
๑

มหาวัสตุและอรรถกถาชาดก

 ชาดก คือเรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนจะเสวย 

พระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   

พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นเทวดาบ้าง มนษุย์บ้าง สตัว์เดรจัฉานบ้าง 

รวม ๕๔๗ ชาต ิชาดกเป็นนทิานที่รวบรวมมาจากที่ต่างๆ และเล่าสบื

ต่อกนัมาตั้งแต่ก่อนครั้งพทุธกาล มใิช่เป็นพุทธวจันะทั้งหมด มผู้ีศกึษา

และประมวลที่มาของนทิานชาดกสรุปได้เป็น ๔ ทาง๑ คอื

 ๑. จากเรื่องที่มีเล่ากันทั่วไปและมีมาก่อนการรวบรวมคัมภีร์

ชาดกที่สมบูรณ์

 ๒. จากนทิานชาวบ้านหรอืนทิานต่างประเทศที่แพร่เข้ามา

 ๓. จากเรื่องราวในประวตัศิาสตร์หรอืพงศาวดารบ้านเมอืงก่อน

ยุคพุทธกาล

 ๔. โดยการผูกเรื่องขึ้นเพื่อให้เปรยีบเทยีบ

๑ วนิยั ภู่ระหงษ์, “วรรณคดศีาสนา” เอกสารการสอนชดุวชิาภาษาไทย ๔ : วรรณคดไีทย 
หน่วย ๑ - ๗, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช, ๒๕๒๕, หน้า ๓๕๗.



 ดังนั้น กล่าวได้ว่าชาดกเป็นชุมนุมนิทานโบราณบางเรื่องที่

พระพุทธเจ้าทรงน�ามาบรรยายเพื่อแสดงหลกัธรรมในแง่ต่างๆ ประกอบ

ด้วยการบ�าเพญ็บารม ี ๑๐ ประการ๒ และเป็นอทุาหรณ์ในการสอนศลี

ธรรมแก่บคุคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ผูฟั้งพระธรรมเทศนาจากพระพทุธองค์

เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้โดยมากเมื่อสาวกหรอืพทุธบรษิทัทลูถาม

ปัญหาข้อสงสยั แทนที่พระพทุธเจ้าจะทรงตอบปัญหานั้นโดยตรง กท็รง

เล่านทิานเปรยีบเทยีบเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น

 ชาดกในพระไตรปิฎก ซึ่งอยู่ในพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนกิาย 

ม ี๕๔๗ เรื่อง ทุกเรื่องจะมแีต่ตวัคาถา คอื บทร้อยกรอง เนื้อความ 

อาจจะมีเฉพาะแก่นเรื่องของนิทานนั้น ไม่มีเนื้อเรื่อง ไม่มีเหตุการณ์ 

หรอืบางทอีาจจะมเีพยีงค�าพดูที่ปรากฏในเรื่องนทิานที่อาจเป็นการเตอืน

ให้นึกถึงเนื้อเรื่อง คาถาในแต่ละเรื่องมีจ�านวนไม่เท่ากัน คือ มีตั้งแต่  

๑ คาถา ไปจนถงึ ๑,๐๐๐ คาถา ซึ่งคอืเรื่องมหาเวสสนัดรชาดก ด้วย

เหตนุี้มกีารแบ่งหมวดชาดกตามจ�านวนคาถาในแต่ละเรื่อง ชาดกเรื่องใด 

มีจ�านวนคาถาเท่ากันก็รวมอยู่ในหมวดเดียวกัน แต่ละหมวดเรียกว่า 

“นบิาต” มทีั้งสิ้น ๒๒ นบิาต ก�าหนดชื่อตามจ�านวนคาถา ได้แก่ ๑ คาถา 

เรยีกว่า เอกนบิาต ๒ คาถา เรยีกว่า ทกุนบิาต ๓ คาถา เรยีกว่า ตกินบิาต 

ที่มคีาถาเกนิ ๘๐ คาถา เรยีกว่า มหานบิาต

 จากการที่นิบาตชาดก หรือชาดกในพระไตรปิฎกมีแต่ตัวคาถา

ล้วนๆ ไม่มีเนื้อหารายละเอียด แสดงว่าเนื้อเรื่องคงจะหายไป ท�าให้   

๒ ศกัดิ์ศร ีแย้มนดัดา, วรรณคดพีทุธศาสนาพากย์ไทย, กรงุเทพฯ : บรษิทัอมรนิทร์
พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิ่ง จ�ากดั (มหาชน), ๒๕๔๕, หน้า ๓๕. (สมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัพมิพ์เป็นที่ระลกึใน
การพระราชทานเพลงิศพ ศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิ์ศร ีแย้มนดัดา วนัอาทติย์ที่ ๑๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕) ๓๕๗.
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ในเวลาต่อมาพระพุทธโฆสะหรือพระพุทธโฆษาจารย์ได้แต่งเรื่องราว 

และเพิ่มเติมรายละเอียดให้สมบูรณ์ โดยการเพิ่มเติมการปรารภเรื่อง

ของนทิาน และการกลบัชาต ิ เรื่องราวนี้เรยีกว่า อรรถกถาชาดก หรอื

ชาตกฎัฐกถา

 ก่อนการศึกษาเปรียบเทียบนิทานชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุใน

อรรถกถาชาดก ขอกล่าวถงึ ลกัษณะของวรรณคดพีุทธศาสนาทั้งสอง

เล่มนี้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ดงันี้

คมัภรี์มหาวสัตุ

 คมัภรี์มหาวสัต ุ หรอื มหาวสัตุอวทาน เป็นคมัภรี์ศาสนาพุทธ

เถรวาท ฝ่ายวินัย ของนิกายโลโกตตรวาทิน ซึ่งแยกมาจากนิกาย     

มหาสงัฆกิะ แต่งเป็นภาษาสนัสกฤต ชื่อ มหาวสัตุ แปลว่า เรื่องยิ่งใหญ่ 

เรื่องส�าคัญ นั่นเป็นเครื่องแสดงว่าเนื้อหาส�าคัญของชาดกเล่มนี้คือ  

พทุธประวตั ิในมหาวสัตเุองพอใจจะเรยีกว่าเป็นหนงัสอืประมวลค�าสอน

ยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ แต่นกัปราชญ์ทั้งหลาย เช่น Barth, Louis 

de la Vallé  , Poussin, J.J.Jones และ Burnouf เป็นต้น มคีวามเหน็ 

ตรงกนัว่ามหาวสัตุเป็นพุทธประวตัมิากกว่าวรรณคดคี�าสอน๓ 

 คมัภร์ีมหาวสัตมุกีารเรยีบเรยีงโดยแบง่เนื้อหาออกเป็น ๓ สว่น 

คอื

 ๑. ประวตัพิระโพธสิตัว์ในยคุที่เป็นพระพทุธทปัีงกร และกล่าว

ถงึพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ภูมขิองพระโพธสิตัว์ ๑๐ ภูม ิลกัษณะของ

พระพุทธเจ้า ฯลฯ ซึ่งมลีกัษณะตรงกบัทูเรนทิาน

๓ อ้างถงึใน Bhikkhu Telwatte Rahula, The Critical Study of the Mah
vastu, 1st edition (Delhi : Motilal Banarassidass, 1978), p. 2.
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 ๒. กล่าวถึงพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นเทพในสวรรค์ชั้น

ดุสิต และทรงก�าหนดจิตมุ่งมั่นที่จะเสวยพระชาติในครรโภทรของ

พระนางมายา มเีรื่องมหศัจรรย์เกี่ยวกบัการประสตูขิองเจ้าชายสทิธารถะ 

การเสดจ็ออกจากเมอืง การต่อสู้กบัพระยามาร และการตรสัรู้ใต้ต้นโพธิ์ 

ส่วนนี้เปรยีบได้กบัอวทิูเรนทิาน

 ๓. การประกาศพระศาสนาและการสร้างศาสนสถานต่างๆ อาจ

เปรยีบส่วนนี้ได้กบัสนัตเิกนทิาน เนื้อหาในส่วนนี้สอดคล้องกบัในมหาวคัค์ 

ของพระวนิยัปิฎก มหาวสัตไุด้แสดงข้อวนิยัและมลูเหตุแห่งการบญัญตัิ

ข้อวินัยนั้นๆ เช่น ข้อทูลถามของมหากัสยปเรื่องคณโภชนะ (การฉัน

ภตัตาหารโดยมภีกิษตุั้งแต่ ๓ รปู) เรื่องการบณิฑบาต ซึ่งต้องมรีะเบยีบ

และส�ารวม เช่น การไม่เว้นบณิฑบาตบ้านที่ไม่ชอบและไม่เจาะจงบณิฑบาต 

บ้านที่ชอบ ภกิษุย่อมไม่แสดงอาการขอ นอกจากแสดงให้เหน็บาตรที่

อุ้มไว้เท่านั้น ส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่แตกต่างไปจากพระวนิยัปิฎกของบาลี

 ในฐานะที่เป็นวรรณคดี มหาวัสตุมีลีลาการเขียนวกวนเหมือน

เขาวงกต เพราะในขณะที่เล่าพุทธประวัติจะมีเรื่องแทรกเป็นตอนๆ 

ข้อความจึงไม่ต่อเนื่องกัน แต่มีลักษณะการเขียนเป็นพุทธประวัติจาก

พระโอษฐ์ คอือ้างพุทธวจนะ ไม่เหมอืนกบั ชาตกมาลา ซึ่งเป็นชาดก

สนัสกฤตอกีเล่มหนึ่ง มลีกัษณะการเขยีนที่จะไม่อ้างพุทธพจน์เลย จงึ

ไม่มกีารปรารภเรื่อง และการแสดงการกลบัชาติ

 สิ่งที่ท�าให้มหาวัสตุเป็นคัมภีร์ส�าคัญที่สุดเล่มหนึ่งก็เพราะเป็น

คมัภร์ีที่รวบรวมเรื่องเก่าแก่ต่างๆ ที่มอียูใ่นคมัภร์ีของบาลหีลายเล่ม เช่น 

ทฆีนขสูตร ในมชัฌมินกิาย มหาโควนิทสูตรในทฆีนกิาย มารสงัยุตติ

ในสงัยุตตนกิาย สหสัสวคัค์จากธรรมบท ขุททกปาฐะ บพัพชัชา บธาน 

และขัคควิสาณสูตร จากสุตตนิกาย มีบางส่วนจากวิมานวัตถุ และ  

พทุธวงส์ด้วย๔ นกัวรรณคดบีางคนกบ็อกว่ามทีี่มาจากคมัภร์ีต่างๆ ของ
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บาล ีได้แก่ อรยิบรเิยสน บพัพชัชา บธาน มหาโควนิทะ รตัน อชัฉรยิะ 

อพัภุตะธรรม ลกัขณะ ธรรมจกัรกปัปวตัตน จวิร อคัคญัญสูตร แล้ว

ยงัมบีางส่วนที่เป็นบทร้อยกรองน�ามาจากวมิานวตัถ ุธรรมบท พทุธวงส์ 

และสตุตนกิาย ส่วนนทิานชาดกส่วนใหญ่ได้ที่มาจากชาดกของบาลแีละ

จากอวทานต่างๆ๕ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของมหากาพย์และคัมภีร์

ปุราณะของอนิเดยีด้วย เช่น การพรรณนานรก ตอนพระโมคคลัลานะ

เสด็จไปยังนรกเหมือนกับในมารกัณเฑยะปุราณะ เรื่องเตศกุณชาดก

คล้ายกับเรื่องนกสี่ตัวรู ้ธรรมในมหาภารตะและคล้ายกับนิทานใน      

มารกัณเฑยะปุราณะด้วย เรื่องพระวงศ์ของศากยะ เริ่มต้นคล้ายกับ

หนงัสอืปุราณะที่เริ่มด้วยการสร้างโลก

 นกัปราชญ์หลายคน เช่น Winternitz และ Poussin เชื่อว่า 

มหาวัสตุ เป็นคัมภีร์พุทธศาสนาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยน

จากเถรวาทไปสู่มหายาน จงึปรากฏปรชัญาและแนวคดิที่คล้ายคลงึกบั

มหายาน นอกจากนี้ลลีาการแต่งยงัมุง่ที่เรื่องอภนิหิาร ตื่นเต้น มากกว่า

มุ่งเรื่องราวที่เป็นค�าสอนจริงๆ การด�าเนินเรื่องจึงเป็นพุทธประวัติที่

ประกอบไปด้วยเรื่องราวมหศัจรรย์ต่างๆ โดยมชีาดกแทรกเพื่ออธบิาย

ประกอบในลักษณะอุปาขยานของวรรณคดีสันสกฤต เรื่องที่แทรกเข้า

มาอาจจะสั้นๆ และไม่มขีั้นตอนการแต่งแบบชาดกของบาล ีอทิธพิลของ

มหายานยังปรากฏในเรื่องแสดงอ�านาจปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าและบารมี

ของพระพุทธองค์ เช่น เรื่องบังสูรย์จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับฉัตรวัสตุ

ของมหายาน๖ ปรัชญาความคิดของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานปรากฏ

อิทธิพลในแง่ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เสียจนกระทั่งการบูชา

๔ Maurice Winternitz, History of Indian Literature vol. 2, Culcutta: 
University of Calcutta, 1993, p. 95.
๕ Rahula, p. 14.
๖ อ่านหน้า ๑๙๘-๑๙๙.
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พระองค์ก็เป็นการเพียงพอที่จะท�าให้มนุษย์ไปถึงนิพพาน หรือบุคคล 

จะได้รับผลบุญเพียงแค่ท�าประทักษิณรอบพระเจดีย์พระธาตุหรือบูชา

ด้วยเครื่องบูชาทั้งหลาย ข้อความพรรณนาโวหารบางอย่างกเ็หมอืนกบั

ที่ใช้ในคัมภีร์มหายาน เช่น รอยแย้มสรวลของพระพุทธองค์จะเปล่ง

รศัมสีว่างไสวไปทั้งพุทธเกษตร

 การก�าหนดระยะเวลาของการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ในมหาวสัตุ 

กย็ากที่จะชี้ชดัลงไปได้แน่นอนเช่นเดยีวกบัการไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รวบรวม 

หลักฐานบางอย่างแสดงว่ามหาวัสตุแต่งในช่วงที่พระพุทธศาสนานิกาย

เถรวาทเริ่มคลี่คลายแล้วเกดินกิายมหายานขึ้น ขณะเดยีวกนันทิานบาง

เรื่องคล้ายคลึงกับนิทานในมหากาพย์บ้าง ปุราณะบ้าง คัมภีร์อวทาน

ต่างๆ ของพระพุทธศาสนามหายานบ้าง ท�าให้เชื่อว่านทิานในมหาวสัตุ

หลายเรื่องมทีี่มาจากนทิานที่เก่าแก่กว่าที่มอียูใ่นอรรถกถาชาดกของบาล ี

Winternitz อ้างหลกัฐานบางอย่างว่า การกล่าวถงึศลิปะการแกะสลกั

ของชาวคันธาระน่าจะแสดงว่ามหาวัสตุแต่งในราว ๒๐๐ ปี ก่อน

ครสิตกาล เช่น การพดูถงึดอกบวัวงเป็นวงกลมเป็นรศัมรีอบพระเศยีร

ของพระพทุธเจ้า เรื่องรศัมรีอบพระเศยีรนี้จติรกรชาวกรกีน�าเข้าไปเผย

แพร่ในอินเดีย๗ ส่วนการที่ในคัมภีร์กล่าวถึงพวกฮั่นและชาวจีน และ

อ้างถึงนักดาราศาสตร์ชื่อ โหราปาฐก ท�าให้เชื่อกันว่าน่าจะแต่งในราว

ครสิต์ศตวรรษที่ ๔  ส่วน Rahula กล่าวว่าร่องรอยที่แสดงความรู้สกึ

ต่อต้านพราหมณ์อย่างรนุแรงเป็นเครื่องชี้น�าว่าน่าจะแต่งในช่วงหลงัจาก

ที่มคีมัภรี์พระไตรปิฎก (post-canonical)๘ ดงันั้น จากข้อสนันษิฐาน

ต่างๆ Winternitz จงึสรุปว่า แก่นส�าคญัของหนงัสอืนี้เป็นเรื่องเก่าแก่

มาก และอาจจะมกี�าเนดิประมาณ ๒ ศตวรรษก่อนครสิตกาล และได้

๗ Winternitz, (footnote 1) หน้า ๒๔๗.
๘ Rahula, p. 16.
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รบัการขยายความในราวศตวรรษที่ ๔ หรอือาจมกีารเพิ่มเตมิขึ้นเรื่อยๆ 

หลงัจากนั้น๙ 

 ส่วนส�าคญัในมหาวสัตคุอืเป็น “ขุมทรพัย์แห่งชาดก” ชาดกเหล่านี้ 

แทรกเข้ามาเพื่ออธบิายพุทธประวตั ิ มอียู่จ�านวน ๕๒ เรื่อง บางเรื่อง

แต่งเป็นร้อยแก้ว บางเรื่องแต่งเป็นร้อยแก้วผสมร้อยกรอง ใช้ร้อยกรอง

แต่งบทสนทนาหรอืบทพรรณนา บางเรื่องแต่งด้วยร้อยแก้ว จบแล้วมี

ร้อยกรองอกี เนื้อความซ�้ากนัแต่ย่อกว่า บางเรื่องแต่งถงึ ๒ ครั้ง ครั้งแรก 

เป็นร้อยแก้วปนร้อยกรอง ครั้งที่สองเป็นร้อยกรอง เช่น เรื่องกศุะชาดก 

ชาดกเหล่านี้ไม่มขีั้นตอนการแต่งที่สมบูรณ์เหมอืนอรรถกถาชาดก นั่น

คือ ในส่วนปัจจุบันวัตถุ ซึ่งเป็นการปรารภเรื่อง ไม่ได้กล่าวสมบูรณ์

ชัดเจนว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ใด มีเหตุใดเกิดขึ้น บางเรื่องเป็น

เพียงคณะสงฆ์ปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วพระพุทธองค์จึงแสดงให้

เหน็ว่าเหตกุารณ์นั้นไม่ได้เกดิขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ได้เกดิแล้วในครั้งก่อนด้วย 

แล้วทรงเล่าถึงอดีตชาติ การปรารภเรื่องจึงเป็นการเชื่อมต่อเรื่องราว

มากกว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการแสดงชาดก ในส่วนของคาถาและ

ไวยากรณ์กไ็ม่สมบูรณ์เหมอืนชาดกของบาล ีส่วนตอนท้ายมกีารแสดง

กลับชาติเหมือนในชาดกของบาลี แต่ในมหาวัสตุ ชาดกเกือบทุกเรื่อง

เป็นอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้า ดงันั้นเมื่อแสดงการกลบัชาต ิตวัละครเอก 

ของเรื่องจึงหมายถึงพระศาสดา ส่วนชาดกในอรรถกถาชาดกที่มีเนื้อ

เรื่องคล้ายคลึงกันอาจจะแสดงการกลับชาติเป็นพระสาวกหรือภิกษุณ ี

เช่น เรื่องศิริประภาในมหาวัสตุกลับชาติเป็นพระนางยโศธรา แต่ใน

สุวรรณมคิคชาดกในอรรถกถาชาดกกลบัชาตเิป็นทหรภกิษุณี

๙ Winternitz, p. 247.
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 Rahula กล่าวว่า มหาวสัตไุม่มเีรื่องราวที่พระพทุธเจ้าเสวยพระ

ชาตเิป็นคนชั่วร้าย ท�าความผดิบาปเลย๑๐ ข้อสรปุนี้ไม่จรงิเสมอไปเพราะ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอรรถกถาชาดก ชาดกบางเรื่องในมหาวสัตุกเ็ป็นไป

ตามข้อสงัเกตของ Rahula แต่บางเรื่องกไ็ม่ใช่ เช่น ในเรื่องศยามาชาดก

ในมหาวสัต ุตวัเอกของเรื่องซึ่งเป็นอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้าเป็นพอ่คา้

ม้าซึ่งฆ่าเมียตัวเองแต่นางไม่ตาย ในกัณเวรชาดกของบาลีมีเรื่อง

คล้ายคลงึกนัแต่ตวัเอกเป็นโจร ส่วนเรื่องนลนิชีาดกในมหาวสัตุ กค็ล้ายคลงึ 

กับนฬินิกาชาดกของอรรถกถาชาดก ในนลินีชาดก ฤษีเอกศฤงคะซึ่ง

ถกูล่อลวงด้วยผูห้ญงิให้ลุม่หลงในกามราคะ เป็นอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้า 

แต่ในอรรถกถาชาดกบอกว่าฤษีอุทิจจะผู ้เป็นพ่อและสั่งสอนฤษ ี      

เอกศฤงคะให้ละทิ้งกามตณัหาหนัมาบ�าเพญ็ธรรมต่อไปคอืพระพทุธองค์ 

ส่วนอสิสิงิคะ (ตรงกบัเอกศฤงคะในมหาวสัตุชาดก) ซึ่งเป็นตวัเอกของ

เรื่องแต่ท�าผดิบาปคอือดตีชาตขิองพระอุกกณัฐตภกิขุ

 เรื่องมารก็เช่นกัน บาลีถือว่ามารเป็นศัตรูของพระพุทธองค์ใน

ระหว่างเสวยพระชาตเิป็นเจ้าชายสทิธตัถะ แต่ในระหว่างที่เสวยพระชาติ

เป็นพระโพธสิตัว์ ศตัรูของพระองค์คอืเทวทตั ฉะนั้นในขณะที่มหาวสัตุ 

กล่าวถงึเรื่องของมาร ในอรรถกถาชาดกที่มเีรื่องตรงกนัจะกล่าวว่าเป็น

เทวทตั

 ชาดกส่วนใหญ่ในมหาวสัตมุทีี่มาจากชาดกในพระไตรปิฎก แต่

ชาดกอกีหลายเรื่องคล้ายคลงึกบัอวทานซึ่งเป็นคมัภร์ีพทุธศาสนาภาษา

สนัสกฤตของฝ่ายมหายาน เช่น เรื่องสรุปูชาดกเป็นเรื่องคล้ายกบัชาดก

ชื่อเดียวกันในอวทานศตกะ แต่เนื้อเรื่องมีรายละเอียดต่างกันไปบ้าง 

เรื่องสรุปูชาดกมเีนื้อเรื่องในคมัภร์ีต่างๆ กนั ๓ ส�านวน๑๑ ความแตกต่าง

๑๐ Rahula, p. 101.
๑๑ ดูหน้า ๒๔๒.
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กนันี้ น่าจะเป็นเรื่องแสดงให้เหน็ว่ามหาวสัตุได้รวบรวมเรื่องราวมาจาก

นิทานเก่าแก่ของอินเดียที่แพร่หลายทั่วไปและมีจ�านวนมากมาย๑๒  

นอกจากนี้เรื่องกินรีชาดกซึ่งไม่มีในอรรถกถาชาดกพบว่ามีเรื่องคล้าย

กบัในทพิยาวทาน๑๓ (สธุนกมุารวทาน) และในอวทานกลัปลตา๑๔ ซึ่งเป็น

งานเขียนในสมัยหลัง โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง แสดงว่า

มหาวสัตุได้เกบ็รกัษานทิานท้องถิ่นโบราณของอนิเดยีไว้ และมอีทิธพิล

ต่อวรรณคดรีุน่หลงัๆ ซึ่งท�าให้แพร่หลายเข้ามาเป็นวรรณคดไีทยที่นยิม

กันมากเรื่องหนึ่งคือ สุธนชาดกในปัญญาสชาดก และบทละครเรื่อง 

มโนห์รา

 ชาดกในมหาวสัตมุคีณุค่าทางวรรณศลิป์ด้วย เพราะร้อยกรอง 

บางตอนดีเด่นในแง่โวหารการพรรณนาเปรียบเทียบ ส่วนการแสดง

คณุธรรมหรอืบารมไีม่ชดัเจนเท่ากบัอรรถกถาชาดก ชาดกบางเรื่องเป็น

เพยีงการอปุมาอปุไมยเปรยีบเทยีบเท่านั้น เช่นเรื่องเกี่ยวกบัพระยามาร

และพระนางยโศธรา บางเรื่องก็เป็นการแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของ

พระพุทธเจ้า เช่น ชาดก ๓ เรื่อง คอืเรื่องรกัษติชาดก เรื่องววัฤษภะ 

๑๒ Rahula, p. 95.
๑๓ เป็นประมวลนิทานในพุทธศาสนารวม ๓๘ เรื่อง พรรณนาการกระท�าที่ควร
สรรเสรญิของบุคคลต่างๆ บางเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของพระสตูรโบราณของมหายานซึ่ง
กล่าวถงึพุทธปาฏหิารยิ์ที่กรุงสาวตัถแีละการแสดงธรรมเทศนา เป็นคมัภรี์ที่รวบรวม
เรื่องราวจากพระสูตร พระวนิยั และคมัภรี์พุทธศาสนาสนัสกฤตอื่นๆ เช่น วนิยัวสัตุ
ของนิทานมูลสรวาสติวาทิน คัมภีร์กัลปนามณฑิติกา สูตราลังการของอัศวโฆษ       
มานุธาวทาน คมัภรี์มาธยามาคม เป็นต้น
๑๔ กเษเมนฺทฺร กวีชาวแคชเมียร์เป็นผู้แต่งในรูปของกาพย์จ�านวน ๑๐๘ เรื่อง เมื่อ
ประมาณ ค.ศ. ๑๐๔๐ (พ.ศ. ๑๕๘๓) นทิานในอวทานกลัปลตามทีี่มาจากหลายแห่ง 
เพราะเป็นเรื่องที่รู้จักแพร่หลายดีอยู่แล้ว พบในอรรถกถาบาลี ในมหาวัสตุ เรื่องที่
แพร่หลายมายังประเทศไทยคือเรื่องกัจฉปาวทาน พบว่ามีภาพปูนปั้นชนิดนูนต�่าที่
เจดยี์จุลปะโทนนครปฐม แสดงนทิานเรื่องนี้
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และเรื่องหัสดินาคชาดก แสดงเรื่องการท�าลายโรคระบาดด้วยการ

ปรากฏตวัของพระพุทธองค์ บางเรื่องเป็นการแสดงประวตัขิองสถานที่ 

เช่น นิโครธมิคชาดก เป็นเรื่องแสดงประวัติของสวนมฤคทายวัน 

เป็นต้น

 คัมภีร์มหาวัสตุฉบับภาษาสันสกฤตได้รับการตรวจช�าระเป็น  

ครั้งแรกและครั้งเดยีว และตพีมิพ์เป็นครั้งแรกระหว่าง ค.ศ. ๑๘๘๒ 

- ๑๘๙๗ (พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๔๐) เป็นหนงัสอื ๓ เล่ม ในการพมิพ์

ครั้งนั้น E. Sé  nart ได้เขยีนค�าน�าอธบิายเป็นภาษาฝรั่งเศส พร้อมสรุป

เนื้อความทั้งหมดไว้ด้วย ต่อมา ค.ศ. ๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๙๒) J.J. Jones 

ได้แปลคัมภีร์เล่มนี้จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษและตีพิมพ์ใน 

ค.ศ. ๑๙๔๙, ๑๙๕๒ และ ๑๙๕๖ ในการศกึษาเปรยีบเทยีบนทิานชาดก

ครั้งนี้ผู้เขยีนใช้ฉบบัของ J.J. Jones

 

อรรถกถาชาดก

 คมัภร์ีพทุธศาสนาเล่มนี้มชีื่อเรยีกเป็นภาษาบาลว่ีา ชาตกฎัฐกถา 

เป็นหนงัสอืที่แต่งประกอบคาถาชาดกในพระไตรปิฎก ซึ่งมแีต่ตวัคาถา

ไม่มเีนื้อเรื่องและรายละเอยีดของเหตุการณ์ พระพุทธโฆษาจารย์ได้เพิ่ม

เตมิรายละเอยีดเรื่องราวให้ชาดกสมบรูณ์ นทิานแต่ละเรื่องในอรรถกถา

ชาดกประกอบด้วยส่วนต่างๆ ๕ ส่วน และด�าเนนิเรื่องตามล�าดบั ดงันี้

 ๑. ปัจจบุนัวตัถ ุคอืเรื่องราวในสมยัพระพทุธเจ้า เป็นส่วนที่เล่า

เหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตใุห้มกีารเล่านทิานชาดกเรื่องนั้นๆ 

กล่าวคอืจะมเีนื้อความเริ่มต้นด้วยพระพทุธองค์ทรงปรารภถงึบคุคลใด

บุคคลหนึ่ง หรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแสดงเรื่องที่เกดิขึ้น ซึ่งเป็นมูลเหตุที่

ท�าให้พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องในอดตี
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 ๒. อดีตวัตถุ คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นนิทานชาดก 

นทิานในอรรถกถา จะขึ้นต้นด้วยค�าว่า อตเีต คอื อดตีกาล แสดงให้

เหน็ว่านทิานที่เล่านั้น เป็นเรื่องเก่าแก่ที่มมีาแล้วในอดตี

 ๓. คาถา เป็นถ้อยค�าหรอืวาจาประกอบอดตีวตัถุอกีทหีนึ่ง คอื

ข้อความเดมิที่ปรากฏในพระไตรปิฎก จะคงไว้เป็นเหมอืนหวัใจของเรื่อง

 ๔. ไวยากรณ์ คือตอนอธิบายศัพท์ หรืออธิบายขยายความ

ข้อความที่มปีัญหา ท�าให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่บางครั้งกเ็ว้นตอนนี้

 ๕. สโมธาน หรอื การแสดงการกลบัชาต ิคอื พระพุทธองค์จะ

ทรงระบตุวับคุคลในอดตีนทิานว่าตรงกบับคุคลใดในสมยัพทุธกาล เช่น 

จะทรงระบุว่าบุคคลที่เกื้อกูลพระโพธิสัตว์จะมาเกิดเป็นพระสารีบุตร 

พระอานนท์ ฯลฯ บุคคลที่เป็นปฏปิักษ์ต่อพระโพธสิตัว์ กม็กัจะมาเกดิ

เป็นพระเทวทัต และบุคคลส�าคัญในนิทานต่างๆ ก็จะมาบังเกิดเป็น

พระพุทธเจ้า ลักษณะเช่นนี้เป็นการเชื่อมโยงเรื่องในอดีตกับปัจจุบัน

เข้าหากนั๑๕ 

 ในบรรดานทิานโบราณที่น�ามาแสดงหลกัธรรมในแง่ต่างๆ และ

แสดงการบ�าเพญ็ทศบารมขีองพระโพธสิตัว์ก่อนการตรสัรู้ซึ่งชมุนุมรวม

อยูใ่นอรรถกถาชาดก ๕๔๗ เรื่อง เรื่องที่เหล่าพุทธศาสนกิชนรู้จกัซมึซบั

เป็นอย่างด ีคอื ชาดกในมหานบิาต ซึ่งม ี๑๐ เรื่อง และเรยีกกนัทั่วไป

ว่า ทศชาต ิเพราะเป็นนทิานที่แสดงทศบารมคีรบถ้วนใน ๑๐ พระชาติ

สุดท้าย คอื

 ๑. พระเตมยี์ บ�าเพญ็เนกขมับารมี

 ๒. พระมหาชนก บ�าเพญ็วริยิบารมี

 ๓. พระสุวณัณสาม บ�าเพญ็เมตตาบารมี

๑๕ ศกัดิ์ศร ีแย้มนดัดา, หน้า ๔๗.
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 ๔. พระเนมริาช บ�าเพญ็อธษิฐานบารมี

 ๕. พระมโหสถ บ�าเพญ็ปัญญาบารมี

 ๖. พระภูรทิตั บ�าเพญ็ศลีบารมี

 ๗. พระจนัทกุมาร บ�าเพญ็ขนัตบิารมี

 ๘. พระพรหมนารท บ�าเพญ็อุเบกขาบารมี

 ๙. พระวธิุร บ�าเพญ็สจัจบารมี

 ๑๐. พระเวสสนัดร บ�าเพญ็ทานบารมี

 เรื่องทศชาตหิรอืพระเจ้าสบิชาต ิมผีูเ้รยีบเรยีงเป็นหนงัสอืหลาย

ส�านวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นพระชาติ

สุดท้าย พระชาตยิิ่งใหญ่ เรยีกว่า มหาชาต ิมกีวไีทยและต่างชาตริจนา

ไว้เป็นวรรณคดีหลายส�านวน มีการแปล/แต่งมหาชาติจากภาษาบาล ี 

มาเป็นภาษาไทยตั้งแต่รชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. ๒๐๒๕ 

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่ง 

มหาชาตคิ�าหลวง เป็นร้อยกรอง โดยแปลความจากอรรถกถาชาดก และ

สมยัพระเจ้าอยู่หวัทรงธรรม ม ีกาพย์มหาชาต ิในสมยัอยุธยาได้มกีาร

แปลชาดกเรื่องอื่นๆ จากอรรถกถาชาดกอกี ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระมหา

สมณเจ้า กรมพระวชริญาณวโรรส ทรงแปลเพื่อจดัพมิพ์เป็นบรรณาการ

ในงานพระศพพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ กรมขุน

สพุรรณภาควด ีต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัเสดจ็สวรรคต บรรดาบณัฑติผูรู้ภ้าษาบาลทีั้งภกิษแุละฆราวาส 

รวม ๗๖ คน มพีระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์ ทรงเป็น

ประธาน ได้ช่วยกนัแปลคมัภร์ีอรรถกถาชาดกจนส�าเรจ็บรบูิรณ์ทั้ง ๕๔๗ 

เรื่อง นับว่าเป็นฉบับแรก จากนั้นจนถึงปัจจุบันมีการแปลอีกหลาย

ส�านวนโดยคณะผู้แปลและผู้จดัพมิพ์ต่างๆ กนัไป ดงัเล่มที่เลอืกมาใช้
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ในการศกึษาเปรยีบเทยีบครั้งนี้เป็นฉบบัแปลที่จดัพมิพ์โดยมหามกฏุราช

วทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์จกัรี

และกรุงรตันโกสนิทร์

 จากการศึกษาด้านเนื้อเรื่อง เมื่อเปรียบเทียบนิทานชาดกใน

คมัภรี์มหาวสัตุ ฉบบัแปลของ J.J. Jones ทั้ง ๕๒ เรื่อง กบันทิาน

ชาดก ๕๔๗ เรื่องในอรรถกถาชาดกของบาลี ซึ่งใช้ฉบับจัดพิมพ์โดย

มหามกุฎราชวทิยาลยั พบว่ามเีนื้อเรื่องตรงกนั ๒๖ เรื่อง โดยแยกราย

ละเอยีดได้ดงันี้

 มหาวสัตุ เล่ม ๑ มชีาดกรวม ๙ เรื่อง

  เรื่องที่คล้ายกบัอรรถกถาชาดก ๒ เรื่อง

  เรื่องที่ต่างไป ๗ เรื่อง

 มหาวสัตุ เล่ม ๒ มชีาดกรวม ๒๐ เรื่อง

  เรื่องที่คล้ายกบัอรรถกถาชาดก ๑๓ เรื่อง

  เรื่องที่ต่างไป ๗ เรื่อง

 มหาวสัตุ เล่ม ๓ มชีาดกรวม ๒๓ เรื่อง

  เรื่องที่คล้ายกบัอรรถกถาชาดก ๑๑ เรื่อง

  เรื่องที่ต่างไป ๑๒ เรื่อง

 ดังนั้น ชาดกในมหาวัสตุซึ่งคล้ายคลึงกับในอรรถกถาชาดกม ี

๒๖ เรื่อง และเรื่องที่ต่างไปม ี๒๖ เรื่องเช่นกนั เรื่องที่คล้ายกนันี้ มคีวาม 

ใกล้เคยีงกนัมากบ้างน้อยบ้าง โครงเรื่องจะเหมอืนกนั แต่มข้ีอแตกต่างกนั 

หลายประการ เช่น การแสดงบารม ีการตคีวาม และลกัษณะตวัละคร 

เป็นต้น ส่วนชาดกเรื่องที่ต่างกนัพบว่าบางเรื่องคล้ายกบัอปทาน ทพิยาวทาน 

อวทานกัลปลตา อวทานศตกะ มหากาพย์มหาภารตะ คัมภีร์ปุราณะ 

ดงัจะอ่านรายละเอยีดการศกึษาเปรยีบเทยีบชาดกในมหาวสัตุกบัอรรถ

กถาชาดกและคมัภรี์อื่นๆ ได้ในบทต่อๆ ไป



๒

ชาดกในมหาวัสตุที่คล้ายคลึงกับ

ชาดกในอรรถกถาชาดก

 เมื่อเปรยีบเทยีบชาดกในมหาวสัตุซึ่งมจี�านวน ๕๒ เรื่อง๑๖ กบั

อรรถกถาชาดกซึ่งเป็นชาดกในพระไตรปิฎกจ�านวน ๕๔๗ เรื่อง๑๗ พบว่า 

มชีาดกที่คล้ายคลงึกนัจ�านวน ๒๖ เรื่อง โดยเป็นชาดกในมหาวสัตุ เล่ม ๑ 

จ�านวน ๒ เรื่อง ในมหาวสัตุ เล่ม ๒ จ�านวน ๑๓ เรื่อง และในมหาวสัตุ 

เล่ม ๓ จ�านวน ๑๑ เรื่อง ชาดกในมหาวสัตุและในอรรถกถาชาดกที่

คล้ายคลงึกนัมรีายชื่อดงัต่อไปนี้

        มหาวสัต ุ                  อรรถกถาชาดก

๑. ตรศิกุนยีชาดก ตรงกบั เตสกุณชาดก

 (เรื่องนกสามตวั)  (เรื่องที่ ๕๒๑ อรรถกถาจัตตาฬีส

     นบิาตชาดก)

๒. นยโครธมคิชาดก ตรงกบั นโิครธมคิชาดก

     (เรื่องที่ ๑๒ อรรถกถาเอกนบิาตชาดก 

     สลีวรรค)

๑๖ ได้นบัเรื่องกุศชาดกซึ่งในมหาวสัตุเล่าไว้เป็นชาดก ๒ เรื่อง เป็นเรื่องเดยีว
๑๗ มหามกุฏราชวทิยาลยั, พระสตูร และอรรถกถา (แปล) ขทุทกนกิายชาดก เล่มที่ 
๓ ภาค ๑ - ๗ เล่มที่ ๔ ภาค ๑ - ๓, พระนคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕. 
(จดัพมิพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จกัร ีกรุงรตันโกสนิทร์)
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๓. มญัชรชีาดก ตรงกบั สุธาโภชนชาดก

     (เรื่องที่ ๕๓๕ อสตีนิบิาตอรรถกถา

     ชาดก)

๔.  โคธาชาดก ตรงกบั โคธชาดก

     (เรื่องที่ ๓๓๓ อรรถกถาจตกุกนบิาต

     ชาดก โกกลิวรรค)

๕. ธรรมปาลชาดก ตรงกบั มหาธมัมปาลชาดก

     (เรื่องที่ ๔๔๗ อรรถกถาทสกนบิาต

     ชาดก)

๖.  ศรเกษปนชาดก ตรงกบั อสทสิชาดก

     (เรื่องที่ ๑๘๑ อรรถกถาทุกนิบาต

     ชาดก อสทสิวรรค)

๗. อมราชาดก ตรงกบั สูจชิาดก

     (เรื่องที่ ๓๘๗ อรรถกถาฉกักนบิาต

     ชาดก ขุรปุตตวรรค)

๘.  ศยามาชาดก ตรงกบั กณเวรชาดก

     (เรื่องที่ ๓๑๘ อรรถกถาจตกุกนบิาต

     ชาดก ปุจมินัทวรรค)

๙.  จมัปกชาดก ตรงกบั จมัเปยยชาดก

     (เรื่องที่ ๕๐๖ อรรถกถาวีสตินิบาต

     ชาดก) 

     และสงัขปาลชาดก

     (เรื่องที่ ๕๒๔ อรรถกถาจตัตาฬีส

     นบิาตชาดก)

๑๐ ศยามชาดก ตรงกบั สุวณัณสามชาดก

     (เรื่องที่ ๕๔๐ อรรถกถามหานบิาตชาดก)
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๑๑. ศริปิระภะชาดก ตรงกบั สุวณัณมคิชาดก

     (เรื่องที่ ๓๕๙ อรรถกถาปัญจกนบิาต

     ชาดก มณกิุลฑลวรรค)

๑๒. ศกุนตกชาดก (๑) ตรงกบั วฏัฏกชาดก

     (เรื่องที่ ๑๑๘ อรรถกถาเอกนิบาต

     ชาดก คทัรภวรรค)

๑๓. ศกุนตกชาดก (๒) ตรงกบั กกักรชาดก

     (เรื่องที่ ๒๐๙ อรรถกถาทุกนิบาต

     ชาดก นตงัทฬัหวรรค)

๑๔. มรกฏชาดก ตรงกบั สุงสุมารชาดก

     (เรื่องที่ ๒๐๘ อรรถกถาทุกนิบาต

     ชาดก นตงัทฬัหวรรค)

๑๕. กุศชาดก ตรงกบั กุสชาดก

     (เรื่อง ๕๓๑ อรรถกถาสตัตตนิบิาต

     ชาดก)

๑๖. ชาดกเรื่องลงิ (๑) ตรงกบั นฬปานชาดก

     (เรื่องที่ ๒๐ อรรถกถาเอกนบิาตชาดก 

     สลีวรรค)

๑๗. ชาดกเรื่องลงิ (๒) ตรงกบั วานรนิทชาดก

     (เรื่องที่ ๕๗ อรรถกถาเอกนบิาตชาดก 

     อาสงิควรรค)

๑๘. ชาดกเรื่องกา ตรงกบั สุปัตตชาดก

     (เรื่องที่ ๒๙๒ อรรถกถาตกินบิาต

     ชาดก กุมภวรรค)

๑๙.  ชาดกเรื่องช้างพงั ตรงกบั มาตโิปสกชาดก

     (เรื่องที่ ๔๕๕ อรรถกถาเอกาทส

     นบิาตชาดก)
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๒๐. นลนิชีาดก ตรงกบั นฬินกิาชาดก

     (เรื่องที่ ๕๒๖ อรรถกถาปัญญาส

     นบิาตชาดก)

     และ อลมัพุสาชาดก

     (เรื่องที่ ๕๒๓ อรรถกถาจัตตาฬีส

     นบิาตชาดก)

๒๑. คงัคปาลชาดก ตรงกบั คงัคมาลชาดก

     (เรื่องที่ ๔๒๑ อรรถกถาอฏัฐกนบิาต

     ชาดก กจัจานวิรรค)

๒๒. กษานตวิาทชิาดก ตรงกบั ขนัตวิาทนิ

     (เรื่องที่ ๓๑๓ อรรถกถาจตกุกนบิาต

     ชาดก ปุจมินัทวรรค)

๒๓. ศรภงัคชาดก ตรงกบั สรภงัคชาดก

     (เรื่องที่ ๕๒๒ อรรถกถาจัตตาฬีส

     นบิาตชาดก)

๒๔. อสัถเิสนชาดก ตรงกบั อฏัฐเิสนชาดก

     (เรื่องที่ ๔๐๓ อรรถกถาสตัตกนบิาต

     ชาดก กุกกุวรรค)

๒๕. อรนิทมชาดก ตรงกบั  โสณกชาดก

     (เรื่องที่ ๕๒๙ อรรถกถาสฏัฐนิบิาต

     ชาดก)

๒๖. วชิติาวนิชาดก มสี่วน เวสสนัดรชาดก

    คล้ายกบั (เรื่อง ๕๔๗ อรรถกถามหานบิาตชาดก)

ชาดกเหล่านี้มเีรื่องย่อและข้อเปรยีบเทยีบดงัต่อไปนี้
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ตรศิกนุยีชาดก (นกสามตวั)

 เป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าเล่าให้กษตัรยิ์ลจิฉว ีกษตัรยิ์อื่นๆ และ

ประชาชนฟัง เนื่องจากโคศฤงคิได้ส่งนกแก้วพูดได้ไปทูลนิมนต์

พระพทุธองค์ให้พกัแรมและฉนัภตัตาหาร ฝูงชนพากนัประหลาดใจที่มี

นกแก้วพูดภาษาคนได้ พระองค์จงึทรงเล่าเรื่องนกพูดได้ในอดตีกาล

 ในอดีตกาล พระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสี ทรงเป็น

กษัตริย์ที่มีพระราชอ�านาจเกรียงไกร แต่ไม่มีราชโอรสสืบราชสมบัต ิ

พระองค์ยกขบวนเสดจ็ไปขอราชโอรสจากพระฤษ ีระหว่างทางทรงเหน็

แม่นก ๓ ตวับนิออกมาจากโพรงต้นงิ้ว นกนั้นเป็นนกเค้าแมว นกสาลกิา 

และนกแก้ว เมื่อทอดพระเนตรดงันั้น ด้วยความอยากทราบว่ามสีิ่งใด

ในโพรงไม้ จึงทรงบัญชาให้คนปีนขึ้นไปส�ารวจ ได้พบไข่นก ๓ ฟอง 

พระเจ้าพรหมทตัให้น�าไข่นกลงมาอย่างระมดัระวงัไม่ให้แตก แล้วโปรด

ให้พรานจบันกกราบทลูว่าเป็นไข่ของนกใด พรานจบันกกราบทูลว่าเป็น

ไข่ของนกเค้าแมว นกแก้ว และนกสาลกิา และกราบทูลวธิฟัีกไข่ให้เป็นตวั 

เมื่อเสดจ็ไปถงึอาศรมพระฤษ ีพระเจ้าพรหมทตัขอราชโอรส พระฤษทูีล

ให้พระเจ้าพรหมทตัเกบ็รกัษาไข่นก ๓ ฟองไว้ให้ด ี เพราะจะเป็นสิ่งที่ให้ 

ราชโอรสแก่พระองค์ พระเจ้าพรหมทตัประหลาดใจในอ�านาจของพระฤษ ี

ที่ล่วงรู้เหตกุารณ์ในอนาคต เมื่อกลบัถงึเมอืง พระองค์ทรงให้ดแูลไข่ทั้ง 

๓ ฟองอย่างดจีนฟักเป็นตวันก นกทั้งสามฉลาด รู้ภาษาคน พระราชา

จงึเลี้ยงไว้อย่างราชบุตรของพระองค์ และได้ตรสัถามนกแต่ละตวัเรื่อง

หน้าที่ของผู้เป็นกษตัรยิ์ นกเค้าแมวกราบทูลว่า พระมหากษตัรยิ์ต้องมี

จรยิธรรมได้แก่ ไม่หลงอ�านาจ ระงบัความโกรธ มคีวามยุตธิรรม เมตตา 

กรุณา ฯลฯ นกสาลกิากราบทูลว่า ในโลกนี้มปีระโยชน์อนัเกดิจากเหตุ 
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เตสกณุชาดก (เรื่องที่ ๕๒๑)

 พระศาสดาทรงเล่าชาดกเรื่องนี้เพื่อให้โอวาทแก่พระเจ้าโกศลว่า

พระราชาต้องเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในราชธรรม

 พระเจ้าพรหมทตัครองเมอืงพาราณส ีไม่ทรงมพีระราชโอรส วนัหนึ่ง 

เมื่อพระองค์เสดจ็ประพาสราชอุทยานกบัข้าราชบรพิาร ได้บรรทมหลบั

ไปขณะหนึ่ง เมื่อตื่นบรรทม ทอดพระเนตรเหน็รงันกบนต้นรงั จงึบญัชา

ให้มหาดเล็กปีนขึ้นไปดูว่ามีอะไรอยู่ในรังนก มหาดเล็กปีนขึ้นไปแล้ว 

กราบทลูว่ามไีข่ ๓ ฟอง พระองค์ตรสัว่าอย่าปล่อยลมหายใจรดไข่เหล่านั้น 

ให้แผ่ส�าลลีงในผอบ วางฟองไข่ในผอบด้วยความระมดัระวงัแล้วน�ามา

ถวายพระองค์ พระราชาให้ตามนายพรานมาพจิารณาว่าฟองไข่เหล่านั้น

เป็นของนกชนดิใด นายพรานกราบทลูว่าเป็นฟองไข่นกฮกูใบหนึ่ง ฟองไข่

๒ ประการ คอื การได้สิ่งที่ยงัไม่ได้ และการรกัษาสิ่งที่ได้มาแล้ว ฉะนั้น 

เพื่อจะให้ได้รบัสิ่งที่ปรารถนาและรกัษาสิ่งนั้นไว้ได้ ต้องมคีวามเที่ยงธรรม 

มคีวามกรุณา ไม่เชื่อใจศตัรู ตรวจสอบราชกจิด้วยพระองค์เอง รบัฟัง

ทกุสิ่งเพื่อน�ามาใช้เป็นประโยชน์ ยกย่องคนดใีห้ท�าราชการ เป็นต้น ส่วน

นกแก้วกราบทูลว่า พระราชาต้องมอี�านาจ ๕ ประการ คอื อ�านาจของ

ตนเอง อ�านาจของราชโอรส อ�านาจของพระญาตหิรอืพระสหาย อ�านาจ

ของกองทพั และอ�านาจจากปัญญา ถ้าใครถงึพร้อมด้วยอ�านาจทั้ง ๕ 

จะมอีาณาจกัรที่มั่นคง แต่ปัญญาหรอืความฉลาดจะท�าให้มอี�านาจสงูสดุ

 หลงัจากได้ฟังนกทั้ง ๓ ตวัแล้ว พระเจ้าพรหมทตัทรงปลาบปลื้ม

พระทยัอย่างยิ่ง หลงัจากนั้น นกแก้วโพธสิตัว์ได้กลายเป็นชายหนุ่มและ

เทศนาบารม ี๑๐ ประการแก่พระเจ้าพรหมทตั
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นกสาลกิาใบหนึ่ง และฟองไข่นกแขกเต้าอกีใบหนึ่ง พระราชาด�ารว่ิาฟองไข่ 

นกเหล่านี้จกัเป็นราชบุตรของพระองค์จงึให้อ�ามาตย์ ๓ คน รบัฟองไข่

นกไว้ดแูลอย่างดคีนละฟอง เมื่อไข่นกฟักเป็นตวัให้มากราบทลูให้ทรงทราบ

 ต่อมาฟองไข่นกฮูกฟักเป็นตัวก่อน นายพรานพิจารณาว่าเป็น

ตวัผู้ อ�ามาตย์จงึไปกราบทลูว่าราชโอรสประสตูแิล้ว พระองค์พระราชทาน 

ทรพัย์ให้เป็นอนัมากและทรงตั้งชื่อว่า เวสสนัดร ต่อมาฟองไข่นกสาลกิา

ฟักเป็นตวัเมยี พระราชทานนามว่า กณุฑลนิ ีฟองไข่นกแขกเต้าฟักเป็น

ตวัสุดท้ายซึ่งเป็นตวัผู้ พระราชทานนามว่า ชมัพุกะ พระองค์ตรสัเรยีก

นกเหล่านี้ว่าเป็นราชโอรสราชธดิา เหล่าอ�ามาตย์พากนัหวัเราะเยาะการ 

กระท�าของพระองค์ พระองค์จึงต้องการแสดงปัญญาของนกทั้งสาม   

ให้ปรากฏ ทรงถามปัญหากบันกเวสสนัดรท่ามกลางมหาชนว่า กจิอนัใด 

ที่ผู้ประสงค์จะเสวยราชย์พงึกระท�า นกเวสสนัดรตอบว่า พระราชาควร

ด�ารงอยู่ในธรรม ๓ ประการ คอื ห้ามมุสาวาท ห้ามความโกรธ และ

ห้ามความร่าเรงิ จากนั้นกก็ล่าวถงึกจิอนัควรปฏบิตั ิเช่น ไม่กระท�ากรรม

ใดที่ก่อให้เดือดร้อน มีพระทัยคิดประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่น มีความขยัน

หมั่นเพียร เป็นต้น เมื่อเหล่าเสนาบดีได้ฟังก็สรรเสริญ กราบทูลให้

สถาปนานกเวสสนัดรเป็นอคัรมหาเสนาบดี

 ๒ - ๓ วนัต่อมา พระเจ้าพรหมทตัทรงถามนกกุณฑลนิดี้วย

ค�าถามเดียวกัน นางนกกราบทูลว่า ประโยชน์ตั้งมั่นอยู่ด้วยเหตุ ๒ 

ประการ คอืความได้ลาภที่ยงัไม่ได้ และการรกัษาลาภที่ได้แล้วนั้น โดยม ี

กจิพงึกระท�าคอื รู้จกัอุปนสิยัใจคออ�ามาตย์ของพระองค์ รู้จกัใช้คนให้

เหมาะกบังาน พงึสงเคราะห์ผูค้น ไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องพระราชทรพัย์ 

ควรข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง อย่ากระท�ากิจด้วย

ความเร่งรบีหนุหนั ต้องเป็นผูอ้ยูใ่นศลีธรรม เมื่อเสนาบดไีด้ฟัง กก็ราบทูล 

ให้พระราชาแต่งตั้งเป็นขุนคลงั
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 อกี ๒ - ๓ วนัต่อมาทรงถามปัญหากบันกชมัพุกะว่า อะไรคอื

ก�าลงัสงูสดุกว่าก�าลงัทั้งหลาย นกชมัพุกะกราบทลูว่ามกี�าลงั ๕ ประการ 

คอื ก�าลงัแขน ก�าลงัโภคทรพัย์ ก�าลงัอ�ามาตย์บณัฑติ ก�าลงัชาตติระกลู

ยิ่งใหญ่ และก�าลงัปัญญา แต่ปัญญาเป็นก�าลงัยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็น

เครื่องยงัให้เกดิเกยีรตยิศและลาภสกัการะ และกล่าวว่าผู้ประพฤตธิรรม

จกัได้ขึ้นสวรรค์ พระราชาพระราชทานต�าแหน่งเสนาบดใีห้

 นกทั้งสามได้เป็นผูส้อนธรรมะถวายพระเจ้าพรหมทตั พระองค์

ทรงบ�าเพญ็บญุกุศล จนเมื่อจะสวรรคตได้มอบราชสมบตัแิก่นกชมัพกุะ 

แต่นกชัมพุกะโพธิสัตว์ไม่รับราชสมบัติและให้เหล่าอ�ามาตย์ปกครอง

กนัเองด้วยธรรม

ข้อเปรยีบเทยีบ

 ๑. มลูเหตกุารเล่าชาดกทั้งสองเรื่องต่างกนั ในมหาวสัตุ มเีหตุการณ์ 

ในพทุธประวตัว่ิา โคศฤงคส่ิงนกแก้วพดูได้ไปนมินต์พระพทุธเจ้ามาฉนั

ภัตตาหาร ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอดีตชาติที่พระองค์เสวย 

พระชาตเิป็นนกแก้วพูดได้ ส่วนในอรรถกถาชาดก พระศาสดาทรงเล่า

ชาดกเรื่องนี้เพื่อให้โอวาทแก่พระเจ้าโกศล มูลเหตุของการเล่าชาดกต่าง

กนัท�าให้แก่นเรื่องและรายละเอยีดของเรื่องต่างกนัไปด้วย

 ๒. แม้โครงเรื่องของนทิานทั้งสองจะคล้ายกนั แต่มรีายละเอยีด

แตกต่างกนัอยู่หลายตอน ได้แก่

  ๒.๑ แม้ชาดกทั้งสองจะกล่าวว่าพระเจ้าพรหมทัตไม่ม ี  

พระราชโอรส แต่ในมหาวัสตุ แสดงว่าพระเจ้าพรหมทัตปรารถนา    

พระราชโอรสเป็นอย่างยิ่งจงึยกขบวนเสดจ็ไปขอโอรสกบัพระฤษ ีจงึทรง

ได้ไข่นก ๓ ฟองระหว่างเสดจ็พระราชด�าเนนิ ส่วนในอรรถกถาชาดก 
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พระองค์ได้ไข่นกเมื่อเสด็จประพาสสวน ในมหาวัสตุ กล่าวว่าพระเจ้า

พรหมทตัทอดพระเนตรเหน็แม่นก ๓ ตวับนิจากรงันกในโพรงไม้งิ้ว แต่

ในอรรถกถาชาดกพระองค์ทอดพระเนตรเหน็รงันกบนต้นรงั ไม่มแีม่นก 

และพบไข่ ๓ ฟอง

  ๒.๒ ในมหาวสัต ุฟองนกทั้ง ๓ เป็นของนกเค้าแมว นกสาลกิา 

และนกแก้ว ส่วนอรรถกถาชาดก ฟองนกเป็นของนกฮูก นกสาลิกา 

และนกแขกเต้า ส�าหรบันกเค้าแมวหรอืนกฮูก อาจจะนบัได้ว่าเป็นนก

ประเภทเดียวกัน แต่นกส�าคัญที่เป็นนกพระโพธิสัตว์ต่างไปเป็นคนละ

ชนดิ ในมหาวสัตเุป็นนกแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกบัการปรารภเรื่องนกแก้ว 

พดูได้ ส่วนในอรรถกถาชาดกเป็นนกแขกเต้า ซึ่งมกัเป็นพระชาตหินึ่งที่

ปรากฏในชาดกเรื่องอื่นๆ เช่น ราธชาดก (เรื่องที่ ๑๙๘ ในทุกนบิาต   

รุหกวรรค) ในสุกชาดก (เรื่องที่ ๒๕๕ ติกนบิาต สงักปัปวรรค) มหา

สุวราชชาดก (เรื่องที่ ๔๒๙ นวกนบิาต) เป็นต้น

  ๒.๓ ในมหาวสัตุ นายพรานผู้จบันกเป็นผู้กราบทูลวธิกีาร

จบัและการฟักไข่นกให้เป็นตวั ในอรรถกถาชาดก พระเจ้าพรหมทตัเอง

เป็นผู้อธบิายวธิกีารน�าไข่นกลงมาจากต้นไม้ด้วยความระมดัระวงั และ

ทรงมอบให้อ�ามาตย์ ๓ คนเป็นผูด้แูลรกัษาให้ไข่นกแต่ละฟองฟักเป็นตวั 

พระเจ้าพรหมทตัในอรรถกถาชาดกมพีระราชประสงค์ว่าจะเลี้ยงนกเหล่านี้ 

เป็นลูก ดังนั้นเมื่อนกตัวแรกฟักเป็นตัว เป็นนกตัวผู้ อ�ามาตย์จึง

กราบทลูวา่พระราชโอรสประสูตแิล้ว ส่วนในมหาวสัต ุพระฤษกีราบทลู

ให้พระเจ้าพรหมทัตทรงเลี้ยงดูรักษาไข่นกให้ดี เพราะนกเหล่านี้จะน�า

ราชโอรสมาให้พระองค์ แม้จะไม่มกีล่าวไว้ว่าทรงเลี้ยงนกเหล่านี้เป็นลกู 

แต่นกทั้งสามกราบทูลเรยีกพระราชาว่าพระราชบดิา

  ๒.๔ ในมหาวัสตุไม่ได้กล่าวไว้ว่านกทั้งสามตัวเป็นเพศใด

และไม่มีชื่อเรียก แต่ในอรรถกถาชาดก กล่าวไว้ชัดเจนว่านกฮูกเป็น
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ตวัผู ้ชื่อ เวสสนัดร นกสาลกิาเป็นตวัเมยี ชื่อ กณุฑลนิ ีนกแขกเต้าเป็น

ตวัผู้ ชื่อ ชมัพุกะ

  ๒.๕ ในมหาวัสตุ พระเจ้าพรหมทัตทรงถามปัญหานกทั้ง

สามตวัด้วยค�าถามเดยีวกนั นกกต็อบไปคนละอย่าง ส่วนอรรถกถาชาดก 

พระองค์ทรงถามนกทลีะตวั ห่างกนั ๒ - ๓ วนั นกเวสสนัดร และนก

กณุฑลนิไีด้ค�าถามเดยีวกนัคอื สิ่งใดคอืราชกจิของพระมหากษตัรย์ิ แต่

ทรงถามนกชมัพุกะว่าก�าลงัใดเป็นก�าลงัสูงสุดเหนอืก�าลงัทั้งหลาย

  ๒.๖ พระเจ้าพรหมทัตในมหาวัสตุทรงปรึกษาราชการและ

ทรงถามปัญหากบันกทั้งสาม เพราะเป็นนกเฉลยีวฉลาด พดูภาษาคนได้ 

ต่างไปจากอรรถกถาชาดกที่พระเจ้าพรหมทัตทรงต้องการให้เหล่า

เสนาบดทีี่เยาะเย้ยว่าพระองค์เลี้ยงนกเป็นลูกได้เหน็ปัญญาของนกเหล่านี้ 

จงึตรสัถามปัญหาท่ามกลางมหาชน เมื่อนกทั้งสามแสดงปัญญา เสนาบด ี

จึงสรรเสริญและขอให้พระเจ้าพรหมทัตพระราชทานต�าแหน่งให้แก่นก 

นกทั้งสามในอรรถกถาชาดกจึงมีต�าแหน่งราชการต่างๆ กันไป ซึ่งใน

มหาวสัตุไม่มเีนื้อหาส่วนนี้

  ๒.๗ ค�าตอบของนกเรื่องธรรมะของพระราชาในชาดกทั้ง

สองเรื่องมีรายละเอียดต่างกันไปบ้าง ในอรรถกถาชาดกเรียบเรียงไว้

ชัดเจนกว่ามหาวัสตุ เช่น ในอรรถกถาชาดก นกเวสสันดรกล่าวว่า   

พระราชาควรทรงเว้นการกระท�า ๓ ประการ คอื มุสาวาท ความโกรธ 

และความเร่งรบี ในมหาวสัตุ ไม่ได้กล่าวเรื่องมุสาวาท แต่ขยายความ

ในราชกจิส่วนอื่นๆ ได้แก่ มคีวามยุตธิรรมสงเคราะห์ทั้งคนจนคนรวย 

เป็นต้น ค�าตอบของนกสาลิกาคล้ายกันทั้งสองเรื่อง แต่ค�าตอบของ    

นกแขกเต้าชัมพุกะในอรรถกถาชาดกต่างไปจากค�าตอบของนกแก้วใน

มหาวสัต ุนกแก้วตอบว่าก�าลงัม ี๕ อย่าง คอื ก�าลงัของตนเอง, ของบุตร, 
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ของญาตแิละเพื่อน, ของกองทพั และก�าลงัปัญญา นกชมัพุกะบอกว่า

ก�าลังมี ๕ อย่าง คือ ก�าลังแขน, ก�าลังโภคทรัพย์, ก�าลังอ�ามาตย์ 

บณัฑติ, ก�าลงัที่ได้จากการมชีาตติระกลูยิ่งใหญ่ และก�าลงัปัญญา ความ

แตกต่างนี้น่าจะเกดิจากการตคีวามต่างกนั เช่น ก�าลงัแขนและก�าลงัของ

ตนเองตคีวามได้ถงึความสามารถของตนเอง บตุรบงัเกดิแต่บดิามารดา 

เปรียบเหมือนทรัพย์ของบิดามารดา เช่นเดียวกับก�าลังโภคทรัพย์ ซึ่ง

เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากความสามารถของเรา ก�าลงัของญาต ิและเพื่อน 

กับก�าลังของอ�ามาตย์ บัณฑิต หมายถึงคนแวดล้อม ถ้ามีบริวาร

แวดล้อมที่ดย่ีอมเป็นก�าลงัช่วยหนนุในการท�ากจิการต่างๆ ก�าลงักองทพั

ก็เป็นเครื่องหนุนน�าเหมือนกับการมีชาติตระกูลดีท�าให้เป็นที่เชื่อถือ 

ฉะนั้น ถึงแม้จะใช้ค�าต่างกัน ก็ตีความได้เหมือนกัน หรืออีกนัยหนึ่ง   

มวีตัถปุระสงค์จะพดูถงึสิ่งเดยีวกนั แต่ตคีวามต่างกนัไป อย่างไรกต็าม

ชาดกทั้งสองเรื่องกล่าวตรงกนัว่า ปัญญาเป็นก�าลงัสูงสุด

  ๒.๘ มหาวสัตลุงท้ายว่านกแก้วโพธสิตัว์กลายเป็นบรุุษหนุ่ม 

และได้เทศนาเรื่องบารมี ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว์แก่พระเจ้า  

พรหมทตั ส่วนอรรถกถาชาดกลงท้ายว่าเมื่อพระเจ้าพรหมทตัสวรรคต 

ได้มอบราชสมบัติให้แก่นกแขกเต้าชัมพุกะแต่นกโพธิสัตว์ไม่รับ ให้

เสนาบดปีกครองบ้านเมอืงกนัเองโดยธรรม

 ๓. แสดงการกลบัชาตติ่างกนั ดงันี้

   มหาวสัตุ อรรถกถาชาดก

นกแก้ว (นกแขกเต้า) พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า

นกสาลกิา  พระสารบีุตร นางอุบลวรรณา

นกเค้าแมว (นกฮูก) พระอานนท์ พระสารบีุตร

พระเจ้าพรหมทตั พระเจ้าศุทโธทนะ พระอานนท์
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 การแสดงการกลับชาติจะสอดคล้องกับมูลเหตุของการเล่าเรื่อง

และเนื้อหาที่ก�าหนดไว้ มหาวสัตุไม่กล่าวว่านกทั้ง ๓ เป็นเพศใด เมื่อ

แสดงการกลบัชาต ิจงึมาบงัเกดิเป็นบุรุษ ส่วนในอรรถกถาชาดกกล่าว

ว่านกสาลิกาเป็นตัวเมีย ฉะนั้นจึงมาบังเกิดเป็นนางอุบลวรรณา น่า

สังเกตว่าเมื่อชาดกแสดงการกลับชาติมักจะไม่กลับชาติต่างเพศกับที่

ปรากฏในนทิานชาดก

 ๔. ชาดกทั้งสองเรื่องเน้นการแสดงปัญญาบารมชีดัเจน

 นอกจากชาดกในมหาวสัตเุรื่องนี้จะคล้ายกบัชาดกในอรรถกถา

ชาดกแล้ว ยงัพบว่าคล้ายกบันทิานใน มหากาพย์มหาภารตะ เรื่องนก 

๔ ตวัด้วย มหาภารตะกล่าวถงึนกมปัีญญา ๔ ตวั เป็นบตุรชายของพระ

ฤษผีู้รู้พระเวทและบูชาพระอคัน ีและใน มารกณัเฑยะปุราณะ มเีรื่อง

นกมปีัญญา ๔ ตวั เป็นบุตรชายพระฤษ ีนกนั้นไม่เพยีงแต่รู้หลกัโยคะ

และเฉลยีวฉลาดในเรื่องทั้งปวง แต่ยงัสอนหลกัธรรมแก่พระราชาด้วย๑๘ 

๑๘ Winternitz, p. 244 (footnote 2)
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นยโครธมคิชาดก

(เรื่องสวนกวางมฤคทายวนั)

 พระศาสดาทรงเล่าชาดกนี้เพื่อแสดงประวัติของป่ามฤคทาย 

ดงันี้ 

 ในอดตีกาล ณ ป่าแห่งหนึ่งใกล้เมอืงพาราณส ีมกีวางจ่าฝูงชื่อ 

โรหะกะ มลีูก ๒ ตวั ชื่อ นยโครธะ และวศิาขะ จงึแบ่งฝูงกวางให้ลูก

ทั้งสองดูแลฝูงละ ๕๐๐ ตวั วนัหนึ่งพระเจ้าพรหมทตัเสดจ็ประพาสป่า

ล่าฝูงกวาง แม้พระองค์จะไม่ได้ทรงล่าเนื้อกวางไปเสวยมากนกั แต่ฝงูกวาง 

ได้แตกตื่นบาดเจบ็ล้มตาย หนกีระจดักระจายและถกูสตัว์อื่นจบักนิเป็น

จ�านวนมาก นยโครธะและวศิาขะเหน็ความเสยีหายเกดิแก่ฝูงกวางของตน 

จงึตกลงกนัว่าจะไปขอพระราชาว่าการล่าสตัว์ท�าให้กวางเสยีชวีติมากกว่า

จ�านวนที่พระองค์มีพระประสงค์ ต่อแต่นี้กวางทั้งสองฝูงจะสลับกันส่ง

กวางไปให้พระองค์ทรงประหารเป็นอาหารวนัละตวั

 หลงัจากตกลงกระท�าเช่นนั้น วนัหนึ่งถงึเวรของกวางตวัเมยีจาก

ฝูงวศิาขะ นางบอกแก่กวางผู้พาตวัไปว่านางตั้งครรภ์มลีูกกวาง ๒ ตวั

อยู่ในท้อง ขอให้ส่งกวางตัวอื่นไปก่อน หลังจากนางตกลูกแล้วนางจะ

ไปตามเวรที่ก�าหนด ถ้าส่งนางไปเดี๋ยวนี้จะเท่ากับเสียกวางไป ๓ ตัว 

นายเวรได้ไปหากวางตวัอื่นๆ เพื่อขอให้ไปแทน กไ็ม่มกีวางตวัใดยอม 

นางกวางจงึไปบอกวศิาขะกวางจ่าฝงู วศิาขะขอให้ถามกวางตวัอื่นๆ อกี 

กไ็ม่มใีครยอมอกี นางจงึไปหานยโครธะจ่าฝงูอกีฝงูหนึ่ง นยโครธะถาม

กวางในฝูงของตน ก็ไม่มีตัวใดยอมไปแทน นยโครธะจึงอาสาไปให้  

พระราชาประหาร เมื่อเข้าไปในเมอืง ความสง่างามของนยโครธะท�าให้

ประชาชนพากันไปกราบทูลร้องขอให้พระเจ้าพรหมทัตไว้ชีวิต เมื่อ
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พระองค์ทรงไต่ถามรู้ความจริงว่านยโครธะมาตายแทนกวางท้องแก่ 

พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้มีคุณธรรม และทรงส�านึกว่าพระองค์

เหมอืนสตัว์ป่าที่เบยีดเบยีนชวีติของผูอ้ื่น จงึทรงปล่อยฝูงกวางเป็นอสิระ

และยกป่านั้นให้เป็นที่อยู่ของกวาง ท�าให้ป่านั้นได้ชื่อว่ามฤคทาย ส่วน

กวางท้องแก่ได้ขออยู่ในฝูงของนยโครธะ ไม่ยอมไปเข้าฝูงของวิศาขะ

อกีต่อไป

 ต่อมาฝูงกวางพากนัไปกนิกล้าของชาวนา ชาวนาจงึมากราบทูล

ความเดือดร้อนให้ทราบและขอให้ยกเลิกการให้อภัยโทษแก่ฝูงกวาง 

เพื่อชาวนาจะท�าร้ายฝูงกวางได้โดยไม่ต้องพระราชอาญา แต่พระเจ้า

พรหมทตัไม่ยอมเสยีสญัญาที่ทรงท�าไว้กบัฝูงกวาง

นโิครธมคิชาดก (เรื่องที่ ๑๒)

  พระพุทธองค์ทรงเล่าชาดกเรื่องนี้เพื่อประกอบการเล่าประวตัิ

ของภกิษุณซีึ่งเป็นมารดาของพระกสัสปเถระ 

 มเีหตเุกดิในสมยัพทุธกาล คอื ธดิาของเศรษฐผีูห้นึ่งเลื่อมใสใน

ศาสนาขอออกบวช บิดามารดาไม่อนุญาตเธอจึงแต่งงานเพื่อจะได้ขอ

จากสาม ีเมื่อแต่งงานแล้วกไ็ด้ขออนุญาตสามอีอกบวชโดยไม่รู้ว่าตวัเอง

ตั้งครรภ์ เมื่อสามอีนญุาต เธอได้ไปบวชเป็นภกิษณุใีนส�านกัของพระเทวทตั 

ครรภ์เจรญิขึ้นจนภกิษณุอีื่นสงัเกตเหน็ กพ็ากนัไปเฝ้าพระเทวทตั ทลูถาม

ว่าจะท�าอย่างไร พระเทวทตัให้ภกิษุณผีู้นี้สกึ ภกิษุณจีงึไปยงัส�านกัของ

พระพุทธเจ้า พระองค์ให้พิจารณาปัญหานี้ท่ามกลางพุทธบริษัท โดย   

มอบหมายให้พระอุบาลีเถระเป็นประธานในการช�าระกรรมของภิกษุณ ี 

พระอุบาลีขอให้นางวิสาขาอุบาสิกาตรวจร่างกายของภิกษุณีเพื่อพิสูจน์

ว่านางตั้งครรภ์ก่อนหรอืหลงับวช เมื่อได้ความจรงิว่านางตั้งครรภ์ก่อนบวช 
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พุทธบรษิัทก็ถือว่านางเป็นผู้บริสุทธิ์ นางได้คลอดบุตรเป็นชาย ต่อมา

คือพระมหากัสสปเถระ พระภิกษุทั้งหลายสรรเสริญการกระท�าของ

พระพุทธองค์ว่าเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งปวง พระองค์จึงทรงเล่าชาดกเพื่อ

แสดงสิ่งที่ทรงกระท�ามาแล้วในอดตี

 ในอดตีกาล พระเจ้าพรหมทตัครองเมอืงพาราณส ีพระโพธสิตัว์

มกี�าเนดิเป็นกวาง มรีปูร่างงดงาม ชื่อนโิครธมคิ มบีรวิาร ๕๐๐ ในป่าใกล้ๆ 

กนันั้น มกีวางอกีฝูงหนึ่งจ่าฝูงชื่อว่า สาขะ มบีรวิาร ๕๐๐ เช่นกนั

 พระเจ้าพรหมทัตเสด็จล่ากวางทุกวันจนประชาชนไม่เป็นอันท�า

มาหากิน ฝูงชนจึงตกลงกันว่าวางเหยื่อต้อนกวางทั้งหมดมาขังไว้ใน  

พระราชอุทยานซึ่งมีอาหารและน�้าบริบูรณ์เพื่อให้พระราชาล่ากวางใน

อุทยานนี้ เมื่อพระองค์เสดจ็ไปทอดพระเนตร ทรงพอใจกวางจ่าฝูงทั้ง 

๒ ตวั กพ็ระราชทานอภยัโทษ ไม่ให้ใครประหาร เมื่อเสดจ็ไปยงิกวาง

ในสวน ฝูงกวางเมื่อเหน็ธนูกพ็ากนัหนคีวามตายอลหม่านจนได้รบัความ

ล�าบากทั่วกัน นิโครธมิคและสาขะจึงตกลงกันว่าจะผลัดกันส่งกวาง

บรวิารของตนวนัละ ๑ ตวัไปพาดคอรอให้พ่อครวัฆ่าโดยไม่ต้องไล่ล่า

ให้ฝูงกวางได้รบับาดเจบ็เดอืดร้อน

 วนัหนึ่งถงึเวรของนางกวางท้องแก่ นางจงึไปหาสาขะจ่าฝงูขอให้

ส่งกวางตวัอื่นไปแทนนางจนกว่านางจะตกลกู สาขะไม่ยอมช่วย นางจงึ

ไปหานิโครธมิคจ่าฝูงอีกฝูงหนึ่ง นิโครธมิคจึงไปนอนรอพ่อครัวที่ที่

ประหาร พ่อครวัรู้ว่าพญากวางได้รบัอภยัโทษ จงึไปทูลพระราชา เมื่อ

พระราชาซกัถามได้ความจรงิกส็รรเสรญิว่าเป็นผูม้ขีนัตแิละความเมตตา 

พระองค์ทรงอภัยโทษให้ฝูงกวางทั้งหมด แม้จนหมู่นกและปลาใน    

พระราชอุทยานด้วย พญากวางจึงสรรเสริญว่าพระราชาตั้งมั่นอยู่ใน   

ศลีธรรม
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 เมื่อแม่กวางตกลูก ลูกกวางจะไปเล่นที่ส�านักของกวางสาขะ   

แม่กวางกห้็ามลูกไม่ให้ไป แต่ให้ไปที่ส�านกัของนโิครธมคิเท่านั้น เพราะ

สาขะเป็นผู้ไม่ควรคบหา

 ต่อมาฝงูกวางไปกนิข้าวกล้าของชาวเมอืง ชาวเมอืงไม่กล้าฆ่ากวาง 

เพราะเป็นกวางที่ได้รบัอภยัโทษ จงึพากนัไปทูลพระราชา พระราชาไม่ยอม 

กลบัค�าสตัย์ที่ให้ไว้แก่ฝูงกวาง เมื่อนโิครธมคิมฤคราชทราบเรื่องกห็้าม

ฝูงกวางไม่ให้ไปกินข้าวกล้าของมนุษย์และบอกแก่เหล่ามนุษย์ว่าอย่า 

ท�ารั้วเพื่อรกัษาข้าวกล้าแต่จงผกูสญัญาณด้วยใบไม้ปักนาไว้ จากนั้นมา

จงึเกดิธรรมเนยีมการผูกใบไม้ในนาขึ้น

ข้อเปรยีบเทยีบ

 ๑. มูลเหตุการเล่านิทานทั้งสองเรื่องต่างกัน ในมหาวัสตุ 

พระพทุธองค์ต้องการแสดงประวตัขิองป่าว่าเหตุใดจงึได้ชื่อว่า มฤคทาย 

ซึ่งแปลว่า ป่าของฝงูกวาง ส่วนในอรรถกถาชาดกพระพทุธองค์ใช้ชาดก

เป็นเครื่องแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลก การช่วยเหลือ

ภิกษุณีมารดาของพระกัสสปเถระจึงไม่ได้เป็นการช่วยเหลือในปัจจุบัน

ชาต ิ(พทุธกาล) เท่านั้น แต่เคยทรงช่วยเหลอืมาแลว้ในอดตีชาต ิชาดก

ในอรรถกถาชาดกจงึเป็นเรื่องพระโพธสิตัว์ช่วยกวางตวัเมยีท้องแก่ตรง

กบัที่พระองค์ช่วยเหลอืพระภกิษุณที้องแก่ในพุทธกาล

 ๒. โครงเรื่องของชาดกทั้งสองคล้ายคลงึกนั แต่มรีายละเอยีด

ของเนื้อหาต่างกนั ดงันี้

  ๒.๑ มหาวสัตกุล่าวว่า พญากวางนยโครธะและวศิาขะเป็น

พี่น้องท้องเดยีวกนั โดยเป็นลูกของพญากวางโรหะกะ อรรถกถาชาดก

กล่าวว่ากวางทั้งสองต่างเป็นจ่าฝูงดแูลฝงูกวางอยู่ในป่าเดยีวกนั แต่ไม่ได้ 
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เกี่ยวข้องกัน การก�าหนดตัวละครเช่นนี้ เป็นเพราะอรรถกถาชาดก

ต้องการเปรียบเทียบว่าพระพุทธองค์มีความเมตตากว่าพระเทวทัต 

พระองค์จงึเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งปวงแม้เป็นภกิษณุใีนส�านกัของพระเทวทตั 

พระองค์ก็ทรงช่วยเหลือ การก�าหนดตัวละครจึงสอดคล้องกับมูลเหตุ

การเล่าชาดกที่กล่าวไว้แต่ต้น ส่วนในมหาวสัต ุไม่มจีดุประสงค์จะแสดง

บารมีเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธองค์และพระเทวทัต จึงก�าหนดให้

กวางทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ในอรรถกถาชาดกยังเน้นการเปรียบเทียบ

บารมีในตอนแสดงการกลับชาติ สาขะกวางจ่าฝูงได้มาบังเกิดเป็น    

พระเทวทตั

  ๒.๒ มหาวัสตุกล่าวว่าเป็นข้อตกลงของกวางจ่าฝูงทั้งสอง

ที่จะผลดัเวรกนัส่งกวาง ๑ ตวั ไปเป็นเป้าธนูให้พระราชาทรงยงิ แล้ว 

กวางทั้งสองไปกราบทูลข้อตกลงให้พระเจ้าพรหมทตัทรงทราบ อรรถกถา 

ชาดกมีเนื้อหาแตกต่างไปว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่เป็น    

อนัท�ามาหากนิเนื่องจากการเสดจ็ล่ากวางทกุวนั จงึช่วยกนัต้อนกวางทั้ง

สองฝูงขังไว้ในพระราชอุทยานที่จ�าลองขึ้นเป็นที่อยู่ของกวาง มีน�้าท่า

อาหารบริบูรณ์ แล้วจึงไปกราบทูลให้พระราชาเสด็จล่ากวางในสวนป่า

โดยสะดวก เมื่อล่ากวางในสวนป่านั้น มกีวางบาดเจบ็ล้มตายด้วยความ

ตื่นกลัวมากกว่ากวางที่พระเจ้าพรหมทัตทรงต้องการล่าเพื่อเป็นอาหาร 

ท�าให้กวางจ่าฝูงทั้งสองตกลงผลดัเวรกนัส่งบรวิารไปพาดคอให้คนครวั

ประหารวนัละตวั

  ๒.๓ ชาดกในมหาวสัตไุม่ได้กล่าววา่ พระราชาให้อภยัโทษ

กวางจ่าฝูง ดงันั้นเมื่อนยโครธะยอมตายแทนนางกวางท้องแก่ ประชาชน

เห็นความสง่างามของพญากวางจึงได้ไปกราบทูลให้พระราชาให้อภัย  

แต่ในอรรถกถาชาดก เมื่อพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรสวนป่าที่
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ประชาชนท�าไว้ให้พระองค์ล่ากวาง พระองค์ทอดพระเนตรเห็นกวาง   

จ่าฝูงสวยงามทั้งสองตวัจงึทรงให้อภยัโทษแก่กวางทั้งสอง

  ๒.๔ มหาวสัตุกล่าวว่า นางกวางรู้ว่าตนมลีูก ๒ ตวัอยู่ใน

ท้อง จึงบอกแก่กวางนายเวรว่าถ้าส่งนางไปประหารตามเวรของนาง    

จะเท่ากับเสียกวางไป ๓ ตัว ในอรรถกถาชาดกไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหา 

ส่วนนี้ แต่นางกวางตกลูกมาเพียงตัวเดียว ซึ่งจะได้บังเกิดเป็นพระ

กสัสปเถระในชาตติ่อไป

  ๒.๕ มหาวัสตุกล่าวว่าเมื่อนางกวางท้องแก่ขอให้ข้ามเวร

ของนางไปจนกว่านางจะตกลกู นายเวรได้ไปถามกวางตวัอื่นๆ เมื่อกวาง

ตวัอื่นๆ ปฏเิสธที่จะไปตายแทน นางจงึไปหาวศิาขะขอให้ถามบรวิารใน

ฝงูของตน แต่ไม่มกีวางตวัใดยอม นางจงึไปขอให้นยโครธะถามบรวิาร

ในฝงู เมื่อไม่มตีวัใดยอม นยโครธะจงึอาสาไปแทนเวรของนาง ในอรรถกถา 

ชาดกไม่กล่าวถงึกวางบรวิารเลย นางกวางไปหาจ่าฝูงทั้งสองตวัเท่านั้น 

เมื่อสาขะปฏเิสธจะช่วย นางจงึไปหานโิครธมคิ เขาให้นางกลบัไป แล้วช่วย

เหลอืนางโดยไม่ขอความช่วยเหลอืจากบรวิาร เนื้อเรื่องที่ต่างกนั นี้ท�าให้

บุคลิกภาพของกวางพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาชาดกโดดเด่นมากกว่า   

ในมหาวสัตใุนฐานะเป็นผูน้�าที่เสยีสละ มเีมตตา และไม่เบยีดเบยีน ชวีติ

ของผู้อื่น

  ๒.๖ ในมหาวสัตกุล่าวเพยีงว่าพระราชาปล่อยกวางทั้งหมด

เป็นอสิระ และยกสวนป่านั้นเป็นที่อยู่ของกวาง แต่ในอรรถกถาชาดก

เพิ่มเติมว่าพระราชาทรงให้อิสระแก่นกและปลาด้วย และให้ปล่อยฝูง

กวางและสตัว์ต่างๆ จากราชอุทยานให้เข้าไปอยู่ในป่า

  ๒.๗ มหาวสัตแุสดงเพยีงว่าพระราชามสีจัวาจา จงึไม่ยกเลกิ 

การให้อภยัฝูงกวางแม้กวางนั้นจะท�าความเดอืดร้อนแก่ชาวนา อรรถกถา 
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ชาดกแสดงสัจวาจาของพระราชาด้วย และขณะเดียวกันก็ยังแสดง

ปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ในการแนะน�าให้ชาวนาผูกใบไม้เป็น

สัญญาณเขตนาแทนการกั้นรั้วท�าให้เกิดธรรมเนียมการผูกใบไม้ในนา

ตั้งแต่บัดนั้น แสดงว่าอรรถกถาชาดกมีความสัมพันธ์กับสังคมและ

คติชาวบ้านด้วย นอกจากนี้พฤติกรรมในเนื้อหาตอนนี้ยังสนับสนุน    

จดุประสงค์ของชาดกในอรรถกถาชาดกที่ต้องการแสดงว่าพระพทุธองค์

ทรงเป็นที่พึ่งของคนทั้งปวง พญากวางจึงห้ามกวางบริวารของตนเอง  

ไม่ให้กนิข้าวกล้าของชาวนา

 ๓. ชาดกที่มาจากมหาวัสตุไม่แสดงการกลับชาติ เพราะเป็น

นทิานชาดกที่เล่าเพื่อแสดงประวตัขิองป่ามฤคทาย แต่ในอรรถกถาชาดก

มกีารกลบัชาตเิพราะเป็นชาดกที่เล่าเพื่อแสดงอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้า 

ดงันั้น สาขะจงึมาบงัเกดิเป็นพระเทวทตั แม่เนื้อกวางบงัเกดิเป็นพระเถร ี

ลกูเนื้อ คอื พระกสัสปเถระ พระราชาพรหมทตั บงัเกดิเป็นพระอานนท์ 

และพญากวางนโิครธมคิ บงัเกดิเป็นพระพุทธองค์

 ๔. ชาดกทั้งสองเรื่องเน้นการแสดงเมตตาบารมี ปัญญาบารม ี

และทานบารม ี

 นอกจากชาดกเรื่องนี้ในมหาวัสตุจะคล้ายกับเรื่องนิโครธมิค

ชาดกในอรรถกถาชาดก ดังที่ได้แสดงการเปรียบเทียบไว้แล้วข้างต้น 

ชาดกเรื่องนี้ยงัคล้ายกบัชาดกอกีเรื่องหนึ่งในอรรถกถาชาดก คอื เรื่อง 

นนัทมคิราชชาดก เป็นชาดกเรื่องที่ ๓๘๕ ฉกักนบิาต อาวารยิวรรค ซึ่ง

มเีนื้อความโดยย่อกล่าวถงึ พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นพญาเนื้อชื่อ 

นนัทยิมฤค ได้เลี้ยงดบูดิามารดาอย่างด ีครั้งนั้น พระเจ้าโกศลนยิมการ

ล่ากวาง ประชาชนทั้งหลายได้รบัความเดอืดร้อนไม่เป็นอนัท�ามาหากนิ 

จงึได้ปรกึษากนัล้อมสวนป่าอญัชนัไว้แล้วไล่ต้อนกวางทั้งหลายเข้ามาอยู่
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ในสวนนี้ พระโพธสิตัว์ให้พ่อแม่ซ่อนตวัไว้ ส่วนตนเองสละชพีเป็นทาน

แก่พ่อแม่ ให้เขาไล่ต้อนเอาไป พระราชาจงึเสดจ็ไปยงิเนื้อในสวนนี้ กวาง

เนื้อทั้งหลายก็ตกลงตั้งเวรกันไว้ให้ทรงประหาร ต่อมาพ่อแม่ของกวาง

นันทิยะคิดถึงลูกจึงส่งข่าวไปกับพราหมณ์ นันทิยะมฤคบอกว่าได้กิน

อาหารและน�้าของพระราชาแล้วกเ็ท่ากบัเป็นหนี้ชวีติของพระองค์ จงึจะ

ไปให้พระองค์ฆ่า หากพระองค์ทรงให้อภยัโทษจงึจะกลบัไปหาพ่อแม่ได้ 

เมื่อถงึเวรของนนัทยิะ นนัทยิะกเ็ดนิตรงไปให้พระราชาฆ่าโดยไม่ถอยหน ี

พระราชาจึงทรงเลื่อมใสและทรงให้อภัยฝูงเนื้อทั้งอุทยาน รวมทั้งนก

และปลาด้วย พระโพธสิตัว์จงึแสดงธรรมแล้วกลบัไปหาพ่อแม่ของตน

 จะเหน็ได้ว่าชาดกเรื่องนนัทมคิราชชาดกมเีนื้อหาคล้ายกบันโิครธ

มิคชาดกอยู่มากในเรื่องที่ประชาชนต้อนกวางท�าสวนกวางให้พระราชา

ทรงล่ายงิโดยไม่เดอืดร้อนประชาชน เรื่องการจดัเวรถูกประหาร เรื่อง

พระราชาทรงให้อภยัโทษฝูงกวาง นก ปลา และการสละชวีติเพื่อแสดง

ความกตัญญูต่อพ่อแม่ แต่ชาดกเรื่องนี้ไม่ได้แสดงแก่นเรื่องการสละ

ตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างในมหาวัสตุและในนิโครธมิคชาดก 

ฉะนั้นจึงคล้ายกับชาดกในมหาวัสตุเพียงรายละเอียดของเนื้อหาบาง

ประการเท่านั้น
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๑๙ ชื่อชาดกนี้ไม่มคีวามหมายเกี่ยวข้องกบัเนื้อเรื่องเลย J.J. Jones ผู้แปลมหาวสัตุ
สนันษิฐานว่า ค�านี้น่าจะเป็น มตสฺร ีซึ่งแปลว่า ตระหนี่ ขี้เหนยีว มากกว่า เพราะตรง
กับแก่นเรื่อง นอกจากนี้อาจจะพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ชื่อนี้เลือนมาจากชื่อ
มจัฉรยิะโกศยิะตวัเอกในอรรถกถาชาดก

มญัชรชีาดก๑๙

 คณะสงฆ์ปรารภเรื่องพระนางยโศธราเคยกอดเจ้าชายสทิธารถะ

อย่างเอยีงอายเมื่อพระองค์ประทานเพชรพลอยแก่หญงิอื่นๆ พระพุทธเจ้า 

ตรสัว่าพระนางเคยประพฤตทิ�านองเดยีวกนั

 ครั้งหนึ่งในเมอืงพาราณสมีพีราหมณ์ในตระกลูโกศกิผูห้นึ่งออก

ไปบ�าเพญ็พรตที่เชงิเขาหมิาลยัจนได้ฌานสมาบตัขิั้นสงูแต่พราหมณ์ผูน้ี้

เป็นคนตระหนี่

 ปัญจศกิขะ ซึ่งเป็นญาตทิี่เสยีชวีติและได้ขึ้นไปสวรรค์ รู้เหตุนี้ 

จงึไปกราบทลูขอให้ท้าวศกัรเทวราชทรงช่วยเกลี้ยกล่อมให้พราหมณ์ผูน้ี้ 

เปลี่ยนอุปนสิยัเป็นคนใจบุญ

 ท้าวศกัระ จนัทรมะ สรูยิะ และมาตล ิคนขบัรถทรงของท้าวศกัระ 

แปลงร่างเป็นพราหมณ์ไปหาพระฤษเีกาศกีะในเวลาอาหาร ส่วนปัญจศกิขะ 

แปลงร่างเป็นสนุขัไปด้วย พระฤษเีกาศกีะไม่ยอมแบ่งอาหารของตนให้ใคร

ทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อท้าวศกัระแสดงตนว่าเป็นเทพและแสดงธรรม พระฤษ ี 

เกาศีกะจึงเชื่อฟัง และบอกว่าจะประพฤติตนเป็นคนใจบุญ เสียสละ  

ให้ทาน แม้ได้ข้าวทพิย์มา กจ็ะแบ่งให้ผู้อื่นด้วย

 ต่อมาธดิา ๔ องค์ ของท้าวศกัระเหน็พระนารทฤษถีอืดอกไม้ 

(ปารฉิตัตกะ) เหาะมา นางฟ้าทั้งสี่จงึไปขอดอกไม้ พระฤษตีอบวา่จะให้
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ดอกไม้แก่ผู้ที่ประเสรฐิที่สดุ นางฟ้าทั้งสี่จงึไปขอให้ท้าวศกัระตดัสนิ ท้าว

ศกัระไม่อาจตดัสนิได้เพราะนางฟ้าทั้ง ๔ องค์ต่างกเ็ป็นราชธดิา จงึให้

พระฤษีเกาศีกะเป็นผู้ตัดสินให้ โดยพระองค์ให้มาตลิน�าข้าวทิพย์ไป

ถวายพระฤษีเกาศีกะเพราะพระฤษีเคยลั่นวาจาว่าหากได้ข้าวทิพย์มา   

กจ็ะแบ่งให้แก่ผู้อื่น ท้าวศกัระจงึส่งธดิาทั้ง ๔ คอื ศรทัธา ความหวงั 

(อาศา) ความรุ่งโรจน์ (ศริ)ิ และเกยีรตยิศ (หริ)ี ไปขอข้าวทพิย์จากพระ

ฤษ ีเพื่อดวู่าพระฤษจีะแบ่งให้แก่ใคร พระฤษเีกาศกีะเลอืกแบ่งข้าวทพิย์

ให้แก่เกียรติยศเพราะนางไม่กล้าขอ การที่ไม่แบ่งให้คนอื่นเพราะมี

เหตุผลว่า

 ความรุ่งโรจน์มกัช่วยเหลอืคนขี้เกยีจ ไม่มคีวามสามารถ

 ศรทัธามกัช่วยเหลอืคนโง่ นกัพนนั และคนท�าชั่ว

 ความหวังไม่ได้ช่วยคนที่เฝ้ารอ เช่นชาวนาคอยฝนด้วยความ

หวงั แต่ความหวงัมกัจะช่วยคนโง่ นกัพนนั

 ท้าวศกัระส่งมาตลไิปถามเหตผุลว่าเหตใุดพระฤษเีกาศกีะเลอืก

ให้ข้าวทพิย์แก่เกยีรตยิศ พระฤษเีกาศกีะตอบว่า

 เกียรติยศเป็นสิ่งสง่างามและบริสุทธิ์ เมื่อนักรบเสียขวัญหรือ

บาดเจบ็ เกยีรตยิศเป็นสิ่งเดยีวที่คงมั่นอยู่ในใจ

สธุาโภชนชาดก (เรื่องที่ ๕๓๕)

 ในครั้งพทุธกาล พระภกิษทุั้งหลายสรรเสรญิภกิษรูุปหนึ่งว่าเป็น

ผู้มอีธัยาศยัในการให้ทานอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าจงึตรสัว่าเมื่อชาตกิ่อน
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พระภิกษุผู้นี้เป็นคนตระหนี่ พระองค์ทรงทรมานให้ละพยศและยินด ี

ในการให้ทาน

 ในอดีตกาล มีเศรษฐีในเมืองพาราณสีผู้หนึ่งนิยมบริจาคทาน

เป็นอย่างยิ่งจงึได้บงัเกดิเป็นท้าวสกักเทวราช บตุรชายเศรษฐคีนต่อๆ มา 

กป็ระพฤตเิยี่ยงบดิา จงึได้บงัเกดิเป็นเทพบตุรต่างๆ แต่บตุรคนที่ ๖ ชื่อ 

มจัฉรยิโกสยิะเป็นคนตระหนี่ถี่เหนยีวอย่างยิ่ง ครองชวีติอย่างยากเขญ็

ในการกนิการอยู่เพราะกลวัเสยีทรพัย์ วนัหนึ่งมจัฉรยิโกสยิะเศรษฐไีป

ที่เรอืนของอนุเศรษฐ ีเหน็เขาบรโิภคข้าวปายาสกนัอยูก่อ็ยากรบัประทาน 

แต่คดิว่าถ้ารบัประทานตามค�าเชญิกต้็องตอบแทนผูเ้ชญิในภายหลงั จงึ

สู้ระงับความอยากนั้นเอาไว้จนต่อมาล้มป่วย เศรษฐีได้แอบบอกกับ

ภรรยาว่าต้องการบริโภคข้าวปายาส ภรรยาบอกว่าจะท�าให้และขอท�า

ข้าวปายาสเลี้ยงคนทั้งเมอืง ด้วยความตระหนี่ เศรษฐขีอไปท�าข้าวปายาส

ในป่าตามล�าพังไม่ให้คนเห็นจะได้ไม่ต้องแบ่งให้ใคร ท้าวสักกเทวราช

เลง็เหน็พฤตกิรรมของผูส้บืสกลุของตนเช่นนั้นจงึต้องการแก้ไขอปุนสิยั 

ท้าวสกักเทวราชจงึชกัชวนเทพบุตรแปลงร่างเป็นพราหมณ์ ๕ คน มา

สอนเรื่องการให้ทานและขอข้าวปายาสจากเศรษฐ ีมจัฉรยิโกสยิะเศรษฐี

ได้ฟังค�าสอนเริ่มมใีจคล้อยตามจงึแบ่งข้าวปายาสให้พราหมณ์ทั้ง ๕ แม้

จะไม่เตม็ใจนกั ปัญจสกิขะเทพบตุรซึ่งแปลงร่างเป็นสนุขัยงัปัสสาวะรด

ข้าวปายาสส่วนของเศรษฐอีกีด้วย ท�าให้รบัประทานไม่ได้ แล้วพราหมณ์

ทั้ง ๕ ก็เหาะไปในอากาศแสดงธรรมแก่เศรษฐี เศรษฐีหวังไปเกิดใน

สวรรค์เช่นนั้นบ้างจงึเลื่อมใสในการให้ทาน ได้สละทรพัย์แก่คนยากจน

และออกบวชเป็นดาบสชื่อ โกสยิะดาบส

 ในครั้งนั้น ธดิา ๔ นางของท้าวสกักะ คอืนางอาสา ศรทัธา สริ ิ

และหริ ีเหน็พระนารทดาบสถอืดอกปารฉิตัตกะมา ต่างกไ็ปขอดอกไม้
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นั้น พระนารทดาบสบอกว่าจะให้ดอกไม้แก่ผู้ประเสริฐที่สุด นางทั้งสี่    

จึงไปกราบทูลท้าวสกักะ ท้าวสกักะไม่อาจตอบให้ธดิาคนใดเสยีน�้าใจได้

จึงให้ธิดาทั้งสี่ น�าสุธาโภชนะไปถวายโกสิยะดาบสและถามว่าจะให้    

ข้าวทพิย์นี้แก่นางฟ้าองค์ใด องค์นั้นกค็อืผู้ประเสรฐิที่สดุ พระดาบสถาม

ถงึลกัษณะของนางแต่ละองค์ พอถงึนางหริผู้ีแสดงความอาย พระดาบส

เลือกแบ่งข้าวทิพย์ให้โดยบอกว่าเพราะนางคือความอดกลั้น มีความ

ละอาย ส่วนสริคิอื ความสุข อาสาคอื ความหวงั ศรทัธาคอื ความเชื่อ 

ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่เป็นคณุ ท้าวสกักะส่งมาตลไีปถามเหตผุลอกีครั้งหนึ่ง 

โกสิยะดาบสได้ตอบว่าเป็นเพราะนางสิริตอบว่าแน่ นางศรัทธาตอบว่า

ไม่แน่ นางอาสาตอบผิดความจริง ส่วนนางหิรีเป็นผู้มีความละอายใจ 

หลังจากแสดงเหตุผลแล้ว พระมาตุลีได้เชิญโกสิยะดาบสขึ้นสวรรค์  

เมื่อบงัเกดิเป็นโกสยิะเทพบุตรแล้ว ได้นางหริเีทวเีป็นชายา

   

ข้อเปรยีบเทยีบ

 ๑. มูลเหตุการแสดงชาดกทั้งสองเรื่องต่างกัน ในมหาวัสตุ 

พระพุทธเจ้าทรงเล่าเพื่อแสดงว่าพระองค์ประทับใจในความเอียงอาย

และความไม่มกัได้ของพระนางพมิพา ส่วนอรรถกถาชาดกทรงเล่าเพื่อ

แสดงอดีตชาติของภิกษุผู้หนึ่งซึ่งมีอุปนิสัยบริจาคทานเป็นอย่างยิ่ง 

ปรากฏว่าเรื่องราวของอรรถกถาชาดกสอดคล้องกับมูลเหตุของการเล่า

เรื่อง แต่เนื้อหาของมญัชรชีาดกในมหาวสัตใุห้ข้อคดิคตธิรรมกว้างขวาง

กว่าจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้มาก 

 ๒. แม้โครงเรื่องจะคล้ายคลงึกนั แต่เนื้อหาของเรื่องมรีายละเอยีด 

ต่างกนัมาก ดงันี้
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  ๒.๑ ในมหาวัสตุ ผู้พยายามเปลี่ยนใจฤษีเกาศีกะ คือ   

พระปัญจศขิะซึ่งเป็นญาตทิี่เสยีชวีติไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์ พระปัญจศขิะ

จงึไปทลูขอให้ท้าวศกัระช่วย ท้าวศกัระพร้อมด้วยเทพบตุรคอื จนัทรมะ 

สรูยิะ และมาตลจิงึแปลงร่างเป็นพราหมณ์มาช่วยสั่งสอน ในอรรถกถา

ชาดก ท้าวสกักะเทวราชมอีดตีชาตเิป็นบรรพบุรุษของตระกูลโกสยิะจงึ

ชกัชวนบรรดาลกูๆ ของตนซึ่งได้มาบงัเกดิเป็นเทพบตุร ได้แก่ จนัทเทพบตุร 

สุรยิเทพบุตร มาตลเีทพบุตร ปัญจสกิขเทพบุตร ให้มาช่วยแก้ไขนสิยั

ตระหนี่ของมจัฉรยิะมหาเศรษฐทีี่เป็นลูกล�าดบัที่ ๖ หลงัจากเปลี่ยนใจ

ได้แล้ว เศรษฐผีู้นี้จงึได้บวชเป็นดาบส

  ๒.๒ ในมหาวสัตไุม่มเีรื่องสุนขัปัสสาวะใส่อาหารของเกาศกีะ 

ดาบส แม้จะกล่าวว่าปัญจศกิขะแปลงร่างเป็นสุนขั

  ๒.๓  การแสดงธรรมสั่งสอนให้เกาศกีะดาบสเปลี่ยนใจเป็น

ผูน้ยิมการให้ทานไม่ละเอยีดยดืยาวเท่ากบัที่พรรณนาในอรรถกถาชาดก

ตอนพราหมณ์ทั้ง ๕ สอนธรรมแก่มหาเศรษฐี

  ๒.๔  ธดิาทั้ง ๔ ของท้าวศกัรเทวราช คอื ศรทัธา อาสา สริ ิ

และหริ ีในชาดกของมหาวสัตุและอรรถกถาชาดกกล่าวตรงกนั แต่อาจ

จะสลบัที่กนับ้าง คอืในมหาวสัตุกล่าวถงึศรทัธาก่อนอาสา ในมหาวสัตุ 

ฉบบัภาษาองักฤษ J.J. Jones ให้ธดิาคนสดุท้องคอืเกยีรตยิศ (Honour) 

เป็นผู้ได้รับข้าวทิพย์และแสดงเหตุผลยกย่องเกียรติยศว่าเป็นสิ่ง

ประเสรฐิที่สดุเพราะเกยีรตยิศเป็นสิ่งสง่างามและบรสิทุธิ์ที่สดุ ทหารแม้

จะเสยีขวญัและบาดเจบ็ แต่กย็งัมเีกยีรตยิศเตม็หวัใจดงัเช่นที่พรรณนา

ไว้ในมหาวสัตุว่า 

 “But Honour is gracious and completely pure. 

When men in the van of the battle have lost all 
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heart and assailed by arrows. Honour checks the 

inmost thought of their hearts.”

  อรรถกถาชาดกใช้ชื่อว่าหิรี  นางไม่ขอข้าวทิพย์จากดาบส

เพราะมคีวามละอายใจ (หริ ิแปลว่า อาย) การให้ชื่อนางฟา้ตนนี้ต่างกนั 

น่าจะเกิดจากปัญหาของการตีความ เพราะเกียรติยศก็ท�าให้คนเรามี

ความละอายที่จะเอ่ยปากขอร้อง หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ใน

มหาวัสตุจะกล่าวถึงเกียรติยศของนักรบที่แม้บาดเจ็บแต่ก็มิได้ปริปาก  

หริคีอืความละอายใจกเ็ป็นสิ่งที่ท�าให้เรารูจ้กัการข่มใจ ไม่ท�าสิ่งที่ท�าลาย

เกยีรตยิศของตนเอง ดงันั้นการตคีวามสิ่งที่ใกล้เคยีงกนันี้ น่าจะท�าให้

ก�าหนดชื่อตวัละครนี้ต่างกนั

  ๒.๕ ในมหาวัสตุ มาตลิเทพบุตรเป็นผู้น�าข้าวปายาสไป

ถวายพระดาบส แต่ในอรรถกถาชาดก ท้าวสักกเทวราชให้ธิดาทั้ง ๔ 

เป็นผู้น�าไปถวายด้วยตนเอง

  ๒.๖ ในมหาวัสตุไม่มีเนื้อหาตอนเกาศีกะดาบสขึ้นสวรรค์ 

บงัเกดิเป็นเทพบุตรและได้นางหริเีทวเีป็นชายา

 ๓. ชาดกทั้งสองเรื่องแสดงการกลับชาติต่างกัน มหาวัสตุมุ่ง

แสดงการกลับชาติ เฉพาะพระพุทธเจ้าและพระนางยโศธราเพราะเป็น

ชาดกที่เล่าเพื่ออธิบายพุทธประวัติตอนหนึ่ง แต่อรรถกถาชาดกแสดง

การกลบัชาตขิองตวัละครทุกตวั

 

   มหาวสัตุ อรรถกถาชาดก

นารทฤษ ี  พระพุทธเจ้า พระสารบีุตร

หริ ี(เกยีรตยิศ) พระนางยโศธรา นางอุบลวรรณา

โกสยิะดาบส       - ภกิษุผู้ให้ทาน
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ปัญจสกิขเทพบุตร       -  พระอนริุทธิ์

มาตลเิทพบุตร       - พระอานนท์

สุรยิเทพบุตร       - พระกสัสปเถระ

จนัทรเทพบุตร         - พระโมคคลัลานะ

ท้าวสกักเทวราช       - พระพุทธเจ้า

 การกลบัชาตเิป็นพระพทุธเจ้าในชาดกทั้งสองเรื่องจะสอดคล้อง

กับมูลเหตุของการเล่าชาดก ในมหาวัสตุ พระนารทฤษีเสวยพระชาติ

เป็นพระศาสดาเพราะต้องการแสดงความประทบัใจของพระองค์ที่มต่ีอ

พระนางพิมพา ส่วนอรรถกถาชาดกต้องการแสดงว่าพระองค์เปลี่ยน

นสิยัผู้ที่ตระหนี่ให้มาเลื่อมใสการท�าทาน ฉะนั้น ท้าวสกักเทวราชจงึเป็น

อดตีชาตขิองพระพุทธเจ้า

 ๔. ชาดกทั้งสองเรื่องแสดงทานบารมชีดัเจน


