ ดงันัน้เจา้ชายจึงลงไปนัง่ในกระเชา้ นางสาวใชส้องคนก็
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ช่วยกนัชกักระเชา้ขึ้นไปจนถงึหนา้ต่าง จากนัน้เจา้ชายก็เสด็จเขา้ไปในปราสาทและตรงเขา้ ไปหานางอนัเป็นที่รกั 

บตุรมนตรเีหน็ว่าเสร็จธุระของตนแลว้ก็กลบัทีพ่กั 

 

ส่วนเจา้ชายเมือ่เขา้ไปถงึหอ้งของนางก็แลเหน็นางนัง่อยู่บนอาสน ์มใีบหนา้อนังามปล ัง่เปลง่ดงัจนัทรเ์พญ็

ฉายแสงอร่ามเรืองในราตรี นางแลเหน็เจา้ชายก็รีบลุกจากแท่นเขา้มากอดไวด้ว้ยความเสน่หาอนัแผดเผาอุระให ้

ทรมานมานบัเดอืน เจา้ชายประคองนางไวด้ว้ยความรกั และกระทาํววิาหะต่อนางตามแบบคานธรรพววิาห ์(การได ้

เสยีกนัเองดว้ยความพอใจท ัง้ฝ่ายชายและหญงิ ววิาหะชนิดนี้ถอืเป็นแบบหนึ่งทีถ่กูตอ้งตามกฏหมายอย่างหนึ่งใน 

๘ ชนิด) เมือ่ความปรารถนาของพระองคบ์รรลุความสาํเร็จแลว้ เจา้ชายก็ประทบัอยู่กบันางเรื่อยมาโดยการ

ลกัลอบมใิหรู้ถ้งึผูอ้ืน่ จนเวลาผ่านไปหลายวนั 

 

วนัหนึ่งขณะในทีอ่ยู่กบันางในทีร่โหฐาน เจา้ชายราํลกึถงึพระสหายได ้จงึกลา่วแก่นางว่า ‚ดูก่อนเจา้ผูเ้ป็น

ที่รกั สหายร่วมใจของขา้กาํลงัคอยขา้อยู่ที่บา้นแม่เฒ่า เวลาก็ผ่านไปหลายวนัแลว้ ขา้คิดว่าควรจะกลบัไปเยี่ยม

เยยีนเขาบา้ง เพราะเขาคอยฟงัขา่วจากขา้อยู่ เสร็จธุระแลว้ขา้จะกลบัมาทีน่ี่อกี‛ 

 

ปทัมาวดโีฉมงามไดฟ้งัก็นิ่งอยู่ ไตร่ตรองดว้ยความฉลาดของนาง แลว้ก็กลา่วแก่สามขีองนางว่า ‚โอท่านผู ้

เป็นบด ี(สาม ีหรอืนาย) ของขา้ เมือ่พระองคต์รสัดงันี้ก็ดแีลว้ แต่ขา้ยงัมคีวามสงสยัอยู่อย่างหนึ่งทีจ่ะถามว่า ก่อน

หนา้นี้ขา้เคยทาํปริศนาหลายอย่างต่อพระองค ์พระองคท์รงตปีญัหาแตกดว้ยความคิดของพระองคเ์องหรือ หรือ

วา่บตุรมนตรผูีเ้ป็นสหายเป็นคนคดิให‛้ 

 

เจา้ราชบตุรไดฟ้งัดงันัน้ก็กลา่วตอบโดยความซือ่ว่า ‚ขา้ไม่ไดค้ิดเองเลยสกัอย่าง แต่สหายของขา้คือบตุร

มนตรผูีน้ ัน้เป็นผูแ้นะนาํต่างหาก‛ 

 

นางไดฟ้งัดงันัน้ก็คิดในใจดว้ยความล ํา้ลกึ ปกปิดความรูส้กึอนัแทจ้ริงมใิหป้รากฏออกนอกหนา้ กลา่วว่า 

‚พระองคท์าํผดิเสยีแลว้ทีไ่ม่แจง้เรื่องนี้แก่ขา้ก่อน เมือ่เขาเป็นสหายของพระองค ์เขาก็ควรจะเป็นพีข่องขา้ดว้ย ขา้

ควรจะใหเ้กยีรตแิก่เขายิง่กวา่ใคร ๆ ท ัง้หมด โดยใหข้องขวญัอนัมค่ีาต่าง ๆ‛ 

 

เมือ่นางกลา่วดงันี้แลว้ ตกเวลากลางคืนนางก็ส่งเจา้ชายกลบัไปโดยวธิีเดมิเหมอืนขามา เจา้ชายก็กลบัมา

หาพทุธศิรรีะและพกัอยู่ดว้ยกนัเป็นเวลาหลายวนั วนัหนึ่งราชบตุรกลา่วแก่บุตรมนตรวีา่พระองคไ์ดเ้ลา่เรื่องการแก ้

ปรศินาของเขาใหน้างทราบหมดแลว้เพือ่ตอ้งการจะยกย่องความฉลาดของเขา สหายหนุ่มไดฟ้งัก็ตาํหนิว่าเป็นการ

เสี่ยงมากที่ทรงทาํดงันัน้ การสนทนาระหว่างสองชายดาํเนินไปจนกระท ัง่เย็นคํา่ วนัต่อมา หลงัจากการสวด

ประจาํวนัเวลาเชา้สิ้นสุดลง ก็ปรากฏว่ามสีาวใชค้นสนิทของนางปทัมาวดมีารอพบอยู่ เอาหมากพลูมาใหพ้รอ้มกบั
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อาหารซึง่น่ากินหลายอย่าง นางถามสารทุกขสุ์กดบิของบตุรมนตรีตามธรรมเนียม แลว้มอบของกินใหแ้ก่เขาและ

กลา่วแก่เจา้ชายว่า นางปทัมาวดกีาํลงัคอยอยู่ ขอใหพ้ระองคเ์สดจ็ไปเสวยอาหารทีบ่า้นของนางโดยเร็ว นางกลา่ว

จบก็รบีผลนุผลนักลบัไป บตุรมนตรเีหน็นางไปแลว้ก็กลา่วแก่เจา้ชายว่า 

 

‚ขา้แต่ราชบตุร โปรดคอยดู ขา้จะแสดงอะไรใหดู้สกัอย่าง‛ กลา่วจบก็นาํอาหารในภาชนะนัน้มาใหสุ้นขักนิ 

สุนขักนิอาหารนัน้ยงัไมท่นัหมดก็ลม้ลงขาดใจตาย เจา้ชายแลดูดว้ยความงนุงงตรสัวา่ ‚นี่มนัอะไรกนั ขา้ไมเ่ขา้ใจ‛ 

 

บตุรมนตรจีงึอธบิายว่า ‚ความจรงิก็คอื นางผูเ้ป็นทีร่กัของพระองครู์ว้่าขา้เป็นคนมปีญัญา เพราะสามารถ

ตีปญัหาของนางออกทุกอย่าง นางจึงส่งอาหารใส่ยาพษิมาใหข้า้กิน ที่นางทาํเช่นนี้ก็เพราะนางรกัพระองคม์าก

เหลอืเกนิ นางตอ้งการใหพ้ระองคร์กันางอย่างสุดจติสุดใจ และนางเหน็ว่า ตราบใดทีข่า้ยงัมชีวีติอยู่ ขา้อาจเป็นกา้ง

ขวางคอนาง และอาจจะยุยงพระองคใ์หเ้หนิห่างจากนางเมือ่ไรก็ได ้นางจงึคดิจะฆ่าเสยี มใิหข้า้นาํพาพระองคเ์สดจ็

กลบัพระนคร แต่พระองคอ์ย่าโกรธนางเลย ทางทีด่ขีอใหพ้ระองคเ์ลา้โลมนางจนคิดหนีจากสกุลตดิตามพระองค์

กลบัสู่พระนครจะดกีวา่ ขา้จะเป็นผูอ้อกอบุายดาํเนินเรื่องนี้ เอง‛ 

 

เมื่อบุตรมนตรีทูลดงันี้  เจา้ราชบุตรก็ทรงยิ้มแยม้ดว้ยความพอพระทยัตรสัว่า ‚เจา้นี่สมแลว้ที่ไดช้ื่อว่า 

พทุธศิรรีะ เพราะเจา้เป็นแหลง่ของความฉลาดแทเ้ทยีว‛ 

 

ขณะทีเ่จา้ชายกาํลงักลา่วยกย่องพระสหายอยู่นัน้ ก็ไดย้นิเสยีงคนเป็นอนัมากส่งเสยีงปรเิทวนาการมาจาก

ทอ้งถนนวา่ ‚โธ่เอย๋ ช่างกระไรราชบตุรนอ้ยของพระราชามาด่วนจากไปเสยีแลว้ ไมค่วรเลย ยงัเดก็อยู่แท ้ๆ‛ บตุร

มนตรีไดย้นิเสยีงดงันัน้ก็รูส้กึยนิดนีกั กลา่วแก่เจา้ชายว่า ‚รีบเสดจ็ไปบา้นนางเถอะ คืนนี้ เมือ่พระองค์อยู่กบันาง 

จงพยายามใหน้างดื่มสุราใหม้าก ใหน้างเมาจนสิ้นสติแน่นิ่ง แลว้จงเอาเหล็กเผาไฟนาบสะโพกของนางเป็น

เครื่องหมายแลว้เก็บสรอ้ยถนิมพมิพาภรณ์เครื่องประดบักายของนางมาใหห้มด จากนัน้ขอใหเ้สด็จกลบัมาทาง

เดมิ เมือ่กลบัมาบา้นแลว้ขา้จะดาํเนินการตามแผนทีค่ดิไวต่้อไป‛ เมือ่บตุรมนตรกีลา่วดงันี้แลว้ก็มอบเหลก็แหลม

รูปตรีศูลอนัเลก็ ๆ มลีกัษณะแหลมราวกบัขนหมูป่าใหแ้ก่เจา้ชายเพื่อไปกระทาํตามแผน เจา้ชายรบัมาแลว้ทรง

พจิารณาดูอาวุธนอ้ยอนัดาํเป็นมนัขลบัราวกบัตะกัว่ดาํ พลางคิดว่าท ัง้นางปทัมาวดผูีเ้ป็นทีร่กั กบัพทุธิศรีระผูเ้ป็น

สหายแกว้ ดูจะเป็นคนใจหนิดว้ยกนัท ัง้คู่ไมม่ใีครเป็นรองใครจงึตรสัวา่ ‚เอาเถอะขา้จะทาํตามทีเ่จา้ส ัง่ทกุอย่าง‛ 

 

คืนนัน้เจา้ชายเสด็จไปยงัคฤหาสนข์องนางปทัมาวด ีเพราะขึ้นชื่อว่าเจา้ชายย่อมจะตอ้งทาํตามคาํแนะนาํ

ของมนตรีทีฉ่ลาดเสมอ ณ ทีน่ ัน้พระองคไ์ดภ้ริมยอ์ยู่ดว้ยนางจนเวลาค่อนคืน ปรนเปรอนางดว้ยสุรา จนนางเมา

มายถงึขนาดและแน่นิ่งไป เจา้ชายเหน็ไดโ้อกาสก็หยบิตรีศุลมาลนไฟแลว้นาบลงที่สะโพกของนางโดยนางยงัคง

สลบไสลไม่ไดส้ตเิช่นเดมิ เสร็จแลว้ทรงรวบรวมรตันาภรณ์ของนางใส่ห่อผา้ เสดจ็เรน้พระองคล์งจากหนา้ต่างใน
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ความมดื แฝงกายลดัเลาะมาถงึบา้น แจง้เหตุการณ์ทุกอย่างใหบุ้ตรมนตรีทราบ ทาํใหบุ้ตรมนตรีดใีจที่แผนการ

ประสบผลสาํเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว้ 

 

รุ่งเชา้บตุรมนตรีแอบไปยงัสุสานนอกเมอืง พรอ้มดว้ยราชบตุร และเปลีย่นเสื้อผา้ โดยบตุรมนตรีปลอม

ตนเป็นโยคี ส่วนเจา้ชายปลอมเป็นสาวก เสร็จแลว้บุตรมนตรีกล่าวแก่เจา้ชายว่ า ‚พระองคจ์งนาํรตันาวลนีี้ ไปเร่

ขายในตลาด แลว้ทาํเป็นโก่งราคาเสยีจนไม่มใีครกลา้แตะ จงเดนิเร่ขายไปเรื่อย ๆ ทาํใหใ้คร ๆ ไดเ้หน็กนัจนท ัว่ 

และเมือ่ถูกราชบรุุษ (ตาํรวจ) จบั จงทาํเป็นไม่รูอ้โิหน่อเิหน่ตอบแต่เพยีงว่า ท่านโยคีอาจารยข์องขา้ส ัง่ใหข้า้เอา

สรอ้ยเสน้นี้มาขาย 

 

เมือ่บุตรมนตรีกาํชบักาํชาเรียบรอ้ยแลว้ก็ส่งเจา้ชายออกไปที่ตลาด เจา้ชายแกลง้ตระเวนขายสายสรอ้ย

มณีไปท ัว่ตลาด ในทีสุ่ดก็ถกูราชบรุุษจบั เพราะราชบรุุษไดร้บัแจง้ความมาว่าเป็นส่วนหนึ่งของรตันาภรณ์ทีโ่จรเอา

ไปจากลูกสาวเศรษฐผูีเ้ป็นทนัตแพทย ์เมือ่ราชบุรุษจบักุมเจา้ชายไปแลว้ก็นาํไปมอบแก่ตุลาการ ตุลาการแลเหน็

ราชบตุรแต่งกายดว้ยเสื้อผา้ของโยคี ก็รีบแสดงความเคารพและถามดว้ยความนอบนอ้มว่า ‚ขา้แต่ท่านสาธุ ท่าน

เอาสรอ้ยมณีเสน้นี้มาจากไหน ท่านรูห้รอืไม่ว่า สรอ้ยเสน้นี้ เป็นของธิดาเศรษฐใีหญ่ คอืธดิาทนัตแพทยห์ลวง นาง

ทาํหายไปโดยไรร่้องรอยจาํไมไ่ดว้า่ทีไ่หน บางทอีาจจะถกูขโมยเมือ่คนืนี้ก็ได‛้ 

 

เมือ่เจา้ชายผูป้ลอมเป็นสาธุไดฟ้งัดงันัน้จงึตอบว่า ‚ท่านมหาคุรุผูเ้ป็นอาจารยข์องขา้เป็นคนมอบใหข้า้เอง 

ถา้ท่านอยากรูอ้ะไรก็จงสอบถามท่านครุุเถดิ‛ 

 

ตลุาการไดฟ้งัก็เดนิทางไปทีสุ่สาน แลเหน็บตุรมนตรนี ัง่อยู่ คดิว่าเป็นโยคจีงึเขา้ไปทาํความเคารพและถาม

วา่ ‚ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ ท่านไดม้กุดาวลเีสน้นี้มาจากไหน ขา้ไดม้าจากศิษยข์องท่าน‛ 

 

เมือ่หนุ่มเจา้เลห่ไ์ดฟ้งัก็ตอบวา่ ‚ขา้เป็นนกับวชแสวงบญุ เดนิทางท่องเทีย่วจารกิแสวงบญุไปเรื่อย ๆ ไมม่ี

ทีพ่าํนกัถาวร ขา้ชอบท่องเทีย่วไปในไพรกวา้ง ออกจากป่าโนน้เขา้ป่านี้ตามอาํเภอใจของขา้ คราวนี้ประเหมาะไดเ้จอ

เรื่องตื่นเตน้เขา้จนได ้เมือ่คืนขา้มาพกัอยู่ในสุสานนี้ ขา้ไดเ้หน็นางแม่มดจาํนวนมากมาประชมุกนัทีน่ี่ พวกมนัคน

หนึ่งนาํเอาร่างสลบไสลของชายองคห์นึ่งมาดว้ย มนัเอาร่างเปล่าเปลอืยของชายเคราะหร์ ้ายมาวางเป็นเครื่องบูชา

ยญัแด่องคพ์ระไภรวะ (ผูน่้ากลวั หมายถงึพระศิวะ (อิศวร) ปางดรุา้ย) นางแมม่ดตนหนึ่งมอีาํนาจตบะแรงกลา้

มใิช่นอ้ย แอบเขา้มาขโมยสรอ้ยประคาํที่ขา้ใชท่้องบ่นมนตราอนัศกัดิ์สทิธิ์ไป ขา้ลมืตาขึ้นเห็นนางตวัดวีิ่งหนีไป

ขา้งหนา้ ขา้โกรธมาก วิ่งตามไปจิกหวัมนั กระชากสรอ้ยประคาํคืนมาแลว้มดันางไว ้เอาตรีศุลของขา้ลนไฟแลว้

นาบสะโพกมนั ขา้หยบิสรอ้ยมกุดาทีม่นัสวมคอเอามาดว้ย แลว้ปลอ่ยมนัไป ขา้เหน็ว่ารตันาวลนีี้ เป็นของมค่ีา มใิช่

ของอนัดาบสพงึเก็บเอาไวใ้ชส้อย จงึใหลู้กศิษยข์า้เอาไปขายทีต่ลาด เรื่องก็มเีท่านี้แหละ‛ 
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เมือ่ตลุาการไดฟ้งัเรื่องราวโดยตลอดเช่นนัน้ก็รีบกลบัเขา้วงัทูลพระราชาใหท้รงทราบ พระราชาไดฟ้งัรูส้กึ

ตื่นเตน้ไม่นอ้ยทีม่เีรื่องราวดงักลา่วเกดิขึ้น ในทีสุ่ดทรงสรุปเอาว่า สรอ้ยมกุดานัน้ชะรอยจะเป็นเสน้เดยีวกบัเสน้ที่

หายไป พระราชาจงึส่งนางพนกังานชราทีไ่วเ้นื้อเชื่อใจไดค้นหนึ่งไปสบืทีบ่า้นเศรษฐ ีเพือ่ดูว่าธดิาเศรษฐผูน้ ัน้มรีอย

รูปตรศุีลอยู่ทีส่ะโพกหรอืหาไม ่หญงิเฒ่าไปแลว้มชิา้ก็กลบัมาทูลว่า นางปทัมาวดนี ัน้มรีอยรูปตรศูีลบนสะโพกเหน็

ไดอ้ย่างชดัเจน เมือ่ไดฟ้งัดงันัน้พระราชาก็ทรงม ัน่พระทยัว่า นางปทัมาวดเีป็นแม่มด และเป็นคนเดยีวกบัที่ฆ่า

พระโอรสของพระองคเ์ป็นแน่แท ้ดงันัน้พระองคจ์งึเสด็จไปแต่ลาํพงั เขา้ไปหาโยคีที่สุสาน และถามว่า พระองค์

ควรจะจดัการอย่างแก่นางปทัมาวด ีโยคีปลอมจงึทูลแนะนาํใหเ้นรเทศนางไปเสยีจากพระนคร พระราชาจงึออก

คาํส ัง่ใหเ้นรเทศนางไปเสยี ทาํใหบ้ดิามารดาของนางเศรา้โศกเพยีงชีวติจะแตกสลาย เมือ่นางปทัมาวดถีูกขบัไล่

ออกจากเมอืง เสื้อผา้แพรพรรณและถนิมพมิพาภรณ์ของนางก็ถูกยดึไปหมด เหลอืแต่ผา้นุ่งห่มปอน ๆ ผนืเดยีว 

นางเขา้ไปอยู่ในป่าแต่ผูเ้ดยีว สิ้นความคิดที่จะช่วยเหลอืตวัเองนัง่ซมึเซาอยู่ ตกเย็นบุตรมนตรีกบัเจา้ชายเปลีย่น

เครื่องแต่งกายนกับวช แลว้ขีม่า้เขา้มาในป่าตรงไปหานาง ปลอบโยนนางใหค้ลายโศกแลว้เจา้ชายก็อุม้นางขึ้นขีม่า้

ตวัเดยีวกนัเดนิทางกลบัพระนครพาราณส ีและดาํรงชวีติอยู่ดว้ยกนัดว้ยความผาสุก ส่วนเศรษฐทีนัตแพทย ์เมือ่

ธิดาของตนจากไปแลว้และมไิดย้ินข่าวเกี่ยวกบันางอีกก็คิดว่านางคงถูกสตัวป่์ากินสิ้นชีวติไปแลว้ มคีวามทุกข ์

ระทมแสนสาหสั ก็ตรอมใจตาย ต่อมามชิา้นางผูภ้รยิาก็ตายตามไปดว้ยอกีคนหนึ่ง 

 

ฝ่ายเวตาลเมือ่เลา่เรื่องจบลงแลว้ ก็แสรง้กลา่วแก่พระราชาวา่ ‚โอ อารยบตุร ขา้มคีวามสงสยัอยู่อย่างหนึ่ง

ในเรื่องที่เล่ามานี้ว่า ในกรณีที่บดิามารดาของนางปทัมาวดีตอ้งสิ้นชีวติลงไปนี้  ทรงเห็นว่าเป็นความผดิของใคร 

บตุรมนตร ีหรอืวา่เจา้ชาย หรอืนางปทัมาวดกีนัแน่ โปรดทรงวนิิจฉยัใหข้า้ฟงัหน่อยเถอะ เพราะพระองคก์็ไดช้ื่อว่า

เป็นยอดนกัปราชญผู์ห้นึ่ง โอ ราชะ ถา้พระองคไ์ม่กล่าวคาํจริงท ัง้ ๆ ที่ทรงรูด้อียู่แก่ใจแล ว้ละก็ พระเศียรของ

พระองคจ์ะตอ้งแยกออกเป็นรอ้ยเสีย่งแน่เทยีว‛ 

 

เมือ่เวตาลกลา่วดงันี้  พระราชาผูเ้ป็นสตัยเคราะห ์(ผูย้ดึม ัน่ในความสตัย)์ ก็ตกพระทยัเพราะความเกรง

กลวัในคาํสาป จงึตรสัว่า ‚โอ เวตาล เจา้ก็เป็นผูช้าํนิชาํนาญในมายาศาสตรท์ ัง้ปวง เรื่องนี้ยากเยน็อะไร บคุคลท ัง้

สามทีเ่จา้เอ่ยมานัน้ขา้ไมเ่หน็ว่าจะมใีครเป็นผูผ้ดิแมแ้ต่คนเดยีว ความผดิในเรื่องนี้ท ัง้หมดเป็นของพระราชากรรณ

โณตบลนัน่ต่างหาก‛ 

 

เวตาลไดฟ้งัก็กลา่วว่า ‚อะไรกนั พระราชาเป็นผูผ้ดิดว้ยเหตใุด บคุคลท ัง้สามนัน่แหละเป็นผูก่้อความผดิ

เกี่ยวเนื่องกนัท ัง้สามคน ก็กานัน้เสพของสกปรกจะตอ้งพลอยมีความผิดดว้ยหรือ ในเมื่อหงสน์ ัน้มิไดก้ิน

ภกัษาหารเหมอืนกา แต่กนิขา้วเปลอืกแทน‛ 
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พระราชาตรสัอธบิายว่า ‚ว่าตามจริงคนท ัง้สามมไิดท้าํความผดิเลยสกันิด บตุรมนตรไีมไ่ดท้าํผดิเพราะสิง่

ทีเ่ขาทาํไปเป็นเพราะเขาตอ้งการจะช่วยเจา้นายของเขา นบัเป็นหนา้ทีท่ีเ่ขาจะตอ้งทาํอยู่แลว้ในฐานเสวกและสหาย 

ส่วนนางปทัมาวดีและเจา้ราชบุตรก็มิไดท้าํผิดอะไร เพราะท ัง้สองคนต่างก็ถูกเผาไหมด้ว้ยพิษศรกามเทพ

เช่นเดยีวกนั สิง่ทีพ่วกเขากระทาํไปก็เพราะเขาต่างรกักนั และทาํไปดว้ยความโงเ่ขลาต่างหาก จงึไม่ควรถูกตาํหนิ

ในเรื่องนี้  ก็พระราชากรรโณตบลนัน่แหละ ขาดความรูค้วามเขา้ใจในนิตศิาสตรอ์นัเป็นหลกัทีพ่ระเจา้แผ่นดนิควร

จะรู ้ไม่สืบสวนขอ้เท็จจริงใหป้ระจกัษใ์นงานอนัเกี่ยวกบัแว่นแควน้ที่ตนปกครอง ไม่รูจ้กัการใชจ้ารชนใหเ้ป็น

ประโยชน ์แมใ้นเรื่องของราษฎรภายใตอ้าํนาจของตวัเองก็ไม่รู ้ไม่มคีวามเฉลยีวในเลห่ข์องทรชน ขาดความชาํนิ

ชาํนาญในการตีความสิ่งที่ปรากฏแมง้่าย ๆ ที่กล่าวมานี้แล คือความบกพร่องอนัควรนบัว่าเป็นความผิดของ

พระราชากรรโณตบลโดยแท‛้ เวตาลผูส้งิอยู่ในศพเมือ่ไดฟ้งัพระราชากลา่วดงันัน้ ทราบว่าเป็นคาํตอบทีถู่กตอ้ง 

แต่พระราชาไดล้มืคาํสญัญาทีว่่าจะไมพู่ดแลว้ จงึเป็นโอกาสอนัดทีีต่นจะหนีไป เวตาลก็ผละจากไหลข่องพระราชา

และอนัตรธานหายไป ทาํใหพ้ระราชาตรวิกิรมเสนตอ้งเสดจ็เทีย่วตดิตามเพือ่จบัเอาตวัมาอกี 
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นิทานเรื่องที่ ๒ 

นางมนัทารวดี กบั พราหมณ์หนุ่ม ๓ คน 

 

พระราชาตริวกิรมเสนเสดจ็กลบัไปทีต่น้อโศกอกีคร ัง้หนึ่งเพือ่จบัตวัเวตาล เมือ่เสดจ็ไปถงึทีน่ ัน้ ทรงสอด

ส่ายพระเนตรดูโดยรอบในความมดือนัมแีสงไฟเรอืง ๆ จากจติกาธานส่องมา ในทีสุ่ดก็พบศพนัน้นอนหงายอยู่บน

พื้นดนิกาํลงักรนอยู่ จงึเขา้ไปจบัตวัศพนัน้ซึง่มเีวตาลสงิอยู่ตวดัขึ้นบนบ่า และรบีดาํเนินไปอย่างรวดเร็วเพือ่ไปยงัที่

ซึง่นดัไวก้บัโยคศีานตศีิล เวตาลซึง่แขวนอยู่บนบ่าก็เริ่มกลา่วทาํลายความเงยีบขึ้นว่า 

 

‚โอ ราชะ ภาระที่พระองคต์อ้งทนแบกไวน้ี้ ช่างสาหสัสากรรจเ์สยีจริง ๆ ไม่เหมาะสมแก่พระองคเ์ลย ถา้

กระไรขา้จะเลา่นิทานใหฟ้งัสกัเรื่องหนึ่ง เพือ่จะไดท้รงเพลดิเพลนิ ขอใหท้รงฟงัเถดิ‛ 

 

บนฝัง่ของแม่นํา้ยมนุา ณ ที่แห่งนัน้ เป็นเขตคามที่กาํหนดไวส้าํหรบัพวกพราหมณ์โดยเฉพาะ มชีื่อว่า

หมู่บา้นพรหมสถล ในหมู่บา้นนี้มพีราหมณ์ผูห้นึ่งอาศยัอยู่ มชีื่อว่า อคันิสวามนิ เป็นผูท้ีเ่จนจบในคมัภรีพ์ระเวท

ท ัง้ปวง (คอืคมัภรีไ์ตรเวท ประกอบดว้ยคมัภรีฤ์คเวท ยชรุเวท และสามเวท ต่อมาภายหลงัไดเ้พิม่เขา้ไปอกีคมัภรี์

หนึ่ง คอือถรรพเวท จงึเรยีกว่า จตรุเวท) พราหมณ์ผูน้ี้มบีตุรสาวแสนสวยผูห้นึ่งชื่อว่า มนัทารวดี ความงามของ

นางล ํา้เลศิหาที่เปรียบมไิดร้าวกบัเป็นผลงานที่พระพรหมทรงสรรคส์รา้งขึ้น และเมื่อนางไดก้าํเนิดมาแลว้ก็ดู

เหมอืนวา่ทา้วธาดาเธอทรงสิ้นเยือ่ใยในเทพอปัสรท ัง้ปวงโดยสิ้นเชงิ เมือ่นางเจรญิวยัเป็นสาวแรกรุ่นนัน้ปรากฏว่ามี

พราหมณ์หนุ่มสามคนเดนิทางมาจากแควน้กนัยกุพชะ พราหมณ์เหลา่นี้ เป็นผูแ้ตกฉานในศาสตรท์ ัง้ปวงเท่าเทยีม

กนั และพราหมณ์แต่ละคนก็มุ่งมาสู่ขอมนัทารวดโีฉมงามจากบดิาของนาง ต่างคนต่างก็สาบานว่าถา้นางแต่งงาน

กบัคนอืน่ ตนก็จะฆ่าตวัตาย แต่บดิาของนางก็มไิดย้กนางใหแ้ก่ใคร เพราะเกรงวา่ถา้ยกใหค้นหนึ่ง อกีสองคนก็จะ

ฆ่าตวัตายเสยี ดงันัน้นางจงึคงอยู่เป็นโสดเรื่อยมามไิดค้ดิแต่งงานกบัใคร และพราหมณ์ท ัง้สามก็ยงัคงพกัอยู่ทีน่ ัน่

เรื่อยมา ท ัง้กลางวนัและกลางคืนก็เฝ้าแต่มองดูพกัตรข์องนางอนังามเปลง่ปล ัง่ราวกบัสมบูรณจนัทร ์ (พระจนัทร์

เต็มดวง) ต่างก็ไมไ่ดก้นิไมไ่ดน้อน ทาํตนราวกบันกจโกระ (นกเขาไฟ ตามนิยายโบราณกลา่วว่า ‚ยงัชพีอยู่ไดด้ว้ย

แสงจนัทร‛์) ซึง่อาศยัแสงจนัทรเ์ป็นอาหารฉะนัน้ 

 

ต่อมานางมนัทารวดีลม้ป่วยเป็นไขอ้ย่างรุนแรง นางมิอาจจะทนทานต่อพิษไขไ้ดก้็ถึงแก่ความตาย 

พราหมณ์หนุ่มท ัง้สามมคีวามเศรา้โศกอย่างยิง่ นาํร่างอนัเป็นศพของนางไปสู่ป่าชา้ สวดใหแ้ก่นางดว้ยความรกัและ

เผาศพนางทีจ่ติกาธาน พราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งสรา้งกระท่อมนอ้ยขึ้นตรงทีใ่กล ้เอาเถา้ถ่านองัคารของนางมาโปรย

ลงบนเตยีงและนอนทบับนพื้น เขายงัชพีไปวนัหนึ่ง ๆ ดว้ยการถอืกะลาขออาหารกนิตามมตีามเกดิ พราหมณ์คนที่
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สองรวบรวมกระดูกของนางเอาไปทิ้งในแมน่ํา้คงคาอนัศกัดิ์สทิธิ์ ส่วนพราหมณ์คนทีส่ามถอืเพศเป็นโยคท่ีองเทีย่ว

พเนจรไปยงัดนิแดนต่าง ๆ 

 

โยคีเดินทางผ่านแว่นแควน้ต่าง ๆ เรื่อยมาจนถงึหมู่บา้นแห่งหนึ่งชื่อวชัรโลก จึงเขา้ไปภกิขาจารที่บา้น

พราหมณ์ผูห้นึ่ง ท่านพราหมณ์ไดต้อ้นรบัเขาดว้ยอธัยาศยัอนัดยีิ่ง เขาจงึนัง่บริโภคอาหารในบา้นพราหมณ์ผูน้ ัน้ 

ขณะนัน้มเีสยีงทารกรอ้งจา้ขึ้นมาและรอ้งตดิต่อกนั

ไมห่ยุด ไมม่ใีครจะหา้มใหห้ยุดได ้นางพราหมณีผู ้

เป็นมารดาบนัดาลโทสะจงึจบัทารกขึ้นมาแลว้โยน

โครมลงไปในกองไฟ เด็กถูกไฟเผาจนกลายเป็น

เถา้ถ่าน โยคีผูน้ ัง่กินอาหารอยู่เงียบ ๆ แลเห็น

เหตกุารณ์โดยตลอดก็ตกใจ รูส้กึสยดสยองจนขน

หวัลุกชนั รอ้งออกมาว่า ‚พทุโธ่ พทุโธ่เอย๋ นี่ขา้เขา้

มาในบา้นของพราหมณ์รากษสหรือนี่ ขา้ไม่กิน

อะไรแลว้ เพราะการเสพอาหารในบา้นของ

พราหมณ์ปีศาจเช่นนี้ เป็นบาปกรรมอย่างมหนัตไ์ม่

วา่จะเป็นอาหารชนิดใดก็ตาม‛ 

 

ขณะเมื่ อ เ ข ากล่ า วด ังนี้  พร าหมณ์ ผู ้

คฤหบด ี(เจา้ของบา้น) จงึพดูว่า 

 

‚อย่าตกอกตกใจไปเลย ท่านจงคอยดู ขา้

จะชุบชีวติเด็กคนนี้ขึ้นใหม่โดยการร่ายมนตร์อนั

ศกัดิ์สทิธิ์ ดูส‛ิ 

 

เมือ่กลา่วดงันี้แลว้ มหาพราหมณ์ก็เดนิไปหยบิคมัภรีม์หาเวทอนัศกัดิ์สทิธิ์มาเปิดออกแลว้สวดมนตรบ์ท

หนึ่ง ขณะที่สวดอยู่ก็เอาขี้ เถา้โปรยลงในกองไฟ พอสวดจบลง เด็กก็ฟ้ืนคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ มีลกัษณะและ

องคาพยพ (อวยัวะ) เหมอืนเดมิทกุประการ พราหมณ์อาคนัตกุะเหน็เหตกุารณ์เป็นดงันัน้ก็ค่อยคลายใจ ลงมอื

เสพอาหารต่อไปตามปกติ พราหมณ์เจา้ของบา้นเมื่อร่ายมนตรเ์สร็จแลว้ ก็เอาคมัภรีไ์ปเก็บไวท้ี่เดิม ลงมอืกิน

อาหารเสร็จแลว้ก็เขา้นอนในราตร ีพราหมณอ์าคนัตกุะก็กระทาํเช่นเดยีวกนั 
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พอเหน็พราหมณ์เจา้ของบา้นและภรรยานอนหลบัแลว้ โยคีหนุ่มก็ลุกขึ้นค่อย ๆ ย่องไปทีเ่ก็บคมัภรีแ์ละ

หยบิเอาไป ตัง้ใจจะเอาไปใชช้บุชวีติใหแ้ก่นางมนัทารวดผูีเ้ป็นทีร่กั โยคีหนุ่มออกจากบา้นนัน้ไปพรอ้มดว้ยคมัภรี์

มหาเวท รบีเร่งเดนิทางท ัง้กลางวนัและกลางคืน มุง่กลบัไปยงัสุสานทีต่นและพรรคพวกช่วยกนัเผาศพนางคร ั้งนัน้ 

พอมาถงึป่าชา้ก็แลเหน็พราหมณ์คนที่สองเดนิทางกลบัมาแลว้หลงัจากที่เอาอฐัขิองนางไปโยนแม่นํา้คงคาเพือ่ให ้

นางไปสู่สุคติ และที่สุสานนัน้เช่นกนัก็แลเห็นพราหมณ์ผูเ้อาองัคารธาตุของนางมาโปรยนอน กาํลงัหลบัอยู่ใน

กระท่อมที่สรา้งไว ้จึงพูดกบัพราหมณ์สหายใหร้ื้อกระท่อมทิ้งเสีย เพื่อตนจะไดท้าํพธิีร่ายมนตรม์ฤตสญัชีวินี 

(มนตรช์บุคนตายใหฟ้ื้นคืนชวีติ พระศุกรไ์ดม้าจากพระศิวะและสบืต่อกนัมาถงึคนรุ่นหลงั ) ชบุชวีตินางขึ้นใหม ่

เมือ่รื้อกระท่อมทิ้งแลว้เถา้ถ่านของนางก็ตกเรี่ยรายอยู่บนพื้นดนิ โยคีหนุ่มเมือ่เหน็ทุกสิ่งพรอ้มแลว้ก็เปิ ดคมัภรี์

ร่ายมนตรอ์นัศิกดิ์สิทธิ์พรอ้มกบัโปรยฝุ่ นลงไปบนพื้นดินผสมผสานกบัเถา้ถ่าน มนิานพอจบมนตรด์งักล่าวก็

ปรากฏร่างนางมนัทารวดีขึ้นในกองไฟ นางกา้ว

ออกมาจากกองไฟพิธีดว้ยรูปโฉมอนัเปล่งปล ัง่

งดงามยิง่กว่าเดมิ ราวกบัทองคาํทีถ่กูไฟชาํระแลว้

มคีวามสุกปล ัง่ผดุผ่องฉะนัน้ 

 

เมือ่พราหมณ์ท ัง้สามแลเห็นนางมนัทารว

ดีผูง้ามเฉิดฉายราวเทพอปัสรปรากฏเฉพาะหนา้ 

ต่างคนต่างก็แทบจะคล ัง่ตายเพราะความรกั และ

ต่างก็ทุ่มเถยีงแก่งแย่งกรรมสทิธิ์ในตวันางดว้ยกนั 

ไม่มใีครยอมเสยีสละแก่กนั พราหมณ์ผูเ้ป็นโยคี

กล่าวว่า ‚นางตอ้งเป็นของขา้เพราะขา้เป็นคนร่าย

มนตร์ศกัดิ์สิทธิ์ชุบนางขึ้นมาจากความตาย ขา้

ย่อมมสีทิธิ์ในตวันาง‛ พราหมณ์คนทีส่องเถยีงว่า 

‚นางควรเป็นของขา้เพราะขา้เป็นคนเอาอฐัขิองนาง

ไปโปรยลงในแมน่ํา้คงคา ทาํใหน้างสะอาดบรสุิทธิ์

ดว้ยสายนํา้อนัศกัดิ์สทิธิ์น ัน้‛ และพราหมณ์คนที่

สามก็กล่าวขึ้นอย่างเชื่อม ัน่เต็มที่ว่า ‚ขา้เท่านัน้ที่

ควรจะไดน้างเป็นภรรยา เพราะขา้เอาเถา้ถ่านของ

นางมาเก็บไวแ้ละบาํเพญ็ตบะเพือ่นางทกุวนั‛ 

 

‚โอ ราชะ‛ เวตาลกลา่วยิ้ม ๆ ‚โปรดตดัสนิทเีถอะ วา่ในสามคนนี้นางควรจะเป็นของใคร ถา้พระองครู์แ้ลว้

แกลง้ไมต่อบ พระเศียรของพระองคจ์ะตอ้งแยกเป็นเสีย่ง ๆ‛ 
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ฝ่ายพระเจา้ตริวกิรมเสนเมือ่ไดย้นิเวตาลพูดดงันัน้จงึตรสัว่า ‚ชายคนทีร่่ายมนตรท์าํใหน้างคืนชวีติขึ้นมา

นัน้ ถงึแมเ้ขาจะตอ้งใชค้วามสามารถและลาํบากลาํบนปานใด ก็ควรจะเป็นพ่อของนางเท่านัน้ และพราหมณ์คนที่

เอาอฐัขิองนางไปสู่แมน่ํา้คงคาก็ควรจะถอืว่าเป็นลูกของนางอย่างเดยีว ส่วนพราหมณ์ทีเ่ก็บเถา้ถ่านของนางและคง

อยู่ทีป่่าชา้ถงึกบัสรา้งทีอ่ยู่ตรงทีเ่ผาศพนาง และบาํเพญ็ตบะเพือ่นางนัน่ต่างหาก ควรจะไดเ้ป็นสามขีองนางโดยแท ้

เพราะเขาอยู่กบันางตลอดเวลามไิดท้อดทิ้งนางไปไหน แสดงความรกัอนัดื่มดํา่ต่อนางแมเ้พยีงนอนบนเถา้ธุลขีอง

นางโดยมไิดร้งัเกยีจ‛ 

 

เมือ่เวตาลไดฟ้งัพระเจา้ตริวกิรมเสนตรสั ดงันัน้ เป็นการละเมดิสญัญาที่ตกลงกนั จึงอนัตรธานจากบ่า

ของพระราชากลบัไปที่อยู่ของตน แต่พระราชาก็ตอ้งทนลาํบากติดตามหาตวัมนัอกี ท ัง้นี้ก็เพราะพระองคท์รงถอื

ม ัน่ในสจัจะทีใ่หไ้วแ้ก่โยคศีานตศีิล และบคุคลทีม่สีจัจะเช่นพระองคน์ ัน้ไมว่่าจะเป็นใครก็ย่อมจะปฏบิตัเิหมอืนกนั

หมด คอืตอ้งทาํภาระของตนใหส้าํเร็จลุลว่งไป ไมว่า่จะตอ้งทนลาํบากแมใ้หญ่หลวงเพยีงไร 
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นิทานเรื่องที่ ๓ 

นกแกว้ช่ือ วทิคัธจูฑามณี กบันกขุนทองช่ือ โสมิกา 

 

พระวรีกษตัรยิต์รวิกิรมเสนเสดจ็กลบัไปทีต่น้อโศกอกีคร ัง้หนึ่งเพื่อจบัตวัเวตาลเอามา ณ ทีน่ ัน้ไดแ้ลเหน็

ซากศพทีม่นัสงิอยู่หอ้ยหวับนกิ่งอโศก จงึปีนขึ้นไปจบัตวัมนัพาดไหล ่แลว้เสดจ็กลบัไปตามทางเดมิ ระหว่างทาง

อนัเงยีบสงดั เวตาลไดถ้อืโอกาสกลา่วขึ้นว่า ‚ขา้แต่วศิามบด ีขา้รูส้กึประหลาดใจมากทีแ่ลเหน็พระองคสู์ท้นความ

ลาํบากเสดจ็กลบัไปมากลบัมาหลายเทีย่ว เพือ่จะทาํธุระใหแ้ก่คนอื่นโดยใช่เหต ุขา้จงึคดิว่าจะเลา่นิทานสนุก ๆ สกั

เรื่องหนึ่งถวาย เพือ่เป็นเครื่องปลอบพระทยั ขอทรงฟงัเถดิ‛ 

 

แต่ปางบรรพม์พีระนครอนัใหญ่และสวยงามชื่อปาฏลบีตุร มพีระมหากษตัรยิอ์งคห์นึ่ง ทรงนามว่าพระเจา้ 

วิกรมเกศริน ซึง่ทรงมคีุณธรรมอนัไพศาล พอ ๆ กบัทอ้งพระคลงัของพระองคซ์ึง่อดุมดว้ยมณีรตันะนบัไม่ถว้น 

พระองคม์นีกแกว้ตวัหนึ่ง ซึง่มคีวามเฉลยีวฉลาดอย่างอศัจรรยร์าวกบัเทพยดาเขา้ดลใจ แลมคีวามชาํนิชาํนาญใน

ศาสตรท์ ัง้ปวง เหตุที่มนัตอ้งมาเกิดเป็นนกในชาติ

นี้ก็เพราะมนัถูกสาปดว้ยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นกแกว้

ตวันี้มชีื่อว่า   วิทคัธจูฑามณี มนัไดทู้ลแนะนาํ

พระองค์ใหอ้ภิเษกสมรสกบัเจา้หญิงผูท้รงศกัดิ์

แห่งแควน้มคธชื่อ จนัทรประภา เจา้หญงิเองก็ทรง

เลี้ยงนกไวเ้ป็นคู่พระทยัตวัหนึ่งเป็นนกขุนทองตวั

เมยีมชีื่อว่า โสมิกา เป็นนกทีเ่จนจบในวชิาการต่าง 

ๆ ท ัง้นกแกว้และนกขนุทองถูกเลี้ยงไวใ้นกรงทอง

กรงเดยีวกนัราวกบัเป็นคู่ผวัเมยีฉะนัน้ 

 

วนัหนึ่งนกแกว้เกิดความกาํหนดัในนาง

นกโสมกิาจงึกลา่วแก่นางว่า ‚มาแต่งงานกบัขา้เถดิ 

เจา้รูปงาม ไหน ๆ เราก็หลบันอนและไดร้บัการ

เลี้ยงดูในกรงเดยีวกนัแลว้‛ 

 

นางนกขนุทองไดฟ้งัก็ตอบวา่ ‚อย่าเลย ขา้

ไมเ่คยพศิวาสในผูช้ายหนา้ไหนท ัง้นัน้ เพราะขึ้นชื่อ

วา่ผูช้ายแลว้ลว้นแต่ช ัว่ชา้และใจรา้ย‛ ท ัง้สองต่างก็
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โตเ้ถยีงกนัอย่างไม่ลดละ ในที่สุดเกิดทา้ทายและพนนักนัว่า ถา้นกแกว้ชนะจะไดน้กขนุทองเป็นเมยี และถา้นาง

นกขุนทองชนะ นกแกว้จะตอ้งกลายเป็นทาสของนางตลอดไป เมือ่ตกลงกนัดงันี้แลว้ก็พากนัไปเฝ้าเจา้ชาย ทูล

เรื่องใหฟ้งัและขอใหต้ดัสนิอย่างยุตธิรรม ขณะนัน้เจา้ชายประทบัอยู่ในทอ้งพระโรงธารกาํนลัของพระราชบดิา เมือ่

ไดฟ้งัคดวีวิาทของนกท ัง้สอง จงึตรสัแก่นางนกโสมกิาว่า 

 

‚เจา้จงเลา่ใหข้า้ฟงัสวิา่ เหตใุดจงึวา่ผูช้ายเป็นคนอกตญัํู‛ 

 

นางนกไดฟ้งัดงันัน้ก็กลา่วว่า ‚ขอทรงฟงัเถดิ‛ แลว้ก็ลงมอืเลา่เรื่องประกอบขอ้กลา่วหาของตนดงัต่อไปนี้ 

 

(เร่ืองแทรกของนางนกโสมกิา) 

 

พระเจา้ขา้ ในสมยัโบราณมพีระนครชื่อ กามนัทก ีในเมอืงนี้มพี่อคา้คนหนึ่งรํา่รวยมาก มชีื่อว่า อรรถทตัต ์

พ่อคา้มลูีกชายอยู่เพยีงคนเดยีวชื่อ ธนทตัต ์ เมือ่ไวศยะผูเ้ศรษฐถีงึแก่กรรมลง ลูกชายก็ใชจ่้ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย 

ผลาญทรพัยท์ีม่อียู่แมม้ากมายมหาศาลใหห้ดเหี้ยนไป ธนทตัตค์บเพือ่นทีล่ว้นแต่ช ัว่ชา้เลวทราม ซึง่คนช ัว่เหลา่นี้

ไดช้กัจูงใหเ้ขาประพฤตชิ ัว่ต่าง ๆ มกีารเลน่การพนนัและอื่น ๆ ต่อมามชิา้ทร ัพยส์มบตักิ็มลายไปหมด ชายหนุ่มมี

ความละอายทีก่ลายเป็นคนยากจนเพราะรกัษาสมบตัขิองตวัเองไมไ่ด ้จงึละถิน่ฐานบา้นเรอืนออกตหุรดัตเุหร่ไปใน

ดนิแดนต่าง ๆ 

 

ในระหวา่งทางทีผ่่านไป ชายหนุ่มมาถงึเมอืงแห่งหนึ่ง ชื่อจนัทนปรุะ และบงัเกดิความหวิโหยเหนื่อยลา้เป็น

อย่างยิง่ จงึเขา้ไปในบา้นนายวาณิชผูห้นึ่งเพือ่ขออาหารกนิ และราวกบัโชคบนัดาลใหเ้ป็นไป เผอญิพ่อคา้ผูน้ ัน้ไมม่ี

บุตรชายและเห็นธนทตัตเ์ป็นชายหนุ่มรูปงามท่าทางเป็นผูด้มีสีกุล ก็บงัเกิดความสนใจ จึงไต่ถามเรื่องราวความ

เป็นมาของเขา เมือ่ไดท้ราบว่าเป็นไวศยะเหมอืนกบัตน นายวาณิชผูเ้ฒ่าก็รูส้กึยนิดจีงึรบัชายหนุ่มไวเ้ป็นบุตรบุญ

ธรรม และยกธดิาชื่อ รตันวล ีใหเ้ป็นภรรยาอกีดว้ย ธนทตัตก์็อยู่บา้นพ่อตามคีวามสุขสาํราญตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

 

กาลเวลาผ่านไป ธนทตัตผู์อ้ยู่บา้นพ่อตาอย่างสุขสบาย มเีงนิจบัจ่ายใชส้อยไม่ขาดมอืก็เกิดความดิ้นรน

ขึ้นมาอีก คิดจะกลบับา้นเดมิเพื่อจะเอาทรพัยไ์ปเล่นการพนนัใหส้นุกตื่นเตน้ตามนิสยัสนัดานเดมิของตนซึ่งอด

ไม่ได ้จงึขออนุญาตพ่อตาเดนิทางกลบับา้นเดมิและพาภรรยาไปดว้ย นายวาณิชเฒ่ามบีุตรสาวเพยีงคนเดยีวก็มี

ความอาลยัไมอ่ยากจะใหไ้ป แต่เมือ่ขดัไมไ่ดก้็จาํใจตอ้งใหต้ามสามไีป นางแต่งเครื่องถนมิพมิพาภรณ์ไปเต็มที ่มพีี่

เลี้ยงเฒ่าตดิตามไปเป็นเพือ่น ท ัง้สามคนก็ออกเดนิทางไป หลงัจากทีเ่ดนิมาพกัใหญ่ถงึป่าเปลีย่ว ซึง่น่าจะเป็นทีอ่ยู่

ของพวกโจร ชายหนุ่มจงึกล่าวแก่นางผูภ้รรยาว่า เพื่อความปลอดภยัขอใหน้างถอดเครื่องประดบัมามอบใหต้น

ดูแล เพราะถิน่นี้ เป็นถิน่โจร เมือ่ไดร้ตันาภรณอ์นัมค่ีามาแลว้ ชายช ัว่ก็เก็บเขา้รวมกบัห่อสมบตัขิองตน อนิจจาเอย๋ 
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ขอใหต้รองดูเถดิว่าเจา้ผวัจาํแลงนี้มนัช ัว่ชาตเิพยีงไร มนัตดิการพนนัจนโงหวัไม่ขึ้น คนอย่างนี้ใจแขง็และคมกริบ

เหมอืนดาบ 

 

เจา้โจรใจฉกาจเมือ่หลอกไดท้รพัยข์องภรรยาแลว้ ก็คิดจะฆ่านางเสยีเพือ่ปิดปาก จงึผลกันางกบัแม่เฒ่า

ลงไปอยู่ในเหวแลว้รบีเดนิทางต่อไป หญงิชรานัน้ตายในเหวแต่นางบตุรสาวเศรษฐหีาไดต้ายไม ่เพราะเมือ่ตกลงไป

ในเหวนัน้ เผอญินางตกลงไปบนซุม้ไมเ้ลื้อยทีเ่กี่ยวพนักนัราวกบัลงไปอยู่ในตาข่าย นางจงึรอดชวีติไป นางค่อยไต่

เชิงเถาวลัยข์ึ้นมาจนถงึปากเหว มคีวามรูส้กึเหนื่อยอ่อนแทบจะขาดใจ นางค่อยลดัเลามาจนถงึทางที่นางผ่านมา 

และลม้ลกุคุกคลานโซซดัโซเซมาตามทางจนในทีสุ่ดกลบัมาถงึบา้นโดยปลอดภยั แต่ร่างกายของนางฟกชํา้ดาํเขยีว

เจ็บระบมไปหมด เมือ่นางกลบัมาถงึบา้น บดิามารดาของนางตกใจมาก ไต่ถามสาเหตุดว้ยความสงสยั นางผูม้ี

คุณธรรรมจงึกลบัเรื่องเสยีใหมโ่ดยกลา่วแก่บดิามารดาวา่ 

 

‚พวกเราถกูโจรปลน้ระหวา่งทาง สามขีองลูกถกูโจรมนัจบัมดัลากเอาตวัไป ยงัไมรู่ช้ะตากรรมเลย แมเ่ฒ่า

ถกูฆ่าตายแต่ลูกรอดชวีติมาได ้เพราะเมือ่ถกูเหวีย่งลงเหวนัน้ เผอญิตกไปคา้งอยู่บนซุม้ไมเ้ลื้อยจงึไต่ขึ้นมาได ้ถงึ

ปากเหวก็สลบเหมอืด แต่นกัเดนิทางกลุม่หนึ่งช่วยเอาไว ้โชคยงัดอียู่จงึกลบัมาถงึบา้นได‛้ 

 

เมือ่นางรตันาวลเีลา่เรื่องจบ เศรษฐผูีเ้ป็นบดิาและมารดาก็กลา่วปลอบโยนนางต่าง ๆ มใิหเ้สยีใจในเรื่องที่

เกิดขึ้น เพราะการที่นางเอาชีวติรอดมาไดก้็นบัว่าโชคช่วยอย่างมากแลว้ นางอยู่ในบา้นพ่อแม่เรื่อยมา แต่ไม่มี

ความสุขนกัเพราะเฝ้าแต่คดิถงึสามอีนัเป็นทีร่กัไมเ่วน้วาย 

 

ฝ่ายธนทตัตผู์ส้ามซีึง่เดนิทางกลบัไปเมอืงทีต่นเคยอาศยัอยู่พรอ้มดว้ยทรพัยส์นิของภรรยานัน้ ต่อมามชิา้

เขาก็ถลุงเงนิจนหมดเกลี้ยงดว้ยการเล่นการพนนัอย่างหามรุ่งหามคํา่ และปรนเปรอตวัเองดว้ยของกินชนิดเลศิ

และสุรานารีไม่เวน้แต่ละวนั เมือ่เงนิหมดก็คิดหาทางทีจ่ะแสวงหาอกี โดยมคีวามคิดว่า ‚เราจะกลบัไปบา้นพ่อตา 

ออ้นวอนขอเงนิเขามาสกักอ้นหนึ่งเอาไปทาํทนุ เราจะบอกแก่เขาว่า ลูกสาวของเขายงัพกัอยู่ทีบ่า้นของเรา มไิดเ้อ า

มาดว้ย‛ เมือ่ทาํกาํหนดแผนการเรยีบรอ้ยแลว้ ชายหนุ่มก็เดนิทางไปทีบ่า้นพ่อตา พอเขา้ประตูบา้นภรรยาของเขา

แลเหน็แต่ไกลก็ดใีจ วิง่มาตอ้นรบัและทรุดตวัลงคารวะอย่างนอบนอ้ม ท ัง้ทีรู่อ้ยู่ว่าเขาเป็นโจรใจอาํมหติ ความจรงิ

ก็เป็นดงันี้แหละ ผูห้ญงิดนี ัน้แมผ้วัจะช ัว่ชาตสิกัปานใด นางก็ไม่เคยเปลีย่นแปลงความรูส้กึเคารพรกั ทีน่างมต่ีอ

เขา เมือ่เหน็นางวิง่เขา้มหาโดยไมค่าดฝนั ชายหนุ่มก็ตกใจแทบสิ้นสต ิแต่นางก็กลา่วปลอบโยนเขาใหค้ลายใจ โดย

กล่าวว่า นางไดส้รา้งเรื่องโกหกแก่บดิมารดาของนางว่า นางถูกโจรปลน้จบัเอาตวัสามไีปและผลกันางตกเหว แต่

นางเอาชีวติรอดมาไดแ้ละยงัไม่รูช้ะตากรรมของสามวี่าเป็นอย่างไร เมื่อชายหนุ่มไดฟ้งัก็หายวติก เขา้ไปสู่บา้น

พ่อตาแม่ยายของตนพรอ้มดว้ยภรรยา ขา้งพ่อตาแม่ยายแลเหน็เขา้ก็ดอีกดใีจทีลู่กเขยกลบัมาได ้จงึเรียกประชุม
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ญาตพิีน่อ้งและเพือ่นฝูงจดัการฉลองอย่างใหญ่โตเป็นการรบัขวญัลูกเขย และประกาศว่า ‚ช่างน่ายนิดนีี่กระไรที่

ลูกเขยของเราถกูโจรจบัไปแต่หนีรอดมาไดใ้นทีสุ่ด‛ 

 

หลงัจากนัน้ธนทตัตก์็อาศยัอยู่กบันางรตันาวลใีนบา้นพ่อตาแม่ยายดว้ยความสุข มเีงนิทองใชอ้ย่างอุดม

สมบูรณ์ แต่เจา้ประคุณเอย๋ คืนหนึ่งอา้ยคนชัว่เหน็ไดโ้อกาสก็แอบฆ่าภรรยาของตนตอนทีน่างหลบัอยู่ กวาดเอา

ทรพัยส์นิและของมค่ีาต่าง ๆ หนีกลบัไปสู่ถิน่เดมิของตน มชีวีติอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่มใีครไดข้่าวคราวอกี

นบัแต่นัน้ 

 

‚ฉะนัน้เราอาจจะกลา่วไดอ้ย่างเต็มปากว่า ผูช้ายมนัก็ช ัว่เหมอืนกนัท ัง้โลกนัน่แหละ‛ นางนกขนุทองสรุป

ทิ้งทา้ยอย่างแคน้เคอืง 

 

พระราชาจงึหนัมาตรสัแก่นกแกว้วา่ ‚คราวนี้ถงึทเีจา้แลว้ละ มอีะไรจะเถยีงไหม‛ 

 

นกแกว้ไดย้นิก็กลา่วว่า ‚โอ เทวะ ขึ้นขือ่ว่าผูห้ญงิแลว้ ลว้นมจีริตเหลอืทีจ่ะทนทาน เป็นคนทศีุล และช ัว่

ชา้สามานยเ์หมอืนกนัหมด ขอไดโ้ปรดสดบัเรื่องราวทีข่า้พระบาทจะเลา่ถวายดงัต่อไปนี้‛ 

 

(เร่ืองแทรกของนกแกว้ วทิคัธจูฑามณี) 

 

มนีครหนึ่งชื่อหรรษวด ีในนครนี้มไีวศยะทีม่ชีื่อเสยีงเลือ่งลอืคนหนึ่งมชีื่อว่า ธรรมทตัต ์มทีรพัยห์ลายสบิ

โกฏ ิพ่อคา้ผูน้ี้มธีิดาคนหนึ่งชื่อ วสุทตัตา มคีวามงามหาที่เปรียบมไิด ้เป็นทีร่กัของบดิาปานชวีติ ต่อมาเศรษฐี

จดัการแต่งนางกบัพ่อคา้หนุ่มผูม้ ัง่ค ัง่ชื่อ สมทุรทตัต ์ ซึง่มฐีานะเท่าเทยีมกนัท ัง้ทรพัยส์มบตัแิละรูปสมบตัอินังาม

พรอ้ม เป็นทีต่อ้งตาของสตรที ัง้หลายซึง่ทอดสายตาใหด้ว้ยความหลงใหลราวกบันกจโกระทีค่ล ัง่ไคลต่้อแสงจนัทร์

ฉะนัน้ ไวศยะหนุ่มผูน้ี้มาจากเมอืงตามรลปิต ิซึง่เป็นแหลง่ของคนดมีเีกยีรตยิศท ัง้หลาย 

 

ครัง้หนึ่งนางวสุทตัตาพกัอยู่ที่บา้นพ่อของนางในขณะที่สามกีลบัไปทาํธุรกิจในแว่นแควน้ของตน นางแล

เหน็ชายหนุ่มผูห้นึ่งเดนิทางมาแต่ระยะไกล ชายผูน้ ัน้มคีวามงดงามมาก บงัเกิดความพศิวาสหลงใหลดว้ยอาํนาจ

ของมารผูเ้ฒ่า (เป็นฉายานามของกามเทพ) จงึแอบเชื้อเชญิเขาอย่างลบั ๆ และทาํเขาใหเ้ป็นชูข้องนาง หลงัจากนัน้

นางก็แอบมาพบเขาทกุ ๆ คนื มคีวามคล ัง่ไคลแ้ต่ชายชูผู้เ้ดยีวโดยมเิสือ่มคลาย 

 

ครัน้แลว้วนัหนึ่ง สามขีองนางก็กลบัมาจากเมอืงของเขา การปรากฏตวัของเขายงัความปลาบปลื้มแก่บดิา

มารดาของนางอย่างยิ่ง ต่างก็ตอ้นรบัเขาอย่างกลุกีจุอ ในวนัแห่งความรื่นรมยน์ ัน้ แทนทีน่างจะสดชื่นรื่นเรงิ กลบั
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ไมพู่ดอะไรกบัสามเีลย และเมือ่อยู่สองต่อสองกบันาง นางก็แกลง้ทาํเป็นหลบั ไมไ่ยดต่ีอสาม ีในใจนางมแีต่ความ

โหยไหค้ิดถงึแต่หนุ่มชายชูเ้ท่านัน้ ส่วนสามขีองนางมนึเมาไม่ไดส้ตเิพราะเสพสุรา ประกอบกบัความเหน็ดเหนื่อย

เมือ่ยลา้เพราะการเดนิทางมาตลอดวนัทาํใหเ้ขามอ่ยหลบัไป 

 

ขณะนัน้มโีจรคนหนึ่งแอบเจาะช่องกาํแพงเลด็ลอดเขา้มาในบา้น ประจวบกบันางวสุทตัตาลุกขึ้นจากเตยีง 

แต่งตวัดว้ยเสื้อผา้อนังดงาม ประดบัดวัยรตันาภรณ์แพรวพราวระยบัเดนิออกมาจากหอ้งนอนโดยไม่ทนัเหน็โจร 

มุ่งหนา้ออกไปยงัสถานที่ทีน่างนดัไวก้บัชายชู ้เมือ่โจรแลเหน็นางรีบลุกลี้ลุกลนออกไปก็สงสยั กล่าวแก่ตนเองว่า 

‚นางผูน้ี้ออกไปจากหอ้งในเวลาดกึดื่นเทีย่งคืนแต่งตวังดงามดว้ยปิลนัธนาภรณ์อนัมค่ีาซึง่เราต ัง้ใจจะเขา้มาขโมย

พอด ีดลีะเราจะสะกดรอยดูว่านางจะไปไหน‛ เมือ่โจรตัง้ใจดงันี้แลว้ก็แอบออกไปจากหอ้งตดิตามนางวสุทตัตาไป

โดยมใิหค้ลาดสายตา และนางไมท่นัสงัเกต 

 

นางวสุทตัตาถอืช่อดอกไมแ้ละของขวญัอนัมค่ีาเดนิออกจากบา้นไป มโีจรติดตามไปอย่างลบั ๆ เขา้ไปสู่

อทุยานแห่งหนึ่งนอกพระนครออกไปไมไ่กลนกั ทีอ่ทุยานนัน้เอง นางไดเ้หน็ชูร้กัของนางถกูแขวนคอหอ้ยอยู่กบักิ่ง

ไมด้ว้ยเชอืกเสน้หนึ่ง เนื่องจากราชบรุุษ(ตาํรวจ) มาพบเขาดอ้ม ๆ มอง ๆ อยู่ในสวนในเวลากลางคืน จงึจบัเขา

แขวนคอเป็นการลงทณัฑเ์พราะคิดว่าเขาเป็นขโมย นางซวนกายผงะหงายดว้ยความตกใจแทบสิ้นสต ิรอ้งออกมา

วา่ ‚ฉิบหายแลว้เรา‛ พรอ้มกบัทรุดกายลงนัง่กบัพื้นดนิรํา่ไหด้ว้ยความรกัและเสยีดาย 

 

เมือ่ค่อยสร่างโศกไดส้ตขิึ้นนางจงึปีนขึ้นไปบนกิ่งไม ้แกเ้ชอืกออกปลอ่ยร่างชูร้กัลงไปบนพื้น แลว้ลงมายก

ศพของเขาขึ้นวางในท่านัง่แลว้ลูบไลร่้างกายของเขาดว้ยวเิลปนะของหอม และประดบัดว้ยบุปผามาลยัอนัวจิิตร 

และถงึแมร่้างของเขาจะปราศจากชวีติแลว้ นางก็ยงัโอบกอดเขาไวด้ว้ยความเสน่หา รํา่ไหเ้หมอืนใจจะขาด และใน

ความโศกรนัทดนัน้เอง นางจบัหนา้ของเขาใหเ้งยขึ้นและประจงจูบอย่างทะนุถนอม ขณะนัน้เวตาลเขา้สงิศพอยู่ 

เหน็นางยื่นหนา้เขา้มาใกลก้็กดัจมูกนางขาดลงในทนัท ีนางวสุทตัตาตกใจรีบผละหนีไป แต่แลว้ก็เกิดความงนุงง

จบัตน้ชนปลายไมถ่กู จงึเดนิกลบัมาใหมเ่พือ่จะดูใหแ้น่ว่าชูร้กัของนางยงัมชีวีติอยู่หรอืเปลา่ คร ัน้เหน็เวตาลละร่าง

ไปแลว้ และร่างนัน้ตายสนิทเคลือ่นไหวต่อไปอกีไมไ่ด ้นางก็ผละจากศพนัน้เดนิทางกลบัไปบา้น รอ้งไหด้ว้ยความ

กลวัและอปัยศอดสู 

 

ระหวา่งนัน้โจรซึง่แฝงกายแอบดูอยู่ ไดเ้หน็เหตกุารณโ์ดยตลอดก็กลา่วแก่ตวัเองวา่ 

 

‚นางหญงิช ัว่มาทาํอะไรทีน่ี่ อนิจจา จติใจของผูห้ญงินี้ ช่างน่ากลวัและดาํราวกบัความมดืของบ่อนํา้ลกึสุด

หย ัง่ทีใ่ครตกลงไปแลว้ไมม่วีนัจะไดก้ลบัขึ้นมาไดอ้กี เราสงสยันกัวา่นางจะทาํอย่างไรนบัแต่นี้‛ 
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หลงัจากราํพงึดงันี้แลว้ โจรก็แอบย่องตามนางกลบัไปทางเดมิดว้ยความพศิวงว่านางจะแกส้ถานการณ์

ดว้ยวธิใีด 

 

นางวสุทตัตากลบัไปถงึบา้นก็ตรงเขา้ไปในหอ้งนอน เหน็สามยีงัหลบัอยู่ก็ทาํตอีกชกหวัรอ้งไหร้อ้งห่ม แผด

เสยีงว่า ‚ช่วยดว้ย ช่วยดว้ย ไอค้นชาตชิ ัว่ผวัเลวทรามมนักดัจมกูขา้ขาดแลว้ ขา้ไม่ไดท้าํความผดิอะไรแมแ้ต่สกั

นิด‛ ฝ่ายสามขีองนางพรอ้มดว้ยพ่อตาและบรรดาคนใชไ้ดย้นิเสยีงนางรอ้งตะโกนดงันัน้ ต่างตกใจตื่นและวิง่กรู

กนัมาดว้ยท่าทางตื่นเตน้ บดิานางวสุทตัตาแลเหน็ลูกสาวของนางทีถู่กกดัมาใหม่ ๆ ก็ปกัใจเชื่อว่าเป็นการกระทาํ

ของลูกเขยตน จึงใหบ้่าวไพร่ช่วยกนัจบัตวัมดัและกล่าวหาว่าชายผูเ้คราะหร์า้ยเป็นคนทาํรา้ยธิดาของตน ฝ่าย

สมทุรทตัตถ์งึแมจ้ะถกูมดัและถกูกลา่วหาดงันัน้ก็ยงัคงนิ่งเฉยมไิดต้อบโตแ้ต่ประการใด ราวกบัเป็นใบ ้พ่อตาและ

คนอืน่ ๆ ต่างก็หนัหลงัใหแ้ก่เขาดว้ยความชงิชงั 

 

เมือ่นายโจรไดเ้หน็เหตกุารณ์เกดิขึ้นเช่นนัน้ก็ค่อย ๆ เลีย่งหลบไปเงยีบ ๆ และเมือ่คืนแห่งความโกลาหล

ดงักล่าวไดผ้่านไปแลว้ ถงึเวลาเชา้บุตรไวศยะก็ถูกลากตวัไปเฝ้าพระราชาพรอ้มดว้ยนางผูภ้รรยาซึ่งมจีมูกโหว่

เพราะถกูกดั เมือ่พระราชาไดฟ้งัเรื่องราวฟ้องรอ้งดงันัน้ มทินัไดพ้จิารณาโดยรอบคอบก็ส ัง่ใหเ้พชฌฆาตนาํตวับตุร

พ่อคา้ไปประหารในขอ้หาวา่ ทาํรา้ยภรรยาของตนใหพ้กิาร ท ัง้นี้โดยมฟิงัขอ้แกต้วัใด ๆ เลย ขณะทีช่ายหนุ่มถกูนาํ

ตวัไปยงัตะแลงแกงเพื่อประหารชีวติ และกลองตีรวัเป็นสญัญาณนัน้ ก็มโีจรผูห้นึ่งปรากฏตวัขึ้นและกล่าวแก่

เจา้หนา้ที่ผู เ้ป็นราชบุรุษว่า ‚ท่านไม่ควรจะประหารชายผูน้ี้ เพราะเขามิไดก้ระทาํผิดเลยสกันิด ขา้เป็นผูรู้เ้ห็น

เหตกุารณโ์ดยตลอดแต่ผูเ้ดยีว พาขา้ไปเฝ้าพระราชาโดยเร็วเถดิเพือ่จะไดทู้ลความจรงิใหท้รงทราบ‛ 

 

เมือ่ไดย้นิโจรกลา่วดงันัน้ บรรดาราชบรุุษก็พาโจรไปเฝ้าพระเจา้แผ่นดนิ เมื่อไดร้บัราชานุญาตแลว้ โจรก็

กราบทูลเรื่องราวใหท้รงทราบโดยตลอดตัง้แต่ตน้ และกล่าวเสริมว่า ‚ถา้พระองคไ์ม่เชื่อขา้พระบาทก็โปรด

ทอดพระเนตรจมกูของผูห้ญงิคนนี้ในปากของศพชายชูข้องนางเถดิ‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัดงันัน้ก็ส่งราชบุรุษไปดูสถานที่เกิดเหตุก็ไดท้ราบความจริงจึงกลบัคาํพพิากษาใหง้ดโทษ

ประหาร แต่ส ัง่ใหเ้นรเทศหญงิช ัว่ไปใหพ้น้แว่นแควน้ พรอ้มกบัตดัใบหูเสยีงท ัง้สองขา้ง ยิ่งกว่านัน้ยงัโปรดใหร้ิบ

ทรพัยข์องผูเ้ป็นบดิานางเสยี และสาํหรบันายโจรนัน้ พระราชาทรงโปรดปรานว่าเป็นคนเฉลยีวฉลาดและกลา้หาญ

จงึต ัง้ใหเ้ป็นหวัหนา้ตลุาการของพระนคร 

 

‚ไดโ้ปรดเกลา้ ทรงเห็นหรือยงัว่าผูห้ญิงนัน้โดยธรรมชาติเป็นคนชัว่รา้ยและเจา้เล่หแ์สนกลเพียงใด ‛ 

นกแกว้กลา่วสรุปในทีสุ่ด 
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   พอเล่าเรื่องจบลง นกแกว้ก็พน้จากคาํสาปของพระอินทร ์กลายร่างเป็นคนธรรพรู์ปงามชื่อ จิตรรถ 

เหาะไปสู่สรวงสวรรค ์ขณะเดยีวกนัคาํสาปของนางนกขุนทองก็เสื่อมลง นางนกโสมกิาก็กลายร่างเป็นนางเทพ

อปัสรชื่อ ตโิลตตมา กลบัคืนไปถวายการบาํเรอทา้ววชัรินทรใ์นสวรรคเ์ช่นเดมิ อย่างไรก็ด ีกรณีพพิาทของนกท ัง้

สองก็ยงัไมไ่ดต้ดัสนิในทอ้งพระโรง 

 

เมือ่เวตาลเล่าเรื่องจบลง ก็กล่าวแก่พระราชาว่า ‚ขอพระองคโ์ปรดทรงวนิิจฉยัดว้ยเถิดว่า ฝ่ายชายหรือ

ฝ่ายหญิงพูดถูก ถา้พระองคท์ราบแลว้มแิสดงความเห็น พระเศียรของพระองคก์็จะตอ้งแตกเป็นเสี่ยง ๆ โดย

พลนั‛ 

 

ฝ่ายพระราชาเมือ่ถูกเวตาลซึ่งหอ้ยอยู่บนบ่ากลา่วถอ้ยคาํดงันัน้ก็ตรสัว่า ‚นางจอมมายาหญิงในเรื่องของ

นกแกว้นัน่แหละเป็นหญิงที่ช ัว่ชา้ที่สุด เพราะว่าผูช้ายอาจจะหลงทาํผดิไดช้ ัว่คร ัง้หนึ่งเท่านัน้เอง แต่ผูห้ญิงนัน้ว่า

โดยความจรงิเป็นคนชัว่ในทกุโอกาส‛ 

 

เมือ่พระเจา้แผ่นดนิตรสัดงันี้  เวตาลก็หลุดลอยหนีไปจากพระองัสาของพระองค ์กลบัไปยงัที่เดมิ และ

พระราชาก็ตอ้งเสดจ็ยอ้นไปทางเดมิเพือ่ไปจบัตวัเวตาลกลบัมาใหม่ 
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นิทานเรื่องที่ ๔ 

พระเจา้ศูทรกะ กบัพราหมณ์ผูซ่ื้อสตัยช่ื์อ วรีวร 

 

พระราชาตรวิกิรมเสนเสดจ็กลบัไปยงัตน้อโศกอกีครัง้หนึ่ง และควา้ตวัเวตาลซึง่สงิอยู่ในศพโดยปราศจาก

ความหวาดกลวัถงึแมม้นัจะกรีดเสยีงรอ้งโหยหวนเพยีงใดก็ตาม เมือ่จบัมนัไดแ้ลว้ก็ตวดัร่างมนัขึ้นพาดบ่า เสดจ็

ไปตามทางเดนิอย่างเงยีบ ๆ เวตาลเหน็พระราชานิ่งเงยีบอยู่ ก็กลา่วทาํลายความเงยีบขึ้นว่า 

 

‚โอ ราชะ ขา้ไมค่ิดเลยว่าพระองคจ์ะมาเสยีเวลาทาํงานใหแ้ก่อา้ยโยคีช ัว่คนนัน้ เพือ่ประโยชนอ์นัใด จะว่า

ไปพระองคก์็รูด้อียู่แลว้มใิช่หรอืว่า งานทีท่รงทาํนี้ ย่อมไรผ้ลโดยแท ้อย่างไรก็ดหีนทางยงัอยู่อกีไกล ขา้คดิว่าขา้จะ

เลา่นิทานสนุก ๆ ใหพ้ระองคฟ์งัสกัเรื่องหนึ่งเพือ่คลายเหงาโปรดทรงสดบัเถดิ‛ 

 

แต่ครัง้ดึกดาํบรรพ ์ยงัมนีครใหญ่แห่งหนึ่งชื่อ โศภาวดี มพีระเจา้แผ่นดินปกครองอยู่ทรงพระนามว่า 

ศูทรกะ เป็นผูห้า้วหาญอย่างยอดยิง่ในสงคราม ซึง่ไฟแห่งชยัชนะของพระองคถ์กูกระพอืโหมใหเ้จดิจา้ดว้ยพดัที่

โบกจากหตัถข์องนางกษตัริยท์ี่ตกเป็นเชลยเพราะสวามที ัง้หลายตอ้งพ่ายแพใ้นสงคราม ขา้คิดว่าแผ่นดนิโลกนี้มี

เกยีรตมิหาศาลในรชัสมยัของพระราชาองคน์ี้โดยแท ้ท ัง้นี้ เพราะพระองคท์รงบาํเพญ็บารมมีาโดยตลอด มไิดห้ยุด

เวน้แมแ้ต่สกัวนั คุณธรรมของพระองคช์นะใจแมก้ระท ัง่แม่พระธรณี ทาํใหพ้ระเทวลีมืบุคคลอื่นโดยสิ้นเชิง แม ้

องคพ์ระรามจนัทรผู์ย้อดเยีย่มในวรีจรติก็ตาม 

 

สมยัหนึ่งมพีราหมณ์คนหนึ่งชื่อ วีรวร เดนิทางมาจากแควน้มาลวะ เพือ่มารบัจา้งทาํงานในราชสาํนกัของ

พระราชา เพราะทราบกติตศิพัทว์่าพระราชาผูน้ี้ เป็นผูโ้ปรดปรานคนกลา้ ภรรยาของพราหมณ์ชื่อนางธรรมวดี และ

ท ัง้สองสามภีริยามบีุตรชายดว้ยกนัชื่อ สตัตววร และบุตรสาวชื่อวีรวดี คนท ัง้สามนี้ เป็นครอบครวัของเขา 

นอกเหนือจากลูกนอ้งซึง่มอีกีสามคน วรีวรนัน้เหน็บกรชิไวท้ีส่ขีา้ง มอืขา้งหนึ่งถอืดาบ และอกีขา้งหนึ่งถอืโล ่

 

ถงึแมว้่าเขาจะรวมกนัเป็นบรษิทัอนันอ้ยนิดเท่านี้ก็ตาม เขายงักลา้เรยีกรอ้งค่าจา้งต่อพระราชาถงึวนัละหา้

รอ้ยเหรียญทอง แต่พระราชาศูทรกะก็มไิดเ้กี่ยงงอน ท ัง้นี้ เพราะพอพระทยัในรูปร่างท่าทางอนัแขง็แรงของเขา จงึ

ตกลงจา้งเอาไว ้แต่ก็ทรงพศิวงในพระทยัไมห่าย ว่าเขาเอาเงนิไปทาํอะไรมากมายท ัง้ ๆ ทีเ่ขาก็เลี้ยงคนเพยีงไม่กี่

คน พระราชาจงึส ัง่ใหส้ายลบัของพระองคต์ดิตามดูพฤตกิรรมของเขาอย่างใกลช้ดิ ความจริงปรากฏว่าทกุ ๆ วนั 

วรีวรจะตอ้งเขา้เฝ้าพระราชาตอนเชา้ ตอนกลางวนัยนืยามอยู่หนา้ประตูวงั มอืถอืดาบม ัน่คง หลงัจากนัน้ก็กลบัไป

บา้น จ่ายเงนิหนึ่งรอ้ยแก่ภรรยาเป็นค่าอาหาร และจ่ายหนึ่งรอ้ยเหรียญเพือ่เสื้อผา้ วเิลปนะเครื่องลูบไลร่้างกาย 

และซื้อหมากพลู เมือ่อาบนํา้แลว้เอาเงนิหนึ่งรอ้ยเหรยีญไปบูชาพระวษิณุและพระศิวะ อกีสองรอ้ยเหรยีญสุดทา้ย
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ใชท้าํบญุแก่พราหมณ์ทีย่ากจน ทีก่ลา่วมาท ัง้หมดนี้คือการใชจ่้ายประจาํวนัจากเงนิค่ารบัจา้งหา้รอ้ยเหรียญต่อวนั 

หลงัจากนี้วรีวรก็ทาํการบูชายญัดว้ยเนยใส และทาํพธิีอื่น ๆ อกี เสร็จแลว้จงึรบัประทานอาหาร เมือ่รบัประทาน

อาหารเสร็จก็กลบัไปอยู่ยามหนา้ประตูวงัตามเดมิตลอดถงึเวลาคํา่คนืยนืถอืดาบเปลอืยอยู่ 

 

เมือ่พระราชาศูทรกะไดท้ราบเรื่องจากสายลบัทีไ่ปสบืไดค้วามว่า วรีวรเป็นผูป้ระพฤติชอบธรรมดงันัน้ ก็

ทรงชื่นชมยิง่นกั จงึโปรดใหจ้ารบรุุษเหลา่นัน้ยุตกิารตดิตามวรีวร และทรงนยิมเลือ่มใสวา่เขาช่างเป็นคนดนีี่กระไร 

 

วนัหนึ่งอากาศรอ้นจดั ดวงอาทติยแ์ผดแสงแรงกลา้จนแทบจะทนไมไ่หว และแลว้มรสุมใหญ่ก็เคลือ่นเขา้

มาพรอ้มดว้ยเสยีงคาํรามกึกกอ้งในทอ้งฟ้า สายฝนกระหนํา่ลงมาอย่างรุนแรงไมข่าดสายท ัง้กลางวนัและกลางคืน 

แต่วรีวรก็ยงัยืนนิ่งไม่สะทกสะทา้นอยู่กลางห่าฝนที่ประตูพระราชวงั พระเจา้ศูทรกะทอดพระเนตรเห็นในเวลา

กลางวนัจากยอดมนเทยีร ครัน้เวลากลางคืนเสด็จขึ้นไปยอดมนเทยีรอกีเพือ่ดูว่าเขายงัอยู่ที่เดมิหรือเปล่า จากที่

น ัน้พระราชาตะโกนลงไปว่า ‚ใครยนือยู่ที่ประตูวงันัน่‛ เมือ่วรีวรไดย้นิก็ตอบไปว่า ‚ขา้พระบาทเอง พระเจา้ขา้‛ 

พระราชาศูทรกะทรงนกึในพระทยัวา่ ‚อา วรีวร เจา้ช่างเป็นชายทีเ่ขม้แขง็และจงรกัภกัดต่ีอขา้ยิง่นกั ขา้จะเลือ่นเจา้

ใหม้ตีาํแหน่งสูงขึ้นไปกวา่นี้‛ เมือ่พระราชาทรงคดิดงันี้แลว้ก็เสดจ็ลงจากยอดมนเทยีรเขา้สู่สริไิสยาและเขา้บรรทม 

 

ในวนัรุ่งขึ้น เมฆดาํในทอ้งฟ้าก็ยงัหล ัง่ฝนลงมาอย่างรุนแรงตามเดมิ ความมดืแผ่ซ่านไปท ัว่เหมอืนจะบด

บงัไมใ่หเ้หน็สวรรคอ์กีต่อไป พระราชาเสดจ็ขึ้นไปบนยอดมนเทยีรอกีคร ัง้ดว้ยความสนใจใคร่รู ้ทรงตะโกนถามลง

ไปดว้ยเสยีงอนัแจ่มใสวา่ ‚ใครยนืเฝ้าหนา้ประตูปราสาทนัน่‛ วรีวรก็ตะโกนขึ้นไปวา่ ‚ขา้พระบาทอยู่ทีน่ี่‛ 

 

ขณะที่พระเจา้แผ่นดินกาํลงันึกชื่นชมองครกัษข์องพระองคอ์ยู่นัน้ พลนัไดย้ินเสียงผูห้ญิงรอ้ง ไหค้รํา่

ครวญมาแต่ที่ไกล เป็นเสียงโหยหวนเหมอืนคนมทีุกขใ์หญ่ป่ิมว่าใจจะขาดรอน เมื่อพระราชาไดส้ดบัดงันัน้ก็

บงัเกดิความสงสารจบัใจ กลา่วแก่พระองคเ์องวา่ ‚ในอาณาจกัรของขา้ ไมม่ใีครถกูบงัคบักดขี ่ไมม่คีนยากไร ้หรอื

มใีครเดอืดรอ้น ก็ผูห้ญงิคนนี้เป็นใครเลา่ จงึมาพลิาปรํา่ไหอ้ยู่แต่ผูเ้ดยีวในยามคํา่คนืเช่นนี้ ‛ คดิดงันี้แลว้พระราชา

ก็ออกคาํส ัง่แก่วรีวรผูย้นือยู่ขา้งลา่งว่า ‚ฟงันะวรีวร ขา้ไดย้นิเสยีงผูห้ญงิรอ้งไหใ้นทีไ่กล จงออกไปดูว่านางคอืใคร 

และนางรอ้งไหท้าํไม‛ 

 

   เมือ่วรีวรไดฟ้งัรบัส ัง่ก็กราบทูลว่า ‚ขา้พระบาทจะไปสบืดู พระเจา้ขา้‛ แลว้ออกเดนิหา มอืถอืดาบ

กระชบัแน่น มกีริชหอ้ยเอว ค่อยดอ้มมองเหมอืนรากษสที่ดอ้มหาเหยื่อ มแีสงฟ้าแลบแวบวาบจากทอ้งฟ้าดู

ประหนึ่งแสงจากดวงตาของอสูรรา้ย และเมด็ฝนซึ่งตกกราดไปท ัว่นัน้เล่าก็ดูประหนึ่งกอ้นหินที่มนัขวา้งปามา

ฉะนัน้ พระราชาศูทรกะเมือ่แลเห็นองครกัษห์นุ่มออกวิง่ไปแต่ผูเ้ดยีวในราตรีเช่นนัน้ พระทยัของพระองคก์็เป็น

ห่วง และเกิดความอยากจะรูเ้หตุการณ์จงึรีบเสดจ็ลงจากยอดมนเทยีร พระหตัถก์ุมดาบวิง่ตามหลงัไปตดิ ๆ แต่
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ลาํพงัโดยทีเ่ขาไมท่นัรู ้

 

วรีวรวิง่ติดตามเสยีงครํา่ครวญไปจนถงึบงึแห่งหนึ่งอยู่นอกพระนคร ณ ที่น ัน้ ชายหนุ่มแลเหน็หญิงคน

หนึ่งนัง่อยู่ในบงึกาํลงัเปลง่เสยีงรอ้งไหค้รํา่ครวญอยู่ นางแลเหน็เขาก็กลา่วว่า ‚โอ ท่านผูว้รีะ ท่านผูม้เีมตตา ท่านผู ้

มใีจอนักวา้งขวาง ขอท่านจงช่วยเหลอืขา้ดว้ยเถดิ ขา้จะอยู่ไดอ้ย่างไรเลา่ ถา้ปราศจากท่านเสยีแลว้‛ ฝ่ายวรีวรผูซ้ึง่

พระราชาแอบตดิตามมาเงยีบ ๆ ไดฟ้งัถอ้ยคาํของหญงิลกึลบัก็กลา่วดว้ยความสนเท่หว์่า ‚เธอเป็นใครทาํไมมานัง่

ครํา่ครวญอยู่ทีน่ี่‛ 

 

นางไดฟ้งัก็ตอบวา่ ‚วรีวรทีร่กั ท่านจงรูเ้ถดิว่าขา้นี่แหละคอืแมน่างธรณี และพระราชาศูทรกะนัน้เป็นนาถะ

ของขา้ น่าเสยีดายทีพ่ระองคจ์ะตอ้งสิ้นพระชนมเ์สยีแลว้นบัแต่นี้ไปอกีสามวนั ขา้จะอยู่ต่อไปไดไ้ฉน และขา้จะหา

ใครที่เป็นที่พึ่งอนัวเิศษสุดเช่นพระองคไ์ดท้ี่ไหนเล่า ดว้ยเหตุนี้แหละขา้จึงเศรา้โศกและมานัง่ครํา่ครวญสงสาร

ตวัเองและพระราชาองคน์ ัน้ดว้ย‛ 

 

วรีวรไดย้นินางกลา่วก็ตกใจ กลา่วละล ํา่ละลกัวา่ 

 

‚เรื่องเป็นเช่นนัน้หรือ โอพ้ระปฤถวิเีทว ีจะมหีนทางใดที่จะช่วยชีวติของพระราชาไวไ้ดเ้ล่า เหตุใดพระ

โลกนาถจะตอ้งสิ้นพระชนมช์พีดว้ยเลา่‛ 

 

พระธรณีนิ่งไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งจงึตอบวา่ 

 

‚มอียู่ทางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะพลกิผนัชะตากรรมนี้ได ้และเจา้ผูเ้ดยีวทีจ่ะรบัภาระนี้ไป‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งัดงันน้ วรีวรก็รบีรบัคาํว่า ‚บอกมาเถดิ พระแมเ่จา้ บอกมาเร็ว ๆ เพือ่ขา้จะไดร้บีทาํ ขา้เต็มใจทกุ

อย่างแมจ้ะตอ้งพลดีว้ยชวีติของขา้ก็ตาม‛ 

 

พระเมทนีไดฟ้งัก็กล่าวว่า ‚ใครเล่าจะกลา้หาญและภกัดต่ีอองคพ์ระภูบดเีหมอืนเจา้ จงฟงัคาํของขา้ใหด้ ี

วธิีทีจ่ะช่วยพระนฤบดนิทรไ์ดม้ีอยู่ทางเดยีวคือ เจา้ตอ้งเอาลูกของเจา้คือสตัตววรสงัเวยต่อพระแม่เจา้จณัฑ ี (ผูดุ้

รา้ย หมายถงึพระอมุา มเหสขีองพระศิวะในปางดุรา้ย ซึง่เป็นปางทีพ่ระเทวมีาปรากฏพระองคเ์พือ่ทาํสงครามกบั

เหลา่อสูรเท่านัน้ บางทเีรยีกว่าเจา้แมก่าล )ี พระมหาเทวผูีท้รงเกยีรตริะบอืจะทรงปรากฏพระกายต่อหนา้ผูภ้กัดต่ีอ

พระองคแ์ละพรอ้มจะทรงช่วยไดเ้สมอ พระจณัฑผูีน้ี้ประทบัอยู่ภายในวหิารทีอ่ยู่ใกลพ้ระราชวงันี้แหละ เจา้จงทาํ

อย่างทีข่า้แนะและพระราชาก็จะปลอดภยั และมชีวีติยนืยาวต่อไปอกีรอ้ยปี ถา้เจา้จะปฏบิตัติามคาํของขา้โดยเร็ว 
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ขา้ก็เชื่อแน่วา่พระชนมช์พีของพระองคจ์ะดาํรงอยู่ แต่ถา้เจา้มวัแต่รรีอ ก็เชื่อเถดิว่า พระราชาจะตอ้งสิ้นชวีติภายใน

สามวนันบัแต่วนันี้ เป็นตน้ไป‛ 

 

เมื่อพระปฤถิวีเทวแีจง้ใหท้ราบเรื่องความลบัดงันี้  วีรวรก็ใหค้าํม ัน่สญัญาว่า ‚ขา้แต่พระเทว ีขา้จะไป

ดาํเนินการเรื่องนี้โดยเร็วทีสุ่ด‛ พระเทวจีงึใหพ้รว่า ‚ขอจงสาํเร็จเถดิ‛ แลว้อนัตรธานหายไป ถอ้ยคาํท ัง้หมดตัง้แต่

ตน้จนจบดงักลา่วมไิดร้อดพน้โสตของพระราชาไปได ้เพราะพระองคแ์อบตดิตามวรีวรมาอย่างลบั ๆ โดยทีว่รีวร

ไมรู่ต้วั 

 

วรีวรกลบัไปบา้นของตนอย่างรวดเร็วในความมดื ส่วนพระราชาศูทรกะมคีวามอยากรูว้่าเหตุการณ์จะ

ดาํเนินไปอย่างไร ก็แอบย่องตามหลงัชายหนุ่มไปตดิ ๆ โดยเขาไมรู่ส้กึตวั แลเหน็วรีวรตรงเขา้ไปหานางธรรมวดผูี ้

เป็นภรรยาและแจง้ใหน้างทราบว่า ตนไดร้บัคาํแนะนาํจากพระธรณีใหม้าเอาบตุรชายไปสงัเวยต่อเจา้แม่กาล ีเพือ่

ช่วยชวีติพระราชา เมือ่นางไดฟ้งัก็กลา่วว่า 

 

‚ท่านพี่ เรามหีนา้ที่ตอ้งพทิกัษพ์ระชนมช์ีพของพระราชา จงอย่ารีรอเลย รีบไปปลุกลูกชายของเราเถดิ 

และแจง้ใหเ้ขาทราบดว้ยตวัท่านพีเ่อง‛ 

 

วรีวรจงึปลุกลูกชายของตนใหลุ้กขึ้น เลา่เรื่องทีเ่กดิขึ้นใหฟ้งั และกลา่วว่า ‚สตัตววรลูกรกั จงรูเ้ถดิว่า ถา้

เจา้ยอมเป็นเครื่องสงัเวยพระแม่เจา้จณัฑี พระราชาก็จะรอดชีวติ แต่ถา้เจา้ไม่ยินยอม พระราชาก็จะตอ้งสูญ

สิ้นพระชนมช์พีภายในสามวนั‛ 

 

สตัตววรแมจ้ะเป็นเดก็ก็ตาม แต่ก็มคีวามกลา้หาญอย่างยอดยิง่สมกบัชื่อ สตัตววร ซึง่มคีวามหมายว่า ‚ผู ้

มชีื่อเสยีงอนัโดดเด่นเพราะความกลา้หาญ‛ เดก็นอ้ยจงึตอบบดิาว่า 

 

‚ลูกจะสงัเวยชวีติเพือ่พระราชาเอง เพือ่จะไดต้อบแทนพระคุณของพระองคผู์ป้ระทานขา้วปลาอาหารเลี้ยง

ชวีติของพวกเรา ฉะนัน้จะตอ้งลงัเลทาํไม เอาลูกไปวางบนแท่นสงัเวยของพระแม่เจา้เถดิ ขอใหลู้กเป็นผูร้บัภาระ

อนันี้ เพือ่ความผาสุกขององคน์ฤบดเีถดิ‛ 

 

เมือ่สตัตววรกลา่วเช่นนี้ ววีรก็โลง่อก กลา่วว่า ‚ลูกเอย๋ เจา้ช่างสมเป็นลูกพอ่ยิง่นกั‛ 

 

ฝ่ายพระราชาผูส้ะกดรอยตามมาและแอบฟงัอยู่ขา้งนอก ไดย้นิเรื่องราวโดยตลอดก็ทรงตื้นตนัพระทยันกั 

ทรงราํพงึแก่พระองคเ์องวา่ ‚อา คนเหลา่นี้มคีวามกลา้หาญเหมอืนกนัหมดโดยแท‛้ 
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วีรวรนําบุตรชายออกจากบา้น ใหเ้ด็ก

นอ้ยนัง่บนบ่า และนางธรรมวดีผูภ้รรยาก็จูงลูก

สาวชื่อ วีรวดี  ติดตามมาดว้ย พากันไปยงั

เทวาลยัของพระจณัฑ ีฝ่ายพระราชาก็ตดิตามมา

ดูเหตกุารณอ์ย่างกระช ัน้ชดิ 

 

ครั้นแลว้วีรวรก็อุม้ลูกชายลงจากบ่า 

และวางบนแท่นสงัเวยของเทวรูป เมื่อสตัตววร

ถูกนาํมาสู่เบื้องพระพกัตรพ์ระเทวกี็มไิดม้คีวาม

หวาดหว ัน่แต่ประการใด กม้ศีรษะลงอย่างนอบ

นอ้ม กลา่วว่า 

 

‚ขา้แต่พระเทวี ขอใหก้ารสงัเวยศีรษะ

ของขา้ในวนันี้จงเป็นผลยงัพระราชาศูทรกะให ้

ดาํรงพระชนมช์พียนืนานถงึรอ้ยปีดว้ยเถดิ ขอให ้

พระองคท์รงปกครองราชอาณาจกัรดว้ยความ

เกรยีงไกรไรผู้ต้า้นทานเถดิ‛ 

 

เมื่อสตัตววรกล่าวจบลง วีรวรก็เปล่ง

เสยีงดว้ยความยนิดวี่า ‚ดลีะ ลูกของพ่อ‛ พรอ้มกบัชกัดาบออกจากฝกัฟนัฉบัลงไปทีค่อของบตุรชาย แลว้นาํไป

ถวายเบื้องพระพกัตรพ์ระจณัฑเีทว ีและกล่าวว่า ‚ขา้พเจา้ไดส้งัเวยบุตรต่อองคพ์ระแม่เจา้แลว้ ขอทรงช่วยให ้

พระราชารอดพน้ความตายดว้ยเถดิ‛ 

 

ทนัใดก็มเีสยีงอโุฆษลอยมาในอากาศทาํใหไ้ดย้นิท ัว่กนัว่า ‚สาธุ วรีวรเจา้ช่างเป็นคนซือ่สตัยแ์ละภกัดต่ีอ

พระราชานี่กระไร จะหาใครเสมอเหมอืนเจา้ก็ยากนกั เพราะการที่เจา้ทาํการสงัเวยต่อขา้ดว้ยชีวติของลูกชายผู ้

ประเสรฐิดงันี้ พระราชาศูทรกะจะมพีระชนมช์พียาวนาน และอาณาจกัรของพระองคจ์ะรุ่งโรจนส์บืไปช ัว่กาลนาน‛ 

 

ขณะนัน้เองนางวรีวดบีตุรสาวของวรีวรก็ลุกขึ้น ตรงไปสวมกอดศีรษะของพีช่าย ซึง่หาชวีติไมแ่ลว้ สะอกึ

สะอื้นดว้ยความรนัทด และดว้ยความทุกขแ์สนโศกศลัยสุ์ดที่จะทนทาน หวัใจนางก็แตกสลายลม้ลงขาดใจตาย 

พระราชาทรงเหน็เหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นนี้โดยตลอดจากทีซ่่อนของพระองค ์
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ทนัใดนัน้นางธรรมวดผูีเ้ป็นภรรยาของวรีวรก็ลุกขึ้นกลา่วแก่สามวี่า ‚เราไดช่้วยเหลอืพระเจา้แผ่นดนิและ

อาณาจกัรของพระองคไ์วแ้ลว้ บดันี้ขา้มบีางสิ่งจะพูดกบัท่าน ก็ต ัง้แต่ลูกสาวของขา้ แมเ้ป็นเด็กไรเ้ดยีงสา ไม่รูอ้ ิ

โหน่อเิหน่อะไรดว้ย ยงัตอ้งมาตายเพราะความโศกเศรา้ถงึพีช่าย เป็นอนัว่าชีวติของลูกท ัง้สองของขา้ก็สิ้นสูญไป

แลว้ ชีวติของขา้จะมปีระโยชนอ์นัใดอีกเล่า ขา้เป็นคนโงเ่องที่มไิดเ้สนอตวัเองเพือ่สงัเวยตัง้แต่แรกเพือ่ความอยู่

รอดของพระราชา ฉะนัน้ขอใหข้า้เขา้กองไฟตายพรอ้มกบัลูก ๆ ดว้ยเถดิ‛ 

 

เมือ่นางปลงใจจะทาํเช่นนี้ วรีวรก็ขดัไมไ่ด ้จงึกลา่วแก่นางว่า 

 

‚นางผูเ้ป็นภฏัฏนิี (หญงิผูเ้จรญิ หญงิผูด้)ี ของขา้ ถา้เป็นความประสงคข์องเจา้ ก็จงทาํเถดิ ขอความเจรญิ

จงมแีก่เธอ ขา้รูว้่าขา้ไม่อาจจะยบัย ัง้เจา้ได ้เพราะเจา้มคีวามตัง้ใจแน่วแน่ที่จะทาํเช่นนี้  ขา้รูว้่ าเจา้จะทนทานต่อไป

อกีไมไ่หวเพราะเมือ่สิ้นลูก ชวีติเจา้ก็พลอยสิ้นสูญไปดว้ย แต่อย่าโทษว่าเป็นความผดิของตวัเองเลย เพราะเจา้เอง

มไิดถู้กกาํหนดใหต้อ้งสงัเวยชีวิต ตวัขา้ก็เช่นเดียวกนัที่จะตอ้งสงัเวย ถา้มใิช่ความประสงคข์องพระแม่เจา้ที่

ประสงคเ์ฉพาะลูกชายของขา้เท่านัน้ เจา้จงคอยอยู่ทีน่ี่ก่อน จนกว่าขา้จะจดักองไฟสาํหรบัเจา้ดว้ยฟืนเหลา่นี้  และ

ทาํร ัว้ลอ้มรอบมณฑลแห่งยชัญพธิีของพระแม่เจา้เสยีก่อน‛ วรีวรกล่าวจบก็ลงมอืทาํจติกาธาน (ทีเ่ผาศพ ,เชิง

ตะกอน) และร ัว้ยชัญมณฑลจนเสร็จเรยีบรอ้ย แลว้วางศพลูกท ัง้สองบนกองฟืน จดุไฟลกุโชตช่ิวงดว้ยตะเกยีง 

 

นางธรรมวดเีหน็ทกุสิง่จดัเตรยีมเรยีบรอ้ยแลว้ก็คุกเข่าลงแทบเทา้สามกีลา่วอาํลา และหลงัจากทีบู่ชาพระ

แมเ่จา้จณัฑแีลว้ ก็สวดมนตรแ์ละอธษิฐานวา่ ‚ขอใหส้ามใีนปจัจบุนัของขา้ไดไ้ปเจอกนัอกีในชาตหินา้ภพใหม ่และ

ขอใหก้ารสงัเวยชวีติของขา้จงเป็นผลเพือ่สวสัดภิาพของพระราชานัน้ทกุประการ‛ กลา่วจบนางผูเ้ลศิดว้ยคุณธรรม

ก็โผร่างเขา้หากองไฟอนัช่วงโชตใินจติกาธานซึง่เป็นเปลวแลบเลยีไปท ัว่ทกุทศิทกุทาง 

 

ครัน้แลว้วรีวรบรุุษผูว้รีะก็กลา่วแก่ตนเองวา่ 

 

‚เราไดท้าํทกุสิง่ไปแลว้เพือ่การรอดชวีติของพระราชา และทาํตามทีเ่สยีงสวรรคไ์ดเ้ป็นประจกัษพ์ยานรบัรู ้

บดันี้ เราก็ใชห้นี้ ใหแ้ก่นายของเราผูใ้หข้า้วใหน้ํา้เรากินจนหมดสิ้นแลว้ บุญคุณอื่นใดเป็นอนัยุติ เดีย๋วนี้ เราก็เป็น

อสิระแลว้ ประโยชนอ์นัใดที่เราจะยดึม ัน่ในชีวตินี้อกีต่อไป การมชีีวติอยู่โดยปราศจากผูเ้ป็นที่รกัคือลูกและเมยี

ย่อมไรค่้าสาํหรบัคนซึ่งมหีนา้ทีจ่ะตอ้งกระทาํอย่างเรา ก็เมือ่เป็นเช่นนี้ไยเราไมส่งัเวยชวีติทีเ่หลอือยู่นี้ใหแ้ก่พระทรุ

คาเทว(ีเทวผูีเ้ขา้ถงึยาก หมายถงึพระอมุาปางดรุา้ย) เลา่‛ 
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เมือ่คิดดงันี้แลว้เขาก็กา้วเขา้ไปยนือยู่เบื้องพระพกัตรข์องพระเทว ีและกล่าวโศลกถวายดว้ยความนอบ

นอ้มวา่ 

 

‚ขอเกยีรตคิุณจงมแีด่พระเทวผูีป้ระหารมหษิาสูร (อสูรผูม้ร่ีางเป็นควาย เป็นอสูรรา้ยกาจทีพ่ระทรุคาตอ้ง

เสดจ็มาปราบและทรงประหารมนัไดใ้นทีสุ่ด ดว้ยเหตนุี้จงึทรงไดน้ามว่า มหษิาสรมรรทนิี ) ในบรรพกาล พระผู ้

ทาํลายชีพของทานพรุรุ (ทานพ ชื่อรุรุ เป็นชื่อของอสูรหรือทานพผูห้นึ่งที่ไดร้บัพรจากพระพรหมแลว้มใีจกาํเริบ 

ยกทพัไปยํา่ยสีวรรค ์บรรดาทวยเทพต่างก็หนีไปเฝ้าพระทรุคาหรือศกัต ิ(มเหสพีระศิวะ) ทีภู่เขาอญัชนั และทูล

ขอรอ้งใหช่้วย พระเทวจีงึเสดจ็มาปราบ อสูรรุรุ และทรงประหารอสูรดว้ยเลบ็พระบาท ) โอ พระเทวผูีท้รงตรศูีล

เป็นเทพาวุธ ขอความรุ่งโรจนจ์งมแีด่พระโลกมาตา ผูเ้ป็นยอดแห่งผูเ้ป็นมารดาท ัง้หลาย พระองคเ์ป็นผูน้าํความ

บนัเทงิสุขมาสู่ทวยเทพ และเป็นผูท้รงไวซ้ึ่งโลกท ัง้สาม ขอสทิธิศกัดิ์จงมแีด่พระองค ์ผูม้พีระบาทอนัชาวโลกท ัง้

มวลพงึกราบไหว ้พระเป็นทีพ่ึง่ของสตัตวนิกรท ัง้หลายผูม้าพึง่พาํนกัจติเพือ่ความหลดุพน้ ขอชยัจงมแีด่พระองคผู์ ้

ทรง  พสัตราภรณ์คอืรศัมแีห่งสูรยะ ผูข้บัไลค่วามมดืความวุ่นวายใหส้ิ้นไป โอ ้พระแมเ่จา้กาล ีพระเทวผูีท้รงสาย

ประคาํคอืกะโหลกมนุษย ์และทรงประดบัพระเศียรดว้ยกระดูกแห่งสรีระ ขออนตัชยัจงมแีด่องคพ์ระศิวา (มเหสี

ของพระศิวะ หมายถงึพระอุมา ทรุคา กาล ีจณัฑ ีเคารี และอื่น ๆ) ขอทรงมพีระเกียรตยิิ่งยนืนาน ขอพระองค์

ทรงพอพระทยัในการสงัเวยศีรษะของขา้ และทรงอวยพระพรใหพ้ระราชาศูทรกะมชีนมายุยิง่ยนืนานเถดิ‛ 

 

หลงัจากการกลา่วถอ้ยคาํดงันี้แลว้ วรีวรก็ตดัศีรษะของตนใหข้าดออกโดยฟนัดว้ยดาบเพยีงฉบัเดยีว 

 

พระราชาศูทรกะผูเ้ป็นสกัขใีนเหตุการณ์ท ัง้หมด จากการแอบดูในที่ซ่อนของพระองค ์ทรงประหลาด

พระทยั และรูส้กึงนุงงอย่างยิง่จากภาพทีไ่ดเ้หน็ ทรงเสยีพระทยัยิ่งนกั ตรสัแก่พระองคเ์องว่า ‚ชายผูม้ค่ีายิง่คนนี้

พรอ้มดว้ยครอบครวัของเขาไดป้ระกอบกรรมอนัยากยิ่งเพือ่ช่วยเหลอืเรา กรรมอนันี้ เป็นที่ทีเ่หลอืเชื่อ ยากทีใ่คร 

ๆ ในแผ่นดนิโลกจะทาํไดอ้ย่างนี้  และเขากระทาํเพือ่เราโดยไม่มุ่งหวงัการตอบแทนสกันิด ถา้เรามไิดรู้ถ้งึบญุคุณ

ของเขา ความเป็นราชนัยะของเราจะมคีุณค่าอะไร เราก็คงจะไมแ่ตกต่างไปจากสตัวต์วัหนึ่งโดยแท‛้ 

 

ดาํริฉะนี้แลพระวรีราชาก็ชกัพระแสงดาบออกจากฝกั เสด็จเขา้ไปหาพระเทว ีและกล่าวออ้นวอนดว้ย

ความนอบนอ้มวา่ 

 

‚ขา้แต่พระแม่เจา้ ขอไดโ้ปรดขา้ดว้ยเถิด โปรดประทานพรแก่ขา้ ขอใหพ้ราหมณ์ชื่อ วีรวร ผูน้ี้ ซึ่งมี

พฤติกรรมเช่นเดยีวกบัชื่อของเขา ผูเ้สยีสละแมช้ีวติเพือ่ความอยู่รอดของขา้ ขอใหเ้ขาและครอบครวัจงกลบัฟ้ืน

คนืชวีติขึ้นมาเถดิ‛ 
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  เมือ่กลา่วกถาดงันี้แลว้ พระราชาเตรียมจะเชือดพระศอดว้ยดาบอนัคมกลา้ ทนัใดนัน้ ก็มเีสยีงลอยมา

ในอากาศว่า ‚ชา้ก่อนราชะ ขา้พอใจในพลขีองท่านแลว้ เอาเถอะ ขา้จะใหพ้ราหมณ์วรีวรกลบัฟ้ืนคนืชวีติขึ้นมาใหม่

พรอ้มดว้ยภรรยาและบตุรของเขา‛ 

 

เมือ่ไดก้ล่าวประกาศิตแลว้เสยีงสวรรคก์็หายไป ทนัใดวรีวรก็คืนชีพขึ้นมาพรอ้มดว้ยบุตรชาย บุตรสาว 

และภรรยาของเขา พอเหน็คนเหลา่นี้ ฟ้ืนขึ้นมา พระราชาก็รบีวิง่เขา้หาทีซ่่อนเรน้ กาํบงัมใิหใ้ครเหน็ ทรงจอ้งดูภาพ

ของคนเหลา่นัน้ดว้ยความอศัจรรยใ์จ และมอีสัสุชลเป่ียมปริ่มดว้ยความยนิดเีป็นลน้พน้ 

 

ฝ่ายวรีวรเมือ่ไดม้ชีวีติอกีคร ัง้หนึ่ง มคีวามรูส้กึเหมอืนคนตื่นจากหลบัแลไปเหน็บตุรและภรรยาต่างก็ยงัมี

ชวีติอยู่ ก็สบัสนในใจไมท่ราบว่าเกดิอะไรขึ้น จงึถามบตุรและภรรยาวา่ 

 

‚พวกเจา้ถูกไฟเผาไหมจ้นเป็นเถา้ถ่าน แลว้กลบัฟ้ืนขึ้นมาอกี เป็นไปไดอ้ย่างไร ขา้ก็เหมอืนกนั จาํไดว้่าขา้

ตดัหวัตวัเองไปแลว้หลงัจากทีเ่ผาศพพวกเจา้ แลว้นี่ขา้กลบัมชีวีติขึ้นมาอกี นี่จะเป็นมายาทีห่ลอกตาขา้หรอืไร หรอื

วา่พระแมเ่จา้โปรดใหเ้รารอดจากตายดว้ยความกรุณาของพระองค ์ช่างน่าอศัจรรยเ์สยีจรงิ ๆ‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งัดงันี้ภรรรยาและบตุรจงึกลา่วว่า ‚ทีเ่ราไดก้ลบัมามชีีวติอกีคร ัง้นี้  คงจะเป็นดว้ยอาํนาจของพระ

เทวบีนัดาลใหเ้ป็นไประหวา่งทีเ่ราหมดสตนิัน่เอง‛ 

 

วรีวรใคร่ครวญดูวา่เรื่องคงจะเป็นไปอย่างทีค่นเหลา่นัน้พูด มไิดม้ขีอ้สงสยัอกีต่อไป จงึกระทาํการบูชาต่อ

องคพ์ระจณัฑี แลว้พาครอบครวักลบัไปบา้นมคีวามยินดีว่าตนไดป้ฏิบตัิภารกิจเสร็จไปแลว้ตามปรารถนาทุก

ประการ และหลงัจากทีพ่าบตุรภรรยากลบัไปบา้นแลว้ก็กลบัมายนืยามหนา้ประตูวงั อนัเป็นหนา้ทีป่ระจาํของตนใน

ราตรนี ัน้นัน่เอง ส่วนพระราชาศูทรกะผูแ้ลเหน็เหตกุารณโ์ดยตลอดก็ออกจากทีซ่่อนเสดจ็กลบัสู่วงัและขึ้นไปที่ยอด

พระมนเทยีร และตะโกนลงมาว่า ‚ใครอยู่หนา้ประตูนัน่‛ วรีวรไดย้นิก็กลา่วดว้ยเสยีงอนัดงัว่า ‚ขา้พระบาทอยู่ทีน่ี่

พระเจา้ขา้ โอ ราชะ ตามทีท่รงมบีญัชาใหข้า้พระบาทไปสบืเรื่องหญงิผูน้ ัน้ แต่นางไดอ้นัตรธานไปต่อหนา้ต่อตาเมือ่

ขา้พระบาทแลเหน็นาง ราวกบัว่านางคือรากษส ี(นางรากษส หรือนางอสูรประเภทหนึ่ง) ตนหนึ่ง หาใช่เป็นคน

ธรรมดาไม‛่ 

 

พระราชาไดฟ้งัคาํตอบของวรีวรก็ทรงประหลาดพระทยัมาก เพราะพระองคเ์ป็นบุคคลที่รูเ้หน็เหตุการณ์

โดยตลอด ทรงราํพงึในพระทยัว่า ‚จริงแทท้เีดยีวบุคคลผูป้ระเสริฐ ลว้นเป็นผูท้ีรู่จ้กัตนเองและควบคุมจติใจได ้

อย่างลกึซึ้ง เหมอืนทะเลอนักวา้งใหญ่และลกึสุดหย ัง่ เพราะเมือ่เขาประกอบกรณียกิจอนัหาใครเปรียบมไิดน้ ัน้ 
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แทนทีเ่ขาจะโออ้วดตนเอง กลบันิ่งเงยีบไมก่ลา่วอะไรเลย‛ เมือ่ทรงราํพงึดงันี้แลว้ พระราชาก็เสดจ็ลงมาจากยอด

มนเทยีรกลบัคนืสู่หอ้งบรรทมและทรงพกัผ่อนตลอดคนื 

 

ในตอนเชา้ววีรถกูตามมาเฝ้าต่อหนา้ประชมุชน พระราชาผูท้รงมพีระทยัอนัเป่ียมไปดว้ยความยนิดไีดต้รสั

แก่ทีป่ระชมุมนตรถีงึเรื่องทีเ่กดิขึ้นในเวลากลางคนืโดยตลอด ทาํใหท้กุคนในทอ้งพระโรงตื่นเตน้กนัมาก คร ัน้แลว้

พระราชาไดป้ระทานของขวญัอนัล ํา้ค่าแก่วรีวรเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนนํา้ ใจอนัยิ่งใหญ่ คือทรงยกดนิแดนเว่น

แควน้ลาฏะและกรรณาฏะใหว้วีรปกครอง หลงัจากนัน้พระราชาสองพระองคค์อื พระเจา้วรีวรและพระเจา้ศูทรกะ 

ผูม้อีานุภาพเสมอกนัก็ปกครองดนิแดนของตนดว้ยความสงบสุขสบืมา 

 

เมือ่เวตาลเลา่นิทานอนัพสิดารสุดขดีจบลง ก็กลา่วแก่พระราชาตรวิกิรมเสนว่า ‚โอ นฤบด ีในเรื่องทีข่า้เลา่

มานี้ พระองคท์รงเหน็ว่าใครเป็นผูท้ีก่ลา้หาญทีสุ่ดในจาํนวนคนเหลา่นัน้ ถา้พระองคท์รงทราบและไมพู่ด คาํสาปที่

ขา้เคยกลา่วมาแลว้แต่ตน้ก็จะประสบแก่พระองคโ์ดยแท‛้ 

 

พระราชาไดฟ้งัถอ้ยคาํของเวตาลก็ตรสัว่า ‚พระราชาศูทรกะนัน่แหละ เป็นผูท้ีก่ลา้หาญทีสุ่ดในบรรดาคน

ท ัง้หลาย‛ 

 

เวตาลไดฟ้งัก็แยง้วา่ ‚คนทีก่ลา้หาญทีสุ่ดมใิช่วรีวรหรอกหรอื เพราะเขาไดท้าํวรีกรรมทีย่ากจะหาใครเสมอ

เหมอืนในโลกนี้  และมใิช่ภรรยาของเขาดอกหรือทีก่ลา้หาญกว่า เพราะเป็นแม่ทีต่อ้งทนเหน็ลูกชายตอ้งถูกสงัเวย

ไปต่อหนา้ต่อตา และมใิช่ลูกชายคือสตัตววรหรอกหรือ แมจ้ะเป็นเพยีงเด็กแต่ก็กลา้พลชีพีของตนเพือ่พระราชา

และบดิาของตน นี่ไม่เรียกว่าวรีกรรมอนัยอดยิ่งดอกหรือไร ไฉนพระองคจ์ึงตรสัว่าพระราชาศูทรกะเป็นผูก้ลา้

หาญยิง่กวา่คนเหลา่นัน้เลา่‛ 

 

เมือ่ไดย้นิเวตาลกลา่วดงันัน้ พระราชาตรวิกิรมเสนก็อธบิายว่า 

 

‚เจา้อย่าพูดอย่างนัน้เลย ก็วรีวรนัน้เป็นคนตระกูลสูง จะอยู่ในครอบครวัใดก็ตาม ว่าตามจรงิเขาตอ้งเป็น

หวัหนา้ทีม่คีวามรบัผดิขอบ รวมท ัง้ลูกและเมยีของเขาก็เช่นเดยีวกนั ทกุคนถอืเป็นหนา้ทีอ่ยู่แลว้ทีจ่ะตอ้งสละขวีติ

เพือ่คุม้ครองพระราชาของตน ในกรณีทีเ่กดิขึ้นนี้ นอกจากวรีวรจะทาํตามหนา้ทีผู่กพนักบัพระราชาแลว้ นางผูเ้ป็น

ภรรยานัน้เล่าก็เป็นหญิงประเสริฐที่เคารพรกัสามยีิ่งชีวติ หล่อนทาํไปเพราะถอืเป็นหนา้ที่ว่าภรรยาจะตอ้งดาํเนิน

รอยตามสามดีว้ยใจภกัดิ์ ส่วนสตัตววรผูเ้ป็นลูกนัน้เล่าก็เป็นเช่นเดยีวกบัพ่อและแม่ของตน ย่อมทาํตามพ่อแม่

ดว้ยความรกัและความผูกพนัโดยแนบแน่นเหมอืนเสน้ดา้ยทีต่ขีึ้นมาจากฝ้ายฉะนัน้ แต่พระราชาศูทรกะเป็นเยีย่ม
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เหนือกว่าคนเหล่านัน้ทุกคน เพราะพระองคเ์ป็นผูพ้รอ้มที่จะพลชีีวติเพือ่คนรบัใชข้องพระองค ์เป็นการเสยีสละ

อย่างกลา้หาญทีพ่ระเจา้แผ่นดนิไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งทาํเช่นนัน้เลย‛ 

 

เมือ่เวตาลไดย้นิคาํอธิบายจากพระโอษฐข์องพระราชาเช่นนัน้ ก็ผละจากองัสาของพระราชา หายแวบไป

ทนัทโีดยไมม่ใีครเหน็ และกลบัคนืไปสู่ทีเ่ดมิดว้ยอทิธฤิทธิ์ของตน ทาํใหพ้ระราชาตอ้งเสดจ็กลบัทางเดมิเพือ่ไปนาํ

ตวัเวตาลกลบัมาใหม ่
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นิทานเรื่องที่ ๕ 

นางโสมประภา กบัการเลอืกคู่ครอง 

 

พระเจา้ตรวิกิรมเสนเสดจ็กลบัไปทีต่น้อโศก แลเหน็ซากศพทีเ่วตาลเขา้สงิหอ้ยอยู่บนกิ่งไมจ้งึขึ้นไปลากตวั

ลงมา และหลงัจากทีท่รงบรภิาษเวตาลแลว้ก็รบีเสดจ็กลบัไปทางเดมิเพือ่มุ่งไปสู่จดุทีห่มาย แต่ในขณะทีด่าํเนินไป

ตามทางทีน่าํไปสู่สุสานของโยคใีนราตรนี ัน้ เวตาลซึง่เกาะอยู่บนองัสาของพระราชาก็กลา่วขึ้นว่า 

 

‚ราชะ พระองคช่์างอดทนในภาระนี่กระไร ขา้เหน็พระองคค์ร ัง้แรกก็รูส้กึชอบเสยีแลว้ ขา้จะเล่านิทานให ้

ทรงฟงัสกัเรื่องหนึ่งเพือ่เป็นเครื่องบนัเทงิพระทยั โปรดสดบัเถดิ‛ 

 

ในพระนครอชุชยนิี มพีราหมณ์ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัผูห้นึ่งเป็นราชเสวกและมนตรขีองพระราชาปณุยเสน มี

ชื่อว่าหริสวามิน พราหมณ์มภีรรรยาทีเ่ป็นหญงิมตีระกูลเสมอกนัและมบีตุรชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงามชื่อ 

เทวสวามิน ต่อมานางใหก้าํเนิดบตุรหญงิคนหนึ่ง เมือ่เจรญิวยัขึ้นแลว้ มคีวามงามอนัยอดยิง่หาผูใ้ดเสมอมไิด ้ชื่อ 

โสมประภา ครัน้สบืมานางมวียัอนัพงึมคู่ีครองไดแ้ลว้ (คอือายุ ๑๖ ปี) นางจงึใหม้ารดาไปเจรจาต่อบดิาและพีช่าย

ของนาง โดยส ัง่ว่า ‚ลูกจะแต่งงานกบัชายที่มคีวามกลา้หาญ หรือมคีวามรูด้เีลศิ (จากศพัทว์่า ชญานิน) หรือ

มฉิะนัน้ก็ตอ้งเป็นชายทีเ่รยีนรูม้ายาศาสตรเ์ท่านัน้ ขออย่าบงัคบัใหลู้กแต่งงานกบัคนอื่นนอกเหนือจากนี้ ถา้พ่อยงั

เหน็ว่าชวีติของลูกยงัมค่ีาอยู่‛ 

 

เมือ่หรสิวามนิผูบ้ดิาไดย้นิดงันี้ก็กงัวลใจมาก ไมท่ราบว่าจะหาบรุุษใดมคีุณสมบตัติามขอ้ใดขอ้หนึ่งในสาม

ขอ้ทีน่างตัง้เง ือ่นไขเอาไว ้ขณะนัน้พอดกีบัทีเ่ขาไดร้บัแต่งต ัง้ใหเ้ป็นทูตสนัตเิพือ่ไปทาํสญัญาไมตรกีบัพระราชาแห่ง

เดกขา่น ซึง่กาํลงัจะเขา้มารุกรานแว่นเควน้ 

 

หรสิวามนิไดท้าํงานสาํเร็จลุลว่งไปดว้ยด ีและเดนิทางกลบัมาบา้น ขณะนัน้เอง พราหมณผู์ห้นึ่งซึง่ไดท้ราบ

ข่าวระบอืในความงามอนัยอดยิ่งของนางโสมประภาก็เขา้มาหา และสู่ขอนางเพือ่การสมรส หริสว ามนิจงึกลา่วแก่

พราหมณ์ผูน้ ัน้ว่า 

 

‚ลูกสาวขา้จะไม่แต่งงานกบัใครเลย ถา้ชายนัน้มไิดม้คีุณสมบตัทิางดา้นความกลา้หาญ ความเป็นผูรู้เ้ลศิ 

หรอืเจนจบในมายาศาสตรอ์ย่างใดอย่างหนึ่งไหนลองบอกมาสวิา่ ท่านชาํนาญทางไหนในสามอย่างนี้‛ 
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เมือ่หรสิวามนิกลา่วดงันี้แก่พราหมณ์หนุ่ม ชายหนุ่มก็ตอบวา่ ‚ขา้เป็นผูช้าํนาญในมายาศาสตรย์ิง่กว่าอย่าง

อืน่‛ หรสิวามนิจงึกลา่วว่า ‚ถา้กระนัน้จงแสดงใหข้า้ดูส‛ิ 

 

ชายหนุ่มผูม้มีายาศาสตรไ์ดฟ้งัก็เริ่มการแสดงโดยทนัทตีามความชาํนาญของตน คือ นาํรถมาคนัหนึ่ง ซึง่

มศีกัยภาพสามารถแล่นไปอย่างรวดเร็วในอากาศ ชายหนุ่มเชญิใหพ้ราหมณ์เฒ่าลงสู่รถแกว้แววฟ้าลอยลิว่ไปใน

อากาศชมสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกเป็นทีเ่พลดิเพลนิ แลว้นาํกลบัลงมาทีพ่ลบัพลาของพระเจา้กรุงเดกข่าน ผูซ้ึง่ใช ้

ใหเ้ขาไปเจรจาสู่ขอนางโสมประภาต่อบดิานางนัน่เอง หรสิวามนิก็ตกลงยนิยอมใหธ้ดิาแก่ผูช้าํนาญมายาศาสตรน์ ัน้

โดยกาํหนดวนัทาํพธิสีมรสอกีเจด็วนัขา้งหนา้ 

 

ในระหว่างนัน้ พราหมณ์ผูห้นึ่งซึ่งต ัง้นิวาสสถานอยู่ในกรุงอุชชยินีก็มาหาเทวสวามนิผูบุ้ตรชายของหริ

สวามนิ และสู่ขอนางโสมประภาในฐานะทีเ่ขาเป็นพีช่ายของนาง เทวสวามนิตอบว่า ‚นางไม่ความประสงคท์ีจ่ะได ้

สามทีีไ่มม่คีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่าง คอื มคีวามรูเ้ลศิ เจนจบในมายาศาสตร ์และเป็นวรีบรุุษ‛ เมือ่

ไดฟ้งัดงันัน้พราหมณ์ก็แสดงตนเป็นวรีบรุุษ แลว้แสดงการใชอ้าวุธท ัง้ไกลตน (คือยงิธนู) และประชดิตน (คือใช ้

ดาบ) อย่างดเียีย่ม จนเทวสวามนิเลือ่มใส จงึสญัญาว่าจะยกนอ้งสาวให ้โดยแจง้แก่ชายคนทีส่องว่า ฤกษแ์ต่งงาน

จะมใีนเจด็วนัขา้งหนา้ เช่นเดยีวกนั และเขาก็ตดัสนิใจไปโดยทีม่ารดามไิดรู้เ้หน็ 

 

ในวนัเดียวกนันัน้เอง ชายคนที่สามก็เดินทางมาถึงและเขา้ไปพบกบัภรรยาของหริสวามนิ เจรจาเป็น

ส่วนตวัสู่ขอนางโสมประภาเช่นเดยีวกนั นางพราหมณีไดฟ้งัก็ตอบว่า ‚ลูกสาวของขา้ตอ้งการสามทีีท่รงคุณสมบตัิ

อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างคอื เป็นวรีบรุุษ หรอืชาํนาญในมายาศาสตร ์หรอืเจนจบในชญานะอย่างดเีลศิ‛ และ

หลงัจากทีน่างไดถ้ามไถ่เรื่องอดตีและอนาคตของเขาแลว้ ก็ตกลงใจรบัการสู่ขอของเขา และสญัญาจะใหธ้ิดาของ

ตนแต่งงานกบัชญานินผูน้ี้ ในเวลาอีกเจ็ดวนัขา้งหนา้ เช่นเดยีวกบัที่สามแีละบุตรชายของนางไดใ้หส้ญัญาแก่ชาย

สองคนแรก 

 

วนัรุ่งขึ้นหรสิวามนิกลบัมาถงึบา้น กลา่วแก่ภรรยาและบตุรชายเรื่องทีต่นไดต้กลงไวก้บัเจา้บ่าวคนทีห่นึ่งว่า

จะยกธดิาใหใ้นพธิสีมรสอกีเจด็วนัขา้งหนา้ ภรรยาและบตุรชายต่างก็แจง้ใหห้รสิวามนิทราบเรื่องทีต่นต่างก็สญัญา

จะยกนางใหเ้จา้บ่าวคนทีส่องและทีส่ามในวนัเดยีวกนัคือ อกีเจ็ดวนัขา้งหนา้ หริสวามนิไดท้ราบก็ตกใจ และกลดั

กลุม้ยิง่นกั เพราะเจา้บ่าวท ัง้สามต่างก็ไดร้บัการเชญิมาในวนัสมรสวนัเดยีวกนั 

 

ครัน้ถงึวนัสมรส ชายท ัง้สามต่างก็เดินทางมาถงึบา้นของหริสวามนิพรอ้มกนัท ัง้ชญานิน มายากร และ

วรีบรุุษ ขณะนัน้เองความมหศัจรรยก์็เกดิขึ้น ปรากฏว่าเจา้สาวคอืนางโสมประภาหายไปอย่างไมม่ร่ีองรอย ถงึจะมี
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การคน้หาสกัเท่าไร ๆ ก็มไิดพ้บเหน็ หรสิวามนิจงึกลา่วแก่ชญานนิว่า ‚ท่านเป็นผูท้รงคณุวทิยา เรื่องทีเ่กดิขึ้นนี้ เป็น

เพราะอะไร ลูกสาวขา้หายไปไหน‛ 

 

เมือ่ชญานินหนุ่มไดฟ้งัดงันัน้ก็ตอบว่า ‚รากษสตนหนึ่งชื่อธูมรศิขะ เป็นผูล้กัตวันางไปสู่ทีอ่ยู่ของมนัในป่า

เชงิเขาวนิธยัแลว้‛ 

 

หรสิวามนิไดย้นิชญานินกลา่ว ก็ตกใจวา้วุ่นรอ้งวา่ ‚อนจิจาเอย๋ อนิจจาเราจะตามตวันางกลบัมาไดอ้ย่างไร 

แลว้นางจะแต่งงานอย่างไรเลา่‛ 

 

มายากรผูช้าํนาญในมายาศาสตรไ์ดฟ้งัก็กล่าวว่า ‚ทาํใจใหด้ี ๆ ไวเ้ถดิ ขา้จะพาท่านไปในพริบตา เพื่อ

ตดิตามนางไปยงัทีซ่ึง่ชญานินกลา่วถงึนัน่‛ 

 

กลา่วจบมายาวนิก็เตรียมงานของตนโดยนาํรถแกว้เขา้มาเทยีบ แลว้พาหริสวามนิพรอ้มดว้ยชญานินและ

วรีบรุุษ ลงนัง่ในรถเหาะลิว่ไปในอากาศ ช ัว่ครู่หนึ่งก็มาถงึทีพ่าํนกัของรากษสในป่าวนิธยั ตามทีช่ญานินบรรยายไว ้

ทุกประการ รากษสเมือ่เห็นดงันัน้ก็วิ่งออกมาจากสาํนกัดว้ยความโกรธ วรีบุรุษซึ่งถูกหริสวามนิผลกัดนัใหอ้อก

หนา้ก็ตะโกนทา้ทายใหร้ากษสมาต่อสูก้บัตนตวัต่อตวั คร ัน้แลว้ท ัง้สองฝ่ายก็ต่อสูก้นัอย่างทรหดดว้ยอาวุธชนิดต่าง 

ๆ เพือ่ชิงนางมาเป็นของตน ต่อมาในช่วงเวลาอนัส ัน้ รากษสก็เสยีทถีูกตดัหวักระเด็นดว้ยฝีมอืวรีบุรุษหนุ่ม เมือ่

ประหารรากษสแลว้ ต่างก็พานางโสมประภาลงรถแกว้แววฟ้าของมายาวนิกลบัสู่บา้น 

 

เมือ่กลบัมาถงึบา้นหรสิวามนิ การแต่งงานก็ยงัเริ่มไมไ่ดถ้งึแมม้หตุฤิกษจ์ะมาถงึและผ่านพน้ไปแลว้ก็ตาม 

ท ัง้นี้ เพราะเกดิการโตเ้ถยีงกนัไมยุ่ตวิา่นางควรจะแต่งงานกบัใคร ท ัง้ชญานิน มายาวนิ และวรีบรุุษต่างก็โตต้อบกนั

อย่างเผด็รอ้น อา้งความเป็นเจา้ของนางกนัทกุคนน ชญานินกลา่วว่า ‚ถา้ขา้ไมจ่บัยาม ดูว่านางถกูพาไปไหน พวก

ท่านยงัจะมปีญัญาสบืรูไ้ดล้ะหรอื ดว้ยเหตนุี้นางควรจะตกเป็นของขา้จงึจะถกู‛ 

 

มายาวนิไดฟ้งัก็กล่าวว่า ‚ถา้ขา้ไม่ใชร้ถแกว้ของขา้เหาะลอยไปในอากาศเพื่อเดนิทางไปสุดหลา้ฟ้าเขยีว

อย่างป่าวนิธยัโน่น พวกเจา้จะมปีญัญาทาํอะไร ขา้มไิดท้าํใหเ้จา้เดนิทางไปกลบัในช ัว่อดึใจเดยีวราวกบัเทวดาเดนิ

หน ป่านนี้ เจา้จะยงัมะงมุมะงาหราอยู่ทีไ่หนก็ไม่รู ้เพราะเหตนุี้ โสมประภาจงึควรเป็นของขา้แต่ผูเ้ดยีว ‛ ชายคนที่

สามคือวรีบุรุษไดย้นิดงันัน้ก็กล่าวขึ้นบา้งว่า ‚ขา้เป็นคนประหารรากษสที่รา้ยกาจนัน่ดว้ยดาบของขา้แท ้ๆ ทาํให ้

พวกเรารอดอนัตรายพานางกลบัมาได ้ฉะนัน้ขา้นี่ต่างหากทีค่วรเป็นสามขีองนาง‛ 
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ขณะทีท่กุคนโตเ้ถยีงกนัวุ่นวายอยู่นัน้ หรสิวามนินัง่ฟงัอยู่เงยีบ ๆ บงัเกดิความพศิวงเป็นกาํลงั ไม่อาจจะ

ตดัสนิอะไรได ้

 

เวตาลจงึกล่าวแก่พระราชาว่า ‚โอ ราชะ โปรดตดัสนิใหท้เีถดิ ใครควรจะไดเ้ป็นสามนีางโสมประภาโดย

เหตผุลอนัสาํคญัเป็นเครื่องชี้ขาดเลา่ แต่ถา้พระองครู์แ้ลว้ไมย่อมพดูก็จงรูไ้วเ้ถดิว่า ศีรษะของพระองคจ์ะตอ้งแยก

เป็นเสีย่ง ๆ เชยีวนะ พระเจา้ขา้‛ 

 

เมือ่พระเจา้ตรวิกิรมเสนไดฟ้งัเวตาลกลา่วดงันี้ ก็ลมืพระองคไ์ปช ัว่ขณะตรสัตอบวา่ 

 

‚นางควรจะตกเป็นของวรีบุรุษต่างหาก ท ัง้นี้ เพราะชายกลา้หาญผูน้ี้มใิช่หรือที่ต่อสูศ้ตัรูอย่างเขม้แขง็เต็ม

กาํลงัความสามารถ เอาชวีติเขา้แลกกบัความตายเพือ่นางโดยแท ้ส่วนชายอกีสองคนคอื ชญานิน และมายาวนินัน้ 

ทาํตามหนา้ทีท่า้วธาดาพรหมกาํหนดมาใหเ้ป็นเครื่องมอืของแผนการดงักลา่วนี้ท ัง้หมด คนมคีวามรูก้็ดี คนถนดัใน

มายาศาสตรก์็ด ีลว้นแต่เป็นตวัประกอบในวรีกรรมนี้ท ัง้สิ้น‛ 

 

เวตาลไดฟ้งัดงันัน้ก็รบีรุดลงจากองัสาของพระราชาและหายลบัไปในทนัท ีโดยปราศจากร่องรอยใด ๆ ให ้

เหน็ พระราชาทรงรูส้กึพระองคก์็ต่อเมือ่เวตาลอนัตรธานไปแลว้ จงึตอ้งเสดจ็ไปตามตวัมนัอกี 
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นิทานเรื่องที่ ๖ 

วนัฉลองพระแม่เคาร ี

 

พระราชาตริวกิรมเสนเสด็จกลบัไปยงัตน้อโศก จบัตวัเวตาลพาดบ่าเสด็จมุ่งหนา้ไปยงัสุสานที่นดัพบกบั

โยคีศานตศีิล ระหว่างที่เดนิทางมาในความเงยีบครู่หนึ่ง เวตาลก็เอ่ยขึ้นว่า ‚อารยบตุร ขา้สงัเกตดูุพระองคก์็เป็น

คนฉลาดและกลา้หาญมนิอ้ย ขา้ชกัจะรกัพระองคแ์ลว้ส ิฉะนัน้ขา้จะเล่านิทานถวายใหท้รงฟงัเล่นเพลนิ ๆ  สกั

เรื่องหนึ่ง โปรดทรงสดบัเถดิ‛ 

 

ในอดีตกาลมพีระราชาผูม้พีระนามบนัลอืในพภิพองคห์นึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจา้ยศเกตุ ครองราช

สมบตั ิณ นครโศภาวด ีและในนครนี้เอง มเีทวาลยัของพระเคาร ี(ผูม้ผีวิสเีหลอืงอ่อน หรอืสนีวล เป็นชื่อของพระ

อมุามเหสพีระศิวะปางใจดี) ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเทวาลยั มทีะเลสาบอนังดงามชื่อ เคารีตีรถะ (ฝัง่นํา้ หมายถงึ

เทวาลยัริมนํา้อนัเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ของผูจ้าริกแสวงบุญ) และทุก ๆ ปีจะมกีารฉลองในวนัขึ้นสบิสี่คํา่เดอืน

อาษาฒะ (เดอืน ๘ ตกราวเดอืนกรกฎาคม)จะมผูีค้นท ัว่ทกุมมุโลกเดนิทางมาสระสนานกนัทีน่ี่เป็นประจาํ 

 

ครัง้หนึ่งในวนัดงักลา่วนี้ มชีายคนหนึ่งชื่อธนวละ เดนิทางมาจากแควน้พรหมสถล เขาไดเ้หน็สาวงามผู ้

หนึ่งชื่อมทันสุนทร ีบตุรของชายชื่อศุทธบฏ มเีรอืนร่างเฉิดโฉมราวอปัสรสวรรค ์กาํลงัเลน่นํา้อยู่ในบงึนัน้ หวัใจเขา

ก็ถูกนางยดึแน่นราวพระจนัทรถ์ูกเงาราหูเขา้เบยีดบงั เขาพยายามสบืถามจนรูว้่านางชื่ออะไร และอยู่ในตระกูล

อะไร จากนัน้เขาก็เดนิทางกลบับา้น มแีต่ความหลงใหลในตวันางอย่างไมว่่างเวน้ เขาคดิถงึนางจนกนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั ในทีสุ่ดเมือ่ถูกมารดาซกัไซบ้่อย ๆ เขาก็จาํใจยอมเผยความจริงว่าเขาหลงัรกันางมทันสุนทรี และปรารถนา

นางแต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ นางไดฟ้งัก็เลา่ใหส้ามขีองนางชื่อวมิลฟงัโดยตลอด ผูเ้ป็นบดิาไดท้ราบเรื่องก็เขา้มาหา 

แลเหน็ลูกรกัตกอยู่ในภาพเศรา้โศกทอ้แทเ้ช่นนัน้ก็กลา่วว่า 

 

‚ลูกของพ่อ ไฉนจงึเป็นทกุขเ์ป็นรอ้นเช่นนี้ เรื่องนี้ไมเ่หน็จะยากเยน็อะไรเลย ศุทธบฏจะตอ้งใหลู้กสาวเขา

แต่งงานกบัลูกแน่ ๆ ถา้พ่อไปเจรจาต่อเขาดว้ยตนเอง ท ัง้นี้ก็เพราะพ่อกบัเขาต่างก็มฐีานะเท่าเทยีมกนัท ัง้ทรพัยส์นิ

และกจิการงาน พ่อรูจ้กัเขาและเขาก็รูจ้กัพอ่ด ีเพราะฉะนัน้เรื่องนี้ไมย่ากเลยในการทีจ่ะไปพดูกบัเขา‛ 

 

เมือ่ปลอบโยนบตุรชายดงันี้แลว้ วมิลก็คะย ัน้คะยอใหบ้รโิภคขา้วนํา้ตามปกต ิและในวนัรุ่งขึ้นเขาก็พาลูก

ชายไปยงับา้นของศุทธบฏ เจรจาสู่ขอบตุรสาวของเจา้ของบา้นใหแ้ก่บตุรชายของตน ศุทธบฏก็ยนิดทีีจ่ะยกนางให ้

โดยมติรไมตร ีและเตรยีมหาฤกษง์ามยามดไีวเ้รยีบรอ้ย คร ัน้ไดเ้วลาอนัเป็นมงคลก็จดัการแต่งงานนางมทันสุนทรี

กบัหนุ่มธนวละ เมือ่ชายหนุ่มไดน้างมาเป็นคู่ครองสมใจนึกแลว้ ต่อมามชิา้ก็พานางเดนิทางกลบัมาอยู่บา้นบดิาของ
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ตนดว้ยความสุข และนางทมทันสุทนทรีก็เช่นเดยีวกนั นางรกัสามตี ัง้แต่พบครัง้แรก จงึยนิดยีอมเป็นภรรยาของ

เขาโดยไมม่ขีอ้เกี่ยงงอนดว้ยประการใด ๆ 

 

วนัหนึ่งขณะทีช่ายหนุ่มมคีวามสุขดว้ยครอบครวัของตนทีบ่า้น พลนันอ้งเมยีของนางมทันสุนทรกี็เดนิทาง

มาเยี่ยมที่บา้น ทุกคนต่างก็ใหก้ารตอ้นรบัเป็นอย่างด ีนางมทันสุนทรีนัน้วิง่เขา้มาสวมกอดนอ้งชายของนางดว้ย

ความดใีจ พลางไต่ถามสารทุกขสุ์กดบิกนัดว้ยความคิดถงึ หลงัจากที่ชายหนุ่มไดพ้กัผ่อนช ัว่ระยะเวลาหนึ่งแลว้ 

เขาก็กล่าวแก่คนเหล่านัน้ว่า ‚บดิาของขา้ใหม้าเชิญนางมทันสุนทรีกบัลูกเขยไปยงับา้นของเรา เนื่องดว้ยทางบา้น

กาํลงัทาํพธิฉีลองพระทรุคาเทว‛ี 

 

เมือ่ไดย้นิดงันี้ บรรดาญาตพิีน่อ้งของฝ่ายชายก็เหน็สมควรดว้ย และเลี้ยงดูปูเสือ่ชายหนุ่มในวนันัน้อย่าง

เต็มทีด่ว้ยโภชนาหารและสุราเมรยัครบถว้น 

 

เชา้ตรู่วนัรุ่งขึ้น ธนวละออกเดนิทางไปบา้นพ่อตาพรอ้มดว้ยนางมทันสุนทรีและนอ้งชายของนาง ท ัง้หมด

มาถงึเมอืงโศภวด ีและเห็นมหาเทวาลยัของพระทุรคาเทวอียู่ขา้งหนา้ จึงเดนิเขา้ไปใกลแ้ละกล่าวแก่ภรรยาและ

นอ้งชายของนางดว้ยศรทัธาอนัเป่ียมลน้ทีม่ต่ีอพระเทววีา่ 

 

‚เราเขา้ไปในวหิารของพระแมเ่จา้กนัเถอะ‛ 

 

เมือ่นอ้งชายของนางไดฟ้งัดงันัน้ ก็กลา่วแก่พีเ่ขยดว้ยอาการอดิเอื้อนว่า ‚พวกเรามตี ัง้สามคน จะเขา้ไปใน

เทวาลยัมอืเปลา่ไดก้ระไร‛ 

 

ธนวละจงึตดับทว่า 

 

‚เอาเถอะ พีจ่ะเขา้ไปก่อน แลว้เจา้ค่อยตามเขา้ไปทหีลงัก็แลว้กนั‛ 

 

กลา่วจบเขาก็เขา้ไปในเทวาลยั เพือ่ถวายการสกัการะ 

 

เมือ่เขาเขา้ไปแลว้ก็กระทาํอญัชลต่ีอพระแม่เจา้ และกระทาํสมาธิจติเพ่งเฉพาะพระเทวผูีม้สีบิแปดกร ถอื

อาวุธครบครนักาํลงัประหารมหษิาสูรอยู่ พลนัดวงจิตก็ท่วมทน้ดว้ยแรงศรทัธาและภกัด ีชายหนุ่มเขา้ไปหมอบ

แทบบวับาทของนางซึง่กาํลงักระทบืทานพ (อสูรจาํพวกหนึ่งในนิทาน) รา้ยอยู่ และราวกบัตกอยู่ในหตัถแ์ห่งชะตา

กรรมอนัฝ่าฝืนมไิด ้เขาก็กลา่วแก่ตวัเองว่า ‚คนท ัง้หลายต่างก็ถวายพลกีรรมต่อพระเทวดีว้ยสตัวม์ชีวีติต่าง ๆ ก็
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เราเองละ่ เมือ่แสวงหาวมิกุต(ิการเขา้ถงึความหลุดพน้ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้) ในองคพ์ระแมเ่จา้แลว้จะรรีอเพือ่อะไร

เลา่ ทาํไมไมส่งัเวยชวีติของเราเพือ่พระองคด์ว้ยใจภกัดแีทจ้รงิ‛ 

 

หลงัจากใคร่ครวญดงันี้แลว้ ธนวละก็หนัมองไปมาแลเหน็ดาบเลม่หนึ่งซุกอยู่ขา้งแท่นพระเทว ีคงจะเป็น

สมบตัขิองผูจ้าริกแสวงบญุสมยัก่อนนาํมาถวาย จงึหยบิดาบนัน้มาถอืไว ้แลว้ผูกผมเขา้กบัเชอืกระฆงั ยกดาบขึ้น

ฟนัฉบัศีรษะหลน่กลิ้งลงบนพื้นทนัท ี

 

ฝ่ายนอ้งภรรยาของธนวละคอยอยู่ขา้งนอกเป็นเวลานาน ไม่เหน็พีเ่ขยกลบัออกมา จงึเขา้ไปตาม แลเหน็

นอนกลิ้งศีรษะขาดก็ตกใจ บงัเกิดความประหลาดใจเป็นลน้พน้ และในท่ามกลางความอศัจรรยใ์จนัน้เอง ชาย

หนุ่มก็ตดัศีรษะของตนขาดจากร่างดว้ยดาบเลม่ทีใ่ชป้ระหารธนวละนัน่เอง 

 

ฝ่ายนางมทันสุนทรี เหน็คนท ัง้สองหายเขา้ไปขา้งในเทวาลยัชา้นานก็รอ้นใจ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น จึง

ตดิตามเขา้ไปขา้งใน และเหน็ศพของสามแีละนอ้งชายนอนกลิ้งอยู่ไรศี้รษะ ก็ตกใจแทบชวีติจะออกจากร่าง รอ้งวา่ 

 

‚ตายแลว้ เกดิอะไรขึ้นนี่ ขา้ตอ้งถงึความฉิบหายแน่ ๆ‛ 

 

นางค่อยยนักายขึ้น แลดูศพของคนท ัง้สอง และรอ้งไหค้รํา่ครวญดว้ยความเสยีใจ พกัหนึ่งจงึต ัง้สติได ้

ราํพงึแก่ตนเองวา่ ‚ชวีตินี้จะมปีระโยชนอ์ะไรแก่ขา้ต่อไปเลา่‛ คดิดงันี้จงึกลา่วแก่เทวรูปพระทรุคาเทววีา่ 

 

‚โอ พระเทวเีจา้ พระผูท้รงความสาํคญัอนัอกุฤษฏเ์หนือเทพอื่นใด พระผูท้รงความบรสุิทธิ์และเจา้แห่งกฎ

อนัศกัดิ์สทิธิ์ พระผูเ้ป็นอรรธภาค (ครึ่งส่วน,ครึ่งหนึ่ง) แห่งพระศิวะผูเ้ป็นพระสวาม ีพระผูเ้ป็นสรณะแห่งสตรที ัง้

มวลในสกลโลก พระผูข้จดัความโศกศลัยใ์หส้ิ้นไป โอ ้พระเทว ีเหตไุฉนพระองคจ์งึทรงพรากนอ้งและสามขีองขา้

ไปเสยีเลา่ พระองคไ์มค่วรทาํแก่ขา้ถงึเพยีงนี้ เลย เพราะขา้เป็นสาวกทีซ่ือ่สตัยแ์ละภกัดขีองพระองคต์ลอดมามเิคย

เปลีย่นแปลง ขอไดโ้ปรดฟงัคาํของขา้สกันิด ขา้กาํลงัจะละร่างนี้ซึง่มแีต่ความเศรา้หมองอนัไมอ่าจจะทานทนต่อไป

อกีได ้ขา้ขอพระพระแมเ่จา้สกัอย่างคอื ไมว่า่ขา้จะเกดิในชาตใิดภพใด ขอใหค้นท ัง้สองนัน้ไปเกดิเป็นสามแีละนอ้ง

ของขา้ในทกุ ๆ ชาตเิถดิ‛ 

 

เมือ่กลา่วสดุดกีถาต่อเทวรูปพระเทวดีงันี้แลว้ นางก็กม้ลงกราบอกีครัง้หนึ่ง แลว้เอาเถาวลัยม์าประดษิฐ์

เป็นบ่วง ชายขา้งหนึ่งผูกไวก้บักิ่งอโศกแลว้ยืน่คอสอดเขา้ไปในบ่วง ทนัใดนัน้ก็มเีสยีงลอยมาในอากาศว่า ‚อย่าทาํ

ดงันัน้เลย ลูกเอย๋ แมพ่อใจอย่างยิง่แลว้ในความกลา้หาญอนัหาทีเ่ปรยีบมไิดข้องลูก แมเ้จา้จะเป็นเพยีงผูห้ญงิตวั
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เลก็ ๆ คนหนึ่งก็ตาม ขอใหบ้่วงนี้จงต่อคอของสามแีละนอ้งชายของเจา้เขา้กบัร่าง และดว้ยพรของขา้ ขอใหค้นท ัง้

สองกลบัฟ้ืนคนืชวีติขึ้นอกีเถดิ‛ 

 

เมือ่นางมทันสุนทรีไดฟ้งัดงันัน้ นางก็ปล่อยบ่วงใหต้กลงบนพื้น รีบวิง่กลบัมายงัศพของคนท ัง้สองดว้ย

ความดใีจ แต่ดว้ยความฉุกละหกุตะลตีะลานและไมท่นัสงัเกตสิง่ทีน่างกาํลงักระทาํอยู่ ทาํใหน้างต่อศีรษะสามเีขา้

กบัร่างนอ้งชาย และต่อศีรษะนอ้งชายเขา้กบัร่างสาม ีทนัใดคนท ัง้คู่ก็ฟ้ืนคืนชพีขึ้นมา ไมม่ร่ีองรอยบาดแผลใด ๆ 

แต่ศีรษะกบัร่างนัน้สบักนัเป็นคนละคน 

 

แลว้ท ัง้สองชายก็เลา่เรื่องทีเ่กดิขึ้นแก่ตนใหฟ้งัซึง่กนัและกนั และต่างก็ปลาบปลื้มยนิดทีีไ่ดเ้กดิใหมอ่กีคร ัง้

หนึ่ง และหลงัจากการบูชาพระเทวแีลว้ ท ัง้สามคนก็ออกเดนิทางต่อไป แต่นางมทันสุนทรผูีเ้ดยีวมคีวามรูส้กึว่านาง

ไดท้าํผดิเสยีแลว้ในการสบัหวัสบัร่างบคุคลท ัง้สอง และจนปญัญาไมรู่ว้า่จะทาํฉนัใดดี 

 

‚โอ ราชะ‛ เวตาลกลา่ว ‚โปรดทรงวนิิจฉนัดว้ยเถดิว่า คนท ัง้สองทีค่นืชวีติมานัน้ คนไหนเป็นนอ้ง และคน

ไหนเป็นสามขีองนาง ถา้ทรงรูแ้ลว้แต่ไมย่อมพดูก็โปรดทรงทราบเถดิว่า ผลลพัธค์อืคาํสาปจะตกอยู่แก่ใคร‛ 

 

เมือ่พระราชาตรวิกิรมเสนไดฟ้งัเรื่องราวโดยตลอด และถกูเวตาลตัง้คาํถามอย่างนัน้ ก็เผลอพระองคต์รสั

ออกไปวา่ 

 

‚ในสองคนนี้คนใดก็ตามมศีีรษะของชายผูเ้ป็นสามตีิดอยู่ ก็คนนัน้แหละควรเป็นสามแีท ้ๆ ของนาง 

เพราะหวัเป็นส่วนสาํคญัทีสุ่ดของร่างกาย และเป็นสิง่ทีท่าํใหค้นเราจาํไดว้่าใครเป็นใคร การทีจ่ะชี้ว่าใครเป็นใครก็

ตอ้งดูทีห่วัของคนคนนัน้แหละ‛ 

 

เมือ่พระราชาตรสัจบลงเวตาลก็หวัเราะดว้ยความชอบใจ ผละจากองัสาของพระราชากลบัคนืไปสู่ทีพ่าํนกั

ของตน ทาํใหพ้ระราชาตอ้งเสดจ็กลบัไปตามตวัมนัอกี 
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นิทานเรื่องที่ ๗ 

พระเจา้จณัฑสงิห ์กบัสตัตวศีล ผูซ่ื้อสตัย ์

 

พระราชาตริวกิรมเสนเสด็จกลบัไปยงัตน้อโศก เห็นเวตาลอยู่ที่น ัน่ ก็จบัมนัเหวี่ยงขึ้นบ่า แลว้เดินทาง

กลบัไปทางเดมิ ระหวา่งทีเ่ดนิทางมาเงยีบ ๆ เวตาลก็กลา่วขึ้นว่า ‚อารยบตุรโปรดฟงัหน่อย ขา้มนีิทานเรื่องหนึ่งจะ

เลา่ใหพ้ระองคฟ์งั เผือ่พระองคจ์ะไดค้ลายความเหน็ดเหนื่อยลงบา้ง‛ 

 

มเีมอืงเมอืงหนึ่งต ัง้อยู่บนฝัง่ทะเลตะวนัออกชื่อ เมอืงตามรลปิต ินครแห่งนัน้มพีระราชาปกครองทรงนาม

ว่าพระเจา้จณัฑสงิห ์ ผูท้รงหนัพระพกัตรจ์ากภรรยาของผูอ้ื่น แต่ไม่เคยหนัพระพกัตรห์นีจากสนามรบ พระองค์

ทรงกวาดตอ้นทรพัยส์มบตัขิองอรริาชศตัรู แต่ไมเ่คยแตะตอ้งทรพัยส์นิของแวน่แควน้ทีเ่ป็นเพือ่นบา้น 

 

ครัง้หนึ่งมเีจา้ราชปุฏ (ชนพวกหนึ่งซึ่งอา้งตนเป็นราชบุตร โดยกล่าวว่าตนสืบเชื้อสายมาจากพระเจา้

แผ่นดนิองคห์นึ่งในสมยัโบราณ) แห่งแควน้เดกข่าน ชื่อว่าสตัตวศีล เดนิทางมาถงึหนา้ประตูพระราชวงั และ

ประกาศตนเองใหรู้ว้่าเป็นผูย้ากไรแ้สนเขญ็ โดยฉีกเสื้อผา้ขี้ริ้วที่สวมใส่อยู่ต่อหนา้พระราชา พระราชาจงึโป รดให ้

เขาเป็นผูร้บัอนุเคราะหโ์ดยมฐีานะเป็นขา้ไทและอยู่รบัใชพ้ระเจา้แผ่นดนิมาหลายปี แต่ก็หาเคยไดบ้าํเหน็จรางวลั

แมแ้ต่คร ัง้เดยีวไม่ เขาจงึกล่าวแก่ตวัเองดว้ยความนอ้ยใจว่า ‚ถา้เราเกิดในตระกูลกษตัริยจ์ริง ไฉนจงึยากจนถงึ

เพียงนี้ เล่า ดู ๆ ไป ความยากจนนี้ ก็ใหญ่หลวงเกินทน แต่เหตุใดทา้วธาดาพรหมจึงสรา้งใหเ้ราเป็นคน

ทะเยอทะยานใหญ่หลวงนกั เพราะถงึแมเ้ราจะรบัใชพ้ระราชาองคน์ี้มาอย่างขยนัขนัแข็ง และบริวารของเราก็

เช่นเดยีวกนั ต่างก็เดอืดรอ้นหวิโหยเหมอืนกนักบัเรา แต่พระราชาสจินกระท ัง่บดันี้ก็ยงัไมเ่หน็เราอยู่ในสายตาเลย‛ 

 

ระหวา่งทีเ่ขาราํพงึราํพนัดว้ยความนอ้ยใจนัน้ วนัหนึ่งพระราชาเสดจ็เขา้ไปลา่สตัว ์มทีหารมา้และทหารเดนิ

เทา้แวดลอ้มเป็นพลนิกายขบวนใหญ่ เขา้ไปสู่ป่าใหญ่อนัอดุมดว้ยสตัวป่์า มเีสวกผูต้ํา่ตอ้ยวิง่นาํหนา้ มอืถอืไมท้่อน

หนึ่ง หลงัจากทีพ่ระราชาไลล่า่สตัวอ์ย่างสนุกสนานมาไดพ้กัหนึ่ง ก็แลเหน็หมปู่าตวัหนึ่งวิง่ออกมาจากพุ่มไมต้ดัไป

ขา้งหนา้ ก็ทรงควบมา้ติดตามไปจนกระท ัง่ถงึป่าสูงอนัรกชฏัและชุ่มชื้นร่มเย็น  หมูป่าตวันัน้ก็หายไป พระราชา

รูส้กึเหนื่อยอ่อนและเมือ่ยลา้ หลงทางกบัขา้ราชบรพิารไปแต่พระองคเ์ดยีว มเีสวกผูว้ิง่นาํหนา้มา้พระทีน่ ัง่เท่านัน้ที่

อยู่เป็นเพือ่น ต่างคนต่างก็หวิโหยเต็มทแีละกระหายนํา้จนคอแหง้ผาก พระราชาแลดูเสวกผูต้ํา่ตอ้ยซึง่อตุส่าหว์ิง่มา

อย่างเต็มที่ท ัง้ ๆ ที่มา้พระที่น ัง่วิง่เร็วราวกบัลมพดั พระราชาตรสัถามดว้ยความเมตตาว่า ‚เจา้จาํทางที่เรามาได ้

ไหม‛ 

 

เสวกไดฟ้งัก็คุกเขา่ลงกบัพื้นประสานมอือญัชลดีว้ยความนอบนอ้มตอบวา่ 
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‚ขา้พระบาทจาํทางไดด้ ีแต่พระองคท์รงเหน็ดเหนื่อยเต็มท ีน่าจะพกัอยู่ทีน่ี่ก่อน เพราะตอนนี้ดวงอาทติย์

ยงัแผดแสงแรงกลา้นกั อย่าเพิง่เสดจ็ไปเลย‛ 

 

พระราชาไดย้นิดงันัน้ ก็ตรสัแก่ชายหนุ่มอย่างอ่อนโยนวา่ 

 

‚เอาเถดิ เราจะพกัอยู่ทีน่ี่ก่อน แต่ขา้กระหายนํา้เต็มท ีถา้เจา้รูว้า่มนีํา้อยู่ทีไ่หนก็หามาใหข้า้กนิเถอะ‛ 

 

‚ขา้พระบาทจะไปเดีย๋วนี้‛ เสวกทูลรบัอาสาทนัท ีจดัแจงปีนขึ้นไปบนตน้ไมสู้งตน้หนึ่ง มองไปเบื้องหนา้ก็

แลเหน็แม่นํา้สายหนึ่งอยู่ไมไ่กลก็ปีนกลบัลงมากราบทูลใหพ้ระราชาทราบ และนาํทางไปจนถงึแมน่ํา้น ัน้ เมือ่ไปถงึ

ก็เอาอานมา้ลง ปลอ่ยใหม้า้กินนํา้และนอนเกลอืกกลิ้งไปมา จากนัน้ก็หาหญา้อ่อนมาใหม้นักินอย่างอิ่มหนาํ ทาํให ้

มนัสดชื่นขึ้นมาก ส่วนพระราชาก็เสดจ็ลงอาบนํา้ในแม่นํา้น ัน้ เสวกก็ควกัผลอามลกะ (มะขามป้อม) จากกระเป๋า

สองสามผลถวายใหท้อดพระเนตร เมือ่พระราชาเห็นผลอามลกะก็ประหลาดพระทยั ถามว่าเขาเอามาจากไหน 

เสวกก็คกุเขา่ลงแบมอืทีม่ผีลอามลกะวางอยู่สองสามผล กราบทูลวา่ 

 

‚พระเจา้ขา้ เมื่อสิบปีมาแลว้ ขา้พระบาทยงัชีพติดต่อกนัมานานดว้ยผลอามลกะเช่นนี้  ขา้พระบาทได ้

ปรนนิบตัิพระราชาองคห์นึ่งดว้ยความภกัด ีแต่พระองคก์็มไิดพ้ระราชทานอะไรใหเ้ลย ขา้พระบาทตอ้งดาํรงชีพ

แบบฤษ ีกนิแต่ผลอามลกะเพือ่ยงัชพีไปวนัหนึ่ง ๆ เท่านัน้‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัก็ตรสัว่า ‚อย่างนี้นี่เลา่ เจา้จงึสมกบัชื่อของเจา้ว่า สตัตวศีล‛ ทรงตื้นตนัพระทยัดว้ยความ

สงสาร รําพึงในพระทยัว่า ‚ช่างน่าอายนกัที่พระราชาไม่ไดส้อดส่องทุกขสุ์ขของบ่าวไพร่เช่นนัน้ ไม่รูว้่าใคร

เดอืดรอ้นแค่ไหน จะช่วยไดอ้ย่างไร ช่างน่าอายนกัทีพ่วกขนุนางวางนํา้ท ัง้หลายก็เอาแต่เสพสุขเฉพาะตน แมจ้ะรู ้

ว่าคนทกุขย์ากลาํเค็ญเป็นใครก็เงยีบเฉย หาไดก้ราบทูลพระเจา้แผ่นดนิใหท้ราบไม่‛ พระราชาคดิดงันัน้แลว้ก็เหน็

ใจเสวกผูต้ํา่ตอ้ยยิ่งนกั อย่างไรก็ดี ดว้ยความหิวโหย พระองคก์็จาํตอ้งหยิบเอาผลอามลกะไปเสวยสองผล 

หลงัจากเสวยเสร็จและดืม่นํา้แลว้ ก็นอนพกัผ่อนเอาแรงช ัว่ระยะหนึ่งพรอ้มดว้ยเสวกผูน้ ัน้ 

 

ครัน้ตื่นขึ้น เสวกก็เอามา้ทรงมาถวาย พระราชาเสด็จขึ้นมา้เดินทางต่อไป มเีสวกวิ่งนาํหนา้เพื่อนาํ ทาง

เสดจ็ แมพ้ระราชาจะเมตตาโปรดใหเ้ขาขึ้นขีม่า้ตวัเดยีวกบัพระองค ์แต่เขาก็เจยีมตนไมย่อมตามพระประสงค ์ใน

ทีสุ่ดพระราชาก็เสดจ็กลบัคืนพระนคร และพบกองทหารของพระองคม์ารอรบัอยู่แลว้ พระราชาโปรดใหป้ระกาศ

เกยีรตคิุณของเสวกผูภ้กัดเีป็นเลศิ และประทานทรพัยศ์ฤงคารเป็นอนัมากแก่เขา พรอ้มดว้ยทีด่นิหมูบ่า้นอนัเป็น
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ส่วยเลี้ยงชีวติอย่างอุดมสมบูรณ์ เป็นการตอบแทนบุญคุณที่เขามต่ีอพระองคเ์ป็นอนัมาก สตัตวศีลจงึกลายเป็น

คนรํา่รวยม ัง่ค ัง่ต ัง้แต่นัน้ และยงัคงปรนนิบตัพิระราชาอยู่เหมอืนเดมิ 

 

วนัหนึ่งพระราชาจณัฑสงิหท์รงมอบงานสาํคญัใหแ้ก่สตัตวศีลโดยส ัง่ใหเ้ดนิทางไปยงัเกาะลงักา เพือ่เจรจา

สู่ขอพระราชธิดาของกษตัริยพ์ระองคน์ ัน้ เสวกหนุ่มออกเดนิทางโดยเรือเดนิทะเล สตัตวศีลกระทาํบวงสรวงแก่

ทวยเทพผูคุ้ม้ครองตน แลว้ออกเดนิเรือไปกบัพราหมณ์คณะหนึ่งซึง่พระราชาทรงแต่งตัง้ใหร่้วมทางไปดว้ย เมือ่

เรือแลน่ไปไดค้รึ่งทางก็มธีงผุดขึ้นจากทะเลเป็นทีอ่ศัจรรยแ์ก่ทกุคนในเรือลาํนัน้ ธงนี้ สูงเด่นจนยอดแตะกลุม่เมฆ 

ประดบัดว้ยทองคาํและเครื่องหมายเหมอืนธงท ัง้หลายทีพ่ลิ้วสะบดัอยู่ในายลม ในขณะนัน้เองกาํแพงเมฆก็ต ัง้ขึ้น

ในทอ้งฟ้า เกดิสายฝนถ ัง่เทลงมาอย่างหนกั และพายุพดักระหนํา่รุนแรง จนทาํใหเ้รอืถกูบงัคบัใหแ้ลน่เขา้สู่ธงทอง

นัน้ดว้ยอาํนาจของลมและฝนดงัถูกผูกติดกนั มลีกัษณาการดงัควาญชา้งบงัคบัใหผู้กขาติดกบัเสาตะลุงฉะนัน้ 

และท ัง้ธงท ัง้เรอืก็ค่อย ๆ จมลงในมหาสาครอนับา้คล ัง่ 

 

บรรดาพราหมณ์ที่อยู่ในเรือต่างก็ตื่นตระหนกตกใจกลวัตาย และตะโกนรอ้งเรียกใหพ้ระเจา้จณัฑสงิห์

ช่วย เมื่อสตัตวศีลไดย้นิเสยีงพราหมณ์รอ้งก็คิดถงึพระราชาผูเ้ป็นนาย ดว้ยความภกัด ีจึงถอืดาบมอืหนึ่ง พนั

อาภรณ์เขา้กบัตนอย่างทะมดัทะแมง กระโจนลงไปในเกลยีวคลืน่เพือ่ตดิตามหาสาเหตแุห่งภยัพบิตั ิโดยดาํนํา้ลง

ไปตรงทีธ่งผุดขึ้นมา และในทนัททีีเ่ขาจมลงไป เรอืลาํนัน้ก็ถกูกระแสนํา้และลมพดัพาไปไกล ทาํใหเ้รอืเควง้ควา้ง

ไปมาครู่หนึ่งแลว้ ก็พาเอาทกุคนจมหายไปในทะเลลกึ สู่ปากของอสูรทะเลทีก่าํลงักระเหี้ยนกระหอืรอืคอยทอียู่ 

 

ส่วนสตัตวศีลเมือ่จมลงไปในทอ้งทะเล รูส้กึตวัว่าตกลงมาในนครแห่งหนึ่งอนังดงามโอฬาร ไม่แลเห็น

ทะเลอยู่ที่ใดเลย เมือ่แลดูรอบ ๆ ก็พบกบัภาพอนัวจิิตรสุดบรรยาย คือปราสาทราชวงัที่หลงัคาเป็นทองกระทบ

แสงอาทติยเ์ป็นประกายวูบวาบ ตัง้อยู่บนเสาอนัเรยีงรายเป็นแถวทาํดว้ยเพชรมณีระยบิระยบัไปท ัว่ มอีทุยานแห่ง

หมูไ่มแ้ละดอกไมบ้านสะพรัง่ใกลก้บัทะเลสาบซึง่มนีํา้ใสกระจ่างราวกบัแผ่นแกว้ ทีท่ะเลสาบมบีนัไดแ้กว้มณีสต่ีาง 

ๆ ทอดลงสู่ผนืนํา้และในทะเลสาบนัน้เองมเีทวาลยัของพระทุรคาเทวตี ัง้โดดเด่นเป็นสงา่ราวกบัภูผาพระสุเมรุ มี

กาํแพงหนิสงีามและธงทวิเพชรพลอยเรยีงรายอยู่โดยรอบ สตัตวศีลเขา้ไปสู่ตรีถะของพระเทว ีกระทาํการบูชาดว้ย

ใจศรทัธา กลา่วโศลกเทวมีาหาตมยนัถวายบทหนึ่ง และนัง่พกัดว้ยความรูส้กึงงงวยราวกบัตกอยู่ในความฝนั 

 

ในระหว่างนัน้ มเีทพอปัสรตนหนึ่งเปิดทวารเทวาลยัเขา้มา แผ่รศัมสีว่างโชติช่วงตรงหนา้เทวรูปพระเทว ี

นางมเีนตรยาวเรยีวราวกบักลบีบวัอนิทวีร(บวัสายสนีํา้เงนิชนิดหนึ่ง) มพีกัตรเ์อบิอิ่มเช่นสมบูรณจนัทร ์มยีิ้มอนั

งามละมนุดงัดอกไม ้มสีรีระอนัแบบบางละไมราวกบัแท่งเทยีนที่หลอ่หลอมขึ้นมาจากใยรากพลบัพลงึ จะเปรียบ

ความงามของนางโดยส่วนรวมก็คลา้ยกบัสระโบกขรณีที่เคลือ่นไหวไดน้ ัน่เอง นางเดนิผ่านฝูงนางบริวารเขา้ไปสู่

พระวมิาน(ส่วนลกึที่สุดในเทวาลยั เป็นที่สถิตของเทวรูป) ทีส่ถติของเทวรูปและทีท่ี่สถติของหวัใจสตัตวศีลใน
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ขณะเดยีวกนั เมือ่นางกระทาํการบูชาพระเทวแีลว้ก็ออกมาจากพระวมิาน แต่หาไดอ้อกจากหวัใจของชายหนุ่มไม ่

นางเขา้ไปสู่ทีว่่างภายนอกวหิาร สตัตวศีลก็ตดิตามนางไป พออกมาพน้เทวาลยัชายหนุ่มก็แลเหน็นครอกีแห่งหนึ่ง

ปรากฏตรงหนา้ งามโอ่อ่าคลา้ยกบัอุทยานอนัเป็นที่รวมแห่งความบนัเทงิท ัง้หลาย เมือ่เขา้ไปสู่อุทยานสตัตวศีลก็

แลเหน็นางนัง่อยู่บนแท่นซึง่ประดบัประดาดว้ยเพชรพลอย เขาจงึตามเขา้ไปและนัง่ลงเคยีงขา้งนาง นยันต์าจบัจอ้ง

แต่ใบหนา้ของนางดว้ยความเสน่หาเป็นลน้พน้ ราวกบับรุุษที่ปรากฏในภาพวาดมลีกัษณะแน่วนิ่งฉะนัน้ เพยีงแต่มี

แขง้ขาอนัส ัน่เทิ้มและโลมาอนัชูชนัเพราะความปรารถนานางอย่างแรงกลา้ เมือ่นางแลเหน็ว่าเขามองนางดว้ยความ

หลงใหลก็ยิ้มและพยกัหนา้ใหบ้รวิารของนางถอยออกไป นางผูบ้รวิารท ัง้หลายจงึกลา่วแก่ชายหนุ่มว่า 

 

‚ท่านมาสู่ทีน่ี่ในฐานะอาคนัตกุะของเรา ฉะนัน้จงมใีจรื่นเรงิต่อทกุสิง่ทีน่ายหญงิของพวกขา้จะเสนอแก่ท่าน

เถดิ จงลกุขึ้นไปอาบนํา้ใหส้ะอาดแลว้มาบรโิภคอาหาร‛ 

 

เมือ่ชายหนุ่มไดฟ้งัดงันัน้ก็รูส้กึชื่นมืน่ขึ้น ค่อยลุกขึ้นอย่างมเีรี่ยวแรง เดนิไปยงัสระนํา้ที่นางเหล่านัน้ชี้ให ้

และในขณะที่เขาดาํลงไปในสระนัน้ ก็โผลข่ึ้นแลดูโดยรอบดว้ยความอศัจรรยใ์จอย่างยิ่ง เพราะปรากฏว่าเขาโผล่

ขึ้นมากลางสระในสวนขวญัของพระราชาจณัฑสงิหแ์ห่งนครตามรลปิต ิและทนัททีีแ่ลเหน็เขาก็ตอ้งอทุานออกมาว่า 

 

‚อะโห นี่มนัเรื่องอะไรกนั เดีย๋วนี้ เราอยู่ในอทุยานหลวง แต่เมือ่ตะกี้ เราอยู่ในนครอนังามโอฬารนี่ ความ

รื่นรมยท์ี่มอียู่ที่น ัน่หายไป กลายเป็นความเศรา้แสนโศกศลัยท์ี่นี่เพราะตอ้งแยกจากนางมา แต่นี่ก็มใิช่ความฝนั 

เพราะเราเหน็ทกุอย่างในสภาพของคนทีต่ื่นแลว้แท ้ๆ บดันี้ความจรงิก็แจ่มแจง้แลว้วา่ เราถกูนางในบาดาลแห่งนัน้

หลอกเหมอืนอา้ยโงต่นหนึ่งนัน่เอง‛ 

 

คิดดงันี้แลว้ สตัตวศีลก็ออกเดนิท่องเที่ยวไปในสวนอย่างไรจุ้ดหมาย มลีกัษณะเหมอืนคนบา้ มคีวาม

เสยีใจอย่างลกึซึ้งทีต่อ้งพรากจากนางมาโดยไมม่ทีางจะไดพ้บกนัอกี เดนิพลางรํา่ไหด้ว้ยใจรนัทดผดิหวงั 

 

บรรดาผูร้กัษาอุทยานแลเห็นชายหนุ่มเดินกระเซอะกระเซิงอยู่ ในสวนมร่ีางกายอนัเรี่ยราดดว้ยเกสร

ดอกไมส้เีหลอืงเต็มไปท ัว่เช่นนัน้ ก็รีบพากนัไปกราบทูลพระราชาใหท้รงทราบ พระราชาจณัฑสงิหไ์ดฟ้งัก็งนุงงใน

พระทยัยิ่งนกั เสด็จมาดว้ยพระองคเ์อง แลเหน็เสวกของพระองคต์กอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเช่นนัน้ก็ทรงปลอบ

ดว้ยความปรานี ตรสัแก่เขาว่า 

 

‚เพือ่นรกัของขา้ นี่มนัเรื่องอะไรกนัเลา่ ช่วยเลา่ใหข้า้ฟงัทสี ิขา้ใชใ้หเ้จา้เดนิทางไปทาํธุระในทีห่นึ่ง แต่เจา้

กลบัไปอกีทีห่นึ่ง ลูกศรของเจา้พลาดทีห่มายเสยีแลว้หรอื‛ 
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เมือ่สตัตวศีลไดฟ้งัรบัส ัง่เช่นนัน้ ก็กราบทูลเรื่องราวทีเ่ป็นมาท ัง้หมดใหพ้ระราชาฟงั พระราชาไดฟ้งัก็ฉงน

พระทยัยิง่นกั ราํพงึแก่ตนเองวา่ 

 

‚ช่างประหลาดอะไรอย่างนี้  ชายคนนี้ เป็นวรีบุรุษอย่างไม่ตอ้งสงสยั เขาถูกความรกัหลอกเล่นจนหวัปัน่ 

แต่จะวา่ไปขา้กลบัยนิดดีว้ยซํา้เพราะขา้ไดโ้อกาสทีจ่ะปลดเปลื้องหนี้แห่งบญุคณุทีเ่ขามต่ีอขา้เสยีที‛ 

 

ดงันัน้พระราชวรีะจึงกล่าวแก่เขาว่า ‚เจา้จงหยุดเศรา้โศกเสยีทเีถดิ ขา้จะพาเจา้กลบัไปทางเดมิเพื่อไปสู่

นางอสุรทีีเ่จา้รกัดว้ยตวัของขา้เอง‛ เมือ่ปลอบโยนดงันี้แลว้ก็รบัส ัง่ใหเ้ขาไปอาบนํา้และกนิอาหาร เป็นการพกัผ่อน

เอาแรงไว ้

 

วนัรุ่งขึ้น พระราชาทรงมอบราชอาณาจกัรแก่เหลา่เสนาบดใีหช่้วยดูแล แลว้เสดจ็ลงเรอืแลน่ใบไปในทะเล

พรอ้มดว้ยสตัตวศีลซึง่เป็นผูน้าํทาง ทนัททีีเ่รอืมาถงึครึ่งทาง สตัตวศีลก็แลเหน็คนัธงมหศัจรรยผ์ุดขึ้นจากนํา้ทะเล

พรอ้มดว้ยผนืธงอนัสงา่งามเหมอืนทีเ่คยเหน็เมือ่คร ัง้ก่อน จงึกราบทูลพระราชาว่า 

 

‚นัน่ไงล่ะพระเจา้ขา้ เสาธวชัอนัยิ่งใหญ่ เครื่องหมายแห่งสมบตัิอนัหาค่ามไิดผ้งาดโดดเด่นอยู่ในทะเล

อย่างสงา่งาม ขา้พระบาทจะกระโดดลงตรงนัน้ ต่อจากนัน้พระองคโ์ปรดกระโดดตามขา้พระบาท ดาํดิ่งลงไปตาม

เสาธงนี่แหละ‛ 

 

ขณะที่สตัตวศีลกราบทูลอยู่นี้ เรือก็แล่นเขา้ไปใกลเ้สาธงทอง เป็นเวลาเดยีวกบัที่เสาธงกาํลงัเริ่มจะจมลง 

สตัตวศีลรบีกระโดดลงไปเป็นคนแรก พระราชาเป็นคนทีส่องทีก่ระโดดตามลงไป ในไมช่า้ก็ปรากฏว่าท ัง้สองคนลง

มาถงึนครอนัโอฬารพรอ้มกนั พระราชาทรงตื่นพระทยัเป็นลน้พน้ต่อภาพทีป่รากฏเฉพาะหนา้ หลงัจากเสดจ็เขา้ไป

บูชาเทวรูปพระแมเ่จา้ปารวตแีลว้ ก็เสดจ็กลบัมานัง่ขา้งสตัตวศีล 

 

ระหว่างนัน้เองในท่ามกลางแสงทองระยบิระยบั นางโฉมงามก็ปรากฏร่างแวดลอ้มดว้ยบรวิารจาํนวนมาก 

สตัตวศีลแลเหน็ก็รีบกราบทูลละล ํา่ละลกัว่า นัน่แหละคอืนางยอดดวงใจของตน พระราชาทอดพระเนตรแลว้รูส้กึ

วา่ ถงึนางจะงามเพยีงไร แต่หาไดผู้กมดัพระองคใ์หค้ล ัง่ไคลไ้ดไ้ม ่ดวงหทยัของพระองคม์แีต่ความว่างเปลา่ หาได ้

มเียือ่ใยต่อนางแมแ้ต่นอ้ย นางโฉมงามแลเหน็พระราชาผูส้งา่งาม ประกอบดว้ยลกัษณะมหาบรุุษอนัเด่นชดัเช่นนัน้

ก็ประหลาดใจราํพงึแก่ตนเองวา่ 

 

‚ใครหนอช่างงามสงา่ถงึเพยีงนี้‛ 
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แลว้นางก็กลบัเขา้ไปในเทวาลยั กระทาํนมสัการเทวรูปพระเทว ีและอธษิฐาน ฝ่ายพระราชามคีวามรูส้กึดู

หมิน่ต่อนาง ไมต่อ้งการจะเหน็นางอกี จงึพาสตัตวศีลเดนิเขา้ไปพกัผ่อนในสวน ในเวลาไม่นานนกันางแทตย์(จาก

ศพัทไ์ทตย หมายถงึอสูรพวกหนึ่ง ซึง่เป็นบตุรของพระกศัปเทพบดิรกบัชายาองคห์นึ่งคือนางทติิ ) โฉมงามกลบั

ออกมาจากพระวมิาน หลงัจากทีไ่ดอ้ธษิฐานขอสามทีีด่ต่ีอพระเทวแีลว้ นางเรียกบริวารคนหนึ่งเขา้มาและกลา่วว่า 

‚เพื่อนเอย๋ ไปหาดูสิว่า ชายผูง้ามสง่าเป็นมหาบุรุษที่ขา้เห็นเมื่อตะกี้ เป็นใคร แลว้เชิญใหเ้ขาเขา้มาเพื่อเราจะได ้

ตอ้นรบัเขาใหส้มเกียรต ิเราจะตอ้งตอ้นรบัเขาใหด้เีพราะเขาเป็นวรีบรุุษผูย้ิ่งใหญ่ สมควรจะไดร้บัการตอ้นรบัเป็น

พเิศษ‛ 

 

เมื่อนางบริวารไดร้บัคาํส ัง่เช่นนัน้ก็รีบติดตามจนพบพระราชาอยู่ในสวนกาํลงักม้ลงกระทาํอญัชลอีย่าง

นอบนอ้ม และนาํสารของผูเ้ป็นายมากราบทูลใหท้รงทราบ พระราชาผูว้รีะกลบัตรสัอย่างไม่แยแสดว้ยเสยีงอนั

เหยยีดหยามว่า ‚สวนนี้ก็ใหค้วามรื่นรมยแ์ก่ขา้เพยีงพอแลว้ ขา้จะปรารถนาความบนัเทงิอะไรนอกเหนือไปจากนี้

เลา่‛ 

 

เมือ่นางบริวารนาํความกลบัมาแจง้แก่นางอสูรผูเ้ป็นนาย นางก็คิดในใจว่าพระราชาองคน์ี้ ไม่ไยดต่ีอเรา 

เพราะถอืวา่พระองคม์เีกยีรตยิศสูงส่งยิง่กว่าเรา ถา้กระไรเราควรถวายการตอ้นรบัอย่างวเิศษสุดแก่พระองคด์กีว่า 

ดงันัน้นางแทตยจ์งึออกมาหาพระราชาดว้ยตนเองทีอ่ทุยาน และคดิว่าพระราชาองคน์ี้ถกูส่งมาใหเ้ป็นสวามขีองนาง

ดว้ยผลบญุทีน่างไดบู้ชาพระทรุคาเทวนี ัน่เอง ขณะเมือ่นางยาตรกายเขา้มานัน้ บรรดารุกขชาตต่ิางก็ใหเ้กียรตแิก่

นางโดยคอ้มกิ่งลงตํา่ หมู่มวลปกัษนิชาติก็รอ้งเพลงอย่างไพเราะ และลดาวลัยก์็กวดัไกวไปมาตามสายลมอ่อน

ราํเพย ปรายโปรยเกสรกสุุมรสลงสู่ร่างของนางมขิาดสาย เมือ่นางดาํเนินเขา้มาใกลว้รีกษตัริย ์ก็กม้ลงถวายความ

เคารพอย่างนอบนอ้ม เชญิชวนใหพ้ระองคท์รงรบัไมตรขีองนาง 

 

พระราชาไดฟ้งัก็ทรงชี้ไปทีส่ตัตวศีล และตรสัแก่นางว่า 

 

‚ขา้เดนิทางมาที่นี่ก็เพือ่ถวายการบูชาแด่องคพ์ระทุรคาตามที่ชายคนนี้ เชิญชวน ขา้ก็ไดบู้ชาพระเทวแีลว้

ดว้ยธวชัอนังาม หลงัจากนี้แลว้ก็หมดภาระของขา้ เจา้ยงัมอีะไรจะมาเสนอขา้อกี‛ 

 

เมือ่นางไดฟ้งัดงันัน้ก็กลา่วว่า ‚ถา้กระนัน้ก็ทรงมาเถดิ ขา้จะพาพระองคไ์ปยงันครแห่งทีส่องของขา้ ซึง่นบั

ไดว้า่เป็นสิง่มหศัจรรยท์ีสุ่ดในสามโลกนี้‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งันางกลา่วจบ พระราชาก็สรวลเสยีงกกึกอ้ง ตรสัวา่ 
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‚โอะ๊โอ ๋เรื่องนัน้น่ะหรือ ชายคนนี้ไดเ้ล่าใหข้า้ฟงัหมดแลว้ ถงึเรื่องวงัอนัมหศัจรรยพ์รอ้มดว้ยทะเลสาบที่

น่าลงไปอาบของเจา้นัน่แหละ‛ 

 

นางโฉมงามไดฟ้งัก็กล่าวว่า ‚อารยบุตร ขออย่าตรสัอย่างนัน้ ขา้มไิดม้เีจตนาจะหลอกลวงพระองคเ์ลย 

ใครเลา่จะกลา้หลอกลวงบคุคลทีน่่านบัถอือย่างพระองคไ์ด ้ขา้เป็นด ัง่ทาสของท่านท ัง้สองอยู่แลว้ จะเกรงอะไรอกี 

ขอเชญิเสดจ็มากบัขา้เถดิ‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัก็ทรงตกลง พาสตัตวศีลไปดว้ยพระองค ์เสดจ็ตามนางงามเขา้ไปสู่วงัช ัน้ในของนาง เมือ่

เปิดประตูเขา้ไปสู่วงัอนังาม ก็ทอดพระเนตรเหน็สวนขวญัอนังดงามสุดพรรณนา ดารดาษไปดว้ยพฤกษชาตซิึง่มี

ดอกบานตระการตาทุกหนทุกแห่ง นครภายในแห่งนี้มลงัเมลอืงไปดว้ยแสงทองแสงแกว้ระยบิระยบัไปหมด ราว

กบัยอดภูผาพระสุเมรุอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งเมอืงฟ้า นางแทตยเ์ชญิชวนใหพ้ระราชาประทบับนบรรยงกร์ตันาสนท์ีร่จติ

ไวอ้ย่างสุดบรรเจดิ และถวายการตอ้นรบัดว้ยอรรฆยะ (การตอ้นรบัผูเ้ป็นแขกดว้ยการมอบเมลด็ขา้ว หญา้ทูรวะ 

ดอกไม ้และนํา้ ใหแ้ก่แขกผูม้าเยอืน) และทูลพระราชาว่า 

 

‚โอ นโรดม ขา้นี้ เป็นธิดาของอสุรกาลเนมี(นามอสูรหรือรากษสตนหนึ่ง เป็นลูกของอสูรวโิรจนะ  ผูเ้ป็น

หลานของพญายกัษ ์หริณัยกศิป ุถกูพระนารายณ์ฆ่าดว้ยจกัรสุทรรศน์) ผูท้รงกติตคิุณอนัประเสรฐิแห่งเหลา่อสูร

ท ัง้หลาย แต่พ่อของขา้ละโลกไปสู่สวรรคแ์ลว้ โดยอาญาของพระวษิณุ (หรือพระนารายณ์ เป็นเทพสูงสุดองคห์นึ่ง

ในจาํนวนสามองค ์ซึง่ประกอบดว้ยเทพอกีสองคค์อื พระศิวะ(อศิวร) และพระพรหม) ผูเ้ป็นพระจกัรี(ผูท้รงจกัร 

(ชื่อสุทรรศน)์เป็นอาวุธ หมายถงึพระวษิณุ หรอืพระนารายณ์) และนครแฝดทีท่รงแลเหน็นี้ ขา้ไดร้บัมรดกมาจาก

บดิาของขา้ เป็นนครอนัเลศิที่รงัสรรคด์ว้ยฝีมอืของพระวศิวกรรมนั(หรือวศิวกรรม)(เทพผูเ้ป็นนายช่างใหญ่แห่ง

สวรรค)์ ผูใ้ดอยู่ในปรุะนี้จะปรารถนาอะไรก็จะไดด้งัใจ เป็นทีซ่ึง่ความชราและความตายมอิาจมาเยี่ยมกรายเลย 

มาบดันี้ขา้มคีวามนบัถอืพระองคด์ุจดงัพอ่ของขา้ ตวัขา้และพระนครท ัง้สองนี้ เป็นของใตฝ่้าพระบาทแลว้‛ 

 

กลา่วแลว้นางก็คุกเข่าลงกราบแทบบวับาทของพระราชาแสดงการถวายตวั พระราชาจงึตรสัแก่นางว่า ‚ถา้

เป็นด ัง่ทีเ่จา้พูด ขา้ก็ขอมอบเจา้ไวแ้ก่เพือ่นขา้คอื สตัตวศีลผูน้ี้ ผูซ้ึง่ขา้รกัเหมอืนญาตสินทิ‛ 

 

เมือ่พระราชาผูท้รงสริิดงัพระทรุคาเทวใีนร่างมนุษยต์รสัถอ้ยคาํนี้  นางก็เขา้ใจและยอมรบัฟงัโดยด ีดว้ย

ประการฉะนี้  สตัตวศีลก็ไดบ้รรลุจุดสุดยอดแห่งความปรารถนาคือ ไดน้างผูเ้ป็นยอดดวงใจ และไดเ้ป็นราชนั

ครองนครท ัง้สองดว้ยในขณะเดยีวกนั พระราชาจงึตรสัแก่เขาวา่ 
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‚แน่ะ เจา้เพือ่นยาก บดันี้ขา้ก็ไดใ้หส้ิง่ทีเ่จา้ปรารถนาแลว้เป็นเครื่องตอบแทนผลอามลกะทีเ่จา้เคยใหข้า้กนิ

ผลหนึ่งในสมยัก่อน แต่ขา้ก็ยงัเป็นหนี้เจา้อยู่ ขา้ยงัไมไ่ดใ้หร้างวลัแก่เจา้เป็นอย่างทีส่อง‛ 

 

เมือ่พระราชาจณัฑสงิหก์ลา่วแก่สตัตวศีลผูย้นืกม้ศีรษะอยู่ดงันัน้แลว้ ก็หนัมาตรสัแก่นางแทตยาสุรวีา่ 

 

‚ทนีี้ เจา้จงแสดงหนทางทีจ่ะนาํขา้กลบัพระนครเถดิ‛ 

 

นางอสูรไดฟ้งัดงันัน้ก็ถวายกระบีเ่ลม่หนึ่งแก่พระราชาพรอ้มท ัง้แนะนาํว่า ‚กระบีว่เิศษนี้ชื่อปราบสกลทศิ 

ไม่มใีครเอาชนะได ้พระองคจ์งเอาติดตวัไปพรอ้มดว้ยผลไมน้ี้ซึ่งมคีุณอนัเลศิ ซึ่งเมื่อพระองคไ์ดเ้สวยแลว้จะ

สามารถเอาชนะความแก่และความตายได‛้ 

 

พระราชาทรงทราบวถิทีี่นางกล่าวเป็นนยัดงันัน้แลว้ ก็กระโจนลงสู่บงึใหญ่ตามที่นางชี้ให ้และสิ่งที่เกิด

ตามมาก็คือ พระองคไ์ดผุ้ดขึ้นในนครของพระองคเ์องราวปาฏหิาริย ์ส่วนสตัตวศีลมไิดต้ดิตามไป เพราะไดเ้ป็น

ราชาครองสองพระนคร ณ บาดาล พรอ้มดว้ยนางอสุรโีฉมงาม มคีวามสุขอยู่ในแดนทพิยแ์ห่งนัน้ช ัว่กาลนาน 

 

‚ขา้แต่เทวบตุร‛ เวตาลกลา่วหลงัจากนิทานจบลงแลว้ว่า ‚ขา้ยงัสงสยัอยู่ว่าใครกนัแน่ระหว่างบรุุษท ัง้สอง

นัน้ทีก่ลา้หาญทีสุ่ดในการโจนลงทะเล‛ 

 

เมือ่เวตาลตัง้ปจุฉาดงันี้ พระราชาตรวิกิรมเสนผูท้รงเกรงคาํสาปของเวตาลก็กลา่วว่า 

 

‚ถา้จะใหข้า้ตอบ ขา้ก็ตอ้งบอกว่า สตัตวศีลนัน่แลคอืคนทีก่ลา้หาญทีสุ่ด เพราะเขากระโจนลงสู่สมทุร ท ัง้ 

ๆ ที่ไม่รูว้่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาไม่รูถ้งึเหตุการณ์ และมไิดม้คีวามหวงัใด ๆ เลย ส่วนพระราชานัน้ทรงทราบดอียู่

แลว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อดาํลงไปใตน้ํา้เพื่อหาอะไรที่น ัน่ และพระองคก์็มิไดต้กหลุมรกันางแทตยาสุรี เพราะ

พระองคห์าไดม้คีวามปรารถนานางแต่ประการใดไม‛่ 

 

ฝ่ายเวตาลเมือ่ไดย้นิพระราชาตรสัดงันัน้เป็นการละเมดิกตกิา ก็หายแวบไปจากองัสาของพระราชา กลบั

ไปสู่ตน้อโศกตามเดมิ พระราชาก็เสด็จกลบัไปยงัที่น ัน้อีกครัง้หนึ่งเพื่อจะเอาตวัมนัมาใหไ้ด ้ท ั้งนี้ เพราะบุรุษผูม้ี

ความรบัผดิชอบต่องานทีต่นทาํ ย่อมไมล่ะทิ้งไปก่อนทีง่านของตนจะสาํเร็จลงตามสญัญา 
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นิทานเรื่องที่ ๘ 

บตุรทัง้ ๓ ของพราหมณ์วษิณุสวามิน 

 

ครัน้พระราชาตรวิกิรมเสนเสดจ็กลบัไปจบัเวตาลทีต่น้อโศกมาแลว้ก็พาดมนัไวบ้นบ่า เดนิกลบัไปทางเดมิ

เพือ่จะไปพบโยคีศานตศีิลทีป่่าชา้ แต่ขณะทีเ่ดนิมาในความเงยีบนัน้เอง เวตาลก็กลา่วขึ้นว่า ‚แน่ะ ราชะหนทางยงั

อกีไกล เพือ่จะใหพ้ระองคล์มืภาระอนัหนกันี้ โปรดเตรยีมสดบัปญัหาของขา้เถดิ‛ 

 

แต่โบราณกาล ยงัมทีอ้งถิน่หนึ่งเป็นสมบตัขิองตระกูลพราหมณใ์นแควน้องัคะ เรยีกว่า หมูบ่า้นพฤกษฆฏั 

ในหมู่บา้นดงักล่าวนี้มพีราหมณ์ที่ร ํา่รวยคนหนึ่งมีชื่อว่าวิษณุสวามิน พราหมณ์ผูน้ี้มภีรรรยาซึ่งอยู่ในตระกูล

ทดัเทยีมกบัตนดว้ยชาตกิาํเนิด นางพราหมณีไดใ้หก้าํเนิดบตุรชายสามคนซึง่มคีวามเป็นผูด้หีวัสูงเช่นเดยีวกนั ใน

กาลต่อมาเมือ่เดก็ท ัง้สามเตบิโตเป็นหนุ่มก็เป็นทีภ่าคภูมใิจของบดิามารดามาก 

 

วนัหนึ่งเมือ่พราหมณ์กาํลงัจะกระทาํยชัญพธิี(พธิบีวงสรวง) ก็เรยีกบตุรชายท ัง้สามเขา้มาและส ัง่ใหท้ ัง้สาม

คนออกไปเที่ยวหาเต่าทะเลที่ชายหาด เมื่อไปถึงฝัง่ทะเลมนิานก็พบเต่าตวัหนึ่ง พราหมณ์ผูพ้ี่ใหญ่ก็กล่าวแก่

นอ้งชายท ัง้สองวา่ 

 

‚พวกเจา้คนหนึ่งคนใดในสองคนจงแบกเต่าเอาไปใหท้่านพ่อทาํยชัญพธิีเถดิ ขา้คงจะแบกมนัไปไม่ได ้

เพราะมนัลืน่ดว้ยตะไคร่นํา้‛ 

 

เมือ่พีช่ายใหญ่กลา่วดงันี้  นอ้งท ัง้สองก็กลา่วว่า ‚ถา้พีล่งัเลใจ ไมก่ลา้แบกมนัไป ทาํไมพวกขา้จะตอ้งแบก

ไปเลา่‛ 

 

พีช่ายใหญ่ไดฟ้งัก็กลา่วว่า 

 

‚เจา้ท ัง้สองจะตอ้งเอาเต่านี้ไป ถา้เจา้ไมท่าํ เจา้ก็จะไดช้ื่อว่า ขดัยชัญพธิขีองพ่อ ทาํใหไ้มส่าํเร็จ ท ัง้เจา้และ

ท่านพอ่ก็จะตกนรกดว้ยกนัท ัง้คู่แน่ ๆ‛ 

 

เมือ่เขาบอกแก่นอ้งท ัง้สองดงันี้ คนท ัง้สองกลบัหวัเราะเยาะและกลา่วว่า ‚ถา้พีรู่ห้นา้ทีข่องพวกเราดงันี้แลว้ 

ทาํไมไมรู่ต้วัเองวา่พีก่็ตอ้งทาํหนา้ทีเ่ช่นเดยีวกนั‛ 
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พีช่ายใหญ่จงึกลา่วว่า ‚ขา้เป็นผูด้ใีนการกนิ และขา้ไมค่ดิว่าจะแตะตอ้งเจา้เต่าตวันี้ มนัน่าขยะแขยงสิ้นดี‛ 

 

นอ้งคนกลางไดฟ้งัจึงพูดว่า ‚ถา้เช่นนัน้ขา้ก็เป็นผูด้ีที่สุด เพราะขา้เป็นผูท้ี่รูด้ีที่สุดในเรื่องของเพศอนั

ละเอยีดอ่อน‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งัดงันี้พีช่ายใหญ่ก็กลา่วว่า ‚ถา้กระนัน้ก็ใหเ้จา้นอ้งเลก็นี่แหละนาํเต่านี้ไป‛ 

 

นอ้งคนสุดทอ้งไดย้นิก็ขมวดคิ้วดว้ยความไม่พอใจ กล่าวแก่พี่ชายท ัง้สองว่า ‚เจา้คนโง่ ขา้เป็นผูด้เีรื่อง

เตยีงนอน เพราะฉะนัน้ขา้นี่แหละเป็นผูด้มีากทีสุ่ด‛ 

 

ท ัง้สามพีน่อ้งต่างก็ทะเลากนัเพราะความหยิ่งลาํพองในตวัเอง ดงันัน้ คนท ัง้สามจงึละจากเต่าทะเล เดนิ

ทางเขา้ไปในเมอืงวฏิงักปุระ ซึง่มพีระเจา้แผ่นดนิชื่อ พระเจา้ประเสนชิตปกครองอยู่ เพือ่จะใหต้ดัสนิกรณีพพิาท

ของตน 

 

เมือ่สมหุราชมนเทยีรขานชื่อเรยีบรอ้ยแลว้ พีน่อ้งท ัง้สามก็เขา้เฝ้าพระเจา้แผ่นดนิ และบรรยายเรื่องราวให ้

ทรงทราบอย่างละเอยีด พระราชาฟงัเรื่องราวแลว้ก็ตรสัว่า ‚คอยอยู่ทีน่ี่แหละ ขา้จะใหเ้จา้ไดพ้สูิจนต์วัเองเสยีก่อน‛ 

ชายท ัง้สามก็ตกลงและนัง่รออยู่ ณ ทีน่ ัน้ 

 

ขณะนัน้เป็นเวลาทีพ่ระราชาจะเสวยภตัตาหารมื้อกลางวนั จงึเรียกใหช้ายท ัง้สามเขา้มาร่วมโตะ๊เสวยซึง่มี

อาหารอนัโอชะปรุงแลว้อย่างดทีีสุ่ด ส่งกลิน่หอมฟุ้ งย ัว่ยวนจมกู ประกอบดว้ยรสต่าง ๆ ถงึ หา้รส พราหมณ์ผูเ้ป็น

พีใ่หญ่แลเหน็แลว้ก็ไมย่อมกนิ กลบัเชดิหนา้อย่างหยิ่งจองหองและขยะแขยง พระราชาจงึตรสัถามว่า ‚อาหารบน

โตะ๊เสวยนี้ลว้นแต่ของดวีเิศษท ัง้สิ้น เหตใุดเจา้จงึไมย่อมกนิ‛ พราหมณ์ไดฟ้งัก็ทูลตอบวา่ 

 

‚ขา้พระบาทสงัเกตเหน็ว่า อาหารนี้มกีลิน่ต ุๆ ราวกบักลิน่ซากศพ ดงันัน้ขา้พระบาทจงึไมอ่าจเขา้ไปเฉียด

ใกลอ้าหารพวกนี้ ไมว่า่มนัจะอร่อยสกัแค่ไหนก็ตาม‛ 

 

พระราชาจงึตรสัถามผูท้ี่น ัง่ลอ้มรอบโตะ๊นัน้ว่ารูส้กึอย่างไร คนเหล่านัน้ไดฟ้งัรบัส ัง่ก็ทูลว่า ‚กระยาหารนี้

คอืขา้วขาวหอมโดยธรรมชาต ิไมม่ตีาํหนิอะไรเลย‛ แต่พราหมณ์ผูห้ยิง่ในความเป็นผูด้อีย่างยิง่ยวดในการกนิก็ยงั

ไม่ยอมแตะตอ้ง นัง่ทาํจมูกย่นอยู่ พระราชาทรงดาํริว่าเรื่องนี้สมควรจะสบืสวนใหรู้เ้ท็จจริง มนตรีจงึทูลว่า ขา้ว

เสวยนี้ เป็นขา้วทีป่ลูกในสาลเีกษตรซึง่อยู่ใกลก้บัฆาฏ(ทีเ่ผาศพโดยมากอยู่ใกลฝ้ัง่แมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ เช่น แมน่ํา้คงคา 

เป็นตน้) อนัเป็นทีเ่ผาศพของคนในหมูบ่า้นแห่งหนึ่ง พระราชาไดฟ้งัก็ประหลาดพระทยัมาก ทรงพอพระทยัอย่าง
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ยิ่ง ตรสัแก่พราหมณ์ว่า ‚ตวัท่านนี้มคีวามรูใ้นโภชนศาสตรย์ิ่งนกั ท่านเป็นคนเก่ง หาไดย้าก จงเลอืกกินอาหาร

อย่างอืน่ตามใจชอบเถดิ‛ 

 

หลงัจากการกนิเลี้ยงสิ้นสุดลง พระราชาก็ปลอ่ยใหพ้ราหมณ์กลบัไปยงัทีพ่กัของตน และส่งหญงิงามทีสุ่ด

คนหนึ่ง งามเพริศพริ้งท ัง้สรรพางคห์าทีเ่ปรยีบมไิด ้ตกแต่งร่างกายดว้ยปิลนัธาภรณ์อนัแพรวพราวดว้ยมณีจนิดา

ค่าควรเมอืง ส่งไปประทานแก่พราหมณ์คนรองผูเ้ป็นเอตทคัคะในกามศาสตร ์นางผูเ้ปรยีบดงัผูจ้ดุไฟของกามเทพ 

และเป็นผูท้ีม่พีกัตรอ์นังามดงัดวงศศีในยามเทีย่งคืน มาสู่หอ้งของพราหมณ์โดยมสีาวสรรกาํนลันางแวดลอ้มเป็น

บรวิาร 

 

เมือ่นางผูง้ามบรรเจดิมาถงึหอ้งพกัของพราหมณ์หนุ่มผูเ้ลศิในโลกิยวสิยั พราหมณ์แลเหน็ก็แสดงอาการ

เหมอืนจะเป็นลม เอามอืซา้ยปิดจมกูไวแ้ละตะโกนบอกแก่เสวกผูต้ดิตามนางมาวา่ 

 

‚เอานางคนนี้ออกไปใหพ้น้ ขนืชกัชา้อยู่ขา้ตอ้งตายแน่ คนอะไรมกีลิน่ตวัเหมน็ราวกบัแพะ‛ 

 

ราชเสวกไดฟ้งัก็ตกใจ มคีวามประหลาดใจเป็นลน้พน้ รีบพานางโฉมงามกลบัไปเฝ้าพระราชา กราบทูล

เรื่องราวใหท้รงทราบ พระราชาจึงส่งคนนาํคาํส ัง่ไปแจง้ใหบุ้รุษที่คลืน่ไสน้ ัน้มาเฝ้า ตรสัว่า ‚เจา้จงบอกขา้มาซวิ่า 

หญิงงามที่ขา้ส่งไปใหเ้จา้มกีลิน่กายเหมน็ไดอ้ย่างไร นางเป็นคนสะอาด หม ัน่ชาํระลา้งร่างกายเสมอ และประทิ่น

กายดว้ยของหอม เช่น ผลจนัทนแ์ดง ผงการะบูน ผงยาดาํ(กฤษณา) และเครื่องหอมนานาชนิด ซึง่นางสรรหามา

จากท ัว่โลก อย่างนี้ยงัจะมกีลิน่เหมน็เหมอืนแพะอกีหรอื‛ 

 

ถงึแมพ้ระราชาจะอา้งเหตุผลอย่างไร ๆ ชายผูค้ลืน่ไสก้็ไม่ยอมเชื่อ พระราชาทรงคาํนึงว่าเรื่องนี้ น่าจะมี

ความเรน้ลบัแอบแฝงอยู่ จึงซกัถามนางงามดว้ยวธิีต่าง ๆ ในที่สุดนางก็ยอมรบัว่า เมือ่ยงัเยาวว์ยันางพรากจาก

ครอบครวัไปอยู่ทีอ่ืน่ และนางถกูเลี้ยงมาดว้ยนมแพะ 

 

เมือ่พระราชาไดป้ระจกัษค์วามจริงดงันี้  ทรงพศิวงในความรูแ้จง้อนัเรน้ลบัของพราหมณ์หนุ่มเป็นอนัมาก 

จากนี้ทรงสืบสวนถงึความมหศัจรรยข์องพราหมณ์ผูเ้ป็นนอ้งสุดทอ้งว่า เขามคีวามรูส้ึกซึ้งเกี่ยวกบัเตียงนอน

อย่างไร พระราชาโปรดใหน้าํเตียงนอนพเิศษสุดตวัหนึ่งมาปูลาดดว้ยเสื่อเจ็ดช ัน้สลบักบัฟูก มผีา้ปูที่นอนอนันิ่ม

ละมนุละไม ปูทบัดา้นบน เมือ่ตกแต่งเรยีบรอ้ยแลว้ ก็นาํไปใหพ้ราหมณ์หนุ่มนอนในหอ้งไสยาอนัโอ่อ่า 

 

เมือ่เวลาผ่านไปครึ่งยาม พราหมณ์หนุ่มก็ผุดลุกขึ้นนัง่เอามอืท ัง้สองบบีทีส่ขีา้ง และเปลง่เสยีงรอ้งครวญ

ครางดว้ยความเจ็บปวด บริพารของพระราชาซึ่งเฝ้าดูอยู่ในที่น ัน้ แลเห็นเหตุการณ์ก็เขา้ไปประคองจึงแลเห็น
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เครื่องหมายคด ๆ งอ ๆ เป็นผืน่แดงทีส่ขีา้งของชายหนุ่มราวกบัเป็นเสน้ขนทีฝ่งัแน่นลงไปในเนื้อ เมือ่คนเหลา่นัน้

กลบัไปทูลพระราชา พระราชก็ตรสัแก่คนเหลา่นัน้ว่า ‚พวกเจา้ไปดูสวิ่ามอีะไรอยู่ในเสื่อหรือไม่‛ คนเหลา่นัน้จงึ

ช่วยกนัดูอย่างพนิิจพเิคราะหต์ ัง้แต่เสือ่ผนืลา่งทีสุ่ดของเตยีง ไลข่ึ้นมาทลีะช ัน้จนครบเจ็ดช ัน้ ในทีสุ่ดก็พบขนเสน้

หนึ่งอยู่กลางฟูกช ัน้ลา่งทีสุ่ดจงึหยบิเอามาแสดงแก่พระราชา และนาํตวัพราหมณ์ผูรู้ค้วามลบัเกี่ยวกบัเตยีงนอนมา

เฝ้าดว้ย และเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นอาการเจ็บปวดของพราหมณ์ อนัเกิดจากขนเสน้หนึ่งจากเสื่อช ัน้

ลา่งสุดเขา้ไปฝงัตวัใตผ้วิหนงัของเขาก็ยิง่ทรงฉงนสนเท่หพ์ระทยันกั ทรงใชเ้วลาท ัง้คนืเฝ้าขบคดิเรื่องปรศินาจนรุ่ง

สวา่งก็ไมอ่าจจะคน้ควา้หาคาํตอบได ้

 

เชา้วนัรุ่งขึ้น พระราชาเสดจ็ออกทอ้งพระโรง ประทานรางวลัใหแ้ก่พราหมณ์ท ัง้สามคนนัน้ คอืเหรยีญทอง

สามแสนเหรียญใหไ้ปแบ่งกนั เพราะบรุุษท ัง้สามนัน้เป็นอจัฉริยบคุคลซึง่หาไดย้ากยิ่ง และบรุุษท ัง้สามนัน้ก็ไดอ้ยู่

ในวงัของพระเจา้แผ่นดนิ มคีวามสุขสบายตามอตัภาพวสิยั แต่คนท ัง้สามจะคิดสกันิดหนึ่งก็หาไมว่่าเขาไดท้าํบาป

ต่อพ่อของเขาโดยทาํใหส้่วนหนึ่งในยชัญพธิีตอ้งขาดไป เพราะเขามไิดเ้อาเต่าไปใหพ้่อทาํพธิีน ัน่เอง ส่วนเต่าทะเล

ซึง่เป็นสาเหตทุีท่าํใหเ้ขาไดม้ชีวีติอนัผาสุกนัน้ เขาลมืมนัสิ้น 

 

เมือ่เวตาลเลา่นิทานจบลง ก็ทูลถามพระเจา้ตรวิกิรมเสนว่า ‚โอ ราชนั ขา้มคีาํถามอนัชวนใหส้งสยัไมห่าย

และไมอ่าจจะหาคาํตอบได ้ฉะนัน้โปรดทรงชี้แนะดว้ยเถดิว่า ในจาํนวนบรุุษอจัฉรยิสามคนนัน้ใครเป็นคนเก่งทีสุ่ด 

และใครเก่งเป็นรองตามอนัดบัลงมา‛ 

 

พระราชาไดฟ้งั ลมืคดิถงึคาํสญัญาทีต่กลงไวแ้ก่เวตาล ตรสัดว้ยความรูส้กึส่วนตวัวา่ 

 

‚นอ้งสุดทอ้ง คนที่ตอ้งเจ็บปวดเพราะเสน้ผมนัน่ต่างหากที่ควรนบัว่าเก่งที่สุด เพราะเป็นพยานที่สาํคญั

ทีสุ่ด ส่วนพีช่ายอกีสองคนนัน่อาจจะไดร้ะแคะระคายมาจากคนอืน่แลว้ก็ได ้ขา้จงึวา่ไมสู่จ้ะอศัจรรยอ์ะไรนกั‛ 

 

‚อย่างนัน้หรอืพระเจา้ขา้‛ เวตาลยิ้มอย่างเจา้เลห่ ์‚ถา้กระนัน้ก็โปรดเสดจ็กลบัมารบัขา้อกีก็แลว้กนั‛ กลา่ว

จบเวตาลก็อนัตรธานไปจากบ่าของพระราชา หายแวบกลบัไปทีต่น้อโศกตามเดมิ 
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นิทานเรื่องที่ ๙ 

การเลอืกคู่ของเจา้หญิงอนงครตี 

 

เมือ่เวตาลหนีไปแลว้พระเจา้ตริวกิรมเสนก็ตอ้งเสดจ็กลบัไปยงัตน้อโศกที่ร่างเวตาลแขวนอยู่ ทรงดงึมนั

ลงมาพาดไวท้ี่บ่า เสด็จกลบัไปตามทางเดินมุ่งหนา้ไปยงัสุสานผดีิบที่โยคีเฒ่าคอยอยู่ ขณะที่ดาํเนินไปเงยีบ ๆ 

เวตาลก็เอ่ยขึ้นว่า ‚จะรีบเสด็จไปไย ที่หมายยงัอยู่อีกไกล ฟงันิทานกนัดกีว่า ขา้จะเล่าถวายเอง โปรดทรงสดบั

เถดิ‛ 

 

ในแควน้อวนัตี ยงัมพีระนครแห่งหนึ่งซึ่งทวยเทพไดล้งมาสรา้งไวต้ ัง้แต่สมยัตน้อายุของโลก มคีวาม

ไพศาลสุดประมาณดงัประกายรศัมขีองพระศิวะผูเ้ป็นเจา้ เมอืงนี้ เป็นที่รื่นรมย ์และมคีวามเจริญยิ่งนกั เฉกเช่น

พระกายของพระมหาเทพ(นามหน่ึงของพระศิวะ) ทีป่ระดบัดว้ยสงัวาลงูทีแ่ผ่พงัพาน และมอีงัคารเป็นเครื่องลูบไล ้

(มร่ีางกายชโลมดว้ยเถา้กระดูก เป็นลกัษณะของพระศิวะในตอนทีล่งมาใชป่้าชา้เป็นทีพ่  านกั) เมอืงนี้มชีื่อว่าปทัมา

วดใีนกฤตยุค(ยคุที ่๑ ของโลก เป็นสมยัทีค่นมศีีลธรรมเตม็รอ้ย) ชือ่โภควดีในสมยัเตรตายคุ(หรือไตรดายคุ เป็น

ยคุที ่๒ ของโลก เมือ่ศีลธรรมของคนลดลงไป ๑ ส่วนใน ๔ ส่วน) ชือ่หริณัยวดีในสมยัทวาปรยคุ(ยคุที ่๓ ของ

โลก เมอ่ืศีลธรรมของคนลดลงไป ๒ ใน ๔) และในยคุปจัจุบนัคือกลยีคุ(ยคุสุดทา้ยของโลก ศีลธรรมของคน

ลดลงไป ๓ ส่วนใน ๔ ส่วน) นี้มชีื่อวา่อชุชยนิี เมอืงนี้มพีระราชาปกครองชื่อ พระเจา้วรีเทพ และมมีเหสชีื่อ ปทัมา

วด ีท ัง้สองพระองคน์ี้ เสพสุขอยู่ดว้ยกนัชา้นานแต่หาไดม้โีอรสไม่ พระราชาจงึพาพระมเหสเีสดจ็ไปยงัฝัง่ของสระ

มนัทากินี(ชือ่สระแห่งหน่ึงในป่าหมิพานต)์ และกระทาํความเพยีรอนัอกุฤษฏเ์พือ่ใหพ้ระเจา้โปรดปรานประทาน

โอรสให ้และหลงัจากทีท่รงบาํเพญ็ตบะมาชา้นานแลว้ทาํพธิสีระสนานและสวดมนตรส์รรเสรญิพระเป็นเจา้แลว้ วนั

หนึ่งก็มเีสยีงลอยมาจากสวรรค ์เป็นเสยีงแห่งองคพ์ระภเูตศวร(เป็นฉายาของพระศิวะ แปลวา่ ผูเ้ป็นใหญ่เหนือภตู

พรายทัง้หลาย) ผูท้รงยนิดใีนตบะกรรมทีก่ษตัรยิท์ ัง้สองบาํเพญ็ถวายวา่ 

 

‚ดูก่อนราชะ ขา้จะใหพ้รแก่เจา้ นบัแต่นี้ไปเจา้จะมโีอรสองคห์นึ่ง มคีวามแกลว้กลา้สามารถเป็นยอดชาย

ในแผ่นดนิ จะไดเ้ป็นหวัหนา้ครอบครวัต่อไป และเจา้จกัไดธ้ิดาองคห์นึ่งซึ่งมสีริิโฉมงามหาใครเปรียบมไิด ้เป็น

ความงามทีแ่มน้างอปัสรสวรรคก์็ยงัไดอ้าย‛ 

 

เมือ่พระราชาวรีเทพไดฟ้งัเสยีงสวรรคบ์นัลอืเช่นนี้ ทรงปลาบปลื้มพระทยัเป็นอนัมาก พาพระมเหสเีสดจ็

กลบัพระนคร เมือ่ภารกจิไดบ้รรลผุลสาํเร็จแลว้ 
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จากนัน้พระองคก์็ไดพ้ระโอรสองคแ์รกมนีามว่า ศูรเทพ และพระนางปทัมาวดกี็ประสูตธิดิาองคห์นึ่ง พระ

บดิาจงึต ัง้ชื่อนางว่า อนงครตี(อนงค ์(กามเทพ)+รติ(ความยนิดี, ความรกั) อนัมคีวามหมายว่า “เป็นทีย่นิดีของ

กามเทพ”) และเมือ่นางเจริญวยัขึ้น พระราชาผูเ้ป็นชนกก็เตรียมการหาคู่ใหน้างเพื่อจะไดช้ายที่เหมาะสมเป็น

คู่ครอง โดยส ัง่ใหศิ้ลปินเดนิทางไปวาดภาพพระราชาทกุองคบ์นพื้นพภิพมาใหน้างเลอืกดู ปรากฏว่านางมไิดพ้อใจ

รูปชายใดเลย พระราชาจงึพดูกบันางดว้ยนํา้เสยีงอนัอ่อนโยนวา่ ‚ลูกเอย๋ พ่อไมส่ามารถจะหาชายคนใดทีคู่่ควรกบั

ลูกไดอ้กีแลว้ เราคงจะตอ้งประกาศเชญิพระราชาและเจา้ชายท ัง้หลายมาใหลู้กเลอืกเสยีแลว้ การไดพ้บตวัจรงิของ

ชายอาจทาํใหลู้กตดัสนิไดง้า่ยเขา้ก็ได‛้ 

 

เจา้หญิงไดฟ้งัพระบดิากล่าวดงันัน้จึงทูลตอบว่า ‚เพคะ ท่านพ่อ ลูกกระดากใจที่จะเลอืกสามเีองยิ่งนกั 

แต่จะอย่างไรก็ตาม ลูกจะแต่งงานกบัผูช้ายรูปงามที่มคีวามรูใ้นศิลปศาสตรอ์ย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ลูกไม่

ปรารถนาชายอืน่นอกจากทีว่า่นี้ เป็นอนัขาด‛ 

 

เมือ่พระราชาไดท้ราบความประสงคข์องเจา้หญงิอนงครตเีช่นนัน้ ก็ส่งคนไปสบืเสาะหาบรุุษทีม่คีุณสมบตัิ

ดงักล่าว ในที่สุดก็ไดช้ายหนุ่มจากแควน้เดกข่านมาสี่คน เป็นชายงาม กลา้หาญและรูศิ้ลปศาสตร ์ชายเหล่านี้

เดนิทางมาก็เพราะไดท้ราบข่าวโจษจนักนันัน่เอง ชายท ัง้สี่ไดร้บัการตอ้นรบัจากพระราชาเป็นอย่างด ีและต่างคน

ต่างก็แสดงวตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหน้างเลอืกตนเป็นคู่ดว้ยกนัท ัง้น ัน้ 

 

คนทีห่นึ่งกลา่วว่า ‚ตวัขา้เป็นศูทร ชื่อ ปญัจาผุฏฏกิะ ขา้มคีวามสามารถในการตดัเยบ็เสื้อผา้อย่างงามวนั

ละหา้ชุด ชดุที่หนึ่งขา้ถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้ ชุดที่สองใหแ้ก่พราหมณ์ ชุดที่สามขา้เอาไวใ้ชเ้อง ชุดที่สีก่ะจะใหแ้ก่

ภรรยาของขา้ ซึ่งก็ควรจะเป็นเจา้หญิงองคน์ี้  ชุดที่หา้สาํหรบัขายเพื่อเอาเงนิมาซื้ออาหารและสุรากิน ขา้มศิีลปะ

อย่างนี้จงึสมควรทีจ่ะไดน้างเป็นภรรยาใช่หรอืไม่‛ 

 

เมือ่ชายคนทีห่นึ่งกลา่วจบลง ชายคนทีส่องก็ประกาศตนว่า ‚ขา้เป็นไวศยะมชีื่อว่า ภาษชยะ ขา้รูภ้าษาสตัว ์

และนกท ัง้ปวง จงยกเจา้หญงิใหแ้ก่ขา้เถดิ‛ 

 

ชายคนทีส่องกลา่วจบลง คนทีส่ามก็กลา่วขึ้นว่า ‚ขา้เป็นกษตัรยิม์ชีื่อว่า ขฑัคธร ไดร้บัการยกย่องจากคน

ท ัง้หลายว่าเป็นผูท้รงพลงั ไม่มใีครอกีแลว้ในโลกนี้ที่จะรูศิ้ลปะในการใชด้าบยิ่งไปกว่าขา้ โอ ราชะ โปรดทรงยก

นางใหแ้ก่ขา้เถดิ‛ 
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เมือ่ไดฟ้งัขายคนทีส่ามว่าดงันัน้ ชายคนทีส่ีก่็ลกุขึ้นประกาศว่า ‚ขา้เป็นพราหมณ ์มชีื่อวา่ ชวีทตัต ์และขา้มี

ความรูศิ้ลปะอนัเลศิคือ สามารถช่วยคนและสตัวท์ี่ตายไปแลว้ใหก้ลบัมชีีวิตได ้ดงันัน้ขอใหพ้ระธิดาคนง าม

แต่งงานกบัขา้เถอะ เพราะขา้เป็นผูท้ีม่ศิีลปะเลศิกว่าใครท ัง้หมด‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งับรุุษท ัง้สีอ่า้งสรรคณุของตวัจบลง พระราชาวรีเทพพรอ้มดว้ยเจา้หญงิราชธดิาซึง่ประทบัอยู่เคยีง

ขา้ง ต่างก็เหน็พอ้งตอ้งกนัว่า คนท ัง้สี่น ัน้ต่างก็มรูีปงามราวเทพ และนุ่งห่มดว้ยพสัตราภรณ์อ ันงามยิ่งเหมอืนกนั

ท ัง้สิ้น ไมอ่าจจะตดัสนิไดว้า่ใครดกีวา่ใคร จงึต่างนิ่งอึ้งอยู่ 

 

เวตาลเมื่อไดเ้ล่านิทานจบลงแลว้ ก็กล่าวแก่พระราชาตริวกิรมเสน ดว้ยการคะย ัน้คะยอใหต้อบปญัหา 

โดยกล่าวว่า ‚โอ มหาราช โปรดบอกขา้หน่อยไดไ้หมว่า ชายคนใดในสี่คนนี้สมควรจะไดแ้ต่งงานกบัเจ า้หญิง 

อนงครต‛ี 

 

พระราชาไดฟ้งัก็ตรสัแก่เวตาลวา่ 

 

‚อา้ยเจา้เล่ห ์เจา้พยายามหลอกล่อใหข้า้พูดหลายครัง้หลายหนแลว้ ขา้ก็เผลอตอบปญัหาของเจา้ทุกท ี

เพราะมนัมแีงม่มีมุทีต่ดัสนิไดย้าก ขา้จงึตอ้งแสดงความคดิใหเ้จา้ฟงั แต่ว่าคราวนี้ขา้เหน็ว่าปญัหาของเจา้มนัแสดง

ความโงเ่ซอะของเจา้แท ้ๆ เจา้ไมเ่หน็หรอืว่าหญงิในวรรณะใดก็ตอ้งหาสามใีนวรรณะนัน้เท่านัน้ นางกษตัรยิก์็ตอ้ง

แต่งงานกบักษตัริยด์ว้ยกนั จะไปแต่งกบัชายวรรณะอื่นไดอ้ย่างไร ก็ชายท ัง้สี่น ัน้ต่างก็อยู่ในวรรณะแตกต่างกนั 

ชายตดัเสื้ออยู่ในวรรณะศูทร ชายคนทีรู่ภ้าษาสตัวเ์ป็นคนในวรรณะไวศยะ ชายคนทีรู่ม้นตรช่์วยชบุชวีติคนตายให ้

ฟ้ืนเป็นวรรณะพราหมณ์ คงเหลอือยู่คนเดยีวคือ ขฑัคธร ทีเ่ป็นวรรณะกษตัริย ์เพราะฉะนัน้คนที่จะแต่งงานกบั

เจา้หญงิไดก้็ตอ้งเป็นขฑัคธร เท่านัน้‛ 

 

‚โอ ราชะ‛ เวตาลกล่าวอย่างโล่งอก ‚ขอบพระทยัที่ช่วยตอบปญัหาของขา้ แต่เห็นทีพระองคจ์ะตอ้ง

ตดิตามขา้อกีแลว้พระเจา้ขา้‛ กลา่วจบเวตาลก็ผละจากบ่าของพระราชา และหายไปในความมดืของราตร ีพระราชา

ตอ้งเสด็จกลบัไปที่ตน้อโศกอีกครัง้หนึ่ง เพราะขึ้นชื่อว่า ความทอ้ถอยหมดอาลยัหาไดม้อียู่ในบุคคลผูว้รีะไม ่

เพราะจติใจของเขาไมเ่คยเปิดเพือ่ความอ่อนแอเลย 
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นิทานเรื่องที่ ๑๐ 

นางมทันเสนา ผูซ่ื้อสตัย ์

 

ดงันัน้ พระเจา้ตรวิกิรมเสนจงึไดเ้สดจ็กลบัไปทีต่น้อโศกอกีคร ัง้หนึ่งเพือ่จบัตวัเวตาล เมือ่จบัไดแ้ลว้ก็ทรง

เหวีย่งขึ้นบนพระองัสา เสด็จมุ่งหนา้ไปยงัที่นดัพบกบัโยคีโดยไม่ปริปากใด ๆ เลย เวตาลเหน็พระราชาทรงเงยีบ

อยู่ก็กลา่วขึ้นว่า 

 

‚ราชะ ตอนนี้พระองคก์็เหน็ดเหนื่อยมาแลว้มากเต็มท ีดงันัน้ขา้จะเล่านิทานสนุก ๆ ใหฟ้งัสกัเรื่องหนึ่ง  

เพือ่จะไดข้บัไลค่วามเหน็ดเหนื่อยใหป้ระลาศนาการไป โปรดฟงัเถดิ‛ 

 

แต่ปางบรรพย์งัมพีระเจา้แผ่นดินองคห์นึ่ง ทรงนามว่า วรีพาหุ เป็นผูท้ี่มคีวามกลา้หาญอย่างยอดยิ่ง 

คาํส ัง่ของพระองคน์ ัน้เป็นสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ที่พระราชาทุกแว่นแควน้จะตอ้งรบัไวเ้หนือเศียรเกลา้ ทรงครองราชย ์ณ 

นครอนัโอ่อ่า ชื่อนครอนงคปรุะ ในนครนี้มเีศรษฐผูีห้นึ่งอาศยัอยู่ชื่อ อรรถทตัต ์ไวศยบดี (หวัหนา้พ่อคา้) ผูน้ี้มี

บตุรชายผูห้นึ่งชื่อ ธนทตัต ์และมบีตุรหญงิผูเ้ป็นรตันะแห่งสตรที ัง้หลายมชีื่อวา่ มทันเสนา 

 

วนัหนึ่ง ขณะทีน่างมทันเสนากาํลงัเลน่อยู่กบัเพือ่น ๆ ในสวน ชายหนุ่มบตุรชายวาณิชชื่อธรรมทตัต ์ ซึง่

เป็นสหายของพีช่ายของนางผ่านมาเหน็เขา้ ก็ตะลงึในความงามอนักอปรดว้ยเสน่หอ์นัลกึล ํา้ของนาง ผูม้อีกอนัเต็ม

อิม่ มคีอเป็นสามปลอ้งราวกบัริ้วคลืน่ในทะเลสาบ และมเีอวอนับางสลวยรบักบัสะโพกอนักลมกลงึ ชายหนุ่มมอง

นางดว้ยความรกัอนัรุนแรงราวกบัถูกศรกามเทพพรัง่พรูเขา้สู่หวัใจ พลางราํพงึในใจว่า ‚อนิจจาเอย๋ หญงิผูน้ี้  ช่าง

งามจบัใจจริงหนอ ใครเล่าจะรูว้่า นางนัน้คือเหยื่อซึง่กามเทพส่งมาใหเ้ราตอ้งหลงใหลเพอ้คล ัง่เหมอืนคนขาดสต ิ

และศรอนัอนัคมกลา้นี้สหินอทีผ่่าหวัใจของเราจนแยกเป็นเสีย่ง ๆ อย่างไมเ่วทนาปรานี‛ เมือ่ราํพงึดงันี้ ชายหนุ่มก็

หยุดยนืจอ้งดูนางสายตาไมก่ระพรบิจนเวลาอนัยาวนานผ่านไป มอีาการดงันกจากพราก(นกจกัรวาก, บางทเีรยีก

เป็ดแดงหรอืเป็ดพกราหมณ ์ตอนกลางคนื นกชนดินี้จะแยกกนัหาอาหารคนละฝัง่แมน่ํา้และรอ้งเรยีกหากนัตลอด

คนื) ทีโ่หยหาคู่ของมนัฉะนัน้ 

 

ในที่สุดนางมทันเสนาก็กลบัเขา้บา้นของนาง ทิ้งใหธ้รรมทตัตเ์ฝ้าแลตามดว้ยความเสห่หาอาลยั เมือ่นาง

ลบัสายตาไปแลว้ ความทกุขก์็กลบัมาสุมอก ทาํใหร้อ้นรุ่มในใจเหลอืทีจ่ะทนทาน ขณะนัน้ดวงอาทติยก์็ค่อยคลอ้ย

ตํา่ลงทางทศิตะวนัตกเหมอืนกบัว่ายงัอาลยัทีจ่ะมไิดพ้บเหน็เธออกี ส่วนดวงศศี เมือ่ถงึเวลาดอกบวักมุทุเริ่มขยาย

กลบีแบ่งบานในราตรี แลว้ก็ค่อยเคลื่อนขึ้นสู่ขอบฟ้า เปล่งรศัมีสีนวลใยแผ่ซ่านไปท ัว่นภดล เหมอืนจะช่วย

ปลอบใจทีรุ่่มรอ้นของชายหนุ่มใหบ้รรเทาลง 
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ธรรมทตัตก์ลบัไปบา้น ใจยงัคดิถงึนางอยู่ตลอดเวลา นอนพลกิกระสบักระส่ายอยู่ไปมาบนเตยีง ถงึแมว้่า

มติรสหายและญาตพิีน่อ้งจะซกัไซไ้ต่ถามสาเหตเุพยีงไรเขาก็ไมย่อมตอบ หวัใจปัน่ป่วนเพราะฤทธิ์กามเทพ ตกถงึ

เวลากลางคืนชายหนุ่มก็เคลิ้มหลบัไปดว้ยความอ่อนเพลยี แต่ใจทีค่ิดถงึนางอยู่มวิายทาํใหฝ้นัเหน็นางผูเ้ป็นทีร่กั

อกี ถงึเวลาเชา้เขาตื่นขึ้นรีบแต่งตวัใหง้ดงามออกไปดกัดูนางทีส่วนอกี พยายามแอบแฝงมใิหใ้ครเหน็ พอถงึเวลา 

นางก็เขา้มาในสวน ชายหนุ่มแลเหน็ก็ดใีจแทบจะวิง่เขา้ไปกอดนาง เขาพรํา่ราํพนัต่อนางดว้ยถอ้ยคาํอนัอ่อนหวาน 

แสดงความรกัทีเ่ขามต่ีอนางอย่างเหลอืลน้ แต่นางตอบดว้ยความไมย่นิดยีนิรา้ยว่า 

 

‚ขา้เป็นหญิงที่มคีนม ัน่หมายแลว้ บดิาของขา้ไดย้กขา้ใหเ้ป็นคู่หม ัน้ของหนุ่มพ่อคา้คนหนึ่งชื่อสมทุรทตัต ์

และขา้กาํลงัจะแต่งงานกบัเขาภายในเร็ววนันี้ ฉะนัน้ท่านจงกลบัไปเสยีเถดิ และอย่าใหใ้ครเหน็ เดีย๋วจะเกดิความ

เดอืดรอ้นเปลา่ ๆ‛ แต่ธรรมทตัตก์ลา่วแก่เธออย่างหนกัแน่นว่า ‚ช่างมนัเถอะ อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิ ขา้จะมชีวีติ

อยู่โดยปราศจากเจา้ไมไ่ดห้รอก‛ 

 

เมือ่บตุรไีวศยะไดฟ้งัดงันัน้ก็ตกใจ กลวัวา่เขาจะใชก้าํลงับงัคบันาง จงึกลา่ววา่ 

 

‚ขา้ขอแต่งงานก่อน และขอใหพ้่อของขา้ไดป้ลื้มใจที่ลูกจะไดเ้ป็นฝัง่เป็นฝาตามความมาดหมายของท่าน

ก่อนเถอะ หลงัจากนัน้ขา้จะกลบัมาหาท่านเพราะความรกัของท่านไดช้นะใจของขา้แลว้‛ 

 

เมือ่ธรรมทตัตไ์ดฟ้งัดงันี้ ก็กลา่วว่า 

 

‚ขา้ไมอ่ยากจะกอดผูห้ญงิทีถ่กูชายอืน่กอดเสยีแลว้ดอก ก็ภมรไหนเลา่จะปรารถนาดอกบวัทีผ่ึ้งตวัอื่นยํา่ยี

เสยีแลว้เลา่‛ 

 

นางไดฟ้งัก็ตอบวา่ 

 

‚ถา้อย่างนัน้ ขา้จะรบีมาหาท่านในทนัททีีแ่ต่งงานเสร็จ หลงัจากนัน้ขา้จงึจะตามสามไีป‛ 

 

แมน้างจะสญัญาดงันี้  ชายหนุ่มก็ยงัไม่ยอมปล่อยนางไปจนกว่านางจะทาํใหเ้ขาเชื่อใจดว้ยการปฏิญญา

สาบานเสยีก่อน จนเมือ่นางยอมกระทาํแลว้ เขาจงึปลอ่ยนางไป และนางก็กลบัไปเรอืนดว้ยความวติก 
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เมือ่วนัที่กาํหนดว่าฤกษด์มีาถงึ และงานพธิีสมรสไดผ้่านไปแลว้ นางมนัทเสนาก็เดนิทางไปบา้นสาม ีใช ้

เวลารื่นรมยอ์ยู่ดว้ยเขาและพกัผ่อนกบัเขาดว้ยเวลาอนัสมควร อย่างไรก็ดนีางพยายามผลกัออ้มกอดของเขาให ้

หลุดพน้ และแสดงอาการเฉยเมย ครัน้เมือ่สามซีกัถามสาเหตุ นางก็นํา้ตาไหลอาบแกม้นิ่งอยู่ เขาจึงคิดในใจว่า 

‚ว่าตามจรงินางคงไมร่กัเราหรอก‛ และกลา่วแก่เธอว่า ‚แมง่าม ถา้เจา้ไมร่กัขา้ ขา้ก็ไมร่กัเจา้เหมอืนกนั ไปส ิทีร่กั 

ไปหาชายคนทีเ่จา้รกัเถดิ ไมว่า่จะเป็นชายใดก็ตามท‛ี 

 

เมือ่ไดย้นิสามพีูดดงันี้ มทันเสนาก็กลา่วออ้มแอม้ดว้ยความละอายว่า 

 

‚ขา้รกัท่านยิ่งกว่าชีวติของขา้เสยีอีก อย่าทาํหนา้บึ้งตึงอย่างนัน้ส ิสญัญาแก่ขา้ว่าท่านจะไม่เอาโทษ และ

สาบานใหข้า้ฟงัก่อนส ิสวามขีองขา้ แลว้ขา้จะเลา่ใหฟ้งั‛ 

 

เมือ่นางกล่าวดงันี้  สามขีองนางก็จาํตอ้งยอมรบัเงือ่นไขอย่างไม่เต็มใจนกั นางจึงกล่าวต่อไปดว้ยความ

ละอาย รนัทด และหวาดกลวัว่า ‚มชีายหนุ่มคนหนึ่งชื่อธรรมทตัต ์เป็นเพือ่นของพีช่ายขา้ เขาแลเหน็ขา้นัง่อยู่แต่

ลาํพงัในสวน จึงเขา้มาหาและระบายความในใจว่าเขาตกหลุมรกัขา้อย่างถอนตวัไม่ขึ้น และเมือ่เขาทาํท่าจะปลุก

ปล ํา้ขา้ดว้ยกาํลงั ขา้ก็กลวัว่าการทาํเช่นนัน้จะทาํใหพ้่อตอ้งไดร้บัความอบัอาย และสูญเสยีผลบญุในการจดัใหลู้ก

สาวไดแ้ต่งงานเป็นฝัง่เป็นฝา และเพือ่ไมใ่หม้ขี่าวนินทาว่ารา้ยในภายหลงั ขา้จงึตกลงทาํสตัยส์าบานแก่ชายผูน้ ัน้ว่า 

‚เมือ่ขา้แต่งงานแลว้ ขา้จะมาหาเขาครัง้หนึ่งก่อนทีจ่ะตามสามไีป‛ เพราะฉะนัน้ขา้จงึตอ้งรกัษาสจัจะทีใ่หไ้วแ้ก่เขา 

ขา้แต่สวาม ีอนุญาตใหข้า้ไปเถดิ ขา้จะไปหาเขาเพยีงครัง้เดียวเท่านัน้ แลว้จะกลบัมาหาท่าน ท ัง้นี้ เพราะขา้ไม่

อาจจะตระบดัสตัยต่์อใครได ้ต ัง้แต่ขา้ยงัเป็นเดก็แลว้‛ 

 

สมทุรทตัตไ์ดฟ้งัก็รูส้กึปวดแปลบในหวัใจเหมอืนถกูสายฟ้าฟาดในทนัททีนัใด รูส้กึเป็นพนัธะผูกพนัทีเ่ขา

ไดใ้หน้างไวอ้ย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เขาราํพงึอยู่ในใจวา่ 

 

‚โธ่เอย๋ นางมรีกัต่อชายอื่นเสยีแลว้ นางจะตอ้งไปแน่นอน เราจะทาํใหน้างตอ้งเสยีคาํพูดไดอ้ย่างไร สู ้

ปลอ่ยนางไปดกีวา่ เราจะกระเหี้ยนกระหอือยากจะไดน้างไวเ้ป็นภรรยาดว้ยประโยชนอ์นัใด‛ 

 

เมือ่ไตร่ตรองดงันี้แลว้ เขาก็ปลอ่ยใหน้างไปตามปรารถนา นางก็ลกุขึ้นและเดนิออกจากบา้นสามไีป 

 

ในขณะนัน้ดวงจนัทรอ์นัมรีศัมเีย็นก็โผล่พน้แนวไศลขึ้นมา แสงจนัทรจ์บัพุ่มไมใ้บหญา้แลเหน็ตะคุ่ม ๆ 

ดอกบวักมุทุก็แยม้กลบีสลบัสลา้งแลสะพรัง่ในบงึ ขณะทีน่างกา้วเดนิไปขา้งหนา้อย่างใจลอย ก็ไดย้นิเสยีงฝีเทา้วิง่
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ไล่มาขา้งหลงั และมมีอืยื่นมาควา้ชายเสื้อของเธอ

ไว ้นางเหลยีวกลบัไปดว้ยความตกใจก็พบโจรผู ้

หนึ่ง มนัตะคอกถามว่า ‚เจา้เป็นใคร ออกมาเดิน

กลางคํา่กลางคนือย่างนี้จะไปไหน‛ 

 

นางมทันเสนาไดฟ้งัโจรตะคอกก็ตวัส ัน่

ดว้ยความกลวั แขง็ใจตอบวา่ 

 

‚มนัเรื่องอะไรของเจา้ ปลอ่ยขา้ไปเถอะ ขา้

มงีานสาํคญัจะตอ้งทาํทีน่ี่‛ 

 

โจรไดฟ้งัก็กลา่วว่า 

 

‚ขา้เป็นโจร ขา้จะปลอ่ยเจา้ไปไดอ้ย่างไร‛ 

 

ไดย้นิดงันี้ นางก็ออ้นวอนวา่ 

 

‚ปล่อยขา้ไปเถอะ ขา้มเีครื่องประดบัติด

ตวัราคาไมน่อ้ย ขา้จะใหเ้จา้ท ัง้หมด‛ 

 

‚นางรูปสวย‛ โจรพูดพลางจบัตาดูนางไม่วางตา ‚ขา้จะปรารถนาอนัใดกบัเครื่องประดบันี้ เล่า ถา้ขา้จะ

ตอ้งการก็มแีต่ตวัเจา้เท่านัน้ดอก ว่าที่จริงขา้ก็ไม่เคยเหน็ผูห้ญิงสวยอย่างนี้มาก่อน ดูหนา้เจา้สงิามเปล่งปล ัง่เป็น

นวลใยราวแกว้มกุดา ผมดาํเหมอืนนิลมณี เอวเหมอืนเพชรรตัน์(ตน้ฉบบัใชค้าํว่า ‚วชร‛ จะแปลว่า เพชร หรือ

สายฟ้าก็ได)้ แขนขาก็งามดงัทองศฤงค ีและเทา้แดงงามราวแกว้ทบัทมิ(ปทัมราค) อย่างนี้ขา้ไมป่ลอ่ยใหห้ลุดมอืไป

หรอก‛ 

 

เมือ่โจรกล่าวดงันี้  นางมทัเสนาก็จาํตอ้งเล่าความจริงใหม้นัฟงัโดยตลอด และกล่าววงิวอนว่า ‚ขออภยั

เถอะ ขา้มพีนัธะจะตอ้งปฏบิตัติามสญัญาทีใ่หไ้วต่้อเขา แต่เมือ่เสร็จธุระแลว้ ขา้จะรีบกลบัมาหาท่าน ถา้ท่านจะรอ

อยู่ทีน่ี่ก่อน เชื่อขา้เถอะ ขา้ไมเ่คยผดิสญัญาต่อใครหรอก‛ 
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เมือ่โจรไดย้นิดงันัน้ก็ปลอ่ยตวันางไป เพราะเชื่อว่านางคงพูดความจรงิ เมือ่นางไปแลว้เขาก็นัง่คอยอยู่ ณ 

ทีน่ ัน้โดยหวงัวา่นางจะตอ้งกลบัมา 

 

ฝ่ายนางเมือ่ละจากโจรแลว้ก็รบีเดนิทางมาหาธรรมทตัตไ์วศยบตุร เมือ่เขาแลเหน็นางออกมาจากป่าก็ถาม

นางว่าเกดิอะไรขึ้น เมือ่ไดฟ้งัเรื่องราวแลว้ก็ไตร่ตรองอยู่ช ัว่ขณะหนึ่ง จงึกลา่วว่า 

 

‚ขา้ดใีจทีเ่จา้รกัษาคาํพูดอย่างแทจ้รงิ แต่วา่ขา้จะทาํอะไรกบัหญงิผูเ้ป็นภรรยาของชายอื่น ฉะนัน้จงกลบัไป

ตามทางทีเ่จา้มานัน่แหละ ก่อนทีใ่ครจะมาเหน็เจา้เขา้‛ 

 

เมือ่เขาส ัง่ใหน้างกลบั นางก็กลา่วว่า ‚ก็ได‛้ และละทีน่ ัน้กลบัไปหาโจร ซึง่กาํลงัคอยนางอยู่ ณ ทีเ่ดมิ โจร

แลเหน็นางกลบัมาก็กลา่วว่า ‚เกดิอะไรขึ้นกบัเจา้เมือ่เจา้ไปถงึทีน่ ัน่‛ 

 

นางมทันเสนาก็เลา่ความจรงิโดยตลอดวา่เหตใุดพอ่คา้หนุ่มจงึปลอ่ยใหน้างกลบัมา โจรไดฟ้งัก็กลา่วว่า 

 

‚จงกลบัไปหาสามขีองเจา้เถดิ ขา้เหน็ใจในความสตัยซ์ือ่ของเจา้ทีม่ต่ีอขา้แลว้ ขา้ไมห่น่วงเจา้ไวใ้หเ้สียเวลา

หรอก เอาเครื่องประดบัของเจา้ไปดว้ย‛ 

 

ดงันัน้โจรก็ปล่อยนางไป และเป็นเพือ่นตามไปส่งนางจนถงึบา้นของสามแีละดใีจที่ตนมไิดก้ระทาํใหน้าง

ตอ้งเสยีเกียรติ นางอาํลาโจรแลว้แอบเขา้ไปในบา้นอย่างเงยีบ ๆ และตรงไปหาสามขีองนาง เล่าเรื่องใหฟ้งัโดย

ตลอดมไิดปิ้ดบงั แมค้วามจริงขอ้หนึ่งขอ้ใด ส่วนสมทุรทตัตไ์ดเ้หน็ภรรยาของตนเป็นผูบ้ริสุทธิ์และรกัษาวาจาสจั

ไวอ้ย่างม ัน่คงดงันี้ ก็รบันางไวด้ว้ยความยนิด ีและครองคู่อยู่ดว้ยกนัดว้ยความสุขตัง้แต่นัน้มา 

 

เมือ่เวตาลเลา่นิทานจบลงก็ถามพระราชาว่า ‚โอ ราชะ ขอไดบ้อกขา้สวิ่าในจาํนวนบรุุษสามคนนัน้ ใครเป็น

คนทีใ่จกวา้งทีสุ่ด อย่าลมืนะ ถา้พระองครู์แ้ลว้ไมต่อบ พระเศียรของพระองคจ์ะตอ้งแตกเป็นรอ้ยเสีย่ง‛ 

 

พระเจา้ตรวิกิรมเสนไดฟ้งัเวตาลพดูดงันัน้ ก็ตรสัทาํลายความเงยีบขึ้นว่า 

 

‚ในจาํนวนบุรุษท ัง้สามคนนัน้ ขา้เห็นว่าโจรนัน่แล เป็นคนที่ใจกวา้งอย่างแทจ้ริง ที่เหลอือีกสองคน คน

หนึ่งเป็นสามขีองนาง เขาปลอ่ยนางไปดว้ยความจาํใจ เพือ่ใหน้างรกัษาวาจาสจัไว ้โดยทีเ่ขายงัมจีติประหวดัว่านาง

จะตอ้งเสยีตวัแก่ชายอื่น ส่วนไวศบตุรชื่อธรรมทตัตน์ ัน้เลา่ เขาปลอ่ยใหน้างเป็นอสิระเพราะเขารกันางดว้ยตณัหา

มาแต่แรก เมือ่ตณัหาเบาบางลงแลว้ เขามิไดจ้ริงจงัอะไรต่อนางอีก โจรนัน่ส ิเป็นคนรา้ย ทาํมาหากินดว้ยความ
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ทจุรติ หากนิอยู่ในความมดื คอยแสวงหาเหยือ่ เขาปลอ่ยนางไปและไมเ่อาเครื่องประดบัของนางเลย เพราะเหน็ใจ

วา่นางเป็นคนด‛ี 

 

เมือ่เวตาลไดฟ้งัดงันัน้ก็ส่งเสยีงหวัเราะ ไมก่ลา่วประการใด ละพระองัสาของพระราชา แลว้ลอยกลบัไปสู่

ตน้อโศกตามเดมิ ส่วนพระราชาผูม้คีวามเพยีรไม่ทอ้ถอย ก็สูเ้สด็จติดตามเวตาลไปโดยไม่ลงัเลพระทยั มคีวาม

มุง่ม ัน่ทีจ่ะจบัตวัเวตาลมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๑๑ 

ชายาทัง้ 3 ของพระเจา้ธรรมธวชั 

 

พระราชาตรวิกิรมเสนเสดจ็ไปสู่ตน้อโศก ทรงดงึตวัเวตาลลงมาเหวีย่งขึ้นพระองัสา แลว้เสดจ็กลบัมาทาง

เดมิ มาไดห้น่อยหนึ่ง เวตาลก็กลา่วขึ้นว่า ‚โอราชะ ขา้มนีิทานสนุกอยู่เรื่องหนึ่ง อยากจะเลา่ถวาย โปรดทรงสดบั

เถดิ‛ 

 

ในอดตีกาลมพีระราชาครองกรุงอชุชยนิี ทรงนามว่า พระเจา้ธรรมธวชั พระองคม์ชีายาสามองค ์ลว้นแต่

เป็นพระธิดาของกษตัริยท์ ัง้สิ้น พระนางท ัง้สามลว้นเป็นชายาคนโปรดของพระราชาผูส้วามอีย่างยิ่ง ชายาองคท์ี่

หนึ่งชื่ออนิทุเลขา องคท์ี่สองชื่อดาราวลี และองคท์ี่สามมนีามว่ามฤคางกวดี นางท ัง้สามลว้นมเีสน่หน่์ารกั

เหมอืนกนัหมด พระราชาแห่งอุชชยนิีเป็นกษตัริยผู์ก้ลา้หาญ ทรงมชียัชาํนะเหนืออริราชศตัรูท ัง้มวลหาใครเสมอ

มไิด ้เสวยราชยด์ว้ยความสุขสาํราญพรอ้มดว้ยพระชายาท ัง้สามเรื่อยมา 

 

ครัง้หนึ่ง เมือ่ถงึฤดูวสนัตอ์นัเป็นฤดูแห่งความชื่นบาน พระราชาปรารถนาจะพกัผ่อนใหส้าํราญพระทยั จงึ

พาพระชายาท ัง้สามไปสู่สวนขวญัประทบัอยู่ดว้ยความรื่นรมย ์ณ อุทยานนัน้ โอกาสหนึ่งทรงทอดพระเนตรเหน็

ลดาวลัยไ์มเ้ลื้อยตน้หนึ่ง เกี่ยวเกาะอยู่กบัตน้ไมใ้หญ่มดีอกบานสะพรัง่หอ้ยระยา้แว่งไกวตามกระแสลม และเครอื

เถาวลัยน์ ัน้มคีวามอ่อนชอ้ยงดงามราวกบัคนัศรของพระกามเทพ และฝูงแมลงภู่ซึง่เกาะและไต่ตอมกลบีดอกไม ้

นัน้เลา่ ก็ดูราวกบัสายธนูของพระมนัมถะ(ผูก่้อกวนใจ หมายถงึ พระกามเทพ) เช่นเดยีวกนั พระราชาผูอ้งอาจ

ปานพระวชัรปาณี(ผูม้มีอืถอืวชัระ เป็นสมญานามของพระอนิทร์) ทรงเพลนิอยู่กบักระแสเสยีงของนกโกกิลาอนั

เจื้อยแจว้มาตามลม ราวกบัเสยีงของพระมกรเกตุ(ผูม้ธีงรูปปลามงักร หมายถงึกามเทพ) ผูเ้ป็นเทพแห่งความรกั 

กาํลงัพาอปัสรท ัง้หลายมาเรงิเลน่สาํราญดว้ยความมนึเมาแห่งสุรามฤตทีเ่สพกนัอยู่ทกุหมูเ่หลา่โดยท ัว่กนั ขณะนัน้

พระชายาอนิทเุลขากาํลงัสรวลเสกบัการดงึพระเกศาของพระราชาเลน่ ปรากฏว่าดอกบวัอนิทวีร (บวัสายสนีํา้เงนิ) 

ทีน่างทดัหูเป็นเครื่องประดบัเศียรเกลา้ ไดร่้วงหลน่ลงมาบนตกัของนางผูเ้อวบาง ทาํใหน้างตกใจ เปลง่เสยีง ‚ตา๊ย 

ตาย‛ ออกมาแลว้เป็นลมหมดสต ิในทนัทนี ัน้ก็เกดิรอยแผลขึ้นทีต่น้ขาของนาง ทาํใหพ้ระราชาและบรพิารตื่นตกใจ

กนัมาก และรูส้กึเป็นทุกขใ์นอบุตัเิหตุของนาง ต่างก็เอานํา้หอมมาใหน้างกาํนลัลูบไลต้ามร่างของพระนาง ใหน้าง

กาํนลัตกแต่งแผลใหน้างและดูแลตามคาํส ัง่ของหมอหลวงอย่างเคร่งครดั 

 

ในเวลาราตรี พระราชาเสด็จมาดูอาการของนาง เหน็ว่าค่อยยงัช ัว่ขึ้นบา้งแลว้ ก็พานางดาราวดพีระชายา

คนที่สองเสด็จไปสู่งหอ้งบรรทมชัน้ดาดฟ้าซึ่งงามวจิติรอยู่ในแสงนวลใยของพระจนัทร ์ณ ที่น ัน้แสงของดวงศศี

ส่องมาอาบร่างของนางผูซ้ึง่นอนหลบัเคยีงขา้งพระราชาอยู่ สายลมเยน็ยามดกึราํเพยพดัมาทีร่่างของนาง ทาํใหภู้ษา
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ภรณ์ของนางเคลือ่นคลอ้ยไปจากองค ์ทนัใดนัน้นางก็รูส้กึตวัตื่นขึ้นมามอีาการตระหนก เปลง่เสยีงรอ้งออกมาว่า 

‚ช่วงดว้ยเถดิ ขา้ถกูไฟเผา‛ แลว้ลุกจากเตยีง เอามอืนวดตามแขนขาเป็นพลัวนั เสยีงของนางทาํใหพ้ระราชาตื่น

จากบรรทมดว้ยความตกพระทยั และเหน็แผลพพุองขึ้นตามร่างกายของพระเทว ีจงึซกัถามดว้ยความพศิวงว่า ‚นี่

มนัเรื่องอะไรกนั‛ พระนางดาราวดทูีลตอบว่า ‚รศัมจีนัทรท์ีส่่องมากระทบร่างของหมอ่มฉนั เป็นเหตใุหห้มอ่มฉนั

ตอ้งทนทุกขเ์พราะแผลพพุองเหล่านี้ ‛ ทูลจบนางก็ฟูมฟายดว้ยความโศก รอ้งไหส้ะอึกสะอื้นมหิยุดหย่อน 

พระราชาเหน็ดงันัน้ก็สงสารนกั รบัส ัง่เรยีกนางขา้หลวงบรวิารใหเ้ขา้มาช่วยโดยด่วน จดัทาํเตยีงปูลาดดว้ยใบบวัให ้

นางนอน ประพรมร่างของนางดว้ยสุคนธรส โปรยปรายเฟ่ืองฟุ้ งดงัฝอยฝน และเอานํา้มนัจนัทนห์อมทาตามแผล

เจบ็ปวดของนาง 

 

ในระหว่างเวลาที่ชุลมนุวุ่นวายกนันี้  นางมฤคางกวดชีายาองคท์ี่สาม ไดย้นิเสยีงอื้ออึงก็ออกจากตาํหนกั

ของนางเพือ่มาดูเหตกุารณ์ และเมือ่เดนิพน้ออกมาสู่ทีแ่จง้นัน้เอง นางก็หยุดนิ่ง ไดย้นิเสยีงหนึ่งดงัลอยลมมาแต่

ไกลในความเงยีบสงดัของราตร ีนางหยุดกกึลงดว้ยความสนใจและเงีย่หูฟงัในทีสุ่ดก็เขา้ใจว่า เป็นเสยีงครกตาํขา้ว

ดงัมาแต่บา้นที่อยู่ห่างไกลออกไป ในขณะทีเ่ง ีย่หูฟงัเสยีงนัน้ นางผูม้เีนตรงามดงัตากวางก็เปล่งเสยีงออกมาดว้ย

ความตกใจว่า ‚ช่วยดว้ย กาํลงัถกูฆ่า‛ สิ้นเสยีงนางก็ทรุดฮวบลงนัง่กบัพื้น ยกมอืท ัง้สองขา้งอนัส ัน่ระริกขึ้นชูไป

เบื้องหนา้ แสดงอาการเจ็บปวดแสนสาหสั นางขา้หลวงผูเ้ป็นบริวารเหน็ดงันัน้ก็รีบเขา้ไปประคอง พานางกลบัไป

ตาํหนกัของนางทนัท ีพอถงึหอ้งนางมฤคางกวดกี็ลม้ลงนอนบนเตยีงอย่างหมดเรี่ยวแรง และส่งเสยีงครวญคราง

ไม่ขาดระยะ เมือ่นางบริวารช่วยกนัตรวจหาสาเหตแุห่งความเจบ็ปวดของนางก็แลเหน็มอืของนางเต็มไปดว้ยรอย

ฟกชํา้ เหมอืนกบัดอกบวัที่ถูกฝูงผึ้งไต่อยู่คลาคล ํา่ นางกาํลงัจึงรีบไปทูลพระราชา พระเจา้ธรรมธวชัไดฟ้งัก็ตก

พระทยัมาก รีบเสด็จมาดูอาการของพระชายาคู่พระทยั และทรงฉงนพระทยัว่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นไดอ้ย่างไร น างยื่น

หตัถใ์หดู้ และกล่าวว่า ‚หม่อมฉนัไดย้นิเสยีงครกกระเดื่องดงัมาจากที่ไกล เสยีงของมนัทาํใหม้อืของหม่อมฉนั

ตอ้งฟกชํา้เป็นจํา้ ๆ อย่างนี้แหละเพคะ‛ พระราชาทรงเดอืดรอ้นพระทยัยิง่นกั รบีส ัง่ใหน้างพนกังานไปนาํเอาสผีึ้ง 

ผงจนัทนห์อมและโอสถชนดิต่าง ๆ มาใหน้าง เพือ่ใชบ้รรเทาความเจบ็ปวด 

 

พระราชาราํพงึในพระทยัว่า ‚เรื่องนี้ ช่างประหลาดยิ่งนกั เมยีคนหนึ่งของเราไดร้บับาดแผลเพราะดอกบวั

ตกถูกหนา้ขา เมยีคนทีส่องก็ถูกรงัสพีระจนัทรไ์หมผ้วิหนงั โธ่เอย๋ ยงัคนทีส่ามอกีเลา่ เพยีงแต่ไดย้นิเสยีงตาํขา้ว

เท่านัน้ก็เกดิรอยฟกชํา้ทีม่อืท ัง้สองขา้ง นี่ตอ้งเป็นเรื่องของชะตากรรมแน่เทยีว จงึบนัดาลใหเ้กิดอาเพศถงึเพยีงนี้ ‛ 

ราํพงึฉะนี้แลว้พระราชาก็เสดจ็ออกจากตาํหนกัใน เดนิคดิหาเหตผุลต่าง ๆ ก็ยงัคดิไมต่ก เวลาลว่งไปหลายชัว่โมง

พระราชาก็ไมรู่ส้กึพระองค ์คงดาํเนินเรื่อยอยู่ ถงึตอนเชา้แพทยห์ลวงจงึพากนัมาเฝ้าดูอาการของพระชายาท ัง้สาม 

และช่วยกนัพยาบาลจงึอาการดขีึ้น 
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เมือ่เวตาลผูเ้กาะอยู่บนบ่าของพระราชาเลา่เรื่องจบลง ก็กลา่วแก่พระราชาตรวิกิรมเสนว่า ‚ไหนทรงเฉลย

ใหข้า้เขา้ใจซวิ่า พระองคม์คีวามเหน็ว่าในเรื่องนี้พระชายาองคใ์ดเป็นผูแ้บบบางต่อการกระทบมากทีสุ่ด แต่ขอให ้

ทรงตระหนกัไวว้่า ขา้ไดเ้ตอืนพระองคม์าก่อนแลว้ว่า ถา้พระองครู์ค้าํตอบของปญัหานี้แลว้ยงัไม่ตอบ ศีรษะของ

พระองคจ์ะแยกเป็นเสีย่ง ๆ ตามคาํสาปของขา้‛ 

 

เมื่อพระเจา้ตริวิกรมเสนไดฟ้งัดงันัน้ ก็ตอบว่า ‚ขา้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย นางเทวีองคท์ี่มคีวาม

อ่อนไหวมากทีสุ่ดก็คอืคนทีเ่พยีงแต่ไดย้นิเสยีงครกตาํขา้วแว่วมาแต่ไกล นางก็เกดิอาการฟกชํา้ดาํเขยีวทีห่ตัถข์อง

นางน่ะซ ิสองคนแรกอ่อนไหวเพราะมสีิง่แตะตอ้งวรกายของนาง คือดอกบวัและแสงจนัทร ์แต่คนที่สามนัน้ไม่มี

อะไรมาแตะตอ้งกายของนาง เพยีงแต่แว่วเสยีงมาตามลมแต่ทีไ่กล แมจ้ะมองไม่เหน็มนั นางก็ได ร้บับาดแผลอนั

เกดิจากความอ่อนไหวของนาง เป็นดงันี้ขา้จงึเชื่อวา่นางผูน้ี้แหละคอื คาํตอบทีเ่จา้ตอ้งการจะรู ้จรงิหรอืไม่‛ 

 

‚จรงิส ิพระเจา้ขา้‛ เวตาลกลา่วดว้ยสาํเนียงเยาะหยนั ประชดประชนั แลว้ก็ละจากพระองัสาของพระราชา 

ลอยละลิว่กลบัไปสู่ตน้อโศกอนัเป็นทีอ่ยู่ของตนทนัท ีทาํใหพ้ระราชาตอ้งยอ้นกลบัไปลากตวัมนัมาอกี 
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นิทานเรื่องที่ ๑๒ 

พระเจา้ยศเกต ุกบัทีรฆทรรศิน ผูภ้กัดี 

 

พระเจา้ตริวกิรมเสนแสด็จกลบัไปยงัตน้อโศก ดงึร่างเวตาลลงจากคบไม ้วางไวบ้นพระองัสา แลว้เดิน

ยอ้นกลบัไปทางเดมิ ถงึกลางทางเวตาลก็กล่าวขึ้นว่า ‚ราชะ ขา้รกัพระองคม์าก รูไ้หมว่าทาํไม ก็พระองคเ์ป็นคน

ดื้อร ัน้ไมย่อมจาํนนต่อใครงา่ย ๆ น่ะซ ิเอาละ ขา้จะเลา่นิทานสนุก ๆ ถวายสกัเรื่องหนึ่งใหเ้ป็นทีบ่นัเทงิพระทยั ขอ

ไดโ้ปรดทรงสดบัเถดิ‛ 

 

ในแควน้องัคะ มพีระราชหนุ่มองคห์นึ่งทรงนามว่า ยศเกต ุพระองคม์คีวามงามล ํา้เลศิราวกบัพระกามเทพ

ทีป่ราศจากร่างแลว้ (พระกามเทพตอ้งปราศจากร่าง กลายเป็นพระอนงคก์็เพราะว่าไปแผลงบษุปศรตอ้งพระทรวง

ของพระศิวะ เพือ่ใหพ้ระองคห์ลงรกัพระอมุาไหมวต ีพระศิวะทรงพโิรธว่ากามเทพบงัอาจดูหมิน่ จงึลมืพระเนตรที่

สามเป็นไฟกรดเผาผลาญร่างกามเทพ จนกลายเป็นเถา้ถ่านไป กามเทพจึงไม่มร่ี างกายตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา)  

กลบัมาปรากฏในเรือนร่างของพระราชานัน่เทยีว พระราชาทรงเป็นผูก้ลา้หาญเด็ดเดี่ยวสามารถสยบศตัรูไดทุ้ก

แว่นแควน้ ราวกบัทา้ววชัรินทรผู์ป้ระหารศตัรูท ัว่หนา้ โดยมพีระพฤหสับดเีป็นทีป่รึกษาฉะนัน้ พระราชายศเกตุก็

เช่นเดยีวกนั ทรงมยีอดมนตรีผูห้นึ่งเป็นที่ปรึกษาขอ้ราชการท ัง้ปวง ชื่อว่าทีรฆทรรศิน ในกาลต่อมาปรากฏว่า

พระราชาผูท้รงลุ่มหลงในพระรูปโฉมของตนเองเริ่มแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นความบนัเทงิเริงรมย ์หาความสุขใหแ้ก่

พระองคเ์อง และละเลยราชการแผ่นดินใหต้กอยู่ในมอืของมหาอาํมาตยท์ีรฆทรรศินแต่ผูเ้ดียว ซึ่ง เขาก็ต ัง้ใจ

บรหิารราชการแผ่นดนิดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างดเีรื่อยมา ในขณะทีพ่ระราชาทรงปลอ่ยพระองคใ์หเ้พลดิเพลนิ

อยู่แต่ในตาํหนกั หมกมุน่อยู่กบันางบาํเรอ และเสยีงเพลงอนัไพเราะ ไมส่นใจไยดกีบัเสยีงทกัทว้งของผูป้รารถนา

ดที ัง้หลาย 

 

แต่ผูท้ี่แบกภาระไวบ้นบ่าแต่ผูเ้ดียวก็คือทีรฆทรรศิน ซึ่งตอ้งทุ่มเทกาํลงัความสามารถท ัง้หมดใหแ้ก่

ราชการแผ่นดนิโดยมรูิจ้กัการพกัผ่อน ท ัง้นี้ เพราะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอพระราชาเป็นทีต่ ัง้ ถงึแมเ้ขาจะทาํงานดว้ย

ความซือ่สตัยสุ์จรติและเหนื่อยยากเพยีงไรก็ยงัมวิายมเีสยีงเลา่ลอือนัไมเ่ป็นมงคลว่า เขากาํลงัจะฮุบอาํนาจในการ

ปกครองประเทศไปจากพระราชา และจะตัง้ตวัเองเป็นกษตัริย ์การนินทาว่ารา้ยดงักลา่วนี้นบัวนัจะทวยีิ่งขึ้นทกุท ี

ทรีฆทรรศินจงึปรารภแก่นางเมธาวดผูีเ้ป็นภรรยาว่า 

 

‚ดูก่อนเจา้ผูเ้ป็นทีร่กั บดันี้พระราชาทรงมวัเมาเพลดิเพลนิอยู่แต่กามสุขอย่างเดยีว ขา้ตอ้งรบัภาระบรหิาร

ราชการแผ่นดนิดว้ยความเหน็ดเหนื่อยเหลอืประมาณ แมก้ระนัน้ก็ยงัมผูีอ้จิฉาตารอ้นพากนัประโคมข่าวใส่ความ

ว่าขา้กาํลงัคดิกบฎต่อราชบลัลงัก ์คาํกลา่วอนัไรส้จัจะนี้ไดท้ิม่แทงหวัใจของขา้ใหเ้จ็บแปลบ เช่นเดยีวกบัมหาบรุุษ
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และรฐับุรุษท ัง้หลายตอ้งถูกทิ่มตาํใหท้นทุกขม์าแลว้ ก็เรื่องนินทาฉาวโฉ่อย่างนี้ ใช่ไหมเล่าที่ทาํใหพ้ระรามตอ้ง

เนรเทศพระแมเ่จา้สดีาไปโดยนางหาความผดิมไิด ้ก็ในกรณีของขา้นี้จะใหข้า้ทาํอย่างไรเลา่‛ 

 

เมือ่ไดย้นิสามกีลา่วดงันี้ นางเมธาวดผูีเ้ป็นปดวิรดัา (หญงิผูจ้งรกัภกัดต่ีอสาม)ี ก็กลา่วปลอบโยนว่า ‚ถา้

จะแกป้ญัหานี้ ท่านพีก่็ควรจะทูลลาพระเจา้แผ่นดนิ โดยอา้งว่าจะไปบาํเพญ็บณุยยาตรานมสัการสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ 

เช่น ตรีถะ (แปลว่า ฝัง่นํา้ หมายถงึท่านํา้อนัศกัดิ์สทิธิ์ เพราะมแีม่นํา้ศกัดิ์สทิธิ์ไหลผ่าน และมเีทวาลยัต ัง้อยู่ ผูใ้ด

อาบนํา้ ณ ท่าดงักลา่วนี้และกระทาํการบูชาเทวรูปในเทวาลยั จะไดร้บัผลบญุบริสุทธิ์ ตรีถะดงักลา่วมเีรียงรายอยู่

รมิแมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ เช่น แมน่ํา้สรสัวด ีแมน่ํา้คงคา และอื่น ๆ เป็นตน้) ต่าง ๆ พระราชาก็คงไมอ่าจจะหา้มท่านได ้

เมื่อเป็นดงันี้แลว้ไซร ้โอท้่านมหาตมนั (ผูม้อีาตมนัใหญ่ หมายถงึ ผูม้ใีจบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ หรือผูม้ใีจสูง เพราะ

อาตมนัทีอ่ยู่ในใจนัน้เป็นสิง่อมตะช ัว่นิรนัดร)์ ท่านจงถอืโอกาสท่องเทีย่วไปยงัดนิแดนต่างประเทศเป็นการพกัผ่อน

จติใจของท่านเสยีบา้ง จะทาํใหท้่านรูส้กึว่าดวงจติของท่านไดถ้กูปลดปลอ่ยเป็นอสิระ ไมต่อ้งกงัวลเรื่องหนา้ทีก่าร

งานอกีต่อไป และในเวลาที่บา้นเมอืงปราศจากท่านนี้ พระราชาก็จะตอ้งแบกภาระเองทกุสิง่ทกุอย่าง และจะค่อย

สาํนึกพระองคเ์องทลีะนอ้ย ๆ จนถงึที่สุดทรงกลบัเป็นพระราชาที่ดีตามเดิม เมื่อถงึเวลาที่ท่านพี่กลบัมาจะได ้

ทาํงานโดยสะดวกใจ ไมต่อ้งถกูคนนนิทาว่ารา้ยอกีต่อไป‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งัภริยากลา่วดงันี้  ทรีฆทรรศิน ก็ตกลงและกลา่วว่า ‚ขา้จะทาํดงันัน้‛ และเขา้ไปเผา้พระราชายศ

เกตใุนวงั กราบทูลวา่ 

 

‚ขา้บาทขอทูลลาไปบาํเพญ็บญุกิริยาตามเทวสถานต่าง ๆ เพราะขา้บาทมคีวามเหน็ว่า ถงึเวลาอนัสมควร

แลว้ทีจ่ะตอ้งสรา้งสมผลบญุทางพระศาสนาเสยีท ีชา้ไปก็อาจจะไม่มโีอกาส เพราะขา้บาทอาจจะตายเสยีก่อนก็ได ้

ขอทรงอนุญาตดว้ยเถดิ‛ 

 

เมือ่พระราชาไดด้งันัน้ก็ตกพระทยั ตรสัว่า ‚เจา้ทาํอย่างนัน้นะ เจา้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเดนิทางไปยงัตรีถะต่าง 

ๆ ก็ไดน้ี่นา จะบาํเพ็ญบุญอยู่ที่บา้นเฉย ๆ ก็ได ้อนึ่งเทวาลยัต่าง ๆ ในเมอืงเราก็ถมเถไป เจา้จะตอ้งเสียเวลา

เดนิทางไปนอกประเทศใหเ้หนื่อยยากทาํไม การทาํบญุไมเ่ลอืกวา่ทีไ่หน ๆ ก็ทาํใหค้นขึ้นสวรรคไ์ดท้ ัง้น ัน้‛ 

 

ทรีฆทรรศินไดฟ้งัก็กราบทูลว่า ‚โอ ราชะ ผลบุญที่เกิดจากการใหท้รพัย ์แมจ้ะมากหลายเพยีงไรก็ไม่

อาจจะนบัว่าเป็นผลบุญอนัสูงสุดได ้เพราะมไิดย้งัใหเ้กิดศรทัธาวสุิทธิ์ได ้การธุดงคไ์ปยงัตีรถะต่าง ๆ และลง

อาบนํา้อนัศกัดิ์สทิธิ์หนา้เทวาลยันัน่ต่างหากทีน่บัว่าเป็นบญุบริสุทธิ์ทีแ่ทจ้ริง โอ อารยบตุร ขึ้นชื่อว่า การธุดงคไ์ป

ยงัตรีถะต่าง ๆ นัน้พงึกระทาํแต่วยัหนุ่ม เพราะใครเลยจะรูไ้ดว้่ามฤตยูจะมาถงึตนเมือ่ใด บคุคลไมพ่งึประมาทต่อ

กจิอนัจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํมใิช่หรอื ขอทรงโปรดอนุญาตขา้พระบาทเถดิ‛ 
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ขณะที่พระราชากาํลงัโตต้อบอยู่กบัมหามนตรีนัน้ ก็พอดีมหาดเลก็คนหนึ่งเขา้มาขดัจงัหวะกราบทูลว่า 

‚พระอาญาไมพ่น้เกลา้ โอ พระนฤเบศร บดันี้พระสูรยาทติยก์าํลงัคลอ้ยตํา่ลงแลว้ ไดเ้วลาบูชาเทวะแลว้พระเจา้ขา้‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัก็รีบลุกจากพระราชอาสน ์เสด็จเขา้ขา้งในเพื่อลงสรงทนัท ีเป็นโอกาสใหท้รีฆทรรศินรีบ 

ออกจากตาํหนกักลบัไปบา้นของตน เมือ่กลบัมาถงึบา้นแลว้ก็รบีเปลีย่นเครื่องแต่งตวั เพือ่จะไปกระทาํบณุยยาตรา

และหา้มภริยามใิหต้ดิตามไป การเดนิทางถูกปิดเป็นความลบั มใิหค้นรบัใชแ้ละใคร ๆ ล่วงรู ้เขามุ่งหนา้เดนิทาง

ไปยงัแว่นแควน้ต่าง ๆ ตามลาํดบั ไดบ้าํเพ็ญบุญตามตีรถะสาํคญั ๆ โดยท ัว่ถงึ ในที่สุดก็เดินทางมาถงึแควน้

ปาณฑระ นครหลวงของแควน้นนี้อยู่ริมทะเล ทรีฆทรรศินไดเ้ขา้ไปบูชาพระศิวะในเทวาลยั ณ ที่น ัน้ เสร็จแลว้

ออกมานัง่พกัอยู่ทีล่านภายนอก ขณะนัน้มวีาณิชผูห้นึ่งขือ่นิธทิตัต ์เขา้มานมสัการเทวรูปพระมหาเทพ (ชื่อหนึ่งขอ

พระศิวะ หรือพระอศิวร) เช่นเดยีวกนั นายวาณิชแลเหน็ทรีฆทรรศินนัง่อยู่ทีล่านหนิแต่ลาํพงั มที่าทางอดิโรย

เพราะแสงอาทติยท์ี่รอ้นแรงแลเหน็ดเหนื่อยจากการเดนิทางไกล ก็มใีจเมตตาเพราะผูท้ี่แลเหน็นัน้เป็นพราหมณ ์

เพราะสวมสายยุชโญปวตี (เสน้ดา้ยศกัดิ์สทิธิ์ที่พราหมณ์สวมเฉวยีงบ่า แสดงว่าเกิดคร ัง้ที ่๒ คือ เกิดในศาสนา) 

และมเีครื่องหมายบางประการแสดงใหรู้ว้่าเป็นพราหมณ์ผูสู้งส่ง ก็เขา้ไปทกัทายและเชญิมาบา้นของตนดว้ยใจอาร ี

ใหอ้าบนํา้และรบัประทานอาหารตลอดจนเครื่องดื่มอนัแสดงถงึฐานะอนัม ัง่ค ัง่ของผูเ้ป็นเจา้ของบา้นเป็นอย่างด ี

เสร็จแลว้ก็สนทนาปราศรยัผูเ้ป็นแขกว่า ‚ท่านเป็นใคร มาจากไหน และกาํลงัจะไปทีใ่ด‛ มหามนตรจีงึตอบวา่ 

 

‚ตวัขา้เป็นพราหมณช์ื่อ ทรีฆทรรศิน ขา้เดนิทางมาจากแควน้องัตคะ เพือ่ทาํบญุยจารกิไปในทีต่่าง ๆ ‚ 

 

เมือ่ไดฟ้งัดงันัน้ ไวศยบด ี(เจา้แห่งไวศยะ หมายถงึ หวัหนา้พ่อคา้) ผูช้ื่อนธิทิตัต ์ก็กลา่วว่า 

 

‚ขา้กาํลงัเตรียมจะออกเดนิทางไปคา้ขายที่สุวรรณทวปี (เกาะทอง หมายถงึดินแดนแหลมอินโดนีเซยี) 

ฉะนัน้ท่านจะตอ้งพกัอยู่ทีบ่า้นขา้ก่อน จนกว่าขา้จะกลบั เมือ่หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้จากการจาริกครัง้นี้แลว้จงึ

ค่อยกลบับา้นเถดิ‛ 

 

ทรีฆทรรศินไดย้นิจงึกลา่วว่า 

 

‚ทาํไมขา้จะตอ้งเฝ้าบา้นอยู่ทีน่ี่ เสยีเวลาเปลา่ ๆ ขา้จะเดนิทางไปกบัท่านนัน่แหละ ท่านมหาไวศยะ ถา้ท่าน

ไมข่ดัขอ้งทีจ่ะพาขา้ไปดว้ย‛ 
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หวัหนา้พ่อคา้ไดฟ้งัก็ยิ้ม ตอบตกลงทนัท ีมหามนตรีไดร้บัอนุญาตก็ดใีจ เตรียมของใชส้่วนตวัไวพ้รอ้ม

แลว้ ก็ออกเดนิทางไปกบักองคาราวานของนิธิทตัต ์ขบวนคาราวานมาถงึริมทะเลก็จดัแจงขนสนิคา้ลงเรือ และ

แล่นออกสู่ทะเลกวา้ง รอนแรมไปในมหาสมทุรนบัเดือน ในที่สุดก็เดินทางมาถงึสุวรรณทว ีทรีฆทรรศินมองดู

บา้นเรือนหอหา้งรา้นคา้อนัจอ้กแจก้จอแจดว้ยความตื่นใจและออกท่องเที่ยวเตร็ดเตร่ในเมืองนัน้หลายวนั 

จนกระท ัง่นิธทิตัตข์ายสนิคา้เสร็จและซื้อสนิคา้กลบับา้น เรอืของสมทุรวาณิชก็ออกจากท่ารอนแรมมาในทะเลตาม

เสน้ทางเดมิ ขณะทีเ่รอืแลน่มาในมหาสาคร วนัหนึ่งทรีฆทรรศินแลไปในทะเล เหน็ลูกคลืน่ใหญ่พุ่งขึ้นไปในอากาศ 

มตีน้กลัปพฤกษ ์(ตน้ไมส้ารพดันึก เป็นตน้ไมส้วรรคอ์ย่างหนึ่งในจาํนวน ๔ อย่าง คือ กลัปพฤกษ ์ปาริชาต ิ

มณฑารพ (หรอืมณฑา) และสนัตานะ) ชูตน้และกิ่งกา้นเป็นทองระยบิระยบั มแีกว้ประพาล (ปะการงัสแีดง) เกาะ

อยู่ตามกิ่งแพรวพราว ตน้ไมต้ ัน้มดีอกและผลเป็นเพชรพลอยหลากสสีวยงามยิ่งนกั บนกิ่งของตน้ไมม้ร่ีางของ

นางงามอนัหาทีเ่ปรยีบมไิดเ้อนร่างนอนอยู่บนรตับรรยงก ์(แท่นแกว้) อนังามวจิติร ปรากฎการณ์อนัประหลาดนี้ทาํ

ใหม้หามนตรีพิศวงอยู่ในใจว่า ‚พระช่วย นี่มนั

อะไรกนั‛ 

 

ทนัใดนัน้นางงามผูม้พีณิอยู่ในหตัถก์็เริ่ม

ขบัลาํนาํเพลงเจื้อยแจว้ มเีนื้อรอ้งว่า ‚ใครก็ตามที่

สรา้งสมบุญไวใ้นชาติปางก่อน มาถงึชาตินี้ก็ย่อม

ไดแ้สวงผลบุญของตนอย่างไม่มีที่สงสยั เพราะ

ชะตากรรมใดเลา่จะมาเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นอืน่ได‛้ 

 

พอรอ้งเพลงจบ นางโฉงงามก็กลบัจม

หายไปในทะเลพรอ้มดว้ยตน้กัลปพฤกษ์และ

มญัจาสนะ (เตยีงนอน) ทีน่างนอน ทรีฆทรรศินป

ระสบเหตุการณ์ประหลาดอศัจรรยด์งันัน้ ก็ราํพงึ

แก่ตวัเองวา่ 

 

‚วนันี้ เราไดป้ระจกัษ์ภาพอนัประหลาด

เหลอืเชื่อจริงหนอ ใครเล่าจะเคยคิดฝนับา้งว่า มี

ตน้กลัปพฤกษแ์ละนางเทพธดิาอยู่ในทะเล ปรากฏ

อยู่ประเดีย๋วเดยีวก็หายไป หรือว่านี่คอืเหตกุารณ์อย่างเดยีวกับทีเ่กิดขึ้นในกูรมาวตาร (นารายณอวตาร ปางที ่๒ 

พระนารายณ์อวตารลงมาเกดิเป็นเต่าใหญ่รองรบัภูเขามนัทรตอนกวนนํา้ทพิย ์ก่อนจะกวนไดส้าํเร็จมขีองวเิศษผุด



76 

ขึ้นมาจากทะเล ๑๔ อย่าง ในจาํนวนนี้มตีน้ปารชิาต ิพระลกัษม ีและพระจนัทร ์รวมอยู่ดว้ย) ซึง่ในคราวกวนนํา้

ทพิยค์ร ัง้น ัน้ พระลกัษม ีพระจนัทร ์ตน้ปารชิาต ิและของวเิศษต่าง ๆ มไิดผุ้ดขึ้นมาจากทะเลหรอกหรอื‛ 

 

บรรดาลูกเรอืแลเหน็ทรีฆทรรศินแสดงอาการงงงวยเช่นนัน้ก็กลา่วว่า ‚ท่านประหลาดใจนกัหรอื ความจรงิ

ก็น่าประหลาดดอก เพราะท่านเพิง่เคยเหน็เป็นครัง้แรก แต่พวกเราเคยเหน็เสยีจนชนิแลว้จึงไมรู่ส้กึตื่นเตน้อะไร‛ 

 

นี่คอืถอ้ยคาํทีเ่หลา่กะลาสกีลา่วแก่มนตรหีนุ่ม แต่พราหมณ์หนุ่มก็ยงัครุ่นคดิอยู่ไมห่าย จวบจนเรอืสนิคา้

แลน่มาเทยีบท่าทีเ่มอืงเดมิ บรรดาลูกเรือต่างก็ขนขา้วของลงจากเรอืเป็นจา้ละหว ัน่ พอมาถงึบา้นพ่อคา้ทรีฆทรรศิ

นก็กลา่วแก่หวัหนา้พ่อคา้ว่า 

 

‚ดูก่อนไวศยบดี บดันี้การเดินทางก็ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ขา้รูส้กึขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง เห็นทขีา้จะตอ้ง

อาํลาท่านไปก่อน จงอยู่เยน็เป็นสุขเถดิ‛ 

 

ธนทตัตไ์ดฟ้งัก็อาลยัไม่อยากจะใหไ้ป แต่เห็นว่าไม่มปีระโยชนอ์ะไรที่จะพยายามหน่วงเหนี่ยวไวอ้กี จึง

ยอมใหม้นตรีหนุ่มจากไป ทีรฆทรรศินก็ออกเดนิทางผ่านแว่นแควน้ต่าง ๆ ตามทางทีเ่คยผ่านมา ในทีสุ่ดก็บรรลุ

ถงึแควน้องัคะอนัเป็นบา้นของตน 

 

ฝ่ายจารบรุุษทีพ่ระราชายศเกตสุ่งไปสอดแนมทรีฆทรรศิน แลเหน็อคัรมนตรเีดนิทางกลบัมาและกาํลงัจะ

ผ่านประตูเมอืงเขา้มาก็รีบนาํข่าวไปทูลพระราชา พระราชาผูม้คีวามทุกขเ์พราะการจากไปของเสวกามาตยต์วัโปรด

ก็รบีเสดจ็ออกไปตอ้นรบัถงึนอกเมอืง ทรงทกัทายและสวมกอดทรีฆทรรศินดว้ยความรกั และรีบพาเขา้วงั ไมท่นั

ทีเ่ขาจะไดพ้กัผ่อนเพราะความเหน็ดเหนื่อยในการเดนิทาง ทรงตดัพอ้วา่ 

 

‚เจา้ช่างใจรา้ยนี่กระไร ทิ้งขา้ไดล้งคอเหมอืนคนไม่มหีวัใจ นึกจะไปก็ไปงา่ย ๆ ปุบปบัก็เกิดอยากจะไป

ธุดงคโ์ดยกะทนัหนั นี่คงเป็นชะตาลขิติทีพ่ระพรหมธาดากาํหนดไวเ้ป็นแน่แทก้ระมงั เอาเถอะไหนลองบอกขา้มาซิ

วา่ เจา้ไปถงึไหน และไดพ้บไดเ้หน็อะไรแปลกบา้ง‛ 

 

ทรีฆทรรศินไดฟ้งัก็เล่าเรื่องทูลพระราชาตัง้แต่ตน้จนจบ ตลอดจนเรื่องที่เดินทางกลบัจากสุวรรณทวปี 

และไดเ้หน็นางทพิยผ์ุดขึ้นมาจากทอ้งทะเล มคีวามงามเลอเลศิยิง่กวา่นางใดในโลกท ัง้สาม และมญัจาสนะของนาง

บนกิ่งของตน้กลัปพฤกษน์ัน้เล่าก็วจิิตรตระการตาสุดที่จะบรรยาย แต่ไดช้มไม่ถงึอึดใจนางก็หายกลบัลงไปใต ้

ทะเลอกี 
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ทนัททีีพ่ระราชาฟงัจบ ก็บงัเกดิความหลงใหลใฝ่ฝนั อยากจะไดเ้หน็นางเป็นกาํลงั ทรงรุ่มรอ้นพระทยัดว้ย

ความรกั จนคิดว่าราชอาณาจกัรและชีวิตของพระองคห์มดความหมายลงทนัทีถา้มไิดน้างเชยชมสมพระทยั 

พระราชาทรงจบัมอืมนตรไีว ้ละล ํา่ละลกัวา่ 

 

‚ขา้จะตอ้งไดเ้หน็นางยอดดวงใจนัน้ใหไ้ด ้มฉิะนัน้ขา้คงตายแน่ ๆ ขา้เดินทางไปพบนางโดยทางทีเ่จา้บอก

ขา้ และในกรณีนี้ขา้จะไปคนเดยีวเจา้ไม่ตอ้งไปดว้ย ขา้จะมอบราชการท ัง้ปวงใหเ้จา้ดูแล จงอย่าขดัคาํส ัง่ของขา้ 

มฉิะนัน้มฤตยูจะไปเยอืนเจา้ถงึบา้นทเีดยีว‛ 

 

ตรสัดงันัน้แลว้ โดยมใิหโ้อกาสมนตรีของพระองคไ์ดอ้า้ปากตอบแต่ประการใด พระราชาก็รีบส่ งมนตรี

กลบัไปบา้นของตนเพือ่พบปะญาตมิติรทีม่าคอยตอ้นรบัอยู่ แต่เมือ่กลบัไปถงึบา้นและพกัผ่อนแลว้ทรีฆทรรศินก็

ยงัหาไดม้คีวามสงบใจไม่ ก็มนตรีที่ไหนเล่าจะมคีวามสุขอยู่ไดใ้นเมือ่เจา้นายของตนตอ้งเดือดรอ้นใจเพราะไฟ

พศิวาสเผาผลาญเช่นนัน้ 

 

คืนวนัรุ่งขึ้นพระราชายศเกตอุอกเดนิทาง ทรงปลอมพระองคเ์ป็นโยคี และทรงม ัน่พระทยัว่าไดม้อบราช

กจิท ัง้ปวงไวใ้นมอืของมหามนตรเีรียบรอ้ยแลว้ ขณะทีเ่ดนิทางไปนัน้ทรงพบโยคีชื่อ กุศนาภ ในระหว่างทางจงึเขา้

ไปกระทาํความเคารพอย่างนอบนอ้ม พระโยคแีลเหน็ก็ยิ้มกลา่วปราศรยัแก่นกับวชปลอมว่า 

 

‚ขา้รูว้่าท่านจะไปไหน แต่หนทางที่จะไปนัน้มใิช่ง่าย จงมคีวามกลา้หาญและอดทนเถดิ จากนี้ ไปถงึฝัง่

ทะเลจะมเีรือพ่อคา้วาณิชจอดอยู่จงลงเรือไปสุวรรณทวปี วาณิชที่เป็นเจา้ของเรือมชีื่อว่าลกัษมทีตัต ์เรือของเขา

จะตอ้งแลน่ผ่านทะเลทีม่นีางทพิยป์รากฏ ถา้ท่านโชคดกี็อาจจะมโีอกาสไดพ้บนางดงัใฝ่ฝนั ขอใหโ้ชคดเีถดิ‛ 

 

ถอ้ยคาํของตปสัวนิ(ผูม้ตีบะ หมายถงึ ฤษี หรือโยคี) ทาํใหพ้ระราชาเกิดกาํลงัใจขึ้นเป็นอนัมาก ทรง

กระทาํอญัชลแีลว้เดนิทางต่อไป หลงัจากทีผ่่านแม่นํา้หลายสายและภูเขาหลายลูกแลว้ในที่สุดก็มาถงึฝัง่ทะเล ได ้

พบคนมากหนา้หลายตาเดนิขวกัไขว่อยู่ทีท่่าจอดเรือ พระราชาทรงไต่ถามชาวเรอื ณ ทีน่ ัน้ จนไดพ้บลกัษมทีตัตผู์ ้

ซึ่งโยคีแนะนาํมา กาํลงัจะออกเรือไปสุวรรณทวีป ลกัษมทีตัตแ์ลดูพระราชา เห็นมีลกัษณะผิดจากคนท ัว่ไป 

กล่าวคือมลีายกงจกัรอยู่ที่รอยเทา้และลกัษณะต่าง ๆ แสดงวรรณะของกษตัริยก์็มคีวามสนใจอนุญาตใหโ้ยคี

จาํแลงโดยสารเรือไปดว้ย เรือของวาณิชแลน่ฝ่าฟนัคลืน่ลมไปจนถงึสะดอืทะเล ก็มนีางงามโผลข่ึ้นมาจากนํา้โดย

นัง่บนกิ่งของตน้กลัปพฤกษ ์พระราชารูส้กึตื่นเตน้ต่อภาพทีแ่ลเหน็เฉพาะหนา้ จนตะลงึตะไล อา้ปากคา้ง ราวกบั

นกจกัโกระ (นกเขาไฟผูเ้สพแสงจนัทรเ์ป็นอาหาร) ทีเ่พ่งดูแสงจนัทรฉ์ะนัน้ ขณะนัน้ นางก็เริ่มขบัรอ้งดว้ยนํา้เสยีง

อนัอ่อนหวานประสานกบัเสยีงพณิทีน่างดดีดว้ยท่วงท่าอนัเป็นเสน่หจ์บัใจยิง่นกั บทเพลงทีน่างขบัมเีนื้อรอ้งวา่ 
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‚คนที่กระทาํกรรมอนัใดไวใ้นชาติก่อน ย่อมไม่มขีอ้สงสยัเลยว่า เขาจะตอ้งเสวยผลแห่งกรรมในชาตินี้ 

ชะตากรรมของเขาย่อมเที่ยงแทแ้น่นอนไม่มวีนัผนัเป็นอื่น ฉะนัน้บคุคลใดทีเ่กิดมาไม่ว่าที่ใดสถานใด จะหลกีหนี

พรหมลขิติของตนหาไดไ้ม‛่ 

 

พระราชาไดฟ้งันางขบัรอ้งดว้ยเนื้อเพลงนี้  ทรงรูส้กึเคลิ้มตาม และมหีวัใจอนัแหลกสลายเพราะความรกั 

ทรงหยุดนิ่งมไิดแ้สดงอาการเคลือ่นไหว พระเนตรจอ้งเหมอ่ทีน่างอย่างไมก่ะพรบิ คร ัน้แลว้ก็รูส้กึพระองคแ์ละทรง

โคง้พระเศียรลงแสดงความคารวะต่อมหาสมทุรอนัไพศาล และกลา่วถอ้ยคาํต่อไปนี้ 

 

‚ขา้แต่พระสมทุรคงคาอนัเป็นรตันากร (ทีเ่กดิแห่งรตันะ หมายถงึ มหาสมทุร) ของโลก ผูท้รงความลกึซึ้ง

ดืม่ดํา่จนสุดทีจ่ะหย ัง่ได ้ท่านไดซ้่อนเรน้นางอปัสรสมทุรนี้ไวโ้ดยยื้อยุดหฤทยัขององคพ์ระวษิณุไวใ้หเ้หนิห่างจาก

องคพ์ระลกัษม ีดว้ยประการฉะนี้แล ขา้ขอทอดตวัเองใหอ้ยู่ในความพทิกัษข์องท่าน โอส้มทุรเทพผูเ้ป็นทีพ่ึง่ของ

ราชะเยีย่งขา้นี้ ขอไดโ้ปรดประทานพรใหข้า้สมปรารถนาดว้ยเถดิ‛ 

 

ขณะที่พระราชาทรงกล่าวถอ้ยคาํนี้  นางโฉมงามก็ค่อยอนัตรธานตนหายไปจากทอ้งทะเล พรอ้มกบัตน้

กลัปพฤกษ ์พอพระราชาแลเหน็ดงันัน้ ก็รีบกระโจนลงสู่ทะเลตดิตามนางไป เหมอืนกบัจะขอใหน้ํา้ทะเลช่วยขจดั

เปลวไฟเสน่หาในพระอรุะใหบ้รรเทาลง 

 

เมือ่ไวศยบดลีกัษมทีตัต ์แลเหน็เหตกุารณ์เกิดขึ้นเช่นนัน้ ก็ตกใจเป็นอนัมาก คิดว่าพระราชาสิ้นชวีติแลว้ 

มคีวามโศกเศรา้ยิ่งนกั วา้วุ่นดว้ยความวติกแทบว่าจะฆ่าตวัตาย แต่ทนัใดมเีสยีงดงัมาจากสวรรคว์่า ‚ไวศยะเจา้

อย่าทาํโง ่ๆ หน่อยเลย พระราชาหาไดเ้ป็นอนัตรายไม ่ถงึแมพ้ระองคจ์ะจมหายลงในทะเล พระราชายศเกตผูุน้ี้ซึง่

ปลอมร่างเป็นโยคีเพือ่ตดิตามหานางนัน้ ความจริงท ัง้พระองคแ์ละนางต่างก็เคยเป็นสามภีรรยากนัมาแต่ชาตก่ิอน 

เมือ่ไดน้างสมปรารถนาแลว้ พระองคก์็จะกลบัคนืบา้นเมอืงของพระองคเ์อง‛ 

 

เมือ่ลกัษมทีตัตไ์ดย้นิเสยีงสวรรคบ์นัลอืเช่นนัน้ก็หายวติก ใหเ้รอืแลน่ต่อไปยงัสุวรรณทวปีอนัเป็นทีห่มาย 

 

ฝ่ายพระราชายศเกต ุเมือ่โจนลงทะเลไปนัน้ ช ัว่อดึใจหนึ่งก็ลงมาถงึกน้สมทุร ทนัใดก็ประสบภาพนครอนั

งามวจิติรต ัง้อยู่เบื้องหนา้เป็นทีม่หศัจรรยย์ิง่นกั นครนัน้สวา่งรุ่งเรอืงดว้ยปราสาทราชวงั อนัมเีสาทาํดว้ยรตันมณีสี

ต่าง ๆ เป็นประกายระยบิระยบั มหีลงัคาอนัดาษดว้ยทองศฤงคทีอแสงวูบวาบลงัเมลอืง หนา้ต่างทกุบานก็ประดบั

ดว้ยไข่มกุขาวปล ัง่เป็นสายสรอ้ยหอ้ยระยา้ ใกล ้ๆ กบัปราสาทมสีวนขวญัอนัสะพรัง่ดว้ยดอกไมน้านาพรรณ แล

สระนํา้อนัมนีํา้ใสปานแกว้  บนัไดท่านํา้ประดบัดว้ยมณีหลากส ีบนฝัง่เลา่ก็เรยีงรายไปดว้ยตน้กลัปพฤกษอ์นัมกีิ่ง

กา้นเป็นอาํพนัสนีํา้ผึ้ง เมื่อพระราชาทรงเปิดประตูแกว้เขา้ไปในปราสาท ทอดพระเนตรเห็นตัง่ทองอนัแกะสลกั
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อย่างประณีตบรรจง บนตัง่นัน้มร่ีางมนุษยผู์ห้นึ่งนอนเหยยีดยาว มผีา้แพรปิดหนา้อยู่ พระราชาทรงประหลาด

พระทยัไม่ทราบว่าเป็นร่างใคร ดว้ยความใคร่รูจ้ึงเปิดผา้ที่คลุมออก ก็จาํไดท้นัทวี่านางคือสตรีที่พระองคใ์ฝ่ฝนั

นัน่เอง นางมวีงพกัตรอ์นังามปล ัง่ด ัง่สมบูรณจนัทร ์หาที่ตาํหนิมไิด ้ทนัททีี่ผา้คลุมร่างสดีาํตกลง ภาพของนางก็

เฉิดฉายปรากฏขึ้นประหนึ่งดวงศศีทีง่ามปล ัง่ในราตรี 

 

ทนัทีที่พระราชาทอดพระเนตรเห็นนาง พระองคก์็มีพระทยัแช่มชื่นขึ้นทนัที ประหนึ่งว่า บุรุ ษที่เดิน

กระเซอะกระเซงิมาในทะเลทรายในเวลากลางวนัทีร่อ้นระอดุว้ยแดดทีแ่ผดเผาอย่างแรงกลา้ และไดพ้บแมน่ํา้โดย

บงัเอญิ ทนัใดนัน้นางก็เปิดเปลอืกตาขึ้น แลไปเหน็พระราชาผูป้ระกอบดว้ยบรุุษลกัษณ์อนังามสงา่ ก็รบีลุกขึ้นจาก

แท่นดว้ยความดใีจ กระทาํการตอ้นรบัดว้ยท่าทางอนัละมุนละม่อม และกลา่วดว้ยความขวยเขนิว่า ‚อภยัเถดิ ขา้

อยากรูว้่าท่านเป็นใคร เหตุใดจึงลงมาถงึที่อนัอยู่กน้บึ้งของบาดาลนี้  อนัใคร ๆ ยากจะลงมาถงึ และทาํไมท่านผู ้

ประกอบดว้ยกษตัริยลกัษณะจงึปลอมตวัมาโดยเพศโยคี โปรดตรสัเถดิว่าพระองคม์พีระประสงคส์ิง่ใด จงึมาหา

ขา้ถงึทีน่ี่‛ 

 

เมือ่พระราชาไดฟ้งัคาํของนางจงึตอบวา่ ‚แมโ่ฉมงาม ขา้เป็นราชาแห่งแควน้องัคะ มชีื่อว่ายศเกต ุทีข่า้มานี่

ก็เพราะขา้ไดท้ราบขา่วจากสหายทีข่า้เชื่อถอื วา่เจา้จะปรากฏร่างขึ้นจากนํา้ทะเลทกุวนั ดงันัน้ขา้จงึปลอมตวัเป็นโยคี

มาสบืเรื่องของเจา้ รูไ้หมว่าขา้ตอ้งสละราไชสวรรย ์ติดตามเจา้มาจนไดเ้หน็หนา้เจา้ และโจนลงทะเลโดยไม่อาลยั

แก่ชวีติ เจา้จะบอกไดไ้หมวา่เจา้คอืใคร‛ 

 

นางไดฟ้งัคาํของพระราชาก็ทูลตอบดว้ยความรูส้กึทีก่ระอกักระอ่วนครึ่งอดสูและปลาบปลื้มในใจวา่ 

 

‚โอ ราชะ ขอจงทรงทราบเถดิ เมอืงนี้ เป็นของพระราชาแห่งวทิยาธร ชื่อ มฤคางกเสน ตวัขา้เป็นลูกของ

พระราชาผูน้ ัน้ มชีื่อ มฤคางกวดี บดิาของขา้มคีวามจาํเป็นบางอย่างตอ้งละทิ้งบา้นเมอืงและตวัขา้ไป ทาํใหข้า้ตอ้ง

อยู่โดดเดีย่วดว้ยความเหงาหงอย ขา้ทนความเปลา่เปลีย่วไมไ่หว จงึตอ้งขึ้นมาจากทะเลพรอ้มดว้ยตน้กลัปพฤกษ์

และพณิงาม นัง่ขบัเพลงใหห้ายเหงาไปวนัหนึ่ง ๆ ‚ 

 

เมือ่นางไดก้ล่าวดงันี้  วรีกษตัริยก์็กลา่วปลอบโยนดว้ยความสงสาร ทาํใหน้างแช่มชื้นขึ้น นางสนองตอบ

ดว้ยอากปักิริยาอนัแสดงความเสน่หาอย่างท่วมทน้ และใหส้ญัญาว่านางจะยอมเป็นชายาของพระองคโ์ดยมี

เงือ่นไขวา่  
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‚โอ บดนิทร ์ขา้ขอใหพ้ระองคอ์นุญาตใหข้า้ลาจากไปเดอืนละสีว่นัทกุ ๆ เดอืน คอืวนัสบิสีค่ ํา่และแปดคํา่ 

ท ัง้ขา้งขึ้นและขา้งแรม ขา้คงจะไม่ไดอ้ยู่ปรนนิบตัพิระองคต์ามวนัดงักลา่วนัน้ โปรดอย่าทรงบงัคบัใหข้า้นอ้ยตอ้ง

ตอบวา่ไปไหน หรอือย่าไดท้รงหา้มขา้มใิหไ้ปเลย‛ 

 

เมือ่นางทพิยไ์ดก้ลา่วถอ้ยคาํอนัเป็นเงือ่นไขดงันี้  พระราชาก็ตรสัตกลง และทรงววิาหก์บันางโดยแบบคน

ธรรพววิาหะ(การแต่งงานโดยฝ่ายชาย และฝ่ายหญงิ ยนิยอมไดเ้สยีกนัเอง)  

 

วนัหนึ่ง ขณะทีพ่ระราชากาํลงัเสพสุขสาํราญดว้ยนางมฤคางกวด ีนางไดก้ลา่วกาํชบัวา่ 

 

‚ยอดรกั ขา้ขอเตอืนพระองคว์า่วนันี้ เป็นวนัแรมสบิสีค่ ํา่ ขา้จะตอ้งจากไปดว้ยกจิสาํคญัอย่างหนึ่งตามทีทู่ล

ไวแ้ลว้ ขอใหพ้ระองคป์ระทบัอยู่ทีน่ี่อย่าออกไปไหน และระหว่างทีป่ระทบัรออยู่นี้  อย่าไดเ้สดจ็เขา้ไปในพลบัพลา

แกว้นัน้เป็นอนัขาด โอ สวามนิ ถา้พระองคเ์ขา้ไปในพลบัพลาแกว้ ก็จะเจอทะเลสาบแห่งหนึ่ง พระองคจ์ะตกลงไป

ในนัน้และจะตอ้งกลบัคนืไปสู่โลกมนุษยอ์กี‛ เมือ่กลา่วจบนางก็อาํลาออกเดนิจากนครไป แต่พระราชามไิดท้าํตาม

คาํของนาง ทรงถอืขรรคาวุธย่องตดิตามนางไปอย่างลบั ๆ โดยหวงัจะสบืหาสาเหตแุห่งพฤตกิรรมของนางใหจ้งได ้

 

เมือ่ตามนางไปมชิา้ก็แลเหน็ราษสตนหนึ่ง เดนิตรงเขา้มาหานางดว้ยท่วงท่าอนัดุรา้ย มปีากอา้แสยะแลเหน็

ฟนัอนัแหลมคมน่าสะพรงึกลวัเรยีงรายเป็นแถว มนัรอ้งคาํรามกกึกอ้ง และควา้ร่างนางยดัใส่ปากกลนืหายลงไปใน

คอทนัท ีพระราชาแลเห็นดงันัน้ก็ตกตะลงึ เมือ่ไดส้ติก็รีบชกัดาบออกจากฝกั ปราดเขา้หารากษสนัน้ดว้ยความ

โกรธสุดขดี และฟนัคอของมนัขาดกระเดน็ไป เลอืดพรัง่พรูราวกบันํา้ ร่างอนัใหญ่โตลม้ฮวบลงขาดใจตาย ทนัใด

ร่างนางมฤคางกวดีก็ปรากฏออกมา พระราชาทรงประคองนางไวด้ว้ยความตื่นเตน้และเต็มตื้นไปดว้ยความดี

พระทยั ละล ํา่ละลกัถามว่า ‚ทีร่กัของขา้ นี่มนัเรื่องอะไรกนั ขา้ฝนัไปหรอืวา่ทีน่ี่เป็นเพยีงภาพมายาเท่านัน้‛ 

 

เมือ่ถกูพระราชาถามดงันี้ นางวทิยาธร ี(วทิยาธรผูห้ญงิ) ก็ราํลกึถงึเหตกุารณ์ขึ้นมาได ้จงึทูลเลา่ความจรงิ

วา่ 

 

‚โอ นฤเบศร ทรงฟงัเถดิ นี่มใิช่ความฝนัและมใิช่มายาดอก แต่เป็นคาํสาปทีเ่กดิจากบดิาของขา้เอง ผูเ้ป็น

ราชาแห่งวทิยาธรท ัง้หลาย เดมิทเีดยีวท่านพ่อเคยครองนครนี้อยู่ ถงึแมจ้ะมโีอรสหลายองค ์แต่ก็ทรงรกัขา้ยิง่กว่า

ใคร ๆ ขนาดทีว่่าวนัไหนไม่เจอหนา้ขา้ พระองคจ์ะไม่ยอมเสวยเป็นอนัขาด แต่ขา้เป็นผูท้ีม่คีวามภกัดใีนองคพ์ระ

ศิวะ ขา้ตอ้งมาทาํพธิีบูชาพระองค ์ณ ที่นี้  อนัเป็นที่สงดัปราศจากผูค้น ในวนัแปดคํา่และสบิสี่คํา่ ท ัง้ขา้งขึ้นและ

ขา้งแรมของเดอืน วนัหนึ่งเป็นวนัสบิสีค่ ํา่ ขา้มาทีน่ี่และบูชาพระเคารี (เป็นชื่อหนึ่งของพระอมุา ชายาของพระศิวะ 

ถอืว่าเป็นปางทีส่วยงาม และใจด ีเช่นเดยีวกบัพระอมุา เคาร ีแปลว่า ผูม้ผีวิสเีหลอืงอ่อนหรอืสนีวล ) เป็นเวลาชา้
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นาน เพราะขา้เป็นผูข้ยนัม ัน่ภกัดใีนพระองคอ์ย่างยิง่ เวลาผ่านไปจนจะสิ้นวนัก็ยงับูชาไมเ่สร็จ วนันัน้ท่านพ่อไมไ่ด ้

เสวยอะไรท ัง้ขา้วและนํา้ มคีวามหวิกระหายเป็นกาํลงั ท ัง้นี้ เพราะท่านรอขา้อยู่ ท่านโกรธมาก พอขา้กลบัมาขา้รูส้กึ

สาํนึกผดิ มคีวามละอายเป็นอนัมาก พอแลเหน็หนา้ขา้ท่านก็สาปดว้ยความโกรธว่า 

 

‚กลบัมาแลว้หรือนางตวัด ีช่างอวดดนีี่กระไร ขา้หวิแทบตายชกัเพราะอดมาท ัง้วนั เจา้เคยเห็นใจขา้บา้ง

ไหม ปลอ่ยใหข้า้คอยมาท ัง้วนั ดลีะนบัแต่นี้ไป ในวนัแปดคํา่และสบิสีค่ ํา่ ท ัง้ขา้งขึ้นและขา้งแรม ขา้จะใหร้ากษสชื่อ 

กฤตานตสนัตราส จบัเจา้กินเป็นอาหารใหส้าสมกบัทีเ่จา้ขยนัไปบูชาพระศิวะ ณ ที่น ัน้จนลมืขา้ และทุก ๆ ครัง้ที่

เจา้ถูกกิน เจา้จะตอ้งเป็นไปตามคาํสาปของขา้ และจะไดร้บัความเจ็บปวดแสนสาหสัเมื่อถูกราษสมนัขยํา้ เจา้

จะตอ้งอยู่แต่เดยีวดายในนครนี้เรื่อยไปไมม่กีาํหนด‛ 

 

เมือ่ถูกท่านพ่อสาปเอาเช่นนี้  ขา้ตกใจแทบสิ้นชีวติ พยายามวงิวอนขอโทษ จนในที่สุดท่านใจอ่อน ยอม

แกไ้ขคาํสาปลงว่า ‚เอาเถดิ เจา้จะพน้โทษสกัวนัหนึ่ง เมือ่ใดก็ตามถา้มพีระราชาองคห์นึ่งชื่อยศเกต ุผูค้รองแควน้

องัคะเดนิทางมาถงึทีน่ี่ พระองคจ์ะไดเ้ป็นสามขีองเจา้ ไดเ้หน็รากษสกลนืกนิเจา้เป็นอาหาร พระองคจ์ะฆ่ามนั เจา้ก็

จะไดเ้ป็นอสิระอกีครัง้หนึ่งและพน้จากคาํสาปของขา้‛ 

 

‚เมือ่ท่านพ่อกาํหนดคาํสาปแก่ขา้ดงันี้แลว้ ท่านก็จากไป พรอ้มกบันาํบรวิารไปสู่ภูเขานิษทัอนัเป็นทีอ่ยู่ของ

มนุษย ์ส่วนตวัขา้ก็ถูกทอดทิ้งอยู่ทีน่ี่ต่อไปตามคาํสาป บดันี้คาํสาปก็สิ้นสุดลงแลว้ และขา้ก็จาํความหลงัไดท้กุสิง่

ทกุอย่าง บดันี้ขา้ก็จะไดก้ลบัไปหาท่านพ่อของขา้ทีภู่เขานิษทั เพราะมกีฏในระหว่างพวกเราชาวสวรรคว์่า เมือ่ใดคาํ

สาปสิ้นสุดลง เมื่อนัน้ผูถู้กสาปจะไดค้ืนสู่สภาพเดิม และกลบัไปอยู่กบัพวกพอ้งตามเดิม ส่วนพระองคจ์ะพอ

พระทยัประทบัอยู่ทีน่ี่ต่อไปก็สุดแต่ความประสงค ์หรอืจะเสดจ็กลบับา้นเมอืงก็แลว้แต่จะทรงตดัสนิพระทยั‛ 

 

เมือ่นางกลา่วจบลง พระราชารูส้กึเสยีพระทยันกั ตรสัแก่นางว่า 

 

‚เจา้รูปงาม ไดโ้ปรดเถอะ เจา้อย่าจากขา้ไปภายในเจ็ดวนันี้ เลย ขา้อยากจะอยู่กบัเจา้ในสวนขวญันี้สกั

ระยะหนึ่งก่อน เพือ่รกัษาความเจบ็ปวดในหวัใจดว้ยความสุขครัง้สุดทา้ย จากนัน้ขา้ก็จะกลบัไปบา้นเมอืงของขา้‛ 

 

นางฟงัคาํวงิวอนก็ใจอ่อน ยอมตกลงตามสญัญา พระราชาไดป้ระทบัอยู่กบันางในอทุยานเป็นเวลาหกวนั 

ทรงเล่นนํา้ในสระแกว้อนัมดีอกบวับานสะพรัง่กบันาง นํา้ในสระอุบลนัน้แผ่ไพศาลสุดสายตา มคีลืน่มว้นตวัเป็น

เกลยีววิ่งเขา้สู่ฝัง่ไม่ขาดระยะ ยงัเสยีงบงัเกิดดงัซ่าผสานเสยีงหงสแ์ละนากกาเรียนที่บนิและเล่นอยู่เหนือผวินํา้ 

เป็นเสยีงเศรา้สรอ้ยเหมอืนกบัจะกลา่วว่า ‚อยู่ทีน่ี่เถดินะ อย่าไดจ้ากไปเลย‛ 
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ถึงวนัที่เจ็ด พระราชาพานางกลบัเขา้สู่

พลบัพลาแกว้ ผ่านพน้ทวารเขา้ไปเป็นบงึนํา้สเีขยีว

สดใสดงัมรกต เป็นที่จะผ่านไปสู่แดนมนุษย ์

พระราชาทรงโอบเอวนาง เดินมาถึงฝัง่สระ

ศักดิ์สิทธิ์  แลว้กระโจนหายลงไปในสระนั้น 

ปรากฏว่ามาผุดขึ้นที่สระในสวนหลวงที่แควน้องั

คะ เมือ่คนเฝ้าอทุยานแลเหน็ก็รบีพากนัมาตอ้นรบั

ดว้ยความยินดี และส่งข่าวไปยงัทีรฆทรรศินผู ้

เป็นมหาอาํมาตยน์ายก เมือ่มหาอาํมาตยท์ราบข่าว

ก็รบีมาเฝ้าทูลเชญิเสดจ็เขา้วงัพรอ้มดว้ยนางผูม้สีริ ิ

คือนางมฤคางกวด ีมนตรีหนุ่มแลเหน็นางก็จาํได ้

วา่นางคอืใคร มคีวามฉงนใจถงึกบัราํพงึในใจวา่ 

 

‚กระไรหนอ แทจ้ริงนางนี้คือทพิยกญัญา

ที่ขา้เห็นในมหาสมุทรนี่นา ทาํไมพระราชาไปหา

นางมาไดเ้ล่า ช่างเป็นเรื่องที่เหลอืเชื่อจริง ๆ แต่

เรื่องเช่นนี้ทาํไมจะเป็นไปไม่ไดเ้ล่า ในเมื่อชะตา

ชีวติของทุกคนนัน้เป็นที่สิ่งที่พระธาดาพรหมทรง

ลขิติไวแ้ลว้บนหนา้ผากของเขา‛ 

 

บรรดาขา้เฝ้าเหลา่บรพิารตลอดจนประชาราษฎรท ัง้หลาย ไดท้ราบข่าวการเสดจ็กลบัมาของพระราชา ต่าง

ก็ปิตยินิดกีนัท ัว่หนา้ มกีารเฉลมิฉลองและเลน่มหรสพกนัเป็นทีค่รึกครื้น แต่นางมฤคางกวดผูีเ้ดยีวบงัเกิดความ

รอ้นรุ่มในใจ เมือ่เป็นเวลาเจด็วนั บดันี้ก็ครบกาํหนดแลว้ จะตอ้งกลบัคนืไปสู่ดนิแดนแห่งวทิยาธรอนัเป็นทีอ่ยู่ของ

ตนตามสญัญา ถงึแมจ้ะมคีวามรกัและความอาลยัในพระราชาเพยีงใดก็จาํเป็นจะตอ้งไป แต่พอเตรยีมตวัจะไป ก็

ปรากฏว่าอิทธิฤทธิ์ที่จะเหาะเหนิเดินอากาศไดน้ ัน้เสื่อมหายไป ไม่อาจจะเดินทางกลบัสวรรคไ์ดอ้ีก แมน้างจะ

พยายามเพ่งมโนมยทิธิอย่างไรก็ไม่เป็นผล ทาํใหน้างเศรา้โศกผดิหวงัยิง่นกั พระราชาแลเหน็นางเอาแต่พลิาปครํา่

ครวญก็ถามว่า ‚เจา้ผูเ้ป็นที่รกัองขา้ เจา้เป็นทุกขร์อ้นดว้ยเหตุใด จึงโศกศลัยถ์งึเพยีงนี้  เป็นอะไรบอกขา้บา้งสิ‛ 

นางวทิยาธรีไดฟ้งัก็ทูลตอบว่า ‚โอ ้อารยบุตร ขา้ติดตามพระองคม์าดว้ยความรกั และอยู่ดว้ยพระองคจ์นเกิน

กาํหนดเวลา บดันี้ไสยเวทของขา้ไดเ้สือ่มหมดแลว้ ไมอ่าจจะกลบัไปหาพวกพอ้งของขา้ไดอ้กี ขา้จงึเป็นทกุขย์ิง่นกั‛ 
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เมือ่พระราชาไดฟ้งันางกลา่วดงันัน้ ก็กลา่วว่า ‚จะเป็นทกุขไ์ปไยเลา่ เจา้มขีา้อยู่ท ัง้คนแลว้มใิช่หรอื ควรจะ

ดีใจเสียอีกว่า เราท ัง้สองจะไดอ้ยู่ดว้ยกนัโดยไม่ตอ้งพรากจากไปไหนอีกจนชัว่ชีวิต ขา้สญัญาว่าขา้จะรกัเจา้

ตลอดไป ไมม่ใีจเป็นอืน่เลย‛ 

 

พระราชากบันางวทิยาธรมีชีวีติอยู่ร่วมกนัดว้ยความผาสุกนบัต ัง้แต่นัน้ เวน้แต่ทรีฆทรรศิน จอมมนตรแีต่

ผูเ้ดยีวที่ประสบความผดิหวงัเต็มแปล ้ตอ้งนอนแซ่วอยู่บนเตียงดว้ยความโทมนสั และสิ้นใจตายไปดว้ยหวัใจที่

แตกสลาย แมจ้ะไดร้บัการชดเชยดว้ยนางงามมาแทนที่ก็ตาม พระราชายงัทรงรูส้กึว่าชีวติของพระอ งคน์ ัน้ขาด

อะไรอย่างหนึ่ง ซึง่ไมม่ทีางจะเรยีกคนืไดอ้กี 

 

เมือ่เวตาลผูน้ ัง่อยู่บนพาหาของพระเจา้ตริวกิรมเสนไดจ้บนิทานของตนลง ก็กลา่วแก่พระราชาว่า ‚เรื่องนี้

พระองคท์รงคิดอย่างไร เหตใุดหวัใจของมหามนตรีจงึแตกสลาย ในเมือ่เจา้นายของตนไดป้ระสบความสาํเร็จสม

ความปรารถนาเช่นนัน้ เขาตอ้งหวัใจสลายเพราะความโศกเศรา้เนื่องจากเอาชนะความรกัของนางทพิยย์อดเสน่หา

ผูน้ ัน้ไมไ่ด ้หรอืวา่เสยีใจทีจ่ะตอ้งสูญเสยีอาํนาจในการปกครองไป และตอ้งผดิหวงัอย่างยิง่ในการทีพ่ระราชาเสดจ็

กลบัพระนครพรอ้มดว้ยนาง โอ ราชะ ถา้แมพ้ระองครู์ค้าํตอบแลว้ แต่ไม่ยอมตอบขา้ ผลบญุทีพ่ระองคส์ะสมไว ้

ท ัง้หมดก็จะสิ้นสูญไป และพระเศียรของพระองคก์็จะตอ้งแยกเป็นเจด็เสีย่งดว้ย‛ 

 

เมือ่พระราชาตวิกิรมเสนไดฟ้งัดงันัน้ก็ตรสัแก่เวตาลวา่ 

 

‚มหามนตรีตอ้งชํา้ใจตายหาไดเ้กี่ยวกบันางงามที่พระราชาพามาดว้ยไม่ แทท้ี่จริงเป็นเพราะชายที่ทรง

คุณธรรมอนัเลศิผูน้ี้ไดต้ระหนกัแก่ใจว่า พระราชานัน้หาไดก้ระทาํตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อบา้นเมอืงและราษฎรของ

พระองคไ์ม่ พระองคท์รงทอดทิ้งราชกิจไปอย่างคนไรน้ํา้ใจ เพยีงเพราะตอ้งการผูห้ญิงคนหนึ่งเท่านัน้ ตวัมหา

มนตรีเองตอ้งสูท้นความเหนื่อยยากตรากตราํรบัภาระอนัยิ่งใหญ่แต่ผูเ้ดยีว ในขณะทีพ่ระราชามไิดม้คีวามรูส้กึ

แมแ้ต่สกันิดว่า เขามค่ีาในสายพระเนตรของพระองคบ์า้งหรือไม่ ดว้ยประการฉะนี้แล คนดี ๆ อย่างเขาจึงไม่

อาจจะทนทานอยู่ต่อไปเพือ่คนทีเ่หน็แก่ตวัเช่นนัน้ได ้เมือ่ทนไมไ่ดห้วัใจของเขาจงึตอ้งแตกสลายดงันี้ ‛ 

 

พอไดฟ้งัพระราชาตรสัดงันี้ เวตาลก็หวัเราะคิกคกัดว้ยความสะใจผละจากบ่าของพระองค ์หายแวบกลบั

ไปสู่ตน้อโศกตามเดมิ ทาํใหพ้ระราชาตอ้งรบีเสดจ็กลบัไปลากตวัมนัมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๑๓ 

พราหมณ์ช่ือ หรสิวามิน ผูอ้าภพั 

 

เมือ่พระราชาตริวกิรมเสนเสด็จกลบัมาเอาเวตาลคืนไปแลว้ ก็เสด็จต่อไปตามเสน้ทางเดิม ระหว่างทาง

เวตาลผูน้ ัง่อยู่บนบ่าก็เริ่มขยบัตวัและพูดขึ้นว่า ‚การเดนิทางเป็นเรื่องน่าเบือ่อย่างหนึ่ง ขา้จงึคิดจะแกเ้บือ่โดยเล่า

นิทานถวายอกีเรื่องหนึ่ง พระองคน่์าจะทรงฟงัไวบ้า้ง เรื่องมมีาว่าดงันี้‛ 

 

มนีครใหญ่แห่งหนึ่งชื่อ วาราณส ีเป็นที่ประทบัของพระศิวะบนโลกนี้  ในนครนี้มพีราหมณ์ผูห้นึ่งชื่อว่า 

เทวสวามนิอาศยัอยู่ เป็นผูท้ีพ่ระราชาเคารพนบัถอืมาก พราหมณ์เศรษฐผูีน้ี้มลูีกชายคนหนึ่งชื่อ หรสิวามิน ตวัหริ

สวามนิเองเป็นผูม้โีชคเพราะภรรยามคีวามงามเป็นเลศิชื่อ ลาวณัยดี ขา้คิดว่า พระผูเ้ป็นเจา้คงจะทรงสรา้งนาง

ขึ้นมาภายหลงัจากที่ทรงสรา้งนางติโลตตมาขึ้น พรอ้ม ๆ กบันางเทพอปัสรอื่น ๆ ในสวรรคเ์ป็นแน่ นางจึงงาม

ประเสรฐิอย่างหาทีต่มิไิด ้

 

ราตรีหนึ่ง หริสวามนินอนหลบัอยู่ในปราสาทพรอ้มดว้ยนางลาวณัยวดีผูเ้ป็นที่รกั ในบรรยากาศที่เย็น

ละไมดว้ยแสงจนัทร ์ขณะนัน้เองเจา้ชายแห่งวทิยาธรชื่อมทนเวค ท่องเทีย่วเหาะไปในอากาศ แลเหน็นางลาวณัย

วดนีอนแนบขา้งสวามขีองนางบนเตยีง มพีสัตราภรณ์อนัเลือ่นหลุดโดยไมรู่ต้วั เปิดเผยใหเ้หน็ร่างงามอรชรและขา

อนักลมเรยีวสมส่วน หวัใจของวทิยาธรหนุ่มก็วาบหวานหลงใหลในตวันางอย่างสุดระงบั และเพราะความคล ัง่ไคล ้

ดว้ยแรงเสน่หา วทิยาธรจงึโฉบลงอุม้นางพาเหาะไปในอากาศทนัท ี

 

ฝ่ายหริสวามนิรูส้กึตวัตื่นขึ้น มองไม่เหน็ภรรยาก็ตกใจ ลุกขึ้นมองหาโดยรอบก็มไิดพ้บ ราํพนัดว้ยความ

ตระหนกวา่ ‚นี่มนัอะไรกนั นางหายไปไหน นางลอ้ขา้เลน่หรอืแกลง้ซ่อนตวักนัแน่‛ 

 

ชายหนุ่มเทีย่วตามหานางตลอดคืนท ัว่ทกุหนทุกแห่ง ไม่เวน้แมแ้ต่บนหลงัคาปราสาทและในสวน เมือ่หา

จนสิ้นปญัญาแลว้แต่มไิดพ้บก็มคีวามเศรา้โศกยิง่นกั ทรุดลงนัง่อย่างอ่อนแรง ทอดอาลยัตายอยาก ครํา่ครวญวา่ 

 

‚อนิจจาเอย๋ เจา้ผูม้พีกัตรด์งัจนัทรมณฑล ยอดดวงใจของขา้ เจา้ผูผ้่องละมนุดงัแสงศศิธร ก็ดวงจนัทร์

น ัน้อิจฉาความงามของเจา้หรือไฉน จึงพรากนางไปเสียจากขา้ โอเ้จา้ช่างโหดรา้ยเสียเหลอืเกิน เจา้ลวงขา้ให ้

หลงใหลในความงามของเจา้ แลว้ไฉนจึงเสยีบแทงขา้ดว้ยศรอาบยาพษิของเจา้ ทาํใหใ้จขา้ตอ้งรอ้นรนกระวน

กระวายถงึเพยีงนี้ เจา้เอายอดดวงใจของขา้ไปซ่อนไวท้ีไ่หนกนัเลา่‛ 
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เมือ่หรสิวามนิครํา่ครวญมหิยุดหย่อนดว้ยหวัใจแทบแตกสลายนี้ ราตรีอนัยาวนานก็ผ่านไป และแสงอษุา

ก็เริ่มฉายจบัทอ้งฟ้าเป็นสญัญาณวา่ราตรนี ัน้สิ้นแลว้ เขาและนางคงจะตอ้งแยกกนัแน่นอน ไมเ่หมอืนนกจากพราก 

(ชื่อนกชนดิหนึ่ง เป็ดแดงหรอืเป็ดพราหมณก์็เรยีก เป็นนกทีห่ากนิตอนกลางคนื ตวัผูก้บัตวัเมยีอยู่คนละฝัง่แมน่ํา้ 

ส่งเสยีงรอ้งหากนัตลอดท ัอ้งคืน ถงึเวลาเชา้จงึไดก้ลบัคืนรงั พบกนัอกีคร ัง้หนึ่ง ) ทีจ่ากกนัตลอดคืน แต่ไดพ้บคู่

ของมนัอกีเมือ่สิ้นราตร ีก็เขาเลา่ราตรทีีส่ิ้นสุดลงจะมคีวามหมายอะไร 

 

พราหมณ์หนุ่มผูต้อ้งทนทกุขท์รมานเพราะไฟเสน่หา ยงัพรํา่เพอ้ถงึนางมขิาดปาก แมบ้รรดาญาตพิีน่อ้งจะ

ปลอบโยนดว้ยประการใด ๆ ก็ไรป้ระโยชน ์หริสวามนิผูเ้พอ้คล ัง่เที่ยวกระเซอะกระเซงิหานางทางโนน้และทางนี้ 

ปากก็ครํา่ครวญว่า ‚นางเคยยนืตรงนี้ นางเคยสระสนานในทีน่ี้  นี่ก็เป็นทีท่ีน่างแต่งตวั และทีต่รงนี้นางก็เคยสรวล

สนัตห์รรษาดว้ยความชื่นบานยามทีน่างอยู่กบัขา้ โธ่เอย๋ นางหนีขา้ไปไหนเลา่‛ 

 

บรรดาญาตสินทิมติรสหายแลเหน็เหตกุารณ ์ต่างก็พากนัเป็นห่วงจงึกลา่วเตอืนสตวิา่ 

 

‚จะตีโพยตีพายไปทาํไม นางยงัไม่ตายหรอก เจา้อย่าคิดฆ่าตวัตายเลย ถา้เจา้ยงัมชีีวติอยู่ เจา้ก็คงจะได ้

พบนางอกี ไม่วนัใดก็วนัหนึ่ง ทาํใจด ีๆ ไวเ้ถอะ ค่อยคน้หานางต่อไป ในโลกนี้คนทีต่ ัง้ใจจรงิเท่านัน้ทีจ่ะไดส้ิง่อนั

พงึปรารถนา‛ 

 

เมือ่หรสิวามนิไดย้นิญาตสินทิมติรสหายกลา่วดงันัน้ ก็ค่อยมกีาํลงัใจขึ้น  คดิจะอยู่สูโ้ลกต่อไปอกี เพือ่จะ

ไดต้ดิตามหานางอนัเป็นสุดทีร่กั ในทีสุ่ดเขาก็ตดัสนิใจอย่างเดด็ขาด กลา่วแก่ตนเองวา่ 

 

‚ขา้จะบริจาคทกุ ๆ สิง่ทีข่า้มอียู่ใหแ้ก่พราหมณ์ แลว้จะออกจาริกแสวงบณุยไ์ปตามตรีถะ เพือ่จะไดช้าํระ

บาปใหส้ิ้นไป บางทใีนระหวา่งการธุดงคไ์ปในทีต่่าง ๆ ขา้อาจจะไดพ้บสุดทีร่กัของขา้เขา้สกัวนัหนึ่ง‛ 

 

หลงัจากทีใ่คร่ครวญตามความคดินี้อยู่ช ัว่ครู่หนึ่ง เขาก็ตดัสนิใจเดด็ขาดว่าจะทาํตามทีค่ดิไว ้วนัรุ่งขึ้นเขาก็

เชิญพราหมณ์มาเลี้ยงอาหารอนัประณีต เสร็จแลว้ก็มอบทรพัยส์นิบรรดามใีหแ้ก่พราหมณ์จนหมดสิ้น โดยมไิด ้

อาลยัไยดแีมแ้ต่นอ้ย หลงัจากใหท้านเสร็จแลว้ เขาก็ออกเดนิทางไปนมสัการสถานทีอ่นัศกัดิ์สทิธิ์ต่าง ๆ และชาํระ

สระสนานกายตามตีรถะอนัมชีื่อเสยีงเพือ่ขจดับาปใหส้ิ้นไป ในระหว่างที่เดนิทางร่อนเร่ไปนัน้ เขาก็ตอ้งผจญกบั

ความรอ้นอนัสาหสัจากแสงอาทติยท์ีแ่ผดกลา้ในฤดูครีษมะ (ฤดูรอ้น) อย่างจะเผาผลาญทกุสิง่ใหว้อดวายเป็น

ผุยผง สายลมรอ้นทีพ่ดักรรโชกอย่างรุนแรง ส่งเสยีงกึกกอ้งเหมอืนเสยีงโอดโอยดว้ยความเจบ็ปวดของคู่รกัทีต่อ้ง

พรากจากกนั และโหยหากนัดว้ยหวัใจอนัแตกสลาย บรรดาหว้ยหนองคลองบงึที่แลเห็น ต่างก็เหอืดแหง้เพราะ

แสงอนัแรงรอ้นของดวงอาทติยแ์ผดเผาจนเหลอืแต่โคลน และบรรดาตน้ไมร้ิมทางก็ยนืตน้เหี่ยวเฉาเหมอืนจะไว ้
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อาลยัต่อวสนัตฤดู (ฤดูใบไมผ้ล)ิ ทีจ่ากไป หรสิวามนิเดนิโซเซอย่างอ่อนแรงเพราะความรอ้น ความหวิและความ

กระหายนํา้ มาตามทางทีผ่่านมา ทีม่ไิดเ้จอผูค้นแมแ้ต่คนเดยีว ในทีสุ่ด ก่อนจะหมดแรง เขาก็แลเหน็หมูบ่า้นเลก็ 

ๆ แห่งหนึ่งอยู่ขา้งหนา้ เมือ่มาถงึก็ไดพ้บกบัพราหมณ์ผูห้นึ่งชื่อ ปทัมนาภ กาํลงัทาํพธิยีชัญะสงัเวยเทพอยู่ เมือ่แล

เหน็พวกพราหมณ์กาํลงันัง่รบัประทานอาหารอยู่ในบา้นของตน หริสวามนิก็เดนิเขา้ไปใกล ้เขาก็เขา้ไปยนืเกาะเสา

ประตูบา้นดว้ยความอ่อนแรง ขณะนัน้นางพราหมณีผูเ้ป็นภรรยาของปทัมนาภแลเหน็เขายนืเกาะเสาแน่วนิ่งไมไ่หว

ตงิก็บงัเกดิความสงสาร ราํพงึแต่ตวัเองว่า ‚อนิจจาเอย๋ ความหวินี้ เป็นทกุขจ์รงิหนอ ใครจะช่วยบรรเทาไดบ้า้ง ดูซิ

ทีป่ระตูนี้มคีนอดโซคนหนึ่งมายนืเกาะอยู่ ดูท่าจะเป็นคฤหสัถเ์ป็นแน่ ดูเขาซ ิยนืกม้หนา้ดว้ยความอบัอาย ชะรอย

จะเป็นนกัเดนิทางไกลแน่เทยีว ท่าทางหวิโหยโรยแรงเหมอืนอดอาหารมานาน น่าสงัเวชนกั เราควรจะใหอ้าหารแก่

เขาบา้ง‛ 

 

เมือ่คิดดงันี้ นางพราหมณีผูม้ใีจเมตตาก็เขา้ไปในบา้น เอาอาหารใส่ชามมาจนเต็ม คอืขา้วทีต่ม้ดว้ยนํา้นม 

พรอ้มดว้ยเนยใสและนํา้ตาล นางยื่นชามขา้วใหแ้ก่เขาและกล่าวว่า ‚เอา้นี่ เอาไปกินซ ิไปนัง่กินริมบงึนัน่แหละ 

เพราะทีน่ี่ไม่เหมาะทีเ่จา้จะมานัง่กิน เพราะพราหมณ์เขากาํลงักินอาหารกนัอยู่‛ หริสวามนิแลเหน็ก็ดใีจ รบัชาม

อาหารมาจากนาง และกล่าวว่า ‚ขา้จะทาํตามท่านว่า‛ แลว้เดนิไปหาทีน่ ัง่ใตต้น้ไทรริมฝัง่นํา้ไม่ห่างไกลจากทีน่ ัน้ 

จดัการลา้งมอืลา้งเทา้และบว้นปากจนสะอาด หลงัจากนัน้ก็น ัง่ลงบรโิภคอาหารดว้ยใจยนิด ี

 

ขณะนัน้มเีหยี่ยวตวัหนึ่งคาบงูดว้ยปาก และจบัไวแ้น่นดว้ยกรงเลบ็ พาบินมาเกาะอยู่บนกิ่งไมต้น้นัน้ 

ปรากฏว่างูตวันัน้ตายแลว้ และมนีํา้ลายปนพษิไหลหยดลงมาในชามขา้งของหริสวามนิซึ่งวางอยู่ใตต้น้ไมพ้อด ี

พราหมณ์หนุ่มไม่ทนัสงัเกตเพราะกาํลงัหวิจดั ก็กินขา้วจนหมดชาม พษิงูก็ซาบซ่านเขา้สู่ร่าง ไดร้บัความเจ็บปวด

ทรมานเป็นอนัมาก จึงรอ้งขึ้นดว้ยความตกใจว่า ‚อะโห โชคชะตาของมนุษยน์ี่หนอ เวลาเคราะหห์ามยามรา้ย 

อะไร ๆ ก็หนีไปหมด ดูแต่ในชามนี้สิ แมแ้ต่จะปรุงแต่งดว้ยของดีเลศิ คือนํา้นม นํา้ตาล และเนยใส ก็ยงัมา

เปลีย่นเป็นยาพษิไปได‛้ 

 

กลา่วดงันัน้แลว้ ชายหนุ่มก็กดัฟนัลุกขึ้นเดนิโซซดัโซเซไปทีบ่า้นพราหมณ์ดว้ยความลาํบากแสนสาหสั แล

เหน็นางพราหมณีผูใ้หอ้าหารกาํลงันัง่อยู่ทีน่ ัน้ ก็กลา่วแก่นางว่า ‚เมือ่ตะกี้ขา้กนิขา้วของนางเขา้ไปปรากฏว่ามยีาพษิ

ปนอยู่ ขา้คงจะตายแน่ ช่วยตามหาหมอมารกัษาขา้ดว้ย เร็ว ๆ นะ ขนืชกัชา้ขา้ตายลง บาปจะตกแก่เจา้ เพราะเจา้

ทาํใหพ้ราหมณ์ถงึแก่ความตาย‛ 

 

พอจบคาํพูด ยงัมทินัจะแกไ้ขแต่ประการใด หรสิวามนิทนพษิรา้ยไมไ่หว ก็ขาดใจตาย ทาํใหน้างพราหมณี

ตกใจแทบสิ้นสต ิฝ่ายพราหมณ์ปโุรหติผูเ้ป็นสามขีองนางเหน็เหตกุารณ์เกดิขึ้นเช่นนั้นก็โกรธจงึขบัไลน่างออกจาก

บา้น ท ัง้ ๆ ที่นางเป็นคนบริสุทธิ์และมใีจเมตตากรุณา นางถูกกล่าวโทษโดยไรค้วามผดิเช่นนัน้ ก็มคีวามเสยีใจ
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มาก เมือ่รูว้่านางมไิดท้าํบาปแมแ้ต่นอ้ย แต่ตอ้งมาไดร้บัโทษ จงึเดนิไปยงัท่านํา้ศกัดิ์สทิธิ์เพือ่จะชาํระลา้งบาปของ

ตน 

 

ปญัหาของเรื่องที่เกดินี้ก็คอื ในบคุคลท ัง้สีท่ีเ่กี่ยวกบัเรื่องนี้คอื เหยีย่ว งู และพราหมณ์สามภีรรยาท ัง้สอง

นัน้ ใครเป็นผูผ้ดิในกรณีการตายของหรสิวามนิ เรื่องนี้ยงัหาไดม้กีารเฉลยปญัหาไม่ 

 

เวตาลจงึกลา่วขึ้นว่า ‚ขา้แต่พระราชาตรวิกรมเสน โปรดตอบขา้ว่า ใครเป็นคนผดิในกรณีนี้ ถา้พระองคไ์ม่

ทรงตอบก็ขอใหต้ระหนกัวา่ คาํสาปอนัใดจะเกดิแก่พระองค‛์ 

 

เมือ่พระราชาไดฟ้งัเวตาลทูลบงัคบัใหต้อบดงันัน้ ก็ทรงเฉลยวา่ 

 

‚ในเรื่องนี้  จะว่าไปแลว้ก็ไม่เหน็จะมผูีผ้ดิเลย แน่ละสาํหรบังูตวันัน้มนัตายสนิทมาก่อนแลว้ จะทาํผดิได ้

อย่างไร ถงึแมเ้หยีย่วจะคาบมนัมาทีน่ ัน่ก็ตาม ส่วนเหยีย่วนัน้เลา่ มนัคาบเหยื่อของมนัมาเพือ่จะกนิเป็นอาหารมนั

จะทาํผดิอะไรเล่า ขณะเดยีวกนัสองพราหมณ์ผวัเมยีก็ไม่ผดิ เพราะเขาเป็นผูช้อบธรรม คนหนึ่งใหท้านดว้ยใจ

บรสุิทธิ์ อกีคนหนึ่งก็ทาํถกูจารตี อะไรผดิอะไรบาปก็วา่กนัไปตามกฏเกณฑแ์ห่งศาสนา เพราะฉะนัน้เขาย่อมไมผ่ดิ 

ตกลงไมม่ใีครผดิในกรณีนี้ ตรงกนัขา้มขา้กลบัมคีวามคดิว่า ธรรมดายาพษิไมว่า่จะเกี่ยวขอ้งกบัใครก็เป็นอนัตราย

แก่ชวีติท ัง้สิ้น ไม่เลอืกว่าพราหมณ์ หรือคนวรรณะอื่น ใครเลา่จะโงเ่ขลาถงึกบัจะคิดเลยเถดิหาความผดิในความ

ไมผ่ดิไดเ้ลา่‛ 

 

พอพระราชาตรสัดงันี้  เวตาลก็หวัเราะดว้ยความชอบใจ ผละจากองัสาของพระราชาหายแวบไปสู่สาํนกั

ของตนโดยทนัท ีและพระราชาก็ตอ้งยอ้นกลบัไปลากตวัมนักลบัมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๑๔ 

นางรตันวดี บตุรเีศรษฐ ีผูห้ลงรกัโจร 

 

พระราชาตริวกิรมเสนเสด็จกลบัไปยงัตน้อโศก ปลดเวตาลลงจากกิ่งเหวี่ยงขึ้นพระอ ังสา เดนิยอ้นกลบั

ตามทางเดมิ มาไดค้รู่หนึ่งเวตาลก็กลา่วขึ้นว่า ‚ราชะ ดูพระองคจ์ะทรงเหน็ดเหนื่อยอยู่ ถา้กระไรเพือ่มใิหต้อ้งเบือ่

หน่ายเกินไปเพราะหนทางยงัอยู่อกีไกล ขา้จะเล่าเรื่องสนุกใหท้รงฟงัสกัเรื่องหนึ่ง จะโปรดว่าอย่างไร ‛ เมือ่เหน็

พระราชาไมต่อบ เวตาลจงึเลา่เรื่องนทิานดงันี้ 

 

มเีมอืงใหญ่เมอืงหนึ่งชื่อเมอืงอโยธยา อนัไดช้ื่อว่าเป็นทีป่ระทบัขององคพ์ระวษิณุเป็นเจา้คร ัง้ทีท่รงอวตาร

ลงมาเกดิเป็นพระราม (ปรากฏเรื่องราวในนารายณ์อวตารปางที ่๗) ผูท้รงทาํลายเหลา่รากษสใหพ้นิาศย่อยยบัไป 

(รากษสนัน้คือ ทศกณัฐก์บัพวกพอ้ง) นครนี้มพีระราชาผูเ้กรียงไกรทรงนามวรีเกตเุป็นผูค้รองอยู่ ในเมอืงนัน้มี

นายวาณิชมหาเศรษฐผูีห้นึ่งชื่อ รตันทตัตเ์ป็นไวศยบด ี(หวัหนา้ของพ่อคา้ท ัง้หลาย) แห่งพ่อคา้ท ัง้ปวง มภีรรยาชื่อ 

นนัทยนัต ีและมธีดิาชื่อรตันวดี ซึง่เทพท ัง้หลายประทานใหม้าเกดิในตระกูลของคนท ัง้สอง นางรตันวดเีจริญวยั

ขึ้นดว้ยความฟูมฟกัถนอมของบดิาและมารดา นอกจากมสีริิโฉมเป็นเลศิแลว้ยงัมคีวามเรียบรอ้ยน่ารกัอีกดว้ย 

ความงามของนางเป็นทีจ่บัใจของบรุุษท ัง้หลาย ฉะนัน้จงึมผูีช้ายมารกัใคร่นางและสู่ขอนางเป็นภรรยา ไมแ่ต่เพยีง

บรรดาไวศยะตระกูลใหญ่ ๆ เท่านัน้ แมร้าชาท ัง้หลายก็หลงใหลใฝ่ฝนัในตวันาง อยากจะไดเ้ป็นชายาดว้ยกนั

ท ัง้สิ้น แต่นางมไิดป้ลงใจรกัใคร่บรุุษใดเลย ไมว่่าจะเป็นใคร ต่อเป็นองคอ์มัรนิทรน์างก็ไมป่รารถนา และประกาศ

เจตนาของนางอย่างเด็ดเดี่ยวว่า นางยนิดตีายเสยีดกีว่าจะคิดแต่งงานกบัใคร พฤติกรรมของนางทาํใหไ้วศยะผู ้

บดิาบงัเกดิความเศรา้ใจ แต่ก็ไมเ่คยขดัใจนางในเรื่องนี้ และขา่วคราวของนางนัน้ก็เป็นทีรู่จ้กักนัท ัว่ไปท ัง้นครอโยธ

ยา 

 

ในกาลนัน้ปรากฏว่าพวกราษฎรชาวเมอืงถกูโจรปลอ้นสะดมตดิต่อกนับ่อย ๆ ประชาชนผูเ้ดอืดรอ้นจงึมา

ชมุนุมกนัเรยีกรอ้งต่อพระราชาวรีเกตใุหช่้วยเหลอื โดยกลา่ววา่ 

 

‚ขา้แต่นฤบด ีพวกเราท ัง้หลายมคีวามเดอืดรอ้นยิ่งนกั เพราะมโีจรมาปลน้แทบทุกคืน และเราก็จบัมนั

ไมไ่ด ้ขอพระองคโ์ปรดทรงช่วยเหลอืดว้ยเถดิ‛ 

 

เมือ่พระราชาไดฟ้งัคาํรอ้งทกุขข์องราษฎร ก็ส ัง่ใหว้างยาม แต่งตวัปลอมเป็นชาวเมอืงแยกยา้ยกนัไปเฝ้าใน

จดุต่าง ๆ เพือ่จบัโจรมาลงโทษ แต่เวลาผ่านไปชา้นานก็ยงัจบัโจรไมไ่ด ้การปลอ้นสดมภอ์นัอกุอาจก็ยงัเกดิขึ้นเป็น

ประจาํทกุคนื ดงันัน้พระราชาจงึตอ้งปลอมพระองคอ์อกไปดูเหตกุารณด์ว้ยพระองคเ์องในคนืวนัหนึ่ง 
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ขณะที่พระราชาทรงถืออาวุธดอ้มมอง

มาถงึสถานทีแ่ห่งหนึ่งในพระนครนัน้ ก็เจอชายคน

หนึ่งทาํลบั ๆ ล่อ ๆ อยู่ขา้งถนนขา้งหนา้ มกีิริยา

ชวนใหส้งสยั เพราะเหลยีวซา้ยแลขวาลอกแลก

เป็นพริุธ พระราชาแลเห็นดงันัน้ก็สะกดรอยตาม

ไปห่าง ๆ ทรงราํพงึว่า ‚เจา้นี่คงจะเป็นโจรอย่างไม่

ตอ้งสงสยัเลย มนักาํลงัมองหาทางเขา้บา้นเพือ่จะ

ตดัช่องย่องเบาเอาทรพัยข์องชาวบา้นแน่ ๆ‛ คิด

ดงันี้ แลว้ก็ทรงเร่งฝีเทา้ติดตามไปทนัที ฝ่ายโจร

เหลียวกลบัมาเห็นเขา้ก็ถามว่า ‚เจา้เป็นใคร ‛ 

พระราชาแสรง้ตอบวา่ ‚ขา้เป็นโจรน่ะซ‛ิ บรุุษนัน้ได ้

ฟงัก็กล่าวว่า ‚เหมาะทีเดียว ขา้ไดเ้พื่อนร่วมทาง

ของขา้แลว้ คือเจา้นี่เอง เพราะเจา้มีอาชีพอย่าง

เดยีวกบัขา้ ไปบา้นขา้เถอะ ขา้ยนิดตีอ้นรบัเจา้‛ 

 

เมือ่ไดย้นิโจรกลา่วดงันัน้ พระราชาก็ตอบ

ตกลง และติดตามโจรไปยงัที่อยู่ของมนั ซึ่งเป็น

หอ้งใตด้ินอยู่ลึกเขา้ไปในป่าแห่งหนึ่ง หอ้งนั้น

ตกแต่งงดงามตระการตาดว้ยของมค่ีาราคาแพงท ัง้สิ้น เมือ่กระทบแสงตะเกยีงก็สะทอ้นเป็นประกายระยบิระยบั ดู

ราวกบัเป็นสวรรคใ์ตบ้าดาลอกีแห่งหนึ่งซึง่พล ี(พล ีเป็นพญาอสูรตนหนึ่งเคยรุกรานมนุษยแ์ละเทวดาจนสามารถ

ตัง้ตวัเป็นใหญ่ครอบครองท ัง้ ๓ โลก แต่ในทีสุ่ดถกูพระนารายณ์อวตารเป็นพราหมณ์เตี้ย (วามนาวตาร) มาปราบ

พลถีูกไลล่งไปครองบาดาลอนัเป็นเสมอืนสวรรคใ์ตด้นิ และไดร้บัคาํม ัน่สญัญาจากพระวษิณุว่า ถา้ทาํตวัดต่ีอไป

ภายหนา้จะใหเ้ป็นพระอนิทรอ์กีคร ัง้) มไิดเ้ป็นเจา้ของฉะนัน้ 

 

ฝ่ายพระราชา เมือ่เสดจ็เขา้ไปในนิวาสสถานของโจรแลว้ก็ทรงแลดูโดยรอบ และนัง่ลงบนพื้นทีปู่ลาดดว้ย

พรมอนังามวจิติร ในขณะทีน่ายโจรเดนิหายเขา้ไปในหอ้งช ัน้ใน มนีางทาสผูห้นึ่งเดินออกมาและกลา่วแก่พระราชา

วา่ 
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‚โอ วรีะ ท่านเขา้มาในทีน่ี้ทาํไม รูไ้หมว่านี่เป็นปากแห่งมฤตยูแทเ้ทยีว ชายคนทีท่่านตามมานี้ เป็นมหาโจร

จอมโหดคนหนึ่ง ประเดีย๋วเขาออกมาจากหอ้ง เขาจะจดัการกบัท่านอย่างไมต่อ้งสงสยั ขา้ขอเตอืนท่านว่า โจรคนนี้

เป็นคนเจา้เลห่แ์สนกล มอีบุายสารพดั จงรบีหนีไปโดยเร็วเถดิ‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัดงันัน้ ก็รีบเสด็จกลบัวงั

ทนัท ีเมือ่ถงึวงัแลว้ก็เรียกทหารมฝีีมอืพวกหนึ่งมา

ประชมุ ส ัง่ใหเ้ตรียมพรอ้มเพือ่รบัสถานการณ์ทีจ่ะ

เกิดขึ้น เมือ่เรียบรอ้ยแลว้ก็ทรงนาํทหารไปจดุช่อง

ทางเขา้สาํนกัโจรและเรียงรายลอ้มเอาไวทุ้กดา้น 

ฝ่ายโจรเมือ่รูว้า่สาํนกัถกูลอ้มก็รูว้่าความลบัของตน

แตกเสยีแลว้ ก็วิง่ถลนัออกมาต่อสูอ้ย่างยอมตาย

ถวายชวีติ 

 

เมื่อนายโจรออกมาเผชิญหนา้กับกอง

ทหาร ก็ร่ายมนตรอ์นัศกัดิ์สทิธิ์ป้องกนัตนเอง และ

กวดัแว่งดาบฟนัฉับลงที่งวงชา้งจนขาดกระเด็น

แลว้ฟนัขามา้จนขาดสะบ ัน้ จากนั้นก็เด็ดศีรษะ

ทหารทีรุ่มลอ้มดว้ยอาวุธอนัคมกริบ พระราชาและ

เหน็ความอกุอาจกลา้หาญของโจรใจฉกาจเช่นนัน้ก็

กวดัแกว่งขรรคาวุธคู่พระหตัถป์ราดเขา้รบัมอืโจร

ทนัท ีทรงใชฝี้มอือนัชาํนาญคลอ่งแคลว่จนโจรเสยี

ท่าหงายหลงัลงกบัพื้น แลว้ทรงเหยีบบร่างมนัไว ้

จบัมดัมอืไขวห้ลงัลากถลูู่ถูกงักลบัวงั และใหร้บิทรพัยส์มบตับิรรดามขีองโจรเขา้เก็บไวใ้นทอ้งพระคลงัหลวง ทรง

พจิารณาว่าโจรนัน้ไดก่้อกรรมทาํเขญ็ต่อราษฎรมาแลว้มากมาย จงึตดัสนิใหป้ระหารชีวติเสยี โดยจะเอาไปเสยีบ

ประจานเสยีในวนัรุ่งขึ้น 

 

เมือ่ไดเ้วลาประหาร โจรก็ถูกมดัเดนิไปตามทอ้งถนนพรอ้มกบัมกีองทหารรวักลองเป็นจงัหวะตดิตามไป 

พาไปสู่ตะแลงแกงที่ประหาร ระหว่างทางที่ผ่านไป นางรตันวดลูีกสาวเศรษฐเีปิดหนา้ต่างปราสาทมองลงมา แล

เห็นโจรหนุ่มมร่ีางอนัเปรอะเป้ือนดว้ยโลหติและมอมแมมไปดว้ยฝุ่ น ก็บงัเกิดความสงสารและความพศิวาสใน

ฉบัพลนั นางจงึวิง่เขา้ไปหาบดิาอย่างรอ้นรนและกลว่กระหดืกระหอบว่า ‚ท่านพ่อ ช่วยขา้ดว้ย ขา้เหน็นายโจรถูก
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ตระเวนผ่านไปเดีย๋วนี้ ขา้รกัเขา ขา้เลอืกเขาเป็นสามแีลว้ แต่เขากาํลงัจะถกูนาํไปสู่ตะแลงแกง พ่อตอ้งเอาเงนิไปไถ่

ตวัเขาใหเ้ป็นอสิระ ถา้พ่อไมท่าํตามใจขา้ ขา้จะยอมตายพรอ้มกบัเขาในวนันี้แหละ‛ 

 

รตันทตัตเ์ศรษฐไีดฟ้งันางกลา่วก็ประหลาดใจ กลา่วว่า 

 

‚ลูกเอย๋ เจา้เอาอะไรมาพูด แต่ก่อนนี้ผูช้ายท ัง้รูปงาม มทีรพัยแ์ละมคีุณธรรมมากมายหลายคน มางอนงอ้

ต่อเจา้เลอืกเขาเป็นสาม ีเจา้ก็ไม่ไยดี ปฏเิสธไปหมดทุกราย มาบดันี้ เจา้กลบัมาเลอืกโจรตํา่ชา้เป็นสาม ีเจา้คิด

อย่างไรเลา่ลูกเอย๋‛ 

 

ถงึแมบ้ดิาจะคดัคา้นและเตอืนสตมิากมาย แต่นางก็ยนืกรานความปรารถนาของนางอย่างดื้อดงึ และไม่

ยอมเปลีย่นใจ จนในที่สุดเศรษฐกี็ใจอ่อน รีบไปเฝ้าพระราชา ทูลขอไถ่ตวันกัโทษดว้ยเงนิจาํนวนมหาศาลหลาย

รอ้ยโกฏ ิแต่พระราชาก็ไม่ทรงฟงั เพราะโจรผูน้ี้ ไดป้ลน้สะดมทรพัยส์ินราษฎรมาแลว้เป็นมูลค่ามหาศาล และทาํ

รา้ยผูค้นมามากมายนบัไม่ถว้น ยิ่งกว่านัน้กว่าจะจบัมนัมาไดพ้ระองคต์อ้งเสี่ยงเอาชีวติเป็นเดมิพนั ดว้ยเหตุผล

ดงักลา่วนี้จงไมส่ามารถจะปลอ่ยโจรใหเ้ป็นอสิระได ้

 

เศรษฐไีดฟ้งัคาํปฏเิสธจากพระราชาดงันัน้ ก็เดนิคอตกกลบัมาบา้นดว้ยความผิดหวงั นางรตันวดแีจง้ว่า

บดิาทาํงานไม่สาํเร็จก็ประกาศยนืยนัเจตนาของนางว่า นางยนิดจีะตายตามโจรหนุ่มไปปรโลกโดยไมอ่าลยัต่อชวีติ 

ไมว่า่บดิาหรอืญาตพิีน่อ้งจะเกลี้ยกลอ่มเพยีงใดก็ตาม นางจดัแจงอาบนํา้แต่งตวัแลว้ขึ้นวอมสีปัทนกางกัน้ตรงไปสู่

ลานประหารโดยด่วน มบีดิามารดากบัญาติติดตามไปดว้ยความเป็นห่วง ต่างคนต่างเศรา้โศก เพราะรูว้่าคงจะ

ไมไ่ดพ้บหนา้นางอกีต่อไป 

 

ก่อนทีข่บวนของเศรษฐจีะเดนิทางไปถงึ นายโจรก็ถกูเสยีบประจานอยู่บนขาหย ัง่แลว้ และลมหายใจกาํลงั

แผ่วลงทุกทีใกลจ้ะถึงแก่ความตาย เมื่อเห็นนางรตันวดีพรอ้มดว้ยกลุ่มผูต้ิดตามเดิน เขา้มายงัลานประหารก็

ประหลาดใจ จงึไต่ถามจนทราบความจรงิแลว้ก็รอ้งไหต่้อหนา้คนท ัง้หลาย สกัครู่หนึ่งก็เปลีย่นเป็นหวัเราะแลว้ขาด

ใจตาย นางรตันวดตีรงเขา้กอดร่างของโจรดว้ยความอาลยั แลว้ใหน้าํโจรลงจากทีป่ระหาร พาไปยงักองไฟทีก่่อขึ้น 

วางร่างโจรลงบนจติกาธาน แลว้ขึ้นไปนอนเคยีงขา้งกนัในท่ามกลางกองไฟอนัลกุโชตช่ิวงโดยรอบ 

 

ทนัใดนัน้ องคพ์ระศิวะวสุิทธิเทพผูป้ระทบัอยู่ในสุสานโดยไม่มใีครมองเหน็ ก็เปลง่เสยีงดงัไดย้นิมาทาง

อากาศว่า ‚อะโห เจา้ผูเ้ป็นปดวิรดัาช่างมใีจภกัด ียากจะหาใครเสมอเหมอืน เจา้จงเลอืกขอพรต่อขา้เถดิ ขา้จะให ้

เจา้สมความปรารถนาทกุประการ‛ 
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เมือ่นางรตันวดไีดย้นิสาํเนียงทพิยด์งันัน้ ก็ยกมอืกระทาํอญัชลต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้ และทูลขอพรว่า ‚ขา้แต่

พระมเหศวร บดิาของหม่อมฉนัเป็นคนไรบุ้ตรชายทีจ่ะสบืสกุล ขอโปรดประทานพรใหท้่านมบีุตรชายสกัรอ้ยคน

เถดิ เพราะถา้ท่านไมม่บีตุรชาย และขา้สิ้นชีวติไปแลว้ ท่านก็คงจะตอ้งตายตามหมอ่มฉนัไปอย่างแน่นอน‛ 

 

พระผูท้ดัจนัทรเ์ป็นป่ิน (พระจนัทรเศขร พระศิวะเอาพระจนัทรม์าเสยีบเป็นป่ินปกัพระเมาล ีหลงัจากยุติ

ขอ้พพิาทระหว่างพระจนัทรก์บัพระพฤหสับดเีรื่องนางดาราแลว้ เพราะจะช่วยใหพ้ระจนัทรไ์ดเ้ขา้สู่เทวสภาอกีคร ัง้

หนึ่ง) ไดฟ้งัคาํนางก็สบพระทยัยิง่นกั ตรสัวา่ 

 

‚เอาเถดิ ขา้จะใหบ้ดิาของเจา้มลูีกชายรอ้ยคน จงขอพรอกีขอ้หนึ่งเถดิ เพราะหญงิทีป่ระเสริฐสุดอย่างเจา้

สมควรจะไดอ้ะไรทีเ่จา้เหน็สมควรอกี ขา้จะใหเ้จา้‛ 

 

เมือ่ไดฟ้งัเทวดาํรสัเช่นนี้ รตันวดโีฉมงามจงึกราบทูลวา่ 

 

‚ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้สูงสุด หากจะทรงเมตตาแก่หม่อมฉนัแลว้ไซร ้ขอไดโ้ปรดชุบชวีติของสามหีม่อมฉนั

ดว้ยเถดิ ใหเ้ขาไดด้าํรงชวีติเป็นคนดสีบืไปช ัว่กาลนาน‛ 

 

เมือ่พระศมัภู (พระผูม้คีวามสุข เป็นพระฉายานามหนึ่งในจาํนวน ๑,๐๐๐ นาม ของพระศิวะ) ไดฟ้งั

ถอ้ยคาํของนางก็ตรสัตอบมาโดยอากาศ อนัใคร ๆ หาไดแ้ลเหน็พระองคไ์มว่า่ 

 

‚จงเป็นเช่นนัน้เถดิ ขอใหส้ามขีองเจา้จงลุกออกมาจากกองไฟ และมชีวีติอกีคร ัง้หนึ่ง ขอใหเ้ขาประพฤติ

ตนเป็นคนดสีบืไป และใหพ้ระราชาวรีเกตยุกโทษใหแ้ก่เขาดว้ยเถดิ‛ 

 

ทนัใดนัน้ นายโจรก็ลุกออกมาจากกองไฟ มชีีวติและปราศจากบาดแผลท ัง้ปวงในร่างกาย เศรษฐรีตัน

ทตัตแ์ลเหน็ภาพอศัจรรยท์ี่นายโจรและธิดาของตนรอดชีวติมาท ัง้คู่ บรรดาญาติท ัง้หลายที่มาชุมนุม ณ ทีน่ ัน้ก็มี

ความพศิวงตื่นเตน้ไปตามกนั เมือ่กลบัเขา้ในปราสาททีพ่าํนกัแลว้ เศรษฐกี็จดัการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่ และทาํ

พธิีบวงสรวงองคพ์ระศิวะทีไ่ดป้ระทานพรแก่ตนและวงศต์ระกูล ใหม้ลูีกชายเกิดมาถงึรอ้ยคน พระราชาวรีเกตุก็

เช่นเดียวกนั แลเห็นว่าโจรผูม้ฝืีมอืนัน้ไดก้ลบัตวัเป็นคนดีแลว้ก็โปรดใหเ้ขา้มาเฝ้า ทรงแต่งต ัง้เป็นยอดขุนพล

ประจาํกองทพั และโปรดใหท้าํพธิแีต่งงานระหวา่งยอดขนุพลกบันางรตันวดอีย่างสมเกยีรติ 

 

ฝ่ายเวตาลผูน้ ัง่อยู่บนองัสาของพระเจา้ตริวิกรมเสนเล่านิทานของตนจบลงแลว้ ก็ทูลถามปญัหาต่อ

พระราชา โดยคกุคามใหพ้ระองคต์ระหนกัในคาํสาปอย่างทีเ่คยขูม่าแลว้ทกุครัง้วา่ 
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‚โอ ราชะ โปรดตอบหน่อยเถดิว่า เหตใุดนายโจรผูถ้กูเสยีบประจานนัน้ เมือ่เหน็นางรตันวดแีละบดิาของ

นางเดนิเขา้มาหา จงึแสดงอาการประหลาดคอื รอ้งไหใ้นตอนแรกและหวัเราะในตอนหลงั‛ 

 

พระราชาไดฟ้งัก็ตรสัว่า ‚นายโจรรอ้งไหเ้พราะตระหนกัในบุญคุณของเศรษฐทีี่ยอมสละทรพัยห์ลายสบิ

โกฏเิพือ่จะไถ่โทษตน ซึง่นํา้ใจเช่นนี้ตนหาไดม้โีอกาสจะทดแทนไดไ้ม่ ส่วนนางรตันวดนีัน้เลา่ ช่างน่าขาํนกัทีน่างมี

โอกาสจะไดอ้ภเิษกกบัพระราชาท ัง้หลาย แต่ก็กลบัปฏเิสธไปหมด นางมาเลอืกเราดว้ยประโยชนอ์นัใดเล่า หวัใจ

ของผูห้ญงินี้หนอ ช่างลกึลบัซบัซอ้นดงัเขาวงกต ใครเลา่จะเขา้ใจได ้

 

เมือ่พระราชาตรสัดงันี้  เวตาลผูท้รงพลงัก็ใชม้นตรว์เิศษของตน บนัดาลกายหายวบัไปกบัตา ปล่อยให ้

พระราชาตอ้งเหน็ดเหนื่อยพระทยั เสดจ็กลบัไปยงัตน้อโศกอกีครัง้หนึ่งเพือ่จบัตวัมนัมาไวท้ีพ่ระองัสาตามเดมิ 
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นิทานเรื่องที่ ๑๕ 

ความรกัของเจา้หญิงศศิประภา 

 

แลว้พระเจา้ตริวกิรมเสนก็เสด็จกลบัไปสู่ตน้อโศก ทรงดึงตวัเวตาลลงมา และเริ่มออกเดินทางต่อไป 

ขณะทีด่าํเนินไปขา้งหนา้ เวตาลซึง่อยู่บนบ่าของพระองคก์็ชวนคุยขึ้นว่า ‚แน่ะ ราชะ ขอทรงเงีย่โสตสดบัเถดิ ขา้มี

เรื่องสนุก ๆ จะเลา่ถวาย‛ 

 

ครัง้หนึ่งในอาณาจกัรเนปาล มนีครตัง้อยู่ชื่อนครศิวปุระ และที่นครนี้  พระราชาทรงนามว่ายศเกตุทรง

ปกครองอยู่ พระองคม์รีาชเสวกผูใ้กลช้ดิอยู่คนหนึ่งชื่อ ปรชัญาสาคร และทรงไวว้างพระทยัใหเ้ขาดูแลพระราชกจิ

ทุกอย่าง ส่วนพระองคเ์องทรงใชเ้วลาสาํราญพระทยัอยู่กบัพระมเหสีคือ พระนางจนัทรประภา เวลาผ่านไป 

พระราชาทรงไดพ้ระธดิาองคห์นึ่งอนัประสูตแิต่พระราชเทว ีทรงต ัง้พระนามใหว้่าเจา้หญิงศศิประภา พระราชกมุารี

พระองคน์ี้มวีรรณะอนัผุดผ่องด ัง่แสงพระจนัทรผู์เ้ป็นประหนึ่งดวงเนตรของโลก 

 

จํา เนียรกาลสืบมา พระราชธิดาทรง

จาํเริญวยัเป็นสตรีแรกรุ่นมสีิริโฉมงดงามยิ่งนกั 

วนัหนึ่งในฤดูวสนัต ์เจา้หญิงเสด็จชมราชอุทยาน

พรอ้มดว้ยนางบาทบริจาริกาแวดลอ้มโดยรอบ 

เพือ่ชมการแสดงฉลองฤดูใบไมผ้ลนิ ัน้ และทีแ่ห่ง

หนึ่งในอุทยานนี้ เอง พราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่อ 

มนสวามิน บตุรชายของเศรษฐไีดเ้ขา้มาเทีย่วดว้ย 

มาณพหนุ่มแลเห็นเจา้หญิงกาํลงัเก็บดอกไมอ้ยู่ 

แขนของนางที่เคลือ่นไหวนัน้ดูแฉลม้เฉลายิ่งนกั 

แสดงใหเ้ห็นทรวดทรงอนังามจบัตาหาที่ติมิได ้

ยามนางกรีดกรายนิ้วเด็ดกิ่งดอกไมก้็ดูงามสลวย

ไม่ขดัตา เมือ่หนุ่มนอ้ยมนสวามนิไดเ้ห็นนาง เขา

รูส้กึในบดัดลว่านางไดเ้ดด็เอาหวัใจของเขาไปดว้ย 

ทาํใหเ้ขา งงงวยดว้ยความรกันางจนแทบจะระงบั

สติไวไ้ม่อยู่ ชายหนุ่มรําพึงแก่ตวัเองว่า ‚นี่คือ

นางรต ี(รตี แปลว่า รกัใคร่, พอใจ, รืน่รมย ์เป็น

ชายาของพระกามเทพ (เทพแห่งความรกั) นาง
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เป็นธิดาของพระทกัษะพรหมฤษีประชาบดี เป็นผูท้ีม่บีทบาทเหมอืนกบัเทวอีโฟรโดตข์องกรีก หรือวนีสัของโรมนั 

ในกาลครัง้หน่ึง พระศิวะทรงเศรา้โศกอย่างหนกัเนือ่งจากพระสตีผูเ้ป็นชายาของพระองคก์ล ัน้ใจตาย เพราะทกัษะ

บดิาของนางดูหมิน่พระศิวะ ความเศรา้โศกของพระศิวะโดยไม่สนใจไยดีต่อโลก ท าใหเ้กิดความเดือดรอ้นไปทัว่ 

ในกาลนัน้พระสตีไปเกิดใหมเ่ป็นพระอมุา ธิดาทา้วหมิวตั เจา้แห่งขนุเขาหมิาลยั ทวยเทพทัง้หลายจึงคิดจะใหน้าง

ไดเ้ป็นชายาของพระศิวะ เพือ่จะไดบ้งัเกิดโอรสเป็นเทพแห่งสงครามจะไดไ้ปปราบศตัรูของทวยเทพ จึงขอความ

อนุเคราะหจ์ากพระกามเทพใหช่้วยเหลอื พระกามเทพจงึยงิศรดอกไมไ้ปทีพ่ระศิวะ ท าใหพ้ระองคล์มืพระเนตรขึ้น

แลเหน็พระอุมาก็หลงรกันาง แต่พอรูว้่ากามเทพเป็นผูย้ิงพระองคด์ว้ยบุษปศร ก็โกรธ จึงลมืพระเนตรทีส่ามเป็น

ไฟกรดเผาผลาญกามเทพกลายเป็นจุณไป พระกามเทพจึงไม่มร่ีางกาย ไดน้ามใหม่ว่ าพระอนงค ์(ผูไ้ม่มร่ีางกาย) 

ไป นางรตีมคีวามเศรา้โศกเสยีใจมาก ทูลขอสามคืีนจากพระศิวะหลายครัง้ ในทีสุ่ดพระศิวะใหพ้ระกามเทพลงไป

เกิดเป็นโอรสของพระกฤษณะในสงครามมหาภารตะชือ่ พระประทยมุน ์และใหน้างรตีลงไปเกิดเป็นภรรยาอสูรชือ่

มายาวดี ต่อมานางไดป้ระทยมุนก์ุมารจากทอ้งปลาใหญ่ นางเลี้ยงดูประทยมุนม์าจนเป็นหนุ่ม และไดป้ระทยมุน์

เป็นสาม ีเพราะพระนารทฤษีบอกนางว่า นางคือนางรตีในชาติก่อน และประทยมุนน์ ัน้ก็คือกามเทพนัน่เอง รตี มี

ฉายาต่าง ๆ กนัดงัน้ี 

 

๑. เรวา, กาม,ิ ปรีติ = ผูย้งัใหเ้กิดความรกัใคร่ยนิดี 

๒. กามปตันี = เมยีของกามเทพ 

๓. กามกลา = ผูเ้ป็นส่วนของกามเทพ 

๔. กามปรียา = ผูเ้ป็นทีร่กัของกามเทพ 

๕. ราคลตา = ไมเ้ลื้อยแห่งความก าหนดั 

๖. มายาวดี = ผูม้เีลห่ก์ล 

๗. เกลกิิลา = ยวนเสน่ห ์

๘. ศภางคี = ผูง้ามทัง้ร่าง ฯลฯ) 

 

หรือไฉน นางปรากฎร่างเพื่อมาเก็บรวมรวมบุปผามาลทีี่เกลือ่นกล่นในฤดูวสนัตเ์พื่อเอาไปทาํบุษปศรถ

วายพระมนัมถะ (มนัมถะ แปลว่า ผูก่้อกวนใจ เป็นฉายานามหน่ึงของกามเทพ เพราะกามเทพนัน้ท าใหห้วัใจ

มนุษยท์ีถู่กยงิดว้ยบุษปศรตอ้งปัน่ป่วนรญัจวนดว้ยความรกั) แน่เทยีว และหรือว่านี่คืออรญัญานี (นางไม)้ ที่

ปรากฏร่างขึ้นเพือ่กระทาํสกัการะต่อพระวสนัตเทพบตุร (วสนัตะ, วสนัต ์ชือ่เทพองคห์น่ึงทีท่  าใหเ้กิดวสนัตฤดู 

หรือฤดูใบไมผ้ลอนัสวยงามยิง่กว่าฤดูใด ๆ เพราะมธีรรมชาติอนัตระการตาชวนใหเ้พลดิเพลนิ วสนัตะเป็นเพือ่น

สนิทของกามเทพ ไมป่รากฏว่าเป็นโอรสของใคร) ในฤดูกาลเช่นนี้กระมงั ขณะทีช่ายหนุ่มกาํลงัราํพงึแก่ตวัเองอยู่

นัน้ เจา้หญงิก็เหลอืบมาเหน็เขา้พอด ีนางรูส้กึเหมอืนกบัว่าเทพแห่งความรกั (พระอนงค)์ ผูห้าพระกายมไิดแ้ลว้
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กลบัมาปรากฏใหเ้หน็อกีคร ัง้หนึ่ง นางตะลงึต่อภาพทีเ่หน็เบื้องหนา้ ลมืเก็บดอกไม ้ลมืเคลือ่นไหว ลมืหมดทกุ ๆ 

อย่าง 

 

ในระหว่างที่บุคคลท ัง้สองกาํลงัจอ้งมองกนัอยู่ดว้ยความรกัอนัดื่มดํา่หลงใหลนี้ เอง พลนัก็มเีสียงรอ้ง

ตะโกนเอะอะดว้ยความตื่นตกใจ คนท ัง้สองไดย้นิก็ชะเงอ้คอดูว่าเกิดอะไรขึ้น ทนัใดก็แลเห็นที่มาแห่งเสยีง คือ

ชา้งพลายเชือกหนึ่งวิ่งมาแต่ไกลเพราะไดก้ลิ่นนางชา้ง มนัสลดัเครื่องพนัธนาการหลุดออก เหวี่ยงควาญช ้าง

กระเดน็ แลว้ตะลุยฝ่าไมไ้ลห่กัโผงผางเตลดิมาตามทาง นางบาทบรจิารกิาทีแ่วดลอ้มเจา้หญงิอยู่ต่างก็พากนัวิง่หนี

เอาชีวติรอดดว้ยความตกใจกลวัสุดขดี แต่มนสวามนิไดส้ติก่อน เขาวิ่งถลนัตรงมาที่นาง และอุม้นางไวใ้นออ้ม

กอด นางกอดเขาไวอ้ย่างขลาด ๆ ความรูส้กึสบัสนดว้ยความกลวั ความรกั และความละอาย ชายหนุ่มตระกอง

กอดนางไวแ้น่น วิง่หนีไปไดร้ะยะทางไกล พน้เขตทีช่า้งเมามนัจะตามมาทนั ในทีสุ่ดนางกาํนลัท ัง้หลายก็ตามมาทนั 

กลา่วคาํยกย่องสรรเสรญิพราหมณ์หนุ่มเป็นอนัมากทีช่่วยพระธดิาไว ้แลว้พานางกลบัวงั แต่ระหว่างทางทีน่างจาก

ไป นางเหลยีวหลงักลบัมาดูเขาบ่อย ๆ ดว้ยความอาวรณ์ เมือ่กลบัสู่วงัแลว้นางก็โศกครวญหวนหาแต่เขาผูเ้ป็น

วรีบรุุษในใจของนางทวิาและราตรกี็ผ่านไปดว้ยความตรอมใจในความรกัทีน่างมต่ีอเขา 

 

ส่วนมนสวามนิ ก็ออกจากอทุยาน แลตามนางไปจนกระท ัง่นางหายลบัเขา้ตาํหนกัไป เขากลา่วแก่ตวัเองว่า 

‚ขา้อยู่โดยปราศจากนางไม่ได ้ที่พึ่งของขา้ในยามนี้ก็เห็นจะมแีต่มูลเทวะ จอมเจา้เล่หท์ี่เชียวชาญทางไสยเวท

เท่านัน้‛ 

 

ราํลกึฉะนี้แลว้ ก็เตรียมจะไปพบจอมขมงัเวทยผู์น้ ัน้ คร ัน้ถงึวนัรุ่งขึ้น ชายหนุ่มออกเดนิทางไปยงัสาํนกั

ของมูลเทวะผูเ้ป็นบดแีห่งมายาวนิท ัง้หลาย แลเหน็จอมขมงัเวทยก์บัศศินผูเ้ป็นสหาย กาํลงัทดลองมนตรไ์สยต่าง 

ๆ หลายแบบหลายวธิ ีสะเทอืนฟ้าสะเทอืนเดนิราวกบัสงครามทีอ่สูรขบัเคี่ยวกบัทวยเทพกาํลงัดาํเนินอยู่ ชายหนุ่ม

เขา้ไปแสดงคารวะต่อเจา้สาํนกัอย่างขลาด ๆ แลว้แจง้ความประสงคข์องตนใหท้ราบ มูลเทวะไดฟ้งัก็หวัเราะยก

ใหญ่ แต่ในทีสุ่ดก็ยอมรบัวา่จะช่วยใหช้ายหนุ่มไดส้มัฤทธิ์ผล จอมขมงัเวทยม์นุษยเ์จา้เลห่ห์ยบิเมด็ยากลม ๆ เลก็ 

ๆ ที่ปลุกเสกแลว้เมด็หนึ่งใส่ลงไปในปากของตนเอง ทนัใดก็กลายเป็นรูปพราหมณ์แก่ แลว้เอายาเมด็ที่สองใส่

ปากของมนสวามนิ ทาํใหช้ายหนุ่มกลายร่างเป็นหญงิสาวรูปงาม จากนัน้ราชาไสยเวทก็จูงมอืสาวนอ้ยไปสู่ทอ้งพระ

โรงของกษตัรยิผู์เ้ป็นพระบดิาของเจา้หญงิศศิประภา และทูลว่า ‚โอ ราชะ ขา้มลูีกชายอยู่เพยีงคนเดยีว ขา้ไดไ้ปสู่

ขอหญงิงามคนหนึ่งมาใหเ้ป็นภรรยาของเขา และอตุส่าหเ์ดนิทางด ัน้ดน้มาแต่ไกล เพือ่จะมอบนางใหแ้ก่ลูกของขา้ 

แต่ไมพ่บเขา ขา้จะตอ้งออกตดิตามใหเ้จอเขาใหไ้ด ้ขา้จาํเป็นจะตอ้งทูลขอรอ้งพระองคใ์หช่้วยดูแลหญงิผูน้ี้ไวใ้หข้า้

ดว้ย จนกว่าขา้จะตามเจอลูกชายของขา้ ทีข่า้มาทูลต่อพระองคเ์ช่นนี้ ก็เพราะพระราชานัน้ไดช้ื่อว่า นฤบาล เป็นผู ้

คุม้ครองคนท ัง้หลาย และทรงเป็นผูพ้ทิกัษโ์ลกอกีดว้ย‛ 
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เมื่อพระเจา้ยศเกตุไดฟ้งัคําขอรอ้งของพราหมณ์เช่นนัน้ ก็รีบรบัคําเพราะทรงเกรงกลวัคําสาปของ

พราหมณ์ถา้ทรงปฏเิสธ จงึตรสัเรียกพระราชธิดาศศิประภามาเฝ้า ดาํรสัว่า ‚ลูกหญิง เอาหญิงผูน้ี้ ไปไวท้ี่ตาํหนกั

ของลูก เลี้ยงดูนางใหด้ ีใหน้างนอนกบัเจา้ และกนิอาหารร่วมกบัเจา้ทกุวนั‛ เจา้หญงิก็ดาํรสัแลว้ก็พามนสวามนิผู ้

แปลงร่างเป็นสาวนอ้ยตามไปทีต่าํหนกัของนาง ส่วนมลูเทวะผูแ้ปลงรูปเป็นพราหมณ์แก่ก็เดนิทางท่องเทีย่วไปตาม

อธัยาศยั และมนสวามนิก็ไดอ้ยู่กบัเจา้หญงิทีต่นรกัในสภาพทีต่นเป็นหญงิเช่นเดยีวกนั 

 

ในเวลาไม่นานนกันางก็มีความสนิทสนม

และใหค้วามรกัความเอ็นดูแก่สหายคนใหม่ของนาง 

และแลว้วนัหนึ่งเจา้หญิงก็เริ่มมีอาการเศรา้สรอ้ย 

และแสดงอาการแหนงหน่ายต่อสิ่งท ัง้หลายที่นาง

เคยรกัเคยใคร่ พลกิซา้ยป่ายขวากลบัไปกลบัมาอยู่

บนบรรจถรณ์ไม่หยุดหย่อน มนสวามนิผูน้อนอยู่

บนเตียงถดัไปในสภาพของหญิงสาวจึงปลอบถาม

นางว่า ‚ศศิประภายอดรกั ทาํไมเจา้จงึดูซดีเซยีวนกั 

และร่างกายก็ซูบผอมลงทุกวนั ดูราวกบัคนที่พลดั

พรากจากคู่รกัของตนตอ้งตรอมใจโหยหานึกถงึคน

รกั บอกขา้ส ิถา้เจา้ยงัไวใ้จขา้ผูเ้ป็นเพือ่นของเจา้คน

นี้  ดีละ ถา้เจา้ยงัไม่ยอมพูด ขา้จะอดอาหารตัง้แต่

บดันี้ เป็นตน้ไป จนกวา่เจา้จะบอกความจรงิแก่ขา้‛ 

 

เจา้หญงิไดฟ้งัดงันัน้ก็ถอนใจ ในทีสุ่ดก็ยอม

เล่าเรื่อง นางกล่าวว่า ‚ขา้จะไม่เชื่อใจเจา้ไดอ้ย่างไร

เล่า ฟงัใหด้ีนะ ขา้จะเล่าสาเหตุใหเ้จา้ฟงั คร ัง้หนึ่ง

เมือ่วสนัตฤดูมาเยอืน ขา้ไปเที่ยวที่สวนดอกไมเ้พื่อ

ความเพลดิเพลนิ และทีน่ ัน้เอง ขา้ไดเ้จอพราหมณ์หนุ่มรูปงามคนหนึ่ง ผูง้ามสดใสปานฤดูใบไมผ้ล ิและผุดผ่อง

ดงัรศัมีพระจนัทร์ เขาทาํใหข้า้ตกหลุมรกัต ัง้แต่แรกเห็น และทาํใหข้า้ชื่นใจราวกบัไดท้ิพยรสในดวงจนัทร ์

(หมายถึง อาหารอนัเป็นทิพยท์ี่มีอยู่ในดวงจนัทร์ เมื่ออาหารนี้ ถูกกินนาน ๆ เขา้ จาํนวนก็ลดนอ้ยลงทาํให ้

พระจนัทรเ์รียวลง ๆ เป็นรูปโคง้ ในที่สุดก็หมดดวง ยามนี้คือขา้งแรม ต่อมาพระจนัทรก์็มเีสี้ยวใหญ่ขึ้น ๆ จน

เต็มที ่น ัน่คอื สมบูรณจนัทรห์รอืพระจนัทรเ์ต็มดวง อนัแสดงว่าทพิยาหารในดวงจนัทรเ์ริ่มสะสมขึ้นมาใหม่) นัน้ 

กาํลงัมองดูเขาดว้ยใจอนัเผลอไผลนัน้เอง ก็พอดชีา้งใหญ่เชอืกหนึ่งหลุดจากปลอกพนัธนาการวิง่เตลดิผ่านเขา้มา

ในอุทยาน รูปร่างของมนักาํยาํดาํมดืเหมอืนเมฆฝน พวกนางกาํนลัท ัง้หลายของขา้ก็แตกกระเจิงวิ่งหนีไปหมด 
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และระหว่างที่ขา้ยงัละลา้ละลงัไม่รูจ้ะทาํอย่างไร พราหมณ์หนุ่มก็ถลนัเขา้มาอุม้ขา้ไวท้นัท ีพาหนีจากที่น ัน้ การ

สมัผสักบัร่างกายของชายหนุ่มเป็นความรูส้ึกแปลกใหม่ที่ขา้ไม่เคยประสบมาก่อน การกอดอย่างนิ่มนวล

ละมนุละไมของเขาทาํใหข้า้รูส้กึเหมอืนถูกชะโลมลูบดว้ยผงจนัทรอ์นัหอมกรุ่น และรูส้กึเต็มตื้นดว้ยความอิ่มเอบิ

ใจ ราวกบัไดล้ิ้มรสทพิยาหารในดวงเดอืน ขา้รูส้กึเป็นสุขเหลอืที่จะบรรยายออกมาได ้หลงัจากนัน้มนิาน บรรดา

สาวสรรพก์าํนลัของขา้ก็กลบัมาชุมนุมกนัดงัเก่า และเขาก็พาขา้กลบัวงั ท ัง้ ๆ ที่ขา้ไม่เต็มใจเลย ทาํใหรู้ส้ึก

เหมอืนว่าขา้ถูกเหวีย่งจากสวรรคล์งมาสู่ดนิในพริบตา ต ัง้แต่นัน้เป็นตน้มาใจของขา้ก็เฝ้าแต่คิดถงึเขามรูิว้าย ยาม

ตื่นก็รูส้กึเหมอืนเขาอยู่เคยีงขา้ง และแมย้ามหลบัขา้ก็แลเหน็เขาในความฝนั ว่าเขาประคองกอดและจมุพติขา้อย่าง

นิ่มนวล แต่แมก้ระนัน้ขา้ก็ยงัลมืถามชื่อเขา และส่วนอื่น ๆ อนัเกี่ยวกบัตวัเขา ดงันัน้ขา้จึงตอ้งทนทุกขท์รมาน

อย่างที่เจา้เห็นนี่แหละ เขาทาํใหห้วัใจของขา้ตอ้งรอ้นรุ่มดว้ยไฟแห่งความทุกข ์เพราะการพรากจากเขาผูเ้ป็นบดี

แห่งชวีติของขา้‛ 

 

พอมนสวามนิไดย้นิเรื่องราวของนาง เขาก็รูส้กึชุ่มชื่นหวัใจ มคีวามอิ่มเอบิราวกบัไดร้บัอมฤตรส เพราะ

วาจาของนางผูเ้ป็นทีร่กั แมเ้ขาจะอยู่ในร่างของหญงิสาว ณ ทีน่ ัน้ก็ตาม เมือ่ประจกัษค์วามจรงิดงันี้ ชายหนุ่มก็รูว้่า

บดันี้ถงึเวลาทีเ่ขาจะเปิดเผยตวัเองไดแ้ลว้ จงึคายเมด็ยาวเิศษออกจากปาก และแสดงรูปร่างอนัแทจ้รงิใหป้ระจกัษ ์

พลางกล่าวว่า ‚แม่ตากลมแลดูขา้ส ิขา้นี่แหละคือพราหมณ์หนุ่มคนที่เจา้ถวลิหาตัง้แต่พบกนัในสวนเป็นครัง้แรก 

และขา้ก็ตกเป็นทาสของเจา้ตามความหมายของ ‚ทาส‛ ทีแ่ทจ้รงิทกุประการ ต ัง้แต่เราหยุดชะงกัเพราะชา้งใหญ่วิง่

เขา้มา การไดอุ้ม้เจา้หนีอนัตรายก็เป็นสิง่ทีม่ไิดค้าดถงึ จนเมือ่เจา้จากไปแลว้ขา้ก็คิดถงึเจา้มวิาย จงึตอ้งหาวธิทีีจ่ะ

ไดพ้บเจา้อีก ก็อย่างที่เห็นในรูปร่างผูห้ญิงนี่แหละ เพราะฉะนัน้ เจา้ผูเ้ป็นที่รกัของขา้เอ๋ย ขอใหค้วามโศกศลัย์

เพราะการพลดัพรากของเราท ัง้สองจงถงึที่สุดเถดิ เราไดท้นทุกขท์รมานมามากพอแลว้ อย่าใหเ้ราตอ้งอดทนอีก

เลย เพราะพระกามเทพเองก็ไมอ่าจจะทนรอมอบโอกาสใหเ้ราอกีต่อไปแลว้‛ ฝ่ายเจา้หญงิเมือ่ไดแ้ลเหน็รูปร่างอนั

แทจ้รงิของชายในหทยัของนางปรากฏต่อหนา้และกลา่วถอ้ยคาํดงักลา่ว นางก็เต็มตื้นใจเป็นลน้พน้ ดงันัน้ท ัง้สองก็

กระทาํการสมรสกนัโดยแบบคานธรรพววิาห ์(คานธรรพวิวาห ์แปลว่า แต่งงาน หรือไดเ้สีย กนัเองดว้ยความ

สมคัรใจของชายและหญิง ถอืว่าเป็นการววิาหอ์ย่างหน่ึงในแปดอย่างทีใ่ชไ้ดแ้มจ้ะไม่เปิดเผยแก่สาธารณชนก็ตาม 

ววิาห ์๘ แบบไดแ้ก่ 

 

๑.  พราหมววิาหะ หมายถงึ การแต่งงานทีไ่ดห้ม ัน้กนัเรียบรอ้ยดว้ยทรพัย ์และมกีารท าพธีิถูกตอ้งทาง

ศาสนา 

๒.  ไทวววิาหะ คือการววิาหท์ีฝ่่ายพ่อแมย่กลูกสาวใหแ้ก่พระผูท้ าพธีิ ในฐานะทีใ่ชเ้ป็นของแทนค่าจา้ง 

๓.  อารษววิาหะ คือการววิาหท์ีม่สีนิสอดเป็นแมโ่ค หรือพ่อโค 

๔.  ปราชาปตัยววิาหะ คือการววิาหซ์ึง่ฝ่ายพ่อแมย่กลูกสาวใหเ้จา้บ่าวโดยไมเ่รียกรอ้ง 
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๕.  คานธรรพววิาหะ (คานฺธรฺวววิาห) คือการววิาหโ์ดยความพงึพอใจของทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ทีจ่ะ

ไดเ้สยีกนัเองโดยไมต่อ้งขอความยนิยอมจากญาติของฝ่ายหญงิ 

๖.  อาสรุววิาหะ คือการววิาหโ์ดยการซื้อขายเหมอืนสนิคา้ 

๗.  รากษสววิาหะ คือการววิาหท์ีใ่ชว้ธีิตชีงิหรือปลน้เอาโดยพละก าลงั 

๘.  ไปศาจววิาหะ คือการววิาหโ์ดยการลกัหลบัผูห้ญงิ วางยานอนหลบัหรือมอมเมาสุรา) 

 

จากนัน้มนสวามินก็มีชีวิตอย่างผาสุกในวงัของนาง โดยดาํรงร่างเป็นสองแบบ กล่าวคือ เมื่อถึงเวลา

กลางวนัก็เอาเมด็ยาวเิศษอมไวใ้นปาก มรูีปร่างเป็นหญงิ ตกถงึเวลากลางคนืก็คายเมด็ยาออก กลายร่างเป็นชาย 

 

ดว้ยประการฉะนี้แลเวลาก็ผ่านไป ครัน้แลว้วนัหนึ่ง พีเ่ขยของพระราชายศเกต ุมชีื่อว่า มฤคางกทตัต ์ได ้

ยกพระธิดาชื่อมฤคางกวตีใหอ้ภเิษกสมรสกบัพราหมณ์หนุ่มลูกชายของมหาเสนาบด ีผูเ้ป็นอาํมาตยน์ายกของ

พระราชา ชื่อ ปรชัญาสคร และนางมฤคางกวตีไดร้บัทรพัยส์นิจาํนวนมากจากพระบดิาของนาง ในงานอภษิกส

มรสครัง้นี้  เจา้หญิงศศิประภาไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วมงานดว้ยที่วงัของพระญาติองคน์ี้  นางก็เสด็จแวดลอ้มไปดว้ย

เหลา่นางผูร้บัใชเ้ป็นอนัมาก ในจาํนวนนี้มมีนสวามนิในร่างสาวสวยตามเสดจ็ไปดว้ย 

 

ฝ่ายลูกชายของมหาอาํมาตยป์รชัญาสาคร ไดเ้หน็างแปลงคือมนสวามนิในร่างหญิงสาวสวย ก็เกิดความ

หลงใหลเหมอืนถูกเสยีบดว้ยศรกามเทพ เมือ่เสร็จการแต่งงานแลว้เจา้บ่าวก็พาเจา้สาวกลบัไปสู่เรอืนของตน ชาย

หนุ่มรูส้กึใจหายที่ตอ้งพรากจากนางงาม มคีวามรูส้กึเหมอืนหวัใจของตนถูกปลอ้นเอาไปจากร่างฉะนัน้ ชายหนุ่ม

เฝ้าแต่ครุ่นคิดถงึนางอยู่มวิาย หลบัตาลงคราใดก็แลเหน็แต่ใบหนา้ของนางทุกครัง้ หวัใจก็เจ็บปวดไปหมดดว้ย

พษิพญางูแห่งความรกัอนัแรงรา้ย นอนกระสบักระส่ายเดีย๋วลุกเดีย๋วนัง่หาความสงบมไิด ้คนทีม่าช่วยงานและพกั

อยู่ที่น ัน้ต่างก็งนุงงต่อภาพที่ไดเ้หน็ ปรึกษากนัว่าเกิดอะไรขึ้น และบดิาของชายหนุ่มคือ ท่านมหามนตรีปรชัญา

สาคร พอไดท้ราบเรื่องก็รบีมาเยีย่ม ท่านมขุมนตรพียายามปลอบถามสาเหตอุย่างไร ๆ ก็ไมไ่ดเ้รื่อง พอถกูซกัถาม

หนกัเขา้ ชายหนุ่มก็กระโจนลงจากเตยีง ส่งเสยีงกรดีรอ้งพูดราํพนัเพอ้พรํา่ฟงัไมไ่ดศ้พัท ์ทาํใหผู้เ้ป็นพ่อกลุม้ใจยิง่

นกั และตระหนกัว่าสถานการณ์นัน้รา้ยแรงเกินกว่าจะเยยีวยาได ้เมือ่พระราชาทราบเรื่องก็รีบเสด็จมาเยี่ยมเป็น

การส่วนพระองค ์พอเหน็อาการของชายหนุ่มก็ทรงทราบไดท้นัทวี่าตกอยู่ในความทรมานเพราะพษิรกัอนัรา้ยแรง

ถงึข ัน้ที ่๗ ในจาํนวนท ัง้หมด ๑๐ ข ัน้ ดงันัน้พระองคจ์งึตรสัแก่เหลา่อาํมาตยว์่า ‚ถา้ขา้ไดห้ญงิบรสุิทธิ์จากตระกูล

พราหมณ์มาสกัคนหนึ่ง ขา้จะลองดูซวิ่า เขาจะมคีวามรกันางไดห้รอืไม ่ถา้เขายงัไมส่ามารถทาํใจใหร้กันางได ้ก็ไม่

ตอ้งสงสยัเลยว่า เขาจะตอ้งไปถงึข ัน้ที ่๑๐ (ตาย) (๑๐ ข ัน้ของการทนทุกขท์รมานเพราะความรกั ไดแ้ก่ ๑. รกั

นยันต์าสวย ๒. ผูกพนัทางใจ ๓. กระสนั ๔. นอนไมห่ลบั ๕. ซูบผอม ๖. ไมรู่ห้นาวรูร้อ้น ๗. ไมรู่จ้กัอาย ๘. ใจ

เลือ่นลอย ๙. ลมใส่ ๑๐. ตาย)  แน่ ๆ ถา้เขาตายลง พ่อเของเขาผูเ้ป็นมหามนตรขีองขา้ก็คงจะถงึความพนิาศ ถา้

เขาถงึความพนิาศ อาณาจกัรของขา้ก็ย่อมพลอยพนิาศไปดว้ย ลองบอกหน่อยทวีา่ ขา้จะทาํอย่างไรด‛ี 
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เมื่อพระราชาตรสัดงันี้  เหล่ามนตรีก็กราบทูลว่า ‚ราชะ มคีาํท่านกล่าวไวว้่า บารมขีองพระเจา้แผ่นดิน 

ย่อมคุม้ครองทวยราษฎรท์ ัง้ปวง และในหมู่ราษฎร มนตรีเป็นบุคคลที่สาํคญักว่า ถา้มนตรีพนิาศ การคุม้ครอง

ของพระราชาก็ไม่มผีล เมือ่เป็นดงันี้  บาปย่อมเกิดเพราะความตายของบุตรมหามนตรีนี้  เพราะฉะนัน้พระองค์

จะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดบาปกรรมนี้  มิฉะนัน้พระองค์จะถูกประณามว่าทาํผิดหลกัธรรม และเพื่อหลกัการอนันี้ 

พระองคค์วรทดลองแกไ้ขใหด้ทีีสุ่ด อบุายในกรณีนี้ก็คอื พระองคค์วรแสวงหาหญงิตระกูลพราหมณ์ทีบ่ริสุทธิ์ผุด

ผ่อง และงามพรอ้มดว้ยรูปสมบตัคิุณสมบตัอินัเลศิมาใหแ้ก่บุตรมนตรี ใหเ้ขาอยู่กบันางสกัช ัว่ระยะเวลาหนึ่ง ถา้

ไมถ่กูใจเขาก็คงส่งนางคนื เมือ่ถงึเวลานัน้ เราค่อยมาปรกึษาหารอืกนัใหมว่่าจะทาํอย่างไรต่อไป‛ 

 

เมือ่เหล่ามนตรีกราบทูลแสดงความคิดเหน็ดงันี้  พระราชาก็ทรงเหน็ชอบดว้ย ในการทีจ่ะส่งนางแปลงไป

ใหแ้ก่บุตรชายของมขุมนตรี และหลงัจากที่ตรวจฤกษง์ามยามดเีรียบรอ้ยแลว้ พระราชาก็ส ัง่ใหเ้อาตวัมนสวามนิ

ชายในร่างหญงิ มาจากตาํหนกัของเจา้หญงิพระราชธดิามาเฝ้า แลว้แจง้เรื่องใหท้ราบ ชายหนุ่มไดฟ้งัจงึกราบทูลว่า 

‚ราชะ ถา้พระองคต์ ัง้ตระทยัจรงิจงัว่า จะส่งตวัหมอ่มฉนัไปเป็นเมยีลูกมขุมนตรคีนนัน้ หมอ่มฉนัก็ยอม แต่โปรด

ทรงระลกึว่า หมอ่มฉนัเป็นคนทีพ่ราหมณ์ชราผูห้นึ่งนาํมาฝากพระองคไ์วแ้ละตวัเขาก็หายสาบสูญไป ถา้หมอ่มฉนั

จะตอ้งแต่งงานในครัง้นี้ หม่อมฉนัจะตอ้งขอใหส้ามขีองหม่อมฉนักระทาํบญุเสยีก่อน คอืใหเ้ขาออกเดนิทางจาริก

แสวงบญุไปนมสัการสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ตามตรีถะ (ท่าน า้) ต่าง ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้เทวาลยัของทวยเทพ เมือ่ครบ ๖ เดอืนที่

เขาไปประพฤติบุญยยาตราเสร็จเรียบรอ้ยแลว้กลบัมาบา้น เมื่อนัน้แหละจึงค่อยส่งหม่อมฉันไปเป็นเมียเขา 

เงือ่นไขทีห่ม่อมฉนักราบทูลนี้จะรบัไดห้รือไม ่ถา้ไมร่บั แต่จะบงัคบัหม่อมฉนัใหเ้ป็นเมยีเขา หมอ่มฉนัก็จะกดัลิ้น

ใหข้าด ฆ่าตวัตายใหรู้แ้ลว้รูร้อดไป‛ 

 

เมือ่นางกล่าวดงันี้  พระราชาก็แจง้ใหบุ้ตรชายของมหามนตรีทราบ ชายหนุ่มไดท้ราบดงันี้  อาการป่วยก็

หายเป็นปกติทนัที และรีบรบัเงื่อนไขทนัทีโดยไม่มีขอ้ต่อรอง ชายหนุ่มรีบดาํเนินการวิวาหต่์อไปจนขบถว้น

กระบวนการ และตัง้นางมฤคางกวตเีป็นเมยีหลวงอยู่ในบา้นหลงัหนึ่ง และใหว้่าทีเ่มยีคนทีส่องหรอืหญงิปลอมอยู่

บา้นเดยีวกนั ใหม้คีนคอยระแวดระวงัรบัใชน้างอย่างดทีีสุ่ด ส่วนชายโงเ่มือ่จดัการเสร็จแลว้ก็จดัแจงออกเดนิทาง

ไปจารกิแสวงบญุตามตรีถะต่าง ๆ เพือ่เอาใจนางตามขอ้ตกลง 

 

ฝ่ายมนสวามนิอยู่ดว้ยกนักบันางมฤคางกวตเีมยีหลวงโดยนอนเตยีงเดยีวกนั กนิอาหารโตะ๊เดยีวกนั คืน

หนึ่งในขณะที่คนท ัง้สองนอนบนเตียงดว้ยกนั และคนรบัใชซ้ึ่งอยู่นอกหอ้งนอนหลบัหมดแลว้ นางมฤคางกวตี

กลา่วแก่เพือ่นร่วมเตยีงวา่ ‚เพือ่นเอย๋ ขา้นอนไมห่ลบั ช่วยเลา่นิทานใหข้า้ฟงัสกัเรื่องสิ‛ เมือ่มนสวามนิไดย้นิดงันัน้

ก็กล่าวว่า ‚ขา้จะเล่านิทานใหเ้จา้ฟงั เรื่องมีว่าในสมยัดึกดาํบรรพน์านมาแลว้ มีราชฤษีองคห์นึ่ งชื่ออิฑะ เป็น

กษตัรยิสู์รยวงศอ์งคห์นึ่งไดถ้กูคาํสาปของพระเคาร ี(พระอมุา) กลายเป็นหญงิ และพระองคใ์นสภาพทีถ่กูสาปเป็น
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หญงิเกดิไปรกัพระพธุ (โอรสของพระจนัทร)์ ในการพบกนัครัง้แรก ณ พุ่มไมบ้ริเวณอาศรม และไดเ้สยีเป็นผวั

เมยีกนัทีน่ ัน่ จนเกดิโอรสดว้ยกนัคอืเจา้ชายปรูุรวสั‛ เมือ่หนุ่มเจา้เลห่เ์ลา่มาถงึตอนนี้ ก็สรุปว่า ‚ดงันัน้ ดว้ยความ

อนุเคราะหจ์ากเทพก็ดี หรือดว้ยเวทมนตรแ์ละโอสถก็ดี บางทีก็อาจทาํใหผู้ช้ายกลายเป็นผูห้ญิง หรือในทาง

กลบักนั ผูห้ญิงกลายเป็นชายก็ไดเ้หมอืนกนั และดว้ยวธิีนี้แมแ้ต่มหาบุรุษก็อาจตกเป็นผูพ้่ายแพแ้ก่อกีฝ่ายหนึ่ง

เพราะความรกัชกันาํไปไดเ้หมอืนกนั‛ 

 

เมือ่นางมฤคางกวต ีผูต้รอมใจเพราะถกูสามทีอดทิ้งโดยเขารบีออกเดนิทางไปจารกิแสวงบญุ หลงัจากพธิี

ววิาหเ์พิง่เสร็จไปใหม่ ๆ ไดฟ้งันิทานเรื่องนี้  นางก็กลา่วแก่หญงิ (มนสวามนิ) ผูเ้ป็นเมยีนอ้ยของสามแีละผูเ้ป็นที่

นางไวใ้จเพราะอยู่ดว้ยกนัในฐานะหญงิผูร่้วมสามเีดยีวกนักบันางว่า ‚นิทานทีเ่จา้เลา่มาท ัง้หมดนี่ ทาํใหก้ายของขา้

ส ัน่เทิ้ม และหวัใจของขา้ก็วาบหววิไปหมด สหายเอย๋ บอกขา้หน่อยเถอะว่าเรื่องนี้หมายความว่ากระไร ‛ เมือ่

พราหมณ์หนุ่มในร่างหญงิไดย้นิดงันี้ ก็กลา่วต่อไปว่า ‚เพือ่นเอย๋ นี่คือสมฏุฐานอนัรา้ยแรงทีเ่กดิจากความรกั ขา้ก็

ทนไมไ่หวเหมนือกนั ขา้จะไมปิ่ดบงัเจา้อกีต่อไปแลว้‛ เมือ่นางแปลงกลา่วดงันี้ นางมฤคางกวตกี็กลา่วต่อไปอย่าง

ชา้ ๆ วา่ ‚สหายเอย๋ขา้รกัเจา้เหมอืนชวีติของขา้เอง เพราะฉะนัน้ไฉนขา้จงึไมค่วรพูดสิง่ทีข่า้คดิว่าสมควรจะเปิดเผย

เช่นเดยีวกนั จะเป็นไปไดห้รือไม่ว่า ใครก็ไดท้ีใ่ชก้ลอบุายอนัชาญฉลาดอาจจะถูกพามาสู่วงันี้ได ‛้ เมือ่ศิษยข์อง

จอมขมงัเวทไดฟ้งัดงันี้  เขาก็เขา้ใจว่านางหมายความว่าอะไร จงึประสมประแสแต่งเรื่องเพือ่อธิบายตนเองว่า ‚ถา้

จะถอืเรื่องนี้อย่างจรงิจงัแลว้ละก็ ขา้จะตอบตามตรงวา่ ขา้ไดร้บัพรจากพระวษิณุเป็นเจา้ว่า ถา้ขา้อยากจะแปลงร่าง

เป็นชายในเวลากลางคืนขา้ก็ทาํได ้เพราะฉะนัน้ขา้จะแปลงกายเป็นชายใหเ้จา้ดูเดีย๋วนี้ ‛ ว่าแลว้ก็คายเมด็ยาวเิศษ

ออกจากปาก และปรากฎกายเป็นเดก็หนุ่มรูปงามต่อหนา้นาง และดว้ยกโลบายอนัชาญฉลาดเช่นนี้ พราหมณ์หนุ่ม

ก็ไดอ้ยู่กนักบัภรรยาของลูกมขุมนตรี โดยเป็นหญงิในเวลากลางวนัและเป็นชายในเวลากลางคืน แต่หลงัจากนี้มิ

นานก็มขี่าวแจง้มาว่าสามขีองนางไดเ้สร็จการจาริกแสวงบญุแลว้ และกาํลงัเดนิทางกลบับา้น ชายหนุ่มผูเ้ป็นชูไ้ด ้

ทราบขา่วก็ตกใจ รบีพานางมฤคางกวตหีนีออกจากบา้นไปในยามดกึ 

 

ถงึตอนนี้ก็ปรากฏว่า จอมขมงัเวทยม์ลูเทวะผูเ้ป็นอาจารยข์องชายหนุ่มมนสวามนิ หลงัจากทีท่่องเทีย่วหา

ความสาํราญใจไปในดินแดนต่าง ๆ ไดท้ราบเรื่องที่ศิษยข์องตนก่อขึ้น จึงรีบแปลงกายกลบัเป็นพราหมณ์ชรา

ตามเดมิ พรอ้มดว้ยศศินผูเ้ป็นสหายซึ่งแปลงกายเป็นพราหมณ์หนุ่มตรงไปเฝ้าพระราชายศเกต ุกราบทูลว่า ‚ขา้

แต่ราชะ คงจะทรงจาํไดว้่าขา้คอืใคร บดันี้ขา้ไปตดิตามจนพบลูกชายของขา้แลว้ จงึกลบัมาทูลขอคนืลูกสะใภท้ีข่า้

ฝากพระองคไ์วก้ลบัคนื เพราะฉะนัน้ขอไดท้รงคืนนางใหแ้ก่ลูกชายของขา้เถดิ‛ พระราชาไดฟ้งัดงันี้ก็ตกพระทยั 

กลวัจะถูกพราหมณ์สาปเอาจงึกล่าวออ้มแอม้แกต้วัว่า ‚ท่านพราหมณ์ ขา้จะทาํอย่างไรดเีล่า เพราะลูกสะใภข้อง

ท่านเพิง่หนีออกจากบา้นเมือ่สองสามวนันี้ เอง ไมท่ราบว่าไปไหน จนป่านนี้ยงัตามตวัไมพ่บเลย นี่เป็นความผดิของ

ขา้เอง เอาอย่างนี้แลว้กนั ขา้จะมอบลูกสาวของขา้ใหท้่านเป็นการทดแทนลูกสะใภข้องท่านทีห่ายไป ขอท่านจงรบั

เอาไปเถอะ‛ 
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เมือ่คนเจา้เลห่ใ์นร่างของพราหมณ์ชราไดย้นิก็ซ่อนยิ้มดว้ยความพอใจ แต่แกลง้ตสีหีนา้บึ้งตงึใหพ้ระราชา

เกรงกลวั เมือ่รบัเจา้หญงิมาแลว้ก็มอบใหแ้ก่ศศิน พราหมณ์หนุ่มผูถ้กูสมมตใิหเ้ป็นลูกชายของพราหมณ์เฒ่า การ

ววิาหอ์ย่างเอกิเกริกก็ไดก้ระทาํขึ้นในวงัหลวง เสร็จพธิีแลว้มูลเทวะก็นาํคนท ัง้สองเดนิทางกลบับา้นโดยไม่สนใจ

ไยดต่ีอทรพัยศ์ฤงคารทีพ่ระราชาประทานให ้

 

ณ บา้นของมลูเทวะนัน่เอง มนสวามนิผวั

คนแรกของเจา้หญิงก็ เดินทางมาถึง เกิดการ

โตเ้ถยีงยกใหญ่กบัศศินผูเ้ป็นผวัคนใหม่ของนาง

ต่อหนา้มูลเทวะ มนสวามนิกล่าวว่า ‚เจา้หญิงศศิ

ประภาองค์นี้ควรจะถูกส่งคืนใหข้า้ เพราะขา้ได ้

เป็นสามขีองนางคนแรกโดยอาศยักลวธิีของท่าน

ครูแท ้ๆ ‚ ศศินตอบว่า ‚อา้ยหนา้โง ่เจา้มสี่วนได ้

ส่วนเสยีอะไรกบันาง นางเป็นเมยีขา้แท ้ๆ เพราะ

พระบดิาของนางประทานนางใหแ้ก่ขา้ โดยเขา้พธิี

ววิาหต่์อหนา้กองไฟอนัศกัดิ์สทิธิ์‛ ปรากฏว่าท ัง้

สองชายต่างก็ทุ่มเถยีงกนัอย่างไม่ลดราวาศอกให ้

กนัและกนั ต่างก็ยนืยนัสทิธิเหนือตวันางดว้ยกนั 

ไมม่ใีครตดัสนิในเรื่องนี้ได ้

 

‚โอ ราชนัโปรดตอบขา้หน่อยว่าในระหว่าง

ชายสองคนคู่พพิาทในกรณีนี้  ใครสมควรจะเป็น

เจา้ของนางอย่างแทจ้รงิ‛ 

 

   เมือ่พระราชาตริวกรมเสนถูกถามจากเวตาล ซึง่อยู่บนพระองัสาของพระองคด์งันัน้ ก็ตรสัตอบปญัหา

ว่า ‚ขา้พจิารณาเรื่องนี้แลว้ มคีวามเหน็ว่าเจา้หญิงควรเป็นภริยาของศศินโดยแท ้เพราะว่า พระราชาทรงยกนาง

ใหแ้ก่ศศิน และจดัพธิีววิาหใ์หอ้ย่างเปิดเผยต่อหนา้คนท ัง้หลาย เพราะฉะนัน้เจา้หญงิจงึเป็นภรรยาทีถู่กตอ้งตาม

กฏหมายของศศิน เขาเท่านัน้ที่เป็นเจา้ของนางโดยไม่มทีี่สงสยั ส่วนเจา้หนุ่มมนสวามนินัน่ ไม่ไดเ้ขา้พธิีววิาหก์บั

นางเพยีงแต่ไดเ้สยีกนัเองอย่างลบั ๆ ตามแบบคานธรรพววิาหเ์ท่านัน้ ไม่มผูีรู้เ้หน็เป็นพยาน จะมาอา้งสทิธิเหนือ

นางกระไรได‛้ 
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เมือ่เวตาลไดฟ้งัคาํตอบของพระราชา มนัก็ละจากพระองัสา และลอยกลบัไปยงักิ่งอโศกตามเดมิ 
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นิทานเรื่องที่ ๑๖ 

เจา้ชาย ชีมูตวาหน กบันาคช่ือ ศงัขจูฑะ 

 

 พระราชาตริวกิรมเสนเสดจ็กลบัไปทีต่น้อโศก ดงึเวตาลลงจากกิ่ง เอาพาดไวบ้นพระองัสาตามเดมิ และ

ในขณะที่เดินทางกลบัไปทางเก่านัน้ เวตาลก็กล่าวขึ้นอีกว่า ‚ราชะ โปรดฟงัขา้สกันิด ขา้มเีรื่องดี ๆ จะเล่าให ้

พระองคฟ์งั‛ 

 

 ในโลกอนัไพศาลนี้ มขีนุเขาอนัใหญ่มหมึา ชื่อภูเขาหมิวตั อดุมดว้ยรตันากรมากมายเป็นลน้พน้ และ ณ 

ทีน่ี้ก็เป็นทีเ่กิดของเทวพีีน่อ้งคือ พระคงคาและพระเคารี (พระอุมา) ผูเ้ป็นทีโ่ปรดปรานของพระศิวะ ภูเขาอนัมี

นามกระฉ่อนนี้ยงัหาไดม้คีนหนึ่งคนใดเคยปีนขึ้นไปถงึยอดไม่ มหาบรรพตนี้จึงชูยอดตระหง่านล ํา้ภูเขาท ัง้ปวง 

ดว้ยเหตุดงักล่าวนี้แล จงึมเีหล่ากวแีต่งเพลงขบัรอ้งสดุดไีปตลอดท ัง้สามโลก ที่ไหล่เขาหมิวตันี้ เองเป็นที่ต ัง้ของ

เมอืงกนกนคร (เมอืงทอง) ซึ่งมคีวามสว่างไสวแพรวพราวราวกบัแสงแห่งสูรยะที่ส่องระดมลงมายงัพื้นพภิพ

โดยเฉพาะ 

 

 แต่กาลนานลกึดกึดาํบรรพม์าแลว้ เมอืงทองดงักล่าวนี้ เป็นที่อยู่ของเหล่าวทิยาธรท ัง้หลาย ซึง่มพีระเจา้

ชีมูตเกตุเป็นพระราชา งามสง่าดงัพระอนิทรป์ระทบัอยู่บนเขาพระสุเมรุ ในพระราชอุทยานของพระองคม์ตีน้ไม ้

สารพดันึก (กลัปพฤกษ)์ ตน้หนึ่ง ซึ่งเป็นที่หวงแหนของราชตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ตน้ไมต้น้นี้มไิดม้ชีื่อว่า ‚ผูใ้ห ้

ตามใจปรารถนา‛ โดยไรเ้หตผุลก็หามไิด ้พระราชานบัถอืบูชาตน้ไมส้วรรคต์น้นี้อย่างจรงิใจ และทรงขอพระโอรส

องคห์นึ่ง ในกาลต่อมาพระองคก์็ไดโ้อรสสมความปรารถนา พระกุมารองคน์ี้สามารถระลกึชาติได ้และเป็นพระ

โพธสิตัวก์ลบัชาตมิาเกดิ เจา้ชายเป็นผูท้ีก่ลา้หาญยิง่และมคีวามเก่งกลา้สมเป็นวรีบรุุษคนหนึ่ง นอกจากนี้พระองค์

ยงัเป็นผูม้นีํา้พระทยัเมตตากรุณาแก่สตัวโ์ลกท ัง้หลายโดยท ัว่หนา้ เจา้ชายผูท้รงคุณธรรมอนัโดดเด่นนี้ มพีระนาม

ว่า ชีมูตวาหน และเมือ่เจรญิวยัขึ้น พระบดิาก็สถานปนาใหเ้ป็นมกฏุราชกมุาร เพราะทรงมคีุณสมบตัดิเีลศิ เป็นที่

พึง่ของอาํมาตยร์าชมนตรที ัง้หลาย 

 

 เมื่อชีมูตวาหนไดเ้ป็นเจา้ชายรชัทายาทใหม่ ๆ ปรากฎว่าเหล่ามนตรีมคีวามเป็นห่วงในเรื่องสมบตัิอนั

ประเสริฐของแว่นแควน้คือ ตน้กลัปพฤกษเ์ป็นอนัมาก ไดพ้ากนัมาเฝ้าและทูลว่า ‚ขา้แต่พระกุมาร บา้นเมอืงของ

เรานี้ เจรญิรุ่งเรอืงก็เพราะเรามตีน้กลัปพฤกษอ์นัสุดประเสรฐิหาสิง่ใดเสมอเหมอืนมไิดเ้ป็นหลกับา้นเมอืงอยู่ ตราบ

ใดทีเ่รายงัมตีน้ไมน้ี้อยู่ แมพ้ระอนิทรแ์ละศตัรูเหลา่รา้ยใด ๆ ก็หาอาจทาํอนัตรายเราไดไ้ม่‛ ชมีตูวาหนไดฟ้งัดงันัน้

ก็ราํพงึวา่ ‚อนิจจาเอย๋ บรรพบรุุษของเรา และแมค้นปจัจบุนัเหลา่นัน้ จะมตีน้ไมอ้นัประเสรฐินี้อยู่ ก็หาไดอ้ะไรอนั

สมควรจากตน้ไมน้ี้ไม ่เขาปรารถนากนัแต่เพยีงสมบตัพิสัถานเพือ่ตนเองแทบท ัง้สิ้น เขาทาํใหค่้าของตนตํา่ทรามลง 
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และทาํใหต้น้ไมน้ี้พลอยถกูเหยยีดหยามไปดว้ย ดลีะ ขา้จะทาํอะไรดงัทีข่า้คดิไวม้ ัง่‛ คดิดงันัน้แลว้ก็เขา้ไปเฝ้าพระ

บดิาในที่ประทบัรโหฐานและทูลว่า ‚พระบดิาเจา้ขา้ ขา้มคีวามคิดว่า บรรดาชาวโลกท ัง้หลายนี้ลว้นมคีวามคิดว่า

ชวีตินี้ เป็นทีร่ื่นรมยห์าทีสุ่ดมไิด ้เกดิมาแลว้ตอ้งเสวยสุขใหเ้ต็มที ่หารูไ้มว่่าทกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นอนิจจงั หาความ

จรีงัย ัง่ยนืไม่ได ้ชวีติของคนเราส ัน้นกั ถา้จะเปรียบก็เหมอืนคลืน่ในทะเลทีว่ิง่เขา้สู่ฝัง่แลว้ก็แตกทาํลายไป ทรพัย์

ศฤงคารทีไ่ดม้าก็เช่นเดยีวกนั มนัเกดิได ้มนัก็เสือ่มสูญได ้ทางทีส่มควรซึง่คนเราควรประพฤตปิฏบิตักิ็คอื ความ

เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกนั นัน่ต่างหากที่เป็นหลกัธรรมอนัควรประพฤติร่วมกนั หลกันี้ปรากฏอยู่ยงคงทน

มาแลว้นบัรอ้ย ๆ ยุค พระบดิาเจา้ขา้ ขอใหข้า้ไดท้าํสิง่ที่ตอ้งการตามความมุ่งหมายของขา้เถดิ ขา้จะขอสิง่อนัพึ ง

ปรารถนาใหแ้ก่เพือ่นบา้นและเพือ่นร่วมโลก ใหเ้ขามคีวามสุขโดยท ัว่หนา้เถดิ‛ 

 

 เมือ่พระบดิาตรสัว่า ‚ตามใจเจา้เถดิ‛ ชมีตูวาหนก็ถวายบงัคมลาออกไปยงัตน้กลัปพฤกษ ์และกลา่วแก่

ตน้ไมท้พิยว์่า ‚โอ เทวะ พระองคไ์ดป้ระสทิธิ์ประสาทสิง่อนัใคร ๆ ปรารถนามาแลว้ท ัง้ในอดตีและปจัจบุนั คร ัง้นี้

ขา้ทูลขออย่างเดยีวเท่านัน้ ขา้ขอใหช้าวโลกจงปราศจากความยากจน และขอความมโีชคจงสถติอยู่กบัเขาเหลา่นัน้ 

จงไปเถดิ ขอใหท้าํไดส้าํเร็จสมความมุ่งหมาย ขา้ยกเจา้ใหแ้ก่โลกของผูท้ีป่รารถนาความม ัง่ค ัง่รํา่รวยเหลา่นัน้แลว้ 

จงไปเถดิ‛ เมือ่ชมีูตวาหนกลา่วพรอ้มกบัพนมมอืแสดงความเคารพเช่นนี้แลว้ ก็มเีสยีงมาจากตน้กลัปพฤกษว์่า 

‚เมือ่ท่านปลอ่ยขา้แลว้ ขา้ก็ขอลาจากท่าน ณ บดันี้ ‛ และในฉบัพลนันัน้ ตน้ไมส้ารพดันึกก็ลอยขึ้นสู่สวรรค ์และ

หล ัง่ฝนแห่งแกว้แหวนเงนิทองโปรยพรัง่พรูลงสู่โลกมากมาย และคนยากจนท ัง้หลายท ัว่โลกก็ไดร้บัสมบ ัตนิ ัน้โดย

ท ัว่หนา้กนั มไิดล้ะเวน้ผูใ้ดแมแ้ต่คนเดียว ดว้ยผลแห่งการทาํความดีเช่นนี้  ทาํใหช้ีมูตวาหนไดร้บัการแซ่ซอ้ง

สาธุการตลอดสามโลก 

 

 การกระทาํคร ัง้นี้  ทาํใหบ้รรดาพระญาติวงศท์ ัง้ปวงเดอืดรอ้นและแคน้มากเพราะ ‚ผูใ้หส้มบตัิ‛ คือ

กลัปพฤกษต์น้นัน้ไดล้อยไปสู่สวรรคแ์ลว้ เพราะฝีมอืของชมีตูวาหน ทาํใหพ้วกตนพลอยหมดลาภไปดว้ย จงึรวม

หวักนันาํบรวิารมาลอ้มวงัเพือ่จะขบัไลช่มีตูวาหนและบดิาออกไปจากราชอาณาจกัร ชมีตูวาหนแลเหน็ดงันัน้ก็กลา่ว

แก่พระเจา้ชมีตูเกตผูุบ้ดิาว่า ‚ท่านพ่อ เราจะเกณฑก์าํลงัคนไปสูก้บัพวกเขาเราก็ทาํได ้แต่นัน่หมายถงึสงครามและ

การเสยีเลอืดเนื้อ ถา้คนใจกวา้งมคีวามปรารถนาจะครองอาณาจกัรแลว้ละก็ เขาจะตอ้งฆ่าฟนัพวกญาตพิีน่อ้งของ

เขาตายเป็นเบอื เพยีงเพือ่สนองความปรารถนาของเขาเท่านัน้หรอื เขาจะตอ้งทาํอย่างนี้แลหรือ ดงันัน้ราไชศวรรย์

จะมปีระโยชนอ์นัใดแก่เราสองพ่อลูกอกีต่อไปเลา่ ลูกว่าเราควรจะเป็นฝ่ายจากไปดกีว่า ไปหาทีอ่ยู่ใหมท่ีไ่มวุ่่นวาย 

เป็นทีส่งบสุขเหมาะแก่การบาํเพญ็พรตภาวนา ปลอ่ยใหพ้วกญาตทิีน่่าสงสารเหลา่นัน้ผจญกนัเอง เพราะความโลภ

เป็นสาเหต ุเขาอยากไดอ้าณาจกัรก็ใหเ้ขาเอาไปเถอะ‛ 

 

 เมือ่ชมีตูวาหนกลา่วดงันี้ พระเจา้ชมีตูเกตผูุเ้ป็นบดิาก็ตรสัว่า ‚ลูกเอย๋ พ่ออยากไดอ้าณาก็เพือ่ลูกเท่านัน้ 

ถา้เจา้ผูเ้ป่ียมไปดว้ยเมตตาธรรมตอ้งการสละมนั มนัจะมค่ีาอะไรสาํหรบัพ่ออกีเล่า พ่อแก่แลว้จะปรารถนาอะไร
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อกี‛ 

 

 เมือ่พระเจา้ชีมูตเกตเห็นชอบดว้ยตามขอ้สเนอของโอรส ชีมูตวาหนก็พาบดิาพรอ้มดว้ยมารดาหนีออก

จากวงั เดนิทางไปยงัภูเขามาลยะ สละราชสมบตัิไวเ้บื้องหลงัอย่างสิ้นอาลยัไยด ีณ ที่น ัน้ชายหนุ่มก็เสาะแสวงหา

ชยัภูมอินัเหมาะที่จะต ัง้อาศรม และไดพ้บหุบเขาซึ่งมธีารนํา้ไหลผ่าน มป่ีาจนัทนห์อ้มลอ้มรอบดูมดิชดิด ีก็ลงมอื

สรา้งบรรณาศรมอยู่ ณ ทีน่ ัน้ และดาํรงชวีติอย่างผาสุกปรนนิบตัพิ่อแมด่ว้ยความรกัความอาทร มคีวามสงบสุขไร ้

ความกงัวลใด ๆ ในกาลต่อมาชีมูตวาหนก็ไดเ้พือ่นใหม่คนหนึ่งชื่อ มติราวสุ เป็นบุตรของหวัหนา้คณะนกัสทิธิ์ผู ้

พาํนกัอยู่บนภูเขามาลยะแห่งนัน้ 

 

 วนัหนึ่ง ขณะทีช่มีตูวาหนกาํลงัเดนิเทีย่วอยู่ ณ บริเวณป่าแห่งนัน้ ก็แลเหน็วหิารของพระแม่เจา้เคาร ีซึง่

ต ัง้อยู่ในสวนจงึจะเขา้ไปทาํการสกัารบูชาต่อเทวรูปนัน้ ณ เทวาลยันัน้เอง เจา้ชายหนุ่มก็แลเหน็หญงิสาวผูห้นึ่งมสี

รีรรูปงดงามแวดลอ้มดว้ยเหล่านางบริจาริกากาํลงับรรเลงพณิอยู่ เป็นการนอ้มถวายพระธิดาแห่งขุนเขาหมิวตั 

ความไพเราะของเสยีงพณิเป็นที่จบัจิตจบัใจมาก ขนาดเนื้อทรายยงัยนืนิ่งไม่กระดุกกระดกิ เพือ่เงีย่หูสดบัเสยีง

แห่งพณิทพิยน์ ัน้ดว้ยนยันต์าอนักลมโตแจ่มแจว๋ไรเ้ดยีงสา หญงิสาวผูน้ ัน้มร่ีางเลก็แบบบางและมเีอวอนักลมกลงึ 

ราวกบัวา่พระธาดาพรหมไดก้ดแมแ่บบของนางดว้ยนิ้วพระหตัถอ์นังามเรยีว เพยีงครัง้แรกทีช่มีูตวาหนไดเ้หน็ภาพ

นางก็ตกตะลงึ รูส้กึเหมอืนว่านางไดแ้ทงทะลุนยันต์าของเขาลงไปเสยีบกน้บึ้งแห่งหวัใจ และหญงิสาวเมือ่แลเหน็

รูปลกัษณ์อนังามสง่าสมชายของเจา้ชายหนุ่ม ดวงจติของนางก็ปัน่ป่วนไปหมด มคีวามรูส้กึเหมอืนแลเหน็พระว

สนัตเทพบุตรมาปรากฏกายเฉพาะหนา้ แสดงความอาลยัในการถูกเผาไหมข้องพระกามเทพผูเ้ป็นปิยสหายของ

พระองค ์หญงิมอีาการงนุงงเหมอืนจติไมอ่ยู่กบัร่าง จนเผลอตวัลมืดดีพณิปลอ่ยใหเ้สยีงเพลงหยุดชะงกัและหยุด

นิ่งในทีสุ่ด 

 

 

 เมือ่ชีมูตวาหนไดส้ติ ก็เกิดความใคร่รูว้่านางเป็นใครกนัแน่ จึงถามนางกาํนลัผูค้อยรบัใชน้างว่า ผูเ้ลอ

โฉมมนีามว่ากระไร เป็นลูกเตา้เหลา่ใคร เมือ่นางกาํนลัไดฟ้งัก็ตอบว่า ‚นางชื่อมลยวตี เป็นนอ้งของมติราวสุ และ

บดิาของนางคือวศิวาวสุ ราชาแห่งสทิธะท ัง้หลาย‛ เมือ่นางกลา่วดงันี้แก่ชมีตูวาหน เป็นการเผยประวตัขิองนาง

มลยวตี และวงศต์ระกูลแลว้ก็ถามประวตัิของฤษหีนุ่มชีมูตวาหนและราชฤษที ัง้สอง คือบดิาและมารดาของฤษี

หนุ่มที่ตดิตามออกมาบวชดว้ย ว่าเป็นใครมาจากไหน หลงัจากนี้นางก็รายงานต่อมลยวตีใหท้ราบโดยย่อ ๆ นาง

มลยวตีไดฟ้งัก็กล่าวยิ้ม ๆ ว่า ‚ทาํไมไม่ทูลเชิญเจา้ชายแห่งวทิยาธรผูม้าเยอืนมาทีน่ี่เล่า เพราะพระองคน์ ัน้เป็นผู ้

ทรงเกยีรตเิป็นทีย่กย่องของคนท ัง้โลก‛ เมือ่กลา่วดงันี้แลว้ ราชธดิาโฉมงามของราชาแห่งสทิธะก็นัง่เงยีบอยู่ และ

กม้หนา้ลงซ่อนความขวยเขนิ นางขา้หลวงจึงกล่าวแก่ชีมูตวาหนว่า ‚พระธิดาทรงขวยอาย ขอใหห้ม่อมฉนัทาํ

คารวะพระองคแ์ทนนางก็แลว้กนั กลา่วจบนางก็ถวายพวงมาลาแก่เจา้ชาย เจา้ชายผูห้ลงรกันางเพยีงดวงใจก็ยนิดี
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รบัพวงมาลานัน้มาสวมคอนางมลยวตี ส่วนนางผูพ้ศิวาสเจา้ชายอย่างลกึซึ้งก็สวมคอเจา้ชายหนุ่มดว้ยพวงมาลา

ดอกบวัอนิทวีร (บวัสนีํา้เงนิ) 

 

 ดว้ยประการฉะนี้ แล เจา้ชายและเจา้หญิงก็ผ่านพิธีเลือกคู่ไปอย่างเงยีบ ๆ ท ัง้สองฝ่าย ทนัใดนาง

บรจิารกิาผูห้นึ่งก็เขา้มาทูลเจา้หญงิว่า ‚โอ ราชกมุารเีสดจ็แมใ่หห้มอ่มฉนัมาตามพระองคไ์ปเฝ้า รบีเสดจ็ไปเดีย๋วนี้

เถดิ‛ นางไดฟ้งัดงันัน้ก็จาํใจผละจากชายสุดทีร่กัของนางไปอย่างเสยีดายและไมเ่ต็มใจ เพราะนางถกูศรกามเทพ

เสยีบอรุะเสยีแลว้ แต่นางก็ไมข่ดัขนื เดนิไปสู่ตาํหนกัของนางโดยด ีส่วนชมีตูวาหนผูห้ลงรกัปกัใจต่อนางเช่นกนั ก็

แยกทางกลบัไปอาศรมของตน 

 

 ฝ่ายมลยวตแีลเหน็มารดาของนาง นางก็แลน่ปราดไปยงับรรจถรณ์ทุ่มตวัลงกลิ้งเกลอืกไปมา ทรุนทรุาย

เพราะความวปิโยค (พลดัพราก) จากชายคนรกั นํา้ตาไหลพรากไม่ขาดสาย ร่างกายถูกทรมานดว้ยไฟเสน่หา 

ถงึแมน้างขา้หลวงจะชะโลมร่างนางดว้ยผลไมจ้นัทนแ์ละเครื่องลูบไลต่้าง ๆ และพดัวดีว้ยใบบวั แต่อาการรอ้นรุ่ม

ของนางก็หาไดบ้รรเทาลงไม่ ไม่ว่าจะอยู่บนเตียง อยู่บนตกัของพี่เลี้ยง หรือบนพื้นก็ตาม เมื่อถงึเวลาสายณัห์

ตะวนัรอน พระอาทติยล์บัฟ้าไปแลว้ ดวงศศีก็เยีย่มเมฆขึ้นมาทางทิศตะวนัออกส่องแสงเป็นนวลใย แต่ความเยน็

ของแสงจนัทรห์าไดช่้วยใหน้างสบายใจไม ่จะมกี็แต่ดอกบวัทีข่ยายกลบีในยามกลางคนืเพือ่รบัแสงนิศากรเท่านัน้ 

 

 ฝ่ายเจา้ชายชมีตูวาหน พอรุ่งเชา้ก็รบีเดนิทางไปยงัเทวาลยัของพระเคารี ซึง่เป็นสถานทีต่นเองไดพ้บธดิา

ของราชแห่งสทิธะ ชายหนุ่มเดนิทางมาคอยพบนางดว้ยดวงจติอนัรอ้นรุ่มเพราะถกูเผาผลาญดว้ยไฟเสน่หา และมี

ลูกฤษีที่เป็นบริวารคอยปลอบโยนอยู่ไม่ห่าง ณ ที่น ัน้นางมลยวตีก็เดินทางมาคอยพบอยู่ดว้ยเพราะทนต่อ

ความคิดถงึไมไ่หว นางแอบมาอย่างลบั ๆ แต่ลาํพงั มใิหใ้ครตดิตามมา แต่เมือ่มาถงึเทวาลยัก็หาไดพ้บชายผูเ้ป็น

ยอดดวงใจไม ่เพราะชายหนุ่มยนือยู่หลงัตน้ไมต้น้หนึ่ง จงึกลา่วต่อเทวรูปพระแมเ่จา้เคารดีว้ยใบหนา้นองนํา้ตาว่า 

‚ขา้แต่พระแมเ่จา้ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ของขา้ ลูกไดบ้าํเพญ็ภกัดต่ีอพระแมเ่จา้มาช ัว่เวลาชา้นานแลว้ แต่ลูกก็หาไดช้มีตูวาหน

เป็นสามใีนชาตนิี้ไม ่ลูกคงตอ้งรอเขาไปถงึชาตหินา้เป็นแน่แท‛้ กลา่วจบนางก็ดงึเชอืกทีร่อ้ยเสื้อของนางออกมาทาํ

เป็นบ่วงคลอ้งกิ่งอโศกตน้หนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่ขา้งหนา้เทวาลยัของพระเคารี และกล่าวดว้ยความละหอ้ยนอ้ยใจว่า 

‚เจา้ชายชีมูตวาหนของขา้ผูเ้ป็นเจา้แห่งปวงชนท ัว่โลก ดว้ยเหตุผลอนัใดเล่า พระองคผู์ม้คีวามเมตตากรุณาเห็น

ปานนี้จงึทอดทิ้งขา้ไดล้งคอ‛ กลา่วจบนางก็เอาบ่วงคลอ้งคอเตรยีมกระตกุใหร้ดัคอของนางใหแ้น่นเขา้ แต่ในช่วง

เวลาอนัคบัขนันัน้เอง ก็มเีสยีงลอยลงมาจากอากาศว่า ‚ลูกเอย๋ อย่ารอ้นรนไปเลยลูก เพราะชมีตูวาหนเจา้ชายแห่ง

วทิยาธร ผูจ้ะเป็นจกัรพรรดโิลกในอนาคตกาลนี้แล จะเป็นสวามขีองเจา้‛ 

 

 ขณะเมือ่พระเทวตีรสัดงันี้  ชมีตูวาหนก็พลอยไดย้นิดว้ย จงึเดนิตรงเขา้ไปหานาง ตามตดิดว้ยบตุรฤษผูี ้

เป็นสหาย บตุรฤษกีลา่วแก่นางว่า ‚เหน็ไหมนี่แหละคอืเจา้บ่าวผูซ้ึง่พระเทวปีระทานใหเ้จา้‛ ชมีตูวาหนไดก้ลา่วต่อ
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นางดว้ยนํา้เสยีงอนัอ่อนละมนุเลา้โลมนางใหช้ื่นใจ พลางแกบ้่วงออกจากคอของนางและดืม่ดํา่ในความรูส้กึต่อกนั

เหมอืนไดเ้สพละอองไอแห่งนํา้ทพิยอ์นัเป็นอมตะ นางมลยวตสุีดแสนทีจ่ะขวยเขนิ ไดแ้ต่กม้ลงขดีเขยีนอะไรเลน่

บนพื้นดนิ ขณะนัน้นางพีเ่ลี้ยงก็โผลเ่ขา้มา และกลา่วดว้ยความปิตวิา่ ‚นอ้งเอย๋ เจา้ช่างโชคดนีกั ในทีสุ่ดเจา้ก็ไดส้ิง่

ทีเ่จา้ปรารถนามากที่สุด เพราะวนันี้ เองที่พีช่ายของเจา้คือมติราวสุไดทู้ลพระบดิาของเจา้ ขา้แอบไดย้นิมาว่าดงันี้ 

‚พระบดิาเจา้ขา้ พญาวทิยาธรคอืชมีตูวาหนผูน้ ัน้ ผูเ้ป็นทีย่กย่องของคนท ัง้โลก ผูย้อมสละแมแ้ต่ของมค่ีาทีสุ่ดคือ

ตน้ไมส้วรรคก์ลัปพฤกษใ์หเ้ป็นทาน บดันี้พระองคไ์ดเ้สด็จมาอยู่ปลายแว่นแควน้อาณาจกัรของเรา เพือ่แสวงหา

ความสนัโดษ พวกเราสมควรจะตอ้นรบัพระองคด์ว้ยใจยนิด ีในฐานะเป็นอาคนัตกุะของเรา และยกมลวตผูีเ้ป็น

มกุดามณีของอาณาจกัรเราใหแ้ก่เขา‛ พระราชาไดฟ้งัก็เหน็ชอบดว้ย ตรสัว่า ‚จงเป็นเช่นนัน้เถดิ‛ และบดันี้พระมิ

ตราวสุผูเ้ชษฐาของเจา้ กาํลงัเดนิทางไปทีอ่าศรมของเจา้ชายดว้ยเรื่องนี้  และขา้ทราบยิ่งกว่านัน้ดว้ยว่าการอภเิษก

สมรสของเจา้จะเกิดขึ้นทนัที เพราะฉะนัน้จงรีบกลบัวงัเถิด ส่วนเจา้ชายยอดบุรุษก็กําลงัจะรีบกลบัอาศรม

เช่นเดยีวกนั‛ เมือ่พีเ่ลี้ยงของเจา้หญงิกลา่วดงันี้แลว้ก็รบีพานางกลบัไป 

 

 ฝ่ายชีมูตวาหนเมือ่ไดย้นิคาํพีเ่ลี้ยงของนางกล่าวเช่นนัน้ก็รีบเร่งกลบัไปอาศรมทนัท ีและไดฟ้งัจากปาก

ของมติราวสุยนืยนัเรื่องการววิาหก์็มคีวามยนิดยีิง่นกั และเมือ่เจา้ชายราํลกึชาตปิางก่อนได ้ก็ทราบว่าในชาตทิี่แลว้

มติราวสุเป็นเพือ่นสนิทของตน และนางมลยวตนีัน้ก็เป็นภริยาของตนนัน่เอง เมือ่มติราวสุไดท้ราบก็ยิ่งยนิดมีาก

ขึ้น และนาํเรื่องราวท ัง้หมดไปแจง้แก่บดิาและมารดาใหท้ราบ และในวนันัน้นัน่เอง มติราวสุก็นาํชมีตูาวาหนไปยงั

ปราสาทของเขา และเตรยีมงานมงคลววิาหอ์ย่างมโหฬารใหแ้ก่สหาย และนอ้งสาวของตน จากนัน้ชมีตูวาหนจอม

วทิยาธรก็ไดด้าํเนินชวีติอย่างผาสุกพรอ้มกบัมลยวตชีายาของตน 

 

 อยู่มาวนัหนึ่ง ขณะทีช่มีตูวาหนกบัมติราวสุท่องเทีย่วไปตามทวิเขามลยะตามประสาผูใ้คร่รูใ้คร่เหน็ในสิง่

ต่าง ๆ อยู่นัน้ ท ัง้สองคนก็เดนิทางมาถงึป่าแห่งหนึ่งซึ่งทอดเป็นทวิยาวริมฝัง่ทะเล ณ ที่น ัน้มกีระดูกกองพะเนิน

เทนิทกึอยู่รมิหาด ชมีตูวาหนแลเหน็ก็เกดิความสงสยั จงึถามมติราวสุว่า ‚สหายเอย๋ นี่มนักองกระดูกของอะไร‛ มิ

ตราวสุผูเ้ป็นพีเ่ขยไดฟ้งัก็ตอบวา่ ‚ฟงัเถดิ เรื่องนี้ เป็นมาอย่างไรขา้จะเลา่ใหเ้จา้ฟงั ในอดตีกาลนานแสนนานมาแลว้ 

นางกทัรูมารดาของพวกนาคท ัง้ปวง มชียัชนะโดยการพนนักบันางวนิตามารดาของครุฑโดยใชก้ลโกง ทาํใหน้างวนิ

ตาผูเ้ป็นพีส่าวตอ้งตกเป็นทาสของนาง นางวนิตาตอ้งตกระกาํลาํบากอยู่ชา้นาน จนในทีสุ่ดนางคลอดลูกเป็นครุฑ 

พญาเทพปกัษนิผูม้พีลงัยิ่งใหญ่หาใครเสมอมไิด ้ครุฑมคีวามเคียดแคน้ผูกพยาบาทพวกนาคท ัง้หลายผูเ้ป็นลูก

นางกทัรู แมน้างวนิตาแม่ของตนจะไดอ้ิสรภาพแลว้ก็ตาม จึงจบัพวกนาคกินเป็นอาหารนบัไม่ถว้น โดยติดตาม

พวกนาคลงไปเมอืงบาดาล ประหารพวกนาคอย่างไม่มคีวามปรานี จบันาคฟาดฟนัอย่างโหดเหี้ยม เพยีงแต่เหน็

หนา้ครุฑพวกนาคก็ตกใจตายเสยีแลว้ 
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 พญาวาสุกผูิเ้ป็นราชาแห่งนาคประสบภยัพบิตัเิช่นนี้ก็ตกใจมาก บงัเกดิความหวาดกลวัว่าพวกนาคจะถูก

ครุฑฆ่าตายจนสิ้นเผ่าพนัธุ ์จงึขอเจรจายุตกิารจองลา้งจองผลาญกบัครุฑโดยกลา่วว่า ‚โอ พญาราชปกัษนิ ขา้จะ

ส่งนาคมาใหท้่านกินวนัละตวัที่ชายหาดแห่งทะเลทกัษณินี้ทุกวนั ขอท่านจงอย่าไดล้งไปยํา่ยเีมอืงบาดาลอกีเลย‛ 

เมือ่ราชาแห่งนาคกลา่วดงันี้  พญาครุฑเหน็ว่าตนไดเ้ปรียบก็ยนิยอมตกลงดว้ย นบัจากนัน้เป็นตน้มา ครุฑมากิน

นาคทกุวนัทีช่ายหาดตามคาํสญัญาของพญานาควาสุก ิดงันัน้ สหายเอย๋ กองกระดูกมหมึาทีท่่านแลเหน็อยู่นี้แหละ 

จงทราบเถดิว่า เป็นกระดูกของพวกนาคทีค่รุฑสงัหารเสยีมากมายจนกระท ัง่ถงึวนันี้แหละ‛ 

 

เมือ่ชมีตูวาหนผูย้ิง่ดว้ยความเมตตากรุณาและความกลา้หาญ ไดฟ้งัดงันี้ตามเรื่องทีม่ติราวสุเลา่ ก็มคีวาม

เศรา้ใจยิ่งนกั จงึตอบมติราวสุว่า ‚ใครก็ตามทีรู่เ้รื่องที่วาสุกินาคราชทาํแก่ประชากรของตนอย่างขี้ ขลาด และเหน็

แก่ตวัอย่างนัน้ ก็คงจะอดเศรา้ใจมไิด ้พญาวสุกมิหีวัต ัง้พนั มปีากตัง้พนั ทาํไมหวัหด ไมม่แีมแ้ต่ปากใดปากหนึ่งที่

จะอาสาตวัเองต่อพญาครุฑว่า ‚กนิขา้ก่อนเถอะ‛ วาสุกผูิข้ี้ขลาดจะกลา่วดงันัน้แลหรอื เขาทนไดอ้ย่างไรทีจ่ะเหน็

พญาครุฑทาํลายเผ่าพนัธุข์องเขาไปทีละตวั ๆ เขาทาํหูทวนลมต่อเสยีงครํา่ครวญของบริวารอย่างไม่แยแส ทกุ ๆ 

วนั มแีต่ความเศรา้ระทม แม่พรากจากลูก ลูกพรากจากแม่ เพราะความตายที่วาสุกินาคราชหยบิยื่นให ้ขา้งฝ่าย

ครุฑนัน้เลา่ ก็พอกนั ถงึแมจ้ะมศีกัดิ์สูง เป็นถงึโอรสของพระกศัยปเทพบดิร และเป็นวรีบรุุษผูเ้กรยีงไกร และยงั

มเีกยีรตศิกัดิ์อนัสูงเด่น คอืไดเ้ป็นถงึเทพพาหนะขององคพ์ระกฤษณะ (พระนารายณ์) แต่ก็ยงัทาํช ัว่บาปไมล่ะอาย

แก่ใจ‛ 

 

เมือ่ชีมตูวาหนไดก้ลา่วตาํหนิคู่กรณีดงันัน้แลว้ ก็ประกาศเจตนาในหวัใจว่า ‚ขอใหข้า้ไดม้โีอกาสเสยีสละ

แก่สตัวโ์ลก โดยเอาชวีติของตวัเองแลกกบัชีวติของผูอ้ื่นที่จะตอ้งตาย ถา้เป็นไปไดข้า้ขอพลชีวีติเพือ่แลกกบัชวีติ

ของนาคผูไ้รท้ีพ่ึง่ โดยขา้ขอเสนอร่างกายของขา้นี้ใหแ้ก่ครุฑ เป็นเครื่องแลกเปลีย่นแทนนาคผูจ้ะตอ้งตกเป็นเหยือ่

ของครุฑนัน้ดว้ยเถดิ‛ 

 

ขณะที่ชีมูตวาหนกาํลงัใคร่ครวญคาํนึงอยู่นัน้ นายทวารบาลตาํหนกัของบดิามติราวสุก็ตามมาเรียกและ

บอกใหท้ราบว่ามคีาํส ัง่ใหเ้ขา้เฝ้า ชมีตูวาหนจงึกลา่วแก่สหายว่า ‚เจา้กลบัไปก่อนเถอะ ขา้จะตามไปทหีลงั‛ เมือ่ส่ง

มติราวสุไปแลว้ ชมีตูวาหนก็ท่องเทีย่วในบรเิวณป่านัน้ตามลาํพงั ช ัว่เวลามนิานก็ไดย้นิเสยีงรอ้งโหยหวนดงัมาจาก

บริเวณชายป่าขา้งหนา้ แสดงความทกุขล์าํเค็ญแสนสาหสั เจา้ชายรีบวิง่ไปตามเสยีงนัน้ เมือ่ถงึชายเขาริมทะเล ก็

แลเหน็แท่นหนิต ัง้อยู่บนเนินผาลาดแห่งหนึ่ง และทีใ่กลเ้คียงกนันัน้ ชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกาํลงันัง่ครํา่ครวญรํา่

ไหอ้ยู่ ดูเหมอืนว่าเขาจะถูกฉุดลากใหข้ึ้นมาที่แท่นหนิอย่างไม่ปรานีปราศรยั จากชายร่างกาํยาํคนหนึ่งแต่งกาย

เหมอืนราชมลัของพระราชาองคใ์ดองคห์นึ่งที่เพิ่งเดนิจากไป ชายหนุ่มที่แลเห็นนัน้กาํลงัแสดงอาการปลอบโยน

หญงิแก่คนหนึ่ง เพือ่ใหน้างจากเขาไปเสยี แต่หญงิชราผูน้ ัน้ก็ไม่ยอมจากไป พยายามยื้อยุดชายหนุ่มไวเ้พือ่ใหเ้ขา

กลบัไป 
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ชมีูตวาหนแอบดูหลงัชะงอ่นหนิและสงัเกตเหน็ว่า หญิงชราผูน้ ัน้มองดูชายหนุ่มอย่างเศรา้สรอ้ยครัง้แลว้

คร ัง้เล่า พลางรํา่ไหค้รํา่ครวญว่า ‚อนิจจา ศงัขจูฑะลูกแม่ หวัใจแม่เหมอืนถูกแทงครัง้แลว้คร ัง้เล่าสกัรอ้ยครัง้ 

อนิจจาเอย๋ ลูกเป็นคนซือ่บริสุทธิ์ ลูกของแม่เอย๋ ไฉนลูกจงึเคราะหร์า้ยอย่างนี้ เลา่ เจา้เป็นความหวงัเพยีงสิง่เดยีว

ของตระกูลเรา ต ัง้แต่นี้ต่อไปแมค่งจะไมไ่ดเ้หน็หนา้เจา้อกีแลว้ ยอดรกัของแม ่เมือ่เจา้ผูม้หีนา้ดงัเดอืนเพญ็ เป็นที่

สว่างตาสว่างใจแม่จะตอ้งหายลบัไปในคราวนี้  แม่จะตอ้งทนอยู่ในความมดืตลอดกาลไดอ้ย่างไร แลว้พ่อของเจา้

เลา่ เขาจะทนมชีวีติอยู่ต่อไปจนแก่เฒ่าไดล้ะหรอื ร่างของเจา้ก็แบบบาง ผ่องผวิละเอยีดอ่อน ทนไดแ้ต่แสงอาทติย์

ที่ส่องรงัสมีาลูบโลม เจา้จะทนความเจ็บปวดแสนสาหสัยามเมือ่ถูกครุฑฉีกร่างเป็นชิ้น ๆ ไดอ้ย่างไรเล่า แม่ไม่

เขา้ใจเหมอืนกนั พภิพนี้แสนจะกวา้งใหญ่ เหตไุฉนราชาของเจา้จะมปีญัญาสบืเสาหาเจา้พบจนได‛้ 

 

เมือ่ไดฟ้งัคาํครํา่ครวญของมารดา นาคหนุ่มนอ้ยก็กลา่วว่า ‚แมจ่า๋ เวลานี้ ลูกก็ทนทกุขท์รมานแสสาหสัอยู่

แลว้ ทาํไมแมม่าทาํใหลู้กตอ้งทกุขห์นกัยิง่ขึ้นอกีเลา่ กลบับา้นเถอะ ขอใหฉ้นักลา่วคาํอาํลาครัง้สุดทา้ยต่อแมไ่วต้รง

นี้ เถดิ เพราะอกีไม่ชา้ครุฑก็จะมาถงึทีน่ี่แลว้‛ เมือ่หญงิเฒ่าไดฟ้งัถอ้ยคาํเช่นนัน้ ก็เหลยีวดูโดยรอบขอบฟ้า และ

รอ้งไหด้ว้ยเสยีงอนัดงั กลา่วว่า ‚ขา้หมดหวงัแลว้ ใครเลา่จะมาช่วยชวีติลูกของขา้ได‛้ 

 

ขณะนัน้ ชมีตูวาหนผูม้นีํา้ใจเป็นพระโพธสิตัว ์ไดแ้ลเหน็ภาพและไดย้นิเสยีงโศกาดูรโดยตลอด ก็มใีจอนั

ท่วมทน้ไปดว้ยความสงัเวชอย่างลกึซึ้ง ราํพงึว่า ‚ขา้เหน็ละ นี่ตอ้งเป็นนาคทีเ่ดอืดรอ้นแสนสาหสัแน่ ๆ นาคหนุ่มนี่

ชื่อ ศงัขจูฑะผูถ้กูวาสุกนิาคราชส่งตวัมาเป็นเครื่องสงัเวยพญาครุฑแน่ ๆ และนัน่ก็คอืแมผู่ช้ราของเขาผูม้ลูีกเพยีง

คนเดยีว นางสูอ้ตุส่าหต์ดิตามลูกมาอย่างไม่ลดละ และครวญครํา่รํา่ไหด้ว้ยความเศรา้ใจอย่างสุดซึ้ง อนิจจาเอย๋ 

ถา้ขา้จะไม่ช่วยสตัวผู์ย้ากนี้ โดยอทุศิร่างของขา้แทนเขา ขา้จะทนอยู่ไดอ้ย่างไร ชวีติของขา้ท ัง้ชวีติก็จะว่างเปลา่หา

ประโยชนอ์นัใดมไิด ้ขา้จะเกดิมาเพือ่ประโยชนอ์นัใดเลา่?‛ 

 

เมือ่ชมีตูวาหนใคร่ครวญโดยตลอดแลว้ ก็รีบตรงเขา้ไปหาหญงิชราและกลา่วแก่นางว่า ‚แม่เฒ่าอย่าวติก

ต่อไปเลย ขา้จะช่วยลูกท่านเอง‛ หญงิชราฟงัไมท่นัไดพ้จิารณาอะไร คดิว่าครุฑมาแลว้ก็ตกใจ ตะโกนละล ํา่ละลกั

วา่ ‚กนิขา้ส ิครุฑ กนิขา้เถดิ‛ ศงัขจูฑะแลเหน็ดงันัน้ก็กลา่วว่า ‚แมจ่า๋ อย่ากลวัไปเลย เขาไมใ่ช่พญาครุฑดอก เป็น

คนละคนแน่เทยีว นี่เป็นบรุุษผูเ้พญ็พกัตรด์ ัง่ดวงจนัทร ์หาใช่ครุฑผูก้กัขฬะหยาบชา้ไม่‛ เมือ่ศงัขจูฑะอธบิายดงันี้ 

ชมีตูวาหนก็กลา่วว่า ‚แมเ่อย๋ ขา้เป็นวทิยาธรมาช่วยลูกของท่านใหพ้น้อนัตราย โดยขา้จะพลร่ีางของขา้ใหค้รุฑผูห้วิ

โหยกนิแทน แมจ่งพาลูกชายของแมก่ลบัไปบา้นเถอะ‛ 

 

เมือ่หญงิชราไดฟ้งัก็กลา่วว่า ‚จะคดิอย่างไรก็ตาม เจา้ก็เหมอืนลูกของขา้แท ้ๆ เพราะเจา้ห่วงใยเราดว้ยใจ

จรงิ เหมอืนกบัลูกรกัคนหนึ่งของแมแ่ท ้ๆ‛ ชมีตูวาหนไดฟ้งัดงันัน้ ก็กลา่วตอบว่า ‚ท่านท ัง้สองจงรบีไปเถดิ อย่า
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ทาํใหข้า้ตอ้งผดิหวงัในการกระทาํของขา้เลย‛ เมือ่ถูกเร่งดงันี้ศงัขจูฑะก็กลา่วว่า ‚ว่าตามจริง ท่านผูม้ใีจงามก็ได ้

แสดงนํา้ใจอนัประเสริฐอย่างยิ่งแลว้ แต่ขา้ไม่เห็นดว้ยกบัการที่ท่านจะช่วยชีวติขา้โดยยอมพลชีีวติของท่านเอง

เช่นนี้ ถา้จะเปรียบก็เหมอืนกบัการช่วยรกัษากอ้นหนิไวโ้ดยสละดวงมณีแทน โลกนี้ เต็มไปดว้ยบคุคลอย่างตวัขา้ 

ผูท้ีม่แีต่ความเหน็แก่ตวัเองเป็นทีต่ ัง้ แต่บคุคลอย่างท่านมแีต่ความสงสารเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น คนอย่างนี้มนีอ้ยนกั 

แทบจะหาไม่ไดด้ว้ยซํา้นอกจากนี้  ท่านสาธุชนที่เคารพ ขา้พเจา้ไม่อาจที่จะทาํใหเ้กิดจุดด่างดาํขึ้นไดใ้นพงศเ์ผ่า

ของศงัขบาล เหมอืนรอยด่างดาํบนดวงจนัทรน์ ัน้ดอก‛ 

 

เมือ่ศงัขจูฑะกล่าวเบีย่งเบนความหวงัดขีองเจา้ชายหนุ่มคนธรรพด์งันัน้แลว้ ก็หนัมาเร่งมารดาว่า ‚แม่จา๋ 

กลบัไปเถดิเร็ว ๆ เขา้ ทิ้งสถานทีแ่ห่งความโหดรา้ยนี้ไปเสยี แมไ่มเ่หน็หรอืว่า ผาลาดแห่งนี้อนัเป็นตะแลงแกงของ

พวกนาค มคีราบเลอืดแดงฉานตดิอยู่ทกุหนทกุแห่ง น่ากลวัราวกบัแท่นประหารของมจัจรุาช ตอนนี้ฉนัจะตอ้งรีบ

ไปถวายการบูชาแด่พระโคกรรณ (พระศิวะ) ในเทวาลยัขา้งล่างเสยีก่อน แลว้จะรีบกลบัขึ้นมาที่นี่ก่อนครุฑจะ

มาถงึ‛ เมือ่ศงัขจูฑะกลา่วดงันี้แลว้ ก็อาํลามารดาดว้ยความเคารพก่อนจากกนั แลว้ก็รบีวิง่ลงไปยงัเทวาลยัเบื้อง

ลา่ง เพือ่กระทาํการบูชาเทวรูปพระโคกรรณ 

 

ฝ่ายชีมูตวาหนก็ต ัง้ใจอย่างแน่วแน่ที่จะทาํตามความตัง้ใจของตน คือคอยใหค้รุฑมาถงึ แลว้จะขอรอ้ง

ครุฑใหก้นิตนแทนเพือ่ช่วยนาคเอาไว ้ระหว่างทีก่าํลงัคิดอยู่ก็แลเหน็ตน้ไมใ้หญ่นอ้ยเบื้องหนา้ลูต่ามลมพายุซึง่พดั

กระหนํา่อย่างรุนแรง ประหนึ่งจะถอนรากถอนโคนหมู่ไมใ้หย่้อยยบัลง ลมพายุที่เกิดขึ้นโดยฉบัพลนันี้ก็คือแรง

กระพอืปีกของพญาครุฑ ซึ่งกาํลงับนิอย่างเร็วรุดมาจากสุดขอบฟ้านัน่เอง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกระทนัหนั 

แสดงใหรู้ว้่าพญาเทพปกัษนิผูท้รงพลงัมหาศาลกาํลงัจะมาถงึทีห่มายคือแท่นสงัเวยแลว้ ชมีตูวาหนรูด้งันี้ก็รีบปีน

ป่ายขึ้นไปที่แท่นสงัเวยโดยรวดเร็ว ทนัใดนัน้ครุฑผูท้รงอาํนาจก็ร่อนราถาลงเบื้องล่างอย่างรวดเร็ว จิกร่างของ

เจา้ชายผูน้อนอยู่บนแท่นสงัเวย ในพริบตาพาบนิไปสู่ยอดเขามลยคีรี เพือ่จะกนิเป็นภกัษาหาร ณ ทีน่ ั้นขณะทีถู่ก

ขนุสุบรรณจกิกระชากเนื้อหลุดเป็นชิ้น ๆ นัน่เอง จอมวทิยาธรก็ต ัง้จติอุทศิร่างกายต่อมจัจุราชผูก้าํลงัจมทาํลาย

ชวีติของตนใหส้ิ้นสูญอย่างทะนงองอาจโดยกลา่วว่า ‚ขา้ขออทุศิร่างของขา้เพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหพ้น้ทกุข ์ขา้จะหวงั

สวรรคสมบตัอินัใดก็หาไม ่ขา้ขอเพยีงแต่วา่ใหเ้กดิมาใหมท่กุ ๆ ชาต ิเพือ่จะไดช่้วยเหลอืผูอ้ื่นทกุชาตไิป ใหเ้ขาพน้

ทกุข ์แมข้า้จะตายแลว้ตายอกี เกิดแลว้เกิดอกีช ัว่กปัแสนกลัป์อนนัตชาตขิา้ก็ยนิด ีถา้ขา้สามารถทาํใหค้นอื่นเป็น

สุขสมความปรารถนา‛ เมือ่จอมวทิยาธรตัง้จติประกาศปณิธานดงันี้ ก็ปรากฏฝนบปุผชาติ โปรยปรายลงมาเหมอืน

ทวยเทพพากนัอนุโมทนาดว้ยใจยนิด ี

 

ระหวา่งนัน้ มงกฏุเพชรซึง่เป้ือนเลอืดหยาดหยดยอ้ยก็หลน่ลงจากศีรษะของชมีตูวาหน ตกกลิ้งอยู่ต่อหนา้

มลยวตีผูต้ิดตามหาสามขีองนางมาอย่างรีบเร่ง พอนางแลเห็นก็จาํไดท้นัทวี่าเป็นมงกุฏของสาม ีแต่ตวัของสามี

หายไปไมท่ราบวา่หายไปไหน จงึรบีนาํมงกฏุเลอืดมาใหพ้่อผวัและแมผ่วัดว้ยนํา้ตาอนันองหนา้ คนท ัง้สองแลเหน็ก็
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จาํไดแ้ม่นยาํว่าเป็นมงกุฏของผูเ้ป็นโอรสสุดที่รกั แต่เหตใุดเจา้ของมงกุฏจงึหายไป พระเจา้ชมีูตเกตแุละชายาคือ

พระนางกนกวต ีจงึสงบสตอิารมรณ์เขา้ฌานอยู่ครู่หนึ่งก็รูส้าเหตแุละความเป็นไปท ัง้หมด ต่างคนเมือ่รูด้งันัน้แลว้

ก็รบีออกเดนิทางพรอ้มดว้ยพระสุณิสา(สะใภ)้ เร่งรบีไปยงัจดุทีเ่กดิเหต ุซึง่เป็นทีพ่ญาครุฑกาํลงัจกิกนิเนื้อหนงัมงั

สาของชีมูตวาหนอยู่ ในระหว่างเวลาดงักล่าวนัน้ พอดีศงัขจูฑะกลบัมาจากการลงไปนมสัการพระโคกรรณใน

เทวาลยั เมื่อขึ้นไปถงึแท่นสงัเวยก็แลเห็นรอยเลอืดสด ๆ หยดเรี่ยรายอยู่ก็รูว้่าครุฑมาโฉบเอาเหยื่อไปกินแลว้ 

และเหยือ่น ัน้ก็คอืเจา้ชายชมีตูวาหนผูเ้สยีสละพระองค ์มาไถช่วีติของตนนัน่เอง ศงัขจูฑะยิง่คดิก็ยิง่เสยีใจนกั ครํา่

ครวญวา่ ‚อนิจจาเอย๋ เป็นความผดิของขา้แท ้ๆ ทเีดยีวทีม่าทาํใหพ้ระองคต์อ้งสิ้นชวีติเช่นนี้ ไมส่มควรเลย จะทาํ

อย่างไรดลีะ่ อย่างก็ไรก็ด ีขา้จะตอ้งรบีออกตดิตามไปใหท้นั ก่อนทีส่ตัวจ์อมพยาบาทจะฆ่าพระองคเ์สยี ‛ กลา่ว

ดงันัน้แลว้ นาคหนุ่มก็ออกตดิตามรอยเลอืดไปเพือ่จะใหท้นัก่อนทีค่รุฑจะฆ่าชมีตูวาหนเสยี 

 

ระหว่างนัน้ ครุฑกาํลงัเขมือบเนื้อและเลอืดสด ๆ จากร่างของชีมูตวาหนอยู่ เมือ่กม้ลงดูหนา้ของเหยื่อ

ผูเ้คราะหร์า้ยก็ประหลาดใจยิง่นกัทีเ่หน็เหยือ่นอนสงบนิ่ง มไิดด้ิ้นรนหนีความตายแต่ประการใด ใบหนา้มแีต่ความ

สงบเยอืกเยน็และยิ้มนอ้ย ๆ เหมอืนจะใหอ้ภยัแก่ผูท้ีจ่ะทาํลายชวีติของตน ครุฑแลเหน็ดงันั้นก็หยุดกกึทนัทดีว้ย

ความประหลาดใจเป็นลน้พน้ และกล่าวแก่ตนเองว่า ‚ช่างประหลาดนกั ร่างนี้คงเป็นชายผูม้หาวรีะหาผูใ้ดจะ

เปรยีบไดไ้ม ่เขาคงเป็นผูม้หาตมะ (ผูม้ใีจใหญ่) แน่ทเีดยีว แมเ้ราจะจกิกระชากเนื้อและเลอืดจากร่างของเขา เขาก็

ยงัไมส่ะดุง้สะเทอืน มไิดเ้สยีดายแก่ชวีติเลย แมโ้ลมชาต ิ(เสน้ขน) ก็ยงัต ัง้ชูชนั แสดงความยนิดใีนทานทีต่นกาํลงั

ใหอ้ยู่ นยัน์ตาของเขาก็มองเราอย่างอ่อนโยน ไม่แสดงความโกรธความชิงชงัใหป้รากฏแมแ้ต่นอ้ย เขาทาํ

เหมอืนกบัว่าเราเป็นผูก้ระทาํคุณแก่เขาดว้ยซํา้ ฉะนัน้บรุุษผูน้ี้ตอ้งมใิช่นาคแน่นอน เขาคงจะเป็นอรยิบคุคลคนใด

คนหนึ่งกระมงัหนอ เราควรจะหยุดทาํรา้ยเขา และซกัถามดูใหเ้รูเ้รื่องว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร ‛ เมือ่ครุฑหยุด

ไตร่ตรองดงันี้ก็หยุดชะงกัไปช ัว่ขณะ ชมีตูวาหนจงึกลา่วถามว่า ‚ขา้แต่พญาราชปกัษนิ ท่านหยุดไปทาํไมเลา่ ขา้ยงั

มเีลอืดและเนื้ออกีถมไป และท่านก็ยงัไม่อิ่มนี่ จงกินต่อไปเถดิ‛ เมือ่พญาสุบรรณราชไดฟ้งัดงันัน้ ก็กล่าวตอบ

ดว้ยความสนเท่หว์่า ‚ท่านผูม้หาตมะ ท่านนี้หาไดเ้ป็นนาคไม ่ฉะนัน้จงบอกมาเถดิว่าท่านคอืใคร‛ แต่ชมีตูวาหนก็

แกลง้ปกปิดความจริงเสีย ตอบว่า ‚กล่าวตามความเป็นจริง ขา้นี่แหละคือนาค ท่านมาถามดงันี้มคีวามหมาย

อย่างไร ไดโ้ปรดเถอะ จะมใีครทีไ่หนเลา่ทีโ่งเ่งา่เสยีจนไม่รูว้่าตวัเป็นใคร ถา้ขา้มใิช่นาค ขา้จะมานอนรออยู่ทีแ่ท่น

สงัเวยใหค้รุฑมาฉีกเนื้อกินกระนัน้หรือ นี่เป็นชะตากรรมของนาคเท่านัน้ที่จะตอ้งยอมรบัเป็นหนา้ที่ของตน และ

จะตอ้งมาสงัเวยแก่ครุฑวนัละตวัทกุวนั ขา้ก็เป็นหนึ่งในบรรดานาคทีเ่คราะหร์า้ยเหลา่นัน้‛ 

 

ขณะที่ชีมูตวาหนกาํลงัตอบแกค้วามสงสยัของครุฑอยู่นี้  ศงัขจูฑะก็ตะโกนมาแต่ไกลว่า ‚ขา้แต่บุตรของ

นางวนิตา ท่านจงงดเถอะ อย่าทาํรา้ยชายหนุ่มผูน้ี้ เลย เขามไิดเ้ป็นนาคหรอก ขา้นี่แหละคือนาคทีถ่กูกาํหนดใหม้า

สงัเวยแก่ท่าน‛ ศงัขจูฑะเมือ่ประกาศดงันี้แลว้ก็รีบปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขาอย่างรวดเร็ว และขึ้นมายนืคัน่กลาง

ระหวา่งบรุุษท ัง้สอง และเมือ่เหน็ครุฑกาํลงัแสดงความประกหลาดใจจนพูดไมอ่อกดงันัน้ ศงัขจูฑะก็กลา่วต่อไปว่า 
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‚พญาสุบรรณราช ท่านจะประหลาดใจไปไย ท่านไม่เห็นหรือว่า ขา้มพีงัพานแผ่อยู่เหนือศีรษะและมลีิ้นเป็นสอง

แฉก ตรงกนัขา้มกบัรูปลกัษณ์อนังามวจิติรหาทีต่ิมไิดข้องวทิยาธรผูน้ี้ ‛ ระหว่างทีศ่งัขจูฑะกาํลงับรรยายอยู่นัน้ 

ชายาของชมีตูวาหนและบดิามารดาท ัง้สอง ก็ขึ้นมาถงึทีน่ ัน้ดว้ยการวิง่อย่างสุดกาํลงัวงัชา บดิามารดาของชายหนุ่ม

พูดอย่างกระหดืกระหอบวา่ ‚โอ ้ลูกรกั เจา้ชมีตูวาหนผูเ้ป่ียมดว้ยความกรุณา จนถงึกบัพลชีวีติของตนเพือ่ผูอ้ื่นได ้

น่าสงสารนกั ดูหรือเลอืดออกโทรมตวั เป็นฝีมอืของเจา้ใช่ไหม บุตรของนางวนิตา ทาํไมเจา้จงึไรส้ตอิย่างนี้  กลา้

กระทาํบาปมหนัตถ์งึกบัจะปลงชีวติพระโพธิสตัวผู์ท้รงกระทาํแต่คุณความดไีดล้งคอ เจา้รูห้รือไม่ว่าบุรุษผูน้ี้คือ

ชมีตูวาหนผูย้อมพลชีพีเพราะเหน็แก่สตัวโ์ลก และเป็นผูม้เีกียรตคิุณปรากฏกระเดื่องท ัว่ท ัง้สามโลก จงดูส ิบดันี้

เขากาํลงัจะตายแลว้ บดันี้ก็ถงึคราวขา้จะตอ้งเขา้กองไฟตายตามเขาไปดว้ย อนิจจาเอย๋ ผลแห่งความชัว่ความบาป

จากตน้ไมพ้ษิ ยงัจะใหผ้ลสุกหวานหอมแก่ใครไดเ้ลา่‛ ในขณะทีค่รุฑยงัไมอ่าจคุมสตขิองตนไดน้ ัน้ ชมีตูวาหนก็

ทอดสายตาดูผูเ้ป็นทีร่กัในครอบครวั คอืพอ่แมแ่ละเมยี เป็นการอาํลาและลม้ลงสิ้นใจ 

 

บดิามารดาของชมีตูวาหนแลเหน็ลูกชายลม้ลมตายต่อหนา้ก็ใจหายสุดทีจ่ะกล ัน้โศกได ้ก็รํา่ไหค้รํา่ครวญ

เพยีงหวัใจจะแตกสลาย ขา้งศงัขจูฑะนัน้ก็พรํา่ตาํหนิตนเองคร ัง้แลว้คร ัง้เลา่ ว่าเป็นตน้เหตแุห่งการตายของชมีตูวา

หนในครัง้นี้ ในทีน่ ัน้แมแ่ต่มลยวตผูีเ้ดยีวทีม่ไิดเ้ศรา้โศกเหมอืนผูอ้ื่น ถงึแมจ้ะมนีํา้ตานองหนา้แต่ก็มไิดค้รํา่ครวญ 

นางชอ้นตาขึ้นดูสวรรคด์ว้ยความชงิชงั และกลา่วพอ้เทวอีมัพกิา (พระอมุา) ผูเ้คยประทานพรแก่นางในอดตีว่า 

‚โอ พระแม่เจา้เคารี พระองคไ์ดใ้หส้ญัญาแก่ขา้ว่า จะใหส้ามแีก่ขา้ และว่าเขานัน้คือพระจอมจกัรพรรดขิองวทิยา

ธร และจะไดเ้ป็นทีเ่คารพของมนุษยท์ ัว่พื้นพภิพ พระแมเ่จา้เป็นผูผ้ดิสญัญาเสยีแลว้ ไหนละ่พระจอมจกัรพรรรดิ

ของโลกผูเ้ป็นสามสุีดทีร่กัของลูก เขาคอืยอดบรุุษผูน้อนตายอยู่ตรงนี้หรอืพระเจา้ขา้‛ เมือ่ถกูตดัพอ้เช่นนี้พระเคารี

ก็ปรากฏพระองคใ์หเ้หน็ และตรสัว่า ‚ลูกเอย๋ แมจ่ะตระบดัสตัยไ์ดอ้ย่างไร เจา้จงตัง้ตาดูใหเ้ถอะ‛ ตรสัเสร็จพระ

มหาเทวกี็หล ัง่นํา้ทพิยจ์ากพระเตา้ษโิณทก โปรยปรายประหนึ่งสายฝนประพรมร่างของชีมูตวาหนจนท ัว่ ทนัใด

ชมีตูวาหนก็กลบัฟ้ืนคนืชวีติ มคีวามเปลง่ปล ัง่งดงามยิง่กวา่แต่ก่อน บาดแผลตามร่างกายก็อนัตรธานหายไปหมด 

 

เจา้ชายลุกขึ้นอย่างว่องไว และตรงไปกราบพระเทวดีว้ยความเคารพอย่างสุดซึ้ง และคนอื่น ๆ ก็กระทาํ

เช่นเดียวกนั พระโลกมาตาจึงตรสัว่า ‚ลูกเอย๋ แม่ซาบซึ้งในนํา้จิตนํา้ใจในการเสยีสละอย่างอุกฤษฏข์องเจา้นกั 

บดันี้แม่จะทาํพธิีอภเิษกเจา้เป็นพระจกัรพรรดแิห่งวทิยาธรดว้ยมอืของแม่เอง ขออวยพรใหเ้จา้ดาํรงตาํแหน่งนี้

ย ัง่ยนืไปช ัว่กลัป์เถดิ‛ เมือ่ตรสัดงันี้แลว้ พระเคารีก็ประพรมชีมตูวาหนดว้ยนํา้ทพิยจ์ากพระเตา้ษโิณทก แสดง

จกัรพรรดยิาภเิษกอนัทรงเกียรตแิก่โลก แลว้พระปรเมศวรีก็อนัตรธานไปจากทีน่ ัน้ ขณะเดยีวกนับปุผามาลยัอนั

หอมชื่นก็โปรยปรายลงมาจากสรวงสวรรค ์พรอ้มกบัเสียงเภรีอนัเป็นทิพยก์็บนัลอืล ัน่สนัน่นินนาทไปท ัว่ท ัง้

จกัรวาล 
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ขณะนัน้พญาครุฑเทพปกัษนิก็เขา้มากม้ศีรษะดว้ยความนอบนอ้มต่อหนา้ชมีตูวาหน และกลา่วว่า ‚ขา้แต่

องคจ์กัรพรรด ิขา้พเจา้ซาบซึ้งในวรีกรรมของท่านยิง่นกั ท่านเป็นวรีบรุุษทีห่าใครเทยีมมไิดแ้ลว้ในโลกท ัง้สามนี้ มี

จติใจอนัเผือ่แผ่ไปใหแ้ก่ชนท ัง้หลายโดยไมเ่ลอืกหนา้ และยอมเสยีสละแมช้วีติอนัเป็นทีร่กัของตนเอง การกระทาํ

อนัน่าอศัจรรยข์องท่านนี้จะถูกจารึกไวใ้นที่อนัสมควรที่สุด แมก้ระท ัง่พราหมาณฑ ์ (ไข่พรหม)(ฟองไข่สากล ซึ่ง

เป็นตน้ก าเนิดแห่งจกัรวาล บางทีเรียกว่า หริณัยครรภ(ไข่ทอง) ซึ่งดว้ยอ านาจแห่งความรอ้นหรือตบะ ไดแ้ตก

ออกเป็นสองซกี ซกีบนคือสวรรค ์และซกีลา่งเรียกวา่ ปฤถวิ ีหรือแผ่นดินโลก) อนัเป็นตน้กาํเนิดแห่งจกัรวาลนี้แล 

ดงันัน้เพือ่เป็นการสดุดเีกียรตยิศของท่าน ขา้พเจา้เต็มใจประสาทพรแก่ท่าน ท่านจะขอพระอะไร ขา้พเจา้ยนิดจีะ

ใหท้กุอย่าง‛ 

 

เมือ่ครุฑกลา่วแลว้ดงันี้ ชมีตูาวาหนผูม้หาตมนัก็ขอพรว่า ‚ท่านจงสาํนึกผดิไมค่ดิทีจ่ะประหตัประหารพวก

นาคท ัง้หลายอกี และช่วยบรรดานาคที่ถูกท่านฆ่าตายเพือ่เป็นอาหาร อนัเหลอืแต่กระดูกตกเรี่ยรายเกลือ่นกล่น

โดยรอบบรเิวณนี้ จงกลบัฟ้ืนคนืชวีติขึ้นมาใหม่‛ ครุฑไดฟ้งัดงันัน้ก็กลา่วว่า ‚ขา้ยอมประสทิธิ์พรนี้แก่ท่าน และนบั

แต่วนันี้ เป็นตน้ไป ขา้สญัญาว่าจะเลกิกนินาคโดยเดด็ขาด ขอใหบ้รรดานาคท ัง้ปวงทีถ่กูขา้พเจา้ทาํลายชวีติในอดตี

กาลจงมชีวีติกลบัคนืเถดิ‛ 

 

สิ้นถอ้ยคาํของพญาครุฑ บรรดานาคที่ถูกฆ่าตายในอดตี มกีระดูกอนัเกลือ่นกลาดเรี่ยรายในที่น ัน้ ก็ได ้

กลบัคนืมชีวีติตามเดมิ ดว้ยอาํนาจอนัเป็นประดุจนํา้ทพิยข์องพรนัน้ บรรดาทวยเทพ คณะฤษทีีม่าชมุนุมอยู่ ณ ที่

น ัน้ ต่างก็เปลง่เสยีงสาธุการโดยท ัว่หนา้กนั คร ัง้น ัน้ภูเขามลยะก็มชีื่อเลือ่งลอืไปตลอดสามโลกว่าเป็นอนุสรณ์สถาน

ของวรีกรรมอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดทีจ่ะดาํรงคงอยู่ไปช ัว่ฟ้าดนิ 

 

ขณะนัน้บรรดาราชาท ัง้หลายของเหล่าวิทยาธร ไดท้ราบจากพระเคารีถึงกิติกรรมอนัโด่งดงัของพระ

โพธิสตัวช์ีมูตวาหน ต่างก็เร่งรีบพากนัมาเฝ้าแสดงความจงรกัภกัด ีและพาชีมูตวาหนไปยงัภูเขาหมิาลยัอนัเป็นที่

อยู่ของบรรดามติรสหาย และญาตใินครอบครยัวของพระจกัรพรรดแิห่งวทิยาธรผูเ้พิง่ไดร้บัอภเิษกจากพระเทวมีา

ไม่นาน ณ ที่น ัน้ชีมูตวาหนก็ถูกแวดลอ้มดว้ยบดิามารดามติราวสุผูเ้ป็นมติร มลยวตีผูเ้ป็นชายา ศงัขจูฑะและ

มารดาของตนผูก้ลบัไปยงัที่อยู่ของตนและแจง้ข่าวดแีก่ญาติสนิทมติรสหาย และรีบกลบัมาอีกครัง้หนึ่ง เพือ่มา

อวยพรแก่พระจกัรพรรดิแห่งวทิยาธรท ัง้หลายผูไ้ดร้บัตาํแหน่งมาใหม่ ๆ เพราะความเป็นผูท้รงคุณธรรมอนั

ประเสรฐิ และประกอบวรีกรรมอย่างยอดเยีย่ม 

 

หลงัจากที่เล่านิทานอนัทรงคุณค่าและมคีติอนัดงีามเรื่องนี้จบลง เวตาลก็ไม่รีรอที่จะต ัง้คาํถามแกค้วาม

สงสยัของตนต่อพระเจา้ตริวกิรมเสนว่า ‚ไดโ้ปรดเถดิราชะ ในหว่างศงัขจูฑะและชมีูตาวาหนนัน้ ใครเป็นผูท้ี่มี

ความอดทนต่อความทุกขอ์นัแสนสาหสัยิ่งกว่ากนั ขอใหท้่านตอบโดยพจิารณาจากเรื่องที่เกิดขึ้นแลว้ ‛ เมื่อ
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พระราชาตริวิกรมเสนไดฟ้งัคาํถามของเวตาลว่าดงันัน้ ทรงเกรงคาํสาปของเวตาลถา้ไม่ทรงตอบ จึงตรสัว่า 

‚พฤตกิรรมเช่นนี้ไม่อศัจรรยอ์ะไรสาํหรบัชมีตูวาหน เพราะเขาไดช้ื่อเสยีงเกียรตคิุณเช่นนี้มาหลายยุคหลายสมยัที่

เขาเกิดมาในโลกนี้คร ัง้แลว้คร ัง้เล่า ไม่น่าอศัจรรยอ์นัใด แต่ศงัขจูฑะนัน่ต่างหากที่สมควรจะไดร้บัการยกย่อง 

เพราะหลงัจากทีเ่ขารอดชวีติไปแลว้ เขามไิดห้นีเตลดิไปดว้ยความกลวั แต่กลบัวิง่ตามพญาครุฑผูเ้ป็นมจัจรุาชของ

ตนไป ดว้ยหวงัจะช่วยเหยื่อผูเ้คราะหร์า้ยคือชีมตูวาหนผูน้ ัน้ เป็นระยะทางไกลจนทนัและตะโกนบอกครุฑใหม้า

จบัตนกินเสยี โดยมเิกรงว่าครุฑจะหนัมาฆ่าตน นบัเป็นการแสดงความกลา้หาญและเสยีสละทีเ่หนือกว่าในกรณี

ดงักลา่วนี้‛ 

 

เมือ่เวตาลผูฉ้ลาดล ํา้ไดฟ้งัคาํตอบของพระราชาดงันั้น ก็ยิ้มเยาะโดยไม่กล่าวว่าอะไร ผละจากพระองัสา

ของพระราชา ลอยละลิว่กลบัไปยงัตน้อโศก ทาํใหพ้ระราชาตอ้งเสดจ็ยอ้นกลบัไปทางเดมิอกีวาระหนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๑๗ 

พระเจา้ยโศธน กบั นางอนุมาทินี บตุรเีศรษฐ ี

 

พระเจา้ตริวกิรมเสนตอ้งจาํพระทยัเสด็จยอ้นกลบัไปที่เก่า ถงึตน้อโศกก็จบัตวัเวตาลมาเกาะที่พระองัสา

ตามเดมิ เมือ่เสด็จไปไดห้น่อยหนึ่ง เวตาลก็พูดออกมาจากย่ามที่พระราชาทรงคลอ้งไวท้ี่พระองัสาว่า ‚ฟงันี่แน่ะ

ราชะ เพือ่ไมใ่หเ้กดิการเดนิทางทีไ่รร้สชาต ิขา้มเีรื่องสนุกจะเลา่ถวาย ดงัต่อไปนี้ ‛ 

 

มนีครหนึ่งชื่อกนกนคร ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่นํา้คงคาอนัเป็นแมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ทีค่วามบาปความช ัว่หาอาจเขา้ถงึไม ่

ในนครนี้มพีระราชาองคห์นึ่งทรงนามว่า พระเจา้ยโศธน ผูม้คีวามแขง็แกร่งประดุจหนิผาริมฝัง่ทะเลทีค่อยกัน้

ขวางมใิหแ้ผ่นดนิตอ้งถลม่ทลายลง พระราชาถงึแมจ้ะไม่ชาํนิชาํนาญในการเข่นฆ่าศตัรูในดนิแดนใกลเ้คียง แต่ก็

ทรงเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในศิลปศาสตรแ์ทบทุกสาขา บรรดาไพร่ฟ้าประชากรต่างสดุดพีระองคว์่าเป็นผูท้รงคุณธรรม

และเกรงกลวัต่อบาป ไมท่รงเบยีดเบยีนกา้วก่ายละเมดิต่อภรรยาของผูอ้ื่น พระองคม์แีต่ความเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่และ

ความรกั 

 

ในพระนครของพระราชาองคน์ี้ มวีาณิชมหาศาลอยู่คนหนึ่ง มบีตุรหญงิทีย่งัมไิดแ้ต่งงานชื่อ อนุมาทินี ผู ้

ซึง่ใครก็ตามถา้ไดย้ลโฉมนางก็จะพศิวงงงงวยเคลบิเคลิ้มเสยีสตไิปทกุราย เพราะนางนัน้งามนกั แมพ้ระกามเทพ

เอง ถา้ไดเ้ห็นนางก็คงจะเผลอไผลอารมณ์หลงรูปของนางอย่างแน่นอน ต่อมานางเจริญวยัขึ้นเป็นสาวเต็มตวั 

พ่อคา้ผูเ้ป็นบดิาของนางเป็นคนหวัใส แลเห็นว่านางจะเป็นประโยชนม์หาศาลแก่ตน จึงพานางไปเผา้พระราชาย

โศธนและกราบทูลวา่ ‚โอพ้ระนรบด ีขา้มธีดิาคนหนึ่งสมควรแก่การจะออกเรอืนแลว้ นางเปรยีบประดุจดวงมกุดา

ของท ัง้สามโลก ขา้มอิาจจะยกนางใหแ้ก่ชายใดได ้โดยมไิดก้ราบทูลใหพ้ระองคท์รงทราบก่อน โอ นฤเบศร บรรดา

มณีรตันท์ ัว่ไปในแหลง่หลา้ลว้นเป็นของพระองคท์ ัง้สิ้น ธดิาของขา้ก็เช่นเดยีวกนั เป็นมณีดวงหนึ่งในแหลง่หลา้นี้ 

ขา้จงึขอถวายนางใหแ้ก่พระองค ์จะทรงรบัไว ้หรอืจะทรงปฏเิสธก็สุดแต่พระวนิิจฉยัของพระองคเ์ถดิ‛ 

 

เมือ่พระราชาไดฟ้งัดงันัน้ ก็ทรงส่งพราหมณ์คณะหนึ่งของพระองคอ์อกไปตรวจดูว่า นางอนุมาทนิีเป็นผูม้ี

บณุยลกัษณะของกลัยาณีครบถว้นหรือเปลา่ คณะพราหมณ์เดนิทางไปถงึคฤหาสนข์องพ่อคา้ ไดแ้ลเหน็โฉมนาง

อุนมาทินีผูม้ยีอดมงกุฏของนางงามในไตรโลก ก็เกิดความคล ัง่ไคลไ้หลหลงเหมอืนคนบา้ไปช ัว่ขณะ ในที่สุด

รวบรวมสตไิดก้็ราํพงึว่า ‚ถา้พระราชาของเราไดท้อดพระเนตรเหน็หญงิผูน้ี้แลว้ไซร ้พระราชอาณาจกัของพระองค์

คงถงึความวนิาศเป็นแน่เท ้เพราะพระหฤทยัของพระงอคค์งจะปัน่ป่วนวุ่นวายหาความสงบมไิด ้เมื่อเป็นดงันี้

พระองคจ์ะปกครองแว่นแควน้ต่อไปไดอ้ย่างไร เพราะฉะนัน้เราจะไม่กราบทูลพระราชาว่าหญิงนี้มสีริิอนัควรแก่
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การยกย่องแต่อย่างใด‛ เมือ่ไดส้ดบัถอ้ยคาํของคณะพราหมณ์ พระราชาก็มพีระทยัเอนเอยีงไปตามคาํเพด็ทูลนัน้ 

และไมไ่ยดต่ีอนางอกี 

 

และโดยพระราชโองการของพระราชา อนุญาตใหน้างอนุมาทนิีแต่งงานกบัคนอื่นได ้บดิาของนางจงึใหน้าง

แต่งงานกบัเสนาบด ี(แมท่พั) ของแว่นแควน้ผูม้ชีื่อว่า พลธร นางอยู่กบัสามดีว้ยความสุขในบา้นของนางมาชา้นาน 

แต่นางก็ไมว่ายผูกใจเจบ็พระราชาทีไ่มไ่ยดต่ีอนาง ดว้ยเหตผุลว่านางเป็นคนไมม่สีริ ินางจะตอ้งใหพ้ระราชาสาํนึก

ในวนัหนึ่งในใหจ้งได ้

 

แลว้เวลาก็ผ่านไป ในที่สุดสหีราชแห่งฤดูวสนัตก์็เขา้มาเยอืน ฆ่าคชสารแห่งฤดูเหมนัตผู์ม้งีาอนัขาวนวล

คือเถามะลิเลื้อย และเป็นผูเ้หยียบยํา่กอบวัใหแ้หลกลาญดว้ยงวงของมนั (ชา้งเหยียบย า่กอบวัแหลกลาญ 

หมายความวา่ในฤดูหนาวนัน้ ดอกบวัต่างก็เหีย่วเฉาตายไปเป็นอนัมาก ท่านจงึว่าฤดูหนาวเป็นศตัรูอนัรา้ยกาจของ

บวั ในขอ้ความน้ีมกีารเปรียบฤดูหนาวเหมอืนชา้ง ซึง่เป็นผูท้ าลายกอบวัเช่นเดียวกนั) และในวนารญัอนัไพศาลนัน้

แล พญาสหีราชก็เล่นสนุกระเริงตนอย่างเต็มที ่มนัมสีรอ้ยคอยาวสวยคือลดัดามาลทีี่แกว่งไกวไปมาตามกระแส

ลม และมนัมอีุง้เทา้คือช่อมะม่วงอนัเป็นพุ่มพวงทุกกิ่งกา้นของพฤกษา ในฤดูแห่งความบนัเทิงเบิกบานนี้แล 

พระราชายโศธนก็เสดจ็มาทอดพระเนตรการฉลองฤดูในพระนครตามปกตเิช่นทีก่ระทาํมา พระองคเ์สดจ็ทรงพระ

คชาธารตวัประเสรฐิ ทอดพระเนตรสถานทีต่่าง ๆ ดว้ยความเพลดิเพลนิพระทยั ระหวา่งทีเ่สดจ็ไปนัน้ พนกังานนาํ

เสด็จก็ตีกลองชนะเป็นสญัญาณใหผู้ค้นในถนนหลบหลกีไปใหพ้น้ทางเสด็จ ราวกบัว่าการจอ้งดูพระสริิโฉมของ

พระองคย่์อมนาํมาซึง่ความพนิาศ 

 

เมือ่นางอนุมาทนิีไดย้นิเสยีงกลองนาํเสดจ็มาตามทาง นางก็รูว้่าพระราชากาํลงัจะเสดจ็ผ่านมาทางบา้นของ

นาง จึงรีบขึ้นไปปรากฏตวับนดาดฟ้าของคฤหาสนท์ี่นางอยู่เพื่อใหพ้ระเจา้แผ่นดนิแลเห็น นางจอ้งดูขบวนเสด็จ

อย่างใจจดใจจ่อดว้ยความพยาบาท เพราะพระราชาเคยปฏเิสธไม่ยอมรบันางในครัง้ก่อน โดยอา้งว่านางไรส้ริิ

มงคล นางรออยู่มนิานกระบวนเสดจ็ก็ผ่านมาถงึ พระราชาทอดพระเนตรขึ้นไปบนดาดฟ้า แลเหน็นางอนุมาทนิีก็

สะดุง้พระทยัเหมอืนถูกศรชยัของกามเทพเสียบพระทยั มคีวามรูส้ึกเหมอืนถูกไฟแผดเผาใหร้อ้นรุ่มมรูิค้ลาย 

ถงึแมล้มอ่อนแห่งฤดูวสนัตท์ี่โชยมาจากภูเขามลยะ ก็มไิดช่้วยใหเ้ย็นพระทยัขึ้นเลยขบวนเสด็จเคลือ่นต่อไปจน

รอบพระนครแลว้กลบัเขา้สู่พระราชวงั พระราชาผูท้รงหลงใหลและดื่มดํา่ในรสเสน่หาอย่างถอนตวัไม่ขึ้น เรียก

มนตรแีละคณะพราหมณเ์ขา้มาสอบถาม ว่าหญงิทีอ่ยู่บนดาดฟ้าของบา้นพ่อคา้ใหญ่ คอืธดิาของพ่อคา้ทีเ่คยคดิจะ

นาํนางมาถวายพระองค ์แต่พระองคป์ฏเิสธนางไปใช่หรือไม่ ดว้ยเหตุที่นางไรส้ริิมงคล พรรคพวกที่ถูกไต่สวนก็

ยอมรบัวา่จรงิ พระราชาทรงพระพโิรธยิง่นกั ส ัง่ใหเ้นรเทศคนเหลา่นัน้ออกจากราชอาณาจกัรโดยทนัท ีเมือ่เนรเทศ

คนตน้เหตุไปแลว้ พระราชาก็เก็บพระองคอ์ยู่ตามลาํพงัเงยีบ ๆ เฝ้าคิดถงึนางผูเ้ป็นยอดพสิมยัทุกคํา่คืน และ

ราํพนัว่า ‚อา ทาํไมจติวญิญาณของขา้จงึมดืทบึนกั และพระจนัทรเ์ลา่ก็หายางอายมไิด ้พยายามทีจ่ะขึ้นมาสะเออะ
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อวดโฉม ท ัง้ ๆ ทีน่างผูพ้มิลพกัตรข์องขา้ก็อยู่แค่นี้ เอง ใครจะเปรยีบกบันางผูเ้ป็นมิง่ขวญัของขา้ไดเ้ลา่‛ ดาํริใน

พระทยัเช่นนี้แลว้ พระราชาผูถู้กไฟรกัเผาผลาญก็ปลกีพระองคห์่างจากคนท ัง้หลาย หลบลี้อยู่แต่พระองคเ์ดยีว 

วนัแลว้วนัเลา่ไมย่อมพบใคร ๆ แต่ในทีสุ่ด ดว้ยความความละอายพระทยัพระองคท์รงเรยีกมหาดเลก็คนสนิทให ้

เขา้มาเฝ้า ตรสัถามว่าพระองคจ์ะทาํอย่างไรดใีนสถานการณ์เช่นนี้  เสวกคนสนิทก็กราบทูลแนะว่า ‚ขา้แต่พระนร

บดไีฉนพระองคท์รงวติกเช่นนี้ ไมเ่หน็มปีญัหาอะไร พระองคเ์ป็นเจา้แผ่นดนิ ทกุอย่างเป็นของพระองค ์เมือ่มพีระ

ประสงคใ์นตวันางก็พานางมาสพิระเจา้ขา้ นางจะขดัขนืไดอ้ย่างไร ถา้พระองคม์บีญัชา‛ พระราชาทรงเป็นผูท้รง

คุณธรรม ไดฟ้งัคาํแนะนาํดงันัน้ เหน็ผดิระบอบชอบธรรม ก็ไมอ่าจจะทาํตามได ้จงึทรงนิ่งเสยี 

 

ฝ่ายพลธรอคัรเสนาบดไีดท้ราบข่าวทีแ่พร่ออกมาดงันี้ ก็ไมม่คีวามสบายใจ เพราะเขาเป็นผูจ้งรกัภกัดแีละ

ยนิยอมสละทุกอย่างเพือ่พระเจา้แผ่นดนิอย่างแทจ้ริง ก็รีบเขา้เฝ้าพระราชาโดยทอดตวัเองลงแทบพระบาทและ

กราบทูลว่า ‚โอพ้ระนฤบดนิทร ์ขอพระองคท์รงรบันางทาสผูน้ี้ไวเ้ถดิ โดยทรงคดิเสยีว่า นางเป็นทาสของพระองค์

มใิช่เป็นเมยีของเสนาบดอีย่างขา้พระบาทหรือของใคร ๆ และขา้ขอถวายนางต่อพระองค์ดว้ยความเต็มใจ โปรด

ทรงรบันางไวเ้ถดิ หรอืมฉิะนัน้ขา้จะสละนางใหเ้ป็นเทพทาสใีนเทวาลยั อนัจะทาํใหน้างเป็นอสิระมไิดเ้ป็นของชาย

ใดโดยเฉพาะ และดว้ยประการฉะนี้  พระองคจ์ะไดไ้ม่ตอ้งทรงคิดต่อไปว่านางเป็นเมยีของคนอื่น ‛ เมือ่อคัร

เสนาบดีกราบทูลวิงวอนดงันี้  พระราชาก็กล่าวตอบอย่างทรงพโิรธว่า ‚ขา้เป็นพระเจา้แผ่นดิน ขา้จะทาํสิ่งที่ไร ้

คุณธรรมเช่นนัน้ไดอ้ย่างไร ถา้ขา้จะละทิ้งความชอบธรรมเสยีแลว้ ใครเล่าจะซื่อสตัยต่์อหนา้ที่ของตนต่อไปอีก 

และสาํหรบัตวัเจา้ผูม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอขา้ ทาํไมมายุใหข้า้ทาํบาปเช่นนี้ ซึง่แน่ละมนัอาจจะใหค้วามบนัเทงิ สุขช ัว่

แล่น แต่ขา้จะมคีวามผดิมหนัต ์จะตอ้งชดใชก้รรมในปรโลก และถา้เจา้ยงัคิดที่สละเมยีใหแ้ก่ขา้อีก ขา้ก็จะไม่

ปลอ่ยใหเ้จา้ลอยนวลต่อไปโดยไม่ถกูลงโทษ เพราะใครก็ตามทีอ่ยู่ในฐานะอย่างขา้จะทนทานต่อความไรศี้ลธรรม

ไดห้รอื เพราะฉะนัน้ขา้ว่าความตายเท่านัน้ทีส่มควรแก่ขา้ในภาวะเช่นนี้‛ 

 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วนี้  ทีค่ดัคา้นมใิหพ้ระราชายอมรบัขอ้เสนอของแม่ทพัได ้เพราะทรงถอืว่าเกิดเป็นผูม้ี

เกยีรตแิลว้ สูย้อมตายเสยีดกีว่าจะอยู่อย่างไรเ้กยีรต ิการตดัสนิพระทยัอย่างเดด็ขาดของพระราชาเช่นนี้ ทาํใหท้กุ

คนตระหนกัวา่จะทูลเสนอเรื่องทาํนองนี้สกัเท่าใดก็จะมผีลอย่างเดยีวกนั คอืถกูปฏเิสธ 

 

เมือ่เหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้  ก็ไม่มทีางจะเยยีวยาอกี พระราชาซูบผอมลงทกุวนั บรรทมแซ่วอยู่บนพระที ่

ถูกทรมานดว้ยไฟเสน่หาอนัมคีวามรุนแรงเผาไหมอ้ยู่ตลอดวนัตลอดคืน คงเหลอืแต่พระนามและพระเกียรติ

เท่านัน้ทีย่งัคงอยู่มไิดส้ิ้นสูญไปตามกาํลงัความรอ้น แต่อคัรเสนาบดพีลธรผูซ้ือ่สตัยแ์ละภกัดต่ีอพระราชาของตน 

ไม่อาจจะปล่อยใหพ้ระราชาตอ้งทนทุกขท์รมานต่อไป อนัจะนาํความพนิาศมาสู่พระองคใ์นทีสุ่ด ดงันัน้เขาจงึเขา้

กองไฟเผาตวัเองจนสิ้นชีวติ ในฐานที่เป็นจอมทพัผูไ้ม่มคีวามสามารถจะช่วยเหลือเจา้นายของตนเองใหร้อดพน้

จากความตาย 
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เมือ่เวตาลซึง่น ัง่อยู่บนองัสาของพระเจา้ตรวิกิรมเสนเลา่เรื่องจบลงก็ทูลถามพระเจา้แผ่นดนิว่า ‚โปรดทรง

ตดัสนิดว้ยเถดิราชนั ในระหว่างบคุคลท ัง้สองในเรื่องนี้  ใครเป็นคนสตัยซ์ือ่ยิ่งกว่ากนั จอมพล หรือพระราชา แต่

อย่างไรก็ตามก่อนทีจ่ะทรงตอบ โปรดราํลกึไวด้ว้ยวา่ เรามขีอ้ตกลงกนัว่าอย่างไร ขา้ยงัถอืสญัญานัน้อยู่นะพระเจา้

ขา้‛ เมือ่เวตาลกล่าวดงันี้  พระราชาก็ทรงนิ่งไปครู่หนึ่งแต่จะไม่ตอบปญัหาก็ทนอยู่ไม่ไดจ้งึตรสัว่า ‚ในระหว่าง

บคุคลท ัง้สองนัน้ ขา้ว่าพระเจา้แผ่นดนินัน่แหละซือ่สตัยท์ีสุ่ด‛ เมือ่เวตาลไดฟ้งัดงันัน้ ก็กลา่วต่อพระราชาเชงิตาํหนิ

วา่ ‚ทรงเฉลยมาสวิา่เหตใุดพระองคจ์งึเหน็ว่าพระราชาเหนือกว่าแมท่พัในกรณีนี้ เพราะถา้จะพูดอย่างยุตธิรรมจรงิ 

ๆ แลว้ อคัรเสนาบดคีวรจะมคีวามสตัยซ์ือ่เหนือกว่า ชายผูน้ี้ รูจ้กัเสน่หอ์นัลกึซึ้งของหญงิผูเ้ป็นภรรยาของ เขาอยู่

เต็มอกในฐานะที่อยู่กินกนัมาชา้นาน เขารกันางเพยีงไรใคร ๆ ก็รู ้แต่แมก้ระนัน้เขาก็ยงัเสยีสละ โดยถวายนาง

ใหแ้ก่พระราชา เพราะเขารกัพระองคม์ากกว่า และเมือ่พระราชาสิ้นชวีติแลว้เขาก็ยอมตายตามพระองคโ์ดยเขา้สู่

กองไฟ แต่พระราชานัน่สมิไิดร้บัรูอ้ะไรเกี่ยวกบันางเลย ยงัปฏเิสธไม่ยอมรบันางดว้ยซํา้ ท ัง้ ๆ ที่ผูเ้ป็นสามตีอ้ง

เสยีสละอย่างสุดยอด มอบนางใหแ้ก่พระองคด์ว้ยความเต็มใจ‛ 

 

เมื่อเวตาลกล่าววจิารณ์ดงันี้  พระเจา้ตริวกิรมเสนก็ทรงพระสรวลดว้ยความขบขนั และตรสัว่า ‚เจา้จง

ยอมรบัความจริงในเรื่องนี้ส ิไม่มอีะไรน่าประหลาดใจในเรื่องนี้สกันิด ความจริงก็คือ อคัรเสนาบดผูีน้ ัน้เป็นผูม้ี

สกลุรุนชาตสูิงก็จรงิ และการทีเ่ขาแสดงออกซึง่ความภกัดต่ีอเจา้นายเช่นนัน้เป็นสิง่แปลกหาไดย้ากนกัหรอื เพราะ

ใครทีร่บัใชเ้จา้นายเช่นนัน้ ก็ตอ้งแสดงความจงรกัภกัดต่ีอเจา้นายของตนเป็นธรรมดา แมจ้ะยอมเสยีสละชวีิตของ

ตนก็ไมเ่หน็แปลกอะไร มนัเป็นหนา้ทีข่องเขาอยู่แลว้ แต่ผูท้ีเ่ป็นพระราชานัน้โดยปกตเิป็นผูม้คีวามเย่อหยิง่ ยากที่

ใครจะบงัคบัได ้มลีกัษณะเหมอืนชา้งป่าทีค่วบคุมมไิด ้เมือ่คนประเภทนี้ เกิดความหมกมุน่หลงใหลในกามสุขแลว้

ไซร ้สายโซ่แห่งศีลธรรมหรอืคณุธรรมก็ร ัง้ไวไ้มอ่ยู่ ตอ้งขาดผงึออกจากกนัทนัท ีท ัง้นี้ก็เพราะจติใจของเขาท่วมทน้

ไปดว้ยแรงเสน่หาเสยีแลว้ และความรบัผดิชอบใด ๆ ก็ถกูชาํระลา้งออกไปจากใจ เหมอืนบคุคลเหลา่นัน้ ถงึแมจ้ะ

ไดร้บันํา้อภเิษกในพธิ ีแต่ก็ถกูกวาดหายไปหมด และถา้จะเปรยีบเหมอืนพดัวาลวชินีทีเ่คยราํเพยลมอ่อน ๆ ต่อผู ้

ทีค่รํา่เคร่งในการศึกษาอย่างใจจดใจจ่อต่อพระคมัภรีศ์กัดิ์สทิธิ์ใหเ้ยน็ชื่นใจอย่างละเมยีดละไม ก็กลายเป็นพดัที่

โบกมาเพือ่ไล่แมลงหรือยุงเท่านัน้ หรือจะเปรียบอกีทกี็เหมอืนฉตัรทีใ่ชก้าํบงัแสงพระอาทติยเ์ท่านัน้ ท ัง้ที่มนัควร

จะกางกัน้ความจรงิมใิหเ้ป็นอนัตรายมากกว่า ถงึแมพ้ระเจา้แผ่นดนิผูช้นะตลอดสามโลกอย่างพระจกัรพรรดนิหุษ

ผูเ้กรยีงไกรยงัหลงเลห่ข์องพญามาร ทาํใหเ้กดิความวุ่นวายไปท ัว่ทกุหนทกุแห่ง แต่พระราชายโศธนองคน์ี้ ถงึจะมี

ฉตัรอนัสูงใหญ่ปกท ัว่พภิพ ก็หาไดย้อมตกอยู่ใตเ้สน่หข์องนางอนุมาทนิี ผูง้ามละมา้ยแมน้พระลกัษมีเทว ีว่าตาม

จริง พระราชานัน้ถงึสภาพการณ์จะเป็นเช่นไรก็หาไดเ้หยยีบพระบาทลงบนทางผดิไม่ พระองคสู์ย้อมเสยีชวีติโดย

ประกาศไม่ยอมทาํผดิจารีตอนัเป็นหลกัแห่งความประพฤติของบุคคลทุกคน สูส้ละชีวติเพือ่รกัษาไวซ้ึ่งสจัธรรม

โดยแท ้พระองคจ์งึประเสรฐิกวา่อคัรเสนาบดแีน่นอน 
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เมือ่เวตาลไดย้นิคาํเฉลยของพระเจา้ตริวกิรมเสนดงันัน้ ก็ไม่ยอมเสยีเวลาต่อไปแมแ้ต่ช ัว่อดึใจ รีบเผ่น

จากพระองัสาของพระราชา หายวบัไปในความมดืกลบัไปสู่ทีพ่าํนกัของตนตามเดมิ พระราชาตอ้งเสดจ็ตดิตามไป

อย่างรวดเร็ว จนถงึตน้อโศกและดงึตวัเวตาลกลบัมาอีกครัง้หนึ่ง ท ัง้นี้ เพราะมหาบุรุษจะละทิ้งกิจธุระของตนไว ้

เพยีงครึ่ง ๆ กลาง ๆ โดยเริ่มตน้มาแลว้อย่างลาํบากยากเย็นแสนเขญ็หาไดไ้ม่ ถงึจะมอีุปสรรคก็จะตอ้งดาํเนิน

ต่อไปจนกวา่ประโยชนจ์ะสาํเร็จ 
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นิทานเรื่องที่ ๑๘ 

ภาพมายา 

 

ในป่าชา้ผดีบิที่เวตาลพาํนกัอยู่บนกิ่งอโศกนัน้ เต็มไปดว้ยเปลวไฟทีแ่ลบเลียอยู่บนจติกาธานที่ใชเ้ผาศพ 

เปลวอคัคีอนัแรงรอ้นวูบวาบดูราวกบัลิ้นของพวกรากษสที่ตวดัไปมาในการเสพเนื้อมนุษยส์ด ๆ แต่ภาพอนัน่า

สะพรงึกลวัดงักลา่วหาไดท้าํใหพ้ระราชาทรงหวาดหว ัน่ไม ่ขณะทีท่รงดาํเนินฝ่าไปจนถงึตน้อโศก 

 

 และ ณ ที่สุสานผดีิบนัน่เอง โดยไม่คาดฝนั พระราชาประสบภาพอนัน่าเกลยีดต่าง ๆ คือ มศีพของ

บคุคลต่าง ๆ หนา้ตาประหลาดคลา้ยคลงึกนัแขวนอยู่บนกิ่งไมเ้หมอืนกบัตวัเวตาลนบัรอ้ยนบัพนัหอ้ยอยู่ พระเจา้

ตริวกิรมเสนทอดพระเนตรเห็นแลว้ทรงราํพงึในพระทยัว่า ‚อา นี่มนัอะไรกนั หรือว่านี่เป็นภาพมายาที่เวตาล

เนรมติขึ้น เพือ่จะถ่วงเวลาเราเลน่ และเราจะตอ้งเสยีเวลาสกัเท่าไร จงึจะหาไดถ้กูตอ้งว่าศพไหนคือเวตาลตวัจริง 

ถา้เราจะตอ้งเสยีเวลาท ัง้คนื เราก็คงจะทาํภาพรกจิใหเ้สร็จไมไ่ด ้ถา้อย่างนัน้เราจะเขา้กองไฟเสยีดดกีว่า แทนทีจ่ะ

ทนรบัความอปัยศเพราะเรื่องอย่างนี้‛ ฝ่ายเวตาลเมือ่ทราบวาระนํา้จติของพระราชาเช่นนัน้ ก็มคีวามพอใจในความ

กลา้หาญมานะเดด็เดี่ยวอย่างยิ่ง จงึคลายมายาเวทท ัง้ปวง ทาํใหพ้ระราชาแลเหน็ตวัจริงของตน คือ เวตาลทีเ่ป็น

ซากศพแขวนอยู่บนกิ่งไมแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว ในขณะทีรู่ปมายาท ัง้หลายอนัตรธานหายไป พระราชาทรงปลดเวตาลลง

จากกิ่งโศก เอาพาดพระองัสาแลว้เสด็จกลบัไปตามหนทางเดิม ขณะที่มาตามทางเวตาลก็กล่าวกะพระราชาว่า 

‚ราชะ ความแขง็แก่รงของพระองคเ์ป็นทีน่่าสรรเสรญิอยู่ ถา้กระไรลองฟงันทิานของขา้อกีสกัหนึ่งเรื่องเป็นอย่างไร‛ 

 

 เรื่องมวี่า มนีครอนังดงามแห่งหนึ่งบนโลกนี้ชื่อนครอชุชยนิี เมอืงนี้จะงามเป็นรองก็แต่นครโภควด ี(ของ

วาสุกนิาคราช) และนครอมราวด(ีของพระอนิทร)์ เท่านัน้ ซึง่พระศิวะผูท้รงเลน่พนนักบัพระเคารเีทวไีดท้รงเลอืก

เป็นทีท่รงพระสาํราญร่วมกนัในโลก เพราะนครอชุชยนิีน ัน้งามยิง่กวา่งาม เลศิยิง่กว่าเลศิ ในพระนครนี้มสีิง่บนัเทงิ

ใจนานาประการ ซึง่ผูม้าเยอืนทีม่เีกยีรตยิศเด่นหรอืฐานรํา่รวยเท่านัน้ทีจ่ะถกูตอ้นรบัเป็นอย่างด ีณ ทีน่ี้สิง่ทีต่งึเต่ง

ก็คอื ถนันาร ีสิง่ทีโ่คง้สลวยก็คอืคิ้วเรยีวงามเหมอืนจนัทรกลา (เสี้ยวพระจนัทร)์ สิง่ทีก่ลอกกลบัไปมาเนืองนิจก็

คอืเนตรดาํขลบัอนัเหลอืบชมา้ยของผองพธู สิง่ทีดู่มดืก็คอืราตรี สิง่ที่คดงอไปมาไดก้็คือ บทกวนีิพนธอ์นัมหีลาย

แงข่องกว ีสิง่ทีเ่หน็บา้คล ัง่คอืคชสารเมามนั สิง่ทีเ่ป็นความเยน็เยอืกก็คอื มกุดามณี นํา้จณัฑ ์และดวงศศี 

 

 ในเมอืงนัน้ มพีราหมณ์ชาํนาญเวทอยู่คนหนึ่งชื่อ เทวสวามนิ ผูก้ระทาํยชัญพธิีสงัเวยเทพมามากมาย

หลายครัง้ และพราหมณผู์น้ี้มคีวามรํา่รวยมหาศาลดว้ยสนิทรพัยน์บัไมถ่ว้น เป็นทีเ่คารพยกยอ่งของพระราชาแห่ง

แว่นแควน้ ผูม้พีระนามว่า จนัทรประภะ ในกาลต่อมา พราหมณ์เทวสวามนิมบีตุรชายชื่อจนัทรสวามิน ผูซ้ึง่ไดเ้ลา่

เรยีนศิลปวทิยาเป็นอนัมากเมือ่จาํเรญิวยัเป็นหนุ่มฉกรรจ ์แต่เขาก็หาไดน้าํวชิาไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์กลบัหลงใหล
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มวัเมาในการพนนัอย่างหามรุ่งหามคํา่ คราวหนึ่งพราหมณ์หนุ่มจนัทรสวามนิเขา้ไปในบ่อนการพนนัเพือ่จะเลน่การ

พนนั ทาํใหเ้กดิปัน่ป่วนโกลาหลในบอ่นขึ้น เพราะนกัการพนนัในทีน่ ัน้แลเหน็ขาใหญ่มอืระดบัมหาเศรษฐเีขา้มาเลน่ 

ก็เฮกนัเขา้มาดูดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ จนัทรสวามนิหนุ่มผูม้เีงนิเต็มกระเป๋า พอย่างเขา้มาก็คุยโอ่ว่า ‚ไหน – 

ไหน ใครในหอ้งนี้จะถกูขา้ตอ้นเหมอืนแพะบา้ง ถา้อยากเป็นก็เขา้มาเลย ขา้นี่แหละจาํทาํใหห้มดตวั ต่อใหม้ทีรพัย์

ลน้โลกอย่างทา้วกุเวรเจา้นครอลกา (ชือ่เมอืงสวยงาม ตัง้อยู่บนไหลเ่ขาหมิาลยั เป็นทีป่ระทบัของพระกุเวร พญา

ยกัษส์ามขาโลกบาลประจ าทิศเหนือ และเป็นเจา้แห่งขุมทรพัยท์ ัง้ปวงในโลก ) ขา้ก็ยงัตุน๋แทบจะหมดตวัมาแลว้‛ 

พราหมณ์หนุ่มลงมอืเล่นพนนัสกาอย่างสนุกสนานดว้ยความเหมิเกริม มชิา้ก็ถูกกินเรียบดว้ยฝีมอืของนกัพนนั

ยอดโกงในทีน่ ัน้ ชายหนุ่มเสยีหมดทกุอย่างแมก้ระท ัง่เสื้อผา้ทีนุ่่งห่มอยู่ และเมือ่กูย้มืเงนิเจา้ของบ่อนมาเลน่แกต้วั

ก็เสยีหมดอกี ดว้ยเหตนุี้พอถูกเจา้ของบ่อนทวงหนี้ ชายหนุ่มจงึไมม่อีะไรจะให ้ทาํใหเ้จา้ของบ่อนโกรธมาก ส ัง่ให ้

ลูกนอ้งจบัจนัทรสวามนินอนลงแลว้โบยตีดว้ยหวาย จนเป็นริ้วรอยไปท ัง้ตวั นอนสลบไม่ไหวติงเหมอืนกอ้นหนิ 

ร่างทีน่อนไมก่ระดุกกระดกิของชายหนุ่มดูเหมอืนคนตาย จนเวลาผ่านไปสองสามวนัก็ฟ้ืนคนืชวีติขึ้นมาอกี แต่ยงั

ไมก่ระดกุกระดกิตามเคย เจา้ของบอ่นแลเหน็ก็โกรธมาก และกลา่วแก่พวกบรวิารในโรงบ่อนและนกัการพนนัทีม่า

เลน่พนนัเป็นขาประจาํของบ่อนว่า ‚เจา้คนนี้พยายามใชเ้ลห่ห์ลบเลีย่งหนี้  บดิตะกูดฉอ้โกงไปต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ 

จงจบัอา้ยคนโสโครกนี้ไปโยนทิ้งทีบ่่อแหง้ ซึง่เป็นบ่อนํา้เก่าขา้งนอกนัน่ ขา้จะใหเ้งนิแก่ผูท้ีท่าํตามคาํส ัง่ของขา้เป็น

รางวลั‛ 

 

 เมือ่หวัหนา้บ่อนประกาศแก่นกัพนนัดงันี้  คนเหลา่นัน้ก็ช่วยกนัแบกร่างจนัทรสวามนิเขา้ไปในป่า มองหา

บ่อนํา้เก่าอย่างที่ว่าก็ไม่พบ นกัพนนัแก่ผูห้นึ่งจงึพูดกบัพรรคพวกว่า ‚เจา้หนุ่มนี่มนัตายแลว้ จะตอ้งลาํบากไปหา

บ่อนํา้ทีไ่หนใหม้นัวุ่นวายเปลา่ ๆ เราปลอ่ยมนัไวต้รงนี้แหละ แลว้ไปบอกนายบ่อนว่าเราโยนมนัลงบ่อไปแลว้‛ ทกุ

คนไดฟ้งัก็เหน็ดว้ยและตกลงทาํตามคาํส ัง่ 

 

 ดว้ยประการฉะนี้ พวกนกัพนนัก็ทิ้งร่างของจนัทรสวามนิไวใ้นป่า แลว้แยกยา้ยกนักลบัไป จนัทรสวามนิ

เห็นว่าปลอดอนัตรายแลว้ก็ลุกขึ้น แลเขา้ไปสู่เทวาลยัของพระศิวะ ซึ่งต ัง้อยู่ใกล ้ๆ นัน้ ชายหนุ่มค่อยพกัฟ้ืนมี

เรี่ยวแรงขึ้นบา้ง ก็ราํพงึแก่ตวัเองดว้ยความเศรา้ใจว่า ‚อนิจจา เพราะขา้ไปหลงกลของอา้ยพวกขี้โกงพวกนัน้แท ้ๆ 

ขา้ถูกมนัหลอกตม้เสยีป่นป้ี จนไม่มอีะไรเหลอืตดิตวัเลย ขา้จะออกไปเดนิทีไ่หนไดเ้ลา่ในสภาพเช่นนี้ ร่างเปลอืย

เปลา่มพิอ ยงัรอยทีถู่กเฆี่ยนเต็มไปท ัง้ตวั และเป้ือนฝุ่ นมอมแมมสกปรกอย่างนี้  นี่ถา้พ่อแลเหน็ขา้ในสภาพเช่นนี้ 

หรือญาติของขา้ตลอดจนเพือ่น ๆ ของขา้ก็ตาม เมือ่แลเหน็ขา้เขา้เขาจะนึกอย่างไร เพราะฉะนัน้ขา้จะหลบอยู่ใน

เทวาลยัตลอดวนั ถงึเวลากลางคืนค่อยออกไปหาอาหารมายาไสพ้อประทงัหวิ ‛ ขณะที่เขากาํลงัตรึกตรองเรื่อง

ความหวิและร่างกายทีเ่ปลอืยเปลา่อยู่นี้ พระอาทติยก์็ค่อนผ่อนคลายความแรงรอ้นลง และกาํลงัสลดัอาภรณ์ทีนุ่่ง

ห่มคอืนภากาศ ใหเ้คลือ่นคลอ้ยลงสู่อสัดง ณ หลงัเขาอนัไกลสุดขอบฟ้า จนลบัดวงไปในทีสุ่ด 
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 ขณะนัน้ฤษปีระเภทปาศบุต (ชือ่ฤษีพวกหน่ึงซึง่เป็นสาวกของพระปศบุดี หรือพระศิวะ ผูเ้ป็นใหญ่ใน

สตัวเ์ลี้ยงท ัง้หลาย) ผูห้นึ่งก็เขา้มาในเทวาลยั มร่ีางกายอนัชะโลมดว้ยเถา้ถ่านกระดูกจากจติกาธาน มมีวยผมมุ่น

ไวบ้นศีรษะ มอืถอืสามงา่มดา้มยาว (ตรีศูล) ดูราวกบัพระศิวะองคท์ีส่อง เมือ่แลเหน็จนัทรสวามนิก็ถามว่า ‚เจา้คอื

ใคร‛ จนัทรสวามนิก็เลา่เรื่องใหฟ้งัโดยตลอด และกม้ศีรษะแสดงความเคารพอย่างนอบนอ้ม ฤษเีมือ่ไดฟ้งัดงันัน้ก็

กลา่วดว้ยความเมตตาวา่ ‚เจา้หนุ่มเอย๋ เจา้กระเซอะกระเซงิมาถงึทีน่ี่ ซึง่เป็นอาศรมของขา้โดยไมน่ึกไมฝ่นั จงเป็น

แขกของขา้เถดิ ลุกขึ้น ไปอาบนํา้เสยีก่อนแลว้ค่อยมากินอาหาร ซึง่ขา้ภกิษาจารมาเมือ่เชา้นี้ ‛ เมือ่ฤษกีลา่วดงันี้ 

จนัทรสวามนิก็กล่าวดว้ยความเคารพว่า ‚ท่านสาธุที่เคารพ ตวัขา้เป็นพราหมณ์โดยกาํเนิด ขา้จะกินอาหารที่ท่าน

ภกิษาจารมาไดอ้ย่างไรเลา่ขอรบั‛ 

 

 เมือ่ฤษผูีใ้จด ีผูช้าํนาญพระเวทมนตรา ไดฟ้งัดงันัน้ก็เดนิเขา้ไปในบรรณาศรม นัง่ลงเขา้ฌานสมาธสิกัครู่

หนึ่งก็เรียกรูปวทิยาใหป้รากฏ รูปวทิยานี้สามารถเนรมติทุกสิ่งตามคาํส ัง่ของผูเ้ป็นนายไดท้ ัง้สิ้น เมือ่ปรากฏต่อ

หนา้ฤษแีลว้ก็กลา่วว่า ‚ท่านจะใชใ้หข้า้พเจา้ทาํอะไร จงบอกมาเถดิ‛ ฤษจีงึบญัชาว่า ‚จงเตรยีมของใหพ้รอ้มสรรพ

เพือ่ตอ้นรบัอาคนัตกุะของขา้‛ รูปวทิยาก็ตอบว่า ‚ขา้จะทาํทกุอย่างตามทีท่่านส ัง่‛ ทนัใดนัน้จนัทรสวามนิก็แลเหน็

กนกนคร (เมอืงทอง) ปรากฏขึ้นต่อหนา้ ประกอบดว้ยอทุยานอนังามวจิติร มหีญงิบาทบรจิารกิาอยู่ในนัน้เป็นอนั

มาก นางเหล่านัน้เขา้มาใกลจ้นัทรสวามนิ ผูแ้ลดูดว้ยความอศัจรรยใ์จเป็นลน้พน้ นางกล่าวว่า ‚โปรดลุกขึ้นเถดิ 

ตามขา้มา จงบรโิภคอาหารอร่อยใหเ้ต็มที ่แลว้ลมืความเหน็ดเหนื่อยลาํบากกายเสยีใหห้มด‛ นางเหลา่นัน้พาชาย

หนุ่มเขา้ไปในเมอืงทอง อาบนํา้ให ้และลูบไลด้ว้ยผงจนัทนห์อม หลงัจากนัน้ก็ตกแต่งร่างกายของพราหมณ์หนุ่ม

ดว้ยภูษาภรณ์อนังามระยบั เสร็จแลว้ก็นาํจนัทรสวามนิไปยงัอกีหอ้งหนึ่ง ณ ทีน่ ัน้ชายหนุ่มแลเห็นหญงิสาวผูห้นึ่ง 

ซึง่ดูเหมอืนจะเป็นหวัหนา้ของบริจาริกาพวกนัน้ นางมคีวามสวยงามทกุสดัส่วนจนหาทีต่มิไิด ้จนดูราวกบัว่า พระ

ธาดาพรหมเป็นผูส้รา้งนางขึ้นมาเป็นสมบตัขิองโลกโดยแท ้และพระองคท์รงลมืไปแลว้ว่าพระองคท์รงสรา้งนางขึ้น

ดว้ยสาระวเิศษสิง่ใดบา้ง 

 

 นางลกุขึ้นอย่างกระฉบักระเฉงวอ่งไวเพือ่ตอ้นรบัชายหนุ่ม และลงไปเชญิเขาใหข้ึ้นมานัง่บนบลัลงักท์องคู่

กบันาง และชายหนุ่มก็ไดร้บัประทานอาหารซึง่มรีสทพิยร่์วมกบันาง และกนิหมากซึง่มรีสชาตเิหมอืนผลไมห้า้ชนิด 

 

 ในตอนเชา้วนัรุ่งขึ้น จนัทรสวามินตื่นขึ้นก็พบตวัเองนอนอยู่ในเทวาลยัพระศิวะ ไม่มีท ัง้นครทอง 

เทพธิดาและแมน้างบาทบริจาริกาก็มไิดป้รากฎใหเ้หน็อกี ทนัใดฤษกี็ออกมาจากอาศรมดว้ยใบหนา้ยิ้มแยม้ และ

ถามว่าชายหนุ่มไดผ้่านราตรีนัน้มาดว้ยความสุขวเิศษหรือไม่ จนัทรสวามนิซึง่ยงัมอีาการงงงวยจบัตน้ชนปลายไม่

ตดิ ตอบว่า ‚ขา้แต่สาธุผูป้ระเสริฐ ดว้ยความอนุเคราะหข์องท่าน ขา้พเจา้หลบัอย่างสุขสบายตลอดท ัง้คืน แต่ใน

บดันี้สเิมือ่ตื่นขึ้นมา นางฟ้าของขา้พเจา้ก็หายไปแลว้ ขา้จะมชีวีติอยู่ต่อไปไดอ้ย่างไร ถา้ปราศจากนาง‛ เมือ่ฤษไีด ้

ฟงัดงันัน้ก็หวัเราะดว้ยอารมณ์ด ีกลา่วปลอบใจว่า ‚จงอยู่ทีน่ี่ต่อไปเถอะ แลว้เจา้จะไดพ้บเหน็สิง่ทีเ่จา้ปรารถนาทกุ
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อย่างในคนืนี้‛ เมือ่ไดย้นิดงันัน้จนัทรสวามนิก็ตกลงว่าจะอยู่ต่อไปอกี และดว้ยความช่วยเหลอืของฤษ ีทกุสิง่ทกุ

อย่างก็เกดิขึ้นและเป็นไปเหมอืนคนืก่อน ทาํใหช้ายหนุ่มมคีวามสุขและเพลดิเพลนิไปกบัภาพมายาทกุคนื 

 

 แต่ในที่สุด ชายหนุ่มก็รูว้่า สิ่งท ัง้หลายที่เขาไดพ้บไดเ้ห็นนัน้ลว้นเกิดจากมายาท ัง้สิ้น ดงันัน้ในวนัหนึ่ง 

ดว้ยชะตากรรมบนัดาล ชายหนุ่มเขา้ไปหาฤษแีละทาํการประจบประแจงใหฤ้ษพีอใจ แลว้กลา่วว่า ‚ท่านสาธุขอรบั 

ถา้ท่านจะมเีมตตาสงสารขา้พเจา้ผูเ้คราะหร์า้ย หนีมาพึง่พาท่านเพราะไรท้ีพ่ึง่อื่นอกีแลว้ ขอท่านจงช่วยอนุเคราะห์

แก่ขา้พเจา้ ช่วยส ัง่สอนวทิยาคมอนัยิง่ใหญ่นี้แก่ขา้พเจา้ดว้ยเถดิ‛ 

 

 เมือ่ถูกรบเรา้หนกัเขา้ ฤษกี็กลา่วว่า ‚คนอย่างเจา้เขา้ไม่ถงึวชิานี้หรอก เพราะมนัจะตอ้งลงไปฝึกถงึใตน้ํา้ 

และระหว่างทีผู่ฝึ้กกาํลงัท่องมนตรอ์ยู่ใตท้อ้งนํา้ รูปวทิยานี้ก็จะสรา้งภาพหลอนใหป้รากฎแก่เขา เช่นทาํใหเ้ขารูส้กึ

เหมอืนเกดิใหมเ่ป็นทารก แลว้เจรญิวยัเป็นเดก็ จากนัน้ก็เป็นหนุ่มแลว้ก็แต่งงานตวัของผูท้าํพธิจีะเกดิจติหลอนว่า

ตวัเองมลูีกชาย และลูกชายของเขาก็จะถูกหลอกใหเ้กิดความหลงผดิว่า เขามเีพื่อนที่เป็นคนดคีนหนึ่ง และเป็น

ศตัรูอกีคนหนึ่ง ตวัเขาจะหลงลมืแมก้ระท ัง่ชาติกาํเนิดที่บอกใหรู้ว้่าตวัเองเป็นใคร ไม่รูต้วัแมแ้ต่ว่าตนกาํลงัร่าย

มนตรภ์าวนาเพือ่เขา้ถงึวชิาอะไร แต่ใครก็ตาม เมือ่รูส้กึว่าเขาไดพ้ากเพยีรมาจนถงึยี่สบิสี่ปีแลว้ ก็จะกลบัคืนสติ

ตามเดมิดว้ยมนตรข์องอาจารย ์และจะมกีาํลงัจติที่ม ัน่คง สามารถจดจาํชวีติของตนเองได ้และรูว้่าเรื่องทีเ่กิดขึ้น

ท ัง้หมดนี้ เกิดจากมายา และถงึแมว้่าเขาจะตกอยู่ในอทิธิพลของมายา เขาก็รูจ้กัมนัดทีีสุ่ด เขาไดเ้ขา้ถงึกองไฟซึ่ง

เผาไหมภ้าพมายาเหลา่นัน้ และสาํเร็จวทิยาทีต่อ้งการในทีสุ่ด หลงัจากนี้ เขาจะขึ้นมาจากนํา้ ไดแ้ลเหน็ความจรงิใน

ทีสุ่ด แต่ถา้ศิษยผู์แ้สวงหาวชิานัน้ยงัไม่สามารถจะบรรลุถงึวทิยาอนัสูงสุดไดท้ ัง้ ๆ ที่ขา้ไดทุ้่มเทใหท้กุสิง่ทกุอย่าง

แลว้ ขา้ก็ตอ้งพลอยสิ้นสูญไปดว้ย บดันี้ขา้ว่าเจา้ก็ไดว้ทิยาทีข่า้มจีนหมดสิ้นแลว้ จะรรีออยู่ทาํไมเลา่ จงรูไ้วเ้ถอะว่า

วทิยาของขา้ไม่มวีนัตายหรอก เจา้ตระหนกัดงันี้แลว้ก็จงมคีวามยนิดเีถดิว่า ความสุขสมปรารถนาของเจา้นัน้ก็จะ

ไมส่ิ้นสูญเช่นเดยีวกนั‛ 

 

 เมือ่ฤษกีลา่วดงันี้แลว้ จนัทรสวามนิก็ยนืยนัว่า ‚ขา้รบัรองว่าขา้สามารถทาํทกุสิง่ไดต้ามใจปรารถนาแลว้ 

ท่านอย่ากงัวลไปเลย‛ 

 

 อย่างไรก็ด ีรูปวทิยานัน้เป็นสิง่ทีไ่ดย้าก ไดร้บัแลว้ก็ปกครองยาก บงัคบัยาก เมือ่พลงัจติของผูฝึ้กยงัไม่

เขม้แขง็ถงึทีสุ่ดรูปวทิยาก็หนีไป ตอ้งฝึกกนัต่อไปอกี ในกรณีของจนัทรสวามนิก็เช่นเดยีวกนั ฤษผูีเ้ป็นอาจารยรู์ ้

วาระนํา้จติของลูกศิษยด์วีา่ยงัไมแ่กร่งเพยีงพอทีจ่ะผจญมายาไดถ้งึทีสุ่ด จะถกูลอ่หลอกต่อไปอกีอย่างนอ้ยก็ระยะ

หนึ่ง ปาศุบตนกัพรตคดิดงันัน้แลว้ ก็เดนิไปยงัฝัง่แม่นํา้ และกลา่วแก่พราหมณ์ผูเ้ป็นศิษยว์่า ‚ลูกเอย๋ ขณะทีร่่าย

มหามนตรานี้แลว้ เจา้ก็จะไดพ้บกบัมายาอนัเป็นภาพลวงตาลวงใจ ทาํใหเ้กดิความสงสยัและเขา้ใจไปต่าง ๆ นานา 

เพราะฉะนัน้ขา้จะคอยส่งกระแสจิตตรวจดูเจา้ตลอดเวลา เมื่อเกิดติดขดัอนัใด ขา้จะช่วยแกไ้ขใหเ้จา้อยู่บนฝัง่
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แม่นํา้นี้ตลอดเวลา‛ เมือ่จอมนกัพรตกลา่วดงันี้แลว้ก็น ัง่ลงสาํรวมจติต ัง้สมาธยิงัจติใจใหบ้รสุิทธิ์คอยท่าอยู่ เพือ่

ตดิตามจนัทรสวามนิต่อไป ซึง่ฝ่ายจนัทรสวามนิก็ชาํระลา้งหนา้ใหบ้รสุิทธิ์ และอมนํา้บว้นปากหลายครัง้จนสะอาด

เรยีบรอ้ย เสร็จแลว้พรหมณ์หนุ่มก็เขา้มากระทาํนมสัการต่อผูเ้ป็นอาจารยด์ว้ยความเคารพ แลว้ก็โผลงสู่แมน่ํา้ดาํ

ดิง่ลงสู่กน้แมน่ํา้ทนัท ี

 

 เมือ่เขาร่ายมหามนตราอยู่ใตแ้ม่นํา้น ัน้ เขาก็เหน็ภาพมายาปรากฏขึ้น ทาํใหเ้ขาลมืชาติกาํเนิดของตนเอง

สิ้น เขาเห็นภาพตนเองในชาติกําเนิดใหม่ว่า เขาเป็นคนที่เกิดอยู่ในเมืองอื่นเมืองหนึ่งที่ไม่รูจ้กั เป็นลูกของ

พราหมณ์คนหนึ่ง และตวัเขาเองค่อย ๆ เจริญวยัขึ้นทลีะนอ้ย ๆ ในทีสุ่ดเขาก็ไดส้วมยชัโญปวตีสายธุราํมงคลอนั

แสดงถงึการเป็นพราหมณ์เต็มตวั และเขาไดศึ้กษาคมัภีร ์พระเวทตามประเพณีพราหมณ์ดว้ย จากนัน้ก็แต่งงานมี

ภรรยา มชีวีติเป็นสุขบา้งเป็นทกุขบ์า้งตามฐานะของคนทีแ่ต่งงานแลว้ ในกาลต่อมาเขาก็มบีตุรชายคนหนึ่งและเขา

ยงัอาศยัอยู่ในเมอืงนัน้ วุน่วายดว้ยธุรกจิทาํมาหากนิ เลี้ยงดูลูกชายทีแ่สนรกัและภรรยาทีแ่สนด ีแวดลอ้มดว้ยพ่อ

แมญ่าตแิละบรวิารท ัง้ปวง 

 

 ในขณะที่เขาดาํรงชีวติอยู่ตามภาพมายานัน้ เขาก็เหินห่างจากความจริงคือชีวติแท ้ๆ ซึ่งเขาเคยมอียู่ 

นกัพรตผูเ้ป็นครูซึง่ส่งกระแสจติตามไปควบคุมโดยใกลช้ดิ มใิหเ้ขาหลงอยู่ในวงมายาทีท่าํใหห้่างเหนิไปจากความ

เป็นจรงิไปทกุท ีทนัใดนัน้จนัทรสวามนิก็ตื่นจากภวงัคใ์นทนัท ีเพราะกระแสจติของผูเ้ป็นครูเขา้คุมอยู่โดยเขม้งวด 

ทาํใหเ้ขาไดส้ติกลบัคืนมาอีกครัง้หนึ่ง และรูว้่าแทจ้ริงสิ่งที่เขาพบผ่านมาเมือ่ครู่ยามนัน้หาไดม้คีวามจริงอยู่เลย

แมแ้ต่นอ้ย เขาเหน็และรูส้กึไปเองโดยหว้งมายาโดยแท ้การหลุดจากมายาทาํใหเ้ขาคิดว่าตวัเองสาํเร็จแลว้ หลุด

พน้แลว้ บงัเกดิความกระหายทีเ่ขา้สู่กองไฟเพือ่หวงัวทิยาอนัสุดยอดในทนัท ีแต่เขาก็ถกูหอ้มลอ้มมะรุมมะตุม้ดว้ย

เพือ่นอาวุโส และเจา้นาย และวงศาคณาญาต ิผูพ้ยายามจะกดีขวางความสาํเร็จของเขา แต่อย่างไรก็ด ีถงึแมว้่าคน

เหล่านัน้จะใชว้ธิีการหลอกล่อเขาสกัเพยีงไรก็ไม่สาํเร็จ ผลสุดทา้ยหลงัจากถูกเกลี้ยกล่อมใหเ้คลิ้มกบัการไปสู่

สวรรคเ์พือ่ความบนัเทงิสุขนรินัดร ณ ทีน่ ัน้ ชายหนุ่มก็ยนิยอมพาคนเหลา่นัน้ไปสู่ฝัง่แมน่ํา้ และตระเตรยีมกองไฟ

ใหญ่ทีน่ ัน้ จนัทรสวามนิแลไป เหน็บดิามารดาผูช้ราของตนและภรรยา พรอ้มทีจ่ะเขา้ สู่กองไฟดว้ยความเศรา้โศก 

และบรรดาลูก ๆ ก็รอ้งกระจองอแงไปหมด ในความสบัสนของเหตกุารณ์อนัเกิดจากมายานัน้ ชายหนุ่มกลา่วแก่

ตนเองว่า ‚อนิจจาเอย๋ บดันี้ญาติพีน่อ้งของเราท ัง้หมดกาํลงัจะตายถา้เราเขา้สู่กองไฟ และเราก็ไม่รูเ้หมอืนกนัว่า 

คาํม ัน่สญัญาของอาจารยจ์ะจริงหรือไม่จริง จะใหเ้ราเขา้กองไฟอย่างนัน้หรือ หรือเราจะไม่เขา้ดกีว่า แต่คิดไปคิด

มา คาํม ัน่สญัญาจะผดิไดห้รือ เพราะเท่าที่ท่านส ัง่ไวเ้ป็นข ัน้ตอนมนัก็ถูกอย่างที่ท่านว่า เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้น

สมจรงิท ัง้น ัน้ เพราะฉะนัน้เราจะเขา้กองไฟละ‛ เมือ่พราหมณ์จนัทรสวามนิไตร่ตรองโดยตลอดแลว้ก็เดนิเขา้ไปใน

กองไฟ 
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 ทนัใดทีเ่ขาเขา้ไปในกองไฟ ชายหนุ่มก็รูส้กึประหลาดใจมาก เพราะไฟนัน้แทนทีจ่ะรอ้นแรงผลาญร่างกาย

ดงัทีค่ดิ กลบัเยน็ยะเยอืกดงัหมิะ เขาก็ผลุดจากแมน่ํา้ทนัท ีและมายาท ัง้ปวงถงึจดุอวสาน ชายหนุ่มรบีเดนิไปตาม

ฝัง่แม่นํา้เพื่อหาอาจารย ์ในที่สุดก็แลเห็นฤษปีาศุบตนัง่อยู่ริมแม่นํา้ ก็เดินเขา้ไปลดตวัลงกราบแทบเทา้อาจารย ์

และเมือ่ผูเ้ป็นอาจารยซ์กัถาม เขาก็บรรยายใหท้ราบเรื่องทีเ่กดิจากมายาทกุสิง่ทกุอย่าง และจบลงดว้ยเรื่องไฟเยน็ 

เมือ่ไดฟ้งัดงันี้  ผูเ้ป็นอาจารยก์็กล่าวกะเขาว่า ‚ลูกเอย๋ ขา้เกรงว่าเจา้จะทาํอะไรผดิตอนร่ายมหาเวทเสยีละกระมงั 

หาไม่แลว้ไฟจะเยน็สาํหรบัเจา้ไดอ้ย่างไร ปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี่ปรากฏแก่เจา้ในการแสวงหารูปวทิยานัน้ ตอ้ง

ผดิพลาดแน่ ๆ‛ เมือ่จนัทรสวามนิไดย้นิการวพิากษข์องอาจารย ์ดงันัน้ก็ตอบว่า ‚ท่านสาธุขอรบั ขา้พเจา้แน่ใจว่า

ไมไ่ดท้าํอะไรผดิเลย‛ 

 

 ปาศุบตผูเ้ป็นอาจารยเ์หน็ว่าเรื่องนี้มอีะไรทีผ่ดิความคาดหมายอยู่ จงึต ัง้ใจจะสบืสวนเพือ่ความแน่ใจอกี

คร ัง้ จงึต ัง้สมาธเิพ่งรูปวทิยาใหป้รากฏในฌาน แต่รูปวทิยาไม่ปรากฏใหท้ ัง้อาจารยแ์ละศิษย ์ดงันัน้ท ัง้สองคนก็ได ้

ประจกัษว์า่รูปวทิยานัน้หนีไปแลว้ ท ัง้สองก็เดนิคอตกกลบัไปอย่างสิ้นหวงั 

 

 เมือ่เวตาลเลา่เรื่องจบลงก็ต ัง้คาํถามต่อพระเจา้ตริวกิรมเสน หลงัจากทีทู่ลเตอืนพระราชาใหต้ระหนกัถงึ

เง ือ่นไขทีใ่หไ้วต่้อกนัมาก่อนว่า ‚โอ ราชะ ขอไดโ้ปรดแกป้ญัหาใหข้า้หน่อย ทรงเฉลยมาสวิ่า ทาํไมรูปวทิยาจงึสูญ

หายไปจากคนท ัง้สอง ในเมือ่เขาร่ายมหาเวทอย่างถกูตอ้งตามทีบ่รรยายไวท้กุประการ‛ เมือ่พระวรีกษตัริยไ์ดฟ้งั

คาํถามของเวตาลเช่นนัน้ ก็ตอบว่า ‚ขา้รู ้เจา้จอมขมงัเวทเจา้กาํลงัหลอกลอ่ใหข้า้เสยีเวลาเปลา่ แต่เอาเถอะ ขา้จะ

ตอบเจา้ คนเราจะเขา้ถงึความสาํเร็จเพราะการปะกอบพธิีรีตองทีถู่กตอ้งเพยีงอย่างเดยีวก็หามไิด ้ท ัง้นี้ เวน้ไวเ้สยี

แต่วา่ จติของเขาจะม ัน่คงเดด็ขาด ตัง้อยู่ในความกลา้หาญอนัไรม้ลทนิโทษโดยสิ้นเชงิ ไมห่ยุดย ัง้รรีอในการตดิสนิ

ใจใหแ้น่วแน่ ปราศจากความกวดัแกว่งไมแ่น่นอน ถงึแมค้รูของเขาจะส่งพลงัจติไปช่วยแลว้ก็ตาม ดงันัน้ มหาเวท

ที่เขาร่ายอยู่จึงไม่ทาํใหเ้ขาไดบ้รรลุความสาํเร็จ ส่วนครูของเขาเองก็สูญเสยีอาํนาจในการควบคุมมายาที่เกิดขึ้น 

ท ัง้นี้ เพราะเขาใหส้ิง่ทีด่ต่ีอคนทีไ่มส่มควรจะไดร้บั‛ 

 

 เมือ่พระราชาทรงอธบิายดงันี้ เวตาลผูย้ิง่ใหญ่ก็ละจากพระองัสาของพระราชาทนัท ีดว้ยมนตรเ์วททีก่าํบงั

สายตามใิหใ้ครเหน็ กลบัคนืไปสู่สาํนกัของตน ทาํใหพ้ระราชาตอ้งเสดจ็กลบัไปจบัตวัมนัมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๑๙ 

มือท ัง้สาม 

 

พระเจา้ตรวิกิรมเสนจาํใจเสดจ็ยอ้นกลบัไปทีป่่าชา้อกีครัง้หนึ่ง เพือ่ดงึตวัเวตาลลงมาจากกิ่งอโศก เอาพาด

กบัพระองัสาแลว้ดาํเนินกลบัมาทางเดมิ ระหว่างทีเ่สดจ็มาตามทางนัน้ เวตาลก็ถอืโอกาสกลา่วขึ้นว่า ‚ราชะ ขอได ้

โปรดฟงันทิานสนุก ๆ สกัเรื่องเถดิ ขา้จะเลา่ถวาย โปรดทรงฟงั‛ 

 

 มนีครแห่งหนึ่งในโลกนี้ชื่อ วโกรลกะ มคีวามงามอลงัการเสมอดว้ยนครอมราวดขีองทวยเทพนัน่เทยีว 

นครนี้มพีระราชาปกครองทรงนามว่าพระเจา้สูรยประภะ ซึง่ทรงความยิง่ใหญ่เสมอดว้ยพระอนิทร ์พระราชาองคน์ี้

เปรยีบเสมอืนองคพ์ระวษิณุผูท้รงถนอมโลกไวใ้หพ้น้ภยั โดยทรงรองรบัโลกไวด้ว้ยพระกรของพระองค ์(ทรงโอบ

ออ้มโลกไวใ้นวงพระกร เหมอืนบดิาโอบอุม้ลูกของตนไวใ้นออ้มแขน) ดว้ยประการฉะนี้พระองคจ์งึมคีวามยนิดใีน

การรองรบัภาระของราษฎรมรูิเ้บือ่หน่ายในราชอาณาจกัรของพระองค ์ถา้จะเหน็นํา้ตาของใครก็ย่อมมแีต่นํา้ตาที่

เกดิจากควนัเขา้ตาเท่านัน้ จะพดูถงึความตายก็เฉพาะกรณีของคู่รกัคู่เสน่หาทีโ่หยหากนัเหมอืนตายท ัง้เป็นอย่างน่า

สงสาร จะพดูถงึของสวยงามก็ใหดู้ทีไ่มเ้ทา้ทองคาํของอารกัษท์ีคุ่ม้ครองพทิกัษ ์พระราชานัน้เองเป็นตวัอย่างของผู ้

ครองพระราชทรพัยอ์นัมากมายลน้ฟ้า อย่างไรก็ด ีแมพ้ระองคจ์ะมชีายามากมายนบัไม่ถว้น แต่ก็หาไดม้พีระราช

โอรสไม ่

 

 ทนีี้จะเริ่มตอนสาํคญัของเรื่องนี้ใหฟ้งั ในมหานครแห่งหนึ่งชื่อ เมอืงตามรลปิต ิมพี่อคา้ทีร่ ํา่รวยมหาศาล

ชื่อ ธนบาล เป็นผูท้ีร่ ํา่รวยมากทีสุ่ดยิ่งกว่าใคร ๆ ท ัง้หมดทีเ่ป็นเศรษฐใีนเมอืงนัน้ เขามธีิดาเพยีงคนเดยีวชื่อ ธน

วดี ผูม้คีวามงามจบัจติราวกบัเป็นวทิยาธร ี(นางวทิยาธร) ทีห่ลน่ลงมาจากสวรรคเ์พราะถกูสาป เมือ่นางเจรญิวยั

ขึ้นเป็นสาว พ่อคา้ก็ตายลง พวกญาตกิ็กลุม้รุมกนัเขา้ยดึทรพัยส์มบตัไิปหมด ท ัง้นี้ เพราะพระราชาหาไดช่้วยเหลอื

คุม้กนัอะไรไม่ ดงันัน้ผูเ้ป็นภรรยาของพ่อคา้คือ นางหริณัยวด ีก็รีบฉวยสมบตัิส่วนตวัของนางคือ เพชร พลอย 

และเครื่องประดบัต่าง ๆ เอาไปซ่อนไวใ้นทีเ่รน้ลบัไม่มใีครรู ้แลว้แอบหนีออกจากบา้นอย่างลบั ๆ ในยามตน้ของ

ราตรพีรอ้มดว้ยธดิาของนาง หลบหนา้ญาตพิีน่อ้งเอาตวัรอดไป 

 

นางเลด็รอดออกจากบา้นไปดว้ยความลาํบากยากยิง่ นางจูงแขนลูกหนีกระเซอะกระเซงิอย่างมดืแปดดา้น 

และใจของนางยิ่งมดืมดืยิ่งกว่าความมดืของราตรี เพราะความเศรา้โศกมดืมดิในจิตใจและมดืมนจนปญัญา 

เพราะไมรู่ว้่าจะไปทางไหนด ีในทีสุ่ดหลงัจากที่มะงมุมะงาหรามาในความมดื นางก็รูส้กึตวัว่าวิง่ไปชนโจรผูห้นึ่งซึง่

ถกูทางบา้นมอืงเสยีบประจานดว้ยหลาว แต่มนัยงัไม่ตาย และการทีถ่กูผูห้ญงิวิง่มาชนโดยแรง ทาํใหแ้ผลของมนั

ฟกชํา้เจบ็ปวดยิง่ขึ้น จงึรอ้งขึ้นว่า ‚โอย๊ ใครเอาเกลอืมาขยี้แผลของขา้ แสบเหลอืเกนิ‛ ภรรยาพ่อคา้ไดฟ้งัก็ตกใจ 
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ถามว่า ‚ท่านคอืใคร‛ โจรตอบว่า ‚ขา้เป็นโจร ทางบา้นเมอืงตดิตามตวัขา้มานาน ในทีสุ่ดจบัขา้ได ้ตดัสนิใหเ้สยีบ

ทวารขา้ดว้ยหลาวเหลก็ เอาขึ้นต ัง้ประจานไวร้มิทางนี้รอวนัตาย แต่ถงึจะเสยีบขา้เจบ็ปวดสาหสัถงึเพยีงนัน้ แต่ขา้

ก็ยงัไมต่าย ว่าทีจ่รงิจะพูดไป ขา้มนัก็แค่ชายช ัว่ธรรมดาคนหนึ่งเท่านัน้ ไมว่เิศษวโิสอะไร ส่วนท่านเลา่เป็นใคร จงึ

ไดว้ิง่มากลางคํา่กลางคนืดกึดืน่ป่านนี้‛ เมือ่ภรรยาพอ่คา้ไดฟ้งัก็เลา่เรื่องของตนใหโ้จรฟงัโดยตลอด 

 

ขณะนัน้พระจนัทรผ์่านพน้หมู่เมฆส่องแสงสว่างนวลใย แสงเดือนที่อ่อนละมนุจบัตอ้งใบหนา้ของธิดา

พ่อคา้ ทาํใหเ้หน็ความงามของนางอย่างเด่นชดั นายโจรจงึกลา่วกะแมข่องนางว่า ‚ขา้อยากจะขอรอ้ง อะไรท่านสกั

อย่าง ฟงัใหด้นีะ ขา้จะใหท้องคาํแก่ท่านพนัตาํลงึ ท่านจงรบัไวแ้ละส่งนางมาเป็นเมยีขา้เถดิ ‛ นางไดฟ้งัก็หวัเราะ

อย่างขบขนั และกลา่วว่า ‚เจา้จะทาํอะไรต่อนาง‛ โจรไดฟ้งัก็ตอบว่า ‚ขา้เวลานี้จะเป็นจะตายก็เท่ากนั ขา้ไม่มลูีก

ชายเลยแมแ้ต่คนเดยีว ท่านก็ทราบดแีลว้ว่า ผูช้ายทีไ่รลู้กชายนัน้ หาอาจทีจ่ะไดร้บัผลบญุอนันาํไปสู่ภพท ัง้หลาย

อนัมแีต่ความบนัเทงิสุขไม่ แต่ถา้ท่านยอมตกลงตามขอ้เสนอของขา้ หญิงที่เป็นเมยีขา้คนนี้จะคลอดลูกเป็นชาย 

โดยขา้อาจจะใหช้ายอื่นมาเป็นพ่อของเดก็ได ้และขา้จะยอมรบัดว้ยความเต็มใจว่าเขาเป็นลูกจริง ๆ ของขา้ นี่คือ

เหตผุลของขา้ว่าทาํไมจงึขอรอ้งใหท้่านยกนางใหเ้ป็นเมยีขา้ ท่านจะช่วยใหข้า้ไดบ้รรลุจดุประสงคต์ามทีป่รารถนา

ไดห้รอืไม‛่ 

 

เมือ่หญิงหมา้ยเมยีพ่อคา้ไดฟ้งัคาํของรอ้งเช่นนัน้ ประกอบกบัความโลภที่มอียู่ในนิสยัอยู่แลว้ นางจงึไป

หานํา้มาจากทีใ่ดทีห่นึ่ง มารดมอืนายโจร และกลา่วว่า ‚ขา้ยกหญงิผูเ้ป็นลูกสาวของขา้คนนี้ใหแ้ก่เจา้ในการสมรส

ครัง้นี้‛ นายโจรไดแ้ต่งงานกบัธิดาวานิชแลว้ก็ส ัง่กาํชบัใหน้างยดึม ัน่ในสญัญาตามทีต่กลงกนัไว  ้ และใหน้างแม่

หมา้ยใหไ้ปเอาทองตามสญัญาว่า ‚จงไปขดุเอาทองที่ฝงัไวใ้ตต้น้นยโครธ (ตน้ไทร) ตน้นัน้เถดิ แลว้เก็บไวใ้หด้ ี

เมือ่ไรทีข่า้สิ้นลม จงเผาศพขา้อย่างธรรมดาเหมอืนคนธรรมดาท ัว่ไปเถดิ อย่าใหม้พีธิรีตีรองอะไรเลย หลงัจากเผา

ศพขา้แลว้จงเอากระดูกของขา้ไปโยนลงแมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ทีใ่ดก็ได ้เสร็จเรื่องของขา้แลว้ เจา้สองคนแมลู่กจงเดนิทาง

ไปนครวโกรลกะ ที่เมอืงนัน้ ผูค้นมคีวามสบายกนัท ัว่หนา้ เพราะมผูีป้กครองที่ดี มพีระราชาสูรยประภะเป็น

ประธานสูงสุด คนทีอ่ยู่เมอืงนัน้ลว้นอบอุ่นใจไรค้วามกงัวลใด ๆ และพวกท่านก็จะไมถ่กูใครขม่เหงรงัแกอกีดว้ย‛ 

 

 เมือ่นายโจรกลา่วมาถงึตอนนี้ บงัเกดิความกระหายนํา้อย่างรุนแรง ก็ดืม่นํา้ทีน่างหญงิมา่ยเอามาให ้แลว้

ถงึแก่ความตาย เพราะตอ้งถูกหลาวเสยีบประจานมาหลายวนั ความบาดเจ็บแสนสาหสัทาํใหไ้ม่อาจจะทนทาน

ต่อไปไดอ้กี ฝ่ายนางหญงิหมา้ยก็รบีไปขดุเอาทองมาไวเ้ป็นสมบตัขิองตน แลว้พาลูกสาวเดนิทางไปอย่างเรน้ลบั สู่

บา้นเพือ่นคนหนึ่งของสามนีาง ระหว่างทีน่างอาศยัพกัพงิอยู่ทีน่ ัน่ นางก็ใหค้นไปเอาศพนายโจรไปเผาเสยี และเอา

กระดูกไปโยนทิ้งที่แม่นํา้ศกัดิ์สทิธิ์สายหนึ่ง และทาํพธิีอุทศิส่วนกุศลใหต้ามประเพณี วนัรุ่งขึ้น นางเอาทรพัยท์ี่

ซ่อนไว ้และออกเดนิทางพรอ้มดว้ยลูกสาวท่องเทีย่วไปในทีต่่าง ๆ จนในทีสุ่ดมาถงึนครวโกรลกะ ณ ทีน่ ัน้ นางได ้

ซื้อบา้นหลงัหนึ่งจากพ่อคา้ชื่อสุทตัต ์และอาศยัอยู่ดว้ยความผาสุกกบัลูกสาวของนาง 
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 ในเวลานัน้มคีรูผูห้นึ่งชื่อ วษิณุสวามนิ อาศยัอยู่ในเมอืง เขามลูีกศิษยเ์ป็นพราหมณ์หนุ่มรูปงามคนหนึ่ง

ชื่อ มนสวามิน ซึง่ถงึแมว้่าเขาจะมชีาตกิาํเนิดสูง มกีารศึกษาด ีแต่ตกเป็นทาสรกัของหญงิคณิกาคนหนึ่งชื่อ หงสา

วล ีแต่นางเรียกค่าบริการสูงถงึคร ัง้ละหา้รอ้ยเหรียญทอง ซึง่ชายหนุ่มหาไดม้เีงนิถงึขนาดนัน้ไม ่เป็นสาเหตใุหเ้ขา

กลดักลุม้ใจเป็นกาํลงัเพราะความรกัทีไ่มส่มหวงั วนัหนึ่งธนวดธีดิาพ่อคา้ขึ้นไปพกัผ่อนอยู่บนดาดฟ้าของคฤหาสน์

ทีน่างอาศยัอยู่ พรอ้มดว้ยบริวารแวดลอ้มตามปกต ินางมองลงไปเบื้องลา่ง แลเหน็พราหมณ์หนุ่มมนสวามนิโดย

บงัเอญิ หวัใจนางก็ผวาต่อภาพของเขา และตกเป็นทาสความงามล ํา้เลศิของเขาโดยทนัที นางระลกึถงึคาํส ัง่ของ

นายโจรสามนีางขึ้นมาไดจ้งึเขา้ไปหามารดา และกล่าวฉอเลาะต่อนางว่า ‚แม่จา๋ เมือ่ลูกไดเ้หน็ความงามของหนุ่ม

ฉกรรจค์ือพราหมณ์ผูน้ี้แลว้ ลูกรูส้กึชื่นชมนี่กระไร เหมอืนสายอมฤตธาราไหลพรูลงสู่หวัใจของขา้ผูท้ี่ไดพ้บเหน็

เขา แมเ่ขา้ใจไหมจะ๊‛ หญงิหมา้ยผูม้ารดาไดฟ้งัวาจาซึง่กลา่วเป็นนยัดงันัน้ก็เขา้ใจในความหมายของลูกสาวทนัท ี

นางแลเหน็ว่าลูกสาวของนางไดต้กหลุมรกัพราหมณ์หนุ่มเขา้แลว้ ทาํใหน้างระลกึถงึสญัญาทีน่างกระทาํไวต่้อนาย

โจรขึ้นมาได ้จึงราํพงึในใจว่า ‚ลูกสาวของเรามสีญัญาผูกพนักบันายโจรผูเ้ป็นสามทีี่อนุญาตใหลู้กสาวของนาง

แสวงหาสามไีด ้โดยมเีงือ่นไขวา่ถา้มลูีกชายดว้ยกนั จะตอ้งใหลู้กชายยอมรบัว่าตนเป็นพ่อ ซึง่เง ือ่นไขนี้ ลูกสาวของ

นางจะตอ้งปฏบิตัติาม จะฝ่าฝืนมไิด ้เมือ่มเีงือ่นไขอนุญาตอยู่อย่างนี้  ไฉนเล่านางจะเชิญชวนหนุ่มผูน้ี้มาคุยดว้ย

ไมไ่ด‛้ เมือ่ใคร่ครวญดงันี้แลว้ นางก็ส่งสาวใชไ้ปอย่างลบั ๆ ใหไ้ปพบพราหมณ์หนุ่ม เพือ่ดาํเนินงานตามแผนของ

นางทนัท ี

 

 นางสาวใชเ้ดนิทางออกจากบา้นไปหามนสวามนิ และเจรจามตามแผนทีไ่ดร้บัมอบหมาย พราหมณ์หนุ่ม

ไดฟ้งัคาํขอรอ้งของหญงิคนใชก้็ตอบวา่ ‚ขา้จะตกลงดว้ยก็ได ้ถา้พวกเจา้จะจ่ายแก่ขา้เป็นเหรยีญทองหา้รอ้ย ขา้จะ

ไดเ้อาไปใหแ้ก่นางหงสาวลยีอดรกัของขา้ และขา้ก็จะไดร่้วมอภริมยก์บันางคนืหนึ่ง‛ เมือ่พราหมณ์หนุ่มตอบดงันี้ 

นางสาวก็กลบัไปรายงานนายของตน หญงิหมา้ยไวศยะก็ยอมตกลงจ่ายเงนิใหโ้ดยไม่ชกัชา้ เมือ่มนสวามนิไดเ้งนิ

แลว้ ก็เดนิตามสาวใชไ้ปยงัเรือนของนางธนวด ีผูซ้ึ่งจะตอ้งเป็นภริยาของตนตามสญัญา เขาไดพ้บนางผูง้ามดว้ย

รูปโฉมก็มใีจยินดีเหมอืนนกเขาไฟที่เพลดิเพลนิกบัแสงนวลใยของพระจนัทรฉ์ะนัน้ และหลงัจากที่เขาไดร่้วม

อภริมยก์บันางคนืหนึ่งเขาก็เลด็รอดหนีนางไปอย่างลบั ๆ ในเวลาเชา้ตรู่ 

 

 ฝ่ายนางธนวดลูีกสาวพ่อคา้หลงัจากไดร่้วมอภริมยก์บัพราหมณ์ในคืนนัน้แลว้นางก็ต ัง้ครรภ ์เมือ่ครบ

กาํหนดก็คลอดบตุรเป็นชาย มลีกัษณะประกอบดว้ยมงคลลกัษณ์อนัสูงส่ง นางและแมต่่างก็พากนัยนิดอีย่างยิง่ที่

ไดลู้กชายสมใจหวงั องคพ์ระศิวะมหาเทพก็เสด็จมาเขา้ฝนันางท ัง้สองในคืนวนัหนึ่ง และตรสัแก่หญิงท ัง้สองว่ า 

‚จงรบัเด็กนี้ ไว ้ในเวลาที่เขายงันอนอยู่ในเปล จงพาไปวางไวท้ี่หนา้ประตูวงัของพระเจา้สูรยะประภะ พรอ้มดว้ย

เหรยีญทองพนัเหรียญในตอนเชา้มดื โดยวธินีี้  ทกุอย่างจะเป็นผลดอีย่างน่าอศัจรรยแ์ก่เจา้‛ ฝ่ายหญงิหมา้ยไวศ

ยะและลูกสาว เมือ่ไดร้บัโองการจากพระศิวะดงันัน้แลว้ ก็รูส้กึตวัตื่นขึ้น ต่างคนต่างก็เลา่ความฝนัของตนใหฟ้งัซึง่
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กนัและกนั และเพราะมคีวามศรทัธาในองคพ์ระศิวะอย่างไม่แคลนคลอน คนท ัง้สองก็อุม้ทารกนอ้ยพรอ้มดว้ย

เหรยีญทองในถงุรวมหนึ่งพนัเหรยีญไปวางไวห้นา้ประตูวงัของพระเจา้สูรยะประภะ 

 

 ในระยะเวลาดงักลา่วนัน้ พระศิวะเป็นเจา้ก็เสดจ็มาเขา้ฝนัพระราชาสูรยะประภะ ผูท้รงทรมานมานานชา้

โดยการไรโ้อรสผูจ้ะสบืราชบลัลงัก ์และตรสัว่า ‚ราชะ ลุกขึ้นเถดิ มคีนเอาเดก็ผูช้ายหนา้ตางดงามคนหนึ่งและถงุ

ทองมาวางไวห้นา้ประตูวงัของเจา้ ไปรบัเอามาสใินเวลาทีเ่ขายงันอนแบเบาะอยู่‛ เมือ่พระศิวะตรสัแก่พระราชาใน

ความฝนัเช่นนัน้ พระองคก์็รบีลกุขึ้นจากบรรจถรณใ์นเวลาเชา้ตรู่ พอดกีบัยามเฝ้าประตูเขา้มาเฝ้ากราบทูลเรื่องราว

ที่เกิดขึ้น เหมอืนดาํรสัของพระศิวะเจา้ทุกประการ พระองคก์็รีบเสด็จไปทอดพระเนตรดว้ยพระองคเ์อง เมือ่ถงึ

ประตูวงัก็เห็นเด็กทารกคนหนึ่งนอนอยู่ ขา้ง ๆ กายมีถุงทองวางอยู่ดว้ย และเมื่อทรงอุม้เด็กขึ้นเชยชมก็

ทอดพระเนตรเหน็ว่ากุมารนอ้ยมลีกัษณะอนัเป็นมงคล เช่น มอืและเทา้มเีสน้เป็นลายรูปต่าง เช่น รูปฉตัร รูปธง 

และรูปอื่น ๆ จงึตรสัว่า ‚พระศิวะทรงประทานลูกชายที่น่ารกัแก่ขา้‛ แลว้ทรงโอบกอดกุมารนอ้ยแนบพระอุระ 

เสดจ็เขา้สู่พระราชนิเวศ โปรดใหท้าํพธิีฉลองสมโภชพระโอรสและใหท้านแก่บคุคลทีย่ากจนใหม้ทีรพัยส์นิสาํหรบั

เลี้ยงชวีติเป็นสุขสบายโดยท ัว่หนา้ และพระราชาสูรยประภะก็โปรดใหม้มีหรสพดนตรีและการละเลน่เป็นเวลาถงึ

สบิสองวนั เสร็จแลว้ทรงประทานนามแก่พระโอรสวา่ จนัทรประภะ 

 

 แลว้เวลาก็ผ่านไป เจา้ชายจนัทรประภะเจริญวยัขึ้นตามลาํดบั มรูีปร่างงดงามและมอีุปนิสยัดยีิ่ง เป็นที่

ชื่นชมของขา้ราชบริพารและผูพ้บเห็นซึ่งพากนัยกย่องสรรเสริญโดยท ัว่หนา้ ในที่สุดเจา้ชายก็เติบโตเป็นหนุ่ม

ฉกรรจ ์มพีละกาํลงัแขง็ขนัราวกบัจะแบกธรณีนี้ไวไ้ด ้(มหิธร) มคีวามกลา้หาญ มคีวามใจกวา้ง มคีวามรูใ้น

ศิลปวทิยาต่าง ๆ ยงัความสาํเร็จใหเ้กิดแก่กิจการท ัง้ปวง ฝ่ายพระบดิา คือพระเจา้สูรยประภะ เมือ่ทรงพจิารณา

เห็นว่าเจา้ชายหนุ่มมคีุณสมบตัิอนัเลอเลศิเช่นนัน้ ก็ทรงพอพระทยัอย่างยิ่ง จึงทรงตัง้ใหเ้ป็นรชัทายาทสบืราช

บลัลงักต่์อไป พระราชาสูรยประภะนัน้ทรงชราแลว้ ไดท้รงสรา้งความเจริญแก่แผ่นดนิมาแลว้เป็นปึกแผ่นม ัน่คง 

และเหน็ว่าไมม่อีะไรจะตอ้งกงัวลในชวีติอกี จงึสละราชสมบตัใิหแ้ก่องคร์ชัทายาทแลว้เสดจ็ไปเมอืงพาราณส ีและ

ในเวลาดงักลา่ว เจา้ชายรชัทายาทก็ปกครองแผ่นดนิไดอ้ย่างเรยีบรอ้ย และยงัแว่นเควน้ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงดว้ยความ

เฉลยีวฉลาดของพระองค ์หามรีาชอาณาจกัรใดบนพภิพจะเปรียบปานไดไ้ม่ ส่วนราชาสูรยประภะเมือ่สละราช

สมบตัแิลว้ก็ผนวชเป็นฤษบีาํเพญ็ตบะอนัแรงกลา้ และละชวีติไปสู่สวรรคข์องพระเป็นเจา้ 

 

เจา้ชายจนัทรประภะไดท้ราบข่าวการทวิงคตของพระาชบดิาก็ทรงเศรา้เสยีพระทยันกั และส ัง่ใหท้าํพธิี

ถวายกุศลแก่พระราชบดิาอย่างสมพระเกียรต ิและมพีระดาํรสแัก่เสวกมาตยว์่า ‚ขา้จะทาํอย่างไร จงึจะตอบแทน

พระบดิาของขา้ใหส้มกบัทีพ่ระองคม์พีระกรุณาธคิุณแก่ขา้เป็นเหลอืลน้ได ้ขา้จะชดใชพ้ระคณุนัน้ดว้ยมอืของขา้เอง 

ขา้จะรวบรวมอฐัอิงัคารของพระองค์ไปโปรยปรายลงที่แม่นํา้คงคาอนัศกัดิ์สทิธิ์ หลงัจากนัน้ขา้จะเดนิทางจาริก
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แสวงบณุยไ์ปยงัวหิารแห่งคยาเพือ่นมสัการพระเป็นเจา้ทีน่ ัน่ และกระทาํพธิเีปตพลอีทุศิผลบณุยใ์หแ้ก่บรรพบรุุษ

ของขา้ดว้ย จากนัน้ขา้จะธุดงคไ์ปยงัแมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลาย ไปใหไ้กลจนถงึฝัง่มหาสาครตะวนัออกนัน่เทยีว‛ 

 

 เมื่อพระราชาดาํรสัดงันี้  บรรดาอาํมาตยร์าชมนตรีท ัง้หลายก็กราบทูลว่า ‚ขา้แต่พระจกัรพรรดิ ขึ้นชื่อ

พระราชาท ัง้หลาย ย่อมไมค่วรทีจ่ะกระทาํอย่างนี้ เพราะการเป็นราชนันัน้มขีอ้เสยีหลายขอ้ทีจ่ะตอ้งระมดัระวงั เมือ่

พลาดพล ัง้ไปแลว้จะแกไ้ขไดย้ากนกั เพราะฉะนัน้พระองคค์วรที่จะตอบแทนพระคุณของพระบดิาดว้ยวธิีอื่น มี

ประโยชนอ์นัใดเลา่ทีพ่ระเจา้แผ่นดนิจะตอ้งตะลอน ๆ ไป นมสัการแม่นํา้ศกัดิ์สทิธิ์ใหล้าํบากพระกาย แทนทีจ่ะมี

พระบญัชาส ัง่ออกไปใหผู้ส้นองพระโองการทาํโน่นทาํนี่ โดยมอบอาํนาจหนา้ที่ใหเ้ขาไปทาํเลยขึ้นชื่อว่าพระรา ชา

ท ัง้หลาย ย่อมมทีหารรกัษาพระองคอ์ยู่แลว้ โดยปกติย่อมประทบัอยู่แต่ในวงั จะออกไปเที่ยวจาริกธุดงคต์าม

สถานทีต่่าง ๆ เป็นการเปิดเผยพระองค ์ทาํใหเ้สีย่งต่ออนัตรายจากศตัรูท ัง้ทีม่องเหน็และมองไมเ่หน็มใิช่หรอื‛ 

 

เมื่อพระราชาจนัทรประภะไดฟ้งัถอ้ยคาํของอาํมาตยร์าชมนตรีเ ช่นนัน้ก็ตอบว่า ‚พอกนัทกีบัการตัง้ขอ้

สงสยัเปลา่ ๆ ปลี้ ๆ ทาํใหต้อ้งยบัย ัง้เสยีเวลาต่อไปอกี ถงึอย่างไร ๆ ขา้ก็ตอ้งไปเพือ่เหน็แก่พ่อของขา้ ขา้จะตอ้ง

เดนิทางไปนมสัการแม่นํา้ศกัดิ์สทิธิ์ต่าง ๆ ใหจ้งไดใ้นขณะทีข่า้ยงัหนุ่มแน่นเขง็แรงอยู่ ใครเล่าจะรูว้่าอะไรจะเกิด

จากนี้เป็นตน้ไป ถา้ร่างกายตอ้งสูญสลายในฉบัพลนั จะอย่างไรก็ด ีเจา้มหีนา้ทีดู่แลแว่นแควน้ของขา้ไว ้จนกว่าขา้

จะกลบัมา‛ บรรดาราชมนตรที ัง้หลายไดฟ้งักระแสรบัส ัง่เดด็ขาดดงันี้ ต่างก็พากนัเงยีบอยู่ พระราชาก็เตรียมตวั

ออกเดนิทาง และรอวนัฤกษด์ซีึ่งจวนจะมาถงึในไม่ชา้ เมื่อวนัฤกษด์มีาถงึ พระราชาก็เสด็จเขา้สรงสนาน ทาํพธิี

สงัเวยพระอคันี (ไฟ) และประทานลาภสการแก่เหล่าพราหมณ์ เสร็จแลว้เสด็จขึ้นรถทรง ซึ่งมมีา้เทยีมอยู่

พรอ้มสรรพ พระองคท์รงพสัตราภรณโ์ยคเีวศอนัตํา่ตอ้ย และเริ่มการเดนิทางธุดงคจารกิ ทรงฝ่าฝูงชนเป็นอนัมาก

ออกไปอย่างลาํบาก ตัง้แต่พวกหวัหนา้เผ่าต่าง ๆ พวกราชปุต ชาวนคร และคนบา้นนอก ซึ่งติดตามมาส่งเป็น

ระยะทางไกลถงึชายราชอาณาเขต จนพระองคต์อ้งขอรอ้งใหก้ลบัไป ท ัง้ ๆ ทีเ่ขาเหลา่นัน้ลว้นแต่ไม่เต็มใจจะจาก

พระองคเ์ลย พระองคท์รงปลดภาระราชกิจอนัหนกัยิ่งไวใ้หแ้ก่เหล่าเสนาบดีท ัง้ปวงแลว้ก็ มีพระทยัแช่มชื่น

ปราศจากกงัวลใด ๆ เสดจ็โดยรถแลน่ไปตามทาง มขีา้ราชบริพารคือกรมวงั แวดลอ้มดว้ยหมู่พราหมณ์ท ัง้หลาย

ตามเสดจ็ไปในรถอกีหลายคนั 

 

พระองคไ์ดท้รงพบเหน็ดนิแดนแว่นแควน้ต่าง ๆ ผูค้นต่างชาตต่ิางภาษา และในทีสุ่ดก็เสดจ็มาถงึแมน่ํา้คง

คา พระองคห์ยุดยนืทอดพระเนตรภาพแมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ทีป่รากฎเฉพาะพระพกัตร ์แลเหน็เกลยีวคลืน่ทอดเป็นสาย

ยาววิ่งเขา้สู่ฝัง่ ดูราวกบัสะพานที่ทอดรบัมรรตยัชนจากโลกนี้ ไปสู่สวรรค ์พระคงคานี้อาจจะชวนใหน้ึกถงึพระ

อมัพกิา(พระอุมา) ผูเ้ป็นนอ้ง เพราะมกีาํเนิดมาจากภูเขาหมิวตั(หมิาลยั) เช่นเดยีวกนั ก็พระคงคาสายนี้แลที่

ไหลวนเวยีนอยู่ในพระเมาลขีองพระศิวะเป็นเวลานานนบัพนัปีแลว้ตกลงสู่โลก เป็นที่เคารพบูชาในหมู่เทพ ฤษ ี

และคณะ (คณะ หมายถงึ เทพกลุม่หน่ึงหรือพวกหน่ึง ซึง่คอยบ าเรอรบัใชพ้ระศิวะโดยเฉพาะ) ทา้วจนัทรประภะมี
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ความเลือ่มใสศรทัธาอย่างเต็มเป่ียมในพระหฤทยัก็เสด็จลงจากรถ และสรงสนานพระวรกายในมหานทแีห่งนัน้ 

แลว้ทรงโปรยอฐัอิงัคารของพระเจา้สูรยประภะลงสู่แมน่ํา้คงคาตามประเพณี 

 

และหลงัจากที่พระราชาทรงใหท้านและทาํพิธีศารทธพรต (ศราทธ ์หรือศราทธพรต เป็นพิธีทีลู่กชาย

บ าเพญ็เพือ่ผูต้ายซึง่เป็นบดิาของตน) เสร็จแลว้ก็เสดจ็ขึ้นรถพระทีน่ ัง่แลน่ไปจากสถานทีน่ ัน้ ในทีสุ่ดมาถงึประยาค 

ซึ่งเป็นที่อนัฤษที ัง้หลายพากนัเคารพอย่างสูง เพราะเป็นที่แม่นํา้คงคากบัแม่นํา้มยุนาไหลมาบรรจบกนั และเป็น

สถานทีเ่หลา่ฤษพีากนัทาํพธิบูีชากูณฑ ์(กูณฑ ์คือ กุณฑะ ซึง่หมายถงึหลุมทีขุ่ดขึ้นเพือ่ก่อไฟ โดยพราหมณจ์ะตกั

เนยใสหยอดลงไป ท าใหไ้ฟลกุอยู่เพราะเชื้อคือเนยใส การบูชาไฟคือการถวายเครือ่งสงัเวยแก่พระอคันีโดยเฉพาะ) 

เรยีงรายไปตามรมิฝัง่นํา้เป็นเปลวไฟลกุวบั ๆ แวม ๆ ไปตลอดทางและมคีวนัไฟพวยพุง่ขึ้นมาไมข่าดสายพระราชา

จนัทรประภะ ทรงถอืศีลจานทรายณะ (จานทรายณะ หมายถงึ พธิีถือศีลอดโดยก าหนดเวลาตามพระจนัทรห์รือ

ถอืพระจนัทรเ์ป็นหลกัในการค านวณ) และทรงประกอบศาสนกจิทีส่าํคญัคอื การสระสนานในแมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ การ

ใหท้านพระราชทรพัยแ์ละอืน่ ๆ เสร็จขบวนการพธิศีราทธโ์ดยครบถว้นแลว้ พระราชาก็เสดจ็ไปสู่นครพาราณส ีซึง่

เป็นที่รวมแห่งโบสถว์หิารอนัศกัดิ์สทิธิ์ มธีงทวิปลวิสะบดัพลิ้วบนยอดหลงัคาเหมอืนจะกวกัมอืเชิญชวนผูจ้าริก

แสวงบณุยม์าแต่ไกลวา่ ‚มาเถดิและสู่โมกษะ (ความหลดุพน้ทกุข)์ ณ ทีน่ี้‛ 

 

ในนครนี้  พระราชาจนัทรประภเทรงถอืศีลอดสามวนั และทรงบูชาพระศิวะดว้ยมงัสาหารชนิดต่าง ๆ 

หลงัจากนัน้ทรงออกเดนิทางไปยงัตาํบลคยา ขณะทีเ่สดจ็ผ่านไปตามไพรสณฑอ์นัประกอบดว้ยไมน้านาพรรณ ซึง่

มกีิ่งคอ้มลง เพราะนํา้หนกัแห่งผลอนัดกสะพรัง่ทกุกิ่งกา้น มนีกรอ้งเพลงอย่างไพเราะอ่อนหวานเป็นทีจ่าํเรญิโสต

ยิ่งนกั ดูคลา้ยกบัว่าตน้ไมท้ี่คอ้มกิ่ง และนกที่ส่งเสยีงแจว้จาํเรียงนัน้เป็นผูท้ี่กม้กายอ ัญชล ีและถวายเสยีงสดุดี

สรรเสรญิพระองค ์ฉะนัน้ ขณะทีส่ายลมอ่อนราํเพยพดัลูก่ิ่งดอกไมป่้าไปมาก็เหมอืนกาํลงัถวายพวงบปุผามาลยัแก่

พระองคข์ณะเสดจ็ย่างผ่านไป ในทีสุ่ดพระองคก์็เสดจ็ลว่งพน้แนวป่า และบรรลุยงัภูเขาคยาอนัศกัดิ์สทิธิ์ (ภเูขาค

ยาศีรษะ เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งหนึ่งของอนิเดียว แปลตามรูปศพัทว์่า “ศีรษะแห่งคยา” กลา่วคืออสูรชือ่คยาได ้

บ  าเพญ็ตบะอนัแรงกลา้ทีภ่เูขาโกลาหล พระพรหมและเทวดาทัง้หลายพากนัมาเยีย่ม พระพรหมถามคยาสูรว่า ท า

ความเพยีรเพือ่อะไร อสูรจึงขอพรพระพรหมว่าขอใหร่้างกายของตนเมือ่หาชีวติไม่แลว้ จงกลายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

ทีส่ดุในโลก ซึง่ใครก็ตามไดแ้ตะตอ้งร่างของตนแลว้จะบรรลุความหลุดพน้ทกุขท์ ัง้ปวงคือ บรรลุโมกษะนัน่เอง) ณ 

ทีน่ ัน้พระราชาทรงบาํเพญ็ศราทธพรตอกี และประทานทรพัยใ์หแ้ก่พราหมณ ์จากนัน้เสดจ็เขา้สู่ป่าศกัดิ์สทิธิ์ 

 

ขณะทีพ่ระองคก์าํลงัทาํพธิถีวายขา้วบณิฑแ์ก่พระราชบดิาในบ่อนํา้แห่งคยานัน้ ก็มมีอืสามมอืยืน่ขึ้นมาจาก

บ่อนํา้เพือ่จะรบัขา้วทพิยพ์รอ้ม ๆ กนั เมือ่พระราชาทอดพระเนตรเหน็ดงันัน้ก็ทรงพศิวงงนุงงยิ่งนกั จงึตรสัถาม

คณะพราหมณ์ของพระองคว์่า ‚นี่หมายความว่ากระไร ขา้จะส่งขา้วบณิฑใ์หม้อืไหนละ่‛ คณะพราหมณ์ก็ทูลว่า 

‚ราชะ มอืนี้ทีย่ืน่มามรีอยศูล (หลาว) แทงมาก่อน แสดงว่าเขาเป็นโจร มอืทีส่องทีถ่อืปูมโหรแสดงว่าเป็นพราหมณ ์
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ส่วนมอืทีส่ามซึง่นิ้วสวมแหวนและมเีสน้วาสนานี้ เป็นมอืของพระราชา ดงันัน้พวกขา้พระองคจ์งึไม่ทราบว่ามอืไหน

สมควรแก่การรบัขา้วบณิฑ ์และเหตกุารณ์ท ัง้หมดหมายความว่ากระไร‛ เมือ่คณะพราหมณ์กลา่วดงันี้  พระราชา  

จนัทรประภะก็ทรงลงัเลพระทยัไมอ่าจจะตดัสนิลงไปได ้

 

เมือ่เวตาลซึ่งนัง่อยู่บนบ่าของพระราชาไดจ้บนิทานอนัแสนมหศัจรรยล์งแลว้ ก็กล่าวแก่พระเจา้ตริวกิรม

เสนว่า ‚เอาละ พระองคจ์ะตดัสนิไดห้รือยงัว่า มอืของใครควรจะไดร้บัขา้วบณิฑพ์ระราชทานนัน้ ขอใหใ้ตฝ่้าพระ

บาทตอบขา้ดว้ย แต่อย่าลมืคาํสญัญานะพระเจา้ขา้ วา่ทรงตกลงอะไรไวแ้ก่ขา้‛ 

 

ฝ่ายพระเจา้ตริวกิรมเสนผูท้รงเชี่ยวชาญในพระธรรมศาสตร ์ไดฟ้งัถอ้ยคาํของเวตาลก็ทรงลมืพระองค ์

ตรสัทาํลายความเงยีบขึ้นว่า 

 

‚กอ้นขา้วบณิฑพ์งึใหแ้ก่มอืโจร เพราะเจา้จนัทรประภะผูท้าํพธิีศราทธพรตนี้ เป็นลูกของเขา มชีวีติเตบิโต

ขึ้นมาไดก้็เพราะคาํสญัญาทีน่างผูเ้ป็นมารดาของเดก็ตกลงแก่เขาไว ้เพราะฉะนัน้ชายอกีสองคน จงึหาใช่บดิาของ

เขาไม ่เพราะถงึแมว้า่พราหมณห์นุ่มคอื มนสวามนิ จะเป็นผูใ้หก้าํเนิดแก่จนัทรประภะก็ตาม เขาก็ไมอ่าจนบัว่าเป็น

พ่อทีแ่ทจ้รงิไม ่เพราะมนสวามนิเป็นเพยีงผูช้ายขายตวัเพยีงคนืหนึ่ง เพือ่เอาเงนิไปบาํเรอหญงิคณิกาชื่อนางหงสาว

ลเีท่านัน้ อย่างไรก็ดจีนัทรประภะอาจพจิารณาว่าเป็นโอรสของพระเจา้สูรยประภะก็ได ้เพราะว่ากษตัริยพ์ระองค์

นัน้ทรงรบัพระองคไ์วเ้ป็นโอรส โดยทาํพธิีศักดิ์สทิธิ์ตอ้นรบัต ัง้แต่แรกเกิด เรียกว่า พธิีชาตกรรม เมือ่ทรงรบัเป็น

ลูกแลว้ก็ทรงเลี้ยงดูกุมารนอ้ยอย่างดีที่สุดจนเติบใหญ่ แต่มขีอ้ควรคิดว่าพระเจา้สูรยประภะรบัมาเลี้ยง โดยที่

กุมารมทีรพัยส์นิเป็นทองพนัตาํลงึเป็นค่าจา้งเลี้ยงดูต ัง้แต่นอนอยู่ในเปล ถา้พระเจา้สูรยประภะไม่รบัทรพัยส์นิ

ดงักล่าวนี้พระองคก์็คงไดช้ื่อว่าเป็นพ่อของเด็กโดยบริสุทธิ์ท ัง้กายและใจ อย่างไรก็ดีความจริงมอียู่ว่าพระเจา้

จนัทรประภะเป็นผูท้ีช่ายคนหนึ่งทาํใหเ้กิดมาโดยเจตนาและกตกิาทีน่ายโจรวางไวว้่า บตุรชายนัน้จะเกดิจากใครก็

ตามก็ตอ้งเป็นลูกของตนเท่านัน้ เง ือ่นไขนี้ใคร ๆ จกัปฏเิสธมไิด ้เพราะแมข่องเดก็ไดท้าํพธิสีมรสกบัโจร โดยหล ัง่

นํา้ทกัษฺโณทกบนมอืถูกตอ้งตามประเพณีทุกอย่าง เมื่อนายโจรเป็นพ่อของเด็กคือพระเจา้จนัทรประภะ ตาม

เหตุผลดงักล่าวนี้  เขาจึงสมควรและมีสิทธิ์จะไดร้บัขา้วบิณฑข์องลูกของเขาในพิธีศราทธท์ุกอย่าง และนี่คือ

ความเหน็ของขา้‛ 

 

เมือ่พระราชาตรสัดงันี้  เวตาลก็กระโดดจากพระองัสาของพระองคอ์ย่างรวดเร็ว หายวบักลบัไปยงัที่อยู่

ของตนทนัท ีและพระเจา้ตรวิกิรมเสนก็ตอ้งเสดจ็ตดิตามเพือ่เอาตวัเวตาลกลบัคนืมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๒๐ 

พระเจา้จนัทราวโลก กบัรากษส 

 

แลว้พระเจา้ตริวกิรมเสนก็จาํพระทยัเสด็จกลบัไปยงัตน้อโศกอีกครัง้หนึ่ง นาํตวัเวตาลขึ้นวางไวบ้นพระ

องัสา แลว้พากลบัไป ทรงรกัษาความเงยีบไวอ้ย่างดี ไม่ตรสัอะไรเลย เวตาลก็ไม่ยอมแพ ้กล่าวกระตุน้ขึ้นว่า 

‚ราชะ ไฉนจงึนิ่งเฉย ฉะนี้ ราตรียงัอยู่อกียาวนาน จะรีบรอ้นแบกขา้ไปใหเ้จา้โยคีทศีุลนัน่ทาํไมกนั เอาเถอะถา้ยงั

ทรงดงึดนัอยู่อกีก็ตามใจส ิแต่ลองฟงันทิานสนุก ๆ ของขา้สกัเรื่องมดิกีวา่หรอื‛ 

 

 แต่โบราณมนีครแห่งหนึ่งชื่อ จติรกูฏ เป็นชื่อทีไ่พเราะเหมาะสมชื่อหนึ่ง นครนี้ไมม่กีารแบ่งแยกถอืผวิถอื

วรรณะอะไรท ัง้สิ้น มพีระราชาองคห์นึ่งปกครองแว่นแควน้อยู่ ทรงพระนามว่า จนัทราวโลก ผูเ้ป็นประดุจยอด

มงกุฎแห่งกษตัริยท์ ัง้หลาย พระองคท์รงหล ัง่สายธารแห่งอมฤต คือความเมตตาปรานีแก่ทวยนาครของพระองค์

โดยท ัว่หนา้ นกัปราชญท์ ัง้หลายพากนัถวายคาํสรรเสริญสดุดพีระองคว์่า ทรงหนกัแน่นม ัน่คงในความกลา้หาญ

เหมอืนเสาตะลุงที่ผูกชา้ง เป็นผูม้พีระทยักวา้งขวางที่สุด และเป็นพลบัพลาแห่งความรื่นรมยแ์ละเป็นสญัลกัษณ์

แห่งความงามบนพื้นพภิพ อย่างไรก็ด ีพระราชาก็ยงัมคีวามระทมทุกขซ์่อนเรน้อยู่ในพระทยั นัน่ก็คือ ถงึแมจ้ะ

ทรงม ัง่ค ัง่ในธนสารสมบตัอินัมโหฬาร และมอีานุภาพอนัเต็มเป่ียมอย่างนี้ก็จรงิ พระองคก์็ยงัขาดอยู่อย่างหนึ่ง คอื

ชายาอนัเหมาะสมจะเคยีงคู่พระองคใ์นราไชศวรรยน์ี้ 

 

 วนัหนึ่งพระเจา้แผ่นดนิ ทรงมา้พระที่น ัง่แวดลอ้มขา้ราชบริพารออกไปประพาสป่าใหญ่เพือ่ทรงล่าสตัว ์

เพื่อใหห้ายกลุม้พระทยั พระองคท์รงเป็นผูส้ามารถในการายงิธนูเป็นสายติดต่อกนัจากแล่ง ถูกเป้าหมายคือฝูง

หมาป่าอย่างแม่นยาํเหนือกว่าพระอรชนุ (พระอรชุน กษตัริยป์าณฑพองคท์ี ่๓ ในเรือ่งมหาภารตะ เป็นโอรสของ

พระอนิทรก์บันางกนุต ีมเหสขีองพระเจา้ปาณฑแห่งจนัทรวงศ ์เจา้ชายอรชนุเป็นยอดนกัรบซึง่มฝีีมอืเป็นเยีย่ม หา

ใครเสมอมไิด)้ ผูท้รงพลงั และทรงสามารถพชิติราชสหีผู์แ้กลว้กลา้ดว้ยฝีพระหตัถใ์นการยงิธนู ทาํใหม้นัลม้ลม

บนเตยีงแห่งลูกธนู (เตยีงแห่งลูกธนู หมายถงึ เจา้ชายภษีมะผูเ้ฒ่าในเรือ่งมหาภารตะ ถูกพระอรชนุผูเ้ป็นหลานยงิ

ดว้ยลูกธนูในสงครามมหาภารตะนัน้ ลูกธนูไดเ้สียบร่างของภีษมะเต็มไปหมด หาช่องว่างมไิด ้เจ ้าชายก็ลม้ลง

กลางสมรภูมบินลูกศรทัง้หลายทีเ่สียบร่างจนกลายเป็นเตียงในสนามรบ และเจา้ชายภีษมะนอนนิง่อยู่บนเตียง

ลูกศรนัน้จนสิ้นมหาสงคราม) อนัเสยีบโดยรอบจนแทบจะหาทีว่า่งมไิด ้ทรงมกีาํลงักายอนัทรงสมรรถนะเหมอืนดงั

พระอนิทร ์(ทรงสมรรถนะเหมอืนดงัพระอนิทร ์พระอนิทรต์ามเรือ่งในสมยัพระเวท มลีกัษณะต่างกบัพระอนิทรใ์น

ยคุหลงั เพราะสมยัพระเวทนัน้พระอินทรเ์ป็นจอมทพัของเหล่าเทวดา มรูีปร่างอว้นใหญ่ทรงพลงัไม่มใีครเสมอ

เหมอืน มใิช่เป็นบรุุษแน่งนอ้ยงดงามอย่างทีป่รากฎในสมยัหลงั ๆ น้ี) ในการตดัปีกภูเขาท ัง้หลาย มภีูเขาศรภะเป็น

ตน้ (ตดัปีกภูเขาท ัง้หลาย ในวรรณคดีสนัสกฤตยุคพระเวท ภูเขาท ัง้หลายยงัมปีีกสามารถบนิไปไหนมาไหนได ้
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พระอินทรจ์งึเอาวชัระตดัปีของภูเขาเสยี ท าใหภ้เูขาหมดฤทธิท์ีจ่ะเคลือ่นไหวไดอ้ีก) ใหข้าดกระเดน็ดว้ยโตมรอนั

คมแขง็ดงัวชัรายุธ ระหว่างทีท่รงขบัมา้เลยีบไปตามชายป่านัน้ พระราชาเกิดความปรารถนาอย่างเรน้ลบัในพระทยั 

อยากจะแยกทางจากบรวิารเขา้ไปใหถ้งึใจกลางแห่งมหาพนป่าใหญ่นัน้ ซึง่เป็นทีอ่นัไกลสุดกู่และไม่เคยพบเหน็มา

ก่อน ในฉบัพลนัพระราชาก็ทรงกระตุน้สขีา้งมา้อย่างแรงพรอ้มกบัหวดควบัดว้ยแส ้ทาํใหม้นัแผ่นโผนโจนทะยาน

พุง่ไปอย่างสุดฤทธิ์ พาพระราชาเตลดิเขา้ไปในป่าทบึ แยกจากเหลา่ขา้ราชบรพิารซึง่ขบัตามมาไมท่นั มา้พระทีน่ ัง่วิง่

เร็วดงัลมพดั ช ัว่เวลาเพยีงครู่เดยีวก็มาไกลถงึสบิโยชน ์

 

 เมื่อมาถงึที่น ัน้มา้ก็หยุดลง พระราชาทรงเหน็ดเหนื่อยอิดโรยเต็มท ีทรงลงจากหลงัมา้พระที่น ัง่ แลว้

ดาํเนินดูโดยรอบบรเิวณก็แลเหน็ทะเลสาบใหญ่อยู่ไมไ่กลจากทีน่ ัน้ มกีอบวัไกลลบิ ๆ อยู่ปริ่มนํา้ ซึง่เมือ่ลมพดัผวิ

นํา้เป็นคลืน่นอ้ย ๆ ทะยอยเขา้สู่ฝัง่ก็ดูกระเพือ่มเหมอืนด ัง่จะชวนเชญิใหพ้ระองคเ์สดจ็เขา้ไปใกล ้พระราชาจูงมา้

มาริมนํา้ ปลดบงัเหยีนและอานมา้ทีผู่กมนัออก ปลอ่ยมนัลงไปอาบนํา้ เสร็จแลว้ทรงจูงมนัไปผูกไวก้บัตน้ไมท้ีใ่ห ้

ร่มเงาตน้หนึ่ง หลงัจากนัน้พระราชาทรงสรงสนานดว้ยความเบกิบานพระทยั และเสวยนํา้จนสิ้นความกระหาย ทาํ

ใหค้ลายจากความอดิโรยเป็นอนัมาก ทรงนัง่พกัอยู่สกัครู่และทอดพระเนตรดูภูมทิศันโ์ดยรอบทะเลสาบ และแล

เหน็ว่ารมิทะเลสาบดา้นหนึ่งมตีน้อโศกขึ้นอยู่ตน้หนึ่งแผ่กิ่งกา้นสาขาไปโดยรอบ ทีโ่คนตน้อโศกนัน้มหีญงิสาวกลุม่

หนึ่งชุมนุมกนัอยู่ นางที่ดูเป็นหวัหนา้นัน้มรูีปลกัษณ์งามบาดใจยิ่งนกั นางสวมมาลาดอกไมเ้ป็นเครื่องประดบั

ศีรษะ และนุ่งห่มดว้ยผา้เปลอืกไม ้ซึง่บอกใหรู้ว้านางเป็นลูกสาวคนหนึ่งของฤษ ีนางดูอ่อนวยั และมเีสน่หต์ลอด

เรอืนร่าง ผมดาํขลบัของนางถกูเกลา้เป็นมวย (เมาล)ี ตามแบบของดาบสนิี (นางดาบส) โดยท ัว่ไป 

 

 ฝ่ายพระราชา เมื่อเห็นนางเพยีงครัง้แรกก็ถูกศรรกัระดมยิงหฤทยัราวห่าฝน มคีวามหลงใหลเพอ้พก

ถงึกบัตรสัแก่พระองคเ์องดว้ยความรญัจวนว่า ‚นางเป็นใครกนัหนอ หรือว่านางคือพระเทวสีาวติรี (เทวสีาวติรี 

เทวแีห่งอกัษรศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์เป็นชายาของพระพรหม เรียกกนัว่าสาวติรี หรือพรหม ีทรงถอืพณิและมี

นกยูงเป็นพาหนะ) เสดจ็ลงมาประทบัสระสนานทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ถา้มใิช่ นางคอืพระเคารเีทวพีลดัจากออ้มพระกร

ของพระศิวะลงมาบนแดนดนิ และกลบัคืนเป็นหญงิชาวเขาเพือ่บาํเพญ็พรตตามเดมิ (หญิงชาวเขา (ปารวตี หรือ

บรรพต)ี หมายถงึพระอมุาผูเ้ป็นชายาของพระศิวะ (อศิวร) นางไดช้ือ่ว่าหญิงชาวเขาเพราะนางเป็นธิดาของพระหมิ

วตั (ภเูขาหมิาลยั) และเป็นนอ้งสาวของพระคงคาดว้ย นางปารวตีหลงัจากทีพ่ระศิวะเริม่รกันางอนัเป็นผลของศร

กามเทพแลว้เสด็จหนีไป นางไดไ้ปบ าเพญ็พรตอย่างอุกฤษเป็นเวลาชา้นาน พระศิวะจึงไดก้ลบัมาและใหน้างเป็น

ชายาของพระองคใ์นทีสุ่ด) หรอืว่านางคอืนางงามอนัเกดิจากรศัมพีระจนัทร ์ (นางอนัเกิดจากรศัมพีระจนัทร ์คือ

นางมาริษาเทว ีซึง่เกิดจากนางอปัสรชือ่ ปรมัโลจา โดยนางอปัสรหนีจากอาศรมของฤษีกณัฑุดว้ยความเกรงกลวั 

ขณะทีน่างเหาะไปนางสะบดัเหงือ่ของนางกระเด็นไปติดบนกิง่ไมใ้นป่า ตอนกลางคืนพระจนัทรข์ึ้นสู่ขอบฟ้า แสง

พระจนัทรส์่องไปกระทบหยาดเหงือ่บนใบไมท้ าใหก้ลายเป็นเด็กผูห้ญิงรูปร่างสวยงาม นางไดร้บันามว่ามาริษาเทว)ี 



136 

และกาํลงับาํเพญ็ตบะอยู่ เพราะฉะนัน้ขา้ควรจะทาํความรูจ้กันางอย่างเงยีบ ๆ และคน้หาความจรงิใหรู้ใ้หไ้ด ้ตรึก

ไดด้งันัน้แลว้ พระราชาก็เสดจ็เขา้ไปใกลน้าง 

 

 แต่เมือ่นางเหน็พระองคเ์ดนิเขา้มาหา นยันต์านางก็เบกิกวา้งดว้ยความประหลาดใจทีไ่ดเ้หน็ความงามของ

พระราชา มอืที่กาํลงัรอ้ยมาลาก็ตกลงโดยไม่รูส้กึตวั ราํพงึว่า ‚เขาคือใครหนอที่อุตส่าหด์ ัน้ดน้มาถงึนี่ได ้เขาคือ

สทิธะ หรอืเป็นวทิยาธรกนัแน่ จะวา่ไป เขาก็เป็นคนรูปงามนกัหนา สมควรทีจ่ะอวดคนไดท้ ัว่โลก‛ เมือ่นางคดิดงันี้

ก็ค่อยลกุขึ้น เหลอืบตาดูชายหนุ่มดว้ยความสะเทิ้นอายแลว้เดนิจากไป หวัใจของนางรอ้นรุ่มไปหมด และขาก็พาล

จะหมดเรี่ยวแรงทีจ่ะกา้วต่อไปอกีดว้ย 

 

 พระราชาหนุ่มผูสุ้ภาพอ่อนโยนและมคีวามอตุสาหะ จงึเสดจ็เขา้ไปใกลน้าง และตรสัว่า ‚แมรู่ปงาม ขา้จะ

ไมถ่ามเจา้ละวา่เจา้เป็นใคร จงึไมรู่จ้กัมาตอ้นรบัขา้ผูม้าจากแดนไกลและเพิง่พบเจา้เป็นครัง้แรก ขา้มไีมตรอีนัดต่ีอ

เจา้ ขา้ไม่ไดห้วงัผลอะไรจากเจา้หรอก เพยีงแต่อยากเหน็เจา้ใหเ้ต็มตาเท่านัน้แหละ เจา้จะหนีขา้ไปไยเล่า หรือว่า

เพราะเจา้เป็นนางดาบส เจา้จงึจาํตอ้งประพฤตอิย่างเคร่งครดัไมย่อมพบผูช้ายงา่ย ๆ‛ เมือ่พระราชาตรสัดงันี้ นางก็

จาํตอ้งนัง่ลงท่ามกลางบรวิารของนางดว้ยอาการประหมา่ขวยเขนิ และกลา่วตอ้นรบัพระราชาดว้ยเสยีงอนัเบาแผ่ว 

 

 ดงันัน้พระราชาก็กลา่วแก่เธอดว้ยความพศิวาสและอ่อนโยนวา่ ‚ดูก่อนภฏัฏนีิ (ภฏัฏนีิ นางผูเ้จริญ, หญิง

ผูดี้) เจา้เป็นศรแีห่งสกลุใดอนัเป็นทีย่กย่องนบัถอืของสหายของเจา้ และทาํไมเจา้จงึตอ้งมาทนระกาํลาํบากอยู่ใน

วนาลยันี้ เพือ่รบัใชเ้หลา่มนุีท ัง้ปวง และเจา้มนีามว่าอะไรเลา่‛ เมือ่นางพีเ่ลี้ยงของนางไดย้นิพระราชาตรสัดงันัน้ก็

อธิบายว่า ‚สาวงามผูน้ี้ เป็นธิดาของพระมหาฤษกีณัวะ แม่นางชื่อเมนกา เป็นนางอปัสร ผูม้นีามอนัเลือ่งลอืตลอด

สามโลก ส่วนลูกสาวของนางไดร้บัการเลี้ยงดูและอบรมมาในหมู่ฤษีเหล่านัน้ และไดร้บันามว่า อนิทีวรประภา 

(อินทีวรประภา ชือ่ของหญิงงามผูห้น่ึงรูจ้กักนัในนามของนางศกุนตลา ลูกบุญธรรมของฤษีกณัวะ ต่อมาไดเ้ป็น

มเหสขีองทา้วทษุยนัต ์(จนัทราวโลก) มโีอรสดว้ยกนัองคห์น่ึง ชือ่พระภรต ไดเ้ป็นจกัรพรรดิเจา้โลก และเป็นตน้

ก าเนิดของชาวอินเดียทัง้มวลซึง่เรียกตนเองว่า “ภารตะ” แปลว่า “ลูกหลานของพระภรต”) นางมาอาบนํา้ในสระ

วนันี้ โดยไดร้บัอนุญาตจากบดิาของนาง และอาศรมของพระมนุีก็อยู่ไมไ่กลจากทีน่ี่นกั‛ 

 

 เมือ่นางพีเ่ลี้ยงกราบทูลดงันี้  พระราชาก็ดพีระทยั เสดจ็ขึ้นมา้พระทีน่ ัง่วิง่ตรงไปยงัอาศรมของพระกณัว

มนุี ดว้ยความประสงคจ์ะถามเรื่องบุตรสาวของท่านใหรู้โ้ดยแจง้ชดั เมือ่มาถงึ พระราชาลงจากมา้ ปล่อยไวใ้นที่

ใกลแ้ลว้เขา้ไปสู่อาศรมพระดาบสดว้ยความนอบนอ้ม พระกณัวะนัง่อยู่บน่อาสนะตรงกลางแวดลอ้มดว้ยเหลา่ฤษี

บรวิารเป็นอนัมาก เรอืนร่างของพระมหามนุีเปลง่แสงสุกสว่างเหมอืนดวงเดอืนอนัแจ่มกระจ่างท่ามกลางดาวฤกษ์

ท ัง้หลาย ดงันัน้พระราชาจงึตรงเขา้ไปนมสัการและกอดเทา้พระมหาชฏลิไวด้ว้ยความเคารพ พระมนุีผูฉ้ลาดก็ให ้

การตอ้นรบัพระราชาเป็นอย่างด ีทาํใหค้วามเหน็ดเหนื่อยของพระราชาหายไป และโดยไมย่อมใหเ้สยีเวลา พระมนุี
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ก็กลา่วแก่พระราชาวา่ ‚จนัทราวโลกลูกเอย๋ จงตัง้ใจฟงัคาํแนะนาํทีข่า้จะส ัง่แก่เจา้ใหด้ ีๆ นะ เจา้ก็รูม้ใิช่หรอื ขึ้นชื่อ

ว่า สตัวโ์ลกย่อมรกัตวักลวัตายดว้ยกนัท ัง้น ัน้ เหตใุดเจา้จงึฆ่าสตัวต์ดัชวีติ เช่นฆ่ากวางทีน่่าสงสารโดยไมม่สีาเหต ุ

พระเป็นเจา้ทรงกาํหนดใหอ้าวุธของนกัรบใหม้ไีวเ้พือ่ป้องกนัผูอ่้อนแอมใิช่หรอื ดงันัน้จงปกครองไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิ

ดว้ยความเป็นธรรม กาํจดัศตัรูท ัง้ปวงทีม่ายํา่ยแีว่นแควน้ จงรกัษาทรพัยส์นิของราษฎรอย่าใหเ้ป็นอนัตรายดว้ย

กาํลงัทหารชา้ง ทหารมา้ และอืน่ ๆ จงมคีวามยนิดใีนการปกครอง ใหท้านและประกาศเกยีรตคิุณใหต้ลอดท ัว่โลก 

แต่เจา้ควรเลกิการลา่สตัวอ์นัเป็นบาปกรรมเสยี จะมปีระโยชนอ์ะไรกบัการไลล่า่ประหตัประหารสตัวป่์า ท ัง้ทีส่ตัว ์

ป่าก็ดี ผูท้ี่ล่ามนัก็ดี หรือแมแ้ต่สตัวพ์าหนะ สตัวใ์ชง้านท ัง้หลายก็ดี ท ัง้หมดนี้มชีีวติเป็นที่รกัของตนเองท ัง้สิ้น 

บรรดาสตัวท์งัหลายทีเ่กดิมาในโลกลว้นมสีทิธเิสรภีาพเท่ากนัท ัง้สิ้น เจา้ไมเ่คยไดรู้ไ้ดย้นิ เรื่องราวของพระเจา้ปาณ

ฑ ุ(ผูม้ผีวิขาวซดี เป็นชือ่ของกษตัริยจ์นัทรวงศอ์งคห์น่ึง) เลยหรอื‛ 

 

 พระราชาผูม้ปีญัญาเลศิไดฟ้งัก็มพีระทยัยินดี ทรงรบัอนุศาสนจ์ากรพะฤษีกณัวะดว้ยพระทยัแช่มชื่ น 

และกล่าวดว้ยความเคารพว่า ‚ขา้แต่พระคุณเจา้ ขา้ไดร้บัการส ัง่สอนจากพระคุณท่าน ขา้รูส้กึซาบซึ้งยิ่งนกั จะ

ปฏบิตัติามโอวาทของท่านทกุอย่าง ขา้ขอประกาศไว ้ณ ทีน่ี้  ว่า ขา้จะเลกิลา่สตัวอ์นัเป็นบาปกรรมนี้ เสยีต ัง้แต่บดันี้ 

เพือ่ใหส้ตัวม์ชีีวติดว้ยความผาสุก ไม่ตอ้งหวาดหว ัน่ต่ออนัตรายอกีต่อไป‛ เมือ่พระมนุีไดฟ้งัก็ยนิดเีป็นอนัมาก 

กล่าวอนุโมทนา ‚ขา้ยนิดีดว้ยกบัเจา้ที่เจา้ใหอ้ภยัต่อสตัวท์ ัง้หลาย ไม่ก่อเวรต่อไป ดงันัน้ขา้จะใหพ้รแก่เจา้ เจา้

ประสงคส์ิง่ใดก็จงขอมาเถดิ‛ เมือ่พระมนุีกลา่วดงันี้ พระราชาก็พอพระทยัมาก รบีสนองตอบทนัทวี่า ‚ถา้พระคุณ

เจา้จะเมตตาต่อขา้จรงิ ๆ แลว้ ขา้ขอนางอนิทวีรประภาธดิาของท่านเพยีงอย่างเดยีว‛ เมือ่พระราชาตรสัดงันี้ พระ

มหาฤษกี็ยกนางใหต้ามปรารถนา ในขณะทีน่างโสรจสรงเสร็จมาใหม ่ๆ และทาํพธิีแต่งงานอนัศกัดิ์สทิธิ์แก่บคุคล

ท ัง้สอง ในขณะที่นางชายาท ัง้หลายของพระมนุี ต่างก็แสดงความยินดีและอวยชยัใหพ้รแก่เจา้บ่าวเจา้สาวโดย

พรอ้มเพรยีงกนั แลว้พระราชาจนัทราวโลกก็อุม้นางอปัสรธดิาขึ้นนัง่บนหลงัมา้พระทีน่ ัง่ เสดจ็ออกจากพระอาศรม 

มเีหล่าฤษดีาบสตามมาส่งจนลบัตา เมือ่พระราชาเสดจ็ไปตามทางนัน้ ดวงสูรยะเพิง่คลอ้ยตํา่ลงสู่ยอดเขาและลบั

ดวงไปในมชิา้ เวลายํา่คํา่เริ่มตน้ดว้ยนางอปัสรราตรีผูม้นียันต์าดงัมฤคเนตร เริ่มปรากฎตวัดว้ยเรือนร่างอนังาม 

มพีสัตราภรณส์มีว่งเป็นเครื่องนุ่งห่มเหมอืนสแีห่งราตรี 

 

 ในขณะนัน้ พระราชาอุม้นางเสดจ็ไปตามทาง ทรงแลเหน็ตน้อศัวตัถะ (บาลเีรียก อสัสตัถะ หมายถงึ ตน้

โพ) ขึ้นอยู่รมิทะเลสาบ อนัมนีํา้ใส่บรสุิทธิ์เฉกเช่นนํา้ใจของสตับรุุษ และทรงเหน็ว่าสถานทีน่ ัน้เป็นทีร่่มรื่นไมใ้บบงั

เป็นทีร่่มเยน็ มเีนินหญา้นุ่มนิ่มน่านัง่นอน จงึตกลงพระทยัว่าจะหยุดพกัแรมทีน่ ัน่ ดงันัน้จงึเสดจ็ลงจากมา้ ใหม้นั

กินหญา้กินนํา้ เสร็จแลว้พระราชาก็เอนองคล์งบรรทมบนผนืทรายอนัละเอยีดอ่อน หลงัจากที่เสวยนํา้แลว้ และ

นอนผึ่งลมอนัเย็นและลูบไลพ้ระกายดว้ยความอ่อนโยน ยามราํเพยพลิ้วแผ่วมาเป็นระยะตลอดราตรี พระราชา

บรรทมดว้ยนางผูเ้ป็นทีร่กัอย่างแสนสุข ขณะนัน้ดวงศศีก็ค่อยปรากฏบนทอ้งฟ้า ฉายแสงสขีาวนวลละไมแผ่ไปใน

ฟากฟ้า ขบัไลค่วามมดืของราตรใีหเ้จอืจางลง 
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 เมือ่ถงึเวลาเชา้ตรู่ พระราชาบรรทมตื่นขึ้นพอดแีสงสุวรรณารุณฉายจบัขอบฟ้า ทรงสวดบูชาสูรยะตาม

ประเพณี แลว้ลงสรงสนานในทะเลสาบ จากนัน้ก็เตรยีมเดนิทางต่อ ขณะนัน้เองก็แลเหน็พราหมณาสูรตนหนึ่ง ดาํ

ราวกบัถ่านผมเหลอืงเหมอืนสายฟ้า รวมกนัเขา้แลว้ก็เหมอืนกบัสายฟ้าในเมฆมดื อสูรตนนี้สวมศิรมาลา มสีาย

ยชัโญปวตีเฉวยีงบา่ (ยชัโญปวตี เสน้ดายดิบถกัเป็นเสน้สงัวาลใชส้วมเฉวยีงบ่า เป็นสญัลกัษณข์องพวกพราหมณ์

บางทีเรียก สายธุร ามงคล) มนักาํลงัแทะศีรษะคนทีต่กอยู่ในมอืมนั โดยกดักระชากเนื้อบนศีรษะ และดื่มโลหติ

จากกะโหลกนัน้ พรหมณ์ปีศาจผูม้เีขี้ยวโงง้แสยะน่าสยดสยอง มนัอา้ปากกวา้งและหวัเราะดว้ยเสยีงอนัชวนใหข้น

หวัลกุ และพน่เปลวไฟพโิรธออกจากปากของมนั แลว้คาํรามคุกคามพระราชาว่า ‚อา้ยคนสาระเลว จงรูเ้อาไวว้่า กู

นี่แหละเป็นพราหมณอ์สูรชื่อ ชวาลามขุ และตน้อศัวตัถะตน้นี้ก็เป็นทีอ่าศยัของกู ไมเ่คยมใีครบกุรุกเขา้มาทีน่ี่ไมว่่า

มนัจะเป็นหนา้อินทรห์นา้พรหมคนไหน แต่มงึอวดดีบุกเขา้มานอนที่นี่พรอ้มกบัเมยีของมงึ กูท่องเที่ยวไปตาม

ความพอใจของกูตลอดคืน พอกลบัมาก็เหน็มงึนอนอยู่ที่นี่แลว้ เพราะฉะนัน้จงเตรียมตวัรบัโทษเถอะ แน่ะ อา้ย

คนชัว่ ฟงัใหด้ ีกูจะฉีกเนื้อของมงึเป็นชิ้น ๆ แลว้จะกนิหวัใจของมงึใหส้าสมกบัความทะลึง่ทะเลอ่ทะลา่เขา้มาในที่

ของกู จากนัน้กูจะดืม่เลอืดสด ๆ ของมงึเสยี‛ 

 

 เมือ่พระราชาไดท้รงฟงัวาจาคกุคามของอสูรเช่นนัน้ ประกอบกบัไดเ้หน็นางผูเ้ป็นชายาตกใจจนขวญัหนีดี

ฝ่อ และทรงรูด้วี่าไม่มทีางสูม้นัได ้จงึพูดกบัมนัดว้ยความสะทกสะทา้นว่า ‚ขา้ขออภยัอย่างยิ่งในการทีโ่งเ่ขลาไม่

รูจ้กักาลอนัควรและไมค่วร แต่ขา้เขา้มาทีน่ี้ก็เพราะว่าตอ้งการขอความกรุณาขออาศยัแรมคนืเพยีงช ัว่คนืเดยีว รุ่ง

เชา้ขา้ก็จะไป ไม่มเีจตนาจะบุกรุกที่ของท่านหามไิด ้และเพื่อเป็นการตอบแทนท่าน ขา้จะใหส้ิ่งอนัท่านปรารถนา 

โดยจะส่งมนุษยผู์ม้เีนื้ออนัหอมหวานมาใหแ้ก่ท่าน ท่านจะไดก้ินอย่างเอร็ดอร่อย และหายโกรธขา้กบัเมยีลงบา้ง ‛ 

เมือ่อสูรพราหมณ์ไดฟ้งัดงันัน้ก็คลายความโกรธลง และพูดกบัตวัเองว่า ‚ถา้เป็นอย่างนัน้ก็ใชไ้ด‛้ หลงัจากนัน้ก็

กลา่วแก่พระราชาว่า ‚ขา้จะอดโทษทีเ่จา้ดูหมิน่ขา้ไวส้กัคร ัง้ แต่เจา้จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของขา้คือ เจา้จะตอ้ง

หาเดก็พราหมณ์มาใหแ้ก่ขา้คนหนึ่ง ถงึแมจ้ะอายุถงึเจ็ดขวบก็ยงัใชไ้ด ้แต่ขอใหเ้ป็นเดก็ฉลาด มตีระกูลผูด้ ีและ

พรอ้มทีจ่ะสละตนเพือ่เหน็แก่เจา้ ใหพ้่อและแมข่องเดก็วางลูกลงบนพื้นดนิ จบัแขนจบัขาไวใ้หแ้น่นระหว่างทีก่าํลงั

ทาํพธิีสงัเวยอยู่ และจาํไวว้่า ถา้เจา้หาเหยื่อตามที่ว่านัน้ได ้เจา้จะตอ้งเป็นผูส้งัหารเด็กนัน้ดว้ยการฟนัเพยีงฉบั

เดยีว แลว้นาํร่างเด็กคนนัน้มาใหข้า้ในวนัที่ ๗ หลงัจากนัน้ แต่ถา้ไม่เป็นไปตามนี้  โอ ราชะ ขา้จะฆ่าเจา้เสยีและ

ทาํลายราชสาํนกัของเจา้ใหส้ิ้นสูญภายในชัว่พริบตาเดยีว‛ เมือ่พระราชาไดฟ้งัก็ตกพระทยัอย่างยิง่ รบีตอบตกลง

ตามขอ้เสนอทกุประการ ทนัใดนัน้อสูรพราหมณ์ก็หายวบัไปทนัท ี

 

 ฝ่ายพระราชาจนัทราวโลก เมือ่อสูรหายไปแลว้ก็เสดจ็ขึ้นหลงัมา้พรอ้มดว้ยพระชายาอนิทวีรประภา เทีย่ว

ติดตามหาทหารผูเ้ป็นบริวารซึ่งพลดัพรากกนัในวนัประพาสล่าสตัว ์ดว้ยพระหฤทยัอนัเศรา้หมองและเป็นทุกข ์

อย่างยิ่ง เมือ่ขบัมา้มาตามทางทรงราํพงึว่า ‚อนิจจาเอย๋ เพราะการล่าสตัวก์บัความรกัทาํใหข้า้หลงไป จึงตอ้งมา
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ประสบความฉิบหายเหมอืนอย่างกษตัริยป์าณฑพ (เจา้ชายปาณฑพ เจา้ชาย ๕ องค ์โอรสของพระเจา้ปาณฑุกบั

นางกุนตี (สามองคแ์รก) และองคท์ี ่๔, ๕ เป็นโอรสฝาแฝดเกิดจากนางมาทวผูีเ้ป็นมเหสอีงคท์ี ่๒ เจา้ชายปาณฑ

พเลน่การพนนัจนหมดตวั ถูกขบัไลไ่ปเดินป่า ๑๒ ปี) แทเ้ทยีว ช่างโงเ่ขลานี่กระไร ขา้จะมปีญัญาไปหาเหยือ่มาให ้

รากษสไดท้ี่ไหน และตอ้งทาํตามอย่างที่มนับรรยายเอาไวด้ว้ย ฉะนัน้ในระหว่างนี้ขา้ควรจะกลบับา้นเมอืงก่อน

ดกีวา่ จะคอยดูวา่จะมอีะไรเกดิขึ้น‛ ขณะทีท่รงราํพงึอยู่ก็พอดกีองทหารทีต่ดิตามหาพระองคต์ดิตามมาทนั ดงันัน้

ท ัง้หมดจงึเดนิทางกลบัพระนครจติรกูฏ ทาํใหร้าษฎรท ัง้หลายมคีวามปิติยนิดีเป็นอย่างยิ่งที่ไดท้ราบว่าพระราชา

ของตนไดพ้ระชายาแลว้ แต่พระราชานัน้หาไดม้คีวามสุขในพระทยัไม่ ทรงครุ่นคิดถงึเรื่องที่จะบงัเกิดต่อไปดว้ย

ความหดหู่พระทยัอยู่มวิาย 

 

 วนัรุ่งขึ้น พระราชาทรงเรียกเหลา่มนตรีเขา้มาปรึกษาหารือเป็นความลบั ถงึเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ใน

ป่า มนตรีที่ไวใ้จไดผู้ห้นึ่งจงึกราบทูลา่ ‚ขา้แต่มหาราช ขออย่าไดท้รงกงัวลพระทยัเลย ขา้ขอรบัอาสาเป็นผูส้บืหา

เดก็ดงักลา่วมาถวายแด่พระองคเ์อง เรื่องแปลก ๆ ในโลกอย่างนี้คงจะหาไมย่ากนกั‛ 

 

 เมือ่มนตรีไดป้ลอบโยนพระราชาของตนแลว้ ก็เร่งรีบกระทาํการตามแผนของตนอย่างรวดเร็วที่สุดคือ 

ใหน้ายช่างหลอ่รูปเดก็เจด็ขวบดว้ยทองคาํ แลว้ประดบัหูท ัง้สองดว้ยกณุฑลเพชร ต่อจากนัน้เอารูปปฏมิาลงวางใน

เกวยีน แลว้ขบัลากไปในเมอืงต่าง ๆ ตามหมู่บา้นท ัง้หลาย และทีช่มุชนของคนเลี้ยงสตัว ์ในระหว่างทางทีเ่กวยีน

ของรูปปฏมิาแลน่ไปนัน้ มนตรกี็ป่าวประกาศซํา้แลว้ซํา้อกีขา้งหนา้รูปปฏมิา พรอ้มกบัตกีลองไปขา้งหนา้ว่า ‚เจา้ขา้

เอ๊ย บา้นนี้และช่องนี้  ใครมเีด็กพราหมณ์อายุ ๗ ขวบ และเต็มใจจะเสนอตวัเองใหเ้ป็นพลแีก่พราหมณ์อสูร 

เพือ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกคนก็ใหบ้อกมาดว้ย และถา้พ่อแม่ของเด็กจะมอบเด็กใหเ้ป็นพล ีโดยยดึเทา้ยึดมอืให ้

แน่นในระหว่างการฆ่าเดก็แลว้ไซร ้พระราชาจะใหค่้าตอบแทนสาํหรบัเดก็นัน้ ผูซ้ึ่งเหน็แก่ความอนุเคราะหพ์่อแม่

ดว้ยความกตญัํู โดยยกรูปหลอ่ทองคาํประดบัเพชรพลอยรูปนี้ใหเ้ป็นรางวลั พรอ้มกบัส่วยอกีหนึ่งรอ้ยหมูบ่า้น 

 

 ปรากฏว่าในละแวกนัน้ มเีดก็พราหมณ์คนหนึ่งอายุ ๗ ขวบ ดาํรงชพีอยู่ดว้ยเงนิอปุการะทีพ่ระราชาทรง

เลี้ยงดูแก่พราหมณ์ เดก็ผูน้ี้ เป็นผูก้ลา้หาญอย่างยอดยิง่ และมกีริยิามารยาทอนัน่าชม เมือ่ไดย้นิการตฆีอ้งรอ้งป่าว

ดงันัน้ เดก็ผูน้ี้ถงึจะเป็นผูม้อีายุนอ้ย แต่ก็เฉลยีวฉลาด มคีุณธรรมดงีาม อนัไดส้ะสมมาแต่ชาตก่ิอน และเป็นผูท้ี่

จะยงัพระราชาใหส้าํเร็จประโยชนใ์นชาตนิี้ เขาจงึกา้วออกมาพูดกบัผูป่้าวประกาศว่า ‚ขา้ยนิดสีละตวัขา้เองเป็นพลี

แก่พระราชาดว้ยความเต็มใจ ขา้จะกลบัไปแจง้เรื่องแก่พ่อแมข่องขา้ แลว้จะกลบัมาหาเจา้‛ เมือ่เดก็นอ้ยกลา่วดงันี้ 

ผูป้ระกาศก็ดีใจมาก และใหเ้ด็กกลบัไปบา้น เด็กนอ้ยกลบัไปบา้นก็กระทาํความเคารพอย่างนอบนอ้มต่อบดิา

มารดาของตน และกล่าวว่า ‚ลูกจะพลตีวัเองเพือ่ประโยชนสุ์ขแก่คนท ัง้หลายดว้ยร่างกาย อนัจะมแีต่ความผุพงั

เป่ือยเน่าร่างนี้  โปรดอนุญาตลูกเถดิ ขอใหลู้กไดยุ้ติความยากจนของพ่อแม่ เพราะถา้ลูกไปพลชีีวติต่อพระราชา  

พระองคจ์ะพระราชาทานรูปหล่อทองคาํใหแ้ก่ลูก และยงัแถมดว้ยส่วยอกีรอ้ยหมู่บา้น เมือ่ลูกไดร้บัพระราชทาน
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มาแลว้ ลูกจะยกใหพ้่อแมท่ ัง้หมด ดว้ยประการฉะนี้ ลูกจกัไดช้ื่อวา่ทดแทนบญุคณุของพอ่แมผู่ใ้หก้าํเนิดและเลี้ยง

ดูลูกมา ความยากจนของเราก็จะไดส้ิ้นสุดลงเสยีท ีและพอ่แม่ก็ยงัจะมลูีกอกีหลายคนมาแทนลูกคนนี้‛ 

 

 พอไดฟ้งัลูกชายกลา่วดงันัน้ พ่อและแมก่็พูดว่า ‚เจา้พูดอะไรอย่างนัน้เลา่ลูก เจา้ปัน่ป่วนเพราะลมพดัจน

หวัหมนุหรือไร หรือว่าเจา้ถูกดาววิ่งมาชนกระนัน้หรือ ถา้เจา้ไม่ไดเ้ป็นสองประการนี้  เจา้จะพูดบา้ ๆ อย่างนี้ ได ้

อย่างไร มมีนุษยท์ีไ่หนเขายอมแลกชวีติลูกชายกบัทรพัยส์มบตับิา้ง ไม่ว่าจะเป็นสมบตัมิหาศาลปานใด มตีวัอย่าง

ทีไ่หนทีลู่กมาขอใหเ้ขาเอาตวัไปเป็นพลี‛ เมือ่บตุรชายไดฟ้งับดิามารดาดงันัน้ก็อธิบายว่า ‚ลูกไม่ไดพู้ดเพราะสติ

เลอะเลอืนแต่อย่างใดหรอก ฟงัลูกพูดสกันิด ก็ร่างกายของคนเรานี้ ลว้นเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ มคีวามน่าเกลยีดจน

เหลอืที่จะบรรยายไดห้มดสิ้น น่าเกลยีดน่าชงัมาตัง้แต่เกิด เป็นรงัแห่งความทุกข ์อยู่ไม่นานก็จะพนิาศฉิบหาย 

ดงันัน้นกัปราชญจ์ึงกล่าวว่า ‚สาระที่แกร่งและสถาวรที่สุดในสงัสารภพนี้ก็คือบุณย ์ซึ่งร่างอนัหาค่ามไิดน้ี้ เป็น

ผูส้รา้งขึ้น และบุณยใ์ดเล่าจะประเสริฐเลศิล ํา้ยิ่งไปกว่าการทาํประโยชนแ์ก่สตัวท์ ัง้หลายใหพ้น้ทุกขโ์ดยท ัว่หนา้ 

ดงันัน้ถา้ขา้ไม่แสดงความเสยีสละดงักลา่วนี้แก่พ่อแม่ ผลบญุอื่นใดเลา่ทีข่า้จะไดร้บัจากร่างกายนี้ ‛ ดว้ยถอ้ยคาํ

เหลา่นี้และอืน่ ๆ อนัแสดงความชกัจูงนานาประการ กุมารนอ้ยผูม้วึามตัง้ใจเดด็เดีย่วเต็มทีก่็สามารถโนม้ใจพ่อแม่

ใหเ้หน็ชอบดว้ยในทีสุ่ด เสร็จแลว้เขาก็กลบัไปพบกบัเหลา่ราชบรพิารทีก่าํลงัตฆีอ้งรอ้งประกาศอยู่และขอรบัปฏมิา

ทองคาํ พรอ้มกบัส่วยรอ้ยหมูบ่า้น จากนัน้ก็ออกเดนิทางพรอ้มดว้ยพ่อแมต่รงไปยงันครจติรกูฎอนัเป็นสาํนกัของ

พระเจา้แผ่นดนิ 

 

ฝ่ายพระราชาจนัทราวโลกเมือ่ไดท้ราบเรื่องราวท ัง้หมดก็มคีวามพอพระทยัอย่างยิ่ง เพราะภารกิจสาํคญั

ของพระองคจ์ะไดส้มัฤทธผิลในโอกาสนี้ บรรดาเหลา่ผูเ้ป็นอาํมาตยร์าชมนตรที ัง้มวลก็แสดงความชื่นชมยนิดดีว้ย 

ขณะเมือ่กุมานาํพ่อแม่เขา้ไปเฝ้า พระราชาแลเหน็ก็ปลาบปลื้มยิ่งนกั ส ัง่ใหเ้อากุมารไปอาบนํา้ เสร็จแลว้ชโลมร่าง

ดว้ยสุคนธรสอนัหอมรื่น ใหป้ระดบัศีรษะดว้ยมาลาลงัการ แลว้อุม้กุมารขึ้นนัง่บนหลงัชา้งพระทีน่ ัง่ และใหพ้่อแม่

ของกมุารขึ้นชา้งตามไปพบพราหมณาสูรดว้ยกนั เมือ่ขบวนมาถงึทีส่ถติของอสูร บริเวณอศัวตัถมณฑล พระราชา

ก็ส ัง่ใหห้ยุด ทาํเครื่องหมายวงกลมโดยรอบตน้ไมน้ ัน้ แลว้ใหพ้ราหมณ์ปโุรหติกระทาํการบูชาไฟ และถวายเครื่อง

พลกีรรมแก่พราหมณ์รากษสตามสญัญา ทนัใดปีศาจพราหมณ์ก็ปรากฏกายขึ้น ส่งเสยีงหวัเราะกึกกอ้งพรอ้มกบั

ร่ายพระเวทเป็นการตอบรบั ภาพปีศาจนัน้กลวัสยดสยองยิ่งนกั มนักาํล ังมนึเมาดว้ยการดื่มโลหติของมนุษย ์

ต่อมาก็แสดงการหาวและทุบหนา้อกของตนหลายครัง้ นยันต์าของมนัเป็นเปลวไฟเจดิจา้ และเงาของมนัปรากฏ

จากร่างทีสู่งทะมนึราวกบัภูผาใหญ่สุดขอบฟ้า ค่อยย่างกา้วเขา้มา พระราชาจนัทราวโลกแลเหน็ดงันัน้ก็เสดจ็เขา้ไป

ใกล ้นอ้มพระองคล์งแสดงความเคารพ และตรสัว่า ‚ภควาน ขา้พามนุษยม์าสงัเวยแก่ท่านตามสญัญาภายในเจ็ด

วนั บดันี้ก็ไดเ้วลาตามสญัญานัน้แลว้ ขอท่านจงพงึพอใจในพลนีี้ เถดิ‛ เมือ่พระราชาตรสัวงิวอนดงันี้  พราหมณ์

รากษสก็มองลงไปทีก่มุารดว้ยความยนิด ีและแลบลิ้นเลยีรมิฝีปากดว้ยความกระหาย 
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 ในขณะนัน้ กุมารนอ้ยผูใ้จสูงก็กล่าวแก่ตวัเองดว้ยความปีติว่า ‚ขออย่าใหกุ้ศลผลบุณยซ์ึ่งเกิดจากการ

สงัเวยชีวติของขา้ จะทาํใหข้า้ไปสู่สวรรคห์รือความหลุดพน้ทกุข ์ถา้หากผลบณุยน์ี้จะไปไปถงึสตัวโ์ลกท ัง้มวล ขา้

เสยีสละตนเองเช่นนี้ ขา้ทาํเพือ่ผูอ้ืน่เท่านัน้ และขา้ก็จะกระทาํอย่างนี้ เสยีสละอย่างนี้ตลอดชาตนิี้ ชาตหินา้ เรื่อยไป

ไม่มวีนัสิ้นสุด‛ ในขณะที่กุมารนอ้ยประกาศสจัจะต่อโลกนี้  สวรรคก์็เปิดออกในฉบัพลนั มรีถแกว้แววฟ้านบั

จาํนวนมถิว้น ทกุคนัเต็มแน่นไปดว้ยเทพบตุรและเทพธดิา ถอืพานโปรยปรายบปุผามาลลีงมาสดดุรีาวกบัห่าฝน 

 

 ครัน้แลว้เด็กนอ้ยก็ถูกพาไปยงัแท่นสงัเวยต่อหนา้พราหมณ์ปีศาจ โดยผูเ้ป็นบดิาหิ้วเทา้และมารดาหิ้ว

แขนพาไปวางลง ขณะนัน้พระราชาก็ถอดพระแสงออกจากฝกัเพื่อจะสงัหารเด็ก แต่ในช่วงขณะแห่งความเป็น

ความตายนัน้เอง เดก็ก็ระเบดิเสยีงหวัเราะดงัสนัน่หว ัน่ไหว เสยีงหวัเราะนี้ทาํใหท้กุคน ณ ทีน่ ัน้ รวมท ั้งพราหมณ์

ปีศาจดว้ยต่างก็พากนัผงะหงายดว้ยความตกใจ และเมือ่ไดส้ติทุกคนในที่น ัน้ก็รีบพนมมอืและนอ้มศีรษะแสดง

ความเคารพยงัทีเ่ทา้ท ัง้คู่ของกมุารสถติอยู่ และจอ้งมองหนา้ของกมุารนัน้ดว้ยความประหลาดใจเป็นลน้พน้ 

 

 เวตาลตวัดเีมือ่เลา่เรื่องนทิานดงักลา่วแลว้ก็ตดับทเพียงแค่นัน้ เพราะเหน็ว่าพอเหมาะแก่การจะตัง้ปญัหา

ใหพ้ระเจา้ตริวกิรมเสนทรงตอบ โดยการตัง้คาํถามว่า ‚โอ นฤบดี บอกขา้หน่อยสวิ่า เพราะอะไรกุมารนอ้ยจึง

หวัเราะเสยีงน่ากลวักกึกอ้งก่อนทีเ่ขาจะถกูสงัเวยชวีติตามเงือ่นไขของปีศาจเช่นนี้ เรื่องนี้ประหลาดมากและขา้มอง

หาเหตผุลตน้ปลายไม่เจอะเลย ถา้พระองคท์ราบปริศนานี้ก็ขอไดบ้อกแก่ขา้ดว้ยเถดิ แต่เออ ขอสะกดิไวห้น่อยว่า 

ทรงรูแ้ลว้มใิช่หรอืวา่ ถา้พระองครู์ค้าํตอบแต่แกลง้ไมต่อบละก็พระเศียรจะตอ้งแตกเป็นรอ้ยชิ้น‛ 

 

 เมือ่พระราชาไดฟ้งัเวตาลกลา่วดงันัน้ ทรงตอบว่า ‚เจา้จงเอาหูฟงัใหด้ ีแลว้จะรูว้่าเดก็หวัเราะเพราะอะไร 

ว่าโดยธรรมดาสามญัแลว้ สตัวโ์ลกทีอ่่อนแอท ัง้หลาย เมือ่อนัตรายมาถงึตวัย่อมรอ้งเรียกใหพ้่อหรือแม่ช่วยชีวติ

ดว้ยกนัท ัง้น ัน้ แต่ถา้พ่อและแม่ตายไปก่อน เขาก็เรียกใหพ้ระเจา้แผ่นดนิช่วย เพราะพระเจา้แผ่นดนิเป็นทีพ่ึง่ของ

ราษฎรโดยหนา้ทีข่องพระองคอ์ยู่แลว้ แต่ถา้พึง่พระเจา้แผ่นดนิไมไ่ด ้เขาก็จาํเป็นตอ้งไปพึง่เทพยดาท ัง้หลายทีจ่ะ

ใหค้วามคุม้ครองแก่เขาไดต้ามกรณี บดันี้ เมือ่พจิารณากรณีของเดก็นอ้ยแลว้จะเหน็ว่ากลบัตรงกนัขา้มกนั เพราะ

กรณีเดก็ผูน้ี้  พ่อแมก่็ยงัอยู่ พระราชาก็ยงัอยู่ เทพท ัง้หลายก็ยงัอยู่ ทกุคนอยู่ทีน่ ัน้พรอ้มกนัหมด และแต่ละคนก็

แสดงอาการตรงกนัขา้มกบัทีใ่คร ๆ คาดหวงัวา่จะเป็น คอืพ่อและแมข่องเดก็กลบัช่วยกนัหิ้วแขนหิ้วขาของเดก็เอา

ไปสู่ตะแลงแกงเสียเอง เพราะหวงัแต่สิ่งตอบแทนที่จะพึงไดจ้ากพระราชา ขา้งพระเจา้แผ่นดินก็ดูกระเหี้ยน

กระหอืรอืทีจ่ะฆ่าเด็กนัน้เสยีเพือ่รกัษาชวีติของตนเอง และพราหมณ์รากษสเลา่ก็ไม่มจีติใจทีจ่ะทาํอะไร นอกจาก

จะขมํา้ท่าเดยีว บุคคลท ัง้หลายในที่น ัน้ เด็กนอ้ยกล่าวราํพงึแก่ตวัเองว่า พวกเหล่านี้ลว้นแต่ชกันาํความคิดของ

ตวัเองใหผ้ิดลู่ผิดทาง ท ัง้นี้ ก็เพราะบุคคลเหล่านี้ลว้นแต่กระทาํอะไรก็เพื่ อสงัขารอนัเป่ือยเน่า น่าเกลยีด น่า

ขยะแขยง และเป็นทกุขเ์ป็นรงัโรคดว้ยกนัท ัง้สิ้น เหตุใดเขาจงึไม่แลเหน็ความจริงเหล่านี้  เขาทาํเพือ่อะไรกนั กฎ
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แห่งอนิจจงันัน้มอียู่ ไมม่ใีครหลกีพน้ได ้แมพ้ระพรหม พระอนิทร ์พระวษิณุ พระศิวะ และเทพอื่น ๆ ก็อยู่ในกฎ

แห่งอนิจจงันี้ เหมอืนกนัหมดไมม่ยีกเวน้‛ 

 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี้แล ทาํใหกุ้มารนอ้ยระเบดิเสียงหวัเราะสนัน่หว ัน่ไหวดว้ยความยินดี และดว้ย

ความประหลาดใจ เสยีงของเขาบอกถงึความปลื้มเปรมเพราะวตัถปุระสงคข์องเขาบรรลุจุดมุ่งหมายแลว้ แต่ก็

ประหลาดใจในขณะเดียวกนั เพราะความพนิาศจะตอ้งมาถงึบุคคลเหล่านัน้แน่ ๆ ในอนาคต โดยมติอ้งสงสยั 

ดว้ยสจัธรรมย่อมเป็นความจรงิอยู่วนัยงัคํา่‛ 

 

 พระเจา้ตรวิกิรมเสนตรสัดงันี้แลว้ก็นิ่งอยู่ และเวตาลก็ละจากพระองัสาของพระองค ์หายวบัไปสู่ทีพ่าํนกั

ของตนดว้ยอาํนาจอนัลกึลบั พระราชาไม่หยุดเสยีเวลาเปล่า รีบติดตามเวตาลไปทนัทีดว้ยพระทยัอนัมุ่งม ัน่เด็ด

เดีย่วเฉกเช่นมหาสมทุรทีม่คีวาม ัน่คงไมห่ว ัน่ไหว ดาํรงอยู่ตลอดกาลนัน้แล 
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นิทานเวตาลเรื่องที่ ๒๑ 

นางอนงคมญัชร ี

 

ครัน้แลว้พระเจา้ตรวิเกรมเสนก็เสดจ็กลบัไปยงัตน้อโศก ดงึร่างเวตาลลงมาจากกิ่งอโศก แลว้เอามนัพาด

บ่า ดาํเนินมาตามเสน้ทางเดมิ ขณะที่มาตามทาง เวตาลก็กลา่วว่า ‚ราชะ โปรดฟงัเถดิ ขา้กาํลงัจะเลา่เรื่องถวายสกั

เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องสมัพนัธส์วาททีด่เีด่นมาก เรื่องมดีงันี้‛ 

 

 แต่โบราณสมยั มเีมอืงหนึ่งชื่อ นครวศิาลา กล่าวกนัว่ามคีวามงดงามราวกบัเป็นเทพธานีแห่งที่สองของ

พระอนิทร ์ซึ่งพระธาดาพรหมทรงสรา้งเพือ่เป็นที่อยู่อาศยัของคนดมีคีุณธรรมที่ตกลงมาจากสวรรค ์ในนครนี้มี

พระเจา้แผ่นดนิผูม้ ัง่ค ัง่องคห์นึ่งปกครองอยู่ ทรงนามว่าพระเจา้ปทัมนาภ ผูไ้ดร้บัการยกย่องเป็นผูน้าํความสุขมสู่

เหล่าชนนิกรโดยท ัว่หนา้ ราวกบัเป็นพญาอสูรพล ี (พญาอสูรพลี ราชาแห่งอสูร มีเรื่องราวโดยละเอียดอยู่ใน

นารายณอ์วตารปาลที ่๖ (วามนาวตาร) พระนารายณอ์วตารมาปราบอสูรพล ีโดยก าเนิดเป็นพราหมณเ์ตี้ย โอรส

ของพระกศัยปเทพบดิรกบันางอทิติ พราหมณเ์ตี้ยขอทีดิ่น ๓ กา้วจาลพลแีลว้ย่างเทา้ไป ๓ กา้ว คือในสวรรคก์า้ว

หน่ึง ในโลกกา้วหน่ึง และบาดาลกา้วหน่ึง เมือ่พลสีิ้นพยศกลบัใจได ้พระนารายณก์็ใหพ้ลไีปครองบาดาล เป็น

ราชาใตพ้ภิพ โดยสญัญาว่าถา้พลปีระพฤติดีวนัหน่ึงจะใหก้ลบัไปครองสวรรคอ์ีกครัง้หนึ่ง ) นัน่เทยีว ในรชัสมยั

ของพระราชาผูท้รงความดเีลศิในการปกครองนี้ มเีศรษฐมีหาศาลผูห้นึ่งชื่ออรรถทตัต ์มคีวามรํา่รวยม ัง่ค ัง่ยิ่งกว่ า

เทพแห่งทรพัย ์(เทพแห่งทรพัย ์หมายถงึ ทา้วกุเวรโลกบาลแห่งทิศเหนือ เป็นยกัษ ์๓ ขา ผูค้รองนครอลกาบน

ภูเขาหมิาลยั เป็นเจา้แห่งขุมทรพัยท์ ัง้หลายในโลก เรียกกนัว่า วสุบดี มอีีกชือ่หน่ึงว่าไพศรพณ(์ไวศฺรวณ) ไทย

เรียกเพี้ยเป็นเจา้แมโ่พสพ) เสยีอกี เศรษฐผูีน้ี้มธีดิาเลอโฉมคนหนึ่งชื่อ อนงคมญัชรี (อนงคมญัชรี(เกสรดอกไม ้

ของกามเทพ) เป็นหญิงรูปงามมเีรือ่งเลา่โดยละเอียดในภารตนิยาย) มคีวามงามสุดพรรณนา ราวกบัพระพรหม

จาํลองลกัษณรู์ปของนางใหเ้ป็นแบบของเทพอปัสรฉะนัน้ ในกาลต่อมาบดิาของนางจดัการใหน้างแต่งงานกบัพ่อคา้

คนหนึ่งชื่อ มณิวรรมนั แห่งเมอืงตามรลปิต ิตวัท่านเศรษฐผูีเ้ป็นบดิาของนางนัน้ เป็นผูท้ีร่กัและหวงแหนธดิาของ

ตนอย่างยิง่ เพราะมลูีกสาวอยู่เพยีงคนเดยีวเท่านัน้ ดงันัน้เขาจงึไมย่อมใหน้างเดนิทางไปไหน นอกจากใหน้างและ

สามอียู่แต่ในบา้นของเขาเท่านัน้ อนงคมญัชรีกบัสามกี็อยู่ดว้ยกนัเป็นปกติ ท ัง้ที่ใจนางมไิดย้ินดียินรา้ยต่อเขา

เหมอืนคนไขท้ีจ่าํตอ้งยนิยอมกนิยาขมทีห่มอส ัง่ อนัเป็นสิง่ทีน่่าเบือ่ยิง่นกั แต่สามกี็ยอมอดทนต่ออารมณ์ของนาง

ทกุอย่าง ท ัง้นี้ เป็นเพราะเขารกันางดงัดวงใจนัน่เอง 

 

 ครัง้หนึ่งมณิวรรมนัมคีวามจาํเป็นตอ้งเดนิทางไปเยีย่มบดิามารดาของเขา ในเมอืงตามรลปิตอินัไกลโพน้ 

หลงัจากเวลาผ่านไปไดส้องสามวนั พระอาทติยแ์ผดแสงแรงกลา้ลงบนแผ่นดนิ ทาํใหก้ระบวนเดนิทางค่อนขา้งจะ
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ลา่ชา้ลง ท ัง้นี้ เพราะวสนัตฤดูเพิง่จากไปอากาศจงึรอ้นและแหง้แลง้ยามราตรกี็ผ่อนความรอ้นลง มลีมแลง้พดัแผ่ว

และดวงจนัทรก์็มสีซีดีสลดดูวงัเวงไรช้วีติชวีา 

 

 ในฤดูครษีมะ(ฤดูรอ้น) อนัแหง้แลง้เช่นนี้ว่า วนัหนึ่ง นางอนงคมญัชรธีดิาพ่อคา้ใหญ่ พรอ้มดว้ยพีเ่ลี้ยง

สาว ๆ หลายนางกาํลงันัง่รบัลมอยู่บนดาดฟ้าของคฤหาสน ์นางชะโลมกายดว้ยผงจนัทนอ์นัหอมกรุ่นและสวม

เสื้อผา้อาภรณ์ ผา้แพรอนับางเบา ขณะนัน้นางแลลงมาดูผูค้นทีผ่่านไปมาบนถนนก็แลเหน็พราหมณ์หนุ่มชื่อ กมลา

กร บตุรของสมหุราชมนเทยีรเดนิอยู่บนถนนสายนัน้ เขางามสงา่ไปเสยีทกุอริยิาบถ ราวกบัพระกามเทพทีป่รากฎ

พระองคอ์อกจากเถา้ถ่านอนัเกิดจากการเผาไหมข้องสรีระ (การเผาไหมข้องสรีระ มีเรื่องเล่าในมหากาพยแ์ละ

ปุราณะว่า กามเทพแผลงศรดอกไมห้า้ชนิด ไปปกัพระอุระของพระศิวะขณะทรงเขา้ฌานอยู่ เป็นการกระท าอย่าง

อุกอาจโดยมคีวามปรารถนาจะใหพ้ระศิวะเกิดความรกัพระอุมา พระศิวะทรงกร้ิวทีถู่กลบหลู่ จึงลมืพระเนตรที ่

สามขึ้นเป็นไฟกรด เผาร่างกามเทพมอดไหมไ้ป ตัง้แต่นัน้กามเทพจึงไมม่ร่ีางกายอกี เรียกกนัว่าพระอนงค(์ผูไ้ม่มี

ร่างกาย)) เพือ่ตดิตามหานางรตผูีเ้ป็นชายาฉะนัน้ ขณะเดยีวกนักมลากรก็เงยหนา้ขึ้นไป ไดพ้บนางผูง้ามสงา่ผุด

ผ่องราวกบัจนัทรมณฑล ชายหนุ่มก็มหีวัใจอนัเบ่งบานดว้ยความพศิวาสราวกบับวักุมทุ ซึ่งเผยกลบีออกรบัแสง

จนัทรใ์นราตรี สายตาของท ัง้สองฝ่ายที่จอ้งประสานกนั ก็กลายเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัโดยไม่กะพริบ ราวกบัถูก

สาปดว้ยบญัชาอนัทรงมหทิธานุภาพของกามเทพ ฝ่ายสหายของกมลากรแลเหน็ท ัง้สองฝ่ายกาํลงัตกอยู่ในความ

จงังงัเช่นนัน้ ก็รบีดงึแขนกมลากรใหห้่างจากทีน่ ัน่และลากถลููถ่กูงัไปส่งจนถงึบา้น 

 

 ฝ่ายอนงคมญัชรพียายามสบืถามจากบรวิารจนทราบชื่อของกมลากร แลว้ก็นึกถงึเขาไมว่าย ทอดสายตา

แลตามจนสุดสายตาแลว้จงึกลบัลงมาจากดาดฟ้า เขา้สู่หอ้งของนางดว้ยความเหม่อลอยเหมอืนคนไมม่ชีวีติจติใจ 

ในอกมแีต่ความเสน่หาอาลยัอนัท่วมทน้ นางกลิ้งเกลอืกกระสบักระส่ายอยู่บนเตยีงดว้ยพษิรกัทีแ่ผดเผาอ ยู่ในใจ 

คิดถงึชายหนุ่มอย่างบา้คล ัง่ หลงัจากนัน้สองสามวนั อนงคมญัชรีค่อยฟ้ืนคืนสติ มคีวามละอายหวาดหว ัน่ไม่

สามารถทนพษิรกัอนัปวดรา้วเพราะการจากกนัได ้ร่างของนางเริ่มผ่ายผอมลงและซดีเซยีวลงตามลาํดบั เพราะ

ความครุ่นคิดถงึเขาอยู่ไม่วาย เมื่อแลเห็นว่าความรกัของนางจะไม่ถงึผลสาํเร็จแน่แลว้ นางก็คิดจะฆ่าตวัตาย 

ดงันัน้ในคนืหนึ่ง เมือ่เหน็ว่าบรวิารนอนหลบัแลว้ก็ออกมาจากหอ้ง เดนิตามแสงจนัทรอ์นัสุกสกาวออกจากบา้นมุง่

ไปตามทางเดนิเลยีบริมสระ มชิา้มนิานก็มาถงึเทวาลยัแห่งหนึ่งซึง่ต ัง้อยู่ในสวนขวญั แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่อนั

แผ่กิ่งกา้นสาขาร่มรื่น ภายในเทวาลยัเป็นที่ประดษิฐานปฏมิากรทองคาํเจา้แม่จณัฑ ี (เจา้แม่จณัฑ ีพระอุมาปางดุ

รา้ย เรียกกนัเป็นสามญัว่า เจา้แมก่าล ีมภีกัษาหารคือ โลหติสด ๆ) ซึง่วงศต์ระกูลของนางสรา้งขึ้นไว ้สาํหรบัการ

กราบไหวบู้ชา ประกอบดว้ยเครื่องตกแต่งภายในงดงามเป็นทีน่่าเจริญใจ อนงคมญัชรีกา้วเขา้ไปในเทวาลยั และ

ถวายนมสัการอย่างนอบนอ้มต่อหนา้องคเ์ทวรูป และกลา่วว่า ‚ขา้แต่พระแม่เจา้ ขา้รกักมลากร ถา้ขา้มไิดเ้ขาเป็น

สามใีนชาตนิี้ก็ขอใหไ้ดก้นัในชาตหินา้เถดิ‛ เมือ่นางไดก้ลา่วอธษิฐานจบลง ก็ฉีกผา้คลุมร่างตอนบนออกทาํเป็นบ่วง

เพือ่แขวนคอตนเอง และเดนิออกมาถงึตน้อโศก ตวดัเชอืกขึ้นไปคลอ้งกิ่งอโศกไว ้เตรยีมจะผูกคอตาย 
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 ขณะนัน้เอง ปรากฎว่าหญิงบริวารคนหนึ่งของนาง ซึ่งนอนอยู่ในหอ้งเดยีวกนั ตื่นขึ้นในตอนดกึ ไม่แล

เหน็นางก็ตกใจ ออกตดิตามไปจนถงึตน้อโศก ขณะทีอ่นงคมญัชรีกาํลงัจะแขวนคอตนเองอยู่ก็ตกใจ รอ้งตะโกน

ว่า ‚หยุด หยุด‛ แลว้รีบปีนขึ้นไปบนกิ่งอโศก และตดับ่วงใหข้าดลง อนงคมญัชรไดส้ติเห็นนางพี่เลี้ยงกาํลงั

พยาบาลอยู่ก็ถอนใจ เมือ่พีเ่ลี้ยงเซา้ซี้ถามว่านางเสยีใจเรื่องอะไร อนงคมญัชรจีงึเลา่ความคบัแคน้ใจของนางใหฟ้งั 

และสรุปว่า ‚มาลติกาเอย๋ เจา้ก็เห็นแลว้มใิช่หรือว่า ขา้มพี่อแม่ที่ควบคุมขา้อย่างเขม้งวดท ัง้ที่ขา้มสีามแีลว้ ขา้

เหมอืนนกัโทษตดิคุกทาํอะไรก็มไิด ้แลว้อย่างนี้ขา้จะตดิต่อกบัยอดรกัของขา้ไดอ้ย่างไรเลา่ ในความคดิของขา้เหน็

ว่าความตายเท่านัน้ทีเ่ป็นความสุขของขา้ได ้แลว้เจา้มาช่วยขา้ไวท้าํไม‛ ขณะทีอ่นงคมญัชรีครํา่ครวญอยู่นี้  นาง

กาํลงัทนทุกขท์รมานแสนสาหสัเพราะพษิรกัจากบุษปศรของพระกามเทพ และไดร้บัความผดิหวงัเพราะความรกั

อย่างเหลอืทีจ่ะทนทานต่อไปได ้นางก็หมดสตเิป็นลมลม้ฟบุสิ้นสตไิปอกีครัง้หนึ่ง 

 

 นางมาลตกิาพีเ่ลี้ยงเหน็ดงันัน้ก็ตกใจยิง่นกั ตะโกนว่า ‚โอ ้พระมนัมถะนี่หนอ (มนัมถะ “ผูก้วนใจ” เป็น

ฉายาหน่ึงของพระกามเทพ เพระากามเทพนัน้เป็นผูก่้อกวนใจบคุคลทัง้หลายใหป้ัน่ป่วนวุ่นวายดว้ยความรกั) เหตุ

ใดจงึรุนแรงต่อนางถงึเพยีงนี้ พระองคท์รงมอีานุภาพลน้เหลอืจนใคร ๆ ตา้นทานมไิด ้นางเป็นหญงิทีแ่สนจะแบบ

บาง นางจะทนทานท่านต่อไปไดอ้ย่างไร‛ นางครํา่ครวญฉะนี้แลว้ ก็ตะลตีะลานวิง่ไปที่สระนํา้ เอานํา้มาชโลม

ใบหนา้และลูบตามเนื้อตามตวัสหายของนาง และพดัวอียู่ไปมา นางเอาใบบวัมารองนอนใหอ้นงคมญัชรีรูส้กึอ่อน

นุ่มเย็นสบาย และวางสรอ้ยมกุดาอนัเย็นยะเยือกปานหมิะลงบนอกของนาง ทนัใดนัน้อนงคมญัชรีก็ลมืตาขึ้น 

ใบหนา้ของนางนองชุ่มไปดว้ยนํา้ตาและกลา่วว่า ‚เพือ่นเอย๋ สรอ้ยมกุดา และอื่น ๆ มนัก็เยน็ดดีอก แต่ก็เยน็นอก

อกหาไดเ้ขา้ไปถงึภายในไม่ แต่ขา้ก็เหน็ว่าเจา้รกัขา้จรงิ เลยเกดิความคดิว่า เจา้อาจะช่วยความทกุขข์องขา้ไดเ้พยีง

คนเดยีวเท่านัน้ เพราะเจา้เป็นคนเฉลยีวฉลาดและไวใ้จได ้คงจะเป็นสื่อช่วยใหย้อดรกัของขา้มาหาขา้ได ้ถา้เจา้

ประสงคจ์ะช่วยชวีติของขา้จรงิ ๆ‛ เมือ่นางกลา่วดงันี้ มาลตกิกาก็ตอบสนองดว้ยใบหนา้อนัยิ้มแยม้ว่า ‚เพือ่นเอย๋ 

เวลานี้ก็ใกลจ้ะสิ้นคนืแลว้ เอาเป็นพรุ่งนี้ เถอะ ขา้จะไปทีบ่า้นหนุ่มนอ้ยนัน่ เจรจากบัเขาใหเ้ขา้ใจ แลว้จะนาํยอดชาย

ของเจา้มาพบกบัเจา้ทีต่รงนี้  เพราะฉะนัน้ตอนนี้ขา้จะพาเจา้กลบับา้นไปพกัผ่อนก่อน เตรียมใจไวใ้หด้ ีพรุ่งเจา้จะ

ไดส้มความปรารถนา‛ 

 

 และตอนเชา้ตรู่วนัรุ่งขึ้นนัน้เอง มาลตกิาก็กระวกีระวาดออกจากบา้นไปอย่างเรน้ลบัโดยไมม่ใีครเหน็ ตรง

ไปบา้นของกมลากรทนัที ไดท้ราบว่าตวัของเขาเองหาไดอ้ยู่ในบา้นไม่ แต่ลงไปทีส่วนแต่เชา้ นางก็ตดิตามไปถงึ

สวนหลงับา้น แลเห็นชายหนุ่มนอนอยู่ใตต้น้ไมก้าํลงักลิ้งเกลอืกไปมาบนเตียงซึ่งปูลาดดว้ยใบบวัอนัเย็นชื้น มี

อาการกระสบักระส่ายถอนใจดว้ยความกลดักลุม้อนัเป็นผลของความรกัอนัเร่ารอ้นและทรมานสุดขดี มสีหายคน

หนึ่งคอยปรนนิบตัิเขาอยู่ดว้ยความเป็นห่วง โดยพดัวดีว้ยใบตองที่ตดัมาสด ๆ นางก็กล่าวแก่ตวัเองว่า ‚อาการ
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ของหนุ่มนอ้ยแสดงว่าเป็นไขใ้จเพราะไมไ่ดพ้บเหน็นางผูเ้ป็นทีร่กัของเขากระมงัหนอ‛ คดิไดด้งันี้นางก็ตดัสนิใจจะ

แอบดูเหตกุารณต่์อไป 

 

 ระหว่างนัน้เอง สหายของกมลากรก็กล่าแก่ชายหนุ่มว่า ‚เพื่อนเอย๋ ลองมองดูรอบ ๆ ตวัของเจา้ส ิ

ธรรมชาติในสวนนี้ น่าเพลนิตาเพลนิใจนกั ดูแลว้จะช่วยใหเ้จา้สบายใจขึ้นบา้ง อย่าทาํตวัเป็นคนหมดอาลยัตาย

อยากอย่างนี้ เลย‛ เมือ่พราหมณห์นุ่มไดฟ้งัดงันัน้ก็กลา่วตอบผูเ้ป็นสหายว่า ‚เพือ่นเอย๋ หวัใจของขา้ถกูอนงคมญัช

รธีดิาวาณิชเดด็เอาไปเสยีแลว้ เดีย๋วนี้อกของขา้ก็ว่างโหวงเหวงไปหมด ขา้จะเอาจติใจทีไ่หนมารื่นเรงิไดเ้ลา่ ยิง่กว่า

นี้พระอนงคย์งัเอาขา้ไปทาํแลง่ธนูของพระองคอ์กีเลา่ เพือ่นเอย๋ ถา้เพือ่นจะช่วยเพือ่นละก็ ทาํใหข้า้ไดพ้บนางผูเ้ป็น

ยอดหทยัของขา้ทเีถอะ‛ 

 

 เมือ่ไดย้นิพราหมณห์นุ่มพูดดงันี้ นางมาลตกิาผูซ้่อนตวัแอบฟงัอยู่ก็หายสงสยั มคีวามยนิดยีิง่นกั จงึเผย

ตวัใหป้รากฏ และเดนิไปหาชายหนุ่มและกลา่วว่า ‚จงเป็นสุขเถดิ บดันี้อนงคมญัชรสี่งขา้มาพบท่าน ใหช่้วยสือ่สาร

ใหท้่านทราบว่า ยอดชายทีน่างใฝ่ฝนันัน้คิดถงึนางบา้งหรือเปลา่ เพราะเขาจู่โจมเขา้มาเดด็ดวงหยัของนางไวใ้นกาํ

มอื แลว้หนีนางไปดื้อ ๆ ไมโ่ผลห่นา้มาใหเ้หน็อกี ก็แปลกดนีะ นางเป็นฝ่ายทีถ่กูท่านปลน้เอาหวัใจไป นางกลบัขอ

จาํนนต่อท่านทกุอย่างท ัง้ร่างกายและชวีติของนาง ท ัง้วนัท ัง้คนื นางทนทกุขเ์ฝ้าแต่ถอนใจใหญ่และกระสบักระส่าย

กลิ้งเกลอืกตวัไปมา นางตอ้งทนทรมานเพราะพษิแห่งศรรกัทีป่กัอก แต่นางก็เหมอืนทรายหลงศร ยอมตายอย่าง

เต็มใจเพราะศรรกันัน้ นํา้ตานางไหลรนิไมข่าดสาย พาเอาสอีญัชนัทีท่าเปลอืกตาพลอยละลายเลอะแกม้ของนางน่า

เวทนานกั ฉะนัน้ถา้ท่านตอ้งการใหช่้วย ขา้จะช่วยใหท้่านและนางไดพ้บกนัและสมประสงคก์นัท ัง้สองฝ่าย‛ 

 

 เมือ่นางมาลตกิากลา่วอย่างนี้ กมลากรก็มใีจยนิดยีิง่นกั ตอบนางว่า ‚โอ ้แมน่างผูใ้จงาม ถอ้ยคาํของท่าน

แมจ้ะปลอบขา้ใหช้ื่นใจ เพราะรูว้่ายอดรกัของขา้รกัและคิดถงึขา้เช่นเดยีวกนั แต่ขา้ก็ยงัเป็นห่วงยิ่งนกั เพราะรูว้่า

ขา้เองทาํใหน้างตอ้งเดอืดรอ้น และตรอมใจไรค้วามสุขไปดว้ย ในภาวะเช่นนี้ขา้ก็เหน็แต่แมน่างเท่านัน้ทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่

ของเรา เพราะฉะนัน้ท่านเหน็ว่าควรจะทาํอย่างไร ก็ทาํตามทีท่่านเหน็สมควรเถดิ‛ ไดย้นิดงันัน้มาลตกิาก็ตอบว่า 

‚ถา้อย่างนัน้คนืนี้ ขา้จะพาอนงคมญัชรลีงไปทีส่วนขวญัอย่างลบั ๆ เพือ่ไปดกัพบท่านทีน่ ัน่ ขา้จะคอยอยู่ขา้งนอก

และช่วยเปิดประตูใหท้่าน และดว้ยวธิีนี้นางกบัท่านก็จะไดพ้บกนัสมความปรารถนา ‛ เมือ่มาลติกาแนะแผน

ดงักลา่วอนัทาํใหพ้ราหมณ์หนุ่มหนา้มนเกดิความหวงัดงันัน้แลว้ นางก็อาํลากลบัไปแจง้ใหอ้นงคมญัชรทีราบ ทาํให ้

นางมคีวามปลื้มใจยิง่นกั 

 

 ครัน้เมือ่ดวงสูรยะคลอ้ยตํา่ลง และค่อยหายไปพรอ้มกบัสนธยากาล ทาํใหท้อ้งฟ้าเขา้สู่ความดืแลเห็น

ดาวสะพรัง่พรายเต็มทอ้งฟ้าระยบิระยบัลาํดบันัน้ ดวงศศีก็เยีย่มพน้ขอบฟ้าขึ้นมาส่องแสงขาวนวลสกาวแผ่ซ่านไป

ในวศิวากาศ ดอกบวักุมทุก็ขยายกลบีเรียวแฉลม้ฉลาตอ้นรบัแสงจนัทรด์ว้ยความยนิดปีระดุจจะกลา่วว่า ‚ความ
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งามทีจ่ากไปของเหลา่บวัในเวลากลางวนั ไดก้ลบัมาหาขา้ผูเ้ป็นบปุผาราตรอีกีคร ัง้หนึ่งแลว้‛ ลาํดบันัน้กมลากรคน

รกัของอนงคมญัชรกี็จดักายแต่งตวัดว้ยอาภรณ์อนังดงาม เดนิไปสู่ทีน่ดัหมายดว้ยหวัใจทีร่อ้นรนจนแทบจะคอย

ต่อไปไมไ่หว เมือ่ไปถงึประตูสวนของอนงคมญัชรกี็หยุดคอยอยู่นอกประตู สกัครู่หนึ่งมาลตกิาก็ย่องมาเปิดประตู

สวน พาพราหมณ์หนุ่มเขา้ไปสู่แท่นหนิใตต้น้อโศกอนัแผ่ร่มเงาสาขาเป็นทีร่่มรื่น กมลากรกา้วเขา้ไปเผชญิหนา้กบั

นาง พอพน้เงาไม ้แสงจนัทรอ์นัสว่างก็ส่องลงมาอาบร่างดูประดุจรูปสลกังาชา้ง งามสง่าหาที่ติมไิด ้ราวกบัพระ

กามเทพมาปรากฎพระองคเ์ฉพาะหนา้ 

 

 อนงคมญัชรีผุดลุกขึ้นทนัที หวัใจผวาต่อภาพที่เห็นประหนึ่งว่าภาพนัน้เป็นภาพมายาที่มาปรากฎให ้

หลงใหลชื่นใจช ัว่ขณะ และกาํลงัจะสลายหายวดัไป นางปราดเขา้กอดคอเขาไว ้ละล ํา่ละลกัว่า ‚เจา้หนีขา้ไปไหน 

เจา้หนีขา้ไมพ่น้หรอกกมลากรเอย๋ เจา้จรงิ ๆ หรอืนี่ กมลากร ขา้ไมไ่ดฝ้นัไปดอกหรอื‛ นางสะอื้นดว้ยความรูส้กึที่

เต็มตื้นสุดระงบั ‚ไมน่ึกเลยวา่ขา้จะไดพ้บเจา้อกี ไหนขอดูหนา้ใหเ้ต็มตาสกันิดซิ‛ นางกอดเขาไวแ้น่นดว้ยความสุด

เสน่หา เงยหนา้ขึ้นสบตาอนัเรียวยาวด ัง่คนัศรพระอนงคแ์วบหนึ่ง พลางซบหนา้ลงกบัอกที่ผายผึ่งและแขง็แกร่ง

อย่างสิ้นแรง กมลากรรีบประคองไวท้นัท ีนางกระซบิว่า ‚ใช่แลว้ เจา้เอง กมลากรของขา้ ในทีสุ่ดเจา้ก็มาหาขา้จน

ได‛้ ร่างงามดงัอปัสรสวรรคข์องนางทรุดฮวบลง ดวงใจทีอ่ดัแน่นดว้ยความเสน่หาอนัลกึซึ้งและรอ้นแรงปานไฟเผา 

มอิาจะทนทานต่อไปไดถ้งึกาลแตกสลาย นางสิ้นใจในวงแขนของเขาทนัท ีกมลากรตกใจแทบสิ้นสต ิประคองร่าง

นางอนัหาชีวติไม่แลว้วางลงบนพื้น นํา้ตานองหนา้ดว้ยความเสยีใจสุดซึ้ง กล่าวดว้ยความตกใจว่า ‚อนงคมญัชร ี

เจา้หนีขา้ไปแลว้หรอืโธ่เอย๋ ทาํไมเป็นอย่างนี้‛ 

 

 กมลากรกม้ลงมองดูใบหนา้ของนางอนังามผ่องปานพระพกัตรข์องพระปทัมาวด ี(ปทัมาวดี หรือปทัมา 

พระลกัษมชีายาของพระนารายณห์รือพระวษิณุ เป็นเทวแีห่งโชคลาภและความงาม) พลางจมุพติและอุม้นางขึ้นมา

กอดไว ้รํา่ไหด้ว้ยความรกัและความเสยีดายอย่างสุดระงบั ความรอ้นแรงปะทุขึ้นในอกราวภูผาอคันีระเบดิเ ป็น

เสีย่ง ๆ ชายหนุ่มทรุดฮวบลงเคยีงขา้งนางและขาดใจตาย 

 

 เมือ่นางมาลติกาเขา้มาดูก็เหน็คนท ัง้สองกลายเป็นศพไปแลว้ นางตกใจและรํา่ไหด้ว้ยความเสยีใจอย่าง

สุดซึ้ง เพราะนกึไมถ่งึวา่อวสานจะมาถงึคู่รกัท ัง้สองอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ราตรอีนัยาวนานก็ถงึความสิ้นสุดลงในเวลา

ใกลรุ้่ง ตอนเชา้นัน้เอง ญาติพี่นอ้งของท ัง้สองฝ่ายก็มากนัพรอ้มหนา้ เมือ่ไดฟ้งัเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปากคนทาํ

สวน ก็เกิดความรูส้กึต่าง ๆ กนั มที ัง้ความประหลาดใจ พศิวง เศรา้โศกเสยีใจ และเสยีดายอย่างสุดซึ้ง ต่างก็

ตดัสนิใจไมถ่กูวา่จะทาํอย่างไรกบัศพคนท ัง้สอง 

 

 ขณะที่ตะลงึกนัอยู่อย่างนัน้เอง มณิวรรมนัสามขีองอนงคมญัชรีก็เดนิทางมาถงึ หลงัจากทีไ่ปเยี่ยมพ่อที่

เมอืงตามรลปิตชิ ัว่คราว พอกลบัมาถงึบา้นพ่อตาก็ทราบเรื่องทีเ่กดิขึ้น มคีวามตกใจเป็นลน้พน้ รบีวิง่มาสู่สวนขวญั
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ทนัท ีมใีบหนา้อนันองดว้ยนํา้ตา พอมาถงึก็เหน็เมยีของเขานอนกอดกบัชายอื่นและสิ้นใจตายเสยีแลว้ ก็บงัเกิด

ความเสยีใจและเสยีดายนางอย่างสุดซึ้ง หวัใจเขาก็แตกสลายสิ้นลมปราณในบดัดล ต่อมาไม่นาน ผูค้นท ัง้หลาย

จากทกุทศิานุทศิไดท้ราบขา่วก็รบีมายงัทีเ่กดิเหต ุและเบยีดเสยีดยดัเยยีดกนัมงุดูดว้ยความประหลาดใจ 

 

 ขณะนัน้เอง พระแมเ่จา้จณัฑอีนัสถติเป็นประธานในเทวาลยัของเศรษฐ ีทีส่รา้งไวเ้ป็นทีส่กัการะส่วนตวัก็

กา้วลงจากแท่น และปรากฎพระองคใ์หป้ระจกัษแ์ก่สายตาของทุกคนในที่น ัน้ พรอ้มดว้ยคณะเทพบริวาร ญาติ

ผูใ้หญ่ผูห้นึ่งของตระกูล จึงกม้ลงกราบทูลว่า ‚ขา้แต่พระเทวีผูท้รงศักดิ์ เศรษฐีวาณิชผูเ้ป็นบิดาของนาง

อนงคมญัชรชีื่อ อรรถทตัต ์ไดส้รา้งเทวาลยัในสวนนี้ เพือ่ถวายแก่พระแมเ่จา้ และเขามคีวามศรทัธาต่อพระแมเ่จา้

ดว้ยใจภกัดไีมม่เีสือ่มคลาย ขอพระองคท์รงช่วยใหเ้ขาพน้วกิฤตกาลวนันี้ดว้ยเถดิพระเจา้ขา้‛ เมือ่พระเทวผูีเ้ป็นศิว

ชายา และเป็นนาถะของคนท ัง้หลาย ไดย้นิคาํของรอ้งและเสยีงสวดออ้นวอนของเหลา่คณะเทพก็มพีระทยัเมตตา

ยิง่นกั ทรงประพรมนํา้ทพิยบ์นร่างของคนท ัง้สาม ทาํใหฟ้ื้นคืนสู่ความมชีวีติอกีคร ัง้หนึ่ง ต่างก็มอีาการเหมอืนคน

ตื่นจากความฝนั เหลยีวมองหนา้กนัอย่างไม่เขา้ใจว่าเกิดอะไรขึ้น พระเทวีจึงตรสัว่า ‚จงไดส้ติเถดิ เจา้ผูเ้ป็น

มรรตยัชนท ัง้สาม เหตุที่เกิดขึ้นคร ัง้นี้ เป็นการกระทาํของพระกามเทพผูท้รงศรอนัมพีษิรา้ยกาจ ใครเล่าจะอาจ

ตา้นทานบษุปศรของพระมนัมถะได ้บดันี้ เราไดใ้หส้ตสิมัปชญัญะคืนแก่เจา้แลว้ พษิรกัเป็นอนัสิ้นสูญ เจา้จงรูจ้กั

ฐานะอนัแทจ้ริงของเจา้เถิด กมลากรจงกลบัไปบา้นของเจา้ จงลืมเสียใหห้มดว่าเจา้ไดก้ระทาํอะไรลงไป 

อนงคมญัชรกี็เช่นเดยีวกนั จงลมืเหตกุารณค์ร ัง้นี้ เสยี แลว้จงรกัภกัดต่ีอสามขีองเจา้ เพราะเขาไดพ้สูิจนใ์หเ้หน็แลว้

วา่ เขารกัเจา้ยิง่กวา่ชวีติของเขาเสยีอกี ขา้ขอใหพ้รแก่เจา้ท ัง้สองจงมคีวามสุข ในความรกัของเจา้ตลอดไปเถิด‛ สิ้น

เทวดาํรสัร่างของพระจณัฑกี็หายวบักลบัไปสู่เทวาลยัตามเดมิ 

 

 เมือ่เวตาลเลา่นิทานของตนจบลงในระหว่างการเดนิทางแลว้ ก็ต ัง้ปญัหาถามพระเจา้ตริวกิรมเสนว่า ‚โอ 

ราชะ ทรงตอบขา้สวิา่ ในจาํนวนคนทีต่ายเพราะความรกัท ัง้สามคนนัน้ คนไหนเลา่ทีม่คีวามรกัอนัแทจ้รงิยิง่กว่าคน

อื่น ๆ อย่าลมืนะพระเจา้ขา้ แมรู้แ้ลว้ไมต่อบ พระเศียรจะตอ้งแตกเป็นเสีย่ง ๆ แน่ ๆ‛ เมือ่พระราชาไดฟ้งัปญัหา

ของเวตาลเช่นนี้ก็ตรสัตอบว่า ‚ขา้เหน็ว่า มณิวรรมนัน่าจะเป็นคนทีม่คีวามรกัแทจ้รงิมากทีสุ่ด เพราะความรกัของ 

อนงคมญัชรกีบักมลากรเป็นความรกัแบบคนตาบอด ไม่มเีหตผุล และไมม่คีวามละอาย จะเรยีกว่าเป็นความรกัที่

เหน็แก่ตวัของคนสองคนนัน้ก็ได ้ส่วนมณิวรรมนันัน้มคีวามรกัอนงคมญัชรีอย่างแทจ้ริง เพราะเมือ่เขาเหน็นางผู ้

เป็นภรรยาของเขานอนตายในออ้มกอดของชายอื่น เขาก็มไิดต้าํหนินางหรือโกรธนาง เพราะเขามไิดเ้หน็ว่าคนท ัง้

สองกาํลงัหลูเ่กยีรตขิองเขาเลยแมแ้ต่นอ้ย เขาทนไดเ้พราะรกันางอย่างแทจ้รงิ เขามไิดเ้หน็ว่าใครจะมค่ีาสาํหรบัเขา

ยิง่ไปกวา่นาง และดว้ยความรกัความเสยีดายนางเป็นลน้พน้ทาํใหเ้ขา้ตอ้งตายลงดว้ยความรกั ดงันัน้มณิวรรมนัจงึ

ควรนบัไดว้า่เป็นผูม้คีวามรกัอย่างแทจ้รงิในกรณีนี้‛ 
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 เมือ่พระราชาตรสัเฉลยดงันี้  เวตาลเจา้เล่หก์็ไดโ้อกาสหายวบักลบัไปสู่ถิน่พาํนกัของตนดว้ยความสะใจ 

ทาํใหพ้ระเจา้ตรวิกิรมเสนตอ้งเสดจ็กลบัไปตามทางเดมิเพือ่เอาตวัมนักลบัมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๒๒ 

บตุรพราหมณ์ทัง้ ๔ ผูข้มงัเวทย ์

 

  พระราชาตริวกิรมเสนเสด็จกลบัไป ทรงดงึร่างเวตาลลงมาจากยอดอโศกวางไวบ้นองัสาของพระองค ์

แลว้ทรงนิ่งเงยีบ เวตาลจงึแหย่ว่า ‚นฤบด ีขา้มนีิทานสนุกตื่นเตน้กว่าเรื่องก่อน ๆ เสยีอกี รบัรองว่าจะตอ้งทรง

ชอบแน่ ๆ เรื่องมดีงันี้‛ 

 

  ในสมยับรรพกาล มกีษตัริยอ์งคห์นึ่งทรงพระนามว่า ธรณีวราหะ ทรงปกครองนครปาฏลิบุตร ซึ่งมี

พราหมณ์อาศยัอยู่มาก พระราชาทรงอนุเคราะหแ์ก่พราหมณ์ท ัง้หลายเป็นพเิศษ เรยีกว่า พรหมสถล และในนคร

นัน้เองมพีราหมณ์อีกผูห้นึ่งชื่อ วษิณุสวามนิ พราหมณ์ผูน้ี้มภีรรยาผูห้นึ่งซึ่งเหมาะสมกบัเขาเป็นพเิศษ ราวกบั

เครื่องสงัเวยเหมาะกบัไฟฉะนัน้ จาํเนียรกาลผ่านไป สองสามภีรรยามบีตุรชายดว้ยกนัสีค่น ต่อมาบตุรท ัง้สีเ่ตบิ

ใหญ่เป็นหนุ่ม และศึกษาพระเวทท ัง้สีเ่จนจบ อยู่มามนิานบดิาก็ไปสวรรค ์และมารดาก็ตามไปในเวลาถดัมา 

 

  ส่วนพราหมณ์หนุ่มท ัง้สีเ่มือ่สิ้นบดิามารดาแลว้ก็อา้งวา้งวา้เหว่ดว้ยไรท้ีพ่ึง่ มญีาตใิกลช้ดิก็ถกูเขาโกงเอา

ทรพัยส์มบตัิไปหมด ท ัง้สีค่นจงึปรึกษาหารือกนัว่า ‚บดันี้ เราก็ยากจนสิ้นไรไ้มต้อกอย่างน ้จะทนอยู่ต่อไปไดไ้ฉน 

พวกเราควรจะไปพึง่ญาตฝ่ิายแมข่องเราทีห่มูบ่า้นยชัญสถลดกีว่า‛ ตกลงพรอ้มกนัดงันี้แลว้ ก็เดนิทางไปพบผูเ้ป็น

ตาที่หมู่บา้นนัน้ แต่ปรากฎว่าตาตายไปแลว้ เหลอืแต่ลุง ๆ ท ัง้หลายผูเ้ป็นบุตร ซึ่งพวกเขาก็ช่วยเหลอืตามมตีาม

เกิด ใหท้ีพ่กัและอาหารกินตามสมควร พราหมณ์ท ัง้สีม่าอยู่บา้นผูเ้ป็นลุงแลว้ วนั ๆ ก็มไิดช่้วยทาํอะไร นอกจาก

อ่านพระเวทเพยีงอย่างเดยีว ต่อมามนิาน ลงุก็เริ่มรงัเกยีจเพราะเหน็พวกเขาเป็นคนอนาถาไมม่ปีระโยชนอ์ะไรทีจ่ะ

เลี้ยงดูต่อไปใหเ้ปลอืงขา้วเปลอืงนํา้ จึงพากนัละเลยไม่เอื้อเฟ้ือขา้วปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มและปจัจยัอื่น ๆ อีก 

พราหมณ์ท ัง้สีเ่มือ่ประสบกบัความไมอ่าลยัไยดกี็ชํา้ใจวา่ญาตกิาไมดู่แล จงึประชมุกนัลบั ๆ เพือ่หาทางอยู่รอด 

 

ขณะนัน้พีช่ายคนโตก็ออกความเหน็ของตนว่า ‚เราจะนิ่งงอมอืงอเทา้ต่อไปไมไ่ดแ้ลว้ ใครมคีวามเหน็จะให ้

ทาํอะไรก็จงเสนอมาเถดิ แต่ถา้ยงัคดิมอิอก ขา้ก็จะเลา่อะไรทีข่า้ไปพบเหน็มา เผือ่พวกเจา้จะไดอ้าศยัเป็นแนวทาง

พจิารณาต่อไป ขา้รูด้แีลว้ว่าชะตากรรมเป็นเพยีงสิ่งทีใ่คร ๆ จกัหลกีเลีย่งมไิด ้มนักาํหนดทุกสิง่ในโลกนี้ท ัง้เวลา

และสถานทีต่ามครรลองของมนั ขา้จะเลา่ใหฟ้งัว่า วนันี้ขา้ออกไปเดนิเลน่นอกบา้นเพราะรูส้กึกลุม้ใจเต็มท ีเมือ่ขา้

เดนิผ่านป่าชา้ในป่านอกเมอืง ก็เหน็ชายคนหนึ่งนอนตายอยู่พื้นดนิ มแีขนขาทอดออกไปคนละทศิละทาง เมือ่ตอน

ที่ขา้แลเหน็เขา ขา้ก็เกิดความอจิฉาเขา และขา้พูดแก่ตวัเองว่า ชายคนนี้ ช่างโชคดนีี่กระไร ไดน้อนพกัผ่อนอย่าง

สบาย เพราะเขาหมดสิ้นภาระอนัแสนเขญ็ในโลกนี้แลว้ เมือ่ขา้ราํพงึอย่างนี้ก็เกดิความคดิแวบขึ้นมาในสมองว่า ขา้

ควรจะตายอย่างเขาบา้ง เมือ่คิดดงันี้ขา้ก็เตรียมจะผูกคอตาย จึงหาเชือกมาเสน้หนึ่งทาํบ่วงคลอ้ งคอผูกติดกบั
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ตน้ไมต้น้หนึ่ง แลว้ปลอ่ยตวัลงมาหอ้ยโตงเตงอยู่กลางอากาศ ขา้ถูกเชอืกรดัคอแน่นจนทาํใหใ้กลจ้ะหมดสต ิและ

กาํลงัตาเหลอืกตาปลิ้นอยู่นัน้ ขา้ก็รูส้กึว่าชวีติยงัไมย่อมออกจากร่าง ขา้ก็ดิ้นสุดฤทธิ์จนเชอืกขาด ทาํใหข้า้หลน่ตุบ้

ลงบนพื้นดนิ ต่อมามชิา้ขา้ก็เริ่มฟ้ืนคืนสต ิลมืตาขึ้นเหน็ชายใจดผูีห้นึ่ง กาํลงัพดัวขีา้อยู่ดว้ยเสื้อของเขา เขากลา่ว

แก่ขา้ว่า ‚สหายเอย๋ ท่านก็เป็นคนฉลาดคนหนึ่ง เหตไุฉนจงึยอมจาํนนต่อชะตาเอางา่ย ๆ อย่างนี้ เลา่ ท่านควรจะรู ้

ว่าความสุขนัน้เกดิจากการกระทาํความด ีและความทกุขเ์กดิจากการทาํช ัว่ นี่คอืสาเหตทุีท่าํใหเ้กดิทกุขแ์ละสุขโดย

แท ้ถา้หากความกลุม้ใจของท่านเกดิจากความทกุข ์ทางแกก้็คอืจงเร่งกระทาํความดเีสยีแต่บดันี้ ขา้นึกไมถ่งึเลยว่า

ทาํไม ท่านถงึโงเ่ขลาจนถงึกบัฆ่าตวัตายอย่างนี้‛ 

 

  ดว้ยคาํพูดปลอบใจของชายผูน้ ัน้ทาํใหข้า้ตาสว่างขึ้น ส่วนชายที่ขา้ไม่รูจ้กัชื่อผูน้ ัน้เหน็ว่าหมดธุระกบัขา้

แลว้ก็เดนิทางจากไป ส่วนขา้ก็ตดัสนิใจเดด็ขาดไม่คดิจะทาํอตัวนิิบาตกรรมอกีต่อไป เพราะฉะนัน้พวกเจา้ก็คงจะ

เหน็แลว้ส ิว่าถา้ยงัไม่สิ้นกรรม การทีค่ิดจะยุตผิลของกรรมโดยฆ่าตวัตาย ก็ไม่มทีางสาํเร็จ บดันี้ขา้ตดัสนิใจแลว้

ว่า ขา้จะจาริกแสวงบณุยไ์ปนมสัการแม่นํา้ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลาย แลว้จากนัน้ขา้ก็จะบาํเพญ็ตบะอย่างยิ่งยวด เพือ่ขา้

จะไดบ้รรลมุรรคผลอนัสูงสุด ไมก่ลบัมาสู่ชวีติอนัทรมานเช่นนี้อกีต่อไป‛ 

 

  เมือ่พีช่ายใหญ่กล่าวเช่นี้  นอ้งชายคนรองก็กล่าวขึ้นว่า ‚ท่านพีท่ี่เคารพ ท่านก็เป็นคนฉลาดหลกัแหลม 

ไฉนจงึเป็นทกุขเ์ป็นรอ้นนกัหนา เพยีงสาเหตนุิดเดยีวคอืความจนเท่านัน้ พีไ่มรู่ห้รอืว่า ความม ัง่มนี ัน้ก็เฉกเช่นเมฆ

ทีล่อยผ่านไปในฤดูสารท (ฤดูใบไมร่้วง) ใครบา้งเลา่ทีจ่ะรกัษาทรพัยไ์วไ้ดต้ลอดกาล หรอืสามารถทาํใหห้ญงิเจา้

เลหห์ยุดมายาสาไถยได ้ดงันัน้คนฉลาดพงึพจิารณาความม ัน่คงจริงใจในทุก ๆ สิ่ง และเราควรแสวงหาสิ่งนี้

เท่านัน้‛ พีช่ายใหญ่เมือ่ไดฟ้งัถอ้ยคาํของนอ้งก็นิ่งอยู่ ในทีสุ่ดท ัง้สีค่นก็แยกทางไปแสวงหาคาํตอบ และนดัพบกนั

ในภายหนา้ทีจ่ดุ ๆ หนึ่ง เมือ่แยกทางกนัไปนัน้คนหนึ่งไปทศิตะวนัออก ตะวนั ตก เหนือและใต ้

 

  เวลาผ่านไป ในที่สุดชายท ัง้สี่กลบัมาเจอหนา้กนัอีกครัง้ที่สถานที่นดัพบซึ่งตกลงกนัไว ้และถามซึ่งกนั

และกนัว่าใครไปเรยีนรูอ้ะไรมาบา้ง ชายคนหนึ่งตอบวา่ ‚ขา้ไดเ้รยีนรูม้ายาศาสตรอ์นัเรน้ลบั คอืถา้ขา้ไดพ้บกระดูก

แมน้อ้ยชิ้นของสตัวใ์ดก็ตาม ขา้ก็จะสามารถทาํใหเ้กดิเป็นเนื้อของสตัวช์นิดนัน้ขึ้นมาไดท้นัท‛ี ชายอกีคนหนึ่งเมือ่

ไดฟ้งัถอ้ยคาํของชายคนแรกก็กลา่วว่า ‚เมือ่ใดทีข่า้เหน็เนื้อสตัวเ์กดิขึ้นมาตดิกระดูก ขา้ก็จะสามารถทาํใหเ้กดิหนงั

และขนของสตัวน์ ัน้ไดท้นัทเีหมอืนกนั‛ ชายคนทีส่ามไดย้นิก็กลา่วว่า ‚ถา้ขา้ไดเ้หน็หนงัและขนของสตัวน์ ัน้ ขา้ก็จะ

สรา้งแขนขาของมนัขึ้นมาไดช้ ัว่พรบิตาเดยีว‛ ชายคนทีส่ีเ่มือ่ไดฟ้งัคาํพูดของสามคนโออ้วดวชิาดงันัน้ก็พูดว่า ‚เมือ่

กระดูก เนื้อ หนงั ขน และแขนขาของสตัวท์ี่ตายแลว้ตวันัน้บงัเกิดขึ้นครบถว้น ขา้ก็สามารถทาํใหส้ตัวน์ ัน้มชีีวติ

ขึ้นมาได‛้ 
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  เมือ่ต่างก็กลา่วโออ้วดความสามารถของตนดงันัน้แลว้ ท ัง้สีค่นก็แยกยา้ยกนัเขา้ป่า เพือ่เสาะหากระดูก

สตัวม์าทดลองดงัทีพู่ดกนัไว ้ปรากฎวา่คนเหลา่นัน้ไดพ้บกระดูกชิ้นส่วนของสงิโตเขา้ชิ้นหนึ่ง ก็หยบิเอาไปโดยหารู ้

ไมว่า่เป็นกระดูกของสตัวช์นดิใด เมือ่เอาไปแลว้ชายคนแรกก็เสกมนตรท์าํใหเ้กดิเนื้อขึ้นมาหุม้กระดูกอย่างถกูตอ้ง 

ชายคนที่สองก็ร่ายมนตรป์ระจุหนงัและขนลงไปตามตาํแหน่งของมนั ชายคนที่สามทาํใหเ้กิดอวยัวะแขนขาขึ้น 

และคนที่สี่ก็ร่ายมนตรท์าํใหม้นัมชีีวติขึ้น สงิโตก็ลุกขึ้นผงาดและคาํรามดว้ยเสยีงอนัดงั แสดงพลงัของไกรสรสี

หราชผูเ้ป็นราชาแห่งสตัวท์ ัง้หลาย ปากของมนัอา้กวา้งใหเ้หน็ฟนัและเขี้ยวอนัแหลมคม และเหยยีดเทา้ออกแสดง

ใหเ้หน็กรงเลบ็อนัแหลมคมในอุง้เทา้ท ัง้สี ่ในช ัว่พริบตานัน้เองมนัก็กระโจนเขา้ใส่สีช่ายพีน่อ้งและฆ่าตายหมดทุก

คน แลว้ก็เดนิเลยีลิ้นหายเขา้ป่าไป นี่แหละจะเหน็ไดว้่า ถงึพราหมณ์ท ัง้สี่จะมวีทิยาการอนัเลศิถงึกบัชุบชีวติสตัว ์

ขึ้นจากกองกระดูกได ้แต่ความโงเ่งา่ในสนัดานทาํใหเ้ขาไปชุบชวีติสงิโต แลเจา้ป่านัน้ก็ไม่รูจ้กัว่าความกตญัํูคือ

อะไร มนัจงึขยํา้เขาเสยีอย่างดรุา้ย เหมอืนมจัจรุาชมาคร่าชวีติอย่างไรค้วามเมตตาฉะนัน้ 

 

  ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าโชคชะตานัน้กาํหนดชีวติและความเป็นไปใหแ้ก่มนุษย ์บางครัง้แมม้นุษยจ์ะประสบ

ผลสาํเร็จในกจิการทีต่อ้งลงทนุดว้ยความพากเพยีรบากบ ัน่แทบลม้ประดาตาย แต่ชะตากรรมกลบัอาํนวยผลใหแ้ก่

เขาดว้ยความเจบ็ปวด แมก้ระท ัง่นาํความตายมาใหใ้นทีสุ่ด 

 

  เมือ่เวตาลซึง่น ัง่สบายอยู่บนพระองัสาของพระเจา้ตริวกิรมเสนเลา่เรื่องจบลงระหว่างเดนิมาตามทางใน

ราตรนี ัน้ ก็พดูขึ้นว่า ‚ราชะ ในบรรดาชายสีค่นทีเ่ลา่มานัน้ ใครเป็นผูผ้ดิทีส่รา้งสงิโตตวันัน้ขึ้นมา ทาํใหผู้อ้ื่นรวมท ัง้

ตวัเองตอ้งถูกฆ่าตายหมด โปรดบอกขา้มาเร็ว ๆ และอย่าลมืกติกาว่าถา้รูแ้ลว้ไม่ตอบอะไรจะเกิดขึ้น ‛ เมื่อ

พระราชาไดฟ้งัเวตาลกลา่วดงันัน้ทรงราํพงึว่า ‚อา้ยผตีวันี้  อยากจะใหข้า้พูดเพือ่ทาํลายความเงยีบ และถอืโอกาส

หนีไปตามเคย แต่ช่างเถอะขา้ยนิดจีะไปลากตวัมนักลบัมาเอง‛ หลงัจากทีท่รงตดัสนิพระทยัแลว้ ก็ตรสัแก่เวตาล

ว่า ‚ชายคนหนึ่งในหมู่ชายท ัง้สี่น ัน้ ผูซ้ึง่ร่ายมนตรใ์หส้งิโตมชีีวติขึ้นมานัน่แหละทีเ่ป็นคนผดิ เพราะคนอื่นอกีสาม

คนนัน้เพยีงแต่ร่ายมนตรข์ึ้นเพื่อใหเ้กิดเนื้อ หนงั ขน และแขนขา โดยไม่รูว้่าตนกาํลงัสรา้งสตัวช์นิดใดขึ้นมา 

ดงันัน้พวกเขาจงึไมใ่ช่ผูผ้ดิ เพราะเขาเพยีงแต่โงเ่ขลาตามสนัดานเท่านัน้ แต่ชายคนนี้ (คอืคนทีส่ี)่ เขารูแ้ละเหน็อยู่

แลว้ว่ามนัเป็นสตัวอ์ะไร กลบัไปใหช้วีติมนั โดยจะอวดวชิาของตนเท่านัน้ เขาจงึผดิเต็มประตู เพราะเป็นตน้เหตุ

แห่งความตายของทกุคน‛ 

 

  เวตาลเมือ่ไดฟ้งัคาํตอบจากพระราชาดงันัน้ ก็หายวบัไปจากพระองัสาของพระองคด์ว้ยมายาเวทที่ตน

ชาํนิชาํนาญ และกลบัไปอยู่บนตน้อโศก ทาํใหพ้ระเจา้ตรวิกิรมเสนตอ้งเสดจ็กลบัไปเอาตวัมนักลบัมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๒๓ 

ฤาษีเฒ่า วามศิวะ ผูอ้ยากเป็นหนุ่ม 

 

ครัน้แลว้ พระราชาตริวกิรมเสนก็เสด็จกลบัไปทางเดิม ถงึตน้อโศกก็ดงึตวัเวตาลกลบัลงมา แมม้นัจะ

แปลงตวัรอ้ยอย่างพนัอย่างเพื่อตบตาพระองค ์แต่ในที่สุดก็ยอมแพ ้พระราชาจบัมนัพาดพระองัสาแลว้เสด็จไป

ตามทาง ทรงนิ่งเงยีบไม่ตรสัอะไรเลย ในที่สุดเวตาลก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นเองว่า ‚โอ ราชะ ถา้จะว่าไปธุรกิจส่วน

พระองคท์ี่จะตอ้งทาํก็ยงัมาไม่ถงึ แมจ้ะตอ้งทรงพากเพยีรอกีมาก อย่ากระนัน้เลย ขา้จะเล่านิทานด ีๆ ใหฟ้งัสกั

เรื่องหนึ่งจะไดห้ายเหนื่อย‛ 

 

 ในแควน้กลงิคะ มเีมอืงหนึ่งชื่อโศภาวด ีสวยงามราวกบันครอมราวดขีองทา้วศกัระ อนัเป็นทีอ่าศยัของผู ้

ชอบธรรมท ัง้หลาย เมอืงนี้มกีษตัรยิช์ื่อประทยุมนป์กครองอยู่ พระองคเ์ป็นผูก้ลา้หาญและเป็นชายชาตรเีหมอืนดงั

เทพประทยุมน ์(ประทยมุน ์– โอรสคนส าคญัของพระกฤษณะ (นารายณอ์วตารปางที ่๘) กบันางรุกมณีิ ถอืกนัว่า

มรูีปโฉมงดงามยิง่กว่าชายทัง้หลายในโลก เพราะพระกามเทพกลบัชาติมาเกิดเป็นมนุษย ์หลงัจากทีถู่กพระศิวะ

เผาไหมเ้ป็นจุณจนไม่มรูีปร่างมาชา้นาน แต่ในทีสุ่ดพระศิวะมคีวามสงสารนางรตี ชายาของกามเทพทีพ่ลดัพราก

สามแีละมคีวามเศรา้โศกน่าสงสาร พระมหาเทพจงึอนุญาตใหก้ามเทพไปเกิดเป็นโอรสของพระกฤษณะ ส่วนนางร

ตลีงมาเกิดเป็นนางมายาวต ีไดเ้ป็นชายาของพระประทยมุน ์ต่อมาพระประทยมุนไ์ดช้ายาใหมช่ือ่นางกกุทมตี และ

โอรสดว้ยกนัชือ่อนิรุทธิ)์ ซึง่เป็นตน้กาํเนิดแห่งพระนามของพระองค ์ถา้จะคน้หาสิง่ซึง่เรยีก ว่าความช ัว่แลว้ไซรก้็

เหน็จะเป็นไปไดเ้พยีงชื่อของยุคสมยั (กลยุีค) เท่านัน้เอง 

 

 ส่วนหนึ่งของพระนครโศภาวดนีี้ เป็นเขตทีพ่ระราชทานใหเ้ป็นหมูบ่า้นพราหมณ์โดยเฉพาะ เรยีกว่า ยชัญ

สถล ฉะนัน้ทีช่มุนุมพราหมณแ์ห่งนี้จงึคลาคลํา่ไปดว้ยผูรู้ท้ ัง้หลาย ทีห่มู่บา้นยชัญสถลนี้ เอง มพีราหมณ์มหาศาลผู ้

ชาํนาญพระเวทท ัง้สี่ มนีามว่า ยชัญโสม เขาเป็นผูท้ี่ทาํพธิีสงัเวยไฟเป็นประจาํเพือ่สวสัดมิงคลของผูม้าเยอืนและ

เพือ่สงัเวยทวยเทพท ัง้ปวง ยชัญโสมผูน้ี้มชีวีติลว่งวยัหนุ่มมาชา้นาน จนมอีายุมากจงึไดบ้ตุรชายคนหนึ่งสมใจจาก

นางผูเ้ป็นภริยาทีด่พีรอ้ม เขาจงึถอืว่าบตุรของเขากบันางไดร้บัพรจากพระผูเ้ป็นเจา้โดยแท ้เดก็ชายผูน้ ัน้จาํเรญิวยั

ขึ้นในบา้นของบดิา เป็นทีร่กัดงัดวงใจของพ่อแม ่ท่านบดิาจงึต ัง้ชื่อใหว้่า เทวโสม จาํเนียรกาลต่อมาเดก็หนุ่มอายุ

ไดส้บิหกปี มคีวามรูใ้นพระเวทและศิลปศาสตรต่์าง ๆ ทาํใหไ้ดร้บัความยกย่องจากคนท ัง้หลายเป็นอนัมาก แต่

แลว้จู่ ๆ เดก็ทีน่่ารกัคนนี้ก็สิ้นชวีติโดยกะทนัหนัดว้ยไขช้นิดหนึ่ง ทาํใหพ้่อแมเ่สยีใจดงัจะตายตามไปดว้ย เฝ้าแต่

กอดร่างบตุรชายอนัหาชวีติไมแ่ลว้ รํา่ไหเ้พยีงใจจะขาดรอน ท ัง้สองคนเก็บศพลูกชายไวช้า้นานโดยไมย่อมใหใ้คร

เอาไปเผา 
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 ดงันัน้พราหมณ์ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นนัน้ก็มาประชมุกนั และกลา่วใหส้ตแิก่พราหมณ์สามภีรรยาคู่นัน้ว่า 

‚แน่ะพราหมณ์ ท่านควรจะมีสติพิจารณาว่า ไม่มีปาฏิหาริยใ์ด ๆ หรอกที่จะช่วยใหเ้ขามีชีวิตกลบัคืนมาอีก 

ปาฏหิาริยเ์ช่นเดยีวกบัฟองบนผวินํา้ แลดูเหมอืนจะมแีก่นสาร แต่มนัก็แตกงา่ย แลว้ก็ไม่เหลอือะไรเลยนอกจาก

อากาศธาตุ จงดูเยี่ยงกษตัริยม์หาศาลผูท้รงเดชานุภาพ มกีองทหารเต็มโลก ใคร ๆ ก็สยบดว้ยความกลวัเกรง 

กษตัริยโ์งเ่ขลาเหลา่นัน้เสวยความสุขอยู่ตลอดเวลาทีม่ชีวีติอยู่ในโลก แลว้ยงัหลงว่าตนเองจะไดก้ลายเป็นอมตะ

อกีเลา่ สุขสาํราญอยู่ในวงัอนัวจิติร นัง่นอนบนเตยีงประดบัไปดว้ยแกว้มณี มแีต่เสยีงดนตรีประโคมกลอ่มอย่าง

ไพเราะเสนาะหู แต่พอตายลง มอีะไร เขาก็เอาร่างของจอมราชนันัน้อาบนํา้ เอาประทิ่นของหอมเช่นผงจนัทน์

ชะโลมลูบไล ้นอนสงบนิ่งอยู่บนบรรจถรณ์ มนีางรอ้งไหข้บัเสียงแสดงโศกาดูรเพยีงจิต ใจจะแตกสลาย แลว้

หลงัจากนัน้ก็ถูกเขายกร่างไปตัง้บนจิตกาธาน จุดไฟเผามอดไหมไ้ปเหลอืแต่กระดูกและองัคาร คนท ัง้หลายก็มี

สภาพอย่างเดยีวกนันี้แหละ ไม่มปีาฏหิาริยใ์ด ๆ จะช่วยใครใหฟ้ื้นคืนชพีไดห้รอก ไม่มใีครหนีความตายได ้แลว้

ตวัท่านจะเอาแต่กอดศพครํา่ครวญอยู่ไย‛ คนอื่น ๆ อกีหลายคนก็กลา่วเตอืนสตสิองผวัเมยีดว้ยคาํพูดคลา้ย ๆ 

กนันี้ 

 

 บรรดาญาตพิีน่อ้งเหน็ว่าสองผวัเมยีค่อยไดส้ตแิลว้ก็ค่อยดงึร่างพราหมณ์ท ัง้สองออกจากการกอดรดัลูก

ชาย จดัการแต่งศพใหเ้รียบรอ้ย นาํขึ้นแคร่ตรงไปยงัสุสาน ตัง้ศพบนจิตกาธานเพื่อจุดไฟเผา ในเวลาดงักล่าว

นัน้เอง ปรากฎว่ามนีกับวชประเภทปาศุบตผูห้นึ่ง ต ัง้อาศรมอยู่ในบริเวณสุสานนัน้ นกัพรตผูน้ี้ เป็นผูช้าํนาญใน

มายาศาสตรค์นหนึ่ง มชีื่อว่า วามศิวะ ร่างกายเหี่ยวย่นดว้ยเสน้เอ็นปูดระเกะระกะ อนัเกิดจากชราภาพและ

บาํเพญ็ตบะทรมานร่างกายมาชา้นาน ร่างกายถูกชะโลมดว้ยขี้เถา้จากที่ เผาศพจนดูขาวโพลนไปหมด มมีวยผม

ขมวดมุ่นบนศีรษะ ภาพลกัษณ์ท ัง้หมดดงักล่าวนี้ทาํใหว้ามศิวะดูเหมอืนพระศิวะจริง ๆ ฤษนีัง่เล่นอยู่ในอาศรม 

พอไดย้นิเสยีงผูค้นรอ้งไหค้รํา่ครวญอยู่ไกล ๆ ในป่าชา้ จงึกล่าวแก่ศิษยท์ี่อาศยัอยู่ดว้ยกนัว่า ‚เฮย้ ลุกขึ้น ลอง

ออกไปดูซวิา่เสยีงนัน่มาจากไหน รบีไปเร็ว ๆ แลว้กลบัมารายงานขา้‛ การณ์ปรากฎว่าศิษยท์ีอ่าจารยเ์รยีกไปใชน้ ัน้

เป็นคนทีถ่อืม ัน่ในปฏญิญาว่าจะเสพอาหารก็แต่เฉพาะบณิฑบาต มาไดเ้ท่านัน้ ตวัศิษยค์นนี้ เป็นคนโงแ่ละเป็นคน

ชัว่ เย่อหยิง่หลงตวัเองจองหองวา่ตนมฌีาน รูเ้วทมนตรม์ายาศาสตรแ์ละอืน่ ๆ ในประเภทเดยีวกนั ขณะทีอ่าจารย์

เรียกตวัมาใช ้เขากาํลงัอารมณ์ไม่ด ีหงดุหงดิพาลรีพาลขวางเพราะอาจารยช์อบหาเรื่องด่าเขาบ่อย ๆ ดงันัน้เมือ่

อาจารยใ์ชเ้ขาคราวนี้อกี เขาจงึตอบไปว่า ‚ขา้ไม่ไป ท่านไปเองส ิเพราะเวลาบณิฑบาตของขา้เหลอืนอ้ยเต็มท ีขา้

จะตอ้งรีบไป‛ เมือ่อาจารยไ์ดฟ้งัดงันัน้ ก็กล่าวว่า ‚เจา้นี่มนัน่าด่าเสยีจริง ๆ โงเ่งา่และเหน็แก่กินเป็นเรื่องใหญ่ 

เวลานี้ก็เพิง่ผ่านไปครึ่งยามเท่านัน้ จะวา่ถงึเวลาบณิฑบาตแลว้อย่างไร‛ เมือ่ศิษยช์ ัว่ไดย้นิดงันัน้ก็โกรธมากกลา่วว่า 

‚คนอย่างเจา้มนัก็น่าด่าเหมอืนกนั อา้ยแก่สกปรก ขา้ไม่ใช่ลูกศิษยข์องเจา้อีกแลว้ และเจา้ก็ไม่ใช่ครูของขา้อีก

ต่อไป ขา้จะไปอยู่ที่อื่น เจา้จงถอืบาตรของเจา้ไปภกิขาจารเองเถอะ‛ เมือ่กลา่วดงันี้แลว้ก็ลุกไปหยบิไมเ้ทา้และ

บาตรมาวางตรงหนา้อาจารยแ์ลว้ก็เดนิจากไป 
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 ฝ่ายฤษเีมือ่ลูกศิษยห์นีไปแลว้ ก็เดนิไปหวัเราะไป และเดนิทางมาถงึสถานที่เผาศพบริเวณสุสาน ก็เหน็

ศพพราหมณ์หนุ่มนอนอยู่บนกองฟืนเตรียมจะจดุไฟเผา ฤษเีฒ่าผูม้มีนตรว์เิศษก็เกิดความคิดว่าตนจะเขา้สงิร่าง

เดก็หนุ่มเพือ่ละร่างชราน่าเกลยีดของตนกลบัไปเป็นหนุ่มอกีครัง้หนึ่ง คดิฉะนี้แลว้ก็หลบออกไปดา้นหนึ่งแลว้เปลง่

เสยีงรอ้งไหด้งั ๆ หลงัจากนัน้ก็กระโดดโลดเตน้อย่างมคีวามสุข ต่อจากนัน้ฤษเีฒ่าผูต้อ้งการจะเป็นหนุ่มอกี ก็ละ

ร่างของตนและร่ายมนตรว์เิศษเขา้สงิร่างเด็กหนุ่มในบดัดล ทนัใดนัน้ร่างของเด็กหนุ่มซึ่งนอนอยู่บนกองฟืนใน

จติกาธาน ก็ขยบัร่างและลุกขึ้นนัง่พรอ้มกบัอา้ปากหาวนอน เมือ่บรรดาญาติและคนท ัง้หลายที่รายลอ้มอยู่ ณ ที่

น ัน้แลเหน็ก็พากนัส่งเสยีงตะโกนกกึกอ้งวา่ ‚ไชโย เขาฟ้ืนแลว้ เขาฟ้ืนแลว้‛ 

 

 ฝ่ายนกับวชเจา้เลห่ ์ผูเ้ป็นหมอผอีาคมฉมงั ไดเ้ขา้สงิพราหมณ์หนุ่มเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ตอ้งการทีจ่ะละศีล

ของตน (เพราะตนเป็นนกัพรตอยู่) จงึประกาศแก่คนท ัง้หลายว่า ‚เมือ่ขา้เพิง่ตายลง ขา้ละโลกนี้ไปสู่ปรโลก องค์

พระศิวะไดม้าช่วยใหข้า้กลบัคืนชวีติอกีคร ัง้ และพระองคต์รสัแก่ขา้ว่า พระองคม์พีระประสงคใ์หข้า้ถอืศีลบาํเพญ็

พรตอย่างพวกนกับวชปาศุบต บดันี้ขา้จะตอ้งไปสู่ที่อนัวเิวก เพื่อบาํเพ็ญพรตดงักล่าว หาไม่แลว้ชีวติขา้จะ อยู่

สบืไปมไิด ้ดงันัน้ขา้จะตอ้งจากพวกเจา้ไปแลว้‛ กล่าวแก่บรรดาผูม้าชุมนุม ณ ที่น ัน้แลว้ นกัพรตผูต้ดัสนิใจ

เดด็ขาด ก็ละคนท ัง้หลายใหก้ลบัไปบา้นของตน ตวัเองบงัเกิดความยนิดแีละความเศรา้ แต่ในทีสุ่ดก็หกัใจได ้ละ

ทิ้งร่างเดมิเสยี กลายเป็นร่างชายหนุ่ม เดนิทางออกจากทีน่ ัน้ท่องเทีย่วไปในโลกกวา้ง 

 

 เวตาล เมื่อเล่านิทานจบลง ก็กล่าวแก่พระเจา้ตริวกิรมเสนว่า ‚โอ ราชะ ช่วยอธิบายใหข้า้ทราบหน่อย

เถอะวา่ เหตใุดนกัมายาเวทผูย้ิง่ใหญ่คนนัน้ เมือ่สงิร่างของคนอืน่จงึรอ้งไหใ้นครัง้แรก และกระโดดโลดเตน้ในครัง้

หลงั ขา้อยากฟงัเหตผุลอย่างมากเลย‛ 

 

 เมือ่พระราชาผูท้รงรอบรูก้ว่านกัปราชญท์ ัง้หลาย ไดส้ดบัปญัหาของเวตาลที่ทูลถามเช่นนัน้ จะไม่พูดก็

กลวัคาํสาป จงึกลา่วทาํลายความเงยีบขึ้นดว้ยคาํตอบดงันี้  ‚เมือ่พจิารณาความรูส้กึของนกัพรตผูน้ี้แลว้จะเหน็ได ้

ว่า ทีน่กัพรตรอ้งไหก้็เพราะเขากาํลงัจะละทิ้งร่างเดิมเพือ่เขา้ร่างใหม ่ก็ร่างเดมินัน้เป็นของเขามาแต่กาํเนิด และเขา

อยู่กบัสงัขารนัน้มาชา้นานหลายสบิปีจนแก่เฒ่า ก็ร่างนี้แหละทีพ่่อแมอุ่ม้ชูเลี้ยงดูเขามาต ัง้แต่ยงัแบเบาะ เมือ่จะจาก

สงัขารนี้ ไปจะไม่ใหอ้าลยัอาวรณ์กระไรได ้ก็ความรกัตวัเองนัน้เป็นอุปนิสยัสนัดานของทุก  ๆ คนมใิช่หรือ 

เพราะฉะนัน้เมื่อเขาจะตอ้งสูญเสียของที่รกัไป เขาจึงเศรา้ใจและรอ้งไห ้แต่การที่เขาเตน้ราํทาํเพลงเช่นนัน้ก็

เพราะว่า เขามคีวามสุขทีจ่ะไดเ้ขา้ไปสู่ร่างกายใหม ่และจากการทีเ่ขาจะกลายเป็นหนุ่มนัน้ จะทาํใหเ้ขามเีวลาในการ

ใชช้ีวติไดอ้ีกยาวนานหลายสบิปี เป็นกาํไรชีวติที่หาไดย้ากอย่างหนึ่ง และจะทาํใหเ้ขามเีวลาอีกมากมายที่จะฝึก

มายาเวทไดอ้ย่างสบาย ๆ และจะกา้วหนา้ยิ่งขึ้นไปเป็นไหน ๆ และถา้จะว่าไป ใครเล่าที่ไม่ยินดีต่อความเป็น

หนุ่ม?‛ 
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 เมือ่เวตาลซึง่สงิอยู่ในศพไดฟ้งัคาํตอบของพระราชาก็ยิ้มอย่างสมใจ กระโดดจากพระพาหาของพระราชา 

หายวบัไปในความมดื กลบัคืนไปยงัตน้อโศกตามเดมิ พระเจา้ตริวกิรมเสนผูม้นีํา้พระทยัอนัเด็ดเดี่ยวและหนกั

แน่น เหมอืนภูผาที่ไม่แคลนคลอนแมถ้งึคราวจะสิ้นกปักลัป์ก็ตาม ทรงหนัหลงักลบัและวิง่กวดผเีจา้เล่หไ์ปอย่าง

เร็วเพือ่เอาตวัมนักลบัมาอกีครัง้หนึ่ง 
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นิทานเรื่องที่ ๒๔ 

นางจนัทรวดี กบัธิดาช่ือ ลาวณัยวดี กบัเรื่องขนาดเทา้ของนาง 

 

พระเจา้ตริวกิรมเสนผูว้รีะ หามคีวามย่อย่นต่อการเดินทางในคํา่คืนที่น่าสะพรึงกลวัไม่ ท ัง้ ๆ ที่รูว้่าที่

พาํนกัของเวตาลนัน้อยู่ในสุสานของรากษสในความมดื ซึ่งมแีสงวอมแวมดว้ยเปลวไฟจากเชิงตะกอนที่เผาศพ 

พระองคเ์สดจ็ฝ่าเขา้ไปจนถงึตน้อโศก ลากเวตาลเอาตวัมาพาดบ่าและเสดจ็กลบัทางเดมิ 

 

 ระหว่างทางที่เดิน เวตาลซึ่งนัง่บนพาหาของพระราชา ก็ทาํลายความเงยีบ กล่าวขึ้นว่า ‚โอ ราชะ ขา้

เหนื่อยเต็มทแีลว้ทีต่อ้งกลบัไปกลบัมาหลายสบิเทีย่วตามพระองค ์จนขา้เบือ่เต็มท ีเอาเถอะ ข า้จะเลา่นิทานถวาย

อกีสกัเรื่องหนึ่งพรอ้มกบัมปีญัหายาก ๆ มาถาม จงฟงัเถดิ‛ 

 

 ในเขตทีร่าบสูง มพีระราชาองคห์นึ่งชื่อธรรมะ ครองแควน้เลก็ ๆ แห่งหนึ่ง เป็นผูท้รงคุณธรรมเป็นเลศิ 

แต่พระองคม์พีระญาตหิลายพระองคซ์ึง่ไม่น่าไวใ้จ มเหสขีองพระราชามนีามว่าจนัทรวดี ซึง่เสดจ็มาจากถิน่เดมิ

ของพระนางคือ แควน้มาลวะ พระนางเป็นผูม้ตีระกูลสูง และมคีุณธรรมสูงเช่นเดยีวกนั พระราชากบัพระราชนิีมี

พระธิดาดว้ยกนัองคห์นึ่ง นามว่าเจา้หญงิลาวณัยวดี เมือ่พระธดิามอีายุสมควรแก่การอภเิษกสมรส แต่ยงัไมท่นั

ทาํพธิีน ัน้ พระญาติวงศก์็ก่อการกบฏยดึราชอาณาจกัรของพระราชาไปแบ่งปนักนั พระราชาพรอ้มดว้ยมเหสแีละ

ราชธิดา เสด็จหนีออกจากเมอืง พรอ้มกบัเอาแกว้แหวนเงนิทองของมค่ีาติดพระองคไ์ปดว้ย พระราชาทรงตัง้

พระทยัจะเสดจ็ไปสู่แควน้มาลวะ อนัเป็นทีอ่ยู่ของพระบดิาของพระมเหส ีพระราชาพรอ้มดว้ยครอบครวัเดนิทาง

ไปตลอดคืนก็บรรลุถึงป่าเชิงเขาวนิธยั พอดเีป็นเวลารุ่งสาง พระสูรยาทติยก์็ขึ้นสู่ขอบฟ้าทางทศิตะวนัออก ฉาย

รศัมีเป็นแฉก ประหนึ่งหตัถท์ิพยก์ําลงัหา้มไว ้แต่พระราชาและครอบครวัเสด็จถึงป่าใหญ่แลว้มิไดแ้ลเห็น

ภยนัตรายใด ๆ ก็พากนัเดนิผ่าป่านัน้ไป หนทางอนัรกเรื้อทาํใหท้ ัง้สามองคเ์จ็บเทา้ระบมไปหมด เพราะถูกหญา้

กศุะอนัแหลมคมบาดเอา หลงัจากนัน้มนิานท ัง้สามพระองคก์็มาถงึหมูบ่า้นของพวกภลิละ เป็นชมุนุมชนใหญ่ เต็ม

ไปดว้ยผูค้นซึง่เป็นพวกโจรลกัเลก็ขโมยนอ้ยในบา้นใกลเ้รือนเคียง มนัเอาท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิเป็นประหนึ่งด่าน

แรกของมฤตยูนคร 

 

 ฝ่ายพวกเหลา่รา้ยแลเหน็พระเจา้แผ่นดนิเสดจ็มาแต่ไกล ทรงพสัตราภรณ์และประดบัพระองคด์ว้ยมณี

รตันะหลากสงีดงาม พวกศวระซึง่ถอือาวุธนานาชนิดก็กรูกนัจะเขา้มาปลน้ เมือ่พระเจา้ธรรมะทอดพระเนตรเหน็

ดงันัน้ ก็ตรสัแก่พระราชธิดาและพระมเหสวี่า ‚พวกเจา้ป่าเถือ่นพวกนี้จะตอ้งจบัพวกเจา้ก่อนแน่ ๆ เจา้รบีหนีไป

ก่อนเถอะ‛ เมือ่พระเจา้แผ่นดนิตรสัดงันี้ พระมเหสจีนัทรวด ีและพระราชธดิาลาวณัยวดตีกพระทยัมาก รบีพากนั

หลบเขา้ป่าไปทนัท ีเหลอืแต่พระราชาผูก้ลา้หาญแต่พระองคเ์ดยีวทีก่วดัแกว่งอาวุธเขา้ฟนัแทงศตัรูอย่างไม่คิดแก่
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ชวีติ และฆ่าพวกศวระตายลงหลายคน พวกโจรก็ดาหนา้เขา้มาอกีและยงิธนูเขา้มาดงัห่าฝน หวัหนา้พวกศวระเหน็

พระราชาต่อสูอ้ย่างสุดฤทธิ์ดงันัน้ก็ตะโกนเร่งพรรคพวกในหมูบ่า้นใหม้าช่วยสมทบอกี พวกโจรช่วยกนักลุม้รุมเขา้

รายลอ้ม ฟนัโล่ของพระราชาหกักระจายเป็นชิ้นเลก็ชิ้นนอ้ย และประหารพระราชาเสยี พวกโจรกรูเกรียวกนัเขา้

แย่งชิงเครื่องเพชรนิลจินดาเอาไปหมด แลว้พากนักลบัคืนสู่หมู่บา้น ขณะนัน้พระนางจนัทรวดซี่อนตวัอยู่ในป่า 

พรอ้มท ัง้ธิดาแลเหน็เหตกุารณ์โดยตลอดว่าพวกโจรช่วยกนัรุมฆ่าพระสวามเีสยีแลว้ ก็ตกพระทยัแทบสิ้นสติ รีบ

ควา้แขนพระธิดาวิง่เตลดิเขา้ไปในป่าลกึซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่ เดมิเป็นอนัมาก มคีวามเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรง จงึหลบ

เขา้แอบตน้ไมใ้หญ่อนัมกีิ่งกา้นสาขาแผ่ครึ้มร่มเยน็ และหญงิท ัง้สองคนก็กอดคอกนันัง่รอ้งไห ้สถานทีค่นท ัง้สอง

มานัง่พกัอยู่นี้คอืโคนตน้อโศกรมิบงึบวัอนักวา้งใหญ่ 

 

 ปรากฎว่ามีชายคนหนึ่งต ัง้บา้นเรือนอยู่

บริเวณใกลเ้คียงกนันัน้ ขีม่า้ออกมาโดยมบีตุรชาย

นัง่บนหลงัมา้ตวัเดียวกนั เพื่อไปล่าสตัวเ์อามา

ทาํอาหารเช่นทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจาํ พรานผูน้ี้มชีื่อ

ว่าจณัฑสงิห ์ เมือ่เขาแลเหน็รอยเทา้ของหญงิท ัง้

สองในบริเวณนัน้ จึงกล่าวแก่สิงหปรากรมผูเ้ป็น

ลูกว่า ‚เราจะติดตามรอยเทา้อนัสวยงามเหล่านี้ ไป 

และถา้เราไดพ้บหญิงท ัง้สองผูเ้ป็นเจา้ของรอยเทา้

จริง ๆ พ่อจะใหเ้จา้เลอืกนางในสองคนนัน้ตามใจ

เจา้‛ เมือ่จณัฑสงิหก์ลา่วดงันี้  สงิหปรากรมผูเ้ป็น

ลูกก็ตอบว่า ‚ขา้จะเลอืกผูห้ญงิเจา้ของรอยเทา้เลก็

มาเป็นเมยี เพราะขา้รูว้่าในจาํนวนรอยเทา้ท ัง้ใหญ่

และเลก็ทีเ่ราเหน็นี้ รอยเทา้เลก็ตอ้งเป็นเดก็สาวแน่ 

ๆ ขา้จะเอาคนนี้ ส่วนอกีแบบหนึ่งเป็นรอยเทา้ใหญ่ 

คงจะมอีายุมากกว่า ขา้คิดว่าเหมาะสมแก่พ่อแลว้‛ 

เมือ่จณัฑสงิหไ์ดย้นิลูกชายกลา่วดงันัน้ก็ตะคอกว่า 

‚เจา้พูดว่าอะไรนะ แม่ของเจา้เพิง่ตายไปเมือ่เร็ว ๆ 

นี้  และขา้ตอ้งเสยีนางไปดว้ยความรกัและเสยีดาย 

ขา้จะมกีะใจต่อหญงิอื่นไดห้รอื‛ ฝ่ายบตุรชายไดฟ้งัก็หา้มว่า ‚พ่อจะ๊ อย่าพูดอย่างนี้ส ิบา้นเรอืจะขาดแม่เหยา้แม่

เรอืนเป็นผูดู้แลไมไ่ด ้ยิง่กวา่นัน้พ่อไมเ่คยฟงับทกวขีองท่านมลูเทพหรอือย่างไร เขาเขยีนไวว้่า ใครก็ตามถา้ไมเ่ป็น

อา้ยโง ่ก็คงไม่เขา้ไปสู่เรือนอนัว่างเปลา่ทีเ่ขารูว้่าไม่มนีางอนัเป็นทีร่กั เฝ้าคอยการกลบับา้นของเขาอยู่ เพราะบา้น

อย่างนัน้ถงึจะเรียกกนัว่าบา้น แต่ความจริงมนัก็คือกรงขงัที่ไม่มโีซ่ตรวนนัน่เอง ดงันัน้ พ่อจา๋ พ่อจะตอ้งเสยีใจ
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เพราะความตายของขา้จะไปคอยอยู่ทีป่ระตูบา้นนัน้เทยีว ถา้หากพ่อไมย่อมแต่งงานกบัหญงิคนทีเ่ป็นสหายกบัแม่

ยอดรกัของขา้‛ 

 

 เมือ่จนัฑสงิหไ์ดฟ้งัคาํของลูกชายก็ตกลงใจยนิยอม และพาลูกชายตดิตามรอยเทา้ของหญงิท ัง้สองต่อไป 

ในทีสุ่ดก็มาถงึริมบงึบวั ท ัง้สองแลเหน็ราชินีจนัทรวดผีวิดาํ มเีครื่องประดบักายคือสรอ้ยมกุดาเสน้ยาวทีพ่ระศอ 

นัง่อยู่ในร่มเงาของตน้ไมต้น้หนึ่ง นางดูราวกบัราตรตีอนเทีย่งคืนทีท่อดอยู่บนฟากฟ้าในเวลากลางวนัแสก ๆ และ

ธิดาของนางคือลาวณัยวดนี ัน้เล่าก็เหมอืนกบัแสงจนัทรอ์นัผ่องใสบริสุทธิ์ ที่ฉายอาบเรือนร่างของนาง นายพราน

กบัลูกชายประจกัษภ์าพอนัโสภาดงันัน้ ก็เดนิตรงเขา้ไปหา ส่วนพระเทวแีลเหน็ดงันัน้ก็ลุกขึ้นยนื ร่างกายส ัน่เทิ้ม

ดว้ยความหวาดกลวั และคดิว่าเขาเป็นโจร แต่นางผูเ้ป็นธดิาของพระเทวหีาไดค้ดิเช่นนัน้ไม ่นางกลา่วแก่มารดาว่า 

‚แมจ่า๋ อย่ากลวัไปเลย ชายนี้มใิช่โจรหรอก บรุุษท ัง้สองนี้ลว้นแต่หนา้ตาด ีแต่งตวัด ีท่าทางจะเป็นผูด้บีางคนทีม่า

ลา่สตัวเ์ป็นงานอดเิรกมากกว่า‛ อย่างไรก็ด ีพระเทวกี็ยงัไมป่ลงใจเชื่อ และแสดงอาการละลา้ละลงัอยู่ จณัฑสงิห์

แลเห็นก็ลงจากหลงัมา้และกล่าวแก่หญิงท ัง้สองว่า ‚อย่าตกใจไปเลยแม่คุณ เรามาที่นี่ก็เพราะความรกัชกันาํมา

หรอก เพราะฉะนัน้จงวางใจเถดิ เรื่องราวความเป็นมาของเจา้เป็นอย่างไร อย่ากลวัเราเลย พูดมาใหห้มด เรารูส้กึ

เหมอืนเจา้ท ัง้สองเหมอืนดงัเทวรีตีกบัปรีติ (นางรตี กบัปรีติ นางรตีเป็นชายาชองกามเทพ ส่วนปรีติมคีวามหาย

เหมอืนรตี คือแปลว่า ความรืน่รมย ์ความยนิดี เขา้ใจว่าท ัง้สองชือ่น้ีน่าจะเป็นคน ๆ เดียวกนั) หนีมาสู่ป่านี้ เพราะ

ความเศรา้โศกทีพ่ระกามเทพถกูเผาผลาญดว้ยไฟกรดจากพระเนตรของพระศิวหรือ และเจา้ท ัง้สองเขา้มาสู่ป่าลกึ

ที่ไรผู้ค้นอย่างที่นี่ไดอ้ย่างไร ท ัง้นี้ เพราะรูปลกัษณ์ของเจา้น่าจะอยู่แต่ในรตันนิเวศนเ์ท่านัน้ หวัใจของเราตอ้งทน

ทุกขท์รมานดว้ยความคิดอนัเจ็บปวดที่ว่า ฝ่าเทา้อนัแบบบางอ่อนละมนุของเจา้ ควรจะอยู่บนพรมอนัอ่อนนุ่ม 

กลบัมาตอ้งบุกดงพงหนามอนัทาํใหเ้จ็บปวดมใิช่นอ้ย ยงัฝุ่ นละอองที่ฟุ้ งขึ้นมาจากการกา้วย่างนัน้เล่า ก็มาเกาะ

ตดิตามหนา้ตาและผวิพรรณ ทาํใหห้ม่นหมองเสยีเปลา่ ๆ ท ัง้แสงอาทติยอ์นัแผดจา้ก็ทาํใหร่้างอนังาม สลวยแบบ

บางปานกลบีดอกไมข้องเจา้ตอ้งระทดระทวยอ่อนแรงลง เพยีงแต่คดิแค่นี้หวัใจขา้ก็พลอยเจบ็ปวดไปหมด พูดมา

เถดิ เจา้เขา้มาอยู่ในป่านี้อนัมแีต่สตัวร์า้ยไดอ้ย่างไร‛ 

 

 เมื่อไดฟ้งัจณัฑสิงหถ์ามดงันี้  พระเทวีก็ถอนพระทยั มีความละอายและความโศกเศรา้ยิ่งนกั ค่อย

รวบรวมความกลา้ และเล่าเรื่องใหฟ้งัต ัง้แต่ตน้จนจบ ฝ่ายจณัฑสิงหแ์ลเห็นพระนางไรท้ี่พึ่ง และไรผู้ป้กป้อง

คุม้ครองเป็นทีน่่าสงสาร จงึปลอบโยนเอาใจท ัง้พระราชนิีและธดิาใหค้ลายทกุข ์และขอรอ้งใหผู้เ้คราะหร์า้ยท ัง้สอง

มาอยู่กบัครอบครวัของตน ครัน้แลว้จณัฑสงิหก์บับุตรชายก็พาสอง แม่ลูกขี่มา้เดนิทางไปยงัเมอืงวติตปบุรี อนั

เป็นที่อยู่ของตน พระเทวนี ัน้เป็นผูท้ี่ไรท้ีพ่ึง่ เมือ่ไดร้บัความอนุเคราะหใ์หพ้น้จากความลาํบาก ก็ดพีระทยัราวกบั

ตายแลว้ไดเ้กิดใหม่ ก็หญิงที่ไรท้ี่พึ่งและถูกทิ้งใหอ้า้งวา้งเดยีวดายเช่นนางและธิดาจะทาํอะไรยิ่งไปกว่านี้ ไดเ้ล่า 

สงิหปรากรมบตุรชายของจณัฑสงิห ์ก็ต ัง้นางจนัทรวดเีทวเีป็นภรรยาของตนเพราะนางมเีทา้เลก็ ส่วนจนัฑสงิหก์็

แต่งงานกบันางลาวณัยวด ีผูเ้ป็นธิดาของพระเทว ีเพราะนางมเีทา้ใหญ่ ตามสญัญาทีต่กลงกนัไวแ้ต่แรกว่า ผูเ้ป็น
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พ่อจะแต่งงานกบัหญงิเจา้ของรอยเทา้ใหญ่ ส่วนผูเ้ป็นลูกจะแต่งงานกบันางผูเ้ป็นเจา้ของรอยเทา้เลก็คอืพระราชนิี 

ตกลงชายท ัง้สองคาดการณ์ผดิ เพราะรอยเทา้เลก็กลบัเป็นแม่ ส่วนรอยเทา้ใหญ่กลบัเป็นลูก เรื่องนี้ ไดเ้ปลีย่น

ฐานะของหญิงท ัง้สองไปโดยปริยาย กล่าวคือลูกสาวกลบักลายเป็นแม่ยายของแม่ ส่วนหญิงมารดาคือพระเทวี

กลบักลายเป็นสะใภข้องลูกสาวตวัเอง ในกาลต่อมาหญงิท ัง้สองนัน้มลูีกกบัผวัหลายคน เป็นชายบา้งเป็นหญงิบา้ง 

แลว้ในเวลาลว่งไป ลูกของคนเหลา่นัน้ก็แต่งงานไป มลูีกเตา้ของตนเองอกีเป็นอนัมาก 

 

 เมือ่เวตาลเลา่นิทานตองตนจบลง ก็สะกดิพระราชาตรวิกิรมเสน แลว้ต ัง้คาํถามวา่ ‚เอาละ ราชะ พระองค์

อย่าเพิ่งงงเสยีก่อน ขา้อยากรูว้่าบรรดาลูก ๆ ที่เกิดจากหญิงท ัง้สองลงมาจนแยกเป็นสองสายนัน้ นบัเนื่องเป็น

อะไรกนั จะเรยีกขานกนัว่ากระไร โปรดบอกมาสวิ่าปญัหานี้มคีาํตอบอย่างไร แต่โปรดอย่าทรงลมืว่า ถา้พระองครู์ ้

แลว้แต่ไมต่อบ คาํสาปทีจ่ะตกลงบนพระองคน์ ัน้คอือะไร‛ 

 

 เมือ่พระราชาไดฟ้งัคาํถามของเวตาลเช่นนัน้ ทรงไตร่ตรองแลว้ไตร่ตรองเลา่ รูส้กึวนเวยีนพระเศียร นึก

ไม่ออกว่าจะตอบอย่างไรด ีจงึเสดจ็ต่อไปในความเงยีบ ไม่ตรสัอะไร ในที่สุดเวตาลผูส้งิอยู่ในศพที่พระองคท์รง

แบกไวบ้นองัสาก็หวัเราะหหึ ึและราํพงึว่า ‚ฮา ฮา พระราชาไม่รูค้าํตอบจริง ๆ จงึเสด็จไปตามทางเงยีบ ๆ ดว้ย

พระบาททีช่าไปหมดเช่นนี้ น่าสงสารนกั บดันี้ขา้จะหลอกลวงพระองคผู์เ้ปรยีบดงัขมุทรพัยอ์นัประเสรฐิ และเป็นผู ้

วรีะเหน็ปานนี้ไดอ้ย่างไร ขา้จะไมถ่ามพระองคอ์กีแลว้ แต่ถงึขา้จะหยุดแลว้ก็ตาม เจา้โยคทีศีุล เจา้อบุายนัน่คงจะ

ไม่เลกิราง่าย ๆ ฉะนัน้ขา้จะหลอกลวงมนั และทาํใหผ้ลแห่งตบะกรรมของมนักลบัมาตกอยู่กบัพระราชา ผูซ้ึ่ง

ความรุ่งโรจนเ์รอืงรองกาํลงัคอยท่าอยู่ในอนาคตของพระองค‛์ 

 

 เมือ่ไดไ้ตร่ตรองดงันี้แลว้ เวตาลก็กล่าวแก่พระราชาว่า ‚โอ นฤบด ีถงึแมพ้ระองคจ์ะตอ้งกงัวลพระทยั 

และเหน็ดเหนื่อยเพราะการเดินทางกลบัไปกลบัมาในสุสานอนัน่ากลวันี้มากมายหลายครัง้ในราตรีอนัดาํมดืทุก

ทศิานุทศิ พระองคก์็มไิดท้รงย่อทอ้ ดูจะมคีวามสุขดว้ยซํา้ ขา้มคีวามพอใจในความกลา้หาญเยี่ยงนี้ยิ่งนกั บดันี้

ขอใหท้รงแบกศพนี้ ต่อไป เพราะขา้กาํลงัจะออกจากร่างของมนัเดีย๋วนี้แลว้ จงฟงัคาํแนะนาํของขา้ใหด้ ีมนัจะเป็น

ประโยชนแ์ก่พระองคไ์มน่อ้ย จงทาํตวัเป็นปกตอิย่ามพีริุธ เจา้โยคชีาตชิ ัว่น ัน่จะเรยีกขา้เขา้ไปในศพนัน้ และจะยก

ย่องใหเ้กียรตขิา้ในฐานะเครื่องบูชายญัอนัเป็นทีป่รารถนาอย่างสูงสุด และเพือ่จะเอาพระองคเ์ป็นเครื่องสงัเวยใน

ฐานะมนุษยเ์มธ (การบูชายญัดว้ยมนุษย)์ มนัจะกลา่วแก่พระองคว์่า ‚โอ ราชนั จงทอดพระองคล์งนอนบนพื้นดนิ

แบบอษัฎางคประดษิฐ ์(คือมสี่วนต่าง ๆ แปดอย่างแตะพื้นปฤถวิี) เถดิ‛ พอมนัพูดอย่างนี้ พระองคจ์ะตอ้งกลา่ว

แก่มนัว่า ‚ท่านลองแสดงใหข้า้ดูก่อนว่าเขาทาํท่านัน้อย่างไร แลว้ขา้จะทาํตามแบบนัน้ทกุประการ‛ จากนัน้อา้ยโยคี

ทุศีลจะนอนควํา่หนา้ลงกบัดนิ และแสดงใหเ้ห็นว่าท่าอษัฎางคประดษิฐเ์ขาทาํกนัอย่างไร ในช่วงเวลาดงักล่าวนี้ 

พระองคจ์ะตอ้งรบีฟนัมนัใหค้อขาดกระเดน็ไปดว้ยพระแสงดาบ แลว้พระองคก์็จะไดร้บัรางวลัยอดปรารถนาทีม่นั

อยากไดเ้ป็นนกัหนา นัน่คือตาํแหน่งราชาแห่งวทิยาธร ขอพระองคจ์งพอพระทยัในการทีเ่อามนัเป็นเครื่องสงัเวย
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สมปรารถนา ถา้ไมท่าํอย่างทีข่า้แนะ อา้ยโยคศีานตศีิลจะเอาท่านเป็นเครื่องสงัเวยของมนั และเพือ่ป้องกนัชวีติของ

พระองคด์งัที่กล่าวมานี้  ขา้จึงเป็นตอ้งถ่วงเวลาพระองคโ์ดยใหเ้สด็จกลบัไปกลบัมาตามทาง ก่อนที่พร ะองคจ์ะ

ผลผีลามไปเป็นเหยือ่มนัโดยไมไ่ดค้ดิและป้องกนัตวัเสยีก่อน บดันี้ไดเ้วลาแลว้ เสดจ็ไปเถดิ ขอจงทรงพระเจรญิ‛ 

 

 เมือ่เวตาลกลา่วจบลง ก็ออกจากศพทีพ่าดบนองัสาพระราชา ฝ่ายพระเจา้ตรวิกิรมเสน เมือ่เวตาลจากไป

แลว้ ก็ออกเดนิทางไปสู่ทีน่ดัหมายไวก้บัโยคศีานตศีิลจอมเจา้เลห่ด์ว้ยใจระทกึ 
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นิทานเรื่องที่ ๒๕ 

พระเจา้ติรวกิรมเสน กบัเวตาล 

 

พระราชาตรวิกิรมเสน เมือ่มาถงึทีน่ดัหมายก็เดนิตรงเขา้ไปหาโยคีศานตศีิล ทรงพาดศพไวบ้นองัสา ทรง

เหลอืบดูโดยรอบก็พบว่าโยคีผูน้ ัน้น ัง่อยู่โคนตน้ไมแ้ต่ลาํพงัในสุสาน ซึ่งดูอมึครึมในคํา่คืนอนัมดืสนิทเพร าะเป็น

กาฬปกัษ ์ท่าทางโยคีผูน้ ัน้ดูกระวนกระวาย แสดงว่ากาํลงัคอยการมาถงึของพระองคอ์ยู่ ทีน่ ัง่ของฤษชี ัว่ผูน้ี้อยู่ใน

วงมณฑลสเีหลอืง ซึง่ป่นเป็นผงจากกระดูกทีป่่นแลว้บนพื้นดนิ ละเลงดว้ยเลอืดสแีดงสด และมเีลอืดในโถอกีสีใ่บ

ซึง่ต ัง้อยู่ประจาํทศิท ัง้สี ่มตีะเกยีงทีใ่ชม้นัสมองมนุษยเ์ป็นนํา้มนัหลอ่เลี้ยงสะบดัแสงวบัแวม และใกล ้ๆ กนันัน้มี

กองกูณฑส์าํหรบัเผาเครื่องสงัเวย ซึง่มอียู่เต็มทีถ่กูตอ้งตามลกัษณะยชัญพธิีสาํหรบัฤษใีชพ้ลแีก่เทพผูเ้ป็นทีโ่ปรด

ปรานของตน 

 

 เมื่อโยคีเห็นพระราชานําศพมาใหต้ามตอ้งการก็ลุกขึ้ นยืนตอ้นรับดว้ยความยิน ดี และกล่าว

สมัโมทนียกถาขึ้นว่า ‚สาธุ มหาราชะ พระองคสู์อ้ตุส่าหน์าํของทีข่า้ตอ้งการมาใหด้ว้ยความยากลาํบาก เป็นความ

จริงโดยแทท้ีใ่คร ๆ เขาพากนัสรรเสริญพระองคว์่าเป็นพระราชาอนัประเสริฐ เป็นผูก้ลา้หาญซึ่งไม่มใีครสามารถ

หกัได ้พระองคเ์ป็นผูไ้ม่เหน็แก่ตวัเอง แลเหน็ประโยชนข์องผูอ้ื่นเป็นที่ต ัง้ นกัปราชญก์ล่าวว่า ความยิ่งใหญ่ของ

มหาบรุุษอยู่ทีว่า่ เขาไมเ่คยย่อทอ้ต่องานทีเ่ขาไดร้บัมอบหมายใหท้าํ เขามุง่ม ัน่ฝ่าฟนัอปุสรรคเต็มที ่ท ัง้ ๆ ทีต่กอยู่

ในอนัตราย‛ 

 

 โยคกีลา่วคาํพูดอย่างนี้ เพราะมคีวามอิม่อกอิม่ใจวา่ ตนกาํลงัจะบรรลผุลสุดทา้ยในสิง่อนัปรารถนาสูงสุด

แลว้ จงึนาํศพลงจากองัสาของพระราชา เอาศพไปอาบนํา้ แลว้เอานํา้มนัจนัทนแ์ละของหอมต่าง ๆ มาชโลมร่างจน

ท ัว่ เอาพวงมาลาคลอ้งคอศพนัน้ แลว้เอาศพไปวางไวใ้นเขตวงกลมบนพื้นดนิ จากนัน้โยคีก็แต่งตวัตนเอง เอา

ขี้เถา้กระดูกผมีาทาตามร่าง แลว้สวมสายยชัโญปวตีทีท่อจากเสน้ผมมนุษย ์จากนัน้ก็นุ่งห่มดว้ยเสื้อผา้ของผูต้าย 

สาํรวมจิตตัง้สมาธิ ร่ายมนตรเ์รียกเวตาลใหเ้ขา้มาสงิในซากศพ และทาํการบูชาดว้ยการมอบบาตรอนัมค่ีามาก 

(อรรฆบาตร) ให ้ในบาตรนัน้ใส่ฟนัผ ีซึง่ตดิมากบัหวักะโหลก และบูชาดว้ยดอกไม ้และเครื่องหอมต่าง ๆ จากนัน้

ก็มอบดวงตามนุษยใ์ห ้และสงัเวยเวตาลดว้ยเนื้อสด ๆ ของมนุษย ์เมือ่เสร็จพธิสีงัเวยแลว้โยคทีศีุลก็กลา่วแก่ทา้ว

วกิรมาทติยซ์ึง่น ัง่อยู่ขา้ง ๆ วา่ ‚มหาราชะจงนอนควํา่หนา้ลงบนพื้น แสดงการเคารพดว้ยอษัฎางคประดษิฐต่์อจอม

ราชนัแห่งมหาเวทผูม้าสถติอยู่ ณ ที่นี้  และเพื่อท่านจะไดเ้มตตาประทานพรแก่มหาราชะ ใหม้คีวามสมปรารถนา

ตามใจทีม่หาราชะคดิทกุประการ‛ 
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 เมือ่ราชาไดย้นิดงันี้  ทรงราํลกึถงึถอ้ยคาํของเวตาลทีส่ ัง่เอาไว ้จงึกล่าวแก่โยคีว่า ‚ขา้แต่ท่านสาธุคุณ ขา้

ไมรู่จ้กัการทาํอษัฎางคประดษิฐ ์ขอท่านจงทาํใหข้า้ดูก่อน เพือ่ขา้จะไดท้าํอย่างถกูตอ้ง‛ โยคไีดฟ้งัก็ทอดตวัลงนอน

ควํา่ดว้ยลกัษณะอษัฎางคประดษิฐ ์แสดงลกัษณะอวยัวะแปดส่วนแนบพื้นดนิใหดู้ พระราชาเหน็ไดท้กี็ถอดพระ

แสงดาบจากฝกั ฟนัคอโยคีขาดกระเด็นไปในชัว่พริบตา จากนัน้พระราชาทรงผ่าอกโยคี ลว้งเอาหวัใจอนัเป็น

ดอกบวัจากอกออกมา และมอบศีรษะกบัหวัใจของโยครีา้ยใหเ้ป็นรางวลัแก่เวตาล 

 

 ทนัใดนัน้ก็มเีสยีงโห่รอ้งกึกกอ้งของปีศาจท ัง้ปวงจากทกุทศิทกุทาง แสดงความยนิดแีก่พระราชาผูก้าํจดั

นกัพรตช ัว่รา้ยใหส้ิ้นชวีติไป นาํอสิรภาพมาสู่ภูตผปีีศาจอกีคร ัง้หนึ่ง เวตาลผูส้งิอยู่ในร่างศพก็กลา่วแก่พระราชาว่า 

‚มหาราชนั เจา้โยคีทุศีลมนัทาํทุกวถิทีางเพือ่หวงัเป็นจกัรพรรดแิห่งวทิยาธร แต่ก็ไม่สาํเร็จ ส่วนพระองคส์จิะได ้

ตาํแหน่งนัน้โดยความดขีองพระองคเ์อง ตาํแหน่งนี้จะคอยพระองคอ์ยู่หลงัจากทีท่รงเสวยสุขในโลกมนุษยจ์นสิ้น

อายุขยัแลว้ ขา้ขอโทษในกาลทีแ่ลว้มาในการทีย่ ัว่ยวนประสาทพระองค ์แต่ก็ไม่ทรงถอืโกรธต่อขา้ บดันี้ขา้จะถวาย

พรแก่พระองค ์ขอทรงเลอืกอะไรก็ไดต้ามใจปรารถนาเถดิ‛ 

 

 พระเจา้ตรวิกิรมเสนไดฟ้งัคาํพูดของเวตาล ก็แยม้พระสรวล ตรสัวา่ ‚เพราะเหตทุีเ่จา้ยนิดต่ีอขา้ และขา้ก็

ยนิดใีนความมนีํา้ใจของเจา้เช่นเดยีวกนั พรอนัใดที่ขา้จะปรารถนาก็เป็นอนัสมบูรณ์แลว้ ขา้เพยีงแต่อยากจะขอ

อะไรสกัอย่างเป็นทีร่ะลกึระหวา่งขา้กบัเจา้ นัน่ก็คอืนทิานทีเ่จา้ยกปญัหามาถามขา้ถงึยีส่บิสีเ่รื่อง และคาํตอบของขา้

ก็ใหไ้ปแลว้เช่นเดยีวกนั แลครัง้ทีย่ีส่บิหา้นี้ถอืเป็นบทสรุป แสดงอวสานของเรื่อง ขอใหน้ิทานชดุนี้จงมเีกยีรตแิพร่

กาํจายไปในโลกกวา้ง‛ 

 

 เมื่อพระราชาตรสัดงันี้  เวตาลก็สนองตอบว่า ‚ขอจงสาํเร็จ โอ ราชะ บดันี้ จงฟงัเถิด ขา้จะกล่าวถึง

คุณสมบตัิที่ดเีด่นของนิทานชุดนี้  สรอ้ยนิทานอนัรอ้ยรดัเขา้ดว้ยกนัดงัสรอ้ยมณีสายนี้  ประกอบดว้ยยี่สบิสี่เรื่อง

เบื้องตน้ แลมาถงึบทที่ยี่สบิหา้ อนัเป็นบทสรุปส่งทา้ย นบัเป็นปริโยสาน นิทานชุดนี้จงเป็นที่รูจ้กักนัในนามของ 

เวตาลปญัจวิงศติ (นิทานยีส่บิหา้เรือ่งของเวตาล) จงมเีกยีรตยิศบนัลอืไปในโลก และนาํความเจรญิมาสู่ผูอ่้านทกุ

คน ใครก็ตามที่อ่านหนงัสือแมแ้ต่โศลกเดียว หรือเป็นผูฟ้งัเขาอ่านก็เช่นเดียวกนั จกัรอดจากคาํสาปท ั้งมวล 

บรรดาอมนุษยท์ ัง้หลาย มยีกัษ ์เวตาล กษุมาณฑ ์แมม่ด หมอผแีละรากษส ตลอดจนสตัวโ์ลกประเภทเดยีวกนันี้ 

จงสิ้นฤทธิ์เดชเมือ่ไดย้นิใครอ่านนิทานอนัศกัดิ์สทิธิ์นี้‛ เมือ่เวตาลประสทิธิ์ประสาทวจันะดงักลา่วนี้แลว้ก็ออกจาก

ศพและหายวบัไปดว้ยมายาเวท ไปสู่ทีอ่นัพงึปรารถนา 

 

 พระศิวะเป็นเจา้เมือ่ทรงฟงันิทานกถาของเวตาลจบลง ทรงพอพระทยัมาก จงึแสดงพระองคใ์หป้รากฎ 

แวดลอ้มดว้ยเหลา่เทพท ัง้ปวง เพือ่ใหพ้ระราชาไดเ้หน็ประจกัษแ์ก่ตา และตรสัแก่พระราชาผูน้อ้มคารวะอยู่เบื้อง

หนา้ว่า ‚ดจีริง ลูกของขา้ สาํหรบัความกลา้หาญเด็ดเดี่ยวของลูกที่สามารถสงัหารอา้ยโยคีทุศีลลงได ้มนัใฝ่ฝนั
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นกัหนาที่จะไดเ้ป็นราชาแห่งวิทยาธรท ัง้หลาย 

นานมาแลว้ ขา้ไดส้รา้งเจา้ขึ้นมาจากอนุภาคของ

ตวัขา้เองใหเ้จา้เป็นวิกรมาทิตย ์ (ผูก้ลา้หาญดงั

ดวงอาทิตย)์ เพือ่ใหเ้จา้ไดป้ราบปรามพวกอสูร

รา้ยซึ่งพากนัมาเกิดในรูปของคนเถื่อน (มเลจฺฉ) 

และในวนันี้ เจา้ก็ปรากฎใหข้า้เหน็ในรูปของนกัรบ

ผูย้ิ่งใหญ่โดยแทใ้นนามของตริวิกรมเสน เพื่อ

ปราบปรามอาณาจกัรต่าง ๆ และทวปีนอ้ยใหญ่

ใหร้าบคาบ และเป็นอธิราชผูค้รองโลกแต่ผูเ้ดยีว 

หลงัจากนัน้จกัไดเ้ป็นจกัรพรรดิแห่งวิทยาธร

ท ัง้หลายในสวรรค์ และหลงัจากที่เจา้ไดค้รอง

สวรรคม์าชา้นานจนเกิดความเบือ่หน่ายแลว้ เจา้

ก็จะสละแดนสวรรคไ์ปดว้ยใจอนัแน่วแน่ และใน

ทีสุ่ดเจา้ก็จะไดบ้รรลุโมกษะ (ความหลุดพน้) ขา้

ผูเ้ป็นพระเจา้ บดันี้ขา้จะใหด้าบวชิยัยุทธแ์ก่เจา้

เพื่อใชป้ราบศัตรูท ัง้มวล จนกว่าจะบรรลุถึง

จดุหมายปลายทางอย่างทีข่า้ว่าไว‛้ 

 

 เมื่อพระผูเ้ป็นเจา้ตรสัขอ้ความนี้ แก่พระราชาวิกรมาทิตยแ์ลว้ ก็ยื่นพระแสงดาบอนัเรืองเดชใหแ้ก่

พระราชาเป็นของขวญั แลว้อนัตรธานไปจากที่น ัน่ ฝ่ายพระเจา้ตริวกิรมเสน ทรงเห็นพระราชภารกิจที่ไดร้บัมา

กระทาํบรรลุผลโดยสมบูรณ์แลว้ หมดเรื่องทีจ่ะตอ้งทาํต่อไปอกี ก็เสดจ็กลบัคนืนครประดษิฐาน (อชุชยนิี) ณ ที่

น ัน่ พระองคไ์ดร้บัการตอ้นรบัอย่างสมพระเกยีรตจิากอาณาประชาราษฎรท์ ัง้ปวงทีม่าคอยเฝ้ารบัเสดจ็ และในกาล

ต่อมามนิาน ชนท ัง้หลายก็ไดย้นิไดฟ้งัมหานิทานเรื่องที่พระองคไ์ดฟ้งัมาตลอดราตรีที่สุสานอนัน่ากลวันอกพระ

นครนัน้ ตลอดเวลากลางวนัต่อมา พระองคท์รงชาํระสระสนานอนิทรียด์ว้ยนํา้อนัเอามาจากสถานที่อนัศกัดิ์สทิธิ์ 

จากนัน้ทรงแจกมหาทานแก่คนท ัง้หลายเพือ่บูชาพระศิวะ มกีารเตน้ราํทาํเพลงนานาชนิดอย่างเอกิเกริกท ัว่ท ัง้พระ

นคร ต่อจากนัน้มนิานพระราชาผูท้รงเทพอาวุธอนัเรอืงเดช ก็เสดจ็ออกไปกาํราบปราบปรามบา้นเมอืงนอ้ยใหญ่จน

ไดแ้ผ่นดนิโลก ตลอดจนทวปีใหญ่นอ้ยท ัง้ปวงเรื่อยลงไปทางทศิทกัษณิ จนจรดมหาสาครทีแ่หลมกุมารี เมือ่ทรง

ครองแผ่นดนิโลกและมหาสาครท ัง้เจด็แลว้ ทรงกระทาํพธิปีราบดาภเิษกเป็นพระจกัรพรรดเิจา้โลก และโดยความ

โปรดปรานของพระศิวะเป็นเจา้ พระองคไ์ดเ้ป็นจอมราชนัแห่งวทิยาธร เสวยสมบตัิโลกและสวรรคม์าชา้นาน ก็

บงัเกิดความเบือ่หน่าย สละทกุสิง่ทกุอย่าง แลว้บาํเพญ็เพยีรอย่างสูงสุด ไดบ้รรลุโมกษธรรม เขา้ถงึองคพ์ระศิวะ

เป็นทีพ่ึง่ ก็ไดร้วมเขา้สู่องคพ์ระเป็นเจา้ เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัพระองคช์ ัว่นิรนัดร 
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